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reprezentanți- 
Olimpice Na- 
date publici- 

întrevederilor.
cu

• în urma lucrărilor 
COMUNE ale Comitetului exe
cutiv C.I.O. și 
lor Comitetelor 
ționale au fost 
tății rezultatele
Dintre propunerile C.O.N. 
șanse mai mari de reușită se 
desprinde aceea care 
reluarea Congreselor 
la care să participe 
C.O.N. și federațiile 
ționale. 
acest fel 
Sesiunea 
inaugurată 
decide. In 
rul congres se va ține în 1969 
cu ocazia aniversării a 75 de 
ani de la istoricul Congres de 
la Paris (23 iunie 1894), care a 
hotărît renașterea J.O. Bulga-

prevede 
olimpice 

C.I.O., 
interna- 

Ultimul Congres de 
I s-a ținut în... 1931.

C.I.O., care va fi 
la 7 octombrie, va 

caz afirmativ, viito-

tă de 30 de ani), suspendată în 
mod arbitrar de federația aus
traliană de natație după Jocu
rile Olimpice de la Tokio, este 
prezentă la Mexico în calitate 
de conducătoare a 
minin de înot din 
gurilor".

lotului fe- 
„Țara can-

de caiac-•IN PROBELE
canoe va fi înregistrat un ade
vărat record de participanți. 
Este concludent numărul în
scrierilor : bărbați : K1 — 25, 
K 2 — 24, K 4 — 21, C 2 — 16 ; 
femei Kl — 14, K2 — 11. Sin
gurele țări care vor fi repre
zentate la 
România, 
U.R.S.S., 
S.U.A., și 
participă

LA TELEFON - CENTRUL DE PRESĂ b MARIA ISABEL»

ERBSTROSSER — GRAV 
ACCIDENTAT !

• IN CELE 5 CLASE ale 
regatelor yahting de la Aca
pulco sînt înscrise 122 de am
barcațiuni, cele mai multe (33) 
la clasa FD. („Olandezul zbu
rător").

Mexlcanul Juan Martinez (aici 
în poziția a 3-a) va reuși prin- 
tr-un finiș impetuos să-l întreacă 
pe etiopianul Wolde și kenyanul 
Temu, cîștigînd cursa de 5 000 m 
în 13:59,8 în prima zi a concursu
lui preolimpic de atletism.

CITIȚI IN PAGINA A 4-A RE
LATĂRILE DESPRE ÎNTRECE
RILE ZILEI A 2-A.

Telefoto: U.P.I.-AGERPRES
• „MISTER OLYMPIA" este 

denumit faimosul călăreț ita
lian Raimondo DTnzeo. Moti
vul ? DTnzeo este pînă acum 
cel mai vîrstnic concurent din 
satul olimpic (42 de ani) și se 
bucură de o reputație deose
bită 
plus, 
fiind 
oară

Cu prilejul concursului a- 
tletic preolimpic, desfășurat 
pe stadionul de antrenament 
de la Ciudad Unîversitario, 
s-a petrecut un fenomen cu 
totul neobișnuit pentru euro
peni : un mic ciclon s-a stîr- 
nit pe stadion, ridicînd la 4— 
5 m înălțime saltele din groa
pa de la săriturile cu prăji
na, făcînd să zboare stîlpii 
metalici care susțineau șta
chetele.

în cădere, unul din stîlpi 
l-a lovit puternic pe sprinte
rul din R.D. Germană, Heinz 
Erbstrdsser, (care-și făcea 
încălzirea), provocîndu-i o 
ruptură a mușchilor gemeni, 
la un picior. După îngrijirile 
ce i s-au dat imediat la cor
tul medical, s-a hotărît ca 
accidentatul să fie transpor
tat de urgență la o clinică 
de chirurgie din oraș, starea

sa fiind gravă. Oricum, sprin
terul nu va putea participa 
decît ca spectator la întrece
rile de atletism ale J.O. Să 
amintim că ultimul său re
zultat pe 100 m era de 10,1 s.

Rănit la braț a fost și an
trenorul Miiller, dar starea 
sa nu prezintă motive de în
grijorare.

tea tatălui său, rege al eleni
lor) a devenit campion olim
pic la yahting.

48 DE ZIARIȘTI JAPONEZI 
ÎN ORAȘUL OLIMPIADEI

PRINȚUL IRAKULUI — 
CONCURENT LA YAHTING

La 4 octombrie a sosit în 
Mexic Alteța Sa Haraid, 
prințul Irakului. în vîrstă de 
31 de ani, el va lua parte la 
întrecerile de yahting, la clasa 
5,5 m. Haraid practică de 20 
de ani velele, obținînd în a- 
cest sport succese remarcabi
le, cel mai recent fiind cuce
rirea „Cupei de aur" a Euro
pei, în vara trecută.

La Roma, în 1960, un alt 
prinț, Constantin al Greciei 
(încoronat apoi, după moar-

ria candidează Ia onoarea de a 
organiza acest Congres.

• CUNOSCUTUL REDAC
TOR de atletism Heinz Vogel 
din R.F. a Germaniei indică 
printre favoritele la medaliile 
olimpice Ia aruncarea discului 
femei patru sportive : Liesel 
Westermann (restabilită după 
accidentul suferit recent, dar 
încă inconstantă în performanțe 
de mare valoare), Christine 
Spielberg și Karin Illgen (am
bele din R.D. Germană) și Lîa 
Manoliu.

în sportul ecvestru. în 
el mai deține un record, 
prezent pentru a șasea 

la Jocurile Olimpice.

toate probele sînt 
R. D. G., Canada, 
R. F. G„ Ungaria, 
Mexic. La întreceri 

sportivi din 27 de

ciclism

Bohumil 
campion 
campion 

Nemecekîn 1967.
dintre puținii boxeri 
păstrat greutatea și 
(semimijlocie) de-a

• IN PROBELE de
sînt înscriși 428 concurenți din 
58 de țări. Cîte 18 cicliști pre
zintă la start U.R.S.S., Italia, 
Belgia, S.U.A. șl Mexic.

■

® LA 8 OCTOMBRIE se va 
inaugura tabăra internațională 
de tineret de la Oaxtepec. Prin
tre sutele de tineri, din 25 de 
țări, se află și elevii din Ro
mânia, Cornelia Popescu și 
Csaba Dozsa.

• MULTIPLA CAMPIOANA 
olimpică Dawn Fraser (în vîrs-

J

Apropo de noile recor
duri mondiale și continen
tale înregistrate cu prile
jul concursului preolimpic 
de atletism, desfășurat la 
sfîrșitul săptămînii trecu
te, Dl. ADRIAAN PAULEN, 
membru în consiliul Fe
derației internaționale de 
atletism, a declarat: „PER
FORMANȚELE REALIZA
TE ACUM LA CIUDAD 
DE MEXICO ÎNDEPLI
NESC, DIN PUNCT DE 
VEDERE REGULAMEN
TAR, TOATE CONDIȚII
LE PENTRU A FI OMO
LOGATE".

• UNUL din cei 
trîni" boxeri prezenți la Jocu
rile Olimpice este cunoscutul 
pugilist cehoslovac 
Nemecek, (30 de ani), 
olimpic la Roma și 
european 
este unul 
care și-a 
categoria 
lungul anilor.

• ClNTAREAȚA ITALIANĂ 
Rita Pavone a oferit sportivi
lor din satul olimpic un spec
tacol plin de antren.

• AU SOSIT la Ciudad de 
Mexico cele patru tinere „globe- 
trottere" cehoslovace: Jar- 
mila Ozaskova, Kveta Taran- 
tova, Vera Komarkova și Zde- 
na Opatrna. Plecate din Praga 
la 23 octombrie 1967 ele au 
parcurs pe jos 7 750 de kilo
metri, pentru a sosi la timp în 
capitala celei de a XlX-a Olim
piade.

n

Sîmbătă s-au prezentat la 
centrul de presă încă 40 de 
ziariști japonezi pe lîngă cei 
8 care veniseră mai devreme 
la Ciudad de Mexico. Ei ara
tă că, față de interesul ma
nifestat în Japonia pentru 
Jocuri și față de numărul i- 
mens de pagini pe care zia
rele îl acordă de aeum eve
nimentului, acest număr de 
48 este... cu totul insufici
ent !
VIORICA VISCOPOLEANU 

IȘI STUDIAZĂ ADVER
SARELE

In cea de-a doua zi a 
concursului atletic preolim
pic, spectatorii cei mai atențl 
din apropierea sectorului de 
săritură în lungime erau... 
Viorica Viscopoleanu și an
trenorul ei, loan Soter. Nici 
nu-i de mirare: îi interesau 
— în egală măsură — evolu
țiile viitoarelor adversare ale 
Vioricăi. Rezultatele înregis
trate n-au fost strălucite: so
vietica Talîșeva a cîștigat eu 
6,46 m urmată de american
ca White cu 6,30 m.

Și totuși, campioana noas
tră a plecat destul de îngîn- 
durată de la stadion. Se gîn- 
dea că și aceasta poate face 
parte din tactica principale
lor candidate la medaliile o- 
1 impice...
SE ÎNĂLȚĂ STEAGURILE

în satul olimpic a avut 
loc festivitatea înălțării stea
gurilor Spaniei, Nigeriei și Su
danului. La solemnitate au 
participat aproape 200 de 
sportivi din cele, trei delega
ții. Cu apest prilej au fost e- 
liberați 600 de porumbei, care 
și-au luat zborul spre cer. 
într-adevăr, simbolic !NOAPTE ALBĂ, LA VERA CRUZ

S3S

Astăzi, duminică, ora 15,45 
(ora Mexicului), a sosit în rada 
portului Vera Cruz, după ce 
a parcurs mii de kilometri, fla
căra olimpică aprinsă la 23 
august în Grecia și care va 
prezida, la 12 octombrie, ce
remonia inaugurării celei de-a 
XlX-a ediții a Jocurilor Olim
pice

17
s-au

de vară.
înotători de calitate, care 
antrenat în mod special,

PETSCHOVSCHI
Aseară, la masa presei, 

cînd soarele își trimitea 
ultimele raze spre tribuna 
a doua, a venit vestea că 
a murit Petschovschi. Și 
astfel, întreg tumultul eta
pei a noua s-a stins.

Am încercat să-1 urmă
resc pe Constantin pe ga
zon, dar gîndurile s-au dus 
departe, spre Praga anu
lui 1951, cînd echipa noa
stră, condusă de Petschov
schi, obținea un 2—2 de 
talie în fața lui Hlavacek 
și Zdarski.

'Am încercat apoi să 
„văd" prin intermediul 

' tranzistorilor, dar n-am 
reușit decît să aud, toc
mai de la Turku, vocea 
lui Radu Urziceanu, cu
prinsă de frenezia atacu
rilor neuitatului cvintet 
Paraschiva—Iordache — O- 
zon—Petschovschi — Suru 
împotriva faimosului „11“ 
al lui Hidegkuti.

Am încercat... Dar ye- 
stea pusese stăpînire pe 
gînduri.

...Petschovschi a fost u- 
nul dintre cei mai mari 
fotbaliști ai noștri. Atît 
de mare, atît de complet, 
atît de polivalent, încît 
plasarea lui în familia ju
cătorilor-, ,focar“ de tipul 
lui Di Stefano. Mașopust 
sau Bozsik nu mi se pare o 
cutezanță. Atît de mare, 
încît savanta lui mișcare 
în jurul mingii a izbutit 
să impresioneze pînă și 
retinele copiilor pe atunci 
Donu'de sau Axente cu o 
forță care stă, de fapt, la 
baza așa-zisei școli ară- 
dene. Atît de mare, încît 
FOTBALISTUL a devorat 
tot ce i-ar fi putut rămîne 
ANTRENORULUI.

A murit Petschovschi. 
în timpul etapei... Auzind, 
poate, uralele de pe sta
dionul pe care, acum 10 
ani, cu clavicula fractura
tă și imobilizată într-un 
uriaș bandaj, a creat cele 
trei goluri ale victoriei în
tr-un memorabil meci cu 
,.U“. în timpul etapei... 
Primind în dar, din partea 
foștilor săi coechipieri Du
mitrescu ITI și Reinhardt, 
marea iluzie a unui nou 
titlu.

A murit Petschovschi...

au avut misiunea de a trans
porta focul sacru de pe punte 
pe mal, străbătînd fiecare o 
distanță cam de 50 metri. Ceea 
ce n-a fost de loc ușor, fiindcă 
trebuia înotat cu o mînă afară 
finind aprinsă torța olimpică.

Ultimul din această originală 
ștafetă a adus flacăra pe pă- 
mînt ferm, predînd-o d-lui Ro
berto Casellas, reprezentantul 

de organizare a 
Această scenă se 
cheiul T, unde mii 
veniseră cu multe

mai devreme, pentru a

loan CHIRILA

U.T. ARAD Șl „U" CRAIOVA 
S-AU DISTANȚAT...

REZULTATE TEHNICE

Rapid—F.C. Argeș 1—0 0—0)
„U" Craiova—Farul 3—1 1—0)
A.S.A. Tg. Mureș—Vagonul 1—0 0—0)
Jiul—Dinamo București 0—0
„U" Cluj—Progresul 0—1 0—0)
U.T.A.—Politehnica lași 2—0 2—0)
Dinamo Bacău—Petrolul 3—2 1-0)
Steaua—Crișul 0—1 0—0)

ETAPA VIITOARE

Politehnica lași—Rapid
Crișul—F.C. Argeș
Dinamo București—Farul
„U" Craiova—Dinamo Bacău 
Vagonul—Steaua
Jiul—A.S.A. Tg. Mureș
Progresul—U.T.A.
Petrolul—„U" Cluj

(CITIȚI ÎN PAG. 2—3 CRONICILE

CLASAMENTUL

1. U.T.A. 9 6 1 2 16— 9 13
2. „U" Craiova 9 5 3 1 22—15 13
3. Dinamo București 8 4 1 3 14— 8 9
4. Steaua 9 4 1 4 15—11 9
5. A.S.A. Tg. Mureș 9 4 1 4 14—11 9

6.— 7. Farul 9 4 1 4 14—13 9
6— 7. „U" Cluj 9 4 1 4 17—16 9

8. Progresul 9 4 1 4 9—10 9
9. Petrolul 9 4 1 4 9—12 9

10. Dinamo Bacău 9 4 1 4 10—14 9
11. Politehnica lași 9 4 1 4 9—14 9
12. Jiul 9 2 4 3 8— 7 8
13. Rapid 9 3 2 4 8—12 8
14. Crișul 9 2 3 4 8—10 7
15. F.C. Argeș 8 3 0 5 9—14 6
16. Vagonul 9 2 2 5 16—22 6

MECIURILOR DIN ETAPA A IX-A)

Un nou atac la poarta Crișului respins de E. Naghi. Foto: I. BAGS!

Comitetului 
Jocurilor, 
petrecea pe 
de cetățeni 
ore
ocupa un loc cît mai bun.

La ora 16,35 (la București 
este trecut de miezul nopții), 
cînd se transmit aceste rînduri, 
a reînceput ștafeta 
purta flacăra pînă la 
din Vera Cruz unde

care va
stadionul
va avea

loc ceremonia aprinderii torței 
și Festivalul prieteniei. Ziariș
tilor le este cunoscut întregul

protocol, fiind urmărit la o re
petiție generală. Pe stadion și 
la Palatul municipal din Vera 
Cruz se află instalate vechi 
cămine aztece, niște mari gră
tare, vetrele strămoșilor Me
xicului. Ele au fost descoperite 
în urma săpăturilor arheolo
gice efectuate pe actualul loc 
al „Pieței celor trei culturi" 
din orașul Santiago Tlaltelolco. 
Grătarele sînt durate în bronz, 
măsoară 1,511,5 m și cîntăresc 
fiecare cam 700 kg.

Cei 7 km care separă cheiul 
T de stadion vor fi acoperiți de 
8 purtători de torțe. Ceremo
nia de la stadion va dura, con* 

programului, 55 de mi- 
La ora 17,45 flacăra va 
spre Palatul municipal al

Entuziasmul cetățenilor din 
Vera Cruz este de nedeseris 
Ei sînt minări că, prin trece
rea pe aici a flăcării sacre in 
drum spre Ciudad de Mexico, 
orașul lor a fost 
port olimpic.

Noaptea asta va 
a cîntecului, jocului 
Au fost pregătite
ansambluri care pînă în zori 
vor delecta pe cetățeni cu mult 
îndrăgitele 
și „sones". 
lua iluștri 
mexicană, 
rice. Cele 
aici două,
Torrez și Mario Cabrera.

Luni dimineața, la ora 7 
(București, ora 15), flacăra 
olimpică își va lua drumul spre 
orașul Jalapa, aflat la 114 km 
de Vera Cruz. Torța va fi pur
tată de 126 schimburi de șta
feta.

convertit în

fi o noapte 
și bucuriei, 
numeroase

ritmuri „marimba" 
Pe estrade vor evo- 
cîntăreți de muzică 
ansambluri folclo- 
mai populare sînt 
conduse de Freres

form 
nute.
porni
portului Vera Cruz, unde va 
ajunge la ora 18,20. Toată noap
tea, pînă 
toare, ea 
un ritual

în
va
cu

dimineața urmă- 
Ji vegheată după 
totul aparte.

I SIMBOLUL FLĂCĂRUI

trivit tradiției

Duminică după-amiază s-a 
săvîrșit unul dintre momen
tele de o mare încărcătură 
emoțională : a sosit pe pă- 
mîntul mexican flacăra 
olimpică, aprinsă — po- 

— din soare, în Peloponez,
pe altarul mitologic al lui Zeus.

Cea mai solemnă și mai caracteristică
dintre toate ceremoniile olimpice stă de 
data aceasta sub semnul unui tulburător
sens, deoarece drumul străbătut acum de 
torța vie din Olimp leagă, simbolic, 
peste depărtări de timp și spațiu, două 
străvechi culturi : cea elenă și cea pre- 
corteziană.

Concepția despre foc a anticilor greci 
își află aici, în Mexic, o replică plină 
de semnificații asemănătoare. Aztecii ve
deau în foc însăși viața, atribuindu-i un
rol purificator, și-i închinau solemne cere- 
monialuri la fiecare secol (adică la 52 de 
ani, după credința lor). Atunci, marii 
preoți reînviau focul, în fapt de noapte, 
pe înălțimile Muntelui Stelei, care se 
vede din toate regiunile marelui platou 
mexican. De aici porneau alergătorii cei 
mai iuți ai ținutului, ducînd cu ei torțe 
aprinse de la focul cel nou, pînă în tem
plele satelor, de unde fiecare om își lua, 
cu bucurie și evlavie, scînteia de viată, ca 
să-i încălzească și să-i lumineze coliba.

l-a fost dat torței olimpice să ajungă 
la primul său drum pe continentul nord- 
american tocmai în țara care a slăvit și 
a adorat cel mai mult fopul. De aceea, 
gazdele de azi ele Jocurilor Olimpice

i-au pregătit flăcării sacre nu numai o 
primire triumfală, ci și un traseu simbolic, 
axat pe fusul istoric al întregii Americi, 
drumul urmat de Colun (cum i se zice 
aici descoperitorului).

Ieri după-amiază, torța olimpică — după 
ce a fost sărbătorită la San Salvador -• 
a ajuns la bordul lui „Durango" în portul 
Vera Cruz. în acele clipe se repeta, fără 
îndoială, un moment istoric a'e la care 
au trecut aproape 500 de ani. Urmașii 
vechilor indieni priveau, întocmai strămo
șilor lor, la un punct în depărtare, care 
creștea Încet, încet, pentru a deveni o 
corabie ce ancora apoi în golful de unde 
necunoscuții aveau să pornească la cuce
rirea Lumii Noi.

Este greu de înțeles exact ce anume s-a 
petrecut la acea oră, azi, la Vera Cruz, 
dar e și mai greu de ignorat un astfel 
de moment, în care focul sacru al stră
moșilor sosea pe același drum cu al cu
ceritorilor.

Pentru ca istoria să poată lega două 
din capetele nenumăratelor sale fire, au 
trebuit să treacă cine știe cîte milenii și 
— sigur — alte patru veacuri și jumătate 
știute. Sportul a oferit prilejul cel mai 
potrivit, ceea ce nu poate decît să-l 
onoreze, tot astfel cum un întreg popor 
onorează simbolul în acțiune al flamei 
olimpice pornite spre platourile Mexicului.

Să-i urăm, din toată inima, bun sosit !

Emanuel VALERIU

Ciudad de Mexico, 6 octombrie.
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Surpriză in campionatul 
de 50 km marș

Campionatul republican la 
50 km marș a luat sfîrșit cu o 
mare surpriză. Pe primul loc 
s-a clasat Vasile Farcaș (Me
talul Buc.), care i-a întrecut pe 
toți favoriții cursei, îndepli- 
nindu-și și norma de maestru 
al sportului (4 h 33). Noul cam
pion national este antrenat de 
fostul mărșăluitor Constantin 
Nourescu. Rezultate : 1. V. Far
caș 4 h 30:03,6; 2. V. Schuch 
(Dinamo I) 4 h 37:29,0; 
Ilie (Dinamo 
N. Maxim 
38:54,0 ; 5.
(P.T.T. Buc.)
Popa (Steaua) 4 h 44:58,0, 7. 
Rînceanu (Rapid Buc.) 4 
44:58,2. Au terminat cursa 
concurenți, din cei 24 care

3. V:
I) 4 h 37:30,0; 4. 
(Dinamo I) 4 h

M. Perșinaru
4 h 40:38,6; 6.

luat startul. Campionul repu
blican din 1367, Ion Găsitu 
(Steaua) a fost descalificat la 
km 43. Pe echipe: 1. Dinamo 
I — 6 p, 2. P.T.T. — 17 p, 3. 
Dinamo II — 27 p, 4. Steaua 
28 p. Echipa campioană, Di
namo I, s fost compusă din 
atletii Victor Schuch, Vasile 
Ilie, Nicolae Maxim și Silviu 
Odobasian.

• S-a încheiat și campiona
tul republican de juniori la 
probele combinate. Cîștigători: 
Vasile Bogdan (Lie. N. Bălces- 

Cluj) — 6573 p la decatlon

kh

și Elena Mirza (Șe. sp. atle
tism Buc.) — 3975 p la penta
tlon. In concursul 
de probe 
registrate 
naționale, 
300 m.—
la 100 mg — Ioana Petrescu; 
1:07,7 Ia 500 m juniori II — Eu. 

Busuioc.

Elena Trandafir 
campioane

Duminică dimineața s-a în
cheiat ultima probă, cea _de 
perechi, a finalelor campio
natelor republicane de popice 
la senioare. Cîștigătoare : 
două sportive din Capitală, 
ELENA TRANDAFIR (Laro- 
met) și CRISTA SZOCS 
(Voința). Ambele jucătoare 
au avut o comportare foarte 
bună și la proba de perechi, 
surclasîndu-și categoric cole
gele de întrecere. O mențiu
ne în plus pentru Elena Tran-

și Crista Szbcs —

republican 
neclasice au lost în- 
încă 7 noi recorduri 
printre care : 38,8 la 
Mariana Goth; 14,5

I

Din nou s-au înscris

prin 
căzut, 
și în 
cam-

ROȘIE — RUL- 
BÎRLAD 25—9 
meci în general 
a confirmat se-

puncte multe 
în divizia A

GRIVIȚA 
MENIUL 
(13—3). Un 
plăcut, care 
riozitatea școlii grivițene, ca
pabilă să redreseze uimitor de 
repede situația creată 
descompletări. Greul a 
însă, în acest meci ca 
precedentele etape ale 
pionatului în curs, asupra trei- 
sferturilor, compartiment în 
care Irimescu își etalează, 
constant, clasa internațională. 
Și bîrlădenii au un joc mai 
„aerisit", în progres, dar nu 
s-au dezbărat complet de ma
niere care nu le fac cinste 
nici lor, nici rugbyului. Punc
tele au fost semnate în ma
joritate de Irimescu și Wus- 
sek pentru învingători, res
pectiv de Țopa pentru Rul
mentul. A arbitrat inegal P. 
Niculescu.

DINAMO — ȘTIINȚA PE- 
TROȘENI 11—0 (3—0). Lide
ra clasamentului s-a impus 
greu în fața rugbyștilor din 
Valea Jiului, care alcătuiese 
un „XV" zdravăn. Nu e mai 
puțin adevărat că stilul de 
joc curat, clar, modern de 
joc al dinamoviștilor a fost 
permanent tulburat de ad
versari, încă datori pe plan 
tehnico-tactic spectatorilor 
Oaspeții au și fost, de altfel, 
promotorii durităților (ca 
să folosim un termen 
blind) care au întune
cat o partidă altminteri foar
te interesantă. Au înscris 
Rășcanu (2 încercări) și Nica 
(o lovitură de pedeapsă și o 
transformare). Bun arbitrajul 
lui Ai. Lemneanu.

G. RUSSU-ȘiRIANU

STEAUA — AGRONOM’A 
CLUJ 37—11 (17—5). Gazdele 
au reușit să înscrie un nu
măr de puncte proporțional 
cu diferența de valoare dintre 
ele și oaspeți, dar ni se pare 
inexplicabilă „primirea" a 11 
puncte de la un „XV" în for
mă atît de slabă ieri, ca cel 
clujean. Durbac, autor a 19 
puncte, a fost realizatorul 
principal al jocului. A arbi
trat foarte bine V, Cișmaș 
(C. Faul-coresp.).

POLITEHNICA IAȘI—GLO
RIA BUCUREȘTI 6—3 (0—3).

FARUL CONSTANȚA — 
PROGRESUL BUCUREȘTI — 
11— 0 (3—0).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — CONSTRUCTO
RUL BUCUREȘTI 11-3 (3-3)
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iifi®

de campion național la 50 km marș.
Foto: AD. IONESCU

I.E.F.S. — POLITEHNICA 
GALAȚI 51—57 (19—27). Gă- 
lățenii, care au furnizat sur
priza etapei, au condus „osti
litățile" în majoritatea timpu
lui. Descalificarea lui Anto
nescu a constituit un handi
cap pentru elevii lui Mihai 
Nedeî. Cu toate eforturile din 
final, bucureștenii nu au 
mai putut răsturna situația 
de pe tabela de marcaj : 
Chivulescu și Moraru au fost 
atu-urile oaspeților. De la 
I.E.F.S. și-au făcut datoria 
Antonescu, Spiridon și D. 
Roman. Au condus Dan Chi- 
riac și C. Negulescu, (P. i.).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — I.C.H.F. BUCU
REȘTI 73—59 (32—31). Gaz
dele au obținut o victorie 
meritată. Timișorenii au con
struit numeroase contra
atacuri, în special prin Viciu 
și lonescu. Oaspeții au păs
trat echilibrul 30 de minute 
din joc, dar în final au „că
zut". Viciu 23, lonescu 20, 
Caloș 18, respectiv Dinescu 
14 și Tudosi 11 au fost cei 
mai buni. Competent arbitra
jul cuplului orădean Hotia- 
Szalteleky. (P. Arcan).

FARUL CONSTANȚA — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
47—57 (19—24). Farul, cu 6 
jucători pe foaia de arbitraj, 
a fost un adversar comod 
pentru bucureșteni. Popa, 
Dudescu și Haneș s-au re-

ASTĂZI s-a deschis în toate magazinele 
DE TEXTILE - ÎNCĂLȚĂMINTE

TÎRGUL DE TOAMNĂ
CARE PUNE LA DISPOZIȚIA CUMPĂRĂTO

RILOR UN BOGAT SORTIMENT DE ARTICOLE 

DE ÎMBRĂCĂMINTE Șl ÎNCĂLȚĂMINTE

DE TOAMNĂ, LA PREȚURI REDUSE 

CU PÎNĂ LA 30</o.

REȚINEȚI

R
7 OCTOMBRIE — 2 NOIEMBRIE 

VINDE CU PREȚURI REDUSE

..F* CLUJ, ÎNVINGĂTOARE
LA SCOR

Rezultate Înregistrate ieri, In 
DIVIZIA A — MASCULIN : Po
litehnica Timișoara—Dinamo Ba
cău 21—11 (3—4); Rafinăria Telea- 
jen — Dinamo Brașov 21—20 
(10—11), Timișul Lugoj—Dinamo 
București 8—23 (2—14), „U“ Cluj— 
Politehnica Galati 38—11 (16—6); 
FEMININ: Progresul București— 
Confecția 5—10 (3—4), Liceul nr. 
4 Timișoara — Rapid București 
4—12 (2—6), Textila Buhuși— Vo
ința Odsrhei 8—8 (4—6), Rulmen
tul Brașov—Universitatea Bucu
rești 12—12 (4—7), Universitatea
Timișoara—Constructorul Timi
șoara 13—9 (7—4).

dafir, care la ediția din acest 
an a finalelor a fost cea mai 
bună jucătoare, obținînd re
zultate de valoare internațio
nală (la cele trei jocuri de 
cîte 100 lovituri mixte ea a 
obținut o medie de 441,66 
p d !) în ultima zi de între
cere o bună comportare au 
mai avut și sportivele din 
Reșița, Maria Stanca și Mari» 
Rus, clasate pe locul II, și 
brașoveani’a Maria Antuș, 
care a stabilit un record per
sonal, doborînd la 100 lan
sări mixte 440 de popice.

Rezultate: proba de pe
rechi —- cîțe 100 lovituri mix
te): 1. Elena Trandafir + Cris- 
ta Szbcs (București) 904 p d 
(461 și 443 p d) — campioane 
naționale pe 1968, 2. Maria 
Stanca + Maria Rus (Caraș- 
Severin) 855 p d (430 și 425). 
3. Maria Arituș 4-Margareta 
Groza (Brașov) 810 p d (449 
și 370), 4. Use Schmidt (Bra 
sov) + Margareta Szemanyi 
(Mureș) 799 p d (400 și 399), 
5. Elena Vonica+Elisabeta 
Lupea (Ilfov) 793 p d (394 și 
399), 6. Rodica Florescu + Jo- 
hana Barna (Sibiu) 785 p d 
(372 si 413).

— T. R. —

AL. ZAROSCHI Șl ECHIPA BUCUREȘTI- 
INVINGÂTORI IN „CUPA ORAȘELOR"

BRAILA, 6 (prin telefon), stm- 
bătă și duminică s-a desfășurat 
în localitate etapa a 7-a — ulti
ma — din „Cupa orașelor" la ci
clism. în prima zi a fost progra
mată o probă de contratimp in

dividual, pe 20 km. Cursa a avut 
loc pe o vreme nefavorabilă (vînt 
puternic si temperatură scăzută). 
Brăileanul Mihai Băcanu, care 
s-a dovedit încă o dată_un foarte 
bun rutier solitar, a cîștigat ca
tegoric etapa, urmat de ploieș
teanul Zaroschi și bucureșteanul 
P. Ivănescu.

Etapa a doua, cu plecare în 
bloc, pe un traseu de 70 km (șos. 
Brăila — Buzău) a fost viu dis
putată. A cîștigat etapa I. Ajo- 
chin (Buc.), urmat de Stănilă, 
Ivănescu, Tănase etc. Iată și cla
samentele generale la închiderea 
competiției: individual — 1. AL. 
ZAROSCHI (Ploiești) 18h 44:14, 
2. C. Tănase (Brăila) la 1104, 3. I. 
Selejan (Cluj) la 1:50. (Au parti
cipat 48 alergători). Pe echipe : 
1. BUCUREȘTI, 2. Ploiești, 3. 
Brăila.

Emil IENCEC

POLITEHNICA GALAȚI ÎNVINGĂTOARE LA BUCUREȘTI!
marcat prin jocul lor frumos, 
de la gazde — doar Teodoru. 
Foarte bun arbitrajul lui V. 
Kadar și A. Botoș. (L. Bruck-. 
ner, coresp.).

POLITEHNICA BRAȘOV — 
STEAUA 64—97 (36—50). Lo
calnicii au evoluat bine nu
mai în repriza I. Oaspeții au 
avut în Nosievici un jucător 
în „zi de coș", care a mar
cat 25 de puncte. Victoria

oaspeților a fost clară. (T. 
Maniu. coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA IAȘI 96—67 
(46—31). Cu mulți debutanți 
în echipă, ieșenii au rezistat 
doar 10 minute. După aceea 
feroviarii s-au distanțat, cîș- 
tigînd la o diferență aprecia
bilă. Cele mai multe puncte 
au fost marcate de Czell 29, 
Cr. Popescu 28, respectiv

Moisescu 19. Au condus ex
celent C. Armășescu și M. 
Tănăsescu. (D. Bănică).

DINAMO — UNIVERSITA
TEA CLUJ 84—62 (39—34). 
Studenții au rezistat o repri
za. în acest timp scorul a 
fost strîns, iar atacurile s-au 
succedat cu repeziciune de la 
un panou la altul. în ultima 
parte a meciului campionii 
S-au detașat și, cu toate 
schimbările (foarte oportune) 
făcute de antrenorul Mircea 
Bugnariu, studenții nu au 
mai putut reduce din handi
cap. Novac, Diaponescu, Vis- 
ner și Giurgiu, respectiv 
Riihring, Demian și Vizi, au 
jucat foarte bine. Arbitrajul 
lui Ionel Petruțiu și Petre 
Marin în nota obișnuită, adi
că bine. (iv.).

Forța U.T.A.-ei: experiență, 
talent, disciplină

U.T.A. — POLITEHNICA IAȘI
2—0 (3—0)

ARAD, 6 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadion :
U. T.A.; timp splendid ; teren 
bun; spectatori (aproximativ) 
11 000; au marcat: Lereter 
(min. 28) și Petescu (min. 30).

U.T.A. : Gornea 8 — BMu 
8, Bacoș 7, Pojonl 8, Broșov- 
schl S, — PetesCu 8, Lereter 
8 — șchiopu 7, Axente 9, Do- 
niide 8, Moț 6 (min. 75 Dumi
trescu).

POLITEHNICA IAȘI : Con- 
stantinescu 3 — GavrilS. 8, 
lanul 7, Stoicescu II 6, Delea- 
nu 6 — Ștefănescu 6, Con- 
tardo 6 — Lupulescu 5, Cuper- 
man 5, Romllă 6, C. Popescu 
5.

A arbitrat V. Dumitrescu 
ajutat la linie de

V. Pâdureanu și D. Ghețu 
(toți din București).

O partidă spectaculoasă, o 
luptă loială terminată cu 
victoria celor mai dotați și 
mai inventivi. Iată — suc
cint — fizionomia celor 90 
de minute de joc.

U.T.A. trăiește un reviri
ment autentic, la proporțiile 
fotbalului nostru. Forța echi
pei se compune din expe
riență, talent și disciplină. 
Linia de fundași a fost pu
țin încercată, Petescu și Le
reter au reprezentat suportul 
tuturor acțiunilor, iar înain
tașii -s-au manifestat cu fan
tezie și ardoare, dovedin- 
du-și finețea tehnică și cu
noștințele tactice. Majorita
tea jucătorilor sînt în formă, 
luptă cu devotament și cu 
acel misterios hai- care face 
ca mingea să se supună unei 
idei tactice colective.

în replică, ieșenii s-au an
gajat sincer și deschis, dar 
nu au izbutit să mențină un

echilibru teritorial decît la 
începutul meciului Și oare
cum spre sfîrșit. în rest, au 
fost obligați să se aglomere
ze compact în fața porții lui 
Constantinescu, să închidă 
breșele create de inteligența 
lui Axente, Broșovșchi și a 
celorlalți coechipieri. Doar 
cele trei avanposturi (Lupu
lescu, Cuperman și C. Po
pescu) nu și-au făcut datoria, 
fiindcă» n-au hărțuit apăra
rea arădenilor ca să mai stă
vilească ofensiva din fața 
lui lanul.

După ce în min. 21 Lere
ter a reluat în bară mingea 
centrată de Axente, peste 7 
minute balonul a circulat din 
trei pase pe o mare supra
față și, la sfîrșitul „circuitu
lui" Broșovschi-Axente-Lere- 
ter, s-a oprit în plasa porții 
lui Constantinescu i 1—0.

în min. 30, cornerul execu
tat de Axente a fost finalizat 
de Petescu : 2—0. Și în con
tinuare gazdele au avut nu
meroase ocazii pe care le-au 
anulat reflexele lui Constan
tinescu și lanul, neșansa sau 
imprecizia atacanților. în fi
nal, ieșenii l-au alertat și ei 
pe portarul Gornea. Dar fără 
succes.

Romulus BALABAN

La tineret-rezerve: U.T.A. 
—Politehnica Iași 1—2 (0—0).

P. S. După pauză, U.T.A. 
■a apărut pe teren cu o ban
derolă de doliu la tricou, 
iar întreg stadionul a păstrat 
un moment de reculegere în 
memoria marelui fotbalist 
Iosif Petsehovschi, care a în
cetat din viață duminică du- 
pă-amiază.Dl ' IZ IA B

® SERIA 1 : Chimia Suceava a trecut pe primul loc

la Sala Palatului în zilele de 17, 18, 19 și . 20 octombrie ora 
20 și în orașele Brașov, Cluj, Arad, Timișoara, Reșița, Hu
nedoara, Deva, Cugir, Sighișoara, Mediaș, Cimpina, Con

stanța, Bacău, Iași, Ploiești

CONCERTE EXTRAORDINARE
DE

MUZICĂ UȘOARĂ
cu

RODDY McNEIL

cel mai popular solist al Festivalului de muzică ușoară 
de la Brașov 1968

BARBARA PETRES
Ș‘

ORCHESTRA „THE LAIRDS"
JIMMY CURRIE
JOHN FERGUSON
ROGER RICHARDS 
ADRIAN MACINTOSCH

(Anglia)

Biletele se vîr.d la Casa OSTA Calea Victoriei nr. 68—70 
telefon 13 53.75.

Pentru concertele din celelalte localități biletele șe vînd la 
Agențiile teatrale din localitățile respective

AUTOMOBILIȘTI!
Rețineți telefonul i 11. 91.71.
Formînd acest număr între orele 7—22, puteți obține 

o asistență tehnică imediată, în orice situație vă veți afla, 
oriunde.

Atelierele mobile, autodepariatoarele și autotransportoa- 
rele întreprinderii

„C I C L O P“
vă stau la dispoziție cu personal calificat și mijloace teh
nice modei rie. pentru executarea de depanări rutiere, re- 
morcâri și transporturi de autoturisme avariate.

La cereiea dv., serviciul de asistență tehnică al între
prinderii noastre vă execută liiciări de promptă asistență 
la domiciliul dv.
Rețineți i 
Serviciul de asistență tehnică

„C I C L O p-
Telefon i 11.91.71

C.F.R. PAȘCANI — METROM 
BRAȘOV 1—2 (0-2) Brașovenii
au speculat cîteva greșeli ale a- 
părării adverse și au marcat de 
două ori. Autori Sima (min. 12) 
și Ferericz (min. 27). Pentru CFR 
a înscris Fătu (min. 53). In min. 
77 Fătu a ratat un penalty. A 
arbitrat foarte bine C. Dinulescu- 
București (C. Enea, coresp.).

OȚELUL GALAȚI — METALUL 
BUCUREȘTI 2—3 (1—1). Bucure
ștenii au prestat un joc bun în 
cîmp și au contraatacat pericu
los. Autorii golurilor : Cîmpeanu 
(min. 25 și 84) pentru Oțelul, 
Mateescu (min. 26) și Pantelimon 
(min. 72 și 83) pentru Metalul. 
A. Macovei (Bacău) a condus 
foarte bine. (S. Constantiriescu- 
coresp. principal).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BRAILA 0-0. Cu 
toate că bucureștenii au avut 
mai mult inițiativa, ei nu au 
putut totuși străpunge apărarea 
bine organizată a brăilenilor. In 
plus, înaintașii Politehnicii au 
șutat de multe ori imprecis. 
Oaspeții au temporizat jocul și 
au declanșat contraatacuri foarte 
periculoase. în plină dominare a 
echipei Politehnica, în min. 66, 
la un contraatac al Progresului, 
extrema stingă Stoian (Progresul) 
a ratat cea mai măre ocazie a 
meciului. Foarte bun arbitrajul 
lui N. Mogoroașe-Craiova (p.v.).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
GLORIA BÎRLAD 2-0 (1-0). Me
ciul a plăcut celor 6000 de spec
tatori. Pentru această victorie, e- 
chipa brașoVeană a muncit e- 
norm. Gloria a avut o apărare 
bine pusă la punct. Cele două 
goluri au fost realizate de Fio- 
rescu (min. 18 și 75). A condus 
foarte bine C. Popa-București. 
(C. Gruia — coresp. principal).

ELECTRONICA OBOR — DU
NĂREA GIURGIU 1—0 (0-0).

Gazdele au avut intenții frumoa
se. dar nu au reușit să pătrun
dă mai departe de linia de 16 
m. Cu 2 minute. înaintea finalu
lui, Ciuleanu șutează, dintr-o în
vălmășeală în careul giurgiuve- 
nilor, și înscrie. Oaspeții protes
tează la decizia de gol (invpcind 
ofsaid). începe o dispută pugi- 
listică, care angajează, timp He 
5 minute, deopotrivă .jucători și 
arbitri. După calmarea spiritelor, 
Dobrescu (Electronica) și lacob 
(Dunărea) au fost eliminați. A. 
ârbitrat satisfăcător C. Mihăi- 
lescu-Brașov. (Mihai Popescu- 
coresp.).

CHIMIA SUCEAVA — FLACĂ
RA MORENI 2-0 (2—0). Soarta
meciului a fost decisă în două 
minute, 37 și 39, cînd Goran a 
fructificat acțiunile ofensive ale 
echipei sucevene. A arbitrat sa
tisfăcător - -N. • VizireânU (CIuj). 

, (R. .Munteanu, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ: — PO
IANA CIMPINA 2—1 (0—1).

Meciul Portul Constanța — Po
litehnica Galați a fost amînat, la 
cererea clubului gălățean.

1. Chimia Suceava
9 6 0 3 19— 9 12

CLASAMENTUL '

2. Pollt. Galați 8 5 12 14— 8 11
3. Steagul roșu 9 5 13 11— 9 11
4. Met. Buc. 9 4 2 3 19—11 10
5. Oțelul Gl. 9 4 2 3 11—11 10
6. Metrom Bv. 9 3 3 3 14-12 9
7. Prog. Brăila 9 3 3 3 11—11 9
8, C.F.R. Pașcani 9 4 14 11—13 9
9, Fi. Moreni 9 3 3 3 10—13 9

10. Portul C-ța 8 3 2 3 12— 9 8
11. Ceahlăul p. N. 9 3 2 4 10—10 8
12. Polit. Buc. 9 2 4 3 11—12 8
13. Poiana Cimpina 9 3 2 4 10—16 8
14. Electronica Obor

9 4 0 5 13—20 8
15. Dunărea Giurgiu

9 3 0 6 8-14 6
16. Gloria Bîrlad 9 2 2 5 11-17 6

® SERIA A ll-A : C.F.R. Cluj continua să lie lider.

Dragomirescu (Dinamo) și 
Ronay („U.“ Cluj) in dispută 
pentru recuperarea balonului.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA
CU 13 REZULTATE EXACTE
LA CONCURSUL PRONO

SPORT NR. 40 ETAPA DIN
6 OCTOMBRIE 1968

INDUSTRIA SÎRMEI — A.S. 
CUGIR 2—1 (0—1). Oaspeții au
reușit să deschidă scorul, (min. 
3), prin Ghergheli. După pauză, 
gazdele au dominat șl au 
obținut In final o victorie meri
tată, înscriind prin Chiorean 
(min. 64) și Husar (min. 85). 
Bun arbitrajul lui I. Soos-Tg. 
Mureș. (L. Donciu — coresp.).

OLIMPIA ORADEA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 1-1 (0-0). 
Timișorenii au atacat mai decis 
și au deschis scorul prin Mano- 
lache (min. 75). Olimpia a ega
lat în min, 89. prin Tancos. A 
condus bine M. Blcă-Bucureștl. 
(P. Lorincz — coresp.).

METALUL TR. SEVERIN — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 
4—0 (2—0). Golurile au fost rea
lizate de Diaconu (min. 7). Gal 
(min. 33 și 64) și Jimboreanu 
(min. 71). I. Chilibar (Pitești) a 
arbitrat foarte bine. (Gh. Ma- 
nafu, coresp.).

MINERUL BAIA MARE — 
CHIMIA RM. VILCEA 2—0 (0—0). 
Jocul a avut un singur aspect : 
duel continuu între înaintarea 
băimăreană șl apărarea Chimiei. 
Au înscris : Bandl (min. 68) și 
Vaida (min. S3). A condus bine 
A Crișan — Arad. (T. Tohâtan- 
coresp. principal).

C.S.M. REȘIȚA — MEDICINA 
CLUJ 3—0 (0—0). Golurile au fost 
marcate de Pîrvan (min. 49), Co- 
păceanu (min. 61) și Comisar 
(min. 80). O. Comșa (Craiova) a 
arbitrat foarte bine. (I. Plăvițiu- 
coresp. principal).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.S.M. 
SIBIU 2—0 (1—0). Feroviarii au 
cîștigat prin golurile înscrise de

Covael (min. 5) și Panici (47, din 
11 m). A arbitrat cu scăpări A. 
Pop — Oradea. (C. Crețu-coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — ME
TALUL HUNEDOARA 2-1 (2—1). 
Aportul mijlocașilor a fost hotă- 
rîtor în obținerea victoriei — me
ritată — a gazdelor. Au marcat 
Barna (min. 3) șl Filip (min. 24). 
In min. 25 Cergo (Metalul) a re
dus din handicap, stabilind în 
acest fel scorul partidei. Bun
— arbitrajul lui C. Ghemingean
— București, care a eliminat just 
pe Barna (Gaz metan) pentru lo
virea intenționată a adversarului 
și pe Steiner (Metalul Hunedoara) 
pentru persiflarea arbitrului de 
tușă. (C. D.).

C.F.R. CLUJ — C.F.R. ARAD 
3—0 (0—0). Clujenii au dominat 
majoritatea timpului. Golurile au 
fost marcate de Petrescu (rtlin. 
52), Mazurachls (min. 67) șl P. 
Emil (min. 88). N. Lazăr (Petro- 
șeni) a condus bine. (V. Morea, 
coresp. principal).

CLASAMENTUL
1. C.F.R. Cluj 9 5 4 0 15- 8 14
2. Olimpia Oradea 9 5 2 2 17—13 12
3. Met. Tr. Sev. 9 5 1 3 13—10 11
4. C.S.M. Sibiu 9 5 0 4 17—11 10
5. Poli. Tim. 9 3 4 2 13—11 10
6. C.F.R. Arad 9 4 2 3 17—17 10
7. Met. Huned. 9 4 1 4 16— 9 9
8. C.F.R. Tim. 9 3 3 3 10— 8 9
9. Gaz metan 9 3 3 3 12—11 9

10. C.S.M. Reșița 9 3 2 4 11-12 8
11. Min. B. Mare 9 3 2 4 6— 8 8
12. A.S. Cugir 9 3 2 4 9—12 a
13. Electroputere

Craiova 9 3 2 4 8—13 8
14. Medicina Cluj 9 2 3 4 10-12 7
15. Industria s. 9 2 3 4 12—16 7
16. Chimia Rm. V. 9 0 4 5 2—17 4

.1. „U" Craiova-Farul 1
II. Dinamo Bacău-Petrolul 1

III. U.T Arad-Polith. Iași 1
IV. „U“ Cluj-Progresul 2
V. Jiul-Dinamo București x

VI, Steaua-Crișul 2
VII A.S A. Tg. Mureș-Vag. 1

VIII. Internazionale-Nappli x
IX. Lanerossi-Bologna 1
X. Plsa-Roma 2

XI, Sampdoria-Torino x
XII. Varese-Cagliari 2

XIII. Verona-Milan 2
Fond de premii: 379.750 lei.

Ieri a încetat din viată, după 
o lungă și grea suferință, 
maestrul emerit al sportului 
Iosif Petsehovschi.

Născut la Timișoara, Ia 2 
iulie 1921, Iosif Petsehovschi 
avea să devină unul dintre 
cei mai buni jucători ai fot
balului nostru. Deosebit de ta
lentat, conștiincios, modest, el 
a fost mereu omul de bază al 
echipelor din care a făcut 
parte, aducînd o contribuție 
decisivă la victoriile lor.

De 32 de ori el a apărat cu
lorile echipei naționale, ultima 
oară fiind selecționat In 1957, 
cînd avea 36 de ani.

Moartea lui Iosif Pets®hov- 
schi îndurerează inimile tutu* 
ror celor ce iubesc fotbalul, 
pe virtuoșii aeestui spart,
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BUTURUGA MICĂ...
După aspectul general al 

partidei, rezultatul pare in
credibil. S-a jucat numai la 
o poartă, la cea a Crișului. 
Din cele 90 de minute de joc, 
Steaua a dominat.. 90, timp 
în care a beneficiat de 18 
cornere, de cinei sau șase 
ocazii mari cit roata carului, 
iar Creiniceanu a tras o dată 
în bară. Și totuși, bucureș- 
tenii n-au fost în stare să 
strecoare niciodată mingea 
în poarta lui Baumgartner I 
S-au mai văzut ocazii ratate 
intr-un meci, dar ca cele de 
ieri, mai rar! Voinea, Pan- 
tea. Creiniceanu, au șutat 
pe lingă bară sau peste poar-

MULTE OCAZII IN
DAR... UN

în 6 rai- 
lămurite 

apărători 
șovăie,

orice

tă de la 10 metri, 6 metri, 
4 metri și, culmea, Dumi- 
triu III de la 80 centimetri (!) 
cu o seninătate strigătoare 
la cer. Este greu de imagi
nat cum au putut să piardă 
acești jucători o partidă, și 
încă una oficială, în fața 
unor parteneri care, 
s-ar spune, numai cu pre
tenții de victorie n-au sosit 
la București. Dar așa au în
țeles să-și apere culorile și 
titlul de campioni fotbaliștii 
Stelei (excepție făcînd doar 
Constantin, Hălmăgeanu, Du
mitru Nicolae și Jenei), căci 
marea majoritate a jucători
lor au făcut orice,, în afară

REPRIZA A DOUA
SINGUR GOL

reprize; Raksi îl pune pe 
Lucaei în .poziție ideală de șut, 
dar acesta ratează de la 7 m.

Repriza a doua începe cu 
atacurile furibunde ale gazde
lor, care vor să deschidă sco
rul. La o învălmășeală în ca
reul Vagonului, în min. 47, 
Mureșan pasează mingea cu 
capul lui Lucaei, acesta trage 
de la 6 m, mingea se lovește 
de trei apărători, pe linia por
ții., este respinsă, ajunge la 
Szilaghi și acesta trage pește 
poartă. A.S.A, continuă seria 
atacurilor avînd în Raksi de 
data aceasta un foarte bun 
coordonator. în min. 58, Siko 
pătrunde, în careul advers, pa
sează lui Raksi, acesta prelun
gește Ia Szilaghi, care intră în 
careu și, de la 10 m, marchează 
imparabil. Patru minute mai 
tîrziu, înregistrăm un șut 
frumos al lui Siko, iar în 
min. 71 Mureșan și Ciu- 
tac pierd bune ocazii de 
a majora scorul. Repriza 
a doua aparțin® gazdelor, care 
domină cu multă insistență. 
Mureșan pasează Iui Siko și 
acesta greșește din nou ținta, 
în min. 83 Schweilinger la un 
contraatac, șutează puternic 
de la 20 m și Solyom respinge 
cu multă dificultate. Cu 3 mi
nute înainte de sfîrșitul parti 
dei, Sfîrlogea are o acțiune 
foarte periculoasă, dar o e- 
roare de apreciere a tușierului 
îl oprește din acțiune.

Gh. MIHALACHE
Tineret: A.S.A. Tg. Mureș— 

Vagonul Arad 4—3 (4—1).

UN REZULTAT ECHITABIL
Foto : V. BABA

STEAUA — CRIȘUL 6-1 
(0-0)

Stadion „23 August"; timp 
frumos; teren bun; spectatori 
aproximativ 5 000. A marcat : 
Cociș (min. 7«).

STEAUA : Andrei 8 — Săt- 
măreanu 5, D. Nicolae 5, Hăl
măgeanu 6, Vigu 5, Jenei 6, 
Dumitriu in 3, (din min. 70 — 
Soo), Pantea 4, Constantin 6, 
Voinea 3, (din min. S3 — Tă
taru 2). Creiniceanu 5.

CRIȘUL : Baumgartner 9 — 
Balog 7, serfozd 7, E. Naghl 
7, Popovici 8, Cociș 3, Dără- 
ban 6, Tomeș 7, Suciu 6, Kun 
I 6 (din min. 70 Kassal), Har- 
șani 6.

A arbitrat : Petre Badea 
(Brașov) -fa-frajutat 
la linie de T. Leca (Brăila) și 
A. Calugherovici (Brașov).

de fotbal. 'Mai mult, Tătaru, 
un jucător ridicat, credem 
noi, prea devreme în slăvi, 
și-a permis să faulteze con
tinuu 
vadă 
sivă 
cînd 
aportul său.

In ansamblu, 
bucureșteană a 
fapt, criza 
se află și, 
dominarea 
a avut-o 
învinsă.

adversarii, să dea do- 
de o nervozitate exce- 
tocmai în 
echipa avea

momentele 
nevoie de

formația 
arătat, de 

de formă în care 
în. final, cu toată 
teritorială pe care 
a părăsit terenul

Din nou pericol la poarta 
lui Niculescu. Balonul însă 
îi va depăși pe Neagu și 

loniță

Crișul a cucerit două puncte 
nesperate, a produs cea mai 
mare surpriză a sezonului 
de toamnă. Echipa lui An
ton Ferenczî a muncit enorm 
să stăvilească atacurile bucu
reștenilor, Marele merit îl 
au în această privință apără
torii. în meciul de ieri ju
cătorii orădeni 
de patru ori în 
reștean, dar de 
fazele construite 
teau solda cu 
dintre aceste 
din min. 76, 
Popovici a 
i-a găsit pe bucureșteni com
plet descoperiți. Popovici a 
înaintat cu balonul pînă în 
apropierea liniei de fund a 
terenului, a centrat, și Cociș, 
venit ca un bolid, a înscris 
cu capul un gol de mare 
spectacol. în rest, 
s-au apărat 
s-au „bătut1*

au pătruns 
careul bucu- 
fiecare dată 
de ei se pu- 
goluri. Una 
acțiuni, cea 

cînd fundașul 
avut inițiativa,

orădenii 
ca niște „lei", 
pentru fiecare 

balon șj au destrămat, rînd 
pe rînd, toate atacurile 
tașilor bucureșteni. Și astfel, 
au ajuns la fluierul 
cu scorul de 1—0 pe tabela 
de marcaj, fapt pentru care 
merită felicitări.

Cristian MANTU
La tineret-rezerve: Steaua— 

- Crișul 1—2 (0—1).

înain-

final

ECHIPA ETAPEI
NICULESCU

POPA MĂNDOIU LUPESCU BROȘOVSCHI
STRÎMBEANU DUMITRU

LUCACI DEMBROVSCHI DOBRIN ȚARĂLUNGĂ
( Dinamo Bacău J

„MATINEU!?* A PLĂCUT...
„Matineu?1 de la 10,30 a 

pus în încurcătură I.T.B.-ul. 
Tramvaie, troleibuze și auto
buze ticsite de oameni. La fel 
avea să fie și „potcoava" de 
lingă Podul Grant, care s-a 
dovedit din nou neîncăpătoare. 
Vreme splendidă pentru fot
bal, spectatori entuziaști, am
bianță proprie partidelor în 
care e vorba de „sportul-rege“.

Rapid și F.C. Argeș, două 
echipe tinere, cu mari resurse, 
s-au străduit să șteargă cu 
buretele comportarea avută la 
startul acestui campionat. Par
tida lor a plăcut. S-a alergat 
și s-a muncit mult. Mingaa a- 
proape că n-a avut momente 
de odihnă. Iar pe parcursul 
îritîlnirji s-au văzut și „sec
vențe" ' de fotbal adevărat, în 
care actorii principali au fost 
Dumitru, Dobrin, Vlad, Nicu
lescu, Șteîan și Lupescu. Ei au 
dat culoare meciului.

RAPID — F.C. ARGEȘ 1—0
(0—0)

Stadion Giuleștl ; timp ex
celent ; teren foarte bun ; 
spectatori (aproximativ) 20 000; 
a marcat Neagu (min. 70).

RAPID : Rămureanu 8 —
Ioneseu 6, Motroe 7, Lupescu 
9. ștefan 9. — Dinu 7, Dumi
tru 9 — Petreanu 7 (min. 71 
Pop 6), Angelescu 7 (min. 34 
Năsturescu 7), Neagu 6 (pen
tru golul marcat șl oară din 
min. 75, în rest fiind cel mai 
slab de pe teren), Coflreanu 8.

F. C. ARGEȘ : Niculescu. 9 
— loniță 6, Barbu 7 (min. 89 
Păcjulete), Vlad 9, Ivan 7 — 
Prepurgel 5, Olteanu 6 — 
Nuțu 5 (min. 75 Țurcan 5), 
Kraus 5, Dobrin 9, Jercan 8.

A arbitrat Em. Vlaiculescu 
(Ploiești) ajutat, la
linie de N. Cursaru (Ploiești) 
și V. Liga (Galați).

Inițiativa a aparținut în cea 
mai mare parte bucureștenilor. 
Ei au controlat jocul aproape 
în întregime și aproape pe 
toată suprafața dreptunghiului 
de iarbă, dar au cîștigat, însă, 
doar cu 1—0. De ce ? Pentru 
că au avut în fată un excelent 
portar (Niculescu); pentru că 
de două ori mingea s-a încă
pățînat să nu intre în plasă, 
lovindu-se de bară (în min. 34 
la „reluarea" de Ia' 6 m a lui 
Năsturescu și în min. 75, cînd 
Neagu a trimis-o de la 16 m 
aproape Ia rădăcina stîlpului 
din dreapta); și, în sfîrșit, pen
tru că Petreanu (min. 19), Co- 
dreanu (min. 4, 48 și 53), Năs
turescu (min. 50) și Neagu 
(min. 34) au ratat din situații 
excelente. Ocazia lui Neagu a 
fost rarissimă : Barbu s-a jucat 
cu mingea (cum face el citeo- 
dată), Neagu a preluat-o, a 
înaintat și de la 16 m (Nicu
lescu ieșise din poartă) a tri
mis-o în plopii de lingă calea 
ferată. în plus, spuneam, Ni 
euleșcu a apărat excelent. A 
respins, a blocat și a reținut 
(min, 6, 21, 23 — cînd, invo
luntar s-a ciocnit cu Angeles
cu, accidenkîndu-1 pe acesta 
— 56, 88), O singură dată Ni
culescu a foșt învins: în min. 
70. Dumitru (umbra lui Dobrin 

în prima repriză, excelent co
ordonator în a doua) trimite o 
pasă lui Codreanu. Acesta 
centrează puternic (mai mult 
a șutat), mingea se lovește de 
Prepurgel, Neagu o preia, se 
întoarce fulgerător șl șutează 
puternic din unghi, de la 10 m, 
sub bară. Acesta avea să fie 
golul victoriei Rapidului (o 
victorie meritată) și al... rea
bilitării Iui Neagu, măcar pe 
planul eficacității.

După cum se poate constata 
din aceste relatări, totul, sau 
aproape totul în ceea ee pri
vește ofensiva, fazele de poar
tă, se datorește Rapidului. 
Oaspeții au jucat bine în apă
rare (excelent tînărul Vlad și, 
bineînțeles, Niculescu), au avut 
la mijlocul terenului un ideal 
coordonator în Dobrin (de
monstrație de tehnică și vir
tuozitate, aplaudate la scenă 
deschisă chiar de suporterii 
Rapidului), dar pasele lui, 
„puse" parcă cu mina, n-au 
avut un realizator. Mai întîi 
pentru că Lupescu și Ștefan 
au jucat excelent și apoi pen
tru că Nuțu a fost slab, Kraus 
aproape la fel, mijlocașii Ol
teanu și Prepurgel insuficient 
de pregătiți să susțină o ofen
sivă mai substanțială. Or, doar 
cu Jercan nu s-au putut în
cropi decît cîteva faze de gol. 
De două ori (min. 24 și 55) 
centrările lui ideale au trecut 
liniștite prin careul mic de 
parcă nimeni nu se afla acolo. 
Rămureanu a fost deranjat 
destul de rar (în min, 10, 20
și 24), dar șuturile lui Jercan, 
Nuțu și Dobrin, trase de la 
mare distantă, au fost ușor de 
reținut. Acest atac, destui . de 
firav, nu a îngăduit echipei 
din Pitești să realizeze „remi
za" pentru care s-a văzut că 
a venit în. Giulești.

Constantin ALEXE

La tineret-rezerve: Rapid — 
F.C. Argeș 3—1 (1—0).

trecută 
eroism

TBU 
iar

Stă-

joacă prea mult mingea pe sus 
și aceste acțiuni sînț respinse 
cu ușurință de «părătorii Va
gonului. Ritmul jocului crește, 
mai ales datorită incursiunilor 
pe aripi, unde Szilaghi 
șește șarje spectaculoase, 
Lucaei zburdă pe lingă
noaie. în mțn. 22, o combina
ție Raksi—Lucaei este ratată 
de ultimul. Dodu și Chiru intră 
și ei în dispozitivul de atac și 
șutează toarte periculos la 
poartă. Arădenii contraatacă 
prin Arnoțchi șl Solyom plon
jează la picioare, salvînd un 
gol gata făcut. Gazdele ratează 
deschiderea scorului cu un mi
nut înainte de sfîrșitul primei

Minerii s-au aflat astăzi în 
ipostaza exact inversă decît 
cea de duminica 
cînd, rezistînd cu 
atacurilor Farului și contra-
atacînd periculos, s-au întors 
acasă cu două puncte nespe
rate.... Echipa lui Ozon a ju
cat astăzi rolul gazdei ei din 
etapa precedentă, asaltînd în 
continuu poarta adversă, re- 
nunțînd la perioada inci
pientă de tatonare și arun- 
eîndu-se asupra cupp-meni- 
lor cu o forță neistovită. în 
ciuda evidentej dominări te
ritoriale, Jiul n-a reușit însă 
să marcheze nici un gol, căci 
apărarea dinamovistă, în 
frunte cu „vulpoiul* * * * * * * 8 * 10 11 Popa, a 
găsit antidotul ideal jocului 
avîntat al minerilor : marcaj 
strict individual pe toată

A.S.A. TG. MUREȘ —
VAGONUL ARAD 1—0 (8-0)

Stadionul „23 August"; timp
frumos ; teren bun; spectatori 
aproximativ 10 000. A marcat ; 
Silaghl (min. 58).

A.S.A. TG. MUREȘ: Solyom 
a — sieam 7, Baiaez 7, Toth 6, 
Chiru 8, Dodu 8 (min. 68 Ciu-
tae 7). Siko 7, Lucaei 8, Mu
reșan 8, Raksi 8, Silaghl 7 
(min. 79 Lungu 6).

VAGONUL ARAD: Gherghel
8 (min. 62 Arghișan 7), Le- 
n«rdt 7. Miilrodt 7, Baroș 7; 
Stănoaie 5, Dvorjak 8 (min. 
65 Mihai 6), sehwellinger 3, 
Amotchi 6, Sfîrlogea 7, Dffli- 
brovschi 8, Macavei 7.

A arbitrat Gh. Popovici 
+ ajutat la linie de
Al. pîrvu și i. Drăghicl (toți 
din București),

TG. MUREȘ, 6 (prin telefon). 
După o scurtă perioadă de ta
tonări, A.S.A. obține 
nute patru cornere, 
cu calm de robuștii 
arădeni. Vagonul nu 
însă, cind este vorba de con
traatac și apărarea în linie a 
mureșenilor este făirîmltstă de 
trei periculoase șarje. In min.
10 Sfîrlogea trage un șut ra
zant cu bara transversală, de 
la 12 m. Nici nu au respirat 
ușurați mureșenii și spiridușul 
Macavei se strecoară în careu, 
dar greșește de puțin ținta, de 
Îs 9 m. Apoi, Arnoțchi scapă 
de apărătorii mureșeni și por- 
tarul Solyom salvează cu pi
ciorul ca prin minune. Gaz
dele, surprinse de aceste ri
poste, string rindurile ș< trec 
Ia contraofensivă; acțiunile lor
nu sînt, însă, bine închegate, 
căci Raksi, motorul atacului, 
este încă deconectat Pe de 
altă parte, ataeanții mureșeni

zona din fața careului mare. 
Sarcina bucureștenilor a fost 
însă facilitată și de maniera 
de joc a gazdelor. Jocul pe 
sus, dirijat spre partea cen
trală a terenul», a convenit 
de minune lui Boc și Dinu, 
care l-au păzit cu strășnicie 
pe Coman.

Cele cîteva situații de gol 
pe care și le-a creat atacul 
Jiului n-au fost fructificate, 
pe rînd, de Peronescu (min. 
3), întîrziat la o ' pasă ser
vită de Stocker, O. Popescu 
(min. 24) — șut din interio
rul careului în picioarele lui 
Ghergheli, și Libardî (min. 
74) splendidă „întoarcere11 de 
la 16 m. Cea mai mare po
sibilitate a gazdelor de a 
marca s-a consumat în min. 
81, cînd Coman a respins

JIUL — DINAMO
BUCUREȘTI 8—0

FETROȘENI, 6 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Stadion 
Jiul; teren denivelat, alune
cos; timp excelent; spectatori 
peste 7 800.

JIUL : Stan 7 — Talpai 9, 
Georgescu 7, Stocker 8, Mihai 
6, Oct. Popescu 7, Sandu 6 
(din min. 75 — Georgevici), 
Peronescu 6, Llbardi 7, 10-
nescu 6 (din min. 60 Achlm 6), 
Naidin 8.

DINAMO : Coman 8 — Popa 
9, Boc 7, Dinu 7, Ștefan 7, 
Gherglieli 6 (din min. 63 săl- 
eeanu 6), Stoenescu 6, Pîrcă- 
Iab 7, Frățilă 6, Lucescu 7, 
Nunweiller VI 9.

A arbitrat I. Ritter 
ajutat la linie de I. Birăescu 
și I. Boroș (toți din Timi
șoara).

VICTORIE MERITATĂ,
INFLUENȚAT DE

Peste 25.000 tifosj din loca
litate și din împrejurimi au 
garnisit tribunele stadionului 
central, în dorința de a fi 
trup și suflet alături de U- 
niversitatea Craiova — edi
ția Coidum—Frînculescu; o 
echipă mult schimbată în bine

DAR SCOR
ARBITRI

TACTICA LUI DRAGUȘIN
Cornel Drăgușin și-a orga

nizat o apărare sobră căreia i-a 
impus să joace fără riscuri, a 
indicat liniei de mijloc să tem
pereze elanul studenților iar 
celor trei vîrfuri le-a cerut să 
urmărească fără menajamente 
baloanele expediate din pro
priul teren. Aceasta a fost ma
niera de joc a Progresului, în
țelept aleasă, care »-a mate
rializat printr-o victorie pre
țioasă.

Studenții, în schimb, alegînd 
calea hazardului, și-au Imagi
nat că din sumedenia de cen
trări în careul bucureștenilor 
se vor alege -în cele din urmă 
cu un gol. N-a fost de Ioc așa 
pentru că în zona lor Măndoiu 
si Grama au zădărnicit orice 
intenție de gol a studenților, 
răvășind toate centrările.

Jocul a fost antrenant, dina
mic și incertitudinea rezultatu
lui i-a dat o tentă în plus de 
spectaculozitate.

Meciul începe furtunos. Anca 
șutează năpraznic de la 25 m, 
Manta scapă balonul șl în mo
mentul în care Oprea, furi- 
ș’îndu-se printre apărătorii Pro
gresului, se pregătea să înscrie 
tot Mantă revine și reține. Clu
jenii controlează apoi jocul 
timp de un sfert de oră, dar 
Iipsindu-Ie un „cap limpede" 
în atac nu reușesc să pericli
teze poarta lui Manta. In 
schimb pe contraatac Țară- 
lungă în min. 12, dacă nu ar 
fi fost oprit prin fault la 25 m 
de poarta clujenilor, putea să 
materializeze încă din pornire 
tactica contraatacului. în min. 
18 elujemi au o mare ocazie:

UNIVERSITATEA CLUJ — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 

0—1 (0—0)

CLUJ, 6 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Stadion mu
nicipal ; timp ideal; specta
tori aproximativ 15 000. 
marcat : Oaidă (min. 85).

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Ringheanu 7 — Codrea 8, Neșu
7, Solomon 8, Șoptereanu 7 — 
Anca 8, Pexa 7 — Uifăleanu
6 (min. 75 — Lică), Mustețea 
6, Oprea 6, Bungău 5 (min. 46 
— Ioneseu 6).

PROGRESUL : Manta 9 — 
V. Popescu 8, Măndoiu 9, 
Grama 8, Ad. Constantlnescu
7 — Neacșu 9, Șoangher 7 — 
R. Ioneseu 7, Oaidă 9, Matei
8, Țarălungă 9.

A arbitrat C. Nițescu (Sibiu) 
ajutat de G. Pop 

(Brașov) și Tr. Cruceanu 
(Arad).

A

min. 50 cînd Anca, mereu în 
căutarea golului, ratează o pre
luare de la 16 m. în min. 56 
e rîndul lui Șoangher să întîr- 
zie să șuteze tocmai cînd se 
afla la 10 m de Ringheanu. 
Studenții pierd' și ei o ' bună 
ocazie în min. 30 : din capul 
lui Anca mingea trece milime
tric pe lîngă bară. Min. 85 a- 
duce golul: Țarălungă face un 

apărarea 
Oaidă — 
astăzi —

puternic în col- 
Acțiune clară, 
din manualele 
la fluierul final

„slalom uriaș" în 
clujenilor, trimite lui 
o explozie de energie 
trimite balonul 
țul opus : 1—0. 
scoasă parcă 
de fotbal. Pînă
nimic mai demn de semnalat. 
Progresul pleacă la cabine în 
aplauzele spectatorilor.Mustețea de la 5 m trage slab 

spre poarta goală de unde V. 
Popescu degajează. Neacșu șu
tează în bară în min. 32, Bun- 
gău în min. 40 de la 10 m în 
bună poziție de șut trage afară.

Tribunele se electrizează în

cu dificultate un „cap1* al 
lui... Boc cu adresa păian
jen ! ?

De partea cealaltă a tere
nului, dinamoviștii, avînd în 
Radu Nunweiller un „jolly- 
jocker** care a temporizat 
jocul în momentele dificile, 
au declanșat cîteva șarje 
care au surprins defensiva 
gazdelor pe poziții avansate. 
In min. 45, Pîrcălab, excelent 
„găsit1* de Frățilă, a ezitat să 
tragă de la numai 8 m, iar 
în min. 82, același Frățilă, 
de la 3 m de poartă, a luftat, 
ratînd cea mai mare ocazie 
a partidei. In general, s-a 
jucat într-un ritm rapid și, 
cu excepția finalului primei 
reprize, cam dur. Duritățile 
au fost generate de o gre
șeală a arbitrului care, la 
un henț involuntar al Iui 
Georgescu, în. careu, a indi
cat penalii pentru ca apoi, 
la protestele gazdelor, să 
mute lovitura în... afara ca
reului.

UNIVERSITATEA — FARUL 
3—1 (1—0)

CRAIOVA. 8 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Stadion 
central ; timp frumos; teren 
bun; spectatori aproximativ 
25 000. Au marcat : Cîrciutnă- 
rescu (min. 11), Niță (min. 51), 
Oblemenco (min. 61), respec
tiv, Ologu (min. 54).

„U" CRAIOVA : Pilcă 7 — 
Niculescu 3, Mitică 7, Bltlan 
6, Popa 8, strîmbeanu 8, Ivan 
8, Niță 8, Neagu 6. Oblemenco 
6, Cîrciumărescu 8.

FARUL : Uțu 5 — Stoica 4, 
Keszka 6. Mareș 6, Dumbravă 
8, Pleșa 7, Antonescu 6, Ba
dea 5, lancu G, Tufan 5, (min. 
60 — Tr. Popescu), Ologu 7.

A arbitrat Aurel Bentu 
ajutat la linie de Șt. Lazar și 
Marin Niță — toți din Bucu
rești.

Dragoș COJOCARII Ov. IOANITOAIA

Ieri a
72 de minute din partida 

disputată ieri in orașul lui 
Baoovia s-au scurs după ba
nalul ritual-tîp al ultimelor 
noastre campionate : echipa 
gazdă a atacat, oaspeții s-au 
apărat, ofensiva localnicilor 
a avut cîștig de cauză și sco
rul le-a devenit favorabil. 
In min. 72, era 2—0 pentru 
echipa lui 
rul acestor 
eu tristețe 
jocului va
în transmisia sa, monotonul

Nicușor și auto- 
rînduri se gîndea 
că la încheierea 
trebui să repete,

Tineret rezerve : Universita
tea Cluj — Progresul Bucu
rești 3—1.

ba tineret-rezerve Dinamo 
București — Jiul Petroșeni 
3—0 (1—0).

față de trecutul apropiat, de- 
. cisă să-și impună legea de la 

primul fluier de arbitru, joc 
ofensiv, schimbări derutante 
de locuri ale celor patru din 
față, susținere permanentă 
din partea liniei mediane și, 
din cînd în cînd, chiar din 
partea fundașilor laterali. Fa
rul face greu față iureșului 
craiovean, deși pentru a con
tracara ofensiva localnicilor, 
a venit de acasă cu un libe
ro, . Pleșa, dar care a operat 
greșit în repriza a doua. Dar 
nu numai „măturătorul11 este 
nevoit să rezolve distructiv, in

extremis, ci și coechipierii lui 
din defensivă.

Foarte repede, însă, mai 
precis în min. 11, asistăm la 
deschiderea scorului: Niță
șutează din afara suprafeței 
ele pedeapsă, Oblemenco, a- 
flat pe traiectoria mingii, 
prelungește slab și imprecis 
spre colțul drept al careului 
mic unde se întîlnesc Cîrciu
mărescu si Uțu; craioveanul 
este mai hotărît și trimite în 
poarta goală.

După gol, oaspeții trec la 
o aplicare mai strictă a mar
cajului „om la om11 (Stoica 
Ia Cîrciumărescu, Koszka la 
Oblemenco, Mareș la Neagu, 
Dumbravă la Niță), dar Ba
dea și Antonescu îi scapă a- 
desea pe Ivan și Strîmbea- 
nu, care în vervă de joc, se 
strecoară mereu pe culoarele 
libere. încurajați frenetic de 
public, craiovenii recurg și 
la subtilități, Strîmbeanu și 
Cîrciumărescu pasînd cu căl- 
cîiul. în min. 15, Niță, argint 
viu, pătrunde frontal în ca
reu, simulează o pasă spre 
Oblemenco, apoi se duce sin
gur spre gol; îl oprește doar 
Stoica (care va faulta aproa
pe fără. întrerupere pînă la 
fluierul final) evident nere
gulamentar: 11 m! Deși pe 
fază, arbitrul lasă jocul să... 
curgă. Farul e constrîns 
se apere, în continuare, dar 
acum o va face ceva mai 
cid, străduindu-se să iasă 
strînsoare cu pase scurte, la 
firul ierbii. Deși presează 
continuu, localnicii sînt ceva 
mai incoerenți în joc, greșind 
fie Ia finalizare (min. 27, Cîr
ciumărescu—luft; min. 29. O- 
blemenco-rșut neinspirat), fie

să

lu-
din

la pasa decisivă. Tîrziu de 
tot, abia în min. 38, se vede 
și Farul în atac și aceasta la 
o fază fixă: Koszka execută 
o lovitură liberă de la apro
ximativ 20 m, trimite peste 
„zid" la lancu (care în pozi
ție de ofsaid semnalată) reia 
cu capul balonul în bară.. Un 
simplu foc de paie aprins în 
tabăra constănțeană, întrucît 
oaspeții vor dispare iar din 
joc pînă la sfîrșitul reprizei.

La reluare, intr-un sfert 
de oră tabela de marcaj se 
mai modifică de trei ori. Tn 
min. 51 Oblemenco (în pozi
ție de ofsaid nesemnalată de 
tușierul Marin Niță) șutează 
la poartă, Uțu respinge în
spre lateral lui Niță care pă
trunde 
plasă: 
tîrziu, 
dicap: 
cat, reia în plasă de la 8 
m o centrare efectuată de 
Antonescu, demarcat pe ari
pa stingă. In min. 61 Oble
menco (de astă dată în pozi
ție și mai clară de ofsaid) 
înscrie nestingherit, întrucît 
apărătorii Farului se oprise
ră să aștepte semnalizarea. 
Jocul se întrerupe circa 3 
min., pe care arbitrul Aurel 
Bentu nu le va mai adăuga.

Ultima jumătate 
. scurge tot în nota 

oritate a gazdelor, 
mare ocazie va fi 
Oblemenco (min. 
servit excelent în 
de 
în 
la

în careu și trimite în 
2—0. Trei minute mai 
Farul reduce din han- 
Ologu, complet nemar-

de oră se 
de superi-

Cea mai 
ratată de 
87) care, 
adîncime 

pe mingeNiță, va călca 
apropierea punctului de 

11 m, singur cu portarul.

G. NICOARA

Tineret: „U“ Craiova—Farul 
3—0 (3—0).

S3

fost ziua lui Dembrovschi...
refren : avantajul terenului 
și-a spus cuvîntul, Tocmai 
cînd spectatorii băcăuani, pe 
deplin liniștiți de soarta jo
cului, și-au transferat aten
ția de la partida urmărită 
„de visu“ la palpitantele eve
nimente
zistoare) de la București sau 
Cluj, a venit primul aver- 

' tisment. : o bîlbîială a funda
șilor băcăuani i-a dat posibi
litatea lui Oprișan să cen
treze în fața porții lui Ghi
ță, Grozea a țișnit ca din cu-

(redate prin tran-

tie, o lovitură de cap și... 
2—1. Dezechilibrați de acest 
gol neașteptat., fotbaliștii bă
căuani sînt, în min. 84, spec
tatori la repetarea scenei : 
centrare lungă a lui Ioneseu, 
„cap11 Dridea : 2—2. După a- 
ceastă fază, majoritatea apa
ratelor cu tranzistori din 
tribune sînt închise... Ploieș- 
tenii, cu un finiș impresio
nant, sînt la un pas de o 
dramatică răsturnare a „soar- 
tei". Iată însă că un atac 
disperat al gazdelor se sol-

dează cu o centrare înaltă 
în careul 
jucători,
Volmer,
și... 3—2.

ploieștean, sar 7—8 
mingea ajunge la 
un șut fulgerător 
Și aceasta este sen

tința definitivă a partidei ! 
Un meci de mare luptă, 

dominat în bună parte de... 
terenul foarte greu. în con
diții dificile de menținere a 
echilibrului și 
balonului, un 
văzut peste 
selecționabilul 
care, de ziua

(ieri a împlinit 23 de ani), 
și-a interpretat cu un brio de 
mare tenor partitura fot
balistică. A acționat clin „16“ 
în „16", mingea l-a ascultat 
ca vrăjită (repetăm, terenul 
a fost foarte alunecos), a 
marcat un gol și și-a condus 
cu
rînd 
narea

inteligență echipa, ono- 
cu prisosință selecțio- 
sa în lotul național.

de control al 
fotbalist s-a 

toți jucătorii :
Dembrovschi 

s-a onomastică

Marius POPESCU

La
mo Bacău — Petrolul Ploiești
1—1 (0—0).

tineret-rezerve : Dina-

DINAMO BACĂU — 
PETROLUL 3—2 (1—0)

BACĂU, 6 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadion 
„23 August“; timp frumos; 
teren moale; 7 000 spectatori. 
Au marcat : Dembrovschi
(min. 7), David (min. 67) și 
Volmer (min. 86) pentru Di
namo, respectiv Grozea (min. 
72), Dridea (min. 84) pentru 
Petrolul.

DINAMO : Ghiță 6 -- Klss 
5, Nunweiller IV 5, Velicu 7, 
Maghiar 5, Duțan 8, Vătafii 6, 
Ene D. 7, Dembrovschi 19, 
Rugiubei 7. David 6 (min. 75 
— Volmer 7),

PETROLUL : Sfetcu 4 — N. 
Ioneseu 7, Bădin 6, Pal 6, Mo- 
canu 8, Dincuță 6, Alexîu 6, 
Florea II 8, Grozea 7, luhas 5 
(min. 78 Dridea 7), Moldovea
na 5 (min. 61 Oprișan 5).

A arbitrat Andrei Râdulescu 
ajutat bine la 

linie de D. Isăcescu și S. Mîn- 
dreș, toți din București.
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Sportivii din R. D. Ger
mană au obținut anul acesta 
succese remarcabile în com
petițiile internaționale, im- 
punîndu-se atenției specialiș
tilor oare întrevăd că o serie 
de medalii olimpice, mai ales 
în probele feminine, vor lua 
destinația spre această țară 
unde se duce, după cum știm, 
o muncă asiduă pentru pro
movarea sportului.

Ancheta internațională a ziarului sportulCE RECORDURI MONDIALEVOR CADEA LA MEXICO ?
Paul BETSCHART (Elveția)
specialitate

Firesc, în 
vețiene de 
ventilează opinia că

cercurile 
specialitate

el
se 

zilele 
(tirului la Olimpiada mexica
nă vor fi scrise cu litere de 
aur în istoria acestui sport. 
Afirmația este bazată și pe 
faptul că pregătirile trăgăto
rilor s-au făcut mult mai a- 
siduu decît pentru oricare 
altă întrecere de pînă acum 
și că în unele concursuri și 
antrenamente, rezultatele au 
fost de-a dreptul excepționale. 

Dacă vom analiza rezulta
tele de anul trecut obținute 
de primii clasați la armă li
beră calibru redus 60 focuri 
culcat, pistol liber și pistol 
viteză vom ajunge la conclu
zia că la aceste probe sînt 
posibile noi recorduri .mon
diale. Aceasta în ciuda fap
tului că la aceste arme, re
cordurile lumii sînt foarte ri
dicate : 598 la armă liberă ca
libru redus 60 f.c.; 566 la pis
tol liber și 596 la pistol vi
teză. Aceste performanțe ex
celente au putut fi totuși de
pășite la antrenamente. Desi
gur, însă, aceasta nu consti
tuie totuși o certitudine că 
și la J.O. forma 
va fi aceeași, mai 
că întotdeauna în 
mari competiții 
nervoasă — inamicul nr. 1 
al performanțelor în tir — 
este cu mult mai mare. A- 
comodarea pe care aproape 
toți marii „ași“ ai tirului au 
făcut-o pe poligoanele de la 
Ciudad de Mexico, luarea de 
contact între cei ce vizează 
titlul olimpic, sînt tot atâtea 
motive care ne fac să credem 
că pînă în ziua întrecerilor, 
calmul și forma maximă a 
principalilor favoriți îi 
ajuta să întreacă vechile 
corduri ale lumii.

Un cuvînt hotărîtor îl 
avea și condițiile atmosferi
ce din ziua concursului. Dacă, 
de pildă, vintul va fi mai 
puternic, fără îndoială că un 
record mondial nu va fi po
sibil. Iată de ce și în pro
bele 3X40 (armă liberă ca
libru mare și calibru redus), 
la care întrecerile vor dura 
cel puțin 6 ore, obținerea 
unui rezultat superior actua
lului record mondial este 
pusă sub semnul întrebării. 
La armă liberă calibru re
dus 3 X 40, recordul america
nului Wigger (1N34) este greu 
de bătut, ca și recordul de 
la calibru mare (1156).

Gu cîteva săptămîni în 
urmă am făcut cîteva pro
nosticuri în privința rezulta
telor primilor clasați. Fiind... 
pesimist din fire, am prono
sticat performanțele cele mai 
slabe care ar 
bineînțeles, în 
n-am prevăzut 
mondial. Iată
mele: armă liberă cal. mare 
3X40: 1152; armă liberă cal. 
redus 3X40: 1158; armă li
beră cal. redus 60 focuri cul
cat : 596 : pistol liber : 556 ; 
pistol viteză : 595 ; talere : 
198; skeet; 199. Repet, aces
tea sînt „previziuni". Dacă 
e vorba însă de „speranțe", 
atunci ar trebui adăugate a-

cestor cifre multe puncte în 
plus, dincolo de limitele ac
tualelor recorduri.

Cine vor fi eventualii re
cordmani și campioni ? O în
trebare la care un răspuns 
precis este greu de dat. La 
toate probele concurența este 
extrem de mare : protagoniști 
sînt trăgătorii sovietici și a- 
mericani la armele libere, 
dar surprize pot produce și 
trăgătorii din R.D.G. și alte 
țări. Fără să fac vreun com
pliment pistolarilor români 
Atanasiu și Tripșa, cred că 
ei, împreună cu sovieticii, 
cei mai îndreptățiți la 
dalii în această probă, 
skeet, favoritul principal 
vest-germanul Wirnhier, 
timp ce la talere aruncate 
din șanț, alături de ameri
cani, francezi, italieni, canadi- 
dează și românii, așa îneît 
aș putea numi cel puțin 15 
favoriți la această frumoasă 
și interesantă probă.

sînt 
me-
La 

este 
în

BILANȚ MONDIAL 1968
Competiția pentru cucerirea 

unui număr cit mai mare de 
decari are multe puncte de a- 
tracție. De pildă, față de prece
denta ediție a J.O. de la To
kio, cea din 1968 prezintă două 
noutăți. Pentru prima oară fi
gurează proba de skeet (talere 
aruncate din turn) și, tot în 
premieră, femeile vor putea par
ticipa în concursurile rezervate 
pînă acum numai bărbaților.

De asemenea, va fi consemna
tă și cea mai numeroasă parti
cipare din istoria J. O.: apro
ximativ 450 de trăgători din vreo 
70 de țări. Precedentele partici
pări au fost : 1896 : 116 trăgă
tori din 4 țări ; 1900 : 207 (10), 
1908 : 247 (14). 1912 : 288 (16).
1920 : 267 (18), 1924 : 258 (27 de
țări printre care și România — 
pentru prima oară — 
tași), 1932 : 41 (10), 1936 
1948 ............................
1956 
1964

Concursurile de la Campo 
litar nr. 1 vor reuni sportivi de 
o mare valoare,, creditați cu re
zultate excepționale. în această 
privință, cele mai ilustrative 
sînt, desigur, cifrele. Tocmai • de 
aceea, le vom da cuvîntul...

Rezultate 1968 : J. Zapedzki 
(Polonia) 597 p; L. Falta (Ceho
slovacia) 596 Pî K. Kubo (Japo
nia) 594 p; M. ROȘCA (ROMA
NIA), I. Vaszi (Ungaria), U. 
Amicosante (Italia), R. Suleima- 
nov (U.R.S.S.), W. Blankenship 
(S.U.A.), L. Pinnig (R.D.G.), V 
Hurt (Cehoslovacia) și A. Udaș- 
cin (U.R.S.S.), toți 593 p.

ARMĂ LIBERA CALIBRU 
DUS 60 f. CULCAT

Am 
olimpică a 
pentru a le prezenta citito
rilor noștri, trei tinere spor
tive foarte talentate și bine 
pregătite pentru severul exa
men de la Ciudad de Medico.

RE-

delegația
R. D. Germane,

RITA: „O BRUMEL 
A ATLETISMULUI

FEMININ0

cu 5 
: 141 

195 (28), 1952 : 226
152 (34), 1960 : 312

259 (50).

țin-
(29),
(43).
(60).

Mi-

ștacheta înălțată la 1,43 m. 
Doi ani mai târziu, Rita sta
bilea un nou record de ju
nioare al R. D. Germane, cu 
1,68 m. Anul trecut, atleta a 
primit botezul marilor com
petiții, a fost selecționată în 
echipa Europei (fiind cea mai 
tânără componentă) pentru 
meciul cu America de la 
Montreal. În prezent, Rita 
Schmidt deține un rezultat 
de 1,87 m care o recomandă 
drept una dintre principalele 
favorite pentru obținerea me
daliei de aur.

Iată cîteva date biografice J 
S-a născut Ia Gross Grimma, 
la 21 octombrie 1950 ; înăl
țime : 1,70 m ; Greutate: 60 
kg. Antrenor: Giinther Lein.

GABRIELE: ARE DOAR 
14 ANI!

Eleva de liceu din Leipzig 
(înălțime 1,64 m — greutate 
49 kg) poate ocupa un loc 
fruntaș într-una din finalele 
probelor olimpice de natație 
— stil liber.

KABIN: O MEDALIE 
ÎN PERSPECTIVA !

Wetzko 
sportivă
R. D.
la Leipzig, la 28 
în ultima vreme

este cea 
din lotul 
Germane.
ig,

una dintre cele mai 
gimnaste ale R.D. 
Anul trecut a ocu- 
al patrulea îa cam-

Așa a fost numită 
Schmidt de un ziarist 
cez, după ce a cîștigat sări
tura în înălțime la campio
natul european de sală de la 
Madrid. Rezultatul de 1,85 m 
cu care a cucerit titlul a 
stârnit o adevărată senzație, 
căci Rita și-a depășit cu 11 
centimetri propria-i înălțime ! 
Ascensiunea acestei atlete a 
fost destul de rapidă. în ur
mă cu 5 ani, pe cînd Rita 
nu avea decît 13 ani, a trecut

Rita 
fran-

(Un-
Wigger

Pool 
Ham-
597 p 
Boyd

Mayer

J. O. 1964 : 1. L. Hammerl 
garia) 
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
meri și 
(ambele 
(S.U.A.) _ .
(Canada) 598 p (1967).

Rezultate 1968 : J. — 
(Polonia), L. Papp (Ungaria) și 
Margaret Thompson (S.U.A.), 
toți 599 p; GH. SICORSCHI (RO
MANIA). F. hafortune (Belgia), 
W. Komlev (U.R.S.S.) și L. 
Wigger, toți 598 p. Alți 13 tră
gători au obținut rezultatul de 
597 p.

ARMA LIBERA CALIBRU 
REDUS 3X40 f.

1964 : 1. L. Wigger 1164 
Velicikov (Bulgaria) 
L. Hammerl 1151 p.

Wigger 1164 p (1964), 
Wigger 1164 p (1984). 
1963 : V. Parhim.ovici 

1170 p; G. Quellette

597
597

596 p.
L. Wigger cu 
în 1964). R.M.
598 p (1966),

sportivilor 
cu seamă 
asemenea 
tensiunea

Finlandezul Jaakko Minkkinen face cunoștință cu 
de la Campo Militar.

PISTOL LIBER

poligonul

60 f.

Paul Libaud se pronunță
J. O. 1964 : 1. V. 

(Finlanda) 560 p, 2. 
(S.U.A.) 557 p, 3. Y.

p, 2. L. ■ 
p, 3. T.

R, O. : L. 
cîte 
: D. 
A.

Nowicki

Gabriele
* mai tînără 

olimpic al 
S-a născut 
iulie 1954.
Gabriele s-a impus ca o au
tentică speranță a natației 
din R.D. Germană. A cîști
gat de 6 ori titlul de cam
pioană la junioare a țării și 
s-a remarcat, totodată, în în
trecerile 
Gabriele 
listă în 
care, a 
răsunet

rezervate senioarelor. 
Wetzko este specia- 
probele de liber, în 
obținut rezultate cu 
internațional.

Alături de sovietica Kucin- 
skaia și de reprezentanta 
Cehoslovaciei, Ceaslavska, 
Karln Janz este candidată 
principală la medaliile olim
pice în concursul de gimnas
tică. Născută în 1952, Karin 
Janz este 
talentate 
Germane, 
pat locul
pionatele europene și a cuce
rit titlul de campioană a țării. 
La paralele inegale, Karin 
Janz este o veritabilă artistă. 
Fără a lucra în forță, Janz se 
impune prin viteză în execu
ție, siguranță și grație. Iată 
de ce această fetiță de 16 aui 
va fi o adversară redutabilă 
pentru cele mai experimen
tate concurente.

1. L.

B. ,.M.: L.
Rfezultate 

(UJR.S.S.) . ,
(Canada) 1168 p; O. Lapkin, G. 
Anderson (S.U.A.) și B. Klingner 
(R.F.G.), toți 1166 p; ’ "
til (Cehoslovacia), 
Thompson și L. 
1164 p; N. ROTARU 
V. Lippold (R.D.G.)

(U.R.S.S.), toți

ARMA LIBERA 
MARE 3x40 f.

J. Navra- 
Margaret 

Wigger, toți 
’ (ROMANIA), 

și V. Konia- 
1163 p.

CALIBRU 
300 m

1964 : 1. G. Anderson 1153 
s. Kveliașvlli (U.R.S.S.) 

1144 p. 3 M. Gunnarsson (S.U.A.) 
1136 p. R.O.: G. Anderson 1153 
p (1964). R.M.: G. Anderson 1156 
P. (1966).

Rezultate 
ția), Margaret 
Gmiir (Elveția), toți 1156 p: G 
Anderson, J. Foster șl K. Muller 
toți 1153 p; P. Ruch (Elveția) 
1152 p ; V. Konlakln și D. Adams 
(S.U.A.) ambii 1151 p, A. Ge- 
rasimenok 1150 p.

TALERE (ARUNCATE DIN ȘANȚ)
200

1968: E Vogt (E1VA-
Thompson și

J.O. 1964: 1. E. Mattarelll (Ita
lia) 198 t, 2. P. Senicev (U.R.S.S.) 
194 t, 3. W. Morris (S.U.A.) 194 
t. R.O. și R.M.: nu se înregis
trează. Campionatele europene 
1968: M. Carrega (Franța) 195 t; 
G. Lumsden (S.U.A.) 194 t; E
Casciano (Italia) și A. Alipov
(U.R.S.S.) 193 t; P. Candelo
(Franța) și J. Beck (S.U.A.), 192

' ” ’ și Tomas-t; F. Haag (R.F.G.) 
sini (Italia) 191 t.

ARUNCATE
200

fi posibile, și 
această -listă 

nici un record 
pronosticurile

pentru

ȘI

controlul antidoping

la voleibaliști

conferință de presă care 
loc la Ciudad de Mexico, 

fede- 
volei,

La o 
a avut 
Paul Libaud, președintele 
rației internaționale de 
fiind întrebat de un grup de me
dici ce părere are despre con
trolul antidoping la voleibaliști a 
răspuns foarte categoric : „Orice 
jucător care va fi găsit că a fo
losit substanțe dopante va fi ex
clus din competiție, iar echipa 
sa va pierde meciul cu 3:0“. 
Vorbind despre organizarea vi
itoarelor campionate mondiale, 
președintele Libaud a arătat că 
în 1969 campionatul mondial mas
culin se va desfășura în R.D. 
Germană, iar în 1972, în Bulgaria.

Markkanen 
F. Green 
Yoshikawa 

(japonia) 554 p. Record olimpic: 
A. Gușcin (U.R.S.S.) 560 O.
(1960) V. '' "
Record 
(U.R.S.S.) 566

Rezultate

(U.R.S.S.) 560
Markkanen 560 (1964).

mondial : A. Iassinski 
p (1955).

1968 : H. Artelt
legrișin 

nev (Bul- 
Stolîpin 

Higginson 
Hamilton 

Kosîh 
(R.D.G.) 

și H. Anderson (S.U.A.), toți 564 
p ; S. Saarenpăă (Finlanda) 563 p;

PISTOL VITEZA

(R.D.G.) 573 p ; a.
(U.R.S.S.) 570 p: D. Dei
garia) 569 p; V.
(U.R.S.S.) 567 p; F. :
(S.U.A.) 566 p; d.
(S.U.A.) 565 p; g.
(U.R.S.S.), H. Vollmar

60 f.

J. O. 1964 : 1. P.
(Finlanda) 592 p, 2. 
(ROMANIA) 591 p, 
covsky (Cehoslovacia) 
R. O.: P. Linnosvuo 592 p (1964), 
R.M.: VIRGIL ATANASIU (RO
MANIA) 596 p (1966).

Linnosvuo
TRIPȘA 
L. Na- 
590 p.

I.
3.

SKEET (TALERE 
DIN TURN)

R.M.: N. Durnev (U.R.S.S.) 200 t. 
Campionatele europene 1968 : K. 
Wirnhier (R.F.G.) 196 t ; K. Meyer 
(R.F.G.), Bolianski (U.R.S.S.), A. 
Orrgard (Suedia), A. Rogowski 
(Polonia), K. E. Petersen (Dane
marca) și Makela (Finlanda), 
toți 192 t; W. Danek (Polonia), 
L. Beccheroni (Italia), E. Schroe- 
ter ~ ~ ‘ ~
cia) 
toți

Și 
dite 
114 
au fost repartizate astfel S.U.a'. 
35, Norvegia și Suedia cîte 12, Ma
rea Britanie 8, Franța 7. Elve
ția și U.R.S.S., cîte 6, Ungaria 
5, Grecia, Canada, ROMANIA, 
Italia și Finlanda cîte 3, Dane
marca și Germania cîte 2, Bel
gia, Brazilia, Peru și Austria 
cîte una. Trăgătorii care au ob
ținut pînă în prezent cîte două 
medalii de aur : A. Lane (S.U.A.) 
1912 (pistol), M. Fisher (S.U.A.) 
1920, 1924 (pușcă). Ole Lilloe
Olsen (Norvegia) 1920, 1924 (puș
că), Otto Olsen (Norvegia) 1920, 
1924 (pușcă), K. Takacs vUnga- 
ria) 1948, 1952 (pistol), A. Bog
danov (U.R.S.S.) 1952, 1956 (puș
că), P. Linnosvuo (Finlanda) 
1956, 1964 (pistol).

(R.F.G.), P. Xanthakos (Gre
și Stockelberg (Suedia), 

191 t.
acum, două clasamente ine- 
privind J. O. Pe țări, cele 
medalii de aur (1896—1964)

S îmbată a continuat con
cursul preolimpic de a- 
tletism desfășurat pe pis

ta stadionului de la Ciudad U- 
niversitario. Ca și în prims zi, 
au fost înregistrate cîteva re
zultate valoroase. N-a scăpat 
atenției faptul că în concurs 
și-au făcut intrarea și cîteva 
atlete din echipa S.U.A., sosită 
cu o zi înainte în capitala me
xicană.

O surpriză poate fi consi
derată victoria în ștafeta fe
minină de 4x100 m a echipei 
Olandei care a învins forma
țiile similare din Cuba (core- 
cordmană mondială), Austra
lia și S.U.A., realizînd timpul 
de 43,9 s, la 0,3 de secundă de 
recordul lumii.

Timpuri excepționale au fost 
obținute (ca și vineri) în șta
feta masculină 4x100 m. Ast
fel, într-o serie care a reunit 
echipele din Cuba, U.R.S.S., 
Jamaica, Bahamas, toate cele 
patru formații au coborît sub 
40.0 s. A cîștigat Cuba cu 
38,8 s.

Prezența atleților kenyeni șl 
în alte probe decît cele cu care 
ne obișnuiseră pînă acum, pro
voacă neliniște printre parti- 
cipanți. Africanii au alcătuit 
o formidabilă ștafetă de 4x400 
m, cronometrată sîmbătă în 
3:01,7 !! La mai bine de o se
cundă distanță a încheiat cursa 
cel de-al patrulea schimb al 
formației jamaicane.

O foarte rapidă cursă de 110 
mg : Ottoz (Italia) 13,5 s, For- 
sander (Suedia) 13,7 s, Balîhin 
(U.R.S.S.) și Nadenicek 
slovacia) 13,9 s.

In absența atleților 
câni, sovieticul Bolșov
tigat săritura In înălțime cu 
2,12 m, urmat de alți 
curenți care au trecut

Australianca Caird
gat seria sa la 80 mg în 10.4 s 
La lungime, pe primul loc s-a 
clasat Tatiana Talîșeva 
(U.R.S.S.) cu 6,46 m, urmată de

americancele White (6,30 m) și 
Watson (6,20 m).

La 20ft m bărbați cea mai 
puternică impresie a lăsat-o 
australianul Norman Peter 
care a obținut 20,2 s, ceea ce-1 
aduce printre primii 10 per
formeri ai anului. In celelalte 
trei serii au învins francezul 
Nallet, sovieticul Maslakov cu 
20,8 s și argentinianul Alon- 
ge (20,7 s).

ba M
pe tartanul

pistei
de la
Ciudad

Universitarii)
(Ceho-

ameri- 
a cîș-

se
in, 
cu 
zi-

Rezultate modeste la arun
carea suliței femei, probă în 
care principala favorită, polo
neza Jaworska, n-a reușit decît 
56,40 -m întrecind-o cu 28 cm 
pe maghiara Nemeth. Locurile 
următoare au fost ocupate cu 
cifre între 53 și 51 m

Semifondistul mexican Neri, 
profitând de inconsecventele 
tactice ale adversarilor săi, a 
reușit să treacă primul linia 
de sosire la 1 500 m, spre ma
rea satisfacție a spectatorilor, 
dar cu un timp puțin conclu
dent — 3:49,8. De altfel, altitu
dinea își spune marcat cuvîntul 
în alergările pe distanțele medii 
și lungi. La 3 000 m obstacole 
a cîștigat kenyanul Biwot — 
8:53,6, la mare distanță de ur 
mătorii clasați, toți peste 9:07,0: 
la 10 000 m reprezentantul Eti
opiei, Fekron, a acoperit cele 
25 de ture în 30:03,8. Un bun 
fondist cum este maghiarul 
To th a înregistrat 33:10,0.

Desfășurată în afara stadio
nului, proba de aruncarea 
ciocanului a prilejuit cea mai 
frumoasă dispută a zilei și o 
acerbă luptă între marii favo 
riți olimpici Romuald Klim și 
Gyula Zsivotzki. Klim a cîș
tigat cu 71,96 m învingîndu-și 
rivalul doar cu 8 cm. O ame
nințare, prezența pe locul 3 al 
lui Theimer (R.D.G.) cu 70,70 
m.

Spre regretul publicului, 
alergătoarea Iugoslavă Vera 
Nicolici nu s-a putut alinia la 
startul alergării de 
cordmana mondială 
dentată. In absența 
americanca Doris 
2:06,6, urmată, de
Addy Hoffman 2:07,6.

întrecerea discobolilor a pri
lejuit un strîns duel între Milde 
(R.D.G.) și Danek (Cehoslova
cia). Primul a obținut 61,54 m, 
cel de al doilea 61,28 m. Restul 
concurenților au aruncat în
tre 54 și 56 m. Ne gîndim la 
Naghi, rămas acasă, în ciuda 
unor rezultate recente de peste 
59 m I

800 m. Re- 
este acci- 

ei a învins 
Brown în 
canadiancs

8 con- 
2,09 m. 
a cîști-

Deși a cîștigat una din 
riile cursei feminine de 200 
cubaneza Cobian n-a reușit 
23,4 s cel mai bun timp al
lei, care i-a revenit austra- 
liencei Lamy și olandezei Ba
kker (23,3 s.).

La triplusalt, unde au lipsit, 
de asemenea, cîțiva dintre spe
cialiștii probei, printre care și 
Șerban Ciochină, a cîștigat de
tașat sovieticul Saneev cu 16,71 
m, urmat de compatriotul său. 
Dudkin — 16,18 m și Cziffra 
(Ungaria) — 16,14 m. (Prin telex)

Corespondentă specială din Varșovia

Fotbaliștii polonezi, înaintea meciului de h lași
întâlnirea pe care selecțio

nata divizionară a Poloniei 
o susțin? miercuri 9 octom
brie la Iași, în compania se
lecționatei omonime române 
se încadrează în pregătirile 
efectuate de fotbaliștii polo
nezi în vederea meciurilor o- 
ficiale cu R. D. Germană și 
Irlanda, de la finele lunii. Va 
fi primul test al selecționtibi- 
lilor noștri, urmat, la distan
ță de o săptămînă ,de meciul 
virtualei echipe reprezentati
ve, la Varșovia, cu formația 
maghiară fruntașă Ujpesti 
Dozsa.

Bineînțeles, dintre cele 
două jocuri de pregătire, cel 
mai interesant este cel îm
potriva României. Antrenorul 
Kyszard Koncewicz îi acordă 
o importanță deosebită, da
torită faptului că fotbaliștii 
români sînt cunoscuți la noi 
ca buni tehnicieni, jucînd în 
tempo rapid, capabili de 
cele mai înalte rezultate. Pă
rerea generală este că astăzi

românii nu pot fi întrecuți 
pe teren propriu de polonezi.

Grija principală a antreno
rului constă în aceea că el 
nu poate folosi în meciul de 
la Iași cel mai bun „li". în 
aceeași zi, Legia Varșovia 
joacă la Munchen returul din 
C.O.T. (Legia—Munchen 1860 
6—0, în tur), astfel că nici u- 
nul dintre fotbaliștii militari 
nu este disponibil. Vor lipsi 
fundașul Gmoch (accidentat, 
de altfel), mijlocașii Balut, 
Dejna și atacantul Zmijewski. 
în categoria accidentaților 
mai trebuie trecut și Latocha 
de la Gornik Zabrze. în a- 
ceste condiții, nu pare sur
prinzător startul dificil al 
„posibililor" în fața primu
lui lor sparing-partner, de 
săptămînă trecută : Selecțio- 
nata-Polonia Bytom 4-3 (1-3).

Antrenorul Koncewicz a 
reținut pentru deplasarea în 
România pe următorii 17 : 
Kostka (de 10 ori internațio
nal) și Gornola (4) — portari;

Leszczynski (0), Oslizlo (51), 
Brejza (5), Bazan (19) și 
Wrazy (0), — fundași; Szol- 
tysik (16) Winkler (6), Bula 
(3) și Stachula (0) — mijlo
cași ; Kozerski (0), Sadek (13), 
Lubanski (27), Jarosik (12), 
Marks (1) și Bother (0) — 
înaintași.

Ga o previziune, pot spu
ne că scheletul formației va 
fi același oa în ultima întâl
nire inter-țări a naționalei., 
susținută împotriva Braziliei 
(3—6). Problemele principale 
în alcătuirea echipei rămîn, 
în ordine : găsirea unui în
locuitor pentru Gmoch, la a- 
Cest post candidînd tânărul 
Leszczynski și mai rutinatul 
Brejza; alegerea unui ex
trem dreapta dintre debutan
tul Kozerski și golgeterul li
gii secunde, Marks. Semne 
de întrebare care-și așteaptă 
rezolvarea tocmai prin test- 
meciul cu redutabila forma
ție a României.

G. ALEKSANDROWICS

INDIA a cîștigat cu 3—2 se- 
mi-finala interzonală pe care 
a susținut-o cu echipa R.F.G. 
în Cupa Davis. în ultimele 
partide, tenismanul indian 
Krishnan a dispus CU 6—2, 
7—5, 6—2 de Buding, iar
vestgermanul Bungert l-a în
vins pe Lai (India) cu 1—6, 
4—6, 7—5, 6—4, 6—3.

CICLISTUL profesionist da
nez Oile Ritter, care se pre
gătește să doboare la Ciudad 
de Mexico recordul mondial 
al orei, a realizat pe pista 
velodromului olimpic perfor
manțe mai bune decît actua
lele recorduri ale lumii pe 
distanțele de 5 km (5:51,0), 
10 km (11:58,4) și 20 km 
(24:17,4).

H

LA BERLIN s-a disputat în
tîlnirea internațională de ho

chei pe gheață dintre repre
zentativele R. D. Germane și 
Poloniei. Oaspeții au obținut 
victoria cu 4—3 (3—0, 0—1, 
1—2).

AUTOMOBILISTUL scoțian 
Jackye Stewart, pilotând un 
„Matra Ford“ a corectat cea 
mai bună performanță reali
zată pînă acum pe circuitul 
de la Watkkins Glen. în ca
drul antrenamentelor pentru 
„Marele Premiu" al S.U.A. 
el a obținut pe un tur de pi
stă (în lungime de 3,700 km) 
o medie orară de 206 km.

ÎN CAMPIONATUL englez 
de fotbal, etapa a 12-a s-a sol
dat cu următoarele rezultate: 
West Bromwich Albion— 
Queens Park Rangers 3—1; 
Liverpool—Burnley 4-0; Chel
sea—Ipswich 3—1; Wolver

Dunărea Galați-
Ciicmic Dalie

hampton—Coventry 1—0; E- 
verton—Manchester City 2—0; 
Manchester United—Arsenal 
0—0; Leeds—Newcastle 1—0; 
Nottingham—Stoke. 3-3; Shef
field Wednesday—Sunderland 
1—1; Tottenham—Leicester 
3-2; West Ham—Southampton 
0—0. în clasament condus 
Liverpool, Arsenal și Leeds 
cu cîte 18 p.

ÎN ETAPA a 9-a a campio
natului vest-german de fotbal; 
Hanovra 96— Munchen 1860 
3—2; Kaiserlautern—Aleman
nia Aachen 2—1; F. C. Koln 
—Eintracht Frankfurt 2—1; 
Borussia Monchengladbach— 
S.V. Hamburg 1—2; Werder 
Bremen—Eintracht Brunswick 
2—1 ; Borussia Dortmund— 
MSV Duisburg 2—1; Kickers 
Offenbach—Schalke 1—0. în 
clasament conduce Bayern 
Munchen cu 16 p.

(R.D.G.) 4,5-3,5
In ultima partidă a tur

neului pe care-1 întreprinde 
în țara noastră, formația de 
lupte libere Chemie Halle, 
din R. D. Germană, a evo
luat la Galați în compania 
echipei Dunărea, . de care a 
fost învinsă cu scorul de 
4,5—3,5. Majoritatea gălățe- 
nilor s-au prezentat bine 
puși la punct, susținînd me
ciuri spectaculoase. REZUL
TATE i cat. 52 kg — V. Rusu 
(Dunărea) p.p. Holzapfel (Che
mie), 57 kg — N. Presură 
(G) b. tuș Petrann (Ch), 63 kg 
— V. Gherghițan (D) cîștî- 
gă fără adversar, 70 kg — 
G. Ciuntu (D) egal cu Quen- 
te (Ch), 78 kg — D. Bacalu 
(D) p.p. Jung (Ch), 87 kg — 
V. lorga (D) b.p. Latke (Ch), 
97 kg — N. Burgaza (D) p. 
tuș Wolf (Ch), ^ 97 kg — 
P. Enache (D) b. tuș Beisee 
(Ch).

V, ȘTEFANESCU. coresp.


