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această metodă este cu mult 
mai eficientă decît obișnui
tele slăbiri, prin băi eu a- 
buri.

• Antrenorul român Caius 
Jianu care pregătește echipa 
feminină de gimnastică a 
B. F. a Germaniei se bucură 
de frumoase aprecieri, atît 
din partea sportivelor cît și 
din partea specialiștilor. Se 
speră ca formația vest-ger- 
mană să ocupe un loc între 
primele 6 și acest lucru — 
după cum relevă comentato- 
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INAGGURAREA
SESIUNII

C. 1.0.
Luni dimineața Ia ora 

10, ta sălile Palatului Na
țional al artelor frumoase 
din Mexic, a avut loc șe
dința solemnă de deschi
dere a celei de a 67-a se
siune a C.I.O. Participanții 
au ascultat tatii Imnul 
național mexican și Im
nul olimpic, apoi discursul 
președintelui Republicii 
Mexic, Gustavo Diaz Or
daz, care a declarat des
chisă sesiunea. A .urmat 
alocuțiunea președintelui 
C.I.O., Avery Brundage.

REPORTAJE ȘI 
COMENTĂRII, 

DE LA
TRIMISUL 
NOSTRU 
SPECIAL 

LA A XIX-A 
OLIMPIADĂ

40000
DE BALOANE 

PE CERUL 
MEXICULUI
S-a stabilit ca festivitatea 

de deschidere să dureze ș 
exact 2 ore, 8 minute și 15 
secunde! Marșurile pentru 
defilarea delegațiilor vor fi 
executate de o fanfară mi
litară compusă din 340 de 
instrumentiști.

Defilarea va dura 65 de ' 
minute. Lansarea a 40 000 de 
baloane va marca momen
tul predării stindardului 
olimpic către primarul ora
șului Mexic.

Jurământul olimpic va fi 
rostit de campionul mexi
can de maraton Pablo Gar
rido, în vîrstă de 28 de ani, 
după care vor fi lansați 
6 000 de porumbei.

Încă de acum cîteva zile 
pentru „deschidere" nu mai 
există nici un bilet de in
trare.

UN REFREN CARE NU MAI E LA MODĂ
In comentariul publicat de 

ziarul nostru în urmă cu 
două săptămâni, colaborato
rul Aurel C. Neagu făcea re
marca, justă pe atunci, că 
refrenul campionatului de 
fotbal ar fi : victorie pe te
ren propriu, eșec în depla
sare. Autorul comentariului nu 
putea, desigur, bănui că a- 
firmația sa va fi pontrazisă 
(și încă atît de net!) chiar 
în duminica următoare. Și 
iată că de două etape refre
nul amintit, chiar dacă n-a 
dispărut cu totul, nu mai 
este la modă. Echipele aflate 
în deplasare au devenit mult 
mai îndrăznețe în pretenții, 
obțimnd puncte prețioase și 
producând, pe alocuri, sur

Șirciumărescu este mai hotărît decît Uțu și impinge balonul in poarta goală. Fază 
din meciul Universitatea Craiova-Farul

Foto | M. RADULESCU

spate).

Atmosfera destul de fadă a ședințelor de antrenament, a 
nesfîrșitelor lungimi de bazin s-a încheiat ieri. la piscina 
olimpică, unde a avut loc un concurs cu participarea îno
tătorilor din Olanda, Suedia, Finlanda, Argentina, Danemar
ca și Iugoslavia.

Maratoniștii „înghit" zilnic porții serioase de kilometri, lată trei dintre ei făcîndu-și obișnuitul antrenament pe terenul 
din satul olimpic. (Telefoto : A.P. — Agerpres)

LA TELEFON - CENTRUL DE PRESĂ „MARIA ISABEL"

NOUTĂȚILE ZILEI LA CIUDAD DE MEXICO
LA VILLA OLIMPICA : 

7 297 SPORTIVI DIN 
100 ȚARI

Un număr de 7 297 spor
tivi din 100 de țări au sosit 
pînă în prezent la Ciudad 
de Mexico, ceea ce repre
zintă un record olimpic și 
primul înregistrat la actuala 
ediție a J.O. Reprezentanți 
ai altor 19 țări sînt aștep
tați să sosească pînă la 12 
octombrie, data deschiderii 
Jocurilor.

RON CLARKE PESIMIST

Celebrul alergător australian 
Ron Clarke, realizator al unei 
excepționale serii de recorduri 
dar niciodată învingător olim
pic, crede că nici la Mexico nu 
va cîștiga vreo medalie. Zece 
zile după sosirea sa aici, Clarke 
a devenit pesimist. „Degea
ba mi-am reluat antrenamentele 
din plin — spune multiplul re
cordman mondial —, căci acum 
sint sigur că, pe orice distanță 
dincolo de 490 de metri, me
dalii de aur, nu vor cîștiga 
decît alergătorii din 3 țări : 
Etiopia, Kenya și Mexic, pentru

PRIMII „ÎNDRĂGOSTIȚI OLIMPIC11968“
Primii „îndrăgostiți o- 

limpici 1968“ au devenit cu- 
noscuți în orașul Olimpiadei. 
Simpatica mexicană Nora del 
Paso, campioană a țării sale 
la schi nautic, care-i întim- 
pină pe sportivi la sosirea 
în satul olimpic, a anunțat 
că se va căsători cu unul din 

prize de proporții. Cum s-a 
întâmplat și duminica aceasta 
în cazul partidelor de la Cluj 
și București.

Dacă, totuși (ținînd seama 
și de rezultatele din anii 
precedent! dintre aceste două 
echipe), s-ar fi găsit amatori 
de fotbal care să pronosti
cheze o victorie a Progresu
lui asupra Universității Cluj, 
în schimb credem că aproape 
nimeni n-ar fi putut preve
dea succesul Crișului în me
ciul de pe stadionul „23 Au
gust". După opinia noastră, 
acest il—0 pentru orlădeni 

este, poate, cel mai surprin
zător rezultat înregistrat în 
campionatul actual. Pentru 
că nici unul din elementele 

simplul motiv că aceștia trăiesc 
la altitudine..."

Aceste temeri se bazează pe 
victoria preolimpîcă a mexica
nului Juan Martinez la 5 000 m 
și pe performanțele realizate 
la antrenamente de alergătorii 
din Kenya, Temu și Keino- 
„La încheierea curselor —- spu
ne Ron Clarke — voi fi bucuros 
dacă nu voi fi întrecut cu un 
tur întreg !...“ Și totuși, sîmbă- 
tâ, alergînd de unul singur 10000 
m, Clarke a realizat 29:30.0

ANTRENAMENTELE
MARATONIȘTILOR

Pistele de tartan ale stadioa
nelor (in număr de 6) nu sînt, 
firește, avantajoase pentru an
trenamentele maratoniștilor și 
ar fi stupid să-i vedem învîr- 
tindu-se pe un oval de 400 de 
metri- Iată de ce belgianul Gas
ton Roelants și încă alții au 
ales ca teren de pregătire îm
prejurimile orașului, la altitu
dinea de 3 000 de metri, cu peste 
800 de metri mai sus decît ara
tă altimetrul pentru centrul lui 
Ciudad de Mexico. Alți mara- 
toniști au optat pentru un tra- 

antienorii echipei italiene de 
natație, americanul Dick Bea
ver. Cununia va avea loc la 
27 octombrie în capela din 
satul olimpic. „Va fi multă 
lume", asigură cei doi „în
drăgostiți olimpici11, cdre con
tează pe participarea nume
roșilor lor prieteni.

ce puteau fi luate în consi
derație nu lăsa să se între
vadă vreo șansă în favoarea 
fotbaliștilor din orașul de pe 
Criș. în cele op.t etape ante
rioare, orădenii nu obținu
seră nici măcar un punct în 
deplasare, victoria ocolindu-i 
adesea și pe propriul teren. 
Prin comparație, valoarea 
echipei lor este sub aceea a 
formației bucureștene. Ca să 
nu mai amintim și de împre
jurarea că, venind după se
vera înfrîngere de la Trnava, 
Steaua avea tot interesul să 
forțeze victoria pentru a se

C. FIRANESCU
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seu în circuit, de 1200 de me
tri, prin satul olimpic. Dublul 
campion olimpic Bikila Abebe 
este des văzut pe o stradă în
chisă circulației automobilistice 
din Cetatea Universitară, în
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preajma stadionului olimpic. 
Aci mai există și avantajul de 
a putea căpăta, în diverse 
puncte, băuturi răcoritoare.

O NOUA PUTERE
ATLETICĂ

în proba de ștafetă 4x400 
metri, toate performanțele 
anterioare obligau pe spe
cialiști să ia în considerare 
echipele S.U.A., Poloniei, 
Angliei, R.F. a Germaniei și 
poate a Jamaieăi. Iată Insă 
că recentul rezultat al șta
fetei Kenyei (3:01,7) răstoar
nă ierarhia. în Casa presei 
se spune că va trebui să 
ne obișnulim cu noile nu
me : Charles Asati, Heze
kiah Miamau, Robert Ouko, 
Daniel Rudisha. Acești aler
gători kenyeni vor face pro
babil furori în probele de 
sprint prelungit.

UN REZULTAT EXCEP
TIONAL PE VELODROM

Duminică seara, pe velo
dromul olimpic din Giudad 
de Mexico, 8 000 de specta
tori au asistat la o cursă deo
sebit de spectaculoasă I de 
urmărire individuală, pe 4 000 
de metri. Rezultatele înregis
trate — dar în special cel al 
învingătorului —Rupert Krat
zer (R.F.G.) au fost excepțio
nale. KRATZER, care a aler
gat cu englezul McKedwin, 
A REALIZAT TIMPUL DE 
4:40,24 — CEA MAI BUNA 
PERFORMANȚĂ DIN TOA
TE TIMPURILE.

Din cauza vremii nefavora
bile nu s-au disputat decît 
șase serii.

Pe locurile următoare s-au 
clasat francezii Rebillard 
(4:45,67) și Darmet (4:49,26).

KURENTOV — HALTE- 
' ROFILUL IDEAL

Antrenorul lotului polonez 
de haltere, Rogulski, acordă 
un mare credit elevilor săi

Puiu Ovidiu concurează 
la Antipozi!

Pentru prima oară, anul a- 
cesta organizatorii concursu
rilor de motocros de la Anti
pozi, federațiile de speciali
tate din Australia și Noua 
Zeelandă, au hotărît să invite 
cîțiva concurenți europeni, 
PRINTRE ACEȘTIA SE- NU- 
MARA ȘI MAESTRUL 
SPORTULUI PUIU OVIDIU, 
fapt care atestă prestigiul 
internațional ascendent al 
motocicliștilor români. Puiu 
Ovidiu va concura la Perth 
(10.XI), Melbourne (17.XI). 
Tasmania (24. XI), Sydney 
(LXII), Christchurch (22.XII). 
Blenheim (26.X1I), Nelson 
(29.XU), New Plymouth (2.T 
1969), Auckland (5.1.), ■ Wel
lington (19.1) și Woodville 
(26.1).

Baszanowski, la categoria 
ușoară (67,5 kg), și Novak, la 
categoria pană (60 kg), care 
candidează la medaliile olim
pice. Printre cei șapte repre
zentanți polonezi se află și

Zielinski, care îl dublează pe
Baszanowski la Cat. ușoară, și

(Continuare în pag. a 4-a)

Schifiști din echipajele de dublu ale S.U.A. și Danemarca stînd 
de vorbă după antrenament: de la stingă spre dreapta, Bill 
Maher, Niels Secher și John Nunn (Foto > A.P.-AGERPRES)
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de un aparataj ultra modern ci și 
pentru care s-a realizat un sistem 
subacvatic, încastrat în pereții ba- 
și care la atingere declanșează un 
transmis instantaneu la un pupitru

Starturile olimpice nu au 
fost încă date, dar la Me
xico se organizează zilnic 
întreceri test sau simple 
antrenamente cronometrate, 
înlîiniri multiple atît la

sporturile individuale cît și la cele de 
echipe.

In mod deschis, se înfruntă competitori 
care aspiră ia medalii și doar puțini sînt 
cei care se mențin, încă, în rezervă vrînd 
poate, în acest fel, să evite un contact di
rect pe locul de concurs ca nu cumva prin 
aceasta să li se diminueze capacitatea de 
a-șî surprinde viitorii adversari.

De fapt, întrecerea care se poartă în 
viață, în general, și în sport, în special, 
este aceea a omului cu timpul, pentru că 
efortul se cronometrează și se transpune în 
indici de timp.

Cit de departe sînt, din acest punct de 
vedere, disputele Olimpiadelor antice în 
care singura luptă care se dădea țintea 
depășirea adversarului direct; învingătorul 
trăia doar bucuria singulară a succesului 
asupra unui singur element, partenerul său, 
fără a ști măcar ce înseamnă aceasta în 
cifre absolule și față de capacitățile sale 
maxime Cîte nedreptăți s-or fi produs din 
această cauză de-a lungul tradiționalelor 
jocuri antice I Citi campioni desăvîrșiți nu 
au rămas, poate, necunoscuți. Cît de intere
santă ar fi putut să fie posibilitatea unor 
comparații între atletul acoperit de laurii 
Olimpiadelor elene și cei ai timpurilor 
noastre I Cum ar fi arătat, oare, un tabel 
al calităților omenești supreme, în dina
mica reprezentată de lupta cu timpul în
registrată obiectiv ?

Poate, de aceea, întrecerea atletului de 
azi (pe piste de zgură ori tartan, pe cea 
de beton a velodromului, în apa bazinelor 
etc) este mai grea decît a înaintașilor săi 
pentru că nu numai concurentul la glorie

G. ECHEVARRIA:
JOHN KINSELLA ESTE 

PRINCIPALUL MEU ADVERSARI *

Olandeza Ada Kok a luat 
startul într-o probă... mascu
lină de 200 m delfin, rea
lizînd 2:26,9. Antrenorul Bob 
Kerkhoven speră să obțină 
5 medalii de aur cu cei 17 
înotători olandezi. Recordma
nul european al acestei pro
be, suedezul Peter Feil, pare 
să fie departe de forma sa 
maximă, nereușind decît 
2:15,5. O comportare surprin
zătoare — cea a înotătoare
lor iugoslave, care par a fi în 
mare progres: Ana Boban, 
Zdenka Gasparac (a cîștigat 
lejer la 100 m spate în 1:09,6) 
și Djurica Bjedov (1:17,0-100 
m bras).

Impresii bune au mai lă
sat suedezii L. Eriksson 
(2:02,6-200 m liber) si G. Lar
sson (2:03,2-200 m liber), 
iugoslavul D. Vrhovsek 
(62,0-100 m spate) și olande
zul B. Schoutens (62,9-100 m

e Asupra listelor de parti
cipant! la probele de înot se 
păstrează, deocamdată, un se
cret desăvîrșit. Pînă acum, la 
centrul de presă se cunosc 
doar țările participante. Nu
mărul lor se ridică la 55. în
scrierile pe probe vor fi co
municate abia la 10 octom
brie.

® în sălile de antrenament 

rezervate luptătorilor și bo
xerilor căldura este de-a 
dreptul insuportabilă. Ter
mometrul arată în mod con-

trebuie depășit ci însăși implacabilul timp, 
măsurat pînă în cele mai intime dimen
siuni ale sale.

Creșterea valorii performanței a fost în
soțită de o perfecționare permanentă a 
mijloacelor de control. Cronometru! tradi
țional a fost aproape total îndepărtat de 
locul întrecerii sportive. Acționarea sa ma
nuală este în clipa de față incompatibilă 
cu cerințele confruntărilor din arenă. Ze
cimile de secunde au fost, la rîndul lor, 
disecate în sutimi și chiar miimi (pentru 
disciplinele cele mai rapide : schi, bob, 
automobilism) iar ordinea sosirilor nu moi 
este stabilită de un arbitru, ci de mul! mai 
puternica tehnică modernă. între crono
metru și fotografie s-a realizat o legătură 
la nivelul cel mai înalt al științei, creîn- 
du-se ceea ce numim astăzi cronograful 
electronic, înregistrator al rezultatului rea
lizat de sportiv, al filmului fiecărei sosiri 
și proiector pe ecranul televizorului, a lup
tei dintre om și timp.

Și toate acestea aproape simultan. 
La Mexico nu numai atletismul va be

neficia 
natatia 
aparte, 
zinelor 
semnal ...... ......
de comandă unde se transformă în uni- = 
tăfi de timp. Evident, ca și la atletism în- = 
tregui aparataj este sincronizat cu pisto- §
Iul starterului. Cronometrajul de mare fi- Ș
delitate a fost extins și la alte sporturi : ■ =
lupte, baschet, canotaj, ciclism, călărie, =
pretutindeni unde omul se confruntă cu Ș.
timpul. £

Este poate răsplata supremă a luptei =
atletului cu sine însuși pe care el o poate §
gușter știind că i-a răpit veșnicului tiran |

o— timpul — 
indestructibil. 

Giudad de

Doi dintre sportivii austra
lieni, care nu au avut răb-.. 
dare să aștepte ora tîrzie a 
concursului au luat starturi 
neoficiale, M. Wenden 1:57,3 
la 200 m liber și Y. O'Brien 
1:09,0 la 100 m bras, timpi 
cu care se pot cîștiga pro
bele olimpice.

Mult comentate au fost și 
ultimele rezultate înregistrate: 
de înotătorii americani la Co
lorado Springs. Dintre acestea 
trebuie subliniat acel 52,7 al 
lui Zac Zorn la 100 m liber.

Loturile Mexicului și Uniu
nii Sovietice s-au antrenat 
împreună. în afara lui Ga 
Echevarria (care-1 consideră 
pe J. Kinsella cel mai puter
nic adversar), mexicanii mai 
au cîteva puternice atuuri : 
Felipe Munoz în probele de 
bras, Laura Vaca și Maria 
Teresa Ramirez (care a în
vins-o pe Elisabeth Ljimg- 
gren-Morris la 800 m liber 
realizînd 9:35,0).

stant 30 de grade. Este lesne 
de închipuit că pe o aseme
nea căldură se poț antrena 
numai acei sportivi care do
resc să scadă în greutate. în
tre aceștia am văzut mulți 
luptători și boxeri sovietici, 
turci, români, bulgari, și ja
ponezi. Luptătorul sovietia 
Anatoli Kolesov, campion o- 
limpic la Tokio a declarat că

• Comisia de organizare 
a turneului olimpic de fot
bal a hotărît ca regula
mentul privind schimba
rea jucătorilor să fie iden
tic cit cel propus pentru 
meciurile din cadrul cam
pionatului mondial: un 
jucător de cîmp poate fi 
schitmbat pînă la pauză 
iar portarul în tot timpul 
partidei, cu condiția ea 
ei să se afle înscriși pe 
foaia de arbitraj. Pe a- 
ceastă listă de rezerve pot 
fi trecuți cite 5 jucători 
la fiecare meci.

fârîmă din tezaurul său

Emanuel VALERIU
Mexico, 7 octombrie
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Repriza inaugurală

MERITUOS IN „CUPA F.R.C.“
FLORIAN NEGOESCU (Steaua) - ÎNVINGĂTOR

binemeritat
de

repaus pentru prodigiosul Florian Negoescu

„test" al 
eliminare 
este tre- 
de Paul

Epilog competițlonal pe ve
lodromul Dinamo, prilejuit du
minică dimineața de tradițio
nalul meci omnium „Cupa 
F.R.C." Tripticul pistard a con
ținut, în acest final de sezon, 
o probă de contratimp (400 m

cu start de pe loc), alta 
viteză (200 m) și una elimina
torie.^ Dovedind aceeași formă 
remarcabilă, tînărul campion 
Florian Negoescu (Steaua) și-a 
adjudecat cu dezinvoltură pri
mele două curse, s-a plasat

Reuniunea de duminică
n-a I

RECITAL DOVIDS IN „CUPA METALULn
u

în 
la

Schimbarea parcursurilor 
unele alergări, de la viteză 
fond, n-a declanșat revirimentul 
scontat. Sub amenințarea cerului 
plumburiu, numeroși spectatori 
bucureșteni s-au abținut de la 
aventura unei deplasări la Plo
iești, limitîndu-și participarea în 
granițele Jocurilor de la agenții. 
Totuși, în cursul capricioasei di
mineți de duminică, îmbunătăți
rea condițiilor atmosferice a im
pulsionat incursiunile autohtone 
și astfel, pentru happi-end, volu
mul asistenței s-a menținut la 
nivelul ultimelor’ reuniuni !...

In principala alergare a zilei, 
victoria a revenit lui Titirez, care 
a dispus în ultimile fuleuri de 
Nehoiu II și Bucur. învingătorul 
a beneficiat, indiscutabil, de ga
lopul interminabil, al liderului 
Mesteacăn, care solicitat inutil 
cînd era cîștigător net, a greșit 
grav pe ultimii 30 de metri.

Confruntarea fruntașilor gene
rațiilor de 2 și 3 ani — „Premiul 
Tineretului" — s-a soldat, pină 
la urmă, cu o dezinvoltă victorie 
a iepei Hedi, trecută urgent de 
la „poezia” ultimei performanțe, 
la proporțiile victoriei de ieri ! 
Principalul este că maestrul Sza
bo a reușit un frumos event ! 
Dar, doi-anii merită circumstanțe 
atenuante fiindcă n-au avut a- 
runcați în luptă cele mai bune 
valori, recte Talaz și Talion. Mai 
greu de comentat ni se pare vic
toria lui Reveria, după compor
tarea lamentabilă din ultima 
cursă. Cu „apetitul” manifestat 
de Pașcă pentru „reabilitare”, 
după suspendarea de 6 reuniuni 
abia absolvită, capătă propor
țiile unui... simplu aperitiv.

Un veritabil record în materie 
l-a reușit I. Toderaș, învingător 
în patru probe. Cum s-ar spune, 
ceea ce n-a reușit întro carieră 
întreagă, a realizat duminică în- 
tr-o singură reuniune șl, foarte 
interesant, fără să stîrnească c- 
bieeții !... Rezultate tehnice : i. 
Mezanin (I. Toderaș) 1.31,4; pa
leta, Ocarina; 2. Vameș (I. To
deraș) 1.35.9, Furiș, Rășinoasa; 3. 
Felix (i. GIrbea) 1:30.4, Zănatec, 
Cartuș; 4. Haz (I. Toderaș) 1.36.4, 
Jirlău, Revelion; 5. Arena (I. To
deraș) 1.30.4, Cadîr, Idila; 6. Ti
tirez (I. szabo) 1.25.4, Nehoiu II, 
Bucur; 7. Hedi (I. Șzabo), 1.27.5, 
Nimbus, Jalba; 8. Reveria 
Pașcă) 1.34,8, Silva, Jiu.

Disputată la clasa 500 cmc, 
la startul căreia s-au aliniat 
și alergători de la clasele 
250 cmc și 300 cmc, ediția din 
acest an a „Cupei Metalul" a 
fost dominată de maestrul 
sportului Cristian Dovids (Me
talul), campionul național al 
clasei 250 cmc. Adversarul său 
principal — cronometrul — a 
consemnat o victorie detașată,

ment general: 1. Cr. Dovids,
2. O. Stephani, 3. I. Szasz.

D. DUMITRESCU — coresp.

(F.

Niddy DUMITRESCU

MASCULIN

Politehnica Timișoara — Di
namo Bacău 21—11 (8—4). Der
biul etapei a corespuns aștep
tărilor, oferind celor 2 000 de 
spectatori un joc dinamic, viu 
disputat. Uneori meciul a fost 
nervos (caracter imprimat de 
oaspeți) dar tendința spre duri
tate 
trul 
care 
can

a fost temperată de arbi- 
Geo Popescu (București), 
a condus autoritar. (P. Ar- 
— coresp. principal).

„U“ Cluj — Politehnica Ga
lați 38—11 (16—6). Victorie 
modă a gazdelor, care s-au 
tașat, mai aleș, în final urile 
lor două reprize. Gălățenii 
opus o rezistență surprinzător 
de slabă. Cei mai eficace : 
Oană (9), Panțîru (8), Schmidt 
(7) de la „U”, respectiv Eftimie 
(4) și Nehan (4). (Mircea Radu 
— coresp.).

Timișul Lugoj — Dinamo 
București 8—23 (2—14). Supe
riori tehnic și tactic, dinamo- 
viștii au învins la scor forma
ția Timișul, echipă care s-a 
zbătut mult dar care n-a putut 
străpunge decît foarte, rar apă
rarea oaspeților. Arbitraj exce
lent prestat de C. Gaudi — 
Arad. (C. Olaru — coresp).

Rafinăria teieajen — Dinamo 
Brașov 21—20 (10—11). Dinamo 
a condus cea mai mare parte a 
timpului, gazdele reușind să 
egaleze (14—14) numai în min. 
45 și să cîștige la limită. Cele 
mai multe puncte : Rotaru (8), 
Laub (8) 
Allies (7) 
arbitrajul ' 
rești. (A. 1

0 REUNIUNE CARE MERITĂ APLAUZE

a latru-

omnlumului. Ii li rea
lizați de protagoniști P® cal 
400 m : 1. FI. Negoescu 28,7 s (la 
9/10 a de recordul care îi apar
ține), 2—3. Șt Leibner șl P. 
Soare 29,8 t, 4—5. P. Cîrneanu 
și G. Negoescu 30,5 a, 6. I. Flo- 
rea 30,7 «. A urmat viteza. In 
„sferturi*  Șt. Leibner (avîndu-1 
adversar pe C. Gonțea) stabi
lește cel mai bun rezultat al 
zilei — 12,4, P. Soare realizea
ză în fața lui G. Negoescu 12,6, 
FI. Negoescu se plimbă în com
pania lui D. Radu, iar P. Do
lofan îl elimină pe Gh. Jura- 
vle. In semifinale : Leibner 
13,3 cu Dolofan și FI. Negoescu 
15,2 cu Soare. Disputa decisi
vă pentru desemnarea învingă
torului dă cîștig de cauză cam
pionului de seniori FI. Nego- 
escu (13,6), care se dovedește 
mai incisiv decît Șt. Leibner, 
deținătorul titlului la juniori. 
Finala 3—4 revine lui Soare 
(12,8).

In fine, al treilea 
zilei (28 de ture cu 
la fiecare două ture) 
cut cu notă maximă 
Soare, care s-a detașat în în
vingător cu trei ture înainte de 
sosire. Pe locurile următoare : 
FI. Negoescu, G. Juravle, C. 
Gonțea. Iată și clasamentul ge
neral la încheierea celor trei 
probe ale „Cupei F.R.C." : 
FL. NEGOESCU (Steaua) 4
2. Paul Soare (Steaua) 6,5
3. Șt. Leibner (C.P.B.) 12,5 p, 
G. Negoescu (Steaua) 17 p, 5—6. 
C. Gonțea (Steaua) și Gh. Ju
ravle (Olimpia) 17,5 p.

ți tacticei comise de unii dintre 
ipptfitosi. Dintre rapldișth s-au 
remarcat Ci Ctobotani (cat, 62 
kg), ’Al. Constantin (cat. 63 kg), 
M. Bădiți (cat 78 kg) și V. Do- 
lipachi (cat. -j- 97 kg).

In șfîrșit, C.FJR. Timișoara 
n-a plecat de Ie București ca 
nido victorie, Aceastd formație 
a foet, de altfel, lipsită «t de 
aportul sportivului C. Vîrtosu

care, deși prezent 1*  București, 
nu a concurai deoarece a de
pășit categoria d® greutate I

Iatâ rezultatele tehnice : Dt- 
namo cu Rapid 22—6, cu C.F.R. 
Timișoara 22,5 5,5 și cu Me
talul 20—8», Metalul cu Rapid 
18—14 șl ej Timișoara
SS—6 ; Rap& — C.F.R. 20—T2.

întU- 
pînă

celor

1.
P,
P,
4.

Duminică, în sala Giulești din 
Capitală a avut loc reuniunea 
de lupte greco-romane a echi
pelor din divizia A — C.F.R. 
Timișoara, Dinamo, Metalul și 
Rapid București (restanță din 
etapa a IlI-a).

întrecerile au fost de bună 
calitate. Mai întîi, pentru fap
tul că dintre cei 34 de luptă
tori care au concurat, nici unul 
n-a fosA descalificat pentru lip
să de combativitate. Apoi, men
ționăm că aproape toate 
nirile au fost echilibrate 
în ultimele secunde.

Evident, cîștigătoarea
19 ediții ale campionatelor na
ționale, DINAMO (antrenori
D. Cuc și V. Dona) și-a depășit 
partenerele de competiție. C. 
Turturea (cat. 57 kg), I. Alio- 
nescu (cat. 63 kg), FI. Ciordii 
(cat. 87 kg), și Gh. Popovid 
(cat. 97 kg) au cîștigat aproape 
toate partidele prin tuș. Meta
lurgicii bucureșteni, pregătiți 
de antrenorul Ilie Gheorghe 
și-au impus superioritatea în 
fața celor de la C.F.R. Timi
șoara și Rapid. Badea (cat. 
52 kg), M. Șandru (cat. 57 kg),
E. Hupcă (cat. 70 kg) și Șt. 
Stanciu (cat. 87 kg) au fost cei 
mai buni. In meciul ou Metalul 
rapidiștil au fost învinși, ca 
urmare a unor greșeli tehnice

C. CHÎRIAC

spectaculos rebur în meciul
cu R. Pătrașeu (Rapid)INTILNIRI DIRZ DISPUTATE,

Dovids cîștigînd toate cele trei 
manșe disputate. Singura luptă 
deschisă, în aceste condiții, a 
fost cea pentru locurile urmă
toare. Pină în manșa a IlI-a, 
se părea că alt metalurgist, 
Erwin Seiler, îl va seconda pe 
colegul său de echipă pe po
dium, dar o defecțiune tehnică 
(ruperea lanțului) l-a obligat să 
abandoneze. Și Petre Paxino 
(Steaua), alt protagonist, a fost 
victima unei pane de motor. 
Ca atare, Otto Stephani (Stea
gul roșu Brașov), mai constant 
în toate cele trei manșe, s-a 
clasat pe locul 2, urmat de co
echipierul său Ion Szasz, 
în mare progres.

Competiția, organizată 
traseul de la Complexul
telimon, a constituit un adevă
rat succes, atît în ce privește 
Organizarea cît și participarea.

Iată 
primii 
manșe 
neral: 
2. E. 
manșa 
2. O. 
manșa 
2. O.
(Steagul roșu Brașov) ; clasa-

aflat

pe
Pan-

rezultatele tehnice — 
trei clasați în cele trei 
și în clasamentul ge- 
manșa 1: 1. Cr. Dovids, 
Seiler, 3. P. 1 
a Il-a: 1. Cr.

Stephani, 3. E. 
a Ill-a: 1. Cr.
Stephani, 3. C.

1.
Paxino ;
Dovids,
Seiler ;
Dovids, 

. Goran

din R.D.G.). In plus au ratat 
două lovituri de la 7 metri și 
au șutat de 6 ori în bară ! A 
arbitrat corect T. Curelea (Gh. 
Rangu).

Textila Buhuși — Voința O- 
dorhej 8—8 (4—6). Derbiul noi
lor promovate a prilejuit o dis
pută foarte dîrză. Ca dovadă 
sînt cele 15 lovituri de la 7 m 
acordate în acest joc, din care

l pentru Rafinăria, 
pentru Dinamo. Bun 
Iul V. Sidea — Bucu- 
Păpădie — coresp.).

s-au înscris 12 puncte. (I. Vieru
— coresp.).

Universitatea Timișoara — 
Constructorul Timișoara 13—9 
(1-4).

Liceul nr. 4 Timișoara — Ra
pid București 4—12 (2—6). Tine
rele liceene n-au putut ține 
pasul nici un moment cu ruti
natele handbaliste de la Rapid. 
Principala realizatoare: Boțan
— 7 goluri. Bun arbitrajul lui 
Marin Marin — Deva.

Rulmentul Brașov — Univer
sitatea București 12—12 (4—7). 
Studentele au fost mai agresi
ve, au tras mai mult la poartă, 
dar au neglijat apărarea, fapt 
ce a permis brașovenceLor să 
egaleze. Excelentă portărița U- 
niversității, Gabriela Velicu, 
care a avut intervenții salutarei

FEMININ

Confecția — Progresul 10—5 
(4—3). Fostele lidere, după 
două insuccese, au repurtat o 
victorie meritată. Ele s-au apă’ 
rat foarte bine, au contraatacat 
periculos, reușind să se infiltreze 
cu succes în dispozitivul defen
siv advers. Tinerele handbaliste 
de la Progresul au rezistat o 
singură repriză, deoarece în 
partea a doua a jocului obo
seala și-a spus cuvîntul (s-au 
întors recent dintr-un turneu

CLASAMENTE
DIVIZIA

1. Steaua
2 Din Buc.
3. Univ. Cluj
4. Poli. —
5. Raf.
6. Din
7. Din.
8. Univ. Buc.
9. Poli. Galați

li). Timișul Lugoj
A
14

A

Tim. 
Teieajen 
Bacău 
Brașov

DIVIZIA .
1. Uilîv. Tim.
2. Rapid Buc.
3. Cont. Buc.
4. Univ. Buc.
5. Rul. Brașov
6. Constr. Tim.
7. Prog. Buc.
8. V. Odorhei
9. Liceul nr. 4 

Timișoara 14
10. TextilaBuhuțl
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LA BUCUREȘTI ȘI CLUJ

C. Buha (Dinamo) finalizează un

Foto l T. ROIBU

Tenismanii de la Steaua n-au 
reușit să se revanșeze în fața 
Steagului roșu Brașov, în me
ciul disputat sîmbată și dumi-

reușind să obțină scor egal: 
12—12. A fost o întîlnire dîrz 
disputată, cu jocuri frumoase 
Dintre rezultatele individuale,

Iudith Dibar (Dinamo). în atac la fileu
Foto: THEO MACARSCHI

pe Dinamo și Construcții, a dat 
dinamoviștilor cîștig de cauză 
la un scor previzibil: 16—8. 
Tiriac, Dron, Marcu și Iudith 
Dibar au cîștigat toate simplu- 
rile susținute, în timp ce la 
dublu studenții au obținut 
puncte mai puțin scontate (Iu
dith Dibar, Mariana Ciogolea
— Agneta Kun, Florica Butoi
2— 6, 9—7, 2—6 ; Marcu, Ciogo
lea — Boaghe, Kun 6—8, 3—6).

★
CLUJ, 7 (prin telefon). — In 

întîlnirea Politehnica Cluj — 
Progresul București, din retu
rul campionatului național pe 
echipe, scorul este de 12—11 
în favoarea bucureșteniloi, 
una din partide (Komoroczi — 
P. Dumitrescu), fiind întreruptă 
la 4—4 în 
rezultate : 
Mureșan, 
6—2, 2—6, 
Ionescu, Petrescu 7—5, 9—11.
3— 6, 6—8 ; Boldor — Dumitres
cu 6—4, 6—3, 8—6 ; Vera Rado
— Ecaterina Horșa 2—6, 2—6

setul decisiv. Cîteva 
Negru, Boldor — 

Niculescu 6—4 2—6, 
6—4 ; frații Hulpe — 
Petrescu 7—5,

P. RADVANY — coresp

C. P. BUCUREȘTI - DIN NOU
CAMPIOANĂ A ȚĂRII

oară consecutiv tricourile de 
campioni, fiind la al cincilea 
titlu pe care îl cuceresc din 
1961, cînd a luat ființă echipa. 
Iată pe autorii acestor 
moașe performanțe : Me 
cău, Costel Iancu, Vasile 
lățeanu, Radu Marin, Ion

Gheorghe 
Matei,

Gheorghe 
Drăghici.

fru-
Da-
Ga-
An-

nică în Capitală. Brașovenii, 
dominați în partidele de se
niori și senioare, au punctat în 
schimb la tineret și dubluri,

REZULTATE — DIVIZIA B

MASCULIN, seria I: Agrono
mia Iași—Politehnica București
19— 16 (10—10), Chimia Făgăraș
— Cauciucul — Oraș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 13—12 (10—2), 
Tractorul Brașov — Știința 
Ploiești 20—8 (12—3), Medicina 
Tg. Mureș — Voința București
20— 25 (10—13) ; seria a II-a :
Universitatea Craiova — Teh- 
nometal Timișoara 20—17 (11— 
8), Metalul Copșa Mică — Știin
ța Petroșeni 24—16 (12—5), Știin
ța Lovrln — Gloria Arad 20— 
15 (10-8), C.S.M. Reșița — Mi
nerul Baia Mare 18—14 (6—9), 
Electroputere Craiova — Tex
tila Cisnădie 20—18 (10—11).
FEMININ, seria I: Politehnica 
Galați — Liceul nr. 2 Iași 15— 
9 (7—5), I.C.F. București — 
Spartac Constanța 15—1 (5—1), 
Sc. sp. nr. 2 București — Sc. 
sp. Ploiești 7—7 (4—3), Chimia 
Orașul Victoria — Politehnica 
Iași 10—4 (6—2); seria a H-a: 
Universitatea Cluj — Universi
tatea Craiova 23—10 (11—8),
Constructorul Baia Mare — 
C.S.M. Sibiu 4—11 (1—4), Uni
versitatea II Timișoara — Zo
rile Bistrița 9—1 (4—0), Sc. sp. 
Tg. Mureș — Voința Sighișoara 
11—12 (8—4), Sc. sp. Petroșeni
— Mureșul Tg. Mureș 11—9 
(7-3).

reținem : I. Năstase — Bosch 
6—3, 3—6, 6—4, 6—4 ; Popovici 
— C. Dumitrescu 3—6, 7—5, 
6—1, 6—4 ; Ovlci — Kerekes 
6—4,6—4, 6—4 ; Eleonora Dumi
trescu — Hermina Zurălău
6— 4, 6—4 ; Valeria Balaj — 
Felicia Bucur 0—6, 10—8, 6—4; 
Hirsch — Tr. Marcu 4—6, 3—6; 
C. Năstase, ,F1. Dumitrescu — 
Bosch, Zurălău 6—1, 4—6, 5—7; 
Chivaru, Balaj — Marcu, Bucur
7— 5, 3—6, 4—6.

In cursul săptămînii trecu
te. s-au încheiat și partidele 
restante din întîlnirea Con
strucții — Steaua. Studenții 
și-au consolidat avansul ini
țial, terminînd învingători cu 
16—-8.

Cealaltă confruntare dintre 
echipele bucureștene, opunînd

O NOUA ETAPA IN 
CAMPIONATUL FEMININ

11
11
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" 134-158 
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11
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Mîine se dispută cea de 
XV-a etapă a campionatului 
național feminin de handbal. 
Cele trei divizionare din Capi
tală, toate realizatoare a unor 
scoruri favorabile în etapa tre
cută, și toate angajate în lupta 
pentru șefie, vor evolua pe te
ren propriu, în compania urmă 
toarelor formații : Universitatea 
București cu Textila Buhuși, 
Rapid cu Rulmentul Brașov și 
Confecția cu Liceul nr. 4 
mișoara.

Campioana, Universitatea 
mișoara, joacă la Odorhei 
proaspăta promovată, Voința. 
Meciul Constructorul — Pro
gresul București a fost amî-

PIATRA NEAMȚ, 6 (prin te
lefon de la trimisul nostru). 
Superioară atît în jocul la 
„prindere", cît și la „bătaia" 
mingii, echipa C. P. BUCU
REȘTI, antrenată de Alex Ra- 
failescu, și-a continuat șirul 
victoriilor în turneul final al 
campionatului național de oină, 
campionat încheiat duminică 
la prînz, pe stadionul Ceahlăul 
din localitate. Bucureștenii, 
Care n-au pierdut nici un meci, 
au îmbrăcat pentru a doua

Bărbieru,
Alexandru

Matei, 
Gheorghe

INDUSTRIA LINEI A RĂMAS CU LANTERNA ROSIE
>

In cea de a 15-a etapă a 
campionatului național de polo 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate :

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA CLUJ 5—2 
(1—0, 2—1, 1—0, 1—1). Au mar
cat : Goian 3, Fîrșirotu, Mun- 
teanu 
pectiv 
jenl ; 
<2-1, 
scris :
jenaru, M. Popescu, Frîncu de 
la învingători, Rusu 3, Chirvă-

pentru bucureșteni, res- 
Spiengold 2 pentru clu- 
STEAUA—RAPID 9—5 
1—1, 2—0, 4—3). Au în- 
Culineac 4, Szabo 2, Bă-

suță, Medianu de la învinși; 
VOINȚA CLUJ — I.C.F. 5—3 
(1—0, 2—1, 1—2, 1—0). Realiza
tori : Nagy 2, A. Szilagi, Zete, 
Fulop de la gazde, respectiv 
Bancu, Ionescu, Lazăr de la 
oaspeți ; VAGONUL ARAD — 
CRIȘUL ORADEA 3—2 (1—0, 
1—0, 1—2, 0—0). Au marcat: 
Kugel 3 pentru arădani și Ale- 
xandrescu, Hegyesi pentru oră- 
deni; INDUSTRIA LINEI TI
MIȘOARA — DINAMO 5—10 
(1—4, 2—1, 1—2, 1-3).

CLASAMENT :
0
2
5
6 
9 
9 
9 
9 
9

2 3 10

ton, D. 
Guianu, 
Gheorghe 
Stanciu,

Un cuvînt de laudă merită 
cunoscuții jucători și instruc
tori voluntari în același timp, 
Eugen Concuț (Biruința Ghe- 
răești) și Ion Albu (Viața Nouă 
Olteni), ale căror echipe s-au 
clasat înaintea unor formații 
mult mai rutinate. Dinamo 
București, cu o garnitură în
tinerită, a trebuit să se mul
țumească eu locul III, iar A- 
vîntul Valea Roșie, inegală da 
la un meci la altul, a dezilu
zionat și prin actele de indis
ciplină manifestate în 
competiției.

Cele mai Importante 
tate din ultimele două 
uni : C.P.B.—Biruința
ești 15—2, C.P.B.—Dinamo Buc 
18—9, Biruința Gherăești-Drum 
Nou Boureni 10—6, Dinamo
Buc-Avîntul Valea Roșie 22—8.

Clasamentul final : 1. C.P.B. 
21 p, 2. Biruința Gherăești — 
18 p, 3. Dinamo Buc — 17 p, 
4. Viața Nouă Olteni 13 p, o. 
Avîntul Frasin — 13 p (punct- 
averaj mai slab), 6. Avîntul 
Valea Roșie 13 p, 7. Drum Nou 
Boureni — 10 p, 8. Izvorul 
Chiuești 7 p.

finalul

rezul- 
reuni- 

Gheră-

1. Dinamo
2. Steaua
3. Rapid
4. Voința
5. I.C.F.
6. Crișul
7. Vagonul
8. Politehnica
9. Progresul

10. Ind. linei

iii
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15 o
13 o

8 2
7 2
6 0
5 1
5 1
4 2
3 3

26
18
16
12
11

Tr. IOANIȚESCU

Din fotoliul dv. puteți urmări manifestările sportive ale 
Olimpiadei din capitala Mexicului, procurîndu-vă din timp 
un televizor DACIA. Imaginea și sunetul acestui televizor 
modern satisfac toate exigențele dv.

Prețul lei 5100, iar avansul pentru țuțnpărarea în rate este 
de 765 leu _u.. j—.v.

In săptămîna 7—13 octombrie a.c. sînt programate pe ecra
nele Capitalei următoarele filme de scurt-metraj s

Producții ale Studioului „Al. Sahia"
Republica 
Luceafărul 
Capitol 
Festival 
Lumina 
Doina 
Buzești 
Tomis 
Flamura 
Gloria

— Nunta Zamfirei
— Marele savant — E. Racovifâ 
f

— Lumina neagră
— Performanțele mișcării
— Orizont științific nr. 7/68 

Animație la Mamaia

— Vizita delegației de 
stat în R.S.C.

— Moara viselor
— Orizont științific nr.
— Vizita conducătorilor 

de stat în zonele 
municipiului Pitești 
Sesiunea M.A.N.

— Lumea lor
Pe șantierele tineretului 
Casa lui Câlinescu 
Călușarii

— Histria, Heracleea și lebede 
Noi unde ne jucăm ?

partid și

6/68
. de partid 
industriale

de
Dr. Sorii
Giulești
Cotroceni

Pacea 
Crîn ga și 
Volga ' 
Aurora 
Munca 
Cosmos 7- 9.X 
Cosmos 10-13.X 
Arta *

Producții ale Studioului „Animafilm“
Centrai 
Dacia 
Ferentari 
Viitorul 
Grivifa 
alte țări
Union 
înfrățirea
Unirea

— Brezaia
— Sancta Simplicitas
— Pe fir
— Aventura
— Terra

Producții ale studiourilor
— Variațiuni pe o temă veche
— în vizită la caracatiță 

întoarcere în lumea sunetelor 
Monumente ale schitului din munții 
Rilla

— Lumea extraordinară n mișcării

din

La cinematograful „Timpuri Noi"
— Este vulpea capricioasă
— Patinatorii
— Los Meme
— Doctorul Gustav
— Publicul
— O călătorie în balon

Wl 1..................IIIIK"!»"' 1

Lyra
Ferentari
Pacea

filme în premieră;
R.P.U.
R.S.F.I.
Cuba
R.P.U.
R.D.G.
R.D.G.
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BSIINE, BA IAȘI

Selecționatele divizionare ale României
și Poloniei se întîlnesc într-un meci amical

SERIA I

mîine

O SELECȚIONATA DIVIZIONARA
PLEACĂ ASTĂZI LA SOFIA

.-1- 
mai 

Și PO-

Portarul Ocea (Autobuzul) sacveaza m extremis o miuge ce se 
meciul Flacăra roșie Bucur ești-Autobuzul București 2-4)

îndrepta spre poarta (fază din
Foto : N. TOKACEK

prânzului, 
îndreptîn- 
la bordul

0 Echipa poloneză sosește astăzi
0 Barbu indisponibil 10 zile
0 Jucătorii români au plecat ieri la lași

Stadionul. din dealul Co- 
poului va găzdui mîina după- 
amiază o atractivă întâlnire 
intemiațipnală de fotbal. Jo
cul dintre fotbaliștii români 
și polonezi constituie, de fapt, 
pentru antrenorii eelor două 
reprezentative, un „test" îna
intea confnmtărilor oficiale 
pe care ephipete naționale ale 
României și Poloniei le vor 
sus ține în sezonul acesta.

în zterui nostru da ieri am 
publicat o corespondență din 
Varșovia cu o serie de amă
nunte privind oomponența se
lecționatei divizionare polo
neze. O telegramă primită în 
cursul zilei de luni ne-a în
științat că lotul polonez, con
dus de antrenorul Konce- 
wiez, sosește marți în jurul 
orei prânzului la Iași și că 
după-amteză va face un an
trenament pe terenul unde 
va avea loc jocul.

După etapa de duminică, 
antrenorii noștri: Em. Vogi, 
Angelo Niculescu și V. Măr- 

au convocat luni di- 
la București pe Ur- 
fotbaliști: 
DATCU, 
BOC, D. 

hălma'geanu,

DELEANU, GHERGHELI, DI
NU, PETESOU, PÎRCALAB, 
DOBRIN, DEMBROVSCHI, O- 
BLEMENCO, VOINEA, LU- 
CESCU, ȚARALUNGA. Din 
lot lipsește motivat jucătorul 
Barbu (F.C. Argeș) acciden
tat, care timp de 10 zile, va 
fi indisponibil.

Jucătorii amintiți, împreu
nă cu antrenorii, au părăsit 
Capitala’ ieri la prânz, pe ca
lea aerului, spre Iași.

In cursul zilei de astăzi ei 
vor efectua un ușor antrena
ment, după care se va sta
bili formația ce va fi opusă 
selecționatei poloneze.

După cum ne-a informat 
corespondentul nostru din 
Iași, jocul internațional de 
mîine a stârnit un deosebit 
interes în rândul ieșenilor. Se 
scontează pe o afluență de 
public record, dat fiind că 
în rândul celor două selecți
onate vor. evolua cei 
buni jucători români 
lonezi.

In ziarul nostru de 
vom reveni cu ultimele amă
nunte asupra jocului și for
mațiile definitive pe care 
antrenorii le vor alinia.

DIVIZIA C—ETAPA A

dârescu, 
mineața 
mătorii 
SUC.IU, 
REANU,

COMAN, 
satma- 

NICOLAE, 
MOC.ANU,

Astăzi, în jurul 
va părăsi Capitate, 
du-se spre Sofia, 
unui avion special, o selec
ționată divizionară de fotbal, 
oare va întîlni mîine, într-un 
meci amical, prima reprezen
tativă a Bulgariei, în cadrul 
pregătirilor pe care aceasta 
le efectuează în vederea pre
liminariilor C.M.

Lotul fotbaliștilor români, 
format în principiu din ele-

mente tinere, aflate în vede
rile antrenorilor prof. A. Ni- 
culescu și V. Mărdărescu, este 
alcătuit din următorii jucă
tori: Gornea, lorgulescu, N. 
Ionescu, Niculescu, Stocker, 
Pojoni, Vlad, Vigu, Strîmbea- 
nu, Ivan, Antonescu, Pantea, 
Grozea, Sălceanu, Mureșan, 
Axente. Echipa este însoțită 
de antrenorii federali D. Schi- 
leru și D. Teodorescu.

. Minerul Gura Humorului 
Știința Bacău 3—1 (3—0)

Foresta Fălticeni — Minobra- 
dul V. Dornei 5-1 (1—1)

Foresta Ciurea — Rarăul 
Cîmpulung 4—1 (4—1)

Nicolina Iași — Petrolul Moi
nești 2—1 (1—1)

Victoria Roman — Penicilina 
Iași 2—1 (1—1)

Letea Bacău — Textila Bu- 
huși 1—0 (1—0)

Viitorul Botoșani — Cimen
tul Bicaz 5—2 (3—1)

Fulgerul Dorohoi — Unirea 
Negrești 3—0 (0—0)

(Corespondenți: D. Bolohan, 
D. Crăciun, D. Dumitru, D. 
Diaconescu, G. Groapă, I. Ian- 
cu, T. Ungureanu și Maria 
Ajoiței).
1. For. Fălticeni
2. Viit. Botoșani
3. Știința Bacău
4. Min. G. Hum.
5. Minob. V. Dorn.
6. Penic. Iași
7. Text Buhuși
8. Foresta Ciurea
9. Viet. Roman

10. Rarăul C-)ung
11-12. Cim. Bicaz 
11-12. Nicol. Iași
13. Letea Bacău
14. Fulg. Dorohoi
15. Petr. -Moinești
16. Unirea Negrești

(Urmare din pag. 1)

reabilita în fața suporterilor 
săi și a se menține în pri
mele locuri ale clasamentu
lui. Și, totuși, la sfîrșitul me
ciului cu Crișul bucureștenii 
eu părăsit stadionul cu ca
petele plecate.

Poate că înfrângerea ca a- 
tare a campioanei noastre 
n-ar trebui comentată cu ac
cente atît de critice, dacă jo
cul prestat ar fi fost de bună

orien tarea care pare să fi 
cuprins echipa studențească 
în lipsa antrenorului Teașcă. 
Nu intenționăm, firește, să a- 
credităm ideaa că fără Teaș
că echipa are perspective fu
neste, dar parcă totuși lipsa 
acestuia are legătură directă 
cu acel 0—4 de 1a Oradea 
și cu acest 0—1 de dumi
nică, 
fi și

în 
trate

6 1 
5 1 
5 1 
4 2 
4 2 
3 3
3 2
4 0 
3 2 
3 1 
2 3
2 3
3 1 
2 2 
3 0 
0 0

ETAPA VIITOARE : Petrolul 
Moinești — Victoria Roman, 
Cimentul Bicaz — Textila Bu
tași, Foresta Fălticeni — Ful
gerul Dorohoi, Unirea Negrești 
— Letea Bacău, Rarăul Cîmpu
lung — Nicolina Iași, Penicilina 
Iași — Foresta Ciurea, Știința 
Bacău — Viitorul Botoșani, Mi- 
nobradul V. Dornei — Minerul 
Gura Humorului.

8
8
8
8
8 o

Unirea

Steagul roșu Plenița — Dună
rea Calafat 2—0 (0—0)

Victoria Tg. Jiu — Energeti
ca Tr. Severin 2—0 (0—0)

Minerul Bocșa — Victoria Ca
ransebeș 2—0 (1—0)

(Corespondenți : A. Jirovea- 
nu, Gh Crăciunel, Șt. Marton, 
N. Sorinca, I. Cotescu, 1. Ju- 
lea, O. Vîlceanu și I. Sanfiroiu)

14. Bill. Marghlta 8 2 15. 4-10
15. Som. Satu Mare 8 2 15 11-20
16. Min. Baia Sprie 8 2 1 5 8-18

Să vedem, însă, ce va 
la Ploitești.
rest, rezultatele înregis- 
în etapa de duminică

La Craiova, recoltă 
Desen de

bună.,,
NEAGU RADULESCU

calitate. Dar eșecul constituie 
, consecința slabului ițanria- 
f -ment al jucătorilor săi și, 

-ceea ce devine și mai trist, 
chiar al unora dintre compo- 
nenții lotalui reprezentativ. 
Asistând duminică la evoluția 
Stelei ne-am explicat mai 
bine și cauzele . severei în
frângeri din partida retur cu 
campioana Cehoslovaciei. Este 
evident că echipa lui Ștefan 
Covaci traversează o perioadă 
de criză, marcată îndeosebi 
de exasperanta ineficacitate a 
liniei sale de atac. Și când 
ne gîndim că tocmai Voinea, 
asul ratărilor în echipa sa, 
este propus ca vîrf de atac 
în națională ne putem,, fi
rește, întreba dacă a fost ju
decată într-adevăr serios a- 
cesstă soluție.

în ceea ce privește rezul
tatul meciului de la Cluj el 
ni se prezintă în bună mă
sură semnificativ pentru dez-

fi considerate normale.pot
Chiar și cel de la Petroșeni, 
căci cu tot ascendentul mo
ral căpătat de echipa lui O- 
zon în etapa precedentă se 
putea anticipa o rezistență 
dîrză din partea dinamoviști- 
lor bucureșteni, care aproape 
întotdeauna au plecat din 
Valea Jiului cu fruntea sus.

Deși previzibilă, victoria 
Rapidului poate fi totuși so
cotită ca remarcabilă, ea a- 
vînd o deosebită importanță

pentru moralul destul de 
zdruncinat al acestei echipe 
în campionatul actual. E 
drept, însă, că nici F.C. Ar
geș nu se mai comportă ca 
în campionatul trecut, cînd 
juca întotdeauna în depla
sare cu șanse de câștig.

Jocul rezultatelor din etapa 
a 9-a a dus 1a distanțarea în 
fruntea clasamentului a ce
lor două provinciale, U.T.A. 
și Universitatea Craiova. Ele 
își merită ou prisosință pozi
ția, fiind echipele cu com
portarea cea mai constantă de 
pînă acum. Sînt, probabil, 
unii care deplîng faptul că 
în fruntea clasamentului nu 
se află nici una din forma
țiile bucureștene. Dar aceasta 
nu înseamnă că astfel cam
pionatul ar fi lipsit de inte
re». Dimpotrivă chiar, puteim 
spune că el devine și mai 
interesant, mai atraativ, pre
zența în vîrful piramidei a 
Aradului și Craiovei fiind de 
natură să le stimuleze pe 
cele patru bucureștene, cât și 
pe restul provincialelor. De 
altfel, campionatul actual se 
anunță mai echilibrat și mai 
disputat decât în alte ediții, 
așa cum se poate observa și 
din configurația clasamentu
lui. Nu mai puțin de nouă 
echipe au acumulat același 
număr de puncte (9), situație 
care demonstrează elocvent 
echilibrul de forțe existent 
(din păcate, însă, pe un fond 
calitativ modest), lupta des
chisă ce se duce în cea mai 
populară întrecere sportivă 
de la noi.

Se poate presupune că a- 
ceastă caracteristică se va 
păstra și în etapele urmă
toare, că cele 16 divizionare 
A vor lupta cu ardoare pen
tru punctele puse în joc, de
venind astfel posibile orice 
rezultate.

SERIA A ll-A
Stuful Tulcea — Metalul Bu

zău 2—0 (0—0)
Ancora Galați — Gloria 

C.F.R. Galați 2—0 (1—0)
Unirea Focșani — Petrolul 

Berea 2—1 (1—0)
Metalul Brăila — Rapid Plo

peni 1—1 (1—0)
Șoimii Buzău — Chimia Or 

Gh. Gheorghiu-Dej 1—1 (p—0)
Gloria Tecuci — Petrolistul 

Boldești 1—2 (0—0)
Rulmentul Bîrlad — Flamura 

roșie Tecuci 3—0 (1—0)
Chimia Mărășești — S.U.T. 

Galați (meciul s-a întrerupt în 
min. 67, la scorul de 1—1)

(Corespondenți: I. Turșie, T 
Siriopol, V. Manoliu, I. Baltag, 
P. Florescu, C. Filiță, 
mon și S. Sandu).
1. Unirea Focșani 8
2. Rapid Plopeni 8
3. Chim. Or. Gh.

Gheorghiu-Dej

6 1
5 2

E. Solo-

13
12

8 3 4

1 19— 7
1 17— 7

1 8— 8 io
4. Ancora Galați ? 4 1,3 15—10 9
5. Rulm. Bîrlad 8 3 3 2 11— 9 9
6. Met. Buzău 8 J 2 3 17—12 8
7. GI. CFR Galați 8 4 0 4 14—13 8

8-9. Șoimii Buzău 8 3 2 3 9—10 8
8-9 . Stuful Tulcea 8 3 2 3 8— 9 8
10. Petr. Boldești 8 3 2 3 10—13 8
11. Petr. Berea 8 2 3 3 11—15 7
12. SUT Galați 7 1 4 2 9—10 6
13. Met. Brăila 8 1 4 3 7—11 6
14. FI. r. Tecuci 8 2 1 5 11—16 5
15. Gloria Tecuci 8 2 1 5 7—19 5
16. Chim. Mărăs. 7 2 0 5 9—13 4

ETAPA VIITOARE Rapid
Șoimii Buzău, Fla- 

Tecuci — Chimia 
Petrolul Berea —

Plopeni — 
mura roșie 
Mărășești,
Gloria Tecuci, Petrolistul Bol
dești — Rulmentul Bîrlad, Me
talul Brăila — Stuful Tulcea, 
Metalul Buzău — Ancora Ga
lați, S.U.T. Galați — Unirea 
Focșani, Gloria C.F.R. Galați — 
Chimia Orașul 
ghiu-Dej.

Gh. Gheor-

SERIA A
Flacăra

Autobuzul

III-A
roșie

București 2—2 (0—1)
București

MINI-STATISTICĂ ÎN
V

în 9 etape 
ale campionatu
lui diviziei națio
nale A s-au în-' 
scris 198 de go
luri. Duminică s-au marcat 
15 goluri.

Dar, iată numărul de goluri 
realizate în fiecare etapă: 
23 — etapa I, 21 — a Il-a, 
11 — a III-a, 22 — a IV-a,

16 — a V-a, 29 — a
30 — a Vll-a și 31 
VTTT-a.

e Cele mai eficace 
țări : Universitatea Cnaiova

22 de goluri, Universitatea

Vl-a,
— a

înain-

Medicina sportiva - din nou 
la ceasul sin cerității

In. numărul 
ziarul nostru • 
terile șl concluziile unei

Cluj 17 goluri, 
U.T.A. și Vago
nul cîțe 16 
luri. Steaua 
goluri.

mai slabe apărări :

go-
15

• Cele
Vagonul 22 de goluri primite,

Cluj 16 goluri, 
Craiova 15 go- 
Bacău, Politeh- 

F.C. Argeș cîte

Cooperatorul Urziceni — Ma
rina Mangalia 1—2 (0—1)

I.T.C. Constanța — Electrica 
Constanța 0—0

T.U.G. București — Sirena 
București 4—o (1—0)

S.N. Oltenița — Celuloza 
Călărași 4—0 (2—0)

Olimpia Giurgiu - 
Mînăstlrea 4—0 (3—0)

Cimentul Medgidia — I.M.U. 
Medgidia 1—1 (0—0)

Petrolul Videle — Ideal Cer
navodă 2—1 (1—0)

(Corespondenți: N. Tokacek, 
V. Gafiuc, P. Cornel, D. Da- 

T. Barbălată, 
Pancu).

8 5
8 4

. 8 5
8 3
8 4
8 3
8 4
8 2
8 2
8 3
8 2
8 2
8 1
8 2
8 2
8 1

niel, M. Voicu, 
A. Mavlea și V.
1. S.N. Oltenița
2. IMU Medgidia
3. Flacăra r. Buc.
4. TUG Buc.
5. Ol. Giurgiu
6. Cim. Medgidia
7. Cel. Călărași
8. Autob. Buc.
9. Ideal C-vodă

10. Petr. Videle
11. ITC Constanța
12. Electr. C-ța
13. Marina M-glia
14. Sirena Buc.
15. Un. Mînăstlrea
16. Coop. Urziceni

22—
16—
18—
16=”'

12 
12
12 

9
9 
9
9 
8
8 
7
7
6 
6
5 
5
4

(în clasament s-a operat mo
dificarea rezultatului de la me
ciul TUG București — ITC 
Constanța — etapa a Il-a — 
omologat cu 3—0 pentru TUG)

ETAPA VIITOARE : Marina 
Mangalia — Flacăra roșie Bucu 
rești, Celuloza Călărași — 
T.U.G. București, Electrica Con 

. stanța
rena București 
năstireâ; S.N. 
pia Giurgiu, 
— Cimentul 
Medgidia —
Autobuzul București — Coope
ratorul Urziceni.

4
4
8
6

19—13 
10— 9 

9—15 
13—10 
9—12 

10—14
7— 11 
5—10
8— 14 

10—16
3—18
8—19

■_ Petrolul Videle, Si- 
Unirea Mî- 

Oltenița — Olim- 
Ideal Cernavodă 
Medgidia, I.M.U. 
I.T.C. Constanța,

SERIA A IV-A
Cșraiman Bușteni — Metalul 

Tîrgoviște 2—1 (2—0)
I.R.A. Cîmpina — Progresul 

Balș 3-0 (2—0)
C.I.L. Bm. Vîlcea — Tehno- 

metal București 0—1 (0—0)
Unirea Drăgășani — Musce

lul Cîmpulung 0—1 (0—0)
Mașini unelte București — 

Voința București 4—2 (2—1)
Prahova Ploiești — Chimia 

Tr. Măgurele 0—0
Comerțul Alexandria — Car- 

pați Sinaia 2—2 (1—2)
Minerul Cîmpulung Muscel 

— Progresul Corabia 0—1.
(Corespondenți: V. Zbarcea, 

C. Vîrjoghie, D. Roșianu, D. 
Denghel, D. Diaconescu, M. Be- 
drosian, A. Bizon.)

Minerul

1. Minerul Anina 8 4 3 1 11- 3 11
2, Minerul Lupeni 8 4 3 1 8- 4 11
3. Voința Lugoj 8 5 1 2 11- 9 11
4. Metalul Topleț 8 5 0 3 17-15 10
5. Victoria Tg. Jiu 8 4 1 3 19- 9 9
6. Steagul r.

P’enița 8 4 1 3 13- 7 9
7. Minerul Boeșa 8 4 1 3 12-18 9
8. U.M. Timișoara 8 3 2 3 16-10 8
9. Progr. Strehaia 8 3 2 3 10-17 8

10. Dunărea
Calafat 8 3.1 4 10-12 7

11. Victoria
Caransebeș 8 3 1 4 7-11 7

12. Minerul Motru. 8 2 2 4 11-13 6
13. Autorapid

Craiova 8 .2 2 4 6-50 6
14. Furnirul Deta 8 3 0 5 7-12 6
15. Energ. Tr.

Severin 8 2 1 5 11-15 5
16. Șoimii Tim. 8 1 3 4 5- 9 5

5 
5 
5 

(în clasament au fost operate 
modificările rezultatelor de la 
meciurile Topitorui Baia Mare 
— Unirea Dej — etapa i. Steaua 
roșie Salonta — Unirea Dej — 
etapa a Vl-a omologate fiecare 
cu 3—0 în favoarea echipei din 
Dej).

ETAPA' VIITOARE : Bradul 
Vișeu — Topitorui Baia Mare, 
Minerul Baia Sprie — C.I.L 
Sighetul Marmației, Gloria 
Bistrița — Victoria Cărei, Uni
rea Oradea — C.I.L. Gherla, 
Dacia Oradea — Unirea Dej, 
Constructorul Baia Mare — 
Dinamo Oradea, Someșul Satu 
Mare — Steaua roșie Salonta, 
Bihoreana Marg’nita — O1:m- 
pia Satu Mare.

SERIA A VIII-A

ETAPA VIITOARE :
Anina — Furnirul Deta,. Vic
toria Caransebeș — Minerul 
Lupeni, U.M, Timișoara — Au- 
torapid Craiova, Voința Lugoj 
— Metalul Topleț, Victoria Tg. 
Jiu — Mineral Motru, Energe
tica Tr. Severin — Șoimii Ti
mișoara, Dunărea Calafat — 
Minerul Bocșa, Progresul Stre- 
haia — Steagul roșu Plenița.

Brașov Chimica

Sighișoara — Vitro-

SERiA A VI-A

Mureșul

175 din 8 mal a.c. 
a publicat dezba- 

____  ____' 1 mese 
rotunde organizată cu antrenori, 
medici de lot Și psihologi pe 
tema : ,,Holul și răspunderea me
dicinii sportive" în problemele 
medicale, privind pregătirea spor
tivilor pentru J.O. din Mexic.

Pe lîngă țelul ei informativ, 
acțiunea citată a analizat proble
mele aclimatizăm (la altitudine 
șl la alți factori), concentrîndu-se 
asupra gradului (cantitativ și ca
litativ), în care olimpicii români 
erau investlgați șl cunoscuțl, pe 
plan biologie, în condiții de e- 
fort la altitudine.

Printre concluziile extrase a- 
tunci din mărturiile participanțl
lor cităm exigența a. „numeroase 
lacune organizatorice, unele a- 
proape de neconceput, blocarea 
observațiilor medicale în dosare 
și sertare, neconfruntarea datelor 
culese de- diverși medici, în ve
derea extragerii unor concluzii 
cu forță de generalizare, neuti- 
lizarea unor martori obiectivi pe 
toată durata experimentelor, lipsa 
unei orientări precise, absența, 
într-un procent destul do mare, 
a testărilor complete și perio
dice, chiar în cazul sportivilor 
care aveau încă de acum cinci 
luni pașaportul pentru Mexic în 
buzunar și, în sfîrșit, ignorarea 
de către unii antrenori a indica
țiilor medicale pe toată durata 
pregătirilor și acceptarea de către 
federații și, în cele din urmă,- de 
către C.O.R. șl C.N.E.F.S.» a unei 
situații neconforme cu profilul 
științific, necesar sportului de 
performanță, nu numai * 
dițil de altitudine, si 
circumstanțele".

Cu o zi înainte de a 
Mexic, ne-a vizitat la 
tov. dr. Ion Drăgan, directorul 
Centrului de medicină sportivă șl 
membru al comisiei investită cu 
responsabilitatea testării sportivi
lor olimpici în condiții de altitu
dine. Domnia sa ae-a declarat Ia 
început următoarele t tAaa venit, 
acum Ia încheierea pregătt'dl o-

în con- 
în toate

pleca în 
redacție

limpieilor noștri, să fac o legă
tură peste timp cu ideile expri
mate atunci, la începutul lunii 
mai, în jurul mesei rotunde or
ganizate de către „Sportul" Ime
diat după publicarea dezbaterii, 
substanța și concluziile el ml se 
păreau stînjenltoare, citeam cu 
nedumerire șl nemulțumire de
clarațiile participanțllor, aproape 
că nu-mi recunoșteam propriile 
opinii, deși nu le contest exacti
tatea ,iar deficiențele de concep
ție șl de organizare semnalate mi 
se păreau exagerate. Ulterior, 
punctul de vedere mi s-a schim
bat șl am apreciat intervenția zia
rului drept foarte oportună, la 
obiect șl, mal ales, în sprijinul 
real al muncii noastre. Ca urmare 
a dezbaterii publice amintite au 
apărut două impulsuri esențiale : 
M.Ș.P.S. a înființat prin decizie 
oficială o comisie medico-spor- 
tivă, cu atribuții în pregătirea 
olimpică; Iar CNEFS-ul a stimu
lat federațiile (unele de loc con
vinse pînă la data aceea de se
riozitatea acestei necesități) pen
tru trimiterea sportivilor la tes
tare în condiții de altitudine.

Vă rog să menționați toate a- 
cestea, deoarece doresc ca opinia 
publică să știe că în ultimele 
luni s-au luat măsuri de corec
tare cu efecte favorabile asupra 
procesului de pregătire a sporti
vilor noștri olimpici. Loturile au 
fost planificate și ulterior in
vestigate, astfel îneît în perioada 
următoare, majoritatea covîrși- 
toare a olimpicilor români a tre
cut prin sita examenelor medi
cale, efectuate în condiții corecte. 
Din toată delegația noastră doar 
Bufanu, Bond, Lla Manoliu, Ilea
na Silai,- Emil Rusu și Anca An
drei nu s-au antrenat niciodată, 
pînă la plecarea în Mexic, în con
diții de altitudine. Doar lor nu 
11 se cunoaște, deocamdată, re
activitatea. Din fericire n-am în- 
tîlnit; însă, pînă acum, vreun 
subiect inadaptabil șl sperăm că 
nici ultimii șapte nu vor furniza 
vreo excepție. Poate a venit cam 
tardiv această ofensivă față de ne
cesități» de propuneri șl de pro-

iecte Inițiate, dar a venit. Redre
sarea menționată a făcut ca, in 
final, aportul medicinii sportive 
să fie bine apreciat de către con
ducerea CNEFs și a C.O.R. To
tuși vreau să menționez că o sin
gură etapă de antrenament la al
titudine nu poate permite cu
noașterea reactivității unui spor
tiv în mod integral, și că, în di
recția sporirii capacității de efort 
nu se pot obține astfel eîștlgurl 
decisive. întreaga literatură de 
specialitate afirmă că efectul alti
tudinii șl pe planul cunoașterii 
subiectului și pe cel al pregătirii 
în vederea performanței, pentru 
toate genurile de efort, este di
rect proporțională cu întinderea 
și numărul stagiilor efectuate în 
acest climat.

— Care este opinia Centrului de 
medicină sportivă asupra gradu
lui de sănătate și de antrena
ment ce-1 caracterizează pe spor
tivii noștri acum, în momentul 
deplasării în Mexic ?

— Examinările șl terapia apli
cată, sondajele efectuate atestă 
că olimpicii români au, în totali
tate, o stare de perfectă sănă
tate și un înalt grad de antrena
ment sau de formă sportivă. Așa, 
cel puțin, reiese din fișele medi
cale care-1 însoțesc pe flecare 
component al delegației noastre. 
Cu puțin înainte de plecarea spre 
Mexic s-a realizat, după opinia 
mea, o bună preaclimatlzare la 
Piatra Arsă, la Font Romeu sau 
în alte localități, alpine. In a- 
ceastă situație se găsesc loturile 
de box, lupte (libere și clasice), 
scrimă, calae-canoe șl canotaj. Ele 
au revenit numai o zl-două la 
București și, apoi, au pornit spre 
țara Olimpiadei. Doar trăgătorii 
nu s-au preaclimatizat.

Iată, deci, că sportivii noștri 
pornesc spre locul marilor între
ceri cu un mare potențial bio
logie șl o puternică voință*  ele
mente esențiale pe trunchiul că
rora înfloresc speranțele noastre.

Universitatea 
Universitatea 
luri, Dinamo 
nica Iași și 
14 goluri.

® Un fapt cu totul ieșit 
din comun: 9 echipe au a- 
celași număr de puncte (cîte 
9) și sînt departajate numai 
de golaveraj !

® F. C. Argeș de la înce
putul campionatului n-a fă
cut niciun meci nul.

© O partidă ește încă a- 
rnînată : F. C. Argeș —• Di
namo București, din etapa a 
IH-a; Data disputării meciu
lui nu a fost încă stabilită.

_ • tată echipele care au 
cîștigat în deplasare în ac
tualul campionat: Steaua în 
fața Petrolului (1—0, etapa 
a Il-a), U.T.A. la 
(1—0, etapa a III-a), Petro
lul la Progresul (1—0, etapa 
a Vll-a), Universitatea Cra
iova la Politehnica Iași și 
Jiul la Farul (ambele câști
gate cu 2—■!, în etapa a 
VlII-a), Progresul la Univer
sitatea Cluj și Crișul la Stea
ua (ambele cu 1—0 în etapa 
a IX-a).

Steaua

Miercuri, 1a Tîrgoviște, re
prezentativa ‘
României va întîlni într-un 
meci amical selecționata si
milară a R.D. Germane. în 
vederea 
trenorul 
convocat 
mătorii 
Negru - 
Drăgan, 
Ha j nai

de juniori, a

acestei partide, 
federal Gh. Ola a 
la București pe ur- 
jucători i Ungvari,

- portari; Cristache, 
Broșovschi, Decu,

— fundași; Naom,
Ștefănescu, Beldeanu — mij
locași ; R. Ionescu, Helvei, 
Kasai, Atodiresei, Crișan — 
înaintațt

an

Romulus BALABAN

1. Progr. Corabia 8 5 2 1 12— 5 12
2. Carpați Sinaia 8 5 2 1 14—11 12
3. Met. Tîrg. 8 4 3 1 18—11 11
4. IRA Cîmpina 8 4 2 2 16— 6 10
5. Car. Bușteni 8 4 2 2 15-10 10
6. M. unelte Buc. 8 2 5 1 15—H 9
7. Prah. Ploiești 8 3 2 3 13—11 8
8. M. Cîmpulung 8 2 4 2 8—10 8
9. Voința Buc. 8 3 1 4 20—12 7

10 Comerț. Alex. 8 2 3 3 13—13 7
11. Tehno. Buc. 8 3 1 4 19—13 7
12. Chim. Tr. M. 8 2 3 3 7—11 7
13. Progr. Bals 8 3 1 4 7—12 7'
14. CIL Rm. V. 8 2 2 4 8—16 6
15 Unirea Drăg. 8 2 0 6 5—22 4
16 Min. C.-lung M. 8 0 3 5 5—12 3

ETAPA VIITOARE : Progre
sul Corabia — C.I.L. Rm Vîl
cea, Voința București — Co
merțul Alexandria, Tehnome- 
tal București — Metalul Tîrgo
viște, Unirea Drăgășani — Ma
șini unelte București, Progre
sul Balș — Caraiman Bușteni. 
Carpați Sinaia — I.R.A. Cîm
pina, Muscelul Cîmpulung — 
Prahova Ploiești, Chimia Tr 
Măgurele — Minerul Cîmpu
lung Muscel.

SERIA A V-A
Minerul Motru — Progresul 

Strehaia 3—3 (0—0).
Minerul Anina — Voința Lu

goj 6—0 (2—0)
Șoimii Timișoara — Metalul 

Topleț 0—1 (0—1)
Furnirul Deta — Autorapid 

Craiova 1—0 (0—0)
Minerul Lupeni — U.M. Ti

mișoara 2—0 (2—0).
■ 

Jocul va începe ta ora 
15,30.

ȘTIRI se» ȘTIRI
MIERCURI,

PORTUL CONSTANȚA - 
POLITEHNICA GALAȚI

Meciul Portul Constanța — 
Politehnica Galați, din aam- 
pionatul diviziei B — seria I, 
amînat din etapa a IX-a, se 
va disputa miercuri, de la 
ara 18,89. »

Minerul Baia de Arieș — 
A.S.A. Sibiu 3—1 (2—1) .

Progresul Sibiu — Tehnofrig 
Cluj 2—0 (1-0)

Arieșul Cîmpia Turzii — 
Știința Petroșeni 1—0 (0—0)

Mureșul Luduș — Arieșul 
Turda 2—0 (0—0)

Metalul Aiud — Victoria Că
lan 3-0 (2-0)

Metalul Copșa Mică — Au
rul Zlatna 3—0 (1—0)

Soda Ocna Mureș — Aurul 
Brad 5—0 (2—0)

Minerul Ghelar
Deva 3—1 (2—1)

(Corespondenți: I. Abrudea- 
nu, Gh. Topîrceanu, L. Donciu, 
I. Borgovan, Al. Crișan, M. 
Faliciu, E. Tîrnăveanu și FI. 
Opriță).
1. A.S.A. sibiu
2. Victoria Călan
3. Metalul Aiud
4. Mureșul Deva
5. Met. Copșa M.
6. șt. Petroșeni
7. Minerul Ghelar
8. Soda Oc. Mureș
9. Aurul ziatna

10. Aurul Brad
1). Arieșul c. T.
12. Mureșul Luduș
13. Arieșul Turda
14. Tehnofrig Cluj
15. Prog Sibiu
16. Min. Baia de

Arieș

8,5 o 
<4 2
8 5 0
8 4 1
8 3 3
8 4 1
8 3 2
8 3 2
8 4 0 4 11-18
8 1 5 2 6-7
8 2 3 3 8-1.1

2
2
2

2 17- 7
18- 13
19- 16
10-11
20- 13
11- 8
12-10
14-12
11-10

3
2
3
3
2
3
3
3

8
8
8

2
2
1

4
4
5

11
10
10
10

9
9
9
8
8
8
7
7
6
6
5

Chimia Făgăraș — Colorom 
Codlea 5—0 (2—0)

Carpați
Tîrnăveni 0—2 (0—1)

C.F.R.
metan Mediaș 1—0 (1—0) 

Torpedo Zărnești — Chimia
Orașul Victoria 3—o (2—0) 

Unirea Cristurul Secuiesc —
Tractorul Brașov 1—0 (1—0) 

Minerul Bălan — Medicina
Tg. Mureș 1—1 (1—0)

v Oltul Sf. Gheorghe — A- 
vîntul Reghin 2—0 (2—0)

Voința Tîrnăveni — Lem
narul Odorheiul Secuiesc 1—1 
(1-0)

(Corespondenți: Tr. Lancea, 
V. Secăreanu, I. Turjan, St. 
Elejan, V. Lorintzi, R. Bortoș, 
Gh, Briotă și A. <
1. Chimica Tir.
2. Chimia Fâg.
3. Oltul Sf. Gh.
4. Torpedo Zăr.
5. Lem Odorhei
(,. Med.' Tg. Ms.
7. A vin tul Reg
8. C.F,R. Sig.
9. Chim. Vie.

1D. Trac. Brașov
11. Colorom Codlea
12. Unirea Crisțur
13. Carpați Bv.
14. Vitrom. Med.
15. V. Tîrnăveni
16. Min. Bălan

ETAPA
Sf. Gheorghe — Torpedo Zăr
nești, Lemnarul Odorheiul Se
cuiesc — Tractorul Brașov, 
Colorom Codlea — Voința Tîr
năveni, Medicina Tg. Mureș — 
Avîntul Reghin, Chimia Făgă
raș — Vitrometan Mediaș, Car
pați Brașov — Unirea Cristij- 
rul Secuiesc, Chimia Orașul 
Victoria — C.F.R. Sighișoara, 
Chimica Tîrnăveni — Minerul 
Bălan.

Ganea).
8 6 
s 5
8 4
8 4
8 4
8 2
8 5

0 
1
3
2
2
6
0

2
2
1
2
2
0
3

8 4 13
8 4 13
8 3 14
8 3 14

2 4
2 4
0 5
1 6
1 7

VIITOARE :

2
2
3
1
0

5- 9 12 
s- 8 11 
l- 8 11
i- 8 10
5- 8 10
)- 6 10
Ml 10 
i- 9 9 
)-14 9
L- 7 f
>-17 7
1-11 6
5-9 6
7-15 6
7- 16 3
8- 24 1
Oltul

8 1 5 7-19 5
Arieșul

2
ETAPA VIITOARE :

Turda — Progresul Sibiu, Mi
nerul Baia de Arieș — Mure
șul Luduș, A.S.A. Sibiu — Me
talul Aiud, Tehnofrig Cluj — 
Știința Petroșeni, Aurul Brad 
— Arieșul Cîmpia Turzii, Vic
toria Călan — Soda Ocna Mu
reș, Mureșul Deva — Metalul 
Copșa Mică, Aurul Zlațna — 
Minerul Ghelar.

SERIA A VII-A
Gloria

Cărei—Minerul Baia 
(3-0)
Satu Mare—Olimpia
1—2 (1—1)

C.I.L. Gherla

Unirea Oradea
Bistrița 3—2 (1-0)

Dacia Oradea — Dinamo O- 
radea 2—1 (0—0)

Bradul Vișeu — Bihoreana 
Marghita 1—0 (0—0)

Topitorui Baia Mare — Con
structorul Baia Mare 3—0 (1—01

Victoria
Sprie 7—0

Șomeșul 
Satu Mare

Unirea Dej
3—1 (2—1)

C.I.L. Sighetul Marmației — 
Steaua roșie Salonta 1—0 (0—0)

(Corespondenți: E. Suranyi, 
P. Lorinț, A. Ghilezan, T. Teo
dor, T. Silaghi, A. Verba și V. 
Godja)
1. Olim. Satu Mare
2. Unirea Dej
3. Victoria Cărei
4. Unirea Oradea
5. C.I.L. Gherla
6. Gloria Bistrița
7. C.I.L. Sighet
8. Top. Baia Mare
9. Constr. B. Mare

10. Dinamo Oradea 
11-12. St. r. Salonta 
11-12. Dacia Or.
13. Bradul Vișeu

S 6 2 0 15- 4 14
8 6 1 1 36- 5 13
8 5 1 2 21- 5 11
8 5 1 2 12- 8 11
8 5
8 3
8 3
8 3
8 3
8305 9-12 
8305 S-14 

8 3 0 5 10—15
8 3 0 5 6-18

0
2
2
1
1

12-11 
14- 9
6- 8

11-16
10-15

ȘTIRI • •• ȘTIRI
AZI

DINAMO BUCUREȘTI w.
CRIȘUL 

mNERE3-RE55E?țV^

Partida Dinamo București-— 
Crișul, din campionatul echi
pelor de tineret-rezerve, amî- 
nată din etapa a V-a, va avea 
Lo« azi, de la ora 15,30, pe

LOTO-PRONOSPORT
NOU ! CONCURSUL SPE

CIAL PRONOEXPRES „5 
DIN 45“

AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR

Astăzi este ultima zi în 
care vă mai puteți procura 
biletele la concursul special 
Pronoexpres de mîine 9 oc- 
tombr ie.

La acest concurs se atribuie 
autoturisme „Flat 1800“, „Vol
ga" și „Renault 10 Major" 
în număr NELIMITAT, pre
cum și alte 20 autoturisme, 
prin tragere la sorți. Se mai 
acordă premii obișnuite, su
plimentare și speciale în 
bani.

Tragerea concursului spe
cial Pronoexpres de , mîine 
miercuri 9 octombrie, va avea 
ioc la București în sala din 
strada Doamnei nr. 2, cu în
cepere de la ora 18.30. Ea 
va fi radiodifuzată.

® De la începutul anului și 
pînă la 1 octombrie 1968, Ad
ministrația de Stat Loto— 
Pronosport a atribuit partici- 
panților cea. 700 autoturisme.

Sîmbătă 5 octombrie a.c 
a avut loc la Brașov atribu
irea a 6 autoturisme, iar as
tăzi se vor înmîna formele a 
încă 4 autoturisme în orașul 
Timișoara. Aceste 10 autotu
risme au fost câștigate în ul
timele zile la Loz în plis.

Jucînd la Loz în plic pu
teți cîștiga autoturisme de 
diferite mărci și capa îtăți. 
O noutate o prezintă îuptul 
că la Loz în plia puteți cîș
tiga și autoturisme „Dacia 
1100“.
533.196 LEI LA CONCURSUL 
SPECIAL PRONOEXPRES DE 

MÎINE
PREMIILE CONCURSULUI 
NR. 4S) DIN 2 OCTOMBRIE 

1968
EXTRAGEREA Ii categoria a 

n-a i 4,3 variante x 1?,176 lei; a 
III -a i 45,5 X 1.296 Iei ; a IV-a ; 261 
x 290 lei 1 a V-a : 976.5 z 11 le!; 
a VI-» S 4.464 X 23 lei.

Report categoria 1 : 423,783 lei.
EXTRAGEREA a Il-a: catego

ria a Il-a : 4,5 variante x 9.402 Iei; 
a m-a ; 33 x 1.380 lei ; a IV-a : 
202,5 x 289 lei ; a V-a s 705 x 83 
lei; a Vl-a : 3.068,5 x 26 Iei.

Report categoria I; RA
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100 M LIBER (M)
R.M. 52,6 K. Walsh (SUA) — 

1967 și Z. Zorn (SUA) — 1968 ; 
R.O. 52,9 S. Clark (SUA) — 1964.

52.6 Z. Zorn; 52,9 D. Schollan- 
der ; 53,0 K. Walsh; 53,1 M. Spitz

53,2 L. Ilicev
der ;
(toți din SUA);
(URSS); 53.4 M. Rousseau (Fran
ța), S. Rerych (SUA); 53,7 M. 
Wenden (Australia), S. Gjjsev 
(URSS), R. Mc Gregor (Anglia), 
J. Chcoy (Spania); 53,8 R. Kidder 
(SUA). R. Saary (SUA); 53,9 B. 
Meyer (SUA); 54,0 M. Fitzmaurtce 
(SUA); 54.1 W. Kremer (RFG); 
54.2 D. Edgar (SUA), G. liman 
(SUA); 54.4 D. Havens (SUA). C. 
Csatlos (Ungaria); 54.5 L. Eriksson 
(Suedia), S. Carey, B. Burrell, M. 
Weston (toți din ....
N'icolao (Argentina) 
(SUA). - ~

înot (I)
SUA); 4:11,6 G. Larsson (Suedia); 
4:12,5 W. Baire (SUA); 4:13,1 F. 
Lichtner (SUA); 4:13,5 A. Mosconi 
(Franța); 4:13,6 G. Brough (Aus
tralia); 4:14,0 H. Fassnacht (RFG); 
4:14,5 G. White (Australia); 4:14.7 
M. Wenden (Australia): 4:16,3 G. 
Brough (Australia);'16:55,2 A. Du- 
venish (Australia); 4:16,7 G. Fink 
(SUA); 4:16,8 S. Holst (Suedia); 
4:17,2 R. Jacks (Canada).

N. Ryan, P. Carpinelli, D. Oel 
(toate din SUA). I

SUA);
. - . B.

P. Tietze (SUA).

54,6 L.
Lechler

1500 M LIBER (M)
R.M. 16:08,5 M. Burton (SUA) — 

1968 ; R.O. 17:01,7 R. Windle (Aus
tralia) — 1964.

16:08.5 M. Burton (SUA); 16:24.4 
J. Kinsella (SUA); 16:28,1 G. Eche
varria (Mexic); 16:40.8 J. Nelson 
(SUA); 16:41,5 G. White (Austra- 
lia); 18: 
Shellev;

1; 16:44,7 
Steiner

SUA)
(SUA)
Clark

200 M LIBER (F)
R.M. 2:06,7 D. Meyer (SUA) — 

1968; se dispută pentru prima oară 
U J.O.

2:06,7 D. Meyer; 2:07,9 L. Gus
tavson, J. Henne; 2:08.0 J. Bark- 
man; 2:08,2 P. Kruse : 2:08,8 E. 
Wetzel; 2:09,5 S. Pedersen; 2:09,7 
P. Watson (toate din SUA); 2:10,2
M. segrt (Iugoslavia); 2:11,7 L. 
Tullis (SUA); L. Fritz (SUA); 
2:12,4 C. Mandonnaud (Franța); 
2:13,2 a. Coughlan (Canada); 2:13,3
N. Ryan (SUA); 2:13,9 O. Kozi
nova (Cehoslovacia); 2:14,2 M. J- 
Kersaudy (Franța), J. McDonald 
(Australia), A. Simmons (SUA), 
N. Adcock (SUA); 2:14,7 M. Lay 
(Canada); 2:14,8 K. Moras (Aus
tralia); 2:14,9 K. Muyr (Africa de 
Sud); 2:15.0 D. Mollier (Franța).

400 M LIBER (F)
R.M. 4:24,5 D. Meyer (SUA) — 

1968 ; R.O. 4:43,3 V. Duenkel (SUA) 
— 1964.

4:24,5 D. Meyer; 4:28,2 L. Gus
tavson; 4:28,8 P. Kruse; 4:29,2 S. 
Pedersen (SUA); 4:31,6 E. Wetzel; 
4:32,1 P. Caretto; 4:32,9 V. King ; 
4:36,9 A. Simmons (toate din 
SUA); 4:37,5 K. Moras (Australia); 
4:38,1 L. Williams (SUA), J. Mc 
Arthur (SUA); 4:39,8 M. T. Ra
mirez (Mexic), A. Coughlan (Ca
nada); 4:40,3 C. Kolb (SUA); 4:41,1 
C. Mandonnaud (Franța); 4:41,3 
M. J. Kersaudy (Franța); 4:42,0 
J. Webb (SUA); 4:42,4 E. Morris- 
Ljunggren (Suedia); 4:44,5 D. Shra- 

’ r (SUA); 4:44.8 C. Deakes (Aus- 
ilia); 4:44,9 G. Wetzko (RDG); 

-; 45,0 D, Mollier (Franța) W. For- 
dice (SUA).
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Trei dintre așii echitației mondiale, componenți ai echipei Italiei, după un ultim antrenament la Mexico. In stingă : 
Mancinelli, iar in dreapta, P. DTnzeo Telefoto : A.P. — Agerpres

UN KILOGRAM NU ARE... 1000 DE GRAME
discutat mult despre influența altitudinii puțin

spor-
S-a 

obișnuite a capitalei mexicane asupra potențialului 
tivilor care se vor întrece în cadrul Jocurilor Olimpice. S-a 
abordat, însă, aproape exclusiv problema atmosferei rare
fiate cu consecințele ei directe : o cantitate mai mică de 
oxigen, ceea ce se traduce printr-o respirație mai dificilă 
dar și printr-o rezistență mai redusă a aerului.

Dezavantajoasă pentru sportivii care vor evolua in probe 
de durată, altitudinea 
sportivii angajați în 
dar și în altele.

capitalei Mexicului îi va favoriza pe 
probe de viteză pe distante scurte,

Mexico, specialiștii .au ajuns 
la concluzia că o performan
ță de 21,80 m la aruncarea 
greutății, la actuala ediție a 
J.O., echivalează, în fapt, cu 
un rezultat de 21,70 m rea
lizat la Helsinki 1

® CEI MAI AVANTAJAT!:
SĂRITORII ÎN LUNGIME

200 M LIBER (M)
R.M. 1:54,3 D. Scnollander 

— 1968 ; R.O. 2:00,0 S. 
(SUA) — 1964.

1:54,3 D. Schollander (SUA); 
1:55,9 M. Spitz (SUA); 1:56,1 J. 
Nelson (SUA) 1:56,9 L. Ilicev 
(URSS): 1:57.1 R. Hutton (Canada); 
1:57,3 S. Rerych (SUA); 1:57,7 
J. C. Bello (Peru); 1:57,9 M. Wen
den (Australia), M. Burton (SUA), 
B. Berk (SUA), R. Saary (SUA): 
1:58,0 M. Rousseau (Franța); 1:58,2 
G. Carlton (SUA), ' L. Eriksson 
(Suedia); 1:58,4 H. Fassnacht 
(RFG): 1:58,5 M. Wall (SUA). W. 
Johnson (SUA); 1:58,8 G. Buc
kingham (SUA); 1:59,1 H. Gre
gor (RDG); 1:59.2 G. Larsson 
(Suedia), C. Hickox (SUA); 1:59,4 
W. Kremer (RFG); 1:59,8 A. Mos
coni (Franța); 1:59,9 O. von Schil
ling (RFG)', F. Wiegand (RDG).

H. Fassnacht 
(RFG); 16:49,3 R. Hutton (Canada); 
16:51,3 B. Kay (SUA); 16:51,7 G. 
Brough (Australia); 16:55,2 A. Du
naev (URSS); lo:55,5 J. Schufrei- 
der (SUA): 16:56,4 J. Horsley 
(SUA); 17:01,6 G. Hali (SUA); 
17:03.0 P. Feil (Suedia); 17:03,8 K. 
R. Mann (RDG); 17:06,2 J. Aran
go (Columbia); 17:06,5 F. Luyce 
(Franța); 17:09,2 G. Fink (SUA); 
17:10,2 W. Sperling (RDG); 17:10,4 
G. Larsson (Suedia).

800 M LIBER (F)
R.M. 9:10,4 D. Meyer (SUA) — 

1968; s© dispută pentru prima 
oară Ia J.O.

9:10,4 D. Meyer; 9,18,5 P. Ca
retto; 9:20,8 P. Kruse: 9:21,6 V. 
King; 9:24,4 C. Kolb (toate din 
SUA); 9:26,0 K. Moras (Australia); 
9:26,1 E. Wetzel (SUA); 9:29,2 A. 
Simmons (SUA) 9:37,1 J. Webb 
(SUA); 9:38,9 C. Deakes (Austra
lia); 9:41,0 L. Gustavson (SUA); 
9:41,8 L. Williams (SUA); 9:43,5 
S. Goral (RDG); 9:43,8 J. McAr
thur (SUA); 9:44,8 M. T. Ramirez 
(Mexic); 9:45,0 E. Morris-Ljung- 
gren (Suedia); 9:45,4 K. Wain
wright (Australia); 9:45,5 L. Vaca 
(Mexic), M. J. Kersaudy (Fran
ța); 9:47,7 A. Coughlan (Canada); 
9:48,0 J. Menere (Australia); 9:49,1 
D. Mollier (Franța), c. Mandon
naud (Franța).

MAI PUȚIN CA LA HELSINKI!..,

F TV
I

400 M LIBER (M)
R.M. 4:06,5 R. Hutton (Canada) 

— 1968 ; R.O. 4:12,2 D. Schollander 
(SUA) — 1964.

4:06.5 R. Hutton; 4:06,6 M. Bur
ton; 4:07,7 M. Spitz; 4:08,1 B. 
Berk;4:08.2 J. Nelson (toti din 
SUA); 4:08,5 G. Echevarria (Me
xic); 4:09,5 J. Kinsella; 4:09,6 A. 
Str&nk; 4:11,3 F. southward; 4:11,4 
G. Carlton, G. Watson (toți din

100 M LIBER (F)
R.M. 58,9 D Fraser (Australia) 

— 1964; R.O. 59,5 D. Fraser (Aus
tralia) — 1964.

59,0 S. Pedersen;' 59,1 J. Henne;
59.5 L. Gustavson: 39,6 J. Bark- 
man (toate din SUA); 60,2 J. Tu- 
roezy (Ungaria): 60,3 E. Wetzel 
(SUA); 60.4 M. Segrt (Iugoslavia);
60.5 C. Coreione (SUA); 60,6 L. 
Tullis (SUA),' s. Halfacere (SUA); 
61,1 M. Lay (Canada), A. Jaekson 
(Anglia): 61,3 P. Watson (SUA); 
61,4 L. Beli (Australia), M. Grun- 
nert (RDG); 61,5 J. McDonald 
(Australia), U. Schmuck (RDG), 
G. Fischer (SUA); 61,6 L. Fritz 
(SUA); 61,7 C. Mandonnaud 
(Franța) ,0, Kozicova (Cehoslova
cia); 61,8 L. Watson (Australia). A. 
Coughlan (Canada). A. Boban (Iu
goslavia); 61,9 J. Grimmselmann,

(Urmare din pag. 1)

rul agenției „Sport Informa
tion Dienst — ar constitui 
un succes atît al sportivelor 
cit și al priceputului antre
nor român.

® La Mexico se află du
blul campion olimpic la tri- 
plusalt, brazilianul Adhemăr 
Ferreira da Silva, ca invitat 
de onoare al comitetului de 
organizare a J.O.

• Baschetbalistul brazilian 
Emil Hashed (2,26 m) a fost 
scos, în ultimul moment, din 
lot. Antrenorul Renato Brito 
Cunha a arătat că „goliathul" 
nu întrunește toate calitățile 
(temperament, ritm de joc și 
tehnică) pentru a putea 
face față cerințelor turneu
lui olimpic. în acest fel, cel 
mai înalt baschetbalist pre
zent Ia J.O. va fi sovieticul 
Serghei Kovalenko (21 
2,18 m).

• Lista înscrierilor la 
neul de box s-a închis, 
număr de 344 pugiliști
70 de țări vor susține 328 de

ani

tur
ti n 
din

meciuri. toate 'acestea,
este nesigură participarea a 
trei boxeri belgieni și doi din 
Republica Dominicană, care 
nu au sosit încă în satul 
olimpic, ceea ce ar putea re
duce lista participanților la 
339 sportivi.

® La un meci de antrena
ment echipa de polo pe apă- 
a Ș.U.A. a pierdut cu 5—3 
în ’fața campioanei olimpice, 
formația Ungariei. într-un 
alt meci, R.F. a Germaniei a 
dispus de Mexic cu 7—2.

® La pentatlon mondern 
s-au înscris pînă acum 48 de 
sportivi din 18 țări.

• Stindardul olimpic a so
sit la Mexico. El a fost adus 
de guvernatorul municipiului 
Tokio, Yochichi Minobe.

© La probele de gimnastică 
sînt înscriși 256 participanți
— 141 bărbați și 115 femei
— din 31 de țări. Un caz cu
rios : trei frați vor participa 
la aceeași probă. Este vorba 
de gimnaștii polonezi : Wi- 
lem, Mikolas și Sylvester 
Kubyca.

Altitudinea influențează, 
însă, și asupra forței gravi
tației. LA ECUATOR, UN 
KILOGRAM NU MAI CÎN- 
TÂRESTE 1 000 DE GRAME, 
FIINDCĂ IN 
ZONĂ GLOBUL 
TESC ESTE MAI BOMBAT 
ȘI DECI NE AFLĂM MAI 
DEPARTE DE CENTRUL 

Or acest lucru influeti- 
asupra forței de gravi-

ACEASTA
PĂMÎN-

SAU. 
țează 
tație.

In
centrifugă, generată de miș
carea de rotație a pămîntu-

același timp și forța

1
Fi"

J
SCHIȚA SISTEMULUI DE CRONOMETRAJ OMEGA uti

lizat pentru probele atletice de alergări din cadrul J.O. : I. 
Pistol electric de start; 2 — Celule fotoelectrice; 3 — Dis
tribuitor electronic al impulsiilor ; 4 — Calculator electronic: 
5 — Aparat pentru înregistrarea rezultatelor (în sutimi de 
secundă); 6 — Aparat de control; 7 — Aparat pentru tele- 
difuzarea rezultatelor ; 8 — Tabloul electric de afișaj și cro
nometru pentru spectatori ; 9 — Aparat „foto-finiș“ pentru 
înregistrarea ordinii sosirilor; 10 — Baterii de 12 V; 11 — 
Omegascop-cameră de televiziune pentru prezentarea timpuri
lor ; 12 — Camere de T.V. pentru reportaje; CI — centru 
de informații.

lui, este mai accentuată în 
zonele cu altitudine mai mare.

La CIUDAD DE MEXICO, 
care se află destul de aproa
pe de ecuator și Ia o altitu
dine apreciabilă (2240 m). O 
GREUTATE DE UN KG 
CÎNTAREȘTE MAI PUȚIN 
DECÎT DE EXEMPLU LA 
HELSINKI. Este vorba, desi
gur de valoarea absolută a 
greutății unui corp oarecare 
și nu de cea indicată de o 
balanță, în care caz atit greu
tatea folosită pentru măsură 
cit și obiectul cîntărit suferă 
aceeași influență din partea 
gravitației.

0 GREUTATEA ATLEȚILOR

ESTE CU 31 gr. MAI MICA
Specialiștii au stabilit, că 

valoarea absolută a greutății 
pe care o aruncă atleții în
registrează diferențe sensibile 
în diferite puncte ale globu
lui.

greutate de acesto
fel care la Helsinki, are 
7 257 grame, la Mel
bourne are 7 241.7 gra
me, la Tokio 7 240 gra
me iar la Ciudad de 
Mexico 7 225,7 grame, 
deci cu 31,3 grame mai 
puțin decît la Helsinki ! 

Firește, sulița este și 
ea mai ușoară cu 3,4 
grame la Mexico, așa 
cum discul, în loc de 
2 000 g are 1991,4 gra
me.

Pornind de la acest consi
derent și avînd în vedere și 
faptul că rezistența aerului 
este mai mică la Ciudad de

NOI REGULI PENTRU OMOLOGAREA
RECORDURILOR MONDIALE

Comisia tehnică a Federației 
Internaționale de Atletism, reu
nită la Ciudad de Mexico, a 
luat importante hotărîri care 
vor fi supuse aprobării Consi
liului I.A.A.F. în zilele de 10 
și 11 octombrie.

1. Recordurile LA ȘTAFETE 
nu vor mai putea fi omologate 
decît dacă au fost realizate de 
atleți de aceeași naționalitate. 
Această decizie nu are efect re
troactiv așa îneît ștafeta de 
4x100 m a Universității din Ca
lifornia de Sud, cu 3 americani 
și un jamaican, rămîne deți
nătoarea recordului mondial la 
4X100, cu 38,6 s.

2. PRĂJINA : cu începere de 
la 1 mai 1969, cînd prăjina va 
trece pe sub ștachetă încerca
rea nu va mal fi anulată.

3. DECATLON, PENTA
TLON : în timpul acestor pro
be se va continua măsurarea 
vitezei vîntului, dar chiar dacă 
acesta nu suflă favorabil cu 
mai mult de 2 m/s recordurile 
vor putea fi, totuși, omologate.

4. SOSIRI : de acum înainte, 
în clasamentul alergărilor se 
va ține seama la sosire numai 
de pieptul atletului.

5. GROSIMEA TĂLPILOR 
LA PANTOFII DE ATLETISM: 
din pricina adoptării pistelor 
de
va putea fi de 20 de milimetri 
în loc de 13. în schimb, cuiele 
multiplicate ca o perie pe tal
pă sînt interzise pe o durată 
nedeterminată. O anchetă ur
mează să stabilească dacă a- 
ceste cuie nu dăunează în 
exagerat pistelor.

6. OPT CONCURENȚI 
FINALE LA ARUNCĂRI 
SĂRITURI : pentru cele
încercări suplimentare, numă
rul calificaților va fi de 8 în 
loc de 6. Această prevedere 
exista încă de la Tokio, dar ««

tartan, grosimea tălpilor

ATLETISM
ȘI DISC : un- 
aruncare va fi 
la 45 de grade.

nu figura în regulamentul in
ternațional.

7. CIOCAN 
ghiul ariei de 
redus de la 60
La ciocan, cușca protectoare va 
avea o deschidere de 6 metri 
în loc de 5.

Toate aceste hotărîri vor fi 
oficializate cu acordul, foarte 
probabil, al Consiliului I.A.A.F

fotbal pe glob * fbtbal
mod

IN
ȘI

trei

CAMPIONATELE IN ȚĂRILE EUROPENE
ITALIA : Surprize în a 

etapă.
doua

cam- 
s-au

în cea de a doua etapă a 
pionatului italian de fotbal 
înregistrat cîteva rezultate oa
recum surprinzătoare. Astfel, Ca
gliari a surclasat, la Varese, e- 
chipa locală cu 6—1 (Riva 3, Bo- 
ninsegna, Greatti, Leonard! — 
Brugnera) ; Roma,’învinsă în pri
ma etapă pe teren propriu de 
Fiorentina, a dispus în deplasare, 
cu 2—1 (Taccola. Salvori — Pia- 
ceri) de Pisa ; Napoli a realizat 
un meci egal la Milano, în fața 
lui Internazionale : 1—1 (Domen- 
ghini, Facchetti — autogol) ; Ju
ventus nu a putut depăși pe Pa
lermo, noua promovată, pe teren 
propriu : 0—0. Celelalte rezultate: 
Fiorentina — Atalanta 2—1 (De 
Sisti, Maraschl — Incerti), Lane- 
rossj — Bologna 1—0 (Tumburus), 
Sampdoria Genova — Torino 1—1 
(Salvi — Facchin), Milan — Vero
na 3—1 (Rivera, Prati, Sormani — 
Madde).

în clasament conduc Cagliari, 
Fiorentina și A.S. Milan cu cîte 
4 puncte. (C.T.).

Barcelona — Pontevedra 1—0 ; 
Las Palmas —. Coruna 2—1. Pri
mul loc în clasament este deținut 
de echipa Real Madrid cu 8 p, 
urmată de Las Palmas 7 p.

PORTUGALIA : Benfica surcla
sează pe Leixoes

Rezultate înregistrate în etapa 
a 8-a a campionatului portughez 
de fotbal s Benfica — Leixoes 
4-0 ; Belenenses — Sanjoanenses 
0—0; CUF — Sporting 1—0; Braga 
— Setubal 1—0 ; FC Porto — Var- 
zim 2—0 ; Academica — Atletico 
4—2. In clasament conduc Acade
mica și Benfica cu cîte 10 p, ur
mate de FC Porto 8 p, CUF 7 
etc.

CEHOSLOVACIA : Spartak 
Trnava

SPANIA : Conduce Real

In etapa a 4-a a campionatului 
spaniol, liderul clasamentului, 
Real Madrid, a obținut o nouă 
victorie, de data aceasta în dauna 
formației Atletico Bilbao, pe care 
a învins-o cu 1—0. Alte rezultate: 
Valencia — Elche 1—0 ; Atletico 
Madrid — Granada 1—0 ; Cordo
ba — Espanol Barcelona 5—0 ; 
Real Sociedad ■— Saragossa 2—1 ;

In cea de-a 5-a etapă a campio
natului cehoslovac de fotbal s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Union Teplice — Inter Bratislava 
2—2 ; VSS Kosice — Banik Os
trava 1—1 ; VHZ Pardubice — 
ZVL Jillna 1—1 ; Dukla Banska 
Bystrica — Spartak Trnava 1—0; 
Dukla Praga — Jednota Trencln 
2—0; Slovan Bratislava — Loko
motiv Kosice 0—0. în clasament 
conduc formațiile Slovan Bra
tislava și Spartak Trnava cu cîte 
8 p fiecare, urmate de Banik Os
trava și Lokomotiv Kosice 7 p.

IUGOSLAVIA; 4 echipe egale

Rezultate din etapa a 9-a a cam
pionatului iugoslav : Vardar —

Bor 2—1 ; Steaua Roșie — Olym
pia 6—0; Velez — OFK Beograd
2— 1; Sarajevo — Radniekî 0—0 ; 
Maribor — Partizan 4—1 ; Celik — 
Hajduk 3—3 ; Dynamo — Proletar
3— 2 ; Rijeka — Zagreb 0—1 ; Voj- 
vodina — Zelesniclar 1—0. In 
clasament conduc echipele Dyna
mo, Maribor, Velez, Sarajevo — 
toate cu cite 11 puncte.

POLONIA : Gornik se distanțează

După 9 etape, în campionatul 
polonez de fotbal conduce forma
ția Gornik cu 15 p, urmată de 
Legia Varșovia cu 12 p. In etapa 
a 9-a s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Legia — Stalj
Jeszuv 4- 0 ; Odra Opole — Za- 
giemble Sosnoviec 4—1; Slensk 
Wroclaw — Wisla Cracovia 2—3 ; 
Gornik Zabrze — GKS Katovlce 
2—0.

FRANȚA : Egalități...

In etapa a 6-a a campionatului 
francez s-au înregistrat rezulta
tele : Sochaux — Rennes 1—1 ; 
Metz — Lyon 1—1; Nantes — Nisa 
0—0 ; Bordeaux — Strassbourg 
3—0 ; Monaco — Nimes 0—0 ; Se
dan — Rouen 1—1.

® Uganda a cîștigat primul cam
pionat de fotbal al țărilor Africii 
de Est, terminînd la egalitate: 
1—1 cu Kenya. în felul acesta, 
reprezentativa Ugandei a totali
zat 5 puncte, urmată de Kenya 
cu 4 puncte. La competiție au 
participat, de asemenea, echipele 
Tanzaniei’ șj Zanzibarulul.

• La Toronto, în cadrul preli
minariilor campionatului mondial 
de fotbal, echipa Canadei a în
vins cu scorul de 4—0 (1—0) selec
ționata Bermude. *

La haltere, de exemplu, al
titudinea oferă avantaje și 
mai mari. Efortul depus — 
teoretic vorbind 
totaliza, aici la 
kg la cele trei 
pins, smuls și 
echivala cu efortul prin care 
s-ar ridica 591,3 kg la Tokio 
Și

— pentru a 
Mexico 590 
probe (îm- 

aruncat) ar

592,5 kg la Helsinki.

De asemenea, SĂRITURĂ 
ÎN LUNGIME PARE A FI 
FOARTE FAVORIZATĂ LA 
MEXICO: în primul rînd, 
pentru că sportivul cîntăreș- 
te — în valoare absolută — 
mai puțin ca în alte puncte 
ale globului și, în al doilea 
rînd, pentru că rezistența pe 
care i-o opune aerul, în 
timpul elanului și al zboru
lui, este și ea mai redusă. 
Din conjugarea acestor avan
taje ar urma ca la J.O. să 
asistăm la o ploaie de per
formanțe răsunătoare la sări
tura în lungime.

Rămîne de văzut, acum, în 
ce măsură anticipările tec.re- 
tiee vor fi confirmate de 
practică.

NOUTĂIILE ZILEI
LA CIUDAD DE MEXICO
(Urmare din pag. 1)

semi- 
să răs-

Ozimek, la categoria 
grea (82,5 kg). Rugat 
pundă care este, după părerea 
sa, halterofilul ideal folosind 
„indicele de performanță" 
(raportul dintre rezultat și 
greutatea corporală), antreno
rul Rogulski a răspuns fără 
ezitare : „La Tokio, v-aș fi 
spus că este Baszanowski, dar 
la ora actuală trebuie să re
cunosc că tipul ideal este, 
fără îndoială, sovieticul Ku- 
rențov".

Fiind întrebat ce părere are 
despre absența lui Bob Bed- 
narski la categoria grea, an
trenorul polonez a răspuns : 
„Eu consider că antrenorul 
american a comis o greșeală 
atunci cînd nu l-a selecțio
nat pe Bednarski. In lumina 
performanțelor el ar fi fost 
singurul adversar 
pentru uriașul Jabotinski, care 
în acest fel rămîne favorit 
fără contra-candidat".

inscripții, care constituie un 
avertisment clar adresat con
ducătorilor olimpici și lideri
lor politici americani : „Noi 
nu vom boicota sau sabota 
Jocurile 
împotriva rasismului 
discriminării în Statele Unite, 
așa cum a fost vorba la în
ceputul verii. Asta nu în
seamnă însă că totul ar fi 
iertat sau uitat. Vom respecta 
disciplina de echipă. Vom 
urca pe podium dacă în
vingem, dar vom purta, în 
același timp, aceste etichete 
pentru ca lumea întreagă să 
afle că noi protestăm pașnic 
împotriva inegalității rasiale. 
Iată modul nostru de a ma
nifesta. Vom coopera cu e- 
chipa, dar ne vom reafirma 
poziția împotriva nedreptății 
ce li se face negrilor".

pentru a protesta
și a

redutabil

DEMONSTRAȚIE
SILENȚIOASĂ

Atleții de culoare din sinul 
echipei americane sosită du
minică în 
tă toți la 
la pălărie 
inscripția 
pentru drepturile umane' 
ceeași etichetă este arborată 
de o largă majoritate a atle- 
ților albi din echipa S.U.A., 
care s-au solidarizat cu coe
chipierii lor de culoare. John 
Carlos, deținătorul celei mai 
bune performante mondiale pe 
200 m (19,7) și Ralph " 
corecordman mondial 
tura în lungime (8,35 
explicat semnificația

satul olimpic, poar- 
reverul hainei sau 
imense etichete cu 
„Proiect olimpic

Ț A-

Boston, 
la sări- 
m), au 
acestei

CONTROLUL ANTI DOPING
AL FOTBALIȘTILOR

• La 
Federația 
de fotbal 
controlul 
fotbaliștilor în timpul tur
neului olimpie. Sub condu
cerea medicului iugoslav 
Andrejevici, controlul se 
va efectua la un număr 
restrîns de jucători, cu 
excepția eazului în care 
comportarea unei echipe 
va părea suspectă. Se știe 
că, acum doi ani, în An-

RESPIRA CÎT MAI
REPEDE

cursa de 5000 tn 
alergătorul me-
Martinez a sta
record mondial

Cîștigînd 
în 13:59,8 
xican Juan 
bilit un-..
Performanța sa, evident, nu 
va figura pe tabelul recor
durilor lumii, dar statisti
cienii o consemnează ca pe 
cel mai bun record mondial 
înregistrat la altitudine.

Asistînd la întrecerile a- 
tleților, fostul campion olim
pic Emil Zatopek a decla
rat : „Pentru a putea obți
ne performanțele dorite se
cretul este o respirație cit 
mai rapidă’-’.

Prima ploaie
„mexicană"

cererea C.I.O., 
internațională 

va proceda la 
anti-doping al

giia, cu prilejul campio
natelor mondiale toate 
controalele efectuate asu
pra fotbaliștilor au dat re
zultate negative.

Pentru a se evita even
tuale suspiciuni, arbitrii 
meciurilor din optimile de 
finală vor fi desemnați cu 
prilejul unei conferințe 
care se va ține în audi- 
toriumul Băncii naționale 
a Mexicului.

• Majoritatea sportivilor, 
oficialilor și ziariștilor au cu
noscut 
Xicană 
minică. 
dar de 
dus în 
în orele după-amiezii. Ploaia 
a făcut un zgomot atît de 
mare pe acoperișul metalic 
al centrului de presă, incit 
reporterii au trebuit să strige 
unii la alții pentru a se putea 
face auziți, tn timpul furtu
nii, curentul electric s-a în
trerupt, dar a revenit cîteva 
minute mai tîrziu. Ploaia a 
încetat> liniștea s-a reinstau- 
rat și totul a reintrat în nor
mal.

prima lor ploaie me
in cursul zilei de du-
O furtună puternică, 

scurtă durată, s-a pro- 
zona satului olimpic

Margareta Teodor eseu - pe locul doi

BERLIN 7 (Agerpres). — 
Turneul internațional feminin 
de șah de la Zinnowitz s-a

Al 62-lea
Paris-Tours

A 62-a ediție a cursei ci
cliste Paris-Tours a fost cîș- 
tigată de sportivtol belgian 
Guido Reybroeck, care a 
parcurs 249 km în 5 h 35:40. 
în același timp cu învingăto
rul a sosit un grup masiv 
de cicliști din care făceau 
parte printre alții belgienii 
Eddy Merckx, Godefroot, Le
man, Van Looy, olandezul 
Steevens și francezul Leme- 
teyer.

încheiat cu victoria sportivei 
maghiare Ivanka, care a to
talizat 81/, puncte din 11 po
sibile. Reprezentanta Româ
niei ' la acest turneu, Marga
reta Teodorescu, a avut o 
comportare remarcabilă, reu
șind să se claseze în final pe 
locul secund cu 8 puncte. 
Locurile următoare au fost o- 
cupate de Novara (R. D. Ger
mană) și Gheorghieva (Bul
garia) cu cite 7i'/2 P, 
D. Germană) 6>/3 p.

In ultima rundă, 
reta Teodorescu a
pe Jaschke (R. D. Germană), 
iar Novara pe Jurczynska 
(Polonia). Partida Ivanka-Just 
s-a încheiat remiză.

Just (R. 
etc.
Marga- 

învins-o

MONDIAL AL AUTOMOBILIȘTILOR
Tradiționala competiție au

tomobilistică (formula I) „ma
rele premiu al S.U.A." desfă
șurată pe circuitul de la Wat
kins Glen, a revenit în acest 
an sportivului scoțian Jackie 
Stewart. învingătorul, care a 
concurat pe o mașină Ma
tra Ford, a realizat o medie 
orară de 199,990 km. Pe locu
rile următoare s-au 
Graham Hill (Anglia) 
Lotus Ford și 
(Anglia) — pe 
tralianul Jack 
clasat pe locul 
elandezul Chris 
pat locul 15.

în clasamentul campionatu
lui mondial, pe primul loe se 
află Graham Hill (Anglia) cu 
.39 puncte, urmat de Jacky 
Stewart (Anglia) — 36 puncte,

Denis Hulme (Noua Zeelan- 
dă) 33 puncte, Jacky Ickx 
(Belgia) — 27 puncte etc.

Roche l-a învins

clasat i
— pe 

John Surtees 
Honda. Aus- 

Brabham s-a 
10, iar neoze- 
Amon a ocu-

pe Bucholz în finala
de la Johannesburg

Turneul
tenis de la
zervat
niști, a fost cîștigat de austra
lianul Tony Roche, care în 
finală a dispus cu 6—3, 9—7. 

. de americanul Earl Bucholz, 
în partida pentru locurile 

3—4, John Newcombe (Aus
tralia) l-a întrecut cu 6—3, 
3—6, 6—1 pe Cliff Drysdale 
(Republica Sud-Africană).

internațional de
Johannesburg, re- 

jueătorilor profesio-


