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Olimpice

tlines și 
Greene, 

,cu com- 
ștafetei 

ajungind
boxeri 

poftă de 
și mai pu-

privesc cu 
(Ah, dacă 
cîntarului, 
ca ei!) și

șl Covaci, 
cîrid este 
Ion Monea

semnat o polifâ in aib

energie, 
se trezesc, 
revin cu 
în artere,

se simte 
atunci

vrut 
fără 

dublul

olimpic, 
lor, Jim 
Chaflie 
împreună 
ponenții 
4x400 m
în capătul celălalt 
al capitalei mexi
cane, deoarece... 
au greșit autobu
zul.

MEXICANEro, componenții euverserar ioturi elimpicF romanești 
pletBOX 

CU
REPORTAJE ȘI COMERȚ ARH

LA 3000 m ALTITUDINE

Duminieo, componen;
aflate la Mexico au avut, în general, zi liberă, deci complet 
altfel decît „acasă", unde duminicile se identifică cu întrecerile 
din competiții. Dar, paradoxal, tocmai acum, în preajma Olim
piadei, le este și lor dat să-și petreacă o duminică asemenea celor 
mai multi dintre concetățenii lor. Trebuie să-i înțelegem și să-î 
scuzăm chiar. în fond. Olimpiada este o singură dată la 4 ani.

Dar mai bine să vă rela
tez cum și-au petrecut aceas
tă zi, devenită și pentru ei o 
sărbătoare. Alegerea progra
mului a prezentat cîteva difi
cultăți, dar și avantajul de a 
fi diversificat (așa cum se 
dorește a fi cel al televiziu
nii). Dificultatea a constat in 
alegere, pentru că sportivilor

@ Apetitul și teroarea.., cîntarului Un dublu meci amical

■ <

li s-a oferit posibilitatea de 
a face un tur al Capitalei me
xicane, cu un ghidaj turistic 
competent, o după-amiază la 
corrida, in prezența celei mai 
tulburătoare dintre manifes
tațiile ce se pot vedea aci, 
o dimineață la parcul de dis
tracții.

Pentru fiecare din aceste 
puncte de program s-au găsit 
amatori, astfel incit la blo
cul nr. 3 din satul olimpic 
a domnit duminică o liniște 
deplină, locatarii fiind... in 
deplasare.

Zadarnic ați. anunțat. autori
tățile mexicffîs că duminică 
6 octombrie, a fost ultima zi 
în care vizitarea satului olim
pic a fost permisă, pentru 

I că în noaptea spre luni multe 
’• sute de cetățeni ai țării gaz- 
țdâ nu se înduraseră să-și pă
răsească „pozițiile” cîștigate 
în imediata vecinătate a nou
lui orășel înă.țtat în Capitală.

lată-ne dec lay dimineața 
de luni, la ora 7, cînd echipa 
de box a României, sub con
ducerea lui Ion Popa, pornea 
la antrenamentul obișnuit pe 
care și l-a propus pe timpul 
aflării la Ciudad de Mexico. 
Priviri mirate și de o parte 
și de cealaltă a gardului, nu 
prea înalt, care separă strada 
de teritoriul celui mai tînăr 
și multinațional' sat din lume, 
a cărui existență entuzias
mează o dată la patru ani 
întregul tineret al lumii. Ai 
noștri nu-și 'explicau proba
bil ce se petrece cu rrvăti-' ■ 
nalii vizitatori, iar aceștia, 
la rîndul lor, nu se așteptau să 
aibă chiar dis-de-dimineață 
prilejul să-i vadă pe cîțiva 
dintre fericiți locatari de la 
„Villa Olimpica". Dar, totul

... .......................... .. HI. J

a durat destul de puțin, de
oarece înviorarea acestor bă
ieți trebuia1 să înceapă și, ca 
de obicei, la ea participa și un 
antrenor de caiac-canoe, Nae 
Navasart. Nu vă așteptați la 
noi procedee metodice. Na
vasart este ghidul de fiecare 
zi al boxerilor în drumul a- 
cestora spre Cuernavaca unde, 
de fapt, își încep dezmorți- 
rea. Este unul dintre loturile 
omogene care a efectuat mai 
multe stagii la altitudine, a 
fost testat în repetate rînduri 
și care, în plus, beneficiază 
aci de aportul aceluiași me
dic oare îi urmărește de ani 
de zile avîndu-le, dacă vreți, 
biografia medicală înscrisă în 
memorie, dr. Radovici. De ce 
tocmai la Cuernavaca ? Pen
tru că acolo altimetrul arată 
3 000 m și băieții noștri s-au 
obișnuit cu aerul rarefiat al 
piscurilor, încercînd să ia de 
acolo noi surse de

Da ora cînd alții 
pugiliștii români 
sîngele puisînd viu

alți ochi mîncarea 
n-ar fi teroarea 
ce-ar mai înfule- 
sînt foarte repede

gata pentru continuarea unui 
program drastic. Pînă acum 
ei au reușit să dispute două 
gale în compania boxerilor 
italieni, cu care se cunosc 
foarte bine, deși la început 
conducerea tehnică a aces
tora nu fusese de acord să 
servească alor noștri drept 
sparing-partener. considerîn- 
du-i printre principalii 
versari. Dar ce meciuri 
încins cu aceste ocazii !' 
ce amator de box ar fi 
să le vadă. Fără arbitru, 
teamă de rezultat, 
meci amical România—Italia 
a îneîntat, pur și simplu, se
lecta asistență alcătuită din 
cîțiva privilegiați. Să mă ier
tați, dar rezultatele nu vi le 
pot da. Pot însă altceva : să 
vă spun cine se simte mai 
bine dintre toți. Vă va bu
cura vestea că Ciucă (cel care 
a avut în Mexic o surpriză 
cu bătăiosul său adversar, 
reprezentînd țara gazdă la 
preolimpice) a âtins din nou 
forma lui de zile mări. .Eră 
și necesar, deoarece la cate
goria sa au fost parcă selec
ționați tocmai acei 
caracterizați prin 
luptă, cam bătăuși 
țin tehnici.

Bine 
mai ales 
vorba de... bătaie, 
a ajuns la valoarea lui cea 
mai ridicată și comportarea 
sa va depinde foarte mult 
de sorți. Dacă va putea uza 
de tehnica-i bine cunoscută 
și nu va fi solicitat „la cu
raj", Ion ar putea să măi facă 
o dată efortul de a urca pe 
podium. Deocamdată, el aș
teaptă. Aurel Simion, selec
ționat cu peripeții, cu două- 
trei zile înainte de plecară, 
face eforturi de a se încadra 
în ritmul muncii celorlalți. 
Noroc că e de pe la Câmpu
lung și n-a prea avut cînd 
să afle cum e cu altitudi
nea... în rest, pare ambițios 
și știe că și-a asumat o da
torie în plus față de ceilalți 
sportivi români: aceea de 
a răsplăti încrederea și aș
teptările concetățenilor. Un 
campion național are, doar, 
orașul de sub poala munți
lor Iezer-Păpușa și toată su
flarea lui stă cu ochii țintă 
la pumnii și vigoarea strun
garului de la I.M.S. CSmpu- 
lung Muscel.

De fapt, pentru a respecta 
întregul adevăr, chiar dacă 
va trebui să dezic întrucîtva 
cele afirmate pînă acum, voi 
fi nevoit să arăt că, în afara 
băieților și fetelor de la ca
iac-canoe și canotaj, care au 
avut repaus cu „R“ mare, 
ceilalți nu s-au desprins to-

(Continuare in pag. a 4-a)

chis la Ciudad de pentru 
rea 
Jocuri 
de vară guvernul 
vest-german a alo
cat suma de apro
ximativ 200 
lioane dolari. 
xicanii 
tat de 
J.O. de 
iar noi, 
nOstru, vom ; 
fita de aceea 
mexicanilor".

Mexico Conferința 
internațională pen
tru educație și 
sport. La această 
conferință, 
dată de
Yanez, 
de stat 
pentru 
publică, 
printre 
lip j 
laureat al Premiu
lui Nobel pentru 
pace, și Juan Diaz 
Lewis, reprezen
tant al U.N.E.S.C.O

Agustin Yanez a 
subliniat 
tănța 
pentru 
unei mai bune în
țelegeri între po
poare. „In sport 
— a spus el — se 
afirmă noblețea 
sentimentelor dez
interesate, cultul 
onoarei, spiritul 
păcii".
■

PREZENT, în a- 
ceste zile, la Ciu
dad de Mexico, 
Hans Vogel, pri
marul orașului
Miinchen, a decla
rat unor corespon-

prezi- 
Agustin 

ministru 
mexican 
educația 

, iau parte, 
alții, Phi- 

Noel-Baker,

impor- 
sportului 

realizarea

mi-
„Me- 

au profi- 
experiența 
la Tokio, 
la rîndul

pro-
'. a

PRIMUt AN
TRENAMENT „me
xican" al atleților 
americani, în spe
cial cel al sprin
terilor și al echi
pelor de ștafetă, a 
prilejuit unele 
încurcături. Intr- 
adevăr, numai doi 
din cei patru 
membri ai echipei 
de ștafetă 4X100 

m, Ronnie Smith și 
Mel Pender, 
sosit la

au
stadionul

ANTRENORUL 
sovietic Victor 
Ogurenkov este de 
părere că la Ciu
dad < 
„se va 
cel mai 
neu de 
istoria 
sport".
de ziariști asupra 
echipelor care, 
după părerea sa, 
au cele mai mari 
șanse la medalii. 
Ogurenkov a de
clarat : „Dintre
cei pe care i-âm 
văzut aici la an
trenament, boxe
rii polonezi, ro
mâni, italieni, a-

de Mexico 
desfășura 

mare tur- 
box din 

acestui 
întrebat

Președintele Mexicului, Gustavo Diaz Ordaz, îsi rostește alo
cuțiunea la deschiderea congresului C.I.O.

Telefoto : A.P. — Agerpres

mericani și mexi
cani. la categoriile 
mici m-au intere
sat cel mai mult.

ce priveșteIn
formația sovietică, 
noi am. selecționat 
și tineri și pugiliști

de vîrstă medie cu 
o mare experien
ță a meciurilor 
internaționale"
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MARGINALII LA

Constantin Ciucă

J. O. AU AVUT PRIORITATE!
Retransmiterea festivității de deschidere a J.O. la posturile 

europene de televiziune a fost periclitată, la un moment dat» 
deoarece în aceeași zi, 12 octombrie, s-a programat șî retrans
miterea lansării unei capsule cosmice „Apollo“ de la Cape 
Kennedy.

In cete din urmă, lucrurile s-au aranjat în sensul că s-a 
amînat lansarea capsulei cosmice pentru ora 13 (ora 21 — 
București) adică imediat după ce se va termina festivitatea de 
deschidere a Jocurilor Olimpice.

O NOUA SESIUNE C.I.O

Eveniment fotbalistic la Iași

SELECȚIONATELE DIVIZIONARE ALE ROMÂNIEI
Șl

IAȘI, 8 (prin telefonase la 
trimisul nostru). în momentul 
cînd încep transmisia aces
tor rînduri, componenții lo
tului român sînt pe cale de 
a încheia antrenamentul de 
acomodare (durata 40 minute) 
cu terenul de joc al stadio
nului „23 August“-Copou din 
localitate. Dacă despre antre
namentul propriu-zis nu sînt 
multe lucruri de spus, el a- 
vînd un caracter lejer, aș 
zice de diezmiorțire, demne 
de remarcat sînt atmosfera, 
ținuta deosebită a jucătorilor 
români, înaintea întâlnirii cu 
fotbaliștii polonezi. Toți — de 
la Coman la Lucescu, trecînd 
pe la Dobrin, recunoscut, în
deobște (pentru aerul său 
glumeț și pentru tendințele 
sale poznașe) ca o natură ve
selă — arborează o mină 
preocupată, serioasă. Fără 
să-ți dedare că vor să facă, 
în sfîrșit, un joc bun, efi-

POLONIEI - 
cient, dătător de curaj pen
tru prima manșă a prelimina
riilor campionatului mondial 
cu echipa Portugaliei, ei lasă 
să se întrevadă acest lucru... 
Bine ar fi ca aceste simple 
impresii să se confirme pe 
terenul de joc, cu polonezii...

Relatînd, în continuare, 
alte aspecte de ultimă oră 
dinaintea partidei dintre se
lecționatele divizionare ale 
României și Poloniei, vom 
arăta că fotbaliștii noștri — 
sosiți, pe calea aerului, luni 
după-amiază la Iași — au 
fost găzduiți la 14 km de 
oraș, într-un loc pitoresc și 
odihnitor, la motelul Bucium. 
Cîteva cuvinte despre „tem
peratura" orașului înaintea 
jocului. Judecind după cozile 
mereu crescînde de la casele 
de bilete, după forfota „mi
crobiști" de pe strada Lăpuș- 
neanu, după ploaia de afișe, 
ca și după discuțiile aprinse

FATĂ ÎN FAȚĂ
angajate PESTE TOT, tem- tare

I

peratura interesului pentru 
joc se apropie de... „punctul 
de fierbere11. Deși partida, 
care va fi condusă de arbi
trul turc Babacan Dogan, în
cepe la ora 15,30, este proba
bil că în stadionul de pe 
Copou (capacitatea teoret;că : 
13 000 locuri) cu o oră-două 
înainte nu va mai încăpea 
nici un ac.

în încheiere, amănunte teh
nice. Iată formația care ne-a 
fost anunțată de antrenori: 
Coman — Sătmăreanu, Boc, 
D. Nicolae, Mocanu, Gher- 
gheli, Dinu, Pîrcălab, Dobrin, 
Voinea (Dembrovschi), Lu-
cescu.

După cum se vede, locul 
lui Barbu, accidentat (dr. D. 
Tomescu mi-a spus că piteș- 
teanul a suferit în jocul cu 
Rapid o entorsă de șold și 
va fi indisponibil 14 zile) a 
fost luat de dinamovistul Boc,

a avut o evoluție bună 
în ultima vreme. A mai ră
mas un singur semn de în
trebare : care vîrf va fi fo
losit, Voinea sau Dembrov
schi ? Antrenorul 
lescu ne-a dat să înțelegem 
că este posibilă folosirea am
bilor, pe rînd, cîte o repriză. 
Tot el ne-a făcut următoarea 
declarație : „Aștept o evoluție 
bună, omogenă, a echipei 
noastre. O victorie obținută 
Ia capătul unui joc neconclu
dent nu m-ar mulțumi!“

Oaspeții (despre care s-a 
relatat mai pe larg în zia
rul nostru de luni) au sosit 
azi (n. r., ieri) la amiază, cu 
trenul. Vor alinia următoa
rea formație : Kostka — 
Leszczynski, Oslizlo. Wrazy, 
Bazan, Bula, Wingler, Ko- 
zerski, Sadek, Szoltysik, Ja- 
rosik.

A. Nicu-

Marius POPESCU

Mult așteptata și desi
gur dificila sesiune a 
C.I.O., cea de a 67-a, 
s-a deschis tn cursul dimi
neții de luni, la ora 10, 
în ambianța generoasâ a

Palatului Național al artelor frumoase, în 
prezența unor personalități de prim rang 
ale statului mexican, în frunte cu preșe
dintele Gustavo Diaz Ordaz, a membrilor 
C.I.O. și a unora dintre oaspeții celei 
de a XÎX-a Olimpiade.

Reuniunea a avut anvergura și cadrul 
corespunzător unei astfel de întîlniri care, 
pe plan sportiv, reprezintă mai ales în 
preajma deschiderii întrecerilor olimpice, 
principala manifestare a oficialității însăr
cinate cu dirijarea fenomenului sportiv 
mondial.

Protocolul a fost de o simplitate cere
monioasă, și a constat în intonarea Im
nului național al țării gazdă, a celui o- 
limpic, în discursurile a-lui Josue Saenz, 
președintele Comitetului Olimpic Mexican, 
al președintelui C.I.O., domnul Avery Brun
dage, după care președintele Republicii 
mexicane a declarat deschisă sesiunea 
C.I.O. Orchestra simfonică națională a sus
ținut apoi un scurt și select program mu
zical.

în chiar după-amiaza aceleiași zile, 
sesiunea C.I.O. și-a început lucrările cu 
ușile închise. De aceea, ziariștilor nu le-a 
rămas altceva decît să aștepte și să pre
supună ceea ce se va hotărî de către 
C.I.O., a cărui ordine de zi cuprinde peste 
50 de puncte, fără ca măcar unul să poată 
fi considerat minor.

în ceea ce ne privește preferăm să me
dităm acum la cîteva dintre ideile generoase 
care au fost exprimate cu prilejul deschi
derii sesiunii C.I.O., cu speranța că lucră
rile acestui for vor sta sub nobilul lor 
semn și că se vor desfășura în purul spi-

rit olimpic, atît de clar exprimat de Pierre 
de. Coubertin..

Afirmînd că : „De fiecare dată cînd 
popoarele se reunesc în scopuri pașnice 
se creează între ele un curent favorabil 
înțelegerii lor", domnul Josue Saenz a con
centrat intr-o scurtă și singură frază unul 
dintre mobilurile majore ale J.O.

Trăim momente în care războiul, aces* 
anacronism amoral și sinistru totodată, a 
atins o asemenea forță de distrugere, îneît 
el anulează, de fapt, supremația învingă
torului _ asupra celui învins, deoarece, în 
aceeași măsură, implică nimicirea tuturor.

lată de ce competițiile olimpice au de
venit în epoca . noastră unul dintre mij
loacele cele mai importante de reunire a 
multor țâri de pe toate continentele în spi
ritul întrecerii pașnice, specifice sportului. 
Cu cit au de înfruntat mai multe dificul
tăți pentru a supraviețui și a-și perpetua 
menirea, cu atît mai mult, aceste mani
festări tradiționale trebuie să-și impună e- 
xistența demonstrînd unanimitatea cu care 
tineretul și, în general, popoarele lumii se 
pronunță pentru pace și înțelegere.

Nicăieri altundeva mai bine decît în 
sport tineretul nu poate deprinde una dintre 
lecțiile de bază ale vieții: pentru a cuceri 
victorii autentice trebuie să te conduci în 
mod. conștient după criteriul responsabi
lității sociale ce revine fiecăruia și să-fi 
îndrepți întreaga putere de voință spre a- 
părarea cauzelor . juste, îndepăr'tînd orice 
influențe negative care te pot asalta, re- 
nunțînd la succese facile și înșelătoare, 
înfringîndu-ți dorința de parvenitism, ca și 
orice satisfacere a. unor dorințe capricioa
se.

împotriva tuturor acestor primejdii, spor
tul oferă o infailibilă rețetă, pentru că el 
ne învață în primul rînd să ne învingem 
pe noi înșine.

Emanuel VALERIO

Ciudad de Mexico, § octombrie
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RtZULTATE DIN ETAPA

Masculin: Pedagogic 
Mureș-Gloria Arad 2-3, Co
operatorul Ș. Silvaniei-Uni- 
versitatea Timișoara 1-3, Alu
mina Oradea — A.S.A. Sibiu 
3-0, Voința B. Mare — I.G.O. 
Hunedoara 3-1, C.F.R. Timi- 
șoara-Minerul B. Mare 1-3, 
C.F.R. Cluj-Industria sîrmei 
C. Turzii 2-3, Construcții 
București-J.C.F. București 0-3, 
.Universitatea București- Me
dicină București 2-3, ’ Progre
sul Suceava-Semănătoarea 
București 2-3, Politehnica Iași- 
Știința Petroșeni 3-1, U- 
niversiăatea Craiova-

A DOUA A DIVI/ILI B

MIINE, ETAPĂ

Tenis fără spectatori IN CAMPIONATUL

Nr. 329 (5763)

Un confrate remarca, nu de 
mult, într-o cronică sportivă 
duminicală, absența spectatori
lor Ia tenis, punînd-o pe seama 
necunoașterii valorilor existente 
în „sportul alb“ autohton.

De acord că un meci în care 
evoluează Tiriac, Năstase, Măr- 
mureanu, Dron, Bosch sau Iu- 
dith Dibar — rachete capabile 
să facă, peste hotare, capul de 
afiș al oricărui turneu inter
național — merită un public 
mai numeros decît l-au avut 
recentele întîlniri din campio
natul național pe echipe. Dar

nu ignoranței spectatorilor se 
datorează locurile goale din tri
bune (cînd acestea există...)

Casele de bilete de la Pro
gresul sînt luate cu asalt în 
zilele marilor reuniuni 
nis. Numai că ele au 
atît de rare în ultima 
incit lumea a început 
drumul înspre arenele 
diție în acest sport. Avem unul 
sau două meciuri de Cupa Da
vis în primăvară, naționalele la 
început de toamnă, iar ca să 
mai vezi tenis trebuie să iei 
trenul spre Mamaia sau tram
vaiul 8 la Ghencea, ceea ce 
este cam... același lucru.

de te- 
devenit 
vreme, 

să uite 
cu tra-

Simbătă și duminică, întîlni- 
rile de campionat au fost pro
gramate pe terenurile cluburi
lor gazde (Dinamo și Steaua), 
unde nici nu sînt tribune sau 
spațiu rezervat publicului ama
tor de tenis. Distanța, lipsa 
unei organizări corespunză
toare — iată adevărate bariere 
puse în calea spectatorilor, 
nicidecum ignoranți în materie.

Tribunele centrale de la Pro
gresul și din Splai (Doherty) 
stau pustii, in timp ce pe alte 
terenuri, periferice, așii teni
sului își dispută partidele în 
total anonimat. Anomaliei aces
teia trebuie să i se pună, ca
păt. Obstacolele care or fi exis-

tind (financiare, tehnice etc.) 
pot și trebuie să fie înlăturate.

Apoi, Însăși desfășurarea 
acestui campionat național pe 
echipe, disputat într-o formulă 
greoaie, cu nenumărate amînări 
și întreruperi, nu âre darul să 
capteze atenția publicului. E 
timpul să ne gîndim la soluții 
organizatorice mai atractive.

Tenisul, sport spectaculos 
prin excelență, poate atrage 
spectatori în tribunele stadioa
nelor. Dar pentru aceasta tre
buie să le stimulăm interesul, 
nu să-i 
preț...

îndepărtăm cu orice

DE BASCHET

în patru orașe din țară se 
vor desfășură miine meciurile 
din etapa a IlI-ă a diviziei A 
de baschet. „Partea leului" este 
rezervată Bucureștiului, unde 
au loc trei partide. întîlnirea 
cea mai interesantă pare a fi 
cea dintre ICHF și Politehnica 
București. Iată programul din 
sala Floreasca: de la ora 17, 
Steaua—Universitatea Timișoa
ra, I.E.F.S.-Farul Constanța și 
ICHF-Politehnica București.

în țară, partida cea mai echi-

Cluj, unde studenții din locali
tate primesc vizita rapidiștilor 
bucureșteni. întîlnirea intere
sează prin făptui că ambele e- 
chipe țintesc un loc in turneul 
final de 4. La Iași, Politehnica 
primește vizita colegei ei din 
Brașov. Meciul este deschis 
oricărui rezultat. La Galați, e- 
levii antrenorului Petrică Va- 
siliu se vor întîlni cu campionii 
țării, baschetbaliștii de la Di
namo. în perspectivă, un joc 
frumos, în care oaspeții au 
prima șansă.

Radu VOIA

COMPOZITORII
LA START

CRONICILOR

Faza din meciul Dinamo — Știința Petroșeni,

ALffe RELATĂRI DESFRE 
JOCURILE DE DUMINICĂ

...Șl DIN PlilMA ETAPĂ

îitehnica Brașov
Vagonul Ploiești-Electropute- 
re Craiova 2-3 ; feminin : U.T. 
Arad-Sănătatea Arad 3-2, Me
dicina Tg. Mureș-Drapelul 
roșu Sibiu 2-3, Voința M. 
Ciuc-Politehnica Brașov 3-0, 
Tricotajul Brașov-Pedagogic 
Oradea 3-1, Medicina Cluj- 
Corvinul Deva 3-1 ; Flacăra 
roșie Bueurești-Pi’ogresul Rm. 
Sărat 3-0, Progresul Bucu- 
rești-Constructorul București 
3-1; Viitorul Bueurești-Poîi- 
tehnica Galați 3-0, Universi
tatea lași-Universitatea Bucu
rești 3-0. Sănătatea Tîrgoviș- 
te-A.S.E. București 3-1.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport in
stituie un concurs pentru 
crearea unui marș al spor
tivilor din România și 
cîntece pe teme de sport. 
Concursul este deschis tu
turor compozitorilor și po
eților. La concurs vor fi 
trimise lucrări originale in 
formă definitivă — muzi
că și text — realizate prin 
colaborare directă între 
compozitori și poeți. Lu
crările neseninate, purtînd 
un motto, vor fi trimise 
pînă la data de 1 ianuarie 
1969 pe adresa : C.N.E.F.S., 
sir. Vasile Conta 16, 
sectoral I, București, în

două exemplare eu men
țiunea : „pentru concursul 
de cînteee sportive". Se 
vor acorda următoarele 
premii : pentru marșul 
sportivilor din România — 
un premiu unic în valoa
re de 8 000 lei (muzică și 
text); pentru eînteed pe 
diferite teme sportive: 
premiul I , 7 000 lei (mu
zică și text); premiul II 
— 5 000 lei (muzică și
text), premiul III — 4 000 
lei (muzică și text), 2 men
țiuni a 2 500 lei fiecare 
(muzica și text).

Lucrările premiate vor 
fi difuzate și popularizate.

Băieți: Șc. sp. Brașov-Lic. 
„Horia, Cloșca și Crișan“ Alba 
Iulia 3-2, Lie. 1 Zalău-Șc. sp. 
Oradea 0-3, Sănătatea Buc.- 
Viitorul Buc. 0-3, Șc. sp. 3 — 
Progresul Buc. 2-3, Gr. șc. 
„23 August" Buc.-Lic. Tr. 
Măgurele 3-1, Lie. 3 Brăila- 
Șc. sp. Bacău 0-3, C.F.R. Ti- 
mișoara-Lic. Unirea Dej 2-3, 
Șc. sp. Timișoara-Lic. D. Go- 
lescu C. Lung-Mușcel 3-0, Șc. 
sp. Buzău-Lic. V. Alecsandri 
Galați 3-0, Steaua Buc.-Șc. sp. 
1 Buc. 3-0, Șc. sp. Tg. Mureș- 
Lie. N. Bălcescu Cluj 0-3, Ra
pid Buc.-G.S. Șc. Buc. 3-2, 
fete: Rapid Buc.-Șc. sp. 3 
3-0, Viitorul Buc.-Șc. sp. 2 
Buc. 0-3, ’ Șc. sp. Buzău-Pe- 
nicilina lași 3-2, Șc. sp. Ti- 
mișoara-Șc. sp. Arad 3-0, Lie. 
N. Bălcescu Brăila-Șc. sp. Ba
cău 0-3, Lie. 2 Pitești-Șc. sp. 
Caransebeș 3-2, Șc. sp. Con- 
stanța-Lic, 3 Tgv. 3-0, jȘc. 
sp. Oradea-Lic. 2 Bistrița 3-1, 
Șc. sp. Sibiu-Lic. Simeria 3-1, 
Șc. sp. M. Ciuc-Șc. sp. Bra
șov 0-3, Progresul Buc.-Liceul 
Găești 0-3, C. P. București- 
Șc. sp. 1 Buc. 0-3. Cutezătorii 
Suc.-Constructorul Buc. 3-2, 
Șc. sp. Făgăraș-Sc. sp. Tg. 
Mureș 0-3.

IOSIF NAGHI
61,26 m LA DISC!

TG. MUREȘ, 8 (prin tele
fon). — în cadrul unui an
trenament controlat, efectuat 
pe stadionul „23 August11 din 
localitate, maestrul sportului 
Iosif Naghi a aruncat discul 
la 61.26 m ! Seria încercări
lor sale: 55,96 — 58,14 — 
61,26 — D-D-D. Recordul re
publican oficial este de 59,96 
m și a fost realizat tot de 
el. ia - 6 aprilie 1968. De. re
marcat că în acest sezon, în 
lume au obținut performanțe 
mai bune dejît 61,26 m 15 
atleți, clin care doar 9 vor 
concura lâ J. O. ! Duminică, 
I. Naghi va evolua la Bucu
rești, în întîlnirea Steaua — 
Metalul — Argeș din campio
natul republican pe echipe.

C. ALBU — eoresp.

h
Astăzi, în campionatul 

feminin
Etapa a XV-a a campionatu

lui național feminin de hand
bal programează astăzi, în Ca
pitală, trei jocuri: pe stadionul 
Tineretului, începînd de la ora 
14,30, partidele Confecția — 
Liceul Nr. 4 Timișoara, Uni
versitatea București — Textila 
Buhuși ; teren Giulești: Ra
pid — Rulmentul Brașov.

Tinind cont de configurația 
clasamentului, în care cele trei 
echipe bucur'eșterie ocupă, în 
serie,, locurile 2—3—la o di
ferență de 'numai două puncte, 
se mizează pe jocuri deosebit 
de disputate și atractive.

In țară: Voința Odorhei — 
Universitatea Timișoara I. Par
tida Constructorul Timișoara — 
Progresul a fost amînată.

POLITEHNICA IAȘI-GLO- 
RIA BUCUREȘTI 6-3 (0-3). 
Scorul îi nedreptățește pe 
oaspeți, care ar fi meritat 
cel puțin un rezultat de e- 
galitate, perioadele de domi
nare fiind împărțite „frățeș
te". S-a ratat, însă, foarte 
mult. Au înscris Gheorghiu 
(2 lovituri de pedeapsă) pen
tru ieșeni și Vătui (lovitură 
de pedeapsă) pentru Gloria. 
Sub așteptări — arbitrajul 
lui Th. Witting (D. Diacones- 
cu-coresp. princ.).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA -CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 11-3 (3-3). Oas
peții au dat o replică neaș
teptat de viguroasă, menținînd 
scorul egal pînă în ultimele 
15 minute de joc. Pînă atunci 
au avut chiar ocazii de a în
scrie, prin lovituri de pe
deapsă din poziții favorabile, 
ratate însă de Antimoianu. 
în prima parte a meciului, 
gazdele nu s-au mobilizat su
ficient, reușind doar în ulti
mul sfert de oră să joace 
la adevărata lor valoare, pe
rioadă în care și-au și asi
gurat cea de a patra victorie 
consecutivă. Au înscris Duță 
(3), Haralambie (5) și Sas (3) 
pentru Universitatea, respec
tiv Lăzărescu pentru oaspeți. 
Foarte bun arbitrajul lui 
Rene Chiriac (P. Arcan-co- 
resp. prine.).

FARUL CONSTANTA — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
11-0 (3-0). Partida, datorită 
jocului practicat) de ambele 
echipe, a făcut o proastă pro
pagandă rubgyului. Constăn- 
țenii s-au angrenat în jocul 
static și obstructionist al oas
peților și n-au’ reușit decît 
rareori să profite de greșeli
le de începători pe care le-au 
comis bucureștenii. Au înscris 
Beianu, Constantin șj Oct. 
Ionescu cite o încercare si 

Ă
Pe-

„CUPA F. R. BOX“

METALUL BUCUREȘTI PRETENDENTA
LA ȘEFIA SERIEI a lil a bO

U.M.4HT- 
sala de 

Semănă- 
bucureșteană

Au început întrecerile pen
tru cucerirea „Cupei F.R. Box". 
Iată cîteva relatări ale cores
pondenților noștri.

METALUL BUC. — 
MIȘOARA 30—14. In 
festivități a uzinelor 
toârea, echipa
Metalul a învins categoric for
mația U.M.T. Aliniind o gar
nitură bine pregătită din punct 
de vedere fizic și tactic, meta- 
Iurgiștii se anunță pretendenți 
serioși la eîștigarea seriei. In 
cel mai frumos meci al reu
niunii, Iulian Lungu (M) â ter
minat la egalitate cu Șt. Mol- 

, nar. Surprinzătoare, înfrânge
rea suferită de N. Motoc (Al), 
în fața lui G. Schubert. Iată ce
lelalte rezultate: 
b.p. P. Gale ;
b.p. Gh. Ratz ; 
N. Borteș ;
1 N. Ispas ;
V. Tamaș ; Gh. Voicu b.ab. 2

3 
Z.
2

Bălănescu. (D. Dumitrescu

ZULTATE TEHNICE : N. Stan
ciu (ASA) egal cu V. Rădulescu; 
I. Pop (ASA) c.p. I. Alexandru;
O. Amăzăroaie (ASA) egal cu
P. Covaliov; I. Trifa (ASA) 
b.p. C. Puiuleț; N. Tudorel 
(ASA) b.ab. 3 V. Pindaru; M. 
Cornel (M) b.p. Gh. Dulău ; Șt. 
Marton (ASA) b.ab. 2 I. Pău- 
noiu ; R. Lazea (ASA) b.p. Gh. 
Dumitrescu ; D. Găinaru (ASA) 
b.p. C. Chirică ; N. Traian (M) 
b.ab. 2 N. Dineu. (I. Păuș — 
eoresp. principal).)

METALUL BOCȘA — ELEG- 
TROPUTRE CRAIOVA 21—21. 
REZULTATE TEHNICE : P.

Pîrvu (M) egal cu? C. NLoIae; 
M. MihăiJescli (E) b.p. I. Mlu; 
M. Goanță (E) b.ab. 1. Al. Co- 
man ; I. Streche (E) b.ab. 1 I. 
Bulău; I. Cîmpeanu (M) b.ab. 
1 Gh. Cojocâru; V. Cazâcu 
(E) egal cu M. Dumitru; E. 
Constantlnescu (E) b.ab. 2 T. 
Nefterie; S. Șchiopu (E) b.p. 
P. Curunczi; M. Panait (M) 
b.p. I. Sănătescu, A. Ursulescu 
și I. Chisăliță, ambii de la Me
talul Bocșa, . au cîștigat prin 
neprezentarea adversarilor. (T 
Isac — eoresp.)

A.S.A. Oradea — C.S.M. Re
șița 23—20.

c. 
c.

C. Lucian 
Șt. Constantin 
Gh. Stan b.p. 

Negoescu b.ab. 
Stanciu b.ab. 3

Vătafu o transformare, 
condus slab T. Nasta (E. 
tre-coresp.).

CLASAMENTUL
1. Dinamo
2. Steaua
3. Grivița
4. Farul
5. Universitatea
6. Știința
7. Politehnica
8. Rulmentul
9. Gloria

10. Constructorul
11. Agronomia
12. Progresul

R.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

DIVIZIEI A
7
6
6
1
4
3
3
2
2
1 1

0
0
0
1
0 
o 
o
1 
o

0
1
1
2
3
4
4
4
5
5

1 1 5
J O 8

90— 
157— 
123—
99—

21
19
19
16
15
13
13
12
11
10
10
9

I. Koss ; N. Enciu b. dese. 
Marconi; H. Stumpf b.p. 
Fodor; R. Cîmpeanu b.ab. 
C.
— eoresp.).

DINAMO BRAȘOV — PRO
GRESUL BRĂILA 24—18. Su
periori la categoriile mari, di- 
namoviștii au reușit să cîștige 
întîlnirea, nu însă fără a trece 
prin emoții, deoarece pînă la 
ultimele trei partide scorul era 
17—15 pentru brăileni. Iată 
cîteva rezultate : Fr. Molnar 
(D) egal cu C. Momoiu ; Gh. 
Drugă (D) egal cu A. Zaibel ; 
C. Voinescu (P) b.p. Gh. Buta. 
(C. Gruia — eoresp. principal)

A.S.A. TG. MUREȘ — ME
TALUL PLOPENI 24—16. RE-

Miercuri seara, reprezentati
va de juniori a țării noastre va 
întîlni în sala clubului Șantie
rului Naval din Oltenița, Se
lecționata similară a R.D. Ger
mane, 
dintre 
și cei 
căreia 
pregătit cu toată atenția.

La ultimul antrenament al 
reprezentanților noștri, 
trul Eugen Furesz ne-a 
rat că este mulțumit de 
sportivă a elevilor săi 
speră să Obțină victoria. Ei a 
avut la dispoziție un lot de 20 
pugiliști, dintre care 11 au îm
brăcat, anul acesta, tricoul de 
campioni la categoria juniori 
mici și mari. După toate pro
babilitățile, reprezentativa Ro
mâniei va avea următoarea al-

Este prima confruntare 
tinerii pugiliști români 
din R.D.G., în vederea 
ambele formații s-au

maes- 
decla- 
forma 
și că

cătuire : semimuscă : I. Boboc ; 
muscă: I. Adam ; cocoș; A. 
Moraru ; pană : E. Gorea ; se- 
miușoară : S. Mihâlcea ; Ușoa
ră : I. Vlad ; semimijlocie: Gh. 
Peteanu ; mijlocie ușoară : D. 
Mihalcea ; mijlocie : I. Ilia ; 
sem igrea : I. Săliște ; grea : D. 
Zelirica. Rezerve : D. Giugea 
(semimuscă), M. Toni (cocoș), 
C. Hoduț (pană), N. Făpălâu 
(ușoară), F. Costinescu (mijlo
cie ușoară), I. Dascălii (grea).

Oaspeții au anunțat că vor 
prezenta o garnitură cuprinzînd 
pe Warnke, 
Wealon, 
Rheinn, 
Zechel.
categorie

Vineri
ționatele României și R.D. Ger
mane își vor disputa revanșa 
la Ploiești.

Urban, Rdther, 
Heimann, Sobottka, 
Schmidt, Fischer și 

Rezervă, boxerul de 
muscă, Helmhoiz.
11 octombrie, selec-

PENTRU DV.
TIRGUL de TOAMNĂ!
Un nou prilej de a vă aproviziona

IA PPETUDI REDUSE
cu toate articolele

de îmbrăcăminte și încălțăminte
necesare in sezonul de toamna.
ÎNTRE 7 OCTOMBRIE 2 NOIEMBRIE

numeroase
articole de sezon

specializate, 
se desfac

într-un bogat sortiment, 
oferite de magazinele

A cu reduceri de prețuri 
pînă la 30 la sută.
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DOMINICA
PE STADIONUL

REPUBLICII
monumente ale

DEMON-
SELEC- 
ABOKI- 

1 că făl
ește o 
fotbalul

STRAT1V CU O
ȚIONATA DE
GENI. Menționăm
balul australian 
combinație între 
american și cel irlandez.

DIN CARNETUL CRONICARULUI
COMPARAȚII
... Min. 11 : CSrciumărescu 

— pe fază — înscrie primul 
«ol;

...Min, 32: CSrciumărescu 
deposedează un adversar de 
balon, trimițând acasă lui Pil- 
că, din aprdpîereia liniei de 
fund.
. Sîiit două faze răzlețe, nu
mai două momente, dar cu 
semnificație în ceea ce pri- 

.»». Univer- 
într-adevăr

vește „noua față' 
sitățil Craiova.
,.ll“-le pregătit de Coidum 
și Frîiidulfescu 
acum . £Mpăt> 1

acționează 
. . ca o echipă

bine sudată, alcătuind mult- 
discutatul „bloc funcțional" 
în ambele faze ale jocului: 
atacă cu liniile apropiate, se 
repliază fe fel, după dinamică 
pe care noi am numit-o „flux 
Și reflux". Exemplificînd si 
cu nume, î-am văzut deseori 
pe Niculescu și Popa, fun
dașii laterali, Urcînd în atac 
Xo dată cu „blocul"), după 
,cum l-am văzut pe Niță și 
.Cîrciumărescu, cele două a- 
ripi, venind îna,poi, în stilul 
ițcărăușilor Năsturescu—Co-
dreanu. CSnd cnaiovenii vor 
riSuși să se depășească și la 
capitolul tehnică (mă refer, 
îndeosebi, la Obtamenco și 
SNeagu, vîrfurile care trebuie 
să rezolve rapid, pe spații 
restrfnse), această mișcare în 
teren, organizată, rațională, 
își vă arăta și mai mult roa
dele.

*

Cunoscînd forța de atac a 
formației gazdă, cu al ei „ca
rusel" neîntrerupt care ame
țește și derutează, antrenorul 

/Robert Cosmoc a găsit de cu- 
■ viință să pună accentul pe 

defensivă, întărind-o cu un 
jucător libero (Pleșa) în spa
tele celor patru fuhdași. Deși 
într-un rol inedit pentru ei, 
Pleșa s-a descurcat binișor 
în prima repriza (în partea 
a doua a meciului s-a plasat 
defectuos), reușind să rezolve 
in extremis o serie de situații 
dificile la poarta lui Uțu. 
Numai că un jucător adău
gat defensiviei înseamnă, fa
talmente, unul mai puțin în 
atac și faptul poate trece ne
observat doăr dacă echipa in

DIN GIULEȘTI
• De ce a primit arbitrul 

Em. Vlaieulescu 4 stele și nu 
5 ? Pentru greșeala comisă 
în min. 57. Năsturescu avea 
mingea la picior și înainta 
spre careul de 16 m al pi- 
teștenilor. Barbu a „pus" co
rect latul LA BALON și a 
oprit atacul în mod regula
mentar. Aflîndu-se în plină 
viteză și încercând totuși să 
rețină balonul printr-o pre
luarea cu ristul, Năsturescu 
s-a dezechilibrat și a căzut. 
Influențat de aceasta, arbi
trul a acordat lovitură liberă 
de la marginea careului. Lu- 
pescu, singur în fața porții, 
a reluat cu capul peste bară. 
A fost la un pas de a în
scrie, în urma unei greșeli 
de arbitraj. Unica mare gre
șeală, 
duce 
Faza 
0—0.

dar care ar fi putut 
la marcarea 
se petrecea lă

unui gol. 
scorul de

Cîteva cuvinte de laudă•
fa adresa publicului. în con
diții improprii de a viziona 
meciul, spectatorii au păstrat 
ordine. N-am mal auzit în 
tribune huiduieli, oaspeților 
nu li s-au mai adresat cu
vinte jignitoare. Ba., dimpo
trivă, Dobrin a fost aplau
dat la „scenă deschisă". Fru
mos !

• Mai puține cuvinte de 
laudă la adresa clubului or
ganizator — Rapid, căruia îi 
adresăm cîteva întrebări :

Pînă eînd se vor vinde bi
lete peste capacitatea acestui 
stadion ? Sau, în caz că nu 
s-au vîndut atît de multe bi
lete, de ce nu se iau măsuri 
pentru a nu ajunge în tribune 
mai mulți spectatori decît în
cap în condiții normale ? Du
minică dimineața, în Giulești, 
au fost 20 000 
daca nu și mai 
numai că unii 
ufmărit meciul
proaste (ea de altfel și Zia
riștii), dar, cum a fost cazul 
celor de pe balustrada de la 
tribuna a doua și de pe căile 
de acces, aceștia au fost în 
.permanent pericol 
accidenta.

De ce la turnul 
improvizată cea

de oameni, 
mulți. Și nu 
dintre ei au 

în condiții

de a se

unde este 
mai urîtă

AZI LA AACHEN

ION IONESCU JOACA
CONTRA RAPIDULUI!
După cum am mai anunțat, 

âzi, la Aachen, formația vest- 
germană Allemania, în rîn- 
durile căreia activează Ion 
Ionescu, susține un meci 
amical în compania Rapi
dului.

Așadar, o emoționantă re
vedere între Puiu Ionescu și 
foștii sfii colegi de echipă.

FOIBAL AUSTRALIAN!

an,

GRAZER SPORT CLUB
(AUSTRIA) 6-3 (3-0)

Ieri, după-amiază, pe stadionul din șos. Ștefan cel Mare, 
într-un meci restanță din etapa a V-a a campionatului 
de tineret-rezerve, Dinamo a învins cu 3—0 (2—0) pe
Crișul. Fotografia noastră vi-l prezintă pe Dumitrache 
executînd, sub privirile admirative ale unui coechipier, 

o frumoasă „deschidere" spre poarta orădenilor
Foto ! T. ROIBU

cauză este PREGĂTITĂ PER
FECT, în TIMP, pentru a a- 
plica sistemul beton în am
bele situații ale jocului. Or, 
cînd spui beton, automat te 
gândești și la contraatac, o 
armă tactică care în mina 
Farului n-a funcționat decît 
foarte rar, de vreo 2—3 ori în 
90 de minute, și atunci cu 
bătaie... scurtă. în rest ? O 
dată aflați în posesia mingii, 
constănțenii s-au „desfășurat1 
lent, rigid, lăsînd izolate vâr
furile de atac. Toate 
n-aii făcut decît să 
monstreze că tactica 
de Farul, duminică,

o improvizație de moment, și 
nu o lecție bine învățată.

Și ca orice improvizație...

G. NICOARĂ

EXEMPLUL

LUI OAIDĂ
acestea 
ne de- 
folosită 
a fost

ADUNATE...
tabelă . de marcaj din țară 
au fost puși niște „gură 
cască", oameni fără spirit de 
răspundere ? Abia fluierase 
arbitrul sfîrșitul meciului și 
unul dintre ei s-a grăbit să 
ia plăcile cu denumirile echi
pelor. A Scăpat o asemenea 
placă de tablă din mînă și 
aceasta a căzut în tribuna 
arhiaglomerată. Un spectator- 
a fost rănit grav, îneît a tre
buit să fie scos pe targă. 
Oare tovarășii din conducerea 
clubului feroviar se intere
sează ce face în prezent omul 
în cauză, eel rănit ?

De asemenea, îi interesează 
ceea ce se petrece în afara 
stadionului ? Din cauza nu
mărului mic de difuzori de 
bilete, la cele două-trei case, 
aflate după un zid de 2 m, 
era o înghesuială de nede- 
scris. Pînă cînd va continua 
această situație ? Cîte note 
critice vor trebui să mai a- 
pară în presă pentru ca lu
crurile să se îndrepte ? în 
teren s-a făcut ordine. Nu 
mai intră nimeni aici (n.n. 
nici ziariștii aflați exerci
țiul profesiunii). Dar în pri
vința accesului publicului pe 
stadion și a altor măsuri or
ganizatorice, totul se lasă încă 
la voia întâmplării. De ce ?

La Cluj, ca și in meciurile 
precedente, O aida, la cei 35 
de ani, a dat o lecție de vi
talitate și dăruire. In condi
țiile cînd mulți tineri fotba
liști joacă blazați, comporta
rea lui capătă caracter de 
simbol.

Mult mai tinerii Mustețea, 
Oprea, I.ică și chiar Radu 
Ionescu, în meciul de la Cluj, 
și alții în alte întâlniri își 
drămuiesc parcă eforturile, 
menajîndu-se inexplicabil.

Exemplul lui Oaidă — me
reu plin de energie* de bucu
ria de a juca, — îl consider 
mai presus de orice consta
tare după jocul de la Cluj. 
Mă grăbesc, de aceea, să scriu 
aceste cîteva rîndurl pe care 
le-aș dy-i citite și recitite de 
mai tinerii săi colegi.

Dragoș COJOCARII

Constantin ALEXE

P.S. Credem că și F.R.F. 
trebuie să-și spună, în sfîr- 
șit, cuvîntul în privința or
ganizării unor meciuri impor
tante pe stadionul Giulești.

P.S. Tot la Cluj, Neacșu a 
ținut să demonstreze că a- 
tunei. eînd vrea, poate să 
desfășoare un joc tehnic, să 
aducă astfel un aport sub
stanțial în echipa Si. El a 
reprezentat la mijlocul tere
nului omul de legătură, tem- 
perînd jocul atunci cînd clu
jenii își începeau iureșul, 
lânsîndu-și apoi vîrfurile de 
atac în 
acoperite de 
jeni.

Acordîndu-i, 
ment, numai 
sii de Selecție" a ziarului nu 
l-a trecut în echipa săptă- 
mînii. Am fost primul care 
am regretat acest lucru, mai 
ales că, după aceea, reflec- 
tînd, am revenit asupra no
tei, acordîridu-i un 9 care îl 
repunea în drepturile legi
time. Din păcate, era prea 
tîrziu pentru a se mai putea 
face modificarea cuvenită în 
echipa săptămînii.

zonele rămase 
apărătorii

în primul 
nota 8> „i

ne- 
clu-

mo-
,conii-

O NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ„5 DIN 45"
DE JOC LA PRONOEXPRES!

începînd cu concursul spe
cial Pronoexpres de astăzi, 
se introduce — la concursu
rile Pronoexpres obișnuite — 
o nouă formulă tehnică, care 
se deosebește structural ele 
cea aplicată pînă acum, în 
sensul reducerii numărului 
total de numere de la 49 la 
45 și înscrierii pe bilet a 5 
numere în loc de 6.

Participarea se face ca și 
pînă acum cu taxe separate 
pentru cele 2 extrageri, adică 
cu 3 lei varianta simplă pen
tru participarea la prima ex
tragere și cu 6 lei varianta 
pentru participarea la ambele 
extrageri.

Tragerea va consta din 2 
extrageri diferite :

Extragerea I — 6 numere 
din 45 ;

adică separat pentru fiecare 
extragere, iar fondurile fie
cărei extrageri se repartizează 
în cote egale la 
gorii (cîte 1/3).

în cazul cînd 
la mai multe 
premii rămîn sume nedistri
buite, fie din cauza absenței 
variantelor cîștigătoare, f>’e 
din c»Uza depășirii plafonu
lui maxim (200.000 lei) aces
tea se reportează la aceeași 
categorie și extragere de la 
concursul următor.

în cazul cînd la categoriile 
a IlI-a sau „C“ valoarea uni
tară a premiilor este sub pla
fonul minim de 20 lei, atunci 
se asigură acestora suma de 
20 lei, dedueîndu-se din fon
dul de premii al concursului 
respectiv 
în cauză) 
toare, iar 
premii' se

cele 3 cate-

la una sau 
categorii de

(de la extragerea 
suma corespunză- 

restul fondului de 
împarte în 'mod 

egal la celelalte, categorii.

dife- 
bază

PRONOSPORT

am-

premiile
nr. 40 din

concursului
6 octombrie

Deci, nu se mai fac 
rentieri între numere de 
și de rezervă.

Premiile se acordă la 
bele extrageri pe cîte 3 ca
tegorii cu 5, 4 și 3 numere 
cîștigătoare.

Deci, pentru prima oară se 
atribuie premii pentru 3 
mere cîștigătoare din 7 
trase (de la extragerea 
IT-a).

nu- 
ex- 

a

seFondurile de premii 
calculează ca șl pînă acum,

(13 rezultate)Categoria I
a 94.942 lei.

Il-a (12 rezultate) 3 
a 37.976 lei. Că'e- 
III-a (11 rezultate)

1
Cate-variantă 

goria a 
variante 
goria a
81,5 variante a 2.096 lei.

Premiul de categoria I a 
fost obținut de participantul 
MINCU ION din București.

Amatorii de sport, de 
lucruri inedite, vor putea 
urmări duminică diminea
ța, pe stadionul Republicii, 
un interesant program în 
organizarea Consiliului 
municipal București pen
tru educație fizică și sport.

Despre ce este vorba ? 
în cadrul unui turneu 
mondial pe care îl face în 
acest an, O SELECȚIO
NATĂ AUSTRALIANĂ 
DE FOTBAL VA SUSȚI-

în continuarea acestei 
manifestări originale, vom 
asista la un CONCURS DE 
ARUNCAREA BUMERAN
GULUI, la diferite alte 
ÎNTRECERI CU ARME DE 
VÎNĂTOARE austrăli- 
Î5NE. în „pauze", abori
genii care fac parte din 
delegația australiană vor 
susține în fața celor pre- 
zenți O SUITĂ DE DAN
SURI TRIBALE SPECI-

FICE: Gumleaf, Didge- 
ridoo etc.

Ca „supliment", . progra
mul acestui atractiv reci
tal australian ne va oferi 
o... demonstrație cu totul 
ieșită din comun : „solist!" 

DOI CANGURI ALBI, 
declarați 
naturii.

Așadar, 
stadionul 
la ora 10,30) — FOTBAL 
AUSTRALIAN !

încunoștințăm, deci, pe 
cei interesați, că biletele 
pentru acest spectacol ine
dit — PREMIERĂ PE 
ȚARĂ — se pot procura 
de la casele IAEBS și ca
sele stadioanelor Republi
cii, Dinamo, Giulești, „23 
August" și Progresul, iar 
în ziua jocului demonstra
tiv, la oasele de bilete ale 
stadionului din Dealul 
Spirit

duminică, 
Republicii

pe 
(de

A.S.A. TG. MUREȘ

TG, MUREȘ, 8 (prin tele
fon). — A.S.A. a întâlnit azi 
într-un meci amical formația 
Grazer Sport Club (din cam
pionatul secund al Austriei), 
pe care a întrecut-o cu 6—3 
(3—0) la capătul unui meci 
spectaculos, cu multe faze de 
poartă. Au marcat: Silaghi 
(min. 4), Râksi (min. 20), 
Siko (min. 25), Caniaro (min. 
75 și 80), Lucaci (min. 86) 
pentru A.S.A. și Frankl (min. 
60 și 81), Karner (min. 89) 
pentru oaspeți. (loan Păuș —■ 
coresp. principal).

SIMBĂTĂ Șl DUMINICĂ ÎN CAPITALĂ
SÎMBATA

• Stadionul
13,45 : Progresul — 
(tineret-rezerve), 'ora

Progresul
A).

Republicii, ora
U.T.A.
15,30 :

U.T.A. (divizia

15,30 : Dinamo București 
Farul (divizia A).

• Terenul Sirena, ora 10 : 
Sirena București — Unirea 
Mînăstirea (divizia C).

DUMINICA

© Terenul Autobuzul, ora 
10 : Autobuzul București — 
Cooperatorul Urziceni (divi
zia C).

PETSCHOVSCHI
Mi-l amintesc eînd juca.
Acapara privirile ca o fată 

superbă, ca o carte, ca un 
poet drag învățat pe dinafară.

Cînd mergeam pe stradă 
alături de el, era poate mai 
scund ca mine sau ca dum
neata, era subțire, era obiș
nuit. Dar 6înd cobora pe 
dreptunghiul verde și rămî- 
neai să-l urmărești dintr-un 
scaun de tribună, părea voi
nic, devenea puternic, te ui
mea cu energia lui de atlet 
ieșit păi-că din rama unui 
simbol olimpic, te fascina 
prin firescul mișcărilor, prin 
scinteia intuiției. Se dezlăn- 
țuia printre adversari ca un 
erou chipeș, se întîlnea și se 
despărțea de minge cu o ele
ganță rar egalată aiurea, aler
ga după o geometrie numai 
de el știută, nu se lăsa în
duplecat de șoaptele obose
lii sau de lingușirile vani
tății.

Mi-l amintesc
Iși stăpînea

idee, pe care o rostea cu un 
glas neutru. Apoi se înfiora 
dintr-o dată la focul com
bustiei lui interioare și su
biectul devenea o bucată de 
fier înroșit pe care-l modela 
cu cleștii argumentelor, pînă 
cînd interlocutorul înțelegea

că fotbalul este pentru omul 
acesta o disciplină religioa
să despuiată de mistere. Trăia 
mereu aproape de punctul, de 
fierbere, ca un romantic, ca 
un vizionar, ca un mare ta
lent împlinit integral, care 
voia să schimbe prin fer
menții firii sale ereditatea 
spirituală a tuturor fotbaliș
tilor.

Ura tot ce se cuvine a fi 
urit. Iubea tot ce se dove
dește trainic, molcom și pur, 
de la natură la familie, iar 
fotbalul era pentru el un 
suflu vital care risipea pîcla 
necazului și amorțea durerea 
provocată de dintele bolii.

Ar fi trăit 100 de ani, atît 
era 
40. 
de 
zel
sale, incit 
rupă.

Petschovschi a trecut 
gul legendei.

Pînă la amintirea lui 
urca mereu pe scările
gînduri de mătase. Cei vîrst- 
nici, cei tineri, și cei ce vor 
deveni tineri.

cînd vorbea, 
doar prima

de robust și de tînăr la 
Dar pasărea cu clonțul 

fier i-a destrămat cu atît 
firul de argint al vieții 

a reușit să i-l

• Stadionul Dinamo, ora 
13,45 : Dinamo București — 
Farul (tineret-rezerve), ora

• Terenul Voința, ora 10 : 
Voința București — Comer
țul Alexandria (divizia C).

pra-

vom 
unor

Romulus BALABAN

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
AGENDĂ BOGATĂ

LA CONGRESUL F.I.F.A
CIUDAD DE MEXICO, 8 

(Agerpres). — în orașul Gua
dalajara au început luni lu
crările Comitetului executiv 
al U.E.F.A., care va examina 
diferite probleme ale fotba
lului european. Reuniunea 
face parte din seria de șe
dințe ale diferitelor comitete 
ale F.I.F.A., care vor culmina 
cu Congresul F.I.F.A., pro
gramat Să înceapă miercuri.

Președintele F.I.F.A., 
ley Rous, a declarat 
cursul acestui congres 
aprobată propunerea
siei de organizare a turneu
lui olimpic de fotbal privind 
posibilitatea schimbării a doi 
jucători pe toată durata unui 
meci desfășurat în cadrul a- 
cestui turneu.

Stân
că in 
va fi 

Comi-

FORD DIN NOU

ÎN FRUNTE
Cursa automobilistică (formu-

III), disputată pe circuitul 
la Vallelungâ, in apropiere 
Roma, a fost cîștigată de 

Mohr,

la
de
de
vest-germanul Manfred
pe o mașină Ford Tecno (131,040 
km în 59:02,5, medie orară 
133,136 km). ’

anunțat că
F.I.F.A. va 
Ciudad de 
1970, cînd

PE PRIMUL LOC

Stanley Rous a 
viitorul congres al 
avea loc tot Ia 
Mexico, în anul
va fi examinată și o propu
nere privind organizarea unui 
campionat intercontinental al 
cluburilor de fotbal — o for
mulă lărgită a actualei Cupe 
intercontinentale.

HOCHEISTII IUGOSLAVI
ÎNVINȘI la limită

5

în cadrul turneului interna
țional de hochei pe gheață de 
lă Mannheim (R.F.G.), echipa 
cehoslovacă Spartak Hradec 
Kralbve a întrecut cu scorul de 
5—4 (2—1, 1—2, 2—1) Selecțio
nata Iugoslaviei.

IN C. M. DE
Ultima manșă a campionatu

lui mondial de mptocros (clasa 
250 cmc), desfășurată la Viena, 
a fost cîștigată de belgianul 
Joel Robert. El a terminat pe 
primul loc și în clasamentul

MOTOCROS
final al C.M., cu 60 p. Pe locu
rile următoare : Torsten Hall
man (Suedia) 52 p, Silvain Ge- 
boers (Belgia) 36 p, Karel Ko- 
neeny (Cehoslovacia) 29 p.

elimi-

MARE INTERES PENTRU CEA DE A Fa EDIȚIE 
A BALCANIADEI DE TENIS DE MASĂ

Capitala Macedoniei,. Sko
plje, trăiește intens apropierea 
mării competiții sportive, în
trecerea celor mai buni mî- 
nuitorî ai paletei din țările 
balcanice. într-adevăr, cea ele 
a V-a ediție a Balcaniadei de 
tenis de masă, programată 
pentru zilele de 11, 12 și 13 
octombrie, este așteptată cu 
mult interes la Skoplje. Con
cursul va constitui totodată 
și un prilej deosebit pentru 
jucătorii din Iugoslavia, Ro
mânia, Bulgaria și Grecia, 
dar mai ales pentru repre
zentanții primelor două țări, 
de a-și trece în revistă for
țele înaintea numeroaselor 
campionate internaționale 
prevăzute în lunile octombrie, 
noiembrie și decembrie.

Pînă în prezent, selecțio
nerul unic al echipei naționale 
a Iugoslaviei, Nikola Uvericî, 
n-a comunicat formațiile 
masculine și feminine care 
vor apăra culorile țării orga
nizatoare. Se știe doar că 
primul lot al gazdelor va fi 
condus de campionul Europei, 
Dragutin Șurbek, învingătorul 
de Ia Lyon. Cei mai serioși 
aspiranți la celelalte loouri 
în naționala iugoslavă rămîn, 
fără îndoială, Stipancici și 
Csordas, deoarece Korpa și

Vecko satisfac serviciul mi
litar.

întrebat care dintre concu- 
renții prezenți la Skoplje are 
cele mai multe șanse să cu
cerească titlul de campion 
balcanic SLOBODAN JERE- 
MICI. secretarul general al 
federației ele tenis de masă 
a Iugoslaviei,'a fost categoric; 
„Șurbek" ! „Ei se află, în ul
timul timp, într-o formă ex
cepțională. Bineînțeles, și 
românul Giurgiucă are bune 
posibilități. La fete, se aș
teaptă însă un succes sigur 
al româncelor Eleonora Mi
halca și Maria Alexandru, 
cu toate că nici tînăra noas
tră compatrioată Mirjana 
Resler nu este exelus să-și 
apropie victoria".

La cea de a V-a ediție a 
Balcaniadei de tenis de masă 
și-au anunțat participarea 
loturile naționale ale Româ
niei (băieți și fete), Bulgariei 
(băieți și fete). Greciei (bă
ieți și fete) și Iugoslaviei — 
cu două reprezentative mas
culine și una feminină.

Reuniunea celor mai buni 
jucători cu mingea de celu
loid din Balcani va avea loc 
în sala de sport „UN1VER- 
ZALNA" din capitala Mace- 
donei, Skoplje.

În ultimul moment organi
zatorii ne-au comunicat și 
numele favoriților stabiliți 
pentru tragerea la sorți : 
simplu femei: Maria Alexan
dru, Eleonora Mihalca, sim
plu bărbați : Șurbek, Giur- 
giucă, Stipancici, Rethi, du
blu femei : Maria Alexăndru- 
Eleonora Mihalca, dublu băr
bați : Giurgiucă-Rethi, Șur- 
bek-Stipancici, dublu mixt: 
Maria Alexandru-Giurgiucă.

Iată, de asemenea, pentru 
cititorii ziarului „SPORTUL" 
și programul echipelor Ro
mâniei : vineri, 11 octombrie: 
echipele masculine și femi
nine ale României vor sus
ține partidele cu formațiile 
similare ale Bulgariei și Gre
ciei. Sîmbătă, se va disputa 
dubla întîlnire România-Iugo- 
slavia.

într -un cuvînt, se speră că 
aceste întreceri internaționale 
de tenis de masă Vor consti
tui o bună propagandă pen
tru sportul cu paleta, îrică 
o ocazie pentru efectuarea u- 
nui schimb reciproc și 
sitor de experiență între 
ticipanții din cele patru

Lucian CORACU 
redactor la Radio Novi

Marea surpriză a sezonu
lui internațional de tenis o 
constituie, desigur, 
narea echipei R.F. a Ger
maniei, la Miinchen, în se
mifinala interzonală a „Cu
pei Davis". Tenismanii in
dieni, victorioși cu 3—2, se 
pregătesc acum să înfrunte 
reprezentativa S.U.A., în fi
nala inter-zone, programată 
în noiembrie la San Juan 
(Porto Rico). în foto: re
marcabilul campion indian 
Ramanathan Krishnan (din 
față) îl pasează pe Ingo En
ding la fileu, în întîlnirea 
de săptămîna trecută.

Telefoto : V.P.I. — Agerpres

Halterofilul japonez Tamotsu Suni 
a stabilit 3 noi recorduri mondiale 
de juniori: 140 kg la împins, 152,5 
kg Ja aruncat și 427,5 kg la totalul 
celor trei stiluri.

8
La Madrid, a început întîlnirea 
internațională de șah Spania — 
Cuba. După prima zi, scorul este 
egal: 3—3. Iată cîteva rezultate: 
Medina (S) — Garcia (C) 1—0;
Cobo (C) — Toran (S) ‘7:—Ji
menez (C) — Pomar (S) '/a—'/«.

8
Proba de clublu din turneul de 
tenis de la Johannesburg a re
venit cuplului Cliff Drysdale- 
Roger Taylor, care în finală a dis
pus cu 2—6. 6—3, 6—3 de pere
chea Ray Moore—Pierre Barthes.

folo- 
par- 
țări.

Sad

de fotbal Esiudiani.es La 
campioana Americii de 
perfectat o partidă lă Mi-

Echipa 
Plata, 
Sud, a . 
lano în compania echipei Interna- 
zlonale. Jocul ar urma sâ aibă 
loc la 19 octombrie, in cazul ne- 
disputăril unul al treilea meci cu 
Manchester United, în finala in
tercontinentală.

Esiudiani.es
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ASTĂZI
E ZIUA LA

Dragi 
țăm pe 
timpul 
dintre 
noastre 
surori, 
ori pur și simplu prieteni 
— iși vor aniversa un nu
măr de ani. Poate doriți să 
le transmiteți cuvintele o- 
bișnuite de felicitare pe care, 
presupun, le adresați de 
obicei cind sint printre dv. 
De aceea vă reamintim a- 
dresa lor din Mexic, cit 
și faptul că o scrisoare dm 
România face pină aci 5—6 
zile, ca și datele la care tare 
ar fi frumos ca ei să aibă 
cit mai 
legrame 
lotului 

olimpica 
D.F.)

Valeria Bufanu a împlinit, 
la 7 octombrie, 22 de ani... 
Am felicitat-o noi in numele 
dv. (n-a fost totuși cam 
puțin ?); la 9 octombrie, 
Olqa Orban-Szabo își ani
versează 30 de ani (clubul 
său, căruia i-a adus atîtea 
victorii, n-a uitat, desigur, 
după cum nici federația de 
specialitate n-a putut să 
uite. Totuși...); o minunată 
coincidență . la 14 octombrie 
doi sportivi își vor aniversa, 
unul 27 de ani (Ileana Si
lai), altul 24 (Covaliov); in 
ziua de 17 
Vicol (care 
manent la 
iețașul et) 
ani (oare cîți dintre ei dă- 
ruiți sportului ?); luptătorul 
Neguț se va alătura grupu
lui care o va sărbători și, 
sper, va împărți în două 
tolba poștașului din sat, în 
ziua respectivă cu Maria 
Vicol; a doua zi, adică la 
18 octombrie, 
Marcel Roșea 
unui sfert de 
(nu știu cine 
că la plecare 
fată foarte frumoasă) ; la 
22 octombrie Fr. Bolta 
„atacă 
36-lea 
găsește 
lor din 
pia Cataramă atinge cercul 
a 28 de ani (jumătate din 
cit a început să arunce, șl 
cit sperăm să și arunce la 
concurs) la 25 octombrie; 
și, în sfîrșit, antrenorul Ion 
Popa va avea cea mai cu
rioasă aniversare, probabil, 
din viața sa : la 29 octom
brie împlinește I 
Ce mi se pare 
asta ? Faptul că 
aer, deoarece la 
se va pleca spre

Rămîne de văzut dacă se 
va putea înălța ușor sau 
dacă prețiosul „metal olim
pic" nu cumva îl va trage 
in jos...

vă 
cale

INSTANTANEE
„EMIL Șl BICICLETA"..

i

anun- 
că in 
cițiva 

țării

cititori, 
această 
Olimpiadei 

reprezentanții
— probabil fii, fiice, 
frați, soții sau soți

multe plicuri și ie
de acasă. (Adresa 

român este: Villa 
100 Mexico 68.

octombrie Maria 
se gindește per- 
Florin și la bă- 
va împlini 33 de

trăgătorul 
trece pragul 

veac de viată 
îmi povestea 
l-a condus o

dealul celui de-al 
an de viață, care-i 
încă în fruntea ce- 
categoria sa ; Olim-

50 de ani. 
ciudat în 

va fi... in 
acea dată 

! țară.

Emil Rusu, „sonda de încer
care" lansată de ciclismul nos
tru in cosmosul pedalelor, deți
ne nealterat farmecul de basm 
al lui Prîslea cel Voinic. Tăcut 
ca miezul de pădure, sfios ca 
puiul de iepure, dar ambițios

lității pistei și a condițiilor 
atmosferice care lustruiesc aci 
toboganul recordurilor. Ori
cum ar fi însă, dacă în șa 
n-ar fi Emil, poate lucrurile 
n-ar sta la fel. Oare ce-o fi 
crezînd el despre toate astea ?

MEDICUL ESTE OPTIMIST

I
I
I
I

.............................................................. .............

il
ș

mare, Emil poate stîrnî 
vreun condei să-l cre- 

în cine știe cite pagini, 
■ar putea avea titlu de-

nevoie 
oric.ind 
ioneze i 
care n-i 
cît: „Emil și bicicleta", deoarece 
pentru acest băiat scula pe 
două roate înseamnă totul și 
viața însăși. Primit cu căldură 
în familia generoasă a cicliș
tilor cehoslovaci, a căror va
loare este bine cotată, azi in 
lume, Emil nu vrea să-și dez
amăgească părinții adoptivi și 
pentru asta lucrează cot la cot 
cu noua sa familie, dorindu-și 
un singur lucru cifre i-ar răs
plăti pe generoșii sportivi din 
țara prietenă: să-i întreacă in 
cursă. Prejertnța lui Rusu pare 
a fi, în momentul de față, pro
ba de velodrom. Doctorul Ion 
Drăgan și prof.
care-i sint „rude oficiale' mi-au 
svus că timpii
Emil aci sint net superiori ce
lor obținuți in țară. Dar Emij 
și-i explică modest, deși nu 
fără fundament, pe seama ca-

Gh. Ghișoiu

realizați de

BILANȚ MONDIAL 1968
înot (H)

Ion Drăgan, directorul centru
lui de medicină sportivă din 
București, unul dintre cei patru 
doctori care se ocupă de loturile 
noastre sportive, mi-a declarat 
că starea generală de sănătate 
a membrilor delegației române 
este evident superioară celei de 
la Tokio, din perioada corespun
zătoare. „Acum, la J.O. din Me
xic, moraiul sportivilor români mi 
se pare mai ferm, mai purificat 
de neliniști și îndoieli, de te
meri și inhibiții".

Consemnez cu plăcere astfel de 
observații; mai ales că vin din 
partea unor oameni care, parti- 
cipînd la ambele Olimpiade au 
posibilitatea să compare. în mod 
obiectiv, datele deținute, 
vilor le va veni în eurind 
să le confirme.

Neavînd de lăsat mai
pentru „cortul" tricolorilor, poș
tașul satului olimpic a primit, tn 
schimb, Ia această adresă o tol
bă plină, ba chiar mai multe. 
Conducerea delegației române i-a 
oferit aducătorului de vești cite- 
va frumoase lucrări tipărite In 
diverse limbi pentru a le dărui, 
Ia rîndul lui, cetățenilor din „Villa 
olimpica" : „Educația fizică și 
sportul In Romania" (broșură), 
„Sportul în România" (album 
Ilustrat),- Buletinul Olimpic Ro
mân, ediția specială consacrată 
întrecerii de la Mexico.

Sporti- 
timpul

niiric

FILMUL SPORTIV Șl MUZICA

POPULARĂ ROMÂNEASCA

DELECTEAZĂ

I
1
I
I

tal de activitățile lor sporti
ve

De exemplu, Viorica Visco- 
poleanu, care simbătă se com
plăcuse în postura de specta
toare a concursului atletic, 
și-a executat propriul ei 
concurs duminică. Cum anu
me? Iată cum : împreună cu 
antrenorul său, Ion Soter, 
Viorica a stabilit să-și asi
gure un ritm de pregătire 
cit mai apropiat de cel al în- 
tîlnirii olimpice la care va 
participa. Și întrucît atletis
mul este prin excelență un 
sport individual, campioana 
și recordmana noastră face 
concursuri... de una singură. 
Intii, bineînțeles, își înde
plinește obligația de a se ca
lifica, întocmai cum va tre
bui s-o facă și peste cîteva 
zile, și apoi, dacă a reușit 
să intre în finală, începe să 
se lupte cu centimetrii. Ju
decind după cele două sări
turi la care am asistat, șt pe 
care Soter le-a măsurat cu 
un zîmbet abia ascuns de 
satisfacție, au fost de 6,61 m 
si 6,66 m, orice s-ar spune, 
Viorica este foarte tare în 
concursurile în care se înfrun
tă singură, ti dorim același 
lucru și în prezența celor
lalte participante olimpice.

de zile de la accidentarea 
sa survenită la Jocurile Bal
canice din septembrie, prin- 
tr-un antrenament „ca la car
te", cu porțiuni de 40 m, pre
sărate evident cu garduri (asta 
ii este doar specialitatea), 
distanță pe care a parcurs-o 
in timpul corespondent al 
propriului său record :

Valeria și-a revenit 
complet. \

Primul olimpii

din Odorheiu!

de obicei, reuniunea olim- 
prilejuiește 

o mai bună
tineretului 
și directă 
reprezintă

100 M SPATE (M)
R.M. 58,4 R. Mathes (RDG) — 

1967 ; R.O. 59,6 T. Mann (SUA) — 
M64- „„ „59,0 R. Mathes (RDG); =9,7 C. 
Hickox (SUA); 60,3 R. Mills 
(SUA); 60,5 I. Gromak (URSS);
60,6 V. Mazanov (URSS); 60,7 L. 
Barbiere (SCJA); 60,8 R. Rivero 
(SUA); 61,0 J. Horsley (SUA);
M. lvey (SUA) ; 61,2 V. 
Filimonov (UKSS), F. Hay
wood (SUA); 61,5 D. Russell
(SUA), J. Hulme (SUA); 81,6 B. 
Schoutens (Olanda), J. Shaw (Ca
nada); 61,9 L. Cseh (Ungaria), V. 
Werner (RDG), B. Doyle (SUA); 
62,0 M. Mader (SUA), R. Bleehert 
(RFG). D. Vrhovsek (Iugoslavia),
H. Tegeback (Suedia).

200 M SPATE (M)
R.M. 2:07,5 R. Mathes (RDG) — 

1968; R.O. 2:10,3 3. Graef (SUA)
— 1964.

2:07,5 R. Mathes (RDG); 2:08,3 
J. Horsley; M. Ivey; 2:09,5 G. 
Hali; 2:09,7 C. Hickox; 2:10,4 R. 
Rivero; 2:11,5 C. Campbell; 2:11,8 
M. Mader (toți din SUA); 2:12.0 
B. Schoutens (Olanda); 2:12,8 E. 
Bartsch (SUA) ; 2:12,9 V. Ma
zanov (URSS), 2:13,4 R. Mills 
(SUA); 2:13,5 I. Rother (RDG); 
2:13,8 F. Del Campo (Italia); 2:14.3
I. Gromak (URSS); 2:14,4 B. “ 
kinson (SUA); 2:14,5 U 
kokin (URSS); 2:14,8 K. 
(Australia); G. Davîdov
R. Bleehert (RFG).

100 M BRAS (M)
R.M. 66,2 N. Pankin (URSS) 

1968; se dispută prima oară
J. O.

66,2 N. Pankin (URSS); 66,4
S. Fiolo (Brazilia); 67,3 E. Hen- 
nlnger
(SUA); oi,a vj. » .v—------
(URSS); 67,7 V. Kosinslti (URSS); 
67,8 K. Merten (SUA); 68,1 I. Mor- 
ciukov (URSS), D. Perkowski 
(SUA); 68,3 B. Job (SUA); 68,5 
V. COSTA (ROMANIA); 68,6 C. 
Jastremski (SUA); 68,8 G. Betz 
(RFG), M. Dirksen (SUA), K. Do
esberg (SUA), P. Long (SUA); 
69,0 H. Gunter (RFG); 69,1 S. Sza
bo (Ungaria); 69,3 B. Mahoney
(Canada); 69,4 T. Jonsson (Sue
dia); 69,5 L. Zavlianov (URSS). 
E. Mihailov (URSS), F. Jaalmani 
(Filipine), K. Ishikawa (Japonia),
T. Aretz (RFG).

200 M BRAS
R.M. 2:27,4 V. Kosinski (URSS)

— 196S; R.O. 2:27,8 Y. O’Brien 
(Australia) — 1964.

2:27,4 V. Kosinski (URSS); 2:28,2 
E. Henninger (RDG); 2:28,3 N. 
Pankin (URSS); 2:28,9 G. Proko
penko (URSS); 2:29,0 B. Job 
(SUA): 2:29,3 F. Munoz (Mexic): 
2:29,4 I. Morciukov (URSS); 2:29,7
J. S. Fiolo (Brazilia); 2:30,0 K. 
Merten (SUA), E. Mihailov 
(URSS); 2:30,6 P. Long (SUA): 
2:31,0 B. Mahoney (Canada); 2:31,3
K. Katzur (RDG); 2:31,7 H. Gun
ter (RFG); I......................------
(SUA), D.
C. Jastremski
T. Bolkart 
Dirksen (SUA): 
(Australia); £-----
(SUA); 2:32,5 V. COSTA (ROMA
NIA); 2:32,6 W. Donners (RFG).

100 M SPATE (F)
R.M. 66,4 R. Muir (Africa de 

Sud) — 1968; R.O. 67,7 C. Fergu
son (SUA) - 1964.

At-
Dobros- 
Byrom 

(URSS),

la

J.

(RDG), ' D. McKenzie
67,5 G. Prokopenko

2:31,8 W. Anderson 
Perkowski (S(JA). 

i (SUA); 2:32,0 
(RFG); 2:32,1 M 

); 2:32.2 Y. O’Brien
2:32.3 K. Doesberg

66.4 K. Muir (Africa de Sud); 
66,5 K. Hali (SUA); 66.7 E. Tan
ner (Canada); 67,4 J. Swagerty 
(SUA); 68,1 K. Moore (SUA); 68,2
B. Duprez (Franța), P. Watson
(SUA): 63,5 C. Caron (Franța), S. 
Atwood (SUA); 63.8 L. Nowak
(SUA); 68,9 L. Watson (Austra
lia), P. Bergman (SUA); 69,0 C. 
Butter (Olanda), z. Gasparac (Iu
goslavia) : 69,2 S. Cannet (Fran
ța). L. Tullis (SUA); 69,3 C. Dou
gherty (SUA); 69,5 G. Sertling 
(N. Zeelandă), C. Sikkens (Olan
da), A. Gyarmaty (Ungaria), M. 
P. Corominas (Spania); 69,6 A. 
ANDREI (ROMANIA); 69,7 T. Sa
velieva (URSS).

200 M SPATE (F)
R.M. 2:23,8 K. Muir (Africa de 

Sud) — 1968; se dispută prima 
oară Ia J.O.

2:23,8 K. Muir (Africa de Sud); 
2:24,3 P. Watson (SUA); 2:24,6 E. 
Tanner (Canada); 2:25,1 S. At
wood; 2:25,9 K. Hali; 2:26,8 K. 
Moore; 2:27,2 C. Dougherty (toate 
din S.U.A.); 2:27,9 B. Duprez
(Franța); 2:28,2 L. Skrlfvards 
(SUA)’; 2:28,7 K. Thomas (SUA); 
2:28,8 L. Watson (Australia); 2:29,7
C. Sikkens (Olanda); 2:29,8 T.
Savelieva (URSS); 2:29,9 L. Tul
lis (SUA); 2:30,0 C. Caron (Fran
ța), L. Nowak (SUA); 2:30,3 J. 
Menere (Australia); 2:30,4 B. Wee- 
teling (Olanda); 2:30,8 W. Burrell 
(Anglia); 2:31,2 Z. Gasparac (Iu
goslavia); 2:31,9 C. Juarez (Me
xic); 2:32,3 J. Turoczy (Ungaria); 
2:32,2 U. Patrikka (Finlanda); 
2:32,5 A. Mabb (Australia); 2:32,6 
S. Cannet (Franța); 2:32,9 Ă. AN
DREI (ROMANIA), M. Balla (Un
garia) .

100 M BRAS (F)
R.M. 1:14,2 C. Bal! (SUA) — 

1968 ; se dispută prima oară la 
J. O.

1:41,2 C. Ball (SUA); 1:15,4 G. 
Prozumenscicova (URSS), 1:15,5 
S. Wichman (SUA); 1:16,3 S. Jo
nes (SUA); 1:16,4 A. Grebenikova 
(URSS); 1:16,5 K. Brecht (SUA),
U. Fromater (RFG); 1:16,7 T. 
Audă (SUA); 1:16,8 J. Plaifair 
(Australia); 1:16,9 C. Jamison 
(SUA), S. McKenzie (Australia); 
1:17,0 J. Henne (SUA), V. Stroup 
(SUA); 1:17,1 D. Hudson (SUA), 
S. Bower (SUA); 1:17,3 D. Har
ris (Anglia), D. Bjedov (Iugo
slavia); 1:17,4 S. Babanina 
(URSS), J. Barnes (Australia); 
1:17,5 J. Slavlckova (Cehoslovacia),
V. Eiberle (RFG); 1:18,0 C. Filip
po vi ts (Austria).

>î>9 M BRAS (F)
R.M. 2:38,5 C. Ball (SUA) — 

1968 ; R.O. 2:46,4 G. Prozumensci
cova (URSS) — 1964.

2:38,5 C. Ball (SUA); 2:42,5 C. 
Jamison (SUA); 2:43,5 G. Prozu
menscicova (URSS); 2:44,1 S. 
Wichman (SUA); 2:45.0 U. Fro
mater (RFG); 2:45,2 S. Jones 
(SUA); 2:45,5 T. Audă (SUA): 
2:46,2 J. Plaifair (Australia); 2:46,3 
V. Eiberle (RFG); 2:46,4 D. Hud
son (SUA); 2:46,6 S. Babanina 
(URSS); 2:46.8 A. Grebenikova 
(URSS); 2:47,0 K. Brecht (SUA), 
J Barnes (Australia); 2:47.6 D. 
Bjedov (Iugoslavia). D. Schoen
field (SUA); 2:47,7 C. Filippovit” 
(Austria): 2:48,3 S, McKenzie
(Australa): 2:48.4 J. Slattery (An 
glia): 2:48,9 J. Henne (SUA):
2:49,0 V. Stroup (SUA).

Viorica Viscopoleanu

Secuiesc
Răsfățatul lui Soter și, 

general, al grupului, de 
tleți este elevul CSABA 
DOSEA, cîștigătorul merituos 
al concursului școlăresc al 
c.elcr 5 cercuri olimpice, care 
a efectuat cea mai mare să
ritură din viața sa atît de 
proaspătă, ayungînd de pe ma
lurile Mureșului dincolo de 
Atlantic și, mai ales, scăpînd 
de tensiunea pregătirilor la 
altitudine, de indiscreția me
dicilor și a gazetarilor, de 
aclimatizare și teste. Antre
norul său ocazional, Ion Soter, 
își retrăiește împreună cu 
„produsul" lui Zoii Szabo, 
fostul săritor cu prăjina și 
coleg de club al lui Soter, 
o părticică a tinereții sale nu 
atît de îndepărtată. Și Csaba, 
mergînd pe drumul marilor 
performanțe pe care le vi
sează, fără doar și poate, 
calcă și el pe niște urme bă
tătorite : a venit aci după 
o lungă inactivitate deoarece 
și el a fost accidentat. Dar, 
băiat cuminte, este acum pe 
lungile sale picioare reconso- 
lidate și ne-a privit de din
colo de 2 metri, pe care i-a 
trecut cu ușurință începînd 
să se acomodeze cu 2,05 m, 
pentru a putea totuși să nu 
încerce dezamăgirea unui 
drum făcut doar de plăcere, 
ci, mai ales, marea plăcere de 
a fi primul concurent olim
pic din orașul său natal, O- 
dorheiul Secuiesc.

la fosta groapă de sărituri 
(acum, în locul acesteia se 
înalță saltele groase de bu
ret, care te opresc între pă- 
mint și înălțimea pe care ai 
trecut-o sau ai încercat s-o 
treci, astfel incit expresia, cla
sică a rămas ca o licență de 
vocabular sportiv). Luînd în 
considerație faptul că venea 
după o scurtă maladie, tre
cerea înălțimii de 1,73 m l-a 
mai îmbunat pe Pepi și ei 
i-a dat sentimentul că n-a fost 
chiar o mare catastrofă fap
tul că în loc să se odihneas
că duminică, a făcut cu o zi 
înainte un relativ repaus...

tării, am ajuns la Lia Ma- 
noliu care nu a efectuat sta
gii la altitudine. Ei bine, Lia 
este și ea un capitol aparte. 
Un capitol de mare frumu
sețe și echilibru. Lia este 
printre puținii participanți 
care încheie lanțul a 20 de 
ani de activitate sportivă măr
eați de cinci Olimpiade în 
care a luptat în arenă pen
tru culorile țării și pentru ea. 
Lia este unul dintre puținii 
oameni care aterizînd la Me
xico a strîns din dinți ca în 
cercul de aruncări, pentru a 
nu lăsa să-i pice dincolo de 
ochi emoția conștientă a 
drumului pe care-l parcurse
se. Ei bine, Lia, care s-a 
preocupat mai puțin de fațe
tele multiple ale acomodării, 
se luptă acum cu unele difi
cultăți izvorîte din condițiile 
locale ! Ceea ce nu o împie
dică să trimită discul, cu re
gularitate, dincolo de 55 m. 
Deci, peste tot ce ar însem
na în limbaj atletic ori me
dical dificultăți de adaptare 
Și ea mai are încă la dispo
ziție cîteva zile bune de muț
ea. Pentru că Lia neavînd 
încă medalia supremă nU vrea 
să și-o devalorizeze pe cea 
cucerită lit mod repetat. Dar 
cite nu se pot spune despre 
acest om minunat ?

OLIMPIA CATARAMĂ, și 
ea revenită pe prim planul 
valoric al aruncătoarelor de 
disc, își urmează îndeaproape 
maestra, alcătuind împreună 
cu ea un cuplu omogen, nu 
numai sub aspectul speciali
tății sportive, ci și sub acel 
al rezultatelor. „Limpi" s-a o- 
bișnuit să-și aducă înapoi 
discul de dincolo de linia de 
55 m. Să-i urăm ca în zilele 
de concurs... să aibă de făcut 
un drum mai lung.

I
| că Ici iul lui Achite

ȘERB.AN CIOCHINĂ are 
ceva din calitățile definitorii 
ale unui virtuoz care, în ori
ce circumstanță, nu poate co
borî sub un anume nivel sau, 
altfel spus, se menține ori- 
cînd la un plafon mai mult 
d.ecît onorabil. Mica lui dra
mă, comună majorității sări
torilor de triplu, este sănă
tatea, nu cea generală, care 
îi este perfectă, ci cea a căl
câiului care — în cazul de 
față — este chiar cel al lui 
Achile, atît în înțeles figu
rat cît și real. Starea lui Cio
chină a început să fie mult 
mai bună, poate cea mai 
bună din acest an, după ac
cidentarea sa la „europenele" 
de sală de ta Madrid unde a 
avut o excelentă comportare. 
Pot să-i anunț pe simpatizan- 
ții săi din țară — și știu că 
sint foarte mulți —• că Șer- 
ban a început, tocmai din 
această duminică, ceea ce se 
cheamă un antrenament ade
vărat în care după multă 
vreme și-a permis să exe
cute un elan complet, inclu
siv exersarea celor trei pași 
buclucași. Să-i dorim conti
nuarea fără dificultăți a an
trenamentelor de acest gen, 
abia reluate, și mai cu sea
mă trecerea cu succes a ca
lificărilor, fără un nou acci
dent în zona atît de sensibi
lizată, astfel ca el să poată 
lupta cu virtuozitatea pe care 
o are în duelul cu puternicii 
săi adversari,

Ciochină și.._s

1
I
I
I
I
I
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Moralul și:.!

Urmările faste

ale unui repaus

nedoritCa 
pică 
lumii 
cunoaștere. Filmul
în acest sens, un limbaj comun 
ușor de înțeles, și de aceea de
legația noastră a recurs la pe
liculă pentru a lega un dialog 
mai 
tivi 
lui.
bul
olimpic următoarele 
românești, comentate, 
țeles, în limbi străine : 
vacantelor pentru 
„Drumul spre succes", 
Dunării", „Lecția de 
tică".

De asemenea, clubul interna
țional a fost înzestrat cu o dis
cotecă de muzică populară ro
mânească.

lesnicios cu miile de spor- 
aflați în capitala Mexicu- 
Pmă acum au rulat la clu- 

internațional al satului 
producții 

bineîn- 
„Țara 

tineret", 
„Delta 

gimnas-
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„Aniversarea"

Valeriei Bufanu
O altă „recuperare" s-a pro

dus tot duminică : VALERIA 
BUFANU a aniversat o lună

Bun, cald și... negru, an
trenorul Pepi Zimbreșteanu 
încearcă să-și prezinte gru
pul de elevi pe care-i are aci 
sub îndrumare. Prima care 
intră în vizorul său (de an
trenor și nu de operator de 
film, deoarece aci Pepi face 
un nou film, în genul lui, 
despre o nouă Olimpiadă pe 
care ne-o va oferi s-o vedem) 
a fost VIRGINIA BONCI. In 
contabilitatea severă a fos
tului recordman de decatlon, 
Virginia apare la rubrica ab
senți de la antrenamentul o- 
bișnuit. Vinovată ea însăși 
pentru durerile de abdomen 
căpătate desigur în urma u- 
nor excese alimentare, fructe 
ori sucuri, ori cine știe ce 
altceva. In locul drumului 
la stadion, care i-ar fi folo
sit. a rămas acasă.

Duminica a găsit-o. însă,

în stingă,

A

G. Echevarria (Mexic) alatun de S. Behz- _ ___ (U.R.S.S.),
(S.U.A.), în dreapta, după concursul preolimpic din 1967 (cursa de 400 m

Mihaelei Peneș
MIHAELA PENEȘ e un ca

pitol aparte al restrinsului. 
lot de atleți, atît de fragili, 
după cum am văzut. Ea este 
bine, sănătoasă și confrații 
care o vizitează nu se sfiesc 
să scrie că este frumoasă. In
tr-adevăr, aci, bujorii din o- 
brajii Mihaelei fac furori, ca 
și cartea sa de vizită mărea
ță în simplitatea ei, pentru 
că in locul cine știe căror 
amănunte fără importanță, pe 
ea scrie doar atît: campioană 
olimpică la 19 ani. Deci aces
ta este al doilea motiv pen
tru care ea prezintă un caz 
aparte. Cu un medaliat cu 
aur, se crede că trebuie să 
se vorbească altfel! Mihaela 
pare să știe acest lucru, tot 
astfel cum știe că a venit 
de-acasă cu un program dat 
de prof. Tatu, antrenorul ei. 
Numai că tehnicienilor de 
aici li se pare că acest plan 
prezintă cam multe „subți- 
rimi" la capitolul efort, mun
că susținută, deși probabil 
l-au acceptat în prealabil. 
Deoarece așa-i merge Mihae
lei bine. Să vedem ce vcr spu
ne însă Jaworska și celelal
te concurente, între care ma

ghiara Nemeth este la „ora 
'(Mexicului" foarte periculoasă. 
Ceea ce are Insă Mihaela, pe 
lingă bujorii din obraji, la 
fel de minunat, este moralul. 
Să-i fie oare atîta de ajuns ?

Alergătoarea

cu siluetă

Cind cercul

de aruncări

este prea sus.
Pentru

muriri, pe care le-am în,cer
cat personal, privind nepar- 
ticiparea atleților români la 
concursurile preolimpice, Zîm- 
breșteanu mi-a spus că la 
cel dinții nu s-a putut mer
ge, deoarece lotul sosise abia 
cu o zi înainte, iar la cel de 
acum cîteva zile, atleții noș
tri mai aveau încă dificultăți 
de adaptare.

Și, vorbind despre atît de 
dezbătută problemă a adap-

risipirea unor nelă-

LA ÎNOT NU VOR FI PREA MULTE CORECTURI IN TABELE
este de părere GEORGE HAINES, antrenor al lotului olimpic al S. U. A

Anul acesta nu am fost prea 
Inspirat în pronosticurile date, 
și în mod normal nu ar trebui 
să mă mai aventurez. Printre 
altele, am crezut că Mark 
Spitz va fi primul înotător din 
lume care pînă la J.O. va în
vinge cele 4 minute în cursa 
de 400 m craul. Or, după cum 
prea bine știți, elevul meu nu 
numai că nu s-a 
această cifră, dar 
recordul lumii în 
nadianului Ralph 
tuși nu am putut
bilei invitații a ziarului bucu- 
reștean „Sportul" mai ales că, 
pentru prima oară, intram în 
contact cu o publicație de spe
cialitate din România și, de 
aceea, voi încerca din nou să- 
anticipez.

De la început vreau 
cizez — și cred că nu 
șei prea
recordurilor mondiale 
nu vor suferi modificări 
mari după Olimpiada din 
xic. Sint sigur că mulți 
acuză de pesimism. Dar
rerea mea este bazată pe cîteva 
fapte indubitabile. Dacă, de 
pildă, atleților — mă refer la 
alergările pe distanțe scurte, la 
sărituri și chiar la aruncări — 
sau cicliștilor (în probele de vi
teză), aerul rarefiat de la Ciu-

dad de Mexico le va fi com
plice în stabilirea unor neo
bișnuite performanțe, înotăto
rilor, obișnuiți cu o anumită 
respirație, le va fi extrem de 
greu să realizeze cifre specta
culoase. In această privință un 
exemplu convingător a oferit 
chiar Guillermo Echevarria, cel 
în care întreg Mexicul își

înotător pentru care 
nu ridică probleme 
Gîndiți-vă însă la 

concurenților.

(64,8 — 100 m del-
Pedersen (59,0 —

apropiat de 
a pierdut și 
favoarea ca- 
Hutton. To- 
rezista ama-

piui unui 
altitudinea 
deosebite, 
marea masă a
care au avut la dispoziție cel 
mult 3—4 săptămîni pentru aco
modare. Și alții nici atît...

Totuși, nu pot să cred că 
Sue Pedersen, cea mai tînărâ 
reprezentantă a S.U.A. la J.O.

Ancheta internațională
a ziarului SPORTUL

(E RECORDURI MONDIALE

mult — că

sa pre- 
mă în- 
tabelele 
la înot 

prea
Me- 
mă 
Pă

VOR CADEA LA MEXICO?
KE3

pune deosebit de mari speranțe 
(medalii de aur la 400 m și 
1500 m liber). La numai cîteva 
zile după ce a stabilit recordul 
mondial la 
în iunie, 
Echevarria 
în bazinul
tecă. De data aceasta, 
■petrele au arătat pentru Guil
lermo un timp peste 17:20.0. 
Am ales în mod special exem-

1500 m liber (16:28,1. 
la Los Angeles), 

a luat un nou start 
său din capitala az- 

crono-

(n.r. împlinește 15 ani la 15 oc
tombrie) nu va asalta serios 
recordul „sutei" (58,9 s) al ce
lebrei Dawn Fraser. împreună 
cu Jane Heniie, Linda Gustav
son și Jane Barkman ea va 
alcătui prima ștafetă de crau- 
liste sub 4 minute. De aseme
nea, este aproape imposibil ca 
un cvartet alcătuit din Kâye 
Halt (66,5 — 100 m spate), Catie 
Ball (1:14,2 — 100 m bras),

Elie Daniel 
fin) și Sue 
100 rn liber) să nu coboare re
cordul lumii în ștafeta de 
mixt, sub 4:30,0. O altă posibi
litate la fete — cel mult in 
cursa de 100 m delfin. Cine o 
va bate pe Ada Kok va trebui 
să meargă în jurul a 64,5 &

La băieți situația nu este 
prea mult diferită. Zorn, Walsh, 
Spitz și Rerych pot realiza o 
medie de 53,0 și, ca atare, 
3:32,0 la 4x100 m liber. Un alt 
careu de ași cu C. Hickox (59,7
— 100 m spate), M. Spitz (55,6
— 100 m delfin), D. McKenzie 
(67,3 — 100 m bras) și Z. Zorn 
(52,6 — 100 m liber) poate fixa 
recordul ștafetei de 4x100 m 
mixt la 3:56,0. O altă cifră în 
pericol — 58,4 la 100 m spate. 
Din păcate însă, Charles Hickox, 
singurul capabil să-1 detro
neze pe Roland Mathes, va 
lua startul în 4 probe (serii și 
finale) și va plăti scump acest 
efort.

Alte recorduri mondiale? Per
sonal nu le întrezăresc și nici 
nu prea cred în surprize. Cel 
mai sigur record însă (deși am 
promis să nu mă mai aventu
rez) : înotătorii din 
cîștiga mai mult de 
dalii de aur ! Asta 
adevăr un record...

S.U.A. vor
20 de me- 
va fi într-

de balerină
ILEANA SILAI, cu silueta 

ei de balerină, nu trece totuși 
neobservată prin satul olim
pic. Aci se vorbește mult (e 
și firesc) despre recordmana 
mondială a probei de 800 m 
Vera Nikolici, probă la care 
va lua startul și Ileana noas
tră. „Nikolici s-a accidentat", 
„Nikolici a abandonat în cursa 
de 400 m chiar la jumătatea 
distanței", „Nikolici a făcut 
cîteva serii foarte tari, de cite 
400 rn". Toate aceste vești 
mențin treaz un interes ex
plicabil în jurul unei mari 
atlete. Cît este adevărat și cit 
se inventează în jurul Verei 
Nikolici nu știu nici cei care 
scriu atît despre ea. Ceea ce 
se știe este insă că orice de
fecțiune, cit de mică, în sar
cina Verei poate aduce nu
mele Ilenei Silai în fruntea 
.coloanelor de ziar. Acest fapt 
îi este clar și sportivei noas
tre ca și antrenorului ei, Biro, 
care o însoțește în orașul o- 
limpic. Tăcuți și punctuali 
în pregătire ei elaborează cu 
modestie un posibil rezultat 
de valoare. Nici ea n-a lucrat 
în prealabil la altitudine, ceea 
ce n-o împiedică prea mult 
să dorească acum să se men
țină la înălțimea Mexicului.

CARAIOSIFOGLU, căruia 
i-au sosit la Mexic chiloții 
de concurs și rol-filmul, uitate 
acasă spre spaima părinților 
săi, este un caz tipic pentru 
ceea ce înseamnă pluralitatea 
noțiunii de aclimatizare, pe 
lingă altitudinp. Deși a lucrat 
în țară la Piatra Arsă, acolo 
unde alți atleți s-au codit să 
meargă, el este încă neaco- 
modat. Se află în atenția 
tehnicienilor și a medicilor 
aflați aci, dar personal cred 
că un tratament senzațional, 
cu rezultate miraculoase, l-ar 
constitui niște scrisori de-a
casă pe care mărșăluitorul nos
tru le așteaptă mai dihai de- 
c.ît linia sosirii după înde- 
lungații kilometri parcurși de 
until singur. Dacă i-au ajuns 
băiatului chiloții și rol-filmul, 
nu s-ar putea să-i parvină 
cumva și o scrisoare, două? 
Din păcate nu numai lui ii 
lipsesc veștile de acasă, ci și 
altor sportivi din lotul nostru. 
Este ciudat că. asemenea „în
tăritoare" parvin mai ales an
trenorilor, oficialilor și in nu
măr impresionant celorlalți 
sportivi străini, în timp ce 
alor noștri li se lungește gî- 
tul după factorii satului din 
a căror tolbă nu apar plicuri 
pentru olimpicii români. Să-i 
fi uitat, cu toții ? Și cei de- 
acasă și colegii de club și 
prietenii ? Sau mai simplu, și 
mai puțin grav, numai orga
nele poștale de acasă ? Ce- 
ar fi să se ocupe cineva și de 
acest aspect de loc de negli
jat ?


