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• „VINÂTORII DE TALERE" IN LUPTA CU „VÎNATORII DE 
AUTOGRAFE" • GHEORGHE SENCOVICI ARE UN BENGHI

• PĂPUȘILE LUI ION DUMITRESCU

Din rațiuni regulamentare, 
Poligonul olimpic de tir nu 
a fost deschis încă pentru 
sportivi, așa îneît antrena
mentele acestora sînt excen
trice și cine ar dori să-i poa
tă urmări în aceeași zi ar a- 
vea de făcut un efort. Efort 
pe care eu nu am reușit să-l 
împlinesc în acest oraș în 
care distanțele se măsoară în 
mulți kilometri de la o bază 
la alta. Dar am ales „tiro a 
pinehone" un loc extrem de 
pitoresc ' pentru ca și bietul 
meu suflet de reporter, hăi
tuit de distanțe (și fără în
doială de curiozitatea dv. iu
biți cititori) să aibă un ra
bat la capitolul îneîntarea 
personală.

Intr-adevăr, poligonul de 
talere și skeet este amplasat 
într-un loc înălțat deasupra

orașului, strîns între două văi 
înguste, într-un cartier pe 
care au suit probabil multe 
milioane de pesos o dată cu 
posesorii lor ce și-au con
struit vile comode pe care, 
dacă nu ești foarte atent, poți 
să nu le zărești dincolo de 
porțile lor zăvorite și de ga
rajul care, potrivit obiceiului 
țării, se face în fața casei la 
intrare (probabil să nu te uzi 
cînd ieși din casă și pînă la 
automobil...).

Am ajuns în miezul unui 
antrenament cu participare 
selectă, i Italia, S.U.A., Româ
nia. Adversari care se cu
nosc și se apreciază reciproc. 
Primul care îmi iese în cale 
este Ion Dumitrescu, cam
pionul olimpic la talere (și

(Continuare in pag. a 4 o)

ÎN TABĂRĂ PRIMELE HOTĂRlRI ALE SESIUNII C.I.O.
LA OAXTEPEC

L.a 90 de kilometri sud-vest 
de Mexico, în statul Morelor, 
și la doar 5 kilometri de Haci
enda (unde Brigitte Bardot și 
Jeanne Moreau au turnat fil
mul „Viva Maria"), în stațiu
nea baineo-climaterică Oaxtc- 
pec, s-a inaugurat tabăra olim
pică internațională de tineret, 
in care.se află peste 1 000 de 
fete si băieți intre 15 și 20 de 
ani. Ei vor petrece aci 15 zile de 
activitate culturală și sportivă. 
După defilarea pe stadionul lo
cal a delegațiilor participante 
un tinăr student mexican, în 
costum folcloric, n pronunțat 
jurămîntul solemn de a men
ține și întări spiritul de pace și 
prietenie, care a inspirat orga
nizarea acestei tabere. în cadrul 
însorit al văii sălbatice în care 
revoluționarul mexican Emilio 
Zapata a condus masele popu
lare la luptă, la începutul aces
tui secol, ceremonia s-a înche
iat cu un enorm balet multico
lor executat pc gazonul stadio
nului dc peste 500 de dansatori 
amatori, care au reluat tema 
pelerinajului triburilor Nahoa 
și Aztec înspre Tenochtitlan 
uncie au fondat actualul Mexic.

Joi dimineața toți partici- 
panții ia tabără se vor reuni 
într-un mare miting în piața 
Constituției din Ciudad de Me
xico.

Din multitudinea de probleme care se 
află pe agenda de lucru a sesiunii C.I.O. 
cîteva s-au și conturat în hotăriri :

1. Jocurile Olimpice de iarnă de la Sap
poro vor avea loc între 3 și 13 februarie 
1972 ; 2. La Mexico pentru prima, oară 
în istoria Jocurilor Olimpice, un arbitru 
ales de comitetul de organizare va de
pune în cadrul ceremoniei de deschidere 
un jurămînt analog cu cel al sportivilor :

3. La J.O. viitoare. C.l O. a adăugat în 
program proba de tir la mistreț alergător. 
Alte propuneri asemănătoare au rămas 
în suspensie Președintele Federației in
ternaționale de iahtîng, Croce, a cerut 
— de exemplu — suplimentarea progra
mului de iahting cu o cursă în larg. 
A fost respinsă cererea Federației inter
naționale de caiac-canoe de a se înscrie 
in programul olimpic o cursă de slalom

nautic. Se așteaptă propunerea Federa
ției internaționale interesate' pentru in
troducerea în programul viitor a J.O. a 
turneului feminin de baschet. Va fi re
examinată propunerea vizînd organizarea 
unui turneu feminin de handbal pe lingă 
cel masculin la J O. din 1972. Sesiunea 
viitoare a C.I.O. se va ține in mai 1969, 
la Varșovia.

-Atletul italian Eddy Ottnz 
(177) surprins de fotore
porter pe una din aleile 
satului olimpic alături de 
cîțiva. atleți americani ■. 
John Carlos (la stingă). 
Julia Marie Dyer și Leo 
Coleman (în extrema 
dreaptă).

Telefoto A. P. ~
AGERPREȘ
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VICTORIE LA LIMITĂ, EVOLUȚIE MEDIOCRĂ
Selecționata divizionară de fotbal a României —Selecționata divizionară a Poloniei: 1-0 (1-0)

IAȘI, 9 (prin telefon de la 
trimișii noștri).

Stadion „23 August"; timp 
frumos, vînt slab; teren 
moale; spectatori aproximativ 
20 000. A marcat : Dembrovschi 
(min. 24).

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA A POLONIEI: Kostka 
(min. 46 Gomola) — Lesz- 
czynski, Oslizlo, Wrazy, Bazan 
(min. 55 Mlhalik), Bula (min. 
82 Stachula), Winkler, Ko- 
zerski, Sadek, Szoltysik, Ja- 
rosik (min. 46 Rotter).

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA A ROMÂNIEI : Coman 
— Sătmăreanu, Boc (min. 30 
Hălmăgeanu, min. 81 Petescu), 
D. Nicolae, Mocanu, Gher- 
gheli, Dinu, Pîrcălab, Dobrin 
(min. 70 Voinea), Dembrov- 
sclil, Lucescu.

A arbitrat bine BABACAN 
DOGAN (Turcia), ajutat la 
linie de Gh. Popovici și E. 
Vlaiculescu (România).

Ideea programării la Tași 
a partidei internaționale de 
fotbal dintre selecționatele 
divizionare ale României și 
Poloniei s-a dovedit salutară, 
bătrînul oraș moldovenesc 
constituind o gazdă excelen
tă din toate punctele de ve
dere. Profitând de timpul ad
mirabil, mii și mii de ieșeni 
au luat drumul Copoului, um- 
plînd pînă la refuz stadionul. 
Ei au făcut o caldă manife
stație de simpatie echipei 
noastre, pe care au încura
jat-o (fenomen mai rar în
tâlnit în București sau în al
te orașe din țară) chiar și în 
momente dificile pentru ea. 
Din păcate, plăcutei ambian
țe create, generozității publi
cului local, nu i s-a răspuns 
printr-un joc de calitate. Dim
potrivă, chiar, în cea mai 
mare parte a ei, întâlnirea a 
fost de un slab nivel tehnic 
și spectacular, pe teren pre-

dominînd nervozitatea și gre
șelile jucătorilor din ambele 
echipe.

Selecționata divizionară a 
țării noastre (în fapt, echipa 
națională) nu a corespuns aș
teptărilor, obținînd după mul
te emoții o victorie la limi
tă. Acest deznodământ este 
cu atît mai surprinzător, cu 
cit echipa oaspe s-a prezen
tat în confruntarea de la Iași 
fără cele trei vedete ale fot
balului polonez: LUBANSKÎ, 
ZMIIJEVSKI și FABER, va
loroși înaintași. Cu aceștia în 
formație, oaspeții ar fi deve
nit, fără îndoială, mult mai 
periculoși în atac, ar fi creat 
clipe și mai grele apărătorilor 
români (îndeosebi lui Sătmă- 
reanu, Hălmăgeanu și Dumi
tru Nicolae), care astăzi s-au 
comportat necorespunzător, în 
prima repriză chiar lamen
tabil. Așa descompletată cum 
era, selecționata poloneză a 
dat o replică viguroasă, pu- 
nînd deseori în pericol poar
ta lui Coman, pe care numai 
intervențiile prompte ale a- 
cestuia și imprecizia în șut a 
înaintașilor oaspeți, au sal- 
vat-o de primirea vreunui 
gol.

Este drept că și înaintarea 
echipei române, care azi s-a 
mișcat ceva mai bine desît 
de obicei (Lucescu a fost de
stul de activ în cea mai mare 
parte a timpului de joc, iar 
Dembrovschi și-a făcut un 
debut remarcabil, dacă luăm 
în considerație doar prima 
repriză) și-a creat suficiente 
situații favorabile, dar faptul 
că nu le-a concretizat rămîne 
înscris ca o deficiență de ne
ignorat.

Iată de ee, cu toată re
cunoașterea unui anumit pro
gres marcat de înaintașii no

ștri față de ultimele lor evo
luții, precum și a handicapu
lui suferit de apărarea selec
ționatei române prin acciden
tarea încă din primele minu
te de joc a lui Boc (întinde
re de ligamente), nu putem 
considera comportarea de an
samblu a echipei deeît ca me
diocră. Ba chiar ca ne«on- 
cludentă, dacă o raportăm la 
caracterul de verificare pe 
care l-a avut partida de azi, 
înaintea importantei confrun
tări de la 27 octombrie cu 
reprezentativa Portugaliei, din 
preliminariile campionatului 
mondial.

Și o nedumerire; ne-a sur
prins decizia antrenorilor de 
a-1 schimba pe Dobrin eu 
Voinea, într-un moment în 
care echipa noastră se afla 
în ofensivă, iar piteșteanul 
lăsase pînă atunsi o impre
sie mai bună deeît alți coe

chipieri ai săi. înloeuire ne
fondată și primită cu protes
te vehemente de către spec
tatori.

Filmul jocului
Așa cum ne așteptam, 

echipa noastră are un dema
raj foarte puternic. Chiar în 
primele 3 minute, portarul 
polonez este avertizat de șu
tul din voie al lui Dobrin, 
care a trecut de puțin peste 
bara transversală.

MINUTELE 5—15’ atacuri 
rapide ale fotbaliștilor ro-

Constanîin FIRANESCU 
Marius POPESCU

(fontinuare in pag. a 3-a)

LA BOXs

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ (JUNIORI) 5-5
OLTENIȚA, 9 (prin tele

fon). — Sala Clubului Ș.N.O. 
din localitate s-a umplut 
pînă Ia refuz, peste 700 de 
spectatori asistând la întâlni
rea dintre boxerii juniori ai 
României și cei ai R. D. Ger
mane. Reuniunea s-a încheiat 
cu un scor egal i 5—5. ce 
nedreptățește însă pe boxe
rii români, care au fost mai 
buni deeît oaspeții. Unul din
tre cele mai frumoase me
ciuri a fost cel susținut de 
E. Mihalcea (16 ani) în com
pania lui Vealon. Pugilistul

român a cîștigat prin aban
don în repriza a Il-a.

lată rezultatele tehnice, în 
ordinea categoriilor i Adam 
p p. Warnke; Toni b.p Ur
ban ; Guinea b.p. Rother ; E. 
Mihalcea b. ab. 2 Vealon ; 
Fâpălău PP. Heiman ; l*e- 
tean b.p. Sobotka ; O. Mihal- 
cea b. ab. 3 Rheim ; Ilie p p. 
Schmidt (decizie eronată); 
Siliște p.p. Fischer ; Zelinca 
p.p. Zechel (decizie eronată).

Vineri, la Ploiești va avea 
loc revanșa.

C. TRAIAN

REPORTAJE ȘI COMENTARII,

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

LA A XIX-A OLIMPIADĂ

Norma Enriqueta Basilio. atleta mexicană care a fost de
semnată de organizatori, pentru a purta torța olimpică pe 
ultimii 400 rn și pe cele 90 de trepte pînă la vasul metalic 

in care flacăra va arde pe toată durata Jocurilor.

Telefoto ; A.P.—AGERPRJSS

©MANIFESTUL SPORTULUI

©PRONOSTICURI ATLETICE 

©BILANȚ MONDIAL 1968 (ÎNOT-III)
• AVALANȘĂ DE PERFORMANȚE

EXCELENTE PE VELODROM
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„ZEUL FLORILOR"
Merită să faci o vizită 

la Xochimilco (care înseam
nă „Zeul florilor"), locul de 
desfășurare a probelor de 
canotaj academic, caiac și 
canoe din cadrul J O. Știu,

foarte mulți mă vor invidia si pe bună 
dreptate deoarece fac de aci,' din Mexic, 
această afirmație care poate stîrni nos- 
talgn și_ zîmbefe acre. O fac totuși, pen- 
*rn CĂ. 'n cei cîțiva gazetari români
arlațj îp acest an la Olimpiadă dorim din 
toată inima să vă facem să participați 
cit mai intens la marele spectacol care va 
începe peste cîteva zile. Si pentru a nu 
vă simți cu toiul străini de cadrul diver
selor locuri de întrecere sau pentru a nu 
vă lăsa complet absorbifi de lupta spor
tivă propriu zisă atunci cind ea va în
cepe, vei încerca, din cînd în cînd, atîta 
timp cît starturile olimpice nu mă vor 
ajunge din urmă, să vă iac cunoșlintă cu 
marile scene pregătite la Mexic peniru cei 
mai valoroși sportivi ai lumii.

Astăzi am fost la Xochimilco în căuta
rea sportivilor români pe care-i poți iden
tifica ușor deoarece tricourile lor albe, cu 
cele trei culori înlănțuindu-le pieptul, atrag 
privirile încă de departe. Dar, mai îna
inte de a-i descoperi pe ei, noua bază de 
la Xochimilco a ținut să mi se prezinte așa 
cum nu au putut s-o facă nici prospectele 
pe care le, studiasem înainte de a veni aci 
și, fără nici o ironie, nici articolele cu 
acest subiect citite pînă acum.

Ceea ce surprinde — și, încă din primul 
moment, la Xochimilco — este simplita
tea cuceritoare a locului și amenajărilor, 
armonia liniilor și echilibrul de proporții 
pe care numai un ochi și un condei ins
pirat le-au putut realiza deoarece decorul 
este dominat de peretele semi-circular al 
munților care închid, nu prea departe, o- 
rizontul dînd un punct de sprijin odihnitor 
privirilor, un colorit variat și un sentiment 
de liniște și forță, deopotrivă de cuceri
toare.

In această uriașă scobitură terestră, pe 
care înălțimile din jur o marchează net, 
se întindeau pînă nu de mult niște mlaș
tini fet'de care destrămau noblețea naturii 
și intesiau întreaga regiune. Ei bine, acum 
stau In fesța unei îmbinări înlre cele cî
teva elemente constitutive ale naturii în
săși și nu pot reface vechiul peisaj pen
tru câ, în prezent, acordul dintre munți, 
apo și iarbă (care tocmai este tăiotă și 
împrăștie același parfum nostalgic al cîmpi- 
ilor de acasă, cînd le atinqe coasa) este 
atît de pur îneît nu lasă loc reconstitui
rilor.

Spre pieptul păros al munților, acoperifi 
de păduri, se îndreaplă ca niște imense

percutoare, cele cîteva canale de apă lim
pede, ușor vâlurită de un vînt prietenos. 
Mi se spune că nu sînt singurele. Ca în în
treaga regiune, transformată pentru o suc
cesiune de baze nautice, sînt zeci, poate 
chiar ,sute, de asemenea sulițe de apă în
chipuind, în acest caz, o uriașă harfă ale 
cărei coarde au sensibilitatea fluidă a 
apei și pe core vor cînta cu brofe mus
culoase mînuind vîsla, padela, rama și 
pagaia, marii virtuoși ai lumii sportive, cre- 
înd simfonii unice, într-o singură execuție 
adresată în exclusivitate naturii din jur 
care șlie să le asculte. Căile acestea de 
apă lină, a căror direcție rectilinie le con
feră un grad de decizie impresionant, par 
că se reped spre masivii din față păfrun- 
zînd, probabil, în substanța lor de unde, 
desigur, au și apărut încheind astfel în 
taină un ciclu perfect al propriei lor e- 
xistențe.

Tribunele din jur, marele panou elec
tronic, „compania" pavilioanelor, triste fără 
podoaba steagurilor, și spațioasele hale 
care adăpostesc ambarcațiunile, locurile 
cele mai animate peste cîteva zile, pălesc, 
acum, iopindu-se parcă în fața desovîrșirii 
dintre ceea ce au creat natura și oamenii. 
Pe marginile canalelor, alunecă tăcute bi
ciclete pilotate de antrenori. O mecanică 
aparte, combinată cu imaginația și nece
sitatea acestui gen de întreceri, a trans
format simplele și casnicele biciclete în 
complexe pupitre pe care sînt instalate : 
o mică placă servind drept masă de scris, 
cu hîrtii si stilouri, cronometre și un hout- 
parleur. Aparate de fotografiat sau de 
filmat completează acest arsenal ciudat 
dar indispensabil. Și, coborînd pentru cî
teva clipe privirile din zare spre linia ori
zontală, atît de animată de efortul spor
tiv, în toată această agitație de furnicar, 
pe liniile de apă și pe fîșiile de pămînt din
tre ele, zăresc un singur om pe propriile 
sale picioare, mergînd ca fiecare dintre 
noi, calm și puțin legănat, neîmpovărat de 
aparate și scule, neînarmat cu nici un 
produs al tehnicii moderne, ci doar sfre
delind cu ochi de viezure tot ceea c© se 
petrece în jur.

Acest om singuratic și stăpînit este Radu 
Huțan, antrenorul caiaciștilor și canoiștilor 
români. Toți cei care trec pe lingă el, chiar 
dacă o fac pentru a zecea oară în această 
zi, își înclină capul în semn de salut. Com
plimentul nu este gratuit și cel căruia i se 
adresează îl merită. Mă bucură să con
stat că, în deplina armonie de aici, un 
acord nuanțat aparține unui compatriot.

Emanuel VALERIU

Ciudad de Mexico, 9 octombrie
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REZULTATE SCONTATE ÎN ETAPA Dl IERI A CAMPIONATULUI FEMININ
Ieri, s-a disputat etapa a 

XV-a a campionatului feminin 
de handbal, in cadrul căreia 
s-au înregistrat, in general, re
zultate scontate.

Confecția București — Liceul 
nr. 4 Timișoara 7—4 (2—2).
Sesizam, încă de la meciul cu 
Universitatea București, eclipsa 
de formă prin care trece Con
fecția, ...vizibilă la echipa bucu 
reșteană și în meciul de ieri. 
Condusă de două ori (min. 9 
și 12), formația bucureșteană 
n-a reușit să cîștige întîlnirea 
cu o echipă ce părea să nu-i 
pună probleme decit la o di
ferență de 3 puncte, dintre care 
unul datorat exclusiv arbitru
lui Paul Cobilici (mingea a 
lovit bara și el a acordat gol !).

Universitatea București — 
Textila Buhuși 16—15 (10—10). 
Studentele au avut în jucătoa
rele de la Buhuși un adversar 
deosebit de combativ, care s-a 
apărat cu dîrzenie și nu a per
mis bucureștencelor să se dis
tanțeze la o diferență mai mare 
de două goluri. îmbucurător 
este faptul că Textila a avut 
permanent capacitatea să recu
pereze diferențele de scor, 
ajungînd chiar să conducă de 
două ori. Nu-i mai puțin ade
vărat că misiunea lor a fost, în 
bună măsură, facilitată de mo
dul defectuos în care s-au apă
rat studentele.

Rapid București — Rulmen
tul Brașov 25—9 (9—3). Insufi
cient încălzite (au sosit la termen 
abia cu 5 minute înainte de 
începerea partidei), cu un por
tar în zi proastă și cu un atac 
total lipsit de orientare, brașo- 
vencele nu au putut rezista rit
mului impus de gazde. Acestea 
s-au distanțat de la început, 
avind în Starck o bună reali
zatoare (13 goluri).

Voința Odorhei — Universi
tatea Timișoara 10—13 (4—9).

Victorie comodă, studentele 
conducind în min. 40 cu 12—5, 
pentru ca, numai cu două mi
nute înainte de final scorul să 
fie 12—10 pentru oaspete. (I 
Bartan — coresp.).

AZI, ETAPA ÎN CAMPIO
NATUL MASCULIN

Cea de a VlI-a etapă a cam
pionatului masculin progra
mează azi în Capitală două 
partide ce se anunță deosebit

versitatea București, după eșe
cul suferit in partida cu Steaua 
va căuta să se reabiliteze în 
fața suporterilor săi în dauna 
Politehnicii Timișoara. Ambele

Atac la poarta oaspetelor. Fază clin meciul Universitatea
București-Textila Buhuși

de atractive : Dinamo Bucu
rești, în lupta pentru primul 
loc, primește replica echipei 
Universitatea Cluj, ocupanta 
locului III in clasament; Uni

ACTIVITATEA PE SCURT

Foto : T. ROIBU 
jocuri sînt programate pe te
renul Dinamo, începînd de la 
ora 1-1,30, cînd va avea loc me
ciul Universitatea București — 
Politehnica Timișoara.

în țară au loc întîlnirile Po
litehnica Galați — Steaua, Di
namo Bacău — Rafinăria Te- 
leajen și Dinamo Brașov — Ti
mișul Lugoj.

| 8000 DE ELEVI 
ÎN ÎNTRECERI

Toamna aceasta, tradițio
nala deschidere festivă a 
anului sportiv școlar a re
unit la startul întrecerilor 
peste 8 000 de elevi. Pe cinci 
stadioane (Tineretului, Dina
mo, „23 August*, Progresul 
și Electra) școlarii — îmbră- 
cați în frumoase tricouri 
multicolore — au raportat că 
sînt „GATA SA ÎNCEAPĂ 
NOUL AN SPORTIV*.

Apoi, reprezentanții spor
tului pitic și-au disputat în- 
tîietatea în diferite întreceri. 
La atletism, bunăoară, selec
ționatele școlare ale tuturor 
sectoarelor din Capitală (1679 
de concurenți I) s-au întrecut 
în diferite probe. La „scenă 
deschisă* a fost aplaudată 
eleva Adriana Teodorescu, 
de la Școala generală nr. 
141, performera acestor con
cursuri : 5,02 M la săritura 
în lungime și 8 SEC pe 60 m 
plat.

Rezultate frumoase au ob
ținut și elevii : Mihai Zara 
(14 ani, Școala generală nr. 
132), 1,50 m la înălțime ; Li- 
viu Sînc (Școala generală nr. 
163). 7,8 sec pe 60 m și 5,42 
m la lungime ; Castelana Pa- 
velescu (Școala generală nr. 
39) 8,8 sec pe 60 m ; Nicoleta 
Furtună (Școala generală nr. 
10) 4,52 m la lungime.

Micii atleți din sectorul 7 
au realizat în cadrul aces
tor sărbătorești întreceri șco
lare și haremurile pentru 
obținerea insignei „Cercurile 
olimpice". Iată pe cei șapte 
„magnifici*, noi purtători ai 
celor cinci cercuri : Nicolae 
Vldițu (Șc. gen. 198), Dan 
Duță (Șc. gen. 193), Liviu 
Sînc (Șc. gen. 163), Șer- 
ban Sfîrloșî (Șc. gen. 164), 
Constantin Ciodin (Șc. gen. 
163), Adrian Husar (Șc. gem 
152) și Florea Vîlcu (Șc. gen. 
168).

O INIȚIATIVĂ MERITORIE
La Odorheiul Secuiesc, con

siliul municipal pentru edu
cație fizică și sport, comisia 
municipală de atletism și 
școala sportivă au organizat 
în colaborare, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, un reușit 
concurs. Dotat cu „Cupa ani
versării", concursul s-a înscris 
printre manifestările prileju
ite de sărbătorirea a 375 de 
ani de la înființarea liceului 
din localitate care astăzi 
poartă numele Dr. Petru 
Groza. Grație intensei popu
larizări și entuziasmului de
pus în pregătirea acestei ac
țiuni (remarcat în mod de
osebit prof. B. Tdrok), în 
tribune au fost prezenți nu
meroși spectatori, printre 
care și președintele consiliu
lui popular al municipiului.

Pe noua pistă a stadionu
lui orășenesc au evoluat pe
ste 200 de concurenți din ju
dețele Mureș, Harghita și Coc 
vasna, evidențiindu-se atleții 
Ildico Craus, Viorica Vereș, 
Alexandru Caracsony, Gheor- 
ghe Lustig (Șc. sp. Sf. Gheor- 
ghe — antrenor Anton Bog-

Dt IA START IA SOSIRE
dan), Ecaterina Szucs, Olgă 
și Elisabeta Covaci (Tractorul 
Tg. Secuiesc — antr. A. Ka- 
lith), Viorica Mureșan (Mure
șul Tg. Mureș — antrenor I. 
Buzdugan).

Inițiativa organizatorilor 
din Odorheiul Secuiesc este 
meritorie și demnă de sub
liniat. Astfel de competiții 
trebuie extinse în toate ju
dețele, mai ales în cele cu 
secții nou înființate sau care 
nu sînt cuprinse în campiona
tul republican pe echipe. Este 
bine ca în preocupările 
consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport 
să fie prevăzută de pe 
acum includerea în calenda
rul competițional pe 1969 a 
cîtorva etape pentru concur
suri locale, în genul celui or
ganizat recent la Odorheiul 
Secuiesc.

prof. Ion CHIRAN

RELUAREA CAMPIONATU
LUI PE ECHIPE

Sîmbătă și duminică se vor 
desfășura întîlnirile din ca
drul etapei a IlI-a a cam
pionatului republican pe e- 
chipe (primele etape au avut

loc în luna mai). în catego
ria A se dispută meciurile 
Steaua—Metalul—Argeș și
Dinamo—Rapid—Timiș (la
București), Cluj — Brașov— 
C.A.U I (la Cluj). Celelalte 
întîlniri: CAT. B, SERIA I : 
Constanța—Galați — Progre
sul (la Constanța), (Construc
torul — Iași—C.A.U. III (la 
București), Ilfov — Bacău — 
Neamț (la Giurgiu) ; SERIA 
A II-A : Caraș Severin — 
Maramureș — Dolj (la Reșița), 
Arad — Hunedoara — Pra
hova (la Arad), Bihor—Mu
reș—Sibiu (la Oradea). Biroul 
F.R.A. a hotărît ca perfor
manțele atleților participant! 
la J.O. să fie luate în consi
derație în etapele a III-a și 
a IV-a a campionatului pe 
echipe. Va conta numai re
zultatul obținut în ultima 
participare, fie ea la califi
cări, serii, semifinale, finală. 
Este vorba de Lia Manei iu, 
Valeria Bufanu. Șerban Cio
chină (Metalul Buc.), Mihae- 
la Peneș (Dinamo Buc.), Vio
rica Viscopoleanu (Steaua), 
Virginia Bonei (Rapid Buc.), 
Ileana Silai (jud. Cluj), O- 
limpia Cataramă (jud. Argeș), 
Csaba Dosa (jud. Mureș).

CINCI NOI RECORDURI ALE TĂRII

• După meciurile disputate 
duminică în Capitală au in
tervenit importante modifi
cări în partea superioară a 
clasamentului diviziei A de 
lupte greco-romane. Astfel, 
Dinamo București a urcat de 
pe locul 8 pe 2, Metalul 
București de pe 6 pe 3, iar 
C.F.R. Timișoara a coborît 
de pe locul 2 pe 8.
1. Steaua 7 7 0 0 122,5 40,5 21
2. Dinamo Buc.

6600 138 46 18
3. Met. Buc. 7 5 0 2 105 85 17
4. Electroputere Cr.

6 5 0 1 79 69 16
5. Rapid Buc. 7 4 0 3 107 93 35
6. C.S.O. Galați

7 3 1 3 98 102 14
7. A.S.M.T. Lugoj

7 2 1 4 74,5 98,5 12
8. C.F.R. Timiș.

7 2 0 5 79 125 11
9. Steagul roșu Brașov

6204 75 93 10
10. Metalul Marghita

■ 6 0 0 6 71 109 6
11. Progresul Buc.

6006 57 107 6
12. A.S.A. Cluj

2 0 0 2 11 37 2

• Antrenorul luptătorilor 
giuleșteni, M. Belușica, și-a 
manifestat indignarea față 
,de comportarea sportivului 
său Al. Marmara, care după 
primul meci a părăsit sala 
fără să-l anunțe. Din aceas
tă cauză Rapidul a pierdut 
cite un meci prin forfait. 
Așteptăm de la clubul Rapid 
măsurile ce se impun.

© La cîntarul oficial timi
șoreanul C. Vîrtosu nu s-a 
încadrat în limitele catego
riei. Așadar, acest sportiv 
a făcut deplasarea la Bucu
rești ca turist, dar... pe ba
nii asociației !

• Arbitrul Gh. Mihăilă 
(București) s-a dovedit și de 
această dată incompetent. 
Programarea acestuia la me
ciurile primei categorii atra
ge îndreptățite nemulțumiri 
din partea antrenorilor și 
sportivilor. Colegiul central 
de arbitri ar putea să-i scu
tească și pe unii și pe alții 
de asemenea neplăceri.

• Sîmbătă și duminică, în 
localitățile Baia Mare, Ora
dea, Pitești, Ploiești, Timi
șoara, Odorhei și Brăila au 
loc întrecerile ultimei etape 
a campionatului de califi
care pentru divizia A la 
ambele stiluri.

0 REUȘITĂ NOCTURNĂ LA BRĂILA

Recent, s-a desfășurat în 
nocturnă, pe un circuit din 
centrul orașului Brăila, o 
competiție cu adițiune de 
puncte,' organizată de către 
Consiliul sindical județean. 
De-a lungul traseului, care 
a măsurat 1.750 m (acoperit 
de 20 de ori), pe un trotuar 
și pe altul erau înșiruite, în-

PRIMUL CICLOCROS 
AL SEZONULUI

în organizarea comisiei de 
ciclism a C.M.E.F.S. Bucu
rești va avea loc duminică 
dimineața primul ciclocros al 
sezonului. Competiția, dotată 
cu „Cupa de toamnă* se va 
desfășura pe un traseu situat 
în Balta Albă.

RECONSICZRAREA VECHILOR „SECRETE"
Mișcarea sportivă din țara noa

stră ' a obținut în ultimele doua 
decenii o serie de rezultate re
marcabile. Dacă pînă în perioada 
1948—50, România se afla cronic 
la periferia ’clasamentelor mon
diale sau europene, în anii urmă
tori numeroși sportivi și multe 
echipe românești au cucerit tit
luri mondiale, olimpice, europene, 
conferind sportului nostru un me
ritat prestigiu. La baza lor s-au 
aflat, în primul rînd. cuceririle 
metodico-științifice, aplicate cu 
perseverență de către antrenori 
și sportivi, extinderea bazei ma
teriale și de masă a sportului no
stru.

întrebarea care se pune, care 
frămintă și care — de altfel -- 
a mal fost nu o dată dezbătută 
este : t .

B Ce anușie determină, in pri
mul rînd, marea performanță : 
calitățile tehnice sau calitățile fi
zice ?

Fără- vreo intenție de a sub
aprecia factorul tehnic, care re
prezintă o componentă de mare 
însemnătate, ne exprimăm, totuși, 
părerea că seria amețitoare a re
cordurilor stabilite în ultima vre
me (unele atingînd cifre și valori 
de-a dreptul incredibile) este, 
înainte de toate, expresia BO'l EN- 
Ț1ALULUI BIOLOGIC, al înalte
lor calități fizice, pe fondul că
rora se brodează cea mai desă
vârșită MĂIESTRIE TEHNICA.

Acest punct de vedere își gă
sește nenumărate confirmări prac
tice. Nu de puține ori am fost 
martorii situațiilor în care mari 
tehnicieni au fost, pur și sim
plu, sufocați de superioritatea fi
zică a adversarilor lor. Longevita
tea sportivă, constanța rezultatelor 
și valoarea lor ridicată, perioada 
îndelungată de menținere a for
mei sportive, nu sînt atribute ale 
predominenței TEHNICE sau 
TACTICE, așa cum, în ultimul 
timp, încearcă să acrediteze unele 
concepții. Toate acestea sînt ur
marea creșterii permanente a 
POTENȚ1ALULUL BIOLOGIC al 
sportivului, lată legea care guver
nează marile performanțe, mai 
ales astăzi, cînd sistemul compe- 
tițional intern și internațional, in
clude în calendarul sportiv un 
număr mare de întreceri pe du
rata întregului an. Rezultatele ob
ținute de fotbaliștii englezi, schi
orii francezi, halterofilii polonezi, 
baschetbaliștii sau înotătorii a- 
mericani (care nu intră în apă 
3—4 luni pe an, ci se pregătesc 
pe uscat), caiaciștii și canoiștii 
români (vezi „Sportul’3 nr. 171 din 
4 mai a.c.) sînt dovezi absolut fi
lo even te.

Din păcate, unele dintre lotu
rile noastre reprezentative, prea 
credincioase curentelor „la modă-4, 
s-au jucat cu alternarea, de la o 
extremă la cealaltă, a factorilor 
antrenamentului, dîndu-i. zor cînd 
cu pregătirea fizică, cînd cu cea 
tehnico-tactică și nefăcînd bine, în 
ultima instanță, nici una.

Pornind de la „cauza cauzelor4, 
Comisia de ce ordonare a activi
tății științifice .in CNEFS, în co
laborare cu Cabinetul metod ico- 
științific al CJEFS Constanța, a 
organizat, nu de mult, cea de a 
III-a Consfătuire, pe tema : „AS
PECTE NOI IN PROBLEMA CO
RELAȚIEI DINTRE MIJLOACELE 
SPECIFICE ȘI NESPECIFICE IN 
REALIZAREA PREGĂTIRII FI
ZICE NECESARE SPORTULUI 
DE PERFORMANȚA*.

Specialiștii din principalele ora
șe ale țării, reprezentanți ai me- 
dicinei sportive, ai federațiilor și 
ai conducerii CNEFS, au dezbătut 
cu competență și simț de răspun
dere aspectele complexe, multi
plele fațete ale problemei.

Raportul susținut de Centrul de 
cercetări științifice al CNEFS, 
„Pregătirea fizică la unele loturi 
naționale», cel prezentat de Cen
trul de medicină sportivă al Mi
nisterului Sănătății, „Criterii me
dicale de apreciere și dirijare a 
pregătirii fizice», precum și cora- 
portul medicului Octavian Pope
scu, „Pregătirea și rolul sistemu
lui nervos vegetativ in sportul de 
perlormanță», au constituit pre
țioase puncte de reper ale con
sfătuirii.

Merită, mai întîi, aprecieri po
zitive ținuta științifică a lucrări
lor, ca și eforturile depuse de or
ganizatori (prof. Rodica Simione- 
scu, prof. Eugen Mpcanu, prof. 
Emilia Nicodim etc.). Remarcăm 
de asemenea conținutul lucrărilor 
pe ramuri de sport ; atletism (3 
expuneri), gimnastică (2), baschet

ADNOTĂRI LA 0 CONSFĂTUIRE 

METODICO—ȘTIINȚIFICĂ

(2), canotaj (2), volei, rugbi, hand
bal și tenis de masă (cîțe una) 
și, în special, temele „Metode noi 
de dezvoltare a rezistenței spe
ciale în atletism» (Vasile Dumi
trescu), „Importanța mijloacelor 
specifice și nespecifice in pregă
tirea fizică a jucătorilor de tenis» 
(Ella Constantinescu), „Criterii 
de apreciere a pregătirii fizice a 
studentului vîslaș» (Anton Bălan), 
„Metodica dezvoltării detentei la 
gannasti» (Oct. Ungureanu), „Me
tode actuale de îmbunătățire a 
pregătirii fizice in gimnastică» 
(N. Hoștiuc), „Pregătirea fizică a 
alergătorilor» (V. Cătină și C. Io- 
vânescu). O bună impresie a lă
sat. ca de obicei, prodigiosul Ca
binet metodic al clubului Steaua 
(condus de prof. Ion Mureșan) 
prin lucrările prezentate de P. 
Cosinănescu (rugby), Șt. Achim 
(haltere) și P. Brașoveanu (volei). 
In egală măsură s au evidențiat 
și temele susținute de colectivul 
catedrei de educație fizică a In
stitutului pedagogic, Liceului nr. 
4 și Dispensarului sportiv din 
Constanța.

Unele lucrări, Ga de pildă, cele 
ale dr. Carmen Dumitru și dr. A. 
Șzoghi, au expus prețioase ja
loane conținutului pregătirii fizice 
precizînd că „numai un complex 
de investigații poate da răspuns 
necunoscutelor ce apar în prac
tica medicală și metodică”. Au
torii au susținut cu ardoare intro
ducerea mijloacelor tehnice mo
derne (vectordinamografia, cine- 
vecTordinamografia etc.), care per
mit măsurarea și analiza comple
xă a efortului depus în timpul 
acțiunilor sportive, au pledat pen
tru folosirea ci cedrilor electro
nicii, a înregistrărilor tel-emetrice 
care îngăduie o analiză foarte 
precisă și obiectivă a procesului 
de pregătire.

In privința corelației dintre mij
loacele specifice și nespecifice fo
losite în pregătirea fizică, s-a

arătat, din nou, că ponderea a 
căzut în general pe cele specifice, 
redueîndu-se exagerat, și neju
stificat, sfera și numărul mijloa
celor nespecifice. De exemplu, 
loturile naționale de lupte, scrimă 
(vezi „Scînteia Tineretului» din 
27.VII a.c.), volei, baschet (f), at
letism, tenis de masă au pus ac
cent pe pregătirea specifică (teh
nică), chiar și în perioada pregă
titoare, rezervată în mod normal 
pregătirii fizice, acumulărilor can
titative. Caracterul unilateral al 
pregătirii, cu accent pe speciali
zare, a ajuns, in unele cazuri, 
pînă la 80 la sută (!).

Acest sistem are și o altă la
cună, în sensul că prin modul 
de organizare și desfășurare a lec
ției se creează foarte multe pauze, 
iată- de exemplu, ce arată efor- 
tograma înregistrată la sportivul 
Ionel Drîmbă, din lotul de scrimă 
într-o lecție cu caracter tehnic 
(durată 180 minute) : încălzire
generală 10 min.; încălzire spe
cială 8,30 min.; lucru tehnic cu 
partenerii 32 min.; perfecționare 
cu antrenorul 12 min.; joc de bas
chet, în încheiere, 20 min.; EFORT 
TOTAL: 82,30 MIN. DE INTEN
SITATE MEDIE; DURATA PAU
ZELOR 97,30 MIN !

In privința numărului de antre
namente, deși cronograma ciclu
lui săptămînal prezintă 8—10 
lecții (cu 2 antrenamente pe zi 
de 3—4 ori pe săptămînă), totalul 
lecțiilor pe o etapă lunară este 
egală doar cu numărul zilelor, 
ceea ce, pentru sportul modern 
de performanță, înseamnă foarte 
puțin. Iar dacă raportăm acest 
lucru și la densitatea antrena
mentelor se obțin parametri și 
mai slabi.

Un alt aspect extrem de impor
tant, al pregătirii fizice, discutat 
la consfătuire, a fost acela al 
individualizării. Practica noastră 
demonstrează că acest principiu 
de' bază este în continuare serios 
neglijat.

Analizindu-se patru parametri, 
raportați la vîrsta (cronologică, 
stagiul in fotbal, stagiul in divi
zia A și stagiul in aceeași echi
pă — omogenitatea), la echipele 
din divizia A se constată că 
în condiția existenței obiective a 
unor mari diferențe, pregătirea 
este uniformă pentru toți jucă
torii (patru antrenamente pe săp- 
tâmînă, cu dominantă tehnieă- 
tactică) varietatea apărînd doar 
in stadiul problemelor tactice pe 
compartimente. Același lucru se 
poate spune și despre lotul de 
scrimă, unde programul de, pre
gătire se desfășoară identic, atît 
pentru băieți cit și pentru fete.

Iată cum un curent, insuficient 
studiat și aplicat cu ochii închiși, 
numai și numai pentru că este 
„la modă44 și-a lăsat amprenta în 
concepția multor antrenori și teh
nicieni. Ca și cum pregătirea 
sportivă ar fi o chestiune de... 
lungime a fustei sau de tăietură 
a sacoului I

Trebuie, deci, reconsiderate 
niște principii mai vechi, care 
pun accentul logic pe sporirea 
potențialului biologic, pe armo
nie. Abandonate și uitate ele au 
redevenit niște „secrete44.

prof. Corneliu RADUȚ 
director adj. științific 

al Centrului de cercetări 
C.N.E.F.S.

tir-o ordine demnă de apre
ciat, mai multe mii de spec
tatori.

La această competiție, re
zervată juniorilor, au parti
cipat cicliști din mai multe 
orașe. Brăileanul Ștefan Ene, 
un sportiv bine clădit și în
zestrat cu multă forță, a fost 
în mare vervă, cîștigînd de
tașat. Pe locurile următoare, 
în ordine: M. Hrjsoveri 
(Brăila), N. Chima (Brașov), 
C. Tănase (Brăila), G. Dum
bravă (Constanța), M. Băca- 
nu (Brăila) etc.

Pe cînd asemenea compe
tiții reușite și în alte centre 
cicliste ?

întrecerile pentru desemna
rea campionilor de juniori ai 
țării la tir s-au soldat cu cî- 
teva rezultate promițătoare. în 
cele trei zile ale concursului 
găzduit de poligonul Tunari au 
fost realizate cinci noi recor
duri naționale — clubul Olim
pia primind și o cupă de cris
tal a F.R. Tir pentru cea mai 
bună performanță. De aseme
nea, se poate consemna faptul 
că actuala ediție (a XlV-a) a 
reunit cea mai numeroasă par
ticipare din istoria competiției. 
>S-a observat, totodată, un echi
libru valoric la un nivel satis
făcător, iar unii dintre favoriți 
au fost întrecuți. Este cazul 
trăgătorilor Marin Marin, Gh. 
Vlădan, Veronica Stroie, Radu 
Vidrașcu. In schimb, s-au evi
dențiat cîțiva țintași mai puțin 
cunoscuți : P. Soporeanu, M. 
Stan, D. Buduru, I. Trăscăvea- 
nu, Gh. Iordache.

Rezultate : skeet (100 t) : 1. 
D. Buduru (Steaua) 87 t (după 
baraj : 24 t) — campion repu
blican, 2. M. Stoica (Steaua) 
87 t (după baraj : 23 t), 3. F. 
Iurcenco (Șc. sp. 1) 87 t (după 
baraj : 22 t) ; pistol viteză : 1. 
M. Stan (Olimpia) 577 p cam
pion republican, 2. R. Vidrașcu 
(Dinamo) 572 p, 3. N. Ciotloș 
(Steaua) 565 p, echipe : 1. O- 
limpia 1682 p (nou record na
țional, v.r. 1625 p) — campi
oană republicană, 2. Steaua 1649 
p, 3. Dinamo 1649 p ; armă 
standard culcat 60 f. juniori i 
1. P. Soporeanu (Arhitectura) 
588 p — campion republican,

2. C. Codreanu (Steaua)) 586 p,
3. Magda Borcea (Arhitectura) 
585 p, echipe : 1. Metalul 1742 p
— campioană republicană, 2.
Steaua 1740 p, 3. C. T. Brașov 
1739 p, junioare : 1. Marina Va- 
siliu (Dinamo) 584 p — cam
pioană republicană, 2. Victoria 
Savevici (Dinamo) 580 p, 3. Ve
ronica Stroie (Dinamo) 577 p, 
echipe : 1. Dinamo 1741 — cam
pioană republicană, 2. C. T. 
Brașov 1695 p, 3. Olimpia 1695 
p ; armă standard 3x30 f. juni
ori : 1. P. Soporeanu 554 p — 
campion republican, 2. E. Toth 
(C. T. Arad) 549 p., 3. I. Trăscă- 
veanu (Steaua) 548 p, echipe : 
1. C.T. Brașov 1629 p (baraj 
culcat : 532 p) — campioană re
publicană, 2. C.T. Arad 1629 p 
(baraj : 581 p), 3. Steaua 1627 p, 
junioare : 1. Anișoara Petra-
che (Olimpia) 549 p — campi
oană republicană, 2. Veronica 
Stroie 544 p, 3. Marina Vasili’J 
538 p, echipe : 1. Dinamo 1607 p
— campioană republicană, 2. O- 
limpia 1552 p, 3. Medicina Iași 
1543 p ; talere (100 t) : 1. G. Su- 
ditu (Steaua) 91 t — campion 
republican, 2. Șt. Marcoci (Stea
ua) 89 t, 3. Rodica Vezeanu 
(Școlarul) 84 t ; pistol liber 
60 f. : 1. N. Ciotlos 520 p — 
campion republican. 2. E. Balaș 
(Steaua) 513 p, 3. M. Stan 512 p, 
echipe : 1. Steaua 1530 p, (nou 
record național, v.r. : 1496 p)
— campioană republicană, 2. 
Dinamo 1510 p, 3. Olimpia 1437 
p ; pistol sport 60 f. : 1. Gh. 
Iordache (Dinamo) 571 p. — 
campion republican, 2. A. Tu-

dorică (Dinamo) ,568 p, 3. N. 
Ciotloș 567 p, echipe : 1. Dinamo 
1699 p (nou record național, 
v.r : 1682 p) — campioană re
publicană, 2. Steaua 1678 p. 3. 
Olimpia 1663 p ; armă sport 
3x20 f. juniori: 1. E. Toth 544 
p (nou record național, v.r. :
529 p), — campion republican, 
2. Magda Borcea 532 p, 3. L. 
Lupașcu (Șc. sp. 1) 518 p, echi
pe : 1. C.T. Arad 1583 p (nou 
record național, v.r. : 1549 p), — 
campioană republicană, 2. Ar
hitectura 1530 p, 3. Dinamo 
1526 p, junioare : 1. Emilia Popa 
(C.T. Arad) 536 p — campioană 
republicană, 2. Marina Vasiliu
530 p, 3, Veronica Stroie 519 p, 
echipe : 1. Dinamo 1538 p — 
e^inpioanți republicană, 2. I.P. 
Oradea 1446 p, 3. C.T. Arad 
1424 p.

P. GORETI — coresp.

FINALISTELE
• Se cunosc cele patru fi

naliste ale „Cupei Româ
niei* la fete. Ele sîrit Poli
tehnica București, I.E.F.S. 
București, Viitorul Dorohoi și 
Crișul Oradea. în semifinale, 
Politehnica a dispus de actua
la deținătoare a trofeului, 
Progresul București, cu 69— 
35 (38—16), Crișul Oradea a 
învins la Cluj pe Universita
tea cu 53—42 (23—19), Viito
rul a întrecut pe Voința Bra
șov cu 56—40 (28—20), iar 
I.E.F.S. a cîștigat în fața Mu
reșului Tg. Mureș cu 41—34 
(23—12). Turneul final al com
petiției va avea loc vineri, 
sîmbătă și duminică, în sala 
Floreasca.

® După două etape, clasa
mentul diviziei A la seniori 
se prezintă astfel:

1. Dinamo Buc.
2. Steaua
3. Polit. Buc.
4. Polit. Galați
5. Rapid Buc.
6. „U“ Timișoara
7. „U“ Cluj
8. Polit. Brașov
9. I.C.H.F. Buc.

2 2 0 173—122 4
220 173-139 4
220 139-115 4
220 119-100 4
211 171-143 3
211 141-141 3
2 1 1 129-139 3
211 134-165 3
202 127-143 2

„CUPEI ROMÂNIEI» LA FETE

10. I.E.F.S. Buc.
11. Farul Constanța
12. Polit. Iași

202 106-124 2
202 96-119 2
202 127-185 2

Astăzi, în cadrul etapei a 
III-a, au loc meciurile : Stea
ua — .Universitatea Timișoara, 
I.E.F.S. — Farul Constanța, 
I.C.H.F. — Politehnica Bucu
rești (în această ordine, de la 
ora 17 în sala Floreasca), Po
litehnica Galați — Dinamo 
București, Universitatea Cluj 
— Rapid și Politehnica Iași — 
Politehnica Brașov.

© Rezultate din etapa inau
gurală a campionatelor națio
nale de juniori și școlare : 
BĂIEȚI: Rapid Buc. — Tînă- 
rul dinamovist Buc. 53—56, 
Șc. sp. nr. 3 Buc. — Progre
sul Buc. 62—45, Șc. sp. nr. 2 
Buc. — Steaua Buc. 53—44,

Lie. nr. 35 Buc. — Șc. sp. nr. 
1 Buc. 82—36, Șc. sp. Bacău— 
Liceul Roman 82—45, Șc. sp. 
Cluj — Șe. sp. Satu Mare 
50—45, C.S.M. — Șc. sp. Su
ceava 69—46. Șc. sp. Pitești — 
Liceul Unirea Focșani 111— 
30, Farul — Șc. sp. Brașov 
60—75, Șc. sp. Timișoara — 
Lie. nr. 2 Caransebeș 119— 
20, Șc. sp. Brăila — Lie. nr. 4 
Galați 45—80, Lie. nr. 1 Fă
găraș — Liceul Buzău 46—42, 
Liceul Bolyai Tg. Mureș — 
Șc. sp. Tg. Mureș 37—63 ; 
FETE : Lie. nr. 35 Buc. — Șc. 
sp. nr. 2 Buc. 68—37, Șc. sp. 
nr. 3 Buc. — Olimpia Buc. 
50—32, Progresul Buc. — Șc 
sp. Giurgiu 29—50, Rapid — 
Șc. sp. nr. 1 Buc. 64—53, Șc. 
sp. Bacău — Liceul Moinești 
75—30, Șc. sp. Cluj — Liceul 
Huedin 86—4, Șc. sp. Suceava 
— Liceul Focșani 30—25, Li
ceul nr. 2 Pitești — Șc. sp. 
Constanța 44—33, Șc. sp. Ti
mișoara — Liceul nr. 2 Ca
ransebeș 69—13, Șc. sp. Făgă
raș — Liceul Salonta 58—38, 
Liceul Bolyai Tg. Mureș — 
Șc. sp. Tg. Mureș 61—16. ’

V. NOVACEK
(CEHOSLOVACIA) - NOUL

ANTRENOR AL LOTULUI
NOSTRU REPREZENTATIV 
LA HOCHEI PE GHEAȚĂ
Pe baza unui aranjament 

între federațiile de hochei pe 
gheața din țara noastră și din 
Cehoslovacia, începînd din 
acest sezon, de pregătirile 
echipei noastre reprezentative 
se va ocupa antrenorul ceho
slovac Vitezlav Novacek. A- 
cesta a participat la ultima 
parte a perioadei de antrena
ment pe gheață, efectuată de 
lotul roman In localitatea Opa- 
va (Cehoslovacia) și în prezent 
se află in țară, unde și-a luat 
munca în primire.

ECHIPELE DE TENIS DE MASĂ 
ALE ROMÂNIEI AU PLECAT 

LA SKOPLJE
Ieri au plecat în Iugoslavia 

reprezentativele de tenis de 
masă ale României, care vor 
participa Ia cea de a V-a ediție 
a Balcaniadei. Au făcut depla
sarea Maria Alexandru, Eleo
nora Mihalca, Magdalena Le- 
s'ai, Adalbert Rethi, Dorin Giur- 
giucă, Șerbatj Doboși și Virgil 
Sîndeanu. Competiția va avea 
loc în zilele de 11—13 octom
brie, la Skoplje.

PALPITANTELE ÎNTRECERI SPORTIVE
ALE JOCURILOR OLIMPICE DE LA CIUDAD

DE MEXICO ÎN CASA DV!

CUMPĂRiNDU-VÂ UN TELEVIZOR DACIA, VEȚI

PUTEA URMĂRI DIN FOTOLIUL OV NUMEROASELE

TRANSMISII DIN CAPITALA MEXICULUI
Televizorul DACIA răspunde celor mai 

înalte exigențe. Prețul - iei 5100, iar avan
sul pentru cumpărarea în rate este de 
lei 765.
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ROMANIA-R.D. GERMANĂ (JUNIORI) 1-1 (0-0)
TÎRGOVIȘTE, 9 (prin tele

fon, de !a trimisul nostru). — 
„Am asistat, Ia un meci al 
ocaziilor ratate" — ne spu
nea unul dintre spectatorii 
din Țîrgoviște la sfîrșitul 
partidei amicale internațio
nale dintre formațiile de ju
niori ale României și R. D. 
Germane. Intr-adevăr, tîrgo- 
vișteanul a exprimat caracte
ristica principală a înainta
șilor noștri. De-a lungul ce
lor 80 de minute juniorii ro
mâni au construit atacuri 
după atacuri la poarta adver
să. au combinat frumos, au 
realizat faze spectaculoase

(deseori aplaudate la scenă 
deschisă), și-au depășit cu 
regularitate adversarii, însă 
cu aceeași ușurință au ratat 
mult, uneori din poziții ex
trem de favorabile. Oaspeții 
alcătuiesc o formație omoge
nă, cu o apărare ce folosește 
„betonul*, și dispune de o li
nie de înaintare rapidă.

Din primele minute, R. Io- 
nescu, Atodiresei și Ștefă
nescu au pus în pericol poar
ta apărată de Keipke. Radu 
Ionescu a trecut eu ușurință 
de cîteva ori de fundașul 
Zimmermann, dar driblinguri
le lui au plăcut mai mult...

publicului. În min. 21 a în
cepui: seria ratărilor. Un reu
șit un-doi între Atodiresei și 
Ștefănescu a făcut șah-mat 
apărarea echipei R. D. Ger
mane. Ștefănescu a intrat în 
vareu, pe centru, însă a șu
tat defectuos și portarul 
Keipke a respins. În conti
nuare, același Ștefănescu a 
ratat încă două ocazii, în 
min. 35 și 40. în toată re
priza I replica formației 
oaspe a constat în respinge
rea atacurilor jucătorilor ro
mâni și în 2—3 incursiuni la 
poarta lui Ungvari. în repri
za Secundă inițiativa a apar-

Pag. a 3-a

Victorie la limită, evoluție mediocră

ținut tot jucătorilor români, 
în min. 50 o nouă ratare. De 
data aceasta, autorul a fost 
Caniaro. în plină dominare 
a jucătorilor noștri, oaspeții 
au deschis scorul. în min. 52 
s-a produs o învălmășeală în 
careul echipei române și 
Lobes a introdus balonul în 
poartă. 1—0 pentru R.D.G. 
în acest minut a fost schim
bat Ștefănescu cu Kassai, 
care a dat mai multă incisi
vitate atacului. După ce în 
min. 57 au obținut un corner, 
în min. 60 jucătorii noștri 
au restabilit egalitatea pe ta
bela de marcaj. Kassai a șu
tat, de la distanță, în bară, 
iar Atodiresei a trimis min
gea în plasă : 1—1.

A arbitrat corect Piotrowiez 
Brunon (Polonia), ajutat bine 
la tușă de I. Drăghici și C. 
Ghemingean.

Trimisul nostru special la Sofia, OV. IOANIȚOAIA, transmite:

Selecționata divizionară română- 
Reprezentativa de tineret a Bulgariei 5-3 (3-1)

$ (Urmare din pag. 1)

ale 
ales 
Ko- 
alta, 
clar- 
anu-

careul nostru, 
mai afla decît 
fundașul Stelei 
oprește printr-u 
vitura liberă

unde nu se. dek,
Coman, dar trece
revine și fl țează

n placaj. Lo- ÎN
rămîne fără tează

mâni și contraatacuri 
oaspeților, inițiate mai 
de extrema dreaptă, 
zerski. De o parte și de 
ies. în evidență lipsa de 
viziune, pripeala care
iează acțiunile ce promiteau 
în faza 
scorul 
deschis 
urmare 
șeii de 
povici i 
vat la 
cescu 
poziție 
spre poartă, 
ză temerar, 
Dembrovschi 
spre poarta 
„libero"-ul Oslizlo 
in exUremis, ÎN 
Sadek primește o 
la... Sătmăreanu, țîșnește spre

: inițială. ÎN MIN. 15, 
este pe cale să fie 
de echipa noastră, ca 
a unei flagrante gre- 
arbitraj (tușierul Po- 

este principalul vino- 
această fază) — Lu- 
primește mingea în 
de ofsaid, sprintează 

blocliea- 
șare la 
șutează 

de, unde 
respinge 

MIN. 23, 
minge de

tîr- 
în-români

îl deschide 
Dembrovschi, 

un șut

Kostka 
mingea 

care 
goală,

rezultat. Un minut mai 
ziu, fotbaliștii 
scriu : Lueescu 
inteligent pe
lansat spre poartă, 
see pe sub Kostka ți... 1—0.

Între minutele 25—35, apă
rarea noastră imediată pro
duce repetate și puternice 
emoții tribunelor, prin nesi
guranța sa. ÎN MIN 30, Boc, 
accidentat la o fază anterioa
ră, este înlocuit cu Hălmă
geanu. Cei mai stîngaci șînt 
Hălmăgeanu și Sătmăreanu, 
pe care Jarosik și Sadek îi 
dezechilibrează și îi depășesc 
cu destulă ușurință.

ÎN MIN. 39, Hălmăgeanu 
îi „servește" o minge lui Sa-

ALEMANNIA AACHEN-RAPID BUCUREȘTI
2-1 (1-1)

AACHEN, 9 (prin telex). — 
Miercuri seara, la „Tivoli 
Sportplatz", în fața a 5 000 
de spectatori, s-a desfășurat 
întîlnirea internațională ami
cală de fotbal Alemanpia 
Aachen — Rapid București, 
înaintea începerii partidei a 
plouat foarte tare, ceea ce a 
făcut ca terenul să fie foarte 
„greu". S-au aliniat forma
țiile : ALEMANNIA : Prokop 
■— Klostermann, Walter, Her- 
mândung, Thelen, Bechmann, 
Tenbruck, Kapellmann, Io
nescu (min. 20 : Hoffmann), 
Gronen, Sell ; RAPID ; Ră- 
ducanu — Pop, Motroc, Ște
fan, Dinu, Lupescu, Petreanu, 
Popescu, Neagu, Dumitiru, Co- 
dreanu. Partida a luat sfîr
șit cu scorul de 2—1 (1—1)

în favoarea gazdelor, prin 
punctele înscrise de Sell 
(min. 18 din 11 m), Neagu 
(min. 26) și din
(min. 62). A arbitrat vest- 
germanul Bonacker.

care pătrunde în careu, 
de D. Nicolae și șu- 
de la 8 m alături.
MIN. 40, Szoltysik luf- 
la 5 m de poarta lui

Coman ! în același minut, la 
o centrare a lui Dobrin, pes
te care sare Dinu, Lucescu 
șutează de puțin peste bară. 

Repriza a doua începe cu 
un atac al lui Dinu — cen
trare în fața porții — min
gea îi revine tot. lui Dinu 
care reia, prin foarfecă (de la 
7—8 m de poarta poloneză), 
dar Gomola reține.

ÎN MIN. 53, o pătrundere 
a lui Lucescu se încheie ou o 
centrare la Dobrin, singur în 
6 metri între doi adversari 
dezechilibrați. Un șut pu
ternic al înaintașului nostru, 
dar Gomola respinge uluitor 
în corner.

MIN. 65, un excelent „tri
unghi" Dobrin-Lucescu-Dem- 
brovschi.

MIN. 70 — Dobrin este în
locuit (!!!) cu Voinea. Urmea
ză patru cornere, în 5 minu- 

pentru echipa noastră, 
șînt irosite.

MIN. 75, inițiativa 
total de partea oaspe- 
MIN. 75 — Szoltysik

ROMANIA : Ungvari — 
Cristache, Drăgan, Broșovschi, 
Hainal, 
Ionescu, 
maro) 
Kassai),

R. D.
— Kurbjuweit, Seidler, Dor- 
ner, Zimmermann, Bienert, 
Lobes (min. . 61 Richter), 
Streich, Zolel, Schwierske, 
Benndorf.

Naom, Beldeanu, R. 
Drăgoi (min. 41 Ca- 

Ștefănescu (min. 52 
Atodiresei.
GERMANA : Keipke

SOFIA 9 (prin telefon). Ro
mânii au prestat un fotbal a- 
preciat de cei aproape 10 000 
de spectatori veniți să asiste 
la „nocturna" dintre selecțio
nata noastră divizionară și 
reprezentativa „speranțelor 
bulgare", desfășurată pe sta
dionul „Vasil Levski". Echipa 
pregătită de către cunoscutul 
antrenor K. Ceakîrov pentru 
„Cupa Europei" de tineret 
(primul meci, la 26 octombrie, 
la Ruse cu Iugoslavia) n-a pu
tut rezista în fața fotbaliști
lor români, care au reușit să 
înscrie 5 goluri. De fapt, sco
rul interesează mai puțin... 
Contează mai mult jocul bun 
realizat de linia noastră 
atac, hărnicia cu 
cașii au acoperit

ren și forma remarcabilă a 
portarului Gornea, care a 
apărat foarte bine, inclusiv 
o lovitură de la 11 metri exe
cutată de Pavlov în min. 20. 
Cuvinte mai puțin frumoase 
șe pot spune despre linia de 
fundași (în special despre cei 
centrali) care a comis cîteva 
erori, permițînd bulgarilor 
să înscrie din faze care nu 
anunțau nimic periculos pen
tru poarta lui Gornea.

Iată acum, în rezumat, fil
mul celor opt goluri : min. 5: 
Grozea execută o șarjă 
dreapta, aruncă balonul
jos, în fața porții bulgare și 
Sălceanu, prompt, reia în 
gol ! 1—0.

Min. G : bulgarii încă nu 
și-au revenit, Sălceanu preia

pe 
pe

nou Sell

★

.Alte rezultate internațio
nale : la 
Norvegia 
Odense, 
tîrguri" :
Hannover 96 0—1 (0—0).

Stockholm, Suedia—
5—0 (1—0); la

în „Cupa orașelor 
Bk 1909 Odense —

PORTUL POLITEHNICA
GALATI 2-0 (1-0)

restanță au exis-joc
faze de fotbal con- 
special de localnici, 
au cîștigat, au ratat 

din poziții

In acest 
tat multe 
struite în 
care, deși
nepermis de mult 
favorabile. Oaspeții au acționat 
steril în atac, cu mingi înalte, 
convenabile apărătorilor con- 
stănțeni. Au înscris Alexe (min. 
2) și Strîmbeanu (min. 66). Am
bele echipe au tras cîte o dată 
în bară. Foarte bun arbitrajul 
lui VICTOR PADUREANU 
(București).

CORNEL POPA
coresp. principal

de
care mijlo- 
întregul Ie

te, 
Toate

Din 
trece 
ților.
șutează din 7 m peste poar
tă ! MIN. 83 — Stachula sca
pă șingur în fața careului 
mic, dar Coman blochează 
miraculos !

MIN. 87—88—89 : tir re
petat la poarta noastră — 
autori Stachula, Szoltysik, 
Sadek. în sfîrșit, arbitrul Do
gan fluieră sfîrșitul. Am „scă
pat" cu o victorie la limită...

FOTBAL
ECHIPA BRAZILIANA 

BONSUCCESO, din Rio de 
Janeiro, care ne-a mai vizi
tat, va efectua tn țara noas
tră, în perioada de întreru
pere a campionatului 
octombrie), un turneu 
tru jocuri.

(22-31 
de pa-

TUR.IN CONTINUAREA 
NEULUI său în țara noastră, 
echipa austriacă Grazer Sport 
Club joacă azi la Cluj, cu U- 
niversitatea.

ține un meci amical cu for
mația similară a Angliei.■

MECIUL dințre Șantierul 
Naval Oltenița și Olimpia 
Giurgiu (divizia C), programat 
pentru 13 octombrie, se va 
disputa la 17 octombrie, de
oarece prima echipă între
prinde un turneu în R. P. 
Bulgaria.

ULTIMUL CUPLAJ IN- 
TERBUCUREȘTEAN progra
mat în cadrul etapei a XH-a 
a diviziei naționale A, va a- 
vea loc pe stadionul ,,23 Au
gust*, la 2 noiembrie a.c. Și 
restul partidelor din aceas
tă etapă se vor disputa (pro
babil) la aceeași dată (în loc 
de 3 noiembrie), avîndu-se în 
vedere că la 6 noiembrie se
lecționata țării noastre șus-

CLASAMENTUL GOLGE- 
TERILOR DIVIZIEI' B : Se
ria I: Nscplau (Chimia Sucea
va) — 8 goluri, Trăznea (Glo
ria Bîrlad) — 7 goluri, Bruș- 
tiuc (Oțelul Galați) și Pan- 
telimon (Metalul București)
— 6 goluri, 
Schwartz 
și Cergo 
nedoara) —
lache (Politehnica Timișoara) 
și Petru Emil (C.F.R. Cluj)
— 6 goluri.

aSeria 
(CSM 
(Metalul

8 goluri,

Il-a :
Sibiu) 

Hu- 
Mano-

fradiotelefon^
de 

la Man
ie for- 

Kralove. 
hocheis-

de tineret a U.R.S.S. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 
3—0 (1—0, 2—0, 0—0).

Turneul internațional 
hochei pe gheață de 
nheim a fost cîștigat 
mația Spartak Hradek 
în finala competiției,
tii cehoslovaci au întrecut cu 
scorul de 4—1 (2—6, 0—0, 2—1) 
echipa vest-germană Oro Man
nheim. Locul trei a revenit se
lecționatei Iugoslaviei, învin
gătoare cu 4—2 (3—1, 1—1, 0—0) 
în fața echipei elvețiene Gras
shoppers Ziirich.■

Campioana de fotbal a Ame
rica de Sud, echipa argentinia- 
nă Estudianteș La Plata, a ple
cat spre Anglia, unde, la 16 
octombrie, va susține meciul 
retur al „Cupei intercontinen
tale" în compania cîștigătoarei 
„C.C.E.", Manchester United! 
Au făcut deplasarea următorii 
18 jucători : Poletti, 
Madero, Manera, ! 
Malbernat, Ribaudo. 
Conigliaro, Echecopar, 
Spadaro, Togneri, 
Medina, Fucceneco, Flores 
Alvarez. După cum șe știe, în 
primul meci, disputat la Bue
nos Aires, victoria a revenit 
fotbaliștilor argentinieni cu 
scorul de 1—0.

24 de ore înaintea înche- 
Cursei cicliste de 6 zile, 
se desfășoară în prezent

Cu 
ierți 
care 
pe velodromul din Berlinul oc
cidental, conduce perechea vest 
germană Kemper-Rudolph cu 
386 de puncte. îi urmează cu
plurile Lykke-Eugen (Dane
marca) 230 p și Louis și Fritz 
Pfenninger (Elveția) 212 p.

rrTURUL CICLIST
At GRECIEI"

Aguîrre, 
Pachtțme, 

Bilardo, 
, Veron,

Lavezzi.
Și

9 (Agerpres).
2-a etapă a Turului 
Greciei, desfășurată 

individual
— Patras

In fața a peste 60 000 de spec
tatori. prezenți pe astrodomul 
din Houston, boxerul Emilie 
Griffith a obținut victoria la 
puncte în fața lui Kid McCoy- 
în cadrul turneului celor mai 
buni pugiliști de categorie mij
locie ai tuturor timpurilor, or
ganizat prin intermediul mași
nilor electronice de calcul. Gri
ffith a totalizat 145 de puncte 
față de cele 141 acordate lui 
McCoy, în meciul imaginar 
desfășurat pe o durată de 15 
reprize.
^La Helsinki s-a desfășurat 
tntilnirea internațională de ho
chei pe gheață dintre reprezen
tativ» Finlandei și selecționata

ATENA 
Cea de a 
ciclist al 
cqntracronometru 
pe distanța Aeghion 
(41 km), a fost ciștigată de ru
tierul belgian Van Tyghem, 
cronometrat cu timpul de 
șt :22. Pe locurile următoare 
s-au clasat Jorgenssen (Dane
marca) — 59:23 și Rentme- 
eșter (Olanda) — lh 06:8. Pri
mul sosit dintre cicliștii ro
mani a fost Constantin Grigo- 
re (Dinamo București), clasat 
pe locul patru cu timpul de 
lh 00:22. Prima etapă, Atena 
— Delphi (179 km), a revenit 
elvețianului Erich Slans. In 
clasamentul general conduce 
belgianul Van Tyghem. La a- 
ceastă competiție participă 130 
de cicliști din’ 18 țări.

■
Cunoscutul tenisman austra

lian John Newcombe a cîști
gat proba de simplu din ca
drul turneului internațional de 
la Durban (R.S.A.). în finală, 
Newcombe a dispus cu 6—2, 
6—4 de compatriotul său Tony 
Roche. în partida pentru lo
curile 3—4, Ray Moore (Repu
blica Sud-Africană) l-a învins 
cu 6—4, 2—6, 6—4 pe america
nul Marty Riessen.

• ISTANBUL : meci ami
cal de fotbal : Turcia — Bul
garia 0—2 (0—1).

VINTILĂ

O mare ratare a lui Ștefănescu, care, scăpat singur, șutează lingă bară Foto : S. BAKSI

un balon de la centru, sprin- 
tează nestingherit și... 2—0 !

Min. 26: Pojoni degajează 
în Petkov, balonul sare între 
mai mulți jucători, .Gornea 
are un moment de ezitare și 
Ubenov înscrie : 2—1.

Min. 40 : la o lovitură liber 
ră de la 25 m, Vigu execută 
cu efect, portarul Iordanov 
atinge balonul, dar prea tîr- 
ziu : 3—1 ! V

Min. 55 : Grozea îl depose
dează de balon pe Aladjov, 
face cîțiva pași și de la 40 
m, trimite balonul la întîlni- 
re, spre Sălceanu. Acesta țîș- 
nește și reia pe lîngă portar. 
Este 4—1.

Min. 60 : Bogumilov trans
formă al doilea penalti acor
dat gazdelor, pentru un henț: 
4—2.

In min. 61, la o lovitură 
liberă de pe partea stingă, 
toți apărătorii noștri par ulu- 
iți, mingea se lovește de Vigu, 
sare la Bogdanov, care de la 
3 m trimite în plasa porții: 
4—3.

Min. 66 : după o cursă 
spectaculoasă, Mureșan pasea
ză „printre" Iui Grozea și 
acesta trimite balonul pe sub 
portarul bulgar: 5—3.

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARĂ ROMÂNĂ : Gornea — 
Niculescu, Vlad, Pojoni, Vigu, 
Strîrnbeanu, Ivan (min. 69 
Antonescu), Pantea, Grozea, 
Sălceanu, Axente (min. 46 
Mureșan).

REPREZENTATIVA DE 
TINERET A BULGARIEI : 
Iordanov—Gheorghiev, Pau- 
nov, Mitov, Aladjov, Pavlov, 
P. Kirilov, I. Kirilov, Ubenov, 
Petkov, Bogdanov. Au mai 
jucat: Bogumilov, Mutavcins- 
ki, Kolev, Gaganelov.

A arbitrat bine, brigada 
bulgară formată elita Gaidarov 
la centru, Dinov și Iankov la 
tușă.NE-AR TREBUI UN MEMENTO • • •

Fotbalul nostru ar avea nevoie de un memento. Un memento dintre 
cele care se utilizează in medicină sau în alte domenii de activi
tate, dar care ar trebui să cuprindă, pentru continuă aducere a- 

minte, nu numai ceea ce trebuie făcut, ci și ceea ce este inutil sau 
dăunător pentru reușita unei acțiuni specifice. Un astfel de auxiliar 
fidel al memoriei pare din ce în ce mai necesar in viața noastră fot
balistică. pentru evitarea pistelor false, a cercurilor vicioase, a încer
cărilor de atîtea ori infructuoase, reluate cu o întristătoare consecvența. 
In acest memento ar trebui inserate toate acele idei și acțiuni vane, 
sterile, adică tot ceea ce n-ar mal trebui repetat și girat ca soluție. 
Credem că este cel puțin tot așa de util pentru perspectivele fotbalului 
nostru să știm ceea ce trebuie făcut și ceea ce trebuie evitat, macar 
de acum înainte. De astă dată ne vom referi în două articole la niște 
aspecte ce se cuvin abandonate și

LOGICA răsturnata
Am vizitat numeroase federații 

de fotbal. Clădiri somptuoase sau 
mai simple, birouri elegante sau 
modest mobilate, personal mai 
mult sau mai puțin numeros, 
precum și alte particularități de
terminate de felurite structuri 
specifice. Caracteristică ni s-a 
părut atmosfera de calm, lipsa 
oricărei agitații, numărul mic de 
vizitatori, preciziunea sarcinilor 
fiecărui funcționar.

Am înregistrat însă pretutindeni 
un aspect contrastant fată de 
ceea ce se petrece în incinta fe
derației de specialitate de la noi.

Vizitînd într-o zi oarecare sediul 
F.K. Fotbal, se observă o forfotă, 
o agitație continuă, întîlnești nu
meroși conducători de ecfcipe, 
antrenori, sau oameni aflați, mai 
mult sau mai puțin- în tangență 
cu activitatea fotbalistică și, bi
neînțeles, funcționari ce par co
pleșiți de avalanșa îndatoririlor. 
Multi vin să solicite lucrurile cele 
mai diverse, aprobări pentru ac
țiuni necesare în cluburi, să se 
intereseze de „probleme mai deli
cate", iar foarte mulți lansează 
într-un birou sau altul formula 
generală „ajutați-ne și pe noi... 
într-o problemă". Și „problema" 
poate fi un transfer de jucători, 
o delegare de arbitri, un turneu 
în străinătate, amînarea unei par
tide. sau alte aspecte insignifian
te. Mulți dintre vizitatorii zilnici 
ai federației sînt veniți din col
țuri îndepărtate de țară (cheltuieli

îngropate în uitare.

transport, zile pierdute în produc
ție etc.). Să mai adăugăm și cate
goria bine reprezentată a unor 
pierde-vară, pierde-iarnă, obiș- 
nuiți să pălăvrăgească despre a- 
celeași amintiri din cutare și cu
tare an, cînd „înaintașul ixulescu 
a tras și portarul Păpădie a res
pins", povestite de sute de ori, 
ca semn al unei totale sărăcii spi
rituale. Ce explicație are tevatura 
din incinta federației noastre, ve
che de mulți ani și înrădăcinată

unei mentalități

___  , . supraveghează ac
tivitatea cluburilor, ci le conduce 

aprobe 
compun

pînă la gradul 
consolidate ?

Federația nu 

arogîndu-și dreptul să 
principalele acțiuni ce 
viața internă â acestora. Una — 
două, și responsabilii din cluburi 
sînt obligați să dea fuga după 
viza federației. Oamenii din clu
buri (asociații), observînd în de
cursul anilor^ că inițiativele pro
prii n-au șansă de concretizare, că 
nu reușesc să se ajute, singuri, 
s-au blazat, ajungînd la această 
formulă intrată în reflex : 
tați-ne și 
greutate ’a 
s-a mutat 
productive 
firesc) în 
pectele financiare, 
turneele echipelor, 
unor modalități de pregătire, me
todica de antrenament se hotărau 
și șe mai hotărăsc încă l-a fede
rație, nu în cluburi. însumate, 
toate acestea compun forța echi-

„aju- 
pe noi“. Centrul de 
activității fotbalistice 
treptat din unitățile 
propriu-zise (locul său 
incinta federației. As- 

transferările, 
drganjzarea

VOM FACE CUNOȘTINȚĂ CU

ifAUSTRALIAN RULES FOOTBALL"
UN JOC CONDUS DE CINCI ARBITRI

Așadar, duminică dimineața, 
pe stadionul Republicii, un 
spectacol inedit. La ora 10,30 
două selecționate australiene de 
fotbal vor susține — la startul 
unui turneu mondial — un joc 
demonstrativ. înainte de
cu unele precizări despre acest 
gen de fotbal, reamintim că pro
gramul originalei manifestații 

duminică mai cuprinde :

a veni

„Australian rules football" in acțiune...

pelor, hotărăsc șansele lor. în loc 
ca antrenorii și conducătorii să 
acționeze în perimetru! cluburilor, 
ei își petrec ceasuri întregi la 
„Centrală". Din păcate, ceea ce 
se întîmplă acolo a devenit deci
siv. Cluburile nu pot rezolva sin
gure problematica lor _ internă, 
n-au forța și libertatea' cuvenită 
să conceapă șl să hotărască asu
pra necesităților majore și coti- “ 
diene, se izbesc de tot felul ' 
opreliști, datorate unei rețele 
birocratism țesute de federație, 
aceste condiții, oricit ar n 
bine efectuat antrenamentul, 
rămîne numai o componentă 
efecte limitate din întregul poten
țial al echipei. Din aceste motive 
a început să apară un fenomen 
de înstrăinare a specialiștilor de 
adevăratele resorturi decisive ale 
activității fotbalistice.

După cum arătam la început, 
prin alte federații toate energiile 
se cheltuiesc în cluburi, care șînt 
concepute ca veritabile unități de 
producție, ctire se autoconduc. 
Acolo, cluburile n-au ce solicita 
federației și nu se ocupă cu tra
ficul de influență la nivelul aces
teia. Iar federația nu le leagă la 
cărui activității ei, ci numai le 
supraveghează. La noi, este o lip
să flagrantă de logică în relațiile 
i’ederație-club. Igr logica poate fi 
călcată, dar, fără excepție, se răz
bună aspru. Din lecțiile primite 
ani de-a rindul, conducătorii fot
balului nostru n-au recepționat 
nimic ?

Romulus BALABAN

de 
de 
tn 
de 
el 

cu

ÎN ATENȚIA CÂȘTIGĂTORI
LOR DE LA CONCURSUL 
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practică 
lume și 
național 
care a- 
de mii

DANSURI TRIBALE executate 
ele un ansamblu de aborigeni; 
ARUNCAREA BUMERANGU
LUI ; DEMONSTRAȚII CU 
ARME SPECIFICE ABORIGE
NILOR ; PREZENTAREA A 
DOI CANGURI ALBI, declarați 
monumente ale naturii.

Și acum, cîteva cuvinte des
pre „AUSTRALIAN RULES 
FOOTBALL". Jocul este o com
binație între rugby și fotbal, cu 
reguli destul de simple, ușor 
de învățat. El nu se 
în nici o altă țară din 
este considerat sportul 
al Australiei. Jocul — 
dună pe terenuri • sute
de practicanți pe cel de al cin
cilea. continent —1 se dispută în 
tara cangurilor la toate nive
lurile. Marele stadion olimpic 
din Melbourne, bunăoară, se 
dovedește neîncăpător în ziua 
finalei ,.Cupei Australiei" la 
fotbal.

„AUSTRALIAN RULES 
FQOTBALL" este un joc deose
bit de atractiv, care pretinde 
însă din partea sportivilor o 
pregătire fizică și tehnică cu 
totul excepțională. Spectacolul 
stîrnește interes unanim în 
rîndul amatorilor de sport, 
chiar și fără un studiu preala
bil al regulilor de joc. Totuși, 
cîteva spicuiri din regulamen
tul fotbalului australian le con
siderăm necesare. Terenul, 
spre exemplu, are forma ovală, 
cu o lățime de 108—153 m și o 
lungime de 135—180 m. Echipele 
cuprind 18 jucători (plus două 
rezerve) disțribuiți astfel; 3 îna
intași de vîrf ; 3 înaintași re
trași ; 3 „centrali" : 3 mijlocași: 
3 fundași ; 3 jucători „Ruck“ 
(un fel de „libero") ; rezervele 
urmează a înlocui pe jucătorii 
răniți...

Jocul este condus de 5 cava
leri ai fluierului: un arbitru de 
teren, care răspunde de condu
cerea propriu-zisă a jocului, 
dictînd sancțiunile și interpre- 
tînd regulile 
bitri de linie 
gol. Cum se 
tele ? Un gol
mingea (ovală) este trasă între 
cei doi stîlpi interiori (stîlpi de 
gol) de către un jucător : 
cant fără să fi atins vreun 
jucător. Golul valorează 
puncte.

Ne oprim aici... Vom reveni, 
însă, cu amănunte asupra aces
tui spectacol inedit, în ziarul 
de mîine.

Depunerea biletelor 
toare se va face pînă 
12 octombrie 1968 la ora 13.00 
în orașele de reședință jude
țeană și pînă vineri 11 octom
brie 1968 la ora 13.00 în celelalte 
localități.

Plata premiilor se va face 
astfel :

In București, începînd de 
marți 22 octombrie 1968, prin 
casieriile proprii Loto-Prono- 
sport ;

In țară, începînd 
tiv de joi 24

cîștigă- 
șîmbătă

aproxima- 
octombrie 

1963, prin casieriile proprii Lo- 
to-Pronosport și prin mandate 
poștale.

CONCURS SPECIAL 
PRONOEXPRES 

DIN 9 OCTOMBRIE I96S 
PREMII OBIȘNUITE

EXTRAGEREA I : 7 15 26 6 37 
EXTRAGEREA A II-A : 15 33 

27 13 7 5

22
25

PREMII SUPLIMENTARE 
GRATUITE

13

EXTRAGEREA a III-a : 44 29 4323 25
EXTRAGEREA a IV-a : 9 33 401 31
EXTRAGEREA a V-a : 4 18 42 3814
EXTRAGEREA a Vl-a : 30 9 4144 31
EXTRAGEREA a Vil-a : 31 10 308 29
EXTRAGEREA a VIII-a :: 7 17 2825 37

3

lei

lei

de joc ; doi ar
și doi arbitri de 
marchează punc- 
este marcat cînd

ata-
. alt

6

PREMII SPECIALE

EXTRAGEREA a ix-a: 717 10 2 18
Fond de premii : 3 860 118

din care :
EXTRAGEREA I : 885 017

plus report categ. I 423 783 lei
EXTRAGEREA a n-a: 776139 

lei plus report categ. i 1M 413 iSj

premiile întregi
DE LA TKAGEREA 

LOTO DIN 4 OCTOMBRIE J96S

Categoria I : 3 variante sfert a 
26 676 lei; categoria a Il-a; 1 a 
60 022 lei și 4 a 15 005 lei; catego
ria a Hl-a; 3— - - - - 
253 Iei ;
403 lei și 479 a 100 lei; categoria 
V-a; -

Premiul 
treg a
GROȘAN
Neamț.

120 a 1 014 lâi Ș1 i51 a 
categoria a iv-a: 376 a

a 
575 a 310 lei și 790 a 77 lei. 

de categoria a Il-a în- 
reveniț participantului 
GHEORGHE din Piatra



SPORTULUI
După patru ședințe 

generale s-au încheiat 
lucrările conferinței in
ternaționale pentru 
sport și educație con
duse de laureatul pre
miului Nobel pentru 
pace, Philip Noel Ba
ker. Lucrările s-au des
fășurat în zece grupe 
consacrate, printre al
tele, problemelor 
sociologie sportivă,
torie sportivă, drept 
sportiv, sport și timp 
liber etc. Printre refe- 
renți se află Sir Ro
nald Gould — președin
tele federației interna
ționale a educatorilor. 
Au mai participat mem
bri marcant! ai Fede
rației mondiale pentru 
educație fizică
Federației internațio
nale de medicină spor
tivă. în finalul lucră
rilor s-a dat citire unui 
„manifest al sportului" 
în care se prevede ca, 
în funcție de vîrstă, să 
se consacre educației 
fizice o șesime pînă la 
o treime din întreaga 
perioadă de școlari
zare.

de 
is-

și ai

MAI MULTI
MARATONIȘTI

DECÎT

SPRINTERI
laS-au încheiat înscrierile 

atletism. Numărul total este 
de-a dreptul impresionant: 

1 113 atlețl din 88 de țări. 
Delegația cea mai numeroasă 
este cea a S.U.A. : 93 (67 băr
bați și 26 femei).

Din totalul înscrișilor, 856 
participă în probele mascu
line și 257 în probele femi
nine. Pe probe, recordul de 
participanți este al marato- 
niștilor (caz unic în istoria 
Olimpiadelor) : 84 ; urmează
sprinterii — 83. Cei mai pu
țini sînt aruncătorii de greu
tate (24) și cei de ciocan (23).

La femei, sprinterele se a- 
flă însă în frunte (48) iar pe 
ultimele locuri sînt aruncă
toarele de suliță și cele de 
greutate (cite 16).

PINA MARȚI SEARA 
(cu 100 de ore înaintea 
începerii J.O.) în satul 
olimpic se aflau 8038 
de sportivi șj oficiali 
din 110 țări.

olimpic. Decatlonistul american Bill Toomey faceDuet
schimb de autografe cu gimnasta cehoslovacă Jana Kubickova, 
în satul olimpic. Telefoto • A. P. — AGERPRES

PRONOSTICURI ATLETICE
ION SOTER

Buletinul de presă al a- 
genției „Sport: Information 
Dienst“ publică în ultimul 
număr un interviu cu cunos
cutul antrenor român ION 
SOTER. In principal, inter
viul se axează pe pronosti
curile lui Soter privind cam
pionii olimpici la atletism la 
actualele J.O. și șansele at- 
leților români la aceste în
treceri. Iată cîteva din pro
nosticurile sale: 200 m:
Tommie Smith (S.U.A.) ; 400 
m: Lee Evans 
800 m: Wade Beli 
1500 m: Bodo 
(R.F.G.) ; 500 m :
Gammoudi (Tunisia);
m: Kipchoge Keino ' (Kenia); 
110 mg: Willie Davenport 
(S.U.A.) ; 400 mg: Dave
Hemmery (Anglia); maraton: 
Bikila Abebe (Etiopia); 20 
km marș; Vladimir Golub- 
nicii (U.R.S.S.); 50 km
marș; Bernhard Nermerich 
(R.F.G.) ; lungime: Lynn Da
vies (Anglia) ; înălțime : Va
lentin Gavrilov (U.R.S.S.) ; pră
jină : Bob Seagren (S.U.A.) ; 
triplu : Viktor S a n e e v 
(U.R.S.S.) ; greutate : Randy 
Matson (S.U.A.) ; disc:

(S.U.A.) ;
(S.U.A.); 

Tummler 
Mohamed 

10.000

Jay

Pe pista de lemn de Ca
merun a velodromului o- 
limpic a început cascada 

recordurilor cicliste, de altfel 
așteptată după fenomenalele 
rezultate de anul trecut, ob
ținute aici, la Ciudad de Me
xico. într-o reuniune fluviu, 
prelungită din cauza ploii, 
cicliștii italieni s-au eviden
țiat cu deosebire. Echipa de 
urmărire (Luigi Roncaglia,

Chemelllo, Gino

campio-urmat de
Bossisio cu 4:41,92. 

aceste timpuri sînt 
recordului mon-

cla-

Silvester (S.U.A.); suliță : Ja
nis Lusis “
Romuald 
decatlon : 
(S.U.A.) ;
(cu record mondial); 4x400 m: 
S.U.A. (cu record mondial); 
FEMEI 100 m: Diane Burge 
(Australia) ; 200 m: Diane
Burge (Australia); 400 m:
Jarvis Scott (S.U.A.) ; 800 m : 
Vera Nicolici (Iugoslavia); 80 
mg: Maureen Caird (Austra
lia): lungime: Irena Szewinska 
(Polonia); greutate: Margitta 
Gummel (R.D.G.); disc : Karin 
Illgen (R.D.G.); suliță : Danie
la Jaworska (Polonia) ; pen
tatlon : Heide Rosendahl 
(R.F.G.) ; 4x100 m : S.U.A.

Ce locuri vor ocupa atleții 
români ? Pe locuri fruntașe se 
pot clasa : Mihaela Peneș 3—4 
la suliță, Lia Manoliu 2—3 la 
disc, Viorica Viscopoleanu 
3—4 la lungime, Valeria Bufa- 
nu 5—7 la 80 mg, Virginia 
Bonei 6—9 la înălțime, Olim
pia Cataramă 6—8 la disc, 
Șerban Ciochină 6—8 la triplu, 
Leonida Caraiosifoglu 8—10 la 
20 km marș.

(U.R.S.S.); ciocan:
Klim
Bill

4x100

(U.R.S.S.) ;
Toomey 

m: S.U.A.

vegiana Berthelsen, vesț-ger- 
mana Bekker și românca Vio
rica Viscopoleanu. Toate 
capabile să sară peste 
m I Performanța cea 
bună a Tatianei este de 
m. Prin urmare și ea se 
mără printre favorite 1

JIM RYUN

sînt
6,60 
mai
6,56
nu-

TATIANA TALÎȘEVA
într-un interviu acordat u- 

nui corespondent al agenției 
„France Presșe" cunoscuta 
săritoare în lungime, sovie
tica TATIANA TALÎȘEVA a 
declarat că lupta pentru me
dalii va fi deosebit de strîn- 
să. Printre candidatele la 
titlu se numără poloneza 
Kirszenstein-Szewinska, nor-

Recordmanul lumii 
Ryun, care a suferit 
leucocitoză benignă, 
acum complet restabilit

. Jim 
de o 

este

poate spera la o medalie, 
declară antrenorii americani, 
Fiind solicitat să-și spună 
părerea asupra favorițilo? 
probei de .1500 m, Ryun a 
răspuns : „La Mexico, aceas
tă probă va fi o cursă tac
tică. Nimeni să nu se aștsp- 

rezultate fantastice, 
printre favoriți se 

Bodo
și kenyanul Kip-

te la
Cred că
numără
(R.F.G.) ,
choge Keino, acesta din ur
mă. fiind mai valoros decit 
primul". ,

Tummler

CONGRESUL MONDIAL
DE MEDICINA SPORTIVA
Marți au început la centrul 

medical din Mexico lucrările 
celui de al 17-lea Congres monT 
dial de medicină sportivă. Con
gresul a fost salutat, la deschi
dere, de președintele republicii 
mexicane Gustavo Diaz Ordaz 
și se bucură de prezența a nu
meroși specialiști veniți din lu-

REUNIUNEA COMISIEI
Alexandre de Merode, preșe

dintele comisiei medicale a 
C.I.O. a declarat că toate fe
derațiile internaționale, cu ex
cepția celei de natație, și-au 
dat acordul ca sportivele să fie

mea întreagă. PartiCipanții la 
Congres și-au fixat trei teme 
oficiale de dezbătut: 1. sportul 
și sănătatea ; 2. genetică, an
tropologie și sport ; 3. reacțiile 
biologice și condițiile de recu
perare la o altitudine mijlocie. 
Această din urmă temă sfe re
feră la Jocurile Olimpice de la 
Ciudad de Mexico.

MEDICALE C I. 0
supuse controlului sexului. Pre
ședintele comisiei a precizat că 
pînă acum din 
participante la 
prezentat, din 
vă, la control.

cele 962 sportive 
J.O. 540 s-au și 
proprie inițiati-

BILANȚ MONDIAL 1968

urmărire 
Cipriano 
Pancino, Giorgio Morbiato), 
condusă
mai celebri antrenori de ve
lodrom, Guido Costa, a reali
zat cea mai bună perfor
manță mondială ! 4:20,83 în- 
trecînd precedentul record 
(care a durat doar... o oră), 
al echipei R.F.G. : 4:21,63.
Gvartetul italian a luptat din 
răsputeri i în turul zece a 
pierdut pe cel de al patru
lea om, iar al treilea era 
foarte obosit. (Shiar și după 
cursă, italienii au avut de 
făcut față unor dificultăți. Ei 
s-a reproșat că au furat star
tul și că au folosit biciclete 
cu roți inegale (cea din față 
mai mică). în urma lor s-au 
clasat echipele R.F.G. — 
4:21,63, R.D.G. — 4:25,74, O- 
landei — 4:28,04, S.U.A. — 
4:28,23, Franței — 4:29,54, 
— Argentinei, Belgiei, Co
lumbiei, Mexicului. Aceste 
timpuri — fără a mai vorbi 
de absența la reuniune a e- 
chipelor U.R.S.S. și Cehoslo
vaciei — prevestesc doborî- 
rea certă a recordului olim
pic, stabilit la Roma de echi
pa Italiei : 4:28,88.

La urmărire individuală. în 
fața celor peste 8000 de spec
tatori. Rupert Kratzer (RFG), 
a obținut un timp extraordi
nar : 4:40,24 ! Viteza me
die orară a sportivului vest- 
german a fost de 51,427 km !

de unul dintre cei

El a fost 
nul italian
Amîhdouă 
superioare 
dial oficial. Au urmat în cla
sament mexicanul Radatnes 
Trevino — 4:44,8, englezul 
McCedwin, francezii Rebi- 
larrd și Darmet, englezul 
Hallan, columbianul Rodri- 
guez, polonezul Zielinski și 
sovieticul Kuznețov.

Pe distanța neobișnuită de 
două ture de pistă (666,6 m)

A valanșă 
de 
performanțe 
excelente
pe 
velodrom

contra timp s-au întrecut spe
cialiștii probei de 1000 m cu 
start de pe loc. Victoria lui 
Roger Gibbon din Trinidad 
nu e surprinzătoare, deoare
ce el s-a clasat al treilea la 
ultimele campionate mondi
ale. Francezul Pierre Trentin 
a fost învins doar cu o su
time de secundă (43,13 — față 
de 43,12 ai învingătorului). 
Campionul francez a declarat 
că a fost dezavantajat de 
scurtimea probei. El este con
vins că pe 1000 m ar fi pu-

tut cîștiga. Au urmat în 
sament: olandezul Loevesyn 
43,52, argentinianul Pitero, 
australianul Nicholson, ita
lianul Sartori, sovieticul Ciu- 
vasnikov și cehoslovacul Je
li nektozi, — toți cu rezultate 
sub 44,0. Italienii Borghetti și 
Dorini au cîștigat cu ușurin
ță proba de tandem. în finală, 
adversarii lor olandezi (Jann- 
sen și Loevesyn), concurenți 
și la cele două ture contra
timp, au preferat să forfai- 
teze. Alergînd, deci, singuri, 
italienii au realizat, totuși, 
pe ultimii 200 m timpul de 
10,01. Proba de viteză a fost 
la discreția francezului Da
niel Morelon, care și-a în
trecut cu ușurință adversarii, 
transformînd întrecerea în- 
tr-o simplă formalitate. în 
serii l-a întrecut pe argenti
nianul Roquelio, în optimi 
i-a eliminat succesiv pe Gib
bon (Trinidad) și Janssen 
(Olanda), apoi pe americanul 
Disney — în sfertul de finală 
și pe sovieticul Kravțov — 
în semifinale, 
învins detașat
Kees Balk. Surprinzătoare a 
fost eliminarea francezului 
Trentin, care nu a putut tre
ce nici de recalificări, după 
optimile de finală fiind în
vins de fostul campion mon
dial, sovieticul Phakadze și 
mexicanul Mercado. în sfer
turi de finală a fost învins 
și italianul Turrini (realiza
tor totuși a celui mai bun 
timp în serii : 10,62). Se dis
cută aici că sprinterii itali
eni nu au vrut să-și dezvăluie 
întreaga gamă 
lor lor pentru 
de adversarii 
oficial,

Clasamentul
bei : 1.

ÎNOT (III)
100 m DELFIN (M)

. 55,6 M. Spitz (SUA)
. oara

R.M. , 
1968 ; se dispută prima 
.1. O.

55,6 M. Spitz; 55.9 D. 
57,6 R. Walles; 57,8 B.

în finală l-a 
pe olandezul

a posibilităț.i- 
a-și surprin- 

în concursul

Russell: 
Letchler, 

j.’ Heidenrich; 57,8 J. Ferris (toți 
din SUA): 58.0 L. Stoklasa (RFG); 
58,1 M. Masarie; 58,3 J. Russell; 
58.4 P. Houser (toți din SUA), R. 
Jacks (Canada); 58.5 C. Robie
(SUA); 58,6 L. Nicolao (Argen
tina), V. Nemșilov (URSS) : 58,7
I. Suzdalțev (URSS); 58,8 F. Baird 
(SUA): 58,9 N. Kuridza (Iugosla
via). S. Maruya (Japonia): 59,1
R. Cussak (Australia); 59,3 I. E- 
riksson (Suedia); 59,4 A. Capero- 
nlș (Elveția), W. Freitag (RFG), 
B. Johnson (SUA).

200 m DELFIN (M)
R.M, 2:05,7 M. Spitz (SUA) - 

1967; R.O. 2:06,6 K. Berry (Aus
tralia) — 1964.

2:03,8 M. Spitz ; 2:06,2 J. Ferris: 
2:07.3 C. “ ’ ' - — • - ----------
(toți din 
(Suedia);
2:08,6 M. 
Stoklasa 
(RFG); 2:09,3 
nia); 2:09,4 1.^. _______ _______
2:10,1 C. Hickox (SUA); 2:10,3 F. 
Baird (SUA); 2:10,5 V. Rogusic 
(Iugoslavia); 2:10,8 M. Woodrofe 
(Anglia): 2:11,3 T. Aruso (Cana
da); 2:11,6 V. Nemșilov (URSS): 
2:12,0 J. Thurley (Anglia); 2:12,2
S. Yamanouchi (Japonia).

200 m MIXT (M)
R. M. 2:10,6 C. Hickox (SUA) — 

1968; se dispută prima oară la
J. O.

2:10,6 C. Hickox; 2:11,6 J. Ferris; 
2:12.4 G. Buckingham (toți din 
SUA); 2:13,9 R, Mathes '(RDG), 
D. Russell, P. Williams, W. John
son (toți din SUA), M. Holthaus 
(RFG); 2:14,1 J. C. Bello (Peru): 
2:14,5 D. Johnson, G. Hali; 2:15.0 
R. Mills ' ------
Dunaev 
(RFG);
(URSS), 
2:17,0 J. 
Lazar 
(SUA); 
dia).

2:28,2 C, Ball; 2:28,4 C. Corclone; 
2:20,0 C. Thomas (toate din 
SUA); 2:29.6 J. Turoczy (Ungaria); 
2:30,1 L. Zaharova (URSS); 2:30,4 
R. Watt (SUA): 2:30,9 M. Seydel 
(RDG), D. Rickard (Australia); 
2:31,1 S. Steinbach (RDG); 2:31,6 
L. Nowak (SUA); 2:31,7 C. Ja
mison (SUA); 2:31,8 E. Tanner 
(Canada); 2:32,2 B. Walton (SUA); 
2:32,6 P. Chapman (N. Zeelandâ): 
2:32,9 J. Menere (Australia); 
2:33,0 L. Watson (Australia), " 
Ratcliffe (Anglia).

s.

400 m MIXT (F)
R.M. 5:04,7 C. Kolb (SUA) — 

1068; R.o. 5:18,7 D. Da Varona 
(SUA) - 1964.

5:04,7 c, Kolb; 5:10,3 S. Peder
sen; 5:12,4 L. Vidali (toate din 
SUA); 5:14,9 S. Steinbach (RDG): 
5:15,6 K. Thomas; 5:16,1 P, Ca
retto ; 5:16,3 C. Ball (toate din 
SUA); 5:17,3 M.
5:18,4 D.

Seydel (RDG); 
Rickard (Australia);

5:19,1 L. Nowak; 5:19,2 L. Uran- 
ga; 5:19,3: C. Jamison; 5:20,4 M. E. 
Olcese, B, Walton; 5:23,2 S. At
wood (toate din SUA); 5:23,5 t,. 
Vaca (Mexic); 5:24,5 S. Ratcliffe 
(Anglia): 5:25,3 S, Eddy (Austra
lia); 5:26,5 L. Zaharova (URSS); 
5:26,6 H. Penterman (Olanda).

4x100 m LIBER (F)
R. M. 4:01,0 SUA — 1968; R.O. 

4:03,8 SUA — 1964.
4:01,0 SUA; 4:07,5 Ungaria; 4:08.» 

Franța; 4:09,4 RDG; 4:10,2 URSS; 
4:10,8 Suedia : 4:12,3 Olanda :
4:13,4 RFG, iugoslavia; 4:14,5 An
glia, Italia.

1x100 m MIXT (F)
R. M. 4:30,0 SUA — 1967; R. O. 

<:33,9 SUA — 1964.
4:33,8 SUA; 4:35,5 Olanda; 4:35,8 

URSS; 4:37,0 Ungaria; 4:38,0 Art- 
glia; 4:38.5 RFG; - ---- 
via: 4:42,4 RDG;
4:43,6 Franța;

4:40,8 Iugoslă" 
4:42,5 Suedia; 

4:45,2 Canada.

final al pro-
Morelon, 2. Balk, 3.

Fhakadzc, 4. Kravțov.

Rupert Kratzer

FARFURHIE ZBURĂTOARE NU REZISTĂ PE CERUL MEUIII
(Urmare din pag. 1)

fost coleg de liceu, ca s-o 
știți și pe asta) și colonelul 
Vasile Ienceanu. _De la în
ceput sînt pus în încurcă
tură : și aici atît ele departe 
de țară, tot Dinamo și Steaua 
îmi’ ies în cale. Numai că 
cei doi sînt acum puși de a- 
cord cu interesul comun al 
echipei naționale. Drept con
secință, discută despre rugby, 
evident în legătură cu me
ciul Dinamo — Steaua (prin 
urmare ziarul nostru a ajuns 
și pe aici). Ambii sînt foarte 
mulțumiți : Dinamo a învins 
la scor, dar redactorul „Spor
tului" laudă mai mult pe 
Steaua. în fine...

Ghiuri Sencovici este pre
ocupat de cosmetică s are pe 
obraz un benghi (Dumitrescu 
zice că nu epolează bine ar
ma, dar tînărul trăgător îl 
asigură că motivele sînt cu 
totul altele. Cine poate ști 
mai bine ca el ?), mai are

pînă la seria sa 15 minute. 
Tocmai a intrat în .focuri" 
Florescu, prilej să-l descos 
pe... campionul Ion Dumitres
cu. Este oarecum dificil, în 
ciuda anilor de cînd ne cu
noaștem, fiindcă este mereu 
solicitat pentru autografe 
(cum de-au ajuns și pe-aici 
acești vînători de autografe ? 
Poate fiindcă au auzit împuș
cături...) dar și de filateliști 
(iată, în privința acestora 
nu-mi mal pun nici o între
bare, de vreme ce campionul 
nostru are la el un album). 
Explicație: „Asta e o sarci
nă primită de ia puștiul meu. 
Nu pot să mă întorc fără 
timbre pentru el, o pușcă, e- 
vident, și... nu știu ce-o să 
fac cu draperiile comandate 
de soție".

Dacă Ion Dumitrescu este 
atît de preocupat de cei a- 
flați acasă cred că pot să în
registrez un punct forte : mo
ralul său. Campionul olimpic 
din 1960 nu este de loc inti

midat de concurs, deși tot el 
îmi explică de ce trăgătorii 
americani sînt foarte tari la 
această probă, ce valoare au 
spaniolii (cu care s-a înfrun
tat, nu de mult, la Sierra 
Nevada). „Eu am scăpat de 
porția mea de antrenament 
de azi. Dacă sînt bine dis
pus ? N-am pierdut nici un 
taler. Prin urmare ? Știu că 
de multe ori victoria depinde 
de zi, mai știu că Matareli, 
Carega, Karlson și Standford 
sînt mari valori, însă nici u- 
nul dintre ei nu este de ne
trecut. Am ajuns Ia concluzia 
că dacă și ei se tem de mine, 
cum știu că se tem, totul este 
în ordine".

Și parcă pentru a-1 confir
ma, Standford scapă un ta
ler. Zîmbet acru pe fața a- 
mericanului, compătimire de 
circumstanță pe celelalte chi
puri. „Apropo, revine Dumi
trescu, nu știi pe undeva ceva 
păpuși mexicane ? Dar fru
moase..."

„Parcă ziceai că ai băiat și-i 
cumperi o pușcă ?"

„Bine, bine, pentru el. Dar 
pentru mine ? Nu știai că fac 
colecție de păpuși ? încă din 
copilărie". Poftim, să mai 
zică cineva că cine se joacă 
cu păpuși n-o să ajungă spor
tiv cînd o fi mare !

între timp, intră în serie 
și Sencovici care, fără prea 
multe „fițe“, spulberă toate 
discurile aruncate hoțește din 
turn. Este privit cu simpatie, 
poate tocmai pentru că nu 
lasă impresia că se concen
trează și se „mănîncă" atunci 
cînd concurează, ci pare un 
vînător deconectat, cu pasiu
ne pentru sportul practicat, 
avînd impresia că vrea să 
respecte și aci o lege a vî- 
nătorului de calitate : să dea 
o șansă... talerelor ! Numai că 
această șansă a fost ieri una 
singură : să fie făcute țăndări 
în ambele manșe. Ei, dacă 
ar fi fost o vînătoare, ce 
masă s-ar mai fi întins după...
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Robie; 2:07,4 P. Houser 
S.U.A.); 2:08,0 P. Feil 
2:08,5 R, Walles (SUA); 
Burton (SUA): 2:08,9 L. 
(RFG) : 2:09,0 V. Meuw 

1 Y. Takada (Japo- 
M. Masarie (SUA) ;

(toți din SUA); 2:15.6 A. 
(URSS); 2:15,9 R. Merkel 

2:16,4 V. Kravcenko
G. Smith (Canada);

Schiller (RFG); 2:17,1 P. 
(Ungaria), P. Houser 

2:17,2 H. Ljungberg (Sue-

400 m MIXT (M)
R. M. 4:39,0 C. Hickox (SUA) — 

1968; R. O. 4:45,4 R. Roth (SUA) 
— 1964.

4:39,0 C. Hicko ;: 4:40.3 G. Bu
ckingham; 4:40,6 G. Hali (toți 
din SUA); 4:44,0 M. Holthaus 
(RFG); 4:45,3 A. Dunaev (URSS), 
p. Williams; 4:48,1 D. Johnson, 
A. Strenk; 4:48,3 M. McKee; 4:49,8 
J. Ferris (toți din SUA); 4:51,8 
H. Ljungberg (Suedia), S. Gil
christ (Canada); 4:53,3 J. C. Bel
lo (Peru); 4:53,7 R. Merkel (RFG); 
4:53,9 K. Byrom (Australia); 4:54,5 
A. Novoselov (URSS); 4:54,7 F. 
Wiegand (RDG), V. Kravcenko 
(URSS); 4:55,2 Z. Pacelt (Polonia); 
4:55,5 P. Lazar (Ungaria). M. Wo- 
odrofe (Anglia), A. Kimber (An
glia).

4 X 100 m LIBER (M)
R. M. 3:32,5 S.U.A, — 1968: R.O. 

3:33,2 S.U.A. — 1964.
3:32,5 S.U.A.; 3:35,6 U.R.S.S. 

3:39,2 Franța; 3:40,0 R.F.G.; 3:41,5 
Suedia; 3:42,8 Brazilia; 3:43,3 An
glia; 3:43,5 R.D.G.; 3:43,6 Ungaria; 
3:46,2 Cehoslovacia; 3:46,7 Austria; 
3:46,8 Spania; 3:47,2 ROMANIA; 
3:47,5 Africa de Sud.

4x200 m LIBER (M)
R.M. și R.O. 7:52,1 S.U.A. —

1964.
7:55,0 SUA; 7:58,9 URSS; 8:01,4 

Franța; 8:02,6 Suedia; 8:03.8 
Australia; 8:e3,5 RFG; 8:11,6 An
glia; 8:13,8 RDG; 8:15,2 Olanda ; 
8:17,8 Spania; 8:20,2 Ungaria ; 
8:21,1 Italia; 8:21,6 Brazilia.

4x100 ni MIXT (M)
R.M. 3:56,5 RDG — 1967; R.O. 

3:58,4 SUA — 1964.
3:58,2 URSS; 4:00,1 RDG; 4:00,3 

SUA; 4:02,8 RFG; 4:05,9 Anglia; 
4:06,4 Brazilia; 4:06,5 Ungaria; 
4:06.7 Suedia; 4:08,2 Franța; 4:08,3 
Spania; 4:09,5 Italia: 4:09,9 Iugo
slavia; 4:10,8 Olanda; 4:12,2 Elve
ția'; 4:12,6 ROMANIA; 4:13,6 Ce
hoslovacia; 4:13,5 Argentina.

100 m DELFIN (F)
R.M, 64,5 A, Kok (Olanda) — 

1965: R.O. 64,7 S. Stouder (SUA) 
— 1964.

64,8 A. Kok (Olanda), E. Daniel 
(SUA), S. Shields; 65,0 T. Hewitt; 
65.1 S. Stouder; 65,5 S. Pitt, S. 
Wille (toate din SUA); 66,7 E. 
Tanner (Canada); 66,8 L. MeCle- 
ments (Australia); 66,9 K. Moore, 
D. Giebel, L. Vidali (toate din 
SUA), T. Deviatova (URSS); 67,0 
C. Kolb (SUA); 67,3 H. Hustede 
(RFG); 67,4 M. Auton (Anglia) ; 
67,5 A. Gyarmaty (Ungaria), B. 
Walton (SUA); 67,6 S. Harvey 
(SUA); 67,8 R. Holliman (SUA); 
68,0 N. Boss (Olanda) ; 68,1 S.
Steinbach (RDG).

200 m DELFIN (F)
Kok (Olanda) — 
prima oară la

R.M. 2:21,0 A. 
1967; se dispută 
J.O.

2:21,1 A. Kok 
T. Hewitt; 2:22,9 
D. Giebel; 2:23,4 
S. Pitt; 2:26,0 P. 
Kolb (toate din 
Lindner (RDG);________
2:27,5 B. Walton, F. Kafka; 2-27,6 
B. Kilgour (toate din SUA); 2:28,1 
H. Hustede (RFG); 2:28,4 L. Mc 
Clements (Australia); 2:28,8 T 
Deviatova (URSS); 2:29,0 L.'Hil
dreth (SUA) ; 2:29,2 S. Wllie
(SUA); 2:30,2 S. Steinbach (RDG) ■ 
2:31,5 I. Gustavson (Suedia): 2:31,6

Davis (SUA), j. Warren (Ca
nada), Y. Fuji (Japonia) .

(Olanda); 2:22,0 
E. Daniel; 2:23.1 
L. Collela; 2:24,8 
Caretto; 2:26,7 C. 
SUA); 2:27,2 H. 

2:27,4 M. Shilitto:

Y. Fuji (Japonia) .
200 m MIXT (F)

R.M. 2:23,5 C. Kolb (SUA) 
1968; se dispută prima oară 
J.O.

2:23,5 C. Kolb; 2:25,0 S. Peder
sen; 2:25,6 J. Henne, L. Vidali ;

la

Ada Kok (Olanda)

DIFICULTĂȚI DE ACLIMATIZARE
SUEDEZUL PETER FEIL 

continuă să întâmpine seri
oase dificultăți de aclimati
zare. Recordmanul european 
în proba de 200 m fluture 
(2:08,0) parcurge acum aceas
tă distanță într-un timp mult 
mai slab. în schimb, compa
trioata sa, Elisabeth Ljun-

gren-Morris, căsătorită cu un 
tânăr mexican, manifestă o 
condiție fizică remarcabilă. 
„Cred că voi putea obține o 
performanță excelentă ia 800 
metri" — a declarat ea, pă
răsind piscina unde se an
trenează în compania echi
pei... mexicane.


