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AVERY BRUNDAGE

CIUDAD DE MJzXICO, 10. 
In continuarea lucrărilor 
Comitetului Internațional 
Olimpic, joi înainte de 
amiază, a avut loc alege
rea președintelui C.I.O.

Pentru această funcție 
și-au pus candidatura Avery 
Brundage (S.U.A.), actualul

președinte, și contele Jean 
de Beaumont (Franța). Un 
purtător de cuvînt al Co
mitetului Internațional Olim
pic a anunțat că Avery 
Brundage a fost reales ca 
președinte al Comitetului 
Internațional Olimpic.

C.1.0.
Avery Brundage, în vîrstă 

de 81 de ani, deține aceas
tă funcție din anul 1952.

Ca vicepreședinte, urmînd 
în funcție francezului Ar
mand Massard, a fost ales 
lordul Killanin (Irlanda).

pentru serile de iarnă ® Conversație cu
La unul din antrenamentele 

recente ale canoiștilor șî caia
ciștilor români Radu Huțan, 
antrenorul principal al echipei, 
supraveghea apa canalului de 
Ia XoCh&nilco cu o atenție... 
medicală 
ghicească, . .. 
corect zfs, rețeta pe care o con
țin aceste 
disputa întrecerile pentru cu
cerirea celor 7 medalii de aur 
ale Olimpiadei și dintre care o 
parte îi vor avea drept compe
titori pe sportivii români.

„Apa Se aci este măi 
Secii cea a Snagovului și 
densă din această cauză, 
țceea sînt preocupat de găsirea 
centrului de greutate cel mai 
favorlzant pentru ambarcațiile 
băieților. Vintul nu constituie 
cred o incertitudine deoarece de 
cite ori am fost aci, la antre
namente în acest an și la con
cursurile pre. olimpice, a suflat 
mereu din aceeași direcție, adi
că din fața. In funcție de toate 
aceste amănunte trebuie să rea
lizăm o alunecare perfectă a 
ațnbarcațiilor".

După cum se vede, nu nu
mai tehnica vîslitului, nu nu
mai pregătirea fizică, nu numai 
puterea de voință, nu rilimai 
opoziția firească a celorlalți 
concurenți, dar și alte multe 
elemente compun ceea eez nu
mim performanța sportivă.

Privesc spre cer și ochii îmi 
întilnesc firele de înaltă ten
siune care trec pe deasupra 
canalelor de Ia Xochimilco, par
că pentru a simboliza încorda
rea cu ep<ș șe muncește aci, la 
nivelul solului.

încercând parcă să 
sau să citească mai

ape pe care se vor

rece 
mai
De

Băieții de 
cută turele 
menajamente, după care vor in
tra în ambarcațiile de dublu și 
patru. Sînt și alți mari spor
tivi pe apă la aceeași oră de 
antrenament: sovieticul Sapo- 
nenko, maghiarul Hesz, sue
dezul Petterson, Lewe din R.F. 
a Germaniei, dar și Patzaîchin 
al nostru, Vernescu și Sciotnic, 
Calenic și cei doi Ivanovi, 
Țurcaș și fetele, Viorica Dumi
tru, Vatentina Serghei.

Urmărindu-1, discut cu Hu- 
țan șansele lor. Lucid, acesta 
trece in revistă, ca pentru sine, 
toate elementele favorabile și 
nefavorabile. In privința mate
rialului folosit — egalitate ; ca 
metode de antrenament, de ase
menea, n-au apărut noutăți care 
să revoluționeze. Stilul repre
zentanților noștri este — chiar 
și pentru un ochi mai puțin 
experimentat — de o mare pu
ritate â gesturilor, de o efica
citate evidentă, viguros în ace
lași timp, economic și, ceea ce 
m-a impresionat cel mai plăcut, 
uniform și pentru echipajele 
feminine. Foarte asemănător se 
dovedește a fi și stilul canoiș- 
tilor și caiaciștilor sovietici.

Intr-un moment de pauză, 
pentru ca există1 și asemenea 
momente, discuții despre

la 
de

caiac își exe- 
simplu- fără

preocupări, mal puțin 
proiecte, deoarece este 
că pentru un candidat 
nu poate exista decît 

în aceste mo-

echipajele de 
să se asigure

gram, 
despre 
evident 
olimpic
un singur proiect 
mente...

Aflu astfel că 
caiac au preferat
de pe acum de alcătuirea unei 
dișcoteci cu muzică mexicană 
astfel incit familiile loY se pot 
aștepta la frumoase seri dă 
iarnă, petrecute. în acordurile 
dulci ale orchestrelor 'de mar-

în campionatul de baschet

• FAVORITII
1 000 M:
SCIOTNIC

PROBEI DE 
VERNESCU—

S'

La sol, salt înainte

cu întoarcere de 360 de grade
a.-Antrenamentele de pînâ 

cum ale gimnastelor au do
vedit că. reușita în întrecerea 
olimpică va fi" mimai de par-

Exerciții de mare dificulta
te, obișnuite mai ales în gim
nastica masculină, au prezen
tat, de asemenea, Jana Ku-

i
ciaci și în povestirile celor care 
au avut prilejul să Ie asculte 
la fața locului. Dacă aceste de
panări de aduceri aminte vor 
fi purtate și în prezența unor 
trofee olimpice, valoarea lor va 
crește imens...

O conversație cu Aurel Ver
nescu este întotdeauna plăcută. 
De data aceasta, multiplul nos-

(Continuare în pag. a 4-a)

•teș. acelor concurente care 
prezintă noutăți deosebite în 
exerciții. O impresie excelen
tă au produs antrenamentele 
lotului feminin de gimnastică 
al Cehoslovaciei, 
olimpică Vera 
cum în vîrstă 
și-a inclus în 
xerciții 
cultate.

Campioana
Ceaslavska. a- 
de 26 de ani 
repertoriu fi
de mare difi-

• Jan Werner a alergat 300 
m, la antrenament, în 31,6 s 
performanță care constituie un 
nou record mondial neoficial. 
Atletul polonez, în vîrstă de 
22 de âni, a depășit cu 0,8 s 
recordul neoficial deținut din 
1950 de Herbert McKenley. De 
remarcat că de atunci nu s-au 
mai înregistrat performanțe 
oficiale pe această distanță. 
Alte rezultate ale atleților po
lonezi': suliță — Nikiciuk 85,50 
m ; 30 mg — Elzbieta Bedna- 
rek 10,5 s ; lungime — Irena 
Szewinska 6,46; suliță — Ja- 
worska 56,57.

®. La polo pe apă : Ungaria

— R.F. a Germaniei 10—3 (1—0, 
1—0, 4—1, 4-2).

• La Ciudad de Mexico a 
sosit miercuri celebrul campion 
olimpic din 1936, Jesse Owens, 
care va comenta J.O. pentru un 
post de radio canadian.

COSMONAUTUL SOVIETIC 
Gherman Titov a sosit la Ciu
dad de, Mexico în calitate de 
oaspete de onoare al Comitetu
lui de organizare a Jocurilor 
Olimpice. în aceeași calitate a 
sosit în capitala mexicană și 
campionul olimpic, de la Mel
bourne, Vladimir kuț.

PENTRU PROBA de călărie 
dotată cu „Marele Premiu al

bickova și Bohumila Rimna-» 
kova. Aceeași tendință spre 
exerciții spectaculoase s-a ob
servat și în cadrul lotului fe
minin al S.U.A. care, după 
unele aprecieri, va putea pro
duce surprize în întrecerea o- 
limpică. Campioana america
nă Linda Metheny, de pildă, 
încheie exercițiul la paralele 
inegale printr-un salt înapoi, 
iar colega ei de 19 ani, Cathy 
Gleason prezintă în exercițiul 
la sol, pentru prima oară 
în lume, salt înainte cu în
toarcere de 360 grade.

(Continuare în pag. a 4-a)

REPORTAJE ȘI COMENTARII,

la București de Farul!

„Cupa României" la baschet

Sciotnic (în prim-plan) și Vernescu

//V ÎNTRECERE-SPERANȚELE

Rezultatele etapei a IlI-a 
a diviziei A la baschet mas
culin î Politehnica Galați — 
Dinamo București 57—71 
(30—42), Politehnica Iași — 
Politehnica Brașov 69—66 
(30—29), Steaua — Universi
tatea Timișoara ' 109—65
(55—35), I.EP.S. București— 
Farul Constanța 58—68 
(30—30)!! !, Politehnica Bucu
rești — I.CîJI.F, București 
67—53 (36—27). |MI

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

LA A XIX-A OLIMPIADĂ
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PENTRU AZI, PENTRU MÎINE

Turneul final al celei de a 
patra ediții a „Cupei Româ
niei" Ia baschet feminin se des
fășoară fără participarea a 
două dintre protagonistele în
trecerilor precedente : Progre
sul București (cîștigătoarea tro
feului în 1966 șl 1967) și Rapid 
București. Absența acestor două 
formații nu face decît să con
firme tradiția competiției, mai 
precis faptul că, de fiecare 
dată, în „Cupa României" au 
fost înregistrate surprize. Pro
babil că acestea nu vor lipsi 
nici din turneul final care în
cepe astăzi, cu participarea e- 
chipelor Politehnică și I.E.F.S. 
din București, Crișul Oradea și 
.Viitorul Dorohoi.

Programul de azi cuprinde 
partidele Viitorul—I.E.F.S. (ora 
18), și Politehnica — Crișul (ora 
19.15) urmtnd ca celelalte jocuri 
să aibă loc 0mbătă seara 0 du
minică dimineața

Cei mai proaspeți mînuitori 
ai padelei și pagaei de la noi 
sînt gata să-și stabilească ie
rarhia valorică, cu prilejul fina
lelor „Criteriului olimpic", pro
gramate mîine după-amiază pe 
lacul Snagov. După cum se 
știe, în etapa preliminară și-au 
măsurat forțele sute de ca- 
iaciști și canoiști (născuți în 
1946 — și mai tineri) dip mai 
toate centrele nautice din țară. 

'• Faza de zonă a Capitalei, des
fășurată pe Herăstrău, a scos 
în evidență buna pregătire a 
reprezentanților Clubului spor
tiv școlar, care au ocupat pri
mul loc în clasamentul pe echi
pe, cu 107 p, urmați de sportivii 
de la Olimpia (94 p) și cel ai

Ki 
(Olimpia) ; 
D. Vasile 
— K1 — 
K2 — M.

Clubului nautic universitar 
București (14 p). Cele 7 probe 
olimpice au revenit următoare
lor echipaje : feminin 
Paraschiva Gostin 
K2 — S. Chita, 
(Olimpia) ; masculin 
N. Șmul (Olimpia);
Zafiu, Gh. Pantea (C.S.S.) ; K 4 
— D. Galan, V. Nae, I. Măciu
că, A. Castin (Olimpia) ; C 1 — 
G. Ionescu (C.S.S.) ; C 2 — P. 
Vesela, D. Stoica (.C.S.S.). De* 
remarcat că — în urma numă
rului mare de concurenți — la 
citeva probe au fost necesare 
calificări, dar și faptul regre
tabil a lipsei de la start a tine
rilor sportivi de la Școala spor
tivă nr. 2 și Voința.

Astăzi, pe familiara pistă de 
la Snagov începe asaltul la șefie- 
al noilor promoții. De la orele 
9,30 și 15 se vor disputa seriile 
de calificare și recalificările. 
Miine urmează să aibă loc se
mifinalele și finalele. Toate 
aceste întreceri decisive sînt 
programate pe distanțele clasice 
de 500 m la fete și 1 000 m la 
băieți. Datorită numărului mare 
de participanți (aproape 250 de 
tineri „ambasadori" ai centre
lor nautice Timișoara, Galați, 
Brăila, Tulcea, Reșița și Bucu
rești) ultima confruntare spor
tivă a sezonului se anunță deo
sebit de atrăgătoare și bogată 
în concluzii.

Olimpiada înseamnă — 
fără doar, și poate — un 
test esențial pe care-l ac
ceptă, de bună voie, din 

ce în ce mai multe orga
nizații sportive din diver
se țări de pe toaie conti

nentele. în acest sens mi se pare carac
teristic faptul că, in ciuda permanentelor 
nemulțumiri exprimate față de gigantismul 
Jocurilor, față de distanțele care impie- 
’fează asupra unor participări, față de di
ficultățile ridicare de diferentele de climă, 
și de condițiile locale, și chiar în pofida 
celor mai mari piedici, cele de natură po
litică, Olimpiadele se succed cu un suc
ces din ce în ce mai mare în ceea ce 
privește participarea și «calitatea rezulta
telor. Aflîndu-mă la Mexico îmi dau sea
ma de un anume fapt, remarcat de alt
fel și la Olimpiada de iarnă din acest 
an, acela al stimulentului extraordinar pe. 
care îl reprezintă o Olimpiadă pentru țara 
gazdă. Mă voi feri de orice speculații pri
vind interesele complementare (turism, co
merț etc.), pentru a da atenție, în special, 
aspectului sportiv al problemei.

Mexicul nu se numără printre țările 
care au o mișcare sportivă foarte dez
voltată, dar care s-a angajat, totuși, de
sigur din multiple rațiuni, la eforturile de- 
curgînd dintr-o Olimpiadă. Nu mă îndo
iesc că acest pas a fost făcut și ca o 
urmare a dorinței oficialității țării gazdă 
de a da un impuls puternic vieții sporti
ve naționale. Noile baie, Ridicate special 
pentru Jocuri, vor rămîne la dispoziția ti
neretului mexican, care se vede astfel în
zestrat cu un tezaur pe care altfel l-ar 
fi dobîndit probabil după foarte mult timp. 
Dar, nu marile construcții cred că merită 
principala atenție a celui care dorește să 
desprindă profilul viitor al mișcării spor
tive mexicane ci celelalte mici dar nume
roase a căror valorificare va fi, fără 
îndoială, mai importantă decît a uriașelor 
stadioane, lată, de pildă, o singură refe
rință privind cele două săli folosite acum 
drept loc de antrenament de către spor
tivii aflați în satul olimpic. Ele sînt consa
crate boxului și luptelor. Cum sînt conce
pute ? Ca niște centre de antrenament, fără 
pretenții în ceea ce privește monumenta-

lițatea, realizarea arhitecturală propriu- 
zisă, ci în special funcționalitatea specific 
sportivă. Ele sînt, pur și simplu, montate 
am piese prefabricate (metal și lemn pla
cat cu materiale plastice), dispuse pe o- 
rizontală, legate organic între ele prin 
spațiile acordate instalațiilor sanitare și ca
binelor, fără preocupare pentru public care 
— evident —. nu a intrat în vederile celor 
ce le-au conceput, ci doar pentru capa
citatea de exploatare, dacă doriți, pur 
sportivă. Sala de box,_ de exemplu, are 
nu mai puțin de 14 ringuri, dispuse pe 
marginea ei, cu o platformă de parchet în 
fața fiecăruia, unde se află pucing-ballul, 
sacul, și unde se poate execufa tot pro
gramul de încălzire : sărituri la coardă, 
box cu umbra etc. In fața ringurilor, per
delele montate pot închide fosa respectivă, 
pentru ca antrenamentul unora să nu de
ranjeze, sau pentru păstrarea discreției. 
La mijlocul sălii, 11 cîntare fixate la limitele 
categoriilor permit permanent controlul 
greutății (există și altele la fiecare ring). 
Spațiile au fost atit de economic și inte
ligent folosite, încît mijlocul acestei con
strucții delicate, și care degajă din exte
rior impresia unei terase acoperite, a fost 
transformat într-o grădină cu o vegetație 
bogată, dominată acum de gingași leandri 
în plină floare.

Toate aceste baze (pentru că sălile a- 
cestea_ nu sînt stinghere) vor rămîne tine
retului și' copiilor. De altfel, în cea de lupte 
micii școlari au și pătruns cu instructorii lor 
și au început să deprindă acest sport al 
forței încă de pe acum și încă în ce com
panie : a concurenfiîor olimpici !

lată_ de ce am ajuns la concluzia că 
nu.țările cu sport dezvoltat, consacrat, tra
dițional în ultimă analiză, au nevoie de 
Olimpiade, ci mai curînd acele țări care 
doresc să-și făurească o mișcare sportivă 
mai largă, mai cuprinzătoare în perspec
tiva creșterii coeficientului biologic al na
ției respective, cu tot efortul evident ce se 
solicită, dar în vederea unor obiective care 
vor depăși, în mod cert, investițiile.

Emanuel VALERIU

Ciudad de Mexico, 10 octombrie
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ABSENȚE
In jurnalele

SPORTIVE
DE ACTUALITĂȚI

însoțitor permanent al specta
colului cimematog rafie, jurnalul 
de actualități realizat de studioul 
„Al, Sahia“ este așteptat cu mult 
.interes de spectatori, el ființei 
un mijloc atractiv și divers de 
informare.

Multiplele subiecte tratate de
osebit de cursiv de experimen- 
tații și — adesea — inspirații re
gizori și operatori ăi studioului» 
textul adecvat, uneori sprințar, 
reprezintă o „introducere în ma
terie" care creează un climat fa
vorabil atmosferei de relaxare 
necesară vizionării ulterioare a 
filmului.

Ne obișnuisem ca printre mul
tiplele subiecte tratate de aceste 
jurnale șă întâlnim cu regulari
tate tema de sport, ca^e, după 
aprecierea noastră, este urmă
rită cu un viu interes de publi
cul spectator.

Din păcate, jn ultimele luni 
jurnalele nu au mai cuprins — 
ca altădată — teme multiple și 
majore ale activității sportive, 
ba, mai mult, au apărut și jur
nale (nr. 34, 35, 36, 33), care nu 
iveau nici un subiect de sport !

Competiții deosebite, ca Ma
rele premiu Carpați la talere și 
sheet, întrecerea de înot Bucu
rești-Sofia, campionatele interna
ționale de atletism, campionatul ' 
național de tenis, concursul in
ternațional de tenis „Cupa Ma- 
maia£k. Regata Snagov, primele 
meciuri de rugby ale campio
natului ș.a. nu și-au găsit re
flectare în actualitățile studiou
lui. A trebuit să se aștepte ter
minarea Turului ciclist al Ro
mâniei, pentru ca jurnalul nr. 38 
să ne oglindească finalul cînd, 
normal ar fi fost, ca și în unele

—

jurnale precedente să se trateze 
acest subiect care a interesat în
treaga țară.

Dacă trecem in revistă subiec
tele sportive tratate de studio în 
zece jurnale (nr. 28—37) găsim 
doar cîte o temă în fiecare jur
nal : nr. 28, box „Cupa Mamaia», 
nr. 29 ciclism „Cupa Voința", 
nr. 30 Raliul automobilistic „Cas
trol", nr. 31 judo „Cupa Olim
pia", nr. 32 etapa a V-a a cam
pionatului de matocros, nr. 33 
deschiderea campionatului de 
lotbal, nr. 37 fotbal Rapid—O.F.K, 
Beograd.

Credem că bogata activitate 
sportivă competițională ca Și fi
nele acțiuni sportive din școli 
și universități ar trebui mai larg 
reflectate in jurnalele de ac
tualități, acestea interested mase 
deosebit de largi de spectatori.

Dar o temă cp totul neglijată 
a fost pregătirea olimpică. Ne 
reamintim că, cu prilejui ’altor 
Olimpiade, operatorii studioului 
erau prezenți la antrenamentele 
sportivilor, mai cu seamă te eta
pa finală, și reflectau deosebit 
de grăitor și de atractiv munca 
depusă de aceștia peHtru a ob
ține rezultate cit mai bune. Și 
acum... nimic din toaite acestea.

Vrem să credem că ..eclipsa de 
formă sportivă" a studioului a 
trecut și că în viitor tema spor
tivă va fi mai bine oglindită în 
jurnalele de actualități, ținînd 
seama că activitatea sportivă e 
un subiect permanent „la origi
nea zilei", cu largi rezonanțe 
in rindui speetatoritor... chiar 
de cinematograf.

Deci, sperăm, așteptăm și 
spor la lucru.

M. ORZEA

UN REUȘIT CONCURS
DE YAHTING

La sfîrșit de sezon, asociația 
sportivă Electrica I.D.E.B. a 
organizat, pe lacul Herăstrău, 
un concurs de yahting pentru 
clasele finn, snipe și F.D. („O- 
landezul zburător").

Competiția s-a bucurat de o 
largă participare și a fost viu 
disputată, datorită vîntului pri
elnic. în afară de cîștigătorii 
celor trei clase, remarcăm, în 
mod special, frumoasa evoluție 
a unor sportivi tineri, care nu 
au decît un singur an de acti
vitate velistică. Este vorba de 
Răzvan Crăciunescu (17 ani), 
Cristian Ionescu (17 ani) Și 
Radu Mânu (13 ani 1), clasați 
înaintea unor veliști experi-
•' —7~~—--------- — ....

mentați. Iată, de altfel, princi
palele rezultate tehnice ale re
gatelor organizate de Electrica 
I.D.E.B. ; clasa finn — 1. Radu 
Mînăstireanu (Electrica I.D.E.B.) 
3 p, 2. Alex. Vasiliu (C.N.U.) 
15,7 p, 3. Răzvan Crăciunescu 
(Electrica I.D.E.B.) 24 p ; clasa 
snipe — 1. V. Geles — D. Po- 
deanu (C.N.U.) 8,7 p, 2. E. Groza
— V. Ciucă (C.N.U.) 13 p ; 3.
Cr. Ionescu — Radu Mânu 
(Electrica I.D.E.B.) 21,7 p ;
clasa F.D. — 1. C. Bărbulescu
— A. Botez (C.N.U.) 3 p, 2. 
A. Voicu — M. Crăciunescu 
(C.N.U.) 8,7 p, 3. G. Gîță - 
D. Pascu (Electrica I.D.E.B.) 

21,1 p.

UMBRA UNEI GLORII
• Starea deplorabilă ă pistei de la „Republicii

© Cînd vor începe reamenajările necesare ?

Un nobil efort, pe multiple 
planuri, se desfășoară azi în 
lume, pentru a situa realizările 
sportive umane pe culmi me
reu mai înalte. Fără îndoială, 
unul din factorii majori care 
au impulsionat saltul amintit 
este, în cazul atletismului, pis
ta. De argilă, de bitum, de tar
tan — iată numai cîteva cău
tări și rezolvări cu randament 
mereu crescut. Atleții n-au ezi
tat să se avînte pe ele și rezul
tatele sînt concludente.

Fără intenția de a motiva u- 
nilateral stadiul puțin satis-

făcător al atletismului nostru, 
se cere totuși subliniat faptul 
că lipsa unei piste de tartan 
constituie un serios handicap 
pentru atleții români. Dacă pes
te acest fapt se mai poate 
trece, apare evident inadmisi
bilă neglijența cu care sînt tra

Radină (Universitatea București) s-a demarcat pe semicercul 
jucătorilor timișoreni și aruncă la poartă, înscriind un nou gol.

Foto : TH. ROIBU

iN CAMPIONATUL MASCULIN

Politehnica Timișoara a smuls
un punct Universității București

/ Etapa a VlI-a a campiona
tului masculin de handbal, 
disputată ieri, a fost domina
tă de cuplajul din Capitală, 
în care Universitatea Bucu
rești a terminat la ega
litate, într-un final dra
matic, întîlnirea cu Politehni
ca Timișoara. Iată pe scurt 
relatarea tuturor partidelor 
desfășurate:

Universitatea București—Po
litehnica Timișoara 12—12
(7—4). Gazdele au avut ini
țiativa în majoritatea timpu
lui. Scorul s-a menținut egal 
doar în primele minute, apoi 
handbaliștii de la Universita
tea au creat cu 
șe în apărarea timișorenilor, 
înscriind punct după punct, 
atît din acțiuni de la semi
cerc, cît și prin contraatacuri. 
Așa au stat lucrurile pînă Ia 
scorul de 12—6 în favoarea 
lor, cu 15 minute înainte de

ușurință bre-

„CUPA SPERANȚELOR"

SURPRIZE

LA TIMISOARA
ÎNTRECERILE

il na din cele două zone ale 
„Cupei speranțelor" s-a con
sumat la sfîrșitul săptămînii 
trecute, la Timișoara. Contrar 
așteptărilor, surprizele au a- 
bundat în aproape toate pro
bele.

La floretă băieți, de pildă, 
pe primele locuri s-au clasat 
echipele Oradea A și Oradea 
B, înaintea favoritelor, for
mațiile orașelor Tg. Mureș și 
Cluj, deși acestea au prezen
tat loturi complete.

La floretă fete, echipa primă 
a orașului Satu Mare a ocu
pat cu multă ușurință locul I. 
avind, cu o singură excepție — 
Tg. Mureș — adversare sub 
valoarea ei.

Surprize și 
și Careiul au 
tiția înaintea
echipa orașului Tg. Mureș.

Pentru sabie, o observație s 
valoric, a fost proba care s-a 
prezentat cel 'mai slab.

Pe Socul I a terminat Clujul 
urmată de Oradea, care s-au 
și calificat în finala competiției.

De astăzi după-amiază, la 
Craiova, se vor desfășura în
trecerile celei de a doua zone a 
„Cupei speranțelor", cu parti
ciparea orașelor : Ploiești, Ga
lați, Brașov, Constanța, Iași, 
Gh. Gheorghiu-Dej și Ctaiuvâ.

final. Din acest moment, stu
denții bucureșteni au o inex
plicabilă cădere, comit cîteva 
greșeli (același lucru îl face 
și arbitrul D. Tartler, care 
pînă atunci condusese bine), 
astfel că jucătorii de la Po
litehnica recuperează uluitor 
de repede diferența, reușind 
cu cîteva secunde înainte de 
sfîrșit să egaleze. A fost o 
partidă foarte disputată, cu 
un final extrem de pasionant, 
în care n-a lipsit mult să a- 
sistăm la o înfrîngere a Uni
versității. (Gh. Rangu).

Dinamo București—Univer
sitatea Cluj 26—15 (14—9).
Bucureștenii au dominat cu 
autoritate, victoria lor ne- 
fiind pusă sub semnul între
bării nici un moment. Ei au 
acționat destul de bine în a- 
tac ajutați și de faptul 
apărarea adversă a fost 
ficitară. Scorul înregistrat 
prezintă fidel raportul 
forțe existent pe teren, 
cat însă că dinamoviștii 
dat dovadă de multă nervo
zitate și ne întrebăm de ce, 
căci după cum evoluau ad
versarii se punea doar pro
blema scorului.

Dinamo Brașov — Timișul 
Lugoj 27—11 (14—6). Hand
bal iștii brașoveni și-au im
pus superioritatea chiar din 
primele minute. Din echipa 
gazdă s-au evidențiat, prin- 
tr-o deosebită vervă de șut, 
Radu, Bening 
Bota. Foarte bun 
lui Gh. Stoicovici 
(C. Gruia-coresp,

Dinamo Bacău — Rafinăria 
Teleajen 19—9 (9—5). în ge
neral, partida a avut un ni
vel tehnic necorespunzător. 
Spre sfîrșit, jocul a fost ceva 
mai interesant Demn de 
menționat faptul că din cele 
3 aruncări de la 7 m dic
tate de arbitru s-au ratat 5 
(3 gazdele și 2 oaspeții). (Ilie 
Iancu-coresp. principal).

Politehnica Galati—Steaua
21—27 (10—11).

ACTIVITATEA 
INTERNAȚIONALA

Echipa feminină de hand
bal Progresul a întreprins de

curînd un turneu în Repu
blica Democrată Germană. 
Handbalistele bucureștene au 
susținut 4 jocuri în 6 zile 
(toate în sală) cu echipe frun
tașe ale handbalului din 
R.D.G. lată rezultatele obți
nute: 8—14 (6—6) cu S. K. 
Magdeburg (locul 4 în clasa
ment); 11—19 (5—9) cu S. 
Leipzig (campioana R. 
Germane); 13—15 (4—7)
Halloren Halte (locul 6 în

I. K.
D.
cu

campionat) și 13—10 (4—3)
■cu selecționata de tineret a 
orașului Halle.

*
Echipa feminină de hand

bal Ț.S.K.A. Sofia, aflată în 
turneu în țara noastră, întîl- 
nește azi, la Brașov, forma
ția Rulmentul din prima di
vizie. Mîine, handbalistele 
bulgare vor întîlni, în al doi
lea joc, echipa Școlii sportive 
Brașov.

„CUPA ȘCOLARULUI"

la spadă : Clujul 
terminat compe- 
trăgătorilor din

SUB AUSPICII FAVORABILE

că 
de- 
re-
de

Pă-
au

și tînârul 
arbitrajul 

(București), 
principal).

sn ca în fiecare echipă să fie in
clus cel mult 1 cadru didactic. 
Școlile sau cercurile pionierești 
în care se găsesc mulți amatori 

“ ~ ’■ ’i concurs
_____  echipe dis-

înscriere, trebuie 
la data de 15 oc- 
Federației române

Vo- 
poa-

con-

tate pistele clasice de zgură.
S-a făcut un efort pentru 

campionatele naționale și in
ternaționale și rezultatul a fost 
concludent : după averse repe
tate, pista dintre brazii 
ienii Brașov a rezistat. Se 
te, deci, cînd se vrea.

Iată însă că recentele
cursuri atletice din Capitală 
(triunghiularul echipelor secun
de ale României, R.D.G. și Bul
gariei și concursul republican 
de probe neclasice) s-au dispu
tat pe o pistă care aduce un 
blam reputației stadionului Re
publicii. Reproducem cîteva pă
reri ale competitorilor :

Kristine Hauer, din R.D.G., 
0,43 m Ia lungime în acest an: 
„Abia am sărit 6 m. Nici 
nu puteam mai mult în aceste 
condiții". (Afirmația a fost în
tărită prin înfigerea cuielor în 
pistă, urmată de o ușoară miș
care laterală, ce, a produs o 
mică groapă).

Valeriu Jurcă, recordman na
țional cu 23,4 la 200 mg : „Pe 
o pistă bună realizam sigur 
un nou record".

Vasile Dumitrescu, 16,15 m la 
triplusalt : „La aterizarea din 
primul pas este o adevărată 
groapă..."

în timpul concursului de 
probe neclasice priveam pista 
trecutelor succese ale lui Za- 
topek, Kuț, Visser, Gutowski, 
Savel și atîția alții. în locul 
respingerii 
adinei în 
la fiecare

Se aude 
blicii se va moderniza în cu
rînd. Sînt convins că înnoirea 
va fi resimțită favorabil, la 
scurt interval după realizare. 
O pistă de bitum va fi un vînt 
de primăvară pentru atletismul 
nostru, dar cu aceasta exigența 
necesară întreținerii celor de 
zgură nu-și pierde rațiunea. 
Dimpotrivă !

prof. Ion VINTILA
P. S. Aș sugera ca, o 

cu lucrările 
pistei de la 
de sărituri 
prăjină) să 
ca pe toate marile stadioane ale 
lumii — în lungul terenului 
central. Probele s-ar putea de
rula în două sensuri, iar spec
tacolul sportiv ar fi privit în 
desfășurarea cea mai indicată.

elastice — gropi 
zgură, timp pierdut 
impulsie...
că pista de la Repu-

dată 
de transformare a 
Republicii, gropile 

(lungime, triplu și 
fie amplasate —

Comisia de șah prin corespon
dență din cadrul F.K. Șah. a- 
nunță deschiderea concursului de 
șah prin corespondență, destinat 
elevilor din toate formele de 
învățămînt liceal, denumit „CU
PA ȘCOLARULUI". La concurs 
pot participa reprezentative șco
lare, omogene sau mixte, precum 
și reprezentative de cercuri pio
nierești, formate din cîte 4 ju
cători + 1 rezervă. Se admite

de șah pot înscrie în 
două sau mai multe e 
tinete.

Cererile de 
adresate pînă 
tombrie 1968 
de ■ șah, Comisia centrală de șah 
prin corespondență, str. Vasile 
Conta 16, București, specificîn- 
du-se : denumirea și adresa școlii 
sau a cercului pionieresc, nu
mele jucătorilor (în ordinea me
selor), clasa și adresele lor, nu
mele căpitanului echipei. Fiecare 
cerere trebuie avizată de' condu
cerea școlii sau a cercului pio
nieresc respectiv.

Concursul se va desfășura în 
2 etape: preliminariile (pe grupe) 
între 1 noiembrie 1968 — 30 au
gust 1969 și finala între 15 octom
brie 1969 — 15 septembrie 1970. 
In finală se califică echipele care 
în preliminarii au ocupat primul 
loc în fiecare grupă.

Echipelor și jucătorilor care vor 
realiza rezultate valoroase li se 
vor acorda diferite premii și dis
tincții.

Joi seara au părăsit Ca
pitala, plecînd in U.R.S.S., 
sportivii Christian Dovids, 
Ștefan Chițu (clasa 250 cmc) 
și Ion Szasz (500 cmc), 
care vor concura Ia Ivano 
Frankovsk (în ziua de 13 
octombrie) și Kirovograd 
(20 octombrie). Ei sînt în
soțiți de antrenorul Gheor- 
ghe Ion.

Dinamoviștii conduc 
în campionatul pc cciiipc

în returul campionatului 
republican pe echipe, s-a dis
putat pe terenurile din par
cul Dinamo, miercuri și joi, 
întîlnirea Dinamo—Progresul. 
După cum era de așteptat, 
dinamoviștii au reeditat a- 
proape fidel victoria lor din 
tur, conducted cu 16—6 înain
tea încheierii ultimelor două 
partide de dublu mixt.

Echipierii Progresului n-au 
reușit să mențină echilibrul 
decît în confruntările senioa
relor, unde victoriile au fost 
împărțite: ludith Dibar (D)— 
Ecaterina Horșa (P) 6—2, 6-4; 
Mariana Ciogolea (D)—Julie- 
ta Boboc (P) 4—6, 3—6; Iu- 
ditti Dibar (D)—Julieta Boboc

(P) 6—3, 6—3; Mariana Ciogo- 
lea (D)—Ecaterina Horșa (P)
4— 6, 2—6. Dinamoviștii Dron
și Marcu au cîștigat simplu- 
rile susținute, ca și partida 
de dublu (6—3, 3—6, 6—2,
6—1 cu Mureșan, Niculescu).
5- a întrerupt o foarte dispu
tată partidă de mixt; Marcu, 
Ciogolea—Muresan, Boboo
1—6, 6—2, 4—5’.

Sîmbătă și duminică sînt 
programate noi întîlniri. în 
Capitală, Steaua primește re
plica Progresului, iar Dina
mo întîlnește pe Steagul roșu 
Brașov. La Cluj, este progra
mat meciul Politehnica—Con
strucții.

în fruntea clasamentului se 
găsește Dinamo București, 
care a cules numai victorii în 
toate meciurile susținute pînă 
acum —14 p. Urmează: Stea
gul roșu Brasov 10 p; Steaua 
7 P 
sie);
(3);
(i);

(și o partidă în' suspen- 
Progresul București 2 p 

Construcții București 2 p 
Politehnica Cluj 1 p (1).

uț
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Duminică, echipele diviziei A 
încep o altă ediție a campiona
tului național de volei, sub aus
picii noi și mai favorabile — 
comparativ cu anii precedenți. 
Ne referim, în mod deosebit, 
la faptul că pentru a se asigura 
impulsionarea acestui sport (ca 
și a baschetului și handbalului) 
prin formarea de noi cadre, 
Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport și Mi
nisterul învățământului au ho- 
tărît înființarea campionatului 
național al 
rilor (după 
paralel cu 
campionat 
mai puțin de 
creat, astfel, 
solidă bază

Tentativele 
nesc in acțiunea de redobîn- 
dire a locului fruntaș ocupat 
cu ani în urmă in ierarhia mon
dială, impun apoi antrenori
lor noștri sarcina de mare răs
pundere de a-și pregăti echi
pele cu maximum de seriozi
tate, adoptând cele mai mo
derne metode de antrenament, 
și îmbunătățirea acelor proce
dee tehnice la care voleibaliș
tii noștri s-au văzut deficitari, 
mai ales în jocurile . internațio
nale. Ei trebuie să debaraseze 
jocul de volei de comoditatea 
șablonului. Jucătorii au, la rîn- 
du-le, datoria să-și înzecească 
eforturile la antrenamente, 
pentru a-și asigura 0 pregătire 
superioară, care să le permită 
o evoluție la nivelul actual al 
voleiului internațional.

O contribuție importantă la

școlarilor și junio- 
același sistem, și 

diviziile A și B), 
care va reuni nu 

96 de echipe. S-a 
acestui sport, o 
de performanță, 
voleiului roma-

ridicarea voleiului o poate a- 
duce, apoi, și arbitrajul, care, 
in afara unor inconsecvențe, a 
marcat și o rămânere în ur
mă față de linia arbitrajului 
practicat pe plan internațional. 

Recenta consfătuire a arbi- 
. trilor și antrenorilor, desfășu

rată la Sibiu, a dezbătut o se
rie de probleme încă litigioase 
în dezvoltarea acestui sport. In
tre acestea, ridicarea nivelului 
profesional și moral al arbitri
lor și uniformizarea arbitraje
lor au fost chestiunile primor
diale. S-a făcut, de pildă, ob
servația că, din cauza conside
rării drept greșeli a unor ac
țiuni, cum ar fi preluarea de 
sus, jucătorii noștri au aban
donat acest procedeu, inlocuin- 
du-l cu preluarea de jos, cu 
două mîini (sistemul manșetă).

Din această cauză jocul a 
fost astfel lipsit de cursivitate 
și spectaculozitate, iar arbitra
jul nostru a venit in contra
dicție cu cel uzitat pe scară 
internațională.

De aceea, s-a ajuns .la con
cluzia că arbitrii trebuie să 
adopte linia modernă în con
ducerea partidelor, în sensul de 
a nu interveni decît atunci 
cînd se comit abateri flagrante 
de la regulamentul de joc. Pen
tru aceasta, lor li se cere o 
mare putere de discernământ 
in aprecierea situațiilor, pe lin
gă sancționarea oricărei încer
cări de știrbire a autorității lor 
de către jucători, antrenori, 
conducători sau spectatori. Prin 
activitatea și competența lor, 
arbitrii trebuie să arate că sînt 
demni de titlul pe care-l poartă, 
lăsindu-se 
majoră că 
mai bun.

călăuziți de ideea 
în sport cîștigă cel

ARMAȘESCUdr. C.
arbitru internațional, 
președintele Colegiului 

Central de Arbitri
A

ECHIPELE DINAMOVISTE, ClSTIGĂTOARE 
ALE „CUPEI DE TOAMNĂ"

Marți s-au încheiat disputele 
voleibalistice din cadrul „Cu
pei de toamnă" organizată de 
C.M.E.F.S. București. Avind în 
vedere faptul că de la „Cupa 
de primăvară", încheiată în 
luna iunie, numeroasele for
mații bucureștene nu au avut 
prilejul unor confruntări ofi
ciale, competiția a fost foarte 
binevenită, oferind antrenori-

ÎNTRECEREA SENIORILOR Șl JUNIOARELOR

PENTRU TITLURILE L>E CAMPIONI
începînd de azi, arena Vo

ința din Capitală va găzdui 
cea mai importantă întrecere 
internă, finalele campionatelor 
naționale la junioare (individu
al) și seniori (individual și pe
rechi). La cea de a doua ediție 
a finalelor junioarelor parti
cipă 13 jucătoare, primele trei 
clasate Ia cele patru zone ale 
semifinalelor și campioana pe 
anul trecut, Voichița Babuțiu 
(V. T. Arad). Seniorii, care se 
vor întrece în cea de a 27-a 
ediție a naționalelor, sînt în 
număr de 15, primii trei de la 
semifinale și cei trei maeștri

p
emeriți ai sportului, P. Purje, 
C. Vinătoru și I. Micoroiu, care 
este și campion pe 1967. Ju
nioarele concurează la proba de 
100 lovituri mixte (2 manșe) iar 
seniorii la 200 lovituri mixte (2 
manșe). Competiția începe vi
neri, la ora 15.

lor posibilitatea verificării și 
îmbunătățirii stadiului de pre
gătire a echipelor în ajunul 
campionatelor republicane, pre
cum și încadrării în echipe a 
noilor componenți.

Cele 19 echipe masculine și 
feminine, dintre care 8 divi
zionare A și 11 divizionare B, 
au fost împărțite după crite
riul valoric în cîte două serii 
(atît la masculin cit și la fe
minin).

în firma unor întreceri inte- 
' resante și foarte 
vadă evoluția din 
bună a echipelor, 
nat cîștigă toarele 
namo l-seria I 
11-a (masculin), 
pectiv, Flacăra 
Iată și cîteva 
mai importante
culin : Dinamo I-Dinamo II 3-0; 
Steaua-Progresul 3—0 ; Steaua 
Dinamo II 3—2 ; Dinamo Il- 
Rapid 3—2; Dinamo I-Steaua 
3—1 ; feminin : Dinamo-C.P.B. 
3—0; Viitorul-Constructorul 3-0; 
Rapid-C.P.B.. 3—0 ; Dinamo-
Rapid 3—1. în finală echipele 
dinamoviste s-au impus net în 
fața adversarelor lor, cîștigînd 
cu scorul de 3—0 ambele par
tide și devenind campioane de 
toamnă ale Capitalei.
dumitru BĂNICĂ, coresp.

utile, ca do- 
ce în ce mai 
s-au desem- 
seriilor : Di- 
I.C.F.-seria a 

Dinamo și, res- 
roșie (feminin), 
din rezultatele 
din serii : mas-

și

RUDA SARACA...
PE MARGINEA CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE ORIENTARE TURISTICA

Situată, din păcate, pe o pozi
ție periferică în marea familie a 
sporturilor, orientarea turistică își 
desfășoară, an de an, fazele de 
campionat într-un anonimat ce 
vine în contradicție cu marea pa
siune a adepților acestuj sport. 
La finala campionatului național 
din acest an au venit la Cheia 
reprezentanții unui mare număr 
de județe : peste 20. Dar, dacă 
am salutat cu bucurie prezența 
unor județe ca : Dolj, Ilfov, Vîl- 
cea și Argeș, am regretat absența 
Hunedoarei, a Aradului și Bacău
lui.

Finala din acest an a întrunit 
atributele unei competiții pasio
nante ; răsturnări de situație sur
prinzătoare și, mai ales, un pu
ternic asalt al outsiderilor. Puțin 
a lipsit ca locul I să fie ocupat 
de echipa Sibiului iar locul trei, 
de echipa secundă a Clujului, 
ambele, fără cotă la masa prono
sticurilor. Poate că s-ar fi întîm-

plat așa, daca, juriul n-ar fi re
nunțat la etapa de noapte, după 
ce aceasta se desfâșurase.

Ca niciodată, în acest an și-au 
adus aportul peste 40 de arbitri 
care au ridicat cu grijă traseele 
de zi (ing. R. Reyl, N. Ignat 
etc.) și tot ca niciodată, rezulta
tele echipelor masculine situate 
pe primele locuri au demonstrat 
o clasă ridicată a concurenților, 
comparabilă cu a celor mai buni 
„orientariști” ai continentului. Ce 
se întâmplă însă cu echipele femi
nine ? Este vorba de o evidentă 
rămînere în urmă, din moment 
ce se cîștigă locurile II și III în- 
tr-un campionat național cu pe
nalizări de peste 500 de puncte 
și. cînd echipe finaliste înregis
trează puncte negative de ordinul 
miilor. Lipsește de pe scena o- 
rientării turistice generația tînără. 
De ani de zile, aceleași nume :
G. JLiță, M. Abrudan, G. Morres,
H. Martini, N. Rimbaș. Cinste lor

pentru longevitatea sportivă, dar 
singura confruntare internațională 
ne-a dat prilejul să constatăm că 
numai cu , 
sub nivelul 
lor străine.

,vechea gardă" sîntem 
mediu al concurente-

Ar
la început,' că la fina-Spuneam, 

lă au participat peste 20 de ju
dețe, cifră record față de anii 
precedenți. Dar unde sînt con- 
curenții din celelalte județe 7 De 
ce au lipsit ? Pentru că, fiind 
considerată o rudă săracă în fa
milia celorlalte sporturi, orienta
rea turistică nu se bucură de 

multor consilii județene 
educație fizică și sport, 
că nefilnd un sport spec- 
și aducător de venituri, 

consilii îl alimentează cu

atenția 
pentru 
Pentru 
taculos 
aceste .. __ _T_________
fonduri doar cit să nu sucombe, 
lăsînd totul pe seama unor entu
ziaști care fac sacrificii materiale 
personale de dragul acestui sport.
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PALPITANTELE
ALE JOCURILOR

ÎNTRECERI SPORTIVE S3

OLIMPICE DE LA CIUDAD
DE MEXICO ÎN CASA

CUMPĂRÎNDU-VĂ UN TELEVIZOR
DV! C

DACIA, VEȚI
PUTEA URMĂRI DIN FOTOLIUL DV NUMEROASELE

TRANSMISII DIN CAPITALA MEXICULUI
Televizorul DACIA răspunde celor mai 

înalfe exigențe. Prețul - lei 5100, iar avan
sul pentru cumpărarea în rate este de 
lei 765.
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După, meciul de la Sofia

CUVINTELE LUI CEAKIROV
ACASĂ, LA

„HERR

DUPĂ MECIUL CU SELECT IONATA POLONEZĂ

în planul de pregătire a 
echipei naționale de fotbal în 
vederea dificilei confruntări 
de la Lisabona, din prelimi
nariile campionatului mon
dial, partida amicală cu se
lecționata divizionară a Polo
niei era considerată ca un 
foarte util și important test.' 
Tocmai de aceea, ea prezen
ta un interes mai scăzut din 
punctul de vedere al rezul
tatului, dar avea în schimb 
o importanță crescută pentru 
concluziile ce le putea oferi 
asupra comportării echipei 
noastre. Urma, deci, ca a- 
ceastă verificare să ne edifice 
în bună măsură asupra efi
cienței muncii antrenorilor 
federali din ultimele cîteva 
luni, să dea răspunsuri clare 
și oarecum definitive în le
gătură cu multiplele aspecte 
ale acțiunii de selecționare și 
pregătire a echipei naționale.

Spre deziluzia generală, 
meciul cu selecționata polo
neză a înlesnit, într-adevăr, 
o anumită edificare, dar nu 
în sensul sperat de majori
tatea celor' ce urmăresc des
tinele naționalei românești, 
ci într-unul contrar. Partida 
de la Iași nu numai că n-a 
adus clarificările necesare cu 
mai puțin de 20 de zile înain
tea severului examen de la 
Lisabona, dar a creat noi 
semne de întrebare, a ge
nerat o notă și mai puterni
că de pesimism. Dacă pînă 
de curînd, sub impresia ve
rificărilor anterioare, 
sebi a aceleia 
în compania 
considera că 
partimentului 
ca Și rezolvată, rămînînd în 
suspensie doar alcătuirea^ li
niei de atac, de miercuri pă
rerile au devenit altele, în 
meciul cu polonezii, înaintașii 
au fost aceia care au dove
dit un ușor progres față de 
evoluțiile anterioare (mai 
mult sub aspectul combati
vității și puterii de luptă și 
mai puțin sub ecela al efica
cității, care rămîne la același 
nivel nesatisfăcător), în vre
me ce apărătorii s-au com
portat o bună parte 
sub orice critică.

Cu excepția lui 
care a evoluat, în 
aproape de valoarea sa cu
noscută, avînd o perioadă de 
slăbiciune doar în finalul 
primei reprize, toți ceilalți 
component] ai liniei de fund 
au deziluzionat. Dacă Boc 
are totuși scuza că s-a re
simțit de pe urma unei acci
dentări 
sa) la. 
ceputul

chiar să părăsească terenul 
în minutul 30, ceilalți nu pot 
invoca justificări obiective. 
De fapt, dacă avem în ve
dere că în ultima vreme nici 
măcar în echipa lor de club 
— Steaua — Sătmăreanu, 
Hălmăgeanu și Dumitru Ni- 
colae n-au mai reușit să for
meze un zid de netrecut, 
fiind ieșiți din forma care 
i-a impus selecționării în lo
tul național (și pe deasupra 
obosiți — așa cum ne spunea 
antrenorul lor, Șt. Covaci — 
din cauza meciurilor inter-

noastre vîrfuri fotbalistice și 
care ne determină să susți
nem cu tărie prezența sa în 
reprezentativa țării. Proble
ma care, într-adevăr, se pune 
comisiei de selecție este 
aceea de a-i găsi lui Dobrin 
parteneri corespunzători. Din 
acest punct de vedere, se 
pare că soluțiile găsite pen
tru partida de la Iași au fost 
ceva mai aproape de cerin
țe. Lucescu a întrunit su
fragii unanime, iar Pîrcălab, 
în cițida unor deficiențe cu
noscute, pare a nu avea con-

Notele jucătorilor români

îndeo- 
de la Novi Sad 
Vojvodinei, se 

problema com- 
defensiv este

din joc

Mocanu, 
general,

survenite (din pricina 
puțin timp după în- 
partidei, fiind nevoit

Universitatea Cluj

Grazer S.K. Austria

7-0 (2-0)

Partidă utilă pentru clu
jeni, în vedere^ meciului de 
la Ploiești. învingătarij au 
mai ratat numeroase ocazii 
favorabile și au expediat de 
cinci ori mingea în bară. Au 
înscris: Oprea (3), Mustețea 
(3) și Lică.

V. MOREA-coresp. principal

A fost alcătuită
noiembrie va avea loc la 
Janeiro meciul de fotbal

La 6
Rio de ----------
dintre selecționata lumii și repre
zentativa Braziliei. în vederea a- 
ceste! pattide, a fost alcătuit în 
urmă cu cîteva luni un lot com
pus din peste 50 de jucători. Ieri, 
antrenorul însărcinat să alcătu
iască lotul, Detmar Cramer, care

ÎNTRE
CERC

Șl
SPIRALA

I.

Interesul deosebit cu care a fost privit test-mecfeil selec
ționatei noastre divizionare cu cea poloneză ne-a îfndemnat 
să urmărim cu maximă atenție evoluția fiecărui jucător 
român în partida de la Tași. îndreptînd asupra fiecăruia 
un „reflector", am punctat toate execuțiile tehnice — reu
șite și ratate — ale jucătorilor noștri, iar la urmă am tras 
o... linie, făcînd adunările și scăderile respective. Iată no
tele rezultate pe baza acestor calcule: COMAN (repriza 
I — 7, repriza a Il-a — 9), SĂTMĂREANU (3—7), BOC 
(fără notă), HALMAGEANU (4—5), PETESCU (fără notă), 
D. NICOLAE (4—7), MOCANU (6—7), GHERGHELI (5—4), 
DINU (5—6), PÎRCALAB' (7—5), DOBRIN (8—7), VOlNEA 
(fără notă), DEMBROVSCHI (9—5), LUCESCU (7—9).

Inserăm, cu titlu de curiozitate, și notele acordate de 
confratele nostru polonez Gregor Ăleksandrowicz, de la 
PRZEGLAD SPORTOWY : Coman (7), Sătmăreanu (5), Boc 
(fără notă), Hălmageanu (5), Petescu (fără notă), D. Nicolae 
(6), Mocanu (7), Ghergheli (5), Dinu (6—7), Pîrcălab (7), 
Dobrin (9), Dembrovschi (8), Lucescu (8).

Fără pretenția unor judecăți definitive, oele două notări 
exprimă, credem, în suficientă măsură, zonele nevralgice 
ale echipei noastre: LINIA DE FUNDAȘI (excepție Mo
canu) și LINIA MEDIANA ' ” ' ' ’
limita dintre satisfăcător și

aflat la ora actuală în vede-1 
rile comisiei de selecție (e 
și prea tîrziu pentru asta) ne 
exprimăm însă convingerea 
în utilitatea unei remanieri a 
lui. Recunoaștem, că misiunea 
antrenorilor echipei nu este 
din acest punct de vedere 
ușoară, fotbalul românesc re
simțind încă lipsa unor va
lori autentice, iar unii dintre 
jucătorii mai buni fiind in
disponibili (Barbu, Boc, Mar- 
tinovici etc.). Știm, de aseme
nea, că este foarte riscant a 
face propuneri de jucători 
pentru echipa națională, de
oarece aceștia sînt capabili 
să , dezamăgească la prima 
ocazie ce li se oferă. Totuși, 
nu ne putem opri să amin
tim aici numele unor even
tuali noi candidați : Popa, 
Lupescu, Pojoni, Strîmbea.- 
nu, Mureșan, Oprea, Sălceanu. 
Poate chiar și Constantin. 
Comisia de selecție are cu- 
vîntul...

înainte de a face cîteva con
siderații sugerate de „amicalul? 
dintre reprezentativa de tine
ret a Bulgariei și o selecționată 
divizionară română (de fapt, 
cu două-trei excepții, tot o 
echipă de tineret), desfășurat 
miercuri seara la Sofia, sîntem 
datori cititorilor o explicație : 
plecată să servească drept par
tener naționalei bulgare, echipa 
noastră a aflat în ultimul mo
ment, la Sofia, că va primi re
plica formației de tineret a ță
rii gazdă, căci 
zentativă a Bulgariei 
plasat la Ankara pentru 
meci mai dificil (și, deci, mai 
convingător pentru selecționerii 
bulgari) împotriva Turciei.

Echipa de tineret bulgară re
prezintă un team tînăr, neruti
nat, pe care cunoscutul antre
nor K. Ceakîrov îl „călește" 
pentru viitoarea Olimpiadă, 'dar 
prezența în formația 
cîtorva nume sonore ca PAV
LOV, PAUNOV, I. 
— aflați în „Vizorul" 
nerului Boșkov 
ție suficientă a valorii adver
sarului nostru ție miercuri.

Sarcina jucătorilor noștri a 
fost facilitată de această per
mutare de ultim moment, ceea 
ce nu diminuează, însă, din 
meritele lor,, atît sub aspectul 
rezultatului final (care de fapt 
interesează mai puțin), cit și al 
MANIEREI DE JOC.

prima repre- 
s-a de- 

un

bulgară a

KIRILOV 
seleețio- 

este o garan-

In fața unei echipe care a 
prezentat toate caracteristi
cile fotbalului bulgar (viteză de 
execuție, mișcare în teren, joc 
bărbătesc), formația alcătuită 
de D. Schileru și D. Teodorescu 
— deși închegată în pripă — 
s-a dovedit foarte inspirată, 
„Un-doi“-urile Grozea-Sălceanu, 
cursele de mare spectaculozi
tate ale lui Pantea și Mureșan, 
rîvna celor trei mijlocași care 
au surprins în permanență de
fensiva gazdelor prin „încruci
șări" eficace, forma excelentă a 
lui Gornea și sobrietatea fun
dașilor laterali (cu o notă îh 
plus pentru Niculescu) — au 
fost atu-urile românilor cu care 
au încintat publicul și au cu
cerit aplauze la scenă deschisă.

La aceste aprecieri, voi adău
ga declarația de după meci a 
antrenorului Ceakîrov, pentru 
că ea reflectă fidel o stare de 
fapt care, dincolo de efemerul 
unei victorii, ne poate pune 
pe sîndurî :

„Mi-a plăcut foarte mult echi
pa dv. De altfel, întotdeauna 
ați avut o echipă de tineret mai 
bună. Numai că atunci cînd ju
cătorii dv. ajung la maturitate 
își cam pierd valoarea, in timp 
ce noi reușim să „clădim" mai 
tirzîu formații redutabile..."

ION IONESCU"

(Ghergheli — slab, Dinu — 'a 
mediocru}.

M. P.

naționale susținute și a prea 
deselor convocări la lot), sla
bul lor randament în parti
da de miercuri trebuie so
cotit ca ceva firesc.’ Mai pu
țin explicabilă ni se pare, 
însă, consecvența cu care 
comisia de selecție ignoră rea
litățile din cluburi, mizînd 
pe anumiți jucători care nu 
mai dau la un moment dat 
satisfacție nici în propriile 
lor echipe. Cam așa se pre
zintă, de altfel, lucrurile și 
cu Ghergheli. Cu tot respec
tul ce-1 purtăm acestui fot
balist pentru seriozitatea și 
dăruirea sa în joc, conside
răm că el nu mai poate 
face față cu deplin succes ro
lului de mijlocaș pe întrea
ga durată a unei partide, 
așa cum s-a putut vedea și 
la Iași și cum se poate ob
serva și din jocurile de cam
pionat. De aceea, nu înțele
gem nici insistența cu care 
comisia de' selecție încearcă 
titularizarea acestui jucător 
în „ll"-le reprezentativ. în 
schimb, aceeași comisie con
tinuă a păstra rezerve nejus
tificate asupra 
care și ’ ‘
Iași a fost schimbat în tim
pul jocului, cu toate că pînă 
în acel moment nu el fusese 
cel mai slab om al echipei. 
Desigur, nimeni nu pretinde 
că tînărul jucător piteștean 
n-ar avea și defecte, dar în 
comparație cu ceilalți coechi
pieri (cel puțin cu aceia pe 
care i-a avut miercuri la 
Iași), Dobrin nu le este 
nicidecum inferior ; dim
potrivă chiar, el are une
le calități incontestabile, ca- 
re-1 impun printre puținele

lui Dobrin, 
în întîlnirea de la

tracandidat. Chestiunea mai 
delicată este aceea a vîrfu- 
lui de atac, post în care 
Dembrovschi s-a descurcat 
la început foarte bine, dar 
apoi s-a stins treptat, ceea 
ce impune căutarea și a altor 
soluții.

Cum spuneam la începutul 
acestor rînduri, • selecționata 
noastră a evoluat, în ansam
blu, neSatisfăcător 
fapt trebuie, de 
pus pe seama unei

■ dente de oboseală
nervoasă a majorității jucă
torilor săi. Tocmai din acest 
considerent antrenorul Vogi, 
ca și alți specialiști prezenți 
la meciul cu selecționata po
loneză, au subliniat în decla
rațiile lor necesitatea ca pînă 
lă importanta confruntare de 
la Lisabona să se depună 
toate eforturile 'în vederea 
înlăturării fenomenului amin
tit, a asigurării i 
tențialului ' fizic 
nabililor.

Declarîndu-ne
măsurile care se
acest sens, vom afirma totuși 
că ele singure nu vor fi su
ficiente. Fără a preconiza o 
modificare radicală a lotului

și acest 
asemenea, 
stări evi- 
fizică și

refacerii ‘po- 
al selecțic-

acordul cu 
vor lua în

»J
a

selecționata lumii"
activează pe lingă F.I.F.A., 
anunțat formația probabilă : lașin 
— Perfumo, Șesternev. Schulz,
Marzolini, Szucs, Beckenbauer, 
Overath, Metreveli, Albert, Far
kas. Din lot mai fac parte Ma- 
zurkiewicz, Giaici, Osim, Aman
eta, Viktor, Van Himst, Bene ș.a.

Știm că procesul dezvoltării 
oricărui fenomen, indiferent de 
specificitatea sa, urmează le
gile ■ dialecticii și că traiectoria 
unei dezvoltări are o caligraf 
în spirală, spre deosebire ac
tivitățile desfășurate sub 
cercului închis, simbol al stag

înarmați cu acest radar~ pentru 
orientare și detectat adevărul, 
cuvine să investigăm starea ac
tuală a fotbalului, modul cum 

eîndit despre el și s-a acțio- — , ., ... nwmiH Fi-penti
:ă, a:

l-ar

s-a 
nat 
ind< 
cun'
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.stă:
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Ti ■bi
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el în anii tr.ecuți. Fi
ji aver 
concepi
i arăta după
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Cei 
despi

fotbalul așa 
ieri, iar în 

chipul 
r noastre pre- 
■ată mereu vi
ii continuitate, 
lire. Această 
azi — mîine. 
măsurilor, re- 

> periodică, un 
| responsablii-

reprezentat însă un preambul al 
acțiunii,- ei au devenit un scop în 
sine; a fost constant incriminat, 
și a persistat,- același evantai de 
cauze ; pentru elucidarea lor au 
fost repetate aeeleăși explicații  ̂
au fost propuse și adoptate me
reu aceleași remedii, în ciuda 
faptului că se dovedeau paleati
ve, inoperante față de cauzele și 
efectele dovedite ’nefaste pentru 
fotbalul nostru ; dezbaterile se a- 
prindeau brusc după fiecare eșec 
ce depășea obișnuitul, dar în fon
dul chestiunii se rămînea pe ace
lași traseu ; tot acest munte de 
hîrtie a fost spălat din belșug cu 
apele sălcii ale vorbelor goale; 
și, în sfîrșit, din aceste mărturii 
tăcute, tescuite între file, s-ar 
putea alcătui portretele atîtor 
pseudospecialiști care au prejudi
ciat (unii dintre ei aflați și acum 
în actualitate), precum și portre
tele unor oameni plini de abne
gație, dotați, energici și devotați 
fotbalului românesc.

Rostul acestei retrospective ar 
fi acela de a convinge că fotba
lul nostru a fost cantonat pe cir
cumferința unui cerc închis, nu 
pe arcul unei spirale, că nu s-a 
înregistrat o evoluție a concepției 
despre fotbal și despre organiza
rea lui.

în acest punct apare legitimă 
întrebarea : oe s-a înfăptuit în 
acest interval ? Dacă am admite 
ideea (pe care unii vor să o a- 
crediteze), că s-a acționat, că au 
fost selecționate și aplicate mă
suri eficace în concordanță cu 
imperativele, așa cum deseori 
s-au dat asigurări, atunci să ve
rificăm ' această teză 
mediul efectelor, al 
obținute. Unde s-au 
urmările atîtor planuri
Unde să le căutăm ? ,în palmare
sul nostru internațional • oficial 
(„Cupa Jules Rimet”, turneele 
olimpice, competițiile europene 
interclub), în calitatea campiona
telor interne, în situația orga
nizatorică, financiară și în forța 
competitivă a cluburilor, în elu
cidarea drepturilor și îndatoririlor 
jucătorilor, în expresia responsa
bilității lor față de societate (ca 
indivizi necesar să fie utili prin 
calificare proicsională și sporti
vă)., in legislația fotbalului nos-

prin inter- 
rezuitatelor 
concentrat 

de măsuri?

C. FIRANESCU

Ovidiu ÎOANITOAIA
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Acel J—0 de la Iași, cu fotbaliștii polonezi. în imagine, Dobrin mărește fuleul.

AACHEN. 10 (prin telex). Pă
cat că nu l-am putut vedea pe 
teren pe Ionescu decît 20 de mi
nute ! Dar, chiar dacă conducerea 
clubului Alemannia — într-un 
gest cavaleresc — i-ar fi propus 
să joace la fostul său club în 
acest meci amical cu Rapid Bucu
rești, tot n-ar fi putut-o face. 
Acasă la „Herr Ion Ionescu", în 
apartamentul spațios de la eta
jul IV al clădirii vechi din Adal- 
bert-Steinweeg 99, Puiu ne-a 
arătat urma loviturii zdravene de 
la 'genunchiul drept (primită în
tr-un meci de campionat), care ii 
face inapt să joace o vreme. Pen
tru el, șansa unei reintrări valide 
și a unei noi confruntări decisive 
cu Beckenbauer se va ivi sîmbă- 
ta viitoare, cînd lidera autoritară 
a clasamentului, Bayern Miin- 
chen, se va deplasa la Aachen.

Pe stadionul Tivoli, cu gazon 
englezesc, de excelentă calitate, 
două execuții magistrale, din po
ziții mereu demarcate, pe care 
și Ie creează singur, i-au fost su
ficiente lui Ionescu pentru a cu
lege aplauzele unuj public dăruit, 
pe jumătate fanatic, pe jumătate 
snob, care ocupă cu abonamente 
locurile din tribunele dispuse în 
patrulater In imediata vecinătate 
a terenului, ceea ce dă impresia 
de intim șl de mignon, ziariștii 
din landul Renania de nord a 
Westfaliei, și nu numai ei, îl con
sideră pe Ionescu un jtieător de 
finețe, eficace, util, lipsit însă de 
o singură calitate care să-i facă 
apt a suporta rigorile jocului so
lid din „Bundesliga" : forța cor
porală de pătrundere. Dar nu 
toată lumea poate fi Uwe Seeler. 
ceea ce n-a împiedicat revista 
„Bild Zeitung" din Hamburg, la 
ultimul joc de campionat (pierdut 
de Alemannia la Kaiserslautern cu 
2—1), să-I coteze cu nota maximă 
(5) și să-l menționeze pe Ionescu 
in echipa săptămînii, rîn care n-au 
mai încăput o serie de interna
ționali vest-germani.

Cu o echipă mult întinerită, 
Rapid a încercat să practice un 
joc modern, ceea ce în parte i-a 
și reușit, contribuind la un spec
tacol agreabil, în care s-au distins 
cu deosebire mijlocașul Dinu, fun
dașul central Motroc, portarul Ră- 
ducanu și înaintașul Neagu 
— acesta din urmă îndeo
sebi prin golul excepțional pe 
care l-a înscris din reluare. întâl
nirea dintre cele două formații 
ne-a dat posibilitatea să sesizăm 
din nou unele deosebiri în ma
niera de joc. Fanteziilor ... __
ment și dantelăriilor adesea inu
tile de pase fără progresie în te
ren, urmate de lungi perioade de 
relaxare, ale rapidiștilor. gazdele 
le-au răspuns cu un tempo Vin 
șl egal, cu pătrunderi foarte ho- 
tărite. finalizate pînă Ia limita ca
pacității de efort. Modelul acestui 
fel de joc este
Sell 
unul 
avea 
a fl 
filtrează des în careu, 
bate cu strășnicie pentru minge,: 
căutînd poarta pe care deseori o 
găsește. Din trei încercări de 
„foarfecă peste cap", una i-a reu
șit strălucit. Ion Ionescu, aflat în 
tribună, mi-a spus 
„De la mine a 
asta".

Dar. despre noua 
și gîndurile fostului copil răsfă
țat al Giuleștiului, într-unul di» 
numerele viitoare.

de mo-

extrema stingă 
(autorul ambelor goluri — 
din penalti) care, fără a 
o viteză prea mare șl fără 
un dribler excelent, se in

unde se

cu mîndrie : 
învățat figura

carieră, viața

HONVED BUDAPESTA
IN TURNEU IN ROMÂNIA

Cunoscuta formație maghiară 
de fotbal Honved Budapesta va 
întreprinde in cursul săptămî- 
nii viitoare un scurt tufneu- în 
țara noastră. Marți, 15 octom
brie, fotbaliștii maghiari vor 
întîlni la Oradea echipa divi
zionară B Olimpia, iar joi, 17 
octombrie, vor evolua la Arad 
in compania formației U.T.A.

Eliminarea jucătorului Ma
rinescu (Progresul) în re
centa partidă de campionat 
cu Steaua a surprins pe ma
joritatea celor care au asis- ■ 
tat la meci. Rareori s-a văzut 
pe un teren de la noi ca un 
jucător să fie eliminat din 
joc fără ca arbitrul să-l fi 
avertizat. De obicei arbitrii 
noștri împart 
te în dreapta și 
ga,

ave^tismen- 
în stîn- 

pînă se hotărăsc să

tional Board"j nr. 14, care se 
adaugă la cele existente la 
art. XII din regulamentul de 
joc, precizează :

■ „INSULTA GRAVĂ CARE 
CONSTA DIN SCUIP ARE A. 
ADVERSARULUI, OFICIALI
LOR SAU ALTOR PERSOA
NE, PRECUM SI ORICE 
ALTĂ COMPORTARE INDE
CENTĂ VOR FI CONSIDE
RATE CA PURTĂRI VIO
LENTE 1N SENSUL ART

Duminică, pe stadionul Republicii

FOTBAL CU BALONUL OVAL.
Stadionul din Dealul Spirii 

va găzdui duminică dimineața, 
de la ora 10,30, un original 
spectacol. Reamintim, este vor
ba de o interesantă demonstra
ție de 
NUL 
DOUA 
LIENE. 
BIUL
ECHIPELE DINAMO ȘI GRI- 
VIȚA ROȘIE, iar în continua
rea jocului demonstrativ de 
fctbal australian — DANSURI

FOTBAL... CU BALO- 
OVAL, susținută de 
FORMAȚII AUSTRA- 

în deschidere, DER- 
DE RUGBY DINTRE

ELIMINARE
FĂRĂ AVERTISMENT

TRIBALE executate de către 
un ansamblu de aborigeni, A- 
RUNCAREA BUMERANGULUI, 
DEMONSTRAȚII CU ARME 
SPECIFICE ABORIGENILOR. 
PREZENTAREA A DOI CAN
GURI

■ mente
ALBI, declarați monu- 
ale naturii.

De la I.E.A.B.S

tru, în pregătirea științifică a teh
nicienilor (antrenori și conducă
tori). în construirea unui sistem 
național de pregătire a copiilor 
și juniorilor, în fortificarea fotba
lului școlar, în atmosfera și rela
țiile existente in viața fotbalistică? 
Unde ? Cînd despre fiecare direc- , 
ție citată se cunoaște și se recu
noaște că este de mulți ani gre
vată de existența unor serioase

Se aduce la cunoștința celor 
interesați că, la spectacolul ce . 
va avea loc duminică, 13 oc
tombrie ă.c., pe stadionul Re
publicii nu sînt valabile legiti
mațiile de liberă intrare Ia ma
nifestațiile sportive.

poftească un jucător afară 
din teren.

Surprinderea ' pornește din 
faptul că nu este cunoscută 
— țiu numai de spectatori, 
dar nici de jucători și an
trenori — recenta decizie a 
Federației Internaționale de 
Fotbal cu privire la modul 
cum trebuie tratat și sanc
ționat gestul unui jucător de 
a-și scuipa și insulta adver
sarul.

Ce a 
nescu ? 
scuipat 
ceanu.
noua decizie I.B. („Interna-

făcut, de fapt, Mari- 
Vn gest urît: l-a 

și înjurat pe Creini- 
în această situație,

XII" Pînă acum, astfel de a- 
bateri erau sancționate cu un 
avertisment. Fiind echivalate 
acum cu „purtări de violen
ță", ele dye la excluderea 
din joc a celui vinovat.

Arbitrul C. PETREA a pro
cedat absolut regulamentar. 
El a 
fără 
urîtă. Asemenea manifestări 
trebuie combătute 
și mai energic decît greșe
lile de sau' din joc. Dar...

Fiindcă există, din păcate, 
și un „dar". Am dori ca ar
bitrul C. Pețrea — și nu nu
mai el, ci și toți colegii săi 
— să procedeze întotdeauna

sancționat prompt și 
rețineri o atitudine

mai mult 
greșe-

la fel, în orice împrejurare și 
in orice joc. indiferent de 
locul unde se desfășoară. Nu- . 
mai, în felul acesta vor con- 
tribui și arbitrii noștri la suc
cesul acțiunii forurilor inter
naționale întreprinse pentru 
reinstaurarea unei atmosfere 
de deplină corectitudine pe 
terenuri.

„Cazul Marinescu" mai ri
dică și alte aspecte. Jucătorii 
nu prea par interesați să ci
tească și să rețină chestiuni 
de regulament, în limitele că
ruia trebuie să joace. La rîn- 
dul lor, antrenorii sînt mai 
preocupați de aspecte ale 
pregătirii jucătorilor, în spe
cial de natură tactică, decît 
de amănunte de regulament, 
iar federația — cunoscind 
toate acestea — nu caută alte 
căi și mijloace pentru a aviza 
mai operativ jucătorii și an
trenorii asupra unor modifi
cări sau precizări pe margi
nea regulilor de- joc. A pro
cedat bine prelucrînd ulti
mele comunicări F.I.F.A. cu 
arbitrii. Dar de ce nu s-a 
gîndit să facă un lucru ase
mănător și cu jucătorii și an
trenorii, Za 
— dacă nu 
cunoască la 
tră imediat 
sind chiar 'pe antrenorii fe
derației. care și așa — pre
supunem — sînt prezenți la 
antrenamentele echipelor de 
club...

fel de interesați 
mai mult — să 
timp ceea ce in- 
în vigoare, folo-

Petre GAȚU

vată de existența unor 
deficiențe stagnante ?

La sfîrșitul acestei 
incursiuni, începi " '

radio
scurte 

să te gîndești 
la nocivitatea formalismului, a bi
rocrației încăpățînate, la urmările 
invaziei pseudospecialiștilor, la 
consecințele nefaste provocate de 
ocolirea unor adevăruri trainice 
și de rătăcirea în artificial și pe
riferic, la dilatarea unor succese 
neinteresante pentru noi, și mai 
ales la lipsa de angajare ■ morală 
față de eforturile statului și față de 
exigențele unui public imens’ sa
turat de explicații, promisiuni și 
așteptare. De aceea este necesar 
să se inaugureze o‘ etapă de am
plificată responsabilitate nu nu
mai pentru jucători și antrenori^ 
ci și pentru cei investiți, în nu
mele speranței noastre, ’ cu drep
tul de a concepe, conduce și or
ganiza această ramură sportivă. 
Semnalăm că între aceștia și acei 
ce fac, propriu-zis, fotbalul — 
antrenori și jucători —. apare si 
crește treptat o diferență de' op
tică asupra punctelor hotărîtoa- 
re. Ultimii propun restructurări 
a căror necesitate o resimt, direct, 
primii se opun cu argumente de 
birou, cu dogme, cu soluții lozin
carde.

Investigînd realitatea anilor tre- 
cuți, iată că, de fapt, ne plasăm 
în centrul unor probleme extrem 
de actuale. Garantează, și prin 
ce anume, opiniei publice, respon
sabilii actuali ai fotbalului nostru 
că această ramură de sport nu 
se află și mai departe țintuită pe 
același cerc închis, pe aceleași co
ordonate ambigui, care au gene
rat superficialitate, apatie, atitu
dine funcționărească, plafonare, 
lipsă de educație sportivă și cetă
țenească, continuă cufundare în 
mediocritate, precum și croniciza- 
rea acestor tare ?

F.I.F.A. a federațiilor națio
nale de fotbal din! Arlen, Ba
hamas, Bahrein, • Barbados, 
Gambia, Malawi, în timp ce 
federația din Mauritania și-a 

. menținut statutul de membru 
provizoriu.

Delegatul Iugoslaviei a a- 
nunțat că țara sa. își prezintă 
candidatura pentru organiza
rea campionatului mondial 
fotbal din 1986.

Congresul a trecut apoi 
alegerea de noi membri 
Comitetului
F.I.F.A.
F.I.F.A. a fost reales. Sir Stan
ley Rous (Anglia), iar ca secre
tar general H. Kaeșer (El
veția).

CIUDAD DE MEXICO 10 
(Agerpres), In localitatea me
xicană Guadalajara s-au des
chis miercuri lucrările Con
gresului Federației interna
ționale de fotbai (F.I.F.A.) Ia 
care participă reprezentanți 
a 76 din eele 135 de țări a- 
fiiiate. Pe ordinea de zi a 
congresului se află exami
narea propunerilor de modifi
care a statutelor și regula
mentelor F.I.F.A.

Modificarea cea mai impor
tantă se referă la numărul 
membrilor Comitetului execu
tiv care va crește de la 19 la 
21 prin desemnarea cite ți
nui al treilea reprezentant 
pentru Asia și pentru Africa. 
Participanții au adoptat o 
propunere de modificare a 
articolului 19 privind măsu
rile disciplinare în care se 
stipulează că federațiile na
ționale care nu vor participa 
Ia două campionate mondiale 
sau la două turnee olimpice 
consecutive, fără motive te
meinice, vor pierde automat 
dreptul de vot în congres. 
Delegații au adus precizări la 
articolul care respinge exis
tența oricărei discriminări 
rasiale, religioase sau politice 
în fotbal. S-a hotărît crearea 
unor noi comisii permanente 
ale F.I.F.A,: Comisia pentru 
dezvoltarea tehnică, comisia 
medicală (însărcinată îndeo
sebi cu problemele igienei și 
dopingului în fotbal) și comi
sia de presă. Congresul a apro
bat afilierea definitivă la

executiv
Ca președinte

de

la 
ai 
al 
al

ÎN CADRUL turneului pe 
care îl întreprinde în URSS, 
echipa vest-germană de polo 
pe apă S. K. Diisseldorf 98 a 
jucat la Leningrad cu forma
ția locală Baltika. Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul 
de 7-3 (3-1, 1-1, 1-0, 2-1). n

ÎN PRELIMINARIILE cam
pionatului mondial de fotbal, 
la Waregem, Belgia a dispus 
de Finlanda cu 6-1 (3-0).

REZULTATELE înregistrate 
în manșa a doua din cadrul 
primului tur al competiției 
europene de fotbal „Cupa o- 
rașelor tîrguri”: Juventus

Toi ino-Lausanne 2-0 (s-a ca
lificat Juventus); Academica 
Coimbra-Lyon 1-0, după pre
lungiri (s-a calificat prin tra-

ATENA 10 (Agerpres). 
— A treia etapă a turului 
ciclist al Greciei desfășu
rată între Patras și Olym
pia (125 km) a revenit 
sportivului danez Gerhard 
Nielssen cronometrat cu 
timpul de 2 h 47:02. Ru
tierul român Nicolae Ciu- 
meti (Dinamo-București) a 
sosit la 8 seeunde de în
vingător, împreună cu un 
pluton din care mai făceau 
parte, printre alții, fran
cezul Serge Lapebie, olan
dezul Rantmeester, dane
zul Iversen și liderul cla
samentului, elvețianul E- 
rich Slans.

In clasamentul general in
dividual continuă să condu
că E. Slans (Elveția), urmat 
de Berger (Austria) — la 
6:04 și Nielssen (Danemar
ca la 6:07.

înDupă întîlnirlle susținute 
R.F. a Germaniei pugiliștii de la 
Farul și au continuat turneul în 
Austria, unde au evoluat în două 
partide. Victoriile^ obținute de ei 
în R.F.G. au făcut ea prezența 
echipei române în orașele Wels și 
Loben să fie așteptată eu vtu In
teres. in primul meci disputat la 
Wels, Farul a întîinit .formația' 
A.S.K. Eintracht, pe care a în
vins-o cu scorul de 14—4. RE
ZULTATE TEHNICE : M Aurel 
egal cu I. Zauner" P. Manole b. 
ab. 2 Wolb; M. Dumitrașcu b. ab. 
2 Wapl; G. Pometcu b.ab. 2 H. 
Zauner; Gh. Anton egal cu Lor- 
beck; A. .sal b.ab. 2 Kapl; 0.

Baciu b.p. Ascher; Molnar b.p. 
I. Olteanu: I. Pițu b.p. Rechner; 
M. Constantinescu b.ab. 2 Hahn. 
Pugiîiștii constănțeni s-au depla
sat apoi în localitatea Lohen, unde 
au primit replica selecționatei 
orașului. Și de data aceasta bo
xerii oaspeți au cîștigai partida, 
cu scorul de 18-2. REZULTATE 
TEHNICE: T. Cerchia b.p. Krois; 
P. Manele b.ab. 2 Angerer, Zach 
b ab 2 A. Isai; M. Aurel b.p. 
Zettl; O. Baciu b.ab. i Harb: I. 
Olteanu b.p. Huber: I. Pițu b.p. 
PrandI; C<h. Preda b.ab. I Hir- 
schmann ; M. Dumitrașcu b.ab. 2 
Krausteiner; M. Constantinescu 
b. k.o. 1 Meyer. t

scris în presă 
stru numai în 

precum și
ste-

consfătuirile de tot

s-
■e fotbalul no: 

perioada 1958—1968. 
rapoartele, dările de seamă, 
nogramele, 
felul, planurile de măsuri etc., se 
pot obține mărturii concludente 
care atestă că : s-a scris și s-a 
vorbit enorm ; dezbalciilc n-au

•cetind ce ■a

Romulus BALAiBAN

gere la sorți Lyon) ; Miinchen 
1860-Legia Varșovia 2-3 (s a 
calificat Legia) ; Panathinai- 
kos Atena-Daring Bruxelles 
2-0 (s-a calificat Panathinai- 
kos); Linfield (Irlanda)-Vitto- 
ria Setuba! 1-3 (s-a calificat 
Vittoria), Odense (Danemar
ca)-Hanovra 96 0-1 (s-a cali
ficat Hanovra 95).
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Echipa Ungariei, la c,ea de a 
19-a ediție a J.O. este formată 
din jucători tineri alături de 
cîțiva cu o mare experiență 
eompetițională. Printre cei mai 
vechi se numără fundașul No
vak, de trei ori prezent la tur
neele olimpice, Dunai I, ca și 
portarul Fater. Din generația tî- 
nără: Varga, un bun tehnician, 
și Dunai II care a primit re
cent „Gheata de argint" a fot
balului european, mijlocașul 
Szalai, înaintașii Basti, Fazekas 
și Nagy. Cu acest efectiv se 
pornește deci pe drumul olim
pic, fără iluzii prea mari, dar 
cu speranța calificării măcar 
printre primii 4.

In grupă, echipa maghiară 
nu are totuși vreun obstacol 
dificil : San Salvador, Ghana 
șl Izrael. Dar, mai știi de unde 
sare iepurele ? Despre fotba
liștii din Ghana s-au auzit nu
mai lucruri frumoase.

Ar urma un meci deosebit de 
dificil : în sferturi, cu Bulgaria 
sau cu Cehoslovacia. Oricare 
din aceste formații poate cîști- 
ga titlul.,. Dacă va fi depășit 
acest obstacol, misiunea echi
pei maghiare în semifinală va 
fi mai ușoară, existînd astfel 
posibilitatea calificării in fina
lă, probabil cu formația țării 
gazdă, echipa Mexicului.

Lordul Killanin, președinte
le comisiei de presă și purtă
torul de cuvînt al C.I.O., a fă
cut cunoscute reprezentanților 
presei noi hotărîri ale se
siunii forului olimpic inter
național. Două noi Comitete 
Olimpice Naționale, cele din 
Malawi și Tanzania au primit 
recunoașterea provizorie care 
le permite să participe la J.O.

de Ia Mexico. Cu aceste două 
țări africane totalul membri
lor C.I.O. se ridică la 126. 
A fost confirmată data de 1 
iunie 1969 pentru ținerea, la 
Varșovia, a viitoarei sesiuni 
C.I.d. (la 25 mai 1969 se îm
plinesc 50 de ani de la în
ființarea Comitetului Olimpic 
Polonez). Pentru sesiunea din 
1970 a fost ales orașul Ams-

terdam, unde se va atribui șl 
organizarea Jocurilor de vară 
și de iarnă din 1976. Pînă 
acutn candidate sînt Los An
geles, Florența și Montreal 
pentru Jocurile de vară, Den
ver (Colorado.» și Vancouver 
(Canada), pentru cele de iar
nă. în privința jocurilor de 
vară, se menționează ca pro
babilă și candidatura unui o- 
raș african, Alger.
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Ce recorduri mondiale vor cădea la Mexico?

■f 
fr'VĂ »*!

W.aldemar Baszanowskî (Polonia), cel mai îndreptățit 
tegorîeî ușoare.

pretendent la titlul olimpic al ca-

redactor la Moscova

BILANȚ MONDIAL 196S

spune Dmitri IVANOV, maestru emerit al sportului din U.R.S.S
„SOVIETSKI SPORT»

N-a existat pină acum 
nici o ediție a Jocurilor O- 
lîmpice la care să nu se fi 
înregistrat recorduri mon
diale la haltere. De ce toc
mai Olimpiada din Mexic 
ar face excepție

Actuala dezvoltare pe care o 
cunoaște sportul halterelor ne 
permite să facem chiar prono
sticuri curajoase : LA CEL PU
ȚIN PATRU CATEGORII, IN 
ÎNTRECERILE DE LA CIU
DAD DE MEXICO, SE VOR 
ÎMBUNĂTĂȚI RECORDURILE 
LUMII.

Numărul total nu-l pot pre
vedea, dar JUDECIND DUPĂ 
ULTIMA EDIȚIE A „SĂPTĂ- 
MÎNII PREOLIMPICE", CÎND 
AU FOST DEPĂȘITE 11 RE
CORDURI MONDIALE, SE 
POATE AFIRMA CĂ ACEAS
TĂ CIFRA VA FI ÎNTRECUTĂ.

Care sînt aceste patru cate
gorii vizate și cine sînt can
didați! la marile performanțe ? 
Să enumerăm mai întîi cate
goriile : cocoș, mijlocie, semi
grea și grea.

La categoria cocoș, principa
lii candidați la titlu și, tot
odată, aspiranți la recorduri, 
sînt maghiarul Imre Foldi (la 
împins), iranianul Nașsiri (la 
aruncat) șt japonezul T. Kimu
ra (la smuls).

La categoria mijlocie, concu
rența este și mai mare. So
vieticii Beliaev și Selițki sînt 
actualii recordmani mondiali 
la „total" și probabil că ambii 
vor lua startul, dar și maghia
rul Veres (din nou prezent în 
competiție după o lungă ab
sență cauzată de un accident), 
polonezul Ozimek și Arnold 
(R.D.G.) iși pot înscrie numele 
pe lista marilor performeri.

Categoria semigrea constitu-

ie un capitol special al între
cerii halterofililor olimpici. 
Aici se va da o luptă spectacu
loasă între noii membri ai „clu
bului. celor 500 de kilograme". 
Progresele înregistrate în a- 
cest an, mai exact în ultimele 
luni, au fost intr-adevăr, ui
mitoare. In iunie, recordul mon
dial era deținut de Ian Talts 
cu 510 kg. Se spunea atunci că 
pentru moment această per-

A ZIARULUI

formanță va fi imbatabilă. Dar 
lucrurile nu s-au intîmplat așa. 
Ca peste noapte a apărut fin
landezul Kaarlo Kangasniemi. 
întîi, în iulie, el a realizat 
515 kg, apoi a ridicat recordul 
la 522,5 kg, pentru ca acum, 
înainte de J.O., să-1 fixeze la 
525 kg ! Lupta dintre Kangas
niemi și Talts, la care se mai 
alătură suedezul Bo Johansson, 
VA ADUCE, FĂRĂ ÎNDOIA
LA, CITEVA BUNE RECOR
DURI MONDIALE.

Ca și la Roma sau la To
kio, așa și la Ciudad de Me
xico, întrecerea greilor va fi 
deosebit de interesantă. Doi a- 
mericani — Picket și Dube — 
vor căuta să-l înfrunte pe Ja
botinski și din această luptă 
se vor naște cîteva noi recor
duri. Jabotinski deține, în a- 
cest an, capul listei celor mai 
bune performanțe mondiale, cu

(URSS) 
Vahonin

CAT. COCOȘ
R.M. 367,5 G. Cetin 

— 1968; B.O. 357,7 A.
(URSS) — 1964.

1968 — 367,5 G. Cetin
361,5 M. Nassiri (Iran); 357,5 
Baez-Cruz (Porto Rico) și A. 
Vahonin (URSS); 355 I. Fdldi 
(Ungaria) ; 350 ~ -
(Polonia) și S.
ponia).

CAT.
R.M. și R.O.

(Japonia)
1968 —

(URSS); 
ponia) ‘ 
nia) și Karimov (URSS); 367,5 
Wojnowski (polonia); 365 Jong 
Moo Sin (Coreea de Sud), U- 
lianov ~ *
nia) și

(URSS) ;

ty. Szoltysek 
lehinoseki (Ja-

PANA
397,5 Y. Myake 

1964.
392,5 D. Șanidze

387,5 H. ^ukuda (Ja-
380 M. Nowak (Polo-

(URSS), Takeo (Japo- 
Kato (Japonia).
CAT. UȘOARA

____  440 W. Baszanowskî 
(Polonia) — 1967; R.O. 432,5 W. 
Baszanowskî (Polonia) și V. 
Kaplun ov (URSS)
... 1968. — 425 W. 
(Polonia) ; 420 N.
(URSS) ; 415 B.
NIA) ; 410 Girko (URSS) și M. 
Zielinski (Polonia); 402,5 G.
Benedik (Polonia), P. Korol 
(URSS), Ulianov (URSS) și K. 
Tilev (Bulgaria).

CAT. SEMIMIJLOCIE
482,5 V. Kurențov 

1968; R.O. 445 H. 
(Cehoslovacia) —

R.M.

— 1964.
Baszanowskî 

Nogaițev 
Fiți (ROMA-

R.M.
(URSS) — 1988;
Zdrazila (__’____
1964.

1968 — 482,5 V. Kurențov 
(URSS); 462,5 Ouchi (Japonia); 
460 E. Smirnov (URSS); 447,5

Kotceaev (URSS); 445 W. Dit
trich (RDG); 442,5 Eowe (SUA), 
Pagan (Porto Rico) și Jong 
Sup Lee (Coreea de Sud).

CAT. MIJLOCIE
R.M. 485 V. Beliaev (URSS), 

G. Vereș (Ungaria) - 
R.O. 475 R. Plukfelder 
— 1964.

1968 — 482,5 B.
(URSS); 480 V. 
(URSS); 472,5 Puleo 
470 V. Kociev (URSS) și N. 
Ozimek (Polonia); 467,5 K Ar
nold (RDG); 462,5 Horoșaev
(URSS) și Ouchi (Japonia): 
460 Vereș (Ungaria) și Pietru- 
czek (Polonia).

CAT. SEMIGREA
R.M. 525 K. Kangasniemi 

(Finlanda) — 1968; R.O. 487,5 
V. Golovanov (URSS) — 1964

1968 — 525 K. Kangasniemi 
(Finlanda) ; 512,5 J. Talts
(URSS); 507,5 B. Johansson
(Suedia); 500 Kidaev (URSS): 
495 Kalinicenko (URSS) ; 491,5 
Grippaldi (SUA); 490 Kailajar- 
vi (Finlanda); ~ '
(Franța).

CAT.
590

(URSS) -r 1967; R.O. *,
Jabotinski (URSS) — 1964.

1968 — 585 L. Jabotinski
(URSS); 580 R. Bednarski
(SUA); 573 J. Dube (SUA); 
571 G. Pickett (SUA) ; 555 S. 
Batîșev (URSS); 545 S. Reding 
(Belgia); 540 I. Diacenko
(URSȘ); Alekseev (URSS); 535 
M. Rieger RDG) ; 530 Riabokon 
(URSS); 527,5 “ 
(Suedia); 522,5 
(Franța).

1966:
(URSS)

Selițki 
Beliaev 
(SUA);

487,5 Steiner

R. M.
GREA
L. Jabotinski

R.O. 572,5 L,

L.

O. Johansson
J. P. Fouletier

Pe stadionul pe care va avea loc festivitatea de deschidere a Jocurilor olimpice s-a efec
tuat o repetiție â aprinderii flăcării ce va arde in uriașa cupă de metal pe toată durata ma
rilor întreceri. Telefoto : A.P.—AGERPRES

C./.O. A RESPINS APELUL F.I.N

PREZENȚI LA MEXICO
NU VOR PUTEA PARTICIPA LA 10

D I X
I

ECHEVARRIA VA ABANDO
NA ÎNOTUL DUPĂ J.O.

Cunoscutul înotător nu-xican 
Guillermo Echevarria, marea 
speranță a gazdelor in probele 
de natație, a parcurs Ia an
trenamentele din ultimele trei 
luni aproape 1 500 km. Aceas
ta reprezintă distanta dintre 
orașele Marsilia și Alexandria 
sau dintre Montevideo și Kio 
de Janeiro. Echevarria crede 
că cele trei medalii tn proba 
sa favorită — 1 500 m — vor 
ti disputate intre el și ameri
canii Burton și Kinsella. 
„Dorm 12 ore pe zi, mă antre
nez 5 ore și mănînc mult peș
te și carne prăjită. Aceasta 
este viața pe care o duc de 
luni de zile" — a spus cam
pionul mexican în vîrstă de 
20 de ani. El a anunțat că 
după Jocurile Olimpice din 
Mexic se va retrage din acti
vitatea eompetițională, urmînd 
să conducă, inceplnd de anul 
viitor, o școală de desenatori 
pentru publicitate. „Nu este 
imposibil să mâ dedic 
rei de antrenor, dar... 
va decide", a încheiat 
varria.

carie- 
timpul
Eche-

!

„PICIOARELE MELE CÎNTA"

„Mă simt excelent. 
Am impresia că picioarele 
mele cintă de plăcere" — a 
declarat după primul antre
nament la Mexico corecord- 
manul lumii la săritura în 
lungime Ralph Boston. „După 
părerea mea, Ia această pro
bă, va fi necesară o perfor
manță de peste 8,50 m pentru 
a cîștiga medalia olimpică de 
aur și există mulți atleți ca
pabili de o asemenea per
formanță".

„NE ANTRENAM ÎN FA
MILIE"

Conducătorii și membrii 
echipei de baschet a SUA, 
campioană 
kio, s-au 
satisfăcuți 
de antrenament pe care le 
oferă capitala mexicană. 
Refuzind numeroasele ofer
te de jocuri de verificare, 
antrenorul american Hank 
lba a declarat: „NOI NE

olimpică la To- 
declarat foarte 
de condițiile

ÎN „FAMI- 
ori pe zi, 

obiectiv

ANTRENAM 
LIE" de două 
vînd ca 
principal întărirea siste
mului defensiv Deși echi
pa noastră este handica
pată de lipsa unor jucători- 
studenți de valoare, nu 
este cazul să fim pesi
miști căci niciodată o se
lecționată americană nu a 
avut prilejul să se antre
neze așa de mult".

a- 
tactic

„RANDAMENTUL NU ESTE 
ACELAȘI"

„Săritorii în lungime pre- 
zenți la Mexico nu mă vor 
contrazice în legătură cu a- 
cest punct particular pe ca- 
re-1 reprezintă calitatea pis
tei de tartan, întrucît DE LA 
O PISTĂ LA ALTA RANDA
MENTUL NU ESTE ACELA
ȘI" — a declarat Tatiana 
Talîșeva, campioana U.R.S.S, 
a acestei probe. „Pista de elan 
de la stadionul satului olim
pic — a adăugat ea — este 
diferită de aceea de la Sta- 
dio Universitario. SUPLEȚEA 
CELOR DOUĂ PISTE 
ESTE ACEEAȘI".

585 kg, urmat de BednarSki 
(580 Kg), Dube (572,5 kg) și 
Picket (570 kg). Se va atinge 
cu acest prilej limita mult vi
sată a celor 600 kg ? Greu de 
presupus. Miza pentru titlu este 
foarte mare și de aceea opi
nez că nici unul dintre com
petitori nu se va hazarda la 
încercări, prea mari. In orice 
caz, CÎTEVA RECORDURI 
MONDIALE SÎNT POSIBILE, 
CHIAR ȘI LA TOTAL, ÎNJUR 
DE 590 kg.

Acestea sînt categoriile unde 
prevăd noi recorduri. Dar la 
celelalte ? La „pană" nu văd 
nici pe polonezul Novak și 
nici pe Sanidze să poată între
ce excepționala performanță la 
total a japonezului Myake — 
(397,5 kg—realizată acum pa
tru ani). Sub semnul incertitu
dinii stă startul acestui 
ros halterofil. Myake a 
multă vreme absent din 
cursuri, fiind accidentat, 
cum, chiar dacă va participa, 
este greu de prevăzut să-și 
poată face reintrarea cu un nou 
record al lumii. Waldemar Baș- 
zanovski nu 
probleme în 
la „ușoară", 
mulat de un 
probabil să nu-și corecteze ac-

tualul record
în fine, în 

rilor olimpice, POT AFIRMA 
CU CERTITUDINE CĂ MAREA 
MAJORITATE A ACESTORA 
VOR FI

mondial (440 kg). 
privința recordu-

ÎNTRECUTE.

Problem® participării echi
pei Australiei la turneul o- 
lirnpic de polo pe apă nu a 
căpătat o soluție pozitivă. 
COMITETUL INTERNAȚIO
NAL OLIMPIC A ANUNȚAT 
CA APELUL ÎNAINTAT DE 
FEDERAȚIA INTERNAȚIO
NALA DE NATAȚIE ÎN LE
GĂTURĂ CU ACEASTA 
PARTICIPARE A FOST 
RESPINS. ASTFEL. ÎNCÎT 
POLOIȘTII AUSTRALIENI 
NU VOR LUA PARTE LA 
TURNEU.

Echipa de polo a Australiei 
se calificase regulamentar 
pentru Mexic, dar Comitetul 
olimpic, australian, conside- 
rînd că jucătorii au puține 
șanse, a hotărît să nu tri
mită formația la Ciudad de 
Mexico. Cu toate acestea, E- 
CHIPA AUSTRALIANĂ A 
PLECAT SPRE CAPITALA 
MEXICANĂ PE CHELTUIA
LĂ PROPRIE.

Federația internațională de 
natație a sprijinit participarea 
poloiștilor australieni la 
turneul din Mexic, dar C.I.O. 
a subliniat că „NUMAI CO

MITETELE OLIMPICE NA
ȚIONALE, RECUNOSCUTE
DE C.I.O sînt COMPETENTE

SA ANGAJEZE CONCUREN- 
ȚI LA JOCURILE OLIMPI
CE".

NU

„SE POATE ÎNTÎMPLA SI 
AȘA"

în cadrul unui antrena
ment, recordmanul mon
dial în proba de săritură 
cu prăjina, americanul Bob 
Seagren, a obținut numai 
4,95 m, performanță mai 
mult decît modestă pen
tru posibilitățile sale rea
le. Strîngîndu-și materia
lele, Bob Seagren 
dresat celor cîțiva 
tori ocazionali, 
care era prezent și 

■ mânui european al
Herve d’Encause, cu cuvin
tele : „Iată, domnilor, sînt 
zile cînd se poate întîmpla 
și așa"! La aceste cuvinte, 
sportivul francez a schițat 
un zîmbet sceptic care îi 
ilustra convingerea și. tot
odată, temerea intimă că 
nu așa se va întîmpla și 
în ziua finalei olimpice.

s-a a- 
specta- 
printre 
record- 
probei,

Tiparul I. P. .Informația*, str. Brezoîanu ar, 23—26, București

SURPRIZA CEA MARE

cred că va avea 
obținerea titlului 
dar nefiind sti- 
concurent serios,

valo-

Aperitiv" la 8—3 de 
unul din-

polo pe apă : Italia a dispus 
Brazilia, Mario Cavasco (in acțiune) dovedindu-se 
tre cei mai buni jucători.

Telefoto : A.P.— AGERPRES

VÎNTUL A SUFLAT DIN SPATE
(Urmare din pajg. 1)

tru campion și principalul fa
vorit al cursei de caiac dublu 
(împreună cu
spune, gindindu-se poate că nu
voi da tiparului această decla
rație, că „are de reglat o soco
teală cu cronicarul de speciali-

Sciotnic) îmi

AVOI

cînd ajung acasă, pe aeroport, 
pun pe Gărleșteanu să-mi 
valizele pină la autobuz". 
dragă Vernescu, dulcea 

a acestei răzbunări mă is- 
Și-i promit, într-un

să-i
care 
Ah, 
idee 
pitește, 
entuziasm, de loc dezinteresat, 
că i le voi duce chiar eu cu 
plăcere și nu numai pînă la au-

II PROBEI DE 1.000 nr

vede că totul se rezumă Ia a fi 
scrise.

Dar, iată că era să uit prin
cipala noutate pe care am con
statat-o, alături de Radu Huțan 
și băieții șăi, alături de sute 
de specialiști veniți pe malurile 
canalului ca la o comandă 
auzită dar eficace : ieri 
Xochimileo. vîntul a suflat din 
spate. Pentru prima dată, 
a suflat...

ne- 
la

dar

SCIOTNIC
Antrenorii de caiac-canoe vest-germani au urmărit cu 

mare interes antrenamentele sportivilor români care au 
loc pe canalul Cuemanca de la Xochimileo. Ei au decla
rat unui corespondent de presă că antrenamentele români
lor sînt foarte intense. După părerea lor, rezultatul de 
3:42,0 obținut de cuplul Vernescu—-Sciotnic pe 1000 metri 
este cu totul excepțional și că echipajul românesc se a- 
nunță ca favorit al probei. Cel mai 
acum la Xochimileo 
mane (3:46,5).

VIERNESCU

era deținut de
bun rezultat de pînă 
echipajul R. D. Ger

tate al rubricii, de la 
„Sportul" (se referă la 
meu Dan Gărleșteanu 
exprimat unele observații 
tice în legătură cu 
din acest sezon ale 
nescu).

„Dacă o să reușesc 
aici, am o singură dorință

ziarul 
colegul 
care a 

cri-
evoluțiile 
lui Ver-

să ciștig

ci chiar pînă acasă. Nu-tobuz
mai el să se ocupe de partea 
obținerii medaliilor.

Și încă ceva despre acest 
grup valoros de mari campioni. 
In ceea ce-i privește, poșta (și 
cea română și cea locală) a lu
crat bine : băieții au primit 
scrisori de acasă, de unde șe

Ultima cursă ciclistâ de fond 
dinaintea deschiderii Jocurilor 
Olimpice, desfășurată în îm
prejurimile capitalei mexicane, 
pe un traseu în lungime de 
178 km, s-a soldat cu o sur
priză de mari proporții. Vic
toria a revenit unui ciclist ne
cunoscut, guatemalezul Satur
nino Rustrian, în vîrstă de 25 
de ani. El a întrecut grosul 
plutonului — alcătuit din a- 
proximativ 100 de alergători 
din 20 de țări — cu 17 secun
de, acoperind distanța în 4 h 
18:58. Rustrian a fost urmat de

spaniolul Augustin TamaneS și 
de suedezul Kurt Soederlund.

Pe velodromul olimpic au 
continuat antrenamentele pis- 
tarzilor. Performanțele obținu
te au fost din nou excelente: 
Astfel, italianul Cipriano Che- 
mello a acoperit 4 000 metri 
în timpul de 4:39,04/100, re
zultat superior celei mai bune 
performanțe mondiale realizată 
duminică de vest-germanul 
Rupert Kratzer (4:40,24). De re
ținut faptul că recordul olim
pie al probei, stabilit de ita
lianul Giorgio Ursi la J.O. de 
la Tokio, este de 4:56,64/100.

(Urmare din pag. 1)

Națiunilor" care se va disputa 
la 27 octombrie (ultima între
cere olimpică) sînt înscrise 23 
de echipe naționale. în ultima

Pisia de tartan de la 
Ciudad de Mexico — deși 
considerata superioară din 
punct de vedere calitativ ce
lei de la Font Romeu 
nu întrunește totuși sufragii 
unanime în rindul atleților. 
Alergătorul belgian Roe- 
lants, de exemplu, conside
ră că pista de tartan are 
o prea mare elasticitate, 
fapt care produce o oare
care oboseală după cîteva 
zile de antrenament pe ea. 
în ceea ce îl privește, Rce- 
lants se antrenează acum 
pe gazonul stadionului din 
incinta satului olimpic.

Săritorul în înălțime aus
tralian, Sneazwell, ESTE — 
IN SCHIMB—TNCÎNTAT DE 
CALITĂȚILE TARTANULUI. 
Tn decursul unui antrena
ment pe acest fel de pista 
el a efectuat 50 de sări
turi dintre care una de 
2,14 m. El nu a părăsit pis
ta de săritură decît la in
sistența colegilor de echipă 
care îl chemau la masă.

clipă, formația Spaniei a fost 
nevoită să-și retragă înscrierea 
din cauza îmbolnăvirii mai 
multor cai.

în discuția

CAMPIONATELE MONDIALE DE NATAT1E
Federația internațională de 

natație, întrunită în congres 
la Ciudad de Mexico, exa
minează propunerea privind 
organizarea campionatelor 
mondiale de natație. Compe
tiția ar urma să se desfășoa
re din doi în doi ani, în anii 
care preced și urmează Jocu
rilor Olimpice. Dacă va fi a- 
doptată o hotăfîre pozitivă 
în acest sens, este probabil 
ca primele campionate mon
diale de natație să aibă Ioc 
în chiar anul viitor, intr-un 
oraș care urmează să fie de-

semnat. De pe 
țări, Brazilia și 
și oferit drept 
cestor campionate.

Calendarul Federației inter
naționale de natație prevede, 
pentru următorii ani, pe lin
gă întrecerile Olimpiadei din 
Mexic și a eventualelor cam
pionate mondiale, organizarea 
în anul 1970 a Jocurilor Com- 
monwealth-ului, a campionate
lor de natație ale Americii 
de Sud, a campionatelor euro
pene și, pentru anul 1971, a 
Jocurilor Panamericane.

acum, două 
Elveția, s-au 

gazde ale a-

CU PRILEJUL CONGRESU
LUI Federației internaționale 
de medicină sportivă, comitetul 
executiv al acestui organism 
a ales un nou președinte în 
persoana prof. dr. Giuseppe La 
Cava (Italia).

LOTURILE Italiei și Franței 
sînt singurele care îngăduie 
sportivilor lor consumul de vin 
în rația alimentară obișnuită. 
Alte delegații europene, cum 
ar fi cea belgiană, au adoptat 
berea în locul vinului, interzi- 
cind riguros toate celelalte bău
turi alcoolice. Loturile U.R.S.S. 
și S.U.A. nu folosesc decit apa 
și băuturile răcoritoare nealco
olice.

BULETIN
DE SĂNĂTATE
Atletul american Boyd Git- 

tins, candidat Ia o medalie în 
proba de 400 mg (49,1), s-a ră
nit la șold în timpul antrena
mentelor. Nu se știe dacă el 
va mai putea lua startul.

Favorita cursei de 800 m, 
recordmana mondială (2:00,5), 
iugoslava Vera Nikoliei are 
mari dificultăți la antrena
ment din cauza unei întinderi 
de ligament. Este aproape cer
tă neparticiparea ei în proba 
de 400 de metri și destul de 
îndoielnic chiar și startul său 
Ia 800 m.

Fostul recordman european 
la aruncarea greutății (20,18), 
uriașul de 2,04 m Heinfried 
Birlenbach este foarte depri
mat în urma...........................
care a suferit 
cut să piardă

Maratonistul 
Volkov a fost 
urgență marți

deziuteriei de 
și care l-a tă- 
5 kg.
sovietic Iuri 
transportat de 

_ . , seara Ia un
spital din Mexico în urma 
unei crize acute de apendicită. 
El a fost operat a doua zi. 
Starea sa este satisfăcătoare, 
dar, firește, el nu va mai putea 
participa la Jocuri. Tînăra
înotătoare americană Debbie
Meyer, favorită a probelor in
dividuale (200, 400 și 800 m li
ber), suferă de o gravă en
torsă Ia gleznă, produsă în 
cursul unei plimbări în satul 
olimpic. Ea își continuă an
trenamentele avînd prinsă 
glezna într-un bandaj.

in cadrul lotului sovietic 
de atletism se semnalează ca
zuri de indisponibilități de 
moment la : Eduard Gusein 
(Înti. aere musculară), sprin
tera Vera Popkova (contracție 
musculară) și sprinterul Vla
dislav Sapeia (contracție mus
culară). Pentru a fi menajat, 
ultimul a fost retras din cursa 
de 100 in și reținut doar pen
tru ștafeta de 4x100 m.

40368


