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Comitetul de organizare a 
J.O. a realizat un adevărat 
tur de forță dînd publicității 
cu cîteva zile înainte de în
ceperea Jocurilor o broșură 
consacrată ceremoniei de des
chidere atit de detaliată în cu
lisele ei, incit, de pildă, de 
pe acum, șeful delegației din

Insulele Virgine știe că tînă- 
rul cadet, care va purta pan
carta țării sale, se numește 
Luciano Perez Carrillo. Lin 
capitol important este con
sacrat portretului Enriquetei 
Basilia Sotelor, tinăra atletă 
mexicană care va avea onoa
rea de a efectua ultimul

FLACĂRA OLIMPICA

IN STRĂVECHIUL

TEOTIHUACAN
Torța olimpică a sosit, 

ieri seară, in cadrul antic 
al piramidelor aztece de 
la Teotihuacan, la 40 km 
nord de Capitală, în pen
ultima sa etapă in dru
mul spre Stadio Universi- 
tario. Aci s-a 
un grandios spectacol; 
picioarele „Piramidei 
nei‘\ ’ 
gii susțin 
d? 3 300 
astfel — 
piramidă 
mexican.

Flacăra 
într-o cupă așezată la ju
mătatea înălțimii Pirami
dei. Purtătorul torței a so
sit pe „Drumul morții", 
mărginit de temple, ve
gheate de figuranțî imobili 
în veșminte aztece de 
toate culorile.

Impresionanta ceremonie 
a fost precedată de un 
impunător balet aztec, in
terpretat de cîteva mii de 
dansatori. în momentul a- 
prinderii flăcării in cupă, 
in vîrful piramidei a iz
bucnit un imens foc de 
artificii.

desfășurat 
' ’ la

„rudiinuci LU- 
despre care arheolo- 

că ar avea vîrsta 
de ani, fiind —' 
cea mai veche 
de pe pămîntul

va sta aprinsă

MEZlfîfWCÎRILOR

Miercuri a sosit in 
satul olimpic cea mai 
tlnără concurentă a ac
tualelor J.O. Este vor
ba de inotătoarea por- 
toricană Liana Vicens, 
in vîrstă de 11 ani, 
care va lua startul în 
probele de 100 și 200 
m bras.

ttjAeul
DE BASCHET
Au fost trase la sorți 

grupele turneului olim
pic de baschet. Din 
grupa A fac parte echi
pele : S.U.A., Porto Ri
co, Italia, Panama, Iu
goslavia, Filipine, Sene
gal, Spania. In grupa 
B vor evolua următoa
rele formații : U.R.S.S., 
Brazilia, Mexic, Cuba, 
Bulgaria, Coreea de 
Sud, Maroc și Polonia.

Viorica Viscopoleanu se numără printre primii sportivi români 
care vor intra duminică în focul întrecerilor olimpice.

ÎN ZIARUL DE AZI

ULTIMELE RELATĂRI 
DESPRE ETAPA A X-A 

A DIVIZIEI A 
DE FOTBAL
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schimb de ștafetă și de a 
urca cele 90 de scări pină 
la cupa in care va aprinde 
simbolica flacără olimpică. 
„Simplă în exprimare, de o 
modestie care o face simpa
tică, ea nu e totuși lipsită 
de o anumită stăpînire de 
sine" — se spune despre tră
săturile psihologice ale aceleia 
care e născută la 15 iulie

1948, la Mexicali. Enriqueta 
este o fată brunetă, înaltă, 
de 1,75 m, cu picioare lungi 
și al cărei fuleu este atit de 
suplu — ni se spune in bro
șură „îneît. atunci-cînd alear
gă pare că abia atinge pă- 
mîntul".

Numeroase pagini din bro
șură se ocupă de porumbeii 
călători care vor fi lansați în 
momentul in care atletul me
xican Pablo Garrido va pro
nunța jurămîntul olimpic. 
Creșterea și dresarea celor 
6200 de porumbei a fost în
credințată lui Juan Enrich — 
președintele Clubului colum-

(Continuare în pag. a 4-a)

CONFERINȚA DE PRESA
A DELEGAȚIEI OLIMPICE ROMÂNE

acestor întrebări. In încheiere, 
participanților le-au fost dăruite 
insigne sportive românești și pu
blicații sportive. Asistența a in- 
tirziat încă mult timp după ter
minarea conferinței pentru a dis
cuta mai în amănunt problemele 
sportului românesc.

Joi după amiază, la ora 17,00 
(ora Mexic), a avut Ioc, la Casa 
Presei din Satul olimpic, confe
rința de presă convocată de ser
viciul de resort al celei de a 
XlX-a Olimpiade, la solicitarea 
șefului delegației române, Angliei 
Alexe, președintele Comitetului 
olimpic român.

Peste 35 de ziariști din diferite 
țări, reprezentând ziare de specia
litate și agenții de presă europene 
și americane au participat la a- 
ceastă conferință deși programul 
după amiezei era foarte Încărcat. 
Conferința a fost deschisă de A. 
Vrabie, secretarul C.O.R., care a 
dat, apoi, cuvîntul președintelui 
C.O.R., Anghel Alexe.

Acesta, după ce a mulțumit 
celor de față, pentru interesul a- 
cordat delegației române și-a dez
voltat alocuțiunea în două direc
ții : participarea sportivilor țării 
noastre la anterioarele ediții ale 
J.O. și la actuala ediție.

De asemeni, d-sa a făcut o 
prezentare a celor mai valoroși 
sportivi români prezenți la Me
xico și al căror palmares a reți
nut atenția celor aflați de față.

După expunerea președintelui 
C.O.R. au fost puse numeroase 
întrebări privind sprijinul acordat 
de statul nostru sportului și spor
tivilor fruntași, neparticiparea 
echipelor de volei și polo, așteptă
rile opiniei publice din România 
legate de această Olimpiadă, ca
riera viitoare a Iolandei Balaș, 
criteriile de selecție care au con
dus la alcătuirea actualului Iot 
reprezentativ etc.

A. Alexe a răspuns tuturor

Record mondial
la antrenament

Echipa feminină de ștafetă 
4 X 100 m a Australiei a e- 
gaiat,' în cursul unui antrena
ment controlat, recordul mon
dial al probei : 43,6 s. Din 
echipă au făcut parte sprin
terele Dianne Burge, Raelene 
Boyle, Pamela Kilborn și 
Jennifer Lamy. Recordul lu
mii aparține Poloniei, de la 
J.O. de la Tokio.

In primul meci de aseară s-au întilnit echipele feminine I.E.F.S. și Viitorul, 
în fotografie un aspect din, acest joc

Foto : T. ROIBU

OLGA SZABO

Celebra schioară canadiană 
Nancy Greene va fi și ea pre
zentă la Ciudad de Mexico, dar 
nu ca sportivă ci în calitate de 
comentatoare a televiziunii ca
nadiene.

Cehoslovaca Faithova a sărit la 
un antrenament 1.30 m la înăl
țime.

■
Printre sutele de boxeri care 
iau startul la Mexico se află și 
5 campioni olimpici : Nemecek 
(Cehoslovacia), Kulej, Grudzien 
și Kasprzyk (Polonia), Lagutin 

, (U.R.S.S.). Cîți dintre aceștia 
vor reuși să obțină din nou 
medalia de aur ?

■
Controlul antidoping al boxeri
lor se va face zilnic după cîn- 
tarul oficial, înaintea începerii 
meciurilor. Se va trage la sorți 
numele a trei boxeri care vor 
fi supuși examenului.
■
Piuă joi seara în orașul Olim
piadei au sosit 7809 sportivi 
(6813 bărbați și 996 femei), re- 
prezentînd 106 țări. Comitetul 
de organizare a J.O. mai aș
teaptă sosirea sportivilor din 
Ceylon, Ciad, Liban și Luxem
burg. De remarcat faptul că re
cordul de participare este cu 
mult mai mare decit cel de la 
Tokio (5558).
■
Cele 16 echipe participante .n 
turneul olimpic de fotbal au 
fost repartizate in patru grupe: 
A — Mexic, Columbia, Franța. 
Guineea, B — Spania, Brazi
lia, Nigeria, Japonia, C — Un
garia, San Salvador, Izrael. 
Ghana, D — Cehoslovacia, Gu
atemala, Bulgaria, Thailanda.
■
Noul șef de protocol al C.I.O. 
este spaniolul Juan Antonio 
Samaranch.

PURTĂTORII STINDARDELOR
Toate delegațiile și-au anunțat purtătorii de drapele pentru cere

monia de deschidere. Onoarea aceasta a fost încredințată, printre alții : 
caiacistuiui Aurel Vernescii (România), înotătoarei Christine Caron 
(Franța), scrimerului Roland Losert (Austria), halterofilului Waldeniar 
Baszanowski (Polonia), atletei Karin Balzer (R.D.G.). caiacistuiui Rolf 
Peterșson (Suedia), atletului Lynn Davies (Anglia), voleibalistului 
Bohumil Golian (Cehoslovacia).

„Mușchetarii4* 
de pe malurile 

Dîmboviței 
(citiți reportajul 
în pcig- a IV-a)

-i'iiiHiiiiiiiiiiiiiui.ililuiiiutiuiiii'iiiliiiiiiHiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuișI MOMENT SOLEMN I
Imensa și nevăzuta cor

tină a unei unice scene 
universale se ridică astăzi 
peste înălțimile platoului 
de la Ciudad de Mexico, 
descoperind lumii întregi 

cel mai grandios spectacol contemooran 
pe care ea singură și-l pregătește, o 
dată la 4 ani: Jocurile Olimpice de vară 
ale epocii moderne.

Momentul este solemn mai întîi prin 
forța sa de sugestie care-și trage izvoa
rele dintr-o istorie susținută de milenii, 
ca de niște colonade monolitice îm- 
plîntate într-un trecut îndepărtat, dar a- 
flate într-o continuă dinamică spre înăl
țimi încă neatinse de nici o altă mani
festare omenească.

Momentul este solemn pentru că el în
registrează acel unison de aspirații si îm
pliniri care patronează nu numai lumea 
stadionului, ci însăși natura umană, de
oarece ele sînt sinonime cu dorința de 
înțelegere, colaborare și pace a sutelor 
de milioane de oameni reprezentați aci 
de cei mai valoroși sportivi ai lor.

Momentul este solemn pentru că ilus
trează realitatea comprehensiunii sociale 
dincolo de orice bariere inerente, poale 
întruchipînd o confluență a iineretului lu
mii în vederea unui scop comun care de
pășește limitele efortului fizic maxim și 
care ne aduce în raza vie a conștiinței 
realitatea unei situații demne de a stîrni 
adinei meditații.- tineretul reprezintă azi 
majoritatea populației globului terestru, 
statisticile înregisfrînd un fenomen opti
mist și tulburător: existența unui număr 
mai mare de copii decît cel al părinți
lor !

Moment solemn pentru că ne oferă sa
tisfacția plurală a acelui sentiment de 
universalitate realizat pe două dintre 
cele mai viguroase coordonate ale socie
tății moderne: cultura și sportul.

Moment solemn pentru că se desfășoa
ră aci la Mexico, în țara dintre cele două 
mari oceane ale lumii, unde au înflorit.

ci însăși natura umană, de-

cîndva, civilizații și culturi succesive, în 
prezența cărora contemporaneitatea se 
înclină omagiindu-le și pentru că tot aici, 
la Mexico, suprema manifestare polispor
tivă a lumii își împlinește un parcurs în- 

_ znet și ran os+ic core a -yăbdtut spa
țiile, _a combătut prejudecățile, continu- 
îndu-și cu o superioară încăpăfînare tra
seul său colosal, ale cărui etape înlănțu
ite unesc marile depărtări si deosebiri ale 
mapamondului: Helsinki—Melbourne—Ro
ma—Tokio—Mexico.

Moment solemn pentru că Jocurile în
registrează aici cea mai amplă și mai 
diversă dintre toate edițiile sale de pină 
acum, stînd încă dinaintea primului lor 
start sub semnul recordului, nu numai al 
celui sportiv, ci și al celorlalte manifes
tări, deoarece Mexicul Olimpic reunește 
poezia și drama, muzica și pictura, sculp
tura șî medicina, într-un cuvînt toate fru
musețile speciei umane, de la disciplina 
fizică la subțirimile spiritului.

Moment solemn pentru că în mijlocul 
acestei lumi agitate de adversități multi
ple, sportul are posibilitatea de a dove- 

■ di că există mijloace de întrecere pașni
că, de emulație, fără discriminări.

Moment solemn și pentru fiecare din
tre noi cei care, într-un fel sau altul, repre- 
zentînd Republica Socialistă România, în
registrăm fiorul demn al contribuției a- 
duse de la mari depărtări de solii unui 
popor vrednic, iubitor de pace, acestui 
sublim experiment internațional, deoarece 
înțelegem că dacă sportul este mobilul 
aflării noastre aci, țelurile olimpice sînt 
cu mult mai presus de liniile albe ale 
stadionului.

Dacă medaliile pe care le dorim și le 
așteptăm cu ardoare vor împodobi piep
turile sportivilor noștri, distingîndu-i în 
fața lumii, Jocurile în sine reprezintă încă 
de pe acum cea mai prețioasă medalie 
dăruită întregii omeniri

Emanuel VALERIU

Ciudad de Mexico, 11 octombrie
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CEEA CE PREMIERA DE „FOTBAL AUSTRALIAN" S-A DISCHIS
NU MOARE

Duminică de primăvară, acum vreo 16 ani, clasica „zi 
de meci", cu o strălucire festivă în cerul limpede, cu 
un fel de freamăt nerăbdător în frunzele plopilor, ca și 
cum ar trebui să se intîmple, dint.r-o clipă în alta, ceva 
deosebit... Pe stadionul Republicii, patruzeci de mii de 
oameni urmăresc cu sufletul la gură evoluția tricolori
lor noștri, în luptă pentru uri loc la Helsinki, la tur
neul olimpic. Reprezentanții Bulgariei — eterna con
tracandidată — ne dau de furcă mai serios decît ne-am 
fl așteptat, deși (sau, poate, tocmai pentru că) aliniază 
o garnitură tînără, fără pretenții, fără nume sonore- 
viitoarea lor echipă de aur, care va face să tremure, 
peste puțină vreme, somitățile soecerului european. Dis
puta e dîrză, pasionantă; conducem eu un avantaj in
fim, dar oaspeții atacă dezlănțuit., forțind egalarea. 
Ne-ar trebui încă un gol, măcar unul — ca să respirăm 
ușurați, ca să privim, cu mai multă încredere meciul- 
retur, de la Sofia. Golul acela decisiv întîrzie să vină; 
însă, fiindcă altminteri nu se poate, fiindcă trebuie să-1 
înscriem — omul-minwne va face și asta... In plină do
minare adversă, obținem o lovitură liberă de la ÎS m. 
Cine o va executa ? De fapt, întrebarea nici nu se pune! 
Petschovschi își așează balonul în punctul infracțiunii, 
acolo unde fusese faultat Szoke, Se retrage cîțiva pași, 
examinind amplasamentul partenerilor de joc, apoi 
sprintează scurt și trimite mingea, cu precizie matema
tică, sub unghiul barelor, o minge de maestru, care arde 
palmele crispate ale ultimului apărător, înainte de a po
posi in plasă... Tribunele explodează, învinșii se privesc 
dezolați, pe cînd învingătorii aleargă să-l îmbrățișeze 
pe acela care a dezlegat magistral, ca de obicei, nodul 
gordian al partidei.

...II văd treeîndu-și mina prin păr, un gest reflex, 
poate singurul semn de emoție, îl văd zîmbind ușor 
stingherit, sub avalanșa entuziasmului unanim, grăbin- 
du-se să-și reia postul de inter, dincolo de linia albă 
de la jumătatea terenului. Pentru el, asemenea momente 
înseamnă, pur și simplu, verigile normale, necesare, 
elementare — ale unui lanț cu care începe și sfîrșește 
viața însăși...

Să nu-mi spuneți că „Peci“ nu mai este ! Omul fer
mecător, în netitatea lui, jucătorul de excepție, menit să 
figureze ca titular în orice companie, oricît de selectă, 
de la Sindelar și Meazza la Pele și Bobby Charlton, 
s-a identificat în așa măsură cu arta balonului rotund- 
incit dacă ar trebui să-i acord un supreanume, n-aș găsi 
nimic mai potrivit decît „Dl. Fotbal":

Cei ce-am avut șansa de a-l zări — apariție fulgu
rantă și irepetabilă — pe gazonul arenei. îi vom con
funda întotdeauna silueta vivace cu înțelesul absolut al 
termenului sus-amintit.

Așadar, sîntern în ajunul 
cunoștinței noastre cu faimo
sul fotbal australian, sport ce 
revendică — și pe bună 
dreptate, se pare — un loc de 
frunte printre spectacolele pe 
stadion. „Australian Rules 
Football" se prezintă în fața 
publicului bucureștean cu tot 
ce are mai bun. Două selec
ționate, alcătuite din vedete
le ligii profesioniste austra
liene, vor susține prima de
monstrație a acestui pasio
nant joc, in țara noastră.

Am profitat de prezența în 
Capitală a d-lui LOU ROC
HA, industriaș australian, li
nul din inițiatorii vizitei în 
tara noastră a fotbaliștilor de 
la antipozi, pentru a afla a- 
mănunte asupra oaspeților 
noștri sportivi:

— Caravana fotbaliștilor 
australieni — a spus d-sa — 
sosește sîmbătă (n.r. azi) la 
București Este prima escală 
a unui turneu, care a deve-

Meciul selecționatelor de 
fotbal ale Australiei începe 
duminică la ora 10,30 pe 
stadionul Republicii. în 
deschidere, la ora 9, se 
dispută derbiul bucureș- 
tean de rugby dintre e- 
chipele Dinamo și Grivița 
Roșie.

nit tradițional pentru fiecare 
efîrșit de sezon fotbalistic. Și, 
totodată, este prima vizită pe 
care o facem României. în 
continuare, echipierii 
„Galahs" acesta este

lui 
nu-

Dan DEȘLIU

Cu puțin înainte de plecarea 
lor în turneul mondial, acești 
componenți ai selecționatei 
australiene de fotbal erau pur- 
iați in triumf, în fața tribune
lor arhipline ale marelui sta
dion din Melbourne. Vedem, în 
fotografie, pe John Nichols 
(stingă) — primul solist al echi
pei F.C. Carlton — și antreno
rul Ron Barassi, savurîndu-și 
victoria în finala campionatului 
statului Victoria.

a

cum
Mac-
Peter 
cam- 
con-

mele pe care-1 poartă selec
ționata australiană — vor 
susține jocuri în Anglia, în 
Irlanda, apoi in America, la 
New York și San Francisco.

—■ Care sînt protagoniștii 
turneului ?

— în rîndul celor două 
formații care vor susține jo
cul demonstrativ de la Bucu
rești, evoluează o serie în
treagă de mari vedete, 
ar fi John Nichols, Don 
kenzie, Bob Johnson, 
Hudson — golgeterul 
pionatului. Echipa este
dusă de Ron Barassi, antre
norul clubului fruntaș Carl
ton, iar direcția turneului o 
asigură Harry Beitzel, cu
noscut promotor sportiv și 
publicist.

In continuarea discuției, a- 
flăm prin amabilitatea d-lui 
Rocka că jocul de fotbal au
stralian, de pe stadionul Re
publicii, va fi precedat de 
demonstrații de aruncarea 
bumerangului, în care exce
lează unul din membrii echi
pei, Ray Jamieson. Totodată, 
trebuie să anunțăm că din 
cauza carantinei care a fost 
impusă în Australia, cei doi 
canguri n-au putut fi trans
portați la timp, urmînd să fie 
ulterior donați Grădinei zoo
logice din București. De ase
menea, spectacolele ansam
blului de dansuri aborigene 
vor avea loc în cursul anului 
viitor.

Deci, 
ne, pe 
va fi

spectacolului de mîi- 
stadionul Republicii, 

pur sportiv!

Radu VOIA

O frumoasă victorie a boxerilor juniori

ROMÂNIA-R. D.G. 7-2

b

ATENEUL STUDENȚESCLA LETS.
La Institutul de educație fizică și sport din Capitaiă 

s-a deschis ieri, într-un cadru festiv. Ateneul studențesc. 
Cu acest prilej a luat cuvîntul tov. Ion Iliescu, prim-seere- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tinere
tului din România care a făcut o expunere asupra politicii 
partidului și statului nostru în domeniul întăririi și dez
voltării necontenite a economiei naționale.

Expunerea a fost urmărită cu viu interes de un mare 
număr de studenti și de cadrele didactice ale institutului-

la junioare și seniori

S™j| 
r
Ieri, pe arena Voința din 

București, s-a desfășurat pri
ma reuniune a finalelor cam- 

. pionatelor naționale de popi
ce pe 1968, la junioare și 
seniori. La tete, după prima

țnansă (100 lovituri' mixte), 
conduce Ana Marcu (Bucu
rești) care a totalizat 413. p 
d. Campioana de anul trecut, 
Voichița Babuțiu (Arad), a 
doborît doar 384 de popice. 
Alte rezultate: Margareta 
Bordei (București) 392 p. d, 
Maria Floricel (Dolj) 392 p 
d, Elena Moldoveanu (Bucu
rești) 384 p d. Seniorii s-au 
întrecut la 200 lovituri mixte 
manșa I. Cele mai bune re
zultate le-au obținut : I. Mi- 
coroiu (Caraș-Severin) 934 p 
d. P. Purje 922 p. d. C. Vînă- 
toru (Prahova) 913 p. d.

întrecerile continuă azi, pe 
aceeași arenă, de la ora 14.

UNDE MERGEM?
AZI

POLITEHNICA GALATI — DI
NAMO BUCUREȘTI (57—71). A 
fost un meci liniștit. După 10 mi
nute, dinamoviștii au luat jocul 
Pe cont propriu și au condus tot 
timpul. Studenții au încercat in 
prima repriză, printr-o apărare 
agresivă, să se mențină în apro
pierea campionilor, dar aceștia, 
datorită în special lui Dragomi- 
rescu, Diaconescu șl Vissner, 
s-au distanțat fără emoții. O re
marcă pozitivă pentru public 
care a aplaudat deseori la scenă 
deschisă comportarea echipelor și 
în special pe cea bucureșteană. 
Arbitrii V. Kadar și Gh. Roșu au 
condus excelent. (P. Iv.). .

I.E.F.S. BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANȚA (58—68). Ceea ce 
părea un simplu foc de paie din 
partea constănțenilor, s-a dovedit 
pînă la urmă o tactică inteligen
tă, respectată cu strictețe de-a 
lungul întregii partide. Apărarea 

,ln zonă, jocul calm, cu atacuri 
“TOfigi, și puterea de luptă a bas- 
chetbaliștilor de la Farul le-au 
adus acestora o frumoasă și pe 
deplin meritată victorie pentru 
care merită felicitări, dar care nu 
rezolvă cu nimic problema lotu
lui (Farul a venit cu numai 7 ju
cători). Cunoscînd că de mulți 
ani juniorii constănțeni sînt prin
tre cei mai buni din țară (anul 
acesta au cucerit și campionatele 
naționale de juniori I și îi), ne 
întrebăm cum de nu este posibilă 
o înțelegere între unitățile spor
tive constănțene pentru ca for
mația de seniori Farul să bene
ficieze de pepiniera locală. 
Despre I.E.F.S. trebuie să spunem 
că a dezamăgit. In afara faptului 
că nu au știut să atace zona, stu
denții au practicat o apărare ușor 
penetrabilâ. O notă proastă pentru

mulți

Irimie care și joi a avut un gest 
reprobabil (la sfîrșitul partidei a a- 
runcat mingea în capul unui adver
sar). Recidiva lui, în gesturi 

’ nesportive, trebuie curmată prin- 
,tr-o sancțiune, pentru că sfatu
rile primite pînă acum nu l-au 
ajutat, (d. st.).

STEAUA — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA (109—65). Lipsiți de 
aportul lui Ionescu și Ivanici și 
veniți la sală cu puțin înaintea 
meciului (din motive obiective), 
studenții timișoreni au cedat la 
un scor categoric. Actuala compo
nență a lotului, în care tinerii 
predomină, dă însă speranța unei 
comportări remarcabile într-un 
viitor apropiat. La Steaua se ma
nifestă încă lipsa de coeziune a 

- noii echipe. (D. Bănică).
POLITEHNICA IAȘI — POLI

TEHNICA BRAȘOV (69—66). După 
o dispută foarte echilibrată, 
ieșenii au cîștigat datorită apă
rării om la om mai bine aplicată. 
(D. Diaconescu — coresp. prin
cipal) .

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
I.C.H.F. BUCUREȘTI (67—53). Tî-

năra formație a studenților bucu- 
reșteni a condus permanent din 
min. 10, faci nd dovada unei bune 
pregătiri tactice șl fizice. I.C.H.F. 
s-a comportat onorabil și putea 
pierde Ia un scor mic (în min. 
33 tabela indica doar 59—53 pen
tru Politehnica) dacă în final ju
cătorii nu pasau cîteva mingi la 
adversari.

UNIVERSITATEA CLUJ - RA
PID BUCUREȘTI (70—73). A fost 
o întrecere extrem de disputata, 
încheiată cu victoria echipei care 
a manife_stat_o mai bună concep- 
;ie

PLOIEȘTI 11 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Pe 
ringul instalat în incinta clu
bului rafinăriei nr. 1 a avut 
loc vineri seara a doua în
tîlnire dintre echipele de 
juniori ale României și R.D. 
Germane. Dornici să-și dove
dească superioritatea, după 
„egalul" (5—5) de la Olteni
ța, tinerii noștri pugiliști au 
aruncat în luptă tot arsena-

Iul de care dispun, obținînd 
o frumoasă victorie, cu sco
rul de 7—2. Și de data a- 
ceasta, o formă sportivă re
marcabilă au arătat tinerii 
Sandu Mihalcea și Adrian 
Moraru, care au învins îna
inte de limită.

REZULTATE TEHNICE: 
Boboc b.p. Warnke ; Toni b.p. 
Urban ; Rotter b.p. Gorea ; 
Moraru b.ab. 2 Helmholz; 
S. Mihalcea b. ab. 1 Vealon ; 
Sobotka b.p. Petean ; D. 
Mihalcea b.k.o. 2 Rhein ; 
Ilie b. ab. 3 Schmidt; Săliște 
b.p. Fischer.

Tr. 1,

tactică. (P. R.).

CLASAMENT

VICTORI! CLARE

JN CUPA ROMÂNIEI"
Deși nu s-au ridicat Ia o va

loare tehnică deosebită și nici 
evoluția scorului nu a fost inte
resantă, cele două partide inau
gurale ale ediției a patra a „Cu
pei României" la baschet feminin 
au plăcut datorită combativității 
manifestată de jucătoarele echi
pelor care s-au confruntat. In 
prima întîlnire, I.E.F.S. a dispus, 
la un scor concludent, de Viito
rul, formație care în partidele 
anterioare, susținute acasă, obți
nuse victorii surprinzătoare (asu
pra Rapidului, și Voinței Brașov). 
Scor final : 77—56 (34—28).

în a doua partidă. Politehnica 
București a manifestat multă 
vervă și a cîștigat clar cu 81—59 
(33—20).

1,
2.
3.

Steaua 
Dinamo 
Poli. Buc.

4. Rapid
5. Poli. Galați
6. —7. ,,U“ Cluj
6.—7. Farul
8. „U‘6 Timișoara
9. Poli. Iași

10. Poli. Brașov
11. I.E.F.S.
12. I.C.H.F.

3
3
3
3
3
3

o 
o 
o 
î
1
2

282—204 6 
244-179 6 
206—168 6 
244—213 5 
176—171 5 
199—212 4

etapei a IV-a,Mîine, în cadrul etapei a IV-a, 
vor avea loc meciurile Politehnica 
București — Steaua, Rapid — Po
litehnica Galați, Dinamo — 
I.E.F.S., Farul — I.C.H.F., Uni
versitatea Timișoara — Politehni
ca Iași și Politehnica Brașov — 
Universitatea Cluj. I

mîine vor 
din cadrul 

„Cupei F.

avea loc 
etapei a 

R. Box“.

Azi și 
întâlnirile 
doua a 
Sînt programate 8 partide, li
nele dintre ele anunțîndu-se 
deosebit de atractive. La Cra
iova, de pildă, Electroputere 
primește replica echipei lui 
Cristian Panaitescu, Muscelul 
Cimpului'.g. O confruntare „ta
re" se anunță cea dintre for
mațiile Progresul Brăila și Du
nărea Galați, cunoscînd marea 
rivalitate care există între pu- 
giliștif din aceste centre. Meciul 
se va disputa la Brăila. în sfîr- 
șit, la Constanța, echipa Farul, 
înapoiată recent din turneul în
treprins în R.F.G. și Austria, va 
înfrunta formația Dinamo Bra
șov.

START

IN DIVIZIA A

Etapa a lll-a a campionatului pe echipe

PARTICIPĂRI SELECTE PE STADIONUL „23 AUGUST"
?!

Etapa a Iii-a a campionatu
lui republican pe echipe pro
gramează Un concurs deosebit 
pe stadionul „23 August" din 
Capitală. Desfășurarea în para
lel a trei întîlniri (două din 
categoria A și una din B) va 
aduce la start nu mai puțin de 
9 echipe, deci cite 18 concurenți 
de probă ! Dacă ne gîndim că 
printre formațiile ce se vor în
trece, direct sau indirect, se nu
mără Steaua, Dinamo, Metalul, 
Rapid — care grupează majori
tatea fruntașilor atletismului 
nostru — putem afirma că sim- 
bătă și duminică se va consuma 
cea mai importantă competiție 
internă de la campionatele re-

publicane individuale (10—11
august) și pînă în prezent.

Dintre componenții echipelor 
participante notăm pe Zamfi- 
reșeu, Perța, Astafei, Samungi 
(Steaua), Ungureanu, Barabaș, 
Mustață, Piștalu, Costache (Di
namo),’Mihăescu, Ioana Petrescu, 
Doina Băaescu (Rapid), Mariana 
Goth, Cecilia Berna (Metalul)

și, bineînțeles, pe Iosif Naghi 
(Steaua), căruia i se oferă pri
lejul să confirme oficial valo
rosul rezultat (61,26 m la disc) 
realizat la un recent antrena
ment controlat. Deși aflați în 
Villa Olimpica, în așteptarea 
marilor întreceri, Lia Manoliu, 
Viorica Viscopoleanu, Ileana 
Siiai, Șerban Ciochină et comp, 
vor fi și ei prezenți în echipe, 
la punctaj ținîndu-se seama — 
conform unei hotărîri a birou
lui F.R.A. — de rezultatele pe 
care aceștia le vor obține în 
Mexic.

Probele din cadrul întâlniri
lor : Steaua — Metalul — Ar
geș ; Dinamo — Rapid — Cluj 
(cat. A) și Constructorul —- Iași 
— C.A.U. II (cat. B) încep sîm
bătă de la ora 14, iar duminică 
de la ora 9.

Azi începe un nou campio
nat de volei. Prima etapă a 
campionatului diviziei A 
(masculin) aduce față în fa
ță, mîine, în Capitală, două 
dintre promovate : Progresul 
București și Politehnica Ti
mișoara. O partidă deosebit 
de atractivă. Meciul etapei 
îl considerăm a fi cel dintre 
Steaua și Viitorul Bacău. Bă
căuanii le-au făcut adesea, 
în ultimii ani, zile grele cam
pionilor și, anul trecut, au 
fost chiar pe punctul de a 
cîștiga la București.

Cu excepția partidei de la 
Cluj, în care se înfruntă pro
movata locală, Politehnica și 
Dinamo, gazdele pornesc fa
vorite în întîlnirile progra
mate "mîine: Rapid—Tracto
rul Brașov, Politehnica Ga
lați—Celuloza Brăila, Petro
lul Ploiești—Farul Constanța.

Etapa întîi feminină începe 
astăzi, cu cuplajul bucures- 
tean Rapid—C.P.B. și I.C.F.— 
Medicina. Mîine au loc me
ciurile : Farul Constanța — 
C.S.M. Sibiu , Dinamo—Ceah
lăul P. Neamț, Penicilina 
Iași—Universitatea Craiova, 
Universitatea Timișoara — 
Universitatea Cluj.

O Locul cîștigat în divi
zia A de echipa masculină 
timișoreană înainte a fost 
cedat Politehnicii Timișoara.NUMAI CAII?

Prima confruntare în cadrul 
Balcaniadei de călărie inaugurată 
la Istanbul, pe frumoasa bază de 
la Aya-Zaga, a oferit ocazia cu
noașterii nivelului actual al po- 
tențialului equestru din Bulgaria. 
România și Turcia. Posibilitățile 
echitației iugoslave le întrezărisem 
mai înainte, în competițiile din 
acest an de la Novisad și Eel- 
grad. ele situîndu-se ca valoaie, 
în urma călăreților bulgari, ro
mâni și turci.

Cele patru medalii de aur și 
titlurile balcanice respective ale 
reprezentanților României au fost 
cucerite la probele de dresaj și 
proba completă la individual și 
pe echipe.

Călăreții turci și-au adjudecat 
trei medalii de aur la probele 
de obstacole seniori-individual și 
pe echipe și juniori echipe, iar 
călăreților bulgari le-a revenit 
medalia de aur la obstacole ju
niori — individual.

T6tâli/înd medaliile de aur, ar
gint și * bronz obținute de fiecare 
țară participantă^ pe locul întîi 
se situează TURCIA cu io me
dalii, urmată de ROMANIA cu 9 
medalii și BULGARIA cu 5 me
dalii.

Din totalul respectiv la probele 
de obstacole, călăreții turci au 
cîștigat 7 medalii, cei bulgari 3 
medalii, iar .românii numai 2 me
dalii.

Cunoscî’ndurse activitatea și re
zultatele din ultimii ani, era de 
așteptat ca superioritatea călăre
ților noștrț de dresaj, Molnar, Mi-

halcea și Velicu să se impună în 
fața „debutanților*4 din Turcia și 
Bulgaria. De asemenea, la proba 
completă, experiența lui Vlad, 
Recer, Bărbuceanu și Roșea era 
superioară specialiștilor genului 
din Bulgaria și Turcia.

Ne-a surprins însă comportarea 
slabă a călăreților noștri de la 
obstacole și nu atît a juniorilor 
aflați, în majoritate, la primul 
concurs peste hotare, cît mai ales 
a seniorilor.

In afara lui Pinciu care și-a 
dovedit și la Istanbul valoarea 
lui de necontestat prin premiul 
I și Hi din proba de calificare, 
ceilalți componenți, Velea, Do- 
nescu și mai puțin Stoica s-au 
comportat sub așteptări. Nu tre
buie uitat că acești călăreți acti
vează de aproape 15 ani și au în 
palmaresul lor un număr sufi
cient de concursuri internaționale.

Dotarea lui Donescu și Velea cu 
caii Gind și Simplon ce au apar
ținut regretatului Gh. Lansa 
avea darul de a menține poten
țialul valoric al echipei și nu se 
poate invoca numai scuza „ne- 
acomodării cu caii**, atîta timp cît 
la probele de verificare ei au co
respuns.

Cai experimentați ca Simplon, 
Gînd, Altai, Stejar, Pik-up chiar 
și Blond au comis numeroase 
greșeli (dărîmări de obstacole ne- 
permis de multe, stopări, căză
turi etc.), iar unii au fost chiar 
eliminați de pe parcurs din cau- 

,za călăreților- respectivi care nu 
așteptau reconstruirea obstacolu
lui dărîmat prin stopare (așa cum 
prevede regulamentul de concurs) 
și continuau cursa.

Să fie oare de vină numai caii? 
Tragicul sfîrșit al inimosului cal 

Gratis și al „bătrînului** cai Ste
jar — care șî-au încheiat prodi
gioasa lor carieră sportivă pe 
Aya-Zaga, nu pot scuza eșecul 
călăreților noștri de obstacole la 
una din competițiile de semnifica

ție și importanța celei ce poartă 
denumirea de CAMPIONATE BAL
CANICE.

De asemenea motivarea insuc
cesului prin slaba comportare a 
cailor, lipsa de experiență a că
lăreților, neacomodarea unora din 
ei cu caii, lipsa calului Stejar la 
ultima probă pe echipe sau starea 
terenului (nisipos etc.) se pot lua 
în considerare doar într-o mică 
măsură deoarece în perioada de 
pregătire s-a ținut seama de 
aceste inconveniente și ele au 
fost prevenite prin măsurile ce 
s-au luat.

Tn motivarea înfrîngerilor sîn
tem „maeștri'*, dar nici la nerecu- 
noașterea ’ greșelilor comise nu 
trebuie să fim mai prejos !

Valoarea scăzută a materialului 
cabalin ce-1 avem actualmente 
este o realitate, dar tot o reali
tate este că atît CALITATEA cît 
și CANTITATEA muncii depusă 
de călăreții și antrenorii noștri 
este departe de ceea ce se petrece 
în țările în care au atins în că
lărie un nivel superior.

Desigur că fără un material ca
balin numeros, puternic, de cali
tate și cu gabarit corespunzător, 
nu vom putea emite pretenții să 
depășim stadiul actual, să ieșim 
din criza acută în care ne găsim 
și să privim cu încredere spre 
obiective mai importante.
Fără cai nu vom putea reda 

sportului călare românesc vechea 
strălucire.

Dar, dacă totuși apelul nostru 
va fi auzit se impune și o schim
bare radicală a stilului de muncă 
de pînă acum, pentru ca, ’în ca
zul unei nereușite în genul celei 
a călăreților noștri de obstacole 
de la recentul Campionat balcanic 
din Turcia, vina să nu cadă tot 
pe cai.

Felix ȚOPESCU 
președintele colegiului central 

de antrenori din F.R.O.

VOLEI. Sala Floreasca, in- 
cepînd de Ia ora 16: C. 
București — Rapid (A 
I.C.F. — Medicina (A f).

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 18: Viitorul Dorohoi
— Politehnica București, 
I.E.F.S. — Crișul Oradea („Cu
pa României** la fete).

ATLETISM. Stadionul „23 
August", de la ora 14: meciuri 
în cadrul etapei a IlI-a a 
campionatului național pe 
echipe.

FOTBAL. Stadionul Repu
blicii, ora 13,45: Progresul — 
U.T.A. (tineret — rezerve), 
ora 15.30: Progresul — U.T.A. 
(div. A).

TENIS. — Campionatul re
publican pe echipe. Teren Di
namo (șos. Ștefan cel Mare), 
ora 14,30 : Dinamo — Steagul 
roșu Brașov; teren Steaua 
(bd. Ghencea), ora 14,30: Stea
ua — Progresul.

MÎINE
HANDBAL. Teren Progresul, 

de la ora 9 : Politehnica Bucu
rești — Chimia Făgăraș (Bm), 
Steaua — Politehnica Timișoa
ra (Am), Progresul București
— Liceul nr. 4 Timișoa
ra (Af), Steaua — Șc. sporti
vă “; — '
ța, de la ora 10,30: Șc. sporti
vă nr. 3 București - 
nr. 2 Tîrgoviște (Jm) 
București - "
Bacău (Bm).
de la ora 14,15: Clubul sp. șc. 
București — Rapid București 
(Jf), Șc. sp. nr. 3 București
— Șc. sp. nr. 1 București (Jf).

POLO. Bazinul Dinamo, de 
la ora 11: Dinamo — Progre
sul; ștrandul Tineretului, do 
la ora 10: Steaua — Vagonul 
Arad, I.C.F. — Rapid.

VOLEI. Sala Giulești, de la 
ora 8 : Rapid — Steaua (Jm), 
Rapid — Tractorul Brașov 
(Am). I.C.F. — Universitatea 
Craicțva , (Bm), de la ora 13 : 
Semănătoarea — Construcții 
București (Bm), Rapid — Vi
itorul: (Jf); sala Dinamo, de 
Ia ora 8 : Dinamo — C.S.M.S. 
Iași (Jm), Medicina — Poli
tehnica Iași (Bm), Dinamo — 
Ceahlăul P. Neamț (Af), Șc. 
sportivă nr. 1 București — 
Cutezătorii București (Jf); 
sala Progresul, de Ia ora 8 : 
Șc. sp. nr. 2 Buc. — Șc. sp. 
Constanța (Jm), Steaua — Vi
itorul Bacău (Am), Progresul
— Politehnica Timișoara (Am), 
Clubul sp. șc. Buc. — Progre
sul (Jm); sala Constructorul, 
de Ia ora 8: Șc. sp. nr. 3 Buc.
— Constructorul Buc. (Jf), 
A.S.E. București — Viitorul 
București (Bf), Constructorul 
București — Sănătatea Tîrgo
viște (Bf), Universitatea Buc.
— Flacăra roșie București

nr.

p. 
f);

Tg. Jiu (Jm); teren Voin-

- Liceul 
,, Voința 

’ Inst. Pedagogic 
teren Tineretului 

Clubul sp. șc.

(Bf): sala liceului „D. Cante- 
mir‘, de la ora 8: Șc. sp. nr. 
2 Buc. — C.P. București (Jf), 
Șc. sp. nr. 3 Matei Basarab 
Buc. — Șc. sp. Ploiești (Jf), 
Viitorul Buc. — Șc. sp. nr. 3 
Buc. (Jm), Șc. sp. nr. 1 Buc.
— Sănătatea (Jm).'

BASCHET. Sala Floreasca. 
de la ora 8,30: Viitorul Doro- 
hoi — Crișul Oradea („Cupa 
României** — fete), Dinamo — 
I.E.F.S. (m. A), Politehnica - 
Steaua (m.A.), Politehnica —
I. E.F.S. („Cupa României” — 
fete); sala Giulești, de la ora
II, 30: Rapid — Politehnica Ga
lați (m.A.).

RUGBY. Stadionul Republi
cii, ora 9: Dinamo — Grivița 
Roșie; teren Gloria, ora 9 î 
Gloria — Constructorul; teren 
Progresul, ora 9: Progresul — 
Steaua (divizia A),

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
ora 13,45: Dinamo — Farul 
(tineret-rezerve), ora 15,30 : 
Dinamo — Farul (div. A); 
terenul Sirena, ora 10: Sirena
— Unirea Mînăstirea (div. C); 
terenul Autobuzul, ora 10 : 
Autobuzul — Cooperatorul Ur- 
ziceni (div. C); terenul Voin
ța, ora 10: Voința — Comer
țul Alexandria (div. C).
’ ATLETISM. Stadionul „23 
August”, de la ora 9: meciurij 
în cadrul etapei a IlI-a a cam
pionatului național pe echipe

TENIS. — Campionatul re
publican pe echipe. Teren 
Dinamo (șos. Ștefan cel Mare), 
ora 8,30: Dinamo —- Steagul 
roșu Brașov; teren Steaua (bd 
Ghencea), ora 8,30: Steaua - 
Progresul).

SPORT LA

(ransmisie 
i» 

de fotbal de divi- 
dintre Progresul și

■ Ora 15,30
de la stadionul Republicii, 
meciul 
zia Ă
U.T.A.

MÎINE

15,00 — în cadrul
„Zig-zag“ : „Ca-

Ora 
emisiunii 
reul magic" (meciul Pat
terson — Johansson); 
transmisie de la stadionul 
Dinamo, meciul de fotbal 
de divizia A dintre Dina
mo București și Farul Con
stanța ; filmul „3 secunde", 
realizat de Eugen Schăfer.

MECIUL DINAMO

Mîine dimineață, pe stadio
nul Republicii, se va consu
ma încă un act important al 
luptei pentru titlul de cam
pioană a 
derbyul 
șie.

Ca și 
țiilor precedente ale disputei 
pentru tricourile de cam
pioni, dinamoviștii și grivi-

României la rugby :
Dinamo—Grivița Ro-

în majoritatea edi-

GRIVIȚA ROȘIE
țenii se numără printre pro
tagoniști. Ambele echipe au 
un potențial de joc remar
cabil, în mod cert de nivel 
internațional, fiind, deci, ex
ponente ale unui rugby mo
dern. Tradițional, pronosticu
rile ne apar hazardate: Di
namo păstrează șanse supli
mentare, dar Girivița Roșie a 
dovedit, în primele 7 etape, 
că poate compensa în mare 
măsură handicapul restructu
rării formației. Sperăm, de 
asemenea, că sportivitatea va 
fi omniprezentă, că nume
roșii internaționali prezenți 
pe teren vor ști sa-și etaleze 
cunoștințele și pregătirea 
strict rugbystică.

> 4®» «Si tâ «a» «Si «sa .ax igi agi aăi agi ași tags
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PALPITANTELE ÎNTRECERI
ALE JOCURILOR OLIMPICE DE 

DE MEXICO ÎN CASA

CUMPĂRÎNDU-VĂ UN TELEVIZOR DACIA, VEȚI
PUTEA URMĂRI DIN FOTOLIUL DV NUMEROASELE

TRANSMISII DIN CAPITALA MEXICULUI

SPORTIVE
LA CIUDAD
DVI

Televizorul DACIA răspunde celor mai 
înalte exigențe. Prețul - lei 5100, iar avan
sul pentru cumpărarea în rate este de 
lei 765.
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I lua taurul de
RADULESCU

S-S,
CRIȘUL — F. G. ARGEȘ. Balogh, E, Naghi, Serfozo și Cocis 
(Crișul): — Nu te supăra Dobrine, dar Crișul curge mai. 
repede decît Argeșul și nu știu dacă o să prinzi ceva...

PROGRESUL — U.T.A. Matei șl Țarălungă : A 
coarne !
Desene de NEAGU

A

N
T

FATĂ IN FAJĂ9

4 puncte greu de escaladat de AL. CLENCIU
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BAROMETRUL FORMEI SPORTIVE

ETAPA
AIX-A

E
T

ULTIMELE VEȘTI PĂRERILE CRONICARILOR
T

0^1 FAȚADE 
ITĂPA
AVIH-a

MEDIA
ETAPELOR
I-1X

a

U.T.A. *0,4 72
AKA. M(2 7,1
RAPIQ -0,2 44

n -0i7 73
D.BUCUKEȘTI *04
CRIȘUL ■ 04 47
„U’CLuj + 2z0 44
F.C.ARGES, + 04
VAGONUL + 1,2
JIUL -0,5 47
D,BACĂU -o 4?
POLITEHNICA IAȘIA2
PETRUL 41 *04 47

FARUL 5/7 + 04 6,4

STEAUA 0 “24 45

DIVIZIA A + 0,1 47
... 15 -

POLITEHNICA IAȘI: 
Constantinescu — Gavrilă, 
lanul, Ștoiceșcu II, Delea- 
nu, Ștefănescu, Contardo, 
Incze IV, Lupulcscu, Cu- 
perman, Goliac (C. Popes
cu).

RAPID : Rămureanu (Ră- 
ducanu) — lonescu, Mo
troc, Lupescu, Ștefan, 
Dinu, Dumitru, Năsturescu 
(Petreanu), Neagu, Ange- 
lescu, Codreanu.

Va arbitra A. Alexe (Rm. 
Vîlcea). ajutat la tușă de 
O. Calugherovici și Z. 
Chifor (ambii din Brașov).

• Antrenamente intense în Dealul Copou- 
lui, cu atenție deosebită acordată liniei de 
mijloc — Ștefănescu, Contardo — pe caro 
antrenorul Justin încearcă să o omogenizeze. 
Pe „stînga", doi candidați : Goliac și C. Po
pescu. (D. Diaconescu — coresp. principal).

• Reveniți joi seara de la Aaachen, giu- 
leștenii au făcut ieri un ultim antrenament, 
jucînd „în familie1* cu echipa de tineret. In
certă utilizarea lui Motroc, ușor lovit în 
partida cu Alemannia. (D. Vișan)

Politehnica Iași—Rapid. Pronostic: 1, X, 2. 
Pentru că : primo: universitarii ieșeni, deși dor
nici de reabilitare după acel 0—2 de la Arad, 
cîștigă cu oarecare dificultate pe teren pro
priu ; secundo : Rapidul se află după două vic
torii consecutive și va încerca să revină în 
București măcar cu un punct; terzio: echili
bru (măcar teoretic) între elanztl gazdelor și 
plusul de experiență al oaspeților. Deci, meci 
fără „solist"... Deși sper să fie. totuși, un con
cert... (OV. IOANIȚOA1A).

ETAPA a iX-ă a adus 
nota cea mai mare pînă 
acum (S,2 Progresul) și 
nota cea țîțaj coborîtă (4,6 
la U-T-A. (în opt etape peste 
„slabă" in „foarte bună" (+2.4). Rapid s-a menținut. Dinamo și . A-S-A. 
la formă „bună". Cea mai mare scădere de formă: Steaua din „bună"' 
Slabă" (—2’6).

Steaua). Barometrul formei sportive arată o constanță 
1!) Q schimbare ieșită din comun: Progresul din formă 

au revenit 
în „foarte

(Tabel realizat de B. HQROS)

MÎINE, 0 NOUĂ ETAPĂ
A „CUPEI

CRIȘUL : Baumgartner
— Balogh, Serfozo, E. Na- 
ghi, Popovici, Cociș, Dără- 
ban, Tomeș, Suciu, Kun I 
■Kassai), Harșani.

• Nimic nou pe malurile Crișului. Antre
namente intensive și jocuri 
neret. Antrenorul Ferenczi 
babil, „ll“-le de duminica 
șa — coresp. principal).

cu echipa de ti- 
va utiliza, 
trecută. (L

pro-
Ghi-

F.C. ARGEȘ : Ion Vasile 
Păunescu, Păciulete, 

/lad, Ivan, Prepurgel, Do- 
>rin, Radu, Pavlovici, Tur
ca», Jercan.

Va arbitra E. Martin, a- 
iutat la tușă de S. Mîn- 
dreș și I. Hrisafl (toți din 
București).

și Mladin sînt 
titu-

• Antrenorii Bălănescu 
foarte îngrijorați, întrucât șase jucători 
lari au devenit indisponibili, fiind acciden
tați : Nioulescu (întindere de ligament, imo
bilizat în ghips), Rarbu (entorsă a șoldului), 
Ioniță (întindere de ligament), Kraus (trau
matism metatars), Olteanu (suspect de he
patită) și Nuțu (recidivă entorsă la piciorul 
sting). (I. Fețeanu — coresp. principal).

De două săptămini, Oradea jubilează! Crișul 
a spart zăgazurile cu două victorii în serie și a 
ieșit din matca... ultimului loc! In special, ulti
ma ispravă — victoria asupra Stelei la Bucu
rești — a creat în tabăra orădeană o verita
bilă stare de euforie. Toți se gîndesc acum la 
viitorul salt, spre o altitudine și mai avanta
joasă. Și la baza calculelor se află, bineînțeles, 
certitudinea victoriei asupra argeșenilor. Dar 
nici aceștia nu stau pe roze în clasament, fiind 
deci de presupus că-și vor vinde scump pielea 
și... punctele. Insă sarcina lor este foarte grea, 
deoarece, pe lingă faptul că evoluează în de
plasare, au șase jucători de bază indisponibili. 
(G. MIHALACHE)

DINAMO BUCUREȘTI : 
Co.man — Popa, Crăciu
nescu, Dinu, Ștefan, Gher- 
gheli, Stoenescu, Pircălab, 
Frății ă, Lucescu, Nunweil- 
ier VI.

FARUL : Uțu — Pleșa, 
Koszka, Mareș, Dumbravă, 
Badea, Antonescu, Sasu, 
lancu, Tufan (Tr. Popes
cu), Ologu.

Va arbitra A. Toth,- aju
tat la tușă de A. Pop și 
M. Bădulescu (toți din 
Oradea).

• Bazil Marian a fost handicapat în cursul 
acestei săptămini de prezența la Iași și la 
Sofia a majorității titularilor. Se pare că va 
fi menținută echipa de la Petroșeni, mai pu
țin Boc, accidentat miercuri. Este posibilă 
introducerea în linia de fund a tînărului 
Crăciunescu.
• O noutate la Farul: reintră Sasu, com

plet restabilit. în schimb, antrenorul Cos- 
moc are dubii în privința utilizării lui Ian- 
cu, care acuză în continuare dureri provo
cate de o întindere musculară. (C. Popa — 

. coresp. principal).

Două echipe masive, cu mare forță de luptă. 
Bucureștenii au de partea lor un plus de teh
nicitate și de experiență, în rîndurile lor nu- 
mărindu-se numeroși internaționali (foști, pre
zenți sau... viitori). Farul este o echipă pe care 
terenul străin n-o intimidează. A dovedit-o și 
în actualul campionat, fiind de mai multe ori 
aproape de a obține victoria în deplasare. De 
fapt, pînă acum, cei mai puternici adversari 
ai constănțenilor au fost ... arbitrii. Aceștia i-au 
opus cea mai mare rezistență! Va fi, am impre
sia, un meci cu goluri multe, cu înaintări pro
ductive. Dinamo va înscrie, probabil, cel puțin 
un gol în plus... (JACK BERAR1U).

Miine, se va disputa o nouă 
etapă a „Cupei României". In 
această fază a competiției vor 
intra în întrecere echipele din 
campionatul diviziei B. Iată 
programul complet al etapei:

Xprofil Rădăuți — Chimia Su
ceava, Nicolina Iași — Gloria 
Birlad, Victoria Roman — C.F.R. 
Pașcani, Textila Buhuși — O- 
țelul Galați, Petrolul Moinești 
— Ceahlăul P. Neamț, Chimia 
Mărășești — Politehnica Galați. 
Metalul Buzău — Progresul 
Brăila, Stuful Tulcea — Portul 
Constanța, I.M.U. Medgidia — 
Metalul București, Celuloza 
Călărași — Dunărea Giurgiu, 
Vagonul Ploiești — Politehnica 
București, Muncitorul Gura Oc- 
niței — Poiana Cimpina, Me
talul Tîrgoviște — Flacăra Mo- 
reni. Recolta Stoicănești — E- 
lectroputere Craiova, 
Craiova — Metalul

Armata
Tr. Severin,

ROMÂNIEI
Autorapid Craiova — Electro
nica Obor, Progresul Străhaia
— C.S.M. Reșița, U. M. Timi
șoara — C.F.R. Timișoara, Mi
nerul Anina — Politehnica Ti
mișoara, Victoria Călan — 
C.F.R. Arad, Someșul Satu 
Mare — Minerul Baia Mare, 
Foreșta Năsăud — C.F.R. Cluj, 
Arieșul Cîmpia Turzii — Medi
cina Cluj, Metalul Aiud — Me
talul Hunedoara, Soda Ocna 
Mureș — Industria sîrmei, Spi
cul Ardud — Olimpia Oradea, 
Medicina Tg. Mureș — Gaz me
tan Mediaș, Chimica Tîrnăveni
— A.S. Cugir, A.S.A. Sibiu — 
Chimia R.M. Vîlcea, Textila Me
diaș — C.S.M. Sibiu, Măgura 
Codlei — Steagul roșu Brașov, 
Oltul Sf. Gheorghe — Metrom 
Brașov.

Toate partidele vor începe la 
ora 14,30.
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Plata premiului in valoare 
de 94.942 lei ciștigat 

la Pronosport se va face astăzi 
pe stadionul Republicii

TRAGERE LA SORȚI IN C.O.T.
ARGEȘ INTIIHEȘTE Ft GOZTEPE (TURCI»)F.C.

UNIVERSITATEA CRA
IOVA : Pilcă (Gaboraș) — 
Niculescu, Mincă, Bîtlan, 
Popa, Strîmbeanu, Stănes- 
cu, Niță, Neagu, Oblemen- 
co, Cîrciumărescu.

DINAMO BACAU : Ghi- 
ță — Kiss, Nunweiller IV, 
Velicu, Maghiar, Duțan, 
Vătafu, D. Ene, Dembrov
schi, Rugiubei, David (Vol- 
mer).

Va arbitra A. Pirvu, a- 
jutat la tușă de I. Dancu 
și C. Ghemingean (toți din 
București).

• Jucătorii craioveni au efectuat săptă- 
mîna aceasta 9 antrenamente! Joi, univer
sitarii au disputat un meci amical cu Meta
lul Tr. Severjn. Scor: 5—1, prin golurile 
marcate de Bălan (2), Stănescii, Niță și Cîr- 
ciumărescu. Semne de întrebare 
folosirea lui Ivan, accidentat la 
Pastramagiu — coresp.).

legate de 
Sofia. (I.

la Bacău.• Antrenamente „în familie*1 
Antrenorul Nicușor nu anunță nici o modi
ficare în formație.

Forma echipei Universitatea și forța de încu
rajare a publicului (record de spectatori pe 
țară în sezonul actual) fac din formația con
dusă de Coidum și Frînculescu o autentică fa
vorită, pină în punctul de unde' începe în fot
bal zona de mister și de neprevăzut. Echipa 
are o mare calitate, care le cuprinde pe toate 
celelalte: aleargă mai mult decît adversarele 
ei.

Dinamoviștii din Bacău au dreptul să spere, 
gîndindu-se, mai ales, la eficacele Dembrovsehi. 
Partida are indiscutabile puncte de atracție. 
(R. BALABAN).

ZURICH, 11 (prin telex).— 
La sediul F.I.F.A., comitetul 
de organizare a „Cupei ora- 
șelor-tî.rguri“ a procedat la 
tragerea la sorți a jocurilor

O PRECIZARE
număr al revis- 
am citit cu șur- 
pentru meciul 

Iași—Universita-ETAPA • Astăzi, pe „Republicii", de la ora 15,30, Progresul 
va primi replica liderului • Au craiovenii un meci 
ușor in compania elevilor lui Nicușor ? 9 La lași 
deschis oricărui rezultat... 9 La Arad

meci
elanul fafâ-n

fată tu experiența

VAGONUL : Gherghel
(Arghișan) — Lenard, Mul- 
roth, Boroș, Stănoaie, A- 
dam, Schweilinger, Arnoț- 
chi, Sfirlogea, Dembrov
schi, Macavei.

STEAUA : Andrei (Su
ciu) — Sătmăreanu, D. Ni
colae, Jenei, Vigu, D. Po
pescu, Dumitriu III (Soo), 
Pantea, Constantin* Voi- 
nea, Creiniceanu.

Va arbitra S. Mureșan 
(Turda), ajutat la tușă de 
A. Pop și V. Topan (ambii 
din Cluj).

• Antrenorul T. Jurcă va aduce în teren 
aproape aceeași echipă ca și la Tg. Mureș, 
din care va face parte și Adam, restabilit, 
în locul lui Dvorjac. în rest, antrenamente 
zilnice pentru omogenizarea liniei de mijloc 
și a atacului. (Gh. Nicolăiță — coresp.).

• Joi, bucureștenii (mai puțin cei prezenți 
la loturi) au întîlnit într-un meci-școală for
mația A.S.A. din campionatul orășenesc. O 
indisponibilitate certă: Hălmăgeanu, acciden
tat la Iași. Dubii pentru linia de mijloc: 
Negrea sau D. Popescu ? (V. Dumitru).

Acum un an, Steaua ne-a oferit, în turul 
campionatului, două surprinzătoare contraper- 
formanțe: a fost învinsă de ambele echipe 
promovate din divizia B (Dinamo Bacău și 
A.S.A. Tg. Mureș). Anul acesta, echipa bucu- 
reșteană a repetat prima parte a „programu
lui" : a fost învinsă de Crișul... E de așteptat 
ca mîine, la Arad, fotbaliștii bucureșteni să 
facă, totuși, totul ca să se dezică de ^conser
vatorismul" de care sînt bănuiți. Să nu uităm, 
însă, că Vagonul se află pe ultimul loc, situa
ție in care o echipă aruncă TOTUL în joc. 
Pronosticul nostru ? Luptă epuizantă din pri
mul pînă în ultimul minut de joc. (M. PO
PESCU).

nsjp

în ultimul 
tei FOTBAL 
prindere că 
Politehnica 
tea Craiova aș fi fost delegat 
ca arbitru de centru și schim
bat apoi la linie, 
disciplinar. Țin

oarecum 
să precizez 

că de la început am fost de
legat ca arbitru la linie și 
nicidecum la centru.

D. ISĂCESCU 
arbitru de fotbal 

Verificînd la Federa- 
ș-a confirmat că Iu- 
stau așa cum le pre-

N.R. 
ție, ni 
crurile 
zintă arbitrul D. Isăcescu.

din cadrul 16-imilor de fina
lă ale competiției. Reprezen
tanta României, echipa F. C. 
Argeș, întîlnește formația tur
că Gaztepe Izmir. Iată me
ciurile, în ordinea ieșirii din 
urnă : S. V. Waregem-Legia 
Varșovia, Chelsea-DWS Ams
terdam, S. V. Hamburg-Sla- 
via Praga, Sporting Lisabona- 
Newcasțle, Goztepe Izmir- 
F. C. Argeș, Leeds sau Stan
dard Liitich-Napoli sau Grass
hoppers, Hansa Rostock-Fio
rentina. Glasgow Rangers-F.C. 
Dundalk, Hibernians-Lokomo- 
tjve Leipzig, Vittoria Setubal- 
Ol. Lyon, Aris Saloniki-Uj- 
pesti Dozsa, Juventus-Ein
tracht Frankfurt, Panathinai- 
kos-Atletico Bilbao, O.F.K. 
Beograd-Bologna, Aberdee- 
Real Saragossa, AIK Stock
holm-Hannover 96. Jocurile 
tur-retur vor trebui disputa
te pînă la 13 noiembrie.

Astăzi, în pauza meciului de 
fotbal Progresul-U.T.A. de pe 
stadionul Republicii, va avea 
loc festivitatea de înmînare a 
premiului în valoare de 
94.942 lei ciștigat de către par
ticipantul Mincu Ion din 
București la concursul Pro
nosport nr. 40 din 6 octom
brie 1968, pe o variantă c-u 13 
rezultate exacte.

Tot la acest concurs, trei 
participants, au obținut fiecare 
cîte 37.976 lei la categoria 
a H-a.

Astăzi este ULTIMA ZI în 
care vă mai puteți depune 
buletinele pentru concursul 
Pronosport de mîine. înainte 
de a vă fixa pronosticurile, 
vă recomandăm să consultați 
„Programul Loto Pronosport1* 
care vă poate furniza date în 
legătură cu meciurile care 
alcătuiesc prograțpul. dg ,jon- 
curș.

n Marți este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
concursul Pronoexpres de 
miercuri 16 octombrie, pri
mul concurs obișnuit care 
beneficiază de noua formulă 
tehnică „5 din 451*. Această 
formulă se deosebește struc
tural de cea aplicată pînă a- 
cum, în sensul reducerii nu
mărului total de numere de 
la 49 la 45 și înscrierii pe 
bilet a 5 numere în loc det 6.

Participînd la concursurile 
Pronoexpres obișnuite „5 din 
45" aveți mai multe șanse 
de eîștig.

LOTO

Numerele extrase la tragerea 
din 11 octombrie :

61 86 73 68 35 55 71 65 64 7 29 50

Fond de premii : 815.968 lei.

Nou record mondial al orei

OLE RITTER
(Danemarca) :•

9

it a nm jrnrm rn
La Balcaniada de tenis de masă

(băieți) și 3-0 (fete)

JIUL : Stan — Talpai, 
Georgescu, Stocker, Mihai, 
O. Popescu, Sandu (Geor- 
gevici), Peroneseu, Libardi, 
lonescu (Achim), Naidin.

A.S.A. TG. MUREȘ : So- 
Iyom — Șleam, Balaș, 
Toth, Chiru, Dodu, Siko, 
Lucaci, Mureșan, Raksi, 
Siiaghi.

Va arbitra G. Limona, a- 
jutat la tușă de A. Rădu- 
lescu și C. Popa (toți din 
București).

• Surprinzător, minerii au pierdut joi un 
„amical** la Tg. Jiu, cu Victoria din locali
tate. Scor s 2—3 (0—2). T. Ozon, care n-a 
urmărit totuși rezultatul (ci omogenizarea 
echipei), nu anunță pentru duminică nici o 
modificare. (S. Băloi —coresp. principal).

• Da Tg. Mureș, antrenorul T. Bone a pro
cedat la antrenamente zilnice folosind între
gul lot, mai puțin Mureșan prezent la Sofia. 
După toate probabilitățile, la Petroșeni va 
juca formația de duminică. (I. Păuș — co
resp. principal).

Minerii nu-și mai pot îngădui luxul să fie 
prea generoși cu echipele oaspe. Experiența a- 
nilor trecuți îi face cu siguranță să reflecteze 
serios la faptul că punctele cedate acasă atîrnă 
greu în balanță la ora socotelilor.

Mureșenii, la rîndul lor, vor să pună capăt, 
probabil, înfrîngerilor la limită în deplasare, cu 
care ne-am obișnuit în acest campionat. Raksi, 
Mureșan și coechipierii lor se gîndesc că de la 
cele cîteva scoruri de 1—2 pînă la un meci nul 
nu-i decît un... pas. Un pas bun... și-un gol. 
(D. COJOCARU)

PROGRESUL : Manta — 
V. Popescu, Mândoiu, Gra
ma, Ad. Constantinescu, 
Neacșu, Șoangher, R. lo
nescu, Matei, Oaidă, Țară
lungă.

U.T.A. : Gornea — Birău, 
Bacoș, Pojoni, Broșovschi, 
Petescu, Lereter, Schiopu, 
Axente, Domide, Moț (Du
mitrescu) .

Va arbitra N. Cursaru 
(Ploiești), ajutat la tușă 

de T. Leca (Brăila) și V. 
Liga (Galați).

• Antrenamente intensive, zilnice, în ta
băra „bancarilor11 din str. dr. Staicovici. Vi
neri au participat la un meci-școală și Ța- 
rălungă, reîntors de la Iași, și R. lonescu, 
prezent miercuri în naționala de juniori de 
la Tîrgoviște.

• în lipsa celor 5 titulari plecați în lo
turi, textiliștii au jucat miercuri cu frun
tașa campionatului județean, Victoria Ineu. 
Scor : 9—0 pentru U.T.A. Nu se anunță mo
dificări față de echipa de duminică. (Șt. Ia- 
cob — coresp principal).

Deși primește replica liderului, Progresul păs
trează mari șanse de partea sa. Argumentul ? 
Vine la joc cu moral (după strălucita victorie 
obținută la Cluj), are in echipă cinci jucător; 
care, duminică, au primit nota 9. Printre aceș
tia : Neacșu — om motor, la mijlocul terenu
lui, Oaidă și Țarălungă ■— piesele grele ale 
atacului.

„Și totuși, mi-e frică de UT.A. îmi spu
nea zilele trecute Cornel Drăgușin — de această 
capricioasă echipă care evoluează mai relaxat 
în deplasare decît la domiciliu'". (G. NICOARA)

48,666 Km!
CIUDAD DR MEXICO 11 (Ager- 

preșj. — Pe pista velodromului 
olimpic din Ciudad de Mexico, 
ciclistul profesionist danez Ole 
Ritter a stabilit un nou record 
mondial al orei parcurgind în C0 
de minute distanța de 48,666 km. 
Vechiul record mondial (48,093 
km) aparținea sportivului belgian 
Ferdinand Bracke și fusese sta
bilit la 30 octombrie 1967 pe ve
lodromul din Roma.

Iată timpurile intermediare ob
ținute de Ritter : 5 km; 6:10,02/ 
ÎOO; 10 km: 12:21,76; 15 km: 18: 
33,03; 20 km: 24:42,19; 30 km: 37; 
04,93; 45 km; 55:30,39.

SKOPLJE, 11 (prin telefon). 
In prima zi a Balcaniadei de 
tenis de masă, reprezentative
le României au dispus de cele 
ale Bulgariei cu scorurile de 
5—0, la băieți, și 3—0, la 
fete.

Alezandru-Neikova 2—0 (10, 
9), Eleonora Mihalca-Ranghe- 
lova 2—0 (15, 19), Maria Ale
xandru, Eleonora Mihalca- 
Ranghelova, Hristova 2—0 
(7, 9).

c.
IA MAR DEL PLATA

Rezultate tehnice, bărbați: 
Giurgiucă-Kostov 2—0 (14 8), 
Szndeanu-Beșevițki 2—0 (14,
14), Rethi-Georgiev 2—1 (—21, 
9, 17), Giurgiueă-Beșevițki
2—0 (12, 20), Rethi-Kostov 
2—0 (4, 10) ; femei: Maria

în momentul efectuării con
vorbirii telefonice au început 
întîlnirile România - Grecia 
(masculin și feminin). Șîmbătă 
vor avea loc partidele Româ- 
nia-Iugoslavia (fete și băieți).

PETROLUL : Sfetcu — 
N. lonescu, Băflin, Pal, 
Mocanu, Dincuță, Alexiu, 
Florea II, Grozea, Julias 
(Dridea), Moldoveanu (O- 
prișan).

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Ringheanu — Cîmpeanu 
(Codrea), Anca, Solomon, 
Șoptereanu, Crețu, lones
cu, Uifăleanu (Lică), Mus- 
tățea, Oprea, Crișan (Bar
bu).

Va arbitra V. Dumitres
cu, ajutat la tușă de V. 
Pădureanu și G. Retezan 
(toți din București).

• în meci de verificare, joi, ploieștenii 
au dispus cu 5—0 de Petrolul Mija, fruntașa 
campionatului județului Dîmbovița- Au mar
cat : Dridea (3), Dincuță și Alexiu. Este pro
babilă utilizarea aceleiași formații ca și du
minica trecută. (A. Vlăsceanu — coresp, 
principal).
• După categorica victorie (cu 7—0) obți

nută în fața formației austriece Grazer S.K., 
clujenii s-au antrenat ușor, pe comparti
mente. Multe probleme în alcătuirea forma
ției : Cîmpeanu sau Codrea, Bungău sau 
Crețu, Crișan sau Barbu ? (V. Morea — 
coresp. principal).

Universitatea Cluj, după două săptămini 
„secetoase" în puncte, are de trecut un exa
men greu. In ce măsură va reuși să-i facă față ? 
După cele două înfringeri consecutive, e de aș
teptat, totuși, ca această echipă — cîndva li
deră a clasamentului — să depună eforturi pen
tru o refacere a potențialului de luptă. Ploieș- 
tenii, oricum, pornesc ca favoriți. Rămîne, insă, 
de văzut cum vor rezolva înaintașii lor pro
blema eficacității. Cele două goluri de la Ba
cău ar arăta că treburile au început să se în
drepte. Așteptăm confirmarea. (C. ALEXE).

CIUDAD DE MEXICO. — In ca
drul congresului federației inter
naționale de lupte — amatori, vor 
fi confirmate datele viitoarelor 
campionate mondiale de lupte 
greeo-romane și libere (1—10 
martie 1969 la Mar del Plata — 
Argentina), europenele de lupte 
greeo-romane (luna mai la Mo
dena — Italia), europenele de 
lupte libere (iunie — Sofia) și 
mondialele de juniori la greeo- 
romane și libere (Denver — Ca
nada) .

LA KARL MARX STADT s-a 
disputat cea de a doua întîl- 
nire dintre selecționatele de 
hochei pe gheață ale R. D. 
Germane și Poloniei. Victo
ria a revenit gazdelor cu 5-4 
(1-1, 2-1, 2-2).

wZia/ter- radio telefon

PRIMELE CAMPIONATE
MONDIALE DE NATAȚIE IN 1971

CIUDAD DE MEXICO. — Fede
rația internațională ele natație a 
decis ea primele campionate 
mondiale să aibă loc în Europa 
în anul 1971. Elveția a depuș ofi
cial candidatura orașului Geneva 
pentru a doua jumătate a lunii- 
august. Programul va fi cel 
olimpic.

CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL de pentatlon modern de 
la Budapesta s-a încheiat cu 
un dublu succes al sportivilor 
maghiari. La individual, pe 
primul Ioc s-a clasat Bako 
(Ungaria) cu 5275 p., urmat de 
Gronke (R. D. Germană) 5217, 
Kelemen (Ungaria) 5104 p etc.

Pe echipe, victoria a reve
nit primei formații a Unga
riei cu 15159 puncte, urmată 
de Ungaria B 14 537 puncte 
și Ii. D. Germană 14 372 punc
te.
W
ÎN CADRUL campionatu
lui de hochei pe gheață al 
U.R.S.S., s-au înregistrat ur-

ATENA, 11 (Agerpres). 
— După patru etape, în 
turul ciclist al Greciei, a 
trecut pe primul loc în 
clasament sportivul bel
gian Van Tygjien. Fostul 
lider, elvețianul Șpahn o- 
cupă locul secund Io 36 s.

Etapa a 4-a, Olympia- 
Șparta (194 km) a reyeniț 
lui Freis (Luxemburg) în 
5 ha 16:22,0. In aceiași timp 
cu învingătorul a șosjt un 
pluton din care făceau 
parte printre alții și cicliș
tii români Nicolae Ciumeti 
și Walter Ziegler.

mătoarele rezultate: Torpe
do Gorki-SKA Leningrad 
3-4 ; Traktor Celiabinșk-Sibir 
Novosibirsk 4-3 ; Spartak 
Moscova-Lokomotiv Moscova 
5-0; Dinamo Kiev-Dinamo 
Moscova 3-3.



Din 
jurul 

ringului
Una din cele mai așteptate 

competiții olimpice este, fără 
îndoială, turneul de box care 
va începe duminică pe rin
gul „Arenei Mexico". Nicio
dată în istoria Olimpiadelor 
n-a fost înregistrată o aseme
nea cifră de participare : 354 
boxeri vor lupta pentru cu
cerirea celor 44 de medalii. 
In cadrul lucrărilor A.I.B.A., 
sare și-a programat un con- 
gres-informativ în eleganta 
sală a Institutului mexican 
de securitate socială, s-a co
municat numărul boxerilor 
pe categorii, după, cum ur
mează : 24 (semimuscă), 30
(muscă), 40 (cocoș), 39 (pană), 
38 (semiușoară), 39 (ușoară), 
38 (semimijlocie), 34 (mijlocie 
mică), 36 (mijlocie), 18 (semi
grea) și 18 (grea). Așadar, în 
categoria lui Gîju sînt anga
jați ce; mai mulți partici- 
panți. Pentru a putea deveni 
campion olimpic Ia această 
categorie urmează ca învin
gătorul să susțină 4—5 me
ciuri.

în fiecare zi vor avea loc 
cîte două gale, a cite 14 me
ciuri. Cu prilejul lucrărilor 
dl. Russel, președintele 
A.I.B.A., a prezentat raportul 
forului internațional. Nichifor 
Denisov (U.R.S.S.), președin
tele comisiei europene a ară
tat că în viitor ar fi de dorit 
să fie limitat numărul parti- 
cipanțiloi- la J.O.

Vinei-j a avut loc tragerea 
ia sorți pentru stabilirea pe
rechilor. înaintea acestei o- 
perații participanții au fost 
supuși examenului medical, 
pentru care organizatorii au 
convocat 28 de mediei de spe
cialitate. S-a stabilit ca la a- 
ceastă ediție „Cupa Val Bar
ker" să fie acordată, la sfîr- 
șitul competiției, celui mai 
tehnic pugilist. Cupa va fi 
înmînată de Valeri Popen-
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Nicolae Gîju, campionul 
cenko (U.R.S.S.) cel mai bun 
boxer de la J.O. Tokio, care 
se ailă aici în calitate de tu
rist (după cum se știe Popen- 
cenko a abandonat boxul).

Dl. Russel a anunțat oficial 
că cel de al VII-lea Congres 
ordinar al A.I.B.A. va avea 
loc în anul 1970 la Rio de 
Janeiro. Pentru calitatea de 
membru în forul suprem, la 
acest Congres candidează și 
Gh. Guriev, președintele Fe
derației române de box.

★
Antrenamentele pugiliștilor 

sînt urmărite cu mare inte
res. Ele au loc pe cele 10 rin
guri montate într-o sală pla
sată în imediata apropiere a 
blocului delegației sportive a 
României. La antrenamentul 
de ieri doi operatori ai tele
viziunii mexicane s-au ocu
pat îndeosebi de campionul 
european N. Gîju. Seara, în 
cadrul unei emisiuni progra
mată pe canalul 2, l-am ur
mărit pe Giju și pe ceilalți 
membri ai echipei noastre 
care se pregătesc intens pen
tru marele „șoc". Boxerii ita
lieni au făcut un antrenament 
la mănuși cu pugiliștii ameri
cani. Apropo, echipa S.U.A. 
prezintă boxeri la toate cele 

european al cocoșilor
11 categorii (10 sînt negri). 
Intr-o discuție cu cunoscutul 
antrenor italian Rea acesta 
ne-a spus : „l-am urmărit la 
antrenamente pe boxerii ro
mâni. Ei sint in formă bună 
și au o dispoziție deosebită 
de luptă. Cred că românii 
vor face o figură bună Ia a- 
ceastă competiție". în privin
ța arbitrilor trebuie să vă 
spun că ieri după amiază, în 
cadrul unei ședințe de lucru, 
oficialii au depus „jurămîn- 
tul" în fața conducerii 
A.I.B.A. Rămîne de văzut da
că ei nu vor uita acest lucru 
chiar atît de cțirînd. Dl. Gast- 
le (Australia), vicepreședin
tele A.I.B.A.. președintele co
misiei de judecători, ne-a asi
gurat că va face tot ce este 
posibil ca întîlnirile să cu
noască un real succes și ca 
învingători să fie declarați 
cei mai merituoși.

La sfîrșitul Congresului in
formativ A.I.B.A., comitetul 
european a anunțat că ur
mează ca, în zilele următoa
re să fie discutat raportul 
delegatului României, privind 
organizarea viitoarelor cam
pionate europene programate, 
după cum se știe, între 31 
mai — 8 iunie 1969, la Bucu
rești.

Paul OCHIALBI

„MUȘCHETARII1 DE PE MALURILE DÎMBOVIȚEI 
SINE URMĂRIȚI CU UN INTERES APARTE LAMEXICO

Către lotul de scrimeri ro
mâni se îndreaptă atenția cu
rioasă dar și respectuoasă a 
celor mai mulți dintre partici
panții la întrecerile de floretă, 
deoarece, după cum se știe, 
valoarea reprezentanților noștri 
este bine recunoscută pe plan 
mondial. Nu mai departe decit 
anul trecut, ia ultimele campio
nate mondiale care au avut loc 
la Montreal, in Canada, forma
ția de floretă-bărbați a cucerit 
locul intii, în vreme ce flore
tistele s-uu clasat pe locul III 
dovedindu-se, insă, de valoare 
sensibil apropiată cu învingă
toarele (poate nu trebuie trecut 
cu vederea faptul că, in Scest 
an, floretistele românce le-au 
depășit pe învingătoarele lor de 
la Montreal).

Dar respectul despre care a- 
minteam, in ceea ce privește 
atenția arătată „mușchetari
lor" de pe malul Dîmboviței, 
trebuie explicat prin atmosfera 
sobră sau, mai precis, extrem 
de lucidă, care caracterizează 
acest grup de sportivi. Departe 
de a se lăsa tentați de gloria 
premergătoare competiției ei 
s-au concentrat asupra antre
namentului, asupra menținerii 
formei pe care au realizat-o în 
perioadele anterioare, evitlnd 
astfel publicitatea exagerată, 
laudele prealabile și — adeseori, 
consecința amară a unei astfel 
de atitudini — dezamăgirea care 
urmează.

Sarcina celor doi antrenori, 
Vasile Chelaru (băieți)) și An
drei Vilcea (fete) este, in con
secința, mult ușurată de însăși 
comportarea elevilor lor care 
își cunosc perfect sarcinile, se 
simt răspunzători pentru apă
rarea unui prestigiu pe care ei 
înșiși l-au cucerit pentru țara 
lor și pentru sportul practicat, 
astfel incit întreaga atenție a 

tuturor acestor băieți și fete 
este reținută de concursul al 
cărui orizont se apropie cu fie
care zi. Pină atunci ei muncesc 
fără preget, depunind un efort 
neînchipuit de mare. Pentru 
cine nu asistă decit la con
cursuri de scrimă este aproape 
de neînțeles duritatea, antrena
mentului. Ca și in cazul baleri
nilor a căror evoluție de pe 
scenă lasă impresia unei uimi
toare ușurințe, ei ajung la acea
sta cu prețul unui mare volum 
de muncă.

Ei bine, acestor neinițiați, pe 
care nu-i cert pentru asta, 
vreau să le spun că de pe nici 
un boxer sau luptător nu am 
văzut curgind atita. transpirație 
la un antrenament cit a curs 
de pe fiecare component al lo
tului de scrimă, in după amiaza 
zilei cind. i-am urmărit.

Asalturile 
preoHmpice 

sint 
promițătoare

Pină la un punct, reprezen
tanții floretei românești și-au 
consacrat timpul pregătirii in 
cadrul lotului propriu, după 
care au susținut citeva întreceri 
de control cu echipe străine. 
Ele au fost alese după criterii 
obiective: intii. un meci pentru 
băieți cu echipa Argentinei 
(scor 12—4 pentru români.) ad
versar care nu punea probleme 
speciale experimentalilor noș
tri compatrioți, dar care a con
stituit o bună verificare înain
tea unui alt „asalt", de data 
aceasta cu redutabila formație 
a Angliei. Au fost aleși insula
rii, deoarece sînt recunoscuți 
și respectați pentru tenacitatea 
cu care luptă pentru fiecare 
„tuș" și pentru valoarea dove
dită, cu un an în urmă, la 
Montreal cind, printre altele, 
au terminat la egalitate (8—8) 
cu formația U.R.S.S. In acest 
„test-meci" a fost angrenai și 
lotul feminin, opunindu-se echi
pe de cîte 5 trăgători, atit la 
fete cit și la băieți. Rezultatele 
ne-au fost favorabile, în am
bele confruntări, la același scor 
20—5. Englezii au țin stil difi
cil pentru orice adversar ast
fel incit superioritatea sportivi
lor noștri a dat satisfacție și 
antrenorilor și înșiși sportivi
lor, făcîndu-i pe cei care au 
asistai, nu întimplător, la în- 
tilnire să ridice a mirare dar 
și a respect din sprîncene, și să 
ducă cu ei vești... nu prea bune 
celor care-i trimiseseră la aces
te asalturi. De altfel, acesta 
este aspectul tipic al aprecierii 
care-i înconjoară pe floretiștii 
români: toate antrenamentele 
lor se fac cu public, cu un pu
blic, bineînțeles, foarte... com
petent și, mai presus de toate, 
interesat.

In fine, un al treilea meci, 
de asemenea, cu cele două for
mații, a fost susținut in com
pania reprezentanților țării 
gazde la băieți, în condiții olim
pice (cile 4 componenți), la fe

te, in mod excepțional, cite 5 
concurente de fiecare parte. 
Scor la băieți 12—4, la fete 
20—5.

Cei trei 

pentru 
„individuale"

In funcție de rezultatele și 
de consultările avute cu mem
brii biroului federației de spe
cialitate, antrenorii noștri au 
stabilit ca la turneul individual, 
cu care vor începe întrecerile 
olimpice să fim reprezentațl 
la floretă bărbați de Ionel 
Drlmbă, Tănase Mureșanu și 
Mihai Țiu iar la floretă fete 
de Olga Szabo, Ecaterina Ien- 
cic și Ileana Drimbă. Echipele 
vor fi completate cu Falb și 
Haukler, și, respectiv, Maria 
Vicol și Ana Ene,

Procedîndu-se la această ale
gere s-a avut în vedere inte
resul scrimei românești, astfel 
incit sintem convinși că toți 
membrii loturilor vor depune 
toate strădaniile pentru a con
firma marea lor valoare inter
națională.

De altfel, regulamentul de 
concurs prevede ca seriile la 
echipe să se alcătuiască după 
turneul individual și în funcție 
de rezultatele înregistrate in 
acesta. Prin urmare, interesul 
celor care vor intra pe planșă 
este tocmai acela de a se clasa 
cit. mai sus, in ordinea valori
lor. Pentru membrii echipelor, 
antrenorii au prevăzut antrena
mente continue, chiar in com
pania celor înscriși și la indi
vidual, astfel incit ei să nu 
piardă nimic din pregătire ci 
să și-o mențină la un nivel co. 
respunzător.

Principalii adversari ai flore- 
tiștilor români vor fi trăgătorii 
din U.R.S.S., Polonia, Ungaria 
și Franța, dar în acest anturaj 
pot intra și alți sportivi printre 
care cei din R.F. a Germaniei. 
La fete, departajarea va fi la 
fel de dificilă, în concurs in- 
trind cu șanse egale, pe lingă 
floretistele sovietice și cele din 
Italia, Ungaria, Franța și Ro
mânia. Dar surprize pot furni
za-, de asemenea, participantele 
poloneze și cele vest-germane.

Bucuria 
in duel cu... 

nostalgia
In grupul celor cinci flore- 

tiste din (ara noastră s-a des
fășurat miercuri o sărbătoare 
cum puține au avut prilejul să 
vadă, pină acum, locatarele 
blocurilor 25 șl 26 rezervate con
curentelor olimpice. In timp ce 
Olga Szoba se pregătea, ca. orice 
femeie să-și înfrunte cel de al 
30-lea an de viață (eveniment de 
notorietate publică pentru spor
tivi — spre regretul, lor, de
sigur), în cadrul foarte intim 
al grupului, din apartamentul 

de împrumut al scrlmerelor 
noastre. o întreagă familie, 
compusă din 6 copii, intre 3 și 
13 ani. alcătuind o redutabilă 
orchestră de chitare (ale căror 
acorduri aveau să fie pigmen
tate de o tobă) s-a deplasat în 
satul olimpic pentru a oferi un 
piogram artistic sărbătoritei 
noastre.

Trebuie să fi fost cindva de
parte de casă, trebuie să tie 
lăsat acolo un puști de 2 ani 
si jumătate, răsfățat și tiranic 
in dulcegării (poate să răs
pundă și la alt nume in afară 
de cel de Szoni — diminutiv de 
la Alexandru), ca scumpa noas
tră Olga, pentru a înțelege cum 
poate să plingă- cineva cind o 
lume întreagă o sărbătorește și 
ii arată dragoste, străduindu-se 
s-o facă să uite depărtarea de 
cei mai dragi. Dar Olga a plins 
si nimeni n-a putut s-o mingîie 
pentru că intrarea în sectorul 
sportivelor este interzisă de 
paza asigurată de gărzi femi
nine (cine mai crede în soli
daritatea femeilor să ne întrebe 
pe noi și pe toți cei care of
tează pe sub gardul blocurilor 
numite), astfel că a ajuns la 
cea de a doua sărbătoare, de 
la lotul bărbaților (pe care, cu
rios, nu-i păzește nimeni) cu 
ochii strălucind (de fericire, 
credeau cei neinformați), stlr- 
nind o mirare uriașă cind, au
zind celebrul „mulți ani Cră
iasă" executat cu eroism de 
corul improvizat (din cure fă
ceau parte și conducătorii de
legației), Olga a izbucnit iar in 
lacrimi și in sughițuri de plins. 
Cine să le mai înțeleagă, oare, 
pe femei 2

...Aniversarea Olgăi, udată 
din belșug cu varietăți de Coca, 
Pepsi, Cola, Sport, cu Fapta 
și „harancă" a fost împlinii 
de citeva mici daruri, însă V 
mari proporții la asemenea de
părtare de casă: un album 
filatelic cu rarități românești, 
și o păpușă... băiat, într-un 
frumos costum național, pe 
care Olga l-a strîns la piept 
de parcă ar fi fost de ade
vărat. în mod oficial, dar nu 
mai puțin călduros, marea noas
tră campioană a fost felicitată 
de Gheorghe Ghișoiu, secretar 
al C.N.E.F.S. și Ovidiu Chirață, 
vicepreședintele federației de 
specialitate.

&
Atmosfera in rîndul echipei 

de scrimă este bună, sportivii 
noștri suportând cu succes „ta
rele celebrității", deci opriți- 
du-se înainte de linia îngîm- 
fării, preferind s-o înlocuiască 
cu efort. Vor avea timp și 
pentru altceva, după Jocuri.

Iuliu Falb, singurul care a 
călcat strimb (pe una din trep
tele scărilor blocului) a fost pu
țin indisponibil dar, în prezent, 
muncește cot la cot cu ceilalți.

Optimismul care-i caracteri
zează in momentul de față pe 
campionii mondiali și pe meda
liatele cu bronz de la Montreal,. 
poate fi definit robust.

, AZI ,

Festivitatea de deschidem 
a celei de a XîX-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de 
vară.

Pe MICUL ECRAN
Ora 19,00 (pe programul 

I) — Transmisie directă a 
Festivității de deschidere.

*) în paranteză este 
trecută ora Bucurețtiuluî.

De ce numai

De-a lungul celor 16 zile de J.O. sînt programate întreceri la 
19 ramuri de sport, pentru care stau la dispoziția pretenden- 
ților un număr de 172 de medalii de aur, 133 la bărbați, 39 
la femei. JIRI DALER (Cehoslovacia), campion olimpic la Tokio, 

prevede

AVANCRONICA
(Urmare din pag. 1) 

bofil din Mexic, care a fost 
nevoit să-și mărească insta
lațiile speciale de la ferma 
sa. Porumbeii vor fi trans
portați cu 5 camioane spre 
stadionul olimpic, in zorii 
zilei de 12 octombrie, in 150 
de coșuri de răchită impoi- 
tate din Belgia și care vor 
fi dispuse jur-irhprejurul sta
dionului.

Toată partea muzicală a ce
remoniei de deschidere va fi 
condusă de maestrul Hector 
Quintanar, compozitor și șef 
de orchestră. Defilarea atle- 
țil.or va fi acompaniată de 17 
marșuri militare, toate me
xicane, cu nume sonore ca 
„Viva Mexico", „Sombrero Au
dio", „Heroica puebla". Fan
fara este compusă din 340 
de executanți proveniți din 
6 școli și unități militare.

Intrarea sportivilor va dura 
53 de minute, iar ieșirea doar 
33 de minute. Purtătorii de 
pancarte, în număr de 124, 
sînt toți cădeți ai Colegiului 
militar.

La ora 9 dimineața, ceea 
ce le permite să-și ia în li
niște micul dejun, sportivii 
vor fi transportați cu o ca
ravană de 64 de autocare din 
satul olimpic spre stadionul 
Kalentamiento, din apropierea 
Stadionului Olimpic, care va 
fi abordat prin poarta de sud.

Alt capitol al broșurii este 
rezervat baloanelor care vor 
fi de două feluri. In primul 
rînd, cinci mari baloane de 
plastic, cu un diametru de 
12,5 m, simbolizind cele 5 
cercuri olimpice. Umflate cu 
heliu, acestea se vor înălța 
în aer cu o viteză de 100 de 
metri la fiecare 51 de secun
de și sînt prevăzute cu un 
dispozitiv de autodistrugere, 
care va funcționa la capătul 
a 15 minute. In plus, 40 000 de 
baloane de format tradițional, 
reținute în cutii dispuse în 
jurul stadionului, ca și cuș- 
tile de porumbei, vor fi lan
sate de către 150 de cerce
tași în momentul în care o 
delegație de șase tinere ja
poneze, îmbrăcate in kimono, 
vor preda altor șase tinere 
mexicane., în costum național 
drapelul olimpic oficial.

Marea cupă care va primi 
și reține flacăra olimpică are 
un diametru de 4 metri, o 
adincime de 1,50 m, cu 6 ar
zătoare, care vor permite. flă
cării să atingă o înălțime va
riind între 50 de centimetri 
și 2 metri.

Tabloul electronic, pe care 
vor apare textele celebre ale 
lui Pierre de Coubertin, dis
cursul președintelui C.l.O. și 
cuvintele șurămintului olim
pic, are o înălțime de 8,10 m 
și o lățime de 30 de metri.

PERFORMANTE DE DOMENIUL
FANTASTICULUI...

CICLISM
Pentru a furniza cititorilor 

„SPORTULUI* pronosticurile ce
rute, în ramura ciclismului, am 
socotit că este cel mai nimerit să 
mă adresez chiar campionului 
olimpic de la Tokio in proba de 
urmărire, apreciatul pistard ceho
slovac JIRI DALER.

L-am văzut cu cîteva clipe 
înainte de plecarea sa spre Ciu
dad de Mexico, acolo unde ur
mează să fie punctul terminus al 
prodigioasei sale cariere .sportive. 
Daler, acest bărbat .de 28 de ani, 
inteligent, calm, simpatic, este 
hotărît acum să-și pună bicicleta 
la magazie. De două ori a luat 
startul pe pista mexicană, unde 
vor avea Ioc întrecerile olimpice 
de ciclism. In 1966 el a cîștigat 
două medalii de aur (urmărire 
individuală și pe echipe) în „Săp- 
tămîna preolimpică.“, iar în 1967 
s-ă clasat abia al patrulea, e 
drept, dar s-a. întors acasă cu 
două recorduri mondiale (4' și .5 
km).

„Sînt convins, pot să pariez 
chiar, că la Mexico vor fi dobo- 
rite 3 recorduri mondiale — și-a 
început răspunsul la întrebarea 
noastră, Jiri Daler. Adică, Ia 1000 
m cu start de pe Ioc, la urmărire 
individuală și pe echipe. Nu vor 
fi recorduri la sprint și tandem !

Pe ce mă bazez în acest pro
nostic ? Am două motive princi
pale. Primul rezultă din consul
tarea listei de rezultate obținute 
Ia Săptămânile preolimpice, în 
special la cea de anul trecut, cind 
s-au obținut rezultate fantastice. 
Pe kilometră s-a mers cu 4 se
cunde mai rapid decit în Europa,

di-iar la urmărirea individuală 
ferența a fost de 12 secunde față 
de pistele de la șes. S-a explicat 
aceasta prin mai mica rezistență 
a aerului, la altitudine. Cu aceasta 
au fost de acord și medicii, de 
altfel, care au acordat șanse pen
tru performanțe maxime in acele 
probe cu durată în jur de 5 ini’ 
nute.

AI doilea motiv este, pentru 
mine, calitatea pistei. în anii din 
urmă s-a concurat, în special, pe 
piste de beton, care nu sint cele 
mai bune. Personal, sînt sensibil 
handicapat de suprafața dură, cu 
asperități, a betonului. La Mexi
co, se aleargă pe o pistă de lemn, 
mult mai rapidă. Experiența ul
timilor 20 de ani demonstrează, în 
mod clar, superioritatea lemnu
lui. Este suficient să amintesc de 
acea pistă a recordurilor, Vigorellî

Ancheta

JIRI DALER

pe care le^au făcut toți competi
torii olimpici pentru a se pre
zenta în formă maximă la marea 
întrecere".

into r isațTo naTla
a ziarului SPORTUL

CE RECORDURI MONDIALE
VOR CADEA LA MEXICO?

este cu aproximativ 2 s mai bună 
în acest sezon decît. a fost 
anul precedent. Cea mai bună 
performanță mondială (în cursă 
eu adversar ; pentru record aler
gătorul trebuie să concureze sin
gur) era 4:50,1 dar în acest an 
s-au înregistrat timpi pînă la 
4:40,0. La urmărire pe echipe, ita
lienii au înregistrat . 4:20,83 mai 
bine decît în toate tentativele de 
record făcute pînă acum la Me
xico.

Va fi interesant să consemnăm 
și pronosticurile — strict cifrice 
— pe care ni le-a dat Jaroslav' 
Cihlar, antrenorul lotului cicliști
lor cehoslovaci. lată-le : 1.000 ’ m 
cu start de pe loc — 1:04,0; ur- 

‘ mărire individuală — 4:40,0; urmă
rire pe echipe — 4:20,0.

Deci, tot de domeniul fantasti
cului...

în

din Milano, care a facilitat atîtea 
răsunătoare performanțe.

La toate acestea s-ar mai putea 
adăuga, firește, pregătirile asidue

. Aș, completa...cele spuse de Jiri 
Daler cu cîteva cifre. La urmă
rire individuală, performanța me
die a primilor 20 de alergători

Jiri CERNY
redactor la „Ceskoslovensky 

Sport" — Praga

pe programul I?

Jocurile Olimpice sus
cită, in mod firesc, un 
interes major. De aceea a 
produs multă bucurie ști
rea că — prin interme
diul unui satelit — pasio
nați! sportului din Româ
nia vor putea recepționa 
și ei pe micul ecran ima
gini de Ia Ciudad de Me
xico. Această satisfacție a 
fost umbrită însă de fap
tul că transmisiunile tele
viziunii noastre vor fi fă
cute — în marea majorita
te a cazurilor — pe pro
gramul I. Numeroși sînt 
cei care s-au adresat in 
ultimele zile redacției noa
stre pentru a ne transmi
te nemulțumirea lor față 
de această decizie a Te
leviziunii. După cum se 
știe, marea majoritate a 
telespectatorilor din Bucu
rești au la aparate antene 
pentru programul II. Au 
încercat în zilele premer
gătoare deschiderii J.O. să 
găsească antene și pentru 
programul I, dar magazi
nele le epuizaseră. Din a- 
ceastă cauză transmisiile 
de la Jocurile Olimpice 
vor fi captate doar de un 
număr mic de telespecta
tori din Capitală. Cei care 
ne-au sesizat, ne-au adre
sat și rugămintea de a su
pune conducerii Teleyiziu- 
nii propunerea de a reveni 
asupra hotărîrii inițiale și 
de a introduce și pe pro
gramul II transmisiunile 
de la Ciudad de Mexico. 
N'e facem ecoul acestora 
cu speranța că începind 
chiar cu Festivitatea de 
deschidere — programată 
astăzi — Televiziunea le 
va satisface acest îndrep
tățit deziderat.
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