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TREI ECHIPAJE ROMÂNEȘTI S-AU CALIFICAT
DIRECT IN SEMIFINALE LA CANOTAJ

£ • A. «5
•W-’ .

■,
2. România (R. Batschi, 
P. Ceapura, St. Tudor, Fr. 
Papp + L. Lavrenschi) 
7:16,56, 3,. S.U.A. 7:21,39,4.
Cuba 7:41,11 ; seria a III-a 
1. Italia 
7:10,39, 
Franța

Skif
I — I.

1. România (Gheorghe Mol- 
doveanu, Ștefan 
L. Lavrenschi)
R.F.G. I 
8:33,45, 
9:02,98 <
varii pe
U.R.S.S. și Uruguay au trecut 
linia de sosire cu o întîrziere 
considerabilă, nefiind crono- 
meirate); seria a II-a — 1, 
Bulgaria 
8:12,48, 3.
Argentina 
8:23,39, 
seria a 
8:01,82,

Pe pista de apă de la 
Xochimilco au fost inaugurate, 
duminică dimineață, întrece
rile de canotaj, la toate cele 
7 probe clasice. La numeroa
sele starturi s-au aliniat 102 
echipaje din 29 de țări. A- 
proximativ 8 000 de specta
tori au urmărit cu mult 
interes calificările, la care 
au participat si schifiștii ro
mâni. S-a stabilit ca în semi
finalele de joi să se califice 
primele trei echine din fie
care serie la 4 + 1 ; la 2 + 1, la 
2 f.c., la simplu și la 2 visle 
primele două. Celelalte echi
paje își vor încerca din 
nou șansele marți, în reca
lificări. în probele de 4 f.c. 
și 8 + 1 primele două au 
intrat direct în finală, 
Testul urmînd să susțină re
calificări. Canotorii noștri au 
reușit să se califice pînă 
acum în 3 probe din cele 5 
la care au luat startul: 2+1, 
2 vîsle și 4+1.

Iată rezultatele calificări
lor, înregistrate la capătul 
celor 2 000 m :

• Skif 4
l. R. D.

2. Olanda 7:08,15, 3. U.R.S.S. 
7:10,18, 4. Argentina 7:11,52, 
5. Mexic 7:51,39; seria a II-a 
— .1. Noua Zeelandă 7:12,19, 
7:55,88, 3. U.R.S.S. (Melnikov) 
8:03,29, 4. România (Eugen 
Petrache) 8:05,33, 5. Elveția 
(Ruskstuhl) 8:08,90, 6. Cuba 
(Martinez) 8:14,20; seria a 
III-a — 1. Olanda (Wiehese)

Tarasov -)»; 
8:13,31, 2.
3. Spania 

Cehoslovacia 
a-
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40 000 baloane punctează un moment solemn Zj

7:08,60, 2. Elveția
3. R.F.G. ------- '
7:13,47.

2 fără cîrmaci : seria 
Olanda 7:14,50, 2. Da

nemarca 7:23,51, 
7:30,08, 
Italia 
7:45,49 ;
Austria 
7:34,42,
Mexic, 
7:51,94, 
seria 
7:19,92,
3. Ungaria 
7:35.61, 5.

7:12,01, 4.

8:19,78,
4.

(din cauza unor
■ parcurs echipajele

ATLETISMUL A CALCAT CU DREPTUL!
® Viorica Viscopoleanu s-a calificat pentru concurs ® La

necesare preliminarii ® Matson — 20,68 m

Stadionul din Cetatea Uni
versitară, cel care a găzduit 
sîmbătă primul act al Olim
piadei, a reunit duminică di
mineață concurențil probelor 
atletice, 
ora 18) 
comenzi 
tru participanții în 
probă de sprint pe 100 m. Se
riile au prilejuit dispute 
foarte echilibrate încheiate 
cu o serie de rezultate re
marcabile. Ora tîrzie la care 
se face recepția în țară mă 
împiedică însă să pot avea 
o privire de ansamblu asupra 
întregii zile de concurs, așa 
că mă văd nevoit să vă pre
zint rezultatele pe măsura 
desfășurării întrecerilor.

La ora 10 (București 
au răsunat primele 
ale starterului pen- 

clasica

(Argentina) 10,4, 3. Delecour 
(Franța) 10,4. Primii trei din 
fiecare serie s-au calificat 
pentru sferturile de finală. 
Acestora li s-au adăugat alți 
cinci alergători cu rezultatele 
cele mai bune.

• In calificările probei de 
aruncarea greutății, 
mânui lumii Ran'dy 
(S.U.A.) a devenit si 
man olimpic cu ,20.68 
Dallas Long ■— 20.33 
1964). Alte rezultate : 
(U.R.S.S.) 19,88.
(S.U.A.) 19.79, Hoffmann
(R.D.G.) 19,75, Colnard (Fran
ța) 19,57. O surpriză: cam
pionul european Vilmos 
Varju (Ungaria), locul III la 
Tokio, n-a putut obține cei

record- 
Matson 
record
ul (v.r.
m din 
Guscin 
Woods

suliță

la

femei n-au mai fost

greutate + 1 : seria I —
Germană 7:03,60,

3. R.D.G. 
7:36,91, 5.

6. R.F.G, 
II-a — 1. 
2. Franța 
7:45,51, 4. 
5.

Canada
III-a 1.
Australia 
7:33,31, 4.

__ , . Finlanda 
6. Uruguay 7:42,35.

Skif simplu : seria I — 
R.B'.G. (Meissner) 7:45,80, 

Argentina (Demiddi) 
7:49,78, 3. Australia (Kraus- 
bar) 7:55,70, 4. Cehoslovacia 
(Kozak) 7:59,93, 5.
(Bromek) 8:06,69, 6. 
(Ho) 8:10,10; seria a 
1. Danemarca

4. Elveția
7:42,81, 
seria a 
7:31,29,

3. Polonia 
7:48,28, 
6.

a
2.

4.
Cuba 

7:55,10 ;
S.U.A. 

7:24,66, 
U.R.S.S. 
7:37,34,

REPORTAJE Șl

COMENTARII,

DE LA

TRIMISUL
1.
2. NOSTRU

Polonia 
Japonia 
II-a — 

(Secher) 
7:51,45, 2. Canada (Jackson)

SPECIAL

LA A XIX-A
seria a II-a: 1. Dyrzka (Ar
gentina) 49,8, 2. Johnson (N. 
Zeel.) 51,3, 3. Cooper (M. Brit) 
51,4, 4. Quaye (Ghana) 51,4; 
seria a III-a : Whitney (S.U.A.) 
49,0 — record olimpic, 2. Schu
bert (R.F.G.) 49,1 — record 
european, 3. Knoke (Austral.) 
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

OLIMPIADA

In careul magic

® 100 M BĂRBAȚI: seria I: 
1. Greene (S.U.A.) 10,0 (vînt fa
vorabil 2,8 m/s), 2. Ijima (Ja
ponia) 10,2, 3. Kunalan (Sin
gapore) 10,4, 4. Maniak (Po
lonia) 10,4 ; seria a II-a : 1. 
Hines (S.U.A.) 10,2, 2. Ra-
velomanantsoa (Rep. Maiga- 
șă) 10,2, 3. Kone (Coasta de 
Fildeș) 10,3, 4. Omolo (Ugan
da) 10,4 ; seria a III-a : 1. Fi- 
guerola (Cuba) 10,3, 2. Mo
reno (Chile) 10,4, 3. Nowosz 
(Polonia) 10,5, 4. Kelly (M. 
Britanie) 10,5 ; seria a IV-a : 
1. Montes (Cuba) 10,1, 2. Pen
der (S.U.A.) 10,3, 3. Jones
(M. Brit.) 10,4, 4. Hlopotnov 
(U.R.S.S.) 10,4; seria a V-a : 
1. Bambuck (Franța) 10,1, 2. 
Erbstosser (R.D.G.) 10,4, 3. 
Alley (Ghana) 10,5, 4. Not- 
tage (Bahamas) 10,6 ; seria a 
VI-a : 1. Miller (Jamaica)
10,1, 2. Sehelter (R.D.G.) 10,3,
3. Jegathesan (Malaezia) 10,3,
4. Ojo (Nigeria) 10,4 ; seria a
VH-a : 1. Jerome (Canada) 
10,3, 2. Schmidtke (R.F.G.) 
10,3, 3. Eggers (R.D.G.) 10,3, 
4. Abdulai (Nigeria) 10,5 ; se
ria a VIII-a: 1. Fenouil
(Franța) 10,4, 2. Wucherer
(R.F.G.) 10,4, 3. Dudziak (Po
lonia) 10,4, 4. Sapeia (U.R.S.S.) 
10,4 ; seria a IX-a : 1. Rami
rez (Cuba) 10,2, 2. Calonge

Ii ANDY MATSON
18,90 m al calificării și a fost 
eliminat !

® Datorită numărului 
mic de înscrieri n-au mai 
fost necesare calificări la 
aruncarea suliței femei, 
în acest fel concurentele, 
printre care și recordmana 
noastră Mihaela Peneș, 
vor evolua luni direct în 
concursul olimpic.

® 400 na garduri: seria I: 
Hennige (R.F.G.) 49,5, 2.

(S.U.A.) 50,6,
1.
Vanderstock
3. Skomorohov (U.R.S.S.) 50,7,
4. Maldonada (Venezuela) 51,4;

DUPĂ ce a fost port- 
J^RAPELUL delegației bel 
giene la ceremonia de des
chidere a J.O., atletiil Gâston 
Roelants s-a văzut într-o si
tuație neplăcută. în Zorii zilei 
de duminică, Roelants s-a 
trezit cu genunchiul sting in
flamat și a avut nevoie de 
îngrijiri ’ medicale. Diagnosti
cul : inflamarea ligamentelor, 
ceea ce a impus un rapid 
tratament cu puncții.

iiiiiniHiniiiiiiiiiiiiiuimiiiiiHniiiiiiHiiiP' 
49,8, 4. Sherwood (M. 'Brit) 
50,2 ; seria a IV-a : 1. Frinoli 
(Italia) 49,9, 2. Hemery (M.
Brit.) 50,3, 3. Poirier (Fra.)
50,5, 4. Tuominen (Fini.) 50,6 
etc. Acești concurenți s-au ca
lificat pentru întrecerile se
mifinale de luni.

® Dispută foarte 
pentru calificarea 
în lungime femei, 
fost concurentele 
asigurat dreptul
de la prima încercare, intre 
acestea și Viorica Viscopolea
nu (6,48 m — norma 6,35 m).

® în prima serie Ia 800 m 
bărbați Thomas Saisi (Kenya) 
a obținut un rezultat excelent 
cu 1:46,9. Seria secundă a fost 
cîștigată de Fromm (R.D.G.) 
în 1:47,9.

dificilă 
la săritura 
Puțihe au 
care și-au 

de concurs
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VASILE ANTONIO

PÎNĂ SIMBĂTĂ,
18.874 DE OASPEȚI

Al OLIMPIADEI
POTRIVIT STATISTICILOR 

serviciului vamal de pe ae
roportul internațional Mexi
co, pînă la 12 octombrie, au 
sosit în capitală 18 874 per
soane din toate țările lumii 
(sportivi, antrenori, oficiali, 

conducători, ziariști, etc.).

Mii de iubitori ai boxului au 
luat cu asalt „Arena Mexico" 
pentru a asista Ia cele două gale 
programate duminică Ia prînz și 
seara. Cîteva din rezultatele con
semnate în prima gală : categoria 
șemimuscă : Aziz Tahar (Maroc) 
b.p. Nata David (Zambia), 
Scrzjqozak (Polonia) b.p. Mohamed 
(R.A.U.) ; Dovonan (Austria) 
b. ko. rep. I Gedb (Ungaria), Ro
bert (Argentina) cîștigă prin 
neprezentarea adversarului său 
Espinal (Rep. Dominicană) ; cate
goria cocoș : Chang Kyiu Chull 
(Coreea de Sud) b.p. '* ’
(Guatemala) ; categoria 
Grudzien (Polonia) b.p. 
(Taivan).

Reprezentantul nostru 
goria ușoară Antoniu Vasile urma 
să încrucișeze mănușile cu ca- 
merunezul Doug Ernest în gala 
de aseară, care a avut loc dato
rită decalajului orar, în... zorii 
zilei.

Mendoza 
ușoară : 

Long Fo

la cate-

După patru etape de campionat
UNIVERSITATEA CRAIOVA

a revenit pe pri mul loc
REZULTATE TEHNICE

Politehnica Iași—Rcipid
Crișul—F. C. Argeș
Dinamo București—Farul 
„U" Craiova—Dinamo Bacău 
Vagonul—Steaua
Jiu!—A.S.A. Tg. Mureș 
Petrolul—„U" Cluj
Progresul—U.T.A.

3— 1
0—0
4— 2
1—0
1— 5
3—1
2— 0
2—2

(1-0)

CLASAMENT

„U" Craiova 
U.T.A.
Dinamo București 

Steaua
Petrolul

1.
2.
3.
4
5
6. Politehnica lași
7. Jiul
8. Progresul
9. A.S.A. Tg. Mur

10—11. Farul 
lo—n. „U"C!ui
12. Dinamo Bacău
13. Crișul
14. Rapid
15. F.C. Argeș
16. Vagonul

3
2
1
1
1
1
4

6
5
5
5
5
3
4 2
4
4
4
4
2
3
3

1
1
1
1
4
2
1

1
2
3
4
4
4
3
4
5
5
5
5
4
5
5

23—15
18—11
18—10
20—12
11—12
12—15
11— 8
11—12
15— 14
16— 17
17— 18
10—15

8—10
9—15
9—14

17—27

15
14
11
11
11
11
10
10

9
9
9
9
8
8
7
6

ETAPA VIITOARE

U.T.A. — Dinamo București, A.S.A. 
Tg. Mureș — „U“ Cluj,. F. C. Argeș — 
Progresul, Steaua — Jiul, Petrolul — 
(Crișul, Rapid — „U“ Craiova, Farul — 
Politehnica Iași, Dinamo Bacău — 
Vagonul.

...Pentru că așa, pe nesim
țite, s-a încheiat prima trei
me a campionatului. Deci...

1. .,U“ Craiova, lider ! CI- 
ne-ar fi crezut-o ? Bravo, 
Coidum ’ Pentru cele 66 la 
sută. Dar cronicarul mai are 
o pretenție : măcar 50 la su
tă în ultimele cinci etape ale 
turului, pentru ca antrenorul 
să apere cele 9 antrenamente 
pe săptămînă.

2. U.T.A. — peste așteptări. 
Și felicitări. Pentru echilibru. 
Pentru suplețe. Pentru reca
lificarea lui Petescu. Pentru 
frumosul „cap" al Iui Doml- 
de, care amintește de săritu
ra lui Baratki și Petea Vîl- 
cov. Pentru... Da... Pentru e- 
legântele 20 de minute din 
meciul cu Progresul. Și pen
tru vorba bătrînească a Iui 
Loll Lereter ; „Mai binele e 
dușmanul binelui".

3. Dinamo București depinde 
de restanța piteșteană. Dacă 
o va pierde, calificativul sub 
așteptări e obligatoriu. Dina
mo a încercat ieri vechea sa 
dragoste, apărarea om la om, 
care i-a adus șî victoria în 
jocul cu Steaua, 
mi se pare un 
torîu.

4. STEAUA nu

A persevera 
verb obhga-

dreptul 
puncte 
„Poli".

are 
să aibă un număr de 
egal c’’ Petrolul și cu 
Afară de cazul în care admi
tem că e normal să sari de la 
o—X cu Crișul acasă la 5—1 
cu Vagonul „afară".

7:40,92,
7:47,23,
7:54,19,
(Dwan) 
(Denombreux) 8:19,41.

Skif 2 + 1 s seria I

2. R.D.G. (Hill)
3. S.U.A. (Van Blom)

4. Marea Britanie 
8:03,95, 5. Belgia

8:11,13, 2. S.U.A.
Franța 8:12,88, 4. 
8:20,38, " ~ '
Elveția

III-a —
2. Italia

Olanda 8:18,78, 4.
8:21,42, 5. Mexic 
Peru 8:49.26.

Skif 2 vîsle —
1. S.U.A. 6:56,96, 2. România 
(Alexandru Aposteanu, 
tavian Pavelescu) 6:58,88, 
R.F.G.
7:02,18, 
seria a
6:54,16, 
R.D.G.
6:59,52 ;
U.R.S.S.
slovacia 
7:10,72, 4. Canada 7:36,52.

Skif 8 4 li seria I -—*1. 
R.F.G.
6:06,88,
6:13,30,
Mexic
6:34,79 ;
Noua

R. D.G.
6:09,65,
S. U.A.
6 •22,20.

6.
5. Cuba 
8:29,90 ;

1. R.D.G. 
8:03,00, 3. 

Danemarca 
8:28,41, 6.

seria I

Oc- 
3.

Mexic 
7:16,70 ; 

Bulgaria

6:59,70, 4.
5. Brazilia
II-a — 1.

2. Olanda 6:56,09, 3. 
6:59,32 ; 
seria a 

7:07,46, 
7:10,35.

4. Elveția
III-a — 1.

2. Ceho-
3. Franța

2. Australia 
Cehoslovacia

5.
6. Japonia
II-a — 1.
6:05,62, 2.

3. U.R.S.S.

6:04,22,
3.

4. Canada 6:21.22, 
6:32,66, ‘
seria a

Zeelandă
6:09,48,
4. Olanda 6:12,23, 5. 

6:15,42, 6. Anglia

DIN FOILE DE REZULTATE

Indiei,

HOCHEI PE IARBA. Turneul 
olimpic a debutat cu o surpriză 
de mari proporții. în grupa A, 
echipa Noii Zeelande a întrecut 
cu 2—1—-reprezentativa ;
campioană la Tqkîo. Alte rezul
tate : R.F.G.—Belgia 2—0, 
nia—Mexic 2—1, R.D.G.—Spania
1— 1 (grupa A), Australia—Kenya
2— 0( !>, Franța—Malaezia 0—0
(grupa B).

Japo-

în grupa A : 
(39—16) ;

98—52
91—50.
Salva-

HALTERE. Competiția haltero
fililor de , categoria cocoș a în
ceput, de dimineață, cu întrece
rea în cadrul grupei A. Cele 
mai bune performanțe le-au ob
ținut : Chaiya (Tailanda) 330 kg. 
McKenzie (Anglia) 330 kg, Pittner 
(Austria) 322,5 kg. După amiază, 
de la ora 16 (24 ora Bucureștiu- 
luî) au intrat în concurs haltero
filii din grupa B, în care figu
rează favoriții probei. Pînă la 
închiderea ediției nu am putut

cunoaște însă numele noului 
campion olimpic al categoriei.

BASCHET:
S.U.A.—Spania 81—46
grupa B : Brazilia—Maroc 
(48—17), U.R.S.S.—Polonia

FOTBAL : Ungaria—Bl 
dor 4—0, Izrael—Ghana 3—2 (gru
pa C), Franța—Guineea 3—1,
Mexic—Columbia 1—0 (grupa A).

VOLEI FEMEI : Japonia—S.U.A. 
3—0, Polonia—Coreea de
3—2.

Sud

PENTATLON MODERN : 
de călărie a fost cîștigată 
grup de 5 sportivi care au to
talizat cite 1100 p : Tashiro (Ja
ponia), Aho (Finlanda), Srdjev 
(Bulgaria), Tschui (Elveția) și 
Ferm (Suedia). Pe echipe, cu 
același număr de puncte (3135), 
pe primul loc sc află U.R.S.S. 
și Suedia.

Proba 
de un

ENRIQUETA

5. PETROLUL face de toate. 
Schimbă formații. Ii dă credit 
lui Florea cel mic. Se ceartă 
cu Dridea. Se împacă. II do
jenește pe Moldoveanu. II în
țelege pe Grozea. II reface su
fletește pe Sfetcu. (Oană îmi 
pare a fi un fin diplomat). Și, 
să nu uităm, fără golul Iui 
Voimer, Petrolul ar fi putut 
să fie astăzi pe locul trei. Din 
te miri ce...

6. „POLI", în prima jumăta
te, deși pe hipodromul din 
Ploiești cota de start ar fl 
indicat cel mult locul 12 sau 
13. Poate că e meritul Iul Jus-

-s

POPAS...

tin Șerban. As vrea s-o cred...
7. JIUL, antrenat de liderul 

golgeterilor României. stră
lucește prin... cea mai bună 
apărare. Iată un paradox In
teresant si semnificativ.

8. PROGRESUL reprezintă 
„calea de mijloc". Dacă Oaîdă 
ar fi tras sîmbătă șî al trei
lea penalty; echilibrul ar fi 
fost perfect Foarte bine, Ma
tei ! Dar viitorul Progresului 
e în Radu lonescu șî... Moca**

Morala ? Să joace ?
A.S.A. Tg. Mureș a scă- 
tempo-ul. O fi obosit Rak- 
Ar fi neplăcut. Pentru că

10. FARUL, neavînd apărare, 
mizează pe atac. Aici totul 
depinde de fortificarea ofensi
vei. un prim obiectiv : trece
rea lui Koszka de îa „grea" 
la „semigrea".

1T. „U" Cluj Iasă impresia 
unui tanc rămas fără com
bustibil în deșert. Să sperăm 
că e vorba doar de declinul 
firesc al tinerilor după for- 
cing-ul spectaculos al startu
lui.

12. DINAMO Bacău, după 
furtunile adolescentine din pri
mele etape, pare să 
o echipă mai gravă, 
mână 
Cred

13.
gere 
ciul
neficiu e fortificarea morală 
a Argeșului pentru... Izmir.

14. RAPID privește prin ceață 
și nu izbutește să dîstir- 
la orizont, între spatele 
Valentin Stănescu și fața 
Marin Bărbulescu.

15. ARGEȘUL e ocupat
„orașele tîrguri*®. Pentru Do- 
bria, campionatul începe Ia 
primăvară.

16. VAGONUL sî-a asumat 
nobila misiune de a spori ilu
zia eficacității liniilor noastre 
de atac. Și asta e ceva...

loan CHIRILA

redevină 
care sea- 
Nicușor.din nou cu 

că nu e rău.
CRIȘUL n-a izbutit să di- 
marea bucurie din me- 
cu Steaua. Singurul be-

Iul 
Iul

cu

nu.
9.

zut
si ?
de Rakșî atîrnă atît Mureșan 
cit șl Lucaci.

Era o zi din cele care 
au premers J.O., deci una 
foarte îndepărtată acum 
cîrid flacăra Olympiei cu
noaște mîngîieriie vîntului 
coborît de pe crestele Sier- 
rei Madre. Și totuși nu 

chiar atît de îndepărtată, pentru că pe 
marele stadion se efectua poate cea din 
urmă dintre numeroasele repetiții generale 
ale defilării, sub supravegherea severă a 
cronometrajului electronic. Sosisem acolo 
pentru un antrenament, mutat în ultima 
clipa pe alt stadion. Un oficial mexican, 
poate însuși marele dirijor al spectacolu
lui pregătit pentru ziua inaugurală, îndru- 
mîndu-mă spre terenul de antrenament, 
îmi oferi și o soluție simplă de a ajunge 
acolo, cerîndu-mi, în schimb, un serviciu 
și anume acela de a duce celei care avea 
să mă însoțească pînă acolo o sacoșă 
după care necunoscuta mea tovarășă de 
drum avea să mă recunoască. Mi-a ară- 
taf-o de departe. Vedeam o siluetă într-un 
trening roșu. Atît. Fala aceasta înaltă, fără 
a fi masivă, suplă dar nicidecum slabă, 
cu părul strîns la ceafă sub o panglică 
pe care singure femeile știu cum s-o 
sucească și s-o înnoade, m-a întîmpinat 
puțin surprinsă, dar prietenoasă.

A trebuit s-o aștept puțin pentru că ea 
participa la repetiție. Noua mea cunoștin
ță avea să poarte flacăra olimpică în 
acea zi anume, sortită ritualului. Aveam 
să asist prin urmare la o avanpremieră 
pentru care nu mă pregătisem în nici un 
tel. Dar posibilitatea de a cunoaște, fie și 
întîmplător, pe Enriqueta Basilio mi s-a 
părut un privilegiu. Nu știu cum să vă 
explic, în mina ei avea să pîlpîie pentru 
cea din urmă oară flacăra sacră a Olim
piadei. Ei avea să-i revină onoarea de a 
o prezenta de aici privirilor lumii și tot 
ea urma să fie aceea care să strămute 
sub cerul capitalei mexicane, pentru cele 
două săptămîni olimpice, acest simbol al 
vieții în care au crezut străbunii ei și cei 
ai grecilor antici, deopotrivă.

Ea are, începînd de la 15 iulie anul 
acesta, două decenii de viață si nu știu 
dacă realizează total ce i-a_ rezervat ale
gerea făcută, 
acum mai preocupată să 
ceva, să nu întîrzie prea 
nament. Dar faptul că va fi cea dintîi 
femeie din istoria Jocurilor care va purta 
ultimul schimb al flăcării, că datorită lui, 
ea va intra în milenara poveste a Olim
piadelor, că poate peste veacuri încă i se 
va rosti numele pe care l-a purtat (așa 
cum este pomenit cel al lui Corebos)

pentru că Enriqueta este 
nu greșească 

mult la antre-

nu știu dacă îl realiza în acele momente 
și nici măcar nu am convingerea că ar fi 
fost bine să-l realizeze total. Ea trebuia 
să alerge și luciditatea deplină a unei 
atari situații ar fi putut să o inhibe.

Fiica lui Everardo Basilio Gonzales și 
a Bernardinei Sotelo de Gonzales, s-a 
născut în California de Jos, la Mexicali, 
într-o familie de oameni simpli în care 
era singura fată alături de cei 6 frați 
ai săi. A studiat, pe'rind, în școlile obiș
nuite, fiind, în prezent, studentă în primul 
an al Facultății de studii politice. în fa
milia sa, sportul era unul dintre membrii 
ei nevăzuți, dar prezenli, zi de zi, la viața 
comună : tatăl practicase atletismul (aler
gări de fond), iar mama cunoscuse, de 
asemenea, atmosfera întrecerilor la care 
participase. Dintre frați, 4 concuraseră la 
diverse competiții. în ceea ce o privește, 
Enriqueta încercase sa se afirme la bas
chet, dar la 15 ani alege atletismul căruia 
îi rămîne fidelă. La început săritura în 
înălțime, apoi alergările de viteză, proba 
de garduri. în prezent, este recordmana 
Mexicului la 400 m plat cu 55,0 secunde 
și la 80 mg, cu 11,0 secunde.

Cei care au ales-o pentru a purla 
flacăra, au ținut seama — desigur — de 
multe considerente : valoarea sportivă, în
fățișare (Enriqueta are 1,75 m, o piele 
permanent bronzată de soarele înălțimilor 
mexicane, devine oricui simpatică prin 
modestie). Văzînd-o însă cum aleargă, 
toate aceste calități pălesc, lăsîndu-se în
trecute de felul în care această fată 
poale ști să alerge. Ori poate că nici 
nu este vorba despre ceva știut, ci mai 
mult despre o dotare naturală, altoită 
pe o evidentă plăcere a acestui efort 
necesar, care-i conferă Enriquetei un zbor 
grațios, o plutire avîntată spre înainte, 
o armonie a gesturilor, o provocatoare 
invitație spre sport. Dar, mai presus de toate 
acestea, Enriqueta își merită spațiul pe 
care i-l acordăm azi, pentru că ea rupe 
definitiv o mai veche și depășită de 
vremuri tradiție — aceea a neparticipârii 
femeilor la Jocuri. începînd cu Enriqueta 
și prin intermediul simbolic al făpturii ei 
atît de grațioase și inocente, Jocurile 
Olimpice marchează definitiv și solemn 
un pas înainte pe calea emancipării totale 
a femeii timpurilor noastre.

S-o iubim pentru toate 
Enriqueta și să nu-i uităm

acestea 
numele I

P8

Emanuel VALERIU

Ciudad de Mexico, 13 octombrie
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EFORTURI.DUPĂ MARIVELICU POPA

VINUNWEILLER

GROZEADUMITRACHENOTE BUNE ÎNAINTAȘILOR!
eu difiduitate. în minutul

cleien-

JoculJack BERARII!

D. ENE

tineret-rezerve : Dina- 
Farul 1—0 (1—0).

pentru Dinamo, scor care 
consfințea o frumoasă și me
ritată victorie.

I

V, IONESCO

NICULESCU
i v... - • ' • i •• ' / J ■■

DINAMO BUCUREȘTI—FA
RUL 4—2 (2—2)

Dinamo ; teren 

circa 12 000. Âu' in- 
Dumîtrache

STRÎMBEANU

RINGHEANU

Golul al treilea. Reqjizator i- Haidu (mascat de Pleșa numai în... fotografie!). (Fază din 
meciul Dinamo București — Farul) •

.....1

Stadion
excelent ; timp frumos ; spec
tatori — i -.. .. """
sprls In ordine : _______ ____
(min. a), Iancu (min. 13), Tu
fan (min. 14), Nunweiller VI 
(min 15), Haidu (min. 63) și 
Dumitrache (ruin. 85).

DINAMO BUCUREȘTI : Co
man 7 — Popa 8, Dinu 8, 
Stoenescu ‘ 7, ștefan 6, Gher- 

Nunweitler VI 9, 
8, Frățilă 6 (din 
Haidu 8), Dumitra- 

Lucescu 8 (din mfn.

gheli 7, 
Pîrcălab 
min. 46, 
che 9, Lucescu a turn 
67 Sălceanu 7).

FARUL : Uțu 7 — Pleșa 7, 
Mareș 5 (din min. 46 Stoica 
6), Koszka 7, Dumbravă 6, 
Antonescu 8, Badea 7, Sasu 
9, Tufan 8, Iancu 7, Ologu 6 
(din min 70 Traian Popescu 
î).

A arbitrat Al. Toth 
ajutat la linie de Aurel Pop 
și Constantin Bădulescu — 
toți din Oradea. El ar fi tre
buit insă să acorde 11 metri 
la faultul lui Koszka asupra 
lui Dumitrache (min. 89).

13, apărarea bucureștenilor 
trebuie să se încline. Tufan 
centrează, de pe aripa dreap
tă, jar Iancu. cu o splendidă 
lovitură de cap, de la semi- 
tnălțime, aduce egalarea. Șa- 
rabanda golurilor continuă.

Craiovenii parcurg în a- 
cest sezon un proces de 
transformare pe multiple 
planuri și joacă, concomitent, 
un rol de prim ordin în viața 
campionatului. Ultima lot 
victorie — cea de ieri — a 
fost realizată cu efprturi 
mari, după o dominare cvasi- 
permanentă, neutralizată, 
însă, în ultimă instanță, de 
excelentă organizare 
sivă a adversarilor și de am
biția lor admirabilă, 
craiovenilor a fost în prima 
repriză lucid, realizat din 
circulația sincronizată a ju-

cătorilor, din interdependența 
liniilor, din suita de pase pre
gătitoare desfășurată pe păr
țile laterale ale terenului și 
prin capacitatea de a păstra 
baloriul și de a fi periculoși 
în fața porții lui Ghiță. Re
zultanta acestei maniere a 
fost faza realizată în min. 7 
prin colaborarea dintre 
Strîmbeanu și Oblemenco 
(ultimul a primit mingea la 
marginea careului și a șutat 
puternic sub bară : 1—0), pre
cum și alte cîteva ocazii fa
vorabile (min. 37 — Niță, 
min. 43 — Neagu). Tot efec
tivul oaspeților a fost obligat 
să se apere și a făcut-o 
calm, corect, dîrz și fără re
semnare.

în repriza secundă, atmos
fera jocului s-a înăsprit, 
înaintașii dinamoviști, statici 
în primele 45 de minute (ast
fel nu se poate combate o 
formație atît de mobilă ca 
„U“ Craiova), au început să

se lanseze pe culoare verti
cale și să hărțuiască fundașii

UNIVERSITATEA CRAIOVA— 
DINAMO BACAU 1—0 (1—0)

CRAIOVA, 13 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dion central ; timp splendid ; 
teren bun ; spectatori — a- 
proximativ 25 000. A marcat 
Oblemenco. (min. 7).

„uf- ■ r?”’ - . "•* w " 
Niculescu 9, Mincă 9, Bit- 
Ian 6 (din min. 73 Popa) 
Popa 10 (din min. TS 
Strîmbeanu 10, lyan
7, Neagu 4 (din min. 
tinovici), Oblemenco 
ciumărescu 7.

DINAMO BACAU : 
■— Kiss 8, Nunweiller 
Velicu 8, Maghiar 9,
8, Vătafu 8 (min. 65 
nait), Ene Daniel 9, Duțan 6, 
Dembrovsciii 8, David 6 (min. 
70 — Rugiubei).

A arbitrat Alexandru P.îrvtl 
ajutat la linie de 

C. Ghemingean și Ion Panou 
— toți

CRAIOVA : Fiică 8 —
9, Mincă 9,_ Bît-

73 rbpa),
73 Deliu),

S, Nită
74 Măr
fi, Cîr-

Ghiță 8 
IV 9. — 
Nedelcu 
— Pa-

tora. Scorul a rămas strîns, 
fiindcă Neagu a rupt coeziu
nea atacului său, jucînd șta- 
tic și comod, iar Oblemenco 
s-a lăsat eclipsat treptat- 
treptat de severul marcaj al 
lui. Velicu.

Băcăuanii au avut o mare 
ocazie de a egala, creată prin 
greșeala lui Bîtlan și promp
titudinea Iui Dembrovsciii 
(șut pe lîngă poarta goală 
— min.. 68),

După zece etape, avem un 
lider cu o excelentă pregă
tire fizică, cu evidente acu
mulări de ordin tactic, dar 
grevat în ultima partidă de 
prea puțină clarviziune. An
trenorii 
cu au 
cauzele

Coidum și Frîncules- 
datoria să cerceteze 
acestui simptom.

din București.
Romulus BALABAN

«slr

gazdelor, 
cînd în

să 
cînd

întrerupă din 
ofensiva aces-

tineret-rezerve: „U“La
Graiova—Dinamo B»r,nu 3—2 
(0-1).

CA LA ANTRENAMENT...
Va fi, am impresia, 

meci cu goluri multe, cu îna
intări productive. Dinamo va 
înscrie, probabil, cel puțin un 
go] în plus". înfrînt de atîtea 
ori pe tărîmul pronosticurilor, 
cronicarul încearcă, măcar' de 
data asta, satisfacția de a-și 
vedea previziunile realizate, 
în acest sport care nu se su
pune nici unei logici. Nu a 
fost vorba, însă, numaî de a- 
ceastă satisfacție de ordin 
personal. Partida Dinamo 
București — Farul ne-a ofe
rit multe momente de fotbal 
bun, în care lupta bărbăteas
că pentru victorie s-a împle
tit cu preocuparea pentru un, ,. 
joc curat, tehnic, deseori ra
finat.

Meciul s-a desfășurat sub 
semnul superiorității liniilor 
de atac în întrecerea cu a- 
părările adverse. De aici au 
reieșit cele 6 goluri și alte si
tuații de real spectacol, care 
au făcut din acest meci unul 
dintre cele mai bune pe care 
le-am văzut în actualul cam
pionat. începutul lui, cel pu
țin, a fost de-a dreptul capti
vant, amețitor, prin tempo-ul 
de joc, prin rapidele trans
ferări ale fazelor de la o 
poartă la alta, prin cele 4 go
luri înscrise în interval de 45 
minute, unul mai frumos de- 
cît celălalt! Nu trecuseră de
bit 4 minute de la‘ fluierul. de 
începere și tabela de marca’ 
suferise de-acum o schimba
re. Nu mai era 0—0, ci 1—0 
pentru Dinamo București, în 
urma unei curse in care Du
mitrache. servit de Nunweiller 
VI (cel mai activ om al for
mației dinamoviste), l-a „pier
dut" pe drum pe Mareș, în
scriind pe lîngă Uțu, ieșit să 
salveze o situație iremediabil 
pierdută. Un minut mai tîr- 
ziu, același Dumitrache lasă 
impresia că va marca din 
nou, dar aflîndu-se intr-uh 
unghi nefavorabil, trage pe 
lîngă poartă, Qonstănțenii re
zistă, 
punct 
siunii 
astfel 
clipe

In minutul 15, Sasu trece 
în dribling prin toată apăra
rea dinamovistă, mingea 
„curge" de-a lungul porții lui 
Coman, așteptînd parcă s-o 
împingă cineva în plasă. în
cearcă acest lucru, în primul 
rînd, Sasu, inițiatorul acțiu
nii, dar intervenția decisivă 
va fi aceea a lui Tufan : 2—1 
pentru Farul ! în mai puțin 
de două minute, situația de 
pe teren s-a inversat: Dina
mo luptă acum pentru egala- 
re. O va obține cu aceeași 
repeziciune, după numai 60 
d-e secunde, prin Nunweiller 
VI, care primise mingea de 
la Dumitrache, ieri în mare 
vervă de joc. In continuare, 
joc echilibrat, și final de 
priză atractiv, marcat și 
șutul prin,întoarcere al 
Dumitrache, care ocolește 
puțin poarta.

Repriza a II-a nu va mai 
semăna cu prima, nici măcar 
sub raportul de forțe din 
cîmpiil de joc. Mai puțin o 
scurtă perioadă de la sfîrșitul 
reprizei, în care Farul a in
sistat în atac (dar Sasu, care 
suferise o întindere, n-a mai 
fost .irezistibil), în restul 
timpului partida a fost con
trolată de dinamoviști. Pîrcă- 

.lab, șțers în primele 45 de 
minute, iese la joc, punîndu-și 
echipa în situații favorabile, 
cum a fost cea 
fructificată de 
pentru Dinamo.
va colabora și 
golului al patrulea, din minu
tul 85, trimițîndu-i lui Dumi
trache o minge ideală. O in
tercepție cu capul și... 4—2

re
de 
lui 
de

Si'/ ' /S ț

TRADIȚIA
A FOST RESPECTATA

v

PETROLUL — UNIVERSITAEa 
CLUJ 2—0 (1—0)

13 (prin tele- 
trimisu.1 nostru).

timp fru-

în primul rînd, din 
de vedere moral, pre- 

dinamoviste, reușirid 
să depășească aceste 

apăsătoare. Și iată și 
semnalul contraofensivei ce 
avea să urmeze i centrarea 
lui Sasu și „capul" lui Ba
dea, pe care Goman îl respin-

PLOIEȘTI, 
fon, de la 
Stadion Petrolul ; timp fru
mos (a bătut puțin vîntul) ; 
teren bun ; spectatori — a- 
proximativ 10 000. A marcat 
Grozea în min. 6 (direct din 
corner) și min. 55.

PETROLUL : lonescu 8 —
Gruber 8, Bădin 7. Pal 7, 
Mocanu 8, Iuhasz 8, Aiexiu 8, 
Fiorea li 6 (min. 78 Opri- 
șan). Dincuță 7, Dridea 8, 
Grozea 9.

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Ringheanu 9 — Codrea 6,
Anca 8, Solomon 6 (min. 69 
Cîmpeanu 7), Șoptereanu 7, 
Crețu 8. Octavian lonescu 

6, Uifăleanu 5, Mustețea 5 
(din min. 46 Crișan 5), O- 
prea 6, Barbu 6. A arbitrat 
V. Dumitrescu ...................
ajutat la linie 
reanu și Gh. 
din București).

de V. Pădu- 
Retczan (toți

din min. 63, 
Haidu i 3—2 
Tot Pîrcălab 
la înscrierea

FOTBAL CU... PIPETA
POLITEHNTCA IAȘI—RAPID 

BUC. 3—1 <1—1)

IAȘI. 13 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Stadion „23, 
August-; teren alunecos ; 
timp excelent ; spectatori — 
aproximativ 8 000. Au mar
cat : Goleac (min. 2), Neagu 
(min. 63), Cuperman (min. 77) 
și Deleanu (min. 82 din 11 
m).

POLITEHNICA IAȘI : CoiV 
stantinescu 6 — Gavrilă 6,
lanul 8, stoicescu II 7, De
leanu 5. Ștefănescu 6, Con- 
tardo 5, Incze 5 (min. 71 C. 
Popescu), Cuperman 7, Lupu- 
lescu 6, Goleac 6.

RAPID : Răducanu 4 — Ște
fan 6, Lupescu 7 (min. 79 M. 
Popescu), Costea 5. Mitrol 6, 
Pop 6, Dumitru 8, Petreanu 
6, Năsturescu 7. Neagu 6, 
Codreanu 7.

A arbitrat A. Alexe (Hm, 
Vîicea) (pentru nenu
mărate decizii eronate, pen
tru nerespectarea legii avan
tajului ........................................
de O. 
Chifor

Izil eronate,

etc), ajutat la linie
Calugherovlci și Z. 

(ambii din Brașov).

Ce s-ar fi întîmplat la Iași 
fără acele minute „de 
foc" ale gazdelor, din final, 
minute fatale unui Rapid care, 
în acele momente, acționa le
jer, amenințînd chiar „draw“- 
ul cu care studenții începuseră 
să fie mulțumiți ? Neîndoios, 
spectatorii veniți în dealul Co- 
poului ar fi plecat încă o dată 
dezamăgiți, «ăGi timp de 77 
minute li se oferise un fotbal 
de calitate inferioară, cu pase 
„servite" adversarilor, eu „in
trări" dure — pe rînd, Ștefă- , 
nescu, Dumitru și Neagu pri
miseră îngrijiri medicale 
eu greșeli eare aminteau 
alocuri de un meci din 
vizia ®.

In minutul 63, tabela 
marcaj consfințea, după păre
rea noastră just, un rezultat 
de egalitate, datorat gafelor

pe 
di-

de

celor două apărări : în minu
tul 2, o centrare „inocentă" 

' spre stînga îi surprinde pe 
fundașii bucureșteni avansați 
și Goleac, dintr-un unghi, greu, 
cu largul concurs ăl lui Rădu- 
cahu, ieșit 1 inoportuni din 
poartă,: trimite în gol : 1—0! 
•Giuleștenii egalează prin Nea
gu la o degajare la întîmplare 
(cu mîna !) a portarului Con- 
stafttiriescuDumitru recupe
rează, șutează năpraznia, Con
stanți nescu. respinge la Neagu 
și... 1—1.

în rest, cîteva ocazii „de 
aur" ratate de ieșeni (Goleau 
min. 6, Gontardo min. 16, 
Incze min. 42 la o minge ofe
rită pe tavă de inutila robin
sonadă a lui Răducanu) și o 
unică sclipire a rapidiștilor — 
în min. 23, aînd Neagu, exce
lent plasat, întîrzie la un șut- 
sentrare al lui Petreanu. Apoi, 
faulturi peste faulturi („eroi" 
— Ștefănesău și POp) și mingi 
la întîmplare...

în min. 77, însă, Fortuna le 
zîmbește, deaisiv, gazdelor, 
care înscriu prin Guperman la 
o învălmășeală, după ce Ră
ducanu fusese depășit, iar Lu- 
pescu lovește balonul cu mîna 
pe linia porții : 2—1 1

Tribunele, care pînă atunci 
fluierau, se declară brusa mul
țumite de rezultat, iar Rapidul 
încearcă imposibilul, „luptînd" 
cu ultimele forțe pentru ega- 
lare. Eforturile lui Dumitru, 
Codreanu și Năsturescu sînt 
însă inutile, căci la un fault 
comis asupra lui Goleac în ca
reu, Deleanu transformă pe- 
naltiul, ureînd la două goluri 
o diferență, zicem noi, inexis- 

1 tentă pe teren.
Și totuși, .la sfîrșit s-au 

aprins torțe pe stadion ! Și 
ne-am gîndit la Diogene... Se 
căuta, probabil, un fotbalist 
adevărat...

Ov, IOANIȚOAIA

Din cîte ne amintim, nu 
știm ca Universitatea Cluj 
să fi cîștigat vreodată la 
Ploiești. Și dacă n-a realizat . 
acest lucru pînă acum, dumi
nică i-a fost și mai greu s-o 
facă. Cu excepția unor scurte 
perioade, partida a fost a 
echipei gazde. Ploieștenii au 
controlat aproape în între
gime jocul, au atacat minute 
în șir, au șutat des și pre
cis la poartă, avînd reale po
sibilități să realizeze un scor 
mare. Nu s-a întîmplat așa 
pentru că localnicii au avut 
în față un portar în exce
lentă formă, un fost coechi
pier de al lor. care a ținut să. 
facă la Ploiești o partidă 
foarte bună. Și Ringheanu a 
reușit. în situații ce păreau 
imposibil de salvat, portarul 
Universității a găsit resurse 
nebănuite și a scos goluri 
aproape sigure la șuturile lui 
Aiexiu (min. 7), Iuhasz 
29), Dridea (min. 51 și 
Grozea (min. 70).

Partida a plăcut, s-a 
rapid, s-a alergat mult, dar 
cu folos 
tii), s-au 
loase de 
care fac 
o clipă, 
Universitatea și-a adus însă 
mai puțin contribuția la ca
pitolul ofensivă. Deși l-a 
avut alături pe C. Teașcă, 
s-a văzut că echipa a trecut 
printr-o perioadă destul de 
grea. La înaintare s-a jucat 
cam la întîmplare, iar mij-

(min.
64) și

jucat

(în special petroliș- 
creat faze spectacu- 
poartă, din acelea 
să înghețe, pentru 

inimile suporterilor.

EMOȚII

JIUL PETROȘENI—A.S.A.
TG. MUREȘ 3—1 (2—1)

PETROȘENI, 13 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Stadion Jiul ; timp frumos ; 
teren ușor denivelat ; spec
tatori — aproximativ 4 000. 
Au marcat : lonescu (min. 
15, 42 și 65) pentru Jiul și 
Silaghi (min. 7) pentru 
A.S.A.

JIUL : Stan 7 — Talpai 1, 
Georgescu 8, Stoker 7, Mihai 
7, Octavian Popescu 7, Sandu 
7 (min. 83 Tonca). Peronescu 
7, lonescu 10 (mln 70 Achim), 
Libardi 8, Naidin 8.

A.S.A. : Solyom 7 — Șleam 
7j Balaș 6, Toth 5, Timpă- 
naru 6. Dodu 6, Siko 6, Lu
caci 6 (min. 50 Caniaro 7), 
Mureșan 8, Raksi 7 (min. 72 
Lungu), Silaghi 6.

A arbitrat GH. UMONA 
ajutat la linie de 

A. RADULESCU și C. POPA 
— toți din București.

La tineret-rezerve i Poli
tehnica Iași — Rapid 0—0.

Minerii i-au îneredințat as
tăzi lui lonescu o torță 1 De
voțiunii eu earn spectatorii

VAGONUL—STEAUA
1—5 (0—4)

ARAD, 13 (prin telefon, de 
lă trimisul nostru). Stadion 

; timp frumos ; teren 
aproximativ 12 000 spec- 

Au marcat : Tătaru 
6 și 12), Creiniceanu 
22 și 35) și Voinea 
53) pentru Steaua, res- 
Dembrovschi (min. 51)

Gherghel 3 
:) — Le- 
Boroș 3,

Arnoțchi 4 (min.
Dembrovsehi

C.F.R. 
hun ; 
tatorl. 
(min. 
(min. 
(min.
pectiv 
pentru Vagonul.

VAGONUL :
(min. 17 Arghișan 4) 
narth 3, Mihai 5, E 
Stănoaie 3, Sfîrlogea 3, Schwei- 
linger 4, ‘ ’
64 Dvorjac 5), Deâiu.;?;™ 
5, Adam 4, Macavei 7.

STEAUA : Andrei 7 — Ro
taru 7, Sătmăreanu 7, D. 
Nicolae 8, Vigu 6 (min. 72 — 
Dumitriu III), D. Popcscu 6, 
Negrea 7, Pantea 8, Tătaru 
7, Voinea 7, Creiniceanu 8.

A arbitrat Sever Mureșan 
(Turda) ajutat la
linie de A. Pop și V. Topan 
(ambii din Cluj).

intrat pe teren copleșite de 
personalitatea adversarilor. 
Adăugind și faptul că în pri
mele 35 de minute bucureș- 
tenii și-au „trimis de patru 
ori la podea" adversarii : Tă
taru și Creiniceanu (fiecare 
de cîte două ori) au înscris 
cu o mare ușurință patru go
luri, nu Vom surprinde pe 
nimeni spunînd că, înainte 
de sfîrșitul primei reprize, 
Vagonul se priezenta ca o 
echipă complet \ „dezumflată". 
Este adevărat,. golul lui Dem- 
brovschi din minutul 53 a 
aprins un palid foc de paie, 
stins după numai două mi
nute, cînd Voinea a trimis, 
elegant și dezinvolt, balonul 
cu capul în plasă, fructifi-

cînd o centrare ideală a lui 
Creiniceanu.

De la acest gol și pînă la 
sfîrșitul partidei, jocul — 
deși s-au înregistrat două 
bare (Macavei și Pantea) și 
cîteva ocazii mari de gol 
(min. 56 — Creiniceanu, scă
pat singur, a vrut să-l dri
bleze pe Arghișean ; mim.. 72
— balonul plasat prea încet 
de Negrea a fost oprit în fața 
liniei porții de Lenarth etc.)
— a fost liniștit și cuminte, 
ca la... un antrenament în 
care spectatorii pot mînca 
semințe liniștiți...

Marius POPESCU

La tineret-rezerve : Vago
nul — Stbaua 0—5 (0—1). .

locașii, în special tînarul 
lonescu, n-au putut ține ba
lonul pentru a construi 
atacuri eficace. Uifăleanu a 
încercat tot timpul pătrun
deri de unul singur, dar a- 
cestea au eșuat în marginea 
careului, iar Oprea, șuierul 
echipei, a fost destul de șters. 
S-ar putea ca randamentul 
atacului studențesc să fi fost 
influențat și de accidentarea 
lui Mustețea, care din min. 
26 a devenit figurant pe ex
tremă.

Cîteva secvențe din meci : 
După ce Dincuță găsește un 
culoar liber și intră în careu 
(min. 2) clujenii acordă în 
min. 6 un corner. Grozea 
execută pe jos, puternic. 
Mingea ia o traiectorie cu
rioasă și trece pe lîngă pi
ciorul lui Ringheanu (mascat 
ele un fundaș), intrînd în 
plasă. Gol direct din corner, 
în minutul următor, Aiexiu 
șutează puternic de la 20 de 
metri și Ringheanu boxează. 
Peste un alt minut Mustețea 

/scapă singur, dar Bădin re
vine și salvează in extremis. 
Min. 23 : lovitură liberă pen
tru clujeni. Oprea reia spre 
poarta goală, dar intervine 
Bădin și salvează. în min. 25 
„un număr Grozea". Acesta 
driblează patru adversari și 
șutează excelent, dar portarul 
reține spectaculos. în .min. 26 
se accidentează Mustețea, la 
o intrare dură a lui Bădin. 
Min. 29 : Iuhasz are o bună 
ocazie, șutează, dar Ringhea
nu boxează peste bară. în 
min. 55 ploieștenii înscriu din 
nou. Mocanu deschide înain
te, Dridea prelungește cu 
capul, Grozea, cu doi adver
sari în spate, intră în careu 
și șutează pe lîngă portar: 
2—0. în min. 64, de la 6—7 
metri, Dridea, printr-o în
toarcere excelentă, reia spre 
poartă, dar Ringheanu este 
la post. în min. 70 Grozea 
trage cu boltă, dar Ringheanu 
trimite peste bară, cu un 
formidabil reflex. Mihai Io- 
nescu îl imită la un șut al 
lui Oprea (min. 73). Scorul 
însă nu mai poate fi modifi
cat și Universitatea Cluj în
registrează astfel cea de-a 
treia înfrîngere consecutivă.

O victorie cu 5—1 în de
plasare ar duce cu gîndul pe 
un amator de fotbal care n-a 
urihărit jocul la două ipote
ze : ori echipa oaspete a ju
cat foarte bine, ori formația 
gazdă a evoluat extrem de 
slab. Pentru a elimina din 
capul locului orice dubiu vom 
spune că Steaua... n-a jucat 
în meciul cu Vagonul chiar 
foarte bine. Deși s-a JUCAT’ 
(fără nici o exagerare) 90 
minute cu adversara sa^ echi
pa bucureșteană. n-a făcut 
la Arad ceea ce s-ar putea 
nunii im „joc mare". De unde 
atunci acest 5—1 zdrobitor ? 
Fără a reduce mult meritele 
învingătorilor, care s-au în
trebuințat cam cît la un joc 
de antrenament din mijlocul 
săptămînii, vom spune că 
scorul reflectă, în primul 
rînd, extrema slăbiciune a 
echipei arădane. După oca
ziile mari de gol ale parti
dei, un 10—2, de exemplu, 
n-ar fi mirat pe nimeni... Ca 
să nu mai vorbim de fap
tul că, de prin minutul 60, 
fotbaliștii bucureșteni au pri
vit jocul ca pe un divertis
ment, optică ilustrată evi
dent de D. Nicolae, de pildă, 
care în min. 65, atacat de 
doi adversari, a
minge pe... ceafă, a jucat-o 
apoi pe un picior, apoi pe 
altul...

Repetăm, scorul l-a „scris" 
în primul rînd echipa gazdă, 
romantică 
naivă
numai în... divizia B mai poți 
întîlni. Și poate 
5—1 ar putea fi, la 
urmelor, explicat prin 
ren ța logică obligatorie 
o campioană a țării 
campioană a diviziei 
Poate, dacă am uita că
șapte zile, Crișul, secundan- 
ta de acum un an a Vago
nului, a învins pe Steaua la 
București.

Recunoscîndu-le, totuși, ju
cătorilor bucureșteni ce este 
al lor, vom arăta că ei s-au 
prezentat la acest meci con- 
știenți de propriile posibili
tăți, în vreme ce gazdele au

preluat o

în
în atac, foarte 

apărare, așa cum

că acest 
urma 
dife- 
între 
și o

B... 
acum

Constantin ALEXE

La tineret-rezerve i Petro
lul—Universitatea 2—1 (1—0).

DOAR In
i-au răsplătit primul gol, el 
le-a răspuns prin încă două, 
făcînd ca victoria Jiului să nu 
fie contestată de nimeni. Bo
ne, într-un deplin gest cava
leresc, l-a felicitat, la sfîrșit pe 
Ozon : „Titus, ai meritat să 
cîștigi".

Jocul a început într-un ritm 
furibund. Chiar în primul mi
nut lonescu fuge de la centru, 
ajunge singur cu Solyom, dar 
ratează. Peste 5 minute, același 
lonescu pune din nou „paie 
pe foc" șutînd de la 10 m pu
ternic, dar Solyom reține. în 
min. 7, însă, scînteia sare de 
unde se aștepta mai puțin. 
Raksi execută o lovitură că
tre Siko. Acesta trage, balo
nul se strecoară prin careu, 
este „găsit" de Silâghi, care 
înscrie la colț: 0—1. în minu
tul 15 Octavian Popescu tri
mite mingea la Libardi, acesta 
reia subtil din întoarcere pes
te eap la lonescu. Stop al aces
tuia pe genunchi și imediaț

DEZAVANTAJUL...
TERENULUI PROPRIU

CKIȘUL — F. C. ARGEȘ 0—0

ORADEA) 13 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dion Grisul ; timp frumos ; 
teren excelent ; spectatori ■— 
circa 12 000.

CRIȘUL : Baumgartner 7 — 
Balogh 7, 
ghi 7, "
Dărăpăn 
5), Kun 
say 5), 
Harșani'

F. C.
7 '___  _ ___
Vlad 7, I----- z‘, z,
Dobrin.-. 8, .Badu 7, 
Pavlovici 6 (min. 25 
can 6, min, 83 ~
can 8.

A arbitrat _  ________
ajutat bine la 

tușă de S. *
HRISAFI - 
rești.

Șerfpzd E. Na-
Pop.ovici 6, Cdciș 8, 

l 6 (mih. 67 — Siidi
I 6 (rain. 30 -- KaS-
Suciu 5, Tomeș 5, 
8.
argeș : ion Vasile 

Ciolan 5, Păciulete 7,
Ivan 6, Prepurgel 7, 

.Radu 7, Nuțu 7, 
-- Jer-

- Roșu), Țur-

E. MARTIN

MINDKEȘ și I. 
toți din Bucu-

Sîmbătă seara, orădenii 
care staționau în jurul hote
lului Parc au răsuflat ușu
rați văzîndu-i pe fotbaliștii 
argeșeni. Aveau acum prile
jul să se convingă „de visu" 
că nu fusese vorba de o stra
tagemă atunci cînd oaspeții 
anunțaseră în avancronica de 
sîmbătă a „Sportului" valul 
de - indisponibilități și că, în- 
tr-adevăr, din angrenajul 
echipei argeșene lipseau cinci 
piese „grele" : Barbu, Nicu- 
lescu, Kraus, Ioniță și Oltea- 
nu. în grupurile pasionaților 
orădeni strînși pe străzi se au
zea în seara de 
singură 
precis în mîinile 
Singur Eugen Mladin, antre
norul secund al F. C. Argeșu
lui, pe care îl întîlnisem, avea 
o altă opinie: „Meciul nu 
este jucat; deși avem găuri 
serioase în armură, vom 
lupta... ai să vezi mîine".

...Și jocul a început așa 
cum bănuiserăm cu toții. Oră
denii se aruncă de la început 
furibund la atac. După nici 
două minute, Suciu, pătrun
zând ca un bolid în careul 
argeșenilor, ratează de la nu
mai 8 metri. Harșani îl imită 
și el după cîtva timp și ata
cul orădean strînge tot mai 
în clește apărarea argeșeni
lor cu atacuri furioase. Cu 
Dobrin și Nutu mult retrași 
înapoi, oaspeții sînt deocam
dată preocupați să stingă vîl- 
vătaia atacului orădean. După 
ce Pavlovici se accidentează, 
orădenii, care își continuă 
neobosiți asaltul, ratează în 
minutul 26 una din cele mai 
mari ocazii ale partidei.

parolă :
toamnă o 

„Victoria e 
noastre".

PRIMELE MINUTE
năpraznia sub bară : 1—1. Ur
mează un joe în care se fac 
schimburi de balon și în care 
fiecare echipă caută cît mai 
repede golul. Și deci... lansări 
în adîncime. Apărările ambe
lor echipe au prilejul să se 
remarce la mingile înalte. Siko 
— șut de la 20 m, în min. 21, 
reținut de Stan; Libardi — 
minge cu capul, în min. 31, 
la colț, pe care o reține So- 
lyom; cornere, lovituri indi
recte, sînt „evenimentele" mai 
importante pînă 
în acest minut 
trează în careu, 
la minge, nu o 
nescu însarie cu
Peste un minut, Raksi por
nește pe contraatac, centrează 
în oareu, dar Mureșan întîr
zie. După pauză, jocul începe 
și mai aprins. Mingea zburdă 
de la o poartă la alta cu re
peziciune. în min. 50, Lucaci 
șutează puternic, dar Stan re
ține. Apoi, în decurs de 5 mi-

în min. 42. 
Libardi cen- 
Solyom sare 
reține și Io- 
eapui: 2—1.

nute, lonescu șutează de trei 
ori consecutiv, de puțin pe 
lîngă bară. în min. 65 Libardi 
driblează pe Balaș, trimite iui 

.lonescu, care de la 14 m trage 
puternic la colț : 3—1. Rămîri 
25 de minute de joc, timp in 
care Jiul, atacînd continuu, 
ratează ocazii după ocazii. în 
min. 74, Peronescu întîrzie de 
puțin în careu. Apoi, în min.
75 Naidin trimite cu capul la 
păianjen , și Solyom prinde. 
Din nou Peronescu, din nou 
Naidin, treo de puțin pe lingă 
majorarea scorului. Mureșenii 
vin în atac sporadic — min. 81 
Siko șut pe lîngă bară, în min.
83 centrare periculoasă a lui 
Caniaro reținută de Stan. Jiul 
revine însă în careul mureșe
nilor și ratează alte mari oca
zii. Pînă la sfîrșit scorul nu 
ia proporțiile pe care desfășu
rarea jocului le justifica.

Dragoș COJOCARU
La tineret-rezerve t Jiul — 

A.S.A. Tg. Mureș 1—-3 (0—0).

se 
în 
cu

Balbgh pasează la Tomeș, a- 
cesta intră în careu, dar in 
clipă cînd trebuia să-l „exe
cute" pe portarul Ion Vasile 
se bîlbîie că uri începător, ra- 
tînd de la1 6 metri. Orădenii 
atacă neobosiți, dar înaintașii 
fac dbvada câ nu știu să se 
descurce în fața unei apărări 
supraaglomerate și totul 
irosește cu regularitate 
plasa de păianjen țesută
abilitate de Nuțu, Vlad, Pre- 
purgel și Dobrin.

Repriza secundă aduce o 
surprinzătoare schimbare la 
față în lupta de pe teren. Ar
geșul renunță la tactica de 
apărare, împinge linia de 
mijloc mai în față și îl eli
berează pe Dobrin de sarci
nile defensive. Dobrin își va 
lua în serios rolul de dispe
cer al echipei, trimițîndu-i 
tot mai des în recunoașt. » 
în terenul orădean pe coleg 
din atac. Surprinși de aceas
tă manevră, orădenii își 
pierd complet busolă. Iniția
tiva trece de partea oaspeți-- 
lor și ea va fi păstrată mai 
toată repriza a doua. Dobrin 
execută cîteva șarje mult gus
tate de asistență, iar acțiunile 
lui Țurcanu, Radu și Prepurgel 
se dovedesc tot mai periculoase, 
îneheindu-se cu șuturi puter
nice la poartă. Orădenii în
cearcă zadarnic să se scuture 
de deruta ce i-a cuprins. Co- 
ciș, Harșani și Suciu caută 
din nou poarta adversă, dar 
cu șuturi de la distanță, 
care nu se dovedesc pericu
loase. încercarea de reani
mare a atacului orădean prin 
transplantarea de noi jucă
tori se dovedește o opera
țiune tîrzie și zadarnică. Gri
sul reia tradiția punctelor 
pierdute pe... teren propriu.

G. MIHALACHE

La tineret-rezerve : Cri- 
știl—F. C. Argeș 1—1 (0—0).

„JUVENTUS" A PIERDUT 
LA ClMPIA TURZII

CÎMPIA TURZII, 13 (prin 
telefon). întîlnirea dintre echi
pele de elevi Industria Sîrmei 
G. Turzii—„Juventus" Bucu
rești (Grupul școlar „23 Au
gust"), contînd pentru „Tro
feul Primăverii" (în organi
zarea revistei MAGAZIN) s-a 
încheiat cu victoria la limită 
(1—0) a formației locale. Sin
gurul gol al partidei a fost 
înscris de Ghețan în min. 80 
din lovitură de la 11 m.

D. DANCU-coresp.

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cn 13 

rezultate exacte, Ia concursul 
Pronosport nr. 41, etapa 

13 octombrie 1968 :
din

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII. 

VIU.
IX.
X.

XI. 
XII. 

XIII.

Vagonul — Steaua 
Poli. Iași — Rapid 
Srișul — F.@. Argeș 
Dinamo Buc. — Farul 
„U“ Graiova—Dinamo 
Bacău
Jiul—A.S.A. Tg. Mureș 
Petrolul—„U* Cluj 
Atalanta — Varese 
Bologna — Verona 
Cagliari — Fiorentina 
Palermo — Inter 
Roma — Juventus 
Torino — Lanerosi

Fond de premii 414 389

2
1
x
1

1
1
1 
x 
X 
X 
X 
X 
X

lei.
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„CUPA MMAKIEI
Politehnica București a cucerit „Cupau Campionatul republican pe echipe

Iată rezultatele înregistrate 
în etapa de ieri a „Cupei 
României" :

VICTORIA ROMAN
C.F.R. PAȘCANI 2—1 (0—0). 
Au marcat: Nieoară (min.
50) , Soda (min. 60), respectiv 
Marinescu (rriin. 86). A arbi
trat corect S. Lupu (Focșani). 
(G. Groapă, coresp.)

METALUL BUZĂU —-
PROGRESUL BRĂILA_ 2-r-l 
(0—0). Au 
(miri. 58 și 
Iul, Ciupitii
Progresul, 
coresp.)

I.M.U. MEDGIDIA - 
TALUL BUCUREȘTI 
(0—1), Unicul gol a fost rea
lizat de Ma(tees<JU (min, 35). 
(A. Mavlea, coresp.)

U.M. TIMISOARA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—1 (1—0). Au
torii golurilor; : Chirviișitu 
(min. 41), Enderle II (min. 
75), respectiv Panici (min. 52). 
Bun arbitrajul lui S. Plev — 
Reșița. (C. Creții, coresp.)

SOMEȘUL SATU MARE — 
MINERUL BAIA MARE 1—3 
(1—3). Au înscris : Tizmar 
(min. 5) pentru Someșul, Mi- 
culaș (min. 15) și Băncii (imin. 
18 și 27) pentru Minerul. Co
rect arbitrajul, lui Tr. Vecan
— Oradea. (A. Verba, coresp.)

STUFUL TULCEA — POR
TUL CONSTANȚA 1—2 
(1—1). Golurile au fost rea
lizate de Caraman (min. 18), 
Strîmbeanu (min. 63) pentru 
Portul, Florică (min. 36) pen
tru Stuful. A condus corect 
G. Birsan (Galați), (I. Turșie, 
coresp.)

PROGRESUL STREHAIA
— C.S.M. REȘIȚA 1—5 (0—2). 
Au marcat: Copăceanu. (min. 
5, 29), Rednic (min 64, 70), 
Comisar (min. 85) pentru 
C.S.M., Pîrvu (miri. 74) pen
tru Progresul. A arbitrat V. 
Grigotiescu — Craiova. (C- 
Bărboi, coresp.)

MEDICTNA TG. MUREȘ
— GAZ METAN MEDIAȘ 
0—1 (0—1). Unicul gol a fost 
realizat de- Dodu III (min. 
40). V. Mesaroș (Cluj) a con
dus bine. . (A. Szăbo, coresp.)

CELULOZA CĂLĂRAȘI — 
DUNĂREA GIURGIU 1—2 
(1—0). Au înscris: Florea 
(min. 8) pentru Celuloza, Ilie 
(min. 55) și Șerbănescu (min. 
85) pentru Dunărea. în min. 
80, jucătorul; State (Dunărea) 
B fost eliminat pentpu injurii 
aduse adversarului. (I. Achiți, 
coresp.)

AVÎNTUL .RĂDĂUȚI — 
CHIMIA SUCEAVA 1—5 
(1—4). Autorii golurilor : Go
ran (miri. 12, 18, .34). Nicolau 
(imin. 17), Teodosiu (min. 72) 
pentru Chimia, Filipciuc (min. 
27) pentru Avîntul. în min. 
85 jucătorul Ochiosu (Avîri- 
tul) a fost eliminat. Bun ar
bitrajul lui Al. Cornel — 
Iasi. (I. Popescu, coresp.)

PETROLUL MOINEȘTI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2—2 
(1—2, 2—2). Au înscris : Me
tier (min. 33) și Olteanu (min. 
44) pentru Ceahlăul, Dobrescu 
(min. 37) și Dumitrică (min.
51) pentru Petrolul. P. Căpă- 
țînă (Buzău) a condus bine. 
(A. Stoianovici, coresp.)

CHIMIA MĂRĂȘEȘTI — 
POLITEHNICA GALAȚI 0—1 
(0—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Adam (min. 71). 
(Sandu T. Sandu, coresp.)

ARIESUL CÎMPIA TURZII
— MEDICINA CLUJ 2—0 
(0—o). Au marcat: Manea 

(min. 57) și Haiduc (min. 75). 
(D. Dancu, coresp.).

SPICUL ARDUD - 
PIA ORADEA 0—3 
Golurile au fost înscrise 
Sacaci (2) și Covaci.

' CHIMICA TÎRNĂVENI 
A.S. CUGIR 2—0 (1—0). Au
torii golurilor : Solomon (min. 
33) și Fazekaș (min. 47). Foar
te bun arbitrajul lui C. Ghi
ță — Brașov. (I. Ducan, co
resp.).

A.S.A. SIBIU — CHIMIA 
RM. VILCEA 3—3 (1—1, 2—2). 
Au marcat : Giba (min. 11 și 
93 din 11 m) și Panait (min. ; 
68) pentru A.S.Ă., Dașcu (min.

înscris : Rusen
75) pentru Meta- 
(min. 67) pentru 
(Marin Dumitru,

ME-
0—1

OLIM- 
(0-0). 

de

8, 89) și Mihăilescu (min. 99) 
pentru vîlceni. A arbitrat co
rect P. Malița — Ploiești. 
(I. Ionescu, coresp. principal).

TEXTILA MEDIAȘ—C.S.M. 
SIBIU 2—3 (1—2). Au înscris: 
Stoicescu (min. 22), Mutiu 
(miri. 31), Cheran (min. 87) 
pentru C.S.M., Moruțan (min. 
23 din 11 m și min. 75). Bun 
arbitrajul lui T. Moarcăș -r- 
Brașov (Z. Rîșnoveanu, eo- 
resp.).

MĂGURA CODLEA—STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 0—3 
(0—1). Golurile au fost, realir 
zate de Florescu (min. 13 și 
82) și Pescaru (min. 75). M. 
Cîțu — București a condus 
foarte bine. (N. Seceleanu, 
coresp.).

OLTUL SF. GHEORGHE — 
METROM BRAȘOV 4—0 
(p-i-O).j Au marcat: Csosz(min. 
6 și 62); Șelimesi. (min. 8): și 
Keresteș (min. 78 din 11 m.). 
A arbitrat bine Gh. Vasilescu 
I — București. (Gh. Briotă, 
coresp.).

VAGONUL PLOIEȘTI — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
1—2 (0—1). Autorii golurilor : 
Mateescu (min. 29), Halagian 
(min. .60) pentru Politehnica, 
Pîrvu (min. 71) pentru Vago
nul. G. Pop (Brașov) a con
dus bine. (A. Vlăsceanu, co
resp. principal).

METALUL TÎRGOVISTE — 
FLACARA MORENI 1—2 
(1—2). Au marcat: Buzatu 
(min. 27) pentru Metalul, 
Manta (min. 28) și Toma 
(min. 31) pentru Flacăra. (M. 
Avanu, coresp. principal).

RECOLTA STOICĂNESTI
— ELECTROPUTERE CRA
IOVA 1—2 (0—1). Au înscris : 
Resciuc (min. 27) și Cesnoiu 
(min. 70) pentru Electropute- 
re, Florescu (min. 80) pentru 
Recolta. (F. Preoteasa, coresp.).

ARMATA CRAIOVA —ME
TALUL TR. SEVERIN 2—2 
(1—0, 1—1). Autorii golurilor: 
Stolen (min. 45 și 95) pentru 
Armata, Chirițescu (min. 80) 
și Rotaru (min. 101). (N. Pas- 
tramagiu, coresp.).

AUTORAPID CRAIOVA — 
ELECTRONICA OBOR BUCU
REȘTI 0—1 (0—1). Unicul gol 
ă fost realizat de Rotaru 
(min. 34). (T. Costin, coresp.).

MINERUL ANINA — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 
5—2 (2—2), Au marcat : Co- 
păceanu (min. 19, 63), Mate 
(min. 42, 82) și Munteanu 
(min. 71) pentru Minerul, Co- 
tormani (min. 24) și Regep 
(min. 39) pentru Politehnica. 
M. Biolan C 
condus bine, 
coresp.).

NICOLINA 
RIA BÎRLAD 
lurile au fost 
nescu (min. 38) și Gros (min. 
63 din Hm) pentru Nicolina, 
Trăznea (min. 38) pentru Glo
ria. A arbitrat foarte bine G. 
Buburuz — Bacău. (D. Diaco- 
nescu, coresp.).

Meciul VICTORIA CĂLAN
— C.F.R. ARAD nu s-a dis
putat deoarece echipa 
Arad nu s-a prezentat.

Partida care a decis cîștâ- 
gătoarea celei de a patra ediții 
a „Gupei României" la bas
chet femipin s-a (desfășurat în 
nota de evidenta- superiorita
te a Politehnicii București, 
care a dispus de I.E.F.S. cu 
scorul de 70—49 (36—24). De
parte de a constitui un adver
sar redutabil, studentele de 
la I.E.F.S. au fost mal de 
grabă un partener , de antren 
nament pentru campioanele 
noastre, care pleacă astăzi în 
Franța pentru a susține un 
turneu. Iată lotul, folosit de 
cîștigătoarea trofeului: Cor
nelia Taflan, Sanda Dumitres-

cu, Ecaterina Vogel, Gabriela 
Ciocan, Ileana Ghiță, Oltea 
Chelaru, Ursula Fierlinger, 
Anca Demetrescu, Aurelia En-

ciu, Elena Vlad. Antrenor i 
prof.

în 
trei, 
vins,

Gr. Uosiescu.
întrecerea pentru locul 
Viitorul Dorohoi a în- 
după un meci foarte

Aruncă la coș Ecalerina Vogel, una dintre principalele 
autoare ale victoriei Politehnicii București in „Cupa României" 

Foto : N. AUREL

„Speranțele ’72" la ultimul examen al sezonului

(Tr. Severin) a
(G. Crăciunel,

IASI — GLO- 
2— 1 (1—1). Go- 
marcate de lo-

căzut peste, Șn,agov. 
de pe familiara pistă 

constituit „Criteriul 
concurs care acum, la

Cortina a 
Ultimul act 
nauttbă l-a 
olimpic", 
a IV-a ediție, a angajat pe spor
tivii născuți în 1946, alături de 
alții mal puțin... virstnici. Cum 
s-âr zice, o trecere in revistă a 
speranțelor pentru J.O. ’72. in 
ansamblu, concluzia prilejuită de 
criteriu este Îmbucurătoare. Sub
liniem marea afluență spre cele 
7 probe olimpice, la startul ca
lificărilor fiind consemnate 109 
echipaje (205 competitori) ! Ast
fel, în flecare cursă, cele 9 cu
loare au fost pline. Calitatea fi
nalelor merită, de asemenea, a ti 
evidențiată, datorită timpilor în
registrați de către învingători (în 
frunte — proba de caiac simplu 
1000 m) ca șl spectacolului dina
mic oferit. Premii de frumusețe

ila 3—0 (6, 1, 4), Petrolul Plo- 
iești — Farul ,Constanța 3—0 (10, 
13, 8).

Comentarii, în ziarul nostru de 
mîine.

Feminin : Dinamo București — 
Ceahlăul P. Neamț 3—0 (3.4,1),
Farul Constanța — C.S.M. Sibiu 
3—2 (13, 13, —14, —14, 7), Peni
cilina Iași — Universitatea Cra
iova 3—0 (1, 5, 1), Universitatea 
Timișoara — Universitatea Cluj 
3—2 (5, 7, —10, —9, 1) ; Mascu
lin : Steaua — Viitorul Bacău 
3—0 (2, 5, 7). Progresul — Poli
tehnica Timișoara 1—3 (—12, 10, 
—9, —13), ' Rapid București —
Tractorul Brașov 3—1 (6, 3, —14, 
6), Politehnica Cluj — Dinamo 
București 0—3 (—8, —9, —9), Po
litehnica Galați — Celuloza Bră-

REZULTATE ÎNREGISTRATE

ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE

... ȘI ÎN DIVIZIA B
Feminin: A.S.E. București — 

Viitorul București 2—3, Construc
torul Buc. — Sănătatea Tgv. 3—0, 
Universitatea Buc.
Buc.
rat 
litehnica 
1—3, 
3—0, Pedagogic Oradea 
cina Cluj 3—2, Politehnica Bra
șov ‘ ‘
Drapelul r. Sibiu
Ciuc 3—0, Sănătatea Arad — Me
dicina Tg Mureș 3—1 ; Masculin : 
Industria sîrmei C. Turzii — Pe
dagogic Tg. Mureș 3—0, Minerul 
B. Mare — C.F.R. Cluj 3—0, 
A.S.A. Sibiu — Voința B. Mare 
3—1, Univ. Timișoara — Alumina 
Oradea 3—0, Gloria Arad — " 
peratorul Ș. Silvaniei 3—1, 
dicina Buc. — Politehnica 
3—1, I.E.F.S. Buc. — Univ. 
iova 3—1, Semănătoarea Buc. — 
Construcții Buc. 3—1, Politehnica 
Brașov — Vagonul Ploiești 3—0, 
Electroputere Craiova — Univ. 
Buc. 3—0.

Flacăra r.
1—3, Progresul Rm. Să- 

Progresul Buc. 0—3, Po- 
Galați — Univ. Iași 

Corvinul Deva — U.T. Arad 
Medi-

Tricotajul Brașov 1—3,
— Voința M.

Coo-
Me- 
lași 

Ora-

pentru dîrzenia disputării șan
selor — cursa de canoe dublu 
(departajare minimă de o zecime 
de secundă între primele două 
echipaje) ș‘i cea de caiac sim
plu fete, unde diferența, a fost, 
doar de două zecimi. în această 
confruntare tinerească, pe pri
mul plan s-a situat Dinamo (4 
locuri I, alături de multe altele 
fruntașe) și Steaua (3 victorii). 
Mențiuni speciale : în gene
ral, ‘ pentru gâlățeni; în spe
cial, Pescarului Tulcea și Viito- 
rului, 'Brăila, care — înființate 
cu numai două luni în urmă 
— au ținut să răspundă pre
zent la apel. în schimb, cre
dem că nu s-ar găsi explicații 
convingătoare pentru absențe : 

Arad, Tg. Mureș. Reghin, Satu 
Mare, Hunedoara, C.N.U. și 
Școala sportivă Buc.

Principalele rezultate ale fina
lelor, în ordinea desfășurării : 
Caiac simplu (m) 1000 m 1. Va
sile Simiocenco (Steaua) 3‘.59,0, 2. 
Nicolae Șmul (Olimpia) 4:00,7, 

3. Roco Rujan (Dinamo) 4:00,9 ; 
Canoe simplu (b) 1000 m 1. Afa- 
nasie Butelchin (Dinamo) 4:27,0,
2. Gh. Sidorov (Dinamo) 4:30,5,
3. N. Simionov (Dinamo) 4:32,0 ;
Caiac simplu (f) 500 m 1. Har- 
pena Evdochimov (Steaua) 2:15,8, 
2. Maria Lovin (Dinamo) 2:16,0, 3. 
Iordana Tarasov (Steaua) 2:16 8 ; 
Caiac dublu (m) 1 000 m. 1.
Steaua (A. Verba, I Dragulschi) 
3:44,0, 2. C.s.ș. Buc. (M. Zafiu, 
E. Petrescu) 3:45,0, 3. Ancora Ga
lați (I. Negraia, M. Patrichi) 
3:45.9 ; Canoe dublu (m) 1 000 m 
1. Dinamo (M. Samson, P. Năs- 
tase) 4:06,7, 2. Steaua (Gh. Da- 
nielov, I. Sevastian) 4:06,8, 3. Du
nărea Galați (Gh. Ignatenco, I. 
Cîșlăgănu) 4:07,4 : Caiac dublu 
(f) 500 m. 1. Dinamo (Domnica 
Calenic, Ioana Calenic) 2:03,0 2.
Dinamo (Maria Drăghici» Mariana 
Popescu) 2:06,1, 3. Dinamo (Me
lania Ignatenco, Maria Humă) 
2:08,0; Caiac 4 (m) 1 000 m. 1. 
Dinamo (D. Istudor, E. Botez, 
(l. Iacob, O. Rujan) 3:17,1, 2.
Steaua (N. Timofei, S._ Ivanov, 
E. Pavel, S. Timofan) 3:19,6, 3. 
Dinamo (I. Samovschi, 
nea, N. Smasnoi, 
3:20,1;

în clasamentul 
echipe, Dinamo a 
distanță —• locul 
Sportivii clubului 
situat pe poziția a doua (90 p), 
și ei la diferență apreciabilă de 
Celelalte 
Buc. 18 
Buc. 13 
Ancora 
cora 7
Constructorul Timișoara 1 p și 
Școala sportivă Timișoara 0 p.

, A. Ma- 
V. Picioruș) 

generai pe 
ocupat — la 

I, cu 168 p. 
Steaua s-au

reprezentative : Olimpia 
p. Clubul sportiv școlar 
p, Dunărea Galați 10 p, 
Galați 9 p, Centrul An- 
p, Olimpia Reșița 8 p,

echilibrat, pe Grișul Oradea 
cu 41—39 (17—17).

CLASAMENT FINAL: 1.
POLITEHNICA BUCUREȘTI, 
2. I.E.F.S., 3. Viitorul Doro
hoi, 4. Grișul Oradea.

f——------r—r ;

I. C. H. F. 
învingătoare 

la Constanta!
STEAUA —POLITEHNICA 

BUCUREȘTI 79—60 (31—25). 
Pasionant prin spectaculozita
tea acțiunilor și evoluția sco
rului, meciul a fost decis în 
.ultimele 7—8 minute de exce
lenta comportare a maestru
lui sportului, Nosievici, care a 
interceptat, contraatacat, 
scris și recuperat pentru 
treaga echipă. Desigur, 
poate fi omis nici faptul 
Popa și Niculescu, doi dintre 
cei mai buni jucători ai stu
denților, au părăsit terenul 
în min. 24 și, respectiv, min. 
27, pentru comiterea a 5 gre
șeli personale. Au arbitrat 
Gh. Chiraleu (bine) și V. Ka- 
dar (cu greșeli). (D. ST.).

în- 
în- 
nu 
că

DINAMO BUCUREȘTI — 
I.E.FĂ 91—73 (43—37). Stu
denții au făcut o partidă bu
nă, dar nu au putut rezista 
decît 25 de minute atacului 
evident superior al campioni
lor, din rîndul cărora a ab
sentat Diaconescu (bolnav).

FARUL CONSTANTA — 
I.C.H.F. BUCUREȘTI 46—53 
(26—30). Evoluînd din nou cu 
numai 6 jucători (ce părere 
au forurile sportive locale ?), 
constănțenii nu au făcut față 
acțiuni] or organizate ale bucu- 
reștenilor care, la prima lor 
victorie în acest campionat, 
promit pe viitor comportări 
remarcabile. (L. BRUCKNER- 
coresp.).

POLITEHNICA BRAȘOV— 
UNIVERSITATEA CLUJ 
56—55 (26—17). Un meci di
namic, încheiat cu victoria 
meritată a gazdelor, care au 
condus permanent. (T. MA- 
NIU și P. DUMITRESCU-co- 
resp.).

RAPID BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA GALAȚI 82—69 
(39—42). Echilibrat pînă în 
min. 32, jocul a fost decis de 
descalificarea gălățeanului 
Chivulescu (5 greșeli persona
le) și de presingul aplicat de 
rapid iști. (D. BĂNICĂ).

REZULTATE MODESTE ÎN ETAPA a lll-a
Nici în ziua a doua a în

trecerilor de pe stadionul 
„23 August" din București 
nu s-au înregistrat rezultate 
pe măsura așteptărilori deși 
de data aceasta atleții au be
neficiat de o vreme foarte 
bună. Singură Mariana Goth 
a fost mai aproape de valoa
rea sa, realiizînd 24,4 s la 
Î200 ip, fără adversare și pe 
o pistă grea. Și Ioana Stancu 
(49,40 ni la suliță) a avut o 
evoluție oarecum mulțumitoa
re. în rest, însă, nimic demn 
de remarcat.

Cîteva rezultate din ziua a 
doua : BĂRBAȚI — 200 m: 
Em. Tobias (Timiș) 22,0, Gh. 
Zamfirescu (Steaua) 22,2; 
800 m : I. Damaschin (Steaua) 
1:54.5; 5000 m: A, Barahaș 
(Dinamo) 14:40,6, N. Mustață 
(Dinamo) 14:41,7; 400 mg: 
I. Rățoj (Dinamo) 54,1; lun
gime : M, Zaharia (Rapid) 
7,11; prăjină : D, Piștalu (Di
namo) 4,60, Cr. Ivan (Dina
mo) 4,60, P. Astafei (Steaua) 
4,40 ; disc : I. Naghi (Steaua) 
58,08, Z. Hegheduș (Dinatno) 
48,10 ; ciocan : Gh. Costache 
(Dinamo) 61,76. FEMEI — 
200 m: M. Goth (Metalul) 
24,4; A. Petrescu (Steaua), 
25,6; 800 m: C, Berna (Me
talul) 2:11,5 ; 80 mg : G. Cîr- 
stea (Steaua) 11,4 ; greutate : 
E. Elic (Metalul) 13,98; suli
ță : I, Stancu (Dinamo) 49,50, 
E. Neacșu (Argeș) 45,08; 
4 x 100 m: Metalul 49,6, 
Steaua 50,0.

® Pe stadionul municipal 
din Cluj pe o vreme splen
didă (în ambele zile) s-a des
fășurat întâlnirea Cluj — 
Brașov — C.A.U. I. în frun
tea rezultatelor s-a situat cel 
obținut de Vasile Sărucan la 
lungime : 7,73 m — cel mai 
bun rezultat românesc al 
anului.

Alte rezultate: BĂRBAȚI: 
100 m: A. Darvaș (Cluj) 
10,8 ; 200 m : A. Darvaș 22,0 ; 
•800 m: M. Neamțu (C.A.U.) 

Purghel (Cluj)

(Brasov) 3:53,0 R. Rusu (Cluj) 
3:54,7 ; 110 irig : H. HidioșBnu 
(C.A.U.) 14,6, St. Szatmari
(Cluj) 14,7 ; 400 mg : G. Mo- 
nea (C.A.U.) 54,2 înălțime 1 
Ș. Ioan (C.A.U.) 1,98, M. Mi- 
tilecis (C.A.U.) 1,94; triplu: 
AI. Mihu (C.a:U.) 15,24 ; disc: 
V. Sălăgean (Brașov) 50,88 ; 
suliță: Șt. Naghi (C.A.U.) 
66,10, D. Szilaghi (C.A.U.) 
63,24 ; ciocan: Șt. Siscovici 
(C.A.U.) 59,92 ; 4 x 100 . m :
Cluj 42,3, C.A.U. 42,8. FEMEI: 
100 m : S. Afighelescu (C.A.U.) 
12,2; 400 ‘ m: V. Gabo,r
(C.A.U.) 58,4, A. Iacob (Cluj) 
58,8 ; 800 m: V. Gabot 2:11,4; 
80 mg: V. Erieseu (C.A.U.) 
11,4 ; 4 x 100 m : C.A.U. 49,3 ; 
greutate : A. Sălăgean (Bra
sov) 16,01 > disc : M. Vasilescu 
(C.A.U.) 42,90 ; suliță : E. Pro*- 
dan (C.A.U.) 46,46. (A FĂ-. 
LADE-URSU, coresp.).

REZULTATELE INTlLNI- 
RILOR DIN ETAPA A III-A 

(CATEGORIA A)

ji ,52,9, Fi.
1:53,3; 1500 m: O. Sclieible

Steaua. — Metalul- 131—108 
(99—56 la 
femei)

Steaua
(108—47; tc—io.

Metalul — Argeș 140—102 
(84—63; 56—39)Bai. 4 ■

Dinamo
(126—40 ;

Dinamo __
(129—50 ; 60—42)

Timiș — Rapid 
(77—54 ; 51—39)

Cluj
(96—59,; 63—49) .

C;
(94-

C.
(109—55 ; 73—36)

Ca pa sare

GRIVITA ROȘIE

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — POLITEHNICA 
IAȘI 110—57 (53—29).

spectacol dotat cu toate atri
butele necesare, chiar și cu 
elementul surpriză; claritatea 
victoriei grivițene în speță, 
Era de scontat un meci echi
librat, cu prima șansă, totuși, 
de partea dinamoviștilor. Ieri,

Fază din derbyul rugbystic de ieri: Grivița Roșie—Dinamo
Foto : A. NEAGU

ELEONORA MIHALCA
CAMPIONI

bărbați; 32—52 la

— Argeș 150—92
42—45),

— Rapid
52—39)
— Timiș 189—92

128—93

Brașov 159—108

•A.U. I — Cluj 164,5—114,5 
-74 ; 70,5—40,5)
.A.U, I — Brașov 182—91

a Pho enix...

DINAMO 12-3

pa
campionatele de handbal 
înregistrat ieri următoa- 

rezultate : MASCULIN,
în 

s-au 
rele __ ,----
A : Steaua—Politehnica Timi
șoara 21—11 (10—7)! Timișul 
Lugoj—Dinamo Bacău 16—17 
(10—9); Universitatea Cluj— 
Dinamo Brașov 24—18 (12—7)j 
Politehnica Galați — Dinamo 
București 17—rl5 (12—10) (111)5 
Rafinăria Teleajen — Univer
sitatea București 15—14(8—9); 
FEMININ, A : Progresul Bucu
rești — Liceul 4 Timișoa
ra’ 16—11 (8—4) ; Rulmentul
Brașov —Confecția București 
9—12 (3—6) ; Textila Buhuși 
— Rapid București 12—14
(6—5); ■ Universitatea Timișoa
ra _ Universitatea București
15— 4 (9—3) ; Constructorul 
Timișoara — Voința Odorhei 
8_7 ’ (3—3) ; MASCULIN, B 
seria I: Voința București — 
Institutul pedagogic Bacău
16— 10 (7—2) ; Cauciucul Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej—Trac
torul Brașov 18—15 (11—10); 
Politehnica București—Chimia 
Făgăraș 14—15 (5—7) 5 A.S.A. 
Tg. Mureș — Agronomia Iași 
25—21 (9—12) ; Știința Palatul 
Culturii Ploiești — Medicina 
Tg. Mureș 13—17 (7—9) ; 
MASCULIN, B seria a Ii-a : 
Tehnometal Timișoara — Tex
tila Cisnădie 18—15 (9—8) 5 
Minerul Baia Mare—Electro
putere Craiova 27—13 (16—5); 
Gloria Arad — C.S.M. Reșița 
23—21 (14—8) ; Universitatea 
Craiova — Metalul Copșa Mi

că 21—14 (9—6) ; FEMININ, 
B seria I s Politehnica Iași— 
Institutul pedagogic Bacău
11— 7 (4—1); Spartac Con
stanța — Sc. sp. 2 București 
9_6 (6—5)ț Liceul 2 Iași — 
I.E.F.S. București 5—16 (2—9)j 
Școala sportivă Buzău — Po
litehnica Galați 6—7 (2—4) j
Șc. sp. Ploiești—Chimia Ora
șul Victoria 2—11 (0—5) ; FE
MININ, B, seria a Il-a: Zo
rile Bistrița—Șc. sp. Tg. Mu
reș 15—8 (9—5) s G.S.M, Sibiu
— Universitatea II Timișoara 
10—4 (6—3)) Mureșul Tg. Mu
reș—Universitatea Cluj 10—11 
(3—6) ( Universitatea Craiova
— Constructorul Baia Mare
12— 10 (4—9).

F
După ce sîmbătă seară a 

oferit un adevărat recital, rea- 
lizînd — cu 1 013 p d — un 
excelent record național, ve
teranul echipei noastre repre-

AUTOMOBILIȘTI!

Rețineți telefonul i 11. 91.71.
Formînd acest număr între orele 7—22, puteți obține 

o asistență tehnică imediată, în orice situație vă veți afla, 
oriunde.

Atelierele mobile, autodepanatoarele și autotransportoa- 
rele întreprinderii

„C I C L O P“
vă stau Ia dispoziție cu personal calificat șl mijloace teh
nice moderne, pentru executarea de depanări rutiere, re- 
morcări și transporturi de autoturisme avariate.

La cererea dv., serviciul de asistență tehnică al între
prinderii noastre vă execută lucrări de promptă asistență 
la domiciliul 
Rețineți i 
Serviciul

Telefon i

dv.

de asistență tehnică

„C I C L O P“
11.91.71

zentative, ION MICORO1U, a 
tras în „plin“ și-n ultima pro
bă, cea de perechi, a campio
natelor republicane. Lansînd 
bila cu precizie, el și colegul 
său de club, C. Rădulescu, au 
deposedat de titlu pe cunos
cutul cuplu P. Purje — G. 
Vînătoru, îmbrăcînd tricourile 
de campioni pe anul 1968. 
Marele merit îi revine cam
pionului țării Ion Micoroiu 
(cu o zi în urmă el a cucerit 
și titlul individual), care a 
doborît din 200 bile mixte 
983 de popice, de asemenea, 
performanță de valoare mon
dială. Iată de altfel rezulta
tele.

1. I. MICOROIU — C. RA
DULESCU (Olimpia) 983 + 
887 = 1870 p d ; 2. P. Purje 
(Flacăra Cîmpina) — C. Vî
nătoru (Petrolul Ploiești) 
914 + 874 = 1 788; 3. M. Meiuș
— M. Șuta (Cetatea Giurgiu) 
906 + 875 = 1781 ; 4. D. Du
mitru (Petrolul Ploiești) — Fr. 
Hubert (Olimpia Reșița) 911 + 
869 = 1 780 ; 5. I. Tismănaru
— P. Apr o (C.S.M. Reșița)
926 + 847 = 1773 ; 6. I. Po
pescu (Constructorul Buc.). — 
Al. Vrînceanu (Rapid Buc.). 
893 + 870 = 1763 p d. în cla
sament figurează 12 perechi. 
In încheiere un cuvînt de lau
dă pentru tandemurile M. 
Meiuș 
mitru — Fr. Hubert 
dovedit mult mai 
decît alte cupluri 
ștate de activitate.

SKOPLJE, 13 (prin tele
fon). Cea de a V-a ediție a 
Balcaniadei de tenis de masă 
s-a încheiat o dată cu dispu
tarea celor cinci probe indi
viduale. Sportivii români au 
cucerit trei titluri, iar cei 
iugoslavi, două.

REZULTATE : simplu fe
mei, sferturi de finală : Eleo
nora Mihalca (România) — 
Pire (Iugoslavia) 3—1 (—10, 
7, 18, 16), semifinale : Maria 
Alexandru (România) 
Magdalena Lesai (România) 
3—6 (17, 9, 16), Eleonora Mi
halca — Neykova (Bulgaria) 
3—0 (13, 8, 10), finala: ELE
ONORA MIHALGA — Maria
Alexandru 3—2 (12, —17, 13, 
—11, 20). A fost o întîlnire

ELVEȚIA—GRECIA 1—0

tandemurile
M. Șuta și D. Du- 

care s-au 
omogene 
cu vechi

Tr. IOANITESCU

La Basel, în cadrul preli
minariilor 
mondial de 
I), s-a disputat 
seară întâlnirea dintre 
prezentativele Elveției 
Greciei. Fotbaliștii elvețieni, 
au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 - " - - - -
partidei 
Quentin 
cum se 
pă mai 
României și Portugaliei.

Comentatorul agenției Fran
ce Presse apreciază că 
jucătorii elvețieni nu au reu
șit să-și demonstreze posibi
litățile lor reale în fața unui 
adversar considerat mai slab, 
dar a cărui excelentă orga
nizare colectivă a creat multe 
dificultăți gazdelor. Potrivit 
aceluiași comentator, „fotba
liștii greci au făcut o impre
sie bună, iar pe teren pro-

campionatului 
fotbal (grupa 

sîmbătă
re- 

Și

(1—0), unicul gol al 
fiind înscris de 

în minutul 20. După 
știe, din această gru- 
fac parte echipele

însă, „albii” și-au dezamăgit 
suporterii și au surprins prin 
forma slabă arătată. Grivița 
Roșie a dominat net și, renăs
cută ca pasărea Phoenix, a 
detronat lidera teoretic in
abordabilă a campionatului.

Scorul final — 12—3 (6—0) 
— oglindește fidel raportul 
de forțe din teren. în timp 
ce învingătorii, degajați, 1 au 
practicat un joc curat, clar, 
excelent orientat tactic și bi
ne exșcutat tehnic, dinamo- 
viștii ne-au părut copleșiți de 
importanța rezultatului și, pe 
măsură ce se scurgea timpul 
iar ineficacitatea le ieșea la 
iveală, jocul lor căpăta un 
aspect imprecis. Grivița Roșie 
a condus cu 6—0 (două drop- 
goaluri realizate de Irimescu 
și Oblemcnco), apoi un scurt 
moment de dominare a dina
moviștilor le-a adus o lovitu
ră de pedeapsă la circa 25 m 
de buturile grivițene și în 
centru : Pilă a ratat însă... A 
fost un moment psihologic al 
meciului și numai transfor
marea ar mai fi putut resta
bili echilibrul... La 9—0 (lo
vitură de pedeapsă Irimescu) 
zarurile erau aruncate, drop- 
goalul lui Dragomirescu (9—3) 
și încercarea lui Șerbu (12—3) 
consfințind rezultatul final.

G. RUSSU-ȘIRIANU

CELELALTE REZULTATE 
ALE ETAPEI : Gloria — Con
structorul 6—8 (6—8) ; Pro
gresul— Steaua 6—16 (0—11); 
Rulmentul Bîrlad — Știința 
Petroșeni 9—6 (3—3); Agrono
mia Cluj — Universitatea Ti
mișoara 8—8 (0—0); Politeh
nica Iași — Farul Constanța 
6—0 (3—0).

(ROMÂNIA) Șl DRAGUT1N ȘURBEK (IUGOSLAVIA) 
DE MASĂBALCANICI OE TENIS

dîrză, cu evoluții pasionante 
de scor. în setul decisiv, 
după ce Alexandru a condus 
cu 16—12, la scorul de 18—15, 
s-a aplicat regula 'activizării. 
Mihalca a ieșit învingătoare 
datorită unui joc mai ofen
siv, în timp ce Alexandru a 
atacat puțin și fără succes.

Simplu bărbați, optimi de 
finală: Ustovici (Iugoslavia) 
— Sîndeanu (România) 3—1, 
Beșevițki (Bulgaria) — Do- 
boși (România) 3—1, sferturi 
de finală: Markovic II (Iu
goslavia) — Rethi. (România) 
3—1 (—18, 18, 15, 20), Csordas 
(Iugoslavia) — Giurgiucă 
(România) 3—1 (—19, 12, 13, 
16)! Stipancici (Iugoslavia) — 
Beșevițki 3—0, Șurbek (Iu
goslavia) — Ustovici 3—0,

semifinale: Șurbek — Mar- 
kovic II 3—0, Csordas — Sti
pancici 3—1, finala : ȘUR
BEK — Csordas 3—2 (19, 
—14, —15, 22, 19). Dublu fe
mei, finala: MARIA ALE
XANDRU, ELEONORA MI
HALCA — Șurbeț, Duganici 
(Iugoslavia) 3—0 (15, 16, 14), 
dublu bărbați, finala: ȘUR
BEK, STIPANGIGI — Giur
giucă, Rethi 3—1 (—15, 16, 
15, 18), dublu mixt, semifi
nale : Alexandru, Giurgiucă
— Pric, Șurbek 3—2 (10, —18, 
17, —13, 20), Mihalca, Rethi
— Duganici, Stipancici 3—0 
(8, 10, 17), finala: MIHAb- 
GA, RETHI — Alexandru, 
Giurgiucă 3—2 (10, —17, —1,7 
14, 11).

prlu vor fi greu de învins".
Iată formațiile aliniate de 

cele două echipe : ELVEȚIA: 
Grob, Ramseier, Michaud, 
Tacchella, Stierli, Odermatt, 
Durr, Kuhn, 
Kunzli, Quentin. 
Ikonomopoulos, 
Ballopoulos, Zanteroglu, Gai- 
tatzis, Karafeskos, Papaioanu, 
Haitas, Sideris, Domasos, 
Dedes.

Cea de-a 6-a etapă a Turului 
ciclist al Greciei (Nauplia — A- 
tena, 146 km) a fost cîștigată de 
cehoslovacul Svoboda în 3 h 24:02. 
In clasamentul general individual 
conduce Nielssen (Danemarca), 
Iar pe echipe primul loc îl de
ține formația Dinamo București, 
urmată de Danemarca la 20 sec. 
și Belgia la 3:40.

telex
Vuilleumier, 

GRECIA : 
Kamaras,

AUSTRIA—R.F.G. 0—2

din 
în fața a 80 000 spec- 
s-a disputat în cadrul 

a 7-a a prelimina- 
campionatului mon-

Pe stadionul Prater 
Vi'ena, 
tatori, 
grupei 
riilor 
dial de fotbal întâlnirea din
tre reprezentativele Austriei 
și R. F. a Germaniei. Oas
peții au terminat învingători 
cu 2—0 (1—0) prin punctele 
înscrise de Miiller (min. 16) 
și Eigenstiller (autogol, în 
min. 49).

în primul tur al „C.C.E.“ la 
tenis de masă (feminin) echipa 
maghiară Ferencvaros a învins 
cu 5—1 pe campioana Franței, 
Athletic Club de Boulogne — 
Billancourt, califDtndu-se pentru 
turul următor.

Rezultate din campionatul u- 
nional de hochei pe gheață : 
Dinamo Kiev — Himik Voskre- 
sensk 2—0. Spartak Moscova — 
Dinamo Moscova 5—3.

Al 62-lea Tur ciclist al I.om- 
bardiei a fost cîștigat de belgia
nul van Sprlngel, care a par
curs 266 km in 6 h 58:58. El l-a 
întrecut cu 15 sec pe campionul 
Italian Franco Bltossi și pe bel
gianul Eddy Merckx.



VIZITĂ

LA PRIMARUL 

ORAȘULUI 

MEXICO

O delegație a sportivilor 
români, condusă de An
gliei Alexe- președintele 
C.O.R., a făcut o vizită 
d-lui Alfonso Corona del 
Rosal, primarul regent al 
capitalei Mexicului. Șeful 
delegației române l-a salu
tat pe dl. Alfonso Corona 
del Rosal, exprimîndu-i 
mulțumiri, în numele spor
tivilor, pentru condițiile în 
care aceștia locuiesc și se 
antrenează la Ciudad de 
Mexico. Subliniind efortu
rile depuse de organizatori 
in vederea unei reușite de
pline a J.O., Anghel Alexe 
și-a exprimat părerea că 
a XlX-a Olimpiadă va fi 
încununată de succes. Pre
ședintele C.O.R. a înmînat 
primului cetățean al Ca
pitalei citeva daruri ară- 
tînd, totodată, că ar fi 
foarte mulțumit să-l poată 
avea ca oaspete în Româ
nia.

Mulțumind pentru cuvin
tele și aprecierile ce i-au 
fost adresate, primarul re
gent al orașului Mexico a 
adresat cuvinte de prețu
ire pentru țara și poporul 
român, unul din popoarele 
latine ale Europei, expri- 
mîndu-și dorința de a veni 
cindva să vadă România 
și s-o cunoască mai îndea
proape. La rîndul său, dl. 
Alfonso Corona del Rosal 
a dăruit oaspeților săi, 
drept amintire, scrumiere 
de argint avînd gravate 
clădirea primăriei locale. 
Apoi, primarul Capitalei 
s-a fotografiat cu oaspeții 
iar Anghel Alexe a răs
puns întrebărilor ziariști
lor prezenți la întîlnire.

REPORTAJ INTIMDE LA CORRIDA PÎNĂ LA AȘTEPTATASCRISOARE A UNEI ANUME FETE S-A ÎNCHEIAT
SESIUNEA C.I.O.

ÎNAINTE
Șl DUPĂ...

decît... 52 de kilograme
fel de probleme cu Gheorghe 
Telefoto i A.P.—AGERPRES

TELEVIZIUNEA MEXICANĂ a 
precedat transmisiunea 
moniei de deschidere a 
cu ultimele scene ale 
moniei de închidere a 
de

cere- 
J.O.

cere-
J.O.
care

că
își 
tru

la Tokio, scene în 
înlr-o ambianță prieteneas- 
— sportivii și spectatorii 
clădeau întîlnire după pa- 
ani la Ciudad de Mexico.

ÎN ULTIMELE CLIPE ale ce
remoniei de deschidere a 
J.O., atunci cînd delegațiile 
începuseră să părăsească are
na, pe giganticul iablou elec
tronic de afișaj al Stadionului 
Olimpic, a apărut formula 
adoptată de mexicani pentru 
această ediție a J.O. : „Dorim 
să oferim și să primim prie
tenia 
lumii".

tuturor popoarelor

„Greul" Constantin Bușoi (97 kg) n-are, precum se vede, nici un 
Berceanu, care nu cintărește
Ori de cîte ori îi vizitez pe 

membrii delegației sportive 
române în satul olimpic, în 
cazul că nu sînt plecați prin 
sălile și pe terenurile de an
trenament discuția cu ei și 
antrenorii se leagă greu, pen
tru că oricărei întrebări i 
se dă cam același răspuns ; 
muncim, ne pregătim, vrem 
să ne afirmăm, respectăm 
programul stabilit etc. Sînt 
replici care ar fi de natură 
să demobilizeze chiar și pe 
cel mai perseverent cetățean, 
amator de a afla noutăți, dar 
bineînțeles, nu și pe ziaris
tul sportiv.

Cu . atît mai puțin m-am 
lăsat influențat de vocabula
rul economic al compatrioți- 
lor mei, cu, cit unii dintre ei 
(mînuitori și ..ai unor obiecte 
primejdioase, cum este flo
reta, de pildă, șau și mai 
crunte, cum este nemulțumi-. 
rea răsfățată pentru o pre
supusă ignorare de către, pre
să) își exprimau nedumerirea 
pentru lipsa de informație 
publicistică în jurul proprii-

lor lor persoane, ca ți cum 
procesul ar fi trebuit să se 
desfășoare invers i el să afle 
de la gazetari, cam ce preo
cupări au...

Și iată-mă încărcat cu răb
dare — pentru că băieții nu 
trebuie enervați nici măcar 
cu 2 săptămîni înaintea

CATEGORIILE MARI DACA 
N-AR ACCEPTA SĂ SE 
BATĂ CU UNII MAI UȘORI, 
NU S-AR PUTEA ANTRENA 
DEClT FĂRĂ ADVERSAR 
FIINDCĂ AȘA STAU LU
CRURILE ȘI LA SPORTUL 
LUPTELOR: CEI MAI TARI 
SE EVITĂ RECIPROC...

® CEI TARI SE EVITĂ RECIPROC ® NUMAI
SUCURI ALBE Șl PORTOCALII ® TEMPE- 

COSTĂ • REZUL-RAMENTUL MEXICAN...
TATUL DE LA BILIARD NU SE OMOLO-
GHEAZĂ • MUZICĂ POPULARĂ ROMĂ-

NEASCĂ Șl PING-PONG

Floretista poloneză Halina Balon (stingă) o ajută pe colega 
sa de echipă. Kamilla Skladanovska, să-și încheie vesta 

înainte de a păși pe planșă pentru antrenament
Telefoto : A.P.—AGERPRES

concursului, să nu care cum
va să le., cauzeze (explicații 
neverosimile după aceea) — 
pornit în căutarea unor în
tâmplări chiar acolo unde 

ele... nu se întîmplau.
★

atacați, de data a-

TOT DESPRE

CONTROLUL MEDICAL
Alexandre de Merode, pre

ședintele comisiei medicale a 
C.I.O., răspunzînd unei întrebări 
privitoare la eventuala trauma- 

. tizare ce s-ar putea cauza prin 
controlul sexului la unele tinere 
sportive (unele înotătoare au 
mai puțin de 15 ani) a declarat: 
„Dacă din întâmplare am des
coperi o persoană 
care are neșansa 
anumite anomalii, 
posibilitatea de a 
mala. Sînt insă 
peste 10 ani ea va fi recunos
cătoare comisiei medicale, că 
i-a permis să ducă o viată nor
mală".

Explicînd procedura exame
nelor medicale pentru controlul

foarte tînăra 
să prezinte 
rămîne încă 
o face nor- 
convins că

sexului, Alexandre de Merode 
a precizat că ea este foarte 
rapidă: „25 de cazuri într-o 
jumătate de oră. Examenul 
constă în luarea unei probe de 
salivă și numai în cazul con
statării unui indice anormal se 
va trece la cultura de cromo
zomi. Numai după aceea, daci! 
e nevoie, se va trece la alte 
mijloace de examinare, supu- 
nindu-se cazurile dubioase co
misiei medicale a federației in
teresate și echipei căreia li 
aparține sportiva. Se pot ivi, 
firește, și cazuri delicate, dar 
oricum, rezultatul analizelor va 
fi ținut in cel mai strict se
cret".

Primii 
ceasta- sînt luptătorii (cei de 
la categoriile mari) fiindcă, 
se pare, maleabilitatea este 
invers proporțională cu vo
lumul mușchilor.

Scăpați de sub supraveghe
rea antrenorului Ion Cornea- 
nu, aflat la o importantă șe
dință tehnică, acești coloși 
par niște copii dezorientați 
care, după ce au jinduit a- 
marnic la cîte o clipă de li
bertate sînt dintr-o dată des
cumpăniți atunci cînd o do- 
bîndesc.

Deci, i-am găsit cumin- 
ței în camerele lor, pe unii 
dormitînd, pe alții scriind 
acasă, aplecați deasupra 
petecului de 
supra unui 
punctul de a fi pus „tuș", 
neverosimil 
in comparație 
și foaia albă, care, pare-se, 
îi pune totuși la grele în
cercări...

Printr-o astfel de cameră 
se trece în vîrful picioarelor, 
fiindcă oamenii aceștia grei 
eu un somn... ușor.

★
Sughițuri scăpate din hoho

te de rîs reținute, 
spre ultima dintre 
etajului al 5-lea al blocului 
nr. 3 ocupat de români. Do- 
minindu-și propriile paturi, 
Martinescu, Bușoi și Popescu 
stau de taclale, băiețește. Ii 
supun testului obișnuit și aflu 
că nu se poate... afla nimic! 
Antrenament și pregătiri, 
gajamente și ambiții.

Dar nu, de data asta 
mai renunț. Suport, prin 
mare, începutul greoi, cu 
petarea meciurilor amicale 
susținute pînă acum, unul cu 
portughezul, altul cu suede
zul, cu maghiarul etc 
reușesc să insinuez In 
vorbire adevăratul sens 
ne interesează pe toți 
care-i iubim pe sportivi și 
care vedem în ei, mai. ales, 
semeni de-ai noștri și mai 
apoi campioni 
și mîndrim cu 
ne seamănă și 
sînt diferiți).

Aflu o mică 
de toti folosită și anume că 
ANTRENAMENTELE 
FAC MEREU 
VERSAR DIN 
SUPERIOARĂ, 
REUȘITELE
DIN ANTRENAMENTE SĂ 
NU-ȘI POATĂ GĂSI PRAC
TIC CORESPONDENTUL IN 
REZULTATELE VIITOARE. 
MAI AFLU CĂ CEI DE LA.

Sînt pronunțate nume pres
tigioase : Bock, Ragnaar și 
altele despre care vom mai 
vorbi în aceste două săptă- 
mîni, pentru că disputa lup
tătorilor va începe de-abia la 
23 octombrie. Pînă atunci 
grijă față de păstrarea... (dar- 
vai, parcă am promis să nu 
mai intru în schemele tip ale 
conversației premergătoare 
concursurilor. Deci, să aban
donăm aci și să revenim 
oameni).

la

Tiparul i- P. „Informația*, Breauiaoa «w. 3®-—M, SusossșU

hîrtie ca a- 
adversar pe

de puternici 
cu stiloul

mă atrag 
camerele

an-

nu 
ur- 
re-

pînă 
con- 
care 

cei

(de aceea ne 
ei, pentru că 
nu pentru că

șiretenie, cam

SE 
CU UN AD- 
CATEGORIA 

PENTRU CA 
ACESTUIA

★
• Spectacolul de corrida 

care au asistat luptătorii, 
lele trecute, este o nadă ex
celentă. Știu că a curs mult 
singe și mai știu că sportivii 
trec drept curajoși autentici. 
Dar aflu, in risetele celor 
trei interlocutori, că Popes
cu, de față la discuție, ca .și 
Bolla și Țăranu, absenți s-au 
cam speriat și nu numai 
atît, căci 2—3 zile s-au uitat 
mai rezervați la mîncare, pre
ferind fructele, brînzeturile și 
sucurile albe sau portocalii 
(in nici un caz roșii...). In 
schimb, Martinescu și Bușoi 
povestesc cu lux de amănunte 
scenele 
tice la 
ceilalți trei 
ochii. „Coloșii 
tre s-au comportat ca niște 
veritabili mexicani, azvîrlind 
la urmă pernele de sub ei 
în arenă in semn de omagiu 
pentru toreador, trăgînd. însă 
o mică spaimă pînă au aflat 
că intrau în costul biletului, 
tocmai pentru a nu impieta 
asupra temperamentului lo
calnicilor 
casărilor.

cele 
care,

la 
zi-

drama-mai
fără îndoială, 

și-au acoperit 
' echipei noas-

și nici asupra in-

★
hazul cel mai mare 

a- 
cînd atmosfera fu- 
încălzită

Dar 
s-a stîrnit mai târziu, 
tunci 
sese încălzită cu puțin 

sînge de taur și cu emo
țiile mărturisite ale lui 
Popescu, pentru că am 
aflat că scumpii noștri 
„bebeluși" sînt niște frec
ventatori asidui, în timpul 
liber, 
din 
și-au 
lente

evident, ai clubului 
satul olimpic, unde 
valorificat unele ta- 
extra sportive și to-

Apr e
AVERY BRUNDAGE, pre

ședintele C.I.O., către pre
ședintele Mexicului, Gustavo 
Diaz Ordaz : „Multe mulțu
miri. A fost v.na dintre cele 
mai frumoase ceremonii de 
inv gurare a Jocurilor pe care 
mi le-aș fi putut închipui 
vreodată".

JESSE OWENS, cvadruplu

tuși înrudite cu sportul. 
Dumnealor sînt niște re
dutabili jucători de bili
ard și, în această ipostază, 
s-au înfruntat cu luptă
torii sovfetici pe care i-au 
întrecut net (ehe, dacă s-ar 
omologa rezultatul de la 
postavul verde pe sal
teaua de lupte, cine știe 
ce performanțe ar reuși 
năzdrăvanii noștri luptă
tori !)

Dar de înregistrările la 
unul din cele cinci magne- 
tofoane ale aceluiași club, cit 
nu ne-am distrat ! Aici au 
fost mai mulți amatori și fie
care pe rînd și pe urmă toți 
laolaltă s-au transformat în 
diseuri de muzică populară, 
firește, deoarece la o aseme
nea depărtare de casă nici o 
altă muzică nu pare mai dul
ce. Dar s-au constituit și-n 
cor (că tot văzuseră la tele
vizor Othello și parcă nici 
tristul mulatru nu fusese cine 
știe ce !).

★
Dar de meciul „mixt" de 

ping-pong cu asiaticele a- 
celea micuțe și agere (,-de 
unde or fi fost nici nu știm") 
pe care Martinescu și Bușoi 
(împreună, probabil, peste 
170 kg) le-au întrecut lejer 
'după spusele lor, în ciuda 
sprintenelii cu care ele țo- 
păiau în jurul mesei verzi cu 
fileu. (Cînd o afla Ella Con- 
stantinescu că luptătorii au 
reușit ceea ce nimeni după 
ea, mi se pare, n-a mai reu
șit în ping-pong, va deveni, 
pe drept, geloasă).

★
Și astfel am intrat puțin 

și-n viața adevărată a aces
tor băieți admirabili care sînt 
blînzi pînă intră pe saltea 
și care știu să se înfierbînte 
într-o discuție dacă le des
chizi un drum cît de mic și 
care se bucură ca niște copii, 
dar numai pînă cînd vine 
vorba de scrisori. Atunci, ei 
bine atunci, se cam posomo- 
răsc fiindcă nici lor facto
rul nu le-a prea adus nimic. 
Adică ce zic nu prea, că nu 
au primit chiar nimic. Bu
șoi, care este profesor de ma
tematici, ar fi așteptat ceva 
de pe la elevii lui, dar a- 
ceștia l-au și uitat probabil, 
că a tot fost ..pe drumuri în 
ultima vreme. în schimb 
Martinescu nu vrea să se dea 
bătut nici măcar în brațele 
nostalgiei : „Scrie domnule 
că mie mi-au venit multe 
scrisori de pe la fete. Poate 
așa mi-o scrie și cine tre
buie !...“

A luai sfîrșit. Ia Ciudad ds 
Mexico, sesiunea. Comitetului 
Internațional Olimpic. Secre
tarul general al C.I.O., Joan
nes Westerhoff a anunțat, în 
cadrul unei conferințe de 
presă, că parlicipanții la se
siune au hotărît ca începînd 
de la 1 noiembrie a.c. denu

mirea oficială, în cadrul Jocu
rilor Olimpice, a Germaniei 
răsăritene să fie Republica 
Democrată Germană. C.I.O. a 
hotărît, de asemenea, că atît 
timp cît segregația rasială va 
continua în Republica Sud- 
Africană, sportivii sud-africani 
nu vor participa la Jocurile 
Olimpice.

TORȚA OLIMPICĂ 
PE SCHIURI NAUTICE
Torța olimpică a luat primul 

contact cu solul mexican — du
pă cum se știe — din mîinile unui 
înotător. După terminarea cere
moniei de deschidere flacăra o- 
limpică a mai făcut un drum cu 
avionul de la Mexico la Acapul
co. De la aeroportul acestui oraș, 
flacăra a fost purtată de 61 do 
alergători, fiecare parcurgînd cîte 
500 de metri sub soarele arzător, 
deși aflat aproape de apus. Repre
zentantul președintelui C.I.O. a re
mis torța autorităților locale. Ce

remonia simplă dar fermecătoa
re a fost salutată de sute de co
pii îmbrăcați în albastru și alb, 
purlin d în mîini drapele de hîr
tie cu cercurile olimpice sau cu 
porumbelul alb al păcii. Dumi
nică după amiază, torța a fost 
încredințată unui schior nautic 
car0 — remorcat de o rapidă 
barcă cu motor — a traversat 
portul pînă Ia Yachting clubul din 
Acapulco de unde azi, luni, se 
dă plecarea în cursele ambarca- 
țiilor cu pînze.

9 CONTROLUL ANTIDO
PING AL GIMNASTILOR 
VA FI FĂCUT LA O JUMĂ
TATE DE ORĂ DUPĂ 
CONCURS. Sorții vor stabili 
numele celor doi gimnaști 
și două gimnaste cărora li se 
va face examenul.

9 Congresul Federației 
internaționale de hal
tere a hotărît introdu
cerea unei noi categorii 
de greutate, peste 110 
kg. Ga președinte al 
acestui for a fost rea
les americanul Johnson.

9 Cu prilejul tragerilor la 
sorți la probele de natație 
s-a constatat o participare re
cord la 100 m liber bărbați 1 
6& de conciirenți. Cele mai 
puține înscrieri au fost făcute 
la 200 m fluture femei — 25.

9 Tînăra înotătoare ma
ghiară Andrea Gyarmati (14 
ani) a stabilit la Ciudad de 
Mexico un nou record națio
nal în proba de 100 m flu
ture (1:06,8). Mama tinerei 
sportive este fosta campioană 
olimpică Eva Szekely care a

declarat ziariștilor : „Cred că 
fata mea va reuși să parcurgă 
la Jocuri distanța de 100 m 
fluture sub 1:06,0, dar sînt 
convinsă că abia la Miinchen 
ea va fi in plenitudinea for
țelor"'

® Cu prilejul unei reuniuni 
de natație la care au parti
cipat înotători din Australia 
și Marea Britanie, tînăra Ka
ren Moras (14 ani) și com
patriotul său Graham White 
(17 ani), ambii din Australia, 
au realizat 4:36,1 la 400 m 
liber și, respectiv, 2:01,8 la 
200 m liber. Bobby McGre
gor (Anglia) a cîștigat cursa 
de 100 m liber cu 55,4 s. 
Campionul olimpic de la To
kio Ian O’Brien (Australia) 
a obținut 1:11,0 la 100 m 
bras.

• Serviciul medical din 
satul olimpic apreciază la 
400 NUMĂRUL ATLEȚILOR 
CARE ACUZĂ DURERI 
MUSCULARE DIN CAUZA..-. 
TARTANULUI PISTEI STA
DIONULUI OLIMPIC.

Limbajul mîinilor este foarte utilizat in amalgamul de naționalități reprezentate în aceste 
zile la Mexico. Iată-l aici pe atletul sovietic Viaceslav Skomorohov (stingă) „discutând" cu 
alergătorul italian Sergio L.iani Telefoto : A.P.—AGERPRES

VERA 
CEASLAVSKA 

SE CĂSĂTOREȘTE 
ÎN SATUL 

OLIMPIC
Pentru ziua de 23 

octombrie s-a anunțat că
sătoria, în satul olimpic, 
a cunoscutei campioane 
de gimnastică Vera Ceas- 
lavska cu nu mai puțin 
cunoscutul atlet cehoslovac 
Josef Odlozil, medaliat cu 
argint la 1500 m la To
kio. In concursul final pe 
aparate la gimnastică (25 
octombrie), secretariatul 
competiției va avea desi
gur grijă să facă cuvenita 
rectificare de nume, Odlo- 
zilova în loc de Ceaslav- 
ska.

ci eri
campion olimpic în 1936 : 
„Aceasta a fost cea de-a 5-a 
festivitate inaugurală la care 
am asistat. Mi s-a părut cea 
mai impresionantă dintre toate. 
M-au emoționat, mal ales, mo
mentul lansării baloanelor și 
cel al depunerii jurămintului. 
Mexicanii au. meritat această 
splendidă festivitate olimpică".

ATLETISM : ora 10 (18) — 
100 m F (serii), prăjină B 
(calificări), disc B (calificări), 
ora 10,40 (18,40) — 400 m
F (serii) ; ora 15 (33) — 400 
mg B (semifinale), lungime 
F (FINALA) : ora 15,30
(23.30) — 100 m F (sferturi
de finală), greutate B (FI
NALA), suliță F (FINALA), 
ora 16 (24) — 100 m B (se
mifinale) ; ora 16,20 (0,20) — 
80(1 m B (semifinale) ; ora 
16,50 (0,50) — 20 km mars (ple
care) ; ora 17 (1) — 3 000 m 
obstacole B (scrii) ; ora 18 
(2) — 100 m B (FINALA) :
ora 18,20 (2,20) — 20 km
marș (SOSIREA).

BASCHET : de la ora 9 
(17) — meciurile : S.U.A.—
,’Senegal. Filipine—Spania,
J’orl.o Rico—Iugoslavia, Ita
lia—Panama (grupa A) ; 
LLR.S.S.-—Maroc, Coreea de
Sud—Polonia, Brazilia—Bul

garia, Mexic—Uruguay.
BOX : ora 13 (21) și ora 

17 (1) — meciuri elimina
torii.
FOTBAL : ora 15,30 (23,30)

— meciurile : Spania—Bra
zilia (gr. B la Mexico), ja

ponia—Nigeria (gr. B la Pu
ebla), Cehoslovacia—Guatema
la (gr. D la Guadalajara), 
Bulgaria—Tailanda (gr. D la 
Leon).

HALTERE : ora 10 (18)
— grupa A și ora 16 (24)
grupa B în categoria pană 
(FINALA).

HOCHEI PE IARBĂ : ora 
>10,30 (18,30) . — meciurile :
R.D.G.—Belgia , Noua Zee- 
landă—Mexic, India—R.F.G.; 
Spania—Japonia (grupa A); 
Kenya—Malaezia, Australia— 
Anglia, Franța—Pakistan, Ar
gentina—Olanda (grupa B).

PENTATLON MODERN : 
ora 8 (16) — proba de scri
mă.

POLO : de la ora 10 (18)
— meciurile : Brazilia—Ș.U.A.j
Cuba—U.R.S.S., (grupa A) ; 
•Grecia—Olanda. R.A.U.—Iu
goslavia, Japonia—Italia
(grupa Bl.

VOLEI : de Ia ora 10 (13)
— meciurile feminine : Pe
ru—Coreea de Sud, S.U.A.— 
Cehoslovacia, Mexic—Japonia, 
Polonia—U.K.S.S.

YAHTING : ora 12 (20) —
regata I.

tiv, săritura în lungime. La
20 km marș ia parte și Leo
nida Caraiosifoglu.

ATLETISM : Mihaela Feneș 
și Viorica Viscopdleanu par
ticipă în concursurile de la 
aruncarea suliței și, respec

Pe micul ecran
Ora 18—19J15 3 Transmisie 

in direct de la atletism.
Ora 21,20—22,50 ; Rep<*taj

filmat de ta întrecerile de 
duminică 13 octombrie.

Ora 23—2,30 : Transmisie di
rectă de la atletism.
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