
Redacția si administrația: str 
Vasile,Conta nr. 16, tel. 11.]0.05 
inlrrurban 72 si 286. Telex 

sportrom buc. 180.

Anul XXIV —Nr. 335 (5769)

& w a OLIMPIADA IBM
CONFIRMĂRI ȘI SURPRIZE 

ÎN ÎNTRECERILE atletice
Soarele strălucitor a luminat luni cerul capitalei mexicane 

ereînd o ambianță deosebit de plăcută atît pentru atleții 
competitori, cît și pentru numeroșii spectatori care au luat 
loc în tribunele atît de familiarului Stadio Universitario.

Ca și în ziua precedentă n-au lipsit rezultatele bune sau 
chiar foarte bune obținute, în special, în cursele Pe distanțe 
scurte, după cum n-au lipsit nici surprizele. La capitolul 
acesta, al surprizelor, se înscrie necalificarea pentru concurs 
(58,00 m) la aruncarea discului a canadianului George Puce 
(64,39 m în acest sezon) și eliminarea din cursa feminină de 
400 m a campioanei europene Ana Hmelkova.Ana Hmelkova.

JAY SILVESTER 
A FĂCUT PRIMUL PAS

Danek (Cehoslovacia) 59,34 
etc.

(R.F.G.) 53,5, 4. Fisher (Canada)
54.6, 5. E. Basilio (Mexic) 55,4, 6.
J. Bennett (Australia) 56,5; SE
RIA A II-A : 1. Penton (Cuba) 
52,8, 2. L. Board (M. Brit.) 52,9, 
3. I. Verbele (U.R.S.S.) 54,0, 4. U. 
Morris (Jamaica) 54,1, 5. Cowell 
(Canada) 54,3, 6. A. Hmelkova 
(Cehoslovacia) 54,9 ; SERIA A
III- A : 1. Van der Hoeven (Olan
da) 53,1, 2. E. Stroy (S.U.A.) 53,5, 
3. J. Simpson (M. Brit.) 53,6, 4. 
M. Noirot (Franța) 53,6, 5. 
Chemabway (Keni’a) 54,0, 6. S. 
Brown (Australia) 55,4; SERIA A
IV- A : 1. L. Pecenkina (U.R.S.S.)
53.7, 2. Green (M. Brit.) 53,9, 3.
K. Wallgren (Suedia) 54,2, 4. L. 
Drinkwater (S.U.A.) 54,5.

NUMAI 30 DE FEMEI au fost 
scutite de controlul sexului. 
Motivul 1 Ele participă in pro
bele de yahting, tir și călărie 
împreună cu bărbații și, ca ata
re, sînt scutite de acest con
trol.

pînă la Ciudad de Mexico, stră
bătând toată Asia de sud, Aus
tralia, Noua Zeelandă, Japo
nia și Mexicul. Erhard Schli- 
ckelmann autorul acestei per
formanțe a avut nevoie de 18 
luni pentru a ajunge la desti
nație.

Recordmanul mondial la 
aruncarea discului și-a anun
țat candidatura la medalia 
de aur. Din prima încercare 
el a obținut 63,34 m, cu 
2.34 m mai mult decît ob
ținuse Al. Oerter la Tokio, 
între cei ce-și vor disputa 
marți titlul olimpic se află : 
Losch (R.D.G.) 60,40, Milde 
(R.D.G.) 60,36, Carlsen (S.U.A.) 
60,36, Schaumburg (R.D.G.) 
60,14, Oerter (S.U.A.) 59,36,

RECORD OLIMPIC EGALAT 
DE TREI ORI

49,6 S NU SÎNT SUFICIENTE !

trei concurente ame- 
Wyomia Tyus (cam- 

din 1964), Margret 
și Barbara Ferrel au

Cele 
ricane 
pioana 
Bailes 
înregistrat: 11,2 s pe 100 m, 
cu care au egalat recordul 
olimpic de la Tokio. Iată re
zultatele seriilor :

1:1. W. 
rec. olim-
(M. Brlt.)

si Ion Covaci 
învingători la box

100 M (F) — SERIA 
Tyus (S.U.A.) 11,2 — 
pic egalat, 2. V. Peat , 
11,5, 3. V. Quesada (Cuba) 11,6, 4. 
M. Lubej (Iugoslavia) 11,6, 5. Mil
ler (Canada) 11,7; SERIA A II-A:
I. M. Bailes (S.U.A.) 11,2 — rec.
olimpic egalat, 2. M. Piotrowski 
(Canada) 11,3, 3. M. Cobian
(Cuba) 11,4, ’ “ ----- ------
tralia) 11,6,
II, "; A 11
(Australia) 11,5, 
(Cuba) 11,5, 3.
(U.R.S.S.) 11,5,
Brit.) 11,6, 5. Akindale 
11,6 ; SERIA A IV-A : 
winska (Polonia) 11,3, 2. R. Boyle 
(Australia) 11,4, 3. Chi-Cheng
(Taivan) 11,4, 4. D. James 
Brit.) 11,7,
11,9; SERI.

3. M.
4. P. Kilborn (Aus-
5. Meyer (Franța)

11,6; SERIA A III-A : 1. D. Burge 
F. Romay 
Samotesova

P. Neil (M. 
(Nigeria) 

1. I. Sze-

2. 
L.
4.

400 M GARDURI — semi
finale : I : 1. Frinolli (Italia) 
49,2, 2. Vanderstock (S.U.A.)
49.2, 3. Sherwood (M. Brit.)
49.3, 4. Schubert (R.F.G.) 49,3,
5. Dyrzka (Argentina) 49,8,
6, Toumminen (Finlanda) 
50,8, 7. Cooper (M. Brit.) 50,8, 
8. Maldonado (Venezuela) 
52,2 ; II : 1. Hennige (R.F.G.) 
49,1 — rec. european egalat,
2. Whitney (S.U.A.)
3. Hemery (M. Brit.)
4. Skomorohov (U.R.S.S.)
5. Knoke (Australia)
6. Poirrier (Franța)
7. Johnson (N. Zeelandă) 51,8.

ÎNAINTEA deschiderii oficiale 
a J.O. a avut loc un eveniment 
neprevăzut in program și care 
i-a amuzat mult pe spectatorii 
din Stadionul olimpic. Pe pista 
stadionului și-a făcut apariția 
un turist care pedala desculț 
pe o bicicletă. El era un globe
trotters care a venit pe bici
cletă din Berlinul occidental

CICLISM FEMININ

LA J.O. ?

zi a com-BOX. In a doua
petiției pugilistice, reprezen
tantul nostru C. Ciucă 1 - 
întrecut în cadrul categoriei 
muscă pe Hilmani (Maroc). 
El a obținut decizia la 
puncte, cu '4—1. Alte rezul
tate : cat. muscă : Olech (Po
lonia) cîstigă prin neprezen- 
tare la H. Cintron (Porto 
Rico); Mwansa (Zambia) b.p. 
Diaz (Filipine) ; cat. serni- 
mijlocie: Garbey (Cuba) b. 
ab. r. I pe McCusker (Irlan
da) ; cat. mijlocie mică: 
Covaci b.p. Stachurski ; de
cizie 3—2.

Ciucă l-a

VOLEI. Un rezultat sur
prinzător, Peru — Coreea de 
Sud (F) 3—0 (13, 6, 9) și o 
victorie așteptată, Cehoslova
cia _ S.U.A. (F) 3-1 (7, —11, 
9, H).

HOCHEI PE IARBA. Tn 
grupa A : Belgia — R.D.G. 
4—0 (1—0) !, Spania — Japo
nia 0—0 ; Noua Zeelandă — 
Mexic 2—0 (0—0) ; în grupa 
B : Pakistan — Franța 1—0 
(0—0); Kenya — Malayezia 
1—1 (0—1); Argentina —
Olanda 0—7 (0—1).

POLO. Primele meciuri din 
turneul olimpic: S.U.A, — 
Brazilia 10—5 (3—1, 2—1,
0—1, 5—2) în grupa A și 
Olanda —Grecia 9—5 (2—0, 
3—2, 0—1, 4—2) în grupa B.

BASCHET. Reprezentativele 
S.U.A. și U.R.S.S., favoritele 
competiției, au înregistrat noi 
succese. Nordamericanii au 
întrecut echipa Senegalului 
cu 93—36 (44—15), iar cam
pionii mondiali au obținut 
victoria în fața Marocului cu 
123—51 (51—30). Un alt re
zultat : Polonia — Coreea de 
Sud 77—67 (38—27).

49.2,
49 3
49,6,
49,6,
51.2,

PRĂJINĂ (calificări la 
4,90 m): Alarotu și Mustak- 
kari (Finlanda), Seagren și 
Fennel (S.U.A.), Schiprowski 
și Engel

Comitetul 
Federației 
ciclism 
unit la 
hotărât, 
sprijine 
de a 
olimpic 
rea
feminin 
rilor Olimpice.

de conducere al 
internaționale de 

amator (F.I.A.C.), re- 
Ciudad de Mexico, a 

printre altele, să 
propunerea sovietică 

se cere Comitetului 
internațional include-

unor probe de ciclism 
în programul Jocu-

(M.
(R.F.G.) 

E. Glez- (R.F.G.), Bliznețov și

kova (Cehoslovacia) 11,6, 2. R. 
Meyer (R.F.G.) 11.7. 3. L. Golo- 
mazova (U.R.S.S.) 11,7, 4. T. Hen- 
nippman (Olanda) 11,7, 5. Berto 
(Canada) 11,8; SERIA A VI-A : 
1. B. Ferrel (S.U.A.) 11,2, — rec. 
olimpic egalat, 2. L. Jarkova 
(U.R.S.S.) 11,5, 3. W. Van den 
Berg (Olanda) 11,5, 4. Bodunrin 
(Nigeria) 11,6, 5. G. Balogh (Un
garia) 11,8.

CELE 16 SEMIFINALISTE
400 M (F) — SERIA 1:1. C.

Besson (Franța) 53,1, 2. J. Scott
(S.U.A.) 53,5, 3. H. Henning

Maliutin (U.R.S.S.), Papanico- 
lau (Grecia), Nordwig (R.D.G)., 
D'Encausse (Franța), Sola 
(Spania), Bull (M. Brit.), Miu- 
wa (Japonia) și Isaksson 
(Suedia).

100 M (F) — sferturi de 
finală: I: Ferrel (SLU.A.) 
11,1, 2. Glezkova (Cehoslova
cia) 11,2, 3. James (M. Brit.) 
11,3, 4. Cobian (Cuba) 11,4 ; 
II: Tyus (S.U.A.) 11,0 — nou 
record mondial etc.

PRIMUL ÎNVINGĂTOR al 
celei de-a XlX-a Olimpia
de, alergătorul kenian 
Naftali Temu trece linia 
sosirii — fără vreun efort 
vizibil — în cursa de 

10 000 metri.

TELEFOTO
A.P.-AGERPRES
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DINAMO BUCUREȘTI A ClȘTIGAT

PREMIUL ANTICHITĂir LA CICLISM
„ETAPĂ JUBILIARĂ ■ ■■

Duminică s-a 
competiția ci-

ATENA, 14. - 
încheiat la Atena 
clistă de lung kilometraj „PRE
MIUL ANTICHITĂȚII". Ultima 
etapă, a 7-a, Atena — Marathon 
— Atena 197 km, a revenit 
elvețianului Sphan, cronometrat 
cu timpul de 4 h. 41:15. El a 
fost urmat la 17 s de Soucek 
(Cehoslovacia) și la 1 
românul C. GRIGORE, 
dersen (Danemarca) 
Tyghem (Belgia).

Cicliștii români au 
comportare meritorie în această 
întrecere la startul căreia s-au 
aliniat 26 de echipe din 18 țări. 
La capătul celor 1 016 km (im- 
părțiți în 7 etape), echipa clu
bului sportiv DINAMO BUCU
REȘTI (Walter Ziegler, Con
stantin Grigore, Nicolae Ciu- 
meti, Vasile Selejan, Constantin 
Ciocan — antrenor NICOLAE 
VOICU) a ocupat locul I, în- 
trecînd formații redutabile, în 
componența cărora se aflau ci
cliști participanțl la „Cursa 
Păcii", „Tour de 1’Avenir", cam
pionatele mondiale și Jocurile 
Olimpice. Este o performanță 
remarcabilă pentru care merită 
felicitări. Iată, de altfel, cum 
arată clasamentul general final
pe echipel

1. DINAMO BUCUREȘTI 77 h 
06:59; ț Danemarca la 11:01;

min de 
de

Și
Go- 
van

avut o

5. Bratislava Ia 20:09 ; 4. Bel
gia la 24:18 ; 5. Brno la 29:33 ;
6. Elveția la 37 :29 etc. Victoria 
în clasamentul individual a re
venit danezului Nielsen care a 
totalizat 25 h. 38:32. El a fost 
urmat de : 2. van Tyghem (Bel
gia) la 43 s ; 3. Soucek (Ceho
slovacia) la 1:43 ; 4. NICOLAE 
CIUMETI la 3:42 ; 5. WALTER 
ZIEGLER la 4:04 ; 6. Sphan (El
veția) ; 7. Dolezel (Cehoslova
cia) ; 8. Svoboda (Cehoslovacia) 
etc.

Așadar, s-a scurs și etapa a 
X-a. Și pentru că a fost a ze
cea, ne-am gîndit să o nu
mim... jubiliară. Am denumi
t-o așa, sub impulsul cifrei, 
căci în ce privește marcarea

COMENTARIUL
NOSTRU

evenimentului — după evolu
ția echipelor — ea a trecut 
neobservată și de jucători și 
de antrenori.

Cu unele excepții, „jubiliara 
etapă" a semănat ca două pi
cături de apă cu etapa a III-a, 
cu a V-a, cu a VII-a, mă

rog cu care doriți, deoarece, 
deși au trecut 10 săptămîni, pe 
stadioane se fac încă simțite 
multe din tarele fotbalului 
nostru. în acest sens, citirea 
cu atenție a relatărilor meciu
rilor apărute în ziarul nostru 
de ieri convinge și pe cei mai 
puțin inițiați în ale fotbalului.

Am fi nedrepți, totuși, dacă 
n-am reține că în jocul unor for
mații s-au produs oarecari re
virimente. Astfel e de remar
cat maniera sobră a echipei a- 
rădene în meciul cu Progresul, 
impetuozitatea Farului în pri
ma repriză a meciului cu Di
namo București ; constanța cu 
care „U“ Craiova se menține 
în fruntea plutonului datorită 
unei munci perseverente la 
antrenamente, jocul elegant al 
înaintașilor de la Dinamo 
București și eficacitatea celor de 
la Steaua. Dar, în această a X-a 
etapă a fost semnalată — din 
nou — întreaga gamă a nea
junsurilor pe le-am mai amin
tit și cu alte prilejuri și pe 
care, probabil, o să le mai po
menim, deoarece măsuri efi-

Cristian MANTU

(Continuări in pag. a 3-a)

Excelentul Dumitrache 
produce panică in careul 

Farului
Foto V. BAGEA0

HALTEROFILUL iranian Na- 
ssiri a primit medalia olimpică 
de aur din mina unui compa
triot. Cel ce a avut plăcuta mi
siune de a remite medaliile pri
milor clasați la haltere a fost 
prințul Reza Pahlavi, fratele 
șahului Iranului, care este și 
președinte al Comitetului Olim
pic Iranian.

■
CONDUCĂTORUL delegației 
sportive a Kenyei a declarat 
presei că mai are un atlet ca
pabil de mari surprize, pe ma- 
ratonistul Paul Moses, in vîrstă 
de 1.9 ani și care ca și Temu 
face parte din același trib 
excelenți alergători: Kisii.

ele

ANTRENORUL echipei 
baschet a Cubei este 
internațional al reprezentati
vei U.R.S.S., Butautas.

de 
fostul

REPORTAJE ȘI

COMEN TARII,

DE LA

TRIMISUL

NOSTRU

SPECIAL

LA A XIX-A

OLIMPIADĂ

La ora închiderii ediției, săritoarele în lungime, ir 
și Viorica Viscopoleanu, și-au început concursul

GAMMOUDI: „
A

Imi pare rău../

care

După terminarea cursei de 10 000 metri în care a ocupat 
locul III, alergătorul tunisian MOHAMED GAMMOUDI a de
clarat : „Cînd Wolde și Temu au trecut în frunte, mi-am dat 

seama că nu mai am nici o șansă. îmi pare rău că de la o 
medalie de argint, obținută la Tokio, am ajuns la una de 
bronz. Se pare că nu m-am antrenat destul la altitudine: 
doar 16 zile la Font Romeu și 10 zile la Flgstaff“.VOLUPTATEA CULORII

«
 Nu mă îndoiesc că în 

orice oraș olimpic ceea ce 
interesează, în primul rînd, 
în zilele marii întreceri 
sportive, sînt competițiile. 
Nimic mai adevărat, dar...

...Dar sînțem oameni și, 
oricît de nemăsurată ne-ar fi dragostea 
față de sport, ne mișcăm și altfel, prin
tre oameni, gîndim, privim și simțim timp 
de cîteva săptămîni în perimetrul unui 
oraș și al unui popor, care doar 14 zile 
din viața lor vor sta sub semnul sportu
lui, și nu putem — oricît ne-am strădui 
să închidem ochii minții și, cu atît mai 
puțin, pe aceia ai sufletului. Nu putem 
trece nepăsători pe lîngâ 7 milioane de 
mexicani, atîți cîfi trăiesc aici, numai fi
indcă sîntem «nebuni* după sport. Nu pu
tem să nu deschidem ușile muzeelor, fi
indcă dincolo de ele nu vom întîlni cu
loarele ori gazonul cu care ne-a obișnuit 
stadionul. Și, în general, nu putem pleca 
de aici fără a avea dreptul să spunem : 
am văzut și am Înțeles ceva din Mexic.

De aceea, probabil, tn zilele ce vor 
urma, voi mai da răgaz creionului, Întă
rit de practica atîtor discipline sportive, 
lăsîndu-l să mai Însemne și ceea ce i-a 
plăcut în peregrinările lui, celui ce-l mî- 
nuiește, chiar dacă nu va folosi vocabu
larul specific sportului, ale cărui trasee 
grafice ie-a învățat, simt, pe dinafară.

Mai înainte de a-și dezvălui tulburata 
dar minunata sa istorie, orașul Mexico te 
întîmpină cu culorile sale. Ș.i cred că 
aceste culori, armonizate după tipicul mo
zaicurilor devenite celebre aci și în lume, 
îi croiesc vestimentul cel mai pregnant pe 
care orașul îl poartă, cu aceeași plăcută 
îneîntare cu care vizitatorii săi i-l admiră, 
atît în faptul zilei cît și în acel al nopții. 
Este costumul de toată ziua al Capitalei. 
Ciudad de Mexico se prezintă, fără îndo
ială, ca o citadelă a contrastelor, adesea 
brutale, deoarece arhitectura sa explozivă 
(chiar în cadrul atît de labil al modernis
mului, presupunînd nu numai artă și teh
nică ci și comodități rafinate) se alătură 
unor construcții modeste, unor resturi, ade; 
seori, a ceea ce a putut fi o clădire, și 
asta chiar în plin centrul orașului și — 
mai cu seamă — spre marginile sale. 
Mexicul se transformă, fenomenul fiind 
evident, dar dubla existență a celor două 
caracteristici menționate va rezista, desi
gur, încă multă vreme.

Dar dragostea față de culoare, de. acea 
culoare pe care ochiul nostru o înregistrea
ză cu uimirea datorată faptului inedit, este 
o trăsătură de unire viguroasă, cimentul 
— dacă vreji — care leagă între ele 
contradicțiile, ca pe niște plăcute de ce
ramică, unificîndu-le sub cupola sa atot-

nuiește, chiar

fiind

cuprinzătoare, într-o unitate care îneîntă. 
Nu este aici vorba de ceea ce natura a 
conferit din paleta sa diversă orașului, ci 
de ceea ce oamenii locurilor au imaginat 
și au realizat. Verdele este crud și paste
lat totodată ; portocaliul are o strălucire 
transparentă ; rozul 
dar fără să ardă ; 
cu verdele fructului 
mă ; galbenul are o 
trecînd prin variate 
pe care îmi închipui că le are chiar găl
benușul pus la fiert, iar frezul, ei bine, 
frezul reprezintă mîndria mexicanului ca- 
re-l prepară cum numai el știe s-o facă(!) 
astfel îneît, o dată văzut, poate fi deo
sebit dintr-o mie. Așa cum noi avem al
bastrul de Voroneț (iară a-i curoaște însă 
și rețeta), mexicanii își au frezul lor, însă 
cu toate detaliile pregătirii iui.

Dar asta nu este totul, pentru că local
nicii au îndrăzneli de neconceput la alții 
în combinarea paletei lor coloristice, în 
care negrul și albul și.cafeniul și roșul 
cel sincer ca sîngele, intervin adeseori. 
Casele cele mai sărăcăcioase, gardurile 
de lemn sau tablă, ori pur și simplu pie
trele negre-verzui provenite, probabil, din 
lavă răcită de veacuri, îngrămădite una 
peste alta ca adăpost al căsuței de din
colo de ele, sînt vopsite cu acest senza
țional penel, înfrumusefînd pînă și triste
țea unor lăcașuri precare. Deasupra, la 
vedere, ghivece cu flori sau improvizații 
de ghivece din cutii de conserve vopsite 
cu aceeași originalitate, susțin o varietate 
de flori cu ale căror fețe se combină de 
minune. Și cine nu are asemenea podoabe, 
arborează măcar tricolorul mexican, în 
roșu, alb și verde, pe toată întinderea 
casei.

De unde au învățat oamenii locurilor 
lecția fanteziei și armoniei policrome care 
° ?' din privirile marilor pictori ai
țării lor ? De la vegetația florală care, 
acum, în octombrie, îngemănează în ace
lași buchet, trandafirii, cîrciumăresele, pă
răluțele, daliile, gura leului, garoafele, 
ochiul boului, orhideele, în toate culorile 
închipuirii, margaretele delicate și-atîtea 
alte flori nevăzute ori necunoscute mie ? 
Ori poate de la curcubeul cerului tropical 
azvîrlit de la un Ocean la celălalt, peste 
lanțurile Sierrei Madre ? Sau, foarte sim
plu, din ciobul ceramic al străbunilor, în 
care mii de ani aceștia au amestecat vop

selele în ritualuri secate, transmifînd ur
mașilor de azi doar voluptatea căutării 
culorilor în sursele reale ale naturii sau 
în cele nevăzute ale viselor.

reprezintă o flacără 
bleu-ul se convertește 
de fistic devenit cre- 
târie de miez de ou, 
nuanțe intermediare

Emanuel VALERIU

Ciudad de Mexico, 14 octombrie
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O TOAMNĂ COMPETIȚIONALĂ CARE
NU E, TOTUȘI, PREA SĂRACĂ...

Perspective participării gim- 
naștilor noștri la Jocurile O- 
limplce de la Ciudad de Me
xico a determinat, cum era și 
firesc, programarea principale
lor competiții interne Înaintea 
acestui mare eveniment. Așa se 
face că in sezonul de toamnă 
agenda competițională este mai 
puțin încărcată, atenția princi
pală a gimnaștiior fruntași fi
ind îndreptată, de pe acum, 
spre întrecerile de mare an
vergură din 1969.

Totuși, citeva dintre com
petițiile programate în peri
oada următoare rețin atenția. 
Să ne referim, mai întîî, la 
concursurile internaționale în
scrise în această toamnă pe 
agenda gimnaștiior noștri.

ECHIPA REPREZENTATIVA 
de gimnastică artistică va evo
lua la finele acestei luni (26— 
27) la Tallin, in compania se
lecționatei R.S.S. Estone. După 
concursul de verificare pro
gramat la 30 septembrie, un 
grup de sportive au fost se
lecționate in lotul care se pre
gătește, în Capitală, pentru a- 
propiata întîlnire internaționa
lă, Intre acestea, se află Ana 
Moțet, Iulia Zaharia, Livia Gra

DE LA UN BUT LA AL TUL
GLORIA-CONSTRUCTORUL

6—8 (6—8). Tn prima parte, 
meciul a avut o desfășurare 
interesantă, dar nu a trecut 
mult și a căzut în anonimat, 
în special după pauză, nive 
Iul tehnic și spectacular a co- 
borît foarte serios. Mai mult 
încă, nervii jucătorilor l-au 
pus la grea încercare pe arbi
tru (dr G. Eftimescu), care a 
fost nevoit să dicteze nume
roase lovituri de pedeapsă ca 
urmare a actelor de indiscipli
nă. Punctele Gloriei au fost 
realizate dintr-o încercare și 
o lovitură liberă, iar cele ale 
învingătorilor printr-un drop
goal și o încercare transfor
mată (A. Păpădie — coresp.).

PROGRESUL STEAUA 6—16 
(0—11). Pînă la jumătatea re
prizei secunde, învingătorii au 
dominat net, dar, apoi, rugbyș-

MULTE
ĂBSEJIJt

ÎN „CUPĂ f. 0.

Foarte puțini spectatori 
craioveni au asistat la in- 
tîinirea dintre echipele Elec- 
iroputere din localitate și 
Muscelul Cimpulung Antre
norul Panaitescu n-a putut 
prezenta in ring decît 8 bo
xeri. așa că formația sa a 
pierdut cu scorul de 30-0. 
Regulamentul „Cupei F.R. 
Box" prevede că pentru a 
putea lupta in meci oficial, 
echipele trebuie să tie alcă
tuite din cel puțin 9 pugi- 
liști. Oaspeții au fost lipsiți 
de aportul a 3 boxeri : I. 
Grăjdeanu, deși chemat din 
timp de la Pitești, n-a ve
nit, I. Ivan a pretextat că 
„se mută" și a refuzat să 
facă deplasarea la Craiova, 
iar ta categoria mijlocie 
cimpulungenii n-au repre
zentant. Și craiovenii au 
fost lipsiți de aportul unui 
sportiv : „musca" C. Dumi» 
trașcu a depășit categoria. 
Așa șe explică scorul de 
30-0. Ceea ce nu ne expli
căm, este slabul interes al 
celor două echipe față de 
această competiție.

Așa stînd lucrurile, me
ciurile de la Craiova au 
avut un caracter amical. RE
ZULTATE TEHNICE : C. 
Truică (E) b.p. A. Bidilică : 
N Constantin (E) b.p. N. 
Manea ; I. Mihăileanu (E) 
b.p. I, Măceș; I. Streche
(E) egal cu I. Soare ; M, 
Goanță (E) b.p. I. Voicilă; 
C. Filipescu (E) b.p. Gh, 
Dumitrescu ; Gh. Maidan 
(M) b. dese. 1 N. Cazacu ; 
A. lancu (M) egal cu I. Să» 
nătescu — decizia îl dez
avantajează pe boxerul din 
Cimpulung.
• Farul Constanța — Dina

mo Brașov 33—0. Meciul a 
fost amiral, deoarece oas
peții n-au prezentat decît 
8 boxeri, lată rezultatele: 
P. Manole (F) b.p. I, Oprea; 
C. Soșoiu (F) b.ab. 3 M. 
Șuc; O. Bariu (F) bp. A- 
Pițigoi ; I. Olteanu (F) b.p. 
G. Buta ; I. Pițu (F) b.k.o. 
2 M. Teodorescu ; Gh. Preda
(F) egal cu I. Petrea ; A. 
Gall (D) b.p, V. Zadrigal; D. 
Anghel (F) și N. Oprea (D) 
au fost descalificați.
(C. POPA, coresp. principal)

9 Metalul Plopeni — 
A.S.A. Oradea 26-14 Cea 
mai frumoasă partidă au 
furnizat-o P. Covaliov (M) 
și V. Așchileanu, primul 
cîștigînd la puncte. (A. 
Vl.ASCEANU, corespt prin
cipal).

In celelalte meciuri ale 
etapei a doua s-au înregis
trat rezultatele: Progresul 
Brăila — Dunărea Galați 
29—12; U.M. Timișoara — 
C.S.M- Cluj 17—24; Con
structorul Hunedoara — Me
talul Bocșa 20—20. 

ma, Victoria Vîlcu, Ileana Ni- 
colae, Marilena Niculescu, 
Georgeta Bernea, Mihaela Ni- 
colăescu.

DINAMOVIADA va avea loc 
în acest an la Sofia, în zilele 
de 15—17 noiembrie. In vede
rea acestei dificile confruntări, 
echipele noastre campioane, 
formațiile (feminină și mascu
lină) dinamoviste, se pregătesc 
pentru ocuparea unor locuri 
superioare celor cucerite la tre
cutele ediții ale acestui tradi
țional concurs. Rodica Apătea- 
nu, Rozalia Filipescu, Olga Ște
fan, Gheorghe Tohăneanu, An
ton Cadar și ceilalți compo
nent ai celor două echipe au 
toate posibilitățile să realizeze 
aceasta.

SELECȚIONATELE DE JU
NIORI ale țării au programate 
în această toamnă două con
fruntări cu echipele similare 
ale R.F. a Germaniei. Peste 
citeva zile, antrenorii George 
Chiose, Tatiana Isar, Norbert 
Kuhn, Maricica Raicu și Ma
rina Bibire vor începe munca 
de pregătire propriu-zisă a 
concursului de Ia 25—26 octom
brie avînd de ales echipa din
tre cele mai bune tinere gim
naste care s-au evidențiat la 
„Cupa speranțelor olimpice" de 
la Cluj. Vor fi chemate la pre
gătire Felicia Dornea, Ofelia 
Alexa, Mia Variu, Petruța Pa- 
ciurcă, Vanda Ispravnicu, Ma
riana Gheciov ș.a. Meciul din
tre echipele de juniori ale Ro
mâniei și R.F. a Germaniei

tii de la Progresul au părut 
a-și aduce aminte că nu stau 
pe roze în clasament, ieșind 
hotărîți la joc și reducînd di
ferența de la 0—11 la 6—11. 
Din nou, însă. în acest mo
ment, o greșeală în apărare a 
echipei Progresul le-a permis 
sportivilor de la Steaua să în
scrie o încercare (transformată), 
care a pecetluit soarta/ parti
dei. Au înscris R. lonescu (2 
încercări), Ghiță Dan (o încer
care), Durbac (un drop-goal și 
2 transformări) pentru Steaua, 
respectiv Ghica (2 lovituri de 
pedeapsă) pentru Progresul. A 
arbitrat bine Șt, Constantines- 
cu (D. Dumitrescu — coresp.).

AGRONOMIA CLUJ-UNI- 
VERSITATEA TIMIȘOARA 
8—8 (0—0) Rezultat echitabil, 
mai ales in raport cu perioa
dele de dominare ale ambelor 
echipe Gazdele au condus cu 
8—0... Punctele au fost înscri

APRECIERI

DUPĂ 4 ETAPE

Așa cum se intimplă, din pă
cate, de multi ani, este cert că 
și in această ediție lupta pentru 
titlul de campioană națională 
se va da numai între Dinamo 
și Steaua. Cu loturi evident 
superioare, cele două echipe au 
cîștigat duminică la scoruri 
concludente și au rămas singu
rele neînvinse după patru eta
pe. Pentru antrenorii și jucă
torii celor două formații, pre
zența în fruntea clasamentului 
constituie, desigur, prilej de sa
tisfacție. Dar, să nu se uite, 
pretențiile asupra echipelor 
Dinamo și Steaua sînt mult mai 
mari. Ele nu se limitează la 
victorii mai mult sau mai puțin 
facile în campionatul țării (și 
care se datorează posibilități
lor aproape nelimitate de a le
gitima pe cei mai buni jucători 
ai țării, precum și condițiilor 
superioare de pregătire), ci se 
extind asupra activității lor in
ternaționale. Peste puțină vre
me. Dinamo și Steaua vor juca 
în „C.C.E." și „Cupa cupelor", 
competiții care trebuie să con
stituie principalul obiectiv în 
pregătirea acestor formații, ca 
și prilejul cel mai potrivit de 
a-și demonstra valoarea.

CÎND VREMEA E SPLENDIDĂ...

Incontestabil, vremea merită 
să fie evocată în toate croni
cile. Pentru că ea sprijină, con
secvent, cu adevărată eficiență, 
cursele noastre de cai !... Da
torită ei, în exclusivitate, in
cinta de la Ploiești a fost du
minică foarte populată. In li
nii generale, beneficiarul reu
niunii a fost —- probabil prin 
rotație.,, — antrenamentul lui 
Avram, învingător cu Iasomia, 
Zagreb și Auta. Ultima a avut 
nevoie, însă, de conducerea bă
iatului de grajd Nicu Sandu, 
ca să obțină prima victorie in 
acest an, ceea ce nu este prea 
onorabil pentru antrenor sau 
conducătorul Popa! Cîte două 
succese au obținut Mircea Ște- 
fănescu și Gh. Popescu. Ulti
mului trebuie să-i reproșăm 
insă că in final, un cal se cra
vașează orizontal și nicidecum 
lateral, cum a făcut-o cu Ric- 
șa. A mai cîștigat Mesteacăn, 
reabilitindu-se singur de insuc

este programat în zilele de 23— 
24 noiembrie. In perioada 4—20 
a lunii respective, un lot de 
gimnaști pînă la 18 ani se vor 
afla in pregătire comună în 
Capitală, sub supravegherea 
antrenorilor Mircea Băduleș- 
cu, Ștefan Hărgălaș, Titus Isar 
și Petre Sacerdoțeanu. Printre 
cei cuprinși în lot se află ti
nerii Radu Branea, Gh. Iușan, 
Gh. Nicoară, Aurel Munteanu, 
Florin Popovici, Nlcolae Opres- 
cu, Dan Grecu, Constantin Pe
trescu, Adrian Stoica ș.a.

SINT PRECONIZATE, de a- 
semenea, participări individu
ale la unele concursuri ce vor 
avea loc în Iugoslavia (23—24 
noiembrie-feminin) și Franța 
(28 noiembrie — 1 decembrie, 
feminin și masculin).

DINTRE COMPETIȚIILE 
INTERNE, cea mai importantă 
este, desigur, „Cupa Federa
ției", programată în zilele de 
21—22 decembrie în orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. La 
concurs vor participa toți maeș
trii și maestrele, precum Și pri
mii șase gimnaști din țară la 
toate categoriile de clasificare. 
Deci, în perspectivă, un concurs 
de mare interes și de mare a- 
tracție atit pentru specialiști 
cit și pentru iubitorii gimnas
ticii din orașul moldovean.

Sibiul va găzdui (14—15 de
cembrie) finala campionatului 
național de „artistică", iar A- 
radul, finala campionatului de 
juniori (băieți și fete), în zi
lele de 15—17 noiembrie.

se de Cordoș I (o încercare) și 
Cordoș II (o lovitură de pe
deapsă și o transformare) pen
tru gazde, respectiv de Suciu 
(o încercare) și Haralambie (o 
lovitură de pedeapsă și o 
transformare) Bun arbitrajul 
lui T. Nasta (M. Radu — 
coresp.).

RULMENTUL B î R L A D- 
ȘTHNȚA PETROȘENI 9-6 
(3—3). Un joc de bun nivel 
tehnic, cu acțiuni reușite ale 
ambelor linii de treisferturi. 
înaintarea bîrlădenilor și-a do
minat adversarii direcți și a 
decis victoria. De menționat 
nota de sportivitate a meciului. 
Au înscris Ciorici (drop-goal), 
Manase (încercare) și Sîrghie 
(încercare) pentru Rulmentul, 
respectiv Crăcîunescu (lovitură 
de pedeapsă) și S. Popa (încer
care) pentru studenții din Va
lea Jiului. A condus bine I. 
Tăutu. (E. Solomon — co
resp ptinc.).

POLITEHNICA IAȘI-FARUL 
CONSTANȚA 6—0 (3—0). Gaz
dele au cîștigat pe merit, iar 
scorul putea fi mai mare. Au 
înscris Pândele (încercare) și 
Gheorghiu (lovitură de pedeap
să) A arbitrat cu scăpări Șt. 
Cristea (D. Diaconescu — co
resp. print'.).

Plăcute evoluții au avut Ra
pid și Politehnica București, 
precum și Politehnica Galați. 
Printr-o muncă asiduă, compe
tență, antrenorii Grigore Ava- 
chian Vasile Popescu și Petricâ 
Vasiliu au dovedit că perfor
manțe bune, meciuri spectacu
loase și de bun nivel tehnic 
pot fi realizate și cu loturi mai 
modeste, fără nume sonore. Pro
mițătoare, de asemenea, com
portarea studenților brașoveni 
șj timișoreni. La ultimii s-a 
făcut, în sfîrșit, cotitura aștep
tată de ani de zile. Universita
tea Timișoara are acum un lot 
întinerit și cu mari perspective. 
Cit privește I.C.H.F.-ul, tatonă
rile din primele etape au dus 
la cristalizarea formație; de 
bază, la coeziunea fără de care 
este greu de presupus obținerea 
rezultatelor favorabile. Univer
sitatea Cluj, în schimb, trece 
printr-o criză prelungită, pe 
care sperăm să o vedem depă
șită de această echipă cu pres
tigiu în baschetul românesc, 
I.E.F.S. a înregistrat patru in
fringed consecutive, fapt care 
îi periclitează răminerea în di
vizia A și trebuie să dea de 
gîndit în egală măsură antre- 

cesul nemeritat pe care i l-a 
administrat în urmă cu o reu
niune conducătorul său.

în ansamblu, reprezentanții 
generației de doi ani și-au con
tinuat eu mult succes escala
darea recordurilor, dar cu a- 
ceasta nu este satisfăcută con
statarea că mînjif nu impresio
nează decît prin citeva exem
plare. Anunțăm — la solicita
rea antrenorului — că iapa E- 
lida demonstrează la lucru va
lori superioare recordului o- 
ficial iar Flora (fără cererea 
antrenorului) a fugit ieri cu 
multă dezinvoltură recordul de 
1:44,0, după ce la ultima per
formanță se arătase incapabilă 
Să meargă trap 100 de metri...

Rezultatele tehnice : 1. Ia
somia (Gh. Avram) 38.2 ; Frun
tașa, Hortansa; 2. Halvița (M. 
Ștefănescu 37.2 ; Obraznic, 
Rogoz ; 3. Făclia (Gh. Popescu) 
32.7: Numida, Habanera ; 4.
Zagreb (G Avram) 36.1, Se
ceriș, Rouă : 5 Aura (N. San
du) 32 ; Vulpașin, Orator ; 6. 
Mesteacăn (S. Teofil) 27.4 : 
Vrăjitor, Rebus; 7. Ricșa (Gh. 
Popescu) 28.6, Plutaș, Kadir; 
8. Inel (M. Ștefănescu) 42,3, 
Flora, Voltaj.

Niddy DUMI1RESCU

In derbiul etapei, Steaua— 
Politehnica Timișoara, bucu- 
reșteanul Cristian Gațu a 
avut din nou o comportare 
remarcabilă. Iată-l în imagine 
șutind, după ce și-a depășit 

toti adversarii.
Foto ; V. BAGEAC

• Surpriză de proporții la Galați: Dinamo București învinsă
MASCULIN

POLITEHNICA GALAȚI- 
DINAMO BUCUREȘTI 17—15 
(12—10). Partidă de bun nivel 
tehnic, în care studenții, orga- 
nizindu-se mai bine în atac, 
au smuls două puncte prețioa
se dinamoviștilor bucureșteni. 
Oaspeții, siguri de victorie, nu 
s-au concentrat în suficientă 
măsură, au comis greșeli în 
atac și au dat astfel posibilita
tea gazdelor să înregistreze 
surpriza campionatului mascu
lin. Pădure 9 (Polit.) și Licu 5 
(Dinamo) au fost principalii 
realizatori. Slab arbitrajul plo
ieșteanului C. Senche. (State 
Constantirsescu — coresp.).

STEAUA-POLITEHNICA TI
MIȘOARA 21—11 (10—7). Der
biul etapei a corespuns aștep
tărilor și acest lucru s-a dato
rat în special bucureștenilor 
care, în cea mai mare parte a 
timpului, au acționat în viteză, 
au înscris din faze spectacu
loase, reușind să-și concretize
ze superioritatea. Deși învinși, 
timișorenii au lăsat (ca și în 
partida cu Universitatea) o 
bună impresie, reușind la un 
moment dat chiar să egaleze : 
6—6. Insuficienta omogenitate 
a echipei în atac și faptul că 
nu au încercat mai des poarta 
de la semidistanță (nepunînd 
în valoare forța de șut a lui 
Guneș) i-au privat de un scor 
mai strîns. A arbitrat Otto 
Leikep (Sibiu). (Gh. Kangu).

TIMIȘUL LUGOJ-DINAMO 
BACĂU 16—17 (10—9). Echipa 
gazdă a evoluat mai bine în 
această partidă, a condus tot 
timpul, însă experiența oaspe
ților și-a spus cuvîntul în 
final. (C. Olaru — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ- 
DINAMO BRAȘOV 24—18 
(12—7). Clujenii au meritat 
victoria, fiind superiori oaspe
ților de-a lungul întregii par- 

norului și jucătorilor. Despre 
Farul Constanța și Politehnica 
Iași nu putem decît să ne’Xex- 
primăm regretul pentru nedo
rita insistență (la Farul for
tuită de neînțelegeri locale) in 
menținerea unor jucători cu 
merite în ceea ce privește per
formanțele din anii trecuți, dar 
care acum ar trebui să lase lo
cul altora mai tineri.

¥
Cîteva cuvinte despre o dis

pută pe cit de veche, pe atît de 
dăunătoare : jucători-antrenori 
contra arbitri. Din nou vocife
rări, apostrofări, ieșiri nevri
coase din partea unor baschet- 
baliști și a conducătorilor lor de 
pe margine. Parcă ei ar putea 
schimba ceva prin atitudinea 
lor... La arbitri (ne referim la 
o minoritate, pentru că cei mai 
mulți iși fac pe deplin dato
ria) se observă, însă, că de la 
un meci la altul nu au nici un 
fel de preocupare pentru îm
bunătățirea calitativă a modu
lui de a conduce partidele, 
înainte erau obligați să parti
cipe la antrenamentele echipe
lor. Păcat că s-a renunțat. Era 
un bun prilej pentru menține
rea lor la curent cu noutățile în 
tehnica și tactica baschetului. 
Dar timpul nu este pierdut.

D. STANCULESCU
CLASAMENTUL 

DIVIZIEI A

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

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

RAFINĂRIA PITEȘTI 

angajează de urgență 
următorul personal:

— ingineri de prelucrarea țițeiului, vechimea 5—7 ani;
— maiștri principali prelucrarea țițeiului;
— operatori mecanici turbine exploatare, categoriile

7 și 8 ;
— electricieni AMA, categoriile 7 și 8 ;
— operatori stație de mineralizare apă, cat. 7 și 8 ;
— lăcătuși mecanici compresoare, categ. 6 și 7 ;
— electricieni cameră comandă CET, categ. 5, 6, 7, 8 ;
— electricieni PRAM, categoriile 5, 6, 7, 8 ;
— translator limba germană, sa utehnician, ing. chimist, 

ing. petrolist care cunoaște limba germană.
Se asigură locuință în orașul Pitești.

ÎN COMPLETAREA
REZULTATELOR

tide. Bun arbitrajul lui Con
stantin Sandi (Arad). (P. Rad- 
vani — coresp. principal).

RAFINĂRIA TELEAJEN-U- 
NIVERSITATEA BUCUREȘTI
15— 14 (8—9). Joc frumos, în 
care victoria putea reveni ori
cărei formații. Ploieștenii s-au 
impus în finalul partidei (A. 
Cristea — coresp.).
FEMININ

PROGRESUL BUCUREȘTI- 
LICEUL NR. 4 TIMIȘOARA
16— 11 (8—4). Meci de slabă 
factură tehnică, în care bucu- 
reștencele s-au străduit, să ob
țină un rezultat avantajos, iar 
timișorenceie să piardă la o 
diferență onorabilă. Elevele 
n-au reușit să depășească blo
cajul advers la semicerc, mi- 
zînd doar pe șuturi de la dis
tanță. Spectacolul a suferit din 
cauza numeroaselor faulturi 
comise de ambele echipe. (M.

amănunte din prima etapa
î fliviiici A

FEMININ
PENICILINA IAȘI — UNI

VERSITATEA CRAIOVA (3—0). 
Cu un atac variat, în forță, și 
cu un joc combinativ, gazdele 
și-au surclasat adversarele în 
41 de minute ! A condus Gh. 
Popescu — Suceava. (I. Leize- 
ruc — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — 
C.S.M. SIBIU (3—2). Constăn- 
țencele au căzut în finalurile 
seturilor 3 și 4, obținînd victo
ria cu greu, datorită rutinei lor 
și nu unor calități deosebite. 
Bun arbitrajul prestat de S. 
Gheorghiță — București și S. 
Dolinschi — Ploiești. (E. Petre 
— coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA - UNIVERSITATEA CLUJ 
(3—2). Echipa timișoreană — 
promovată anul acesta — a de-

ECHIPELE AU INTRAT
IH LINIE DREAPTA

Cel mai important meci al eta
pei a XVI-a din campionatul na
țional de polo a opus echipele 
Rapid și I.E.F.S. Partida a fost 
viu disputată și s-a încheiat cu 
victoria feroviarilor la scorul de 
6-4 (1—0, 2—1, 1—2, 2—1), Plin 
cele șase goluri Înscrise de Rusu. 
Punctele studenților au fost rea
lizate de Sehlllca (3) și Alexan- 
drescu. De remarcat că in ulti
mul „sfert", arbitrul P. Niculescu 
(Buc.) a fost nevoit să intervină 
foarte botărît (eliminare din joc) 
la o serie de ieșiri nesportive ale 
lui Lazăr, Schillfa (I.E.F.S.) Șl 
Medianu (Rapid).

Alte rezultate : Steaua — Vago
nul Arad 8—2 (1—0, 3—1, 2—0,
2—1) ; Voința Cluj — Politehnica 
Cluj 4—4 (1—0, 2—1, 1—2, 0—1) ; 
Crișul Oradea — Ind. linei Ti
mișoara 9—3 (2—0, 2—0, 1—1, 4—2); 
Dinamo — Progresul 5—1.

4 4 0 361—264 8
4 4 0 335—252 8
4 3 1 326—282 7
4 3 1 266—247 7
4 2 2 316—307 6
4 2 2 245—253 6
4 2 2 256—289 6
4 1 3 254—268 5
4 1 3 233-256 5
4 1 3 210—230 5
4 1 3 253—361 5
4 0 4 237—283 4

clasament

1. Dinamo 16 16 0 0 132- 42 32
2. Steaua 16 14 0 2 118- 35 28
3. Rapid 16 9 2 5 80- 72 20
4. Voința 16 7 3 6 88- 89 17
S. Crișul 16 6 1 9 77- 79 13
6. I.E.F.S. 16 6 0 10 56- 81 12
7. Politehnica 16 4 3 9 65- 82 11
8. Vagonul 16 5 1 10 50- 93 11
9. Progresul 16 3 3 10 54- 83 9

10. Ind. Unei 16 2 3 11 58-122 7

Borzea — coresp.).
CONSTRUCTORUL TIMI- 

ȘOARA-VOINȚA ODORHEI
8— 7 (3—3). Handbalistele din 
Timișoara au cîștigat la limită 
în ultimele minute de joc. Bun 
arbitrajul lui V, Reitner (Si
biu). (I. Stanciu — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV- 
CONFECȚIA BUCUREȘTI
9— 12 (3—6). Gazdele au evo
luat cu mai puțină con
vingere, în special în pri
ma repriză, dînd posibili
tate oaspetelor să se dis
tanțeze și să obțină o vic
torie meritată. A arbitrat bine 
C Căpățînă (Buzău). (V. Po
povici — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA - UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 15—4 (9—3). Evo- 
iuînd foarte slab, bucureșten- 
cele au cedat la scor. (I. Stan
— coresp.).

TEXTILA BUHUȘI-RAPID 
BUCUREȘTI 12—14 (6—5).
Gazdele puteau obține victoria 
dacă insistau mai mult în atac. 
De menționat că la scorul de 
11—11 ele aU'ratat două lovi
turi de la 7 m. A condus co
rect A. Albu (Brașov). (I. Vieru
— coresp.).

butat în A printr-un joc bun. 
Localnicele puteau să cîștige 
cu 3—0, dacă nu slăbeau ritmul 
în setul III, în care conduceau 
cu 10—3. S-au remarcat Coste, 
Dobrogeana de la gazde, Moca
nii, Tabără de Ia oaspete. Foarte 
bun arbitrajul lui C. Pitaru — 
Sibiu (P. Arcan — coresp. prin
cipal).

DINAMO BUCUREȘTI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ (3—0). 
După numai 40 de minute de 
joc, partida a luat șfirșil cu o 
victorie categorică a dinamovis- 
telor, Tînăra echipă din P. 
Neamț, revenită în prima divi
zie, n-a putut șă țină piept 
experimentatelor adversare, din 
rîndul cărora s-au detașat Con- 
stantinescu, Bogdan, Iliescu și 
Ștefănescu, (i.d.).

MASCULIN
PETROLUL PLOIEȘTI — 

FARUL CONSTANȚA (3-0). 
Meci atractiv, victorie meri
tată, De la gazde au excelat 
Radulescu, Furtună și lonescu, 
iar de la oaspeți s-a remarcat 
Biji. Au arbitrat Gh. lonescu 
și Al. Taus, (A. Vlăsceanu — 
coresp.).

POLITEHNICA GALAȚI - 
CELULOZA BRĂILA (3—0) 
Dispută inegală, terminată în 
28 de minute ! Localnicii au 
fost superiori la toate capitolele 
iar brăilenii au manifestat ca
rențe serioase în atac, la blocaj 
și preluări. Arbitru : C. Armă- 
șescu — București. (C. Găli- 
țeanu — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV (3—1). 
Feroviarii, fără Drăgan, dar cu 
Dumitrescu și Hupoiu (trans
ferați de la I.E.F.S.), au ciști- 
gat ca urmare a jocului mai 
bun in atac și a apărării ferme.

dtp.
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La sfîrșitul săptămînii. 
două echipe bucureștene au 
întîlnit adversari din pro
vincie. Dinamo a primit vi
zita Steagului roșu Brașov, 
iar Construcții s-a deplasat 
la Cluj, pentru a întîlni pe 
Politehnica.

Dinamoviștil n-au avut 
probleme deosebite în fața 
reprezentanților Brașovului, 
care — lipsiți și de aportul 
lui G. Bosch, prezent doar 
ca antrenor — n-au reușit 
să înscrie nici un punct în 
întîlnirile de simplu seniori. 
De notat, totuși meciurile 
echilibrate dintre Dron și 
Dumitrescu (6—2, 6—4,
10—12, 7—5), Mariana Cio- 
golea și Hermina Zurălău 
(4—6, 8—6, 6—4), în care
bucureștenii au obținut vic
torii la limită. Foarte dis- 

I putate au fost dublurile, 
dintre care reținem: Dron, 
Marcu — Dumitrescu, Ke- 
rekes 6—3, 7—5, 6—2 ; Di- 
bar, Ciogolea — . Zurălău, 
Negrea 2—6, 7—5, 4—6 ;
Marcu, Ciogolea — Dumi
trescu, Zurălău 4—6, 5—7. 
Ca rezultat final, Dinamo 
obține victoria cu 18—6.

La Cluj — după cum ne 
relatează corespondentul nos
tru P. Radvany — Politehnica 
-Construcții 8—16. Mai dispu
tate au fost partidele : Doldor 
— Sântei 1—6, 2—6, 5—7 ; Ne 
gru - Suto 7-5, 6-3, 5-7;
6— 3 ; Komoroczi, Boldor — 
Boaghe, Sântei 2—6, 6—2, 
3—6, 8—10 ; Vera Rado •— 
Florica Butoi 6—2, 7—5.

între bucureșteni, o par
tidă sub semnul echilibru
lui a oferit Stelei posibili
tatea unei victorii cu 13— 
11 în fața Progresului. E- 
chipa din str, Dr. Staico- 
viei a mai încheiat un meci 
(întrerupt), cel cu Dinamo, 
pierzînd mult mai net :
7— 17.

în clasament: Dinamo 16 
p. Steagul roșu Brașov 10 
p, Steaua 9 p, Construcții 
4 p, Progresul 2 p, Poli
tehnica Cluj 1 p.

Rd V.

bbbbbbbb

Remarcați: Dumitrescu și Cos- 
tinescu (Rapid), respectiv Fe- 
rariu șj Bărbuță. (D, Bănici — 
coresp.).

POLITEHNICA CLUJ — DI
NAMO BUCUREȘTI (0—3). 
Victoria oaspeților este meri
tată. Remarcați : Corbeanu și 
Smerecinschi (Dinamo), Mîinea 
și lonescu („Poli"). A arbitrat 
cuplul timișorean Gh. Borghi- 
da — L. Andreieș. (M, Radu — 
coresp,).

STEAUA — VIITORUL BA
CĂU (3—0). Băcăuanii au de-' 
cepționat prin evoluția lor în 
fața campionilor, cu care altă
dată se luptau de la egal la 
egal. Este adevărat că gazdele 
au făcut un joc excelent at.lt 
in atac, bine servit de Iorga, cit 
și în apărare. Steliștii an stră
puns cu regularitate firavul 
blocaj al Viitorului Bacău și au 
găsit deseori spațiile prielnice 
finalizării acțiunilor. Printr-un 
joc variat, eu combinații reu
șite, ei an produs permanent 
derută în terenul advers. Bă
căuanii, după cum mărturisea 
jucătorul Timofte, nu s-au pre
gătit îndeajuns pentru începe
rea campionatului. Au arbitrat 
M, Bolintineanu și V. Voicu,

PROGRESUL BUCUREȘTI - 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
(1—3). Oaspeții s-au dovedit su
periori adversarilor, în special 
in apărarea la fileu și in atac, 
astfel că victoria lor în fața 
bucureștenilor (fără elemente 
valoroase) este absolut meritată. 
Slab — arbitrajul prestat de C. 
Mușat — Constanța și P. Zoe — 
București (A. Brebeanu).
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ciente de . îndreptare nu se 
prea văd. Și antrenorii, și ju
cătorii, și arbitrii, și organiza
torii jocurilor s-au obișnuit cu 
observațiile noastre ca... mur
gul cu hamul. Ba, de la o 
vreme, unii citind articolele cri
tice apărute (nu numai în ziarul 
nostru), spun : „Ei,cu ale lor, 
noi cu ale noastre..." Asta vine 
cam asa : cronicarii cu scrisul, 
fotbaliștii cu chiulul, antreno
rii cu tolerarea lipsurilor, „ca
valerii fluierului" cu arbitra
jele slabe ș.a.m.d., pînă la fe
derație.

Și uite așa ne învîrtim de 
zece etape, deși la începutul 
campionatului toți tehnicienii 
din fotbal au promis că...

E drept, la federație se con
voacă cu regularitate ședințe, 
se fac procese verbale, se face 
apel la conștiința antrenorilor, 
se aplică sancțiuni jucătorilor, 
dar... Echipele manifestă a- 
ceeași inconstanță în jocuri de 
la o săptămînă la alta.

Etapa a X-a, „jubiliară", tre
buia să ni-i scoată în evidență 
pe. cei mai în formă jucători. 
Pe acei ce fac parte din lotul 
național. Alcătuirea naționalei, 
însă, a devenit o mare proble
mă (acum cu mai puțin de 
două săptămîni înaintea me
ciului cu Portugalia), datorită 
indisponibilităților de ultimă 
oră (pe alocuri se joacă încă 
dur), din cauză că anumiți ti
tulari și-au ieșit din formă în 
mod inexplicabil (pentru unii), 
sau pur și simplu pentru că se
lecționerii noștri nu apelează 
Ia cele mai bune criterii.

De pildă, de săptămîni în 
șir, Strîmbeanu joacă excelent, 
dar el nu a intrat în vederile 
selecționerilor. Și nu numai el. 
Ca și cu alte prilejuri, teama 
de promovare a unor elemente 
dornice de afirmare sau tinere 
(cum este Dumitrache) a cu
prins pe cei puși să alcătuias
că echipa pentru meciul de la 
27 octombrie. într-o recentă 
ședință a Biroului F.R.F. se 
dădea din colț în colț, pentru 
că, de ce n-am spune-o, Comi
sia de selecție n-a lucrat cu 
destulă eficiență, ajungînd în 
impas, cu probleme destul de 
complicate pe cap. Și, „colaa 
peste pupăză", s-a aflat, cu 
acest prilej, că echipa de se
lecționeri suferă de lipsă de... 
omogenitate 1 Antrenorul An
gelo Niculescu a captat întrea
gă această chestiune (a echipei

naționale), ceilalți, Em. Vogi și 
V. Mărdărăscu, fiind puși une
ori în situația de simpli figu- 
ranți! De necrezut, dar ade
vărat !

Iată de ce spuneam că din
colo de rezultatele etapei a 
X-a, dincolo de arbitrajele 
proaste sau ieșirile huliganice 
ale unei părți din public (la 
București îndeosebi), dincolo 
de rezultatele controversate 
sau de interesele înguste de 
club marea problemă la a- 
ceastă oră este: echipa națio
nală.

Cu cine ne vom prezenta la 
Lisabona ? Nu știm precis nici 
după etapa a X-a. Ieri, s-a fă
cut un nou apel la antrenorii 
din cluburi (ai cîtelea ?), asu
pra atenției pe care aceștia 
trebuie s-o acorde jucătorilor 
din lotul național. S-a discutat 

i analizat com- 
Novi Sad și

Iași, s-au dat sarcini, s-au luat 
angajamente... Pînă cînd ? Du
minică are loc etapa a Xl-a și 
apoi exact peste o săptămînă 
jocul cu Portugalia.

Ne pare rău că după etapa 
* N-a, „jubiliară", statem 
puși să discutăm asemenea pro
bleme, neclarificate pînă la a- 
ceastă dată. Dar, vorba spe
cialiștilor : „Cronicarii cu ale 
lor, noi cu ale noastre...
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IN CADRUL PREGĂTI

RILOR PENTRU TUR
NEUL U.E.F.A. DE JU
NIORI (care, după cum se 
știe, se va desfășura între 
18—29 mai 1969 în R.D.G.) 
lotul nostru reprezentativ 
se va deplasa astăzi, 
calea aerului, in R.S. 
hoslovacă unde joi, 17 
tombrie, va intilni. In 
calitatea Ziarnabrode,

chipa similară a țării 
gazdă.

Antrenorul federal Gh. 
Ola are la dispoziție ur
mătorul Iot lărgit de ju
cători: Negru (Unirea Dej), 
Ungvari (A.S.A. Tg. Mu
reș), Iordache („Poli* Iași) 
— portari; Costache 
(Steaua-„23 August11), Dră- 
gan (Dinamo), Broșovschi 
(U.T.A.), Decu (Petrolul), 
Hajnal (A.S.A.), Ghirca

(Industria sîrmei C. Tur- 
zii), Vărzaru (Chimia Fă
găraș), Cosma (C.F.R. Paș
cani) — fundași ; Naom 
(Metalul Buc.), Beldeanu 
(Progresul), Vișan (C.F.R. 
Cluj), Ștefănescu (Steaua) 
— mijlocași; R. Ionescu 
(Progresul), C a n i a r o 
(A.S.A.), Helvei (Steaua), 
Petreanu (Rapid), Kassai 
(Crișul), Atodiresei (U.T.A.),

Drăgoi (Chimia Făgăraș) 
— atacanți.

ASTÂZI15 OCTOMBRIE, 
ORELE 20,30, LA CASA 
DE CULTURA A STUDEN
ȚILOR, din CALEA PLEV- 
NEI 61, colaboratorul, nos
tru, scriitorul și caricatu
ristul Neagu Radulescu, va 
ține o causerie de umor 
intitulată: FOTBAL 
PÎINE.

București

lași
7.

îndelung, s-au 
portările de la

NESPORTIVA
pe inain-

a hotărît

iova

ti-

Desen de NEAGU RADULESCU

an- 
; că

se
15 
de 
cu

3 1 23—15 15 
2 2 18-11

3 18—10 
20-12 
11—12 
12—15 
11— 8 
11—12
15— 14
16— 17
17— 18 
10—15
8—10

antrenorului
criticîndu-se, printre altele, 
tul că la Iași l-a schimbat 
mod ne justificat pe Dobrin 
Voinea, fără a se consulta 
coordonatorul comisiei de
ție, Em. Vogi, și cu antrenorul 
secund al echipei, Virgil Mărdă
răscu, împreună cu care căzuse

în prealabil de acord 
folosească în acest joc 
tasul de la Steaua.

In concluzie, Biroul 
următoarele :

— Să se definitiveze lotul, pen
tru a putea fi comunicat 
F.I.F.A. cu 10 zile înaintea 
ciului cu Portugalia, așa

nusmi
pe atunci — mă-

COMPORTAREA ECHIPEI NAȚIONALE
5

2. U.T.A.
3. Dinamo
4 Steaua
5 Petrolul
6. Politehnica 
” J.ul
8. Progresul
9. A.S.A. Tg. Mureț

10—11. Farvi
10—11. ,,U"Clu('
12. Dinomo Bacău
13. Crișu’

Rapid
F. C. An
Vugonu

14
11

De la cap la coadă

După cum era de așteptat, Bi
roul federației de fotbal a con
sacrat ultima sa ședință unei 
largi discuții despre comportarea 
echipei naționale în partida de la 
Iași cu selecționata divizionară 
a Poloniei.

înainte de aceasta, însă, a fost 
ascultată o informare a antreno
rului Dincă Schileru asupra evo
luției la Sofia a unei selecționate 
divizionare românești care a dat 
replica echipei de tineret a Bul
gariei. Din cele relatate de 
trenorul Schileru s-a desprins 
selecționata română (alcătuită pe 
scheletul reprezentativei de ti
neret a țării noastre) a făcut un 
joc bun, apreciat de public și 
de specialiștii bulgari. Foarte 
bine s-au prezentat în această 
intîlnire amicală Gornea, Strim- 
beanu, Ivan, Pantea, Grozea și 
Sălceanu, jucători care, după o- 
pinia antrenorului Schileru, me
rită a fi luați în vederile comi
siei de selecție pentru o viitoare 
împrospătare a lotului național A. 
Biroul a acceptat acest punct 
de vedere, apreciind însă că in 
prealabil jucătorii menționați tre
buie verificați în continuare și 
menținuți sub o observație atentă 
cu prilejul apropiatelor meciuri 
ale echipei de tineret in compa
nia reprezentativelor similare ale 
R.D. Germane, Suediei și R. F. 
a Germaniei, pentru a se vedea 
dacă ei confirmă bunele impresii 
lăsate pină acum.

Trecindu-se apoi la echipa na
țională, s-a dat mai întîi cuvin-

tul coordonatorului comisiei de 
selecție, Em. Vogi, care, în lipsa 
antrenorului principal Angelo Ni
culescu, plecat ca observator la 
meciul Elveția — Grecia, a pre
zentat un referat asupra com
portării jucătorilor români în 
partida de Ia Iași. Cu competen
ță și obiectivitate, Em. Vogi a 
scos pe larg în evidență atît 
părțile bune, dar mai ales defi
ciențele manifestate de întreaga 
echipă, cit și de fiecare compo
nent al ei. Subliniind dificultă
țile apărute în compartimentul 
defensiv, Em. Vogi a apreciat că 
se simte nevoia întăririi acestuia, 
aducînd în acest sens la cunoș
tința Biroului cîteva nume tie 
jucători aflați în vederile Comi
siei de selecție.

Au urmat discuții. Toți cei ce 
au luat cuvîntul au exprimat pă
reri critice asupra comportării e- 
chipei naționale în meciul de la 
Iași, dind totodată sugestii pen
tru îmbunătățirea procesului de 
pregătire în perioada ce a mai 
rămas pînă la importanta parti
dă de la Lisabona, din 27 octom
brie. In timpul dezbaterilor, 
membrii Biroului au semnalat 
unele tendințe negative în munca-

Angelo Niculescu, 
fap- 

in
cu 
cu

selec-

la 
me-

__ _______ =___ , , cum 
cere regulamentul competiției.

— Să se stabilească și șă 
discute în ședința de marți 
octombrie a Biroului tactica 
joc a echipei pentru meciul 
Portugalia.

— Să se renunțe la jocul amical 
pe care naționala noastră urma 
să-l susțină în această săptămînă 
în R.F.G. (pentru a se asigura 
odihna jucătorilor și refacerea 
potențialului lor fizic).

— Să fie urmăriți toți compo- 
nenții lotului Ia echipele de club, 
pentru menținerea lor într-o for
mă cit mai bună și asigurarea 
unui regim de lucru și de viață 
cit mai corespunzător, colabo- 
rîndu-se în acest sens foarte 
strîns cu antrenorii și medicii 
respectivi.

— Toți membrii Biroului să se 
deplaseze în etapele din 13 și 20 
octombrie Ia meciurile în care 
evoluează componenții lotului.

In încheierea ședinței, Biroul 
F.K.F. a luat în discuție abaterea 
sâvîrșită de jucătorul ploieștean 
N. Ionescu, care nu s-a prezentat 
la lotul ce a făcut deplasarea la 
Sofia, iiotărînd suspendarea lui 
pe timp de trei etape.

DIVIZIA C, ETAPA A IX-a
SERIA I

Minobradul V. Dornei —
Minerul Gura I-,—
2—o (1—0)

Foresta Fălticeni — Fulge
rul Dorohoi 4—0 (1—0)

Penicilina Iași — Foresta 
Ciurea 3—1 (1—D

Știința Bacău —
Botoșani 2—1 (1—1)

Unirea Negrești
Bacău 0—2 (0—1)

(Corespondenți : 
D. Crăciun, _ L. 
lancu și I. Păulsț)
1. Foresta Fălticeni
2. Știința Bacău
3. Minobradul

V. Dornei
4. Viitorul Botoșani
5. Penicilina Iași
6. Minerul Gura

Humorului
7. Letea Bacău
8. Textila Buhuși
9. Foresta Ciurea

10. Vict. Roman
11. Rarăul

Cîmpulung
12-13. Cimentul

Bicaz
12-13. Nicolina

Iași
14. Petrolul

Moinești
15. Fulgerul

Dorohoi
16. Unirea Negrești

Etapa

Humorului

Viitorul

Letea

P. Spac,
Negru, !•

1 1 23-10 15
1 2 14- 5 13

9
9
9

9
9
8
9
8

5
5
4

3

8 2

8

8

9
9

viitoare :
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2
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2
1
2
O
2

1

3

3

0

2 13-11 12
3 18-10 11
2 14-10

16-13
7-15 

18- 8 
14-17
9-13

4

3

3

5

li

10
9
8
8
8

4. Petrolistul 
Boldești

5. Chimia Or. Gh.
Gheorghiu-Dej

6. Ancora Galați
7. Rulmentul

Birlad
. Petrolul Berea 
. Metalul Buzău 
S.U.T. Galați

, Stuful Tulcea 
, Șoimii Buzău 
, Metalul Brăila 
, FI. r. Tecuci
Gloria Tecuci

, Chimia 
Mărășești

Etapa viitoare:
lăți — Gloria Tecuci, Rapid 
Plopeni — Unirea Focșani, 
Petrolistul Boldești — Gloria 
C.F.R. Galați, Ghimia Mără
șești — Petrolul Berea, Chi
mia Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 
— Metalul Buzău, Stuful Tul
cea •— Rulmentul Bîrlad, FI. 
roșie Tecuci — Metalul Brăi
la, Șoimii Buzău — S.U.T. 
Galați.

9 4

9 3
8 4

2 3

4 2
1 3

12-13

8- 9
15-10

12-14

11-13

12-14

13- 9

12-18
5-31

7

7

7

6

6 
0

,__ Nicolina
Iași — Unirea Negrești, Ful
gerul Dorohoi — Foresta 
Ciurea, Victoria Roman — 
Viitorul Botoșani, Minerul 
Gura Humorului —■. Penici
lina Iași, Textila Buhuși^ — 
Știința Bacău, Rarăul Gim- 
pulung — Foresta Fălticeni, 
Letea Bacău — Minobradul 
V, Doinei, Cimentul Bicaz — 
Petrolul Moinești.

SERIA A 1VA
GloriaPetrolul Berea

Tecuci 3—0 (2—0)
Petrolistul Boldești -- Rul

mentul Bîrlad 2—0 (1—0)
S.U.T. Galați — Unirea 

Focsani 2—1 (1—1)
Gloria C.F.R. " ' "

Chimia Oraș Gh. 
Dej 1—0 (0—0)

Rapid Plopeni
Buzău 2—0 (0—0)

(Corespondenți: 
șanu, N. Dincă, 
cu. Șt. Ionescu)
1. Rapid Plopeni
2. Unirea Focșani
3. Gloria C.F.R. 

Galați

Galați — 
Gheorghiu-

Șoimii

n

io
10

9

Celuloza Călărași, Olimpia 
Giurgiu — Electrica Con
stanța, Ideal Cernavodă — 
Ș. N. Oltenița.

SERIA A VI-A

Progre-

V.
M. Plope-

Ștefănes-

9 5 0 4 15-13 io

5 DIN 45"

8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

9
9
8
8
8
9
8
8
9

3
3
3
2
3
3
1
2
2

3 3
3 3
2 3
4 2
2 3
2 4
4 3
1 5
1 6

11-11 
14-15 
17-12 
11-11
8- 9
9- 12
7-11

11-16
7-22

9
9
8
8
8
8
6
5
5

SERIA A IV-A

Contrariat de explicațiile pe 
care antrenorii Stefan Covaci și 
Basil Marian le-au dat in ultima 
vreme presei pentru unele rezul
tate și evoluții nesatisfăcătoare 
ale echipelor de care ei răspund, 
consider că este o datorie fi
rească a oricărui om de bună 
credință să-și aducă contribuție 
la lămurirea cauzelor reale ale 
acestor nereușite pentru că ma
rele public trebuie să cunoască 
adevărul.

In primul țînd, e de reținut 
că se invocă faptul că unii ju
cători nu dau randamentul aș
teptat la echipele lor de club din 
cauza solicitărilor la lotul națio
nal. Se impune o precizare : cei 
doi antrenori au fost multă vre
me. antrenori federali și 
amintesc ca 
car o singură dată să fi făcTît 
cea mai mică aluzie la această 
problemă, să fi luat apărarea 
echipelor de club. De altfel, este 
normal ca interesul echipei na
ționale să fie deasupra^ tuturor 
altor interese. Deci, o metamor
foză care mi se pare profund ne
sportivă la antrenorii mai sus- 
amintiți !

In al doilea rînd, este posibil 
ca formele de pregătire aplicate 
de federația noastră de speciali
tate cu loturile republicane să 
nu fie dintre cele mai bune, atît 
in ceea ce privește conținutul 
lor (perioadă, durată, intensitate, 
componența loturilbr etc), cit și, 
mai cu seamă, în modul în care 
se materializează ’ aceste forme 
(viața colectivă în cantonament, 
viața particulară, a sportivului 
etc).

Dar, de aici șl pină la a pre
tinde că. principala cauză a evo
luțiilor și rezultatelor nesatisfă- 
cătoare ale echipelor de club este 
oboseala unor fotbaliști, determi
nată de selecționarea lor in lotul 
național, e o mare diferență.

Din păcate, realitatea este cu 
totul alta. Mulțî dintre fotbaliștii 
noștri fruntași, fie că sînt în lot 
sau nu, și între ei se află și 
componenți al echipelor Steaua 
șl Dinamo, sint văzuți nu o dată 
în restaurante, consumînd canti
tăți nepermise de băuturi alco
olice. Vntl dintre ei au la activ 
și alte „isprăvi extrasportive“. 
Presa a sesizat deseori aseme
nea abateri, dar nu prea am avut 
ocazia să. vedem și măsurile a- 
doptate de conducerile cluburilor 
împotriva acestor ,,eroiM.

Și încă un aspect, care nu e 
de loc de neglijat : legătura din
tre antrenorii de club și cei de 
la lot funcționează încă defec
tuos. Fotbaliștii selecționați vm 
la pregătirile echipei naționale cu 
o fișă personală în care, la sfîr- 
șitul cantonamentului, sînt tre
cute cu precizie toate datele pri
vitoare la forma șportivă, starea 
sănătății, randament, stabilite pe 
baza unor parametri riguros 
exacți. Or, o dată, cu întoarcerea 
lor la club, aceste date sint cu 
totul ignorate, trecindu-se șl 
peste faptul că tinii sportivi se 
prezintă la echipele de club 
după ce-și rezolvă în prealabil 
multe din problemele lor perso
nale, situație ce duce la oboseală 
excesivă, chiar extenuare, fiu 
sînt cercetate niciodată, cauzele 
care fac ca, în interval de 3—4 
zile, un fotbalist să joace foarte 
bine la. echipa sa de club Și 
foarte slab la lot, sau invers.

După opinia mea, este dc-a 
dreptul inacceptabilă situația ca 
jucătorii din lot să evolueze atît 
de slab în formațiile lor de club 
incit să nu fie selecționați nici 
măcar in ECHIPA SAPTÂMIN1I 
alcătuită de cotidianul de spe
cialitate, deși aceasta este, une
ori, formată pe criterii subiec
tive. De asemenea, sînt de con
damnat antrenorii care pun in
teresele lor personale, ale for
mațiilor de club pe care le con
duc, deasupra intereselor echi
pei naționale, animați, în primul 
rînd, de dorința realizării unor 
clștiguri cit mai mari (sînt an
trenori de divizia A care ău ve
nituri duble celor ale profesori
lor universitari).

Cum se mai poate pretinde, în 
aceste condiții, o conduită exem
plară jucătorilor chemați lă echi
pa națională, dacă la formațiile 
de club ei sînt astfel „încura
jați" de proprii lor antrenori 
care, printr-o ciudată amnezie, 
uită că au fost și ei cîndva în 
locul lui Angelo Niculescu sau 
Vintilă Mărdărăscu...

prof. Traian TOMESCU

10- 13
11- 16
11-20

3
3
3

1
1
1

7
7
7

9
9
9

5. Chimia Or.
Victoria

6. Torpedo 
Zărnești

7. Med. Tg. M.
8. Av. Reghin
9. C.F.R. Sig.

10. Colorom Codlea
11. Tract. Bv.
12. Carpați Bv.
13. Unirea Cristur
14. Vitro. Mediaș
15. Voința
16. Minerul

Etapa
Codlea

10. Dinamo Oradea
11. Dacia Oradea
12. Min. B. Sprie
13. Steaua r.

Salonta
14. Bradul Vișeu
15. Bihoreana 

Marghita
16. Someșul 

Satu Mare
Etapa

Satu 
Baia 
lonta 
dea, 
ghetul Marmației, Bihoreana 
Marghita — Dacia Oradea, 
Topitorul Baia Mare — Glo
ria Bistrița, C.I.L. Gherla — 
Bradul Vișeu, Dinamo Ora
dea — Minerul Baia Sprie, 
Victoria Cărei — Someșul 
Satu Mare.

SERIA A VIII-A
Chimia Făgăraș — Vitro- 

nietan Mediaș 4—0 (2—0) 
, Lemnarul Odorheiul Secu

iesc — Tractorul Brasov 1—1 
(1-0)

Colorom Codlea

9 5 1 3 12-15 11

2
6
0
1
1
2
2
2
0
1
1

! 2
i 0
I 3
. 4
. 4
I 4
! 4
! 5
I 6
. 7
. 7

Colorom

8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
8

Arieșul Turda — 
sul Sibiu 5—0 (1—0)

Minerul Baia de Arieș — 
Mureșul Luduș 2—11 (2—1)

Tehnofrig Cluj — Știința 
Petroșeni 0—2 (0—0)

Mureșul Deva — Metalul 
Copșa Mică 0—0

Aurul Zlatna — Minerul 
Gheiar 3—0 (2—0)

(Corespondenți: L. Petru, 
I. Abrudeanu, M. Ion, I. Si- 
mion și N. Băișan)

8
9

9

3
3

2

0 
0

1

5
6

6

9-14
7-21

4-12

6
6

5

io 
io io

9
9
8
8
6
6
3
1

55
Olimpia

11-2028
viitoare:

Mare — Constructorul
Mare, Steaua roșie Sa-
— Unirea I.A.S. Ora- 

Unirea Dej, C.I.L. Si-

1

Carai-
Tîrnăv. 
Bălan 

viitoare :
— Carpați Brașov, 

Minerul Bălan — Chimia O- 
rașul Victoria, Tractorul Bra
șov — Medicina Tg. Mureș, 
Unirea Cristurul Secuiesc — 
Chimia Făgăraș, Avîntul Re
ghin — Voința Tîrnăveni, 
Chimica Tîrnăveni — Torpe
do Zărnești, Vitrometan Me
diaș — Oltul Sf. Gheorghe, 
C.F.R. Sighișoara — Lemna
rul Odorheiul Secuiesc.

(Restanțele, din toate cele 
opt serii, se vor juca miercuri 
16 octombrie).

9-13 42
Ancora Ga-

7 0 5

SERIA A III-A

Sirena București — Unirea 
Mănăstirea 0—0

Marina Mangalia — Flacă
ra roșie București 2—0 (1—0)

Electrica Constanța — Pe
trolul Videle 7—1 (2—1)

Ideal Cernavodă — Cimen
tul Medgidia 1—4 (1—1) ,

Autobuzul București — Co
operatorul Urziceni 1—0 
(0—0)

(Corespondenți: N. Toka- 
cek, I. Cioboată, C. Popa, N. 
Radu. D. Bănică)
1. S.N. Oltenița 8 5 2 1 22- 4 12
2. I.M.U. Medgidia 8 4 4 0 16- 4 12
3. Fi. r. Buc. 9 5 2 2 18-10 12
4. Cimentul

Medgidia 9 4 3 2 14-10 11
5. Autobuzul Buc. 9 3 4 2 14-10 10
6. T.U.G. Buc. 8 3 3 2 16- 6 9
7. Olimpia Giurgiu 8 4 13 19-13 9
8. Celuloza

Călărași 8 4 13 9-15 9
9, Electrica C-ța. 9 3 2 4 12-11 8

10. Marina Mangalia 9 2 4 3 10-14 8
11. Ideal Cernavodă 9 2 4 3 10-16 8
12. I.T.C. C-ța. 8 2 3 3 7-11 7
13. Petrolul videle 9 3 15 11-21 7
14. Sirena Buc. 9 2 2 5 10-16 6
15. Unirea

Mănăstirea 9 2 2 5 3-18 6
16. Cooperatorul

Urziceni 9 12 6 8-20 4
Etapa viitoare: I.T.C. Con

stanța — Cooperatorul Urzi
ceni, Unirea Mănăstirea — 
Autobuzul București, Cimen
tul Medgidia — Sirena Bucu
rești, T.U.G. București — 
I.M.U, Medgidia, Marina 
Mangalia — Petrolul Videle, 
Flacăra roșie București —

Unirea Drăgășani —- Ma
șini Unelte București 1—0 
(1—0)

Progresul Balș 
man Bușteni 0—0

Voința București — Comer
țul Alexandria 2—1 (1—0)

Muscelul Cîmpulung
Prahova Ploiești 0—3 (0—1)

Progresul Corabia — C.I.L. 
Rm. Vîlcea 1—0 (1—0)

Chimia Tr. Măgurele — 
Minerul Cîmpulung : 
6—0 (2—0)

Carpați Sinaia — 
Cîmpina 1—0 (0—0)

(Corespondent’ : D 
ghel, D. Paraschiv, T. 
lae, D. Rădulescu, C. 
D. Gruia și P. Popa)
1. Prog. Corabia
2. Carpați Sinaia
3. Met. Tîrgoviște
4. Caraiman

Bușteni
5. I.R.A. Ctmpina
6. Prahova PI.
7. Voința Buc.
8. Chimia Tr.

Măgurele
9. Mașină Unelte 

București
10. Progresul Balș
11. Muscelul

Cîmpulung
12. Tehno'metai Buc.
13. Comerțul 

Alexandria
14. C.I.D. Rm.

Vîlcea
15. Unirea 

Drăgășani
16. Mtn. Cîmpulung 

Muscel
Etapa

Tîrgoviște 
pulung, Carpați Sinaia — 
Progresul Corabia. Chimia 
Tr. Măgurele — Unirea Dră
gășani, Minerul Cîmpulung 
Muscel — Tehnometal Bucu
rești, Prahova Ploiești — Vo
ința București, Mașini Unel
te București — Caraiman 
Bușteni, Comerțul Alexan
dria — I.R.A. Cîmpina, C.I.L. 
Rm. Vîlcea — Progresul 
Balș.

Muscel

I.R.A.

Den- 
Nîco- 
Filip,

12.

1. A.S.A. Sibiu 8 5 1 2 17- 7 11
2. Șt. Petroșeni 9 4 3 2 13- 8 11
3. Mureșul Deva 9 5 1 3 10-11 11
4. Met. C. Mică 9 4 2 3 20-13 10
5. Vict. Călan 8 50 3 18-13 10
6. Aurul Zlatna 9 4 2 3 14-10 10
7. Metalul Aiud 8 4 2 2 19-16 10
8. Min. Gheiar 9 4 1 4 12-13 9
9. Arieșul Turda 9 3 2 4 16-11 8

10, Soda Oe. Mureș 8 3 2 3 14-12 8
11. Aurul Brad 8 4 0 4 11-18 8

7
7
7
6
5

5
3
1
2
1

13.
14.
15.
16.

1
2
3
2
2

6- 7
9-13
9-20
7- 11
6-18

Arieșul c.
Turzii
Mureșul Luduș 
Min. B. Arieș 
Tehnofrig Cluj 
Prog. Sibiu

9
8

9
9
9
9

3
2
2
1

9 3

29
9 3

2

2

3

0

3

5
2

4
1

2

0

1
1
1

2
3
3
4

3

13- 5 
15-11 
18-11

15- 10
16- 7
16-11
22-13

13-11

2
4

3

3
4

4

5

5

14
14
11

11
10
10

9

9

15-12
7-12

8-13
10-13

14-15

8-17

6-22

5-18

9
8

8
7

7

8

9
viitoare :
— Muscelul Cîm-

3
Metalul

SERIA A V-A

AZI ULTIMA ZI
Mine-

LA CONCURSUL PRONOEXPRES! „5 DIN 45“
Astăzi este ULTIMA ZI !n 

care vă mai puteți procura bile
tele la concursul Pronoexpres 
de mîine, la care se aplică 
avantajoasa formulă „5 din 45".

Noua formulă se deosebește 
de cea anterioară prin :

— reducerea numărului de
n ? -re jucate (5 în loc de 6) și 
a mărului de numere din 
c: ace stea se joacă (45) în loc
c 19 ;

— se atribuie premii și cu 
din 7 din 45 
din 49) ;

— sistemul
condițiile 
obținerea 
mai mari 
categorie

Nu lipsiți de la concursul 
Pronoexpres de mîine, la care

(față de 3 din
3
6

Și
de

de participare 
premiere permit 
șanse de 11 oriCU

a premiilor de primă 
(I și A).

lipsiți de la

au crescut da-

Victoria Caransebeș — Mi
nerul Lupeni 2—0 (1—0)

Voința Lugoj — Metalul 
Topleț 2—1 (1—1)

Victoria Tg. Jiu 
rul Motru 0—0

Energetica Tr. Severin — 
Șoimii Timișoara 1—0 (0—0)

Dunărea Calafat — Mine
rul Bocșa 2—1 (1—0)

(Corespondenți: M. Mutaș- 
cu, C. Olaru, M. Băloi, Gh.

șansele de ciștig 
toritâ noii formule tehnice.
• Tragerea concursului Pro- 

hoexpreș de mîine, miercuri 16 
octombrie, va avea loc Ia Bucu
rești în sala din strada Doam
nei nr. 2, cu începere de la 
ora 19.30. Tragerea va fi televi
zată.
• Nu uitați să vă procurați 

biletele pentru tragerea excep
țională LOTO din 22 octombrie 
1968, la care se atribuie în nu
măr NELIMITAT autoturisme 
„Volga", „Renault 10 Major", 
„Moskviei 408“ și numeroase 
premii în bani.

Vînzarea biletelor pentru 
această tragere excepțională se 
face pînă in ziua de 21 octom
brie 1968.

Cu biletele seria „F‘‘ de 20 lei 
puteți participa la toate cele 
10 extrageri însumind în total 
120 de numere.

Manafu și St. Zviginea )
1. Voința Lugoj 9 6 1 2 13-10 13
2. Minerul Anina 8 4 3 1 11- 3 11
3. Min. Lupeni 9 4 3 2 8- 6 11
4. Vict. Tg. Jiu 9 4 2 3 19- 9 10
5. Met. Topleț 9 5 0 4 18-17 10
6. Dun. Calafat 9 4 1 4 12-13 0
7. Vict. Caransebeș 9 4 1 4 9-11 9
8. St. r. Plenița 8 4 1 3 13- 7 9
9. Minerul Bocșa 9 4 1 4 13-20 9

10. U.M. Timișoara 8 3 2 3 16-10 8
11. Prog. Strehaia 8 3 2 3 10-17 8
12. Min. Motru 9 2 3 4 11-13 7
13. Energ. Tr. Sev. 9 3 1 5 12-15 7
14. Autorapid Cv. 8 2 2 4 6-10 6
15. Furnirul Deta 8 3 0 5 7-12 6
16. Șoimii Tim. 9 1 3 5 5-10 5

Etapa viitoare ProgresUi
Strehaia — Victoria Tg. Jiu, 
U. M. Timișoara — Steagul 
roșu Plenița, Minerul Motru
— Minerul Bocșa, Victoria 
Caransebeș — Șoimii Timi
șoara. Autorapid Craiova — 
Voința Lugoj. Furnirul Deta
— Dunărea Calafat, Metalul 
Topleț — Energetica Tr. Se
verin M’nertH Lupeni — 
Minerul Anina.

Voința

Etapa viitoare: Aurul
Brad — Victoria Călan, A- 
rieșul Turda — Minerul Ghe- 
lar, Arieșul Cîmpia Turzii — 
Minerul Baia de Arieș, Soda 
Ocna Mureș — A.S.A. Sibiu, 
Progresul Sibiu — Mureșul 
Deva, Tehnofrig Cluj — Me
talul Aiud, Știința Petroșeni 
— Aurul Zlatna, Metalul 
Copșa Mică — Mureșul Lu
duș.

SERIA A VII-A
Bradul Vișeu — Topitorul 

Baia Mare 1—3 (1—0)
Minerul Baia Sprie — C.I.L. 

Sighetul Marmației 3—2 (1—0)
Gloria Bistrița — Victoria 

Cărei 1—1 (1—1)
Unirea I.A.S. Oradea — 

C.I.L. Gherla 1—0 (0—0)
Dacia Oradea — Unirea 

Dej 1—1 (1—1)
Constructorul Baia Mare — 

Dinamo Oradea 1—1 (0—1)
Bihoreana Marghita — Olim. 

pia Satu Mare 0—2 (0—0) 
’ ‘ A, Ghile-

I. Toma, 
Vasile,

(Corespondenți: 
zan. Al. Domuță, 
Em. Suranyi, S. 
Chira și A. Pașcalău)

Olimpia 
Satu Marc 
Unirea Dej 
Unirea I.A.S. 
Oradea
Vict. Cărei
C.I.L. Gherla 
Gl. Bistrița 
Topitorul 
Baia Mare 
C.I.L. Sighet 
Constructorul 
Baia Mare

1.

8,
9.

9
9

9

L.

0
1

17-
31-

4
6

16
14

6
5
5
3

1
2
0
3

2
2
4
3

13-
22-

13
12
10

9

4
3

1
2

4
4

9
8

3 2 4 11-16

MOI

Tîrnăveni 3—0 (neprezentare)
Carpați Brașov — Unirea 

Cristurul Secuiesc 3—2 (2—1)
Chimia Orașul

C.F.R. Sighișoara 
(meciul s-a jucat 
amiază).

(Corespondenți: 
cea, A. Pialoga,

FOTBAL
Campionate in

PE GLOB
țările Europei

Victoria —
2—1 
luni

(1—0) 
după-

ANGLIA :
Manchester United învinsa !

Lan-
N. Secelea- 

nu, G. Carol și E.’ Aslan).
1. Chimia Făgăraș
2. Chim, Tîrnăveni
3. Oltul Sf. Gh.
4. Lemnarul

Odorhei

Tr.

9 6 12
8 6 0 2
8 4 3 1

22-
23-
14-

14-

CONSFĂTUIRE
METODICO-ȘTIINȚIFICĂ

LA BACĂU

8
9
8

9

13
12
11

11

Cabinetul metodico-științi- 
fic ai Consiliului județean 
pentru educație fizică și 
sport Bacău, sub îndruma
rea Comisiei de coordonare 
a activității științifice a 
C.N.E.F.S., organizează, în 
zilele de 19—20 octombrie, 
începind de la orele 9,00, în 
orașul Bacău, o consfătuire 
metodico-științifică cu tema: 
„PREGĂTIREA SPORTIVA 
A COPIILOR ȘI JUNIORI
LOR". La consfătuire parti
cipă cu lucrări specialiști din 
întreaga țară.

înaintea finalei intercontinen
tale de miercuri, Manchester 
United a trebuit să părăsească 
învinsă cu 2—0 terenul de la 
Liverpool, în meci de campio
nat. In schimb, bine se com
portă viitoarea adversară din 
„Cupa Cupelor" a lui Dinamo 
București echipa West Brom
wich Albion, învingătoare cu 
2—0, în deplasare la Leicester. 
Alte rezultate din cea de a 
XlV-a etapă: Arsenal — Co
ventry City 2—1, Ipswich Town 
— Newcastle United 1—4, West 
Ham — Leeds 2—0, Manches
ter City — Tottenham Hotspur 
4—0, Queens Park Rangers — 
Sheffield Wednesday 3—2, 
Southampton — Everton 2—5, 
Stoke City — Burnley 1—3, 
Sunderland — Nottingham Fo
rest 3—1, Wolverhampton — 
Chelsea 1—1. în fruntea cla
samentului se află Leeds United 
cu 22 p (și un joc mai puțin), 
Liverpool și Arsenal 21 p, Ever
ton 19 p, Chelsea 18 p.

— Bologna n-a reușit: decît 
un „draw" cu Verona: 1—1. 
La Roma, puternicul trio de 
atac Benetti-Anastasi-Haller 
al torinezilor n-a reușit ni
mic în fața apărării gazdelor, 
trebuind ca mijlocașul Ber- 
cellino să aducă egalarea 5 
Roma — Juventus 1—1. In 
celelalte jocuri: Atalanta — 
Varese 0—0, Gagliari — Fio
rentina 1—1, Milan — Pisa 
2—1, Palermo — Internazio- 
nale 1—1, Torino — Lane- 
rossi 0—0. Conduce Milan cu 
6 p, urmat de Fiorentina și 
Cagliari 5 p, Inter și Torino 
4 p. (C. Tr.) .

P. MARMUREANU — 
învingător în turneul 

de tenis de la Tel Aviv

ITALIA : Cîteva surprize...

A 3-a etapă a campiona
tului peninsular a furnizat 
surprize. Napoli a fost în
vinsă acasă, cu 3—0, de 
modesta Sampdoria, în timp 
ce - tot pe teren Drooriu

TEL AVIV, 14 (Ager- 
pres). — în finala de sim
plu bărbați a campionate
lor internaționale de tenis 
ale Izraelului, jucătorul 
român Petre Mărmureanu 
a obținut o frumoasă vic
torie, dispunînd de N. Ka- 
logheropoulos (Grecia) cu 
2—6, 6—3, 6—3. Finala de 
dublu bărbați: Plotz, Poh- 
mann (R.F.G.) — Hawkes 
(N. Zcelandă), Irvine (Rho
desia de Sud) 6—8, 10—8, 
6—4, 6—2.
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TEMU, SAU AVANTAJUL
DEA FILA... ÎNĂLȚIME

Ca și la precedentele Jocuri 
Olimpice, prima finală a com
petițiilor atletice — cursa de 
10 000 m — s-a încheiat, după 
o luptă epuizantă, cu o lovi
tură de teatru. în 1964, la 
Tokio alergarea fusese cîști- 
gată de necunoscutul „sioux“ 
american Bill Mils. De data 
aceasta, învingătorul — Naf
tali Temu — nu este, ce-i 
drept, un atlet necunoscut, 
dar cred că nimeni nu s-ar 
fi încumetat, înaintea startu
lui, să-i acorde creditul unui 
asemenea succes, mai ales că 
printre participant se aflau 
valori autentice de talia unui 
Ron Clarke, Kipchoge Keino, 
Jurgen Haase, Mohamed Gam
moudi și atîția alții.

Făcînd abstracție de tim
pul realizat (consecință nu

că : „Sînt sigur că pe orice 
distanță dincolo de 400 m 
medaliile de aur nu vor fi 
cîștigate decît de alergători 
din 3 țări : Etiopia, Kenya 
și Mexic, pentru simplul mo
tiv că aceștia TRĂIESC la 
altitudine".

Favoritul cursei, recordma
nul Kenyei, Kipchoge Keino, 
după ce s-a menținut multă 
vreme în plutonul fruntaș, 
și-a văzut spulberate în cîteva 
secunde toate șansele. Ca ur
mare a unui moment de slă
biciune fizică, cu două ture 
înaintea finalului, Keino a 
călcat pe bordura pistei, s-a 
împiedicat, a căzut și abia a 
putut termina alergarea prin
tre ultimii clasați.

La sfîrșitul celor 25 -de ture 
de stadion, în timp ce Temu 
împărțea bezele spectatorilor, 
recordmanul lumii, Ron 
Clarke, a avut nevoie de în
grijiri medicale. I s-au făcut 
inhalații cu oxigen și a fost 
transportat cu salvarea în sa
tul olimpic. îngrijorarea în
soțitorilor săi s-a dovedit în 
cele din urmă, nefondată, 
căci, chiar în cursul nopții, 
Clarke și-a revenit complet,

mări finala din tribună. Și 
nu numai ea, ci și alte sări
toare de renume, pretendente 
|la medalii, cum sînt Maria 
Vittoria Trio (Italia) și Manon

Primul campion olim
pic 1968, Naftali Temu, 
s-a născut la 20 aprilie 
1945. Este originar din 
tribul Kisii din Kenya. 
Măsoară 175 cm și cîntă- 
rește 60 kg. Este soldat. 
Primul succes internațio
nal l-a repurtat în 1966 
cînd a cîștigat cursa de 
6 mile la jocurile Common- 
wealthului, în fața lui 
Ron Clarke. După victo
ria sa olimpică, Temu a 
declarat : „Mi-am propus 
să-l urmăresc pe Clarke 
și tot timpul am stat cu 
ochii pe el. Are o valoare 
care impune. In același 
timp am urmărit și grupul 
din față, să nu care cum
va să pierd legătura cu 
el. Spre sfîrșit am văzut 
cum Clarke cedează teren. 
Attend am fost sigur că 
pot obține o medalie. Sin
cer să fiu, mă gîndeam 
la cea de argint, dar pe 
măsură ce cursa se apro
pia de sfîrșit mi-am dat 
seama că pot aspira la 
aur. Am sprintat cu 200 m 
înaintea sosirii și am aler
gat de parcă mi-ar fi fost 
viața în joc. Acum sînt

Borgholdt (R.D.G.). Deși re
comandate de o suită de re
zultate prestigioase, ele n-au 
putut obține, în trei încercări, 
cei 6,35 m calificare. De alt
fel, doar 8 atlete au reușit 
acest rezultat, restul, pînă la 
12, fiind admise prin excepție.

Campioana României, Vlo
rica Viscopoleanu, cu 6,48 m 
în prima săritură, ne-a . scutit 
de emoții.

în afara Irenei Szewinska, 
și alți doi campioni europeni

ROW CLARKE a terminat complet epuizat cursa de 10 000 m. 
lată-l, sprijinit de doi compatrioțt, îndreptîndu-se spre vestiar.
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așa că ilustrul atlet își va 
putea încerca șansele într-o 
altă probă. în orice caz, vor
bind despre cea de duminică, 
trebuie să recunoaștem că 
Clarke a făcut tot ce i-a stat 
în putință pentru a obține 
succesul. A avut o tactică 
bună, neaventurîndu-se, cum 
îi este obiceiul, la conduce
rea cursei și a ieșit în față 
exact cînd a trebuit. Dar mai 
mult, omenește, ca locuitor 
de la șes, n-a outut.

★
Calificările pentru concursul 

săritoarelor în lungime au 
făcut o triere mult mai se
rioasă decît ne-am fi putut 
închipui, astfel că principala 
favorită, poloneza Irena Kir- 
szenstein-Szenvinska va ur-

atît a altitudinii, cît mai ales 
a jocului tactic al alergători
lor) cursa de 10 000 m a avut 
o desfășurare electrizantă, 
care n-a putut lăsa pe nimeni 
indiferent chiar dacă nu-i 
place atletismul. Victoria lui 
Temu, surprinzătoare la prima 
vedere, își află totuși anumi
te explicații logice, dacă ți
nem seama că el, ca și în
vinsul său Mamo Wolde, lo
cuiesc și s-au pregătit la o 
altitudine superioară Mexicu
lui și că — deci — n-a avut 
de întîmpinat nici un fel do 
dificultate la cei 2244 de me
tri ai orașului olimpic. într-un 
fel, chiar Ron Clarke îi anti
cipase succesul, gîndindu-se 
în primul rînd la Keino, a- 
tunci cînd a făcut afirmația

FIȘIER... FIȘIER... FIȘIER
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ATLETISM
NAF-

29:27,4
10 000 m finală: 1. 

TALI TEMU (KENIA) 
— campion olimpic, 2. Mamo 
Wolde (Etiopia) 29:27,6, 3. 
Mohammed Gammoudi (Tu
nisia) 29:34,2. 4. Juan Marti
nez (Mexic) 29:35,0, 5. Niko
lai Sviridov (URSS) 29:43,2, 
6. Ron Clarke (Australia) 
29:44,8, 7. Ron Hill (M. Brit.) 
29:53,2. 8. Mashresha Wohile 
(Etiopia) 29:57,0.

100 m (B) — sferturi de 
finală : SERIA 11 1. L Mil
ler (Jamaica) 10,1, 2. J. Hines 
(SUA)............ " ’_
(Cuba) 
(Chile) 
Brit.) 
(URSS) 
(Argentina) 10,4, 
Schmidtke (RFG) 10,4; SE
RIA A II-A 1. H. Ramirez 
(Cuba) 10,0 — record olim
pic egalat, 2. M. Pender 
(SUA) 10,1, 3. R. Bambuck 
(Franța) 10,1, 4. H. Jerome 
(Canada) 10,2, 5. H. Erbstrcs- 
ser (RDG) 10,2, 6. G. Wuche- 
rer (RFG) 10,3, 7. Abdulai 
(Nigeria) 10,3, 8. Ahey (Gha
na) 10,4 ; SERIA A III-A : 
1. Montez (Cuba) 10,1, 2. 
Schelter (RDG) 10,2, 3.
Ijima (Japonia) 10,3, 4. 
Fenouil (Franța) 10,3, 5. 
Dudziak (Polonia) 10,3, 6. Je- 
gathesan (Malaezia) 10,3, 7, 
Omolo (Uganda) 10,4, 8. Ojo 
(Nigeria) 10,5; SERIA A 
IV-A! 1. C. Greene (SUA) 
10,0 — record olimpic ega
lat, 2. Ravelomanantsoa (Ma
dagascar) 10,1, 3. G. Kone 
(Coasta de Fildeș) 10,2, 4. H. 
Eggers (RDG) 10,2, 5. B. Kel
ly (M, Brit.) 10,3, 6. J. De- 
lecour (Franța) 10,3, 7. Kuna-

10,1,
10,2,

10.3,
10.3.

10,4,

E. Figuerola
I. Moreno

3.
4.
R. Jones (M.
6. V.

7.
8.

Sapeia
Galonge

K. P.

H. 
H. 
G. 
M.

lan (Singapore) 10,3.
800 m (B) — serii: SE

RIA 1: 1. T. Saisi (Kenia) 
1:47,0, 2. J. P. Dufresne
(Franța) 1:47,6, 3. Habtemi- 
chael (Etiopia) 1:49,6, 4.
Mambaye (Senegal) 1:51,3, 5. 
W. Bell (SUA) 1:51,5, 6. Honti 
(Ungaria) 1:53,8 ; SERIA A 
II-A : D. Fromm (RDG) 
1:46,9, 2. F. J. Kemper (RFG) 
1:47,0, 3. R. Kutschinski
(SUA) 1:47,6, 4. Ramasamy 
(Malaezia) 1:50,8, 5. Van
Manshoven (Belgia) 1:52,3, 6. 
J. Davies (M. Brit.) 1:52,5 ; 
SERIA A III-A : l.W. Adams 
(RFG) 1:48,4, 2. J. Plachi (Ce
hoslovacia) 1:48,6, 3. N. Car
roll (Irlanda) 1:49,0, 4. Issa 
(Ciad) 1:49,0, 5. Silva (Me
xic) 1:50,4, 6. Larssen (Dane
marca) 1:51,9 ; SERIA A 
IV-A s 1. R. Doubell (Austra
lia) 1:47,2. 2. H. Szordy-
kowski (Polonia) 1:47,4, 3. 
Ouko (Kenia) 1:47,6, 4. 
metepey (Ghana) 1:50,7, 
Sibon (Franța) 1:50,8, 6. 
Carter (M. Brit.) 1:52,9. 7. L. 
Oficone (Rep. Dominicană) 
1:55,6; SERIA A V-A : 1. D. 
Crooper (M. Brit.) 1:47,9, 2. 
Cayenne
1.48,2, 3. P. Arjanov (URSS) 
1:48,4, 4. B. Dyce (Jamaica) 
1:48,5, 5. Mamo (Etiopia)
1:49,7, 6. Del Buono (Italia) 
1:50,2; SERIA A VI-A : 1. 
W. Kiprugut (Kenia) 1:46,1, 
2. T. Farrell (SUA) 1:47,9, 3. 
Jungwirth (Cehoslovacia) 
1:48,7, 4. Gărderud (Suedia) 
1:48,9.

Lungime (F) — calificări: 
Rosendahl (RFG) 6,54 m, 
Viscopoleanu (România) și 
Berthelsen (Norvegia) 6,48 
Odogwn (Nigeria) 6,45 
Sarna (Polonia) 6,44 m,

H.
V. 
B. 
m.
m,

R. 
A-

5.
C.

(Tri nidad-Tobago)

Tiparul I. fF. .Informația", »te. Srezuianu ne. 23—25. Bueuieștl

din 1966 n-au putut trece prin 
furcile caudine ale prelimina
riilor. Este vorba, cum am 
mai arătat, de aruncătorul de 
greutate Vilmos Varju (Ungă-

BOXDUEL PUGILISTIC între semi-greii Saungalo Bagayogo (Mali), 
in stingă, și austriacul Kurt Baumgartner (dreapta).

Telefoto : A. P.—AGERPRESREVELAȚIA PBIMEI ZILE DE
care au apărut duminică seara 
au subliniat victoria reprezen
tantului nostru menționînd că 
ea a fost cea mai rapidă vic
torie a reuniunii.

Corespondentul agenției France 
Presse a scris in comentariul 
în care face o sinteză a primei 
zile de box : „Revelația celor 
28 de meciuri ale zilei este fără 
îndoială boxerul de categorie 
ușoară Antoniu Vasile care po
sedă o lovitură foarte seacă șl 
o mare viteză a brațelor".

Meciul

TEMU
văzut deNeagu Rădulescu

liniștit și mai ales foarte 
fericit. Altitudinea nu mi-a 
pus nici un fel de proble
mă. De aceea am credința 
că voi putea obține o 
nouă medalie (să vedem 
care anume) și la 5 000 m. 
De altfel, sint convins că 
alergătorii din Kenya vor 
obține medalii în toate 
cursele de la 800 la 
10 000 m. Începutul a 
fost făcut!“

Turneul olimpic de box a 
programat în prima zi nu* mai 
puțin de 28 de întîlniri pe rin
gul de la Arena Mexico. întîl
niri eliminatorii —; cum spune 
programul — dar nu lipsite de 
interes pentru că ambele reu
niuni ale zilei de început au 
adus în „careul magic" figuri 
ilustre ca polonezul Grudzien 
sau tunisianul Galhia, ambii 
rnedaliați la J.O. de la Tokio,

și pentru că au oferit cîteva re
velații cărora specialiștii le 
acordă mult credit în evoluția 
lor ulterioară.

In acest capitol al revelații
lor s-a înscris și numele pugi- 
listului nostru Antoniu Vasile 
care întîlnindu-1 pe camerune- 
zul Dong Ernest l-a făcut k.o. 
în prima îeprlză după ce îl 
trimisese, in prealabil, de două 
ori Ia podea. Ziarele mexicane

cel mai aplaudat al 
primei zile a fost 
cel în care s-au în- 
tîlnit „ușorii" Pe
dro Aguero 

și Rodolfo
Posesori ai

total diferite:

(Ar- 
Arpon 

unor
pri-

gentina) 
(Filipine). 
stiluri 
mul — rapid și abil, secundul —
puternic și curajos, au luptat cu 
toată energia. A învins argenti
nianul la limită (3—2). S-a mai 
impus de'asemenea, jamaicanul 
de categorie cocoș Kenneth 
Campbell, un tînăr de 19 ani, 
excelent stilist care l-a învins 
la puncte pe Hermes Silva (Ni
caragua).

ria) și de sprinterul polonez 
Wieslaw Maniak.

Dintre competitori} probelor 
de duminică impresii excelen
te au lăsat Wilson Kiprugut 
la 800 m, Ron Whiteny la 
400 mg (ușurința alergării 
sale anunță pentru marți po
sibilitatea unui nou record al 
lumii), sprinterii Charlie 
Greene și Hector Ramirez 
care au egalat, parcă jucîn- 
du-se, recordul de 10 secunde 
al lui Bob Hayes, de la Tokio.

1MAGNIFICUL- LILIPUT...
SUMZt Șl... PASIUNI DEZLĂNȚUITE
Un veritabil seism în tur

neul de hochei pe iarbă ! 
Echipa Indiei — . din 1928 și 
pînă acum de 7 ori campi
oană olimpică, detronată o 
singură dată, în 1960, de e- 
terna sa rivală, Pakistanul 
— a suferit în primul joc al 
turneului din Mexic o sur
prinzătoare înfrîngere, cu 
2—1, din partea formației 
Noii Zeelande.

Indienii au protestat vehe
ment la sfîrșit, acuzînd că 
golul victoriei ar fi fost mar
cat după încheierea timpului 
regulamentar de joc și au in
trodus o contestație în acest 
sens. După trei sferturi de 
oră de dezbateri, juriul de 
apel al Federației internați
onale a ' respins contestația. 
Și la hochei pe iarbă, ca și 
la fotbal, singurul ceas oficial 
este acela de la mina arbi
trului...

Și turneul olimpic de fot
bal se desfășoară sub sem
nul nervozității, al tensiunii. 
La jocul Izrael — Ghana 
(5 — 3), doi jucători ghanezi 
au fost eliminați de pe te
ren pentru brutalități, iar 
după încheierea partidei a 
început o bătaie generală, 
care a făcut necesară inter
venția poliției.

Și totul este abia la în
ceput...

Intr-un alt joc al turneu
lui de fotbal (grupa A), 
Mexic — Columbia 1 — 0. 
(1—0).

MECI MARATON
Un prim record, de durată, 

în competiția feminină de 
volei : Polonia — Coreea de 
Sud (3 — 2), 135 minute de
joc, cinci „long seturi" (ul
timul 17 — 15)1

întrecerile olimpice de hal
tere au început duminică, în 
sala „Teatro", sub semnul u- 
nei lupte teribile, soldate cu 
rezultate deosebit de valo
roase. Dintre cei 21 de con- 
curenți care au trecut cînta- 
rul oficial la categoria „co
coș" (56 kg), trei se desprin
deau prin rezultatele lor an
terioare : sovieticul GHE- 
NADI CETIN (recordman al 
lumii, cu 367,5 kg), maghia
rul IMRE F'OLDY' (campion 
al Europei) si iranianul MO
HAMED NASSIRI.

Exigența arbitrilor (nu s-a 
permis nici o abatere de la 
litera drastică a regulamen
tului fiecărei mișcări) a fă
cut ca încă de la primul 
stil, „împins", să se producă 
o serioasă triere, 6 atleți fi
ind eliminați din concurs, iar 
alți doi după aceea. Condu
cerea a luat-o Fdldy cu un 
avans de 7,5 kg asupra polo
nezului Trebicki și 10 kg a- 
supra lui Nassiri. Cetin ocu
pa poziția a patra. După 
„smuls", ordinea a rămas a- 
ceeași, polonezul apropiindu- 
se la numai 5 kg de lider, 
iranianul âflîndu-se, în con
tinuare, la 10 kg. Medaliile

PE PODIUMUL OLIMPIC, halterofilul iranian Mohammad 
Nassiri, (in centru), cîștigătorul întrecerii la categoria cocoș, 
împreună cu maghiarul Imre Foldy (stingă) și polonezul 

Henryk Trebicki (dreapta).
TELEFOTO A.P.-AGERPRES

s-au hotărît la „aruncat". 
Fdldy reușește 140 kg și to
talizează 367,5, rezultat cu 
care egalează recordul mon
dial, Trebicki obține numai 
135 kg și un total de 357,5, 
în timp ce Nassiri, cu un su
perb efort, aruncă strălucit 
150 kg (nou record al lumii, 
vechiul record îi aparținea cu 
147,5 kg), îl ajunge pe spor
tivul maghiar și își adjude
că medalia de aur, la... cîn- 
tar. fiind cu 300 de grame 
mai ușor. Primii doi clasați 
au devenit corecordmani 
mondiali.

Campionul olimpic nu are 
de loc aspectul unui Goliat, 
ba dimpotrivă ! în vîrstă de 
23 de ani, Nassiri măsoară 
doar... 1,49 m în înălțime, fi
ind cel mai scund dintre par

ticipant» la actuala ediție a 
J.O. Gîtuit de emoție, învin
gătorul n-a fost capabil să 
facă nici o declarație. Ira
nianul este pregătit de an
trenorul polonez Zagrudski.

Antrenorul echipei URSS, 
fostul campion olimpic și 
mondial al semigreilor, Ar
kadi Vorobiov, afectat de e- 
șecul elevului său, a spus 
printre altele: „.1 fost o
luptă formidabilă. Foldy, deși 
în progres cu 17,5 kg față de 
campionatele europene de la 
Leningrad, s-a prezentat prea 
deconectat Ia proba de arun
cat. Ghenadi Cetin a fost 
nesigur și nervos la primele 
mișcări. Cînd s-a regăsit, to
tul era pierdut".

Luni au intrat în concurs 
halterofilii categoriei „pană".

BOX : de la ora 13(21) și ora 
17(1) — meciuri eliminatorii.

ATLETISM: ora 10(18) — 
pentatlon F (80 mg), suliță B 
(calificări : standard 80,00 m) ; 
ora 10,30(18,30) - 200 m B 
(serii), pentatlon F (greutate); 
ora 15(23) — 100 m F (semi
finale), disc B (FINALA) ; ora 
15,20(23,20) — 400 m F (semi
finale) ; ora 15,40(23,40) — 200 
m B (sferturi de finală); ora 
16(24) — pentatlon F (înălți
me) ; ora 16,10(0,10) — 5000 m 
B (serii) ; ora 17,35 (1,35) — 
400 mg B (FINALA); ora 
17,50(1,50) — 100 m F (FINA
LA) ; ora 18,10(2,10) — 800 m 
B (FINALA).

BASCHET : de la ora 9(17) 
și ora 17(1) — meciurile: 
S.U.A.-Filipine, Iugoslavia-Se- 
negal, Spania-Panama, Porto 
Rico-Italia (grupa A); U.R.S.S.- 
Coreea de Sud, Bulgaria-Ma- 
roc, Polonia-Uruguay, Brazilia- 
Mexic (grupa B).

CANOTAJ : de la ora 9(17) 
— recalificări în cele 7 probe.

CICLISM : ora 10(18) —
cursa de contratimp pe echipe 
(100 km).

FOTBAL : ora 15,30(23,30) 
meciurile Mexic — Franța

PENTATLON1ȘT1I și-au început complexa și dificila întrecere cu proba de călărie. In foto
grafie, concurentul maghiar Ferenc Torok la obstacolul cu groapa de apă.

TELEFOTO A.P.-AGERPRES
White (SUA) și Sherwood 
(M. Brit.) 6,42 m, I. Becker 
(RFG) 6,40 m, Lochnert 
(RDG) 6,35, Barton (M. Brit.) 
6,34, Talîșeva (URSS), Wat
son (SUĂ), Wieczorek (RDG) 
si Wilson (M. Brit.) 6,30.

BASCHET
GRUPA A : Porto Rico — 

Senegal 69—26 (31—18) ; Ita
lia — Filipine 91—66 (35— 
39) ; Iugoslavia — Panama 
96—85 (51—45) ; GRUPA B : 
Mexic — Coreea de Sud 
75—62 (39—27) ; Bulgaria — 
Cuba 70—61 (19—27).

HOCHEI PE IARBA
GRUPA B : Anglia — Ar

gentina 2—0 (1—0); Pakis
tan — Olanda 6—0 (3—0).

VOLEI
U.R.S.S. — Cehoslovacia

(F) 3—1 (—8, 7, 13, 7) ; Peru
— Mexic (F) 3—2 (—15, 5, 
—10, 2, 7).

HALTERE
Categoria cocoș: 1. MO

HAMED NASSIRI (IRAN) 
367,5 kg (112,5 — 105 — 150)
— rec. mondial egalat și rec. 
olimpic, 2. Imre Fdldy (Un
garia) 367,5 kg (122,5 — 105
— 140) — rec. mondial ega
lat și rec. olimpic, 3. Henryk 
Trebicki (Polonia) 357,5 kg 
(115 — 107,5 — 135), 4. Ghe- 
nadi Cetin (URSS) 352,5 kg, 
5. Shiro Ichinoseki (Japonia) 
350 kg, 6. Fernando Baez 
(Porto Rico) 345 kg.

PENTATLON MODERN
Proba de călărie: 1. Ta- 

shiro Katsuaki (Japonia) 1100

p (3:21,0), 2. Seppro Risto 
(Finlanda) 1100 p (3:29,5), 3. 
Konstantin Sîrciev (Bulgaria) 
1100 p (3:35,0), 4. Alex.
Tschui (Elveția) 1100 p (3:40,0), 
5. Bjoern (Suedia) 1100 p 
(3:42,0), 6. Stasis Sapernis
(URSS) 1070 p. Pe echipe 1. 
Suedia 3135 p, 2. URSS 3135 
p, 3. SUA 3030 p, 4. Austria 
3020 p, 5. Japonia 2980 p, 6. 
Ungaria 2940 p.

CANOTAJ
Skif 4 fgrj cîrmaci: SE

RIA I : 1. RDG 6:54,02 2.
SUA 6:57,68, 3. URSS 7:08,82, 
4.„ RFG 7:14,44, 5. Elveția
7:17,74, 6, ROMÂNIA 7:21,84 ; 
SERIA A II-A : 1. Ungaria 
6:44,72, 2. Italia 6:53,11, 3. 
Danemarca 6:58,52, 4. Franța 
7:00,05. 5. Mexic 7:15,18.

(gr. A. la Mexico), Columbia- 
Guineea (gr. A la Puebla), 
Ungaria-Ghana (gr. C la Gua
dalajara), El Salvador-Izrael 
(gr. C la Leon).

HALTERE : ora 10(18) și ora 
16(24) — întreceri în grupa A 
și, respectiv, grupa B din ca
drul categoriei ușoară (FINA
LA).

HOCHEI PE IARBA : ora 11 
(19) — meciurile: Spania-Bel- 
gia, India-Mexic, R.D.G.-Noua 
Zeelandă, R.F.G.-Japonia (gru
pa A).

PENTATLON MODERN : o- 
ra 10(18) — proba de tir.

POLO : de la ora 10(18) șl ora 
15(23) — meciurile: R.F.G.- 
Spania, Brazilia-Cuba (grupa 
A) ; R.D.G.-Mexic, Grecia-Ja- 
ponia, Italia-R.A.U. (grupa B).

SCRIMA s de la ora 8,30 
(16,30) și ora 17(1) — floretă B 
(eliminatorii).

VOLEI: la ora 10(18) și 17(1) 
— meciurile : Japonia-Polonia 
(B), Mexic-Cehoslovacia (F), 
Mexic-Bulgaria (B), R.D.G.-
Cehoslovacia (B), Belgia-Brazi- 
lia (B), Japonia-Peru (F), 
U.R.S.S.-S.U.A. (B).

YAHTING: ora 12(20)-rega- 
ta a II-a,

ATLETISM : Cornelia Popes
cu ia startul la pentatlon.

CANOTAJ: echipajele de 
skif simplu (Eugen Petrache) 
și skif 4 f.c. (Pavel Cichi, Du
mitru Ivanov, Emanoil Stratan, 
Anton Chirlacopschi) participă 
în recalificări.

SCRIMA : Ionel Drîmbă, Tă- 
nase Mureșanu și Mihai Țiu

concurează în eliminatoriile 
probei individuale de floretă.

Pe micul ecran
Ora 18—19,30: Reportaj fil

mat de la întrecerile de luni 
14 octombrie

Ora 23—2,20 Transmisie în 
direct de Ia atletism

40368


