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PRIMUL INTERVIU DUPĂ „6,82“!

ACEASTĂ ADMIRABILĂ VIORICA...
La aproximativ 10 minute 

după terminarea probei de să
ritură tn lungime, tn care ad
mirabila atletă Viorica Viscopo

tru performanță mai intîi. Am 
găsit-o cu ochii puțin injectați, 
într-o cameră neprietenoasă sub 
tribuna oficială, unde împreună

VIORICA VISCOPOLEANU s-a născut la Banila, la 8 
august 1939. Funcționară. Căsătorită. Face parte din clu
bul Steaua. A început să practice atletismul cu... crosul. 
De 8 ori campioană națională, de 5 ori laureată a Jocurilor 
Balcanice, de 2 ori învingătoare la campionatele interna
ționale ale României. La J.O. de la Tokio a fost a V-a cu 
6,35 m. Cîștigătoare (6,56 m) a concursului pfeolimpic din 
1967 de la Ciudad de Mexico. A îmbunătățit de 12 ori re
cordul republican Primul, 5,98 m în mai 1962 la Timi
soara, ultimul — pînă acum — căi de luni, de la Mexico. 
Cu 6,82 m Viorica a repurtat deodată cîteva succese : tit
lul olimpic și 6 recorduri — mondial, olimpic, european, 
român, balcanic și al Stadionului Universitar !

leanu, a adus țării noastre cea 
dinții medalie olimpică de aur 
din actuala Olimpiadă, am reușit 
să trec peste barajele succesive 
care mă puteau conduce pînă 
la Viorica. Barajele sînt hotă- 
rîte de organizatori și scopul lor 
este ca nici unul dintre ziariști 
să nu ajungă la concurenți. La 
15 minute după festivitate, me- 
daliații sînt aduși intr-o sală de 
interviuri unde-i așteaptă re
prezentanții presei. Pină atunci 
vreme de un sfert de ceas, ci 
sînt la dispoziția .televiziunii 
intr-o altă încăpere, special 
amenajată.

Viorica, pe care Șofer o pre
gătise sub raport psihic de o 
manieră deosebită față de a 
altor antrenori (glumind și si- 
cîind-o chiar atunci cînd adver
sarele ei reușeau sărituri bune, 
grija de a o ambiționa), dar 
neuitind să-i repete toate con
dițiile de concurs pină în cele 
mai mici amănunte, venise în 
concurs hotărîtă să se bată pen-

cu fostele ei adversare de acum 
15 minute, se plictisea fără 
îndoială. Cînd a văzut pe unul 
de-ai ei, s-a descătușat șl... mi-a

sărit de gît. Ne-am îmbrățișat 
ca pentru toți cei care ar fi 
dorit s-o facă tn acele momen
te. Dar... timpul îmi era extrem 
de măsurat și de aceea am ru
gat-o să-mi spună cite ceva. 
Nici nu știa cu ce să înceapă. 
Am întrebat-o deci ce s-a în- 
tîmplat cu piciorul ei drept pe 
care purta o genunchieră ? (Du
pă cum se vede nici mie nu-mi 
prea dădeau tîrcoale ideile în 
acele momente pentru că aceas
tă medalie de aur sperată de 
toți devenise acum o certitu
dine și nu știam cum să fac 
ca amănuntele să vă parvină 
mai repede și dumneavoas
tră).

— „M-am accidentat la an
trenamentul de miercuri, la 
tendon și am avut oarecari 
emoții pentru concurs. Stabili
sem cu Hansl să fac prima să
ritură foarte sigur, astfel ca 
pentru celelalte 5 să nu am 
preocupări de a repara o even
tuală greșeală comisă în prima. 
Cea de a 2-a încercare urma 
să fie cea pentru rezultat. Mer 
gînd însă decisă la prima, șl 
totuși nu atit de preocupată de 
performanța în sine, am reali
zat tocmai din prima săritură 
cel mai bun rezultat.

— Ai depășit la a doua în
cercare, lucru rar pentru „me
tronomul" atletismului nostru. 
De ce ?

— Crede mă, propriul meu 
rezultat, deși nu pot să spun 
că m-a uluit fiindcă Ia Bucu
rești avusesem sărituri de 6,79 
dar neomologate, iar aici tre
ceam de regulă, de 6,60 m, m-a 
zăpăcit totuși puțin deoarece 
l-am pus imediat în legătură cu 
Olimpiada și cu recordul mon
dial, cu posibilitatea cîștigării 
medaliei de aur care acum 
devenise posibilă. Probabil, 
dusă de asemenea gînduri am 
ratat bătaia.

— Ce ai dori să transmiți 
celor de acasă ?

— Te~ rog fă ăsta pentru mine 
Acum nu mai știu nimic...

Am lăsat-o pe Viorica nu 
pentru că aș fi dorit, ci pentru 
că un grup de organizatori, 
destul de încruntați pătrunse
seră acolo atit de surprinși că 
cele trei premiate olimpice 
sint... 4 și încă de sexe diferite, 
au avut mai mult decît intenția 
să restabilească adevărul... 
olimpic, apropiindu-se de mine 
din trei părți diferite și foarte 
deciși. Am mulțumit, încă o 
dată, rugbyului care m-a petre
cut atîția ani în viață și am 
ales intre soluția atacului „la

glezne*', fenta salvatoare stre- 
eurîndu-mă printre cele trei 
perechi de brațe care mă cău
tau, făcîndu-i pe cei trei mexi
cani să se îmbrățișeze între el, 
așa cum făcusem eu puțin 
mai înainte cu Viorica și, poate, 
să creadă că au avut vedenii...

Interviu cu Soter

Antrenorul Vioricăi Viscopo
leanu a fost, ieri după amiază, 
until dintre spectatorii succesu
lui elevei sale. Aflat în tribună, 
conform regulamentului, el a 
supravegheat-o pe Viorica cu 
acea încredere pe care a știut 
să i-o insufle. Dar era la cca 
1G metri în tribună. în dreptul 
elanului ei. S-au înțeles din 
ochi după fiecare încercare. De 
fapt, era ca o repetiție după o 
partitură învățată pe de rost. 
Și așa a și fost. Acum Soter 
sta la un loc cu Mihai Raica, 
vechiul său prieten și camarad 
de sport, soțul și antrenorul 
Liei Manoliu, lingă fratele aces
teia, Iacint Manoliu, fost ziarist 
sportiv în redacția noastră și 
acum bursier în Texas pentru 
specializare, lingă ceilalți zia
riști români. Sîntem o mină 
de oameni care palpitam pentru 
ceea ce reușiseră Viscopoleanu 
și Mihaela Peneș.

Discuția cu Soter nu este 
deloc nostalgică, deoarece acest 
om al stadionului trăiește atle
tismul intr-un fel anume, cred 
ca si Raica și alții, știind si ia 
din el echivalentul nectarului 
pentru albine. N-a văzut-o pe 
Viorica după victorie și crede 
că o va vedea mai tîrziu decît 
alții (de pildă, decît mine). 
Simt în discreția lui o dorință 
deliberată: aceea de a o lăsa 
pe Viorica să se bucure total 
de marele ei succes. Prezența 
lui ar fi divizat poate b'ucuria 
ei.

— Dacă-ți spun că acum mă 
gîndesc - ca nu cumva Steaua 
să fi pierdut meciul de divizie, 
o să crezi poate că mint. Dar 
nu ! Mă gîndesc sincer la asta.

— îmi permit să-ți amintesc 
totuși că ești părtaș la un nu
măr de recorduri mondiale șl 
de succese olimpice...

— Recordul Vioricăi este al 
15-lea din cariera mea de antre
nor.

— O coincidență: ai stabilit 
ca atlet 15 recorduri naționale.

— O coincidență într-adevăr.
— Viorica este emotivă. 

Știai ? Mi-a declarat că din

0 Medalie de aur din prima incer 
care! • „Acum nu mai știu nimic"... 
• Inimi care bat puternic intr-un 
coif al tribunei • „Retrospectiva" 
Soter ® Un pariu fac ut la București

această cauză a ratat săritura a 
doua. Soter se' înviorează. Pro
testează imediat.

— Inexact, chiar dacă ea crede 
acum așa ceva. Prima săritură 
a fost făcută cu vînt din față. 
Cea de a doua cu vînt din 
spate. Pentru ea care este atit 
de subțire (a avut în ziua con
cursului 49 kg) acest ajutor a 
trimis-o dincolo de prag ! O cu
nosc foarte bine pe Viorica. Lu
crăm împreună de 6 ani de 
zile. Mă gîndesc acum că, în- 
tr-un fel, am fost poate insufi
cient de atent în ceea ce pri
vește munca sportivă deși știam 
ce valoare reprezintă ea, chiar 
dacă nu suficient șlefuită. Nu 
puteam face altfel, atunci Ioli 
era prima atletă a țării șl a 
lumii și ei îi dedicam cea mai

mare parte a timpului șl preo
cupărilor mele.

— Și acum te gîndești la 
Ioli ? spun, nu știu exact pen
tru ce, probabil pentru că cre
deam că succesul de proporții 
realizat de Viorica ar fi trebuit 
să-l depășească și pe el cum ne 
depășise pe noi. Răspunsul lui 
Soter mă trezește la realitate 
și-mi amintește un lucru uitat 
poate în acel moment: că 
prietenul meu de sport este un 
om de caracter. De aceea îi re
produc răspunsul sec șl mus
trător pentru mine : — Dar Ia 
cine ai vrea să mă gîndesc ? 
Și simt și eu ca și ceilalți din 
grup, că Ioli nu trebuia să lip
sească de aici mai ales pentru

(Continuare în pag. o 4-a)

Festivitate de premiere la săritura în lungime femei. Noua 
campioană olimpică. Viorica Viscopoleanu, este felicitată de 
marchizul de Exeter, președintele Federației internaționale de 

atletism

REFLECȚII 
LA O MARE 
VICTORIE

MICHEL HENAULT (coresy 
pondentul agenției France 
Presse): „Un miracol de con
stanță șl voință — Viorica Vis
copoleanu. Seria ei de sărituri 
arată că nu este vorba de o 
întîmplare (6,82 — depășit — 
6,64. — 6,54 — 6,52 — 6,57). O 
asemenea serie nu realizează 
decît o mare campioană".

HEINZ NEGERLEIN (comen
tator al televiziunii vest-germa- 
ne): „Pe toți ne-a surprins să
ritura extraordinară a Vioricăi. 
Viscopoleanu. Trebuie să pre
cizăm că prima săritură — cea 
care a constituit un nou record 
mondial — a fost realizată în- 
tr-un moment în care viteza 
vlntului era aproape nulă".

MARY RAND (fostă cam
pioană olimpică, actualmente 
comentatoare la televiziunea 
britanică): „Cred că nici eu, 
in cea mai bună formă, nu aș 
fi putut s-o întrec pe Visco
poleanu".

HEINZ VOGEL (comentator 
sportiv al agenției SID — Du
sseldorf) : „Aici, la Mexico, s-a 
întimplat în mai multe probe 
ca o primă încercare foarte reu
șită să constituie o barieră 
psihologică pentru toți ceilalți 
concurenți. Așa s-a întimplat 
și cu Viscopoleanu, ceea ce nu 
îi scade cu nimic nici valoarea 
performanței și nici meritul 
victoriei".

REPORTAJE ȘI 
COMENTARII, 

DE LA 
TRIMISUL 
NOSTRU 
SPECIAL 

LA A XlX-a 
OLIMPIADĂ

Trecerea rivierei în proba de 
3 000 m obstacole. In prim 
plan, campionul de la Tokio, 

belgianul Koelants

Telefoto : A.P.—AGERPRES

Foto : A.P.—AGERPRES
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! AUR SI ARGINT

ae ara 
ferestrei

PATINAJUL SE AFLA
ÎN PRAGUL UNUI NOU A VÎNT
Convorbire cu tov. TEODOR BĂRBULESCU, pre
ședintele Federației române de patinaj

Serile calde de toamnă, care au 
deschis ferestrele în tot Bucu- 
reștiul, n-au avut darul să înșele 
pe iubitorii acelor sporturi unde 
temperaturile joase sînt o condiție 
sine qua non. Ei știu prea bine 
că vremea patinajului se apropie, 
că mai e puțin și vor putea să 
guste din plin bucuriile lunecușu- 
lui pe gheață.

Federația română de patina], 
unul din cele mai tinere foruri 
sportive de specialitate, se pregă
tește să ia startul în primul sau 
sezon de activitate de sine stătă
toare. Se fac planuri, se tipăresc 
regulamente, se discută cu însu
flețire în ședințe...

Care sint perspectivele activită
ții sportului pe patine, in apro
piatul sezon 1 Cu această întreba
re, întregită de altele, ne-am a- 
dresat tovarășului TEODOR BAR- 
BULESCU, președintele Federației 
române de patinaj, care ne-a ofe
rit cu amabilitate răspunsurile 
solicitate.

★
— Patinajul, sport cu vechi tra

diții în țara noastră, deosebit de 
apreciat de tineri șl vîrstnici, se 
află in pragul unul nou avînt — 
ne-a declarat tov. Teodor Bărbu- 
lescu, la începutul convorbirii 
noastre. Fac această afltmațle ba-

zîndu-mă pe experiența primelor 
luni de activitate a federației 
noastre, răstimp în care obiecti
vele ce le urmărim s-au cristali
zat, au căpătat formă precisă.

La ședința de constituire a Fe
derației române de patinaj, in 
ziua de 26 mai a acestui an, noul 
birou federal își lua angajamentul 
că nu va precupeți nici un efort 
pentru a asigura dezvoltarea și 
răspîndirea, în țara noastră.- a a- 
cestei frumoase și utile discipline 
sportive, inclusă și în programul 
olimpic. Unul din obiectivele pro
puse este tocmai punerea bazelor 
unei cît mai bune reprezentări 
a României, în ramura patinaju
lui, la viitoarele Jocuri Olimpice 
de iarnă, de Ia Sapporo (Japonia). 
Acestui țel primordial i-au fost 
subordonate și primele măsuri 
organizatorice luate de activul 
nostru. Și lată de ce, în multiplele 
sale aspecte, munca pe care am 
început-o privește direct pregăti
rile pentru următoarea Olimpiadă.

Interviu luat de 
Radu VOIA

(Continuare In pag. a 2-aj

ÎN ȘEDINȚA DE ASEARĂ A BIROULUI F. R. FOTBAL

A FOST DEFINITIVAT
LOTUL REPREZENTATIV

Biroul federației de fotbal 
s-a întrunit din nou aseară 
într-o ședință consacrată dis
cutării ultimelor pregătiri 
ale echipei naționale în ve
derea meciului de la Lisa
bona. din 27 octombrie.

Cu acest prilej, a fost 
definitivat lotul de 22 ju
cători care va fi anunțat în 
cursul zilei de astăzi la 
F.I.F.A. Din acest lot fac 
parte : COMAN, SUCIU,
GORNEĂ — portari I SAT- 
MAREANU, BARBU, BOC, 
DUMITRU NICOLAE, MO- 
CANU, LUPESCU, DELEA- 
N1J — fundași; GHERGHELI, 
DINU, PETESCU, STRÎM-

BEANU — mijlocași; PÎR- 
CALAB, DOBRIN, DEM- 
BROVSCHI, LUCESCU, PAN
TE A, G ROZE A, OBLEMEN- 
CO, ȚARALUNGA — înain
tași.

Din acest lot vor fi aleși, 
după etapa de duminică, cei 
18 jucători care urmează să 
facă deplasarea în Franța 
(unde miercuri 23 octombrie 
vor susține un meci amical 
la Metz) și Portugalia.

Tot în ședința de aseară, 
antrenorul principal, Angelo 
Niculescu, a informat Biroul 
federal asupra ideii de joc 
a. echipei noastre în partida 
cu reprezentativa portugheză.

Acesta este, dacă modes
tele mele cunoștințe mu
zicale nu mă înșeală, titlul 
unui vals, desigur vienez. 
Ascultîndu-I, te cuprinde o 
bună dispoziție, un opti
mism viu, poate pentru că,

în acordurile sale se rostogolesc, în ritmul 
amețitor prin repetare, strălucirile, nu mai 
puțin sclipitoare, ale celor două metale 
prețioase ca și talentul compozitorului, 
în acele clipe, deopotrivă ale muzicii și 
ale dansului, pare că lumea întreagă îți 
aparține, că nimic nu poate trece dincolo 

periile groase ce ascund privirilor 
e înalte, de luminile luminărilor

albe de ceară, de parchetul lustruit al 
sălii de dans. Și, într-adevăr, o simplă 
melodie poate crea această atmosferă pe 
care, oricine a ascultat acordurile valsu
lui și s-a dăruit chemării sale, a simțit-o, 
cel puțin, o data în viață.

Ieri, la Mexico, pe două piepturi tinere, 
purtînd tricouri cu cele trei culori națio
nale românești, au fost prinse două me
dalii : una de aur și alta de argint. Cea 
de aur Vioricăi Viscopoleanu, cea de ar
gint Mihaelei Peneș. Mi le-am imaginat, 
nu alături de partenerele lor de între
cere, ci altfel, una alături de cealaltă, 
pe un podium comun, la același nivel, 
neseparate de regulamente sportive, de 
probe deosebite, de locurile ocupate în 
competiția olimpică. Poate că o asembnea 
fotografie ar trebui să fie făcută, și o 
vom face poate după întoarcerea la Bucu
rești, cînd timpul ne-o va îngădui, așe- 
zîndu-i unul lingă altul pe toți medaliații 
noștri olimpici, pentru a avea, măcar 
pentru o clipă, imaginea mai cuprinză
toare a realizărilor din ultimii ani în 
sectorul sportului de performanță. Deo
camdată, priveam această imagine închi
puită, cu Viorica și Mihaela una lingă 
alta și simțeam în inimă mai mult decît 
în priviri _ strălucirea caldă și severă a 
aurului și pe cea mai rece, dar mai 
vioaie, a argintului. Atunci am simțit 
cum de undeva, de departe, începe să 
se înfiripe un fior de muzică crescînd 
încet, încet, și o dată cu apropierea lui, 
prevedeam că va deveni un vîrtej și că 
va înlănțui perechea de pe podium, în
tregul stadion, făcîndu-l să se supună 
ritmului lui irezistibil. Era valsul vienez 
care-și citise numele pe piepturile celor 
două fete din România și coborîse din 
înălțimile nepătrunse de acolo unde se 
adună și nu se risipesc cum s-ar crede, 
toate armoniile muzicii. Viorica și Mihaela 
au început să alunece din ce în ce mai 
repede în acest vîrtej, cu bujorii obrajilor 
aprinși încă de pe urma eforturilor din 
stadion. Era o acceptare voioasă a acestui 
joc al imaginației, în care ele se lăsaseră 
prinse, zîmbind întocmai ca la primul bal. 
Le vedeam plutind, plutind în ritmul ge
neros, în timp ce pecețile lor de aur și 
argint prindeau din zbor sclipiri smulse 
luminilor din jur. Și aceste lumini erau

sutele de reflectoare care se înalță dea
supra stadionului de la Ciudad de Mexico.

Și astfel vraja s-a destrămat, și cum 
era firesc am revenit la realitate. Din tot 
ceea ce visasem doar zîmbetele Vioricăi 
și Mihaelei erau așa cum le văzusem în 
clipa trecută și cele două medalii la locul 
cuvenit, pe piepturile zvîcnind încă de emo
ție ale laureatelor olimpice.

Ce-mi spunea această realitate ? Că 
atletismul nostru cucerise încă o dată răs
plata valorii atinse de unii dintre sporti
vii săi. Că după lolanda Balaș și Lia 
Manoliu, pentru a doua oară, sportul cel 
mai complet ne bucurase inimile cu marea 
răsplată olimpică. Că fără îndoială în 
acest adevăr se reuneau foarte multe lu
cruri bune. începînd poate cu deschiderea 
porților stadioanelor noastre (încă puține) 
tineretului, cu valorificarea tehnicienilor 
proveniți din rîndu! foștilor sportivi, cu 
ceea ce, totalizînd, numim condiții mate
riale, cu o conjunctură favorabilă creată 
disciplinei sportive. Dar, acordurile val
sului nemuritor ca și onoarea cîștigatâ de 
Viorica și Mihaela pentru mișcarea spor
tivă a țării, pentru ele însele, se îndepăr
taseră acum și le luase locul clipa lu
cidității care trebuie totdeauna să urmeze. 
Și ce-mi șoptea acest moment al adevă
rului ? Că posibilitățile existente la noi și 
favorabile atletismului nu sînt încă pe de
plin valorificate, că sportului nr. 1 nu i se 
oferă decît puțin din ceea ce merită și, 
oricum, nu într-un raport direct propor
țional cu satisfacțiile și onoarea cu care 
el îmbogățește tezaurul sportiv al țării. Să 
mi se ierte că în aceste împrejurări demne 
de o bucurie nestăvilită, îndemn mai cu- 
rînd spre cugetare și perspectivă. Podiu
mul pe care Te-am văzut stînd laolaltă pe 
Viorica Viscopoleanu și Mihaela Peneș nu 
este deloc imaginar. El reprezintă cali
tatea nativă a tineretului nostru, valoarea 
lui intrinsecă pentru sport ce așteaptă încă 
să fie activizată, pusă în valoare. Cel mai 
mare respect ce s-ar putea acorda noilor 
și excepționalelor performanțe reușite de 
atletele noastre ar fi transformarea lor în
tr-o pîrghie de mare forță, prin mijlocirea 
căreia întregul nostru atletism să înre
gistreze acel progres la care-i dă dreptul 
dotarea tineretului, condițiile concrete create 
de stat și care se cer neîntîrziat folosite. 
Viorica și Mihaela, poate peste cîteva zile 
și alți afleți, și-au adus argumentul lor cel 
mai convingător posibil cauzei atletismului 
și pentru aceasta merită mai mult decît 
pentru succesul în sine, deoarece succesele 
lor vor trezi în rîndul tinerilor noștri pofta 
pentru disciplinele atletice, dorința de a 
urma marilor noastre campioane.

Să nu lăsăm să treacă încă o dată ne- 
înregistrat glasul atletismului.

Este un glas care ni se adresează cu 
vibrații de aur și argint olimpic.

i

Emanuel VALERIU 
Ciudad de Mexico, T5 octombrie I
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REZULTATE Șl CLASAMENTE DUPĂ 3 ETAPE 
ÎN CAMPIONATUL PE ECHIPE

• GIURGIU. Neamț—Ilfov 
104—75 (42—60 la bărbați ;
62—15 la femei), Neamț—Ba- 

„Cău 104r—90 (44—71 ; 60—19) ; 
Bacău—Ilfov 97—91 (74—55 ; 

remarcat în23—36). S-a
: mod deosebit Mariana Filip 

(Neamț), care a cîștigat la 
100 m cu 12,1 și la 400 m cu 
56,8. Alte rezultate: BĂR
BAȚI — 100 m : I. Orghidan 
(Bacău) 11,0; 400 m : C. Ne
meș (Neamț) 50,4 ; FEMEI — 
4 X 100 m: Neamț 50,6; 
400 m: L. Diaconiuc (Neamț) 
59,5; greutate: M. Cocuț 
(Neamț) 13,01. (TR. BARBĂ- 
LATĂ — coresp.).

• BUCUREȘTI. Iași —Con
structorul 107—96 (79—50 ; 
28—46), C.A.U. II — Construc
torul 108—91 (74—46; 34—45), 
C.A.U. II — Iași 113—104 
(68—69 ; 45—35). Dintre rezul
tatele individuale: 1,90 la
înălțime — P. Stănășel (Iași) 
și 56,26 la ciocan — V. Po
pescu (C.A.U. II).

0 CONSTANȚA. Progre
sul — Constanța 130—80 (80 
—41; 50—39), Progresul — 
Galați 147—41 (97—12 ; 50— 
■29); Constanța — Galați 106 
—44 (56—16 ; 50—28). Doar în 
probele feminine s-au obținut

citeva rezultate notabile: 
400 m: Fița Rafira (Galați) 
59,7 ; greutate: Anca Gurău 
(Progr.) 13,88 ; înălțime : Ma
riana Matei (Galați) 
(C. POPA — coresp. princi
pal).

1,56.

(59—42 ; 28—39). S-au remar
cat : Sorin Păsulă (Caraș Se
verin) — 11,0 la 100 m și 50,5 
la 400 in, Florin Sișu (Dolj) 
— 14,12 la triplu, lolanda Me
nis (Dolj) — 37,51 la disc. 
(A. RUDEANU — coresp.).
CLASAMENTE GENERALE DUPĂ

• ORADEA. Bihor — Sibiu 
134—77 (78—53 ; 56—24), Bi
hor — Mureș 126—91 (70—58; 
56—33), Mureș — Sibiu 115— 
85 (66—56; 49—29). Citeva
rezultate individuale: BĂR
BAȚI —110 mg : I. Biro (Mu
reș) 15,3; triplu: E. Rotaru 
(Sibiu) 14,27 ; ciocan: Fr. 
Schneider (Sibiu) 56,80 ; FE
MEI — înălțime : C. Toma 
(Bihor) 1,57, O. Fullaș (Bihor) 
1,54 ; suliță : L. Doți (Mureș) 
42,54. (I, GHIȘA — coresp. 
principal).

0 REȘIȚA. Dolj — Caraș 
Severin 102—66 (54—42 ; 48— 
24), Dolj — Maramureș 103— 
62 (50—44 ; 53—18), Maramu
reș — Caraș Severin 87—31

1. Dinamo
2. Steaua
3. C.A.U. I
4. Cluj
5. Metalul 

Rapid 
Brașov 
Argeș 
Timiș

CATEGORIA
Progresul

2. C.A.U. II
3. Bacău
4. Neamț
5. Iași
6. Constructorul
7. Constanța
8. Ilfov
9. Galați

CATEGORIA 1

6.
7.
8.
9.

1- _
2. C.A.U. II

B,

DUPĂ FINALA CAMPIONATULUI NAȚIONAL PE ANUL 1968

ECHIPE CU Șl FĂRĂ PREGĂTIRE
național, oină începe să pălească, 
în sfîrșit, ultima clasată, Izvorul 
Chiuești, s-a prezentat atît de 
slab incit unii dintre jucătorii ei 
nu cunoșteau prea bine nici re
gulamentul jocului.

2 +133
4 — 59
4 —162
4 —204
5 —206
5 —315

MIHAI NEGOMIREANU (17 ani) a sărit la Arad 1,93 m

DE CALIFICARECOMPETIȚIAS-A ÎNCHEIAT0

la înălțime

6
6

o o1 
o

5 —184
6 —409

SO
IN PREZIUA

A DOUA
STARTURI

A XVIII-A OLIMPIADA DE

ȘAH ■ FINALA CAMPIONA

TULUI REPUBLICAN FEMININ

SERIA A II-A

o o6
6

2 
0

1 
o

5 —113
6 —266

1. Prahova
2. Bihor
3. Dolj
4. Mureș
5. Hunedoara

6—7. Maramureș 
6—7. Sibiu

8. Arad
9 Caraș Sev.

NOTA. — Rezultatele întâl
nirilor și clasamentele sînt 
provizorii, urmînd a se modi
fica după aflarea rezultatelor 
realizate la J.O. de componen- 
ții echipelor, performanțe ce 
vor fi luate în considerație 
la calcularea punctajelor defi
nitive.

U'“^Campionatul național pe 
1963 s-a încheiat cu un nou suc
ces al oinarllor de la C.P. Bucu- 

. rești; care au îmbrăcat pentru a 
două oară consecutiv tricourile de 
campioni ai țării, aflîndu-se la al 
cincilea titlu cucerit din 1961, cind 
a luat ființă echipa. Cum se ex
plică valoarea constantă a juca- 

' terilor bucureșteni ? Răspunsul : 
fără a neglija jocul la „prindere", 

■ ei au apărut într-o formă ascen
dentă la „bătaia mingii", unde 
au acumulat. în meciuri decisive, 
multe puncte suplimentare, ceea 
ce Ie-a asigurat victoria. Princi
palii realizatori : Gălățeanu și 
Drăghici. Campionii au dovedit 
și o gîndire tactică superioară la 
„prindere", acțiunile lor, conduse 
inteligent de Dacău, Anton și 
Bătbîeru (cei mai buni apără
tori), soldîndu-se cu faze spec
taculoase în urma cărora grupe de 
cîte 4—5 jucători au trecut, fără 
a fi jucate, prin cele două culoa
re. Se poate afirma cu certitudine 
că echipa pregătită de cunoscutul 
antrenor Alexandru Rafailescu 
este o campioană merituoasă.

Timpul nefavorabil din primele 
două zile ale turneului final a 

concurșnților dificultăți în 
execuțiile tehnice, solicitîndu-ie 

1 un plus de concentrare in mo
mentele cheie, fiind astfel supuși 
unei serioase verificări a stadiu
lui-'pregătirii lor. Din meciurile 

, susținute in aceste condiții grele 
a rezultat că echipele Biruința 

’ Gh'erăești (instructor voluntar 
Eugen Cocuț), Viața Nouă Olteni 

f (prof, ion Albu) și Avîntul Frasin 
, (maestrul sportului Ion Muntea- 

nu) au progresat, arătînd o bună 
circulație a mingii la „prindere" 

,, și o .mai, mare .siguranță In lovi- 
turile cu bastonul. Dinamoviștil 

" bucureșteni, cu mulțî tineri în 
formație și cu o pregătire morală 
scăzută, n-au mal constituit prin
cipalii adversari ai campionilor. 
De asemenea, ne așteptam la o 
comportare mai bună de Ia echi
pa Drum Nou Boureni (care are 
antrenor salariat) și, îndeosebi, 
de la Avîntul Valea Roșie (locul 
VI în clasamentul final). în for
mația căreia figurează jucători 
experimentat!. în schimb, jucăto
rii de la Avîntul Valea Roșie s-au 
remarcat prin acte de indisciplină 
care au culminat cu absența lor 
de la închiderea festivă a com
petiției. Această echipă, care nu 
e alta decît fosta campioană a 
țărit, Avîntul Curcani, trece ta 

' prezent printr-o acută criză. Cau
zele regresului și ale actelor de 
indisciplină tfebuie căutate te ne
înțelegerile interne, fapt 
care în comuna Curcani, 
din leagănele sportului

pentru 
unul 

nostru

Pe podiumul premialilor actualului- campionat național de 
oină, căpitanii echipelor C. P. București — Hie Bacău, 
ruinta Gherăești — Eugen Cocuț si Dinamo București 

I. Chițu
FOtO : EMIL BUCUREȘTEANU

fc'i-

Duminică, s-a desfășurat 
ultima etapă ‘a campionatu
lui de calificare în divizia A 
la lupte greco-romane și li
bere. După consumarea celor 
patru etape se cunosc 7 din 
cele 8 echipe calificate: li
bere: gr. I — Crișul Ora
dea, gr. a II-a — Electropu
tere Craiova, gr. a III-a — 
Metalul Tîrgoviște, gr. a IV-a 
— Progresul Brăila, greco- 
romane: gr. a II-a — Vago- 
nu Arad, gr. a III-a ■— C.S.M. 
Reșița, gr. a IV-a — Flamu
ra roșie Tulcea. în grupa I 
ciștigătoriil va fi decis după 
rezolvarea contestațiilor, pre
tendente fiind Chimistul 
Baia Mare și Mureșul Tg. 
Mureș.

Rezultatele ultimei etape 
la greco-romane: LA BAIA 
MARE : Chimistul Baia Mare 
cu Mureșul Tg. Mureș 16—12, 
cu Nicoiina Iași 28—4, cu 
Iprofil Rădăuți 17—15, Mu
reșul cu Iprofil 19—13, cu 
Nicoiina 27—5, Iprofil cu Ni
coiina 23—5. LÂ ORADEA : 
Vagonul Arad cu Crișul Ora
dea 18—14. cu Olimpia Satu 
Mare 19—13, cu C.S.M. Cluj 
16 - 
20—8, 
Crișul 
Ghisa, 
IE$TI:
Carpați Sinaia 19—5, cu Ma
rina Mangalia 21—7. cu Fla
mura roșie Tulcea 20—8, Fla
mura roșie cu Marina 14.5— 
13.5 cu Carpați 20—10, Ma
rina cu Carpați 23—5. (A. 
Vlăsceanu. coresp.). LA PI
TEȘTI : C.S.M. Reșița 
C.S.M. Pitești 16—16, cu Mus
celul Cînipulung 23—9, C.S.M. 
Pitești cu Muscelul 16—16. 
(I. Feteanu, coresp ). La lup
te libere: LA ORADEA : 
Crișul Oradea cu Vagonul A- 
rad 19—13, cu Chimistul 
Baia Mare 24—4, cu Con
structorul Suceava 17—5, 
Constructorul cu Chimistul 
18,5—13,5, cu Vagonul 16—16, 
Chimistul cu Vagonul 15—13. 
la timișoara : c.f.r. Ti-

PENTRU
DIVIZIA A

Au-

12, Olimpia 
cu C.S.M. 
cu C.S.M.
coresp.). LA
Petrolul Ploiești cu

cu Crișul 
22,5—9,5, 

23—9. (I.
PLO-

eu

Turneul final al campionatului 
național de oină, desfășurat după 
părerea noastră după o formulă 
care nu a permis să ne dăm sea
ma pe deplin de potențialul fie
cărei echipe (s-a jucat 
tur), reclamă o organizare 
corespunzătoare verificării 
rice a participantelor la 
pe țară. O sugestie : fără a 
prelungi timpul afectat întreceri
lor (și deci cu aceleași cheltuieli), 
echipele pot fi împărțite în două 
grupe valorice, unde să-și dispute 
întîietatea tur-retur, iar învingă
toarele seriilor respective să se 
întîlnească într-un meci dublu 
pentru desemnarea campioanei. 
Și încă ceva : ar fi bine să se 
programeze turneul final într-o 
perioadă în care să se evite e- 
ventualul timp ploios și răcoros.

Tr. IOANIȚESCU

numai 
mai 

valo- 
finala 

se

(Urmare din pag. 1)
— Pînă la Jocurile de la Sap

poro mai sint patru ani. Cum 
se reflectă, de pe acum, in 
activitatea federației, 
pregătiri olimpice 7

in 
aceste

regula- 
tehnice

LA UN PAS DE... PERFORMANTĂ!
începînd din această săptămînă, in fiecare vineri, cei 

mai tineri sportivi, școlarii, vor avea prilejul să urmă
rească multiplele aspecte ale activității lor competiționale 
(îmbogățită acum, o dată cu înființarea diviziei naționale 
școlare si de juniori), urmărind rubrica noastră: „LA UN 
PAS DE... PERFORMANȚA".

Vor fi publicate rezultate din principalele competiții re
zervate școlarilor, clasamente, portrete de sportivi fruntași, 
note și comentarii, reportaje.

Așteptăm și sugestiile elevilor în legătură cu conținutul 
acestei rubrici. îi rugăm, totodată, pe corespondenții noș
tri să ne transmită, în fiecare luni, in afara rezultatelor 
înregistrate în întrecerile școlare de volei, handbal, baschet 
și alte sporturi; scurte portrete și reportaje. însoțite de 
ilustrații .despre elevi, sau echipe fruntașe.

— In primul rînd, noul 
ment elaborat de comisiile 
ale F.R.P., la care și-au dat con
tribuția cei mai buni dintre spe
cialiștii noștri în patinaj, este o- 
perant pentru o perioadă de patru 
ani : 1968—1972. Sint anii în care 
urmează să fie aleși cei mai buni 
dintre patinatorii noștri. în ramu
ra artistică și cea de viteză, pen
tru a putea păși în întrecerea 
olimpică.

Un Început s-a făcut la Greno
ble, cînd țara noastră a fost re
prezentată în concursul de pati
naj artistic de către m’cuța Bea
trice Huștiu, cea mai tinără par
ticipantă la Olimpiada de iarnă. 
Faptul că ea a obținut aprecie
rea publicului și a arbitrilor, mai 
ales pentru evoluția la exercițiile 
liber alese, constituie pentru noi 
un motiv de satisfacție. Bineînțe
les, că nu am urmărit o perfor
manță deosebită cu această pati
natoare care abia împlinise 11 ani 
în preajma debutului său olimpic. 
Pentru Sapporo, însă, pretențiile 
noastre vor fi mai mari șl trebuie 
să ne pregătim din timp pentru 
a le onora.

O măsură importantă este cons
tituirea loturilor reprezentative 
cuprinzînd un număr de 37 de

• Intre 17 octombrie și 7 
noiembrie, se desfășoară la Lu
gano (Elveția) cea de a XVIII-a 
ediție a campionatului mondial 
pe echipe, tradițional denumit 
„Olimpiada de șah“. Și-a» a- 
nunțat participarea 5® de re
prezentative de țări, ceea ce 
constituie un record în istoria 
competiției. Echipa României, 
care n-a lipsit din finalele ul
timelor patru ediții, se pre-Iul București 21—7, cu 

tosport Sf. Gheorghe 21—7, 
cu Metalul Tîrgoviște 14—6, 
Metalul T. cu Metalul B. 
.21,5—10,5, cu Autosport 24—8, 
Metalul “ 
16—16. 
greșul
Constanța 16—12, cu Nicoli- 
na Iași 20—4, Energia eu Ni- 
colină 20—12. (D. Cristache, 
Coresp.).

B. cu Autosport 
LA BRĂILA : Pro- 
Brăila cu Energia

Florin Gheorghiu
1.

483
A. Coșul- 
p, 2. A. 
479 p, 3.

mișoăra cu Electroputere Cra
iova 21,5—10,5, cu Metalul 
Hunedoara 15—13, cu Jiul 
Petrila 17,5—14,5, Electropu
tere cu Metalul 18—14, cu 
Jiul 18’—6, Metalul cu Jiul 
18—10. (C. Cretu, coresp.).
LA ODORHEIULSECUIESC : 
Lemnarul Odorhei cu Meta-

La competiția de tir dotată 
Cu „Cupa lașului" ău participat 
sportivi de Ia Steaua, Olimpia, 
Dinamo — toate din București 
— Petrolul Ploiești, Letea Ba
cău și Medicina Iași. Pe pri
mul loc s-au clasat experi- 
mentații țintași de la Dinamo, 
iar pe doi, tinerii trăgători de 
la Medicirta.

RȘZULTATE: armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri: 1. 
Gh. Vasilescu (Olimpia) 1134 p.
2. Gh. Sicorschi (Dinamo) 1129 p,
3. T. Ciulu 
focuri poz. 
stlescu 594 
591 p, 3. T.
standard 60 focuri poziția cul
cat : 1. Ana Goreti (Olimpia) 
588 p, 2. G. Levban (Medicina) 
588 p, 3. Magda Borcea (Di
namo) 587 p, 3x20 focuri: 
Ana Goreti 562 p, 2. 
Borcea 546 p, 3. Elenă 
(Steaua) 545 p ; armă 
3 x20 focuri juniori: 1. 
dreăhu (Steaua) 514 p, 
Barbu (Dinamo) 489 p, 3. 
lonescu (Olimpia) 484 p ; 3x20

(Steaua) 1104 p ; 69 
culcat: 1. Gh. Va- 
p, 2. Gh. Sicorschi 
Ciulu 585 p : armă

ț
Magda 
Nistor 
sport

1. Co-
2. D. 

V. An-

focuri junioare : 
schi (Medicina) 
Georgescu (Olimpia)
V. GanceV (Medicina) 478 p. 
Probele de armă standard ju
niori și junioare au lost ciș- 
tigatâ de Următorii : 60 fbcuri 
poz. culcat juniori — N. Chi- 
rițescu (Medicina) 581 p, 60 
focuri culcat junioare — V. 
Stroe (Diiiămo) 585 p; 3x20 
focuri juniori — V. Gozodea 
(Medîcihâ) 550 p; 3x20 focuri 
junioare — V. Stroe 552 p. 
Clasament general: 1. DINA
MO BUCUREȘTI 74 p, 2. Me
dicina lași 69 p, 3. Olimpia 
București 65 p, 4. Steaua Bu
curești 54 p, 5. Medicina Iași 
29 p, 6. Petrolul Ploiești 21

D. DIACONESCU, 
coresp. ptineipâl

II 
p-

zintă la Lugano în urfr.ăff>a- 
rea alcătuire : Florin GhUor- 
ghiu, mare maestru internațio
nal, Victor Ciociltea, Thebdor 
Ghițescu. Dolfi Drimer, Bela 
Sobe, maeștri internaționali, 
Emil Ungureanu, maestru. E- 
chipa este însoțită de preșe
dintele F.R.S.. Cornel Pacoste 
— care, va lua parte și la Con
gresul F.Î.D.E. — și dă antre
norul Veniamin Urseanu.

PRAGUL UNUI NOU AVlNÎ
patinatori și patinatoare, la ar
tistic Și viteză. Lor le vdr fi asi
gurate cele mai bune condiții ds 
pregătire, fiindcă din rindul a- 
eestora vor fi desemnați repre
zentanții României lâ viitoarea 
ediție a J.O. In marea lor majo
ritate sînt tineri, copii chiar, e- 
lemente pe care specialiștii ni 
le-au recomandat ca fiind cele 
mai apte de progres. Firește, 
însă, porțile lotului rămin des
chise oricărui ait patinator talen
tat, care se va afirma în mod 
deosebit de-a lungul acestor 4 
ani de pregătire.

— Intenționăm să dăm publi
cității, într-un număr viitor 
al ziarului nostru, lista celor 
selecționați. Acum, v-am ruga 
să ne precizați în ce condiții 
au decurs pregătirile acestor 
patinatori ta pragul actualului 
sezon 7

— spre deosebire de anii pre
cedent, acest capitol s-a arătat 
deosebit de bogat în activitate. 
Un număr de 20 de patinatori ar
tistici s-au antrenat In Cehoslo
vacia, în perioada lunii august, 
în condițiile patinoarelor acope
rite. Apoi, Elena Molș, campioa
na țării, ca și Beatrice Huștiu. 
au continuat să se antreneze, la 
Fiissen și, respectiv, Garmisch, 
sub conducerea unor specialiști 
reputați. Patinatorii de viteză, 
care în perioada de vară au Be
neficiat. de pregătire la munte 
și pe litoral, vor pleca te ca
drul cluburilor lor pentru an
trenamente și concursuri pe piste 
artificiale, în R.D. Germană șl 
Ungaria.

— După cum vedem, exista 
și obiective de calendar corn- 
petițlonal mai apropiate. Am 
putea să le enumerăm 
cele mai importante 7

— Pentru sezonul 1968—69 prin
cipalul obiectiv este participarea 
la campionatele europene de pa
tinaj artistic, programate la 
Garmiseh-Partenklrchen, în fe
bruarie. Pînă atunci, patinatorii 
vizați pentru selecție vor con
cura în întreceri internaționale

pe

la Karl Marx-stadt, Lodz și Mos
cova. Desemnarea reprezentan
ților noștri la C.E. se va face 
după concursul internațional de 
lâ București, te zilele de 27—29 
decembrie.

Patinatorii artistici juniori vor 
concură la Criteriul speranțelor 
olimpice (Minsk, fetrjiri" ’ ' — 
juniorilor Viteziști le este 
văzută aceeași competiție, 
Leningrad, . * *; , „_2
rea lâ un puternic concurs 
Olanda. Să nu uităm, apoi, 
rește, competițiile interne, 

rîndul cărora se disting 
pionatele republicane, care 
vor desfășura după o formulă 
îmbunătățită, apoi ,;Cupa Româ
niei", concursul speranțelor do
tat cu „Cupa Cutezătorii" șl al
tele.

— Care vor fi principalele 
„sedii" de activitate internă, 
de ce patinoare vom dispune 1

— In București vor activa cele 
două patinoare artificiale — „23 
August" și Fioreasca — care ur
mează să-și deschidă porțile Încă 
în această lună, dacă vremea o 
va permite. La ambele s-au adus 
îmbunătățiri ta instalațiile de fa
bricare și întreținere a gheții. La 
Brașov, patinoarul asociației spor
tive Petrolul va beneficia de o 
suprafață de 800 mp și urmează 
să fie acoperit. In fine, O.N.T.-ul 
ne promite pentru sfîrșitul 
tul an inaugurarea noului 
noat artificial de la Poiana 
șov.

Un important capitol în ____
rea activității de patinaj cu baza 
materială necesară este construi
rea pistei artificiale pentru pati
natorii de viteză, în Capitală. Lu
crările de definitivare a proiec
tului sînt avansate, ceea ce dă 
speranțe tuturor entuziaștilor pa
tinajului viteză. Știm prea bine 
că fără o pistă artificială, care 
ne lipsește pină acum, progre
sele în această ramură sportivă 
stat foarte greu de făcut.

Punem bază și pe activitatea 
care se poate duce pe patinoarele 
naturale. La București ca și în

februarie), ’ iar
L pre-

. . la
precum și participa

te 
fl- 

din
cam- 

se

pe
mai
mai 

cam-

orașele din provincie, comisiile 
locale vor trebui să depună mai 
Piuite eforturi ca în trecut pen
tru amenajarea acestor patinoare, 
puncte de atracție pentru marea 
masă a iubitorilor sportului 
patine. Cu cit vom avea 
mulți patinatori, avem șl 
multe șanse de a crește 
pioni ’ 1

Sîntern convinși că prin en
tuziasmul tuturor celor legați de 
activitatea patinajului, prin spri
jinul ce ni-1 acordă Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică șl 
Sport, vom reuși ca în scurt 
timp să promovăm pe o treaptă 
superioară această disciplină 
sportivă, atît de îndrăgită Și in 
țara noastră.

O Concomitent cu Olimpia
dă de sah, cititorii noștri vor 
putea urmări și relatările Ia zi 
asupra unui eveniment șahist 
din țară. La Oradea începe fi
nală campionatului republican 
feminin, la care sint calificate 
16 competitoare : Gertrude
Baufnstarck — deținătoarea ti
tlului — Alexandra Nicolau, 
Elisabeta Polihroniăde, Marga
reta Teodorescu, Margaretm'Pe- 
revoznic, Maria Pogorevici, E- 
leonora Jianu, Rodiqp Reicher, 
Elena Răducanu, SUzăna Ma- 
kai, Maria Desmireanu, Vetu- 
ria Slmu, Emilia Chiș, Aurelia 
Solomonovici, Hilda Petri și 
Margareta Juncu. Turneul va 
fi arbitrat de T. Nicoară și dr. 
St. Mâkai.

Debut competifional la ciclocros

aces- 
pati- 
Bra-

dota-

ȘCOALA SPORTIVĂ Nr. 2
ANUNȚĂ

Redeschiderea cursurilor de inițiere în spori neniru 
copii și tineret (între 4 și 18 ani) la:

— GIMNASTICA ARTISTICA (de la vîrsta de 6 
fete

— GIMNASTICA CORECTIVA (de la vîrsta de 6 
fete și băieți

— JUDO (de la virsta de 7—18 ani) fete și băieți
— PATINAJ ARTISTIC (de la vîrsta de 6—10 ani) 

și băieți
— TENIS DE CIMP

și băieți
— SCHI (de Ia virsta de 7—14 ani) fete și băieți

b» W. _• _ ă. . ... a . a*.

săptămînă, începînd

(de la vîrsta de 7—14 ani)

ani)

ani)

fete

fete

UNIREA GIURGIU, 0 PLĂCUTĂ SURPRIZĂ
Pe un traseu nou situat in 

cartierul Balta Albă a fost 
inaugurat duminică dimineața 
sezonul de toamnă la ciclocros. 
Cei 2 km ai buclei n-au prezen
tat dificultăți deosebite, permi- 
țînd cicliștilor să se reacomo- 
deze cu acest gen de curse. La 
startul probelor au fost pre- 
zențl — ca de obicei 
vreme 
performanțe de răsunet în pal
mares. Disputele au fost însă 
interesante, au plăcut celor 
citeva sute de spectatori pre- 
zenți pe traseu. Iată clasamen
tul „CUPEI DE TOAMNA", 
competiție organizată în condi- 
țiuni bune 
rești:

Biciclete
6 km):

în ultima
numai alergători fără

de C.M.E.F.S. Bucu-

de turism. (3 ture, 
1. IONEL COVEI 

(UNIREA GIURGIU) 20:53 ; 2. 
N. Matei (C.P.B.) 23:45 ; 3. C. 
Borze? (C.P.B.) 23:49

Semlcurse (3 ture, 6 km) : 
1. CEZAR JIPA 
GIURGIU) 19:57 ; 
(C.P.B.) 21:21 ; 3. 
cu (Steaua) 22:33.

Juniori mici (6

(UNIREA
2. N. Voican 
Gh. Voicules-

ture, 12 km):

1. T. DRĂGAN (VOINȚA BUC.) 
38:28; 2. P. Cirneanu (Steaua) 
40:16 ; 3. M. Popescu (Olimpia) 
40:26.

Juniori mari (8 ture, 16 km) : 
STANCA

2.
3.

(SC. SP. 2) 
S. Suditu (Olimpia) 

V. Grigore (Dinamo)

care se desfășoară în cicluri lunare cu cite 2 ore pe 
săptămînă, începînd cu ziua de 7 a fiecărei luni.

De asemenea anunță 
DESCHIDEREA CURSURILOR DE IARNA 
pentru inițierea copiilor între 4-14 ani la 

ÎNOT
care se desfășoară cu începere de la 7 octombrie a.c 
in cicluri lunare cu lecții de cîle 2 ore pe sâptâmînâ. 

înscrierile se fac zilnic între 8—14 la sediul școlii din 
bd. Dimitrov 128 (tramvai 14, troleibuz 85, la atația 
Avrig).

Informații suplimentare la telefon 35.25.08.

RAFINĂRIA PITEȘTI
angajează de urgență
următorul personal

— ingineri ele 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, sau tehnician, ing. chimist, 

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

(10 ture, 20

1. . D.
48:31 ;
48:45 :
49:43.

Seniori
RAȚOI (VOINȚA)
Ferfelea (Steaua) 
Puterici (Steaua) 
Popescu (Voința) 
Toader (Voința) 1

1.
2.
3.
4.

km): 
57:58 ; 
58:31 : 
58:42 ; 
59:51 ; 

h 01;02

V.
D.
T.
C.

5. Gh.
6. P. Drăgan (Voința) 1 h 02:21.

O subliniere specială pentru 
sportivii de la Unirea Giurgiu 
care se dovedesc nu numai 
consecvenți în afecțiunea lor 
față de Ciclism, dar și bine pre
gătiți.
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© Minutul 17 al meciu
lui dintre „Poli" iași și Ra
pid. O ambuscadă la mijlo
cul terenului, o „talpă11 a lui 
Pop la genunchiul lui Ștefă- 
neșcu... în fond, un fauln ca 
toate celelalte, numai că Șt_e- 
fănescu (nota bene) — CĂ
PITANUL ECHIPEI IEȘE
NE (!?) — a început să aler
ge după rapidist pentru a-i 
aplica o corecție. Legea ta
lionului... Ștefănescule, nu e 
păcat de banderolă ?

1 Ca să nu mai amintim și 
despre „polița11 achitată de el 
lui Dumitru, în urma căreia 
l-a expediat pe bucureștean 
pe tMșă timp de 6 minute!?

© Răducanu, revenit între 
buturi după cîteva săptămîni 
de absență, a apărat neinspi- 
rat, greșind fatal la primele 
două goluri... După meci, su
părat. ne-a arătat genunchiul 
umflat: „Ani fost lovit incă 
din prima repriză, dar am 
vrut să apăr, să-i ajut pe 
băieți".

Pe Răducanu îl înțelegem. 
Pe antrenorii Rapidului nu 
prea... .

© Antrenorul I. Justin 
despre forma „speranței11 De
leanu (component al lotului 
național), care traversează o 
perioadă depresivă a carierei 
sale : „Coco (n.n. Deleanu) 
pare că-și revine în formă. 
In ultimele meciuri l-am no
tat cu 3 și, respectiv, 4. As
tăzi l-am „punctat" între 5 
și 6".

Curat revenire de for
mă (!?). Deci Deleanu ne-ă ră
mas în continuare dator...

, Ov .1.

STRÎMBEANU

Blond, statură medie, viva
ce, ambițios, iată un început 
de portret al mijlocașului

Trimisul nostru special, CĂLIN ANTONESCU, transmite din Manchester:

MANCHESTER UNITED ARE PROBLEME
Cu 24 de ore înaintea me- 

ciului-retur cu Estudiantes La 
Plata, din cadrul finalei „Cu
pei intercontinentale11, Man
chester United se află în fața 
Unor grele probleme la al
cătuirea formației. Matt 
Busby, antrenorul echipei en
gleze, a decis să nu anunțe 
„11 “-le său decît înaintea lo
viturii de începere. Nu mai 
puțin de 6 titulari — printre 
care și faimosul Bobby Charl
ton — se află în tratament, 
în urma unor răniri suferite 
în meciul de la Buenos Aires 
și în partidele de ligă. To
tuși se contează ca sigur pe 
participarea lui Law, Best, 
Craven, Morgan. Totodată, 
Matt Busby a făcut un apel 
către gazetarii sportivi, ce
tind ca presa să nu producă 

AUREOLA U.T.A.-ei REZISTĂ TIMPULUI

dreapta de la Universitatea 
Craiova.

In acest campionat, Strîm- 
beăhu a manifestat, meci de 
meci, un potențial excelent, â 
dat din prima etapă un ran
dament optim și a rămas de 
atunci egal cu el însuși, ceea 
ce. trebuie să recunoaștem, 
este o realizare extrem de di
ficilă. Travaliul efectuat de el 
într-un meci este impresio
nant. Aleargă enorm, trăiește 
fiecare fază, indiferent dacă 
ea se consumă aproape sau. 
departe de el. este un maes
tru al deposedării, recuperea
ză de la adversar 20—3'1 
minții (deci neutralizează tot 
atîtea intenții 'ofensive), do
mină ca un monitor zona din 
jurul său, își servește coechi
pierii cu „minai" ideale, pe 
scurt, dă senzația că se află 
mereu acolo unde trebuie și 
că face ceea ce e oportun și 
necesar. împreună cu Ivan 
alcătuiește o linie de pavăză 
în apărare, de organizare și 
de aprovizionare în atac. B. 
dirz și nu cunoaște oboseala.

In aceste rînduri se găsesc 
opiniile, mereu întărite, ale 
Unui măre număr de specia
liști, tehnicieni și ziariști. Pe 
fundul penuriei actuale de 
Valori, ar fi. trebuit ca Strîm- 
beanu să găsească ușor dru
mul spre pragul echipei na
ționale. Paradoxal, dar nu s-a 
întimplat așa. Fiindcă porțile 
reprezentativei sînt deschise 
și închise de antrenorul An
gelo Niculescu, care privește, 
dar nu vede, ascultă și citește, 
dar înțelege intr-o manieră 
sui generis.

De aceea, bieții Axente, 
Domide, Popa, Niculescu („U“ 
Craiova), Dumitrache, Sălcea- 
nu și alții care au marele și 
de neiertatul defect al talen
tului juvenil așteaptă să se 

agitație înainte de meci, pen
tru a se asigura condiții nor
male de desfășurare a jo
cului.

în tabăra argentiniană 
domnește o atmosferă de în
credere. Antrenorul O. Zu- 
beldia a anunțat că menține 
formația din primul mâci. 
Estudiantes are nevoie de 
meci egal pentru a intra în 
posesia trofeului. învingăto
rul poate fi desemnat și la 
golaveraj, iar la scor egal se 
dispută un al treilea joc, la 
Amsterdam, la 19 octombrie.

(N.R. Telespectatorii din 
țara noastră pot urmări azi 
Pe micul ecran transmisia di
rectă a partidei Manchester 
United — Estudiantes La 
Plata, începînd de la ora 
20,40).
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Variații pe o temă adeseori discutată

îndepărteze cit mai mult de 
granița considerată improprie 
a celor 20 de ani.

R. B.

„EREȚII

Șl PORUMBEII"

Ni-l amintim cu toții. Un 
joc naiv al copilăriei. „Po
rumbeii" erau întotdeauna 
prinși de „ereții care le tă
iau aripile"... Jocul de la 
Arad a semănat în mul
te privințe cu „ereții și po
rumbeii11. Naivii fotbaliști de 
la Vagonul s-au avîntat în joc 
cu candoarea porumbeilor... 
Macavei, Arnoțchi, Adam au 
creat, cîteva minute, frumoa
se iluzii spectatorilor. Doar 
cîteva minute. Pentru că foar
te iute a venit replica — so
bră, eficace, neîndurătoare — 
a adversarilor. Apărarea oas
peților a prins într-un clește 
de oțel „zborul" nevinovat al 
înaintașilor arădeni, iar ata- 
canții Creiniceanu, Tătaru, 
Pantea și Voinea au făcut 
ce au vrut cu apărarea cvasi- 
spectatoâre a gazdelor.

La 7 zile după trista „aven
tură" cu Crișul. fotbaliștii de 
la Steaua (fără Hălmăgeanu. 
Constantin și Jenei, toți trei 
accidentați) și-au reamintit că 
titlu de campioană îi mai o- 
bligă ! Socotim, însă, că Vic
toria lor nu trebuie considera
tă o performantă deosebită 
pentru simplul motiv că re
plica gazdelor a fost atît de 
modestă, de nevinovată și de 
neajutorată cum nu ne amin
tim să fi văzut de multă vre
me în jocurile noastre de 
divizia A. Din acest mo
tiv și notele acordate 
jucătorilor bucureșteni în 
cronica meciului au ținut 
seama de „obstacolul" pe care 
ei l-au ăVut de trecut. Nu-i 

Iată cum a trebuit să părăsească terenul arbitrul meciului Progresul — U.T.A., Niculăe 
Cursaru : sub protecția organelor de mliiție și a jucătorilor Matei și Oaidă. Poate fi observat 
și huliganul care îl amenință cu degetul. Ținem fotografia la dispoziția organelor de resort, 
pentru a putea fi identificat

vom ajuta — realmente — 
nieicind pe fotbaliștii steliști 
dîhdu-le 9 și 10 la un meci 
aproape demonstrativ, cu ad
versari mult inferiori. Poate 
că tocmai, gîndihdu-ne bine, 
aprecierile și laudele nemă
surate în împrejurări minore 
au fost, într-un fel, premise 
ale eșecurilor fotbaliștilor de 
lâ Steaua. în confruntări de
cisive, importante.

M. P.
P.S. înaintea jocului cu Va

gonul, fotbaliștii de la Steaua 
au depus o ccroană de flori 
la rnormîhtul celui care a fost 
marele nostru fotbalist Iosif 
Petschovsehit Un gest de pios 
respect al urmașilor.

CELE DOUĂ

MECIURI

Sîmbătă, pe „Republicii", 
am asistat în același timp hi 
două meciuri. In teren s-au 
întrecut Progresul și U.T.A., 
iar în tribune s-a dat o apri
gă bătălie... vocală între gale
riile celor două echipe. De's- 
pre joc. s-ă scris pe larg în 
cronicile apărute in presă. 
Despre cel de-al doilea „meci", 
neprevăzut, nu s-a amintit de
cît foarte puțin, deși el a 
avuț un larg ecou pe stadion, 
dînd partidei Progresul — 
U.T.A. o coloratură neobiș
nuită, mobilizatoare în uiți vil 
instanță pentru ambele echi
pe.

Pe cit de mult ne-a plăcut, 
la un moment dat, această 
întrecere, pe atît eă avea să 
ne decepționeze pe parcursul 
partidei, cînd unii dintre 
spectatorii care susțineau- for
mația bucureșteană au pășit 
pe calea invectivelor, a huidu
ielilor, a unor condamnabile 
acte de huliganism (au arun

cat cu pietre, cu bucăți de 
lemn, cu sticle).

Desigur, ar fi greșit să-i 
blamăm pe toți cei care, slm- 
bătă, au făcut parte din gale
ria. Progresului (mulți dintre 
ei și-au încurajat echipa în 
mod civilizat). Dar faptele 
din finalul partidei și de 
după meci trebuie înfie
rate cu toată tăria, chiar 
dacă ele sînt doar opera 
a cîțiva iresponsabili, cărora 
le-ar stă măi bine în locuri de 
reflecție, supravegheate, de
cît în tribunele stadioanelor 
de fotbal. Apropo: au fost 
depistați unul sau doi dintre 
acești huligani. Obișnuita a- 
mendă s-a dovedit ineficien
tă. Pe cînd, deci, traducerea 
lor în fața justiției, pe cînd 
un proces pe care vrem să-l 
facem public ?

Arbitrul N. Cursaru a fost 
criticat destul și pe merit. Dar 
el a mai comis o greșeală, 
pe care i-o reproșăm cel mai 
mult : aceea de a nu fi pus 
capăt meciului în momentul, 
cînd primele „obuze" cădeau 
pe teren. In această situație, 
echipa organizatoare ar fi fost 
învinsă cu 3—0 de propriii ei 
suporteri ' Ceea Ce ar fi con
stituit o învățătură de minte 
și pentru alți amatori de scan
daluri...

Jack BERARIU

MINI-STATISTICĂ ÎN
• în cele 10 etape ale 

campionatului diviziei A s-au 
marcat 225 de goluri. în ul
tima etapă, s-au înscris 27 
de goluri. Iată numărul de 
goluri realizate în fiecare e- 
tapă : 23 — etapa I, 21 — a 
Il-a, 11 — a IH-a, 22 — a 
IV-a, 16 — a V-a, 29 — a 
Vl-a, 30 — a Vll-â, 31 — a 
VlII-a, 15 — a IX-a, 27 — 
a X-a.

„FAVORITUL
...Foto Studio. Strada princi

pală. Din vitrină, un chip plăcut, 
de june-prim, ne zîmbește din... 
două tablouri „artistice", care 
recomandă personalitatea magazi
nului. Ne gîndim că responsabilul 
acestui studio fotografic nu este 
numai un artist de meserie, ci este 
și un om cu „fler" comercial. De 
ce ? Pentru că și-a garnisit vi
trina cu chipul urteia din per
sonalitățile adulate ale orașului 
și care este („ghici ciupercă 
ce-i ?") tocmai un fotbalist...

în Bacău, nu credem să existe 
sportiv mai popular, mai cunos
cut și mai discutat decît junele- 
prim din cele două tablouri, 
VASILE PANAIT. I se spune sau 
se vorbește despre el la modul 
„bădia Vasiie", „maestre" etc... O 
curiozitate, însă : „maestrul" nu 
joacă cam de multă vreme în 
prima echipă a dinamoviștilor. 
Cu toate acestea, cohql'tadinii săi 
sînt statornici și credincioși fa
voritului lor. Și oftează : „Dacă 
ar juca bădia Vasiie !...« Un a- 
semenea oftât colectiv, receptat 
întâmplător într-un cerc de su
porteri ai echipei băcăuane, m-a 
îndemnat să discut cu acest 
„favorit al orașului". Eram curios 
să-i aflu părerile și să descopăr 
psihologia (pe care o bănuiam 
deosebită) unui personaj, orice 
s-ar zice, aparte. Mă așteptam, 
mărturisesc, să întâlnesc un ne
mulțumit care se consideră 
profund nedreptățit de situația 
sa actuală (Panait este de cîteva 
luni rezervă la Dinamo Bacău).

Recunosc, așteptările mi-au fost 
parțial confirmate, parțial dezise. 
Am întâlnit un om lucid. Un spi
rit critic și autocritic pe alocuri 
impresionant. „Au făcut din mine

CONSFĂTUIRE A ARBITRILOR

DIN LOTUL REPUBLICAN
Mîine, la ora 11, are loc la 

sediul C.N.E.F.S., din str. Va
siie Conta nr. 16, o consfă
tuire a arbitrilor de fotbal 
din Iotul republican (din țară 
și din municipiul București).

• în meciul Progresul — 
U.T.A., am asistat la un fapt 
rar întîlnit în campionatul 
nostru. S-au acordat trei 
penâltiuri ! ÎN 10 ETAPE AU 
FOST DICTATE 15 LOVI
TURI DE LA 11 M. Au 
transformat: Petescu (U.T.A.), 
Cîrciumărescu și Oblemenco 
(,,U“ Craiova), Adam (Vago
nul), Codreanu (Rapid), De
leanu (Politehnica Iași) — 2, 
Oaidă (Progresul) — 2. Au 
ratat : Tătaru Iî (Steaua), 
Melenco (Farul), D. Erie (Di
namo Bacău), N. Alexandru 
(Crișul), Dobrih (F. C. Ar
geș) și Fetescu (U.T.A.).

• CELE MAI EFICACE
ÎNAINTĂRI : „U“ Craiova
— 23 goluri. Steaua — 20 de 
goluri, U.T.A. și Dinamo 
București — cile 18 goluri. 
„U“ Cluj și Vagonul — cîte
17 goluri.

© CELE MAI SLABE A- 
PÂRÂRI : Vagonul — 27 de 
goluri primite, „U“ Cluj —
18 goluri, Farul — 17 go
luri, „U“ Craiova, Politehni-

1 MII© ■■«■Ulii IIIIMMWlllllll llllîlll UIUM....

CEHOSLOVACIA ESTE NOUA CAMPIOANĂ A LUMII 
LA ȘAH PRIN

Cea de a V-a ediție a 
campionatului mondial de șah 
prin corespondență pe echipe 
masculine, disputată în in
tervalul aprilie 1965 -— iu
lie 1968, a dat în final, după 
adjudecarea partidelor deter
minate, un rezultat mai pu
țin scontat. Primul loc în 
clasamentul general și me
daliile de campioni ai lumii 
au fost cucerite de reprezen
tanții Cehoslovaciei, care au

ORAȘULUI**
aproape un fetiș. Acum cîțiva ani, 
această adorație, măgulitoare, fi
rește, pentru orice tînăr, mi-a 
făcut, de fapt, mai mult rău. 
Este foarte greu să nu sari pes
te cal cînd mișcînd doar un de
get, toate problemele tale curen
te se rezolvă pe loc. Urmarea ? 
Muncă mai puțină, pretenții tot 
mai mari, libertăți deosebite ! 
Cine-i senator de drept ? Băiatu’... 
Ceilalți jucători, unii dintre ei, 
ar vrea să te imite... Și toată is
toria ține pînă într-o zi de CO
TITURA bruscă, brutală. De aici 
încolo nu-ți mai rămîh decît. 
două căi : ori te TREZEȘTI, ori 
dispari ca fotbalist...”

— Deși după această interesan
tă și emoționantă profesiune de : 
credință, o asemenea întrebare ar 
putea părea superfluă, vreau, 
totuși, să punem punctul pe „i“ 
care din cele două căi ai ales-o ?

— Prima. Valoarea, succesul le. 
determină numai munca conti
nuă, serioasă. Nici o „firmă" nu 
rezistă — de la sine — la in
finit.

Nevoind să generalizăm cu 
orice preț, vom aminti, dacă mai 
este nevoie, că în fotbalul nos
tru au fost și mai sînt destui 
4,favoriți ai orașului" (Constanti- 
nescti, Deleanu, Cuperman —• la 
Iași, Iancu — la Constanța, Ivan- 
suc, cîndva — la Cluj, Neagu, 
pînă nu de mult — la Galați, De- 
selnicu — la Craiova, N. Ionescu; 
— la Ploiești, Adamache — la 
Brașov etc.) care și-au închipuit, 
sau își mai închipuie, că FARA 
EI NU SE POATE...

Se poate, a dovedit-o și o do
vedește viața !

Iar morala, pe care a infuit-o 
bine Panait (căruia îi urăm un 
cît mai rapid come-back în e- 
chipa sa), ar putea fi exprimată 
și astfel : nu toți fiii (favoriții) 
risipitori au șansa să se mai în
toarcă...

Marius POPESCU

ca Iași, Dinamo Bacău și Ra
pid — cîte 15 goluri.

© în clasamentul golgeterilor. 
conduce Oblemenco („U“ Cra
iova) cu 8 goluri, urmat de 
Tufan (Farul) cu 7 goluri și 
Oprea („U“ Cluj) cu 6 goluri.

• De la începutul campio
natului, pe foile de arbitraj 
au fost consemnate TREI E- 
LIMINARI. Iată numele’ce
lor trimiși pe tușă : Moldo- 
veanu (Petrolul), în meciul eu 
Rapid (etapa I), Musțețea 
(„U“ Cluj), în partida cu F. Q, 
Argeș’ (etapa ă Vii-;./) șl Ma
rinescu (Progresul); în’ jocul 
cu Steaua (etapa a ViII-a).

SÎMBĂTĂ, .
PE STADIONUL 

REPUBLICII 
STEAUA - JIUL

Partida de fotbal dintre e- 
chipele Steaua și Jiul, din 
cadrul etapei a Xl-a a divi
ziei naționale A, se va disputa 
sîmbătă pe stadionul Republi
cii, cu începere de la ora
15.30. Tn deschidere, de la ora
13.30, se vor întîlni echipele 
de tineret.

CORESPONDENȚĂ
reușit să depășească echipa 
U.R.S.S., favorita incontesta
bilă a competiției.

lată clasamentul final al 
acestei atît de disputate e- 
diții : 1. CEHOSLOVACIA
31*/2 puncte (din 48 posibi
le), 2. U.R.S.S, 30 p. 3. R. F. 
a Germaniei 29‘/2 p, 4. R. D. 
Germană 26!/2 p, 5. Suedia 25 
p, 6. Anglia 20 p, 7. Austra
lia 19 p, 8. S.U.A. 18 p, 9. 
Turcia 6*/2 p.

După cîteva luni de tranziție, Cupa F. R. Fotbal pentru 
echipele de tineret-rezerve continuă acum sub forma 
unui campionat. A trecut perioada de organizare și de 

selecție, s-a înțeles, sperăm, care este rostul acestei competiții 
plasate între calitatea de junior și cea de titular al primelor 
formații din divizia națională A. Dorind să cunoaștem 
dinăuntru activitatea acestor laboratoare menite, în special, 
Să ridice valoarea tinerilor fotbaliști, inaugurăm o suită de 
prezentări cu ajutorul celor ce trăiesc în intimitatea lor. 
Ziarul nostru a tratat șl în trecut problematica dificilă și 
pasionantă a evoluției jucătorului de fotbal într-o etapă de 
tranziție decisivă. Reluînd temă dintr-un unghi nou, intențio
năm nu numai să atragem atenția opiniei publice asupra 
viitoarei generații de fotbaliști, ci să facilităm un schimb di
rect și indirect ’ de opinii intre specialiști, să descoperim me
rite sau să combatem atitudini care amenință succesul unei 
idei bune.

Vom începe cu echipa de 
tineret-rezerve a U.T.A.-ei, nu 
doar dintr-o simplă coinci
dență, Ci și ca un semn de 
recunoaștere a unor merite 
profunde în acest sens, deve
nite tradiție la această aso
ciație într-o perioadă cînd 
moda era nu de a crește ju
cători, ci de a racola.

Interlocutor: IOSIF REIN
HARDT, care se ocupă de lo
tul tinerilor, împreună cu un 
alt inimos antrenor, DAN 
ALEXANDRU.

— Speranțele noastre se nu
mesc : Ion Bătrîna (anul naș
terii 1951), L. Broșovschi 
(1951), Viorel Sima (1950), Gh. 
Bodea (1950), R. Gotlieb (1949), 
T. Brîndescu (1949), Gabriel 
Vaștag (1950), A. Nagy (1951), 
Ion Atodiresei (1952), L. Sch
wartz (1950), Andrei Mercea 
(1950), Dan Ghirlea (1950),

ASTĂZI, 
ÎN GIULEȘTI
Stadionul Giulești găzdu

iește astăzi două întîlniti a- 
micale de fotbal: de la orele 
13,30: Kapid (tineret) — Me
talul București; de la orele 
15,30; Rapid—Electronica O- 
bor.

Vasiie Pecican (1950), Cornel 
Dobai (1950), loan Gavrilaș 
(1950).

— V-am ruga să enunțați 
caracteristicile grupului, cu 
referiri la gradul calităților 
fizice și tehnice.

— Nu pot afirma că repre
zintă începutul unei genera
ții de fotbaliști dotați exce- 
ient. Dezvoltarea și calitățile 
lor fizice nu sînt optime, iar 
îndemînarea tehnică mi se 
pare doar acceptabilă. Mulți 
sînt lipsiți de forță (Gotlteb, 
Bodea, Schwartz, Nagy, Ghir
lea). în schimb, Brîndescu e 
puternic, dar are o tehnică 
mai slabă. Tuturor le lipsește 
cîte ceva, îneît nu există mă
car unul care să fie înzestrat 
cu tot ce este caracteristic 
marilor jucători. Se apropie 
de acest standard doar Ato
diresei.

—■ Sînteți satisfăcut de Ope
rațiunea de selecție ?

— Nu. Suprafața de selec
ție e mică și îngrădită de 
regulament. Am oprit pe cei 
mai buni din cei ce-au trecut 
pe la noi. Majoritatea erau 
anul trecut în echipa de ju
niori (eîștîgătoarea campiona
tului țării).

— Aproximativ cît și cum 
se antrenează acești tineri ?

— 10—12 ore săptămînal. 
Nu concepem formația de ti
neret ca pe 0 echipă inde
pendentă ; ea se pregătește 
împreună cu prima garnitură 
și în virtutea unei solide tra

diții acordăm prioritate teh
nicii. Dar nu ignorăm nici 
ceilalți factori, în special pe 
cel fizic. De două ori pe săp- 
tămînă se lucrează serios pen
tru dezvoltare și calități fi
zice.

DE JUVENTUTE

— De ce jucătorii proveniți 
din școala U.T.A.-ei au, în 
majoritate, o tehnică mai șle
fuită ?

— Nu găsesc decît o sin
gură explicație. De la grupele 
de copii se obțin niște acumu
lări decisive. Mercea șl Far- 
mati îi obligă să execute de 
la această vîrstă în condiții 
grele și variate, iar princi
piul e respectat în continua
re. Dacă Broșovschi are de 
executat într-un antrenament, 
de exemplu, 200 de lovituri, 
suita nu se desfășoară mono
ton, ci în circumstanțe Cît 
mai dificile.

— Considerați că structura 
și conținutul antrenamentului 
efectuat de pleiada actuală de 
tineri se deosebesc de cele 
utilizate acum 5—6 ani ? Prin 
ce anume ?

— Modificări există. Facem 
antrenamente cu un grad de 
dificultate mai mare. A spo
rit numărul repetărilor și in
tensitatea efortului. Acordăm 
mai multă atenție pregătirii 
atletice. Facem apel la circuit 
și interval training, precum 
și alte metode actuale.

— Tinerii jucători benefi
ciază de o asistență medicală 
corectă ?

— Fiecare ciclu săptămînal 
de pregătire începe cu con
trolul medical atent.

— Ce ne puteți spune des
pre mentalitatea grupului de 
tineri ?

— Majoritatea tinerilor des
pre care vorbim sînt elevi ai 
școlilor profesionale, dovedesc 

sirguiiiță și ambiție. Buna 
creștete, disciplina, compor
tarea civilizată au fost întot
deauna definitorii pentru at
mosfera de la U.T.A. Așa era 
și pe vremea noastră, tradi
ția s-a păstrat și s-a trans

mis, Copiii care vin la U.T.A. 
sînt foarte emoționați și 
foarte bucuroși atunci cînd 
sînt primiți. înseamnă că în 
jurul U.T.A.-ei există Un fel 
de aureolă care atrage, co-

22 octombrie: TRAGEREA 

EXCEPȚIONALĂ LOTO
Sflrșitul lunii Octombrie 

este marcat de tragerea ex
cepțională LOTO care se va 
efectua în ziua de 22, Iutii 
21 octombrie fiind ultima zi 
pentru procurarea biletelor.

Ca și cele precedente, tra
gerea excepțională LOTO 
din 22 octombrie 1968 oferă 
autoturisme de diferite mărci 
și capacități cilindrice. în 
număr NELIMITAT: „VOL
GA", „RENAULT 10 MA
JOR", „MOSKVICT 408" cu 
4 faruri și radio, pentru va
riantele cu 3 numere cîștigă- 
toare din primele 3 extrase.

Se mai atribuie premii în 
numerar de valoare variabi
lă și premii fixe în bani.

Cu biletele seria ,.F“ de 
20 lei puteți participa la 
toate cele 10 extrageri însu
mând în total 120 de numere.

Vă reamintim că la trage
rea excepțională LOTO din 
24 septembrie a.c. au fost 
atribuite 20 autoturisme și 
peste 4 600 premii în bani.

Nu uitați ! Luni 21 octom- 

pleșește și dâ un sentiment 
de împlinire și mîndrie ce
lor din incinta clubului.

Interviu realizat de
Romulus BALABAN
CLASAMENT 

Rezervc-tineret

1. „U” Craiova 10 8 1 1 21- 6 17
2. Dinamo Buc. 9 7 1 1 19- 5 15
3. Petrolul 10 5 3 2 16- 9 13
4. A.S.A. Tg. M. 10 6 1 3 18-14 13
5. Crișul 10 5 2 3 12-10 12
6. Steaua 10 5 1 4 31-15 11
7. Farul 10 5 1 4 13- 7 11
8 F.C. Argeș 9 4 3 2 7- 6 11
9. Rapid 10 4 2 4 10-12 10

10. Din. Bacău 10 3 3 4 18-12 9
11. Polit. Iași 10 4 1 5 9-17 9
12. U.T.A. 10 3 2 5 12-13 8
13. «U“ Cluj 10 2 3 5 12-22 7
14. Vagonul 10 1 3 6 10-22 5
15. Progresul 10 1 2 7 6-21 4
16. Jiul 10 1 1 8 5-28 3

brie este ULTIMA ZI de 
procurare a biletelor pentru 
tragerea excepțională LOTO 
din 22 octombrie.
• Astăzi miercuri 16 oc

tombrie, la ora 19,30, va 
avea 10c la București în sala 
din strada Doamnei nr. 2 
tragerea concursului Prono- 
expres, după noua formulă 
tehnică „5 din 45". Tragerea 
nu va mai fi televizată, 
cum s-a anunțat anterior, ci 
radiodifuzată.

PRONOSPORT

premiile concursului nr. 41 
din 13 octombrie 1968

Categoria I (13 rezultate)
5.5 variante a 18.902 lei.

Categoria a Il-a (12 rezultate)
82.5 variante a 1.512 lei.

Categoria a 111-ă (11 rezul
tate) 611 variante a 306 lei.

în cadrul lucrărilor congre
sului Federației internaționa
le de scrimă, de la Ciudad 
de Mexico, s-a stabilit ca e- 
diția din anul 19Ș9 a cam
pionatului mondial să se 
desfășoare în Cuba, iar cam
pionatul mondial de tineret — 
1969 să fie organizat în Ita
lia.

Federația de tenis a Indici a 
cerut forului similar din 
S.U.A. să amîne cu o săp- 
tătnînă întîlnirea dintre re
prezentativele celor două 
țări din cadrul finalei inter- 
zone a Cupei Davis. Amin
tim eă S.U.A. propusese ca 
întîlnirea Să aibă ioc la San 
Juan (Porto Rico) în zilele 
de 9, 10 și 11 hoiembrie a.c. 
IB
Nino Benvcnuti, campionul 
mondial la categoria mijlo
cie, a susținut la Akron 
(S.U.A,) un meci cu boxerul 
american Doyle Biard, fără 
să-și pună titlul în joc. Spre 
surpriza celor 3 400 de spec
tatori, întîlnirea s-a încheiat 
cu un verdict de egalitate. 
Benvenuti a fost dominat a- 
desea, pe parcursul celor 10 
reprize.
■
în turneul inter-orașe de 
handbal, care se desfășoară 
la Hanovra (R.F.G.), s-au în
registrat rezultatele : Hano
vra — San Sebastian (Spa
nia) 16—10 (6—4); Hanovra 
— Roanne (Franța) 20—2 
(12-1).
Q
în sferturile de finală ale 
turneului internațional de 
tenis . (rezervat jucătorilor 
profesioniști) de la Cape
town (Republica Sud Africa
nă). iiKătotul finii, ez Pierre 
Barthes l-a învins cu 4—6,

6—2. 6—2 pe australianul
John Newcombe. în proba de 
dublu, cuplul australian New
combe — Roche a dispus cu 
13—11, 6—3 de perechea Mo
ore (R.S.A.) — Pilici (Iugo
slavia).■
Forurile sportive din Cuba 
au invitat pentru o perioa
dă de 2—3 săptămîni la Ha
vana pe cunoscuții antrenori 
maghiari de tenis de masă. 
Ferenc Sido Și Sabolcs Mă- 
rossfy. Ei vor pregăti în a- 
ceastă perioadă un centru de 
juniori.
■
Astăzi se va desfășura la 
Bruxelles meciul dintre se
lecționatele Belgiei și Iugo
slaviei, contînd pentru preli
minariile campionatului mon
dial de fotbal. în acest joc, 
echipa Belgiei va alinia ur
mătoarea formație : Trappe- 
niers, Heylens, Tissen. De- 
walque, Peeters, Van Moer, 
Semmeling, Polleunis, De 
Vrindt, Van Himst, Puis.
■
Turneul internațional de polo 
de la Leipzig a fost cîștigat 
de echipa S. C. Leipzig, cafe 
a totalizat 7 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
formațiile T.S.C. Berlin — 
5 p, Akademik Sofia — 5 p , 
și selecționata orașului Kau
nas — 2 p.
■
Echipa masculină de baschet 
V.I.F. Sofia a jucat la Leipzig 
Cu formația D.H.F.K, Leip
zig. Victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 94—71 
(45—38).



AURUL DE LA TOKIO
ONORAT, CU ARGINT, LA MEXICO!

LEONIDA CARAIOSIFOGLU PRINTRE FRUNTAȘII MARȘULUI 
MONDIAL

După un sezon cu rezulta
te contradictorii care puneau 
chiar, la un moment dat, sub 
semnul întrebării participarea 
la J.O. a Mihaelei Peneș, iată 
că la ora marelui examen, 
campioana olimpică de la To
kio a știut să răspundă din 
nou strălucit. Și numai puțin 
a lipsit ca și o a doua me
dalie olimpică de aur să 
strălucească în colecția sade 
trofee. Ca și în urmă cu pa- 

antrenoruluitru ani, eleva _____ _____
TITUS TATU, a obținut din 
prima încercare __
remarcabil (59,92 m) cu care, 
să fim sinceri, nădăjduiam 
să-și reediteze succesul. La a 
doișa aruncare însă sportiva 
maghiară Angela Nemeth a 
înregistrat performanța de 
60,36 m cu care a și cîștigat. 
O nouă încercare a Mihaelei 
ne-a dat serioase emoții, dar 
sulița s-a înfipt numai la 
58,04 m, așa că... zarurile fu
seseră aruncate ! Oricum „ar
gintul* Mihaelei Peneș cîntă- 
rește, mai ales în aceste pri
me zile ale grandioasei con
fruntări sportive, aproape cît 
și... aurul! Primii pașj ai 
atletismului românesc pe Sta
dionul Universitar au fost fă- 
cuți cu multă hotărîre.

P.S. Să nu uit, să subli
niez comportarea remarcabilă 
a tînărului Leonida Caraio
sifoglu care și el s-a inte
grat acestui avîntat start, 
căci locul 9 ocupat în cursa 
de 20 km marș în compania 
atîtor și atîtoi- forțe ale aces
tei probe, reprezintă desigur 
un alt succes

un rezultat

drul formației sale. Zis și făcut! 
Spre mirarea tuturor. Angela a 
debutat cu o excelentă arun
care : 47 de metri, fiind luată 
„sub lupă" de specialiștii pro
bei. După numai doi ani, An
gela a devenit o bună aruncă
toare de suliță — în 1965:. 52 m, 
1966: 53 m, 1967: 55 m și în acest 
an 60,20 m, la campionatele 
naționale. Și iată că acum su
lița a zburat din mina el la 
60,34 m — nou record al Un
gariei. La un asemenea succes 
nu se aștepta nimeni.

Angela Nemeth este și acum 
jucătoare în prima divizie a 
campionatului național de bas
chet al Ungariei. Ea este absol
ventă a Institutului de Cultură 
Fizică și sport, iar de la 1 au
gust, profesoară la Facultatea 
de filozofie din Budapesta. 
Foarte semnificativă este decla
rația ei făcută după ce cîști- 
gase medalia de aur: „Dacă nu 
aș fi cucerit medalia de aur aș 
fi abandonat aruncarea suliței. 
Sportul meu preferat este bas
chetul. Dar și așa, îndată ce mă 
voi reîntoarce, mă voi antrena 
mult, cu mingea, pentru a re
veni în echipa națională de 
baschet". Leonida. Caraiosifoglu

PRINTR-O INTIMPLARE... 
CAMPIOANA OLIMPICA

Angela Nemeth, campioana 
olimpică la suliță, a ajuns prin- 
tr-o simplă întîmplare aruncă
toare de suliță. Activitatea 
sportivă a Angelei Nemeth a 
început în urmă cu 10—12 ani 
într-o echipă de baschet. Apoi 
ea a practicat șî atletismul — 
dar, paradoxal, nu sulița. Era 
o bună săritoare în înălțime și 
din cînd în cind mai arunca șî 
greutatea. în cadrul campiona
telor pe echipe ale Ungariei, 
antrenorul ei i-a propus să par
ticipe și la aruncarea suliței 
pentru a completa un loc în ca-

CIUCĂ SI COVACI AU LĂSAT 0 BUNĂ IMPRESIE
7

Mai puțin de 1000 spec
tatori au populat marți tri
bunele sălii „Arena — Mexi
co” în care s-au disputat în- 
tîlnirile de box din cadrul 
eliminatoriilor la categoriile 
muscă și mijlocie-ușoară, ca
tegorii în care evoluează și 
reprezentanții țării noastre, 
Constantin Ciucă și respec
tiv Ion Covaci.

în limitele categoriei mus
că, Ciucă a obținut o victo
rie clară la puncte în fața 
marocanului Boujemaa Hil- 
mani. Corespondentul din 
Mexico al agenției iugoslave 
Taniug sublinia în comenta
riul său că „românul Ciucă 
a boxat excepțional prezen- 
tîndu-se ca unul dintre candl- 
dații la medaliile olimpice".

Un succes de prestigiu a 
repurtat Ion Covaci asupra 
polonezului Witold Stachur- 
ski, finalist în campionatele 
europene din 1967. Covaci a 
boxat foarte curajos și a 
obținut victoria la puncte ca- 
lificîndu-se pentru turul ur
mător. Presa mexicană de 
azi dimineață menționează că 
victoria lui Covaci 
greu obținută (3—2) 
deplin meritată".

Dintre ceilalți
care au evoluat în cadrul ca
tegoriei mijlocie-ușoară s-au 
mai impus sovieticul Boris 
Lagutin, posesor a două me
dalii olimpice (de bronz la’

Roma 1960 și de aur la To
kio — 1964) care a dispus de 
spaniolul Fajardo prin

O

a Ii-a
(R.A.U.)

spectaculos, pe mexicanul 
Cebreros prin k.o. în repriza 
secundă. .

în repriza 
el Nahas 
învins, după un. meci foarte

și Sayed 
care l-a

Teribilii frați Miyake: în prim plan Yoshinobu (pentru a doua oară campion 
goria pană), in planul secund Yoshiyuke (medaliat cu bronz la Ciudad

olimpic la cate- 
de Mexico)

„a fost 
dar pe

pugiliști

PE PODIUM
Puternicii și-au continuat 

întrecerea luni, cînd crainicul 
competiției de haltere a 
cut prezentarea celor 28 
atleți înscriși în limitele 
tegoriei „pană".

fa
de 

ca-

Pe lista favoriților figurau 
frații... japonezi Yoshinobu și 
Yoshiyuke Miyake, polonezii 
Nowak (campion al Europei) 
și Wojnowski, sovieticul Dmi
tri Șanidze.

FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER

14 OCTOMBRIE
FOTBAL. în grupa B : Spania

— Brazilia 1—0 ; Japonia — Ni
geria 3—1. In grupa D : Guate
mala — Cehoslovacia 1—0 (1—0)!! 
Bulgaria — Thailanda 7—0 (1—0).

VOLEI. în turneul feminin : 
U.R.S.S. — Polonia 3—0 (3, 11, 4); 
Japonia — Mexic 3—0 (7, 3, 2).

POLO. Echipele favorite au 
cîștigat pe linie : Iugoslavia — 
R.A.U. 13-2 (2-1, 1—0, 5—1, 5-0) 
și Italia — Japonia 9—2 (2—0, 2—2, 
2—0, 3-0), iu grupa B ; U.R.S.S.
— Cuba 11-4 (0—1, 4—1, 3-1,
4—1) în grupa A.

BASCHET. In grupa A : Spania
— Filipine 108-79 (46-34) ; Italia
— Panama 94—87 (49—42) ; Iugo
slavia — Porto Rico 93—78 (41—32); 
în grupa B : Brazilia — Bulga
ria 75—59 (42—27) ; Mexic — Cuba 
76—75 (35-29).

HALTERE, categoria pană : 1. 
YOSHINOBU MIYAKE (JAPO
NIA) 392,5 kg (122,5 — 117,5 —
152,5) — campion olimpic. 2.
Dmitri Șanidze (U.R.S.S.) 387,5 kg 
(120 — 117,5 — 150), 3. Yoshiyuke 
Miyake (Japonia) 385 (122,5 —
115 — 147,5), 4. Jan Wojnowski 
(Polonia) 382,5 kg, 5. Mieczyslaw 
Nowak (Polonia) 375 kg, 
Nasrollah Deinavi (Iran) 365

6. 
kg.

• FIȘIER

DIXIT!
JIM HINES c£y-

După ce a cucerit titlul de 
campion olimpie pe 100 me
tri, JIM HINES (student în 
psihologie la universitatea 
din Texas — S.U.A.), a de
clarat presei i 
obiectiv este o 
4x100 metri.
cred că vei renunța la atle
tism pentru a deveni fotba
list profesionist într-o echi
pă din Miami care mi-a fă
cut o ofertă atît de ispititoa
re incit era cit pe-aci nici 
să nu mai vin la Mexico”. în 
continuare, Hines a mai spusi 
„Se știe că nu am un start 
grozav totuși, de data aceas
ta. l-am reușit destul de bine. 
Mă gîndesc ce rezultate aș 
scoate dacă aș avea un start 
și mai bun!“

„Proximul meu 
victorie la 

După aceasta

lor i „Nu credeam că voi 
tiga, din cauza concurentelor 
de mare valoare cu care a 
trebuit să lupt pentru meda
lia de aur. Nu-mi închipuiam 
că o să trec de 60 metri și 
am fost surprinsă cînd am 
văzut rezultatul meu".

MIHAELA PENEȘ

„Am făcut tot . posibilul 
pentru a reedita performanța 
de acum patru ani. Deși am 
avut o 
identică 
kio, am 
versară

aruncare aproape 
cu aceea de la To- 
fost învinsă de o ad- 
de mare clasă".

SHEILA SHERWOOD

engleză a declarat :
ANGELA NEMETH

Gîștigătoarea probei de a- 
runcarea suliței, Angela Ne 
metil (proaspătă profesoară 
de educație fizică la Buda
pesta) a mărturisit gazetari

Atleta
„Sînt îneîntată că am cucerit 
medalia de argint dar sper 
că soțul meu (John Sher
wood, calificat în finala pro
bei de 400 m garduri) o să 
realizeze o performanță și 
mai bună".

HOCHEI PE IARBA. India — 
R.F. a Germaniei 2—1 (1—1) în
grupa A ; Australia — M. Bri- 
tanie 0—0.

PENTATLON MODERN. Proba 
de spadă — clasament individual: 
1. F. TorSk (Ungaria) 35 v — 
1046 p, 2. I. Mona (Ungaria) 35 v
— 1046 p, 3. H. Jacobson (Suedia) 
șl M. Medda (Italia) 32 v — 977 p, 
5. R. Gueguen (Franța) 31 v — 
954 p, 6 A. Balczo (Ungaria) 30 v
— 931 p.

Clasament pe echipe : 1. Unga
ria 3130 p, 2. Suedia 2818 p, 3. 
U.R.S.S. 2558 p.

După două probe, la individual 
conduce I. Mona (Ungaria) cu 
2056 p, urmat de Jacobson (Sue
dia) 2002 p, 3. Gueguen (Franța) 
1994 p, 4. Medda (Italia) 1987 ' p,
5. Ferm (Suedia) 1985 p, și 6.
Aho (Finlanda) 1985 p.In întrece
rea pe echipe : 1. Ungaria 6070 

•P, 2. Suedia 5953 p, —
5693 p, 4. Finlanda 5448 p, 
Japonia 5382 p, 6. S.U.A. 5354.

ATLETISM. Lungime femei :
l. VIORICA VISCOPOLEANU
(ROMANIA) 6,82 m (record mon
dial) — campioană olimpică, 2. 
Sheila Sherwood 
6,68 m, 3. Tatiana 
(U.R.S.S.) 6,66 m, 4. ___
Wieczorek (R.D.G.) 6,48 m, 
Miroslava Sarna (Polonia) 6,47 m,
6. Ingrid Becker (R.F.G.) 6,43 m,
7. Heide Rosendahl (R.F.G.) 6,40
m, 8. Berit Berthelsen --------
6,40 m.

SULIȚA FEMEI : 1. 
NEMETH (UNGARIA) 
campioană olimpică, 
Peneș (România) 59,92 ___. ___
Janko (Austria) 58,04 m, 4. Marta 
Antal-Rudas (Ungaria) 56,38 m, 5. 
Daniela Jaworska (Polonia) 56,06 
m, 6. Natașa Urbancicl (Iugosla
via) 55,42 m, 7. Amelie ’
(R.F.G.) 55,20 m, 8. Kaisa 
(Finlanda) 55,02 m.

GREUTATE BĂRBAȚI: _. ____
DY MATSON (S.U.A.) 20,54 m — 
campion olimpic, 2. G. Woods
(S.U.A.) 20,12 m, 3. E. Guscin
(U.R.S.S.) 20,09 m, 4. D. Hofmann 
(R D.G.) 20,00 m, F ~ -
(S.U.A.) 19,43 m, 
(Polonia) 19,28 m, 
(R.D.G.) 19,03 m, 8. 
(R.F.G.) 18,80 m. ■

20 KM MARȘ :
GOLUBNICH (U.R.S.S.) lh 33:58,4
— campion olimpic, 2. Jose Pe
draza (Mexic) lh 34:00,0, 3. Ni
kolai Smaga (U.R.S.S.) 111 34:03,4, 
4. Rudolph Haluza (S.U.A.) lh 
35:02,0, 5. Gerhard Sperling
(R.DG.) lh 35:27,2, 6. Otto Bartsch 
(U.R.S.S.) lh 36:16,8, 7. H. Rei
mann (R.D.G.) lh 36:31,4, 8. Ing- 
varsson (Suedia) lh 36:43,4, 9. L. 
Caraiosifoglu (ROMANIA) lh 
37:07,6, 10. P. Frenkel (R.D.G.)
lh 37:20,8, 11. Jones (M. Brlt.) lh 
37:32,0, 12. Buska (Italia) lh 37:32,0.

800 M BARBATI — semifinale :
I. W. Adams (R.F.G.) 1:46,4, 2.
D. Fromm (R.D.G.) 1:46,5, .3. T. 
Saisi (Kenia) 1:46,0, 4. Cayenne
(Trinidad-Tobago) 1:46,8, 5. R.
Kutschinski (S.U.A.) 1:47.3; II:
1 R. Doubell (Australia) 1:45,7, 2. 
W. Kiprugut (Kenia) 1:45,8, 3.
J. Plachy (Cehoslovacia) 1:45,9, 4. 
T. Farrell (S.U.A.) 1:46,1, 5. Ouko 
(Kenia) 1:47,1; 6. B. Dyce (Jamai
ca) 1:47,2.

3. U.R.S.S.
5.

campioană olimpică,
(M. Britahie) 

Talîșeva 
Burghild 

5.

(Norvegia)

ANGELA 
60,36 m — 
2. Mihaela 
m, 3. Eva

Koloșka 
Launela

1. RAN-

2.
3.

5.
6.

. 7. 

. H.

D. Maggard 
W. Komar
U. Grabe 

Birlenbach

1. VLADIMIR

100 m bărbați — semifinale : I. 
1. Hines (S.U.A.) 10,0, 2. R.
Bambuck (Franța) 10,1, 3. H. Je
rome (Canada) 10,1, 4. M. Pender 
(S.U.A.) 10,2, 5. Figuerola (Cuba) 
10,2, 6. Ramirez (Cuba) 10,2, 7.
Eggers (R.D.G.) 10,2 ; II : 1.
Greene (S.U.A.) 10,1, 2. L. Miller 
(Jamaica) 10,2, 3. Montez (Cuba) 
10,2, 4. Ravelomantsoa (Madagas
car) 10,2.

FINALA: 1. JIM HINES (S.U.A.) 
9,9 (rec. mondial egalat și 
olimpic) -----
Lennox Miller (Jamaica) Î0,0, 
Charlie Greene (S.U.A.) 
Montez (Cuba) 10,1, 
Bambuck (Franța) 10,1, ___
Pender (S.U.A.) '10,1, 7. Harry Je
rome (Canada) 10.1, 8. Jean Louis 
Ravelomantsoa (Madagascar) 10,2.

YAHTING. După prima regată, 
la clasa Star conduce L. North 
(S.U.A.), urmat de P. Lunde 
(Norvegia) și B. Elvstorem (Da
nemarca), la clasa „F.D.“ pe pri
mul loc se află Libor (R.F.G.) 
înaintea lui B. Lofterod (Norve
gia) șl C. Ryves (Australia), iar 
la clasa Dragon în frunte se află 
P. Borowski (R.D.G.), i 
derichs (S.U.A.) și S. 
(Canada). în întrecerile 
clasa Finn o surpriză : 
mul loc se află francezul
Soria, urmat de H. Skiold (Nor
vegia) șl V. Mankin (U.R.S.S.). 
In sfîrșit, la clasa „5,5 m“ ordi
nea primelor trei ambarcațiuni 
este următoarea : 1, Elveția,
R.F.G.; 3. Italia.
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rec.
campion olimpic, 2.

5.

3.
10,0, 4.

Roger
6. Mel

G. Frie- 
. Tupper 

de la 
pe pri- 
Philippe

PRiniL INTERVIU DUPA
(Urmare din pag. 1)

a fi avut bucuria să trăiască 
alături de colega și prietena ei 
mai tînără clipele pe care și ea 
le-a procurat in atitea r înduri 
milioanelor de iubitori 
tului din țara noastră.

Revin la chestiuni 
privind comportarea 
S6ter îmi furnizează în conti
nuare, explicații: „A fost mal 
degajată la prima săritură toc
mai pentru că urma să se con
centreze la maximum în urmă
toarea. Bănuia că a sărit bi
nișor, dar nu realizase exact 
performanța deși ea este foarte 
precisă cînd apreciază săriturile 
la care asistă, uneori cu cea 
mai mare exactitate. Știu că 
simțise așa pentru că avem 
„codul" nostru, cum este șl nor
mal să aibă un antrenor și un 
atlet care nu se pot apropia 
unul de altul în timpul con
cursului. Dar cînd s-a anunțat 
performanța am văzut cum 1 
s-au muiat genunchii ! Ca să-ți 
fac o mărturisire: împreună 
cu Viorica am făcut niște pro
nosticuri secrete, pentru noi, nu 
pentru public. Eu am 
pentru ea azi 5 locul I 
m. Ea m-a contrazis și 
să parieze..."

— ffi reamintesc că
alt pronostic.

încredere în ceea ce afirmă un 
tehnician și acesta se cere să 
țină seama de cifrele anterioa
re. Cine s-ar fi așteptat ca

prefer această alternativă, dacă 
în schimb cîștig concursul. Cam 
așa au stat și azi
Viorica, însă ar fi ]

i lucrurile, 
pierdut pa-

al spor-

tehnice 
ViorîcAt.

indicat 
cu 6,80 
a vrut

preset
Dei-ai indicat

ce ?...
— Pentru

trebuie să-i 
time păreri. El trebuie să aibă

că publicului 
spui cele mal

nu 
ln-

PREDECESOARELE CAMPIOANEI
LA RECORDUL

5.48 m Muriel Gunn (Anglia) 
5,50 m Kinuye Hitomi (Japonia)
5,57 m Muriel Gunn (Anglia) 
5,68 m ""
5.98 m
6,04 m
6,07 m
6,12 m
6,25 m
6,28 m
6,28 m
6,31 m
6,35 m
6,35 in
6.40 m
6,42 m
6.48 m
6,53 m
6.62 m
6,70 m
6,76 m

Muriel Gunn (Anglia) 
Kinuye Hitomi (Japonia) 
Stela Walasiewicz (Polonia) 
Erika Junghans (Germania) 
Christel Schulz (Germania) 
Fr. Blankers-Koen (Olanda) 
Yvette Williams (N. Zeel.) 
Galina Popova (U.R.S.S.) 
Galina Popova (U.R.S.S.) 
Elzbieta 
Elzbieta 
Hildrun 
Hildrun 
Tatiana 
Tatiana 
Tatiana 
Tatiana
Mary Rand (Anglia)

6,82 M VIORICA VISCOPOLEANU 
(ROMANIA)

Krzesinska (Polonia) 
Krzesinska (Polonia) 
Claus (R.D.G.) 
Claus (R.D.G.) 
Scelkanova (U.R.S.S.) 
Scelkanova (U.R.S.S.) 
Scelkanova (U.R.S.S.) 
Scelkanova (U.R.S.S.)

LUMII...

OLIMPIC

Londra 2. 6.1926
Gdteborg 28 8.1926
Birmingham 7. 8.1927
Londra 7.1928
Osaka 20. 5.1928
Lodz 28. 8.1938
Weissenfels 2.10.1938
Berlin 30. 7.1939
Leiden 19. 9.1943
Gisborne 20. 2.1954
Moscova 11. 9.1955
Tbilisi 18.11.1955
B-pesta 20. 8.1956
Melbourne 27.11.1956
Erfurt 7. 8.1960
Berlin 23. 6.1961
Moscova 16. 7.1961
Leipzig 10. 6.1962
Bruxelles • 6.10.1962
Moscova 4. 7.1964
Tokio 14.10.1964

MEXICO 14.10.1968

Olga Gyarmati (Ungaria) 
Yvette Williams (N. zeelandă) 
Elzbieta ITrzesinska (Polonia)
Vera Krepkina (U.R.S.S.)
Mary Rand (Anglia)

VIORICA VISCOPOLEANU (RO
MANIA)

LA TITLUL

Londra — 1948 
Helsinki - 1952 
Melbourne — 1956
Roma — 1960
Tokio - 1964

Mexico — 1968 0.82

m 
m 
m 
m 
m

m

să nu 
un

Kirszenstein nici măcar 
se califice 7 în plus, am 
principiu : în materie de sport, 
chiar dacă pierd un pariu pri
vind c performanță oarecare,

Tiparul 1. P. .Informația', »tr. Brezei anu nr. 23—25, București

riul și tot ea ar fi cîștigat con
cursul !... Adică l-a și cîștigat, 
după cum se vede...

intr-adevăr, spre podiumul 
de premiere se îndreptau cele

© SCRIMA. A ÎNCEPUT turneul 
individual de floretă bărbați. 
Participă 66 de trăgători, împăr- 
țiți în 12 grupe. Reprezentanții 
țării noastre au terminat în 
frunte în cadrul grupelor respec
tive ; GRUPA D -- Mihai Țiu cu 
4 v. El a fost urmat de J. C. 
Magnan (Franța), El Housseini 
(R.A.U.) și Ruiz (Cuba). GRUPA 
I — Ionel Drîmbă cu 4 v. După 
el s-au clasat El Kaliubi (R.A.U.), 
Hoskyns (Anglia) și Kohen 
(S.U.A.). Tănase Mureșanu a cîș
tigat GRUPA J, de asemenea, cu 
4 victorii. L-au urmat 
(Italia), T. Gerresheim 
și Bessemans (Belgia).

48 de trăgători s-au 
pentru faza a doua, 
fășurat de la ora 17 (1 ora Bucu- 

. rești).
în continuare, T. Mureșan s-a 

calificat pentru eliminatorii di
recte.

83,68, Pxinnunen (Finlanda), 83,16, 
S-tolle (R.D.G.) 81,88, Kulcsar (Un
garia) 81,56;

200 m (B) — serii (cei mai buni 
timpi): Norman (Australia) 20,2 — 
record olimpic, T. Smith (S.U.A.) 
20,3, Carlos (S.U.A.), Bambuck 
(Franța) 20,5;

VOLEI. Japonia — Polonia (m) 
3—0 (9, 11, 10); Belgia — Brazilia 
(m) 3—1 (15, 14, —9, 6) ! Japonia 
— Peru ~ ~ ■

; slovacia
14).

care

Ceho- 
(8, 2,

5-3

Pinelli
(R.F.G.)

calificat 
s-a des-

Ș CANOTAJ ACADEMIC. Echi
pajele românești de skil 1 și skif 
4 f.c. n-au reușit să treacă de 
recalificări. Joi vor avea loc la 
Xochimilco semifinalele la 2 vîsle, 
4+1 și 2+1, probe la care vor lua 
parte și reprezentanții noștri.

• ATLETISM. Pentatlon (F) — 
80 mg (cele mai bune rezultate) : 
Antenen (Elveția) 10,7, Becker 
(R.F.G.), Hansen (Danemarca), 
Lubej (Iugoslavia), Kovacs (Un
garia) 10,9;

Suliță (B) — calificări: Nilsson 
(Suedia) Lusis (U.R.S.S.)

R.F.G. — Spania.
— grupa A ;
- “ 2—0,

POLO.
(3—0, 1—1, 0—1, 1-1)
R.D.G. — Mexic 12—4 (3—0,
3—2, 4—2) — grupa B ; Cuba — 
Brazilia 9—2 (2—0, 3—1, 1—o, 3—1) 
— grupa A.

BASCHET. Iugoslavia — Sene
gal 84—65 (40—33): Spania — Pa
nama 88—82 (37—45) in grupa A ; 
Bulgaria — Maroc 77—59 (35—25)
Jn grupa B.

Polonia — Cuba 78—75

HOCHEI PE IARBA. India - 
Mexic 8—0 (2—0); Spania — Bel
gia 2—0 (2—0) ; R.D.G. — Noua 
Zeelandă 1—1 (0—0) ! R.F.G. — 
Japonia. 2—0 (0—0) In grupa A.

BOX. In cadrul categoriei pană, 
aurel simion a întrecut la 
puncte (decizie 5—0) pe Santa
Maria (Nicaragua). Alte rezul- 

- tate: Aranda (Argentina) b.p. 
Oduardo (Cuba); Waruingi (Ke- 
nia) b.p. Anton (Franța); Orours 
(Maroc) b.p. Mebarki (.•— ----
Cotena (Italia) b.p. Palm "( 
dia); Plotnikov (U.R.S.S.) 
Meronen (Finlanda).

CICLISM, Titlul olimpic (și 
daliile de aur) în proba de 
km contratimp pe echipe a 
cucerit — ca șl la Tokio - 
reprezentantiva OLANDEI (Fedor 
den Hartog, J. Krekels, M. Pijnăn, 
Zoetemelk). învingătorii au rea
lizat pe 102 km timpul de 2h 07:49,06 
(m.o. 47,081 Km). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : Suedia 
211 09:26,60, Italia 2h 10:18,74, Dane
marca 2h 12:41,41, Mexic 2h 14:08,44, 
Norvegia 2h 14:32,85, Polonia 
2h 14:40,98, Argentina 2h 15:34,24, 
R.F.G. 2h 15:37,25, U.R.S.S. 2h 
15:39,58.

(Algeria); 
(Sue- 

b.p.

me
mo 

fost 
de

primeletrei fete clasate pe 
locuri. Viorica este primită cu 
ovații, ea răspunde bucuroasă 
tuturor făcind semn cu mina 
către tribune, primește meda
lia din mîna lui Alexandru 
Siperco, membru in C.I.O. și 
apoi ascultă, cu întreaga asis
tență, acel imn care nouă ne 
este atît de familiar dar care 
a pornit, datorită ei, pentru 
prima oară peste podișul Me
xicului olimpic al anului 1968.

EMOȚIILE CALIFICĂRII

Primul lucru care trebuie 
spus, poate ca o curiozitate, 
este că Viorica a susținut, în 
calificări cel mai scurt concurs 
din viața ei: de numai 2 mi
nute ! Explicația 1 Acesta a 
fost planul de luptă stabilit îm
preună cu antrenorul său Ion 
Soter pentru că ei au dorit, pe 
de o parte, să evite contactul 
prea prelungit cu viitoarele ad
versare și, pe de altă parte, să 
nu fie nevoiți să forțeze cu o zi 
înaintea întrecerii decisive. 
Deci Viorica a venit la stadion 
decisă să obțină performanța 
standard (6,35 m) din prima în
cercare. A reușit 6,48. Intere
sant de amintit și alte cîteva 
lucruri cum sînt, de pildă, re
zultatele celorlalte atlete califi
cate. Rosendahl, spre exemplu 
singura care a avut o săritură 
mai bună decît a campioanei 
noastre (6,54 m) a fost inclusă

în cealaltă serie a calificărilor, 
deci fără a se întîlni direct cu 
ea, și a trecut baremul olimpic 
din a doua încercare. De ase
menea, Berthelsen (Norvegia) 
pentru a realiza cei 6,48 m, 
exact cît și Viscopoleanu ,a tre
buit să efectueze două sărituri. 
Nigerianca Ologuvu a trecut, 
spre surprinderea specialiștilor 
6,45 m din prima încercare, dar 
a continuat concursul fără si 
mai fi fost necesar. In celelalte 
două încercări a obținut 6,09 șl 
o depășită. Poloneza Sama a 
trecut 6,44 m din a doua în
cercare. Willy Whyte (S.U.A.) 
tot din a doua tentativă 6,42 m. 
Foarte sigură s-a dovedit la 
calificări englezoaica Sherwood 
trecînd, din prima încercare 
6,42 m. Ea are foarte multă 
forță. Becker (R.F.G.) a execu
tat 2 sărituri, ultima fiind de 
6,40 m, deci cu 5 cm peste ba
rem. Lohnert (R.D.G.) 6,35 din 
prima încercare. Pentru com
pletarea locurilor in finală a 
fost inclusă și englezoaica Bar
ton, care avea cea mai bună 
performanță după cele califi
cate : 6,34 apoi, mai multe atlete 
avînd 6,30 m, Wilson (Anglia), 
Wieczorek (R.D.G.), Talîșeva 
(U.R.S.S.), Watson (S.U.A.): Dar 
cea mai mare surpriză a fost 
necalificarea polonezei Kirszen
stein care n-a reușit, pe toată 
durata calificărilor decît 6,19 
m. Ea este campioană euro
peană de la Budapesta — 1966 
a 2-a la J.O. Tokio.

de publicitate... 
pentru că Yo- 
aflat la Ciudad 
în plenitudinea 

evoluția sa a a- 
și siguranța o- 

: valid, nu nu- 
dar și hotărît 
a împins 122,5, 
fie fratele său 
tatonat, la 2,5

Capul de afiș rămînea, to
tuși, campionul olimpic de la 
Tokio, Yoshinobu Miyake — 
deținătorul recordurilor mon
diale la triatlon (397,5 kg), 
smuls (125 kg) și aruncat 
(152,5 kg, cu americanul Ber
ger și polonezul Nowak) — 
care, în această zodie a per
formanțelor fantastice, din
colo de închipuire, se anun
ță prima „pană" capabilă să 
asalteze limita celor 4 tone. 
Informații olimpice anterioa
re îl anunțau pe japonez „ac
cidentat, ieșit din formă, 
dacă nu chiar indisponibil". 
Probabil să fj fost ceva a- 
devărat în toate acestea, dar 
— evident — a existat și o 
bună doză 
diplomatică, 
shinobu s-a 
de Mexico 
forțelor, iar
vut amprenta 
mului absolut 
mai capabil, 
să cîștige. El 
fiind egalat , 
Yoshiyuke și 
kg, de Șanidze. „Împinsul" ca 
și la categoria cocoș, îi cerne 
serios pe concurenți, opt ne
reușind . să treacă prin sită. 
După „smuls" avansul lide
rului a crescut la 5 kg. Șa
nidze ajungîndu-1 pe celălalt 
Miyake. Practic, bătălia se 
încheiase în ceea ce privește 
locul I. fiindcă era greu ds 
presupus că recordmanul lu
mii poate fi pus în dificul
tate la stilul său preferat, 
„aruncat". Yoshinobu a în
scris și de data aceasta cel 
mai bun rezultat, cîștigînd 
cu autoritate medalia de 
aur, la numai 5 kg de pro
priul său record mondial și 
olimpic stabilit cu patru ani 
în urmă.

Șanidze, cu 150 kg, față de 
147,5 ale lui Yoshiyuke, a îm
piedicat o „ordine" japoneză. 
Oricum, doi frați pe podium 
este un lucru destul de rar 
în istoria Olimpiadelor.

AZI^MEXICO
ATLETISM : ora Î0 (18)— 

110 mg B (serii) ,triplu B (ca
lificări — standard 16,00 ra), 
ciocan (calificări), înălțime F 
(calificări — 1,74 m) ; ora 11 
(19) — pentatlon F (lungi
me) ; ora 12,30 (20,30) — pră
jină B (FINALA) ; ora 15 
(23) — suliță B (FINALA), 
110 mg B (sferturi de finală) ; 
ora 15,20 (23,20) — 200 m B 
(semifinale); ora 15,40 (23,40) 
— 400 m B (serii); ora 16,30 
(0,30) — pentatlon F (200 m); 
ora 17 (1) — 400 m F (FINA
LA) ; ora 17,20 (1,20) — 3 000 
m obstacole (FINALA); ora 
17,50 (1,50) — 200 m B (FI
NALA).

BASCHET: ora 9 (17) și 
ora 17 (1) — meciurile:
S.U.A. — Iugoslavia, Filipine 
— Panama, Senegal — Italia, 
Spania — Porto Rico (grupa 
A); U.R.S.S___ Bulgaria, Co
reea de Sud — Uruguay, Ma
roc — Mexic, Polonia — Bra
zilia (grupa B).

BOX i ora 13 (21) și ora 
17 (1) — meciuri elimina
torii.

FOTBAL: ora 15,30 (23,30) 
— meciurile 1 Spania — Ni
geria (gr. B la Mexico), Bra
zilia — Japonia (gr. B la 
Puebla), Cehoslovacia — Bul
garia (gr. D la Guadalajara), 
Guatemala — Thailanda (gr. 
D la Leon).

HALTERE : ora 10 (18) și 
ora 16 (24) — întreceri în

ATLETISM : Cornelia Po
pescu încheie pentatlonul, 
Șerban Ciochină și Virginia

cadrul grupelor A și B la 
categoria semimijlocie (FI
NALA).

HOCHEI PE IARBA : ora 
11 (19) — meciurile : Olanda 
— Anglia, Malaezia — Ar
gentina, Franța — Kenya, 
Pakistan — Australia (gru
pa B).

PENTATLON MODERN i 
ora 11 (19) — proba de înot 
300 m.

POLO PE APA : ora 10 
(18) și 15 (23) — meciurile: 
Ungaria — R.F.G., S.U.A. — 
Spania (grupa A), Iugoslavia 
— R.D.G.. Olanda 
R.A.U. — Grecia

— Mexic, 
(grupa B).

SCRIMA ! ora
și ora 16 (24) — 
viduală de sabie ________
rii); ora 9 (17) — floretă băr
bați (recalificări), ora 19 (3) 
— floretă B (FINALA).

8,30 (16,30) 
proba indi- 
(eliminato-

VOLEI i ora 10 (18) și 17 
(1) — meciurile feminine i 
Polonia — S.U.A., Coreea do 
Sud — U.R.S.S. și partidele 
masculine i S.U.A. — Ceho
slovacia, Polonia — Mexic, 
Japonia — R.D.G., Belgia — 
Bulgaria, Brazilia — U.R.S.S.

IAHTINGt ora 12 (20) 
regata a III-a.

18—19,30 i Rezumat 
filmat de ia întrecerile de 
marți 14 octombrie.

Ora 23 i Transmisie directă 
de la atletism.

Bonei participă în calificări 
la triplu și, respectiv, la 
înălțime.
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