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DISCUTÎND „LA RECE"
CU MIHAELA PENEȘ

&

MIHAELA PENEȘ. S-a născut Ia București la 22 iulie 
înălțimea 188 cm. greutatea 92 kg. Necăsătorită. Este studentă 
la Institutul de Educație Fizică și Sport. Antrenor, prof. Titus 
Tatu. Face parte din clubul Dinamo București. Campioană na
țională și balcanică în ultimii patru ani. Medalie de aur la J.O. 
de la Tokio cu 60,54 m —- record național. Această performanța 
și-a îmbunătățit-o în 1967 (60,68 m)* Intre 
campioană mondială universitară în 1965 
cund la europenele din 1966 (56,91 m).

alte succese ; titlul de 
(59,22 ni) și locul se

După epuizarea întrecerii 
la suliță femei, atunci cînd 
am putut-o aborda pe Mi- 

‘ haela Peneș, am purtat cu 
ea o discuție la etalonul 
sincerității, lucru care nu este 
atît de greu deoarece cam
pioana noastră este foarte 
comunicativă și sinceră.

Astfel, chiar de la început, 
ea mi-a adresat un palid re
proș în legătură cu apreci
erea făcută în ziarul nostru 
în zilele premergătoare con
cursului și din care înțelesese, 

-■ că este considerată cam le
neșă. l-am mărturisit cu a- 
ceeași franchețe că acesta nu 
era doar un punct de vedere 
personal ci că fusese împăr
tășit și de alții foarte apro- 
piați anturajului ei obișnuit.

— Am înțeles perfect ceea 
ce mi se reproșa, dar ceea ce 
nu pot să înțeleg este faptul 
că nu se consideră că prima 
interesată într-un rezultat 
foarte bun sînt... eu 1

Se vorbește mult despre 
individualizare, despre trăsă
turile specifice fiecărui atlet, 
începînd cu trăsăturile de ca
racter, cu felul de a se pre
găti, fizic și moral, și așa mai 
departe. In ceea ce mă pri
vește, vreau să arăt că am 
fost în ultima vreme urmă-

de o obsesie de nepar-rită ca
ticiparea mea la Olimpiadă. 
Mereu mi se cereau rezul
tate și repetarea lor pentru 
a convinge asupra necesită
ții selecționării mele. Simplul 
fapt că dețineam, totiiși, titlul 
olimpic de la Tokio și că a- 
veam dreptul și datoria să 
mi-1 apăr la Mexico, interesa 
mai puțin. De aceea, acum

cîteva luni cînd m-am acci
dentat, suferind o întindere 
destul de serioasă care MI-A 
PRICINUIT MARI DURERI 
ÎN REGIUNEA SPATELUI, 
am. ascuns situația de tea
ma de a nu pierde cumva și 
mai mult încrederea, și așa 
șubredă, care mi se acordase 
în ultima vreme. M-am reți
nut de la antrenamente din 
această cauză, iar la con
cursurile la care am partici
pat,' totuși, am făcut-o toc
mai pentru a realiza 
Zultat ce mi se cerea 
insistent. Acum cînd 
ieșit cum trebuie pot 
întregul adevăr și să solicit 
mai multă încredere în spor
tivi !

Cerîndu-i alte amănunte în 
legătură cu desfășurarea pro
bei, Mihaela mi-a furnizat 
următoarele : '

— Principala adversară era, 
după propria mea opinie, în
săși cîștigătoarea Nemeth, 
deoarece știam că ea este ca
pabilă să arunce peste 60 m. 
O făcuse chiar aici la Mexi
co. Totuși, așa cum poate ai 
remarcat, nu-m-am uitat nici 
un moment la adversarele 
mele și' AM STAT INTEN
ȚIONAT CU SPATELE SPRE 
TABELA CARE ANUNȚA 
REZULTATELE.

Mi-am impus acest mod de 
a proceda ca să-mi pot rea
liza propriul meu concurs, 
INDIFERENT DE DESFĂȘU
RAREA PROBEI $1 DE PER
FORMANTELE CELORLAL
TE.

Nu este, desigur, prea ușor 
să încerci să te izolezi chiar 
în timpul întrecerii. Dar este, 
după părerea mea, absolut 
necesar. In privința celor 
două repetări ale elanului ele 
s-au datorat nu vacarmului 
de pe stadion (N.N. Se des
fășura tocmai turul de pistă 
al probei de 20 km marș și 
printre participant se afla și 
un mexican !) ci din cauza 
operatorilor cinematografici 
care mă irită atunci cînd 
sînt în apropierea locului de 
lansare. Aici însă, aceasta era 
situația.

MIHAI JIU
Șl IONEL DRlMBÂ
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tot mai 
totul a 

să spun

Ceilalți finaliști: Magnan, 
Noel, Revenu (Franța) și J.

Karnuty (R.P.U.)

ATLETISM. In proba de triplu- 
salt s-au calificat, printre alții : 
G. Gentile (Italia) 17,10 ni — rec. 
mondial, “ ' ’
16,46 m, 
16,21 m, 
Mansour 
Schmidt , . .
neev (U.R.S.S.) 16,22 m. Eliminați: 
Zolotariev (U.R.S.S.) 15,41 m 
Neumann (R.D.G.) 15,16 m.

Ciocan, au realizat 
(66,00 m), între alții: 
(Ungaria) 72,60 m — rec. olimpic, 
Klim (U.R.S.S.) 66,62 m, Baumann 
(R.D.G.) 68,24 m, Theimer
(R.D.G.) 68,12 m, Lovasz (Unga
ria) 68,96 m, Burke (S.U.A.) 
67,36 m. Eliminați : Beyer (R.F.G.) 
și Connolly (S.U.A.) !>

înălțime femei. 11 concurente au 
trecut înălțimea de 1,74 m: Oko- 
rokova, Grușkina, Kozîr (toate 
din U.R.S.S.), Rezkova, Faithova, 
Valentova (toate din Cehoslova
cia), R. Schmidt, Schulze (ambele 
din R.D.G.) ș.a. Reprezentanta 
noastră, V. Bonei (1,65 m), nu 
s-a calificat.

Prudencio (Brazilia) 
Ș. Ciochină (România) 
Walker (S.U.A.) 16,49 m, 

(Senegal) 16,59 m, 
(Polonia) 16,19 m și Sa-

standardul 
Zsivotzki

POLO. Primul derbi al grupei 
B: Iugoslavia — R.D.G. 4—4 (0—0, 
0—1, 3—1, 1—2). Echipa ~-----
condus cu 1—0, apoi 
cu 2—i, La scorul de 
dici ar' ratat un 4 metri. De alt
fel, Iugoslavia a condus și cu 
4—3 pînă in ultimele secunde, 
cînd Hermans a reușit să ega
leze. Realizatori : sândicl 2, Jan- 
kovicl, Lopatnl, pentru Iugosla
via, respectiv, Schlenkrich 2, 
Rund și Hermans pentru R.D.G. 
A condus I. Drăgan (România).

R.D.G. a 
Iugoslavia 
3—2, San-

îndată după concurs s-a pre
zentat la masa presei, tinde 
venise și Suter, in așteptarea 
festivității de premiere, Giu
seppe Russo, antrenorul gru
pului de săritori italieni, profe
sor al școlii sportive centrale 
din Roma. Felicitindu-1 pe So- 
ter și prin el pe Viscopoleanu, 
maestrul italian a făcut urmă
toarele aprecieri : „Viorica are 
cea mai bună tehnică de sări
toare din toate cele pe care 
le-am văzut. Păcat că este lip
sită de forță!".

în acest moment Soter a pro
testat energic : „Este adevărat

că Viorica era cea mai slabă, 
in ceea ce privește greutatea 
corporală, dintre toate partici
pantele, dar este inexact fap
tul că ea nu ar avea forță. Dim
potrivă, dintre sportivele pe 
care le cunosc și de care mă 
ocup, dar și față de altele stră
ine, al căror program de antre
nament nu-mi este, necunoscut, 
VIORICA ARE CEA MAI MA
RE FORȚA. EA LUCREAZĂ 
CU HALTERE PÎNĂ LA... 130 
kg, CEEA CE NU POT FACE 
ALTE SĂRITOARE. SÎNT AB
SOLUT SIGUR 1“

LIA MANOLIU
INDISPONIBILĂ

Alte rezultate : Ungaria—R.F.G. 
6—4 (1—I, 3—2, 0-0, 2—1) și 
S.U.A. — Spania 10—7 (2—1, 3—2, 
3—2, 2—2) în grupa A.

VOLEI. Polonia — S.U.A. (I) 
3—0 (3, 1, 14); Bulgaria — Belgia 
(m) 3—0 (10, 1, 5); U.R.S.S. —
Coreea de Sud (f) 3—0 (9, 6, 2).

Campionii mondiali, ; ’ “** ” 
cehoslovaci, au realizat un 
succes prețios, de data 
In fața echipei S.U.A., 
marii performanțe din 
3—1 (0, —10, 7, 7).

HOCHEI PE IARBA.
M. Britanie 2—1 (0—1) ! Kenya — 
Franța 2—0 
Australia 3—2
Maiaezia 1—1

Una dintre 
au resimțit

jucătorii 
nou 

i aceasta 
autoare a 
prima zi :

sportivele care 
mai sinceră

LIA MANOLIU

îndoială Lia Manoliu. Cine o 
cunoaște pe marea noastră cam
pioană, mai sgîrcită în manifes
tări exterioare, a putut să sur
prindă însă tulburarea ei emo
țională după victoria Vioricăi. 
Nimeni mai bine ca Lia care 
se află acum la cea de a 5-a 
Olimpiadă, nu poate ști ce în
seamnă o medalie olimpică. Din 
păcate, Lia nu se simte bine. 
ARE DURERI LA BRAȚUL 

■ DREPT CU CARE LANSEAZĂ
DISCUL, ȘI-L POARTĂ BAN
DAJAT.

Am văzut-o marți dimi
neața la micul dejun, îm
preună cu soțul și antreno
rul ei Mihai Raica, avînd 
dificultăți în mînuirea cuți
tului cu care încerca să-și 
taie pepenele galben cu care 
s-a obișnuit Ia prima masă 
a zilei.

Era, desigur, iritată de aceas
tă neașteptată modificare a stă
rii ei de sănătate. „IERI CRE
DEAM ÎNCĂ ÎNTR-O FEBRA 
produsă probabil de antrenamen- 

făcute în ultimele zile, mai 
cu halterele și cu bila, 
acum DIAGNOSTICUL ES- 
CEVA MAI GRAV : O 

SMULGERE DE LIGAMENTE 
ALE ANTEBRAȚULUI1*.

gînd să 
va fi joi

Olanda — Viori-
(0—0); Pakistan — 
(2—1); Argentina — 
(1-1).

Panama — Filipine 
(38—48); Spania — Porto 

86—62 (40—23) — grupa A;

bucurie pentru succesul 
căi Viscopoleanu a fost fără

— Ce-ai de 
faci ? Concursul 
și vineri.

VOI CONCURA 
CE ÎMPREJURARE, 
RENT DE DURERE. Din păca-

ÎN ORI-
INDIFE-

(Continuare în pag. a 4-a)
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BASCHET.
95—92 
Rico 86—62 (40—23) — grupa 
U.R.S.S. — Bulgaria 81—56 (40—23) 
in grupa B,

BOX. Rezultate ia categoria co
coș : Rakowski (Australia) 
Teotakatos ’ '
(Irlanda)
(R.D.G.); Sokolov (U.R.S.S.) b.p. 
Arkundia (Ecuador); Carter 
Brit.) b.p. Lindberg -
Bugua (kenya) b.p. Siagh (Gu
yana) ; Mura (Italia) b.p. Torres 
(Porto Rico); Categoria grea : 
reprezentantul nostru ION ALEXE 
a“ învins Ia puncte (decizie 5—0) 
pe Coker 
(Bulgaria) 
Forreman
(Polonia).

PENTATLON MODERN. Proba 
ele înot: 1. Kutschke (R.D.G.) 
3:33,1 — 1126 p, 2. Ferm (Suedia) 
3:41,8 — 1075 p, 3. Tscherner 
(R.D.G.) 3:44,1 — 1060 p, 4. Lednev 
(U.R.S.S.) 3:44,4 — 1060 p, 5.
Balczo (Ungaria) 3:45,1 — 1054 p, 
6. Onicenko (U.R.S.S.) 3:45,1 — 
1054 p; pe echipe: 1. U.R.S.S. 
3141 p, 2. R.D.G. 2980 p, 3. Suedia 
2976 p, 4. M. Britanie 2952 p, 5. 
Franța 2931 p, 6. Italia 2889 p, 7. 
Ungaria 2877 p.

b.p.
(Grecia); Dowling 

b.ab. r. I Juterzenka

(M.
(Finlanda);

(Sierra Leone); Pandov 
b.p. Milos (Iugoslavia);

(S.U.A.) b.p. Treia

I unei

Birou! Federației Române 
de Atletism mulțumește tu
turor celor care au felicitat 
F.R.A. și p® sportivele Vio
rica Viscopoleanu și Miha
ela Peneș care au obținut 
medalii olimpice la Me
xico.

Federația a transmis ce
lor douâ sportive, ca și ce
lorlalți atleii, sentimentele și 
gîndurile bune cu caresînt 
înconjurați de toți iubitorii 
atletismului.

David Hemert
duri. In iulie, la Poiana Brașov el a cîștigat

cursa de 400 mg in care a obținut un neașteptat succes și citeva recor- 
titlul de campion internațional al României 

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Trimisul nostru special CĂLIN ANTONESCU transmite:

Estudiantes La Plata a cîștigat
99Cupa Intercontinentală44 la fotbal

NOUTĂȚI
DIN ORAȘUL

Cu prilejul recalificărilor la 
canotaj au fost înregistrate o 
serie de lucruri ciudate, dacă nu 
chiar alarmante. Nu mai puțin 
de 7 echipaje aflate în întrecere 
au rămas pur și simplu pe loc 
în momente în care se 
la conducerea cursei și 
mai putut-o continua ! În 
acestui - curios fenomen.
30 de canotori au manifestat 
stări foarte grave după efort 
ceea ce a determinat intervenția 
rapidă și hotărîtă a medicilor.

In legătură cu aceasta, după 
cum transmite agenția S.I.D., 
medicul Herbert Reindell, pro
fesor Ia clinica universitară 
din Freiburg, a declarat :

aflau 
n-au 

afara 
peste

„Noi, medicii, nu scontam 
un număr atît de mare de 
leșinuri, pentru că am so
cotit că antrenamentul la 
altitudine, făcut în preala
bil, va permite organismu
lui să , se acomodeze. Dar 
iată că există și sportivi 
care nu se pot acomoda cu 
înălțimea în condițiile unui 
efort deosebit. Din fericire, 
in cazurile de pînă acum, 
inima sportivilor a rămas 
nevătămată. Dar, la cei 
care au o circulație san
guină defectuoasă, o aseme
nea pierdere de cunoștință 
poate avea urmări tragice". 

Totuși, cu altitudinea nu e de 
glumit...

ȘLEFUIREA

OLIMPIADEI
LEV IAȘIN — 
ACCIDENTAT

Cunoscutul portar de fot- 
oal Lev Iașin a sosit ca 
turist în capitala Olimpia
dei. Numeroșii ziariști care-1 
așteptau la aeroport au fost 
profund mirați văzînd că 
faimosul goalkeeper sovietic 
a coboiît din avion spriji- 
nindu-se într-un baston. Ia
șin a explicat : In timpul 
escalei de la Havana am ju
cat o „miuță" pe plajă, fi
nind cu tot dinadinsul să fiu 
atacant. Și, după cum ve
deți, nu este ușor să stră
pungi „betonul"...

ASTĂZI SEMIFINALELE LA 
CANOTAJ

Pe pista de apă de Ia Xochi- 
mileo vor avea Ioc semifina
lele Ia 5 din cele ” probe 
(cursele de 4 f.e. și 8+1 se vor 
disputa sîmbătă, direct finală). 
La întreceri participă și cele 
trei echipaje românești rămase 
în cursă. Iată partieipantii: 
skif 4+1 (semifinala a Il-a): 
România, R.D.G., U.R.S.S., El
veția, Franța și Cuba ; skif 2+1 
(semifinala I) : Argentina, Cu
ba, România, S.U.A., R.D.G..
Olanda ; doi vîsle (semifinala 
I): RD.G., România, Elveția, 
Franța, Bulgaria, U.R.S.S. Pri
mele trei clasate din fiecare 
grupă semifinală se califică 
pentru finală.

TALENTULUI

MANCHESTER, 16 (prin 
telefon). — în fața tribune
lor arhipline ale stadionului 
„Old Traford", echipa locală 
Manchester United și Estu
diantes La Plata și-au dis
putat miercuri, în nocturnă, 
a doua manșă a celei de-a 
IX-a ediții a finalei „Cupei 
Intercontinentale** la fotbal. 
Ora tîrzie la care telefonez 
nu-mi permite să fac apre
cieri detaliate asupra meciu
lui, urmînd să revin cu amă
nunte. Iată, pe scurt, filmul 
meciului: la fluierul arbitru
lui iugoslav Zeceviei, ajutat 
la linie de Lo Bello (Italia) 
și Bahramov. (U.R.S.S.), cele 
două echipe au aliniat ur
mătorii jucători : MANCHES
TER : Stepney Dunne,

Brennan, Crerand, Foulkes, 
Sadler, Morgan, Kidd, Bobby 
Charlton, Law, Best. ESTU
DIANTES : Poletti, Malber- 
nat, Suarez, Madero, Medina, 
Bilardo, Togneri, Pachame, 
Ribaudo, Conigliafo, Veron.

Partida a început într-un 
ritm rapid, cu o ușoară do
minare a echipei engleze. în 
minutul 5, însă, la o lovitură 
liberă de pe partea stîngă a 
terenului executată de argen
tinianul Madero, Veron s-a 
ridicat deasupra unui buchet 
de jucători 
plasă t 1—0
diantes.

Din acest 
a devenit 
fiind adesea 
glezii au o uștară

și a
pentru

reluat în
Estu-

meciul 
nervos,

moment 
tot mai 

întrerupt. En- 
joară superio-

ritate teritorială, dar acțiu
nile lor dirijate în special 
pe centrul terenului nu reu
șesc să pună în pericol de- 
cîti o singură dată buturile 
lui Poletti, în min. 34, cînd 
Law, singur cu portarul, a 
fost blocat în ultimă instan
ță. Din nefericire pentru Man
chester, Law s-a accidentat 
și a părăsit terenul fiind în
locuit cu Satori. Argentinie
nii au avut și ei o bună oca
zie de a mări scorul, dar 
șutul lui Conigliaro, din mar
ginea careului, a fost respins 

Stepneyin extremis de
(min. 41).

Repriza secundă 
singur aspect : atac 
al echipei engleze spre poar
ta apărată de Poletti. Cu

are un 
continuu

toată presiunea extraordinară 
exercitată de englezi, sud- 
americanii se apără cu mare 
precizie, reușind să respingă 
«atac după atac.

Spre finalul partidei, jo
cul a devenit tot mai ner
vos, obligîndu-ne să asistăm 
la frecvente «întreruperi și 
chiar la două eliminări: Best 
și Medina (min. 87). în mi
nutul următor englezii reu-. 
șese să egaleze prin golul în
scris de Morgan : 1—1. Ur
mează un final infernal, dar 
argentinienii rezistă asaltu
lui formației Manchester și 
„Cupa Intercontinentală1* ia 
drumul Americii de Sud. 
Deci : 1—0 la Buenos Aires, 
1—1 la Manchester..

Despre rezultatul Vioricăi 
Viscopoleanu se va scrie 

multă vreme și nu nu- 
în presa noastră, așa 
se obișnuiește ori de 

ori sîritem în prezența 
performanțe care iese

din comun. După lolanda Balaș, Viorica 
est® prima sportivă din țara noastră care 
stabilește o limită maximă a efortului ome
nesc aducînd, prin urmare, întregii nocs- 
tre mișcări sportive o glorie peste care 
se cere a nu se trece prea ușuratic. Aici 
se combină mai multe elemente printre 
care potențialul biologic mondial, cel na
țional, rezultanta unor cunoștințe tehnice 
de specialitate, privind stilul’ și’ eficacita
tea acestuia, o întreagă dinamică pe care 
fără nici un fel de îndoială specialiștii 
o vor diseca în căutarea unor concluzii 
pe care performanța le include. Și la noi 
o vor face cei îndrituiți. Nouă, ca oameni 
de presă, ne revin alte sarcini de care 
nu vrem să ne dispensăm și de aceea re
venim atît de curînd la n.oul record mon
dial aparținînd atletei Viorica Viscopo
leanu, tratînd-o ca pe un produs de cali
tate cu totul excepțională. Ea a ajuns să 
fie deținătoarea celei mai bune perfor
manțe din lume la proba pe care o prac
tică. Cum ? în cadrul unui club cu o sec
ție, serioasă de atletism, cu un antrenor 
serios, fără presiuni în ceea ce privește 
rezultatul zilei următoare, ci doar în 
derea unui posibil rezultat viitor.

Prin urmare,., climatul egal în ceea 
privește condițiile de muncă sportivă, 
care trebuie inclus și calendarpl ei 
competiții, perseverența și ghidarea uni
tară și competenta de care ea a benefi
ciat, explică în planul exterior talentului pe 
care îl deținea de la natură, reușita proas
petei recordmane a lumii.

De ce punem în discuție această micro-

ve-

ce 
în 
de

radiografie sportivă a Vioricăi ? Pentru că 
ni se pare că adeseori rezultate de mare 
prestigiu sînt fatate din lipsa de consec
vență cu care se lucrează în unele clu
buri si federații, atît din partea cadrelor 
tehnice cît și a sportivilor înșiși, că nu 
există, _în suficientă măsură, curajul unor 
investiții de timp și de muncă în tinerii 
care s-au lăsat atrași de sport, că se obo
sește prematur atunci cînd, de fapt, ar 
trebui să se insiste pe o linie începută sau 
că, alteori, însăși munca de selecție și în
drumare este lăsată la bunul plac al vi
itorilor sportivi și nu se bucură de apli
carea unor criterii obiective, științifice, 
dacă vreți. Observația s-ar putea gene
raliza și la sporturile de echipă, printre, 
care și la fotbal, unde lipsa de consec
vență ni se pare cea mai frecvent înre
gistrată și unde, tocmai de aceea, rezul
tatele de valoare,, întîrzie să apară.

Momentul Viscopoleanu, moment de 
mîndrie pentru întreaga noastră mișcare 
sportivă, merită să-și primească cea mai 
justă interpretare, născînd noi surse de 
experiență, viitoare pentru atletism dar, în 
egală măsură, ș: pentru alte discipline 
sportive. De asemenea, se impune ca pe 
lîngă acele cluburi care și-au dovedit 
competența în materie să fie înființate nu
clee mai largi de tineri care să se poată 
înfrupta din experiența marilor sportivi 
(așa cum, la vremea ei, lolanda Balaș a 
făcut-o în anturajul lui Soter, acum mai 
recent însăși Viorica^ alături de lolanda). 
Aceasta înseamnă că ideea ca și efortul 
de șlefuire a talentelor înnăscute, se cer 
nu numai remarcate dar și Jmpuse ca stil 
de muncă 
sportive a 
cifice.

pe toată suprafața activității 
cluburilor și asociațiilor spe-

Emanuel VALERIU

Ciudad de Mexico, 16 ociombtie
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DE LA UN PANOU LA ALTUL
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Radu Ionian) : Daniela Popes
cu — M. Chiosea, Letiția Păcu
rarii—D. Săveanu.

AU FOST FORMATE LOTURILE
PATINATORILOR

într-o recentă ședință a bi
roului Federației române de pa
tinaj au fost fixate loturile re
prezentative, care au intrat in 
pregătire, în vederea partici
pării la competițiile internațio
nale din actualul sezon. Iată 
componența acestor loturi :

PATINAJ ARTISȚIC. Seniori 
(antrenor, prof. Nicolae Gliga) : 
Elena Moiș, Beatrice Huștiu, 
Doina Ghișerel, M. Comanici, 
N. Belu, M. Stoenescu, Gb. Fa- 
2ekas, D. 'Sandu ; perechi (antr.

Juniori (antr. Victor Neagu) . 
Constanța lonescu, Adina Cai- 
macan, Anca Tănase, D. Czeis- 
ner, M. Popescu.

Copii (antr. Irina Zahares- 
cu) : Doina Mitricică, Gabriela 
Voica, O. Goga, L. Cozia.

PATINAJ VITEZA. Seniori 
(antr. Dan LăzăreScu și Ulrich 
Ernest) : Maria Tasnadi, Ilea
na Antal, Christa Trachei, 
A. Oeos. H. Timiș, C. Komyat- 
seghi, V. Sotirescu, R. Roșea.

Juniori (antr. Zoltan Szeke- 
ly) : Eva Marcos, Aneliese Ște
fani, Sanda Bărbulescu, Ro- 
dica Nimereală, Gh. Varga, M, 
Bărbulescu, Gh. Pop, L. Căp- 
lescu.

%

SUBSTANȚIALE REAMENAJĂRI
Elevul Vlad Iliescu, component al reprezentativei atletice școlare, specialist la triplu

Foto : A. NEAGU

® Meciul Dinamo—I.E.F.S. 
a fost o partidă între prie
teni. S-a jucat frumos și 30 
de minute studenții au rezis
tat campionilor. Elevii lui 
Mihai Nedef se găsesc, evi
dent, într-o situație specială. 
O oboseală. fizică, cauzată de 
orele practice dc la facultate, 
dăunează randamentului lor. 
Antrenorul are datoria de a 
căuta metodele cele mai bune 
pentru combaterea acestei 
stări. Spiridon, Antonescu, 
Irimie, Roman și Moisin sînt 
capabili să depășească aceas
tă perioadă critjcă, iar evolu
țiile lor viitoare să arate că 
începutul acestui campionat a 
fost pentru echipa I.E.F.S.- 
ului doar un accident.

® Steaua—Politehnica. Stu
denții, cu o medie de înălțime 
inferioară steliștilor, au con
tracarat acest handicap prin- 
tr-un joc tactic adecvat la

LA PATINOARUL
11 23 AUGUST" ȘCOALA contra UNIVERSITATEA! CUPA Of IIIMM

Cochetul nostru stadion 
de iarnă din parcul „23 Au
gust" va apare în apropia
tul sezon oarecum schimbat 
Ia față. Astfel, vechea man 
tindă din lemn de brad a 
fost înlocuită cu. una nouă 
din material de frasin, ceea 
ce i-a mărit, considerabil re
zistența la loviturile pucu
rilor. Apoi, spațiile dc o- 
dihnă ale jucătorilor au fost 
mărite fiecare cu cite 3 me
tri iar poziția crononteirului 
electric s-a modificat, co-

maneta făeîndu-se acum de 
ta masa juriului de arbitri. 
S-au reparat gradenele de 
Ia tribune, s-au vopsit și 
zugrăvit vestiarele și ho
lurile și s-a îmbunătățit 
funcționarea termocentralei.

După toate probabilități
le, bucureștenii vor putea 
lua cunoștință de toate a- 
ceste reamenajări substan
țiale luni 21 octombrie, ci nd 
urmează să-și deschidă por
țile patinoarul artificial din 
parcul ,,23 August”.

«

• A FOST FIXATA DATA INTÎLNIRIi : 2—3 XI • LOC DE DESFĂȘURARE 
TINERETULUI --------- - ...- ------------------ .------- -------- ---DIN CAPITALA

la timp cititorilorAm relatat 
ziarului nostru despre iniția
tiva Ministerului învățămîntu- 
lui și a federației de speciali
tate, de a organiza în această 
toamnă O întrecere atletică cu 
totul inedită: un meci între 
reprezentativa elevilor și cea a 
studenților. Data de desfășu
rare a acestei originale con
fruntări sportive amicale a fost 
fixată pentru zilele de 2 și 3 
noiembrie. Ea va avea loc în

Cîteva constatări după „Cupa orașelorH

STADIONUL
0 LA YAHTING

La Brăila s-a încheiat ediția 
pe 1968 a tradiționalei competiții 
pentru tineret și juniori „Cupa 
orașelor**.

Ca în fiecare an, competiția a 
fost un bun prilej de afirmare a 
mult,or elemente în curs de dez
voltare. > In spațiul afectat re
trospectivei noastre/ vom utiliza 
cîteva cifre edificatoare.

Media orară generală de 39,900 
km, realizată pe 74.8 km, parcurși 
în 7 etape (de-a lungul sezonului) 
arată că tinerii? cicliști 
lat serios. în cele 7 
disputat în total- 15 
au fost cucerite de 
zentanții Brașovului

rutier sprinter, 
cîștigat de șase 
o’dată). Patru 
Brăila (3 prin 
victorios în toate probele contra

Andrei Suciu a 
ori, iar N. Chima 
victorii a obținut 
Mlhail Băcanu —

au peda- 
etape s-au 
întreceri ; 7 
către repre- 

(valorosul

SE APROPIE PRIMUL
CAMPIONAT DIVIZIONAR

p
CÎȘT1GATOAKELE 

BARAJULUI
După cum am mai anunțat, 

pentru ocuparea celor două 
locuri vacante din fiecare 
grupă a campionatului repu
blican de categoria A, care 
va începe la 19 octombrie, 
s-au desfășurat jocuri de ba
raj la Brașov (f) și Ploiești 
(m). Echipele feminine Rapid 
București și . Voința Tg. Mu
reș și-au cucerit dreptul de a 
activa în prima divizie de po
pice. Concursul masculin, 
unde și-au disputat întîietătea 
— contra scor —. cinci echipe, 
s-a încheiat cu victoria for
mațiilor Voința 'Cluj și Glo
ria București.

★
. 30 de arbitri divizionari sînt 

convoeați în ziua de 18 
tombi'ie la sediul forului' 
resort, pentru a se pune 
purici ultimele amănunte 
vederea introducerii 
regulament de joc.

timp individual, și una prin 
Ștefan Ene). Ploieștenii au înre
gistrat o victorie, în proba de 
contratimp pe echipe. Deși au 
ocupat primul loc în clasa
mentul generai pe . echipe, cicliștii

3 
Ti
ce, 
de 

Ca-

bucureșteni au cîștigat doar 
probe (prin N. Gavrilă, A. 
cleanu și I. Ajoghin), ceea 
s-o recunoaștem, este destul 
puțin pentru reprezentanții 
pitălei.

In fruntea clasamentului 
neral individual final s-a 
învingătorul cursei, 
Alexandru Zaroschi. 
certe calități fi 
el a știut să-și 
lider, atîf în dificilele probe con
tratimp individual cît și în cele 
cu plecarea în bloc (în care 
avut sprijin evident din partea 
colegilor de echipă). Al. Zaroschi 
este un tînăr despre care se va 
mai vorbi.

Din grupul celor care au evo
luat se cuvine să notăm și pe 
următorii : P. Ivănescu, M. Io- 
niță, P. Cîmpeanu, P. Jercan

ge- 
situat 

ploieșteanul 
înzestrat cu 

fizice și morale, 
i apere poziția de

(București). ; V. David, Z. Aitaj 
(Tg. Mureș) ; I. Selejan, V. Rusii. 
St. Szekely, I. Nagy (Cluj) ; V. 
Stănilă, Petre Tudor, A. Comă- 
nici, Iulian Constantin (Ploiești) ; 
Gh. Toader, V. Budea, Th. Di- 
ceanu, Liviu. lancu (Brașov) ; M. 
Hrisoveri, C. Tănase, V. Pascali, 
G. Rebac (Brăila); Ion Mărcov, 
I. Duca, G. Dumbravă (Constan
ta).

„Cupa orașelor** a prilejuit însă 
și unele/Constatări nu prea îm
bucurătoare. De pildă, nici unul 
din cele șapte centre cicliste 
participante’nu a reușit să ali
nieze la startul celor 7 etape 
o formație completă, de 8 spor
tivi, prevăzută în regulamentul 
competiției. Brașov și București 
au avut formația completă de 6 
ori, iar Brăila de cinei. în rest, 
diferite fluctuații numerice care 
au făcut ca în nici o etapă să 
nu fie prezenți 56 de sportivi, ci 
între 51 și 53.’ La ultima etapă, 
s-au prezentat 48 de concurenți, 
Constanța avînd numai • 5 cicliști 
și Clujul 6.

Doar 18 cicliști au absolvit cele 
7 etape : Ploiești 5, Brăila și 
Brașov cîte 3, București, Cluj ș'i 

- " Constanța

j ustifica- 
ingrijo- 
concurs

a

7 etape : Ploiești 
Brașov cîte 3, Bu 
Tg. ’ Mureș cîte 2, iar
1. S-au înregistrat, destule aban
donuri (desigur, unele...............
te) și — ceea ce-i mai 
rător —. eliminări din _______
pentru mers nereglemfehtar.

Asemenea „performanțe1* ale 
centrelor cicliste nu sînt de fel 
explicabile, necum .admisibile, 
cînd știut este că aceste centre 
au fost înființate, tocmai în sco
pul de a depista și crește cadre 
tinere, scop pentru care primesc 
sprijinul material necesar.

Emil IENCEC

NUME CUNOSCUTE ÎN LOTUL ELEVILOR> ■ \
mireanu — Arad (1,94 m la înăl
țime), Sorin Pașulă — .Reșița 
(10,8 pe 100 m), Victor Bureș — 
Brașov . (7,03 m la lungime), 
Tamaș Szabo — Satu Mare (10,5 
pe 100 m și 21,9 pe 200 m), Mir
cea Voinea — Ploiești (4,20 m 
la prăjină), Hermann Mathes — 
Brașov (8:57,0 pe 3 000 m), Ghe- 
orghe Petronius — Arad (49,8 
pe 400 tn), Csăba 'Dozsa — Tg. 
Mureș (2,06 m la înălțime).

într-un număr viitor vom 
bliea date și despre lotul 
prezentativ studențesc.

Capitală, pe stadionul Tinere
tului.

în cele două tabere, pre
gătirile se desfășoară intr-un 
ritm febril. în cazul elevilor, 
de care , ne vom ocupa în acest 
articol, trebuie arătat că a fost 
stabilit lotul. El cuprinde 30 de 
atlete și 44 de atleți.

Din lotul feminin fac parte 
9 sportive din București, cele 
mai cunoscute fiind Claudia 
Dudă (12,6 pe 100 m și 26,1 ț>e 
200 m), Carmen lonescu (44,82 ni 

disc), Alina Popescu (6,01 m 
lungime) și Cornelia Popes- 

: (6,07 m la lungime și 
înălțime).

Orașul Roman ește al 
ca reprezentare în lot : 4 
Dintre acestea rețin atehția Ma
riana Filip (55,3 pe 400 m și 
2:13,5 pa 800 m) și Rodica Țară- 
lungă (12,2 pe 100 m).

Din lotul elevelor mai fac 
parte : Mbnica Cocuț — Piatra 
Neamț (13,01 m la greutate), Ra- 
fira Fița — Galați (2:12,7 pe 800 
m), Veronica Angliei — Ploiești 
(12.1 pe 100 m), Georgeta Bule 
— Beiuș (44,62 m la suliță), Iuli- 
ana Crișan — Cluj (11,5 pe 80 
m.g.) Marcela Miloșoiu — Cîm- 
pulung Muscel (11,5 pe 80 m.g.), 
Serafina Moriț — Timișoara 
(51,10 m la suliță), Adriana 
Stțmciu — Brașov (58,8 pe 400 
m) și Marta Satman — Satu 
Mare (11.1 pe 80 m.g. cu vîntul 
din spate).

Și în.lotul elevilor sîiit de re
ținut multe nume de tineri atleți 
care g-au impus in întrecerile 
republicane școlare sau de ju
niori. Iată cîteva : Mihai Nego-

INCIPf FINALA
CAMPIONATULUI

pu- 
re-

Asociația sportivă Electrica 
I.D.E.B. a organizat, de curînd, 
Pe lacul Herăstrău, un concurs 
pentru clasele F,INN, F.D. și 
SNIPE, dotat cu „Gupa de 
Toamnă", la care au participat 
veliști fruntași și tineri din cele 
două secții bucureștene — Elec
trica I.D.E.B. și Cfltlbul Nautic 
Universitar. Vintul bun, în ra
fale, a solicitat priceperea și 
rezistența fizică a participanți- 
lor.

Iată rezultatele tehnice : clasa 
Radu Minăstireanu 
I.D.E.B.) 11,4 p, 2.

Vasiliu •(C.N.U.B.) 
Constantin Ivanovici 
33,4 p, clasa F.D. :

la 
la 
cu 
la

1,68 m

doilea 
atlete.

CLASAMENTE, REZULTATE
MASCULIN

7
6
4
4
4
3
3
2
2
0

1. Steaua
2. Dinamo Buc.
3. Univ. Cluj
4. Din. Bacău
5. Raf. Teleajen
6. Polit. Tini.
7. Dinamo Bv.
8. Univ. Buc.
9. Polii. Galați 

’10. Timișul Lugoj

1
1
2
2
1
2
O
1
0
O

o
1
2
2
3
3
5
5
6
8

174- 98 
147-103 
169-143 
106- 96 
142-145 
126-118 
135-141 
108-133 
120-169
91-174
K4

17—15 (10—8) ; Liceul 2 Bra
șov — Ț.S.K.A. Sofia 12—11 
(6—2). în continuarea turneu
lui, echipa bulgară va întîlni 
o selecționată școlară a ora
șului Brașov. (C. GRUIA și 
D. POPOVICI coresp.).

REPUBLICAN DL CĂLĂRIE
De azi pînă luni 28 octom

brie, baza hipică din Calea 
Plevnei va găzdui finala cam
pionatului republican de călă
rie, la obstacole și la dresaj. 
La cea tnai importantă compe
tiție a echitației noastre vor 
lua parte sportivi de la clu
burile bucureștene Dinamo și 
Steaua, de la Centrul de că
lărie București, precum și de 
la Petrolul Ploiești, C.S.M. Iași, 
C'.S.M. Sibiu, A.S.A. Cluj și 
Progresul Craiova. Pe foile de 
concurs au fost trecute numele 
lui Vasile Pinciu, Virgil Băr- 
buceanu, Oscar Recer, Con
stantin Vlad, Cornel Cormanen- 
co, Aure! Stoica, Dan Mihăi- 
lescu, Dumitru Roșea, E. Bo
iangiu, Camelia Verdes, Irina 
Ciocmata, Gabriela lonescu, I- 
vette Mironescu și Radu Ti
miș. Concursurile încep dimi
neața de la ora 8 iar.după a- 
miaza de la ora 14.30.

FINN : 1.
(Electrica 
Alexandru 
32,7 p, 3. 
(C.N.U.B.)
1. Ion Nainn + Dotei Pascu 
(Electrica I.D.E.B.) 6 p, 2. Mir
cea Gr esltinu + Cristian Radu 
(C.NdJ.B.) 17,1 p, 3. Mirel Băr
bulescu + Alexandru Botez 
(C.N.U.B.) 26 p ; clasa SNIPE: 
1. Mirceo, Anastasescu 4. Mi
hai Siurd^a (C.N.U.B.) 17 p, 2. 
Dorel Popovici 4 Bogdan Mă
răcine (Electrica I.D.E.B.) 17,1 
p, 3. Victor Geles 4 Dan Po
deaua (C.N.U.B.) 26 p.

2. VALENTIN — coresp.

care nu a contribuit (așa cum 
a făcut-o de atîtea ori) 
Haneș, inexplicabil de apatic. 
Descalificarea lui Popa și Ni- 
culescu a fost hotărîtoare pen
tru conturarea învingătorului. 
Nosievici a fost TOTUL. Dacă, 
prin absurd, acest jucător nu 
ar apărea în formație, ne în
trebăm ce s-ar întîmpla cu 
echipa militarilor. Fiindcă 
fără el, ea pare dezorientată. 
Czmor a fost uitat pe bancă. 
Tarău nu mai e Tarău. Jekeli 
vrea, dar nu poate, iar ia 
echipa națională toți sînt oa
meni de bază. Totuși, cu 
Steaua e ceva 1

® I.C.H.E.-ul a spart ghea
ța. A realizat prima victorie, 
în divizia A. E. Nicijlescu, Di- 
nescu și Cinapoiaș au fost." 
lorii principali. Deci, tot

® Farul. Una caldă, 
rece. După victoria de 
București cu I.E.F.S., pe teren 
propriu, a capotat din nou. 
Cu șase jucători pe foaie nu 
se poate realiza mai mult. 
C.M.E.F.S.-U1 din Constanța 
chiar nu poate aplana conflic
tele existente între antrenorii 
de baschet din localitate ? Să 
fii Campion național de ju
niori, iar în divizia A să nu 
ai posibilitatea să prezinți un 
lot de 12 baschetbaliști, este 
ceva de neconceput. Se aș
teaptă, oare, intervenții mai' 
de sus ?

• Universitatea Timișoara 
a realizat scorul actualului 
Campionat: 110—5? cu Poli
tehnica Iași. Tandemul Viciu- 
lonescu a început să dea roa
de și, sperăm, nu se va opri 
aici.

* Rapid — Politehnica
lăți. Meciul tacticilor. Expe
riența jucătorilor și a antreno
rului de la Rapid a ieșit în
vingătoare. Studenții așteaptă 
prea mult de la Chivulescu și 
Moraru. Trebuie să înțeleagă 
că ei sînt doi, iar adversarii 
sînt cinci. Antrenorul Petrică 
Vasiliu să analizeze.

P. IOVAN

„ANOMALII DE
Direcția circulației din In

spectoratul general al mili
ției1 ne-a trimis următorul 
răspuns la nota publicată în 
ziarul nostru din 17 iulie 
1968 sub titlul ..ANOMALII 
DE CIRCULAȚIE” :

„Cele 
fapt ce 
măsuri,

— Pe 
șeaua
n.n.) pe tot timpul nopții e- 
xistă o permanență care are 
ca sarcina depistarea condu
cătorilor ce nu folosesc co-

sesizate se confirmă, 
a dus la luarea unor 
după cum urmează : 
traseul indicat (șo- 

București — Pitești,

STUDENȚII INSTITUTULUI POLITEHNIC PE STADION
Cu prilejul împlinirii a 150 de afli de la înființarea Șco

lii tehnice București, premergătoarea învățămintului tehnic 
superior din Capitală, studenții Institutului Politehnic 
Gheorghe Gheorghiu-Dej serbează evenimentul prin nu
meroase competiții sportive interfacliltăți la atletism, bas
chet, gimnastică, handbal, volei, șah și tenis de masă. La 
întreceri — programate la stadionul Politehnica, pe par
cursul a două săptămîni — au fost invitați și sportivi de 
la I.E.F.S. și Universitatea București. Competițiile se vor 
încheia, în cadru festiv, duminică 27 octombrie^ după des
fășurarea finalelor.

11105 116 UN NOU PRILEJ DE
3165-2261 14

ECONOMII!

H
a

Informații suplimentare la telefon 33.38.30, interior 114.

1
1

11
12

9
7

16
16

4
3

159-187
99-1581

3
2
4
8
9

1. Univ. Tim.
2. Rapid
3. Confecția
4. Univ. Buc.
5. Constr. Tim.
6. Prog. Buc.
7. Rulmentul

16
16
16
16
15
15

— Fochiști
— Presatori
— Electricieni
— Strungari
— Instalatori
— Lăcătuși ajustori și mecanici

16
în

angajează de urgență:

29
26
26
22
13
12

1
țara noastră,

— Tîmplari
— Rabotori
— Rectificatori
— Compresoriști
— Șamotori.

ÎNTREPRINDEREA

Candidații vor poseda categoria de încadrare de Ia 
V-a la a Vllî-a.

Băneasa, Str. lancu Nicolae nr. 32, sectorul II

oc- 
de 
la 
în

noului

PIESE, RADIO SI SEMICONDUCTOR!

177-202

î

FEMININ
4

13
12
10
6
6

Brașov
8. Voința

Odoriiei
9. Lie. 4 Tim.

10. Textila 
Buhuși

în turneu 
echipa feminină de handbal 
Ț.S.K.A. Sofia a susținut două 
partide amicale la Brașov. 
Iată rezultatele : Rulmentul 
Brașov — Ț.S.K.A. , Sofia

PROGRESUL BUCUREȘTI 
URSUS

Sîmbătă va avea loc o în- 
tîlnire internațională amicală 
de haltere organizată de clu
bul Progresul București, la 
care alături de sportivii clu
bului gazdă participă și hal
terofili de la Ursus Varșovia. 
Concursul se va desfășura în 
sala Finanțe-Bănci (str. Doam
nei 2), începînd de la ora 18.

Iac
ei ! 
una 

la

opri

Ga-

CIRCULAȚIE**
rect luminile pe timp de 
noapte și în general depista
rea tuturor celorlalte abateri 
ce duc la ingreuierea desfă
șurării traficului rutier;

s-au ținut expuneri cu 
cetățenii din cpmune, tele- 
vîndu-se necesitatea respec
tării normelor privind circu
lația pe drumurile pitltlice:

— avînd în vedere că mul
te din autovehiculele ce cir- ' 
culă în prezent au farurile 
dereglate, ceea ce împiedică 
desfășurarea normală a c/r- 
culației și creează pericolul' 
accidentelor, s-a luat măsura 
ca în diferite jTuncte de pe 
această arteră să existe cite 
un aparat pentru 
rea reglării. farurilor, 
fiind folosit de un 
din ce în ce 
șoferi.

Eliminarea 
semnalate vor 
itor în atenția

verlflca- 
acesta 

număr 
mai mare de

deficiențelor 
sta și In »'i- 
noastră”,

DIRT-TRACK

LA SIBIU

( iîRGUL

numai pînă la 2 NOIEMBRIE i 
de a vă procura articole de 

îmbrăcăminte și încălțăminte pentru 
acest sezon de toamnă, cu reduceri
pînă la 30o^.

Un bogat sortiment din aceste 
mărfuri vă stă la dispoziție in uni
tățile comerciale.

Stadionul Voința clin Sibiu 
a găzduit un concurs amical 
de viteză pe zgură și obsta
cole, »u participarea motoci- 
cliștilor din Ploiești, Cîmpina, 
Tg. Jiu și Sibiu. Concursul a 
fost cîștigat de alergătorii lo
calnici care au totalizat 40 p, 
urmați de cei din Ploiești cu 
14 p, Cîmpina cu 11 p, și Tg. 
Jiu cu 4 p.

Ilie IONESCU-coreșp. 
principal

5 ZILE
FINA LA ÎNCHIDEREA 
VÎNZARII BILETELOR 

LA TRAGEREA
EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN 22 OCTOMBRIE 1968

pînă luni 21 octom- 
mai puteți procura

Numai 
brie vă 
biletele pentru tragerea ex
cepțională LOTO de marți 22 
octombrie 1968.

La această tragere se atri
buie în număr NELIMITAT 
următoarele autoturisme: „Vol- 
gâ“, „Renault 10 Major" și 
„Moskvici 408“ cu 4 faruri și 
radio.

în afara autoturismelor, se 
mai pot cîștiga premii în bani 
de valoare fixă și variabilă..

Se efectuează 10 extrageri 
a cîte 12 numere însumînd în 
total 120 de numere.

Cu biletele seria „F“ de 20 
lei puteți participa la toate 
cele 10 extrageri = 120 de nu
mere.

® Tragerea Loto de mîitle, 
vineri .18 octombrie 1968, va 
avea loc la București în sala 
din strada Doamnei nr. 2 cu 
începere dg la ora 19,00. Tra
gerea va fi radiodifuzată.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul 

nr. « din 18 octombrie 1963.

EXTRAGEREA I : 11 20 
29

Fond de premii •
EXTRAGEREA A

12 15 8 29.
Fond de premii :

17 12 37

455 689
II-A :

361 6C0

LOTO

lei.
21 37 9

lei.

întregi și sferturi de t«.Premiile r; '
tragerea din 11 octombrie 1963.

Categoria 1 : 1 variantă întrea
gă a 40 800 lei și 4 variante sfert 
a 10 200 lei; a II-a : 5 a 16 320 iei 
și 10 a 4 080 lei; a III-'a : 107 a 
1030 lei șl 176 a 270 lei; a iv-a- 
256 a 488 lei șl 648 a 122 lei; a V-a: 
MS a 235 lei și 930 a 73 lei.
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ORICUM, O ȘEDINȚĂ DE LUCRU UTILĂ...

Angelo Niculescu, în tribună 

la medul Elveția -Grecia

După etapa a X-a, pen
ultima înaintea meciului de la 
lisabona, antrenorii lotului 

nostru , reprezentativ au dis
cutat, împreună cu colegii lor 
care funcționează pe lingă 
formațiile de divizia A, pro
blemele echipei naționale.

Punctul de plecare al con
sfătuirii l-a constituit refera
tul întocmit de Emmerich Vogi, 
care a analizat comportarea 
selecționăbililor la ultimele 
lor evoluții —- meciurile cu 
Vojvodina Novi Sad și selec
ționata divizionară a Poloniei.

Din cele spuse de Em. Vogi, 
am reținut la ,,pozitiv” faptul 
că, exceptînd finalizarea (pînă 
la urmă esențialul), atacul a 
conlucrat bine în formula 
Pîrcălab-Dobrin-Dembrovschi- 
Lucescu, că fundașul Mocanu 
a corespuns integral în am
bele teste. Apoi, trecînd la

Fază din meciul restanței Tehnometal București — Metalul 
Tîrgoviște

Foto î T. ROlBU

Meciuri restanțe din etapa 
a IX a în divizia c

SERIA I
Petrolul Moine.ști — Victoria 

Roman 3—1. (1—1)
Rarăul Cîmpulung Moldove

nesc — Nicolina Iași 2—2 (0—1)
Cimentul Bicaz — Textila

Buhuși 1—2 (1—1)
SERIA A II-A

Metalul Buzău — Ancora 
Galați 0-0

Metalul Brăila — Stuful TU1- 
coa 0—0

SERIA A III-A
Celuloza Călărași — T.U.G.

București 0—3 (0—1)
I.M.U. Medgidia — IXC. 

Constanța 3—0 (1—0)
SERIA A IV-A

Tehnometal Bucfireștl — Me
talul Tîrgoviște 2—2 (1—1)

„NUVO“
După cum se știe, campioana 

Turciei, Fenerbahce Istanbul, tn 
rînd-ul căreia activează șl fostul 
dinamovist bucureștean, Nelv. 
Nunweiller, a reușit recent o 
performanță strălucită, elimlnînd 
din primul tur al C.C.E. (0—0 șl 
2—1) pe campioana Angliei, Man
chester City.

Amănunte referitoare la aceste 
două partide, precum șl detalii 
privind, în. general, fotbalul turc 
le-am aflat din două proaspete 
epistole pe care Nelu — „NUVO". 
cum îl spun publicul și presa 
turcă — a avut amabilitatea să 
ni le expedieze.

„Bezultatul primei manșa — ne 
serie fotbalistul român — vă 
este, desigur, cunoscut s 0—0. Ba- 
zindu-ne pe defensivă șl utilizînd 
contraatacul celor doua vîrfuri, 
Nedim și Aptulah, am scos un 
rezultat surprinzător. Reintorși la 
Istanbul, ni s-a făcut o primire 
extraordinară. Zeci de mii de 
simpatizanți au ținut să nt tn- 
timpine eu drapele șl fanfare.

...A venit șt ziua returului, cu 
care ocazie stadionul „Miîiat 
i*așa“ șî-a redeschis porțile. Bi
letele fuseseră epuizate eu două 
săptătnînl înainte de meci...

PORNIND DE LA UN ANTRENAMENT...
Apreciem, de cele mai mul

te ori, doar rezultatele mun
cii fotbaliștilor noștri. Satisfă
cătoare sau în măsură să ne
mulțumească, evoluțiile în 
timpul jocurilor ale echipelor 
sau ale fotbaliștilor reprezin
tă, obișnuit, primul ți singu
rul criteriu de analiză. Se 
ignoră sau se acordă prea 
puțină importanță „procesu
lui de fabricație", care în fot
bal (ca și în alte discipline 
sportive) se -numește simplu 
și banal ANTRENAMENT. 
Decade de iluzia de a fi des
coperit „piatra filozofală", ci 
cu sentimentul de a afirma 
ceva de o logică silogistică 
evidentă, vom susține că an
trenamentul dezvăluie — an
ticipativ — virtuțile, dar mai 
ales lipsurile, viitoare, reflec
tate în jocuri, ale echipelor 
noastre.

Am avut ocazia să urmăresc 
antrenamentul Politehnicii 
Iași din ziua de mai ți 8 oc
tombrie a.c. înainte de a in
tra în considerații tehnice, 
voi nota faptul că _ la acest 
antrenament a lipsit „moti
vat" portarul Constantinescu, 

analiza individuală, coordona
torul comisiei de selecție. Em. 
Vogi, l-a evidențiat, printre 
alții, și pe Dobrin, despre care 
a ținut să remarce că la Iași 
„a venit cu o stare psihică 
bună". „Nu știu dacă a rămas 
cu ea și... după partidă", a mai 
spus cu suspense, referindu-se, 
probabil, la înlocuirea ino
portună a talentatului jucător 
piteștean.

In referatul antrenorului-se • 
Jecționer, partea negativă a 
constituit însă un capitol mai 
voluminos, incluzînd compor
tarea nesatisfăcătoare a linii
lor de fundași și mijlocași în 
meciul de la Iași, unde, de 
pildă, Sătmăreanu, Dumitru 
Nicolae, Ghergheli și Dinu, 
apreciați ca oameni de bază 
în echipă, au avut scăderi în
grijorătoare din punct de ve
dere tactic și fizic. în an-

SERIA A V-A
Minerul Anina — Furnirul 

Deta 4—1 (2—1)
U.M. Timișoara — Autorapid 

Craiova 6—0 (0—0)
Progresul Strehaia — Steagul 

roșu Plenița 3—1 (3—1)
SERIA A VI-A

A.S.A. Sibiu — Metalul Aiud 
2-0 (1-0)

Aurul Brad — Arieșul Cîmpia 
Turzii 1-0 (1—0)

Victoria Călan — Soda Ocna 
Mureș 4—0 (1—0)

SERIA A VII-A
Someșul Satu Mare — Steaua 

roșie Saionta 1—0 (0—0)
SERIA A VIII-A

Oltul Sf. Gheorghe — Tor
pedo Zărneștl 1—0 (1—0)

Chimia Tîrnăvehi — Minerul 
Bălan 4-1 (2-1)

Medicina Tg. Mureș — Avîn- 
tul Reghin 2-0 (0-0) 

NE SCRIE
După 15 minute, englezii con

duceau cu 1—0, prin golul mar
cat de Cooleman, goi care a avut 
o influență negativă asupra jo
cului nostru. Abia după pauză, 
Fenerbahce a revenit in atac, 
reușind să înscrie două goluri 
și să cîștige această partidă cu 
2—1, eliminînd astfel pe campioa
na campionilor lumii, pe care 
mulți o socoteau printre favo
ritele competiției.

Ce s-a petrecut tn noaptea a- 
ceea la Istanbul este de nepoves
tit... Cred, însă, că suporterii 
turci nu sînt cu nimic mal pre
jos decît fanil englezi sau ti- 
fosii Italieni...

Personal, am avut o compor
tare foarte bună, ziarele turce 
notîndu-mă cu 4 stele (sau nota 
9) și, cum e cazul cotidianului 
„Mylyet“ (al doilea ca tiraj), 
chiar Cu 5 stele. Sînt foarte bucu

ros că am reușit și de data a- 
ceasta, in dificila confruntare cu 
campioana engleză, să joc bine, 
considerînd, de fapt, că aici re
prezint fotbalul românesc”.

II dorim lui ;,NUVO“ noi suc
cess pe stadioanele Europei I

Ov .1.

deși cu o seară înainte se afla 
în fața unei mese vesele la 
motelul „Bucium"... Să ne mai 
mirăm, apoi, că acest talentat 
portar nu iese din mediocri
tate duminică de duminică și 
scapă goluri printre, mîini 
(vezi Balcaniada de tineret 
de la Salonic, meciul de cam
pionat cu „U“ Craiova etc.) ?

Cîteva cuvinte despre tră
săturile antrenamentului i 
specialiștii preconizează pen
tru ziua de marți o intensi
tate medie spre mar;; antre
namentul Politehnicii (durată 
o oră și 40 de minute) s-a 
desfășurat trei sferturi din 
timp într-un tempo de pro
menadă... (Să ne întrebăm a- 
poi de ce echipa „cade", evi
dent, în repriza a doua și de 
ce mulți dintre jucătorii ei 
— Ștefănescu, Incze, Lupu- 
lescu, Cuperman etc. — DIS
PAR din joc ?).

Am remarcat, de asemenea, 
că aproape tot antrenamentul 
s-a desfășurat cu balonul. E- 
lement pozitiv, încetățenit, 
sperăm, la toate echipele 
noastre. Ne-am dat seama că 
antrenorii Iustin și Laurențiu 

samblu, în situațiile de apă
rare marcajul se efectuează 
eu întîrziere, iar în momentele 
de atac se reține încă inutil 
mingea, fapt cure se reper
cutează asupra cursivității jo
cului.

„In general — a mai spus 
Em. Vogi. —- echipa noastră 
nu este capabilă să jcace 90 
de minute in tempo viu; poa
te și din cauza mijlocașilor 
Ghergheli și Dinu care, dinei 
semne de oboseală, evoluează 
cu randament scăzut atît in 
defensivă, cit și in ofensivă".

Adăugind la toate acestea și 
accidentările survenite în ul
timii! timp (toate în apărare : 
Boc — leziune la unul din 
genunchi, Barbu — entorsă 
la șold, Hâlmăgeanu — întin
dere musculară) Sarcina comi
siei de selecție apare și mai 
ingrată. Iar timpul trece, pînă 
la meciul cu Portugalia — 
pregătit mai bine de un an — 
rămînînd mai puțin de două 
săptămîni...

★
întrucît lista celor 22 de 

jucători trebuie comunicată la 
F.I.F.A. cu zece zile înaintea 
meciului de la Lisabona, în 
partea a doua a ședinței de 
lucru antrenorii-selecționeri au 
solicitat și părerea colegilor 
lor. S-a plecat de la un lot 
lărgit (Goman, Suciu, Gornea 
— portari ; Sătmăreanu, Bar
bu, Dumitru Nicolae. Mocanu. 
Boc, Deleanu, Lupescu — 
fundași; Ghergheli, Dinu, Pe- 
tescu, Anca, Strîmbeanu, Ivan, 
Antonescu — mijlocași; Pîr- 
călab, Dobrin, Dembrovschi, 
Lucescu, Pantea, Grozea, Du- 
mitrache, Oblemenco, Țară- 
lungă — înaintași) anunțat de 
Em. Vogi, după care antre
norii divizionari și-au spus și 
ei cuvîntul, unii făcînd și 
alte propuneri.

Tn afară de numele noi cu
prinse în lista de mai sus, au 
mai fost propuși, printre alții, 
Pojoni, Nunweiller IV, Nun
weiller VI și Oaidă. Este ade
vărat, la ideea cu Pojoni și 
Nunweiller IV (ambii în 
formă) s-a ajuns din dorința 
de a se găsi eventualii înlo
cuitori pentru cei trei fundași 
centrali accidentați.

★
Discuții utile' s-au purtat în 

legătură eu ideea de joc. Deși 
s-au propus mai multe soluții 
(B. Marian — pentru libero 
permanent; I. Bălănescu, D. 
Nicușor — libero temporar; 
Coco Dumitrescu — un mij
locaș în fața fundașilor cen
trali), tehnicienii noștri au 
pledat — în unanimitate — în 
favoarea unui joc realist („să 
nu se uite că jucăm cu a treia 
clasată la ultima ediție a 
campionatului mondial", „să-i 
supraveghem cu atenție, în
deosebi pe Eusebio, Coluna și 
Torres"), dar cu o dinamică 
în teren adaptată la specificul 
de joc al echipelor noastre, la 
posibilitățile actuale ale fot
baliștilor noștri- Astfel, cu toții 
au găsit necesar ca — în cele 
două mari momente ale jocu
lui, de atac și de apărare —

DEMONSTRAȚIA LUI 
NEAGU RADULESCU

Aoroape o dată cu primele li
tere ale alfabetului am Învățat 
că „românul este născut poet”. 
Afirmația poate fi — în egală 
măsură — susținută sau respin
să.

Marți seara, însă, colaboratorul 
nostru, Neagu Rădulescu, la 
Casa de cultură a studenților, 
ne-a demonstrat, așa cum o face 
de vreo patru decenii, că româ
nul este născut umorist șl cari
caturist.

Deși în alocuțiunea intitulată 
„Fotbal cu pîine" n-a fost vorba 
de sportul atît de îndrăgit, Neagu 
nu s-a dezmințit, timp de o oră 
și jumătate, că are haz și în ca
ricatură șl în scris șl în vorbă.

Acum, la peste jumătate de 
veac, ca și pe băncile școlii 
sau facultății, Neagu s-a dovedit 
același frondeur prin vocație, tre
cînd prin ascuțișul vorbei șl al 
peniței pe care el o transformă 
în floretă, o seamă de „obiceiuri" 
din domenii diverse, cum ar fi 
cinematografia, arta, literatura, 
muzica ușoară.

Privind scaunele goale (apro
ximativ jumătate de sală) am 
regretat pentru tinerii care au 
preferat — cu excepția studiului 
— alte divertismente. Păcat pen
tru el, păcat pentru Neagu, pe 
care o sală piină (șl mai ales eu 
tineret) l-ar ii făcut șl mai in
candescent.

n.in.b.

— conștienți de ineficacitatea 
jucătorilor lor în trasU] la 
poartă — caută remedii și ur
măresc ameliorarea situației 
alocînd acestei teme o mare 
parte, din antrenament (40 de 
minute). Foarte bine. Din pă
cate, exersarea trasului la 
poartă s-a făcut îp CONDIȚII 
ARTIFICIALE, fără a se schi
ța, cît de cît, momente, faze 
de joc. Or, trasul la poartă 
fără adversar, neîncercîndu-se 
„un-doi“-uri, „triunghiuri" 
etc., persistîndu-se la desue
tele „mingi aruncate de antre
nor" rămîne la nivelul diver
tismentului fotbalistic, cu be
neficii, fatal, minore. (Privi- 
ți-i pe fotbaliștii de la „Poli" 
și urmăriți-i Cum trag la 
poartă: în afara lui Cuper
man, toți sîrtt, mai mult sau 
mai puțin, deficitari la acest 
capitol).

Observații succinte la un 
antrenament oarecare. Poate 
că în alte dăți, lucrurile se 
petrec altfel. Deși Sîntem 
sceptici, dorim acest lucru și 
ne gîndim la viitor...

Marius POPESCU 

echipa să acționeze grupat, 
cu liniile apropiate. „Nu mai 
mult de 15 metri între ele", 
a ținut să precizeze C. Teașcă 
care, trebuie spus, la capitolul 
„propuneri pentru lot" a fost 
categoric împotriva folosirii 
lui Pîrcălab și Dobrin în echi
pa națională. Susținînd, ca și 
alți colegi, teza în favoarea 
jocului grupat, antrenorul I. 
Bălănescu a motivat: „Tre
buie să jucăm astfel, întrucît 
in momentul de față noi nit 
avem fotbaliști de contraatac, 
capabili să se bată izolat pen
tru minge" Oricum, am adău
ga noi, pentru un asemenea 
joc. mai variat, bazat și pe 
pase scurte și lungi, echipa 
trebuia definitivată și pregăti
tă într-o anumită idee cu mult 
titnp înainte; firește, pentru 
ea liniile, componenții lor, să 
se sincronizeze perfect în in
tenții și execuții. Și ca probă 
că astfel stau lucrurile, antre
norul Nicușor emitea urmă
toarea părere : „Cwnosc bins 
posibilitățile și maniera de joc 
a luj Dembrovschi, In concep
ția pe care o preconizați, cred 
că cel de al doilea înaintaș 
central, Dobrin, nu este indi
cat pentru a colabora cu Dem
brovschi, care — departe de a 
fi un vîrf-pivot — acționează, 
de regulă, pe o zonă mai ma
re. Mai repede l-aș vedea ju- 
cind alături de Oblemenco, 
căruia să i se încredințeze ro
lul de atacant-vîrf". în legă
tură cu Oblemenco, prezintă 
interes precizarea făcută de 
antrenorul său, Ștefan Coidum: 
„Oblemenco nu poate rezolva 
singur probleme ale jocului pe 
contraatac. Dacă, însă, este 
susținut ca la noi, la Univer
sitatea Craiova, atunci el este 
în stare să se descurce cu suc
ces la finalizare".

Inserînd aici și aportul adus

ORA OFICIALA DE ÎNCEPERE 
A MECIURILOR 

DE DUMINICA i 15,00
Ni se comunică de la F.R.F. 

că, datorită scurtării zilei, 
partidele programate în etapa 
de duminică 20 octombrie vor 
începe de la orele 15.00.

Meciul Steaua—Jiul, care se 
va disputa sîmbătă, va începe, 
însă, la orele 15,30.

Meciul Rapid - Universitatea 
Craiova va avea loc 

pe stadionul Republicii
Meciul Rapid — Universita

tea Graiova, din etapa a Xl-a, 
se va disputa duminică 20 
octombrie pe stadionul Repu
blicii, de la orele 15. în des
chidere, se Vor întîlni echipe
le de tineret.

DINAMO BACĂU- VAGONUL
SE JOACĂ SlMDĂTA
De comun acord între cele 

două echipe, s-a stabilit ca 
partida de fotbal Dinamo Ba
cău—Vagonul, programată In 
etapa a Xl-a a diviziei na
ționale A, să se desfășoare 
sîmbătă, 19 octombrie, cu în
cepere de la orele 15.00.

FOTBAL PE GLOB
CAMPIONATE IN
ELVEȚIA (etapa a 7-a): 

Lausanne—Lugano 2—0, Bien
ne — Servette 2—2, Basel — 
Young Boys 2—1, Bellinzona
— St. Gallen 0—1, Ghaux de 
Foods — Lucerna 6—2, Gras
shoppers •— Sion 2—1, Win
terthur — Zurich 1—1. în 
clasament! Lausanne 12 p, 
Zurich și Basel 10 ,p.

AUSTRIA (etapa a 7-a): 
Wiener Sportklub — Rapid 
Viena 3—0, Admira — ASK 
Linz 1—0, Austria Klagenfurt- 
Wacker Innsbruck 2—1, Aus
tria Viena — Eisenstadt 3—1, 
S.W. Bregenz — Sturm Graz
1— 0, A.K. Graz — Donawitz 
4—1. în clasament t Austria 
Viena 12 p, Rapid Viena și 
Sturm Graz 9 p (din 6 jocuri).

BELGIA i Standard — F.Q. 
Brugeois 1—0, Gilloise—Ghar- 
leroi 1—2, Lierse — Racing 
White 2—2, Waregem—Beer- 
schot 2—2, Beeringen — Trui- 
dense 1—1, Beveren — An- 
derlecht 3—3. în clasament 
conduce Sporting (Bharleroi.

OLANDA i Voledam — Dos 
3—1, Holland Sport — Ajax 
0—3, Telstar — Fortuna Sit- 
tardia 3—1, Twente — Sparta
2— 1, Feijenoord — Nac 2—1, 
PSV — Ado 2—0, Dws—Gvav 
2—0. în clasament conduce 
Twente cu 15 p.

R. D. GERMANĂ i Hansa 
Rostock — Ghemie Leipzig
2— 2, Lokomotiv Leipzig — 
Magdeburg 1—3, Garl Zeiss 
Jena — Dynamo Berlin 4—0, 
Sachsenring Zwickau — Karl 
Marx Stadt 0—1, Stahl Reisa
— Erfurt 1—0.

U.R.S.S. t Dinamo Kiev — 
Spartak Moscova 1—0, ȚSKA
— Ararat Erevan 1—0, Ger- 
nomoreț Odesa — Lokomotiv 
Moscova 1—1, Zenit Lenin
grad—Aripile Sovietelor Kui- 
bîșev 3—0. în clasament, pri
mul loc este deținut de Dina
mo Kiev cu 50 p,

PORTUGALIA (etapa a 
M-a): Sporting — Academica
3— 0, Atletico — F.@. Porto 

în ședință de medicul lotului, 
dr. Dumitru Tomescu, care 
a vorbit despre „Regimul de 
activitate a componențilcr lo
tului" (individualizarea antre
namentului — cu referire la 
dozarea efortului, refacerea 
după efort și antrenamentul 
invizibil) se poate conchide că, 
oricum, această ședință de lu
cru a fost binevenită. Cum 
Spunea și antrenorul lotului, 
Angelo Niculescu, și de data 
aceasta colegii noștri, care ac
tivează la echipele divizionare 
(mă refer, îndeosebi, la B. 
Marian, I. Bălănescu, Șt. Co
vaci) au pus. umărul pentru 
a ne ajuta la rezolvarea pro
blemelor dificile ale echipei 
naționale .

G. N1COARA

P.S. LA O
Nu știm, a cui e opera, 

dar totul pare de neînțeles. 
Nu știm dacă Săbăslău sau 
Teașcă — ultimul a venit 
la Ploiești și a strigat la 
tinerii lui fotbaliști timp 
de 90 de minute — a dic
tat ca Mustețea să rămînă 
în teren cînd devenise clar 
pentru toată lumea că e ac
cidentat. 11 cunoaștem pe a- 
cest jucător ambițios, ta
lentat și supus antrenorilor. 
Dar în minutul 26 s-a ac
cidentat. Un timp a primit 
îngrijirile medicului. Acci
dentul, însă, nu era chiar 
așa de ușor Mustețea su
ferea. Se vedea că îl durea 
umărul. La un moment dat, 
s-a îndreptat spre tușă. Dar, 
de acolo, antrenorul C. 
Teașcă i-a strigat: „joacă 
Mustețea, nu te mai Văita". 
Dar Mustețea nu putea să 
joace. Medicul clujenilor 
i-a prins mîna într-o fașă. 
Era vorba de claviculă. $i 
totuși, din ruin. 26 a fost 
ținut în teren pînă la 
pauză. C. ALEXE

Un jucător ploieștean în plină acțiune. Este Grozea, duminică unul dintre cei mai buni 
de pe teren. Autor a două goluri, al unor execuții tehnice excelente, el a fost aplaudat 
la scenă deschisă Fotd’: I. POPESCU, Ploiești

ȚĂRILE EUROPENE
1—2, Varzim — Benfica 1—1, 
Leixoes — Belenenses 0—0, 
Guimaraes — Cuf 2—1, San- 
joanense—Braga 1—0. Condu
ce Benfica cu 11 p, urmată 
de Academica și F.G. Porto 
10 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 
6-a) ; Sparta Praga — Dukla 
Praga 1—1, Praga — Union 
Teplice 2—0, Jednota Trencin 
— Dusia Banska Bistrica2—1, 
Spartak Trnava—Slovan Bra
tislava 3—0. în clasament con
duce Spartak Trnava cu 13 p.

® Au fost stabilite datele 
de desfășurare a meciului 
dintre echipele Ghelsea și 
D.W.S. Amsterdam din ca
drul turului II al „Gupei ora
șelor tîrguri*. Primul joc se 
va disputa la 23 octombrie la 
Ghelsea, iar returul va avea 
loc o săptămîpă mal tîrziu 
la Amsterdam.

MIHAI DANESCU — LOCUL III 
ÎN MOTOCROSUL DE LA GENEVA

Concurînd în Elveția, motocicliștil ro
mâni Mihai Dănescu și Ovidiu Puiu au 
avut o comportare remarcabilă. în moto- 
crosul internațional disputat în împreju
rimile orașului Geneva, la care au parti
cipat 29 de alergători din Belgia, Franța, 
România, S.U.A. și Elveția, Mihai Dă
nescu a ocupat locul 3, fiind întrecut 
doar de elvețienii Fischer și Bussy, iar 
Puiu s-a clasat pe locul 8.

In orașul Guadalajara (Mexic), în prezența 
vicepreședintelui Federației internaționale 
de tenis, Jean Borotra (Franța), și a guver
natorului statului Jalisco, Francisco Medina, 
a avut loc inaugurarea turneului olimpic 
(demonstrativ) de tenis. La acest, turneu par
ticipă tenismani din Cuba, Brazilia, Spania,

Ecuador, S.U.A., Franța, U.R.S.S., italia, 
Kenya, Mexic și alte țări. Competiția are 
scopul de a face propagandă tenisului în 
vederea înscrierii acestui sport în progra
mul viitoarelor ediții ale J.G.a
Federația mexicană de bax a anunțat «ă 
este dispusă să ia asupra sa organizarea 
unei întîlniri dintre cei doi campioni mon
diali de categorie grea i Jimmy Ellis (ver
siunea W.B.A) și Joe Frazier (versiunea sta
tului New York). Această întîlnirî ar pune 
capăt situației controversate care domnește 
în jurul titlului suprem al boxului profe
sionist de la instaurarea „succesiunii lui 
Cassius Clay”.■
Fostul campion mondial de box la cat grea. 
Sonny Liston, a obținut cea de a șaptea 
victorie consecutivă, de la pierderea titlu
lui El la învins prin k o. iu repriza a 4-a 
pe texanul Soly Moore, în meciul desfășu
rat la Las Vegas.

Sîmbătă, la Basel, zarurile au 
fost aruncate și în grupa I a 
preliminariilor C.M., din care 
face parte, după cum se știe, 
și reprezentativa țării noastre. 
Prezent la meciul Elveția— 
Grecia, desfășurat în nocturnă, 
pe stadionul St. Iacob, antre
norul Angelo Niculescu s-a îna
poiat cu un prețios material 
documentar, bun de folosit la 
nevoie. Prima întrebare adre
sată interlocutorului nostru a 
sunat astfel :

— Este meritată victoria gaz
delor, obținută la acest scor- 
limită de 1—0?

— După părerea mea, un re
zultat egal ar fi fost mai echi
tabil, deoarece fotbaliștii greci, 
o adevărată revelație pentru 
mine, au controlat jocul o mare 
parte din timp, creindu-și o 
serie de ocazii.

— V-am ruga să ne vorbiți, 
mai iutii, despre echipa Elve
ției, un adversar mai apropiat 
în timp fotbaliștilor români.

— Deși s-a desfășurat după 
același sistem (1—1—3—3—3), 
ca și adversara ei, formația 
gazdă a preferat să acționeze 
mai mult pe contraatac. Folo-

CPOWICÂ
După cum se știe, antre

norii au posibilitatea să 
schimbe doi jucători de 
cîmp. De ce clujenii n-au 
procedat la o înlocuire ? De 
ce l-au ținut pe Mustețed 
pe gazon pînă în minutul 
45, cind era vizibil că pc- 
tențele sale fizice fuseseră 
diminuate ? Să fie vorba 
numai de o ambiție ?

ir
Atenție, Bădin (Petrolul)! 

A evoiua în divizia A în
seamnă a... juca și fotbal. 
Calitățile fizice pot fi fo
losite în scopul unui mai 
bun randament. Ai grijă că 
pe postul tău a jucat cînd- 
va N. fharinescu, antreno
rul de azi al echipei de 
tineret. Și ce corect juca! 
Primea aplauze la scenă 
deschisă, in schimb, pe 
tine nu te-a aplaudat ni
meni la intrările dure asu
pra lui Mustețea și Uifălea- 
nu. Deci, atenție!

ÎNCEPE A XVIII-a
LUGANO, 16 (prin telex). — 

în orașul celei de a XVIII-a 
Olimpiade de șah încep să so
sească participantii la suprema 
întrecere șahistă. Echipa
U. R.S.S., deținătoare a titlului, 
are în componența ei pe actua
lul campion mondial Tigran Pe
trosian și pe excampionul lu
mii Vasili Smîslov, de aseme
nea pe actualul challenger, Bo
ris Spasski. Al patrulea membru 
al reprezentativei sovietice este
V. Korcinoi, iar ca rezerve fi
gurează E. Gheller și L. Polu- 
gaevski. La sosirea pe aeropor
tul Kloten, președintele fede
rației unionale de șah, A. Se
rov, a declarat: „Echipa noas
tră va avea de înfruntat elita 
șahului mondial și lupta va fi 
grea. Totuși, nutrim speranța 
că vom putea cuceri pentru a 
noua oară consecutiv trofeul 
l!amilton-Russel, care este a- 
cordat învingătorilor olimpici".

Redutabilă se anunță și for-

sește ca „libero" pe Michaud, 
care joacă numai la intercep
ție, avlnd ca obiectiv princi
pal dublarea „centralului" Tac- 
chella.

Cei trei fundași din fața 
„măturătorului", Ramseier, Tac- 
chella, Stireli, aplică un mar
caj in zonă, combinat cu apă
rarea „om la om", ce se accen
tuează pe măsură ce adversarii 
se apropie de poartă. Dar ca
racteristic elvețienilor este jo
cul mijlocașilor (trei la număr: 
Dilr, Odermatt, Kuhn): Oder- 
matt, un jucător înalt, lent, 
coordonează dintr-o poziție 
centrală, dirijînd mingile, 
scurte și lungi, spre înaintași.

Interesant este, însă, jocul 
lui Dur și Kuhn, care sînt mij
locași, cind echipa se află în 
apărare, și extreme, în momen
tele în care formația se găsește 
în atac. Acționează ca două 
pistoane, într-o permanentă 
mișcare înainte-înapoi, și gra
ție calităților fizice și tehnice 
își îndeplinesc cu prisosință 
sarcinile de joc.

In sfîrșit, cei trei înaintași 
(care, după cum am spus, în 
situațiile de atac devin cinci), 
Vullleumier, Kilnzli și Quentin, 
se remarcă prin_ mobilitate, vi
teză, îndemînare, iar ultimul 
este cotat ca foarte eficace, el 
fiind, de altfel, și autorul uni
cului gol.

— Echipa Greciei a însemnat, 
spuneați, o plăcută surpriză...

— Intr-adevăr. Ea m-a im
presionat prin jocul său cu ca
racter ofensiv, viu și energic 
de la primul fluier de arbitru, 
fără acea emotivitate evidentă 
la internaționalii noștri cind 
evoluează în deplasare. Cum 
spuneam, ca șî elvețienii, fotba
liștii greci au avut în perma
nență un om de siguranță în 
apărare, pe Kamaras. Ca ma
nieră de joc, în fiecare repriză 
oaspeții au arătat altceva: în 
prima, au acționat cu pase 
scurte, ajutătoare, în jumătatea 
lor de teren și cu deschideri pe 
aripi, alternate cu lansări pe 
centru — în terenul advers; in 
repriza a doua, fotbaliștii greci 
au jucat mult mai combinativ, 
folosind întreg terenul. Numai 
că, spre deosebire de elvețieni, 
mijlocașii oaspeților se infil
trează alternativ pe zona cen
trală din fața porții adverse.

Sa sperăm că toate aceste 
date culese Ia Basel vor folosi* 
antrenorilor noștri de la lotul 
reprezentativ. ,

G. N.

OLIMPIADĂ DE ȘAH
mația S.U.A., deținătoarea lo
cului doi la precedenta ediție a 
întrecerii, de la Havana. în 
echipa americană urmează să 
joace — pentru prima oară 
alături — marii maeștri Bobby 
Fischer și Samuel Reshevsky. 
La primele mese ale echipelor 
se vor prezenta și alți șahiști 
cunoscuți, ca Najdorf (Argen
tina), Gligorici (Iugoslavia), 
Portisch (Ungaria), Hort (Ceho
slovacia), Pomar (Spania), FI. 
Gheorghiu (România).

La Lugano și-au început lu
crările comisiile Federației in
ternaționale de șah, în pregăti
rea celui de al 39-lea Congres 
al F.I.D.E. Comisia campiona
telor mondiale a definitivat re
comandarea ca, pe viitor, să se 
renunțe Ia sistemul meciurilor 
dintre candidații la titlul de 
campion al lumii. Urmează să 
fie reintrodus turneul candida- 
ților, cu 12 participanți, jucîn- 
du-se tur și retur.
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ZI LA ALTA (15 octombrie) INTIMITĂȚI

FLORET1ȘTII MIHAI ȚIU Șl IONEL DRÎMBĂ ÎN FINALA OLIMPICĂ

HALTERE. „Ușorii® prilejuiesc, 
după părerea erudiților, cel mai 
frumos spectacol in acest teri
bil joc al mușchilor cu oțelul. 
Fiindcă, la această categorie, pri
vitorul nu are în fată coloși și 
nici piticii hipertrofiați, de la 
limitele inferioare de greutate. 
Plasați exact la mijlocul „bloc- 
hous“-ului halterelor, „ușorii*1 a- 
par pe podium în postura a 
ceea ce înțelegem, curent, prin 
noțiunea de oameni normali...

înaintea startului de marți, cota 
pronosticurilor indica sută la suta 
un singur concurent, polonezul 
WALDEMAR BASZANOWSKI, 
aureolat de toate onorurile pe 
care le poate visa un sportiv : 
campion mondial, olimpic, euro
pean, recordman al lumii. Victo
ria Iui apărea atît de certa, in
cit formația U.R.S.S., cotată 
pînă nu de mult — drept prima 
forță a halterelor, nici n-a înscris 
concurent la „ușoară**, rezervm- 
du-și dreptul unui „dublou** ia o 
altă' categorie, probabil la grea.

Disputa de marți a purtat am
prenta egalității doar in timpul 

Bas- 
său
re-

* s-a 
la 

kg. 
me- 

unui 
„a-

J.
6.
7.

E.

prenta egalității doar în 
stilului „împins**, ia care 
zanowski și compatriotul 
Zielinski au obținut același 
zultat (135 kg). Apoi „Waldo” 
desprins irezistibil, cîștigind 
o copleșitoare diferență : 15
Iranianul Jolayer a cucerit 
dalia de argint datorită 
excelent record personal la 
runcat** — 1G5 kg.

Rezultate : 1. Waldemar Bas-
zanowski (Polonia) 437,5 — cam
pion olimpic, 2. Parviz Jaiayer 
(Iran) 422,5, 3. Marian Zielinski 
(Polonia) 420, 4. Nobuiyuki Hatta 
(Japonia) 417,5, 5. Won Shin-hee 
(Coreea de Sud), 6. Janos Bagocs 
(Ungaria) 412,5.

BOX. Cea de a III-a zi a 
turneului olimpic a adus în 
ringul de la „Arena" din Me
xico pe pugiliștii de catego
rie pană — printre care 
campionul nostru 
mion — și pe cei 
rie mijlocie.

Corespondentul 
Reuter remareînd 
Simion (acordată 
mitate), arătă că 
gurat un net avantaj în pri
mele două reprize în care a 
trimis numeroase lovituri, eu 
ambele miini, în figura ad
versarului său Mario Santa
maria (Nicaragua). în ultima 
repriză, Santamaria a făcut 
un efort disperat ca să răs
toarne rezultatul în favoarea 
sa, dar Simion a făcut față 
cu succes atacurilor furibun
de ale adversarului și a fost 
declarat învingător Ia puncte.

în cadrul aceleiași catego
rii, o impresie 
făcut kenianul 
ruingi — 
al Africii 
wealthului 
specialiști cu Floyd Patter
son. Ei l-a învins la puncte 
pe francezul Jean Paul An- 

j ton. Alte rezultate. Cat. mus
că : A. Robinson (S.U.A.) 
b.k.o. tehnic r.II J. W. Ches
hire (Anglia), N. Dag Strom
me (Norvegia) b.p. W. Ru- 
zicka (R.F.G.), I. Mihailcv 
(Bulgaria), b.p. Wadas (Polo
nia), S. Tatar (Turcia) b.p. A. 
Murtin (Spania), A. Kliallaf 
(R.A.U.) b.p, M. Manai (Tu
nis). Cat. mijlocie: A. Jones 
(S.U.A.) b.p. M. Quinones 
(Peru), M. Pavlov (Iugosla
via) b.p. L. Ahidous (Maroc), 
Al. Kisselev (U.R.S.S.) b.p. A. 
Abang (Camerun), J. van Is- 
pelen (Olanda) b.k.o. 
M. Vilugron (Chile).

ATLETISM. 400 m femei — 
semifinale. I : 1. H. Henning
(R.F.G.) 53,3, 2. C. Besson (Fran
ța) 53,6, 3. J. Simpson (M. Brit.) 
54,0. 4. A. Penton (Cuba) 54,0. 5. 
stray (S.U.A.) 54,3, 6. U. Morris 
(Jamaica) 54,6 ; II : 1. L. Board 
(M. Brit.) 52,5, 2. H. Van den Hoe- 
ven (Olanda) 52,6, 3. N. Pecen- 
klna (U.R.S.S.) 52,8, 4. J.
(S.U.A.) 53,2, 5. M. Green 
Brit.) 53,6, 6. K. Wallgren (Sue
dia) 53,9.

800 m bărbați — finală : 1.
RALPH DOUBELL (AUSTRALIA) 
1:44,3 (rec. mondial egalat și 
rec. olimpic) — campion olimpic,
2. W. Kiprugut (Kenya) 1:44,5,
3. T. Farrell (S.U.A.) 1:45,4, 4.

W. Adams (R.F.G.) 1:45,3, 5.
Plachy (Cehoslovacia) 1:45,9,
D. Fromm (R.D.G.) 1:46,2,
T, Saisi (Kenya) 1:47,5, 8. 
Cayenne (Trinidad-Tobago) 1:54,3.

400 mg —..........
MERY (M. 
mondial și 
olimpic, “ 
49.0, ’
49,0, 
49.0, 5. V. Skomorohov (U.R.S.S.) 
49,1, 6. ~ ........ ................... ..
7. R.
R. Frinolli (Italia) 50,1.

100 m femei — finala : 1. WYO
MIA TYUS (S.U.A.) 11.0 (rec.
mondial șl olimpic) — campioană 
olimpică, “ — ’ ~ "
(S.U.A.), 
(Polonia) 11,1, 
(Australia) 11,1, 5. Margaret Bai
les (S.U.A.) 11,3, 6. Diana Burge
(Australia) 11,4, 7. CM Cheng
(Taivan) 11,5, 8. Miguelina Cobian 
(Cuba) 11,6.

Disc bărbați — finală : 1. AL
FRED OERTER (S.U. A.) 64.78 m, 
2. ’ ---------- -----
L.
4. 
J. 
G.
E.
8. R.

5 090 m — serii. I : 1. K. Keyno 
(Kenya) 14:28,4, 2. M. Gammoudi 
(Tunisia) 14:29,0, 3. M. Wolde (E- 
tiopia) 14:20.8. 4. R. Finlay (Ca
nada) 14:31,8, Puttemans

3.
4.

2. 
J. 
G.

finală : 1. DAVID HE- 
BRITANIE) 48,1 (rec. 
olimpic) —■ campion 
G. Hennige (R.F.G.) 
Sherwood (M. Brit.) 
Vanderstock (S.U.A.)

R. Whitney (S.U.A.) 49.2, 
Schubert (R.F.G.) 49,2, 8.

2. Barbara Ferrell
3. Irena Szewinska

4. Raelene Boyle

L. Milde (R.D.G.) 03,03 m, 3. 
Danek (Cehoslovacia) 62.92 m,
M. Losch (R.D.G,) 62,12 m, 5. 
Silvester (S.U.A.) 61,78 m, 6. 
Carlsen (S.U.A.) 59,46 m, 7. 
Piatkowski (Polonia) 59,40 m.

Bruch (Suedia) 58,94 m.
serii. I :

2.

B. Diessner
1. N. Temu

14:34,6, ■ 6.
14:41,0 ; II :
14:20,4, 2. R. Clarke (Aus-

(Belgia) 
(R.D.G.) 
(Kenya) 
tralia) 14:20,8, 3. W. Mareshâ (E- 
tiopia) 14:27,0, 4. J. Batchelor
(S.U.A.) 14:31,0, 5. N. Sviridov
(U.R.S.S.) 14:38,8, 6. A. Zairi (Tu
nisia) 14:54,0 ; -III : ' ------
(Franța) 14:19,8, 
(Mexic) 14:20,0, :
(R.F.G.) 14:20,6, xv. xvxuuua-
ford (N. Zeelandă) 14:20,8, 5. F. 
Degtifu (Etiopia) 14:21,6.

200 m bărbați — sferturi de fi
nală. I : 1. J. Carlos (S.U.A.) 20,6, 
2. G. Lewis (Australia) 20,8, 
Steane (M. Brit.) 20,8 ; II : 
P. Norman (Australia) 20,5, 
Eigenherr (R.F.G.) 20,7, ’ 
vedo (Peru) 20,7 ; III

(R.F.G.)

1.
2.
3. .
4.

J. Wadoiix 
J. Martinez 
H. Norpoth 

Madda-R.

G. 3.
1. 
2.

3. Aee- 
. _____ . __ . 1. T.

Smith (S.U.A.)*' 20,2 — rec. olim
pic egalat, 2. Roberts (Trinidad- 
Tobago) 20,4, 3. ~ ~
(Polonia) 20,8 ; 
(Jamaica) 20,3, 
(S.U.A.) 20,5, .
(Franța) 20,6.

PENTATLON
de tir a fost cîștigată de austra
lianul Momiken, elvețianul Tscliui 
și italianul Moresi, care au 
totalizat cile 195 p (1022). Ei au 
fost urmați de: Phelps (M. Bri
tanic) și Panjovski (Bulgaria) cu 
193 p (978), Thade (R.F.G.) și 
Lilljenvali (S.U.A.) eu 192 p (956). 
Pe echipe, primul loc a fost 
ocupat de echipa Ungariei.

După trei probe, în clasamentul 
individual, pe primele locuri se

E. Romanowski
IV :

2.
3.

1. M. Fray
L. Questad 

R. Bambuck

MODERN. Proba

află : Mona (Ungaria) 2924 p,
Ferm (Suedia) 2919 p, Gueguen 
(Franța) 2906 p, Tschul (Elveția) 
2392 p, Tor6k (Ungaria) 2378 p și 
Balczo (Ungaria) 2875 p4 Pe e- 
chipe conduce formația Ungariei.

FOTBAL. Doua mart surprize 
în grupele A și C. Jucînd exce
lent în prima repriză, unspreze- 
cele Franței a întrecut pe una 
din favoritele turneului, echipa 
Mexicului, cu scorul de 4—1 (3—1). 
In acest fel, formația țării gaz
dă a pierdut prâctic șansele 
de a continua lupta pentru o me
dalie. Un alt rezultat neașteptat : 
Ungaria — Ghana 2—2 ' (2—2) i 
Fotbaliștii Unguri au întîmpinat o 
neașteptat de dîrză rezistență din 
partea selecționatei gbaneze, în
vinsa Izra.elulul (3—5) în urmă 
cu două zile. Alte rezultate : 
Guineea — Columbia 3—2 (1—0) ;
Izrael — El Salvador 3—1 (2—1).
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1. Izrael
2. Ungaria
3. Ghana
4. El Salvador

BASCHET. In 
a turneului s-au înregistrat 
zultate scontate. Totuși, 
condusă la pauză cu 33—30, 
trebuit să depună eforturi 
rloase pentru a întrece formația 
din Porto Rico cu 68—65. O vic
torie dificilă a repurtat și „5'*-ul 
Braziliei în fața formației Me
xicului : 60—53 (30—29). Alte re
zultate : S.U.A. — Filiplne 96—75 
(48—26) ; U.R.S.S. — Coreea de 
Sud 89—58 (44—34).

In grupa A, echipele S.U.A., 
Italiei și Iugoslaviei (neînvinse), 
totalizează cîte 6 puncte șl sînt 
urmate de : Spania 5 p, Porto 
Rico 4 p, Panama, Filipine șl Se
negal cu cîte 3 p. In seria se
cundă, doar reprezentativele 
U.R.S.S. și Braziliei (cîte 6 punc
te) nu au cunoscut înfrîngerea. 
Ele sînt urmate de : Mexic, Bul
garia șl Polonia cu 5 p, Cuba, 
Coreea de Sud și Maroc cu 3 p.

POLO. Japonia — Grecia 8—7 
—1, 2—1, 2—3, 1—2) ; Italia

R.A.U. 10—1 (2—0, 1—0, 4—1, 3-0). 
VOLEI. Lovitură de teatru îrt 

ziua inaugurală a turneului mas
culin. Condusă la seturi cu 2—1, 
reprezentativa S.U.A. a luptat 
excepțional învingînd formația 
Uniunii Sovietice, campioană 
llmplcă la Tokio, cu 3—2 
10, —10, 10, 6) I O altă 
întinsă pe. 5 seturi a fost 
dintre echipele Cehoslovaciei 
R. D. Germane. Cu resurse 
multe în /final, 
diali au cîștigat cu 3—2 <2, 
—14, 11, 9). In sfîrșit, „
a întrecut sextetul Mexicului 
3—0 (9, 4, G).

YAHTING. S-a încheiat cea 
a doua 
limpic. 
tașe la

C-Iasa 
3 p, 2. 
vstrom 
Câvallo (Italia) 18 p : 
gon : 1. Borowski (R.D.G.) 3 p, 
2. Birch (Danemarca) 11,7 p, 3. 
Friedrichs (S.U.A.) 14,7 p, 4.
Tupper (Canada) 19,7 p ; Clasa 
„F.D.“ ; 1. Libor (R.F.G.) 5,7 p,
2. Lofterood (Norvegia) 6,0, 3.

cea

2
2
2
2

de a treia zl 
: re-
Italla, 

a 
se-

o- 
(-11, 

partidă 
cea 

Și 
mâl 

campionii mon- 
• ■ -îs. 

Bulgaria 
cu

de 
o-regată a concursului 

lată ambarcațiunile frun- 
cele 5 probe :
Star : 1. Lunde (Norvegia)
North (S.U.A.) 5 p, 3. El- 
(Danemarca) 17,4 p, 4.

Clasa Dra-

Ryves (Australia) 15,7 p,- 4. Che- 
ret (Franța) 18 p ; Clasa Finn : 
1. Jenyns (Australia) 8 p, 2. We- 
renskjSld (Norvegia) 16 p, 3. 
Sorla (Franța) 17 p, 4. Mankin 
(U.R.S.S.) 17,4 p ; Clasa 5,5 m : 
1. Sundelin (Suedia) 8 p, 2. Harm- 
storf (R.F.G.) 8,7 p, 3. Nover-
rraz (Elveția) 10 p, 4. Aisher (M. 
Brit.) 14,7 ’ p?

SCRIMA : Turneul masculin de 
floretă a continuat cu întrecerile 
din eliminări directe în care re
prezentanții țării noastre au avut, 
comportări remarcabile.

Cel mal bine dintre el 
luat Mihai Țiu. In turul 
pildă, el l-a întîlnit pe 
dintre floretiștii. maghiari,- .. ___
Szabo, de care a dispus detașat, 
cu 5—1 și. 5—0.

In turul următor Țiu a urcat 
pe planșă în compania italianu
lui La «aggione. A fost un meci 
ceva mai dificil : după un asalt 
cucerit cu 5—2, Țiu a trebuit Să 
facă eforturi pentru a termina 
în avantaj (5—4).

In fine, șl un al treilea tur de 
eliminare directă, pe care Țiu l-a 
susținut în compania redutabilu
lui floretist sovietic Sveșnikov. 
In mare vervă, Țiu reușește să 
încheie victorios șl acest tur eu 
2-1 (3-5, 5-3, 5-1).

In acest fel MIHAI ȚIU și-a 
asigurat un loc în turneul final 
de 6, împreună cu cei trei flore- 
tiștl reprezentanți ai Franței. In 
primul rînd, cu Magnan, cel mai 
experimentat dintre succesorii lui 
tVOriola. Maghan a dispus în ul
timul tur de eliminare directă 
de campionul Uniunii Sovietice. 
Stankovici (5—3, 5—3), Noel, cel 
de-al doilea floretist francez, l-a 
întrecut pe Puliatin (5—4, 5—0), 
campionul mondial de la Mont
real. iar Revenu a terminat în 
avantaj la reprezentantul nostru 
Drîmbă (3—5, 5—1, 5—2).

Ceilalți trăgători român! au 
avut culoare ceva mai dificile. 
Mureșanu, de pildă, după o în- 
frîngere în primul tur de elimi
nare directă, la Magnan, a sus
ținut nu mai puțin de 5 tururi 
de recalificări; eu japonezul Shi
mizu, australianul Hobby, engle
zul Paui, sovieticul Stankovici 
și... compatriotul său Drimbă. In 
acest ultirn tur, tinerețea și-a 
spus cuvîntul, Drîmbă cîștlgînd 
cu 5—1, 4—5, 5—4. Și astfel ’ Ionel 
Drîmbă este cel de-al doilea flo
retist român intrat în finala pro
bei. Pinâ la acest asalt decisiv. 
Drîmbă cîștigase in eliminări di
recte la austriacul Birnbaum 
(5—0, 5—3), apoi la italianul Pi- 
nelli (5—2, 5—4). In turul III, 
însă, Drîrnbă a evoluat- inegal șl 
a pierdut la Revenu, așa cum am 
arătat mai fnâinte. Dar, în reca
lificări, campionul României și-a 
reintrat în ritm șl a obținut vic
torii în serie, dintre care cele 
mal spectaculoase au fost ulii- 
mele două, la Wojda (5—3, 5—4.1 
și la Mureșanu.

Pentru cel de-al șaselea loc in 
finală au luptat maghiarul J. Ka- 
rnuty și sovieticul Sveșnikov. A 
cîștigat calificarea primul : 4—5.
5—4, 5—1.

Deci, în finala de floretă bărbați 
s-au calificat trei francezi, 
români și un ungur. La ora 
chiderli ediției, ultimul act 
competiției abia începuse...

SE DESTAINUIE
® Despre sedia clubului Steaua și despre Soter
• Învățînd de la Iolanda Balaș © 7 metri - mai curînd 

decît ne închipuim ® Și acum, „europenele" de la Atena

III

Scott
(M.

(Urmare din pag. 1)

te nu pot avea același randa
ment pe care l-aș fi avut da
că eram sănătoasă. Deocam
dată, am întrerupt orice antre
nament pînă la concurs".

Raica este mai puțin agitat, 
dar, conștient de starea soției 
sale, el crede că Lia va fi se
rios handicapată, dar, în ace
lași timp, are încredere în ca
pacitatea ei de a se concentra 
în concurs, 
mărginită 
dorința ei i 
în plus.

— Șopi

■, în pasiunea ei ne- 
pentru atletism, în 
de a se afirma o dată

(acesta este diminu
tivul Cu care intimii îl numesc 
pe Raica. N.N.) este drăguț 
pentru că vrea să-mi redea în
crederea. Dar eu simt durerile 
din braț. De abandon, nici nu 
poate fi vorba !

a evo- 
I, de 
primul 
Sandor

Cu Viorica Viscopoleanu 
a fost greu să se vorbeas
că imediat după marea ei 
reușită. Ușor n-a fost nici 
după aceea, nu pentru că 
trebuia să Se facă față a- 
salturilor tuturor corespon
denților de presă, ci pen
tru că ea este un om de o 
rară modestie și pentru £ă 
succesul ei strălucit a di
minuat capacitatea de con
centrare a campioanei o- 
limpice, al cărei cuvînt a 
fost spus foarte clar la 
pragul de sărituri. Pentru 
un compatriot, totuși, ea a 
încercat cu bunăvoință 
să reia firul unei discuții 
întrerupte prea curînd, și 
din cauze fortuite, în sea
ra dublei sale victorii.

Cil HAIEBIE DE 130 DE kg.!
AMBIȚIE PRINTRE

ROMANI
In urma victoriei realizate 

de Viorica, printre sportivii țării 
noastre și-a făcut loc un val 
de noi ambiții. Mai ales prin
tre fete. Ileana Silai este una 
dintre cele care vor să meargă 
decis pe urmele proaspetei 
campioane olimpice. De aseme
nea, cuplul Vit nea r.umitru —. 
Valerftina Serghei au căpătat 
parcă și ele o respirație mai 
amplă. In general, se poate 
spune că cele două succese de 
luni au deconectat pe mulți 
dintre sportivii români aflați la 
J.O. de o anumită stare de trac, 
de o oarecare nervozitate ca- 
re-și făcuse totuși loc din cauza 
importanței concursurilor și a 
valorii extrem de ridicate a 
participanților.

teptîndu-le pe medaliate. Ele 
au fost obligate să renunțe la 
cochetăria specific feminină și, 
în loc să treacă mai întîi pe la 
camera lor din blocurile rezer
vate fetelor, pentru a-și aranja 
părul și a se schimba, să treacă 
prin culoarul viu făcut de co
legii lor de echipă națională și 
care le-a condus spre locul 
unde erau așteptate de condu
cerea delegației. Aplauze, îm
brățișări, glume, o atmosferă 
de mare • veselie, și cite un pa
har (mie) de vin pentru cei 
care nu aveau concurs în urmă
toarele zile. Bineînțeles, cu
pele au revenit medaliatelor 
care, la acest capitol, s-au do
vedit însă... foarte slabe, ne
reușind nici măcar să se cali
fice.

—• Mai mult decît despre 
persoana mea ar trebui sigur 
să vorbesc despre alții. Des
pre secția 
unde am progresat 
mult, fiindcă mi 
atenție și sprijin 
mai multor ani 
fost preocupată 
pregătire și de t 
zultatelor, evident în 
preocupărilor de natură strict 
personală, inclusiv cele pro
fesionale. împlinesc 6 ani de 
cînd lucrez cu același antre
nor, Ion Soter, a cărui excep
țională experiență sportivă 
mi-a folosit enorm. El nu-mi 
ascunde absolut nimic din 
ceea ce singur a învățat în 
cariera sa activă ca și în cea 
de antrenor. Vorbește deci o 
limbă pe care o înțeleg per
fect. De asemenea, în cadrul 
clubului Steaua am beneficiat 
atîta timp de posibilitatea de 
a mă antrena cu Iolanda Ba
laș, de la al cărei stil de pre
gătire am luat mult, mult de 
tot. Mă refer la punctualitate, 
strictețe în executarea pro
gramului, o autodisciplină in
dispensabilă, 
dacă vreți, a fiecărui efort 
fizic depus. Contează foarte 
mult o astfel de ambianță la 
antrenamentele pe care am gă
sit-o la clubul meu. Concur
sul pe pista de tartan, atît de 
favorizant pentru alergători, 
este mai puțin important pen
tru noi săritorii, deoarece bă
taia se face pe același prag 
de lemn ca și înainte. Poate 
în privința elanului să 
confere

clubului Steaua 
atît de 

: s-a acordat 
. de-a lungul 
în care am 
exclusiv de 

creșterea re- 
afara

că se va putea progresa, in 
continuare, chiar pînă la 7 
metri 1 Să nu ți se pară ilu
zorie această cifră, pentru că 
ea va putea fi atinsă mult 
med curînd decît ne închi
puim. In privința celor care 
o pot face îmi place să mă 
consider printre cele dinții, 
dar șanse la fel de bune au 
și alte sportive. De exemplu, 
Sherwood, care este principala 
mea adversară și care are o 
forță ce-mi reamintește de 
compatrioata sa, Hopkins, ri
vala lolandei Balaș. Dar pen
tru a reuși chiar în acest an 
o nouă performanță de mare 
valoare trebuie să am condi
țiile de concurs necesare. Ce 
vreau să spun: dacă aici la 
Mexico am făcut ceea ce știi, 
trebuie să afirm că datorez 
performanța și bunei compa
nii de întrecere. _ Mediul pro
priu al probei a fost excelent. 
Concurența m-a stimulat, 
pentru că la o anumită va
loare și experiență timidita
tea trebuie să dispară și să 
fie înlocuită cu puterea de 
luptă, cu dorința de a învin
ge. De exemplu, Becker nu-și 
merită locul din clasament. 
Ea este mai bună, dar depă
șind de două ori n-a benefi
ciat decît de 4 sărituri în con
curs în loc de 6. Talîșeva, de 
asemenea, foarte inegală, pro
babil din motive ținînd de 
capacitatea de mobilizare in
tr-un concurs mare. . Dacă 
consulți acum lista primelor 
performere mondiale la sări
tura în lungime, valabilă 
pînă în ziua probei olimpice, 
vei constata că ele s-au cla
sat la Mexic de-abia pe locu
rile 7—8. N-au răspuns con
fruntării, așa cum era de aș
teptat. Mă tem ca nu cumva 
pentru mine anul sportiv să 
se fi încheiat aici, nu din cauza 
piciorului care mă doare încă, 
dar probabil numai pentru 
4—5 zile în care mă voi odih
ni, de altfel, ci din cauza ne- 
participării la concursuri de 
mare valoare. Acasă, la ulti
mul concurs dinaintea plecă
rii spre Olimpiadă am avut 
o săritură de 6,79 m. Neomo
logată, desigur, și apoi, din 
lipsa unui stimulent în valoa
rea adversarelor, am coborît 
deodată la 6,12 m! Consultin’ 
du-mă cu Săter am ajuns la 
concluzia că, dacă nu vom 
reuși să găsim cîteva concur
suri tari în acest an, va tre
bui să pregătim un rezultat 
superior pentru „europenele" 
din 1969, de la Atena. Dacă 
nu o va face altcineva înain
tea mea pînă atunci...

— Sint convinsă, așa cum 
discutam adesea și cu Soter,

du-se
după
celor 6,80 m ?

ne 
o oarecare ușurință.

la o rigoare

Cum vezi dezvoltîn- 
această probă, acum1, 
ce ai trecut pragul

Desen de :
NEAGU RADULESCU

PRIMA NOAPTE

mineața, înainte de probă, s-ar 
fi mulțumit cu una din arun
cările ei medii, dar acum re
greta pe ; cea de aur. 
calm.. încă nu-i venea 
dă. Am primit vizita 
fetelor din delegație, 
a ieșit apoi și s-a plimbat pînă 
mai tîrziu în noapte, 
a încercat să doarmă, 
prea mare succes. De 
camera noastră a fost 
toată noaptea. Dimineața ne-a 
găsit în picioare încă de la ora 
6,30. După cum, vezi o noapte 
agitată, dar la un preț meri
tat. Nici măcar nu-și priveau 
medaliile, cum făceam pe vre
muri la școală după primirea 
premiilor, într-atlt de emoțio
nate erau. Dacă le-ar fi privit 
mai mult, s-ar fi convins ponte 
mai repede de realitate".

ATLETISM: ora 10 (18) — 
200 ni F (serii), disc F (ca
lificări, standard 53,00 m) ; 
ora 10,30 (18,30) —■ lungime 
B (calificări, standard 7,65 m); 
ora 11 (19) — 800 m F (se
rii) ; ora 14,20 (22,20) — 50 
km marș (plecarea); ora 15 
(23) — 110 mg B (semifina
le), triplu B (FINALA), înăl
țime F (FINALA), ciocan B 
(FINALA) ; ora 15,20 (23,20)
— 400 m B (sferturi de fi
nală) ; ora 16 (24) — 200 m 
F (semifinale) ; ora 16,20 
(0,20) — 80 mg F (serii) ; ora 
17 (1) — 110 mg B (FINA
LA) ; ora 17,20 (1,20) — 5000 
m B (FINALA); ora 18 (2) — 
400 m B (semifinale); ora
18.30 (2,30) — 50 km marș 
(SOSIREA).

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

CANOTAJ i ora 9 (17) 
semifinalele la 5 probe.

CICLISM: ora 10 (18) 
urmărire individuală 4000 
(serii) ; ora 14 (22) — 1000 
cu start de pe loc (FINALA) 
și urmărire individuală (sfer
turi de finală).

FOTBAL: ora 15,30 (23,30)
— meciurile : Mexic — Gui
neea (gr. A la Mexico), Fran
ța — Columbia (gr. A la Pue
bla), Ungaria — Izrael (gr. C 
la Guadalajara), Ghana — El 
Salvador (gr. C la Leon).

HALTERE: ora 10 (18) și 
ora 16 (24) întreceri în gru
pele A și B din cadrul cate
goriei semigrea (FINALA).

HOCHEI PE IARBA : ora
10.30 (18,30) meciurile:

R.F.G. R.D.G., Noua Ze- 
elandă — Japonia. Belgia —- 
Mexic, Spania —- India (gru
pa A), Pakistan — Argenti
na, Anglia — Franța, Aus
tralia — Malaezia, Kenya — 
Olanda (grupa B).

LUPTE LIBERE: 
(18) și ora 17 (1) — 
eliminatorii.

NATAȚIE: ora 10 (18) — 
sărituri de la trambulină F 
(eliminatorii), 4x100 m rnixt F 
(serii), 4x100 m liber B (se
rii) ; ora 17 (1) — sărituri de 
la trambulină F (eliminato
rii). 4x100 m mixt F (FINA
LA), 4x100 m liber B (FINA
LA).

PENTATLON 
ora 11 (19) — 
(FINALA).

POLO : de la < 
ora 15,30 (23,30) 
le : Cuba — S.U.A., 
U.R.S.S., Spania — 
(grupa A), Japonia 
da, R.D.G. — Italia,

Insă cu 
să crea- 
tuturor 
Viorica
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Mihaela 
dar fără 
fapt, In 
o foială

cincilea gard nu 
văzut, dar îl în- 
pe colegul meu 
și m-am decis

DIXIT!

Veteranul Alfred Oerter iclorii olimoice
Telefoto : A.P.-AGERPRES

Tiparul 1. &. „Informația", stL Bie/Manu nr 23 -25. Buduteștl

întrebat de un ziarist ce 
a gîndit în clipa c-înd a 
avut certitudinea . că este 
singurul atlet din istoria 
sportului care cucerește 
consecutiv PATRU MEDA
LII OLIMPICE DE AUR 
în aceeași probă, Alf a 
răspuns fără să zîmbească. 
„Mă gîndeam că este un 
lucru foarte... obositor'*. A 
continuat t „Cea mai mare 
bucurie mi-a produs-o me
dalia de aur de la Mel
bourne 1956 pentru că a 
fost prima. Cea mai mare 
satisfacție mi-a adus-o însă 
aceasta, poate pentru că 
am de acum 32 de ani și 
l-am învins pe Silvester, 
care m-a întrecut cu regu
laritate pînă la Ciudad de 
Mexico.

îmi propusesem, în fina
lă, să nu-1 privesc pe Jay 
cum aruncă. Este atît de 
strălucit, îneît simțeam 
că-mi va da complexe. 
Nici acum nu înțeleg cum 
de am cîștigat eu și cum 
a fost posibil ca Silvester 
să fie doar al cincilea. 
Dar, acesta este sportul !“...

Englezul DAVID HE- 
MERY, învingător în cursa 
de 400 metri garduri, în
trerupe la Giudad de Me
xico o dominație nord- 
americană în această pro
bă care durează din 1936, 
stabilind — totodată — un 
nou record mondial și o- 
limpic. Timid, noul cam
pion declară t

„Cel mai mult mi-a fost 
frică de Whitney, motiv 
pentru care m-am hotărît 
să-i supraveghez de aproa
pe. La al 
l-am mai 
trecusem 
Sherwood 
să merg tare. Deși mă sim
țeam obosit, am făcut 
sprintul meu obișnuit în 
linie dreaptă. După victo-

rie picioarele îmi tremu
rau, nu le simțeam sigure 
și aveam o mare nevoie 
de aer. După cum știți, 
de 10 ani locuiesc în 
S.U.A. și de patru ani în
văț Ia Universitatea din 
Boston. Performanța mea 
și succesul le datorez emi
nentului meu antrenor 
Billy Smith".

RALPH DOUBEL, aus
tralianul în vîrstâ de 23 
de ani, campionul olimpic 
al cursei de 800 m, se îm
părtășește : „ 
Mexic ia 16 
pînă atunci 
nici o zi de 
ia altitudine, 
la Melbourne 
metrul profesorului 
Franz Stampf. Și 
niciodată în 
n-am fugit atît de iute ca 
la Ciudad de Mexico. Am 
stabilit în prealabil eu an
trenorul meu să nu-I scap 
din ochi pe Wilson Kipru- 
gut. L-am urmărit, iar apoi 
l-am întrecut. Asta e to
tul !"

WYOMIA TYUS : „Știam 
că particip la ultima mea 
Olimpiadă, voiam neapă
rat să cîștig și eram foar
te nervoasă și neliniștită 
înainte de start. Nu-mi fac 
iluzii. Performanța și re
cordul meu vor fi întrecu
te, fiindcă aceasta este 
soarta performanțelor și a 
recordurilor. Mă gîndesc 
serios la viitorul meu, 
vreau să-mi fac un rost în 
viață. Sper să mi se ofere 
un serviciu în California, 
pentru că iubesc mult a- 
ceasta regiune. Intenționez 
să lucrez intr-un domeniu 
de publicitate sportivă", a 
încheiat dubla campioană 
olimpică, refuzind cu un 
surîs să vorbească și des
pre proiectele ei de căsă
torie.

Luni, după terminarea pro
belor, microbuzul atleților con
dus de Ion Soter, care s-a aco
modat rapid cu circulația de 
aici, a ajuns în sat pe întune
ric. Totuși, fără a fi fost con- 
voc-ați de cineva, toți membrii 
delegației sportive romane se 
aflau în fața blocului nr. 3 aș-

noaptea 
„In primul 

am vrut să-mi iau tu
și să mă mut. Eram 

din această cameră 
dețineam nici o meda- 

dar fetele nu

Camera în care locuiesc Vio
rica și Mihaela are trei paturi. 
Unul din ele este ocupat de 
Lia Manoliu, prin amabilita
tea căreia am reușit să aflu 
cum și-au petrecut 
Viorica și Mihaela. 
rind eu 
crurile 
singura 
care nu
lie olimpică, 
m-au lăsat. Mihaela s-a întins 
cit e de mare- pe pat, arborind 
uri calm suveran. Parcă nici 
nu venise de la stadion și parcă 
nici nu adusese cu ea medalia 
de argint, a doua ei medalie în 
numai cîțiva ani de sport. Di-

ora 10 
meciuri

MODERN:
cros 4000 m

ora

,Am venit în 
septembrie și 
nu am făcut 
antrenament 

alergînd doar 
sub crono- 

meu 
totuși, 

viața mea

10.(18). și 
meciuri- 
R.F.G. — 
Ungaria 

—- Olan- 
____ , Mexic — 

Iugoslavia (grupa B).
SCRIMA : ora 9 (17) — sa

bie individual B (calificări), 
ora 19 (3) — sabie B (FINA
LA).

VOLEI > ora 10 (18) și ora 
17 (1) — meciurile: Mexic —
R. D.G. (B), Belgia — Polo
nia (B), S.U.A. — Coreea de 
Sud (F), Japonia —- Cehoslo
vacia (B), U.R.S.S. — Bulga
ria (B), Peru — U.R.S.S. (F),
S. U.A. — Brazilia (B).

YAHTING: ora 12 (20) — 
regata a IV-a.

ATLETISM : Lia Manoliu 
și Olimpia Cataramă partici
pă la calificările probei de 
aruncarea discului, Ileana Si
lai ia startul în seriile cursei 
de 800 m, iar Șerban Chio- 
chină evoluează în cadrul 
concursului olimpic la triplu 
salt.

CANOTAJ : Echipajele de 
2 vîsle, 4+1 și 2-f-l concu
rează în semifinale.

CICLISM : Etnii Rusii con
curează în proba de urmă
rire individuală pe 4000 m.

LUPTE 
mul va fi 
dimineața

LIBERE : progra- 
stabilit numai în 
competiției.

20—21,30 : Rezumat filmat 
de la competițiile din ziua de 
16 octombrie.

23—1,40 : Transmisie dii Se
tă de la atletism.

d
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