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VIZITA CONDUCĂTORILOR
DE PARTID ȘI DE STAT

LA IAȘI ȘI DOIOȘANI
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat, Ion Gheorghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Mi
niștri, Virgil Trofin. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Petre Lupu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat pentru Probleme 
de Organizare și Salarizare, și Gheorghe Stoica, 
membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., membru al Consiliului de Stat, au 
făcut în zilele de 16 și 17 octombrie o vizită 
'de lucru în județele Iași și Botoșani.

Devenite o practică permanentă în activitatea 
conducerii de partid și de stat, aceste vizite 
prilejuiesc însuflețite dialoguri cu cei ce 
muncesc în uzine și fabrici, pe ogoare, în școli 
și în laboratoare, în instituții de știință, artă și 
cultură, cu lucrători ai organelor de partid și 
de stat, ample dezbateri și analize în problemele 
îndeplinirii marilor sarcini ale cincinalului, ale

semifinalele cursei de 800 m

cu...
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6 pe echipe. La 
echipe — locul 5 in 
locul 6 in 1966 șl 
I (căpitan al for-

obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea și 
de Conferința Națională a partidului.

La Iași, conducătorii de partid și de stat au 
vizitat Uzina de fire și fibre sintetice, fabrica 
de tricotaje „Moldova", Uzina mecanică „Nico- 
Iina“ și Centrul Universitar, au luat parte la 
marea adunare populară din Piața Unirii, s-au 
întîlnit cu intelectualii municipiului Iași și apoi 
cu activul de partid din județ.

în cursul zilei de ieri, conducătorii de partid 
și de stat și-au continuat vizita în județul 
Botoșani, fiind oaspeții sătenilor din Frumușica 
și Flămînzi, ai muncitorilor Uzinei textile ..Mol
dova" din Botoșani și fabricii de confecții din 
Dorohoi, participînd la marile mitinguri ale oa
menilor muncii din Botoșani și Dorohoi.

Vizita de lucru a conducătorilor de partid și 
județe a constituit o nouă 
a unității de nezdruncinat 
a sentimentelor de înaltă 
încredere pe care oamenii 
străbune plaiuri românești

de stat îh cele două 
și elocventă expresie 
a poporului nostru, 
dragoste și profundă 
muncii de pe aceste 
Ie nutresc față de Partidul Comunist Român, 
față de conducătorii săi.

OVAȚII PENTRU
GÎJU LA „ARENA 

MEXICO"
(De la trimisul special A- 

gerpres, Paul OCHIALBI).
Nu exagerăm cu nimic cînd 

afirmăm cq. NICOLAE GÎJU 
a sedus pur și simplu sala 
în meciul său de debut sus
ținut în compania negrului 
american Samuel Goss. A- 
mericanul a pornit vijelios 
la atac chiar de la prima lo- 
vitură de gong. Campionul 
european a eschivat specia- 
culos și l-a temperat cu lo
vituri laterale pe Goss care 
caută cu orice chip să-I scoa
tă din luptă pe reprezentan
tul nojstru. Au urmat. multe 
momente de box pur în care 
Stilistul Gîju a știut să-l sto
peze din atac pe ambițiosul 
Goss. In final, Goss a forțat 
ritmul și l-a provocat pe 
Gîju la o serie de schimburi 
dure. Românul, foarte vigu
ros, i-a răspuns prompt cu 
aceeași monedă I
ALEXE A DECEPȚIONAT, 

DAR A CIȘTIGAT

ION ALEXE a abordat cu 
multă prudență meciul cu 
Cokers din Sierra Leone. Pri
ma repriză s-a caracterizat 
printr-un studiu prelungit 
care a enervat spectatorii. In 
rundul doi Alexe a inițiat o 
serie de atacuri timide însă 
Cokers a obstrucționat în cî
teva rînduri. în ultimele 3 
minute, Alexe s-a dovedit 
mai curajos pornind la atac. 
El a plasat cîteva lovituri la 
figură. Cokers a continuat să 
obstrucționeze și a fost aver
tizat de arbitru. Cu un minut 
înaintea sfîrșitului meciului 
Cokers a primit un avertis
ment pentru țineri repetate. 
Alexe a prins și mai mult 
curaj plasînd un clasic un- 
doi. Juriul i-a acordat victo
ria cu 5—0. După părerea 
noastră, Alexe nu a dat sa
tisfacție, rămînînd dator spec
tatorilor.

• în gala de ieri, Calistrat 
Cuțov l-a învins la puncte 
(5—0) pe finlandezul Nik- 
kinen.

FIȘIER...
EMIL RUSU ELIMINAT 1N SERII

Au început întrecerile cicliste 
pe velodrom cu eliminatoriile 
probei de urmărire individuală 
4 000 m. Cei mal buni timpi reali
zați în serii aparțin lui Chemello 
(Italia) 4:43,58, Kratzer (R.F.G.) 
4:43,84, Kurman (Elveția) 4:40,41 
(rec. olimpic) care l-a învins pe 
campionul olimpic de la Tokio, 
Jlri Daler (Cehoslovacia) 4:50,50, 
Rebillard (Franța) 4:42,15, Frey 
(Danemarca) 4:42,30, Hilsman 
(Australia) 4:41,10, învingător în 
fața lui Emil Rusu 4:56,45 — rec. 
rațional, Trevino (Mexic) 4:44,12 
și Crapez (Belgia) 4:49,93. Iată și 
perechile din sferturile de finală: 
Kurman — Crapez, Hilsman 
Trevino, Rebillard — Kratzer 
Frey — Chemello.

Și

• ILEANA SIL AI s-a calificat pentru

* ECHIPAJELE ROMÂNIEI de skif 4+1

și 2+1 participă în finalele de canotaj 
pentru locurile 7-12

la urmărire individuală

KJRH

NICOLAE GÎJU

FIȘIER...
4. Elveția, Franța ți România au 
abandonat și nu concurează vi
neri în finala amintită.

BJORN FERM — CAMPION
OLIMPIC LA PENTATLON

MODERN

de

SE CUNOSC FINALIȘTII

LA SABIE

In urma recalificărilor au fost 
desemnați cei șase finaliști in 
proba individuală de sabie. Aceș
tia sint Nowara și Pawlowski 
(ambii Polonia), Nazlimov și Ra- 
klta (ambii U.R.S.S.), Pesza (Un
garia) și Rigoli (Italia).

SCHIFIȘTII ROMANI

NU AU TRECUT

DE SEMIFINALE

Cele trei echipaje românești de 
2+1, 4+1 șl dublu vîsle au ratat 
calificarea în finale, urmînd să 
participe in întrecerile pentru 
locurile 7—12. Rezultate tehnice : 
2+1 — seria I: 1. R.D.G. 8:00,75, 
2. Olanda 8:01,19, 3. S.U.A. 8:03,74, 
4. România 8:05,52; 4+1 — seria 
a n-a: 1. R.D.G. 6:45,23. 2. U.R.S.S. 
6:48,16, 3. Elveția 6:48,54. 4. Româ
nia 6:52,67; dublu vîsle — seria I:
1. R.D.G.; 2. Bulgaria, 3. U.R.S.S.,

FIȘIER...

Maestrul emerit al 
sportului IONEL 
DRIMBĂ s-a năs

cut la Timișoara, la ÎS 
martie 1942. Are 174 cm 
și 63 kg. Este ofițer. Că
sătorit
Ileana Drimbă.

A început să 
scrima tn anul 
orașul său natal. Prima
oară cind se face remar
cat la campionatele na
ționale de juniori, din 
anul 1957, cind a ocupat 
locul 3. Din anul 1958 și 
pînă în 1963, inclusiv, 
este necontenit campion 
al țării la floretă-juniori.

Intre timp, ca spot tiv 
la clubul Steaua Bucu
rești unde se transferă, 
participă șl la competi
țiile rezervate seniorilor. 
In 1964 devine campion 
național, performanță pe 
care o repetă abia anul 
acesta. Totodată face 
parte din echipa de fia 
retă a clubului Steaua, 
campioană a țării din 
1961 și pînă in prezent.

In cei aproape 10 ani 
întreceri 

nale în țară 
hotare, Ionel 
ocupat de 24 
cui I. Cele mai spectacu
loase performanțe indi
viduale le-a înregistrat 
anul acesta — locul I tn 
„Cupa Adrien 
(Paris) și același 
„Cupa Giovanini" 
na). La J.O. din 
locul 
C.M. 
1965, 
locul 
mafiei reprezentative) în 
1967. Și acum, iată-l, 
campion olimpic !...

IONEL D R l M R Â — campion olimpic
epuizantă de două ore, 

pe podiumul din sala Magdalena Mixhuca
După o luptă

După desfășurarea probei 
cros primul loc al clasamentului 
general individual a rămas lui 
Bjorn Ferm (Suedia) care re
aduce astfel după 16 ani. titlul 
olimpic în țara sa. EI a totalizat 
4961 p, fiind '"
(Ungaria) 
(U.R.S.S.) 4795 p. Pe echipe: 
UNGARIA
14 248 p,

Baev (Bulgaria); categ. 57 kg: 
Alanen (Finlanda) b.p. N. Cristea 
(România); Aliev (U.R.S.S.) 
dese. Lopez (Mexic); cat. '' 
P. Coman (România) 
McCourtney (M. Brit.); 1
(U.R.S.S.) b.p. Ibrahim 
nistan); Kaneko (Japonia) 
Ruz (Mexic); cat. 70 kg: ) 
(România) b. tuș Severino 
nama).

După atrrul cucerit de Vio
rica Viscopoleanu, iată a fost 
rîndul Iui Ionel Drîmbă să 
mărească zestrea delegației 
noastre olimpice cu acest pre
țios metal. Ce s-a întîmplat 
însă în preliminariile probei? 
Cum au evoluat, o dată cu 
intrarea în competiție, repre
zentanții României ?

Trebuie arătat că dintre cei 
trei floretiști români, cel care 
realizase, în prima zi a între
cerii, cel mai bun rezultat a 
fost Mihai Țiu, calificat direct 
în finală, în urma asalturilor 
susținute în dimineața și 
după-amiaza zilei de 15 oc
tombrie. El și-a depășit, pe 
rînd, toți adversarii, deși prin
tre aceștia se afla și un fost 
campion mondial Gherman 
Sveșnikov. Ceilalți floretiști 
care reușiseră aceeași perfor
manță au aparținut toți for
mației naționale a Franței : 
Magnan, Noel și Kevenn.

Restul competitorilor aveau 
să continue asalturile în re
calificări, miercuri dimineața, 
pentru ocuparea a încă două 
locuri în finală. Pentru aces
tea au concurat 12 sportivi, 
printre care Ionel Drîmbă și 
Tănase Mureșanu. Sala de 
scrimă era arhiplină. Toată 
lumea era de acord că unii 
dintre cei mai buni floretiști 
din lume nu reușiseră în pri
ma zi să intre direct în finală. 
(Sveșnikov și Stankovici — 
U.R.S.S., Drîmbă și Mureșanu, 
Wojda — Polonia). Astfel că 
pe planșe au avut loc asal
turi care puteau fi tot atît de 
bine finale olimpice.

Tănase Mureșanu, de pildă, 
a trebuit să treacă prin nu 
mai puțin de 5 tururi din re
calificări, cu japonezul Shi
mizu, australianul Hobby, 
englezul Paul (un scrimer 
mai înalt decît Mureșanu, 
foarte calm, cu o bună tehni-

că și foarte tenace), sovieti
cul Stankovici și ...Drîmbă.

Pe de altă parte Ionel 
Drîmbă, campionul nostru na
țional, după ce și-a spulberat 
cîțiva adversari în primele 
tururi ale recalificărilor, a 
făcut față cu brio unuia din
tre fruntașii floretei mondia
le, polonezul Wojda, ca, apoi, 
să-și reîntîlnească colegul de 
echipă națională în meciul 
decisiv pentru desemnarea 
celui de al doilea floretist ro
mân în finala probei.

A fost o dispută dîrză, echi
librată, plină de elan, în care 
balanța victoriei a stat în

■ cumpănă pînă în ultima clipă. 
Căpitanul echipei noastre, 
campioană mondială, debu
tează impetuos și cîștigă pri
mul „rund" cu 5—1. Mureșa
nu nu Se lasă însă bătut și 
își adjudecă asaltul următor 
cu 5—4. Toată atenția este 
concentrată asupra acestui 
duel de înaltă clasă. Cine va 
intra oare în finală ? Epui
zantul asalt hotărîtor îl gă
sește pe Ionel Drîmbă cu un 
plus de vitalitate și de fan
tezie. Și acest atu este de
terminant pentru desemnarea 
celui de-a_l șaselea finalist. 
Drîmbă cîștigă greu, dar pe

merit cu 5—4, aiăturîndu-se 
astfel Iui Mihai Țiu în dru
mul spre medaliile olimpice...

Calmul suveran deschide
prima poartă...

DRÎMBĂ — ȚIU 5—2. Po
trivit regulamentului, coechi
pierii calificați în finală se în- 
tîlnesc cei dinții. Astfel asis
tăm la un meci care ne dă 
impresia că sîntem în țară 
(ah 1, dacă n-ar fi fost sala 
aceasta pe care noi nu o a-

(Continuare în pag. a 4-a)

ITALIA

O minunată familie

urmat de Balczo 
4953 p, și Lednev

1.
14 325 p, 2. U.R.S.S. 

3. Suedia 14188 p.

— R.D. GERMANA 5—4

LA POLO

mai important meci alIn cel ----- —— -
zilei Italia a învins R.D. Germană 
cu 5-4 (1—1, 1—9, 1—2, 2—1) prin 
cele 5 goluri înscrise de rizzc 
din 4 m. Un alt ‘ "
— R.F.G. 6—3
1-0).

j Pizzo 
rezultat : U.R.S.S. 
(0-1, 2-1, 3-1,

STARTURIPRIMELE

ALE ÎNOTĂTORILOR

Se cunosc finalistele probei de 
4x100 m mixt (f); S.U.A. 4:34,7, 
Australia 4:34,6, R.D.G. 4:39,3, 
Olanda 4:39,4, R.F.G. 4:39,5. 
U.R.S.S. 4:39,5, M. Britanie 4:40,4 
și Ungaria 4:41,2.

PE SALTELELE DE LUPTE

Au început întrecerile Ia lupte 
libere. Rezultate — cat. 52 kg: 
Albarian (U.R.S.S.) b.p. Stoiciu 
(România); Shakata (Jap.) b.p.

. b. 
63 kg:

b.p. 
Tedeev 
(Afga- 
b. tuș 

Enache 
> (Pa-

ILEANA SILAI IN SEMIFINALE

LA 800 M

Ocupind locul doi în seria se
cundă (după olandeza Gommers 
2:04,0) Ileana Sila! a realizat 2:04,1 
califieîndu-se în semifinalele pro
bei de 800 m. Au mal obținut 
dreptul de a continua întrecerea 
V. Nicollcl (Iugoslavia) 2:05,7, 
Taylor (M. Brit.) 2:04,1, Zimina 
(U.R.S.S.) 2:04,4, Dupureur (Fran
ța) 2:09,5, Brown (S.U.A.) 2:99,5 
și Manning (S.U.A.) 2:08,7.

LA VOLEI...

R.D.G. — Mexic (m) 3—0 (3, 5, 
6); U.R.S.S. — Bulgaria (m) 3—0 
(10, 9, 10).

Țiu pe locul 6
Mezinul formației noastre 

de floretă, Mihai Țiu a 
avut o comportare pe drept 
cuvînt remarcabilă, chiar 
dacă, în final, el nu s-a cla
sat decît pe locul 6. Dar ce 
înseamnă acest loc șase în- 
tr-o finală olimpică în care 
n-au putut pătrunde flore- 
tiști de mare anvergură, cred 
că nu mai este cazul să in
sist. De aceea și lui, ca și 
lui Drîmbă, ca și marelui 
învins Tănase Mureșanu, sin
cere felicitări.

în turneul final, Mihai Țiu 
n-a realizat decît o victorie, 
la Daniel Revenu (5—3), dar 
prețui ei a fost neînchipuit 
de mare, în ansamblul dispu
telor de pe planșa centrală. 
Și este limpede de ce...

Nu cm mai avuf de mulf 
prilejul să asisi la o gală 
completă o'e scrimă. Iar 
acum, la Mexico, în pre
zenta celor mai abili mî- 
nuitori ai „lamelor de To-

_ ledo", două aspecte m-au
| impresionat profund. întîi, această familie
= °. . ,?r care a.u îmbrățișat dintre toate
= disciplinele sportive tocmai scrima și apoi,
= enormul consum nervos care se produce
E pe durata unui asemenea concurs. Dar,
= desigur, și cu prilejul altora mai pulin
= ridicate ca valoare, sau importanță Scrima
— profilează o familie ampla, din care fac
= parte nu numai campionii de azi, dar și
= cei de ieri, alaltăieri, din România, dar
= și din alte țări în care medievalul sport
E al armelor albe se bucură de prețuire.
= Acum însă vreau să dedic cîteva gînduri
= alor noștri, lingă care am parcurs pas
= cu pas, ascensiunea noului campion olim-
= pic Ionel Drîmbă.
= Toți erau de față. Chemați ori nu, dar 
E mai mult ca sigur venifi din proprie inî-
= țiativă, fiecare gâsindu-și ceva de făcut,
= deși nu avea concurs. Dar nu ceva inutil,
= ci foarte, foarte util. Sînt sigur, de pildă,
= că luliu Falb, care ar fi dorit, fără in-
= doială, să fie printre cei trei purtători
ș ai culorilor naționale în întrecerea indivi-
= duală, era prezent aici nu numai pentru
= partea sportivă a spectacolului care se
= anunța a fi foarte sfrîns, ci pentru a da
= un ajutor, în caz de nevoie. Și acest caz
= a survenit. In timp ce Tănase Mureșanu
= își continua drumul spre unul din locurile
= finalei, floreta i s-a defectat. Cine s-a
= apucat, cu scule de meșteșugar, să-i pre-
= gătească o alta ? luliu Falb care avea
= atîrnat de gît și un aparat de fotografiat
= sperînd să-l poată folosi. N-a putut-o
= face însă și, după un asalt al lui ionel
E Drîmbă, a revenit spre grupul de români
= zîmbind jenat și arătîndu-ne aparatul pe
= care nici măcar nu-l scosese din cutia sa
= de piele...
= Dar să vă relatez și alte cîteva amă- 
= nunte caracteristice pentru familia scrime- 
= rilor noștri. Dimineața, la_ recalificări pen- 
= tru finală. Pe '

Cei care nu suportă nici măcar palidele 
observații ale antrenorilor lor sau ale 
celor mai experimentați. Si nu este vorba 
aici de o atitudine formală. Drîmbă 
asculta, se vede clar . că înregistrează 
c®?a. c? 1 ,se Șpune, privirile sale recon
stituie fazele desfășurate căutînd să des
copere eroarea. Asemenea scene aveam 
să văd. în grupul român pe toată durata 
întrecerii. Ce minunat exemplu de spor
tivitate, de atitudine colegială, de interes 
comun pentru un rezultat mare al culo- 
rnor naționale. Nu i-am auzit contrazi- 
cîndu-se niciodată. Am rămas surprins 
și m-am simțit încălzit de un fior rar. 
De o esență pură pe care sportul îl con
feră uneori, dar foarte rar, din păcate, 
pentru că el se plămădește din trăsături 
ferme de caracter, din loialitate și fair- 
play. Dintr-o rarisimă calitate de a putea 
depăși sfera minoră a interesului personal. 
Asta mi-au oferit scrimerii români, în afara 
bucuriei marelui lor succes. Fiindcă, fără 
nici o intenție metaforică, al lor, al tuturor 
a fost ieri succesul. Numai într-o astfel 
de familie unită pot surveni asemenea 
reușite. Nu i-am putut surprinde nici
odată măcar pe sportivii lingă care am

cu 
în

palpitat, negînd o decizie a arbitrilor, 
toate asalturile neacordate lui Drîmbă 
întîlnirea cu Noel.

în compartimentul echipei române

REPORTAJE Șl COMENTARII, 
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL !

LA A XIX-A OLIMPIADĂ

tru finală. Pe planșă, Drîmbă. In sală, 
așteptindu-și rîndul, Mureșanu. Moment de 
pauză în care concurenții schimbă între 
ei cîteva cuvinte. Sînt aprecieri tehnice 
de o claritate nemaipomenită, fapt pe 
care-l constat din vocabularul folosit, ca 
și din acordul deplin al celor care parti
cipă la discuție. Pe lingă cei amintiți, de 
față fiind șî Haukler. Se fac constatări 
care-l privesc pe marele campion care 
este Drîmbă. El fiind de față și ascultînd 
atent, ba nu numai atît, acceptînd obser
vațiile critice care î se aduc. Unde sînt 
infatuații noștri sportivi din alte ramuri ?

in compartimentul echipei romane a 
fost un_ adevărat pelerinaj. Scrimeri și 
antrenori din alte loturi, aflate unele încă 
în concurs, au venit pentru a-l felicita pe 
Drîmbă și pentru a ne spune într-un fel 
sau altul, prin vorbe sau gesturi, că el 
trebuia să cîștige, că nu i s-au acordat 
două tușe valabile. Ei bine, nici unul 
dintre ai noștri n-a comentat aceste apre
cieri, nu s-au angajat în recunoașteri sau 
lamentări. Au ascultat și atît I Ei știau 
foarte bine că Drîmbă pierduse acel asalt 
și că trebuia să se concentreze asupra 
următoarelor. Unde sînteți voi sportivii 
care aruncați totul în spinarea arbitrilor ? 
Voi care aveți la dispoziție multe minute 
pentru a reface o situație critică. Să-i ve
deți pe acești oameni minunați de la 
scrimă, care într-o fracțiune de secundă 
pot rata un loc în finalul competiției 
olimpice, știind să se stăpînească si să 
fie demni. Unde sînteți voi ceilalți spor
tivi care abandonați lupta înainte ca ea 
să fi luat sfîrșit, înainte de a fi dat totul 
pe acest cîmp al onoarei și disciplinei 
multiple ? Sâ-I fi văzut pe Drîmbă cum 
a suportat, la scorul de 4—4, la ultima 
tușă, cea decisivă, înghesuit de regula
ment și de insistentele lui Revenu în spa
țiul sufocant al acestui metru de la limita 
extremă a planșei nr. 9 I...

Emanuel VALERIU
Ciudad de Mexico, 17 octombrie
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Iam temerita-
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moment. Ve- 
scop al aces-

ȘCOALA

la început, 
formațiile de școlari, cu- 
competițîe de anvergură, 
și experiența pe care le 
deveni rodnice pepiniere

Nr. 338 (5772)

Am asistat duminică. împreună cu o nu
meroasă galerie, la derbiurile handbalistice 
ale școlarilor brașoveni (băieții și fetele Li
ceului 2 și Școlii sportive Brașov), între
ceri pline de vigoare și dinamism. Subtiiită- 
țile tactice demonstrate de tinerii compe
titori (invitând la comparații cu nume con
sacrate ale handbalului nostru),bogata gamă 
de cunoștințe tehnice și dăruirea pentru joc
— iată elementele esențiale care conving 
că acești tineri sportivi <iu depășit stadiul 
juvenil al handbalului, îndreptîndu-se spre 
poarta consacrării.

—- Pasul esențial — consideră prof. Dumi
tru Popescu-Colibași, de la Liceul 2 Brașov
— îl vom realiza de-abia acum, cînd bene
ficiem de o competiție republicană a noas
tră, a școlarilor. Ea ne dă posibilitatea unei 
permanente verificări și implicit, unor re
petate îmbunătățiri lucru pe care nu-I pu
team realiza pînă acum cînd singura formă 
competițională în care participam era cam
pionatul orășenesc, întrecere cu caracter li
mitat, in care erau înscrise 4—6 echipe, al 
căror potențial era deja cunoscut, unele e- 
chipe fiind dinainte cîștigătoare iar altele 
victime sigure. Campionatul actual are da
rul să mobilizeze la maximum competitorii, 
necunoașterea valențelor adversarilor solici- 
tînd în permanență o formă maximă.

Acesta ar ti aspectul de 
deți, însă, și o finalitate, un 
tor campionate școlare ?

— Deși sintem 
tea să susțin că, 
prinse în această 
prin cunoștințele 
vor acumula, veți’ 
pentru echipele divizionare de seniori și pen
tru loturile naționale. în plus, această între
cere exclude o anomalie : funcționarea se
riilor studențești fă~ă existența celor șco
lare. forma esențială din care se pot pro
mova cadre pentru formațiile universitare.

. — Acordîndu-se atenție sporită acestor ac
tivități nu se subminâ, oare, aspectul esen
țial : pregătirea Ia materiile de specialitate, 
preocuparea principală a tuturor elevilor ?

— Im să ofer două exemple pe care le 
consider edificatoare: Valeria lonescu și Ște-

sînt echipiere de bază ale 
și premiante la învățătură 
respectiv reprezentativa șeo-

fania Tătulea, 
lotului nostru 
(clasa a IX-a, 
Iii).

Totul ține de o distribuție judicioasă a 
timpului elevului ți de un control riguros 
efectuat atît de către antrenor cit și de că
tre părinți. Oricum, sînt convins de perfecta 
compatibilitate a celor două activități și de 
stimulul lor reciproc.

NOTA 10!
Se sfirșea anul școlar 

1965/66... Pe stadionul Ti
neretului, neobositul pro
fesor Gheorghe Benone a- 
nunța o nouă selecție la 
Școala sportivă nr. 1. Prin
tre fetițele care s-au pre
zentat g. figurat și Maria 
Roșianu de la Școala ge
nerală nr. 3 din Capitală. 
O elevă firavă, puțin ner
voasă, cu mișcări armo
nioase și o excepțională 
îndemânare. Profesorul se
sizează aceste calități și 
mica baschetbalistă radia
ză de bucurie cînd, citind 
lista celor selecționate, pro
fesorul pronunță numele 
ei. Din acei moment acti
vitatea sa sportivă se în
cadrează în normele severe 
stabilite de profesor, prin
tre care, școala (pregătirea 
profesională) reprezintă O 
condiție.... eliminatorie.

Perseverentă, receptivă, 
dăruindu-se eu pasiune jo
cului, Maria Roșianu în
cepe — încet, încet — să 
se evidențieze prin viteză, 
detentă, corectitudine și e- 
ficacitate Aportul în echi
pă devine remarcabil.

Acum este elevă in clasa 
a X-a a Liceului nr. 35 cu 
program de educație fizică 
și activează în seria a V-a 
a campionatului național 
de baschet pentru școlari 
și juniori. In scurta sa „ca
rieră sportivă" Mana Ro
șianu a reușit să colecțio
neze o serie de titluri 
(unele chiar naționale) in 
diferite

Prin
16 ani, 
de 1,72 
55 kg, 
făcut parte 
secundă a 
campionatul 
junioare din august a.c., 
desfășurat la Piatra Neamț. 
Rezultatele de pînă acum, 
realizate pe ambele planuri 
ale preocupărilor sale, o 
recomandă pentru prima 
echipă reprezentativă de 
junioare, in anul 
tul depinde de

competiții, 
calitățile sale, la 
avind o înălțime 

m și o greutate de 
Maria Roșianu a 

din echipa 
României la 

balcanic de

1969. To
ca !...

prof. C.
antrenor

DIRJAN 
federal

BLOC—NOTES
bas- 

de Ia 
35 cu 

educa-

9 Elevii 
chetbaliști 

/ Liceul nr. 
program de
ție fizică din Ca
pitală au susținut 
pe teren propriu 
două interesante 
meciuri în compa
nia colegilor lor 
de la Liceul nr. 
10 din Belgrad. în 
întâlnirea fetelor, 
echipa Liceului nr 
35 a terminat vic
torioasă, cu scorul 
de 59-36 (26-19).
La băieți, de ase
menea, victoria a 
surîs elevilor li
ceului gazdă : 64— 
38 (38—18). Rezul
tatele sînt presti
gioase, cunoscută 
fiind valoarea ri
dicată a școlii de 
baschet iugoslave, 
în primăvară, ele
vii bucureșteni vor 
întoarce vizita co
legilor lor din ca-

pitala țării vecine.
9 La Liceul 

„Nicolae Bălcescu" 
din București a 
fost inaugurată o 
expoziție închina
tă Jocurilor olim
pice moderne. Ini
țiativa aparține 
conducerii liceului 
și catedrei de edu
cație fizică. Sînt 
expuse diferite tro
fee cucerite de 
sportivii români la 
J.O., fotografii, a- 
fișe 
astăzi 
gramat 
pozion 
10) pe 
pice, 
fost invitați profe
sori de educație 
fizică precum și 
antrenori care pre
gătesc echipe șco
lare sau de ju
niori. Simpozionul 
va fi urmat de o 
gală de filme olim-

etc. Pentru 
este pro- 
și un sira- 
(de la ora 

teme olim- 
la care au

pice. La simpozion 
va lua cuvîntul, 
printre alții, și 
primul medaliat 
olimpic, român la 
J.O. (Berlin, 1936) 
călărețul Felix Țo- 
pescu.

• Stadionul din 
Mangalia va fi — 
între 24 și 27 oc
tombrie — gazda 
primei ediții a fi
nalei campionate
lor republicane de' 
oină rezervate șco
lilor generale < (V- 
VIII). La finală 
vor fi prezente 15 
echipe. Competiția 
este organizată de 
Ministerul învăță- 
fnintului, în cola
borare cu Consi
liul Național 
tru Educație 
zică și Sport 
federația de
sort) și Consiliul 
Național al Orga
nizației Pionierilor

Jocul cu mingea peste pla
să a adus sportului româ
nesc nenumărate satisfacții, 
situîndu-se — cu ani în 
urmă — aproape întotdeauna 
pe primele locuri în ierarhia 
mondială. în ultimul timp, 
însă, am fost martorii unei 
involuții simțitoare în aceas
tă ramură sportivă, deter
minată de îngustarea accen
tuată a bazei sale de perfor
manță, precum și de nerecep- 
tivitatea tehnicienilor, antre
norilor și jucătorilor noștri 
Ia elementele care au gene
rat un cert progres în unele 
țări. Penuria de jucători ta- 
ientați și bine pregătiți care 
să clădească marele suport 
al reafirmării a făcut ca pri
virea și speranțele tuturor să 
se îndrepte acum spre sor
gintea de bază a voleiului 
— școala, în măsură să-i 
confere un debit Sporit de 
elemente valoroase.

De aceea, înființarea divi
ziei naționale școlare Și de 
juniori are menirea 1 să asi
gure perspective noi acestui 
joc sportiv. Mai cu seamă 
avind în vedere faptul că 
în .școli profesorii de educa
ție fizică — antrenori ai 
echipelor divizionare — au 
posibilitatea să-și pregătească 
elevii după cele mai noi și 
mai bine creditate metode 
de antrenament. Ei au dato
ria să-și înarmeze de la în
ceput sportivii cu toate no
țiunile necesare, să-i învețe 
cu adevărat voleiul în tot ce 
are el mai frumos și mai 
spectaculos. Fiind specialiști 
în materie, ei pot și trebuie 
să contribuie _________
și reafirmarea acestui sport 
în " ' '

I
I
I
I
I

la reabilitarea

pen-
Fi-

(prin 
re-

arena mondială.
S-au consumat două etape 

din campionatul școlarilor și 
juniorilor și concluziile ar fi, 
poate, pripite. De aceea, ne 
vom rezuma Ia cîteva date 
în legătură cu desfășurarea 
diviziei și Ia unele aprecieri 
asupra valorii echipelor, re
flectată de rezultatele înre
gistrate în primele jocuri. 
Divizia cuprinde 48 de echi
pe de băieți și 47 de fete. 
Sistemul competițional nu 
diferă întru nimic, de cel al 
diviziilor naționale A și B.

Desigur, o mare parte a 
echipelor au avut un stagiu 
competițional redus și, nor
mal, pretențiile nu sînt prea 
mari, acum, la început.

Sperăm ea, printr-o pregă
tire temeinică, echipele să 
atingă în etapele viitoare o 
valoare care să asigure în
trecerii un nivel ridicat.

I

întrecerile din cadrul cam
pionatului republican, de te
nis pe echipe se apropie de 
sfîrșit. Ne aflăm în pragul 
ultimei etape, după care va 
putea fi cunoscută ordinea 
exactă a primilor clasați.

Miercuri după amiază, di- 
namoviștii bucureșteni — vir
tuali campioni — au început 
penultimul lor joc din ac
tuala ediție, întâlnind echipa 
Construcții. Ei și-au asigurat, 
din prima zi, un avans sub
stanțial de puncte și condu
ceau cu 7—2 înaintea con
tinuării întâlnirii. De mențio
nat victoria în cinci seturi a 
lui Marcu asupra lui Sântei 
(6—0, 3—6, 6—2, 0—6, 6—4), 
ca Și meciul cîștigat de Dror; 
la Boaghe (2—6, 6—2, 
6—2). Studenții au redus 
dicapui în întâlnirile de 
ret.

Sîmbătă și duminică 
programate ultimele jocuri. 
In Capitală se dispută retu
rul întâlnirii Dinamo — Stea
ua, cuprinzînd numeroase 
confruntări interesante. Pro
gresul întîlnește pe Construc
ții. La Cluj, se dispută me
ciul Politehnica. — Steagul 
roșu.

6—4, 
han- 
tine-

sînt

CATALOGULDIVIZIEI
BASCHET

BĂIEȚI. Șc. sp. nr. 1 Buc. 
Rapid Buc. 50—47, Progresul 
Buc. — Liceul nr. 35 Buc. 38—108, 
Academia militară Buc. — Șc. 
sp. nr. 2 Buc. 61—63, Steaua Buc. 
— Șc. sp. nr. 3 Buc. 56—53. Șc. sp. 
Ploiești — Șc. sp. Buzău 56—24, Li
ceul "-1-
va — 
99—44, 
„Avram 
Șc. sp.
Constanța

„Nicolae Bălcescu" Craio- 
Liceul nr. 1 Caransebeș 

Șc. sp. Sibiu — Liceul 
lancu" Brad 83—58, 
Rm. Vîlcea — Farul 

32-45. Șc. _sp.jiȘâtu

4. Oradea — 
53—74, ^c. sp. 
Huedin 63—54, 
Șc. Sp. Pitești

Mare — Liceul „Bolyai" Tg. Mureș 
53—43, ' ’ ■ -
ȘC. sp. 
Oradea 
Șc. sp. 
57—56.

FETE : Liceul 
nescu" Buzău — Liceul nr. 2 Pi
tești 33—88, Știință Moinești — 
Liceul nr. 4 Galați 19—34, Șc. sp. 
Rm. Vîlcea — Liceul „Nicolae 
Bălcescu" Craiova 51—38, Șc. sp. 
Tg. Mureș — Șc. sp. Oradea 
37—33, Liceul „Bolyai" Tg. Mu
reș — Șc. sp. Cluj 56—30. Pro
gresul Buc. — Lie. nr. 35 Buc. 
22—43, Rapid Buc. — Șc. sp. nr. 
3 Buc. 45—38, Olimpia Bile. — 
Șc. sp. Giurgiu 32—42, Șc. sp.
Piatra Neamț — Șc. sp. Brăila 
106—40, Liceul Huedin — Șc. sp. 
Gheorghleni 23—68.

Liceul nr. 
Tg. Mureș 
— Știința 
Brașov —

VOLEI

Sever Dron va ți un echipier 
in returul derbiului cu Steaua.

In clasament, înaintea în
cheierii acestor întâlniri con
duce Dinamo cu 16 p. Ur
mează : Steagul roșu Brașov 
10 p, Steaua 9 p, Construcții 
6 p, Progresul .2 p, Politeh
nica Cluj 1 p.

In zilele de 22—26 octom
brie, se desfășoară la Bucu-

1 ÎNTRE PARADE Șl RIPOSTE
!
I
I
!
I
I
I

de bază al dinamovișlilor și 
Foto : TH. MACARSCHI

rești barajul 
pentru prima 
campionatului

. Participă, de drept, Construc
torul Hunedoara și Sănăta
tea Oradea, alături de echi
pele calificate — Minerul 
Baia Mare și Petrolistul Cîm- 
pina.

de calificare 
categorie a 

republican.

• Scrimerii din lași victorioși în zona Craiova a „Cu
pei speranțelor” ® Returul diviziei B — la Ploiești 
S Sîmbătă și duminică - concursul internațional de 
la Magdeburg ® Conferința federațiilor de scrimă din 

țările balcanice
® La Craiova au avut loc 

întrecerile celei de a doua zo
ne din cadrul „Cupei speran- 

a 9 
8 la 
și 5

FINALELE
CAMPIONATELOR

țelor", cu participarea 
echipe la floretă băieți, 
floretă fete, 7 la spadă 
la sabie.

Din această zonă s-au 
ficat pentru finala competi
ției (București, 1—3 noiem
brie) reprezentativele orașe
lor Constanța și Iași (floretă 
masculin), Craiova și Constan
ța (floretă feminin), Iași și 
Craiova (spadă), Ploiești și 
lași (sabie).

@ Luna aceasta este pro
gramată o nouă competiție 
cu caracter intern : 
diviziei B la spadă și 

întrecerile vor avea 
Ploiești, în zilele de 
27 octombrie.

9 Joi au părăsit 
reștiul, pe calea aerului, scri
merii români care ne vor re
prezenta la tradiționalul con
curs internațional floretă fete 
și spadă de la Magdeburg 
(R. D. Germană). Au făcut

caii-

deplasarea Rodica Văduva, 
Eva Lenghel, Constantin 11,u- 
țu, Iosif Sepeșiu etc. Con
cursul se va desfășura sîm- 
bătă și duminică, sub forma 
unor turnee individuale.

@ Cu prilejul primei edi
ții a Campionatului de scrimă 
al țărilor balcanice (Bucu
rești, 21—24 noiembrie) vor 
avea loc și lucrările Conferin
ței federațiilor din țările par
ticipante — Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și Româ
nia — care urmează să defi
nitiveze data și locul de des
fășurare a viitoarei ediții a 
competiției. (Protocolul fixat 
la Ankara a stabilit ca în 
anul 1969 competiția să aibă 
loc în Iugoslavia).

returul 
sabie, 

loc la 
26 și

„Miliaii Effiî-

Bucu-

meciul de fete
Foto : T. RO1BU

Lovitura de atac a fost parată. 
Rapid — Viitorul (3—0)

Postelnicii (Centrul de

; MECIUL FARUL CONSTANTA - PROGRESUL URAILA

BĂIEȚI : Dinamo București — 
C.S.M. Iași 3—0, Liceul 1 Galați
— Șc. sp. P. Neamț 0—3, Șc. sp. 
Bacău — Liceul Cuza Vodă Huși 
3—0, Șc. sp. Buzău — Liceul 3 
Brăila 3—1 (seria I). Șc. sp. 2 
Buc. — Șc. sp. Constanța 3—3, 
Petrolul Ploiești — Gr. șc. „23 
August" Buc. 3—1. Liceul Găiești 
—Șc. sp. Ploiești 0—3 (seria a H-a), 
Clubul Sportiv școlar Buc. — 
Progresul Buc. 1—3. Viitorul Buc.
— Șc. sp. 3 Buc. 3—1. Șc. sp. 1
— Sănătatea Buc. 3—1, Rapid —

Steaua 2—3 (seria a IH-a), Șc. 
sp. Craiova — Șc. sp. Timișoara 
1—3 (seria a IV-a), Șc. sp. ' 
— Liceul N. Bălcescu Cluj 
Șc. sp. Toplița — Șc.. sp. 
șov 0—3 (seria a V-a), Ș 
Oradea — Liceul 1 Dej 3— 
ceul 2 Bistrița — C.F.R. 
șoara 3—0 (seria ă Vl-a).

FETE : penicilina Iași ■
sp. P. Neamț 1—3, Lioeul 
goglc Bîrlad — Confecția 
șahi 3—0, Șc. sp. Bacău - 
ceuî pedagogic Galați 3—0, 
sp. Buzău — Liceul N. Bălcescu 
Brăila 1—3 (seria I), Șc. sp. 2 M. 
Basarab — $c. sp. Ploiești 2—3, 
Șc. sp. Constanța — Progresul 
Buc. 3—0. Liceul 3 Tîrgoviște — 
Dinamb 
iești — 
a n-a), 
Șc. sp.

Timi-

- șc. 
peda- 
Boto-
- Li-

Șc.

Buc. 0—3, Liceul Gă- 
Liceiil Olteni 3—0 (seria 
Șc. sp. 3 — Unirea 0—3, 

1 — Cutezătorii Buc.
3—0, Șc. sp, 2 — C.P.B. 3—0 (se
ria a IlI-a), Șc. sp. Craiova — 
Șc. sp. Timișoara 0—3, Liceul 2

PREZENȚI IN FIECARE ZI

LA OLIMPIADĂ
cu

ggB 
li®

TELEVIZORUL

0AC/A

Prețul lei

Se vinde și 
în rate.

5100. :l,:: ■.

cu plata

Pitești — Liceul 1 Tg. Jiu 3—2 
(seria IV-a), Șc. sp. Tg. Mureș 
— Lijbeul Simeria 3—0, Șc. sp. 
Brașov — Șc. sp. Sibiu 3—0, Șc. 
prof, agricolă Sibiu — Șc. sp. 
M. Ciuc 3—0, Liceul 2 Făgăraș — 
Liceul Blaj 0—3 (seria V-a), Șc. 
sp. cluj — Liceul N. Bălcescu — 
Cluj 0—3. Șc. sp. Toplița — Li
ceul 2 S. Mare 3—0 (seria Vl-a).

Cele mal importante rezultate 
din etapa I au fost publicate 
săptămîna trecută).

HANDBAL
masculin : Șc. sp. P. Neamț 

-------- " 14-13, Șc. 
Orașul 
22—17, 
„I. L. 

sp.1,

— Liceul 2 Suceava 
șp. Bacău — Șc. sp. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Șc. sp. Buzău — Liceul ... 
Caragiale" Ploiești 9—4, Șc. 
Brașov — Liceul 2 Brașov 16—10, 
Dinamo București — Șc. sp. Si
ghișoara 30—4, Șc. sp. 3 Bucu
rești — Liceul 2 Tîrgoviște 18—11, 
Șc. sp. Sf. Gheorghe — Șc. sp. 
Ploiești 13—17, Steaua — Șc. sp. 
Tg. Jiu 26—12, Șc. sp. Craiova— 
Liceul „Unirea" Tf. Măgurele 
39—9, Șc. sp. Sibiu — Liceul 1 
Slatina 29—13, Liceul Curtea de 
Argeș — Liceul Nicolae Bălces
cu Pitești 11—9, Șc. sp. Deva
— Șc. sp. Reșița 11—26. Liceul 
4 Timișoara — Șc. sp. Timișoara 
19—17, Șc. sp. Oradea — Șc. sp. 
Arad 22—19. Șc. sp. Bistrița — 
Liceul nr. 1 Baia Mare 25—21, Sc. 
sp. Tg. Mureș — Liceul „Bolyai" 
Tg. Mureș 14—10.

FEMININ : Șc. sp. P. Neamț
— Liceul Bicaz 11—5, Liceul 1
Călărași — Liceul 5 Brăila 14—2, 
C.S.S. București — Rapid Bucu
rești 4—3, Liceul 2 Brașov — Șc. 
sp. Brașov 9—6, Șc. sp. 3 Bucu
rești — Șc. sp. 1 București 5—5, 
Liceul Drăgășâni — Sc. 
biu 9—13, Șc. — '
sp. Timișoara 
dea — Șc. sp. 
„Bolyai" Tg.
Tîșnad (jud. Sălaj 28—3.

sp. ■ Si-
sp. Arad — Șc.

4—6, Șc. sp. Ora- 
Cluj 7—10, Liceul 
Mureș —. Liceul

I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I

Sîmbătă șl duminică se va 
disputa ultima etapă din turul 
competiției dotată cu „Cupa 
F.R. Box". La București, echi
pa Metalul va primi replica 
(duminică, de la ora 10, la 
de Cultură din sectorul 
Calea Șerban Vodă nr. 
boxerilor de la C.S.M. 
partida ânunțîndu-se 
atractivă.

Casa
5 —
213), 
Cluj,

foarte

Muscelul Cîmpulung, care 
duminica trecută a pierdut cu 
30—0 la Craiova (datorită 
senței din formație a trei 
giliști), va lupta „acasă" 
echipa Metalul Bocșa, în 
căreia are prima șansă. La Con
stanța se anunță o confruntare 
extrem de dinamică, între .echi
pele Farul 
Etapa de 
săptămini 
meciurile : 
A.S.A. Tg.

ab- 
pu- 

cu 
fața

și ProgresulBrăila, 
la sfîrșitul acestei 
mai programează 
A.S.A. . Oradea — 

Mureș ; C.S.M. Re
șița — Metalul Plopeni ; Con
structorul Hunedoara — Elec- 
troputere Craiova ; U.M. Timi
șoara — Minerul Ciudanovița ; 
Dunărea Galați — Dinamo Bra
șov.

Ieri, pe baza hipică din Ca
lea Plevnei, au început întrece
rile finale ale campionatelor 
republicane de călărie. Primul 
tricou de campion a fost decer
nat sportivului Vasile Tudor 
(Steaua), care, cu calul Leandru 
obținînd 322 p, s-a clasat pe 
primul loc la dresaj, categoria 
ușoară. Pe locurile următoare : 
Vlad
călărie București) cu Brebenel 
306 p. Andrei Costea (Steaua) 
cu Severin și A. Frolich 
(C.S.M. Sibiu) cu Rădăuți cîte 
301 p.

Probele de obstacole se dis
pută după o nouă 
titlul ,de campion, la 
tegorie, va reveni 
care concurează cu 
și acumulează cele mai puține 
puncte (locul I — un punct, 
locul if 'X- două, locul III — 
trei, ș.a,m;d.) în trei probe.•' In 
programul primei zile â figurat 
proba I la categoriile semi- 
ușoară, ușoară și mijlocie. Iată 
rezultatele . înregistrate : cate
goria semiușoară: 1. D. Velea 
(Steaua) cu Strungar 0 p, 54,2 
sec, 2. E. lonescu (Dinamo) cu 
Merișor 0 p, 54.7 sec. 3. D. Mi- 
hăilescu 
Potcovar 
Cluj) cu 
categoria 
cu Gama
ca (C.S.M. Sibiu) cu Bigam 0 p, 
1:12,4, 3. C. Cormanencu (C.S.M. 
Iași) cu Moțata 0 p, .1:13,2, 4. 
S. Marian (Dinamo) cu Petrișor 
0 p, 1:19, 5. Edith Wermescher 
(C.S.M. Sibiu) cu Gica 0 p, 
1:18,>5, 6. S. Marian cu Keops 
0 p, 1:23; categoria mijlocie: 
1. C. Vlad (Dinamo) cu Spirt 
0 p, 1:16,8, 2. V. Pinciu (Dina
mo) cu Sondor 0 p, 1:24,8, 3. 
A. Kadar (Petrolul Ploiești) cu 
Picup 0 p, 1:30, 4. A. Stoica (Pe
trolul Ploiești) cu Blond 0 p, 
1:31,5.

întrecerile continuă azi de Ia 
orele 8,30 și de la 14,30.

’f. POMPILIU

formulă : 
fiecare ca- 
spoi tivului 
același cal

(Petrolul Ploiești) cu 
și R. Tiniș (A.S1A. 

Trubadur 0 p, 1:02 : 
ușoară : 1. E. lonescu 
0 p, 1:07,9. 2. D. Roș-

I.E.F.S. - RAPID ȘI „U” CLUJ
MECIURI DE MARE TRADIȚIE

U” TIMIȘOARA,

începută sub auspicii promi
țătoare (ne referim la specta-, 
culozitatea întîlnirilor, scoru
rile strînse cu care s-au în
cheiat multe meciuri, unele 
surprize), divizia A la baschet 
masculin programează mîine 
dimineață a cincea etapă care 
cuprinde cîteva partide cu o 
veche și frumoasă tradiție. 
Pe primul plan se situează, 
.desigur, cea dintre echipele 
bucureștene T.E.F.S. și Rapid, 
în care evoluează bâschetba- 
liști cu o veche experiență 
(Or. Popescu, Tursugian, Po- 
povici, Predulea la Rapid, 
Spiridon, Antonescu, Vașiles- 
cu la I.E.F.S.), precum și o 
serie de elemente tinere, a- 
flate în plină ascensiune (Dan

și Gh. Roman, Moisin, Irirnia 
la I.E.F.S., Czell la Rapid), 
Amintind că în campionatul 
trecut cele două formații și-au

8

împărțit victoriile (în tur 
67—61 pentru I.E.F.S., în re
tur 80—63 pentru Rapid), 
precum și situația precară a 
studenților (pînă acum nu au 
nici o victorie), constatăm că

întrecerea se anunță pasio
nantă, așa cum a fost întot
deauna pînă acum.

Un alt joc de tradiție va 
avea loc la Cluj, între Uni
versitatea din localitate și 
Universitatea Timișoara, echi
pe din care fac parte jucători 
apreciați pe plan național, ea 
Demian, Rtihring, Vizi la clu
jeni, lonescu, Viciu, Ivanici 
la timișoreni. în campiona
tul trecut, cele două formații 
studențești s-au întrecut — 
cînd au fost gazde — la di
ferențe identice : 61—51 la
Timișoara, 68—58 la Cluj. .

Celelalte partide ale eta
pei sînt: Dinamo București 
— Farul Constanța, Steaua — 
I.C.H.F., Politehnica Galați — 
Politehnica Brașov, Politeh
nica Iași — Politehnica Bucu
rești.

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI

TRUSTUL DE REPARAȚII ÎN CONSTRUCȚII 
ȘI CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

ȘCOALA PROFESIONALA DE CONSTRUCȚII Nr. 2 
din București, șoseaua Chitilei nr. 123, Sectorul 8

A. Primește înscrieri pentru examenul de admitere din data de 
22 octombrie 1968 la următoarele meserii :

a. Betoniști — se primesc candidați din toată țara
b. Dulgheri — se primesc candidați din toată tara.
c. Instalații
încălziri centrale — se primesc candidați din orașul București 

și pe distanța de 60 km de București
d. Tîmplari mobilă artistică — se primesc candidați din orașul 

București și pe distanța de 60 Km de București
e. Protejatori metale (nichelatori — cromatori) — se primesc 

candidați din orașul București și pe distanța de 60 km de București
f. Timplari mobilă și articole tehnice — se primesc candidați 

din București
Se primesc candidați — absolvenți ai școlii de cultură generală 
înscrierile se fac pînă la 22 octombrie 1968 la sediul școlii din 

București — șos. Chitilei nr. 128 tramvai 6, 10 la stația Crușovăt.
Pentru lămuriri suplimentare vă veți adresa la ’secretariatul 

școlii, tel. 18.30.05.
B. Se primesc înscrieri și pentru Școala profesională — curs 

seral — pentru meseriile de zugravi-vopsitori și zidari.
Se primesc candidați absolvenți ai școlii generale de 7—8 ani șl 

care lucrează în producție în această meserie.

ÎNTREPRINDEREA

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

angajează de urgență:
— Fochîști
— Presafori
— Electricieni
— Strungari
— Instalatori
— Lăcătuși ajustări

— Tîmplari
— Rabotori
— Rectificatori
— Compresorișfi
— Șamoiori.

Candidați! vor poseda categoria de încadrare de la a 
V-a la a Vlll-a.

Informații suplimentare Ia telefon 33.38.30, interior 114.
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UN PORTRET PE SĂPTÂMlNĂ

CINE CU CINE
MAI ARE FIȘA PERSONALĂ

DE JUCAT ?

restant din

Dinamo Ba-

Ov. 1OANIȚOA1Aechi-

din turul 
A de fot-

Pag. a 3-a

Copiii răspund: 
PREZENT!

IN ULTIMELE 5 ETAPE ALE TURULUI CAMPIONATULUI

ordinea
(a) jocurile ce ur- 
desfășura pe tere- 
și cu (d) cele în 
pentru echipele 

cu (a) cele care

După două treimi 
campionatului diviziei 
bal, clasamentul prezintă o se
rie de sinuozități, multe din ele 
determinate, în mare măsură, și 
de locul desfășurării jocurilor 
— pe teren propriu sau în de
plasare.

Să vedem ce jocuri mai sînt 
de disputat pină la terminarea 
turului. (Notăm, în 
etapelor, cu 
mează a se 
nul propriu 
deplasare ; 
bucureștene
sînt organizatoare).

„U" Craiova cu : Rapid (d), 
A.S.A. (d), F.C. Argeș (a), Pro
gresul (a), Dinamo Buc. (d).

U.T.A. c,u : Dinamo Buc (a), 
F.C. Argeș (d), Dinamo Bacău 
(a), Farul (d), „U“ Cluj (a).

DINAMO BUCUREȘTI cu : 
U.T.A. (d), Progresul (d), „U“ 
Cluj (a), Petrolul (d), „U." Cra
iova (a), F.C. Argeș (d) — 
meci restant din etapa a IlI-a.

STEAUA cu : Jiul (a), Rapid 
(d), Farul (d), Politehnica (a), 
Dinamo Bacău (d).

PETROLUL cu : Crișul (a), 
Vagonul (d), Jiul (a), Dinamo 
Buc. (a), Politehnica (d).

POLITEHNICA 
Farul (d), Dinamo 
Vagonul (a), 
Iul (a).

JIUL cu : 
(a), Petrolul 
Rapid (a).

PROGRESUL cu: F.C. Ar
geș (d), Dinamo Buc. (a), A.S.A. 
Tg. Mureș (a), „U“ Craiova (d), 
Farul (a).

A.S.A. Tg. Mureș cu : „U“ 
Cluj (a), „U“ Craiova (a), Pro
gresul (d), Crișul (a), F.C. Ar
geș (d).

FARUL cu : Politehnica ța), 
„U“ Cluj (d), Steaua (a), U.T.A. 
(a). Progresul (d).

„U" CLUJ cu : A.S.A. (d), Fa
rul ța), Dinamo Buc. (d). Jiul 
(a), U.T.A. (d).

DINAMO BACAU cu: Va

cu :

Steaua

IAȘI
Bacău (d), 
(d), Petro-

a (d). Crișul 
,U“ Cluj (d),

(DOUA SCRISORI)

RAMUREANU- NOUL PORTAR
AL GiULEȘTIULUI

gonul (a), Politehnica
U.T.A. (d), Rapid (d), Steaua (a).

CRIȘUL cu : Petrolul (d), 
Jiul (d), Rapid (a), A.S.A. Tg. 
Mureș (d), Vagonul (a).

RAPID cu : „U“ Craiova (a), 
Steaua (a), Crișul (d), Dinamo 
Bacău (a), Jiul (d).

F.C. Argeș cu: Progresul (a), 
U.T.A. (a), „U“ Craiova (d), Va
gonul (d), A.S.A.. (a), Dinamo 
Buc. (a) — meci
etapa a IlI-a.

VAGONUL cu :
cău (d), Petrolul (a), Politehni
ca (d), F.C. Argeș (a), Crișul (d).

Partidele următoare pot in
fluența desigur clasamentul și 
reamintindu-vi-le vă dăm pri
lejul să întrevedeți de pe a- 
cum... viitoarea poziție a 
pei dv. preferate.

un an ; ab- 
Facultătii de 
funcționează 

de geografie; 
in 
de

Născut la 5 ianuarie 
1946, la București; mă
soară 1.83 m șt cintăreș-, 
te 74 kg; este căsătorit 
și. are un băietei în vîrstă 
de aproape 
solvent al 
geografie, 
ca profesor
a debutat în fotbal 
1955 (!?) la echipa 
copii a Politehnicii Bucu
rești, club la care a ju
cat — tara avis în fotba
lul românesc — pină in 

4968, cînd s-a transferat 
(după terminarea facul
tății) la Rapid.

„Am început fotbalul ca... 
atacant ! Bateam mingea 
toată ziua pe terenul Știin
ței (Politehnica de astăzi) 
de pe malul Teiului, pină-n- 
t---o zi cind antrenorul Mo
rărescu m-a chemat la an
trenament. îmi plăcea să joc 
„în față" -și abia pe la 15

ani mi-am descoperit voca
ția de portar. A fost greu. 
La început, mi-era frică la 
fiecare atac... Prin 1960—62, 
cînd. jucam în echipa de
juniori a Politehnicii, eram 
atit de n.einspirat, îneît mă 
hotărisem să mă las de 
fotbal. Poate mi-a plăcut 
prea mult..."

îl priveam, peste sticla de 
Pepsi, în lumina amurgului. 
II cunoșteam de mult, încă 
din 1962, cînd, pentru cîteva 
luni, fusesem colegi de echi
pă. Bănuiam că într-o zi va 
ajunge un „nume mare". In- . 
tuisem acest lucru urmă- 
rindu-i rîvna cu care se 
pregătea la antrenamente.

înainte de a ne despărți, 
mi-a spus că mai are multe 
de învățat, că n-a rezolvat 
încă „treaba asta blestema
tă" cu plasamentul... „Tre
buie să mă grăbesc — mi-a 
zis. Miine — poimîine îm
plinesc 23 de ani!?"

l-am urat succes și, des- 
părțindu-mă de el, mi-au

venit în minte cuvintele an
trenorului Ion Morărescu 
(pe nedrept uitat, este cel 
ce i-a „crescut" pe Angeles- 
cu, Halagian și alții !), spuse’ 
pe vremea cind Rămureanu 
era încă rezervă la Politeh
nica : „Va ajunge un portar 
cu renume. Are reflexe, e 
calm — de un calm ener
vant — este muncilor și, 
cel mai important, modest. 
Nu e spectaculos, nu apără 
senzațional, dar are calită
țile lui Sarti: APARA TOT 
CE E DE APARAT '

Ion Morărescu a avut 
dreptate ! Rămureanu a fă
cut primul pas, impunîn- 
du-se opiniei publice spor
tive, ca goalkeeper al Rapi
dului. Ceilalți pași se în
trezăresc...

Paralel cu Olimpiada din ca
pitala aztecilor, care a polarizat 
atenția tuturor iubitorilor spor
tului din țara noastră (și, deci, 
și a celor mai tineri fotbaliști) 
să nu neglijăm, dragi copii, iu
bitori ai sportului -cu balonul 
rotund, oile noastre... Pentru 
astăzi, două scrisori
• RM. VÎLCEA. Ne scrie 

Grigoraș Dumitrescu, căpitanul 
echipei de fotbal a liceului 
din localitate. Epistola lui 
este „aprobată" de toți 
componenții echipei, care-și a- 
daugă numele' la sfîrșitul scri
sorii.

Rindurile lui Grigoraș — de 
ce n-am recunoaște-o ? — ne-au 
pus în încurcătură, căci sîntem 
rugați să dăm răspuiis la două 
întrebări cărora... nu le putem 
face față : al.de ce elevii (jucă
torii de fotbal talentați) nu 
sint băgați 
conducerea 
Rm. Vilcea, 
vighează în
limn ce în întreg lotul vîlcean 
numai 5(1?) fotbaliști sint lo
calnici 1 ; b) de ce nu se înfiin
țează în 
din oraș

Dragă 
cer NU 
răspunde
cauză... Deși, pină atunci, n-ar 
fi exclus ca echipa vîlceană să 
ia drumul diviziei C... La o 
asemenea politică de „promo
vare" a cadrelor, nici n-ar fi 
de mirare 1

Cit despre un eventual meci 
cu „L“ Cluj sau „L” Tg. Mureș 
(„care să aibă drept scop întă
rirea prieteniei și colegialității 
dintre toți elevii țării, indiferent 
de naționalitate") adresați-vă 
direct echipelor în cauză 1

Așteptăm noi vești.
@ OSTROV, județul Con

stanța.
O scrisoare tristă, expediată 

de un iubitor al fotbalului din 
localitate, Tudor Constandache. 
Tristă, nu atit ca factură (căci 
omul ridiculizează), cît mai ales

ca esență a celor relatate. Des
pre ce este vorba ?

La marginea comunei — în
altele fie zis, cu un teren 
fotbal și acela imp.ractica- 
— copiii au amenajat, pe 
spațiu nefolosit de nimeni, 
ter^n pe care bateau min-

cind căpitanul 
a hotărît că, • 
are nevoie de

în seamă de către 
clubului Chimia 

a cărui echipă na- 
divizia secundă, în

tre 
de 
bil 
un

■un
gea. Dar un teren care să fie 
cît de cît regulamentar, cu tușă, 
cu bare etc.

Pină înlr-o zi, 
portului Ostrov 
dacă vine iarna,
lemne și, înarmat cu un topor, 
a luat barele pentru.» sobă ! ?

„Apoi — continuă semnata
rul scrisorii — l-a. alergat pe 
un copil care avea o minge și 
i-a luat-o, înjurînd cje mama 
focului".

Ce să mai comentăm î Este 
inutil in fața unor asemenea 
„acte" educative.... Ne între
băm doar: chiar nu > are cine 
să-i pună la punct pe cei ca
re-și bat joc dș strădaniile și 
dorințele unor copii iubitori de 
sport ?

cadrul școlii sportive 
o secție de fotbal ? 
Grigoraș, să fiu sin- 
ȘTIU. Poate ne vor 

la amîndoi cei în

E NEVOIE $1 DE AMBIȚIE!
9

9 MM I

In dimineața mpciuluî 
șui — F. C.. Argeș am 
tat la^o partidă de 
răni" : Oradea 
pola (Iugoslavia). N-am

Cri- 
asis- 

„vete- 
Backa To- 

i de 
gînd să vă descriu această 
întîlnire în care evoluau re
prezentanții mai multor „pro
moții" de fotbaliști orăderti — 
începînd cu „bătrinii" Cociș, 
Juhasz, Spielman, continuînd 
cu Bodo, Melan, Țiriac, Ser- 
fozo, Băcuț I și sfirșind cu 
„tinerii" Bodo II, losif La- 
zăr, frații Szakacs, lank și 
Vlad... Vreau numai să men
ționez că la capătul jocului 
(scor : 4—1 pqntru orădeni) 
i-am dat lui Augustin Juhasz 
— și 'vă asigur nu din spirit 
de curtoazie — nota cea mai 
mare și titlul de „cel mai 
bun de pe teren". Ar fi con
curat poate la această dis
tincție și mai „tinerii" Bodo 
și Serfozî), dar ei s-au re
tras... strategic pe la jumă-

tatea meciului, acuzînd „în
tinderi"... Juhasz a jucat, 
însă, pînă la capăt ! N-o să 
vă vină poate să credeți, dar 
„Guști baci", uitînd de cele 
95 de kg și cei 57 de ani, s-a 
mișcat cu agerime pe teren, 
a pasat impecabil și s-a a- 
vintat neobosit în atac. M-am 
duș după meci să-l felicit și 
„tancul" cu tricoul plin de 
sudoare a mărturisit emoțio
nat : .„Ce să faci, așa sîntem 
noi Punem inimă și la 
bătrînețe. Fără ambiție, fără 
nițel suflet nu merge fotba
lul !..."

...După-amiază, privind e- 
voluția Crișului (jucători cu 
medie de vîrstă 23 ani) 
mi-am dat seama cît adevăr 
ascund cuvintele simple ale 
lui Juhasz. Căci ceea ce lip
sea arădenilor era tocmai 
ambiția, dăruirea totală, a- 
cea zvîcnire hotărî.toare care 
decide victoria! Vlăguită, cu

dispozitivul dat pes- 
de șiretenia și expe- 

lui Dobrin, Prepurgel,

întreg 
te cap 
riența
Țurcan et comp., Crișul a a- 
bandondt pur și simplu lupta 
in repriza a doua ! O parali
zie cuprinsese parcă întreaga 
echipă ! Deși juca acasă, Cri
șul. renunțase la gindul vic
toriei ! Orădenii stăteau cu
minți in banca lor, asistînd 
la „lecția" Argeșului. Har- 
șani, Suciu și Tomeș, care se 
jucaseră cu ocaziile de gol 
în prima repriză, nici nu se 
mai intilneau cu mingea ; tot 
greul il duceau acum apă
rătorii, care luptau cu dis
perare să stăvilească avalan
șa atacurilor argeșene !

Se tot spune despre oră- ' 
deni că sînt prea tineri, că 
n-au încă experiență. De a- 
cord I Dar mai e ceva, care 
nu poate scuza o echipă cu

decea mai 
vîrstă din 
lui îi lipsește exact lucrul de 
care amintea bătrînul Juhasz: 
dorința de a se dărui total 
jocului, voința de a se bate 
fără menajamente pentru vic
torie pină la 
de energie 1

G.

mică medie 
campionat. Crișu-

ultimul strop

M1HALACHE

SMMBĂTĂ
ȘI BUMIKICĂ
ÎN CAPITALĂ

SIMBATA
® STADIONUL REPUBLICII, 

ora .13,45 : Steaua — . Jiul (tine
ret — rezerve), ora 15,30 : Stea
ua — Jiul (divizia A).

DUMINICA
STADIONUL REPUBLICII, 
13,15 : Rapid — Unlverslta- 
Craiova (tineret — rezerve); 
15 : Rapid — Universitatea

STADIONUL ’ METALUL 
ora 10 : Metalul

ora
tea
ora 
Craiova (divizia A).

(Pantelimon). ___ .--------
București — Metrom Brașov* (di
vizia B).

TERENUL
Giurgiului), ora 
rești — I.M.U.
C).

@ TERENUL
ora 10 :

T.U.G. (Șos. 
10 : T.U.G. Bucu- 
Medgidla (divizia

TIMPURI NOI, 
Flacăra roșie București 

— Celuloza Călărași (divizia C).
@ TERENUL GLORIA, ora 10: 

Mașini-Unelte București — Ca- 
raiman Bușteni (divizia C).

Adevărata £ață
a unor derbyuri locale

sau citești 
imediat, la

DERBY LOCAL. Cînd auzi
aceste două cuvinte, te gmdești 

partidă atractivă. Mo- 
crezi acest lucru silit 
două echipe, din ace- 
să arate care dintre

• Etapa de campionat din 20 octombrie a tost amânată 
® Eusebio, Colima, Torres și compania au intrat in can
tonament © în 
echipă de ia

nu

AMERICO

linii mari, Otto Gloria va alinia aceeași 
ultimul campionat mondial > Meciul 

va disputa în nocturnă!
se-superioară a lotului de 

lecționabili.
înainte de toate, cîteva 

mănunte referitoare la con
ducerea echipei. Dr. Jose Ma
ria Antunes (medic de pro-

a-

pe cititorii din România : ce 
echipă va fi aliniată 
tadio National" ?

în general, trebuie 
formația portugheză 
evoluat la C.M. de

spus că 
care a 
la Lon

Corespondentă specială pentru „Sportul''
COLUNA

Evenimentul fotbalistic care 
polarizează la această oră a- 
tenția întregii opinii publice 
sportive portugheze este me
ciul cu echipa României, pe 
care „Estadio National" din 
Lisabona îl va găzdui dumi
nică 27 oct., în cadrul pre
liminariilor Campionatului 
mondial. Pe baza experienței 
anterioare (acel strîns 2 1
la Lisabona și înfrîngerea cu 
0—2 Ia București), federația 
portugheză a luat măsuri pre
gătitoare de precauție, în ve
derea întîlniriî cu România, 
alcătuind o echipă tehnică 
(recunoscută pentru seriozita
tea cu care lucrează) și 
procedînd — lucru rar în 
campionatul portughez — Ia 
animarea etapei de campio- 

. năt din 20 oct., pentru a 
permite astfel o omogenizare

fesie) este conducătorul unui 
colectiv din 
antrenorul 
Gloria, care 
portugheză 
mondial din 
dul Juca, 
țional portughez 
’50—55, medicul Silva Rocha 
și masorul Manuel Marques.

Conducerea tehnică a se
lecționatei Portugaliei a ho
tărît reunirea, la 15 octom
brie, a 25 de jucători, care, 
după un riguros control me
dical, vor efectua patru an
trenamente comune, iar în 
ziua de 20 se va trece, în 
funcție de forma aratată de 
selectionabili. la restrîngerea 
lotului Ia numai 17 jucători.

Aceștia se vor deplasa în 
vecinătatea Lisabonei, la ho
telul Valde Lobos, situat la 
15 km de capitală, unde vor 
efectua o pregătire intensă 
(antrenamente zilnice) pînă 
în preziua meciului cu Româ
nia. în 24 octombrie este pre
conizat un meci de verifi
care în compania unei e- 
chipe de club, probabil din 
prima ligă a campionatului 
portughez.

După aceste amănunte „teh
nice", să trecem la ceea ce 
îi interesează cel mai mult

care fac parte 
brazilian Otto 
a condus echipa 
la campionatul 
Anglia, secun- 

celebrul interna- 
din anii

modificări 
de 
in- 
te-

«ai

dra n-a . suferit 
substanțiale și se apropie 
aceea pe care Otto Gloria 
tenționează s-o trimită în 
ren la 27 octombrie.

Astfel, cei 4 atacanți
Benficăi (folosiți în forma
ție identică și la Londra) — 
Jose Augusto, Torres, Euse
bio, Simoes — i 
mari șanse de a 
românilor.

Linia mediană

au cele mai 
. juca contra

a terenului candidează mai 
multi jucători, care nu se do
vedesc a fi în formă deose
bită. Otto Gloria va avea de 
ales între Jacinto (Benfica) 
și Rotlriguez (Belenenses) 
penti’u postul de fundaș late
ral și între Armando (un ne
gru din Mozambic — Spor
ting) și Rui Rodriguez (Aca
demica Coimbra) ca a] 
lea fundaș central.

Zilele următoare vor

doi-

ho-
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TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO
DIN 22 OCTOMBRIE

■i
■ttiti

n ■
Ne aflăm în plină vinzare a 

biletelor la tragerea excepțio
nală LOTO din 22 octombrie, 
la care mai puteți participa nu
mai pină luni 21 octombrie 
1968.

La tragerea excepțională 
LOTO se acordă premii în au
toturisme pentru variantele cu 
3 numere cîștigătoare din pri
mele 3 extrase, premii in bani 
in valoare variabilă și premii 
fixe în numerar pentru 3 nu
mere ciștigătoare din 9 și din 
12 extrase.

Vor fi atribuite în număr NE
LIMITAT autoturisme : „VOL
GA", „RENAULT 10 MAJOR”, 
„MOSKVICI 408" cu 4 faruri și 
radio.

Se acordă premii pe ’6 cate
gorii.

Se participă pe următoarele

feluri de bilete : seria A = 2 
lei, seria T = 8 lei, seria G= 10 
lei, seria F = 20 lei.

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

Nu uitați ! Oricine poate de
veni posesorul unui autoturism 
sau al unui premiu în bani, 
participînd la tragerea excepțio
nală LOTO din 22 octombrie 
1968.

Luni 21 octombrie este UL
TIMA ZI în care vă mai puteți 
procura biletele.

© TRAGEREA LA SORTI A 
AUTOTURISMELOR OFERITE 
LA CONCURSUL SPECIAL 
PRONOEXPRES DIN 9 . OC
TOMBRIE 1968 VA AVEA LOC 
ASTA ZI LA BUCUREȘTI ÎN 
SALA DIN STRADA DOAM
NEI NR. 2, CU ÎNCEPERE DE 
LA ORA 18,30.
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Otto Gloria secundul său

probabil, tot din ju
de la Benfica : vetera-

tuită, 
cători 
iiul Coluna, căpitanul echi
pei, și Grața. O dată cu de
fensiva, însă, încep grijile 
antrenorilor: siguri par a fi 
portarul Americo (F. C. Por
to), fundașul central stingă 
Jose Carlos și fundașul stin
gă Hilario, ambii de la Spor
ting, în timp ce pentru pos- .. 
turile de pe partea dreaptă

târî probabil 
finitivâ a

componența de- 
U“-lui portughez, 

care, repet, privește întîlni- 
rea cu România cu o mare 
sei’iozitate.

Și o ultimă veste : meciul 
nu este programat în noc
turnă, ci se va juca de la 
ora 15,30, ora locală.

Justino LOPEZ
Lisabona, 17 octombrie

un meci frumos, la o 
tivele care te fac să 
multiple : se întîlnesc 
lași oraș, ambițioase 
ele este mai bună; jucătorii sînt scăpați 
de tracul meciurilor în deplasare și se stră
duiesc să joace fotbal ; atmosfera e entu
ziastă, loialitatea, fair-play-ul sînt la loc de 
cinste. Parcă-i vezi pe spectatori : de o parte 
suporterii uneia dintre formații, de partea 
cealaltă susținătorii celeilalte. Nu măi sînt 
gazde și oaspeți. Sînt „de-ai casei". îi auzi 
cum își încurajează favoriții, cum îi susțin.

★
Cam așa ar trebui să arate o confrun

tare dintre două echipe din același oraș, 
indiferent de divizia din care fac parte for
mațiile respective. Acesta ar fi cu adevă
rat un DERBY LOCAL.

Numai că în fotbalul nostru, lucrurile nu 
stau chiar așa. Adevărata față a unor der- 
byuri locale fotbalistice e cu totul alta. De 
la un timp, întîlnirile dintre echipele din 
aceeași localitate înseamnă prilejuri de ră
fuieli. Au loc incidente și normal... acciden
te. Arbitrii (cei curajoși și intransigenți) 
împart avertismente, elimină 
recidiviști. Fotbalul e lăsat 
doilea.

Derby local. La Timișoara 
ac.) s-a disputat întîlnirea 
C.F.R. Pe teren au zburat pietre și sticle. 
In Capitală — în cadrul unui cuplaj înter- 
bucurestean, care altă dată umplea stadio
nul cu lume, Pîrcălab l-a lovit pe Greavu. 
Aceasta se întîmpla duminică, 28 septem
brie. <3u cîteva ore mai înainte, tot în Bucu
rești, ciupă meciul Metalul — Politehnica 
București portarul. Ojoc a fost lovit cu o 
piatră de către un huligan. Alții de teapa 
lui. l-au apărat. l-au făcut scăpat. Ojcc a 
fost grav accidentat. S-au creat busculade. 
Și nu o dată s-a terminat în mod deplorabil 
o partidă dintre divizionarele B Metalul 
BUCUREȘTI — Politehnica BUCUREȘTI, 
între care (mai ales între suporteri) există 
o rivalitate greșit înțeleasă La Iași, în ace-

de pe teren pe 
pe plănui al

(15 ■ septembrie 
Politehnica —

eași zi, sub privirile unui arbitru nehotărît, 
două echipe locale ce activează în divizia 
C (NlffiOLINA și PENICILINA) s-an între
cut în durități și acte nesportive. Ș-au „Bus“ 
tălpi cu nemiluita, s-a rupt clavicula unui 
jucător, pentru ca in cele din urmă (min. 
87) arbitrul să elimine de pe teren TREI 
amatori de catch. Halal derby local.

Doar Vagenul și U.T.A. au tăcut excep
ție de la această atmosferă. Prima Jof in- 
tîlnire din divizia A s-a desfășurat în li
mitele sportivității. Felicitări Dar ,a$.vst 
exemplu constituie o palidă consolare ’față 
de. ceea ce se întîmplă în rest. . 1 ■

N-a trecut deeft o săptămînă și, în Gapi- 
tală, fotbaliștii de la FLAOARĂ ROȘIE si' 
AUTOBUZUL (divizia C, seria -a Iii a) sau 
„respectat" reciproc, întreeîndu-se in duri
tăți, loviri de jucători fără balon Totul a 
culminat cu ieșiri huliganicei un jucător 
de la Flacăra roșie și-a lovit adversarul eu 
pumnul în față și acesta a trebuit să fie 
'scos pe brațe de pe teren. Abia atunci arbi
trul a catadicsit să-1 elimine pe fotbalistul- 
boxer.

Iată cum derbyurile locale au fost trans
formate în partide de bătăi, mijloc de ră
fuieli între sportivi, sau intre, unii specta
tori, turbulenți, prilej de. plătire a unor 
polițe între oameni care locuiesc în același 
oraș, sau poate chiar pe aceeași stradă

De obicei, cînd se petrec asemenea acte 
nesportive, cînd atmosfera din tribune se 
încinge, se _găsesc imediat scuze i „oaspeții . 
sint. de vină. Ei au jucat dur, suporterii lor 
au huiduit și au aruncat cu pietre pe teren". 
Dar la DERBYUL LOCAL 7 Vina, nu mai 
poate fi dată pe alții. Este căzu) ca orga
nele sportive județene și orășenești, comi
siile respective de fotbal 'să-i cheme la ordi
ne'pe cei ce au transformat întîlnirile spor
tive în bătăi. Pînă ce F.R.F. să ia măsurile ce 
s® Sllv.’n’. organe!e respective sînt chemate 
să-și iacă datoria în asemenea cazuri, 
astfel de derbyuri nu este nevoie, 
sportivă 
tîmplateACTUALITATEA

FOTBAL PE GLOB

in cadrul preliminariilor 
campionatului mondial de 
fotbal (ediția 1970) s-au dis
putat noi întîlniri.

O mare surpriză a furnizat 
meciul de la Bruxelles, din4 
tre reprezentativele Belgiei și 
Iugoslaviei, con tind pentru 
grupa a Vl-a a preliminarii
lor. Victoria a revenit gaz
delor la un scor categoric: 
3—0 (1—0). Golurile au fost 
înscrise de Devrindt (min. 3ă 
și 73) și Polleunis/(min. 84). 
De notat că jocul a fost pre
sărat de durități, iugoslavii

TURNEUL
ECHIPEI

BRAZILIENE
BONSUCCESO
Echipa braziliană de fot

bal Bonsucceso, din Rio 
de Janeiro, care ne-a mai 
vizitat țara, va susține in- 
cepînd de săplămîna vi
itoare patru meciuri ami
cale. în primul joc, fotba
liștii brazilieni vor întîl- 
ni, miercuri 23 octombrie, 
pe stadionul 
formația bucureșteană Pro
gresul. în continuarea tur
neului, Bonsucceso va e- 
volua Ia Hunedoara. Cra
iova. Iași sau Galați. Da
tele acestor partide vor fi 
stabilite ulterior.

Republicii,

De
Etica . 

nu se poate împăca cu cele îii- 
in ultima vreme.

Conslantin ALEXE

• • • • • 9 ® ® @INTERNAȚIONALA
avînd doi eliminați, pe Tr- 
bici și Geaici (în prima re
priză), iar gazdele pe Heylens 
(în min 73).

La Toronto (Canada) s-a 
desfășurat meciul dintre se
lecționatele Canadei și S.U.A. 
Și aci s-a produs o surpriza, 
gazdele cîștigînd confortabil, 
cu 4—2 (1—1). Returul me
ciului se dispută la 27 octom
brie, la Atlanta (S.U.A.).

CEHOSLOVACIA—ROMÂNIA
2-1 la juniori

La Ziar 
h ©slovacia) 
meci amical reprezentativele 
de fotbal juniori ale Cehoslo
vaciei și României. Au în
vins gazdele cu 2—1 (2—0) 
prin golurile înscrise de Fin
ger (2) — pentru Cehoslova
cia și Petreanu — pentru 
România.

BASCHETBALISTELE

învingătoare In franța
Intr-un meci 

baschet feminin 
Montceau Ies 
pioana țării noastre, Politeh
nica București, a învins' for
mația locală La Geibe eu 
scorul de 68—63.

amical de 
desfășurat la 
Mines, cam-

nad 
s-au

Kronen (Ce- 
fntîlnit în

EUROPENELE DE CANOTAJ 
1959 - LA KLAOFURT

CIUDAD DE MEXICO, lî (A- 
gerpres). Congresul ■ federației 
internaționale de canotaj a atri
buit Austriei organizarea campio
natelor europene de canotaj aca- 
demic din anul 1969. Întrecerile 
vor- avea loc Ia Klagenfurt. Cam
pionatele mondiale din 19Î0 se 
vor desfășura în Canada, la Sa
int Catherine, în apropiere de 
Montreat In sfîrșit, campionatele 
mondiale de canotaj academic 
juniori vor avea loc anul viitor 
în Italia.

56 DE ECHIPE LA STARTUL OLIMPIADEI DE ȘAH
LUGANO, 17 (prin telex). 

— în preziua deschiderii 
celei de a XVIlI-a Olim
piade de șah, 52 de repre
zentative de țări, din cele 
56 înscrise, se prezentaseră 
in orașul-gazdă ' al supremei 
competiții șahiste. Aceasta

înseamnă, de pe acum, de
pășirea recordului de parti
cipări înregistrat la prece
denta ediție, de la Havana.

Seara tîrziu, urmează să 
aibă loc tragerea la sorți, în 
vederea alcătuirii grupelor 
preliminare ale întrecerii.

al.de


Deși a parcurs ultimii metri performanțăcu mîinile ridi cate, Tommie Smith a realizat o
Telefoto : A.P.-AGERPRES

IONEL DRÎMBĂ campion olimpic

AMOS BIWOT
Cîștigătorul cursei de 3 000 m 

obstacole a făcut presei o 
declarație care a surprins tot 
atît de mult ca și victoria sa: 
„Pînă în primăvara 
an alergam pe 5 000 
poi m-am gîndit să 
mă, ocup de 3 000 m 
obstacole. în iunie (!) 
am început să mă 
antrenez pentru
ceasta probă. Mi-am ---------
făcut debutul internațional la 
3 000 m obstacole, acum Ia 
Mexico !... Nu mă așteptam 
să cîștig dar, dîndu-mi seama 
că am mari resurse înainte 
de ultimul tur, mi-am zis 
că pot să termin învingător. 
Cred că 
pe 5 000 
te mult.

acestui 
m. A-

excepțională pe 200 ra
cle campion olimpic, Lusis a 
răspuns: „Nici nu încape 
discuție — medalia olimpică 
de aur". In continuare 
campionul olimpic la su
liță a spus: „Imediat ce 
ajung acasă, Ia Riga, voi 
începe antrenamentul în ve-

ziei aruncărilor mele. în mo
mentul în care am început să 
simt că-mi slăbesc puterile, 
a fost mult mai bine. Pare 
paradoxal dar e adevărat".

a- DIXIT!

antrenamentele 
m mi-au folosit

mele 
foar-

IAN1S LUSIS 
întrebat ce ar prefera 

un record mondial și

derea Jocurilor Olimpice de 
Ia Miinchen. Totodată voi 
căuta să mai îmbunătățesc și 
recordul lumii. Sînt convins 
că, peste vreo zece ani, se 
va trece de 100 m la arunca
rea suliței. Uitați-vă ce a 
reușit să facă Kandy Mat- 
son la greutate ! Sper 
mez exemplul Iui și 
îmbunătățesc și mai 
tehnica. La începutul

BOB SEAGREN
„N-ani considerat 

că risc prea mult re- 
nunțînd să mai sar 
și la 5,35 m. Eram 
sigur că voi cîștiga 
cu o performanță de 
Dacă aș fi sărit și 

înălțime inter- 
fi amînat, în 

victoria. Aceasta

să ur
să-mi 
mult 

finalei

5,40 m.
Ia această 
mediară aș 
mod inutil, 
a fost ultima mea șansă pen
tru medalia de aur, pentru 
că mă voi retrage din activi
tatea sportivă înainte de Jo
curile Olimpice din 1972. 
Miinchenul este prea departe 
pentru mine, 
termin studiile 
și apoi să-mi 
în viață".

Trebuie să-mi 
universitare 

fac un rost

mă simțeam foarte puternic 
dar aceasta a dăunat preci-

între 
titlul

stabilit1963 a fost un an bun pentru lanls Lusis. După ce a 
recordul lumii, acum, la Mexico, a cîștigat și titlul olimpic.

Telefoto i A.P.-AGERPRES

TOMMIE
„Se spune ca 

ridicat mîinile și n-aș fi în
cetinit pe ultimii 10 metri aș 
fi putut realiza un timp mult 
mai bun. E adevărat dar eram 
atît de ineîntat că, în sfîrșit, 
imi atinsesem scopul incit nu 
m-am putut stăpîni să ridic 
mîinile ca să-mi exprim sa
tisfacția. Am încetinit din ca
uza asta, dar ce importanță 
are: ciștigasem cursa. Pentru 
mine asta conta mai mult ca 
orice".

DE LA O ZI LA ALTA • DE LA
SARABANDA RECORDURILOR

ATLETISM. Pentatlon fe
mei : 1. INGRID BECKER
(RFG) 5098 p — campioană o- 
limpică, 2. Liesl Prokop (Aus
tria) 4966 p, 3. Annamaria 
Toth (Ungaria) 4959 p, 4. Va
lentina Tihomirova (URSS) 
4927 p, 5. Manon Bornholdt 
(RFG) 4890 p, 6. Pat Win
slow (SUA) 4877 p, 7. Inge 
Bauer (RDG) 4849 p. 8. Meta 
Antenen 
Cornelia 
4435 p.

Suliță
LUSIS (URSS) 90,10 m (rec. 
olimpic) — campion olimpic, 
2. Jorma Kinnunen (Finlan
da) 88,58 m, 3. Gergely Kulc- 
sar (Ungaria) 87,06 m, 4. W. 
Nikiciuk (Polonia) 85,70 m, 5. 
M. Stolle (RDG) 84,42 m. 6. 
A. Nilsson (Suedia) 83,48 m,
7, J. Sidlo (Polonia) 80,58 m,
8, Urs von Wartburg (Elve
ția) 80,56 m.

400 m femei — finală : 1. 
COLETTE BESON (FRAN
ȚA) 52,0 (rec. olimpic ega
lat). 2. Lilian Board (M. Bri- 
tanie) 52,1, 3. Natalia Pecen- 
kina (URSS) 52,2, 4. Janet 
Simpson (M. Britanie) 52,5, 5. 
Aurelia Pentcn (Cuba) 52,7, 
6. Jarvis Scott (SUA) 52,7. 7. 
Helga Henning (RFG) 52,8, 8. 
Van den Hoeven (Olanda) 
53,0.

3000 
lă ; 1. 
NYA) 
lini pic, 
(Kenya) 8:51,6, 3. George Yo
ung (SUA) 8:51,8, 4. Kerry 
O’Brien (Australia) 8:52,0, 5. 
Al. Morozov (URSS) 8:55,8. 6. 
M. Jelev (Bulgaria) 8:58,4, 7. 
G Roelants (Belgia) 8:59,4.

Prăjină: 1. BOB SEA-

(Elveția) 4848 p... 22.
Popescu (Komânia)

bărbați: 1. IANIS

in obstacole — fina- 
AMOS BIWOT (KE- 
8:51,0 — campion o-

2. Benjamin Kogo

SMITH
dacă n-aș fi

DE LA O ZI LA
VOLEI. Polonia — Mexic 

(m) 3—1 (10, —7, 4, 3); URSS 
— Brazilia (m) 3—1 (—11, 2, 
9, 9); Japonia — RDG (m) 
3—0 (6, 8, 13).

★
POLO. Olanda — ! 

8—1 (1—0, 3—1, 3—0, 
în grupa B ; Grecia — 
7—6 (0—2, 2—3, 2—1, 
în grupa A I

★
FOTBAL. tn grupa 

Spania — Nigeria 3—0 (1—0) 
și Brazilia — Japonia 1—1.

Clasament:

Spania
Japonia 
Brazilia 
Nigeria

D:

Mexic
1-0)

■ RAU
3—0)

B :

2
1
0
0

0 
I
1
0

0
0
1
2

4—0
4—2

4
3
1
0

CehoslovaciaIn grupa
Bulgaria 2—2 (2—1) și 

Guatemala — Tailanda 4—1.

O ZI LA ALTA
GREN (SUA) 5,40 m (rec. o- 
limpic) — campion olimpic, 
2. Klaus Schiprowski (RFG) 
5,40 m, 3. Wolfgang Nordwig 
(RDG) 5,40 m, 4. Christos 
Papanicolau (Grecia) 5,35 m,
5. John Pennell (SUA) 5,35 m,
6. Ghenadi Bliznețov (URSS) 
5,30 m. 7. Herve D’Encausse 
(Franța) 5,25 m, 8. Heinfried 
Engel (RFG) 5,20 m, 9. Ig- 
nazio Sola (Spania) 5,20 m.

200 m bărbați — finală : 
1. TOMMIE SMITH (SUA) 
19,8* (rec. mondial) — căm

octombrie
QQO

miercuri

pion olimpic, 2. Peter Nor
man (Australia) 20,0, 3. John 
Carlos (SUA) 20,0, 4. Edwin 
Roberts
20,3. 5.

(Trin idad -Tobago) 
Roger Bambuck 

(Franța) 20,5, 6. Larry Que- 
stad (SUA) 20,6, 7. Mike Fray 
(Jamaica) 20,6, 8. Jochen
Eigenherr (RFG) 20,6.

*) recordul mondial de 19,7 
stabilit de John Carlos la 
South Lake Tahoe nu va fi 
omologat de I.A.A.F. întrucît 
atletul american a folosit 
pantofi cu 68 de cuie, con
trar prevederilor regulamen
tului internațional în vi
goare

DE U O ZI LA
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Clasament:
2
1

o
1

(Urmare din pag. 1)
vem — deocamdată sperăm 
— care să ne aducă la reali
tate, și emoția care ne sufo
că, în ciuda spațiului generos 
al construcției destinată ex
clusiv scrimei). Mihai Țiu este 
decis, încă de la primele an
gajamente, să-și apropie vic
toria, atitudine ’ perfect spor
tivă și de înțeles îritr-o ase
menea împrejurare. Sînt două 
stiluri diametral opuse, cel al 
lui Țiu foarte agresiv, bazat 
pe salturi i 
foarte scurte 
uni de multe 
toare pentru 
și stăpînirea
Drîmbă, permanenta supra
veghere a luptei, prevederea 
intențiilor omului din față și 
aplicarea celei mai potrivite 
riposte. Adversarii se cunosc 
destul de bine și fiecare mi- 

' zează pe armele sale. Conse
cința : experiența lui Drîmbă 
și calmul său suveran îl duc 
la prima victorie a turneului 
final. Scor : 5—2.

și pe succesiuni 
i ale unor acți- 

ori surprinză- 
orice adversar 
de sine a lui

Cit de apropiată este 
strălucirea medaliilor I
DRÎMBĂ — KAMUTI 5—0. 

Scrimerul maghiar a ajuns în 
turneul final după cîteva 
foarte bune rezultate, dintre 
care, fără îndoială, eliminarea 
redutabilului floretist Putia- 
tin și a polonezului Parulski, 
l-au recomandat pe a- 
cesta drept un adversar 
primejdios. Conduce întîl- 
nirea un arbitru sovietic. 
Drîmbă este o încarnare a 
calmului și lucidității. Ka- 
muti pare un arc gata să se 
destindă ori de cîte ori va a- 
vea prilejul să observe o 
breșă la adversar. Lupta lor 
este plăcută. Publicul parti
cipă cu interes, dar campio
nul nostru nu dă nici o spe
ranță maghiarului, pe care îl 
învinge detașat cu 5—0. Din 
acest moment, Drîmbă devine 
un candidat la primele două 
locuri, fiind singurul care re
purtase două victorii. Evi
dent, ceilalți își împărțiseră 
asalturile între ei după cum 
voi arăta în descrierea evo
luției generale a întîlnirii.

Marea artă a regăsirii
DRÎMBĂ — NOEL 2—5. 

Un punct crucial al finalei 
olimpice. Probabil obosit, sau 
poate dimpotrivă ușor decon- 
tractat după cele două vic
torii obținute, Drîmbă este 
lipsit de inițiativă în această 
întîlnire, de o prudență care 
nu-1 caracterizase pînă acum. 
Adversarul său, ca toți com- 
ponenții echipei Franței, este 
mult mai înalt decît el, avînd 
un. gabarjt care-1 avantajea-

ALTA • DE LA
formațieiHaywood, căpitanul

Silliman, Scott, Barrett șl White.
Alte rezultate : Italia — Sene

gal 81—55 (41—24) in grupa A ; 
Brazilia — Polonia 88—51 (35—26), 
Cuba — Coreea de Sud 30—71 
(34—29) și Mexic — Maroc 86— 
38 (12—15) tn grupa B.

ză. Scorul alternează în favoa
rea celor doi combatanți, dar 
un lucru destul de ciudat, ar
bitrul italian, care, în gene
ral, nu a produs nici un fel 
de nemulțumiri pînă în acest 
moment, îi refuză lui Drîmbă 
2 tușuri absolut realizate și 
încă un al treilea discutabil. 
Această situație se oetrece 
cînd scorul trebuia să devină 
3—3, Noel reușește apoi să-l 
lovească în plin pe Drîmbă, 
ureînd rezultatul la 4—2 în 
favoarea sa.

Următorul moment îl gă
sește pe Drîmbă neatent, de
sigur în urma enervării pro
duse de neacordarea puncte
lor sale de mai înainte, și 
Noel profită adjudeeîndu-și 
o victorie prețioasă pentru 
palmaresul său personal și 
pentru coechipierii săi care 
rămîn, astfel, în cursa pentru 
medalii (mă 
în special).

Cel mai

refer la Revenu,

frumos asalt
finaleial

DRÎMBĂ — MAGNAN 5—4. 
Pentru ca reprezentantul nos
tru să mai poată emite pre
tenții Ia un loc de frunte, el 
trebuie de aici înainte să ur
mărească cu o tenacitate a- 
cerbă fiecare tuș. Nu-i va fi

Drîmbă începe formidabil, 
așa cum îl văzusem și în pri
mele două asalturi, demon- 
strînd că știe ce vrea și că, 
mai ales, realizează momentul 
de răscruce al finalei.

Conduce cu : 1—0, 2—0,
3—0. Asistența este in picioa
re. Partea franceză cere ca 
Drîmbă să-și schimbe floreta. 
Se efectuează schimbarea. 
Magnan reușește o lovitură 
bună : 3—1, după care iar i se 
cere lui Drîmbă să-și schimbe 
arma. Se procedează ca și 
mai înainte. Sînt probabil 
trucuri ținînd de tactică și 
admise de regulament, 
dată după asta, Magnan 
să se aprindă becul clin 
tea lui Drîmbă, însă își 
mește o răsplată care-1 costă, 
deoarece la cererea imediată 
a lui Ionel Drîmbă arbitrii îi 
cercetează floreta și constată 
că i se blocase și nu putea, 
deci, înregistra electric tușele 
date de sportivul nostru care 
ripostase pe atacul francezu
lui. Deci punctul lui Magnan 
se anulează. Scorul redevine 
3—1 pentru Drîmbă. O nouă 
defecțiune tehnică, de 
aceasta la firul electric 
Drîmbă, necesită încă 
trerupere a partidei, 
care (nici un fel de glumă) 
românului i se schimbă pen
tru a treia cară floreta 1 Sco-

In
face 
par- 
pri-

data 
al lui 
o în- 
după

VASILE CHELARU (an
trenor emerit), a împlinit, la 
21 Iulie, vîrsta de 47 de ani. 
A debutat în scrimă în anul 
1945, ca trăgător Ia C.C.A. 
El a tras la floretă și sabie, 
probe în care a fost cam
pion în mai multe rîndurt.

Din anul 1963 îndeplinește 
funcția de antrenor federal. 
De prezența sa în pregăti
rea lotului masculin de flo
retă sînt legate o serie de 
succese deosebite: titlul de 
campion mondial, la echipe, 
în 1967, la Montreal (Cana
da), tocul I în „Cupa Adrien 
Romei" (Paris) și același toi 
în „Cupa Giovanini" (Bo
logna; anul acesta, in am
bele cazuri prin I. Drîmbă.

teresează publicul decît acest 
asalt care vine.

Un minut de... altitudine, 
egalitate și apoi ÂUR!

DRÎMBĂ — REVENU 5—4 Ă 
(1—0, 1—1, 2—1, 3—1, 3—2, 
4—2, 4—3, 4—4, 5—4). Un 
meci care nu va fi ușor dat 
uitării. A fost cel care a ho- 
tărît împărțirea medaliilor de 

' aur și argint între cei nlai 
buni doi oameni ai turneului 
olimpic. După cum arată și 
scorul, Ionel începe foarte 
bine și ne lasă tuturor impre
sia că- va termina repede cu 
cel din fața sa. Dar la 3—2 
echilibrul este din nou resta
bilit, Revenu dînd dovadă de 
o nebănuită putere de luptă, 
dar și de calități tehnice re- 

' marcabile.
Școala franceză include, se 

pare, și calmul printre lecții
le sale. Se ajunge astfel la 
4—3. Drîmbă reușește o tușă 
de toată frumusețea, dar ar
bitrul nu o acordă. In acest 
moment se anunță „criza" de 
timp ! Dacă se va scurge mi
nutul regulamentar, Drîmbă 
va fi campion, deoarece con- 
duce acum cu 4—3. Dar mi
nutele n-au fost niciodată 
atît de lungi ca cel de 
miercuri seara. Un minut de... 
altitudine, care nu se epui
zează mai înainte ca Revenu 
să egaleze : 4—4. în sală de
lir, delegații francezi fac sal
turi de. adevărați canguri. 
Victoria le surîde din nou. 
Tușa decisivă, soarta care l-a 
urmărit pe lenei în tot acest 
concurs, trebuie obținută a- 
cum. Și el o obține, făcîndu-i 
acum pe cei cîțiva români a- 
flați în sală să țopăie ca mie
lușeii și caprele tinere de pe 
la noi. Cîștigâtor și medaliat 
cu aur IONEL DKIMBA — 
ROMANIA.

Intervîu pentru
„SPORTUL"

sca
îndată

de loc ușor, deoarece cei mai 
puternici adversari de-abia 
acum îi vor fi opuși. Intîlni- 
rea sa cu Magnan mi-a amin
tit într-adevăr de cei „trei 
mușchetari" ai lui Dumas, nu 
din cauză că adversarul său 
venea de pe lîngă porțile 
Louvrului, ci pentru că Drîm
bă, întocmai ca D'Artagnan, 
trebuia să-și „curețe" pe rînd 
adversarii. A fost poate cel 
mai frumos asalt al finalei. 
Și de o tensiune extraordina
ră. Prima observație : fran
cezul este și el stîngaci ca și 
Drîmbă (!) în plus alonja este 
de partea lui Magnan, dar

O ZI LA ALTA

greu pentru 
Sala își re- 

Drîmbă face 
sale resurse.

Mai înainte chiar de 
lăsa fotografiat și 
după ce Ileana, soția sa, a- 
flată în sală, l-a îmbrățișat, 
Ionel Drîmbă a acceptat cu 
bucurie, deși tremurînd încă 
de oboseală și emoție, șă-mi 
acorde pentru ziarul „Spor
tul" cel dinții interviu al

— N-am crezut că voi 
fi în stare să cîștig. Nu 
mai simțeam capabil. Nu 
dacă oboseala fizică sau 
psihică erau cauza. îmi pare 
rău că n-a fost un meci fru
mos. îmi pare sincer rău. Am 
dorit prea mult să cîștig și 
n-am oferit publicului spec
tacolul unei finale. Ce pot să 
fac decît să regret!

— Ai vrea să transmiți 
ceva special pentru cei de a- 
casă ?

— Pentru tata și mama 
doar atît: să mă aștepte așa 
cum mi-au promis !

★
Drîmbă îmi este smuls, de 

data aceasta, din brațe, sce
na de sub tribuna stadionului 
olimpic era cît pe-aci sa ,șțes 
repete, s-a și repetat, de alt
fel, numai că cel „atacat" 
a fost campionul olimpic care 
nu împlinise, în noua sa ca
litate, nici 3 minute !...

său. 
mai 
mă 
știu 
cea

rul cunoaște acum o evoluție 
palpitantă. Desigur scos din 
ritm, reprezentantul nostru 
primește una după alta lovi
turile adversarului : 3—2,
3—3, 3—4 1 Reamintesc, de 
la 3—0 pentru Ionel ! Fiecare 
secundă atîrnă 
cei doi sportivi, 
ține respirația, 
apel la ultimele
Acum se vor valorifica orele 
de muncă de Ia antrenamen
te, de la Piatra Arsă, de aici. 
Scurtă zvîcnire spre pieptul 
lui Magnan, și 4—4 ! Cine va 
obține următorul punct ? De
sigur, .Drîmbă — care a fost 
tot timpul mai bun, dar care, 
tracasat la culme de nume
roasele întreruperi, a trebuit 
să le facă totuși față. Magnan 
este prudent și asta îl costă, 
pentru că Drîmbă vrea să li
chideze încordarea tuturor și 
în primul rînd pe a lui, por
nește la atac și : 5—4 ! In a- 
cest moment, cu 3 victorii el 
are deja în buzunar. medalia 
de argint, ca și Revenu, de 
altfel, cu care însă nu s-a în- 
tîlnit încă. Nimic nu mai în

greutate !), a cîștigat la o di
ferență copleșitoare (20 kg) 
întrecerea semimijlociilor (76 
kg). Concursul a prilejuit o 
veritabilă ploaie de recor
duri. Campionul a întrecut re
cordurile olimpice la „îm
pins" și la „triatlon" și recor
dul mondial și olimpic la 
„aruncat", iar al doilea cla
sat, japonezul OHUCHI, pe 
acela olimpic la „smuls".

Din lectura rezultatelor de
taliate se poate vedea că 
proba n-a avut istoric în de
semnarea primilor doi clasați. 
In schimb, pentru celelalte 
locuri s-a dat o luptă acerbă, 
tenacele sportiv maghiar Ka- 
roly Bakos reușind să se des
prindă dintr-un pluton de 
patru halterofili egali ca va
loare.

IATĂ REZULTATELE i 1. 
Viktor Kurențov (URSS) 475 
kg (152,5 + 135 + 187,5), 2. Ma- 
sashi Ohuchi (Japonia) 455 
kg (140+140+175), 3. Karoly 
Bakos (Ungaria) 440 kg (137,5 
+132,5+170), 4. Russel Knipp 
(SUA) 437,5 kg, 5. Chun Lee 
(Coreea de Sud) 437,5 kg, 6. 
Werner Dittrich (RDG) 437,5 
kg.

YAHTING. S-au încheiat 
întrecerile celei de a 3-a re
gate. Iată ambarcațiunile 
fruntașe în cele 5 categorii :

Clasa Star: 1. North Lowll 
(SUA) 11,4 p, .2. Peter 
(Norvegia) 14,7 p, 
Zernet 
'Franco

Clasa 
rowski 
George 
Aage Birch (Danemarca) 14,7 
p, 4. Iuri Anisimov (URSS) 
39 p;

Clasa „F.D.“ : 1. Ulrich Li
bor (RFG) 8,7 p, 2. Bjorn 
Lofterod (Norvegia) 19 p, 3. 
Cari Ryves 
p, 4. Lev
37.7 p;

Clasa 5,5 
delin (Suedia) 8 p, 2. Luis 
Noverraz (Elveția) 13 p, 
Rudolph
18.7 p, 4. Robin 
Brit.) 22,7 p ;

Clasa 
Mankin 
Hubert 
31,4 p,

Lunde 
Edwin 
p, 4. 
26 p;

3.
(Elveția) 24

Cavalo (Italia) 
Dragon: 1. Paul Bo- 
(RDG) 8,7 p, 2—3. 

Friederichs (SUA) și

(Australia) 21,4 
Rîvalov (URSS)

m; 1. Ulf Sun-

u
ATLETISM : ora 10 (18) — 

Decatlon B — 100 m; ora 
10,40 (18,40) — Decatlon B — 
lungime ; ora 11 (19) — 1 500 
m B (serii) ; ora 15 (23) — 
80 mg F (semifinale), deca
tlon B — greutate ; ora 15,30
(23.30) — 200 m F (FINALA), 
lungime B (FINALA), disc F 
(FINALA); ora 15,50 (23,50)
— 400 m B (FINALA); ora 
16,20 (0,20) — 80 mg F (FI
NALA), decatlon (înălțime); 
ora 16,40 (0,40) — 800 m F 
(semifinale); ora 18,10 (2,10)
— decatlon (400 m).

BASCHET; ora 9 (17) și 
ora 17 (1) — meciurile:
S.U.A. — Panama. Iugoslavia
— Italia, Filipine — Porto 
Rico, Senegal — Spania (gru
pa A), U.R.S.S. — Uruguay, 
Bulgaria — Mexic, Coreea de 
Sud — Brazilia, Polonia — 
Maroc (grupa B).

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

CĂLĂRIE : ora 9,30 (17,30)
— proba completă (dresajul).

CANOTAJ: ora 10,30
(18.30) — finalele pentru locu
rile 7—12 în cele 7 probe.

CICLISM: ora 10 (18) — 
viteză (serii și recalificări), 
urmărire individuală 4000 m 
(semifinale); ora 14 (22) — 
viteză (optimi de finală și re
calificări), urmărire indivi
duală (finalele pentru locu
rile 3—4 și 1—2).

FOTBAL: ora 15,30 (23,30)

— meciurile: Spania — Ja
ponia (gr. B Ia Mexico), Bra
zilia — Nigeria (gr. B la 
Puebla), Cehoslovacia — 
Thailanda (gr. D la Guadala
jara), Bulgaria — Guatemala 
(gr. D la Leon).

HALTERE: ora 10 (18) și 
ora 16 (24) — întreceri în ca
drul grupelor A și B la ca
tegoria grea-usoară (FINA
LA).

HOCHEI PE IARBĂ: ora 
11 (19) — meciurile: Belgia
— India, Spania — Mexic, 
R.F.G. — Noua Zeelandă, 
R.D.G. — Japonia (grupa A), 
Pakistan — Anglia, Austra
lia —■ Franța, Kenya — Ar
gentina, Olanda — Malaezia 
(grupa B).

LUPTE LIBEREI ora 10 
(18) și ora 17 (1) — meciuri 
eliminatorii.

NATAȚIE s de la ora 10 
(18) — 100 m liber F (serii), 
100 m liber B (serii), 100 m 
bras F (serii), 100 m bras B 
(serii) ; ora 17 (1) — sărituri 
de la trambulină F (FINA
LA), 100 m liber F (semifi
nale), 100 m liber B (semi
finale), 100 m bras F (semi
finale), 100 m bras B (semi
finale).

SCRIMA : de la ora 8 (16) 
și de la ora 17 (1) — floretă 
echipe bărbați (eliminatorii). 
.TIR: ora 8,30 (16,30) — 

Pistol liber (FINALA) și ta
lere.

3. 
Harmstorf (RFG) 

Aisher (M.5— 1
9— 2

4
3

1. Guatemala 2
2. Bulgaria 2
3. Cehoslovacia

2
4 Tailanda 2

★
PENTATLON 

înaintea ultimei 
pe primul loc în clasamentul 
individual a trecut suedezul 
Ferm cu 3994 p, urmat de : 
Balczo (Ungaria) 3929 p, Gue- 
guen (Franța) 3906 p, Led
nev (URSS) 3903 p, Mona (Un
garia) 
(URSS) 
(Suedia) 3829 
(Suedia) 
Brit.) 3768 p, 
garia) 3758 p. 
Suedia 11 665 
11661 p, 3. URSS 11 482 p,
4. SUA 10 868 p, 5. M. Bri
tanie 10 736 p, 6 Japonia 
10 632 p, 7. Finlanda 10 631 
p, 8. Franța 10 580 p, 9. RDG 
10 398 p și 10. Italia 10 111 p

3867
3846

3794

o 
o

0
0

1
0

1
2

2— 3
1—11

1 
o

1. Valentin
15,7 p, 2.

MODERN, 
probe (cros),

Onicenko 
Liljenwal 
Jacobson 
Fox (M.

P.
P.
P.
P, 

și Torok (Un- 
Pe echipe : 1. 
p, 2. Ungaria

PRIMUL DERBI

BASCHET. Cea de a 4-a zi a 
programat un mult așteptat derbi, 
partida dintre reprezentativele 
S.U.A. și Iugoslaviei. Peste 15.000 
de spectatori au asistat la o ve
ritabilă demonstrație a campio
nilor olimpici, adevărați artiști tn 
ininuirea balonului, și cu o pre
cizie uimitoare în aruncările Ia 
coș. După 10 minute, echipa pre
gătită de Hank Iba conducea cu 
19—13, iar la pauză cu 36—28. In 
repriza secundă, baschetbaliștii 
americani au accelerat ritmul, 
ajungînd ca ln min. 33 să dețină 
un avantaj de 25 de puncte. Cu 
tot revirimentul iugoslavilor din 
final, formația S.U.A. a cîștigat 
acest meci cu scorul de 73—58 
(36—28). Cei mai buni jucător! din 
echipa învingătoare : pivotul

ALTA 0 DE LA

Finn:
(URSS)

Raudaschl (Austria)
3. George Farm (N. 

Zeelandă) 33,7 p, 4. Philippe 
Soria (Franța) 36 p.

IN AFARA DE CONCURENȚA !

Lacrimile bucuriei curg în 
voie pe obrajii Colettei Beson

Atletul sovietic VIKTOR 
KURENȚOV, socotit de spe
cialiști drept cel mai bun hal
terofil din lume după indicii 
performanțelor (rezultatul său 
întrece de 6,25 ori propria

O ZI LA ALTA

ÎNTRECEREA SABRERILOR

SCRIMA. — A început turneul 
individual de sabie. In primul 
tur din preliminarii, în fața plan
șelor s-au prezentat 41 de tră
gători.

Iată și rezultatele din primul 
tur de eliminări directe :

Nazlimov — Panizza 2—1 (5—1,
4— 5, 5—0), Morales — Calaresse
2—0 (5—4, 5—4), Rakita — Parent 
2-1 (5—2, 4—5, 5—3), Nowara — 
Arabo 2—0 (5—0, S—3), Mavlihanov 
— Salvadori 2—0 (5—3, 5—3), Ri- 
goli — Bakony 2—1 (5—4, 2—5,
5— 4), Pawlowski — Kovacs 2—0 
(5—2, 5—4) și Pezsa — Wischeidt 
2-0 (5—0, 5—4).

Apoi, in turul II din eliminări 
directe, Nazlimov l-a întrecut pc 
Morales cu 2—0 (5—1, 5—4), Pezsa 
pe Rakita tot cu 2—0 (5—4, 5—3), 
Rigoli pe Nowara cu același scor 
(5—4, 5—4), iar Pawlowski pe 
Mavlihanov cu 2—1 (3—5, S—0, 
5—3).

S-au calificat direct în finala 
probei Nazlimov (U.R.S.S.), Pezsa 
(Ungaria), Rigoli (Italia) și Pa
wlowski ’

Ceilalți 
in finală

(Polonia).
doi fînaliști vor ajunge 
prin recalificări.

★

Cat. cocoș : H. Ras-BOX. C . " ~
cher (RFG) b.p. Campbell 
(Jamaica); Savov (Bulgaria) 
b.opr.arb.r.ll Espinoza (Cuba); 
Shittu (Ghana) b.p. Szabo 
(Ungaria); Cosentino (Franța) 
b.p. Frederiksson (Suedia); 
Mukwanga (Uganda) b.k.o.r.II 
Suarez (Spania); Cervantes 
(Mexic) b.p. Galazka (Polo
nia); Gasco (Argentina.) b.p. 
Ladjipi (Tunisia). Cat. grea s 
Anders (RDG) b.opr.r.I Caril
lo (Cuba); Lubbens (Olanda) 
b. dese. r. II Danchan (RAU); 
Rorha (Mexic) b.p. Ray (Gha
na); Șepulis (URSS) b.k.o. 
tehn.r.II Wells (Anglia); 
Bambini (Italia) b.p. Renz 
(RFG).

ATLETISM; Lia Manoliu 
și Olimpia Cataramă parti
cipă Ia aruncarea discului, 
Ileana Silai ia startul în 
mifinalele cursei de 800 
ca și Valeria Bufanu la 
mg.

ia parte la întrecerile eli
minatorii.

se-
rn,
80

CANOTAJ s echipajele
i finaleleschif 4+1 și 2+1 în” 

pentru locurile 7—12.

de

NAȚAȚIE a Vasile 
concurează la 100 m

SCRIMA : Echipa masculi
nă de floretă (Ionel Drîmbă, 
Mihai Țiu, Tănase Mureșanu, 
luliu Falb și Ștefan Ilaukler)

Costa 
bras.

TIR: Lucian Ginșcă și 
Bratu Neaga sînt înscriși pe 
foile de concurs la pistol li
ber, iar Ion Dumitrescu și 
Gheorghe Florescu la talere.

15 și 16: înregistrări de la 
întrecerile din 17 octombrie.

18—20 : Transmisie .directă 
de la natație.
23—1 s Transmisie directă

de la atletism.
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