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MOMENTUL DRÎMBĂ
Așadar, un alt nume ro

mânesc s-a înscris pe tabela 
de onoare a Olimpiadelor: 
IONEL DR1MBĂ este meda
liat cu aur, la floretă, după 
un epuizant turneu în care

FIȘIER

DEBUT VICTORIOS 
AL FLORETIȘTILOR

surprizele au abundat, victo
ria campionului nostru fiind, 
poate, singurul element scon
tat. Intr-adevăr, calificările 
și recalificările au oferit ama
torilor de senzații tari sufi
ciente motive de satisfacție și 
momente de suspense. Cum 
altfel pot fi considerate eli
minările succesive ale tuturor 
trăgătorilor din Polonia, Uni
unea Sovietică și Italia ? 
Turneul s-a aflat, chiar de la 
debut, sub semnul incertitu
dinilor, calificarea celor trei 
floretiști francezi reprezen- 
tînd o mare surpriză, în du

Un număr de 17 reprezentative 
masculine, împărțite în 5 grupe, 
au luat startul în competiția de 
floretă pe echipe. România a fă
cut parte din grupa C împreună 
cu R.A.U. și Japonia. In primul 
lor meci floretiștii noștri au ter
minat victorioși la R.A.U. cu 
13—3 (Haukler 4, Drîmbă, Mure
șanu și Țiu cîte 3 v.). In meciul 
următor România a tras cu Japo
nia

Rezultatul nu ne-a parvenit 
pînă la închiderea ediției.

COSTA ÎN SEMIFINALE 
LA 100 M BRAS

Serii în proba de 100 m 
Pentru semifinale s-au calificat, 
printre alții : McKenzie (S.U.A.) 
g8,l — rec. olimpia, Pankin 
(U.R.S.S.) ți O'Brien (Australia) 
88.9. Mihailov (U.R.S.SJ fi Tor- 
relli (Argentina) «9.3, VASIL® 
COSTA a fost al doilea tn seri» 
cu 70,1 s.

La 100 m bras femei (serii) cele 
mai bune performanțe au fost 
realizate de : Norbis (Uruguay) 
1:17,4 — rec. olimpic, Bjedov (Iu
goslavia) 1:17,7, Nakagawa (Japo
nia) 1:18,2. Cel mal rapizi înotă
tori din seriile de 100 m liber 
s-au dovedit : Wenden (Austra
lia) 53,6, Kulikov (U.R.S.S.) 54,3, 
Zorn (S.U.A.) 54,3, șl Gusev
(U.R.S.S.) 54,8. în întrecerea
sprinterelor : Henne (S.U.A.) 60,1, 
Jackson (M. Britanie) 60,5, Lay 
(Canada) 60.6.

Mihai Țiu

da 
Iii

ALTE RECORDURI ATLETI
CE, ȘI CE RECORDURI !...

• 200 m F — Irena Kirszenstein
— Szewinska (Polonia) 22,5 (rec.

. jnondlal).

• lungime B — Bob Beamon 
(S.U.A.) 8,90 m (rec. mondial) !!!
• 400 m B — Lee Evans (S.U.A.) 

43,8 s (rec. mondial).

GRIGORI KOSIH 
CAMPION OLIMPIC 
LA PISTOL LIBER

Prima probă a concursului de 
tir, cea de pistol liber s-a înche
iat cu victoria sovieticului Gri- 
gori Kosîh 562 p (30 ;muște“) 
clasat înaintea lui H. Mertel 
(R.F.G.) CU 562 p (28 „muște”) și 
H. Wollmar (R.D.G.) 561 p, NEA- 
GU BRATU a ocupat locul VIII
— 554 p, iar LUCIAN GIUȘCA — 
locul XI — 552 p.
• Pierzînd partidele din turul 

doi, Gh. Stoiciu — cat. 52 kg (tuș 
la Baiev — Bulgaria) și Nicolae 
Cristea — cat. 57 kg (puncte la 
Aliev — U.R.S.S.), au fost elimi
nați din competiția de lupte 
bere.

SKIFUL DE 4 + 1 
AL ROMÂNIEI 
PE LOCUL 7

valorii recunoscute a șco- 
naționale franceze de scri

mă. La același capitol, al ne
prevăzutului, a fost înregis
trată și calificarea direct în 
finală a lui Mihai Țiu, primul 
scrimer român care reușește 
la Olimpiadă acest tur de 
forță. Și totuși în jurul lui 
Drîmbă și Mureșanu atmosfe
ra era plină de respect și se 
aștepta, fără nici un fel de 
exagerare, ca unul din cele 
două locuri vacante din finală

să fie ocupate de unul din 
cei doi români rămași in 
cursă, prin recalificări. Sint 
cunoscute amănuntele dato
rită cărora cei doi reprezen
tanți ai României, aflați pe 
aceeași parte a tabloului erau 
puși în situația de a se intîl- 
ni, in cazul în care își între
ceau toți adversarii, căci din 
12 participanți numai doi a- 
veau loc în turneul care a- 
vea să-l decidă pe campionul 
olimpic. Cei obișnuiți să ante- 
calculeze, dintre care unii se 
află chiar aici la Jocuri, con
siderau că pentru această so
luție 
iasă 
zînd 
sau, 
Dar 
foarte bine că Mureșanu și 
Drîmbă vor ajunge unul în 
fața celuilalt. O știau și cei 
doi competitori care au fă
cut pe toată durata întilniri- 
lor lor cu alți adversari un 
front comun, sfătuindu-se 
după fiecare asalt, acordîn- 
du-și asistență tehnică dacă 
erau liberi în acel moment. 
De ce totuși am intitulat a- 
ceste rînduri i momentul 
Drîmbă? Pentru că dintre ei 
toți, cel care a reușit a fost 
Drîmbă. Acel Drîmbă despre 
care colegii săi din echipa 
națională știu că este acum 
cel mai valoros dintre ei. A- 
cel Drîmbă care are conștiin
ța propriei sale valori fără a 
o nesocoti pe a celorlalți. A- 
cel Drîmbă care știe că de 
fiecare dată cînd a ieșit în 
lume la concursuri mai mari 
sau mai mici, învingător de 
cele mai multe ori dar și în
vins, țintea același scop: de 
a se perfecționa, pentru a 
putea deveni într-o zi cel mai 
bun dintre cei buni. Această 
zi s-a împlinit acum, la Mexi
co, și nimeni dintre cei care 
s-au înclinat în fața campio
nului nostru nu se simte, in 
nici un fel, nedreptățit. Drim- 
bă este încă unul din marile 
exemple ale. sportului mon
dial, nu numai al celui au
tohton, de acumulări calitati
ve conștiente care conduc

ar fi trebuit ca toate să 
după placul nostru, vă- 
în așa ceva o exagerare 
poate o pronie cerească, 
scrimerii noștri știau

fără dubiu la definitiva con
sacrare. Am intitulat rînduri- 
le noastre cu numele lui 
Drîmbă pentru că momentul 
corespunzător valorii sale este 
în același timp notoriu pen
tru scrima noastră acum. Mo
mentul Drîmbă înseamnă un 
Mihai Țiu pe locul 6 al cla
samentului olimpic, un Tă- 
nase Mureșanu cedînd doar în 
fața celui mai bun care avea 
să cucerească laurii supremi; 
înseamnă un Haukler și Falb 
reținuți nu atît din pricina 
diferențelor de valoare cît din 
rațiuni regulamentare și din 
necesitatea de a se fi ales 
numai 3 reprezentanți ai 
țării. Momentul Drîmbă mar
chează, fără îndoială, și suc
cesul celor cinci amintiți, tn 
campionatul lumii din anul 
precedent, tot astfel cum, mai 
de mult, palmaresul floretei 
feminine însemnase tn istoria 
acestui sport, momentul Olga 
Orban-Szabo. Ne-am intitu
lat astfel rîndurile de azi pen
tru că peste ani și ani de zile

(Continuare în pag. a 4-a)
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ARUNCAREA A DOUA
LIA MANOLIU A OBȚINUT

UN NOU RECORD OLIMPIC, CU 58,28 ml
La închiderea ediției noastre, întrecerea de la disc continuă

li-

In finalele pentru locurile 7—12, 
la canotaj echipajele noastre s-au 
clasat astfel : skif 4+1 (Batschi, 
Ceapura, Tudor, Papp+Lavrcn- 
BChi) cîștigător al cursei de ieri 
ocupă, In final,- .locul VII; skif 
dublu (Aposteanu — Pavelescu) 
locul VIII, Iar cel de 2+1 (Moldo-

DERBI ÎN 

CAMPIONATUL DE HANDBAL 

STEAUA

SAU 
DINÂMO ?

Partidă de mare atracție în 
campionatul masculin de 
handbal Ultima etapă a ce
lui dinții tur din actuala în
trecere programează astăzi de 
la ora 15,45, pe terenul Pro
gresul din str. Dr. Staicovici, 
mult așteptata confruntare 
Steaua—Dinamo, care stîr- 
nește în fiecare ediție un e- 
norm interes.

REPORTAJE ȘI COMENTARII

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

LA A XIX-A OLIMPIADA

/ 5 I
veanu, Tarasov+Lavrenschl) 
locul IX.

TOMMIE SMITH 
ȘI JOHN CARLOS 

SUSPENDAȚI

în timpul festivității de premiere, 
precum și pentru declarații anti- 
segregaționiste făcute presei ime
diat după terminarea cursei, con
siderate ca fiind incompatibile cu 
calitatea de sportiv.

CUȚOV A LASAT O FRUMOASA IMPRESIE

(A-
Tom- 
cîști- 

o_____________  .. _ bronz
în proba de 200 m, au fost sus
pendați de ■ Comitetul Olimpic al 
S.U.A. șl invitați să părăsească 
de urgență cantonamentul ameri
can din satul olimpic. Sancțiunea 
a fost dictată împotriva celor do! 
atleți, deoarece forurile sportive 
americane apreciază că aceștia 
au avut manifestări ireverențioase

CIIJDAD DE MEXICO, 
gerpres). Atlețil de culoare 
mie Smith și John Carlos, 
gătorii medaliilor de aur și

A ÎNCEPUT PROBA 
DE VITEZĂ PE VELODROM

Seriile probei de viteză au dat 
loc la întreceri palpitante, În
cheiate cu rezultate excelente. 
Iată o parte dintre învingători : 
Morelon (Franța) 11,24 s; Trentin 
(Franța) 11,61; Turinl 
11,34; Phakadze (U.R.S.S.) 
Gibbon (Trinidad-Tobago) 
Barnett (Marea Britanie)
Janssen (Olanda) 11,10;

(Italia)
11,30 ;
11,15;

11,34 ;
Versini

Gruia încearcă să depășească blocajul dinamovist. (Aspect 
din intilnirea Steaua — Dinamo, disputată în sezonul trecut) 

Foto : V. BAGEAC

Jucătorii de la Steaua nu 
au pierdut pînă în prezent 
decît un singur punct (8—8

FINALELE CAMPIONATULUI

Vineri, pe baza hipică din 
Calea Plevnei, au continuat în
trecerile finale ale. campionatu
lui republican de călărie. La 
dresaj, categoria mijlocie, titlul 
de campion a fost cucerit de 
N. Mihalcea (Steaua), cu Do
mino, care a acumulat 817 punc
te, La obstacole, »-a disputat 
proba a Il-a la categoriile se- 
miușoară, ușoară și mijlocie.

REPUBLICAN DE CĂLĂRIE

Iată clștigătorii probelor : cat. 
semîușoară (după baraj) : E. 
Ionescu (Dinamo), cu Ping-pong, 
0 p, 32,5 sec ; cat. ușoară (după 
baraj): Edith Wermescher
(C.S.M. Sibiu), cu Gica, O p, 42,7 
sec ; cat. mijlocie : C. Vlad (Di
namo), .cu Spirt, 0 p, 1:25.

întrecerile continuă azi de ia 
orele 8,30 fi de la 14,30.

cu Dinamo, la Bacău), în timp 
ce echipa din Ștefan cel Ma
re, după draw-ul (10—10) de 
la Bacău, a suferit o surprin
zătoare înfrîngere (15—17) la 
Galați în fața Politehnicii. 
Pentru partida de astăzi, im
portantă în vederea alcătuirii 
lotului republican, cele două 
echipe au anunțat următoarele 
loturi probabile ! STEAUA: 
Dincă (Belu)-Oțelea, Speck 
Popescu, Goran, Gațu, Iacob, 
Gruia, Marinescu, Coasă; 
DINAMO : Redl (Penu)-Papp, 
Lieu, Costache II, Coman, 
Moldovan, Dan Marin, Badea, 
Samungi.

Boxerii români intră rînd pe 
rînd în bătălia pentru medaliile 
olimpice și pînă acum compor
tarea lor este de natură să-i 
mulțumească pe pasionații a- 
cestui sport, care doresc să se 
poată mîndri din nou cu deți
nători ai unor titluri olimpice, 
așa cum au mai avut și altă 
dată prilejul. Joi după amiază, 
Calistrat Cuțov l-a întîlnit în 
limitele categoriei semiușoare 
pe finlandezul Nikkinen. Sala 
era plină, deși ora părea inco
modă (in jurul orei 14). Debu
tul reprezentantului nostru, 
care are în față un adversar ro
bust și încă ,,nestudiat“, este 
foarte îndrăzneț. El se face re
marcat printr-o serie de lovi
turi variate, țintind nu numai 
capul, cum avem prilejul să 
vedem, adeseori la galele din 
țară, ci și plexul, ficatuL etc.

R
(Italia) 10,87; Fredborg (Danemar
ca) 10,91; Loeveseyn (Olanda) 
10,92.

In semifinalele probei de urmă
rire Individuală (4 000 m) Rebillard 
(Franța) 4:41,80 — Hilsman (Aus
tralia) 4:48,73; Frey (Danemarca) 
4:42,05 — Kurman (Elveția) 4:44,26.

LA BASCHET...
Polonia — Maroc 85—49 (4G—25); 

S.U.A. — Panama 95—60; Spania— 
Senegal 64—53 (30—24); U.R.S.S. — 
Cuba 100—66 (52—35).

...ȘI LA HOCHEI
India — Belgia 2—1 <0—1); Spa

nia — Mexic 3—0 (1—0); R.F.G. — 
Noua Zeelandâ 0—0; R.D.G. — Ja
ponia 1—0 (0—0).

La Oradea

SAHISTELE
AU început întrecerea

ORADEA, 18 (prin tele
fon). — Nici o absență în fi
nala șahistelor, toate cele 16 
competitoare prezentîndu-se 
la turneu. Titlul de campi
oană a țării este disputat de 
următoarele (în ordinea tra
gerii la sorți) : 1. Suzana Ma- 
kai ; 2. Emilia Chiș ; 3. Eleo
nora Jianu ; 4. Maria Desmi- 
reanu; 5. Margareta Teodo- 
reșcu ; 6. Rodica Reicher; 7. 
Elisabeta Polihroniade; 8.
Hilda Petri; 9. Gertrude
Baumstarck; 10. Maria Po- 
gorevici; 11. Alexandra Ni- 
colau; 12. Aurelia Solomo- 
novici; 13. Elena Răducanu ; 
14. Veturia Simu; 15. Mar
gareta Juncu ; 16. Margareta 
Perevoznic.

încă din prima rundă s-a 
înregistrat o surpriză, Eleo
nora Jianu fiind învinsă, cu 
albele, de Veturia Simu. In 
rest, rezultate mai mult sau 
mai puțin normale: Rcicher 
— Nicolau i/j—-i/2, Petri — 
Baumstarck 0—1, Teodores- 
cu — Solomonovici 1—0, Des- 
mireanu — Răducanu >/2—>/2, 
Chiș — Juncu 1—0. Partida 
Polihroniade — Pogorevicl 
s-a întrerupt. Iar cea dintre 
Makal și Perevoznic este a- 
mînatâ.

Finlandezul are garda inversă, 
însă particularitatea aceasta nu 
pare să-l jeneze pe Cuțov care 
prin mișcări tactice, foarte opor
tune, își surprinde de fiecare 
dată adversarul. Dar, după pri
mele angajamente în care a și 
primit cîteva lovituri precise, 
Nikkinen încearcă să-și impună 
stilul, trecînd la atac. Este în- 
tîmpinat, însă, cu upercuturi la 
stomac și croșete la figură, 
care-1 temperează.

Pozitiv este faptul că ambii 
combatanți* acceptă lupta des
chisă, fără tineri și iregulari
tăți, dar în același timp de am
bele părți se ratează numeroase 
lovituri, din lipsa aprecierii ju
dicioase a distanței. Spre fina
lul reprizei, care îi aparți
nuse românului, acesta execu
tă un forcing de 30” că la un 
antrenament de sală. In cea 
de a 2-a repriză, finlandezul 
debutează mai bine, sfătuit de 
către omul din colț să încerce 
totul pentru a obține situații 
de atac. Neatenția lui Cuțov 11 
servește de minune și compa
triotul nostru recepționează 
cîteva lovituri ușor evitabile. 
Se pare insă că debutul furtu
nos al adversarului îl trezește 
repede la realitate,, deoarece o 
contră de stingă își atinge țin-

'jjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiîiniiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiii ....niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiițș

ta — și Nikkinen este la podea. 
Se ridică repede, fără a fi nu
mărat, și reia lupta, dar va 
face din nou cunoștință cu pre
lata ringului, de data aceasta 
fiind reținut de arbitru, pentru 
numărătoarea K.O.-ului. Omul 
din fața lui Cuțov se dovedește 
foarte rezistent și ambițios. 
Ripostele sale sint reprezentata 
de jaburi aruncate spre Cuțov, 
care le evită și lovește în se
rie din toate pozițiile, mereu 
în plin. Nikkinen atacă de cîte- 
va ori cu capul înainte și este 
făcut atent de către arbitrul 
de ring.

XI aud pe comentatorul tele
viziunii mexicane aducîndu-i 
elogii lui Cuțov, asemuind se
riile de lovituri ale acestuia cu 
o simfonie. îmi permit să le 
identific cu altceva. Personal, 
mi-1 reamintesc pe Cerdan. 
îmi mai dau seama de ceva, tot 
din comentariul colegului me
xican : gazdele au la această 
categorie un om de valoare și 
de aceea Cuțov il cam îngrijo
rează. Repriza a treia vine să 
consfințească superioritatea ro
mânului, demonstrată cu priso
sință și în cele anterioare. El 
are evident poftă de lucru, se 
bate ca la un antrenament, atit

de clar și variat lovește, simți 
că ii face plăcere să încerce tot 
ceea Ce știe. Și azi ne dove
dește că știe foarte mult. Ul
timul minut îl găsește epuizat 
pe Nikkinen, care începe să 
țină. O avalanșă de lovituri se 
abat asupra lui, iar gongul 
pune capăt unei lupte în care 
Cuțov a excelat, fiind declarat 
în unanimitate învingător la 
puncte. Seara l-am întîlnit la 
cantonament. Arăta parcă fu
sese la plimbare pe malul Ia
cului Herăstrău. Doar la arcada 
ochiului drept, mi se pare, avea 
o ușoară contuzie, provocată — 
probabil — de una din loviturile 
de cap ale lui Nikkinen. Mo
dest, Cuțov primește felicitările 
care i se aduc. Este un start 
bun
niri...

pentru viitoarele întîl-

CIUCA ÎNVINS DE OLECH

După un meci extrem de 
echilibrat, pugilistul nostru 
de categorie muscă, Constan
tin Ciucă, a fost învins la 
puncte de polonezul Arthur 
Olech, cel care l-a mai în
trecut și la J.O. de la Tokio 
în sferurile de finală. Deci
zia a fost acordată cu 3—2.

MEXICUL A CONVINS
Se știe cit de dificil se 

obține organizarea unei 
Olimpiade și, poate mai 
puțin, se știe — ori se bă
nuiește — cit de 
pune pe picioare, 
dițiile participării

greu se 
în con- 

a cîtor- 
va mii de sportivi, în număr de aproape 
10 000, la cele 172 probe prezente în 
programul Jocurilor, o astfel de competi
ție care nu-și găsește corespondent nici 
în universul sportiv și nici în al altor ac
tivități umane pașnice.

Tn ajunul deschiderii jocurilor, adresîn- 
du-se oaspeților în cuvîntul său de bun 
sosit, președintele Comitetului Olimpic Me
xican a definit cu umor, dar foarte exact, 
ce a însemnat pentru țara sa pregătirea 
Olimpiadei : „O cursă de cinci ani cu 
obstacole majore !" Dar Mexicul, atît de 
departe de vechiul continent, unde func
ționează cred, în totalitatea lor, forurile 
sportive internaționale, inclusiv C.I.O., a 
manifestat o grijă nedisimulată pentru reu
șita competițiilor cu toate repetițiile ofi
ciale puse pe picioare în trei ani conse
cutivi de către gazdele noastre de azi. 
De aceea, în vreme ce opinia publică 
mondială era permanent prevenită asu
pra unor incapacități posibile, ori mai 
curînd probabile, viitoarele baze sportive 
se înălțau, cadrele de tehnicieni și arbitri 
se puneau la punct cu regulamentele dis
ciplinelor mai puțin cunoscute aici, ser
viciile de propagandă tipăreau — în vo
lum și calitate impresionante — materia
lele de informație necesare, se semnau 
angajamente cu acele firme care aveau 
să asigure o serie de servicii speciale 
(transport, comunicații, dotări felurite etc.).

Ceea ce însă a fost incriminat pînă în 
ultima clipă si ceea ce mexicanii nu pu
teau să... rectifice a fost altitudinea. Deși 
în Europa, Africa și Asia, ca și în Ame
rica de Nord s-au ridicat în această pe
rioadă noi complexe la altitudine, unele 
dintre ele fiind comercializate în mod in
teligent, deși medicina sportivă a fost ac
tivă în aceiași interval de timp, cu toate 
că s-a venit la Mexic cu 3 și 4 săptămîni 
înaintea primelor starturi, totuși altitudi
nea a continuat să fie obiectul unor cri
tici cu grad de vehemență neameliorat

pînă în ultima zi. Probele au fost împăr
țite pe categorii, în funcție de avantajul 
pe care li-l va conferi sau nu altitudinea. 
Primele zile de întreceri au trecut, și bi
lanțul de pînă acum al Olimpiadei este 
senzațional, fără nici un fel de exagerare. 
Cînd s-a mai pomenit ca la J.O. să se 
spulbere atîtea recorduri mondiale și olim
pice în numai 5 zile de concurs ? Și încă 
ce depășiri! Și cînd? Nu numai în fi
nale, ci și în serii, și în mod succesiv, 
lată, de altfel, cîteva cifre foarte eloc
vente : la triplu salt, de exemplu, recor
dul mondial care părea durat în granit, 
al lui Josef Schmidt, a fost pur și simplu 
pulverizat în cinci rînduri (de cîte două 
ori de Gentile și de Saneev, si o dată de 
Prudencio), recordul olimpic de la prăjină 
a fost întrecut sau egalat de nu mai puțin 
de 9 săritori etc. La haltere n-a existat 
categorie în care să nu fi fost înregistrat 
cel puțin un record olimpic. La atletism, 
de altfel, cu foarte puține excepții, ca și 
în cele cîteva probe, desfășurate pînă 
acum, la ciclism și înot — același aspect.

Situația poate fi privită din două punc
te de vedere : cel al condițiilor climatice 
și al organizării. Or, în cazul unei Olim
piade, unul fără celălalt nu ar fi produs 
această avalanșă de calitate fizică ome
nească. împotriva tuturor presupunerilor, 
mai mult sau mai puțin fundamentate, 
există acum o certitudine : Tabela noilor 
recorduri. Adăugind acesteia și faptul că 
încă o dată sportul a furnizat știin
ței materialul de cercetare și posibilita
tea extragerii unor elemente foarte pre
țioase privind aclimatizarea la altitudine, 
în condiții de efori (cu tot ceea ce rezultă 
din această sursă pentru medicina gene
rală ori de diferite specialități), cît și as
pectele, nu mai puțin importante, pentru 
sport și care privesc regimul de antrena
ment, putem spune mai înainte ca Jocu
rile să fii luat sfîrșit : Mexicul a convins I 
Gazdele își merită acest credit de încre
dere, înainte ca peste decorurile olimpice 
să se fi ' 
în mod

lăsat cortina finalului. l-l acordăm 
sincer.

Emanuel VALERIU

Ciudad de Mexico, 18 octombrie

■ sitiUiiiiiiiiuiiiiiiuuiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiliiiiiiiiiiiiiiilillilltiinililililiiillilllllilliniilB



Pag. a 2-a

PRECIZĂRI IMPORTANTE LA CONGRESUL
F.I.R.A. DE LA LISABONA

Desfășurat intre 11 șl 13 oc
tombrie, la Lisabona, Congresul 
anual ordinar al F.I.R.A. se
înscrie, prin problematica șl mă
surile adoptate, ca un eveni
ment deosebit de important pe
agenda rugbyului european. La
solicitarea redacției, reprezentan
tul țării noastre la lucrările Con
gresului, I. Izvoranu, secretar 
general al federației de speciali
tate, împărtășește cu amabilitate 
cititorilor o serie de probleme și 
hotărîrl care privesc direct rug- 
byul românesc.

— Amatorii de rugby sînt, fără 
Îndoială, interesați să afle înain
te de toate — dacă și ce anume 
s-a stabilit în legătură cu gru
pele de calificare pentru ediția 
1868/69 a „Cupei F.I.R.A." rezer
vată seniorilor.

— Ne bucură acest interes cu 
care este așteptată șl, sperăm, 
va fi urmărită evoluția echipei 
reprezentative în competiția eu
ropeană de amploare, la al că
rui apropiat start se vor reuni 
formații redutabile, cu autentice 
palmarese internaționale. La Lisa
bona a fost definitivată compo
nența grupei finale : Franța, Ro
mânia, Cehoslovacia, Polonia. 
„XV“-!e nostru va susține pri
mul med (27 octombrie, la Fraga) 
în compania rugbyștilor ceho-

slovaci. Apoi (la 1 decembrie, la 
București) tradiționala partidă 
cu puternica formație a Franței. 
In sfîrșit, ultimul joc — cu Po
lonia — va avea loc, în principiu, 
anul viitor, In luna iunie

— știm că de mai multă vreme 
(aproape trei ani) federația de 
rugby din țara noastră inițiază 
diferite acțiuni șl depune eforturi 
susținute pentru definitivarea re
gulamentului de desfășurare a 
ediției inaugurale a Cupei 
F.I.R.A. pentru juniori. împăr
tășim integral părerea că o
semenea competiție este de o

a-

tru juniori vor participa repre
zentativele Franței, Spaniei, RO
MÂNIEI, Belgiei, Portugaliei, ita
liei, Cehoslovaciei, Marocului. 
Competiția inaugurală se va dis
puta ia Barcelona între 1 șl 7 a- 
prilie 1969. Tragerile la sorti au 
decis și primele meciuri, în or
dinea următoare : Franța — Spa
nia ; ROMANIA — Belgia; Por
tugalia — Italia ; Cehoslovacia — 
Maroc. Edițiile următoare ale 
competiției vor fi organizate de 
Franța (1970), România (1971) și 
Italia (1972).

Așadar, un succes prestigios,

Convorbire cu I. IZVORANU, secretar genera! al 
federației noastre de specialitate

mare utilitate șl că ea se va re
flecta nemijlocit pe planul dez
voltării generale și al 
valorice * '
S-a pus, 
tul final 
ligențe 7

— Da.
juniori vor avea competiția eu
ropeană pe care și-o doreau. Pot 
să vă spun, mal mult, că 
Congresul de la Lisabona au fost 
stabilite definitiv detaliile 
ganizatorice. La această 
ediție a „Cupei F.I.R.A."

creșterii 
a rugbyului european, 
oare, la Lisabona, pune
ai acestor justificate di-

Echlpele naționale de

la

or- 
primă 

pen-

TOAMNA BRASOVEANA
7

și pentru 
sale spor-

în același

terenu- 
să fie 
orașul 
de pe

Brașovul este cunoscut pen
tru toamnele sale lungi, trans
parente, aromate. Dar, în toam
na aceasta, Brașovul pare că 
se dorește cunoscut 
gîndurile și faptele 
five.

Au început școlile
uitat septembrie al pantalonilor 
noștri scurți. Ofensiva 
rilor cu bitum începe 
victorioasă. Numai în 
Brașov, șașe școli au
acum asemenea patrulatere 
pentru toate anotimpurile și 
toate jocurile.

Școlile cu profil, cu proas
pete forțe profesionale, au cer
nut din nou elevii veniți la e- 
xamene, pentru a găsi între ei

ÎNSEMNĂRI

vrind să demons- 
se poate vorbi de 
județul Brașov, au

diamantul pe care să-l șlefu
iască în ani de muncă și de
votament.

Pionierii, 
treze că nu 
turism fără
organizat la Bran un inspirat 
schimb de experiență pe tema 
concursurilor de orientare.

A fost terminat, cam tîrziu, 
e drept (dar, vorba aceea, mai 
bine mai tîrziu...) un bazin de 
tip olimpic, la răscrucea dru- 
murilor spre Cabana Bonloc 
și „7 scări".

Se vorbește insistent despre 
un viitor hotel al tineretului, 
cu trei etaje, în Poiana Bra
șov, nu departe de cabana „O- 
rizontul". Bineînțeles, și cu cî- 
teva terenuri de sport.

în cadrul unei dezbateri ci- 
. nematografice, Ia care au parti
cipat regizori și critici bucureș- 
teni, au rulat două filme foarte 
agreate de brașoveni: „Meta
morfoză" (Peștera Muierii), re
alizat de Titus Mesaroș, și „Iz
voare", peliculă folclorică a re
gizorului Octav Ioniță, în care 
sînt prezenți și Junii, călări, 
cu minunatele lor tradiții.

în luna octombrie, cultura 
întinde din nou o mină prie
tenească sportului, rezervînd, 
din ciclul său de patru serii 
brașovene, una închinata... bra- 
șoavelor (pescari, vînători, tu
riști, schiori) și alta automo
bilismului (întîmplări din Ra
liu, călătorii în România și Eu
ropa).

Invitat de Comitetul munici
pal pentru cultură și artă al 
Brașovului, Victor Bănciules-

cu a conferențiat despre Jocu
rile Olimpice de la Mexico și 
a dat autografe pe volumele 
sale despre Olimpiade și pe 
cartea sa cea dragă „Sport și 
legendă". Au rulat apoi trei 
filme sportive românești : „Ve
niți pe stadioane", „Pagini din 
istoria sportului" și „Frumuse
țea mișcării". Laboratorul cine- 
foto al Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport 
are acum in posesia sa 12 fil
me și mai multe aparate de 
proiecție și filmat, dar ar fi 
păcat ca acest moment d« 
bune intenții pentru viitor să 
se rateze, așa cum s-au ratat 
altele prielnice pentru medi
cină sportivă, inovații tehnice, 
aparatură metodică.

Dar să nu fim sceptici. Pa
sionalilor de sporturi de iarnă 
aproape nu le vine să creadă 
că în curînd vor juca și vor 
vedea hochei pe noul patinoar 
artificial din Poiana. Trei e- 
chipe tinșre așteaptă nerăbdă
toare să crească și să se afirme.

S-a terminat, în sfîrșit, și 
trambulina schiorilor de la 
Fîntinița Popii, pe care copiii 
și vîrstnicii vor putea sări 30— 
50 m. în acest timp, la Săcele, 
la numai cîțiva kilometri de 
Brașov, se dinamitează inerții 
și se doboară copaci pentru o 
viitoare splendidă pîrtie de 
schi, pe care nu se știe ce vi
itor campion va învăța acum 
primele cristiene.

Un dar al toamnei acesteia, 
mai bine zis al iernii apropiate, 
este și filmul de schi, color, pe 
16 mm, al Institutului politehnic 
—o premieră pe țară.

Am lăsat la urmă, ca o îm
plinire a atitor așteptări, noul 
stadion de 30 000 de locuri de 
la Bartolomeu. Aici va fi, peste 
cîțiva ani, un minunat com
plex sportiv; stadionul de as
tăzi, un bazin olimpic acoperit, 
o sală de 3 000 de locuri, un 
parc cu terenuri pentru jocuri 
sportive, un cămin pentru 
sportivi.

Spuneți sincer, nu reprezintă 
toate acestea darurile unei ge
neroase toamne brașovene ? O 
toamnă bogată, cum dorim și 
celorlalte orașe ale patriei.

A venit timpul culesului, 
prieteni — ar spune poetul. Da, 
a venit timpul faptelor, al gîn- 
durilor bune, al împlinirilor. 
Performanțe ? Cu siguranță, ele 
vor înflori de la sine, ca o 
sămință căzută pe un pămînt 
bun și roditor.

Virgil LUDU

datorat In mare măsură inițiati
vei forului nostru de specialita
te. De altfel, subliniem că 
referatul în baza căruia 
adoptat, la Lisabona, toate 
ceste măsuri a fost prezentat de 
I. Izvoranu, în dubla sa calita
te de reprezentant al țării noastre 
și de vicepreședinte al comisiei 
tehnice a F.I.R.A.

— Vă rugăm, o precizare, Îna
inte de a discuta alte probleme 
pe marginea Congresului : care 
este, la ora actuală, situația lo
tului nostru de juniori, avind în 
vedere tocmai această nu prea 
îndepărtată ediție inaugurală a 
competiției europene ?

— La foarte puțin timp după 
tabăra de vară de la Piatra Arsă 
a fost alcătuit un lot lărgit cu- 
prlnzînd 35 de juniori, credem 
cel mal buni din întreaga țară, 
ceea ce, firește, nu exclude po
sibilitatea de afirmare a altor 
tineri rugbyști. în cadrul federa
ției s-a stabilit ca de selecțio
narea și pregătirea echipei re
prezentative pentru „Cupa 
F.I.R.A." să se ocupe comisia

Și 
s-au 

a-
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de juniori șl tineret împreună eu 
colegiul central de antrenori.

— Revenind la... Barcelona, ce 
ne puteți spune despre discuțiile 
pe plan tehnic 7

— Toate problemele privind 
noile reguli de joc (care, de alt
fel, sînt aplicate în campionatul 
nostru național) au fost discuta
te, făcîndu-se precizări, în ge
neral cunoscute. O precizare 
nouă se referă la aliniamentul 
jucătorilor în tușă. Regulamentar, 
prevederea trebuie interpretată 
astfel : o dată aliniați în mar
gine, jucătorii nu mai pot pă
răsi tușa decit cu avizul arbi
trului. In caz contrar, acesta va 
dicta o lovitură de pedeapsă.

— In ce alte direcții s-au în
dreptat lucrările Congresului 7

— S-a făcut un important pas 
înainte pe drumul unei mai reale 
independențe și a unei stabilități 
mai mari a F.I.R.A. In viitor, 
posibilitățile de creștere a auto
rității F.I.R.A. vor fi majorate 
și mai bine valorificate. O co
misie, sub președinția d-lui Mar
cel Batigne, care a fost reales 
în această funcție, dar care nu 
va mai fi ca pînă acum și pre
ședintele federației franceze, se 
va întruni, probabil în luna no
iembrie, pentru discuții și pro
puneri orientate tocmai in a- 
ceastă direcție. După aceea va 
fi ocupat și postul de secretar 
general adjunct al F.I.R.A. In 
locul lui Jean Supervielle a fost 
ales, ca secretar general al 
F.IR.A. Jean Claude Bourier. 
Componența celorlalte organisme 
F.I.R.A.. a rămas aceeași.

Mulțumind interlocutorului pen
tru informațiile furnizate citi
torilor noștri, așteptăm ca atît 
.prevederile organizatorice cît șl 
cele de ordin tehnic stabilite la 
Congresul anual ordinar de la 
Lisabona, să se bucure de aten
ția cuvenită a tuturor tehnicieni
lor rugbyului nostru.

.- - Nr. 339 (5773)

tAietura de ziar
Confruntîndu-ne memoria, 

vechi tovarăși de joacă și de 
sport, am meditat adesea la 
întrebarea: ce ne rămine,
peste crugul vremii, din frec
ventarea dezinvoltă sau pasi
onată a stadioanelor ? Ame
liorarea fizică e un element 
greu sesizabil cînd n-ai mereu 
oglinda la-ndemînă. Amintiri
le, reduse la snoave de aga
pă, se subțiază ca fumul de 
țigară. Și-atunci, ce rămine ?

Cerem iertate pentru naivi
tate și prozaism, dar suveni
rul palpabil, mărunțișul a- 
cesta fără de care viața ni 
s-ar părea săracă, fleacul a- 
cesta necesar rămine singurul 
testimoniu al unui moment 
pentru a cărui reimaginare 
memoria este insuficientă. Și 
pentru a nu fi ipocriți, să re
cunoaștem cît ne flatează orgo
liul posibilitatea de a dovedi, 
material, ipostaza pe care, cu 
ajutorul cuvintelor, o scoatem 
din scrinul amintirilor și o 
înfățișăm altora.

O insignă, o medalie, o pla
chetă, o diplomă, un trofeu 
sau o simplă fotografie valo
rează o bună cîtime din în
săși clipa trăită. Pentru spor
tivi — atunci cînd evenimentul 
a intrat în trecut — parcă nici

nu există satisfacție mai de
plină.

Aceste gînduri ni le-au răs
colit de curînd doi sportivi, 
practicanți ai unei discipline 
care impune dăruire în toate 
sensurile. Redus la expresia 
celui mai pur amatorism, au
tomobilismul nostru, în stare 
incipientă, pretinde, ferven- 
ților, sacrificii materiale, sa
crificii personale, sacrificii 
felurite. Ei bine, cei dot preo- 
pinenți — proiectanțlt brașo
veni Octavian Rizescu și 
Horst Graef, participant me
rituoși la Raliul Balcanic — 
păreau a fi uitat toate acestea. 
Nu s-au plîns de tradiționala 
(din păcate) neglijență a 
A.C.R. față de connaționali, 
nici de faptul că nu li s-a asi
gurat cazarea și masa în 
București, nici de tratamentul 
discriminatoriu (chiar din 
punct de vedere reglemen
tar !) față de cel aplicat con- 
curenților străini, nici de lip
sa unor mijloace informative 
pe parcursul probei și la sfâr
șitul ei, nici de absența unui 
pahar cu apă minerală la so
sirea dintr-o istovitoare încer
care de o zi și o noapte. Ni
mic din toate acestea.

Ceea ce i-a afectat cel mai 
mult pe cei doi automobilist! 
— clasați pe locul t în cate
goria mașinilor de 850 cmc — 
a fost (dacă ne putem expri
ma alegoric) perspectiva unui 
viitor mai mult sau mai puțin 
îndepărtat. Vor fi tați șl vor 
deveni poate bunici; copiii și 
nepoții le vor cere istorisirea 
isprăvilor lor sportive de de
mult. Oricît de meșteșugit vor 
improviza, nici o mărturie nu 
le va veni in ajutor și vor 
risca să fie considerați lău- 
dăroși. Pentru că la banchetul 
de închidere nici măcar nu li 
s-au citat numele, pentru că 
nu au primit nici o insignă 
de participant, nici o meda
lie, nici o plachetă, nici mă
car o diplomă care să ateste 
performanța lor cu totul me
ritorie în Raliul Balcanic, o 
întrecere internațională.

Asemenea amintire e tristă. 
Fie ca acest articol să le ofe
re, lor și 
suferință,' 
platonică, 
noastră 
tăietură .
uneori, cît o cupă !

prietenilor lor în 
o consolare, chiar
Știm din propria 

experiență că șt o 
de ziar valorează,

Victor BANCIULESCU

Șl SPORT*4 nr. 10
Din sumar spicuim: „An

trenamentul tinerilor cultu- 
riști, de prof. L. Baroga, 
„Din metodica învățării bă
tăii cu blocare la săritura în 
înălțime" de prof. Al. Merică, 
„Stabilirea normelor de con
trol la atletism pe baza in
dicilor de dezvoltare fizică a 
elevilor (15—18 ani)** de prof. 
L. Navodarsky, „Organiza
rea timpului liber al pre
școlarilor prin exerciții fi
zice" de prof. C. Mureșan, 
„Indicatori privind studiul 
sociologic al influenței edu
cației fizice și sportului" de 
prof. N. Postolache, „Siste
mul hindus de exerciții fi
zice Hatha Yoga" de D. Ma- 
teev.

La rubrica „Carnet de an
trenament" maestra emerită 
a sportului Ing. Lia Mano- 
liu povestește despre „secre
tele" performanței sale.

Acest interesant număr 
poate fi găsit la toate cen
trele de difuzare a presei.

RAF1NARIA PITEȘTI
angajează de urgență
următorul personal:

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

7 și 8 J
— electricieni AMA, categoriile 7 și 8 j
— operatori stație de mineralizare apă, cat 7 și 8 j
— lăcătuși mecanici compresoare, eateg. 6 și 7i
— electricieni cameră comandă CET, categ, 5, 6, 7, 8 j
— electricieni PRAM, categoriile 5, 6, 7, 8 j
— translator limba germană, sau tehnician, ing. chimist, 

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

UNDE MERGEM • UNDE MERGEM • UNDE

Repu- 
- Jiul 
15,30 ;

IN CAPITALA
AZI

FOTBAL. Stadionul 
blicii, ora 13,45 : Steaua 
(tineret-rezerve), ora
Steaua — Jiul (divizia A).

VOLEI. Sala Dinamo, de la 
ora 17 : Medicina — Penicilina 
Iași (f. A), Dinamo — C.P.B. 
(f.A).

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 16 : Voința — C.S.M. Reși
ța (£), arena Constructorul, de 
la ora 16 : Constructorul — Ra
pid (m), meciuri în cadrul pri-~ 
mei etape a campionatului di
vizionar.

TENIS DE CÎMP. Teren Pro
gresul, de la ora 14,30 : Dinamo
— Steaua, teren Construcții, 
de la ora 14,30 : Construcții — 
Progresul, meciuri în cadrul 
campionatului național pe echi
pe.

HANDBAL. Teren Progresul, 
ora 15,45 : Steaua — Dinamo 
București (m. A).

HALTERE. Sala
Bănci (str. Doamnei 
la ora 18: Progresul
— Ursus Varșovia.

ATLETISM. Stadionul „23 
August", de la ora 14 : Metalul 
-C.A.U. I—Timiș (cat. A); 
greșul—C.A.U. II—Bacău 
B).

Finunțe-
nr. 2) de
București

MIINE
ATLETISM. Stadionul

Pro- 
(cat.

„23
August" de la ora 8 :.. Metalul

MERGEM

Mline dimineață, din nou baschet la Floreasca. Și, sperăm, 
la fel de spectaculos ca cel oferit duminica trecută de meciul 
Steaua-Politehnica București, din cursul căruia fotoreporterul 

Aurel Neațju a surprins faza de mai sus
—C.A.U. I—Timiș (cat A); Pro
gresul—C.A.U. II—Bacău (cat.
B).

FOTBAL. Stadionul Repu
blicii, ora 13,15 : Rapid — Uni
versitatea Craiova (tineret-re
zerve), ora 15: Rapid — Uni
versitatea Craiova (divizia A) ; 
stadionul Metalul (Pantelimon), 
ora 10: Metalul București — 
I.M.U. Medgidia (divizia C) ;

iNTlLNIRI INTERNATIONALE LA HALTERE
LA PITEȘTI..

Zilele trecute, echipa de 
haltere a C. S. Pitești a sus
ținut o întîlnire amicală cu 
formația regiunii Pleven 
(Bulgaria). La juniori oaspe
ții bulgari au învins cu

Ultimul act
Astăzi șl miine se va consuma 

ultimul act ăl campionatului re- 
- ■ - -1 a

programate 
CATEGO- 

Rapid — 
Argeș —

publican pe echipe : etapa 
IV-a, decisivă. Sînt progra 
următoarele intilniri : 
RIA A : Brașov —
Steaua (la Brașov) ; «Lgeș — 
Cluj — Dinamo (la Cimpulung 
Muscel) și Metalul
Timișoara (la București) ; CATE
GORIA B, seria I : Progresul — 
C.A.U. II — Bacău (la București), 
Iași — Ilfov — Galați (la Iași) șl 
Neamț — Constanța — Construc
torul (la Piatra Neamț) ; seria 
a Il-a : Hunedoara — Bihor — 
Dolj (la Hunedoara), Sibiu — Ma
ramureș — Prahova (la Sibiu) ; 
Mureș — Arad — Caraș Severin 
(la Tg. Mureș).

4— 3, iar la seniori victoria 
a revenit piteștenilor, cu
5— 2. Iată cîșagătorii la fie
care categorie ele greutate: 
JUNIORI — cat. cocoș: T. 
Vîlcea 170 kg: cat. pană: 
M. Costea 240 kg ; cat. ușoa
ră : M. Bradu 245 kg ; cat. 
semimijlocie : D. Mitrev (Fle- 
ven) 222,5 kg ; cat. mijlocie : 
P. Kostov (Pleven) 305 kg ; 
cat. semigrea: A. Iliev (Ple
ven) 307,5 kg ; cat. grea : J. 
Netkov (Pleven) 285 kg ; SE
NIORI — cat. cocoș: P. Bos
tan 272,5 kg ; cat. pană: B. 
Mitroi 245 kg ; cat. ușoară: 
E. Demeter 255 kg ; cat. se
mimijlocie : N. Fofircă 355 
kg ; cat. mijlocie: Gh. Du
mitru 340 kg ; cat. semigrea : 
M. Velcikov (Pleven) 320 kg ; 
cat. grea: V. Krasimir (Ple
ven) 305 kg. (I. Fețeanu, co- 
resp principal).

terenul Timpuri Noi, ora 10: 
Flacăra roșie București — Ce
luloza Călărași (divizia C) ; te
renul Gloria, ora 10 : Mașini- 
Unelte București — Caraimanul 
București (divizia C).

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 9,30 : Dinamo — Fa
rul Constanța, Steaua —I.C.H.F, 
I.E.F.S. — Rapid București (me
ciuri masculine în cadrul divi
ziei A).

VOLEI. Sala Giulești, de la 
ora 8 : Constructorul — Șc. sp. 
nr. 1 (f.j.), Rapid — Farul Con
stanța (f.A), Universitatea — 
Politehnica Brașov 
nătatea — Rapid 
(m.j.) ; sala Dinamo, 
Dinamo — Șc. sp.
Medicina — Electroputere Cra
iova (m.B), Construcții — Știin
ța Petroșeni (m.B), Viitorul — 
Constructorul București (f.B) ; 
sala Progresul, de la ora 8:

Progresul — Liceul nr. 3 Tîr- 
goviște (f.j.), Progresul — Uni
versitatea București (f.B), C.P.B
— Rapid (f.j.), Progresul — 
Viitorul (m.j.) : sala Liceului 
„Dimitrie Cantemir", de la 
ora 8, 5 partide în cadrul cam
pionatelor naționale școlare și 
de juniori.

TENIS DE CÎMP. Teren Pro
gresul, de la ora 9 : Dinamo — 
Steaua, teren Construcții, de 
la ora 9 : Construcții — Pro
gresul, meciuri în cadrul cam
pionatului național pe echipe.

HANDBAL. Teren Dinamo, 
de la ora 9 : Șc. sp. nr. 2 — 
Liceul nr. 2 Iași (f.B.), Univer
sitatea București — Constructo
rul Timișoara (f.A), Universi
tatea București — Timișul Lu
goj (m.A), Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești — Șc. sp. Constanța (j.m.); 
teren Giulești, de la ora 9,30 : 
Confecția București — 
Buhuși (f.A), Rapid — 
sitatea 
nr. 1 
(j.m.) ;
14,15 :
zău (f.B), Voința — Știința Plo
iești (m.B).

POPICE. Arena Constructo
rul, de la ora 8 : Constructorul
— Rapid București (m), meci 
în cadrul campionatului divizio
nar.

Politeh-
Brașov, 
Univer-

C.A.U. I

...ȘI LA BUCUREȘTI

Sîmbătă, de la ora 18, în 
sala Finanțe-Bănci (strada 
Doamnei 2) se va desfășura 
întîlnirea amicală dintre e- 
chipele Progresul București și 
Ursus Varșovia. în formația 
bucureșteană, printre alții: 
Tiberiu Apostol, Gheorghe 
Enciu, Mugur Saranciuc.

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TRUSTUL DE REPARAȚII ÎN CONSTRUCȚII

Șl CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

din București, Șoseaua Chitilei nr. 128, Sectorul 8

b.

2

din

din

Textila 
Univer-
Șc. sp.
Brăila

Timișoara (f.A),
— Liceul nr. 1
teren Voința, de la ora 
I.E.F.S. — Șc. sp. Bu-

ÎN TARA
AZI

DE CÎMP.
— Steagul

Cluj : Po- 
roșu Bra- 
campiona-

(m.B), Să-
București 

de la ora 8: 
nr. 2 (f.j.),

TENIS 
li tehnica 
șov, meci în cadrul 
talul național pe echipe.

POPICE. Mediaș: Gaz me
tan — Hidromecanica Brașov 
(f), Tg. Mureș: Voința — Ra
pid București (f), Arad : U.T.A. 
— Petrolul Ploiești (f), Cluj : 
Voința — Laromet (f), Cimpina: 
Flacăra — Gloria București (m), 
Timișoara : C.F.R. — Petrolul 
Ploiești (m), meciuri în cadrul 
campionatelor divizionare.

MÎINE
BASCHET. Galați: 

nica — Politehnica 
Cluj : Universitatea —
sitatea Timișoara ; Iași: Poli
tehnica — Politehnica Bucu
rești, meciuri în cadrul divi
ziei A la băieți.

VOLEI. Brăila: Celuloza — 
Dinamo București (m), Brașov: 
Tractorul — Steaua (m), Con
stanta : Farul — Rapid (m), 
Galați: Politehnica — Progre
sul București (m), Timișoar : 
Politehnica — Petrolul Ploiești 
(m), Bacău: Viitorul — Poli
tehnica Cluj (m), Sibiu : C.S.M.
— I.E.F.S. (I), Piatra Neamț: 
Ceahlăul — Universitatea Cluj 
(f), Craiova : Universitatea — 
Universitatea Timișoara (£), me
ciuri în cadrul diviziei A.

HANDBAL. Brașov : Dina
mo — Politehnica Galați, Ba
cău : Dinamo — Universitatea 
Cluj, Timișoara: Politehnica — 

. Rafinăria Teleajen, meciuri în 
divizia A la băieți ; Odorhei: 
Voința — Progresul București, 
Timișoara : Liceul nr. 4 — Rul
mentul Brașov, meciuri in ca
drul divizia A la fete.

TENIS DE ClMP. Cluj : Po
litehnica — Steagul roșu Bra
șov, meci în cadrul campiona
tului național pe echipe.

POPICE. Cimpina: Flacăra
— Gloria București, Timișoara: 
C.F.R. — Petrolul Ploiești, 
Cluj : Voința — Olimpia Re
șița, Tg. Mureș : Voința — Gaz 
metan Mediaș, meciuri în ca
drul campionatului divizionar 
masculin.

SPORT LA

DINAMO - STEAUA la Progresul
Iubitorii de tenis din Capi

tală vor putea urmări sîm
bătă și duminică, ultima 
pariție în concurs a frun
tașilor sportului alb. Se dis
pută returul derbiului cam
pionatului republican pe e- 
chipe între Dinamo și Steaua,

cit satisfacție 
sugerat și 

această 
fost

a-

campioana țării.
Consemnam 

că — așa cum s-a 
în ziarul nostru - 
Interesantă întîlnire a 
programată pe un teren cen-

trai, mai ușor accesibil spec
tatorilor, urmînd să se des
fășoare la Progresul.

Ora 
eiului 
dintre 
șeni.

15,30 — transmisia mo
de fotbal de divizia A 
Steaua și Jiul Petro-

MIINE
15,00 — transmisia me
de fotbal de divizia A 
Rapid și Universitatea 

- ‘ ,3 SECUN-
EUGEN

Ora
' ciului 
dintre 
Craiova; filmul „I
DE“, realizat de EUGEN 
SCHAFER, o întîlnire cu e- 
roii competiției cicliste „TU
RUL ROMÂNIEI".

CAMPIONATUL DIVIZIONAR - LA PRIMA [DUH

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

a. Betoniști — se primesc candidați din toată țara 
Dulgheri — se primesc candidați din toată țara

c. Instalații încălziri centrale — se primesc candidați 
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 pri
mesc candidați din orașul București și pe distanța de 
60 km de București

f. Tîmplari mobilă și articole tehnice — se primesc can
didați din București.

Se primesc candidați absolvenți ai școlii de cultură ge
nerală.

înscrierile se fac pînă la 22 octombrie 1968 la sediul 
școlii din București, șoseaua Chitilei nr. 128, tramvai 
6, 10, la stația Crușovăț.

Pentru lămuriri suplimentare vă veți adresa Ia secreta
riatul școlii, tel. 18.30.05.

B. Se primesc înscrieri și pentru Școala profesională — 
curs seral — pentru meseriile de zugrav-vopsitori și zidari.

Se primesc candidați absolvenți ai școlii generale de 
7—8 ani și care lucrează în producție în această meserie.

Poziția popicarilor români 
— de mai multe ori cam
pioni ai lumii — în arena 
mondială ca și creșterea con
tinuă a numărului de jucă
tori și echipe au impus gă
sirea unor forme competițio- 
nale care să contribuie la 
ridicarea performanțelor spor
tive. Primul pas mai mare 
pe acest drum a fost făcut 
prin înființarea campionatu
lui republican de categoria A, 
un deziderat mai vechi al 
iubitorilor de popice din țara 
noastră.

Divizia inaugurală de po
pice va angrena, începînd’de 
azi, 10 echipe feminine și 
tot atîtea masculine, careîși 
vor disputa întîietatea tur- 
retur. După cum se știe, baza 
materială are un rol im
portant în obținerea rezulta
telor superioare. în consecin
ță, echipele participante și-au 
reamenajat arenele de joc, 
pistele, popicele și bilele fi
ind omologate de specialiști 
ai forului de resort, pretu
tindeni remareîndu-se efor
turile organizatorice pentru 
impulsionarea acestui sport. 
O contribuție însemnată la 
buna desfășurare a întrece
rilor o au și arbitrii. 30 de 
„divizionari" au fost convo- 
cați la sediul federației pen
tru a se pune la punct cu 
ultimele amănunte ale in
troducerii noului regulament. 
Sperăm că de acum înainte 
arbitrii vor adopta o linie 
comună în conducerea jocu
lui, dînd dovadă de compe
tență și obiectivitate, atribu
te care cinstesc titlul ce-1 
poartă. în sfîrșit, sportivii și 
cadrele tehnice” trebuie să-și 
ridice necontenit nivelul cu
noștințelor, pregătindu-se me
todic. Prin urmare, antrenori-

Iii
lor și instructorilor voluntari 
le revine sarcina de mare 
răspundere de a-și pregăti e- 
levii după cerințele impuse 
de creșterea valorică a re
zultatelor.

Atmosfera de însuflețire în 
care s-au desfășurat prepa
rativele în vederea startului

constituie un puternic argu
ment că noul sezon competi- 
țional va începe sub cele mai 
bune auspicii. Nădăjduim că 
așteptările nu vor fi înșelate, 
că atît organizatorii, membrii 
comisiilor locale, arbitrii cît 
și antrenorii, instructorii și 
sportivii se vor strădui — 
printr-un efort colectiv — să 
demonstreze că înființarea 
diviziei de popice va marca 
un evident progres.

Tr. IOANIȚESCU
Programul primei etape la 

rubrica „Unde mergem ?“.

CLASAMENTE
MASCULIN

SERIA I

1. Tract. Bv.
2. Voința Buc.
3. Cauciucul Or.

Gheorghiu-Dej
4. A.S.A. Tg. M.
5. Med. Tg. M.
6. Chim. Făg.

7 S
7 5 

Gh.
7 5
6 5
7 4
7 3

0
0

2
2

133-108
131-112

10
10

o 
o 
o 
o 

7. Șt. Palatul Culturii
— ■ ■ ■ - 2 -Ploiești 7

8. Inst. pedagogic
Bacău 6

9. Agron. Iași 7
0. Polit. Buc. 7

seria A

1

1.
2.

3.

4.

6.
7.
8.

9.

Unlv. Cv. 
Min. Bala 
Mare 
Tehnometal 
Timișoara 
Metalul C. M. 
C.S.M. Reșița 
Șt. Lovrin 
Gloria Arad 
Textila 
Cisnfidl» - 
Șt. Petroșenl

10. Electroputere
Craiova

7

7

2
2
0

0
0
1

2
1
3
4

4

4
5
6

II-A

5 0 2

4 0 3

4 0 3

110- 93
112-106
103-111
91-102

104-126

75- 85
123-119

95-115

134-119

148-123

5

4
4
1

10

8

FEMININ B
I
7 10

7
7 3 13
7 3 13

2
3

6 3
7 3

7 3
6 3

7 1

1
1

0
0

0

4
8

124-113 
131-122 
122-116 
110-112 
120-123

143-138
120-127

6 108-137

8
7
7
7
7

6
6

I

SERIA
1. I.E.F.S. BUC.
2. Chimia Orașul 

Victoria
3. Polit. Galați
4. Șc. sp. nr. 2 

București
5. Lie. nr. 2 Iași
6. Șc. sp. Ploiești
7. Spartac 

Constanța
8. Inst. pedagogie 

Bacău
9. Șc. sp. Buzău

10. Polit. Iași
SERIA

1. C.S.M. Sibiu
2. Univ. Cluj
3. Șc. sp. 

Petroșenl
4. Mureșul Tg.
5. Voința 

Sighișoara
6. Zorile Bistrița
7. Univ. II

Timișoara
8. Unlv. Cv>
9. Șc. sp. Tg. M.

10. Constructorul 
Bala Mare

A

M.

o 77-32 14

7
7

4
4

1
1

2
2

62-47
68-63

9
9

7
7
7

3
3
2

2 2
0 4
2 3

69-71
57-69
45-47

7 2

2
1
1

7 4
7 3

2 3

1
1
0

1
1

0 3
2 2

41-59

55-54
42-53
50-71

87-50
85-68

63-63
80-68

6

5
3
2

12
12

7
7

3
3

2 
0

2
4

64-58
63-72

8
6

7
7

2
1

2
2

7 2 0

3
4
5

52-51
65-94
59-75

S
5
4
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Seria a H-a

C. FILIȚA, coresp.

Seria a Ill-a

$. N. OLTENIȚA - OLIM
PIA GIURGIU 4—0 (2—0). 
Golurile aparțin lui Stuparu 
(min. 18 și 78) și Laurențiu 
(34 și 65).

RAPID — „U" CRAIOVA

FLAMURA ROȘIE TECUCI 
— CHIMIA MARAȘEȘTI 
3—0 (1—0). Au marcat: Du- 
mitriu (min. 11), Zidaru (66) 
și Dumitrescu (73). N. Dumi
tru, de la Chimia, a fost e- 
liminat din joc în min. 57.

Codreanu către Greavu:
— Cu viteza a treia, cu viteza a treia, că altfel nu trecem...

I. PKEDESCU, coresp. ÎNAINTEA

Pag. a 3-a

DIALOG CU CITITORII
In ultimele rile, numeroși ci- 

titori din București șl din pro. 
vinele s-eu adresat redacției 
noastre, tn ....
nemulțumiți 
rul publică, 
tîrziere de 
înregistrate ._ ------------ -------„----
din Mexic (Inclusiv cele ale spor-

i adresat ____ ___ _
scris sau telefonie, 
de faptul că zla- 

In general, cu o în- 
24 ore, rezultatele 

la Jocurile Olimpice

SILVIU PLOEȘTEANU
A PRELUAT CONDUCEREA

TEHNICĂ A ECHIPEI

ETAPE!

TRACTORUL
Conducerea secției de fot- 

*bal .Tractorul" Brașov ne-a 
comunicat ieri că a încredin- 
Jțaț conducerea tehnică a e- 
chipei, antrenorului SILVIU 
PLOEȘTEANU

PETROLUL

desene de
NEAGU RADULESCU

CRIȘUL

Dridea către Cociș și ffar- 
șani:

— Și acum să vă liniștim 
puțin... apele!

FAȚĂ IN FAJĂ ULTIMELE VEȘTI PĂRERILE CRONICARILOR
STEAUA : Andrei — Ro- 

țaru, Sătmăreanu, D. Nl- 
colae, Vigu, D. Popcscu, 
Negrea, Pantea, Tătaru, 
Voinea, Creinlceanu.

JIUL : Stan — Talpai, 
Georgescu, Stocker, Mi
hai, 6. Popescu, Sandu, 
Peronescu, Ionescu, Li
bardi, Naldin.

Va arbitra : M. Rotaru 
(Iași), ajutat Ia linie de 
O. Calugherovlci (Brașov) 
și A. Pop (Oradea).

• Cuplul de antrenori Covaci—Onisie anun
ță, în linii mari, aceeași echipă care a dis
pus de Vagonul. Deci, Sătmăreanu — fundaș 
central, Rotam — fundaș dreapta și, în con
tinuare, Sorin Avram și Constantin — re
zerve.

® Antrenamente intense la Jiul, cu accent 
pe omogenizarea liniei de fund, de care 
Ozon se declară în continuare nemulțumit. 
Antrenorul 
lot.

în drum 
la Mediaș, 
neri, prin 
Achirn, respectiv Dodu.

Jiului are la dispoziție întregul

spre București, Jiul a jucat joi 
cu Gaz metan : 2—-1 pentru mi- 

golurile marcate de Ionescu,

Steaua este tot așa de mare favorită, cum 
a fost Matson la aruncarea greutății. Are jucă
tori mai buni și, alarmată de unele eșecuri 
care i-au umbrit existența in această toamnă, 
a devenit acum prudentă. Va fi, probabil, o 
continuă hărțuială în careul Jiului, întreruptă 
uneori de incursiunile lui Peronescu, Ionescu, 
sau Libardi.

Dar să ne amintim că echipa lui Ozon a 
cîștigat la Constanța și că nu are, deci, obi
ceiul să se decreteze dinainte victimă. 
(R. BALABAN).

U.T.A. : Gornea — Bi- 
rău, Bacoș, Pojoni, Bro- 
șovschi, Petescu, Lereter, 
Șchiopu, Axente, Domide, 
Moț.

DINAMO BUCUREȘTI : 
Coman — Popa, Dinu, sto
enescu, ștefan, Ghergheli. 
Nunweiller VI, Pîrcălab, 
Frățilă, Dumitrache, Lu- 
cescu.

Va conduce un arbitru 
din R. P. Bulgaria, ajutat 
la linie de C. Nițescu și 
E. Bucșe (ambii din Si
biu).

• Joi, textiliștîi au învins categoric (4—0) 
pe Honved Budapesta, însă la capătul unui 
meci mediocru. Au înscris Domide (2), 
Axente și Moț.

în privința echipei de duminică, Coco Du
mitrescu a declarat: „Rezultatul egal în de
plasare este asemănător cu o victorie. Șl 
cum la victorie echipa nu se schimbă..."

® Jocuri-șeoală cu echipa de tineret, zil
nic, la Dinamo. Bazil Marian se va folosi, 
după toate probabilitățile, de serviciile lui 
Stoenescu (ca fundaș central), ale lui Radu 
Nunweiller (ca mijlocaș stînga) și ale cu
plului central Frățilă — Dumitrache.

Cuvîntul „derby" a cam fost luat la... pur
tare în ultimul timp, pierzînd astfel mult din 
semnificația sa. La Arad, însă, avem de-a face 
cu un veritabil derby, cu un meci de campio
nat de prim ordin, prin prisma echipelor care 
se înfruntă și mai ales a pozițiilor și perspec
tivelor lor în clasament. U.T.A., cu evoluția 
ei de săptămîna trecută, ne-a convins numai 
pe jumătate, in timp ce Dinamo București ne-a 
oferit în cele 90 de minute cu Farul un „cer
tificat de garanție". Dar noi știm cit valo
rează acest certificat. Mai ales în fotbal! Vom 
asista la un „X*T Probabil... (J. BERARIU).

tivilor români). Intr-adevăr, in 
comparația cu alte publicații 
(de pildă, „Informația Bucureș- 
tlului") — ca să nu mal vorbln 
de radio și televiziune — situa
ția ziarului nostru In această 
perioadă a Olimpiadei este de
zavantajoasă, dat fiind decalajul 
orar existent între România și 
Mexic. Dependent de anumite 
condiții obiective de tipărire și 
de difuzare, ziarul „Sportul" nu 
poate publica în numărul din 
ziua următoare decît numai a. 
cele rezultate care ne vin din 
Mexic pînă în jurul orei 24. In 
cazul obținerii de către sportivii 
români ~ ------ ------
eelente 
Viorica 
Peneș), 
mers"
se trage la rotativă), unele mo
dificări la pagina I, dar bine
înțeles numai pentru o parte din 
tiraj. Exemplarele tipărite pînă 
în acel moment rămîn nemodi- 
ficate și se difuzează împreună 
cu celelalte. Iată, deci (pentru 
cititorii ce s-au arătat contrari
at de această situație), expli
cația pentru care în 
octombrie s.au găsit .. ____
atît exemplare care cuprindeau 
vestea marelui succes 7'
Viscopoleanu, cit șl exemplare 
tn care importanta veste lipsea.

In ceea ce ne privește, am fl 
deosebit de bucuroși 
pe timpul Olimpiadei 
multe prilejuri pentru 
schimbări „din mers".

★
Un grup de studenți 

Universității clujene se 
feră, în scrisoarea lor, 
arbitrajele de fotbal necores
punzătoare din ultima vre
me, fiind de părete că una 
din cauzele principale care 
generează această ștare de 
lucruri este slaba exigență 
manifestată la promovarea 
anumitor „cavaleri ai fluie
rului" în lotul republican. 
Semnatarii scrisorii conside
ră că uneori nu calitățile ar
bitrilor sînt cele care deter
mină în 
promovare, 
prietenie și

Desigur, 
ceilalți cititori care ni s-au 
adresat în această chestiune 
(printre care și tovarășul A. 
Negulescu din București), în 
general toți iubitorii fotba
lului, au motive întemeiate 
pentru a formula critici se
vere asupra stărilor de lu-

a unor performanțe ex- 
(eum s-a întîmplat cu 
Viscopoleanu și Mihaela 
se pot, însă, face „din 

(adică în timp ce ziarul

ziua de 15 
la vînzare

al Vlorlcfil

să 
cit 

astfel

avem 
mal 

de

ai
re
ia

principal această 
ci relațiile de 

de interese.
studenții clujeni,

A.S.A. TG. MUREȘ : So- 
lyom — Șleam, Balaș, 
Toth, Chiru, Siko, Ciutac, 
Lucaci, Mureșan (Lungu), 
Raksi, Silaghi.

UNIVERSITATEA CLUJ: 
Ringheanu — Codrea, 
Anca, Solomon, Șopterea- 
nu, Crețu, O. Ionescu, 
Ulfăleanu, Crișan, Oprea, 
Barbu.

Va arbitra M. Blcă, a- 
jutat la linie de C. Petrea 
și E. Martin (toți din 
București).

• într-un meci amical, desfășurat joi, 
A.S.A. a surclasat, cu 11—1, o combinată 
Viitorul — Stăruința, din campionatul jude
țean, prin golurile marcate de Lungu (5), 
Mureșan (3), Silaghi (2) și Siko. Antrenorul 
Bone oscilează între Lungu și Mureșan pen
tru postul de „avansat" dreapta.(I. Păuș — 
coresp. principal).

• Cu C. Teașcă revenit din concediu, 
clujenii s-au antrenat cu asiduitate, „în 
familie", acordînd o atenție specială efica
cității liniei de atac. Mustețea este, în con
tinuare, indisponibil, iar utilizarea lui Neșu 
este problematică.

E de așteptat ca, după trei înfrîngeri conse
cutive, echipa universitarilor clujeni să caute 
să-și 
cala

stopeze la Tg. Mureș coborișul pe verti- 
clasamentului.

de asemenea, de așteptat ca echipa lui 
să nu fie de acord cu... punctul de

F. C. ARGEȘ : Niculescu
— Ciolan, FăciuȚete, Vlad, 
Ivan, Prepurgel, Nuțu,

Radu, Kraus, Dobrin. Jer- 
can.

PROGRESUL : Manta — 
V. Popescu, Măndoiu, Gra
ma, Ad. Constantinescu, 

Neacșu, Șoangher, R. Io
nescu, Matei, Oaidă, Țară- 
lungă.

Va arbitra A. Toth, a- 
jutat la linie de M. Bădu- 
lescu și S. Patkos (toți 
din Oradea).

• La Pitești, joi, echipa lui Dobrin a 
jucat două reprize a 45 de minute: 3—1 
cu juniorii și 0—0 cu tineretul. Continuă să 
fie accidentați Olteanu și Ioniță, care nu 
vor fi utilizați. Sub semnul întrebării ră- 
mîne și folosirea lui Barbu. Fundaș dreapta: 
Ciolan. (I. Fețeanu — coresp. princ.)

• Elevii lui Drăgușin și Știrbei s-au an
trenat zilnic. Nu se preconizează modificări 
în formație. Mîndru și Mateianu sînt indis
ponibili

E, 
Bone 
vedere al clujenilor și să facă totul pentru a 
obține o nouă victorie pe terenul propriu. Cal
culele hîrtiei conduc spre un „1“ solist; să 
vedem, insă, care va fi transpunerea calcule
lor pe teren... (I. PĂUȘ — coresp. principal).

Argeșul a realizat 0—0 la Oradea. Progresul 
a realizat tot un rezultat de egalitate, 2-^-2, 
insă beneficiind de avantajul terenului pro
priu. Făcînd calculele de rigoare, ajungem la 
concluzia că F. C. Argeș are șanse să 
Bucureștenii știu, însă, să lupte și vor 
pe cit posibil, de faptul că piteștenii 
putea alinia cea mai bună formație a 
Dobrin în teren și cu cele cîteva mii 
porteri din tribună, este probabil, totuși, că 
F. C. Argeș va reuși să ciștige, făcînd astfel 
un salt in clasament șt îndepărtindu-se deci 
de un loc care nu-i șade bine adversarei prin
cipale a Stelei din campionatul trecut 
(C. ALEXE).

cîștige. 
profita, 
nu 
lor. Cu
de

vor

su-

ETAPA ® Startul se dă astăzi: Steaua — Jiul și Dinamo Bacău
Vagonul • Derbiul etapei pe malurile Mureșului: U.T.A.

A XI-A Dinamo București 9 Rapid primește replica liderului
• învingătorii și învinșii lui Leixoes fată in fafă!

PETROLUL : Ionescu — 
Gruber, Bădin, Pal, Mo- 
canu, luhas, Alexiu, Flo- 
rea II (Oprișan), Dincuță, 
Dridea, Grozea.

CRIȘUL : Baumgartner
— Balogh, Serfozo, E. 
Naghl, Popovici, Bule, 
Cociș, Cefan, Suciu, N. 
Alexandru, Harșanl.

Va arbitra N. Petricea- 
nu, ajutat la linie de C. 
Popa șl C. Ghemingean 
(toți din București).

® După antrenamente în familie, joi, pe
troliștii „s-au jucat" cu echipa Geamuri 
Scăeni Boldești: 12—1. Autorii golurilor : 
Dincuță (4), Dridea (3), Grozea (2), Florea II, 
Oprișan și Mocanu. în rest, nimic nou... 
(A. Vlăsceanu — coresp. princ.).

• Popovici (2) și Suciu sînt marcatorii 
golurilor prin care Crișul a dispus joi de 
divizionara C Unirea (scor 3—1). Antreno
rul Ferenczi este îngrijorat: Kun I — ruptu
ră de ligamente, Kun II se resimte după 
entorsa suferită, Dărăban — stare gripală. 
(I. Ghișa — coresp. princ.)

Petroliștii primesc miine vizita uneia din 
cele mai tinere și capricioase formații din „A“; 
care în deplasare se simte aproape mai bine 
ca acasă; echipa care a obținut in acest sezon 
cea măi senzațională victorie in Capitală, în- 
vingînd Steaua, echipa care a pierdut 
mul minut la Bacău ș.a.m.d. Pe scurt, 
au devenit de temut... gazdelor. Ce va 
la Ploiești ? Părerea mea: un meci
care, sint sigur, va place publicului. (C. MANTU)

in ulti- 
orădenii 
fi miine 
frumos,

RAPID: Rămureanu (Ră- 
ducanu) — Ștefan, Lu- 
pescu, Costea, Mitrol, Pop, 
Dumitru, Petreanu, Năs- 
turescu, Neagu, Codreanu.

UNIVERSITATEA CRA
IOVA : Plică — Niculescu, 
Mlncă, Bîtlan, 
Strîmbeanu, Ivan, 
Neagu (Martinovici), 
blemenco, Cîrciumărescu.

Va conduce un arbitru 
din R. p. Bulgaria, ajutat 
Ia linie de V. Topan șl' I. 
Cîmpeanu (ambii din 
Cluj).

Popa, 
Nlță, 

O-

— Pleșa, 
Dumbra- 

Badea, 
Ologu.

IAȘI : 
lanul,

• Noii antrenori ai Rapidului lucrează 
intens la omogenizarea formației. Pentru du
minică se dă ca posibilă reintrarea lui 
Motroc.

9 Liderul s-a antrenat de zor toată săptă- 
mîna. Joi, întâlnind pe A.S.A. Craiova din 
campionatul județean, universitarii, în vervă, 
au marcat 9 goluri — Martinovici (3), Oble- 
menoo (2), Strîmbeanu (2), Neagu, Ivan — 
fără să primească vreunul. (M. Vlădoianu — 
coresp.)

Liderul vine tn Capitală cu tradiționala-i 
ambiție care, mai ales in această toamnă, are 
— în materie de fotbal —■ totală „acoperire" 
Cum Rapidul nu mai este... Expresul de altă
dată, n-ar fi exclus ca fiii Băniei să se în
toarcă „tn patrie'1 cu vreun punct (dacă nu 
chiar cu două).

Nu trebuie, insă, neglijată nici voința Rapi
dului, hotărît să lupte „pe viață (In A) și pe 
moarte". Anticipăm o întrecere la cea mai 
înaltă tensiune și prevedem victoria echipei 
mai lucide, mai stăptnă pe nervii proprii. 
(M. POPESCU).

FARUL : Uțu 
Stoica. Koszka, 
vă. Antonescu. 
Sasu, Tufan, Iancu,

POLITEHNICA 
Cizlc — Romilâ, 
Stoicescu II, Gavrilă, ște- 
fănescu, Contardo, Incze, 
Goleac," Cuperman, Vornl- 
cu.

• După trei înfrîngeri consecutive, Farul 
este decis să-și apropie mîine victoria. în 
meciul de verificare, cu Marina Constanța 
(camp, orășenesc), elevii lui Cosmoc au do
vedit o mare poftă de joc. Scor : 12—0. Kallo 
a reluat antrenamentele, dar duminică nu 
va juca. (C. Popa — coresp. princ.)

Va 
jutat 
și O. 
lăți).

arbitra G. Bîrsan, a- 
la linie de V. Liga 
Turcitu (toți din Ga-

• Val de indisponibilități la Iași: Con- 
stantinescu (hernie de disc), Lupulescu (frac
tură de falange), Deleanu (întindere de liga
mente la genunchi). Așa că, rezervele au 
cuvîntul... (D. Diaconescu — coresp. prina.)

Toamna, cînd soarele și vilegiaturiștii pără
sesc litoralul, duminicile devin cam monotone 
la Constanța. Amatorii de fotbal găsesc insă 
un dulce refugiu la meciurile Farului. (Cu 
excepția acelei „triste duminici" furnizate de 
Jiul) Ce se va intîmpla acum, cînd localnicii 
primesc replica ieșenilor ? Farul pornește fa
vorit din block-start-uri. Dacă nu 
pe drum și — mai ales 
— Sasu — Tufan — . 
mal, victoria nu poate 
Mai există un „dar". , 
doxal, în fotbal o i 
(G. MIHALACHE).

„clachează'
i — dacă „ștafeta" Badea 
Iancu funcționează nor- 
scăpa localnicilor. Dar... 
Surpriza pe care, para- 
aștepți mai totdeauna...

DINAMO BACĂU : Ghiță 
— Kis, Nunweiller IV, Ve- 
licu, Maghiar, Nedelcu, 
Vătafu, D. Ene, Dembrov
schi, Ruglubel, David.

VAGONUL : Gherghel — 
Lenarth, Mihal, Boroș, 
Stănoale, Dvorjac, Schwel- 
llnger, Arnoțchi, Dem
brovschi, Adam, Macavei.

Va arbitra O. Comșa 
(Craiova), ajutat la linie 
de V. Roșu șl M. Clțu 
(ambii din București).

® Antrenamente zilnice în tabăra băcăua
nă. Miercuri s-a procedat la un joc-școală 
cu Letiea Bacău (div. C), în care s-a urmă
rit omogenizarea compartimentelor și mai 
puțin rezultatul. în ceea ce privește echipa 
de sîmbătă, se pare că David va fi preferat 
lui Volmer. Joacă sigur Nedelcu. (I. Iancu — 
coresp. princ.).

® Nimic deosebit la Vagonul, cu excep
ția accidentării lui Sfîrlogea, care va fi în 
locuit de Dvorjac. Echipa speră într-un meci 
egal, foarte util poziției precare din clasa
ment. (Gh. Nicolăiță — coresp.)

Este indiscutabil că Dinamo, pe teren pro
priu și în fața infocaților suporteri băcăuani, 
are 9 șanse din 10 în a întrece echipa lui Toma 
Jurcă... Argumente: Nicușor și compania ce
dează rar puncte in fief-ul propriu, iar „vago- 
niștii", surclasați duminica trecută la Arad de 
Steaua, par a fi pierdut definitiv busola în 
acest final de tur. Deci, in mod normal, elevii 
lui Nicușor nu pot scăpa victoria. Cu atît mai 
mult cu cit băcăuanul Dembrovschi trebuie să 
„pluseze" pentru pașaportul de Lisabona... 
(OV. IOANIȚOAIA).

crurl din domeniul arbitra
jului. Credem, însă, că prin 
recenta reorganizare a Cole
giului central de arbitri s-au 
creat condițiile necesare pen
tru curmarea dificultăților 
constatate. Seriozitatea dez
baterilor la consfătuirea ar
bitrilor republicani, care a 
avut loc joi, precum și mă
surile luate cu acest prilej 
sînt indicii încurajatoare că 
situația arbitrajelor se va 
schimba în bine.

★
După meciul pierdut de Rapid 

la Belgrad, în „Cupa orașelor 
tlrgurl", tovarășul Ion Chiru din 
București ne-a trimis o carte poș
tală în care tuna șl fulgera îm
potriva lui Neagu pentru marea 
sa ratare din prelungiri. N-am 
răspuns pină acum acestei scri
sori, considerînd că timpul o va 
face mai bine decît. noi. Și iată 
că înaintașul rapidisț a început 
să dea goluri șl pentru echipa sa. 
E drept că Neagu continuă, to
tuși, a fi deficitar sub raportul 
eficacității, dar. oricum, el se 
bucură în prezent de o mai mare 
încredere din partea suporterilor 
Rapidului. Probabil șl din partea 
tovarășului Ion Chiru.

★
Tovarășul Traian Blaga, 

tehnician' la Uzinele „23 Au-

gust", ne adresează reproșul 
că în . ziarul nostru se cam 
face abuz de termeni străini, 
Nu putem, firește, contesta 
că unii redactori exagerea
ză cîteodată din acest punct 
de vedere. Dar nu împărtă
șim nici opinia tovarășului ' 
Blaga, potrivit căreia ar tre
bui eliminați termenii: „li
der", „fair-play", „nonșalan
ță" etc., după cum rm găsim 
că este greșit a se spune 
„careu", „corner" și „penalii" 
în loc de „spațiu de pedeap
să", „lovitură de colț" și „lo
vitură de pedeapsă", așa cum 
propune domnia-sa. Toți a- 
cești termeni au, de multă 
vreme, o largă circulație în 
presa sportivă și nu 
derăm a fi de vreun 
eliminarea lor totală.

★
Fotbaliștilor clubului 

versitatea" Craiova și 
ror celor ce au trimis pe 
adresa redacției noastre feli 
citări pentru Viorica Visco 
poleanu, Mihaela Peneș și 
Ionel Drîmbă le mulțumim 
în numele acestora și îi asi
gurăm că mesajele lor vor 
fi aduse la cunoștința desti
natarilor.

consi
folos

„Unt 
tutu

I. MITROFAN

FĂRĂ COMENTARII...
Colegiile de arbitri din 

Brașov și Tg, Mureș au pro
cedat, cu cîteva zile în urmă, 
la un interesant schimb de 
experiență, în orașul de pe 
Mureș, constînd în discutarea 
în comun a unor referate, pe 
marginea regulamentului de 
joc, și a noilor dispozițiuni 
ale F.R.F. în după amiaza- 
aceleiași zile, urma să aibă 
loc un „amical" între echipele 
de arbitri ale celor două co
legii, meci pentru care se fă
cuse publicitate la Tg. Mureș 
și se Vînduseră cîteva sute 
de bilete. O partidă care 
strînge în terenul de joc cîțiva 
dintre foștii jucători de re
nume ai fotbalului nostru — 
Ghiță Albu, Seredai, Incze,

Ionescu-Crum, Mesaroș etc. — 
era firesc să găsească în ora
șul divizionarei A.S.A. cîteva 
sute de interesați...

Dar, la stadion : surpriză !
Conducerea clubului „Mure

șul" din localitate interzice 
arbitrilor pătrunderea în tere
nul de joc pe eternul lait
motiv al- STRICĂRII GA
ZONULUI !?

Atitudinea aceasta — cu 
atît mai regretabilă, cu cît. 
declară prohibită intrarea în 
teren a unor vechi internațio
nali, oricînd pildă pentru ge
nerația de astăzi — ne răpește 
orice posibilitate de comen
tariu...

Să fi devenit stadioanele 
„tabu" ?

Cursa automobilista de 1000 km de la Paris a fost ciștigată 
de echipajul vest-german Hermann — Stommelen pe un 
Porsche 90S, acoperind distanța în 6h20:01,0 (medie orară 
161,301 km;. Tn foto : mașina Porsche trece victorioasă linia 
de sosire Foto : ASSOCIATED PRESS

SUCCES al con- 
SPECIAL PRONOEX- 
9 OCTOMBRIE 1968

MARELE
CURSULUI
PREȘ DIN
• 31 AUTOTURISME * 3 PRE
MII A 200 00» LEI • IN TOTAL 

28 885 PREMII

Concursul special Pronoexpres 
din 9 octombrie, primul concurs 
la care s-a aplicat avantajoasa 
formulă tehnică „5 din 45", s-a 
soldat cu un mare succes : 28 885 
premii din care 31 autoturisme, 3 
premii a cite 200 000 lei ș.a.

Iată lista completă a premiilor : 

EXTRAGEREA I. Categoria I :
3 variante a 200 000 lei ; a n-a : 
297,5 a 991 lei ; a Ill-a : 7223,5 a 
40 lei.

Report la concursul 
preș de miercuri
a.c. extragerea I, categoria 
118 795 lei.

Pronoex-
16 octombrie

I =

Cate-
22 310 

: 12 682

EXTRAGEREA A II-A. 
goria A : 16,5 variante a 
lei : B : 1122,5 a 230 lei ; C : 
a 20 lei.

Ciștlgătorll celor 3 premii a 
200 000 lei sînt următorii : Cordoș 
loan din Bistrița, Chirilă Neculal 
din Lupenl șl Lazarluo Toader 
din București.

PREMIILE 
categoria I : 6 
5 autoturisme 
sorți și un premiu in bani

a
109 variante a 1 000 lei ; a 
446,5 variante a 100 lei.

valoare de 10 000 Iei i

SUPLIMENTARE : 
variante din care 
prin tragere la 

in 
H-a : 

III-a 1

cate-
„Volga"

In meci internațional 
de fotbal, la Lyon, 
Spaniei a dispus de 
Franței cu 3—1 (1—0). 
tele oaspeților au fost
cate de Pirri, Ufarte și Luiz, 
iar pentru gazde a marcat 
Blanchet. Au asistat 40.000 de 
spectatori.

amical 
echipa 
cea a 
Punc- 
mar-

noiembrie la Newcastle. Da
tele a 9 meciuri — printre 
care și cel dintre F. C. Argeș 
"■ Izmir — nu sîntși Goztepe 
încă fixate

Alte întîlniri internaționale 
de fotbal: la Copenhaga, Da- 
nemarca-Scoția 0—1 (a marcat 
Lennox, min. 70) ; la Roma. 
Italia-Franța 0—1 (tineret).

In turneul olimpic (demon
strativ) de tenis de la Guada
lajara, s-au înregistrat rezul
tatele : Orantes (Spania)-Pie- 
trageli (Italia) 2—6, 6—1, 6—3, 
7—5 ; Gisbert (Spania)-McMa- 
nus (S.U.A.) 6—2, 8—6, 6—2 ; 
Zarazua (Mexic)-J. Ulrich 
(Danemarca) 6—4, 6—1, 6—1

In cadrul turneului inter
național de judo de la Basel, 
victoria la categoria grea a 

de elvețianulfost obținută
Erich Gubel, clasat înaintea 
cehoslovacilor Oldrich 
manek și Helmut Runczewski.

Hej-

internațional deTurneul 
volei feminin de la Leipzig a 
fost cîștigat de echipa. S.' K. 
Leipzig cu 6 p. Urmează: 
Dynamo Berlin 5 p, Di[(K 
Leipzig 4 p, AZS Gdansk. 3 p.

La ’Varșovia, a început un 
turneu internațional de judo 
la care participă sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană și Polonia. Pe echi
pe, victoria a revenit forma
ției Letnik . Varșovia. Con
cursul continuă cu întrecerile 
individuale.
E

In turul final al „Cupei Eu
ropei centrale" la fotbal, cam
pioana Cehoslovaciei, Spartak 
Trnava, a învins pe teren 
propriu cu 1—0 (0—0) pe
Steaua roșie Belgrad.

PREMIILE SPECIALE : 
gorla B : 2 autoturisme 
— Crețu I. Corneliu — Tr. Măgu
rele șl Buznea Neculal — Blrlad; 
categoria C : 9 autoturisme „Re
nault 10 Major" — Isuf Constan
tin — Făgăraș ; Opran Silvia — 
București ; Gherescu Zaharia — 
Caransebeș ; Toderean Ioslf —
Dej ; Costandache Gheorghe —
Iași ; Hejas Ștefan — Reghin ; 
Guran Constantin — Băbenl, jud. 
Vîlcea ; Drăgnescu Elena — Bucu
rești șl Păsărolu Constantin — 
București ; categoria D : 15 auto
turisme prin tragere la sorți șl 
348 variante a 500 lei ; categoria 
E : 6 606 variante a 50 lei.

Au fost programate o serie 
de meciuri din turul II al 
„C.O.T.", la fotbal. Una dintre 
cele mai echilibrate întîlniri, 
Sporting Lisabona-Newcastle 
United, se va disputa la 30 
octombrie Ja Lisabona și 20

Echipa Institutului de avi
ație din Moscova a cucerit ti
tlul de campioană de handbal 
masculin a U.R.S.S. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Kunțevo (Moscova) — campi
oana de anul trecut — și „A- 
luminstroi" Zaporojeț. Echipa 
cîștigătoare va participa la 
„Cupa Campionilor Europeni" 
la handbal.

A XVIII-a OLIMPIADA DE ȘAH

ECHIPA ROMÂNIEI ARE ADVERSARI

tragerea

5
50

28
11

LOTO
din 18 octombrie 1968

/
43
54

8 77
60 88

70
42

Fond de premii i 858 119 lei.

PUTERNICI ÎN
LUCrANO, 18 (prin telex).— 

în seara zilei de joi a avut 
loc deschiderea oficială a ce
lei de a XVIII-a ediții a O- 
limpiadei de șah. în prealabil, 
comitetul de organizare a 
competiției a procedat la tra
gerea la sorți pentru reparti
zarea celor 56 de echipe par
ticipante în grupele prelimi
nare. Echipa României face 
parte din grupa a 6-a, ală
turi de reprezentativele : R. F. 
a Germaniei, Brazilia, Elveția, 
Norvegia, Liban, Porto Rico 
și- Hong Kong. Primele două 
clasate se califică pentru tur
neul final.

Specialiștii consideră drept

PRELIMINARII
apreciabile șansele șahiștilor 
români de a se califica în 
finală, cu toate că ei concu
rează într-una din cele mai 
echilibrate grupe. Foarte pu
ternică este formația vest- 
germană (cu marii maeștri 
Unzicker, Schmid și Darga), 
ca și cele ale Braziliei (cu 
Mecking la prima masă) și 
Norvegiei. De asemenea, El
veția, echipa țării gazdă, emi
te pretenții de calificare.

în primul meci din prelimi
narii, cu Hong Kong-ul, în 
reprezentativa României vor 
juca Fl. Gheorghiu, V. Ciocîl- 
tea, Th. Ghițescu și D. Dri- 
mer.

\



iHiiiiiiHmiiniiiiiiininiiiiniiiniiniinnniiiiiiiiiiiiiiiinnniniiiiiiiiniiniiiiiniiiiiinininiiimiiniiiinHiiniiniinniniNiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiniiHiiininiiiiinm

D E I ALTA
Ziua a V-a a întrecerilor 

atletice a fost net dominată 
de fantastica probă de tri- 
plusalt, în care ;--------
record mondial 
(17,10, Gentile la 
fost întrecut de patru gri 
consecutiv (17,22 Gentile, 
17,23 Saneev, 17,27 Prudencio, 
17,39 Saneev), iar al șaselea 
clasat a sărit peste 17 me
tri ! Fostul recordman mon
dial și dublu campion olim
pic, polonezul Jozef Schmidt, 
nu a putut ocupa decît locul 
7, deși actuala sa cifră este 
superioară celor cu care a 
cucerit medalia de aur la 
Roma și la Tokio. Din pă
cate, recordmanul nostru, Șer- 
ban Ciochină, s-a accidentat, 
neputîndu-și etala posibilită
țile.

Dacă triplusaltul a fost pro
ba centrală a zilei, nu putem 
însă trece cu vederea nici 
aruncarea ciocanului 
cursa de 5000 m, ale 
dispute pentru supremație au 
putut fi urmărite în amănunt 
pe micile ecrane. La ciocan 
s-au impus aruncătorii un
guri care, în afara titlului 
olimpic al lui Zsivotzky, au 
mai cucerit și medalia de 
bronz. (Lovas) și locul 5 (Eck- 
schmidt). La 5000 m s-a spul
berat și ultima speranță a 
marelui Ron Clarke.

AL ȘASELEA CLASAT 
LA TRIPLU — 17 METRI I

proaspătul 
și olimpic 
calificări) a

Gentile,

nici
sau 

căror

TRIPLUSALT : 1. Viktor Sa
neev (U.R.S.S.) 17,39 (rec. mon
dial și olimpic) — campion o- 
limpic, 2. Nelson Prudencio (Bra
zilia) 17,27, 3. Giuseppe Gentile 
(Italia) 17,22, 4. Arthur Walker 
(S.U.A.) 17,12, 5. Nikolai Dudkin 
(U.R.S.S.) 17,09, 6. Philipp May 
(Australia) 17.02, 7. Jozef Schmidt 
(Polonia) 16,89, 8. Mamadou Man
sour Dia (Senegal) 16,73... 13. Șer- 
ban Ciochină (România) 15,62.

CIOCAN : 1. Gyula Zsivotzkl
(Ungaria) 73,36 (rec. olimpic) — 
campion olimpic, 2. Romuald 
Klim (U.R.S.S.) 72,82, 3. Lazar 
Lovas (Ungaria) 69,78, 4. Takeo 
Sugawara (japonia) 69,78, 3. San
dor Eckschmidt (Ungaria) 69,46, 
6. Ghenadi Kondrașov (U.R.S.S.) 
69,08, 7. Reinhardt Theimer
(R.D.G.) 68,84, 8. Helmut Bau
mann (R.D.G.) 68.26.

înălțime femei : î. 
Rezkova (Cehoslovacia) 
campioană olimpică, 2.
Okorokova (U.R.S.S,)

Valentina Kozîr (U.R.S.S.) 1,80, 4. 
Jaroslava Valentova (Cehoslova
cia) 1,78, 5. Ritta Schmidt (R.D.G.) 
1,78, 6. Maria Faithova (Cehoslo
vacia) 1,78, 7. Karin Schulze
(R.D.G.) 1,76, 3. Ilona Gusen
bauer (Austria) 1,76.

110 M GARDURI : 1. Willie Da
venport (S.U.A.) 13,3 (rec. olim
pic egalat) — campion olimpic, 
2. Ervin Hall (S.U.A.) 13,4, 3.
Eddy Ottoz (Italia) 13,4 (rec. eu
ropean), 4. Leon Coleman 
13,6, " —
13.6,
13.7, 
13,7, 
14,0.

'5 000

HBhne (R.D.G.) 4h 20:13,6 —
campion olimpic, 2. Antal Kiss 
(Ungaria) 4h 30:17,0, 3. Larry
Young (S.U.A.) 4h 31:35,4, 4. Pe
ter Selzer (R.D.G.) 4h 33:09,8, 5. 
Stig Erik Lindberg (Suedia) 4h 
34:05,0, 6. Vittorio Vișini (Italia) 
4h 36:33,2, 7. Bryan Eley (M. Bri
tanie) 411 37:32,2, - ~ ■ —
draza (Mexic) 4h

de adversar. Timpul învingătoru
lui său (Hilsman — Australia) 
4:41,10 (medie orară 51,225 km/h), 
cel al Iul Emil 4:56,76, (medie 
orară 49,525 km).

8. Zuniga Pe- 
37:51,4.

RECORDURI MONDIALE 
TN PRIMELE STARTURI 

ALE ÎNOTĂTORILOR

BOLLA Șl
ÎNVINGĂTORI

STTNGU 
LA „LIBERE"

Miloslava 
1,82 — 
Antonina 
1,80, 3.

La patinoarul 
început întrecerile de lupte li
bere. La startul acestora s-au 
prezentat, printre alții, cam
pionii olimpici Enio Vilcev și 
Frodan Gardjev (Bulgaria), 
Alexandr Medved . (U.R.S.S.), 
campionii mondiali Shigeo Na
kata și Masaaki Kaneko (Japo
nia), Aii Aliev și Elken Tedeev

Insurgentes au

Consemnăm înfrîngerea ma
rilor favorite Rita Schmidt și 
Antonina Okorokova la săritura 
în înălțime de către bijutiera 
din Praga, Miloslava Rezkova.

(S.U.A.) 
(R.F.G.) 
(Suedia) 
(Franța) 
(Franța)

M : 1. Mohamed Ga-
mmoudi (Tunisia) 14:05,0 — cam
pion olimpic, 2. Kipchoge Keino 
(Kenia) 14:05,2, 3. Naftali Temu 
(Kenia) 14:06,4, 4. Juan Martinez 
(Mexic) 14:10,8, 5. Ron Clarke
(Australia) 14:12,4, 6. Wohib Ma- 
resha (Etiopia) 14:17,6, 7. Ni
kolai Sviridov (U.R.S.S.) 14:18,4,
8 Wil..... ............. ... ..........................

50 KM MARȘ :

5.
6.
7.
8.

Werner Trzmiel 
Bo Forssander

Marcel Duriez 
Pierre Schoebel

8. Fikru Deguefu (Etiopia) 14:19,0. 
Christoph

Victoria cehoslovacei Rezkova la săritura în înălțime 
considerată ca una din marile surprize ale J.O.

(U.R.S.S.), Daniel Sautin-Robin 
(Franța), Ahmet Ayik și Mah- 
mut Atalai (Turcia), campionii 
europeni Baiu Baiev (Bulga- 
lia), Zarbeg Beriașvili și Iuri 
Sahmuradov (U.R.S.S.) și me- 
daliați la alte mari competiții 
internaționale.

Dintre sportivii noștri, care 
concurează la acest stil, cea 
mai bună comportare în me
ciurile din primul tur a avut-o 
Fr. Bolla. El l-a întîlnit pe 
iranianul M. Mehdizadeh, cam
pion mondial în 1962 și 1965 și 
clasat pe locul IV la Olimpiada 
de ia Tokio. Bolla și-a domi
nat net adversarul, care, în cele 
din urmă, a și fost descalificat.

Bine a concurat și „greul" 
Ștefan Stîngu care a reușit să-l 
învingă prin tuș pe francezul 
J. Uytterhae — locul II la Jocu
rile Mediteraneene de anul tre-

Au fost decernate primele ti
tluri olimpice în concursul îno
tătorilor. Cele două finale, 
4x100 m liber bărbați și 4x100 
mixt femei au revenit sportivi
lor americani la capătul unor 
întreceri extrem de interesante. 
In proba feminină, de pildă, 
după 3 schimburi, ștafetele 
SUA și Australiei se aflau la 
egalitate, și numai cursa ex
cepțională a Susanei Pedersen a 
dus echipa sa pe primul loc. 
întrecerea crauliștilor a fost 
dominată încă de la primul 
schimb de cvartetul american. 
Zac Zorn (53,4) a luat un avan
taj serios asupra adversarilor 
săi, iar Rerych, Spitz și Walsh 
l-au menținut cu toată reveni
rea puternică a sovieticului Ili- 
cev în cel de-al 4-lea schimb. 
Rezultate tehnice :

4x100 m liber bărbați: 1.
5. U.A. (ZAC ZORN 53,4, STEVE 
RERYCH 52,8, MARK SPITZ
52.7, KEN WLASH 53,8) 3:31,7 
(rec. mondial) — campioană 
olimpică, 2. U.R.S.S. (Beliz- 
Gojman, Mazanov, Kulikov, lli- 
cev) 3:34,2 — rec. european, 
3. Australia (Rogers, Cusak, 
Windle, Wenden) 3:34,7, 4. M. 
Britanie 3:38,4, 5. R.D.G. 3:38,8,
6. R.F.G, 3:39,0, 7. Canada
3:39,2, 8. Japonia 3:41,5.

4x100 m mixt femei: 1. S.U.A. 
(KAYE HALL 67,8, CATIE 
BALL 1:16,3, ELIE DANIELS
64.8, SUE PEDERSEN 59,4)
4:28,3 (rec. mondial) — cam
pioană olimpică, 2. Australia 
(Watson, Playfair, McClements, 
Steinbeck) 4:30,0, 3. R.F.G.
(Kraus, Fromater, Hustede, 
Reineck) 4:36,4, 4. URSS 4:37,0, 
5. R.D.G. 4:38,0, 6. M. Britanie 
4:38,3, 7. Olanda 4:38,7, Ungaria 
4:42,9.

cel mexicani, Învingători
4—0 (0—0) In fața Guineei. Cla
sament : 1. Franța 4 p (8—4), 
2. Mexic 4 p (6—4), 3. Columbia 
2 p (4—5), 4, Guineea 2 p (4—9).

In grupa C, Ungaria — Izrael 
2—0 (1—0) și Ghana — El Sal
vador 1—1 (0—1). Clasament: 
1. Ungaria 5 p, 2. Izrael 4 p, 3. 
Ghana 2 p, 4. El Salvador

BASCHET

După 4 etape, in prima 
pă a turneului de baschet, 
mațiile SUA și Italiei (cite 8 
puncte) sînt neînvinse. Ele sînt 
urmate de Iugoslavia 7 p, Spa
nia 7 p, Porto Rico 
ma 5 p, Filipine 4
4 p.

întrecerile seriei 
minate de reprezentativele 
URSS și Braziliei (cite 8 punc
te), de asemenea neînvinse. In 
urma lor se află : Mexic 7 ■ p, 
Bulgaria 6 p, Polonia 6 p, Cuba
5 p. Coreea de 
cu 4 p.

STATU 
LA HOCHEI

5 p, Pana- 
p, Senegal

B stnt do-

Sud și Maroc
Victor Saneev, noul recordman al lumii la triplu salt

QUO
PE IARBA

Telefoto i A.P.-AGERPRES

I I !

Prea puține modificări în cla
samentele grupelor turneului 
de hochei pe iarbă după etapa 
a 4-a încheiată cu următoarele 
rezultate: RFG — RDG 3—2 
(1—1), Noua Zeelandă — Japo
nia 1—0 (1—0), Belgia — Mexic 
4-0 (1—0), India — Spania 
1—0 (1—0) în grupa A ; Pakistan 
— Argentina 5—0 (4—0), Fran
ța — M. Britanie 1—0 (0—0), 
Australia — Malaezia 2—0 
(2—0), Kenya — Olanda 2—0 
(1—0) in grupa B.

Clasament — grupa Ai i. 
Noua Zeelandă 7 p, 2. India 
6 p, 3. RFG 6 p, 4. Belgia 4 p, 
5. Spania 4 p, 6. Japonia 3 p,

față în față selecționatele Ceho
slovaciei și Japoniei, neînvinse 
pînă în acel moment. Forma
ția niponă a început partida în- 
tr-un ritm formidabil (15—3 
și 15—2), lăsînd impresia că va 
realiza o victorie facilă în mai 
puțin de jumătate de oră. în 
cel de al treilea set, voleibaliștii 
cehoslovaci au avut o revenire 
memorabilă. Ei și-au impus 
încetul cu încetul ritmul cel 
mai convenabil și, cîștigînd ur
mătoarele trei seturi ^15—12, 
15—12, 15—11), campionii mdn- 
diali au realizat cel de al trei
lea succes consecutiv, care le 
conferă deosebite șanse in do- 
bindirea medaliilor de aur. Alte 
rezultate

Polonia — Belgia (m) 3—0 
(6, 5, 8), SUA — Brazilia (m)

P,
3.
4.

2. L. Noveraz 
R. Aisher (M. 
R. Harmstorf

Clasa 5,5 m: 1. U. Sunder- 
lin (Suedia) 3 
(Elveția) 16 p, 
Brit.) 28,4 p, 
(RFG) 33,7 p.

Clasa „F.D.“:
(RFG) 11,7 p, 2. 
(Norvegia) 30,7 p, 
son (M. Brit.) 39 p, 
(Brazilia) 46,7 p.

U. Libor
B. Lofterod

R. Patti-
R. Conrad

1.

3.
4.

MEDALIILE S-AU 
LA CÎNTAR

DECIS

DE LA O ZI LA ALTA

HALTERE. Cel doi reprezen
tanți sovietici, Boris Sellțki și 
Vladimir Bellaev, au dominat cu 
autoritate Întrecerile categoriei 
mijlocii, pe care au închelat-o cu 
un nou record olimpic (v.r. Pluk- 
felder — 475 kg — Tokio 1964).

Campionul de acum patru ani, 
cehoslovacul Hans Zdrajila (a- 
tuncl concurent la semlmljlocie) 
a urcat cu o categorie de greutate 
dar a... cobortt cinci locuri in 
clasament.

REZULTATE TEHNICE : 1. Bo
ris Sellțki (U.R.S.S.) 485 kg, 2. 
Vladimir Bellaev (U.R.S.S.) 4S3
kg, 3. Norbert Ozimek (Polonia) 
472,5 kg, 4. G. Veres (Ungaria) 
472,5 kg, 5. Karl Arnold (R. D 
Germană) 467,5 kg, 6. H. Zdrajila 
(Cehoslovacia) 442,5 kg. /

Medalia de aur cit șl cea de 
bronz au fost decise „la cîntar".

PAWLOWSKI — 
CAMPION LA SABIE

Alte rezultate : cat. 78 kg 
M. Atalai (Turcia) b.p. S. Combs 
(S.U.A.), D. Robin (Franța) b.p. 
J. Martinetti (Elveția) ; cat. 87 
kg: P. Gadjev (Bulgaria) egal 
T. Pekhman (S.U.A.), G. Holloși 
(Ungaria) b.p. U. Marcheggiani 
(Italia); cat. 97 kg: N. Neguț 
(România) p.p. Z. Kawano (Ja
ponia), S. Lomidze (URSS) b.p. 
H. Kiehl (R.F.G.) ; cat. +97 kg 
A. Medved (URSS) b. tuș G. 
Yilmaz (Turcia), O. Duraljev 
(Bulgaria) b. tuș Y. Isogay (Ja
ponia).

in finala probei de sărituri 
de la trambulină (f) s-au califi
cat: King (SUA) 98,17 p, Po- 
gojeva (URSS) 97,50 p, Gossick 
(SUA) 97,32 p, O’Sullivan (SUA) 
95,58 p, Ducikova (Cehoslovacia) 
91,57 p, Gulbin (RDG) 90,56 p, 
Baraldi (Mexic) 90,47 p, Ano- 
kina (URSS) 90,36 p, Baklanova 
(URSS) 88,89 p, Wierniuk (Po
lonia) 87,62 p, Boys (Canada) 
86,86 p, și Hilbert (RFG) 86,83 p.

7. RDG 2 p, 8. Mexic 0 p. Gru
pa B : 1. Pakistan 8 p, 2. Aus
tralia 5 p, 3. Kenya 5 p, 4. O- 
landa 4 p, 5. M. Britanie 3 p, 
6. Malaezia 3 p, 7. Franța 3 p, 
8 Argentina 1 p.

DURA 4 REGATE.,

LA POLO...

17 ALERGĂTORI 
PESTE RECORDUL OLIMPIC!

COLUMBIA — FRANȚA 2—1 
LA FOTBAL!

MOHAMED GAMMOUD1
„Primul meu obiectiv în a- 

ceastă cursă a fost să dejoc 
planul kenienilor și al etio
pienilor. In al doilea rînd, 
am căutat să nu permit aler
gătorilor cu finiș puternic să 
mă întreacă, lată de ce am 

‘accelerat după 4 000 metri și 
'am destrămat plutonul. Tre
buie să precizez că, abia în 
ultimul tur, am simțit cu a- 
devărat că victoria nu-mi mai 
poate scăpa.

Succesul meu se datorește, 
indiscutabil, repetatelor sta
gii de pregătire pe care le-am 
făcut în ultimii trei ani la 
Font-Romeu. Fără această 
pregătire la altitudine un a- 
lergător dintr-o țară de cîm- 
pie nu ar putea realiza un 
rezultat de valoare la Me
xico".

MILOSLAVA REZKOVA
„Nu am fost sigură că voi 

obține un asemenea succes. 
In ultima vreme, pregătirea 
mea s-a făcut în 
dificile. Victoria

condiții mai 
mă bucură

intă-nespus de mult și îmi 
rește speranța că, peste un 
an, aș putea să îmbunătățesc 
excelentul record mondial al 
româncei I olanda Balaș 
(1,91 m). Imediat după ter
minarea Jocurilor Olimpice, 
voi încerca să mă pregătesc 
în acest scop și va trebui, în 
cele din urmă, să izbutesc 
realizarea unui nou record al 
lumii".

WILLIE DAVENPORT

„înaintea finalei de 110 
mg eram puțin speriat căci 
alergarea mea din semifina
le nu mă satisfăcuse. Dar 
după primul gard eram in 
frunte și, apoi, totul s-a des
fășurat așa cum prevăzusem.

Finala aceasta nu este ul
tima mea alergare ca sportiv 
amator. Intenționez să mai 
practic atletismul aproxima
tiv un an. Firește, nu re
nunț la gindul de a deveni 
fotbalist profesionist dar, in 
acest joc, ai nevoie de o 
foarte mare viteză așa că voi 
mai face atletism".

Cum era de așteptat, titlul de 
campion olimpic în proba de 1 000 
m cu start de pe loc a revenit 
francezului Pierre Trentin. Per
formanța sa : 1:03,91 — medie o- 
rară 56,338 km ! Rezultatul cons
tituie un nou record olimpic (de 
altfel, 17 concurenți au realizat 
performanțe mai bune decît re
cordul olimpic de 1:07,27 
ținînd din 1960 lui Sânte 
doni) un nou record al 
(vechiul record mondial : 
aparținea italianului G. _____ _
și fusese stabilit la 21 octombrie 
1967 la Ciudad de Mexico). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
campionul mondial N. Fredborg 
(Danemarca) 1:04,61 ; J. Kiec- 
zkowski (Polonia) 1:04,63 ; G. 
Sartori (Italia) 1:04,65 ; R. Gibbon 
(Trinidad-Tobago) 1:04,66 ; L.

Loeveseyn (Olanda) 1:04,84 ; J. 
Lovell (Canada) 1:05,18 ; S. Krav- 
țov (U.R.S.S.) 1:05,21.

In sferturile de finală ale pro
bei de urmărire individuală (4 000 
m) s-au înregistrat rezultatele : 
Kurmann (Elveția) 4:45,94 învinge 
pe Crapez (Belgia) 4:49,99 ; Hils
man (Australia) 4:41,66 învinge 
pe Trevino (Mexic) 4:42,40 ; Re- 
billard (Franța) 4:39,87 învinge 
pe Kratzer (R.F.G.) 4:41,43 ; Frey 
(Danemarca) 4:37,54 (cea mai 
bună performanță din toate tim
purile t) învinge 
(Italia) 4:42,29.

Emil Rusu a fost 
la startul probei de 
dividuală, fiind depășit

Se cunosc primele 4
• calificate în sferturile de

Cea mai mare surpriză 
nizat-o echipa Columbiei care 
a învins Franța cu 2—1 (2—0). 
Calificarea însă au obținut-o 
fotbaliștii francezi, alături d«

(Urmare din pag. 1)

despre scri-cînd se va vorbi
ma românească, se va spune 
fără nici un fel de dubiu: 
atunci cînd Ionel Drimbă a 
fost campion olimpic ! Mo
mentul trebuia să fie consem
nat însă și în contemporanei
tate.

Culese la Sinaia 
de aur

Așa cum Drimbă a capotat 
in fața lui Noel complicînd 
lupta pentru primul loc al 
Olimpiadei, tot astfel Revenu, 
principalul său adversar,, a 
cedat în fața lui Mihai Țiu. 
Cum s-au petrecut faptele ? 
Vrmînd întîlnirii. pierdute de 
Drimbă, asaltul dintre Țiu șt 
floretistul francez devenea 
foarte important deoarece 
Revenu culesese două victorii 
la. compatrioții săi, destul de 
lejer cu 5—1 și 5—2, fiind la 
egalitate de victorii cu Drîni- 
bă. dar cu o întîlnire în mi
nus. Ciștigînd la Țiu, locul 
prim nu-i mai putea scăpa. 
Știind acest „amănunt", Țiu 
s-a prezentat în fața puterni
cului său adversar decis să 
rezolve în favoarea compa
triotului său rămas in cursa 
pentru medalia de aur, întîl- 
nirea cheie care putea să re
aducă egalitatea pe tabloul 
general al finalei. Probabil, 
la calcule asemănătoare se 
gîndea și Revenu cînd și-a 
salutat adversarul potrivit

echipe 
finală, 
a fur-

Cuba — SUA 6—6 (2—3, 1—1, 
1—0, 2—2) și Ungaria — Spania 
7—1 (1—0, 3—0, 2—0, 1—1) în 
grupa A ; Iugoslavia — Mexic 
9—0 (2—0, 3—0, 1—0, 3—0) și 
Olanda — Japonia 9—1 (1—0, 
3—0, 1—1, 4—0) în grupa B.

... la ele 5 categorii ale în
trecerilor de yahting conduc:

Clasa Star : 1. L. North (SUA) 
11,4 p, 2—3. F. Cavallo (Italia) 
și E. Bernet (Elveția) 40 p. 4. 
J. Albrechtosn (Suedia) 45 p.

Clasa Finn : 
(URSS) 15,7 p, 
(Austria) 39,4 
(Franța) 51 p,
(Finlanda) 60 p.

Clasa Dragon : 
richs (SUA) 14,7 p, 2. Borowski 
(RDG) 16,7 p, 3. A. Birch (Da
nemarca) 30,7 p, 4. J. Cuneo 
(Australia) 40 p.

1.
2. :
p,
4.

. V. Mankin 
H. Raudaschl
3. P. Soria
J. Wingwist

ECHIPA MASCULINĂ 
A CEHOSLOVACIEI 

LA A TREIA VICTORIE

Una din întrecerile decisive 
ale turneului masculin a pus

apar- 
Gaiar- 

lumii 
1:04,61, 
Sartori

pe Chemello

prezent și el 
urmărire in- 

copios

I

Festivitate de premiere la pentatlon modern

Telefoto : A.P.-AGERPRES

MOMENTUL DRÎMBĂ
frumosului obicei al scrimei. 
Dar în clipa următoare Țiu 
conducea cu 1—0 ! Francezul 
se trezește imediat la reali
tate și concentrîndu-se refa
ce : 1—1. Și, în continuare 
alternanța scorului dă tutu
ror emoții: 2—1 pentru Țiu, 
2—2 și iarăși avantaj de par
tea românului: 3—2. Egalat 
din nou Țiu prinde din zbor 
sau apreciază singur, nimeni 
nu-și poate da seama, sfatul 
care flutură pe buzele colegi
lor săi de echipă : Țiu trebuie 
să se bată, să aibă inițiativa, 
să-I deranjeze cu tempera
mentul său exploziv pe fran
cez. Era și momentul deoa
rece, crezînd probabil în re
laxarea lui Țiu, Revenu se 
lasă surprins de două atacuri 
fulgerătoare ale românului și 
atins de două ori, în citeva 
scurte secvențe, coboară de 
pe planșă învins. Situația dez
avantajoasă în care se aflase 
Ionel Drimbă a fost restabi
lită. Mihai Țiu, cu fața stră
lucind de pe urma efortului, 
apare cu un zîmbet larg de 
sub grilajul măștii sale. Și-a 
făcut datoria ’

dintre concuienți, au preferat 
să măsoare în lung și in lat 
culoarele sălii, trăgînd pieziș 
cu privirea spre ceea ce se 
întîmplă pe planșă. Maria Vi- 
col constată că-și mănîncă 
pînă la os degetele, dar nu

Predecesorii
lui Drimbă

Coste (Fran- 
1904 — Fonst (Cu- 
1912 — Nadi (Ita- 
1920 -

1924
Nadi (Ita- 

Ducret 
— Gau- 
1932 — 
1936 —

1900 
ța), 
ba), 
lia), 
lia),
(Franța), 1928 
din (Franța), 
Marzi (Italia), 
Gaudini (Italia), 1948 — 
Buhan (Franța), 1952 — 
D’Oriolo (Franța), 1956— 
D’Oriola (Franța), 1960 
— Jdanovici (U.R.S.S.), 
1964 — Franke (Polo
nia).

Ileana
Pe 

grup 
Unii

bancă se frământă micul 
al. sportivilor români, 
mai slabi de înger, nu

renunță s-o facă în continua
re, Olga Szabo fumează și 
zice că ea nu ar putea avea 
răbdarea dovedită de Drimbă. 
S-ar năpusti asupra lui Reve- 
nu orice ar fi! 11 admiră pe 
Ionel fără rezervă. ,,E mare.

zice ea ca pentru sine. Nu 
poate pierde". Și apoi repetă 
puțin obsedant: 
4—4, nu va fi 
4—4 !“

Cînd începe 
decisivă, tot 
din cauza concentrării 
voase, remarca : 
ei! Amîndoi sînt albi ca va
rul". Ana Ene s-a oferit să-mi 
țină la punct tabloul general. 
Fiecare caută să facă ceva, 
cu mîinile, cu picioarele, par
că pentru a-și elibera mintea, 
Anișoara pronostichează: 
„70% șanse Ionel... 3O°/o Re
venu". Olga acceptă imediat 
împărțirea. Se putea oare alt
fel ? Am început și eu să-mi 
exprim opiniile, deși mă în
curcă încă destul de serios 
bateria de becuri albe, roșii 
și verzi, ca să nu mai zic ni
mic despre arbitri, 
care tace este Ileana 
Ca și cum pe planșă 
afla soțul ei, ca și 
știe mai puțin decît 
despre el și despre 
ca și cam nu participă la eve
niment. Dar, vai, ea participă 
cel mai mult, dar în felul ei : 
tăcut și profund transmițîn- 
du-i omului cu care-și împar
te viața, fluidul ei de voință, 
limpezimea judecății ei obiec
tive, încrederea ei. Nu știu 
dacă mă credeți sau dacă mă

,,Nu va fi 
4—4, nu va fi

marea partidă 
Olga, guralivă 

ner- 
„Uitați-vă la

Singura
Drimbă.
nu s-ar 
cum ea . 
noi toți 
scrimă,

înțelegeți; această fată nu a 
scos o singură vorbă, dar a 
participat la fiecare tușă, ne- 
luindu-și ochii de pe planșa 
pe care evoluează Ionel. E 
alături de el cu toată ființa 
și tremură pentru tot ceea ce 
se întîmplă acolo, în centrul 
sălii „Magdalena Mixhuca", 
cînd Ionel a fost nedreptățit 
de arbitri, cînd Ionel a căzut 
de pe podium (și asta s-a în- 
tîmplat de două ori și putea 
să fie destul de grav pentru 
Drimbă). In tot acest timp 
Ileana n-a spus nimic... In 
ultimele clipe ale întrecerii, 
cînd Revenu a egalat la 4, 
Ileana a scăpat o spaimă din 
gitlejul ei tăcut pînă atunci, 
un sfat, o prevenire, o teamă 
pentru cel drag: „Să nu faci 
asta I". Desigur era o referire 
tehnică pe care Ionel a au
zit-o pe lungimea de undă a 
subconștientului și pe care a 
respectat-o. 
toare ataca el 
pion!...

Ileana, nu 
patru vorbe 
mai mult decît rostite, 
schimb venise îmbrăcată la 
sală ca pentru o sărbătoare 
iar eu o vedeam pentru prima 
oară cu \ părul lăsat pe spate 
și nu strîns lipit de cap. Mi-a 
fost limpede in acel moment 
că Ileana se gătise astfel pen
tru a-l sărbători pe Ionel pen
tru victoria în care ea credea 
poate mai mult decît el. Și, 
intr-adevăr, iat-o acum agă
țată de gîtul lui... Cum o fi 
ajuns acolo ?

Tiparul L F. „Informația", air. firexoiann at, 23—25. București

1. G. Friede-

Polonezul Jerzy Pawlowski, ne
lipsit din rîndul fruntașilor seri-" 
mei mondiale din 1954 încoace 
(!), este noul campion olimpic 
la sabie, performanță pe care a 
realizat-o pentru prima oară. în 
turneul final el a colecționat 4 
victorii, la fel ca și sovieticul 
Mark Rakita, campionul mondial 
al probei. în baraj, Pawlowski 
a fost mai activ și a cîștigat cu 
5—4. Pe locul 2 — Mark Rakita 
(U.R.S.S.) tot cu 4 victorii (d.b.); 
iar pe locul 3 Tibor Pezsa (Un
garia), campionul olimpic de la 
Tokio, cu 3 victorii — 6 t.p.

iată și clasamentul în conti
nuare : 4. Vladimir Nazlimpv
(U.R.S.S.) 3 victorii — 7 t.p. ; 5. 
Rolando Rigoli (italia) o victorie; 
6. Jozef Nowara (Polonia) — 
nici o victorie.

De notat că pentru locul 3 nu 
s-a mai tras asalt de baraj, ju
riul stabilind medaliatul cu bronz,- 
după tușe.

All^MEXICO
ATLETISM : ora 10 (18) — 

Greutate (F) (calificări, stan
dard 16,50 m); decatlon B 
(110 m garduri) ; ora 10,30 
(18,30) — săritura în înălți
me B (calificări, standard 
2.14 m); ora 10,40.(18,40) — 
decatlon B (disc) ; ora 11 (19)
— ștafeta 4x100 m B (serii); 
ora 12,30 (20,30) — decatlon B 
(prăjină) ; ora 15,30 (23,30) — 
4x100 m F (serii) ; ora 16 (24)
— 4x100 m B (semifinale) ; 
decatlon B (suliță); ora 16,40 
(24,40) — 4x400 m B (serii) ; 
ora 17,20 (1,20) — 1500 m B 
(semifinale) ; ora 17,50 (1,50)
— 800 m F (FINALA); ora
18,10 (2,10) — decatlon B
(1500 m).

BASCHET : ora 9 (17) și 
ora 17 (1) — meciurile:
S.U.A. — Italia, Panama — 
Porto Rico, Iugoslavia — 
Spania, Filipine — Senegal 
(grupa A) ; U.R.S.S. — Me
xic, Uruguay — Brazilia, 

i Bulgaria — Polonia, Coreea
de Sud — Maroc (grupa B).

BOX: ora 13 (21) și ora 
; 17 (1) — meciuri eliminatorii.
; CANOTAJ : de la ora 10 
: (18) — Finalele pentru locu-
; rile 1—6 în cele 7 probe.
; CĂLĂRIE : ora 9,30 (17,30)

— proba completă (dresajul).
; CICLISM : ora 10 (18) — 
: viteză — eliminatorii, serii si

sferturi de finală ; 4000 m ur-
■ mărire pe echipe (calificări); 

ora 14 (22) — viteză (semi- 
i finale și finale); 4000 m ur- 
. mărire pe echipe (sferturi de 

finală).
' HALTERE : ora 10 (18) și 
; ora 16 (24) — întreceri în
, cadrul grupelor A și B la

categoria grea (FINALA).

HOCHEI PE IARBĂ: de la 
ora 10 (18) — Pakistan — An
glia, Australia — Franța, 
Kenya — Argentina, Olanda
— Malaezia (grupa B).

LUPTE LIBERE s ora 10 
(18) și ora 17 (1) — meciuri 
eliminatorii și FINALE.

NATAȚIE: ora 10 (18) — 
200 m mixt B (serii), 400 m 
liber F (serii) ; ora 17 (1) — 
sărituri de la trambulină B 
(eliminatorii), 100 m bras F 
(FINALĂ), 100. m bras B 
(FINALĂ), 100 ni liber F (FI
NALA), 100 m liber B (FI
NALA).

POLO: ora 10 (18) și ora 
15,30. (23,30)
Spania, Italia — Mexic, Bra
zilia —■ R.F.G.,
R.A.U., S.U.A. ■
Olanda — Iugoslavia.

SCRIMĂ : ora 8.30 (16,30)
— floretă F individual (pre
liminarii) ; ora 9 (17) — flo
retă B echipe (eliminatorii și 
semifinale) ; ora 16 (24) — 
floretă B echipe (finalele pen
tru locurile 5—6 și 3—4) ; flo
retă F (preliminarii) ; ora 19 
(3) — floretă B echipe (FI
NALA).

TIR: ora 8,30 (16,30) — .:i « ... redus
și ta-

U.K.S.S.

Grecia —
■ Ungaria,

armă liberă calibru 
60 f. culcat (FINALA) 
lere.

VOLEI : ora 10 (18) 
17 (1) — Japonia —

și ora 
jyjexic

(B), Polonia — U.R.S.S. (B), 
Japonia — Cehoslovacia (F), 
Belgia — R.D.G. (B), Bulga
ria — S.U.A. (B), Mexic — 
Polonia (F), Brazilia — Ce
hoslovacia (B).

YAHTING : ora 12 (20) — 
Regata a V-a.

V

In clipa urma
și devenea căm

scosese decît 
scurte, șuerate 

In

SCRIMĂ: Echipa masculi
nă de floretă (IONEL DRÎM- 
BA, MIHAI ȚIU, TANASE 
MUREȘ ANU, IULIU FALB și 
ȘTEFAN HAUKLER) partici
pă la întrecerile eliminatorii; 
echipa feminină de floretă 
(OLGA SZABO, ECATERINA 
'IENCIC, ILEANA DRIMBĂ, 
ANA ENE, MARIA VICOL) 
'concurează la întrecerile eli- 
.minatorii.

TIR; ION DUMITRESGU 
și GHEORGHE FLORESCU 
sînt înscriși la talere, iar la 
armă liberă calibru redus 60 
f. culcat vor lua startul doi

trăgători dintre următorii pa- 
‘ FERECATU,

, ION
tru: MARIN ]
NICOLAE ROTARU, IO” 
OLARESCU. ȘTEFAN CA- 
.BAN.

ATLETISM i ILEANA SI- 
LAI participă în finala cursei 
de 800 m.

si-

17—18,30 s înregistrări de ia 
întrecerile din 18 octombrie.

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

40368


