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A XIX-OLIMPIADA iXlUJ
ILEANA SILAI. S-a năs

cut la Cluj, la 14 octom
brie 1941. înălțime 
cm, greutate 53 kg. 
sâtorită. 
studentă 
frecvență a I.E.F.S. 
parte din Clubul sportiv 
muncitoresc din Cluj. An
trenor 
Frimii 
i-au fost îndrumați 
Eug. Naghi. 
națională in 
Campioană 
1967. Deține 

republicane : 
54,5, 500 rri 
ni — 1:30,8, 
2:01,8, 1000 m

Practică atletismul 
anul 1957, l-a întrerupt 3 
ani (1961—63) și l-a re
luat cu brio in 1964 ob- 
ținînd c seamă de remar
cabile 
seamă în 
ilmpiadei

Muncitoare 
l.a secția

REPORTAJE ȘI

DE LA
TRIMISUL
NOSTRU
SPECIAL

LA A XÎX-a

COMENTARII,

Apoteoză atletică pe Stadio Universitario
• Pînă la închiderea ediției cîteva rezultate:

face

Gheorghe Biro. 
pași in atletism 

de 
Campioană 

1967 și 1968 
balcanică in 

5 recorduri 
400 m — 

— 1:12,6, 600 
800 m 

2:47,4 OLIMPIADA

succese, mal 
acest an al 
din Mexic.

DRUMUL SPRE PODIUM
AL ILENEI SILAI

Seria
(Olanda)

17 OCTOMBRIE.
Il-a. : 1. Gommers
2:04,0, 2. Silai (România) 2:04,1, 
3. Taylor (Marea ~ " 
2:04,1, 4. Zimina (U.R.S.S.)
2:04,4, 5. Wieck (R.D.G.) 2:08,1, 
6. Sheziîi (Izrael) 2:09,2.

18 OCTOMBRIE. Semifinala
I : 1. Manning (S.U.A.) 2:05,8, 
2. Silai 2:05,9, 3. Low (M. Brit.) 
2:06,6, 4. 
2:07.0, 5. 
2:08,4, 6.

Britanie)

Hoffman (Canada) 
Burneleit 'R.D.G.)

, , Zimina 2:08,5, 7. 
Kaizer-Laman (Olanda) 2:14,8, 
Nikolici (Iugoslavia) — a- 
bandonat.

19 OCTOMBRIE. FINALA :
1. Madeline Manning (S.U.A.) 
2:00,9 — record olimpic, 2. 
ILEANA SILAI (ROMANIA) 
2:02,5, 3. Maria Gommers (O- 
landa) 2:02,6, 4. Sheila Taylor 
(Marea Britanie) 2:03,8, 5.
“ ' “ :---- -- . 2:03,9,

Patricia Lowe (M. Brita- 
‘ “ ............ Hoff-

8. Ma- 
(Franța)

Doris Brown (S.U.A.) 
6. - ’ ■ '
nie) 2:04,2. 7. Abigail 
man (Canada) 2:06,8, 
ryvonne Dupureur 
2:08,2.

de 800 m femei a fost singu
ra finală a zilei. Vă imagi
nați că publicul local a ară
tat o atenție deosebită între-, 
cerii și din cauză că, după 
cele cîteva zile în care fusese 
răsfățat cu întîlniri finale de 
un mare dramatism, dintr-o- 
dată programul nu-i mai ofe-

FINIȘUL
AL ILENEI SILAI

DE ARGINT

Seria succeselor atleților 
români la cea de a XlX-a 
Olimpiadă continuă ! Sîmbă
tă după amiază alergătoarea 
Ileana Silai a cucerit meda
lia de argint în proba de 800 
m, dînd dovada calităților ei 
sportive deosebite, dar și pe 
cea a unei voințe cu totul re
marcabile.

Dar să vă relatez desfășu
rarea probei. Cuprinsă în 
programul de sîmbătă cursa

rea decît întreceri prelimi
nare.

Se aprind reflectoarele
pe Stadio llniversitario

Ca de obicei în ultimele 
zile și sîmbătă cerul s-a în
tunecat după ora 17,00 dîn- 
du-ne griji, deoarece cursa 
de 800 m finală fusese tre
cută în dreptul orei 17,50.

BUCUREȘTI-LISABONA (VIA METZ)

DRUM BUN
Astăzi pleacă spre Lisa

bona lotul de fotbaliști al 
țării. noastre, care va întilni 
duminică selecționata Portu
galiei în primul meci din ca
drul preliminariilor campio
natului mondial. Este, trebuie 
s-o spunem, cea mai difici
lă partidă pe care o vor sus
ține jucătorii români în a- 
ceastă primă fază a impor
tantei competiții. Miza jo
cului apasă, însă, asupra am
belor formații. Portughezii au 
de partea lor avantajul tere
nului (lucru care, în orice caz,

nu poate fi trecut cu vede
rea), au o valoare recunoscu
tă, pe plan internațional și o 
experiență de joc superioară 
celei a fotbaliștilor români, 
ceea ce Ie oferă prima șan
să. Fotbaliștii noștri, specia
liștii care îj însoțesc, știu 
toate acestea, dar ei mai știu, 
de asemenea, că în sportul cu 
balonul rotund orice rezul
tat este posibil. Tocmai de 
aceea, echipa care va fi ali
niată pe „Estado Nacional" 
va trebui să manifeste con
vingerea că portughezii nu 
sînt, totuși, invincibili, va

1500 m :
3 :34,9 —
greutate (F): Margitta Gummel 
(R.D.G.) 19,61 m. — record
mondial ; 4x100 m (B) : S.U.A. 
38,2 — record mondial.

Keino 
record

(Kenya) 
olimpic ;

4000 m
Germaniei

formația 
a produs

® BOX. In optimile de fi
nală ale categoriei ușoară, 
Calistrat Cuțov a cîștigat la 
puncte (decizie 5—0) în fața 
lui Mongi Lahdhili (Tunisia).

• CICLISM. In semifina
lele probei de urmărire pe

echipe 
R. F. a 
o mare surpriză întrecînd re
prezentativa Italiei, 4 :15,76 
și, respectiv, 4 : 16,21. Rezul
tatul cicliștilor germani con
stituie un nou record olimpic 
și cea mai bună performanță 
mondială. în cealaltă semi
finală, Danemarca (4 :19,87) a 
întrecut U.R.S.S. (4 :20,39). 
Finala • va reuni deci R.F.G. 
și Danemarca iar cea pentru 
'tocurile 3—4, Italia și Uniu
nea Sovietică.

în sferturile de 
probei de

R.D.G. — Mexic 2—0 (0—0), 
Kenya — Marea Britanie 
3—0 (0—0), Australia — Ar
gentina 3—1, (1—1), Noua 
Zeelandă — Belgia 1—1 
(0—0), India — Japonia 3—0 
(forfait).

8 POLO : R.D.G. — Japo
nia 8—0 (2—0, 2—0, 3—0,
1—0), Spania — Brazilia 6—6 
(1—0, 1—2, 3—2, 1—2),
Mexic — Grecia 11—8 (4—3, 
4—1, 1—2, 2—2).

Nicoiae Rotaru la un punct 
de recordul mondial

finală a 
tandem echipa 

Franței a realizat o perfor
manță excelentă : 9,93 s.

Nori negri prevestind o ploa
ie torențială au stat atîrnați 
deasupra stadionului olimpic 
creîndu-ne celor care doream 
ca Silai să poată beneficia de 
o pistă bună, o stare de ner
vozitate. Vîntul bate din la
teral și puțini din față, astfel 
că ținînd seama de direcția 
de alergare în proba respec
tivă, concurentele urmau să 

înfrunte vîntul după 
primii 150- m de la 
plecare, și. în , cea - de 
a treia turnantă. Ca 
să vă imaginați cam 
ce atmosferă dom
nea pe stadion vă dau 
.amănuntul că de la 
orele 17,00 fuseseră 
aprinse reflectoarele, 

atît era de întunecat cerul 
capitalei mexicane.

Clasica și dificila probă de 
armă liberă calibru redus 
60 f. culcat s-a soldat cu 
surprize : dintre cei trei me- 
daliați, doi, Jan Kurka (aur) 
și J. Ballinger (bronz), sînt 
nume noi. Doar maghiarul 
Laszlo Hammerl — învingă
torul de la Tokio — este un 
țintaș consacrat. Cit despre 
reprezentantul nostru Nicoiae 
Rotaru el se poate considera, 
ghinionist. Intr-adevăr, deși a 
obținut un rezultat excelent, 
597 p, la numai un punct de

lea trăgător român, Marin Fere- 
catu s-a clasat pe locul 27 cu 
592 p.

La talere aruncate din șanț, 
rezultatele sînt următoarele : 1.
J. Braitliwaine (Anglia) 198 t, 2. 
T. Garrigus (S.U.A.) 196 t (după 
baraj), 3. K. Czekalla (R.D.G.) 
196 t (d. b.), 4. P. Senicev
(U.R.S.S.) 196 t (d. b.), 5. P.
Candello (Franța) 195 t, 6. A. 
Smelczynski (Polonia) 195 t... 11. 
I. DUMITRESCU 193 t... 21. GH. 
FLORESCU 193 t. De menționat 
că I. Dumitrescu, cu aceeași ci
fră, s-a clasat al cincilea la 
Tokio, iar la Roma, el a cucerit 
aurul cu 192 t. Dar, în timp ce 
taleriștii noștri au progresat 
doar cu un punct, alții au fost 
mai grăbiți.

® BASCHET: Panama — 
Senegal 94—79 (48—29),
Cuba — Maroc 89—53 
(48—22), Bulgaria — Coreea 
de Sud 64—60 (32—33), Italia 
— Spania 98—86.

® VOLEI : Japonia — Po
lonia (F) 3—0 (5, 6, 6), Ceho
slovacia — Peru (F) 3—2,
(—7, —13, 9, 2, 3), Japonia — 
Belgia (B) 3—0 (5, 5, 4), Bul
garia — Brazilia (B) 3—0 (8, 
16, 3).

• HOCHET PE IARBA : 
Olanda — Franța 1—0 (0—0),

Clipele fără de sfîrșit
dinaintea plecării

în sfîrșit, participantele 
finală apar conduse de

la
un

(Continuare în pag. a 4-a)

• FOTBAL. In sferturile 
de finală ale competiției. 
Franța — Japonia 1—3 (1—1), 
Mexic — Spania 2—0 (1—0), 
Ungaria — Guatemala 1—0 
(0—0), Bulgaria — Izrael 1—1 
(1—0) după prelungiri. S-a ca
lificat Bulgaria prin tragere 
la sorți.

în semifinale : Mexic—Un
garia și Bulgaria—Japonia.

• LUPTE. S-a încheiat 
competiția la „libere". Cate
goria +97 kg : 1. Medved
(U.R.S.S.), 2. Duraliev (Bulga
ria), 3. Dietrich (R.D.G.), 
4. Stîngu (România).

în ultimele partide P. Co- 
man (cat. 63 kg.) p.p. M. 
Kaneko (Japonia), Șt. Stîngu 
p.p. W. Dietrich (R.F.G.).

SMI I

NICOLAE ROTARU

medaliatul cu aur, el nu s-a 
putut urca pe podium. Perfor
manța însă îl onorează.

Iată de altfel, rezultatele deta
liate ale primilor cinci-trăgători: 
1. Kurka 598 p (100 + 99+100+99+ 
100 + 100), 2. Hammerl 598 p (100 + 
100+100+99 + 100+99), 3. Ballinger
597 p (98 + 100 + 100+99+100+100), 4. 
ROTARU 597 p (100+98+100 + 100 + 
99+100), 5, Palin 596 p (99 + 98 + 
100+100+100+99). Cel de al

3.

S3

medalia

Coloșii barei de oțel, halte
rofilii de categorie grea, au 
fost cei care au urcat ultimii 
pe podiumul de concurs. Con
form previziunilor, victoria a 
revenit sportivului sovietic 
Leonid Jabotinski care a în 
registrat rezultatul de 572,5 
kg. Locul secund a revenit, în 
mod surprinzător, belgianului 
Serge Reding (555 kg) care a 
cîntărit mai puțin decît ame
ricanul Joseph Dube (555 kg), 
în continuare s-au clasat: M. 
Rieger (R.D.G.) 532,5 kg, R. 
Mang (R.F.G.) 525 kg și M. 
Lindroos (Finlanda) 495 kg.

Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiinniiiiiiiiiitiiitiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuifiium

Pirghia ambiției personale
De mult îmi propusesem 

să încerc a surprinde în 
cîteva fugare linii de tipar 
acest element fundamental 
al vieții și mai cu seamă 
al sportului, pentru că 
sport înseamnă dispută,

ȘI SUCCES!
trebui să arunce în luptă 
toate energiile pentru un re
zultat bun și o comportare 
onorabilă.

Fotbaliștii care la Lisabona 
vor apăra culorile țării au în 
fața lor exemplul strălucit al 
sportivelor și sportivilor ce 
în aceste zile aduc 
noastre 
tigiu la 
Mexic, 
trebuie 
tea cu 
de iubitori ai fotbalului 
înconjoară în permanență și 
care, sîntem siguri, duminică

patriei 
succese de mare pres- 
Joeurile Olimpice din 
îndemn și stimulent 
să le fie și dragos- 
care sutele de mii 

îi

vor fi cu inima și gindul ală
turi de ei.

Este, repetăm, cel mai greu 
meci al fotbaliștilor noștri 
din acest sezon. Sîntem, însă, 
convinși că jucătorii români 
nu-și vor precupeți efortu
rile pentru a obține la 
sabona un rezultat cit 
onorabil.

Să fie această călătorie 
în care Iotul reprezentativ își 
începe drumul spre turneul 
final al campionatului mon
dial din Mexic. Succes !

Li
ma!

cea

Cr. M,

U.T.A. DOMINA CD PRESTANȚA CAMPIONATUL
Rezultate tehnice

Rapid — „U“ Craiova 
U.T.A. Dinamo Buc.
A.S.A. Tg. Mureș — „U“ 

Cluj
F.C. Argeș — Progresul 
Petrolul — Crișul
Farul — Politehnica Iași 
Steaua — Jiul
Dinamo Bacău — Vagonul

Clasament
11
11 
11
11
10 
11
11
11 
11
11 
11
11 
11
10
11 
11

2—0
3—0

(2—0)
(1—0)

(0-0)
(0-0)
(1—0)
(1—0)
(2—0)
(2-0)

O, DACA...

1. U.T.A.
2.
3. STEAUA
4. PETROLUL
5. DINAMO Buc.
6. A.S.A.
7. FARUL
8. DINAMO Bacău
9. POLITEHNICA

10. JIUL
11. PROGRESUL
12. RAPID
13. „U“ Cluj
14. E.C. ARGEȘ
15. CRIȘUL
16. VAGONUL

„U‘‘ Craiova
2
3
1

2
2
4

1.4
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
4
2

4
5
5
5
5
4
5
5
6
5
5
7
noiembrie)

21-11
23-17
22-12
13-12
18-13
18-15
17- 17
13-15
12-16
11-10
11-14
11-15
18- 21
11-14
8-12

17-30

16
15
13
13
11
11
11
11
11
10
10
10

9
st
8
6

7
6
6
6
5
5
5
5
5
3
4
4
4
4
2
2

Etapa viitoare (sîmbătă, 2
„U" Cluj — Farul 
Jiul — Crișul Oradea
Rapid — Steaua
F.C. Argeș — U.T.A.
Dinamo Bacău — Politehnica Iași 
Progresul — Dinamo București 
Vagonul — Petrolul
A.S.A. Tg. Mureș — »U" Craiova

'...am putea crede că 
U.T.A. e o echipă mare...

De ce ?
Ca să avem dreptul să 

admitem că cele șapte 
puncte din opt posibile ob
ținute de arădeni in dispu
ta cu bucureștenii reprezin
tă lucrul cel mai firesc eu 
putință. Ca să avem drep
tul să spunem că e foarte 
normal ca juniorul Broșov
schi să-l țină la respect pe 
Pîrcălab. Ca să avem drep
tul să afirmăm că Lereter 
e un mare conducător de 
joc și că orice atac poate 
fi scuzat cînd nu face ni
mic în fața acestui veteran 
aflat in al 36-lea an de. 
viață. Ca să avem dreptul, 
în sfîrșit, să susținem că 
„U" Craiova și Petrolul sînt 
și ele două echipe mari, pe 
baza simplei cărți de vizită 
a victoriei în fața liderului 
de astăzi.
. Din păcate, toate aceste 
iluzii nu sînt posibile. Pen-

tril că U.T.A. are un simț 
al proporțiilor toarte dez
voltat și refuză — în pri
mul rină ea ! 
că e 
după 
torii

Ca 
cerut 
gin-ar lui 
cu. Iată si răspunsul:

„Ai dreptate. Nu sîntem o 
echipă mare. Chiar dacă 
prin asta nu fac decît să 
scad acțiunile 
pioieștene. Și, la urma urmei, 
cum am putea fi o echipă 
mare ? Gornea e un portar 
pripășit. Birău e un biet 
fundaș. Bakoș și Pojoni s-au 
oprit și ei în Arad ca dru
meții, iarna, la prima fe
reastră luminată. Broșovschi 
are încă fire de lapte pe 
puful de sub nas. Petescu e 
și el un „refuzat”. Pe A- 
xente nu mi l-a cerut ni
ciodată nimeni. Cît privește 
pe cei din față, toată lu-

au trecut 
avem alte

să admită 
o echipă mare, chiar 
acest 3—0 cu invingă- 
de la Bologna.
să mă conving, i-am 

aseară un interviu ima- 
„Coco“ Dumitres-

craiovene și

și noi ce

mea spunea pînă ieri că în 
maximum un an o să ajun
gă la' Pincota sau la Șiria. 
Dar, de atunci 
vreo trei ani, și 
planuri".

„$i-atunci ?"
„Atunci, jucăm

putem. Mă bucură că e li
niște în echipă. Acum un an 
aveam vreo 7 tineri în luna 
de miere. Niște copii. Acum 
criza a trecut. S-au mai a- 
dunat oamenii. Și trag. Că, 
oricum, ai nevoie de o lan
setă mai fină. (Patima asta 
au moștenit-o de Ia TATA, 
adică de la Petschovschi). în 
rest, căutăm să pasăm, să 
atacăm cînd e mai liber la 
adversar și să fim, dacă se 
poate, cu unul în plus cînd 
vine el peste noi. Ca in 
viață".

„Bine, Coco, dar nu mi-ai 
spus mare lucru”.

„Cu atît mai bine. La 
fotbal, vorba multă — sără
cia omului".

Ioan CHIRILA

întrecere, luptă, concurență, depășire, e- 
fort, ori cum vom vrea- sâ numim com
petiția, fie ea individuală ori colectivă.

Mă simțisem adeseori îndemnat 
atrag atenția tinerilor sportivi, dar mai 
cu seamă acelor ce se preocupă de pre
gătirea lor, asupra acestui element de 
forță, pe care-l reprezintă ambiția per
sonală. Pentru că cel care, o dată pă
truns în arena sportivă nu-și apără șan
sa cu ultima energie deoarece, să zicem 
nu i s-au îndeplinit nu știu ce anume 
pretenții ori fiindcă nu vrea sâ dea „sa
tisfacție" cuiva care l-ar fi jignit în vreun 
fel sau nu i-a acordat atenția doritâ, 
poate avea asemenea rezerve în pre
zența partenerului de întrecere nu-și me
rită locul printre sportivi. Mă frămlnrau 
chiar îndrăzneli și mai mari : de a cere 
antrenorilor, și cu deosebire conducăto
rilor de cluburi și asociații, să încerce 
măcar din cînd în cînd acționarea aces
tei pîrghii de un grad ce nu poate fi 
stabilit de fizică, deși viața cunoaște 
foarte bine tipul de pîrghie despre care 
vorbim și fără de care omul nu ar fi 
ajuns în cosmos, acolo unde l-au pro
iectat nu numai curiozitatea și știința lui 
ci și resortul ambiției proprii naturii urna-, 
ne. Mi se părea ciudat și trist că tocmai 
în sport elementul acesta fundamental 
nu era acționat, dar nu știu din ce slă
biciune proprie am tot întîrziat s-o spun. 
Poate fiindcă nu doream să mă. refer 
neapărat la fotbal... Si iată că aici, la 
Mexico, subiectul acesta destinat activi
tății sportive de acasă, și-a găsit o exem
plară confirmare.

Despre istoria recordului care m-a stîr- 
nit din nou și mi-a anulat plictiselile pre
sentimentului inutilității unei asemenea 
pledoarii (pe care o rețineam de-afîta 
vreme în mine ori de cîte ori vedeam, 
cu indignată nedumerire, cum sînt lăsați 
adversarii să treacă spre propria poartă 
de către x sau y dintre jucători — mai 
cu seamă în disputele internaționale — 
cum z ori w nu mai fac pasul acela în 
plus pentru a împiedica mingea să iasă 
în corner sau în aut, sau chiar joi vă- 
zîndu-i pe canotorii ce purtau aici tricou
rile naționale consolîndu-se cu un peni; 
bil loc 4 în semifinale, iar pe ceilalți 
abandonînd înainte de finalul probei).

Evenimentul sportiv la care am asistat 
joi, și care a țesut o minunată poveste 
recordului mondial la triplu salt, m-a 
făcut să mă simt vinovat pentru cuvîn- 
tul lăsat ascuns în plumbul răcit al tipo
grafiei. Cele trei salturi înlănțuite se 
prezentau ca o simplă formalitate pen
tru sportivul sovietic, Saneev, despre care 
și Soter și Ciochină și, în general, toți 
specialiștii erau de acord că drumul la 
Mexic reprezenta o simplă formalitate și 
un prilej oficial pentru stabilirea unui

sâ

nou record mondial. Dar pe teren, la 
a participanților la 
în calificările de 

stabilește un 
nu Saneev : 
cu un rezul- 
în ziua pu

sa are 
care

prima confruntare 
proba respectivă, 
miercuri, italianul Gentile 
excelent record mondial și 
17,10 ml Saneev se califică 
tat nesemnificativ. Iar joi, 
nerii în joc a medaliilor, proba 
acum un alt favorit : pe Gentile, care 
confirmă așteptările încă din prima să
ritură ridicînd cu încă 12 cm recentul său 
record mondial. Pentru oricine lupta pă
rea încheiată și ziariștii italieni părăsi
seră tribuna alergînd la telefoane și te
lexuri pentru a arunca știrea în eter. Dar 
Saneev revine după trei încercări pe pri
mul plan al luptei pentru medalia de 
aur trecînd cu 1 cm peste cel mai fragil 
record mondial pe care mi-a fost dat 
să-l cunosc. Nu trecuseră decît 21 J 
minute de la stabilirea lui ; după ce 
60 000 de oameni aflați în tribune 
zuseră că italianul poate trece în tribună 
lîngâ ei, așteptînd festivitatea de pre
miere. lată câ Saneev îl cheamă din nou 
la luptă. Și cînd lucrurile păreau lămu
rite, brazilianul Prudencio obține 17,27 
cm, cel de al 3-lea record mondial al 
ultimelor 25 de minute !

Și jocul fantastic continuă, atingînd su
perbul pentru câ Saneev, pentru a treia 
oară învins în această zi, își joacă ulti- . 
ma șansă în cea de a 6-a încercare la 
care îi dă dreptul regulamentul. Obține 
17,39 m, deci un alt record al lumii și
stă apoi cu sufletul la gură pînă ce și
ultimul concurent își epuizează salturile. 
Recordul polonezului Schmidt rezistase 
8 ani și azi, dintr-odată, un grup de 6
atleți depășesc limita celor 17 m, iar Irei 
dintre ei jonglează cu un record mon;
dial. Care dintre ei este într-adevăr mai 
bun nu poate spune cu mina pe inimă 
nimeni. Personal sînt convins că toti sînt 
foarte bine pregătiți și puteau trece și 
peste incredibilul record consemnat pe 
foile de arbitraj. Aici nu talentul sau 
metodica au decis, ci pur și simplu pîr- 
ghia ambiției personale, pentru că dacă 
ea n-ar fi existat în fața depășirii per
formanței maxime a unei probe cu a- 
proape 20 de cm, orice atlet ar fi înghe
țat cel puțin pînă la sfîrșitul zilei de 
concurs. Cine a făcut puțin sport mă va 
înțelege foarte bine. Cine a știut să fo
losească joi această pîrghie, cine s-a 
gîndit să recurgă la ea, cine a pus-o în 
acțiune, cine, cine, cine... nu pot ști. Dar 
este clar că numai acest instrument ig
norat de cele mai multe ori în sport, 
i-a scos lui Gentile de la gît medalia de 
aur, conferind-o, rînd pe rînd, lui Saneev 
și Prudencio și iarăși lui Saneev.

Nu mă va convinge nimeni, nici o 
dată, că modificarea unui record vechi 
de 8 ani și de o bună valoare s-a putut 
face într-o singură zi cu o depășire de 
36 de cm, altfel decît cu acționarea unei 
anumite pîrghii: cea a ambiției perso
nale.

de

cre-

Emanuel VALERIU

Ciudad de Mexico, 20 octombrie
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Buc.

Craiova — Univ.
1—3 (—14, —14,12,

Minerul B. Mare 
—7. —14), Con-
— Știința Pe-

IV-A DIN „B"

METALUL BUCUREȘTI
A CTȘTIGAT „CUPA U.G.S.R."

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL TIMISOARA 

LA EGALITATE: 10—10

ETAPA A ll-A DIN „A"...

încadrat de rapidiștii Tursugian (din față) șl Popovici, 
Gh. Roman (I.E.F.S.) nu are altceva de făcut decît să paseze 
balonul unui partener.

VICTORII CLARE 
ÎN DIVIZIA A

Rapid București — I.E.F.S. 
62—52 (28—32). Avînd un
„stop* surprinzător și... fatal 
între min. 25 și 35 (perioadă, 
îr,' care 
punct!) 
vileașcft 
cate de 
total 27 
două puncte în fața unui ad
versar care nu a strălucit, dar 
nici nu a avut căderi mari 
(d. st.).

a înscris un singur 
și nereușind să stă-' 
suita de coșuri mar- 
Cristian Popescu (în 
p), I.E.F.S, a cedat

Foto : N. AUREL 
țime și ’ de calități fizice. 
Printr-un joc permanent or
ganizat, ei au reușit să facă 
față jocului în cea mai mare 
parte a timpului, dar eficaci
tatea lui Săvu (31 p) și, în 
final, a lui Dimancea s-au 
dovedit hotăritoare în stabili
rea scorului fina) (D. Băni
că).

Politehnica Galați — Poli
tehnica Brasov 75—66 (44— 
40).

Politehnica Iași — Politeh
nica București 57—74 (30— 
29).

Universitatea Cluj — Uni
versitatea Timișoara 92—68 
(44—28).

*FotbaL

Dinamo București — Farul 
Constanța 67—61 (33—28).
Constănțer.'ii au dovedit din 
nou că. în ciuda condițiilor 
vitrege. în care-și desfășoară 
activitatea (lot restrîns), știu 
să se descurce chiar în fața 
unui adversar redutabil, pe 
care l-au condus la un mo- 

■ ment dat cu ’7p (min. 32: 
52—45), dar care, în final, a 

, forțat și a cîștigat.

FINALELE

Duminică 
baza hipică

Baia Mare 20 (prin telefon). 
— în sala sporturilor din Baia 
Mare s-a desfășurat prima edi
ție a competiției de lupte gre- 
co-romane dotată cu „Cupa 
V.G.S.R.", la care au luat par
te 32 de luptători din Satu 
Mare, Brașov, București și Tul
cea. După întreceri interesante 
și de un bun nivel tehnic cupa

de cristal oferită de Uniunea 
Generală a Sindicatelor din 
România a revenit luptătorilor 
de la Metalul București, care 
au cîștigat șase din cele opt 
locuri I.

lată cîștigătorii: cat. 52 kg
— J. Prisadă (Met. Buc.), 57 kg
— M. Șandru (Met. Buc.), 63 
kg — Gh. Clcț (Met. Buc.), 
70 kg — A. Toth (Steagul roșu 
Brașov), 78 kg — Al. Brînza- 
ru (Met. Buc.), — 87 kg — 
M. Roth (Steagul roșu Brașov), 
97 kg — C. Penciu (Met. Buc.) 
și + 97 kg — FI. Chițu (Met. 
Buc.). Clasamentul pe echipe: 
1. ““ * 
29
21
P, 
12

V. SĂSĂRANU — coresp.

METALUL BUCUREȘTI 
p, 2. Olimpia Satu Mare 

p, 3. Steagul roșu Brașov 16 
4. Flamura roșie Tulcea 
P- . .

| ÎN DIVIZIA B
I SIRIA I: Politehnica Galati din nou pe primuUoc 
I
i
i
i
I

STEAGUL ROȘU BRAȘOV—
C.F.R. PAȘCANI 2—0 (0—0)

Joc atractiv, în care gaz
dele s-au impus de la în
ceput. Scorul, însă, nu re
flectă superioritatea brașove
nilor. Oaspeții s-au apărat 
bine. Golurile au fost mar
cate de Florescu (min. 54) și 
de Gyorfi (min. 61). A con
dus foarte bine I. Hrisafi 
(București). (C. Gruia, coresp. 
principal).

tat cîteva ocazii. In min. 40, 
s-a produs egalarea : Penzeș 
(Metrom), fundașul dreapta, 
a executat puternic o lovi
tură liberă de la 22 m și 
mingea s-a oprit în plasă. 
După pauză, metalurgiștii au 
pus stăpînire pe joc și au 
reușit să cîștige prin golul 
înscris, de Georgescu în min. 
52, A arbitrat foarte bine 
C. Savu (Craiova). (C. Dumi- 
triu)

MASCULIN : Celuloza Bră
ila — Dinamo 1—3 (13,
—12, —4, —11), Tractorul..— 
Steaua 1—3 (—7, 6, —11, 
—10), Farul — Rapid 2—3 
(14. —12, —8, 10, —6), Po
litehnica Galați — Progre
sul Buc. 3—1 (6, 7, —13,
13), Politehnica Timișoara
— Petrolul 3—1 (—16, 11, 11, 
8), Viitorul Bacău — Poli
tehnica Cluj 3—1 (—13, 5, 
10, 3); FEMININ : Rapid — 
Farul 3—0 (3, 13, 10), C.S.M. 
Sibiu — I. E. F. S. 3—0 (11, 
14, 12), Ceahlăul P. Neamț — 
Univ. Cluj 3—1 (—13, 13, 13, 
6), Univ. 
Timișoara 
-7).

...Șl A
MASCULIN : Alumina Ona- 
;a — Gloria Arad 3—2 (—11 

—10, 6, 7), Ind. Sîrmei C. 
Turzii — 1." 
1—3 (—9, 6, 
strucții 
troșeni 3—1 (13, —16, 3, 6), 
Univ. " 
Brașov 
—10), Medicina Buc. — 
troputere 3—2 (11, —3, 
8, 11), Univ. Craiova — 
mănătoarea 3—2 (—14,
—10 9 9), Vagonul Ploiești
— I.E.F.S. 1—3 (—8. 7. —7, 
—6), Politehnica Iași — Pro
gresul Suceava 3—0 (11. 15, 
6) ; FEMININ : Tricotajul 
Brașov — Drapelul r. Sibiu 
0—3 (12, 4, 13), Corvinul De
va — Pedagogic Oradea 3—1 
(1, 13. —11, 12), U.T. Araa — 
Medicina . Tg. Mureș 0—3, 
Progresul Buc. — Univ. Buc. 
3—0 (7, 15, 5), Viitorul Buc.
— Constructorul Buc. 2—3 
(14, 5, —7, —10, —8), Univ. 
Iași — FI. roșie Buc, 3—1 (13. 
8, —7, 12) Politehnica Ga
lați — A.S.E. Buc. 3—1 (6, 
—13, 9, 6), Sănătatea Tîrgo- 
viște — Progresul Rm. Să
rat 3—1 (—11, 0. 4, 14).

Buc. — Politehnica
1—3 (—12, —9, 12,

Elec-
—8, 
Se-

6,

Etapa de ieri a campionate
lor de handbal s-a disputat 
sub semnul derbiului din în
trecerea feminină. în care me
ciul echipelor „U“ București 
și Constructorul Timișoara 
s-a încheiat nedecis.

MASCULIN: Politehnica
Timișoara — Rafinăria Telea- 
jen 24—18 (13—10). Spectato
rii timișoreni au asistat la o 
întrecere de un nivel tehnic 
mediocru, înviorat abia în re
priza a doua de gazde, din 
rîndul cărora s-au detașat 
Guneș (7), și Stenzel (6). (St. 
Marton-coresp.); Dinamo Ba
cău—Universitatea Cluj 19—18 
(10—12). Scor strîns, înregis
trat în urma unui joc frumos, 
în care clujenii au fost la un 
pas de a furniza surpriza 
etapei : ei au condus la un 
moment dat cu diferență de 4 
puncte ! O mențiune specială 
pentru portarul clujean Ne- 
govan, care a apărat cinci lo
vituri de la 7 metri I (I. lan-

Steaua — I.C.H F. 97—79 
(44—32). Baschetbaliștii de la 
I.C.H.F au avut o sarcină 
grea, fiind nevoiți să con
tracareze handicapul de înăl-

categoria 
BAGEAC

Maestrul sportului C. Vlad (Dinamo București) este noul campion la obstacole 
mijlocie. Foto : V.

CAMPIONATULUI

dimineața, pe 
din calea Plev-

REPUBLICAN DE CĂLĂRIE

e-
„ _______ ,______ _ ___ F_, e-
nei, au continuat întrecerile chipa clubului Steaua Bucu

rești (D. Velea, cu Păunaș, 
A. Donescu, cu Graur, A. 
Costea, cu Zefir, C. Ilin. cu 
Viteaz) a rămas singura for
mație fără penalizare, 
declarată campioană 
blicană. Pe locurile 
toare s-au clasat: 2. Dinamo 
București (G. Moiseanu, cu

finale ale campionatului re
publicări de călărie. S-a dis
putat o singură probă, la ob
stacole, oea rezervată echi
pelor. La această probă au 
fost înscrise 6 echipe, com
puse din eîte 4 sportivi, și 
la întocmirea clasamentului 
s-au luat în considerație pri-

mele trei rezultate. După 
fectuarea a două manșe,

fiind 
repu- 

unmă-

Stoc, O. Recer, cu Gama. V. 
Pinciu, eu Sondor, C. Vlad, 
cu Spirt) 4 p, 3. Petrolul Plo
iești (D. Mihăilescu, cu Pot
covar, A. Kadar, cu Picup, 
A. Stoica, cu Blond, S. Ena- 
che, cu Jul) 12 p. Echipei 
campioane, Steaua, i s-a mai 
decernat o cupă, challange, 
oferită de absolvenții Șco
lii de cavalerie, promoția 
1945, îp memoria fostului lor 
coleg, Mihai Timu.

Azi este zi de odihnă. Mit-

ne, pe baza hipică 
Plevnei, va avea loc 
de dresaj pentru juniori (de 
Ia ora 8,30), proba de obsta
cole nr. 1 pentru juniori (de 
la ora 14) și. proba de obsta
cole nr. 1 categoria semigrea 
(de la ora 16).

din calea 
proba

cu-coresp.) ; Dinamo Brașov— 
Politehnica Galați 24—21 
(12—9); Universitatea Bucu
rești—TimișuJ Lugoj 26—16 
(11—5). Dominîndu-și net ad
versarii, studenții bucureșteni 
au încheiat partida la o dife
rență apreciabilă. Jucătorii 
lugojeni și-au revenit spre 
sfîrșitul meciului, prea tîrziu 
însă pentru a reduce avanta
jul substanțial pe care-1 a- 
veau studenții încă din prima 
repriză. S-a remarcat de la 
Universitatea București Di- 
nea, foarte atent pe contra
atac. (Nucu Gheorghiu).

FEMININ: Universitatea
București — Constructorul Ti
mișoara 10—10 (4—4). Parti
dă disputată, în care doar 
pripeala din final le-a privat 
pe timișorence de o victorie, 
care ar fi fost de altfel pe 
deplin meritată. De la în
ceput, ele au imprimat jocu
lui un ritm rapid, construind 
acțiuni mai bine gîpdite și 
beneficiind de o realizatoare 
în zi bună : Franz: De reținut 
că ele au ratat și două lovi
turi de la 7 m I Bueureșten- 
cele, cu Șrarnko strict mar
cată, n-au reușit să-și depă
șească adversarele, poate și 
datorită unei insuficiente con
centrări în momentele cheie. 
(M. Borzea). Rapid—Universi
tatea Timișoara 8—5 (5—3). 
Feroviarele au reușit, într-un 
meci deosebit de dîrz, șă 
smulgă campioanei ambele 
puncte, reducînd astfel dife
rența (în clasament),. față de 
lideră și sporindu-și șansele 
la ocuparea primului loc. în
ceputul partidei a aparținut 
Rapidului, gazdele reușind să 
înscrie de cinci ori și să in
staleze în tribună o atmosferă 
de optimism. Studentele fac 
eforturi, reduc din handicap, 
dar jocul nu le merge cum ar 
dori ele, iar portarul Buzaș 
este în zj mare. în repriza a 
doua se joacă nervos (arbitrul 
C. Căpățînă este nevoit să 
tervină de cîteva ori). și 
chis (un gol' la 5 minute), 
notat, în această parte a 
cului, contraatacurile specta
culoase ale lui Hedeșiu și 
cele două ratări de la 7 m ale 
Universității. (N. Mș). Confec
ția — Textila Buhuși 19—9 
(10—5). Partida a fost tot tim
pul la discreția bucureștence- 
lor, ele remareîndu-se, în spe
cial
cînd au anihilat complet apă
rarea oaspetelor, înscriind de 
7 ori. Liceul Nr. 4 Timișoara 
— Rulmentul Brașov 6—6 
(3—5). Luptă strînsă, în care 
inițiativa a aparținut, pe rînd, 
ambelor echipe. Rezultatul 
este echitabil. (P. Arcan-co- 
resp. principal).

GLORIA BIRLAD — 
OȚELUL GALAȚI 1—2 (1—2)

PROGRESUL BRĂILA — 
DUNĂREA GIURGIU 0—0

în ultimele 15 minute,

AUTOMOBILIȘTI!

PRONOSPORT

I
I
I

I
I
i

I
I
I
I
I
I
I
I

AZI, ULTIMA ZI LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO 
DIN 22 OCTOMBRIE

Numai astăzi mai aveți posibilitatea să vă procurați bi
letele Ia tragerea excepțională Loto de mîine 22 octom
brie 1968.

Această tragere excepțională vă oferă posibilitatea să 
cîștigați:

— autoturisme în număr nelimitat;
— premii în bani de valoare variabilă; ’
— premii fixe în numerar.
Jucînd pe bilete seria „F“ de 20 lei puteți participa la 

toate cele 10 extrageri = 120 numere.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 rezultate exacte 

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
‘ ETAPA DIN 30 OCTOMBRIE 

1968

Rapid — „U“ Craiova
U.T. Arad — Din. Buc.
A.S. A. Tg. M. — „U“ Cluj 
Petrolul — Crișul
Farul — Polit. Iași
Dinamo Bacău — Vagonul
Met. Tn Sv. — Min. B. M.

Gaz metan 
—a — A.s.

1,
2.
3
4.
5.
6.
7.
8. C.S.M. Reșița — C...
9. Chimia Rm. Vîlcea 

Cuglr
10. Poiana — Chimia Suceava
11. Ceahlăul — Pollt. Buc.
12. Prog. Brăila — Dun. Giurgiu
13. Gl. Birjad — Oțelul Gl.

Fond de premii 352 185 lei.
Meciul 6 Dinamo Bacău — Va

gonul disputîndu-se sîmbătă, 
pronosticul a fost stabilit prin 
tragere la sorți.

1 
1
1
1
1
1
1
1.

1 
1 
1 
x
2

Localnicii s-au comportat 
lamentabil. Victoria gălățeni- 
lor este pe deplin meritată. 
Au înscris: Obreja (min. 4), 
Cernega (min. 35) pentru 
Oțelul, Furnică (min. 1) pen
tru Gloria. Foarte bun arbi
trajul lui Ad. Macovei (Ba
cău). (E. Solomon, coresp. 
principal).
CEAHLĂUL P. NEAMȚ —
POLITEHNICA BUCUREȘTI

3—0 (0—0)

Joc frumos, cu multe oca
zii ratate. După pauză, jucă
torii de la Ceahlăul și-au 
impus superioritatea și au 
fructificat trei ocazii, prin 
Dragu (min. 70), Meder (min. 
85) și Pătrașcu (min. 89). A 
arbitrat foarte bine T. Leca 
(Brăila). (C. Nemțeanu, co
resp.). I

POLITEHNICA GALAȚI 
ELECTRONICA OBOR 

1—0 (0—0)

Cu toate că au dominat 
insistență, studenții n-au reu
șit decît o singură 
.străpungă apărarea 
reștenilor. Autorul 
Botescu (min. 64). A 
bine E. Vlaiculescu (Ploiești). 
(T. Siriopol, coresp.).

cu

dată să 
bucu- 

goltllui : 
arbitrat

METALUL BUCUREȘTI 
METROM BRAȘOV 

1 (1—1)2—:

la Metalul 
rapid și

au 
în'

Jucătorii de 
început jocul 
min. 2 Georgescu a deschis 
Sporul. Brașovenii au echili
brat apoi jocul și în min. 4 
Ferentz (Metrom) a fost pe 
punctul de a marca. In con
tinuare brașovenii au mai ra-

Deși jocul a avut un sin
gur sens, spre poarta echipei 
Dunărea, scorul a rămas alb. 
A condus slab C. Țone (Con
stanta). (Gr. Rizu, coresp.).

POIANA CÎMPINA 
CHIMIA 

2—0
SUCEAVA 
(2—0)

au reușit săCîmpinenii 
deschidă și apoi să majoreze 
scorul în primele 45 de mi
nute, prin Iordache (min. 32 
și 37). Foarte bun arbitrajul 
lui Ilie Drăghici (București). 
(E. Stroe, coresp.).

FLACĂRA MORENI
PORTUL CONSTANȚA

Jucat 
ratat

Ambele echipe au 
foarte slab. Gazdele au 
multe ocazii. în min. 66 jucă
torul Alexe (Portul) a fost 
eliminat. A arbitrat A. Pîrvu 
(București). (C. Ilinca, corep.).

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE (27 oct.) : 
C.F.R. Pașcani — Flacăra Moreni. 
Portul Constanța — Gloria Blr- 
lad, Chimia Suceava — Oțelul 
Galați, Politehnica Galați — Po
iana Cîmplna, Politehnica Bucu
rești — Steagul roșu Brașov, Me
trom Brașov — Progresul Brăila, 
Electronica Obor — Ceahlăul P. 
Neamț. Dunărea Giurgiu — Me
talul București.

1. Polit. Galați 10 6 13 15-10 13
2. Steagul roșu 10 6 13 13- 9 13
3. Chim. Suceava 10 6 0 4 19-11 12
4. Met. Buc. 10 5 2 3 21-12 13
5. Oțelul Gl, 10 5 2 3 13-12 12
6. Portul C-ța. 10 4 3 3 14- 9 11
7. Ceahlăul P.N. 10 4 2 4 13-10 10
8. Prog. Brăila 10 3 4 3 11-11 10
9. FI. Moreni 10 3 4 3 10-13 10

10. Poiana
Cîmpina 10 4 2 4 12-16 10

11. Metrom Bv. 10 3 3 4 15-14 9
12. C.F.R. Pașcani 10 4 1 5 11-15 9
13. Polit. Buc. 10 2 4 4 11-15 8
14. Electronica

Obor 10 4 0 6 13-21 9
15. Dun. Giurgiu 10 3 1 6 8-14 7
16. Gl. Bîrlad 10 2 2 6 12-19 f

I
I
I
I

Fundașul bucureștean Apostol intervine decis la un atac 
al brașovenilor. Fază din meciul de divizia B Metalul Bucu
rești — Metrom Brașov (2—1).

SERIA A ll-a: Schimbare de lider
POLITEHNICA
— C.F.R. ARAD 0—1 (0—0)

TIMIȘOARA

Rețineți telefonul i 11. 91.71.
Formînd acest număr între orele 7—22, puteți obține 

o asistență tehnică imediată, în orice situație vă veți afla, 
oriunde.

Atelierele mobile, autodepanatoarele și autotransportoa- 
rele întreprinderii

„C I C L O P“
vă stau la dispoziție cu personal calificat și mijloace teh
nice moderne, pentru executarea de depanări rutiere, re- 
morcări și transporturi de autoturisme avariate.

Da cererea dv., serviciul de asistență tehnică al între
prinderii noastre vă execută lucrări de promptă asistență 
la domiciliul dv.
Rețineți i
Serviciul de asistență tehnică

„C I C L O P“
Telefon t 11.91.71

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Timișorenii au dominat în 
prima repriză, însă înaintarea 
a fost ineficace. în min. 78, 
Damian (C.F.R.) a transfor
mat un 11 m. în min. 87, 
jucătorul Popanică (Politehni
ca) a ratat un penalti. Arbi
trul O. Anderco (Satu Mare) 
a condus foarte bine. (I. 
Stan, coresp.).

nat, datorită jocului bine o- 
rientat al liniei de înaintare. 
Golurile au fost realizate de 
Mihăilescu (min. 28, 66) pen
tru Chimia, Smadea (min. 78) 
pentru A. S. Cugir. A arbitrat 
bine M. Constantin (Bucu
rești). (D. Rosianu, coresp.).

MEDICINA CLUJ — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—2 (1—1)

OLIMPIA ORADEA — C.S.M. 
SIBIU 3—1 (2—0)

Oaspeții au jucat bine 25 
de minute. în restul timpului, 
inițiativa a aparținut jucăto
rilor de la Olimpia. Golurile 
au fost marcate de Medveș 
(mim. 17), Petrică (min. 25), 
Iacob (min. 64), respectiv 
Schwartz (min. 57). I. Soos 
(Tg. Mureș) a arbitrat bine. 
(V. Sere, coresp.),

ELECTROPUTERE CRAIOVA
— INDUSTRIA SÎRMEI 3—1

(2—1)

compartimentul 
clujenilor a fost 

Feroviarii au lă- 
impiesie, prin jo-

Din nou 
deficitar al 
înaintarea, 
sat o bună 
cui lor tehnic și combinativ. 
Autorii 
(min. 45), 
autogol), 
Petrovici 
și Fodor 
C.F.R. I

golurilor: Damian
Muschici (min, 71, 
pentru Medicina, 

(min. 22 dm 11 m) 
(min. 56) 

în min. 48, Nichiti 
(Medicina) a ratat un penalti. 
Z. Zecsei (Tg. Mureș) a con
dus bine. /N. Todoran, coresp).

pentru

METALUL HUNEDOARA
C.F.R. CLUJ 1—0 (0—0)

NELIMITAT:
autoturisme

VOLGA
RENAULT IO M.
MOSKVICI408
Șl PREMII IN BANI

în sâptâmîna 21—27 «înt programate pe ecranele Capitalei următoarele filme de 
scurf-metrai:

PRODUCȚII ALE STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC AL. SAHIA
LUCEAFĂRUL 
FESTIVAL 
VICTORIA 
TIMPURI NOI

I
I

PACEA 21—23

MOȘILOR

POPULAR

T0M1S_22 OCTOMBRIE 1968
Azi ultima zi pentru procurarea biletelor.

FEROVIAR 
ÎNFRĂȚIREA

DACIA
UNIREA 
DRUMUL SARI!

24—27
CRÎNGAȘI 21—23 
MELODIA
VOLGA
AURORA

la tragerea excepțională

LOTO

Izvoare
Izvoare
Izvoare
Tineretul Român la
Festivalul de 
la Sofia

Stăpin pe sine
Pe șantierele

. tineretului
Animație la Mamaia
23 August 1968 
Orizont științific nr. 
7/68
Histria, Heracleea și 
lebedele
Călușarii
Timpul Brăilei
Stăpin pe sine 
Animație Ia Mamaia 
Marele savant Emil 
Racoviță
Orizont științific nr. 
8/68
Performanțele 
mișcării

Vizita conducătorilor 
de partid și de 
stat în Jud. Caraș-

Severin, Timiș, Arad

ARTA

FLAMURA

Orizont științific nr. 
‘ 8/68.

Nunta Zamfirei

PRODUCȚII ALE STUDIOULUI 
ANIMAF1LM

PATRIA 
CAPITOL

CENTRAL 
EXCELSIOR

FERENTARI 21—23 
CIULEȘTI 
MODERN 
PROGRESUL

Prostia omenească
Trei povești de 

dragoste
Miraj
Trei povești de 
dragoste 
Hocus-pocus 
Aventura
Miraj
Sancta simplicitas

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
DIN ALTE ȚĂRI

BUZEȘTI Patinatorii
CRÎNGAȘI 24—27 Lumea extraordinară 

a mișcării
Doctorul Gustav
Los Meme 
Variațiuni pe o 
temă veche.

GLORIA 
MIORIȚA 
RAHOVA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Joc frumos. Gazdele au a- 
vut un excelent coordonator 
în A. Stănescu. Au înscris : 
Lovin (min. 5), Stanclu (min. 
37), Resciuc (min. 48 din 11 
m), respectiv Simonfi (min. 
24). A arbitrat F. Coloși 
(București). (S. Gurgui, coresp. 
principal).

C.S.M. REȘIȚA — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 2—0 (1—0)

Peste 8 000 de spectatori au 
asistat la derbiul seriei. Ua 
sfîrșitul partidei, clujenii au 
părăsit terenul învinși, pen
tru prima oară în acest cam
pionat. Jocul a fost aprig 
disputat și localnicii puteau 
majora scorul, însă au ratat 
unele ocazii. Unicul gol a fost 
marcat de Cergo (min. 46). A 
arbitrat bine I. Oprică. (Arad). 
(V. Albti, coresp. principal).

Gazdele au dominat mai 
mult și puteau învinge la un 
scor și mai mare dacă înain
tarea ar fi fructificat ocaziile 
create. Autorii golurilor: Pă- 
trașcu (min, 24) și Rednic 
(min. 68). N. Mogoroașe (Cra
iova) a condus bine. (I. Plă» 
vițiu, coresp. principal).

METALUL TR. SEVERIN — 
MINERUL BAIA MARE 2—0 

(2—0)
Metalurgiștii au muncit 

mult pentru victorie. Băimă- 
renii au jucat bine, însă r.-au 
putut înscrie. Au marcat: Gal 
(min. 18), Diaconu (min. 41). 
A condus cu multă competen
ță I. Boroș (Timișoara). (Gh. 
Manafu, coresp.).

CLASAMENT
1. Olimpia Oradea 10 6 2 2 20-14 14
2. C.F.R. Cluj 10 5 4 1 15- 9 14
3. Met. Tr. Sev. 10 6 1 3 15-10 13
4. C.F.R. Arad 10 5 2 3 18-17 12
5. Met. Huned. 10 5 1 4 17- 9 11
6. C.S.M. Sibiu 10 5 0 5 18-14 10
7. C.F.R. Tim. 10 3 4 3 12-10 10
8. C.S.M. Reșița 10 4 2 4 13-12 10

. 9. Polit. Tim. 10 3 4 3 13-12 10
10. Electroputere

Craiova 10 4 2 4 11-14 10
11. Gaz metarț 10 3 3 4 12-13 9
12. Med. Cluj 10 2 4 4 12-14 8
13-14. Min. Baia

Mare 10 3 2 5 6-10 8
13-14. A.S. Cugir 10 3 2 5 10-14 8
15. Ind. sîrmei 10 2 3 5 13-19 7
16. Cili mia Rm.

Vîlcea 10 1 4 5 4-18 6

ETAPA VIITOARE (27 oct.) :
C.S.M, Sibiu — Chimia R. Vîlcea,
C.F.R. Cluj — C.S.M. Reșița,
C.F.R. Timișoara — Minerul Baia 
Mare, Gaz metan Mediaș — Olim
pia Oradea, A. S. Cuglr Me
talul Tr. Severin, C.F.R, Arad — 
Medicina Cluj, Eleetroputere Cra
iova — Politehnica Timișoarei 
Industria sirmei — Metalul Hu- 
nedoara.

CHIMIA RM. VILCEA — 
A.S. CUGIR 2—1 (1—0)

Vîlcenii au realizat prima 
lor victorie în acest campio-
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RAPID — UNIVERSITATEA
CRAIOVA 2—0 (2—0)

Stadionul Republicii ; timp 
rece, vînt ; teren bun ; 15 000 
de spectatori. Au marcat : 
Dinu (min. 8) și Neagu (min. 
36).

RAPID : Rămureanu 7 —
Ștefan 7, Motroc 8, Lupescu 
9 (min. 80 Coste»), “ " 
Dinu 9+, Dumitru 
rescu 8, Angelescu 
5, Codreanu 7.

UNIVERSITATEA 
VA : Pilcă 3 (min. 
raș 9) — Niculescu 
7, Popa 7, Vclea 5, 
nu 7, Ivan 5, Martinovici 5, 
Niță 5, Oblemenco 6, C‘ ' 
mărescu 5.

A arbitrat
(Bulgaria) ajutat
V. Topan și i. cîmpeanu 
bii din Cluj).

iar traiectoria ricoșată a 
Ionului făcind din’ Fiică 
martor uluit. Patru

Greavu 8, 
8, Năstu-
6, Neagu

CRAIO- 
12 Gabo-
7, Mincâ 

Strîmbea-

Cîrciu-

Petar Nikolov 
de 

(am-.

S-au 
foarte 
despre 
acest 
tat, 
fiind 
care 
zentat ieri în „premieră bucu- 
reșteană" de toamnă. Firesc,- 
interesul pentru acest joc a 
fost mare, judecind și nu
mai după stoicismul cu care 
15 000 de spectatori au îndu
rat pișcăturile frigului, care 
nu numai că a îmbujorat 
obrajii celor din tribună, dar 
a dat principala (dacă nu 
singura) culoare a jocului. 
Ne referim la ritmul allegro 
vivace al partidei, la dina
mismul ei, „meritul" atribuin- 
du-1, repetăm, în primul 
frigului.

înaintea comentării 
priu-zișe a partidei, vom 
ne din capul locului că 
rul a DECEPȚIONAT 
București. Iubitorii fotbalu
lui din Capitală se așteptau 
LA ALTCEVA de la echipa 
craioveană, zugrăvită pină 
acum în cele mai vii și 
frumoase culori. Dacă o 

. torie în fața Rapidului 
mai greu de anticipat, 
însemnele unui joc elaborat, 
gindit, eu valențe valoroase 
bine conturate, erau aștep
tate — după părerea noastră, 
legitim — de spectatori. Măr
turisim că n-am văzut mai 
nimic din ceea ce 
tam să 
echipei

Este 
debutat 
punctul 
lor. In 
deja 1—0 în favoarea Rapi
dului, ca urmare a unei lo
vituri libere executate de 
Dinu, șutul bucureșteanului 
„spărgînd" zidul craiovenilor,

scris și s-au
multe lucruri
echipa craioveană în 

sezon. Motive au exis- 
desigur, rezultanta lor 

ipostaza de lider în 
Universitatea s-a pre-

spus 
bune

bă
ii n 

minute 
mai tîrziu, însă, neacordarea 
unui gol perfect valabil al 
Rapidului (Dumitru a șutat 
senzațional de la 35 m, iar 
mingea s-a înfipt ca un trăz- 
net sub bara transversală. 
Deși arbitrul de tușă Cîmpea
nu, n-a ridicat fanionul, cen- 

fluierului" 
Neagu, si
de poartă

traiul „cavaler al 
a indicat ofsaid la 
tuat la 11—12 m 
în cel mai pasiv ofsaid din 
lume) putea să-i... stimuleze 
pe oaspeți, gratulați cu o de
cizie cu valoare de cadou. 
Craiovenii, însă, n-au reacțio
nat și ne-au dat în conti
nuare senzația că au inima 
puternică, rezistentă emoțiilor, 
din ce în 
de gazde, 
de puțin

ce mai vii, produse 
Un
pe

cale pe care au pornit de la 
începutul partidei. In min. 36, 
Dinu îi pune „printre" o 
minge-gol lui Neagu și a- 
cesta îndeplinește formalita
tea înscrierii. In același mi
nut, Cîrciumărescu ratează o 
ocazie bună de a reduce sco
rul, șutind pe lîngă poartă 
din apropiere, pentru ca cinci 
minute mai tîrziu Lupeșcu 
să-l contreze inspirat pe 
Martinovici la limita careu
lui mic.

Repriza a doua este inte
resantă doar în primul sfert 
de oră. în min. 51, Gaboraș 
prinde spectaculos o „bombă" 
expediată de Dinu și tot el 
respinge. în min. 55, pe- 
naltiul executat de Codreanu, 
.ca urmare a unei „cosiri" a 
lui Mincă asupra lui Ange
lescu la 4—5 
După ratarea 
11 m, partida

m de poartă, 
loviturii de la 
crește în con-

fuzie, craiovenii domină teri- 
nu leagă jocul, 

mult
torial, dar 
atacanții alergînd mai 
brambura. în min. 80, totuși, 
o acțiune Oblemenco—Ivan— 
Niță este „scrisă" cu 
precizie, dar ultimul șutează 
slab de la 10 m de poartă. 
Tresăririle oaspeților din ulti
mele minute ale 
le aduc acestora 
onoare, pe care, 
fim, nici nu l-ar
De altfel, fără greșeala arbi
trului din min. 12 și fără 
execuția greșită a penaltiului 
de către Codreanu, scorul ar 
fi fost 4—0, iar el ar fi oglin
dit raportul real de forțe 
existent pe teren.

mare

jocului nu 
golul de 
sinceri să 
fi meritat.

Marius POPESCU

ECHIPA ETAPEI
GABORAȘ

CIOLAN LUPESCU POJONI MOCANU

DINU LERETER
(RAPID)

LUCESCU AXENTE TĂTARU GROZEA

PARTIDA DE SLAB NIVEL TEHNIC
Argeșul — vorba unui co

leg — a mai pus două puncte 
pe „Cecul campionatului". 
Le-a pus și le merită. Nici nu 
se putea altfel, după desfășu
rarea jocului. Dacă ar fi, însă, 
să se acorde puncte și pentru 
calitatea fotbalului practicat, 
contul ambelor echipe ar ră- 
mîne sărac. Prima jumătate 
de oră a fost săracă în acțiuni 
de poartă. Cînd Țarălungă a 
intrat în’ careul mic (min. 3), 
credeam că o să asistăm la un 
meci deschis. Mai ales că peste 
puțin timp, de partea cealaltă, 
Kraus (dintr-o poziție de of
said) 
scrie.

rind

K

a fost pe punctul de a în- 
Dar aceste promisiuni

La tineret-rezerve ; Rapid 
„U“ Craiova 3—1 (1—0).
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șut al lui Dinu, 
lîngă poartă

apoi

$

talii

Min. 8. Șutul lui Dinu a „spart" zidul craiovenilor și Pilea a rămas martor uluit... 1—0 pentru Rapid.
Foto ; A. NEAGU
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au fost infirmate de jocul prac
ticat în continuare : încîlcit, 
confuz, presărat și cu ieșiri 
nesportive. în min. 25, Neac
șu, „paznicul" lui Dobrin, îl 
„cosește" pe acesta într-o si
tuație destul de periculoasă 
pentru bucureșteni. Pînă în 
min. 32 nu vedem decît două 
acțiuni care mai seamănă a 
fotbal. -

în min. 21. Dobrin stopea
ză o minge pe cap, se întoar
ce cu 180 de grade și reia din 
voie de puțin peste poartă, iar 
în min. 27 V. Popescu șutea
ză puternic și precis de la 
35 m.

Progresul mizează la înain
tare pe forța lui Oaidă, care 
însă obstrueționează. R. lo- 
nescu, intimidat de cîteva in
trări tari ale lui Ivan, stă cu
minte pe tușă. Pe partea cea
laltă, Țarălungă acuză o lovi
tură la picior (cînd a fost blo
cat în min. 3 de I. Vasiie) și 
dispare și el din joc. Totul 
rămine să rezolve apărarea. 
Și aceasta, cu prețul unor 
eforturi evidente, scapă eu 
fața curată. în min. 37 era să 
primească totuși gol : Manta 
a scăpat balonul din brațe, 
Dobrin a reluat din întoarcere 
cu boltă. Cînd mingea era a- 
proape de vinclu a intervenit 
Măndoiu și a trimis-o cu capul 
peste poartă. în min. 47, Do
brin este faultat pe partea 
stingă la 18 metri. Tot el exe
cută lovitura liberă, fundașul 
Ciolan — venit în atac — reia 
cu capul și Radu de la 5—6 
metri trimite, pe lîngă Manta, 
în plasă : 1—0. După înscrierea 
golului, jocul se înviorează, 
acțiunile se desfășoară pe 
spații mai largi, „grămezile" 
de rugby sînt mai rare. Două 
curse ale lui Kraus (min. 53 
și 56) produc panică în careul

F. C. ARGEȘ — PROGRESUL
- - (0-0)

(prin telefon, 
nostru). Sta- 

timp însorit, 
teren bun;

________ aproximativ 
8 000. Au marcat : Radu (min. 
47) și Ciolan (min. 57),

F. C. ARGEȘ : I. Vasiie 7 
(min. 33 Niculescu 7) — Cio
lan 8, Pfteiulete 7, Vlad 7, 
Ivan 7, Prepurgel 4 (min. 
Plgulea 6), Nuțu 5, Radu 
Kraus 6, Dobrin 8, jercan

PROGRESUL : Manta 7 
V. Popescu 6, Măndoiu 
Grama 6, Adrian Constanti- 
neseu 5, Neacșu 4, Șoangher 
4, Radu lonescu 4 (min. 65 
Mocanu 5), Matei 5 (min. 84 
Alecu), Oaidă 5, Țarălungă 6.

A arbitrat Al. Toth •A-A-A’ 
ajutat la linie de M. Bădules- 
cu și Șt. Patko (toți din Ora
dea)’.

2—0
PITEȘTI, 20 

de la trimisul 
dion 1 Mai ; 
dar frig și vînt ; 
spectatori —

58
5, 
S.

a,

bucureștenilor și emoții în tri
bună. La ultima, piteștenii au 
obținut corner. Nuțu a centrat 
peste toată apărarea și funda
șul Ciolan (18 ani, produs al 
clubului piteștean) a reluat 
din voie de la 14 m, înscriind 
un gol excepțional (min. 57) : 
2—0. De aici, Progresul for
țează puternic. în min. 63 Ma
tei se lansează într-un slalom, 
dar e faultat în careu. Arbitrul 
lasă jocul să curgă (?). în min. 
70, Dobrin a avut o zvîcnire, 
dar Neacșu l-a apucat de tri
cou, vrînd s'ă-1— dezbrace ! în 
min. 80, Dobrin driblează, dar 
e obstrucționat în careu. Arbi
trul iar nu vede nimic. De 
ce ? Ar fi trebuit să fie mai 
exigent, după cum ar fi trebuit 
să pună capăt unor atitudini 
nesportive (Prepurgel) și Unor 
faulturi grosolane (Neacșu, 
Ivan, Oaidă).

Con«’oniin ALEXE

La tineret-rezerve : F.C. Ar
geș—Progresul 1—0 (0—0).

ne aștep- 
în joculadmirăm

crajovene.
adevărat, 

nefavorabil 
de vedere al oaspeți- 
min. 8, scorul era

partida a 
din

NUMAI

(min. 25), 
Neagu pe 
vpleu sec 
luiași Dinu (care ieri a ju
cat ca... pe vremuri) sînt tot 
atîtea 
pentru
țin „pe a lor“, pe calea unui 
joc incoerent, hazardat, me
diocru, fără nici o „lumină",

un „cap“ al lui 
lîngă vinclu și un 
(min. 32) al ace-

semnale de alarmă 
craioveni. Ei însă o

ViNTUL

A FOST DE VINA ?
FARUL — POLITEHNICA 

IAȘI 1—0 (1—0).

CONSTANȚA, 20 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Stadion 1 Mai ; timp noros, 
vînt puternic ; teren bun de 
joc ; spectatori — 10 000. A 
înscris Tufan în min. 6.

FARUL : Uțu 8 — Pleșa 7, 
Koszka 7, Stoica 6, Dumbravă 
6, Zamfir 4, Antonescu 7, Sasu 
5 (din min. 24 Cojocaru 5), 
Tufan 9, Badea S, Ologu 7.

POLITEHNICA IAȘI : Cîzie 8 
-- Gavrilă 7, lanul 7, Stoicescu 
II 8, Deleanu 8, Ștefănescu 7 
(din min. 63 Incze 5) Contar- 
do 6, Goliac 6, Romilă 5, Cu- 
perman 6, (din min. 79 C. 
Popescu 5), Vornicu 6.

A arbitrat G. Bîrsan 
★★★★★> ajutat bine la 
linie de N. Liga șl O. Tur- 
citu — toți din Galați.

Vintul aspru de toamnă care a 
suflat tot timpul Ia Constanța a 
„răvășit" jocul celor două echipe 
și a spulberat speranțele specta
torilor care credeau că vor asis
ta la o partidă pasionantă. Dar 
nu trebuie să dăm vina numai pe 
vînt, căci ambele echipe ș-au 
prezentat în teren cu garniturile 
descompletate recurgînd la im
provizații, care, cum era normal, 
le-ău dereglat dispozitivele atîtîn 
atac cit și în apărare, făcîndu-ne 
să fim martori la o goană furi
bundă după baloane, efectuată 
mai mult la întîmplare.

Ieșenii au prezentat în linia de 
atac doi apărători (pe Romilft 
și Vornicu), iar Farul, lipsit de 
aportul lui lancu și apoi și de cel 
al lui Sasu (accidentați) — și-a 
găsit cadența abia în finalul par
tidei. Tufan a făcut o mare ri
sipă de energie, a căutat să tra
gă. după el toată echipa, gtadin- 
du-se la golaveraj, dar eforturile 
sale s-au irosit în „zidul" lanul, 
Stoicescu II, Deleanu — precum 
și în lipsa de înțelegere a pro
priilor săi coechipieri. Primul 
(și ultimul gol) a căzut după

numai 6 minute de joc. Pleșa 
a „vînat" o minge undeva la 
centrul terenului, a pătruns în 
adîncimc și a expediat balonul 
pe sus, în careul ieșenilor. Tu
fan scapă de lanul și, profitînd 
de ezitarea portarului Cizic, pla
sează balonul în plasă, cu o 
splendidă lovitură de cap.

Golul nu toarnă, insă, gaz pes
te foc. așa cum era de așteptat. 
Cu toate că Farul are în vînt un 
aliat de nădejde, nu insistă, iar 
ieșenii, care — evident — au 
venit să se apere, nu ies nici ei 
din apatia lor, llmitîndu-se la un 
joc destructiv și rare contraata
curi prin Goliac și Cuperman. 
După ce în min. 18 Stoica își 
pune în pericol propria poartă cu 
o minge trimisă „acasă", iar Tu
fan provoacă în min. 31 alarmă 
în dispozitivul oaspeților, Ologu 
reușește un șut foarte periculos, 
apărat însă de Cizic. Cu 7 ml. 
nute înainte de sfirșitul reprizei, 
o lovitură de colț stîmește o 
mare învălmășeală la poarta 
Politehnicii, iar mingea e respin
să în ultimă instanță de Deleanu.

In repriza secundă, vintyl se 
abate spre poarta Farului. Ie
șenii ies la atac, iar Deleanu se 
remarcă printr-p incursiune pe
riculoasă la poarta Farului. Oas
peții accentuează presiunea și e 
rindul lui Cuperman să rateze 
de două ori (min. 58 și 60). 
Constănțenii își string rindurile 
și. înfruntînd rafalele vîntului 
potrivnic, caută din nou poarta 
adversarilor. Din min. 70 ei nu 
mal cedează inițiativa, dar vor 
rata de fiecare dată prin Anto
nescu, Cojocaru și Ologu. După 
aceea, e rîndul lui Badea să ra
teze in min. 77 cea mai mare o- 
cazie a reprizei. Centrarea lui' 
Tufan îl găsește la numai 3 m 
de poartă, dar lovitura sa cu 
capul trimite balonul pe lîngă 
bară. Ieșenii mai zvîcnesc cu o 
ultimă energie în atac, ' .' 
două cornere, însă nu și golul 
egalizator.

George MIHALACHE
La tineret-rezerve : Farul — 

Politehnica Iași 5—1 (3—1).

obțin

Clujenii, la a patra infringere consecutivă

JOC DE EXCELENTA CALITATE Al GAZDELOR
Parcă ar fi fost vorbiți! Cu

noștințele mai vechi din Arad, 
ca și cele pe care le-am făcut 
în puținele ore petrecute în 
orașul de pe Mureș, m-au în- 
tîmpinat cu un ușor reproș, 
legat de „X“-ul pe care îl pro- 
nosticasem la meciul U.T.A.— 
Dinamo București. Nici nu 
voiau să audă de un alt rezul
tat decit de victoria formației 
locale. Simplă dorință de su
pe rteri ? Sau încredere fermă 
în posibilitățile echipei favori
te ? Cred că și una și alta 
De altfel fotbaliștii de la 

. U.T.A. aveau să răspundă din 
plin 
mai 
care 
țeni, 
prin 
excelentă calitate oferite, de-a 
lungul întregului meci, dar 
mai ales în repriza secundă, 
A fost, prin acestea, o dubli 
victorie a U.T.A.-ei. Înaintașii 
au înscris două din cele trei 
goluri, dar succesul îl pot re
vendica, cu aceleași drepturi, 
liniile de apărare ale echipei, 
care au anihilat aproape total 
atacul dinamovist, în primul 
rînd pe Dumitrache. Pcjoni a 
dominat acest meci prin acu
ratețea și luciditatea interven
țiilor, prin plasamentul său 
ireproșabil. Pe fondul unei apă
rări sigure — mai puțin fun
dașii laterali — U.T.A- a con
struit frumoase acțiuni de a- 
tae, făcîndu-și uneori „groggy" 
adversarul (intre minutele 50— 
65).

Acordînd învingătorului ce 
este al învingătorului, trebuie 
să arătăm însă că Dinamo a fost 
doar umbra acelei formații 
impetuoase și precise de acum 
șapte zile din meciul cu Farul. 
Singur Lucescu șl într-o mă
sură Pîrcălab, Radu Nunweil- 
ler și Dinu, au. scos, din cînd 
în cînd, echipa din ancnimat, 
acționînd cu adresă, cu fan
tezie (Lucescu) și cu multă 
ambiție.

Începutul jocului nu anunța

acestor speranțe, nu nu- 
prin scorul categoric cu 
i-au întrecut pe bucureș- 
dar și prin jocul prestat, 
momentele de fotbal de

I

DUPĂ O
PETROLUL — CRIȘUL 

2—0 (1—0)
PLOIEȘTI, 20 (prin telefon 

de la trimișii noștri), stadion 
Petrolul ; lirrp frumos, rece ; 
teren bun • spectatori — apro
ximativ 9 000. Au marcat 7 
Grozea (min. 32) șl Dincuță 
(min. 64).

PETROLUL : M. lonescu 7 
— Gruber 6, Bădln 6, Pal 8, 
Mocanu 9, iuhasz 8, Alexiu 7, 
Florea II 6 (min. 30 — Pa- 
honțu). Dridea I 8, Dincuță 8, 
Grozea 9. i

CRIȘUL : Baumgartner 8 — 
Balogh 7 (min. 75 — Tomeș), 
Serfozo 6, E. Naghl 8, Popo- 
vici 7, Dărăban 3, Cociș 8, 
Cefan 6, Suciu 5, A. Naghi 5, 
Harșa’ii 5.

A arbitrat N. Petriceanu 
★★★★★■ ajutat la linie de 
C. Popa și C. Ghemîngean — 
toți din București,

cu autori- 
inceput —
25 de mi-

Deși au dominat 
tate chiar de la 
obți nînd în primele 
sute 8 cornere — ploieștenii nu 
au reușit să finalizeze nici una 
din numeroasele acțiuni la 
poarta lui Baumgartner. Crișul 
s-a dovedit un adversar mult 
mai diticil decit se așteptau 
pasionații suporteri din tribune.

. Apărarea orădenilor a fost - 
calmă, promptă și a respins 
atac după atac. Insistențele pe-

U. T. ARAD — DINAMO 
BUCUREȘTI 3—0 (1—0)

ARAD, 20 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadion 
„30 Decembrie" ; teren bun ; 
timp friguros, (a bătut un 
vînt rece) ; spectatori — a- 
proximativ 18 000. Au marcat: 
Axente (min. 34 și 58) și Po- 
joni (min. 85).

U.T.A. : Gornea 1 ~ Birău 
6, Bakoș 8, Pojoni 10, Czako
5, Petescu 9, Lereter 8, Șchio- 
pu 8, Axente 9, Domide 8, 
Moț 7.

DINAMO : Coman 6 (din 
min. 64 Datcu 8), Popa 6, 
Ghergheli 6, Dinu 7, Ștefan
6, Radu Nunweiller 7, Stoe- 
nescu 5, Lucescu 9, Pîrcălab 
7 (din min. 64 Sălceanu 7), 
Dumitrache 5, Haidu 4.

A arbitrat Angliei Qherghi- 
nov (Bulgaria) ★★★★• aju
tat la linie de C. Nițescu și 
E. Bucșe (ambii din Sibiu).

această aspră infringere a ju
cătorilor dinarnoviști. Dimpo
trivă, Pîrcălab a avut în 
bocanc, în minutul 3, șutul 
care putea să aducă deschide
rea scorului, dar el a tras peste 
poartă. Apoi, o bună bucată 
de vreme s-a putut vorbi de 
un echilibru. Și, intr-adevăr, 
dacă șutul puternic de la 25 
de metri al lui Petescu n-a 
putut fi deviat de Ccman de- 
cît printr-un reflex, nu mai 
puțin periculos a fost „capul" 
lui Dumitrache, la o fază în 
care Gornea a ezitat să inter
vină. De asemenea, în minutul 
23, Haidu este... uitat in apro
pierea careului și numai noro
cul păzește poarta U.T.A.-ei.

Treptat la comanda jocului 
trec arădenii. Și, dacă în mi
nutul 33 șutul lui Axente (pasă 
primită de la Moț") nu se o- 
prește în plasa porții părăsite

de Coman, ci este blocat de 
Dinu, în minutul' următor, o 
fază identică, desfășurată însă 
cu mai multă viteză, aduce 
golul așteptat. De data aceas
ta, șutul lui Axente trece pe 
lingă tcate obstacolele din fața 
porții dinamoviste : 1—0.

DOMINARE INSISTENTA
troliștilor s-au oprit In acest 
răstimp în marginea careului de 
16 metri, ori au fost respinse 
— in extremis — de fundașii 
Crișului. Cele mai interesante 
faze din repriza întâi, care me
rită a fi menționate, au fost 
create de către Grozea, Dridea 
și Dincuță (de la gazde) șl de 
către orădeanul Harșani care, 
după o acțiune pe cont pro
priu în terenul ploieștean, a 
tras splendid... în bară.

Nivelul partidei, în general, 
a fost de o factură mijlocie. Am 
asistat la o continuă hărțuială 
între atacanții ploieșteni — in
sistență, dar fără eficacitate — 
și apărarea Crișului — pe a- 
locuri disperată chiar — pe 
care eternul hazard, și admirabi
lul goalkeeper Baumgartner a 
salvat-o de la primirea cîtorva 
goluri, Inspirat și cu reflexe, el 
a reușit să-și apere cu succes 
buturile, dar tot Baumgartner a 
fost acela care a comis o gre
șeală capitală. în min. 32, la o 
fază care se desfășura la a- 
proximativ 30 metri, portarul 
orădenilor, complet neinspirat 
de data aceasta, a Ieșit din 
poartă și lui Grozea, autorul 
primului gol al petroliștilor, nu

i-a rămas decit să arunce min
gea peste el, direct în poartă. 
Pină la sfirșitul primei părți, 
ploieștenii au continuat să do
mine, iar orădenii să se apere.

Repriza secundă a avut un 
aspect total diferit. Jocul am
belor echipe a fost mai des
chis și deci mai spectaculos, 
fazele de poartă alternînd. A 
fost evidentă, in continuare, 
dominarea gazdelor, deși oas
peții au ieșit mai des la atac. 
In min. 53, o acțiune pe partea 
dreaptă, inițiată de către Ce- 
fan, a fost oprită prin fault 
în careul de 16 m de către Mo
canii. Arbitrul N. Petriceanu a 
dictat just : 11 metri. A bătut 
Balogh... alături cu bata. Cea 
mai bună situație a orădenilor 
de a egala scorul a fost deci 
ratată. Firesc, a urmat o ve
ritabilă contraofensivă a lo
calnicilor, a căror înaintare a 
avut dese acțiuni bine legate, 
derutind pe orădeni. Excelent 
a evoluat în această repriză 
Grozea — ca de altfel și în 
primele 45 de mihute — al că
rui joc a ineîntat pur și simplu 
tribunele. El a creat numeroase 
faze, s-a desprins cu ușurință 
de apărătorii adverși, i-a servit

bine pe Dridea și Dincuță, a 
l-a găsit pe Dincuță șl acesta 
a reluat în plasă.

Cel de-al doilea gol al plo- 
ieștenilor s-a datorat lui. Iată 
cum: după un adevărat slalom 
prin apărarea orădeană, Gro- 
zea obține un corner (al 13-lea). 
Tot el a executat — impeca
bil — lovitura de colț, care 
l-a găsit pe Dincuță și acesta 
a reluat în plasă.

La 2—0, în min. 64, partida 
era jucată. Din păcate, finalul 
ei a fost umbrit de o suită de 
durități de ambele părți, cul- 
minind cu ieșirea complet ne
sportivă a lui Daraban (lovire 
intenționată a adversarului : 
Alexiu), fapt care i-a atras, pe 
drept, eliminarea de pe teren, 
în min. 77. Jocul a luai sfîrșit 
în nota de superioritate a plo- 
ieștenilor, care ar fi putut avea 
satisfacția unui nou gol înscris 
dacă Dridea nu ar fi ratat o 
bună ocazie cu cinci minule 
înainte de fluierul final.

Cristian
Emil

MAN IU
IENCEC

La tineret-rezerve: 
Crișul 0—3 (0-3).

Petrolul—•

Dominare arădeană la înce
putul reprizei a 11-a. Un șut 
•cu efect al lui Domide e gata 
să-l păcălească pe Coman 
(min. 48); o centrare-șut a lui 
Axente este interceptată de 
portarul dinamolnst (minutul 
53). Mingea lovită de Domide 
ocolește de puțin poarta (min. 
55). Trei minute mai tîrziu, 
U.T.A. realizează al doilea gol 
prin același Axente.

Urmează un adevărat „re
cital" U.T.A., cînd arădenii 
fac ce vor pe teren. Mereu în 
pericol, Coman devine din ce 
in ce mai nerves. Pentru a-l 
feri de excluderea din joc, așa 
cum lăsase să se întrevadă a- 
vertismentul arbitrului, an
trenorii îl schimbă cu Datcu. 
Înlocuire binevenită, acesta 
din urmă avînd cîteva inter
venții inspirate, mai ales la 
un șut al propriului său... co
echipier. Stoenescu, care se 
ducea „la păianjen"! U.T.A. 
realizează în final și cel de-al 
treilea gol, printr-un șut sub 
bară al lui Pojoni. Încheiere 
aplaudată, a unei victorii fără 
drept de apel.

Jack BERARIU

La tineret-rezerve : U.T.A.— 
Dinamo 2—1 (0—0).

A.S.A. TG. MUREȘ — „U“
CLUJ 3—1 (0—0)

MUREȘ, 20 (prin tele- 
Stadion 23 August ; 

frumos ; teren bun ; 
aproximativ 

Au. parcat : Ciutac
46), Lucaci (min. 48) și 

(min. 77) pentru 
; Uifăleanu (min, 49)

TG. 
fon), 
timp 
spectatori 
12 000. ' 
(min. 
Lungu 
A.S.A. 
pentru Univarșitatea.

A.S.A: : solvom 8 — Șleam 
8, Balaș 7, Toth 8, Chiru 8 
(min. 84 Tîmpănaru), Siko 7. 
Ciutac 8,.. Lucaci 8, Mureșan 
.7, RăKșl 8, Șijaghi 6 (min. 46 
Lungu 8).

,,U“ CLUJ : Ringheanu 5
(inin. 48 ștefan 8) — Crețu 6, 
Cîmpeanu 6 (min. 77 Codrea), 
Solomon 5, Șoptereanu 6, 

Anca 6, Bungău 7, Lică fi, 
Uifăleanu 8, Oprea 6, Fanea 6.

A arbitrat Mircea Bică 
ajutat la linie de C.

Petrea și E. Martin — toți 
din București.

Gazdele caută, de la început, 
să-și creeze breșe în apărarea 
studenților, dar aglomerează 
jocul și, (ținînd prea mult ba
lonul, nu reușesc să „fructifice 
ocaziile avute : Lucaci — min.. 
6, Mureșan — min. 8, Silaghi 
— min. 11, Raksi — min. 29. 
în min. 33, Mureșan primește 
o pasă excelentă de la Sila
ghi, dar ezită să reia și Crețu 
îi „suflă" balonul. în min. 42. 
Silaghi este faultat în careu 
de Cîmpeanu, arbitrul trece 
faza cu vederea. Oaspeții au 
și ei cîteva ocazii, în această 
parte a jocului, printre care 
amintim pe aceea din min. 
24, cînd Fanea Lazăr, la o 
centrare a lui Lică, a reluat 
cu capul puțin peste poarta 
lui Solyom, precum și șuturi-

le prin surprindere expediate 
de la distanță de către :J3.un- 
gău (min. 22, 30, 43), care trec 
razant cu barele porții.

După reluare, jocul devine 
mai dinamic. Gazdele, decise 
să obțină victoria, pornesc un 
iureș infernal, deschizînd Sco
rul prin Ciutac (min. 46), dare 

o 
primită de pe dreapta 
neobositul Raksi. Peste 
minute, Lungu face o 

pe extrema âreăbtă, 
' ' face

reia pe lingă . Ringheanu 
pasă .... ........... ..
de la 
două 
cursă 
centrează la Lucaci, care 
un „un-doi" cu Ciutac și în
scrie cel mai frumos gol al 
partidei : 2—0 Puțin mai tîr
ziu, oaspeții reușesc să redu
că din handicap prin Uifălea- 
nu. în min. 54, Chiru, venit 
mult în ajutorul atacului, șu- 
tează năpraznic de la distan
ță, dar tînărul portar Ștefan 
reține cu dificultate. Consem
năm apoi o lovitură de cap 
a lui Mureșan (min. 56). Clu
jenii ies la atac și, în min. 
65, Oprea șutează, dar So- 
lyom reține. în min. 73 Uifă- 
leanu este stopat neregula
mentar în careu de Balaș, dar 
arbitrul Toth trece cu vede
rea, probabil în compensație 
pentru faza din min. 42. Gaz
dele.măresc avantajul în min. 
77 prin Lungu, care, primind 
o pasă de la Raksi, șutează 
în bară și de acolo mingea îl 
păcălește pe Ștefan și po
posește în plasă : 3—1.

loan PĂUȘ și
Constantin ALBU-coresp.

La tineret-rezerve : A.S.A. 
Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj 1—0 (1—0).

Actualitatea intemalionalft
A XVIII-a OLIMPIADĂ

telex), 
preli- 

șahiștii

LUGANO, 20 (prin 
— In a doua rundă a 
minariilor olimpice, 
români au avut ca adversari 
pe echipierii Norvegiei. Nu
mai o singură partidă s-a în
cheiat în cele 5 ore regu
lamentare de joc, Ghițescu 
făeînd remiză cu Zweig. După 
întrerupere, echipa României 
marchează primul punct prin 
B. Soos — la ultima masă — 
în fața lui Wiebe, dar este 
imediat egalată, 
fiind învins de 
La prima masă, Gheorghiu 
continuă lupta cu Hoen, In

Ciocîltea 
Svedeborg.

Echipa Indiei 
pentru fma!a inter-zone

Pentru 
„Cupei 
dispută în compania echipei 
S.U.A. la Porto Rico, în zilele 
de 9—11 noiembrie, repre
zentativa Indiei a anunțat 
următoarea formație: R. 
Krishnan; P. Lail, J. Muker- 
jea și S. Misra.

finala interzonală a 
Davis“, pe care o

LEEDS UNITED ÎNVINSA LA
SCOR

Etapa de sîmbătă a cam
pionatului englez s-a carac
terizat prin scoruri mari. Li
derul, Leeds United, a tre
buit să cedeze cu 1—5 la 
Burnley, în timp ce G. Hurst 
(West 
vărat 
goluri 
land : 
lelalte
Leicester 3—0, Newcastle —

Ham.) stabilea un ade- 
record mareînd șase 
în meciul cu Sunder- 
8—0 în total ! Iată ce- 
rezultate : Chelsea —

DE ȘAH
foarte greu 'de 

cîștigat, partida întrerupîn- 
d.u-se pentru a doua oară.

Alte rezultate din grupa 
a 5-a : R.F.G. — Elveția 3*/z 
—‘A, Brazilia — Liban 4—0, 
Hong Kong — Porto Rico 
1—3 (runda a 2-a) : R.F.G. — 
Brazilia 2>/2 — l>/2, Elveția 
— Norvegia 3-—1 (după în
trerupere).

Clasamentul grupei, după 
două runde : K.F. a Germa
niei 6 p, Brazilia și Porto 
Rico 5‘A P, ROMANIA 5 (1) 
p, Eiveția 3>/2 p, Norvegia 
2’/s (1) p, Liban și Hong 
Kong l«/2 p.

Iată acum primele clasate 
în celelalte grupe: gr. I: 
Anglia 8, U.R.S.S. și Filipine 
7>/s, Izrael 6 (1); gr. II: R.P. 
Mongolă 6, Danemarca 5, 
S.U.A. 3 (un joc mai puțin); 
gr. III: Iugoslavia și Spania 
6>/j, Polonia 5 ; gr. IV: Ca
nada 6, Ungaria 5*/3 (1), O- 
landa și Paraguay 5 ; gr. 
R.D.G. 6*/2, Argentina 6 
Suedia 4 (1); gr. VII: 
hoslovacia 8, Bulgaria

tr-un final

VI:
(1), 
Ce- 
6‘/2>

FOTBAL PE GLOB
Queens Park 3—2, Coven
try — Manchester City 1—1, 
Everton — Stoke 2—J. Man
chester United — Southamp
ton 1—3, Nottingham — 
Ipswich 1—2, Sheffield Wed
nesday — Wolverhampton 
0—2, Tottenham — Liverpool 
2—1, West Bromwich — Ar
senal 1—0. în clasament: 
Leeds 22 (un joc mai puțin), 
Liverpool, Everton și Arsenal 
21, Chelsea 20.

Telex
în derbiul campionatului 

cehoslovac de hochei,. Slovan 
Bratislava a dispus de Dukia 
Jihlava cu 5—3 (5—1, 0—1,
0—1). Celelalte meciuri ale 
etapei a 9-a s-au soldat cu 
rezultatele : T. E. Gotwal- 
dov — SONP’ Kladno 5—3, 
ZKL Brno — H.Z. Litvinov 
10—4, Tesla Pardubice — 
V.S.J. Kosice 2—5, Motor 
Ceske Budejovice — Sparta 
Praga 3—3. Conduce Slovan 
Bratislava cu 16 p, urmată 
de Dukia Jihlava cu 14 p.

masculină de bas-Echipa _ .._
chet T.S.C. Berlin a jucat la 
Sofia cu formația locală Sla
via. Gazdele au obținut o 
victorie la limită în fața 
baschetbaliștilor din R. D. 
Germană : 58—56 (32—30).

Reprezentativa de rugby XV 
a Australiei și-a început 
turneul în Marea Britanie, 
întîlnind la Belfast o selec
ționată irlandeză. Oaspeții au 
cîștigat cu 16—8 (10—3).

INTER — ESTUDIANTES 2-1!
în meci amical, la Milano, 

echipa argentihiană Estudian- 
tes La Plata, proaspăta cîști- 
găloare a „Cupei interconti
nentale", a fost surprinzător 
învinsă de Internazionale cu 
2—1 (1—O). Au marcat Spa- 
detto (min. 39) și Vastola 
(min. 71) pentru italieni, res
pectiv Spadaro (min. 82).

® în preliminariile C.M., 
la Bratislava : Cehoslovacia— 
Danemarca 1—0 (0—0). A 
marcat Jokl (min. 56).

® Meci amical, la Sczeczin: 
Polonia—K D.G. 1—1 (1—0).
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LA UN PAS DE K.O. JUERMAN
A CÎȘTIGAT PRIN K.O. TEHNIC!

(De la trimisul special Agerpres, PAUL OCHIALBI)

O veritabilă cavalcadă

Semimijlociul nostru Victor 
Zilberman se afla într-o si
tuație delicată la mijlocul 
reprizei a doua a meciului 
său cu danezul Hansen. Con
trat în bărbie la o fază din 
apropierea corzilor, campio
nul nostru a poposit Ia po
dea însă s-a ridicat imediat 
fără să fi fost numărat. La 
începutul reprizei a 3-a nu 
mai speram ca Zilberman să 
refacă terenul pierdut. Ime
diat după lovitura de gong el 
a pornit însă hotărît la atac 
și Hansen acuzînd o clasică 
directă de dreapta a fost 
trimis la podea. A reluat lup
ta, dar Zilberman, complet 
dezlănțuit, i-a plasat o altă 
directă și campionul Dane
marcei a îngenunchiat. După 
alte cîteva secunde danezul 
s-a aflat din nou în situație 
critică fiind numărat pentru 
a treia oară în cursul repri
zei. Totuși arbitrul nu a oprit 
lupta decît după ce Zilber
man și-a trimis a... patra 
oară adversarul la podea. 
Meciul a fost extrem de dur, 
ambii boxeri făcînd o se
rioasă cheltuială de energie, 
în partida următoare, Zil
berman îl va întîlni pe ma
ghiarul Gali.

Al doilea reprezentant al 
boxului nostru care a ieșit 
din cursă, Aurel Simion, a 
pierdut pe drept meciul cu 
argentinianul Garcia. Simion 
a avut o frumoasă revenire 
la începutul rundului trei, 
apoi s-a „sufocat" și a cedat.

Ultimele două reuniuni ale 
optimilor de finală au fost 
marcate de cîteva surprize. 
Desigur, în centrul atenției se 
situează înfrîngerea suferită 
de campionul european la 
cat. semimijlocie cehoslova
cul Nemecek în. fața bulgaru-

lui Kiriakov. Nemecek a fost 
însă descalificat, cu 
mare ușurință, de 
american Schwarty.

Iată că, din nou, 
martori la un meci, 
șitul căruia învinsul a 
proclamat învingător I 
care a fost favorizat de juriu 
se numește Kulej (Polonia), 
campion <‘ 
Adversarul său, 
Kajdi, acumulase 
necesare

i prea 
arbitrul

am
la

fost 
sfîr- 
fost 
Cel Final In cursa de 8 + 1 (Telefoto A.P. — Agerpres)

cavalcadă a 
înregistrat în

a...

olimpic la Tokio, 
maghiarul 

punctele 
victoriei încă 

primele două runduri. 
cialii însă i-au acordat 
dit cu 3—2 lui Kulej. 
nou arbitrul scoțian Rankin a 
votat pentru Kulej. Tot el a 
fost unul dintre aceia care 
l-au favorizat pe Olech în 
meciul cu Ciucă. în legătură 
cu această întîlnire trebuie să 
remarc că cronicarul de spe
cialitate al ziarului „Nove- 
dades", critica decizia meciu
lui 
că
cu 
nu

DE LA O ZI LA ALTA
în 

Ofi- 
cre- 
Uin

Ciuca — Olech, subliniind 
boxerul român cîșiigase 
2 puncte diferență și că 
trebuia declarat învins I 

La categoria ușoară Anto
nia Vasile a obținut califi
carea prin neprezentarea ad
versarului său Ghibil (Tuni
sia), oprit de medic să urce 
în ring. Luni, Antonio Va
sile va susține, o întîlnire, 
care se anunță foarte grea, 
în compania pugilistului cu
banez Reguieros. în caz de 
victorie el urmează să pri
mească replica sovieticului 
Frolov. Tot luni, Nicolae Gîju 
va boxa cu Murkwanga (U- 
gănda).

Dintre celelalie meciuri de 
pînă acum trebuie subliniată 
victoria semimijlociului ame
rican Muniz care l-a învins 
clar la puncte pe campionul 
olimpic de la Tokio, polone
zul Kasprzyk.

Bill Toomey (S.U.A.), cîștigător al medaliei de aur, și Kurt 
Bendlin (R.F.G) după epuizanta lor luptă din cadrul deca

tlonului (Telefoto A.P. — Agerpres)

Surprizele au început să curgă 
și în piscina Alberca

Nici unul din cei 4 favorițl 
finalelor din ziua a doua nu 
reușit să dobîndească medalia
aur. Bomba cea mare a furni
zat-o Djurica Bjedov, o înotătoa
re de 21 de ani din Split, care 
înainte de J.O. declarase că ar 
fi mulțumită doar să intre în 
finala de 100 m bras. Dar Djuri
ca a înotat de o manieră impre
sionantă, mai ales pe a doua 
lungime, atingînd prima perete
le bazinului. A fost cea dintîi 
medalie de aur pe care Iugosla
via o cîștigă în probele de înot 
ale J.O.

Tînărul student (18 ani) al U- 
niversității din New South Wales, 
Mike Wendon, anunța incă dirt 
semifinale o puternică candida
tură la coroana sprinterilor. Ni
meni însă r\u-și închipuia că e- 
levul lui Don. Talbott este capa
bil de un 52,2, cu care a 
rat recordul mondial la 
liber. Zac Zorn, marele 
a plecat în cursă cu 24,3 
revenirea australianului 

de-a dreptul uimitoare pe ulti
mii 30 de metri, în care el s-a 
jucat pur și simplu cu Ken Walsii 
și Mark Spitz.

Cîștigătorul medaliei de aur ia 
100 m bras nu a fost nici unul 
din cei trei sportivi sovietici care 
porneau . cu prima șansă (Pan
kin, Mihailov și Kosinski), ci 
Don McKenzie (21 de ani), stu
dent la Universitatea din In
diana. El a controlat întreaga 
cursă, obținînd o nesperată vic
torie. în sfîrșit, în cea mai ra
pidă probă a craulistelor (100 m), 
Jane Henne (21 de ani, originară 
din Oakland) a depășit-o pe 
Sue Pedersen (prea fragedă pen
tru o asemenea finală) și pe A- 
lexandra Jackson — care con
duceau după 50 m — cu multă 
siguranță în final. Rezultate teh
nice :

100 m bras (f) : 
BJEDOV ;---------
(rec. olimpic) 
limpică, 
cova (U.R.S.S.) 
Wichman « (S.U.A.) 
Frommater (R.F.G.) 
Catie Ball (S.U.A.) 
Nakagawa (Japonia) 
Svetlana ~ ' 
1:17,2, 8. 
ruguay)

100 m 
KENZIE 
Pic) — • . ,
dimir Kosinski (U.R.S.S.) 68,0, 
Nikolai Pankin (U.R.S.S.) 68,0, 
Silvio Fiolo (Brazilia) 68,1, 
Evgheni Mihailov (U.R.S.S.) “
6. Yan O’Brien (Australia)
7. Forelli (Argentina) 68,7, 
Henninger (R.D.G.) 69,7.

100 m liber (F) : 

nă olimpică, ' 2. 
(S.U.A.) 60,3, 3. 
(S.U.A.) 60,3, 4. Marion Lay (Ca
nada) 60,5, 5. Martina Grunnert 
(R.D.G.) 61,0, 6. Alexandra Jack- 
son (M. Brit.) 61,0, 7. Mirj ana
Segrt (Iugoslavia) 61,5, 8. Judit 
Turoczy (Ungaria) 61,6.

100 m liber (B) : 1. MIKE WEN
DEN (AUSTRALIA) 52,2 (rec. 
mondial — campion olimpic), 2.

octombrie«1 
a 

da

stmb&tă

53,9.

8064
7909
7861
7692

spulbe-
100 ni 

favorit, 
('•), dar 
a fost

1. DJURICA
(IUGOSLAVIA) 1:15,8 

o-campioană
Prozumensci- 

Sharon 
Uta

5.
6. 
7.

2. Galina
1:15,9, 

1:16,1, 
1:16,2, 
1:16,7, 
1:17,0.

(U.R.S.S.)
Norbis (U-

3.
4.

Babanina
Ana Maria
1:17,3 ;
bras (B) : 1. DON MC-
(S.U.A.) 67,6 (rec. olim- 

campion olimpic, 2. Vla- . ... ------------- „
4.
5.

68.4,
68.4,

8.

. . 1. JANE
HENNE (S.U.A.) 60,0 — campioa- 

Sue Pedersen 
Linda Gustavson

Ken Walsh (S.U.A.) 52,6, J. Mark 
Spitz (S.U.A.) 63,0, 4. Bobby
McGregor (M. Brit.) 53,5, 5. Leo
nid Ilicev (U.R.S.S.) 53,8, , 6.

Gheorghi Kulikov (U.R.S.S.) 53,8. 
7. Luis Nicolao (Argentina) 53,9. 
3. Zac Zorn (S.U.A.) 53,9.

La hochei pe iarbă...
Olanda -------

șl Pakistan — M. Britanle 
(1—0) în grupa B. Conduce 
chipa Pakistanului care în 
meciuri a totalizat 10 puncte.

Voleibaliștii cehoslovaci 
la a 4-a victorie

După ce au cîștigat primele 
două seturi, voleibaliștii ceho
slovaci au întîmpinat o vie re
zistență din partea echipei Bra
ziliei, pe care au învins-o în 
cele din urmă cu 3—2 (12, 10,
—13, —13, 9), obținînd a 4-a vic
torie consecutivă. Succese mai 
facile au realizat formațiile mas
culine ale Japoniei 3—0 (1, 3, 11.) 
cu Mexic, U.R.S.S. 3—0 (9, 10_,
10) cu Polonia și R.D. Germană 
3—0 (1, 7, 7) cu Belgia. In tur
neul feminin : Japonia — Ceho
slovacia 3—0 (7, 8, 7).

în turneul de polo...
Ungaria — S.U.A. 5—1 

0—0, 1—0, 2—0) în grupa A și Iu
goslavia — Olanda 7—4 (1—1,
2—1, 3—1. 1—1) în grupa B.

Echipele S. U. A., U. R. S. S. 
si Braziliei neînvinse la baschet »

Rezultate așteptate în cea ac 
a 6-a etapă : Iugoslavia — Spa
nia 92—79 (42—35), Porto Rico — 
Panama 80—69 
— Italia 100—61 
A ; Braziya — 
37) și U.R.S.S. 
în grupa B

Dresaj de

Malaezia 1—0 (1—0)
2-1 

e-
5

p, 4. Nikolai Avilov (U.R.S.S.) 
p, 5. Joachim Kirst (R.D.G.) 
p, 6. Thomas Wadell (S.U.A.) 

----  p.
Prima semifinală a probei de 

4x100 m femei a fost ctștigatft 
de echipa S.U.A. în 43,4 — rec. 
mondial, urmată de Australia
43.7, R.F.G. 44,1, Franța 44,3 șl 
Canada 44,7. A doua semifinală 
a revenit cuartetului olandez tot 
în 43,4, urmat de U.R.S.S. 43,6, 
M. Britanie 43,9, Cuba 44,1 șl 
Ungaria 44,6.

Cei mai buni timpi la 4x100 
m bărbați aparțin ștafetelor din 
Jamaica 38,3 — rec. i-----
Cuba 38,6, S.U.A. 38,6, 
38,7 — rec. european,
38.8, R.F.G. 38,9, Polonia 
Italia 39,4.

CANOTAJ. Rezultatele 
plete ale celor 7 finale 
locurile 1—6, desfășurate 
chimilco :

Skif 4+1 : 1. Noua Zeelandă
(R. Joyce, D. Storey, R. Collige, 
W. Cole + S. Dickie) 6:45,62. 2. 

- ’ — ’ 6:49,04,
6:51,41,

mondial,
R.D.G.
Franța 

i 38,9 Și

corn- 
pentru 

la Xo-

S.U.A. (2-1,

(1-1,

(42—36) șl S.U.A. 
(48—27) In grupa 
Cuba 84—68 (47—

— Mexic 82—62

R.D.G. 6:48,20, 3. Elveția
4. Italia 6:49,54, 5. S.U.A.
6. U.R.S.S. 7:00,0.

Skif 2 fără cîrmaci : 1. 
(J. Lucke, H. J. Bothe) 
2. S.U.A. 7:26,71, 3. ~
7:31,84, 4. Austria 7:41,80, 
veția 7:46,79, 6. Olanda — 
timp.

Skif simplu : 1. Henri Wienese 
(Olanda) 7:47,80, 2. Jochen Meis
sner (R.F.G.) 7:51,00, 3. Alberto
Demiddi (Argentina) 7:57,19, 4.
John van Blom (S.U.A.) 8:00,51,
5. Achim Hill (R.D.G.) 8:06.09, 6. 
Kenneth Dwan (Marea Britanie) 
8:13,75.

Skif 2+1 : 1. Italia (P. Baran, 
R. Sambo + B. Cipolla) 8:04,81, 
2. Olanda 8:06,80. 3. Danemarca
8:08,07, 4. R.D.G. 8:08,22, 5. S.U.A. 
8:12,60, 6. R.F.G. 8:41,51.

Skif 4 fără cîrmaci ; 1. R.D.G. 
(F. Forberger. D. Ghahn, F. 
Ruhle, D. Schubert) 6:39,18, 2.
Ungaria 6:41,64. 3. Italia 6:44,01, 
4. Elveția 6:45,78, 5. S.U.A. 6:47,70,
6. R.F.G. 7:08,22.

Skif 2 visle : 1. U.R.S.S. 
Sass, A. Timosinin) 6:51,82, 
Olanda 6:52,80, ‘3. S.U.A. " 
4. Bulgaria 6:58,48, 5.
7:04,92, 6. R.F.G. 7:20,20.

Skif 8+1 : 1. R.F.G. (H. 
D. Schreier, R. Henniag, 
bricht, W. Hottenrot, 
schfelder, J. Sibert, R. Bose 
G. Thiersch) 6:07,00, 
lia 6:07,98, 3. U.R.S.S. f 
Noua Zeelandă 6:10,43, ____
slovacia 6:12,17, 6. S.U.A’ 6:14,34.

R.D.G.
7:26,56, 

Danemarca
5. El- 

fără

(A. 
2. 

6:54,21, 
R.D.G.

Meyer,
L. Ul-

E. Hir- 
:ose + 

2. Austra- 
6:09,11, 

, 5. Ceho-
4.

O veritabilă 
surprizelor s-a 
eliminările directe ale probei 
de floretă femei. In turul I, 
de pildă, Catherine Rousseiet 
Ceretti a eliminat-o pe Anto- 
nella Ragno (1—4, 4—3, 4—0). 
Intr-un alt meci, suedeza 
Kestrin Palm a dispus ușor 
de fosta campioană olimpică 
de la Roma, Heidi Schmid: 
4—0, 4—1. Reprezentanta Me
xicului, Filar Roldan a în
cheiat și ea în două asalturi 
meciul cu redutabila Lidla 
Szakovics (4—3, 4—2), la fel 
ca și foarte tînăra Elena No
vikova în meciul cu Bruna 
Colombetti: 4—2, 4—2.

Surprizele au vizat ți me
ciurile reprezentantelor noas
tre. Astfel, Giovanna Masciot
ta a dispus de Ecaterina Ien
cic, în trei asalturi : 1—4, 
4—2, 4—3, iar Brigitte Gapais 
a întrecut-o, tot în trei asal
turi, pe Olga Szabo : 3—4,
4—1, 4—1. Iată și celelalte re
zultate din primul tur al eli
minărilor directe : Ildiko Rejto 
Ujlaki — Marie Chantal De
maille 2—1 (2—4, 4—3, 4—2) 
și Galina Gorohova — Ileana 
Drîmbă 2—0 (4—2, 4—2). In 
acest fel toate reprezentan
tele țării noastre au intrat în 
recalificări în eventualitatea 
ocupării celor două locuri 
rămase libere în turneul final.

în turul 2 din eliminări di
recte : Gorohova—Rejto Ujlaki 
2—0 (4—2, 4—2), Roldan — 
Masciotta 2—0 (4—2, 4—3), 
Palm—Ceretti 2—1 (3—4, 4—2, 
4—2) și Novikova—Gapais 2—0 
(4—3, 4—1). Așadar primele 
patru finaliste calificate di
rect sînt Gorohova și 
va (U.R.S.S.), Roldan 
Și Palm (Suedia).

In primul tur din 
cări Ecaterina Iencic a în
trecut-o pe Lidia Szakovics

cu 4—0, 4—2, iar Olga Sza
bo, a dispus de Bruna Co- 
lombetti cu 4—2, 4—2. Ileana 
Drîmbă, în schimb, a pier
dut la Marie Demaille : 0—4,
3— 4.

Apoi, în turul al doilea al 
recalificărilor, au rămas și 
celelalte două floretiste ale 
țării noastre: Iencic a fost 
întrecută de Masciotta (2—4, 
2—4), iar Szabo de Gapais 
(3—4, 2—4). Tot în acest furi 
Rejttt UJlakl — Demaille
4— 2, 4—1, și Schmid—Rous- 
selet Ceretti 4—3, 4—3.

în finală
completând 
locuri, RejtO
dispus de Schmid) ți Gapais 
(învingătoare la Masciotta).

s-au calificat, 
celelalte două 
UJlakl (care a

CLASAMENTELE GENERA
LE ÎN PROBELE DE FLO
RETA (INDIVIDUAL ȘI 

ECHIPE)

Iată cum arată clasamente
le la floretă, după încheierea 
întrecerilor masculine :

INDIVIDUAL: 1. IONEL
DRÎMBĂ (România) 4 v., 2. 
Jeno Kamuti (Ungaria) 3 v. d. 
b.,‘ 3. Daniel Revenu (Franța) 
3 v. d. b„
(Franța) 2 v. — 18 t. p., 
Jean Claude Magnan (Franța) 

6. Mihai Țiu

4. Cristian Ncel
5.

Franța (Re-
Noel, Bero-

Noviko-
(Mexic)

recalifi-

2 v. — 22 t. p., 
(România) 1 v.

ECHIPE: 1.
venu, Magnan,
latti), 2. U.R.S.S. (Sveșnikov, 
Sarov, Putiatin, Sisikin), 3. 
Polonia (Parulski, Wojda, 
Skrudlik, Lisewski), 4. ROMÂ
NIA (Drîmbă, Țiu, Mureșan, 
Haukler), 5. Ungaria (Szabo, 
J. Kamuti, L. Kamuti, 
Fiiredi), 6. R.F.G. (Brecht, 
Wellmann, Theuerkauff, Wes
sel).

In meci pentru locurile 
1—2 : Franța—U.R.S.S., 9—6.

Pentru locurile 3—4 : Polo
nia—România 9—3.

arbitru și-și încep pregăti- 
rile. Ileana va alerga pe cu
loarul al 3-lea, foarte bun, 
avîridu-le în față, și în or
dine pe : olandeza Gommers, 
asupra căreia îi fusese atra
să atenția în mod special, pe 
englezoaica Lowe și, pe ulti
mul culoar, pe americanca de 
culoare

Silai 
plecare 
starturi 
gîndesc 
să se impună încă de la în
ceput. Absența de la startul 
finalei a iugoslavei Vera Ni- 
kolici nu a simplificat de loc 
problema primelor locuri 
deoarece cel puțin patru con
curente s-au arătat, în preli
minarii, la fel de valoroase, 
în plus, Ileana noastră are și 
dificultăți de altă natură. în 
cursa spre, medalii atît An
glia cît și S.U.A. au cite două 
concurente care pot oricînd, 
pe ultimii 400 m să colabo
reze tactic în favoarea celei 
mai bune dintre ele. Deci 
Ileana Silai este obligată să 
supravegheze și această posi
bilitate din ambele direcții. 
Intre timp ea și-a pus la 
punct micile amănunte dina
intea startului și acum, în
tinsă pe spate, își scutură 
mușchii picioarelor. Oare o fi 
obosită ? îmi reamintesc că 
aseară, cînd Li a Manoliu era 
sărbătorită în satul olimpic 
pe fața Ilenei Silai se citea 
o mare îngrijorare.

, își terminaseră, 
concursurile, ea 
cepea.

Mai sînt 2—3
la start, amenințarea ploii este 
iminentă, dar organizatorii vor 
să se conformeze programului 
și:., așteaptă. Clipe grele pen
tru Silai și susținătorii săi fi
deli. Scriitorul Constantin Chi- 
riță care este prezent la 
xieo ca trimis special al 
ruiui „România liberă" 
mărturisește de două zile 
rea lui încredere în Silai. Un 
ultim amănunt pentru Ileana : 
scoaterea ceasului de la mînă. 
Pare calmă. Acum totul va în- 

a

Manning.
pare preocupată de 
și o văd făcînd două 
destul de lungi. Mă 
că, probabil, dorește

campioanei noastre. Dar urmă
torul start este corect, deși Si
lai rămîne puțin în loc față 
de adversarele sale care por
nesc ca din tun. Totuși, după 
100 m, Ileana se află în frunte, 
destul de autoritar, la același 
nivel cu ea menținîndu-se doar 
Manning de pe culoarul 8. 
Tocmai din această cauză, în 
linia dreaptă Silai are avantaj. 
Ea ocupă, după primul tur 
coarda stadionului și pare de
cisă să n-o cedeze nimănui. 
Asemenea tentative au fost fă
cute după primii 400 m, par
curși de Silai care a trecut 
prima la acest punct, în 59,1 s 
(timp formidabil). Pe partea 
opusă
frunte se detașează un grup 
de 3 alergătoare Silai, Man
ning și Lowe.

un moment de dificultate dar 
își revine fără a fi nevoie de 
intervenția medicilor. îrtcă pu
țin și ploaia se abate asupra 
stadionului. încă în fierbere 
după teribila probă de 800 m 
femei.

Cea mai frumoasă

tribunei centrale . în

Ceilalți 
în majoritate 
de-abia îl în-

minute pînâ

Me- 
zia- 
îmi 
ma-

cepe și se va sfîrși. Aceasta 
fost clipa mult așteptată._

Pe locuri... Gala...
Se dă startul, dar fiind gre

șit se repetă. încă o întîrziere 
minimă dar care în starea de 
spirit a delegației noastre pre
zentă aici, cu excepția celor 
care au probă la aceeași oră, 
pare o nouă șicană făcută

La 650 m Manning, o surpri
ză teribilă pentru noi, o de
pășește pe Silai. Aceasta are 
un moment de slăbiciune (este 
prima dată cînd cedează ca
pul plutonului în finala de 
azi) și regresează vertiginos. 
Acum a fost întrecută de trei 
adversare, dar nu sîntem încă 
dezamăgiți. Știm că Silai are 
un sprint final foarte puter
nic. Dar el întîrzie să se pro
ducă sau ea ÎI consideră încă 
prematur... Se intră în linia 
dreaptă. La 700 m Silai este în 
poziția a cincea. Cele 4, scă
pate de principala lor adver
sară, caută să-și stabilească 
acum ordinea sosirii. Nu mai 
își au locul aici calculele tac
tice. Fiecare cît

Ileana Silai a dat azi un 
strălucit exemplu de putere 
de voință, de dragoste față de 
culorile naționale, de tot ceea 
ce definește pe un sportiv de 
frunte. Succesul ei vine după 
cîțiva ani de sport, cînd Silai 
nu mai este la prima tinerețe, 
și într-o competiție pentru care 
ea nu a avut experiența nece
sară, dar căreia i s-a acomo
dat foarte bine și repede. 
Atît ea, cît și Biro antrenorul 
care o pregătește, și-au căpă
tat sîmbătă, pe stadionul olim
pic de la Mexico, cea mai fru
moasă răsplată pentru munca 
lor, pentru pasiunea dovedită 
față de sport. Să-i felicităm 
călduros și să le urăm succese 
viitoare.

înaltă clasă
Prima competiție din cadrul 

propel complete de călărie, cea 
de dresaj, s-a desfășurat la un 
nivel deosebit, ea fiind adesea 
însoțită în evoluția el de veri
tabile ovații. Cel mal bun s-a 
dovedit sovieticul Aleksandr Ev- 
dochimov (cu calul Fat), care 
are doar 48 de p de penalitate. 
El este urmat de : 2. German 
Gamusov (U.B.S.S.) cu Fugas 
49,5, 3. Ulbrich Vite (R.F.G.) cu 
Hubertus 53,01 p, 4. Pavel Deev 
(U.R.S.S.) cu Pake 59,51 p, Mike 
Plumb (S.U.A.) cu Plain Sailing 
63 p șl Jochen Hordorf (R.F.G.) 
cu Lapislazuli 68.01 p.

Al 3-lea „aur" pentru francezi 
la ciclism

In prima semifinală a probei 
de viteză, francezul Daniel More- 
ion (descalificat în manșa I pe 
care o cîștigase cu 10,76 s) a a- 
vut nevoie de 3 curse pentru ■ 
se impune 
phakadze,

doua semifinală, italianul 
dano Turrini a trecut 
ușor (11,76 șl 11,24) de 
Trentin (Franța;.

Morelon a cîștigat de o manie
ră categorică (10,68 și 10,61) fina 
la cu Turrini. Pentru medalia 
de argint, Trentin l-a învins pe 
Omar Phakadze în 3 manșe.

In sferturile de finala ale pro
bei de urmărire pe echipe : Ita
lia 4:22,48 — Belgia 4:26,05 ;
U.R.S.S. 4:26,63 — Franța 4:30,10 !; 
Danemarca 4:27,02 — Cehoslova
cia 4:30,76 și R.F.G. 4:27,14 —
Polonia 4:38,91.

Bill Toomey — campionul 
campionilor

După prima zl de 
(5 probe) Bill Toomey 
avans apreciabil asupra 
dului mondial de la decatlon. La 
închiderea celei de a 9-a probe 
el totalizase 7769 de puncte și șe 
părea că lupta îi va fi încunu
nată de succes. Dar chiar In mo
mentul cursei de 1 500 m a 
început o ploaie foarte puterni
că, care i-a jenat vizibil pe de- 
catloniști, astfel că Toomey a 
fost nevoit să se mulțumească 
doar cu medalia de aur pe care 
nu i-o contestă nimeni și cu un 
nou record olimpic.

DECATLON : 1. BILL TOOMEY 
(S.U.A.) 8193 p (10,4 — 7,87 m — 
13,75 m — 1,95 m — 45,6 (!) —
14,9 — 43,68 m — 4,20 m — 62,80 
m — 4:57,1) — campion olimpic, 
2. Hanș Joachim Walde ~ 
8111 p, 3. Kurt Bendlin

__ _ _ _______ ii
în fața sovieticului

* , ultimele două cîști-
gate cu 10,76 s și 10,69 s. In a---- 4 Gior- 

relativ 
Pierre

Imrecerl 
avea un 

recor-

(R.F.G.)
(R.F.G.)

La lupte libere — semifinalele și finalele
Competiția de lupte libere 

a luat sfîrșit astă noapte. Prin
tre sportivii rămași în ultimele 
întreceri au fost și românii Pe
tre Contau (cat. 63 kg) și Ștefan 
Stîngu (cat. + 97 kg). Dar, 
atît la categoria lui P. Coman, 
cît și la cea a lui Stîngu 
au candidat la 
luptători deosebit 
loroși. La cat. 63 kg : Kaneko 
Masaaki (Japonia), campion 
mondial la ultimele două edi
ții, E. Todorov (Bulgaria), cam
pion european în 1966 și cla
sat pe locul II la mondialele 
de anul trecut, N. Karpidis 
(Grecia), medalia de bronz la 
Jocurile Mediteraheene din 
1967, și A. Sayed (Iran) aflat 
pe locuri fruntașe la multe 
competiții internaționale. Nu 
este mai puțin adevărat că și 
luptătorul nostru deține me
dalia de argint a europenelor 
din acest an și pe cea de bronz 
la ediția de anul trecut.

La categoria lui Stîngu, ti
tlul olimpic, anticipat de toți 
specialiștii prezenți la pati
noarul Insurgentes, nu a putut 
scăpa sovieticului Al. Med
ved. Este suficient să spunem 
ca începînd din anul 1962 Med
ved a cucerit toate medaliile 
de aur ale celor mai mari 
confruntări: J.O., C.M. și C.E. 
O. Duraliev (Bulgaria) l-a se
condat de fiecare dată. Tot la 
această categorie au concurat 
pentru medalii W. Dietrich 
(R.F.G.) și L. Kristoff (S.U.A,).'

Pînă a se ajunge însă în semi
finale și finale s-au înregistrat, 
ca și la celelalte întreceri o- 
limpice, surprize de mari pro
porții. Printre acestea men
ționăm eliminarea 
campion european 
(Bulgaria) la cat. 52, a so
vieticului E. Tedeev, (cat. 63

medalii 
de va-

dublului
B. Baev

Silai putea mai mult!
Interesantele declarații ale medaliatei cu argint 

și ale antrenorului ei

poate !

Explodează bomba!
bomba : Si-760 de metri și 

lai își începe atacul și recupe
rează formidabil pas cu pas 
distanța dintre ea și celelalte 
4 fugare. Surprinse și fără re
surse, trei dintre ele se lasă 
depășite iar Manning forțează 
în disperare, deoarece tumul
tul tribunelor o previne asu
pra primejdiei. Mai sînt cîțiva 
metri și... Manning trece pri
ma linia de sosire, urmată de 
Ileana Silai care cucerește ast
fel medalia de argint. Perfor
manțele ambelor sportive sînt 
excepționale. Pentru Manning, 
un nou record olimpic: 2:00,9. 
Pentru Silai... argintul! Ime
diat după cursă Silai are

Cursa de 800 m femei a că
rei finală a avut loc sîmbătă 
după amiază stîrnește, în con
tinuare, discuții deoarece, prin
tre altele, fosta recordmană a 
lumii n-a fost prezentă Ia 
■start, iar pe de altă parte 
alergătoarele din Anglia, me
reu bine cotate în această 
cursă, de data aceasta nu apar 
pe primele trei locuri. în 
schimb, a apărut românca Si
lai de care acum toată lumea 
se ocupă cu o atenție mărită 
de curiozitate. Dar Silai, un 
om extrem de modest, dacă nu 
chiar timid în afara cursei, a 
preferat să se retragă imediat 
după probă, așa îneît sîmbătă, 
în mijlocul „familiei", am pu
tut aborda într-o relativă li
niște toate aspectele întrece
rii la care participase.

— Toată lumea îmi spune că 
am mers grozav, că este ceva 
extraordinar să obții la Olim
piadă medalia de argint și în
cerc să le dau dreptate. Totuși, 
vă rog să mă credeți că nu

or-

au
am

mă pct obișnui cu gîndul că 
nu am cîștigat-o pe cea de aur. 
Sînt sigură că puteam...

— Cum explici atunci 
dinea sosirii ?
— Acolo, la 650 m, unde 

început să atace celelalte
fost închisă, pur și simplu, 
de patru adversare pe coardă 
și n-am putut să ies decît 
mult mai tîrziu. O asemenea 
încercare mai făcuseră ele și 
la terminarea primului tur la 
400 m. Sigur că asta ține de 
tactică dar eu fiind singură a 
trebuit să mă apăr cum am 
putut. Eram mereu atentă la 
olandeză deoarece nu mă aș
teptam să cîștige Manning. A- 
cum, poate că dacă s-ar repeta 
alergarea, aș ști mai bine 
ce să fac șt rezultatul ar de
veni altul. Nu sînt încrezută 
cînd spun că puteam să cîștig, 
pentru că simțeam în mine 
forța necesară de a alerga 
chiar în 2 minute. în afară de 
Balcaniadă, acesta a fost pri
mul meu concurs mare și în-

tr-o companie foarte puterni
că.

Antrenorul Gh. Biro, sosit 
și el între timp, îmi furnizea
ză alte cîteva amănunte. Cel 
dintîi :

— în afara zilei cînd m-am 
căsătorit, ziua de azi este cea 
mai fericită din viața mea. 
Știți cu cită greutate am reușit 
s-o impun pe Silai atenției 
selecționerilor pentru J.O. Mai 
ales pe scară locală, la Cluj, 
înțelegerea a fost mai mică 
decît la București. Ileana a 
muncit extraordinar și este o 
plăcere să ai de a face cu o 
astfel de sportivă pentru care 
munca la antrenamente este 
sfîntă Ea a fost permanent 
controlată de mine și unecri 
am pus-o să alerge cu băieții 
pentru a vedea cum se com
portă la ritmuri în jurul și 
chiar sub două minute. De 
multă vreme, știind că se vor 
face trei serii am pregătit-o în 
acest scop. Și aici ea s-a an
trenat în ritmul de concurs 
pe care l-a avut apoi. Cred că 
este capabilă să coboare sub 
două minute și vom încerca să 
dovedim acest lucru la prima 
ocazie bună ce ni se va cferi.

Tiparul I. P. .Inlormațla*, «ir. Brexulaoa n». ÎS—30, București

Bolla (cat. 87 kg), medalia de 
argint la ultima ediție a „mon
dialelor", campion european 
în 1965 și medaliat cu bronz 
anul acesta.

kg) campion european în 1966 
și medalia de argint la mon
dialele de anul trecut, a tur
cului A. Agraly (cat. 70 kg) 
și a sportivului nostru Fr.

Mike Wenden (Australia), noul rege al sprintului, între ameri
canii Ken Walsh și Mark Spitz (Telefoto A.P. — Agerpres)

BOX : de la ora 13 (21) și 
de la ora 17 (1) — meciuri e- 
liminatorii.

CĂLĂRIE : ora 9,30 (17,30) 
și 13 (21) — proba completă 
(cursa cu obstacole).

CICLISM : de la ora 10 (18) 
— tandem (semifinale și FI
NALELE pentru locurile 3—4 
ți 1—2), urmărire pe echipe 
(FINALELE pentru locurile 
3—4 și 1—2).

GIMNASTICA : de la
8.30 (16,30) Și_17(l) 
ții impuse 
echipe).

HOCHEI
10.30 (18,30)
Mexic — 
R.D.G., Japonia 
Noua - - -
(grupa A); Pakistan — Ke
nya, Franța — Argentina, 
Australia—Olanda, Anglia — 
Malaezia (grupa B).

NATAȚIE : ora 10 (18) —
4X100 m B (serii), 200 m F 
(serii), 200 m B (serii), 100, m 
spate B (serii); ora 17 (1) — 
100 m spate B (semifinale), 
100 m delfin B (FINALĂ), 
100 m delfin F (FINALA), 
4X200 m liber B (FINALĂ).

POLO : de la ora 10 (18) și

ora 
exerci- 

F (individual și

PE IARBĂ : ora
— meciurile : 

R.F.G., India — 
Belgia, 
SpaniaZeelandă

15,30 (23,30) — meciurile :
Brazilia — Ungaria, Guba — 
Spania, Olanda — Italia 
(grupa A), Grecia — Iugosla
via, R.D.G. — R.A.U., Japo
nia — Mexic, S.U.A. — 
U.R.S.S. (grupa B).

TIR : de la ora 8,30 (16,30) 
— armă liberă calibru redus 
3X40 f (FINALĂ), skeet.

SCRIMA : de la ora 8 (16) 
și 13,20 (21,30) — spadă echipe 
(eliminatorii), sabie echipe e- 
liminatorii și FINALELE).

VOLEI: ora 10 (18) și ora 
17 (1) — meciurile : U.R.S.S.,— 
S.U.A. (F), Mexic—Belgia (B), 
Coreea de Sud—Mexic (F), 
Japonia—U.R.S.S. (B), Bulga
ria—Cehoslovacia (B), S.U.A.— 
R.D.G. (B), Polonia—Brazilia 
(B).

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

Pe micul ecran
18,00—19,30 înregistrare de 

la natație.
22,00—23,30 Rezumat filmat 

de la întrecerile din 20 oc
tombrie.

TIR: trăgătorii Nicolae Rotaru și Marin Ferecatu participă 
în „maratonul* tirului, proba de 3X40 f.
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