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A XIX- OLIMPIADA DD

Aspect din tntilnirea dintre Ion Covaci și polonezul Stachurschi, in care victoria a reve
nit reprezentantului nostru Fgto : U.P.I.

TRĂGĂTORII ROMÂNI IȘI CAUTĂ MEDALIA

cu

• Odiseea clasamentului la 60 focuri 
culcat • Arma a învins creionul
• Sencovici nu se acomodează
posturile 2 și 5 • Alergind de la 
un stand la altul ® Poate pistolul 
viteză ?

în focul întrecerilor atletice 
și grijuliu față de comportarea, 
în continuare, a floretiștilor 
i-am neglijat în ultimele zile 
pe sportivii lotului de tir, care 
și-au început și ei competițiile. 
Azi însă, lăsînd la o parte ori
ce alte tentații (sportive evi
dent) le-am rezervat lor tot 
timpul de care dispuneam. 
I-am găsit la poligonul de la 
„Campo militare” răspîndițl la 
locurile de concurs. Sencovici 
la skeet, Rotaru și Olărescu la 
armă liberă calibru redus, în 
întrecerea pe cele trei poziții. 
Intre aceste două loturi se sta
bilește un circuit permanent : 
cînd trage Sencovici și ceilalți
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sînt liberi, merg să-1 vadă, cînd 
el a terminat, dă fuga Ia cei
lalți doi. Și pentru Petre Ciș- 
migiu și Mihai Toader, cei doi 
antrenori, ruta este aceeași, 
poate cu un spor de emoții și, 
în orice caz, cu centralizarea 
rezultatelor. Rotaru, care zilele 
trecute ne stîrnise niște spe
ranțe, este, fără nici un fel de 
dubiu, ocolit de medalia olim
pică sau, poate, el este cel care 
o evită. Nu 1 se întîmplă aici 
pentru prima oară să fie foarte 
aproape de ea, dar s-o piardă 
printre degete. Ce s-a petrecut 
zilele trecute la cele 60 de 
focuri culcat, probă care repre
zenta specialitatea trăgătorilor 
noștri ? După rezultatele de la 
poligon, care, după cum se 
știe, nu sînt oficiale ci doar 
provizorii. Rotaru era notat cu 
o performanță care constituia 
cea mai bună cifră a sa în ac
tualul sezon și, oricum, era e- 
gală cu încă două, considerate 
cele mai ridicate 
climnică de aici.

Cu un punctaj 
în acel moment 
medalie a Jocurilor încă doi 
trăgători împreună cu Rotaru. 
Juriul, după ce a controlat țin
tele, descoperă că maghiarul 
Hammerl are, de fapt, 598 p, 
și-l trece, astfel, direct pe lo
cul I scoțîndu-i pe ceilalți doi 
din discuție. Continuîndu-se 
verificarea țintelor (numele 
participanților este nevizibil, 
ca la tezele de admitere la fa
cultăți) se descoperă și un con
curent din Cehoslovacia, Kurka

cu 598 (!), deși la poligon el 
era pe o poziție mult inferioară 
(doar 591 pt.). Deci Rotaruj<mai 
coboară un loc. Și, pentru ca 
destinul său să se împlinească 
total, mai apare și un trăgător 
din Noua Zeelandă, Ballinger, 
tot cu 597 p. Ceea ce a decis 
între acesta și Rotaru au fost 
decadele, în vreme ce ambii 
concurenți au avut ultima, de
cadă de 1'00 p, în penultima, 
neozeelandezul, apărut pe ne
așteptate, a avut 100 p, iar Ro-

(Continuare in pag. a 4-a)

din întrecerea

egal concurau 
pentru prima

A

Rundele decisive
XVIll-a Olimpiadă de șah

ale preliminariilor

START EXCELENT LA XOCHIMILCO
Toate echipajele românești vor participa direct in semifinale sau finale

In prima zi a întrecerilor 
de caiac-canoe, sportivii ro
mâni au avut o excelentă e- 
voluție, reușind să cîștige sau 
să figureze în primii trei în 
toate seriile eliminatorii! Că 
aceasta nu înseamnă o simplă 
formalitate o dovedește ne- 
calificarea unor candidați la... 
medalii (Andersson—Utter- 
berg, Galkov ș. a.) care vor 
fi nevoiți să tragă încă o 
probă.

Bilanțul debutului olimpic 
a fost strălucit pentru flotila 
noastră: 5 VICTORII Șl
DOUA LOCURI II. Echipa
jul Sciotnic—Vernescu a în
registrat cel mai bun timp 
al seriilor, tînărul Patzaichin 
s-a impus ca dublu învingă
tor (la simplu și la C 2, cu 
Covaliov), Viorica Dumitru 
și-a întrecut în finiș adver
sarele la K 1—500 m și îm
preună cu Valentina Serghei 
a cîștigat duelul cu Piniaeva 
—Seredina, Conțolenco a ob
ținut o. promițătoare victorie 
asupra lui Ilesz și, în sfîrșit, 
echipajul de caiac 4 a depă
șit autoritar principalul ad
versar — echipa Norvegiei.

Astfel, la K 1, 2 și 4 spor
tivii noștri vor concura direct 
în semifinale, iar la C 1, 2 și 
K 1, 2-500 m F direct în fi
nale.

K 1—1000 m (seria I) 1. 
Petterssen (Suedia) 4:02,60; 2. 
A. CONȚOLENCO (ROMÂ
NIA) 4:03,70; 3. Hesz (Unga
ria) 4:04,70; 4. Hoekstra (O- 
Ianda) 4:05,70; 5. Powell (Au
stralia) 4:07,30; 6. Giair
(SUA) 4:13,05.

K 2—1000 m (seria I): 1. 
A. SCIOTNIC—A. VERNES
CU (ROMÂNIA) 3:36,5; 2.
Giczi—Timar (Ungaria) 3:37.9; 
3. Schaporenko — Morozov 
(U.R.S.S.) 3:40,9; 4. Powell— 
Southwood (Australia) 3:41,6; 
5. Andersson—Utteberg (Sue
dia) 3:42,8; 6. Barny—Naege- 
les (Belgia) 3:49,5; 7. Bea- 
chem—Weigand (SUA) 4:15,0.

C 1—1000 m (seria I): 1. I. 
PATZAICHIN (ROMANIA)

4:28,3; 2. Etnanuelsson (Sue
dia) 4:32.4; 3. Hook (Canada) 

Galkov (U.R.S.S.) 
4:35,4; 5. Lubenov (Bulgaria) 
4:36,1; 6. Ojeda (Mexic) 4:47,3.

C. 2—1000 m (seria a Il-a): 
1. I. PATZAICHIN-S. COVA
LIOV (ROMANIA) 4:03,4; 2. 
Wichman—Petrikovics (Unga
ria) 4:04,4; 3. Harpke—Wag
ner (R. D. Germană) 4:21,8; 
4. Vaier—Damianov (Bulgaria) 
4:26,1; 5. Yamaguki—Yoschi- 
no (Japonia) 4:30,9. Echipajul 
Canadei a fost descalificat.

K. 1—500 m-fete (seria a 
II-a): 1. VIORICA DUMITRU 
(ROMÂNIA) 2:10,0; 2. Breuer 
(R.F.G.) 2:10,3; 3. Jaapies (O- 
landa) 2:10,9; 4. Șvensson (Su
edia) 2:12,2; 5. Niissner (R. D. 
Germană) 2:17,0; 6. Dixon 
(Canada) 2:18,5.

K 2—500 m-fete (seria I): 
1. Zimmerman—Esser (R.F.G.) 
1:59,5; 2. VALENTINA SER
GHEI—VIORICA DUMITRU 
(ROMÂNIA) 1:59,6; 3. Piniae
va—Seredina (U.R.S.S.) 1:59,9: 
4, Rademacker—Smoke (SUA) 
2:08,9; 5. Hunt—Gowans (Ca

4:34,9; 4.

FIȘIER,.
TIR — Pistol viteză 

(manșa 1-30 focuri): 1.
J. Zapedski (Polonia) 298 p, 
2. R. Suleimanov (U.R.S.S.) 
297 p. 3. Durring (R.D.G.) 
296 p. 4. L. Falta. (Cehoslova
cia) 296 p. 5. P. Linnosvuo 
(Finlanda) 296 p, 6. Marcel 
Roșea (România) 295 p, (la 8 
sec. 99 p, ia 6 sec. 98 p. la 
4 sec. 98 p), 7-9. A. Dobsa 
(Ungaria). G. Masurak (R.F.G.) 
și Tahanski (Australia) fie
care cu cile 294 p. 10. W. 
Califf (Suedia) 293 p. 11. D. 
Denev (Bulgaria) 293 p.

BOX. Sferturi de finală: 
cat. pană: Waruigi (Kenya) 
b.p. Garcia (/Argentina); Rol
dan (Mexic) b.p. Plotnikov 
(U.R.S.S).

proba feminină ni delfin, ciștigatâ de 
In stingă : Ellie 

Shields (S.U.A.) 
A.P.—AGERPRES

Final
australianca Lynn McClements (în mijloc) 

Daniels (S.U.A.), iar în dreapta Sue 
Telefoto i

nada) 2:12,1; 6. Henningssen 
—Zawadzki (Mexic) 2:15,3.

K. 4—1000 m: 1. ROMÂ
NIA 3:18,0; 2. Norvegia 3:19,6;

3:21,1; 4. Franța 
Danemarca 3:23,3; 

6. Australia 3:27,3; 7. Spania 
3:40,4.

3.Finlanda 
3:22,6; 5.

FIȘIER,.
ÎNOT. Luînd startul în cea 

de a treia serie a probei de 
100 m spate, Anca Andrei a

CONGRESUL

COMISIEI

DE CONSTRUCȚII

SPORTIVE

FIȘIER...

(Iugoslavia)
Swagerty (S.U.A.)

LUGANO, 22 (prin telex).— 
Runda a 4-a a preliminariilor 
olimpice a adus echipei Ro
mâniei o victorie cu 4—0 în 
fața Libanului. Ciocîltea, 
Ghițescu și Ungureanu au 
cîștigat înaintea epuizării 
rundei, iar Drimer după în
trerupere. Tot în cadrul gru
pei a V-a, o surpriză : Elve
ția a întrecut pe Brazilia cu 
3—1 I Aceasta complică Și 
mai mult lupta pentru pri
mele două locuri în clasa
ment, care asigură califica
rea în finală. în celelalte 
două întîlniri : R.F.G. — 
Hong Kong 4—0, Porto Rîco 
— Norvegia 2—2. Clasamen
tul grupei înaintea rundei a 
5-a este următorul: Româ
nia și R.F.G. 12 p, Elveția 
10«/z P. Brazilia 10 p. Porto 
Rico 8 p. Norvegia 7*/2 p, 
Hong Kong 2‘A P, Liban 
l>/2 P-

in
nare, 
runde

I:

celelalte grupe prelimi- 
conduc după patru 
următoarele echipe: 

gr. I: Anglia 15, U.R.S.S. 
14'/2; Sr- n: Danemarca 
lO’/a p, S.U.A. 9 p (un joc 
mai puțin); gr. III : Iugosla
via 14 p. Spania 12 p; gr. 
IV : Canada 13 p. Ungaria 
12>/2 p; gr. VI : Argentina 
13 p. R.D.G. 11'/2 p ; gr. VII : 
Bulgaria 13l/z p, Cehoslovacia 
12'/2 p.

gr.

★

Aseară, în runda a 5-a a 
preliminariilor Olimpiadei de 
șah, echipa României con
duce în fața Braziliei cu 
l’/2—'/2 (2).

Echipa română totalizează 
acum 13*/2 (2) puncte. Alte re
zultate : R.F.G — Norvegia 
1—0 (3), Elveția — Porto Rico 
1—1 (2), Liban — Ilong Kong 
0—2 (2).

Hotărîri ale Congresului F.I.D.E
LUGANO, 22. — Au con

tinuat lucrările celui de-al 
39-lea Congres al Federației 
internaționale de șah (F.I.D.E.). 
Comisia de clasificări a apro
bat un număr de noi mari 
maeștri internaționali și 
maeștri internaționali. In rîn- 
dul acestora din urmă figu-

rează și șahistul român Cor
vin Radovici. Arbitrul român 
dr. V. Malcoci a primit ca
lificarea de arbitru interna
țional. A fost admis un nu
măr de 4 jucătoare românce 
în viitoarele turnee zonale 
din cadrul campionatului 
mondial feminin.

Trimisul nostru special, CRISTIAN MANTII, relatează de la Metz j

un meci amical cu F.C. Metz

Du mi-

dimineața, băie-

(Continuare in pag. a 3-a)

XIV-tea, după 
s-a retras în ca-

sînt „sănătoși
M-am convins de a- 
la antrenamentul de 
după-amiază. găzduit

Jucătorii români susțin azi

POLO. Mexic-R.A.U. 3-3 
(1-0, 1-1, 0-0, 1-2); U.R.S.S.- 
Brazilia 8-2 (1-0, 3-1, 3-1, 1-0); 
Italia-Grecia 6-2 (2-1, 1-0, 2-0, 
1-1);

BASC1IET. Filipine-Maroc 
86-57 (36-26); Coreea de Sud- 
Senegal 76-59 (37-28); Bulga
ria-Panama 83-79 (42-35) ;
Porto Rico-Cuba 71-65 (33-34).

9 La Mexico a avut loc un 
congres al comisiei de con
strucții sportive de pe lingă 
Uniunea internațională a ar- 
hitecților. 
între alții, proiectanți ai unor 
construcții 
Rinnan — _ .
rata și Ortensi — Italia). Spre 
sfîrșitul anului, în cadrul unui 
simpozion la Inzell, se va dis
cuta despre problema con
strucțiilor patinoarelor artifi
ciale iar anul viitor, la Koln, 
în cadrul unei alte reuniuni, 
tema în dezbatere va fi cea 
a problemelor legate de con
strucția complexelor sportive 
și a bazinelor de înot.

Au fost prezenți,

olimpice, (prof. 
Norvegia, prof. Mu-

Francezul Jean Jacques Guyon, pe calul Pitou, sărind, un 
obstacol in ultima probă a concursului complet de călărie. 
Guyon a realizat cel mai bun rezultat final, cucerind medalia 

de aur
Telefoto î A.P.—AGERPRES

METZ, 22 (prin telefon). 
Cursa RO-29 cu care am zbu
rat luni spre Paris a ateri
zat pe marele aeroport Le 
Bourget în jurul orei 19,30, 
după o scurtă escală la Zu
rich.

Despre aceste prime ore 
petrecute în compania jucă
torilor noștri am prea pu
ține impresii de relatat, căci 
mulți dintre ei s-au lăsat 
pradă somnului în timpul că
lătoriei, oboseala etapei de 
duminică inf)uențîndu-le vi
zibil dispoziția.

Programul parizian (dacă-1 
putem numi așa I) a fost 
foarte fugar. Găzduiți la ho
telul „Univers de Portugal" 
(ce. coincidență !). în apro
piere de „Place de la Vic- 
toire“. jucătorii noștri au fă
cut după-amiază o scurtă 
plimbare pînă la statuia lui 
Ludovic al '
care fiecare 
mera sa.

A doua zi
ții au devenit mai vorbăreți. 
Se odihniseră bine și la ora 
8,30 (ora locală) ne aflam cu

toții în gara de Est, instalați 
comod în rapidul 121, care 
ne-a transportat pînă la Metz. 
Vremea, deși ceva mai cal
dă decît la noi, e mohorîtă, 
toamna umedă și cețoasă pu- 
nîndu-și amprenta peste Pa- 

părăsit 
deoșe-

risul pe care l-am 
fără vreun sentiment 
bit de regret.

Buletinul doctorului 
tru Tomeseu n-a înregistrat 
pînă la Metz decît un simplu 
început de guturai la Dobrin. 
în rest, toți 
tun" I 
ceasta 
marți 
de stadionul Saint Symforien, 
cînd toți fotbaliștii români 
au demonstrat o mare, poftă 
de joc. Aici, la Metz. mîine 
seară (n. r., astăzi), echipa 
noastră susține o partidă a- 
micală în compania forma
ției locale F. C. Metz, care 
ocupă în prezent poziția a 
patra în clasamentul primei 
divizii, folosindu-se de servi
ciile cîtorva jucători de re
nume ca internaționalii Ste-

finala probei de 400
(m) s-au calificat:

Hali
4:56,2, Buckingam

fost întrecută de K. Moore 
(S.U.A.) 1:10,5 și T. Savelieva 
(U.RS.S.) 1:11,7. Ea a realizat 
timpul de 1:11,8, insuficient 
însă pentru calificare. Cele 
mai bune cifre realizate în 
această probă : E. Tanner 
(Canada) 1:07,6, L. Watson 
(Australia) 1:09,4, Hail (S.U.A.) 
1:09,8 Gasparac 
1:09,9, 
1:10,2.

Pentru 
m mixt
Hickox (S.U.A.) 4:56,2, 
(S.U.A.)
(S.U.A.) 4:57,3, Gilchrist (Ca
nada) 4:57,5, Merkel (R.F.G.) 
5:00,7, Holthaus (R.F.G.) 5:00.8, 
Dunaev (U.R.S.S.) 5:01,9 și M. 
Woodrofe (M. Brit.) 5:03,9.

La capătul seriilor probei 
de 200 in bras (f) s-au califi
cat printre altele; Wichman 
(S.U.A.) 2:46,8, Prozunienscico- 
va (U.RS.S.) 2:47,8, Norbis 
(Uruguay) 2:49,8, Babanina 
(U.R.S.S.) 2:49,8. Grebenikova 
(U.R.S.S.) 2:49,8 și Jamieson 
(S.U.A.) 2:50,1.

CORESPONDENȚA
in sfîrșit, poștașul satu

lui olimpic a început să 
viziteze mai des sediul de; 
legației noastre și___ ______ , să-și 
deșerte tolba sa cu mai 
multă generozitate decîtmultă generozitate 
pînă nu de mult. Să fie in 

asta și un merit al îndemnurilor noastre ? 
Nu știu,’ dar m-ar bucura dacă lucrurile 
ar sta astfel. Cred însă că în cea mai 
mare măsură explicația o constituie exce- 
lentele rezultate ale unora dintre sportivii 
români care au declanșat acasă, probabil, 
valuri de satisfacție și entuziasm ale căror 
consecințe sînt și corespondențele primite.

Cele-1 mai numeroase sînt oficiale, ca să 
le găsim un nume, trimise de asociații 
sportive, de consiliile județene sau munici
pale ale C.N.E.F.S.. de la marile cluburi 
Dar, nu despre acestea mă voi ocupa azi, 
pentru că ele rămîn totuși manifestări, 
dacă vrefi reflexe ale unor bune maniere 
ce există nu numai de la om la om, ci și 
deja instituție la instituție... în categoria 
aceasta nu pot intra însă cele două tele
grame sosite a doua zi aici, dis de dimi
neață, pe adresa ViOricăi Viscopoleanu și 
pe cea a lui Ion Soter, în care cei doi 
erau felicitați pentru medalie și record si 
care erau semnate de marea absentă a 
acestor Jocuri, lolanda Balaș, loli știe ce 
înseamnă emoția și succesul olimpic, loli 
știe să se bucure pentru faptul că extra
ordinarele ei performante nu mai sînt acum 
solitare în decorul atletismului feminin din 
tara noastră, loli are puterea de caracter 
să se bucure pentru că azi, nu mai este 
singura recordmană mondială din Româ
nia și că excepția de pînă acum este con
firmată în mod repetat și de alte sportive. 
De aceea, loli a fost și va rămîne o mare 
sportivă. Aceasta în privința telegramelor 
care, în ciuda laconismului lor, ies din 
obișnuit. Dar ce spuneți despre o scrisoare 
în care expeditorul ei se scuză pentru 
marea îndrăzneală pe care și-a luat-o de 
a-și exprima sentimentele față de cei care 
ne reprezintă culorile patriei ia Mexico ? 
Desigur un suflet delicat care nu uită în 
scrisoarea sa să-i felicite pe cei ce-și 
sărbătoresc aniversarea unui număr de 
ani aici la Mexic. Din Cluj, un alt cores
pondent al lotului român scrie cu multă 
căldură despre felul în care tineretul tării 
urmărește evoluția olimpicilor noștri. El 
însuși a avut ocazia, după cum mărturi
sește ca discret să se bucure cu un an 
în urmă de privilegiul de a fi văzut-o, în 
Parcul Babeș, antrenîndu-se, pe Ileana 

In finalul emoționantei sale scrisori

autorul încearcă și o versificare pe care, 
iată o reproduc : „Sub cerul olimpic ro
mânii durară / Un lanî de victorii de-apu- 
ruri tezaur / Și-adus-au din Mexic la-ntoar- 
cerea-n tară 
și de aur i

Două fete 
emoționante 
poate s-ar aștepta unii, adresîndu-se alor 
noștri, deși nu-i cunosc și încercînd să-i 
Îmbărbăteze chiar și în ciuda faptului că 
poștașul nu le aduce scrisori, ceea ce le-a 
decis pe ele să repare nedreptatea. Și-i 
scriu astfel, și lui Caraiosifoglu, ca și cum 
l-ar cunoaște de mult, dar și altora la fel, 
bucurîna’u-se că au suportat aclimatiza
rea în bune condiții și urîndu-le succes în 
întreceri. Alți clujeni, o familie întreagă, 
cu tată, mamă și copii, scriu cu teamă 
mărturisită ca nu cumva rîndurile lor să 
ne parvină prea tîrziu, și ne încălzesc cu 
nostalgia locurilor natale descriindu-ne cu 
real talent (care dintre cei 5 semnatari 
o fi fost autorul ?) despre frumusețea 
toamnei ce s-a așternut pe la noi.

Din Slobozia, de la școlarii clasei a 
Xl-a B a liceului local, ne-au parvenit 
fierbinți încurajări, adresate prin pana 
unuia însărcinat de ceilalți elevi s-o facă. 
De la un fost înotător brașovean a venit 
o scrisoare plină de temperament, așa 
cum a lost și autorul ei. Ca sportiv multi
lateral, el se adresează, în special, Ancăi 
Andrei și lui Costa, dar si celorlalți pe 
care-i admiră tocmai fiindcă au lăsat 
departe performanțele celor mai vechi, 
acum prăfuite de vreme. Aceste scrisori 
se citesc aici ps nerăsuflate și apoi sînt 
afișate pe un panou special. Ieri», de la 
Liceul special nr. 1, al Ministerului Muncii, 
ne-a parvenit o scrisoare impresionantă 
pentru că f,a este scrisă în numele celor 
350 de elevi cu deficiențe locomotorii 
care, în ciuda dramei lor personale, sînt 
alături de marii campioni ai tării noastre 
și acum ai Olimpiadelor, urmărindu-le cu 
dragoste evoluțiile. Nu am dat special 
nume după fiecare dintre scrisorile citate, 
dar sînlem siguri că cei ce le-au scris nici 
nu ar fi dorit asa ceva, ci numai să știe 
dccă rîndurile lor au parvenit celor cărora 
li se adresau și dacă i-au bucurat. De 
aceea am dedicat colțul editorialului de 
azi corespondenților aceștia entuziaști ca . 
ei să 
ecoul 
celor

/ Buchete de bronz, de-argint

din București aștern rînduri 
și de loc melodramatice cum

știe co inițiativa luată și-a găsit 
dorit și sâ le mulțumim în numele 
care au beneficiat de ea.

Emanuel VALERIU

Ciudad de Mexico, 22 octombrie
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„Turul Greciei
Cele mai bune echipe de 

ciclism din țara noastră — 
reprezentativele cluburilor 
sportive bucureștene DINA
MO și STEAUA — au par
ticipat recent la competiția 
internațională de lung kilo
metraj „PREMIUL ANTI
CHITĂȚII", denumire sub 
care este organizat „TURUL 
GRECIEI". Agențiile de pre
să au publicat rezultate in
complete și, de aceea, la re
venirea delegației în țară 
am apelat la membrii ei 
pentru a afla amănunte. Iată 
cum arată clasamentele fi
nale :

ECHIPE: 1. DINAMO
BUCUREȘTI 77 h 08:59 ; 2. 
Danemarca la 11:01 ; 3. Bra
tislava la 20:09 ; 4. Belgia la 
24:18 ; 5. Brno la 29:33 ; 
Elveția la 37:29 ; 7. ’
la 39:02 ; " “ ' ’'
53:30 ; 9.
10. 
la 1 
1 h
1 h
2 h 
11:23 ; 
16. R. 
16:40; 
42:24 ; 
55:34 ; 
27:10.

INDIVIDUAL: 1.
SEN (DANEMARCA) 
38:43 ; 2. van Tyghem (Bel
gia) Ia 32 s ; 3. Soucek (Brno) 
la 1:32; 4. NICOLAE CIU
METI la 3:21 ; 5. WALTER 
ZIEGLER la 3:53 ; 6. Spahn 
(Elveția) la 4:03 ; 7. Dolezel 
(Brno) la 4:04 ; 8, Svoboda 
(Bratislava) la 4:42 ; 9. Go- 
dersen (Danemarca) la 4:49 ; 
10. CONSTANTIN GRIGORE 
la 5:36; ...27. Șt. Cernea; 
29. C. Ciocan ; 31. V. Sele- 
jan; 35. Alex. Sofronie ; 38. 
N. David ; 60. A. Suciu ; 64.

6. 
Austria 

8. Ljubljana la 
Olanda la 54:53 ; 

STEAUA BUCUREȘTI 
h 12:00 ; 11. Franța la 

16:49 ;12. Luxemburg la 
27:58 ; 13. Canada la 

11:59; 14. Bari la 3 h
15. Roma la 3 h 29:18 ;
F. a Germaniei la 4
17. Belgrad la 4

18. Malta
19.

la 7
Libia la 8

h 
h 
h 
h

NIEL-
25 h

un succes al ciclismului românesc
sportul

C. Grigore — echipier de bază al formației Dinamo București, învingătoare în „Turul 
Greciei" — conducînd grupul într-o evadare

Fotos AUREL NEAGU
D. Nemteanu. Au luat startul 
26 de " ’ “ 7 '
(130 de concurenți). La în
cheierea celor 7 etape (1016 
km), în clasamentul general 
pe echipe figurează 19 for
mații, iar în cel individual 
89 de alergători.

Așadar, un prestigios suc
ces al clubului sportiv DI
NAMO (antrenor prof. NICO- 
LAE VOICU) și, implicit, al 
ciclismului românesc. Obținut 
la încheierea sezonului com- 
petițional 1968. el creează 
premise favorabile pentru 
pregătirile ce vor începe în 
curînd în vederea partici
pării la bogatul program al

echipe din 18 țări

NU NUMAI SPORTIVUL
ÎL CONDUCE PE CALc
In programul reuniunii de 

ieri a finalei 
republican de 
gurat dispute 
gorii, dintre 
curse de obstacole, pe cit de 
spectaculoase, pe atît de difi
cile, și una de dresaj. Par
curgerea traseului, de exem-

campionatului 
călărie au fi
la patru cate- 
care trei în

rîrea barelor cu picioarele 
dinapoi. Așadar, în timpul 
unei curse de obstacole sînt 
momente cînd sportivul și ca
lul se completează pentru a 
evita

Iată 
proba 
1. S.
Ploiești), cu Cavaler, 333 p 
(campion pe anul 1968), 2. 
Dana Chirnoagă (C.C. Bucu
rești), cu Camerist, 317 p, 
3. Irina Ciocmată (Steaua), 
cu Lux, 314 p; proba de 
obstacole nr. 1 juniori 16 ani: 
1. N. Filip (C.S.M. Sibiu), cu

penalizările.
acum clasamentele: 

de dresaj juniori — 
BADULESCU (Petrolul

anului 1969. Cum a fost ob
ținut acest succes ? — iată 
întrebarea de la care am 
plecat în discuția cu prof. 
NICOLAE OȚELEANU, an
trenor federal, conducătorul 
celor două echipe de rutieri 
participante la «Turul Gre
ciei".

— Fără îndoială că perfor
manța obținută se datorește 
bunei pregătiri a elevilor 
antrenorului N. Voicu care 
este, în același timp, și an
trenorul principal al lotului 
național. In disputa cu va
loroșii adversari din cele 13 
națiuni prezente la start, din 
rindurile cărora îi remarc pe 
belgianul van Tyghern, pe el
vețianul Spahn, pe francezii 
Lapebie și Botherel, pe da
nezii Nielsen și Jorgensen, 
pe cehoslovacii Dolezel și 
Konecny, pe iugoslavii Bolte- 
zar și Dukovici — cicliști cu 
excelente performanțe in pal
mares, alergătorii români 
s-au comportat remarcabil. 
De altfel, sistemul de alcă
tuire a clasamentului pe 
echipe îi obliga la o com
portare individuală continuă 
lă nivelul locului ocupat în 
clasamentul general. Organi
zatorii au decis ca în clasa
mentul pe echipe să conteze 
timpii primilor trei concu
renți ai fiecărei formații, 
din clasamentul general in
dividual al zilei. Era exclusă 
deci, posibilitatea de a odihni 
zilnic cite doi alergători. 
Toți, absolut toți, trebuiau 
să muncească în fiecare eta
pă pentru a-și menține sau 
îmbunătăți clasamentul in-

dividual. Dintre sportivii ro
mâni, Ciumeti, Ziegler și 
Grigore au fost cei care au 
contribuit în mod deosebit 
la realizarea unei curse re
marcabile și tot ei au adus, 
în final, victoria echipei 
namo București.

— Despre, ceilalți ce 
puteți spune 7

—Din punct 
nic toți au fost 
gențelor. Doar 
disciplină au 
biri. Ciumeti

Di-

ne

teh- 
exi-

de vedere 
la nivelul 
in materie de 
existat deose- 
— permanent 

nemulțumit, uneori insolent, 
ne-a creat dificultăți. Nici 
C. Ciocan nu a avut o com
portare mulțumitoare.

— Sînt convins că veți su
pune aceste abateri judecății 
biroului federal și că se vor 
lua măsuri pentru îndrepta
rea lucrurilor.

Aș vrea să ne vorbiți acum 
ceva despre traseu.

— „Turul Greciei" are un 
traseu foarte frumos ca pei
saj, dar deosebit de greu 
pentru rutieri. Majoritatea 
etapelor au fost pe șosele 
de munte, cu lungi și difi
cile urcușuri. Mi-a făcut plă
cere faptul că în compania 
unor redutabile forțe ale ci
clismului amator, alergătorii 
noștri au reușit să ruleze in
tr-un tempo foarte bun pe 
porțiunile de cățărare. Bine 
organizat, „Turul Greciei" se 
înscrie printre competițiile de 
amploare din activitatea in
ternațională.

Sperăm să fie de bun augur 
pentru viitor remarcabilul suc
ces al rutierilor noștri. în 
„Turul Greciei".

Hrisloche NAUM

Nr. 343 (5777)

POLITEHNICA CLUJ — 
DINAMO BUCUREȘTI 1—5 
(0—1, 0—0, 0—3, 1—1). Dina- 
moviștii au realizat cea de-a 
17-a victorie consecutivă și 
se pot considera campioni ai 
țării. Cele 5 goluri ale victo 
riei au fost realizate de Popa 
2, Novac, Mărculescu și Bla- 
jec. Pentru gazde a marcat 
Pop. (M. Radu — coresp.).

VAGONUL ARAD—I.E.F.S.
1—3 (0—1, 1—0, 0—1, 0—1).
Surprinzătoare victorie a oas-

peților care s-au mobilizat 
mai mult în fazele de atac. 
Realizatori : Lazăr 3 pentru 
bucureșteni și Leszay pentru 
arădeni. (Gh. Nicolăiță —- 
coresp.).

INDUSTRIA LINEI TIMI
ȘOARA — STEAUA 2—12 
(0—3, 0—5, 1—1, 1—3). Vic
torie scontată a formației 
bucureștene și... retrogradare 
certă a „7 “-lui timișorean. Cel 
mai bun jucător al echipei 
învingătoare l Dan Frîncu, 
care a marcat 6 goluri. (C. 
Crețu — coresp.)

BUCUREȘTI —
CLUJ 5—3 (2—1,

După prima etapă a campionatului divizionar

SĂ NU NE FUBAM CĂCIULA...

i

regulamentare 
material plas- 

cîștigat cu 3—1 
Și cînd te gîn-

Etapa inaugurală a campio
natului republican de catego
ria A la popice s-a caracteri
zat, în general, prin lntîlniri 
viu disputate, unele încheiate 
cu surprize, iar altele cu rezul
tate valoroase.- Două situații 
au... tras însă un semnal de 
alarmă pentru buna desfășu- 
i-are a viitoarelor întreceri. 
Primul s-a produs în momen
tul în care arbitrul timișorean 
Al. Damian nu a admis înce
perea partidei feminine dintre 
U.T. Arad și Petrolul Ploiești, 
pe motiv că gazdele nu au pre
zentat popice 
(cu benzi de 
tic), dind meci 
pentru oaspete,
dești că fiecărei echipe parti
cipante la divizia de popice î 
s-a trimis cu . șase săptămîni 
înainte de start regulamentul 
cu condițiile de .concurs și că 
popicele regulamentare se gă
sesc pe piață din belșug... Cum 
să apreciem felul în care au 
privit 
dene 
sarea 
plică 
amicală, care a urmat după 
decizia arbitrului, arădencele 
învingind pe campioanele țării 
cu 2 351—2 350 p d.

In al doilea rînd, au sur
prins rezultatele obținute, pe 
arena țfroprie, de echipele Vo
ința din Tg. Mureș, care sînt, 
fără a exagera cîtuși de puțin, 
de-a dreptul... fantastice. Marga
reta Szemany cu 531 p d (a 
avut un „izolat" de 102 p d), 
formația feminină cu 2 762 p d 
și cea masculină cu 5 611 p d, 
întrec recordurile naționale șl

conducătorii secției ară- 
noul campionat ? Nepă- 
acestora a primit o re- 
neașteptată în intîlnirea 

care
arbitrului,

mondiale la probele respective. 
Cu două excepții, sportivii e- 
chipelor menționate, unii din 
tre ei aflați de abia în pra
gul consacrării, au depășit 
granițele celor 400 p d (f) șt 
900 p d (m), de asemenea, per
formanțe de valoare mondială. 
In schimb, adversarii lor, prin
tre care și membri ai echipelor 
noastre reprezentative, s-au 
chinuit pur și simplu să gă
sească particularitățile arenei. 
Iată, de altfel, ce ne-a declarat 
antrenorul fostei campioane a 
țării, Rapid București. Iancu 
Burduloiu : „Fetele mele s-au 
acomodat foarte greu cu pis
tele de joc, intruclt fiecare avea 
cite un.... canal greu de de
pistat, cu care erau, firește, o- 
bișnuite numai gazdele. Șl eu 
dacă mă antrenez numai o săp
tămână pe arena din Tg. Mu
reș dobor toate recordurile 
mondiale existente la ora ac
tuală".

Intr-adevăr, specialiștii fe
derației, cu care am analizat 
rezultatele înregistrate la 
Mureș au fost de părere 
unanimitate că acestea nu 
fi realizate chiar și pe
mai bune piste din țară și de 
peste hotare. Prin urmare, fo
rul de resort trebuie să veri
fice din nou calitatea arenei 
din Tg. Mureș, pentru a nu ne 
fura singuri căciula...

Tg.
în 

pot 
cele

Tr. IOANIȚESCU

RAPID 
VOINȚA. 
0—0, 2—2, 1—0). Partidă viu 
disputată în care rapidiștii au 
obținut o victorie meritată. 
Au înscris : Rusu 4, Medianii 
pentru învingători, S. Szilagy, 
Fulop, A. Szilagy pentru în
vinși,

BUCUREȘTI
4-

PROGRESUL
— CRIȘUL ORADEA 
(2—1, 1—0, 1-1, 0-1). Luptă 
aprigă pentru cele două punc
te. Progresul a conclus 
moment dat cu 4—l în repriza 
a 3~a reușind să păstreze îu 
final un avantaj min m cu 
care a evitat complet lanter
na roșie. Realizatori : Goian 4 
pentru bucureșteni, Hegyesi 2, 
Bartovici pentru orădeni. (U-. 
Sterian — coresp.).

3

la un

S-a deschis

patinoarul „23 August"
Conform angajamentelor 

administrației stadionului 
nostru de iarnă, patinoarul 
„23 August” din Capitală, 
căruia i s-au făcut serioase 
amenajări, și-a deschis por
țile. Hocheiștii și patinatorii 
bucureșteni au și făcut pri
mele antrenamente, iar pu
blicul va avea acces după 
următorul program : șimbăta 
între orele 17—19, duminica 
între orele 10—13 și 16—18.

Menționăm că rețelei e- 
lectrice pentru nocturnă t 
s-a dublat puterea de ilu
minare, iar uzina funcțio
nează cu toate compresoa- 
rele, producînd o gheață de 
3 cm, care este întreținută 
cu mașina specială „Rolba"

(prin telefon).
Petrolistul Apdrei Kadar (cu calul Pik-up) surprins pe par

cursul probei de obstacole de categorie semigrea 
Foto: V. BAGEAC

TURNEU REUȘIT AL BOXERILOR DE LA FARUL
După cum se știe, echipa de 

box Farul Constanța a între
prins ds curînd un turneu în 
R. F. a Germaniei și Austria. 
Turneul a constituit o reușită, 
pugiliștii constănțeni cîștigind 
toate partidele : 14—6 cu selec
ționata landului Bavaria ; 14—6 
cu B.
14— 6 
stein;
15— 5 
Wels ;
11—9 
Rosenheim.

Antrenorul Adrian Teodo
rescu ne declara la sosire că

C. Bavaria Rosenheim ; 
cu Sel. Schleswig-Hol- 
14—6 cu Frisia Huzum; 
cu A. S. K. Eintracht
18—2 cu S. V. Ldben si 

cu combinata Salzburg-

11
echipa „a lăsat o impresie ex
celentă, impunindu-se in mod 
deosebit juniorul Marin Dumi- 
trașcu, prin boxul său eficace. 
Dumitrescu a cîștigat toate me
ciurile susținute (7), prin k-.o. 
sau abandon. Cred că pugilistul 
nostru, cu ambiția și talentul

Finala șahistelor

ce-l caracterizează, va putea să 
candideze, anul viitor, in echipa 
României pentru campionatele 
europene de la București".

Să nu-i uităm, însă, nici pe 
ceilalți componenți ai forma
ției Farul și, îndeosebi, pe Tra
ian Cerchia, Petru Manole, Ga
briel Pometcu, care nu au su
ferit nici o înfrîngere. Ziarele 
vest-germane s-au ocupat pe 
larg de evoluția echipei cons- 
tănțene, elogiind valoarea spor
tivilor români. Ca urmare a 
comportării excelente pe care 
au avut-o în cele două țări, 
pugiliștii constănțeni au fost In
vitați să susțină noi întilntri. 
în 1969, în orașele Wels (Aus
tria) și Rosenheim (R.F.G.)

Din păcate, sălile de sport 
ce găzduiesc meciuri de vo
lei se transformă,' uneori, în 
lăcașuri ale unor manifestări 
turbulente care alterează puri
tatea spiritului sportiv și, cîte- 
odată, chiar justețea rezulta
tului final. Și, s-o recunoaștem, 
acest lucru se petrece și In 
cazul altor jocuri sportive. Dar, 
ambianța diferită în care se 
dispută partidele de volei (în
deosebi poziția arbitrilor și ju
cătorilor față de publicul spec
tator) poate avea o influență 
mai accentuată asupra desfă
șurării jocului. De aceea, pro
blema organizării în bune con- 
dițiuni a competițiilor voleiba- 
listice impune un plus de pre
vedere din partea gazdelor și 
maximum de exigență din par
tea federației de specialitate în

Note critice

scaun (o scenă asemănătoare 
s-a întîmplat și în 1964. în a- 
cest oraș). La sfirșitul meciului, 
cîștigat totuși de oaspeți, vo
leibaliștii suceveni — după măr
turiile arbitrului, făcute intr-un 
memoriu adresat federației — 
au aruncat, în drum spre ves
tiare, cu mingea, și, în cabină 
cu lămîi in conducătorul de 
joc; iar la ieșire acesta a fost 
„primit” cu cozi de mătură și 
pietre și acompaniat — astfel — 
în oraș de alaiul huliganilor, 
huiduit, insultat și lovit.

Cazul adus in țața comisiei 
de disciplină și a Biroului 
F.R.V., a fost judecat cu mă
nuși : ridicarea dreptultii de 
organizare a jocurilor pe teren 
propriu pe două etape echipei 
Progresul 
unea

H9B

că,

Regrupare în fruntea clasamentului
Gertrude Baumstarck inare

întrerupta cu Aurelia Solomo
novich

înaintea celei de-a 6-a run
de, în fruntea clasamentului 
figurează maestreie internațio
nale Elisabeta Polihroniade și 
Margareta Teodorescu cu cite 
4 puncte fiecare. Urmează, în 
ordine : Alexandra Nicolau și 
Rodica Reicher 3 1/2 p, Maria

piu, la categoria semigrea, 
pe care au fost plantate 13 
obstacole între 1,20—1,40 m, 
însurnînd 16 sărituri cu com
binații duble și triple, cere 
multă măiestrie, un deplin 
echilibru între mișcările con
curentului și calului, o îm
binare a simțurilor lor. De 
pildă, ieri după-amiază s-a 
întîmplat ca între obstacole 
apropiate unii sportivi să se 
dezechilibreze și calul să sară 
al doilea obstacol din pro
prie inițiativă. Cîțiva juniori 
au anticipat prea devreme 
bătaia calului, acesta însă a 
răspuns la distanța normală 
pentru reușita săriturii. Alți 
concurenți au rămas — în 
momentul saltului — pe spa
te, iar calul a făcut eforturi 
vizibile pentru a evita dobo-

Sorinei, 0 p, 49,8 sec, 2. Ca
melia Kerdeș (Steaua), cu 
Germinai, 0 p, 50 sec, 3. N. 
Vlad (Dinamo), cu Himalaia, 
0 p, 52,6 sec ; proba de obsta
cole nr. 1 juniori 18 ani: 
1. M; Șimion. (Dinamo), cu 
Baiadera, 4 p, 1:06,8; 2. P. 
Job (A.S.A. Cluj), cu Oglin
da, 4 p, 1:09,9; 3. Gabriela 
Ioneseu (C.C. Buc.), cu Ghi- 
dran, 4 p, 1:13,9 ; proba de 
obstacole nr. 1 categorie se
migrea : 1. A. Stoica (Petrolul 
Ploiești),
1:10; 2. A. Kadar (Petrolul 
Ploiești), cu Pikup, 8 p, 1:13 ; 
3. V. Bărbuceanu (Steaua), cu 
Altai, 8 p, 1:21,8. întrecerile 
continuă azi de Ia ora 10, și 
de la ora 15.

cu Blond, 0 p,

Tr. ANDRONACHE

ORADEA, 22
— Cîștigînd, în runda a 5-a, 
partida cu Veturia Simu, foșta . Desmireanu 3 (1) p, Elena Ră- 
fruntașă a clasamentului Eli
sabeta Polihroniade a revenit 
pe primul loc, pe care-1 îm
parte acum cu Margareta Teo
dorescu. Aceasta a lăsat o 
jumătate de punct în întîlni- 
rea cp tînăra Suzana Makai. 
Cu negrele, Alexandra Nico
lau a cîștigat la Maria Pogo
revici, iar Elena Răducanu a 
remizat cu Hilda Petri. Rodica 
Reicher a cîștigat la clujeanca 
Margareta Juncu, înregistrînd 
a doua sa victorie în concurs.

Toate celelalte partide din 
funda a 5-a s-au întrerupt. 
Margareta Perevoznic păstrea
ză un pion în plus In fața 
Eleonorei Jianu și șanse de 
cîștig. De asemenea, avantaj

duc-anu 2 1/2 p, Gertrude 
Baumstarck 2 (2) p, Suzana 
Makai 2 (1) p, Margareta Pe- 
revoznic 1 1/2 (2) p, Maria 
Pogorevici, Emilia Chiș și E- 
leonora Jianu 1 1/2 (1) p, Ve- 
turia Simu 1 1/2 p. Aurelia 
Solomonovici 1 (1) p, Marga
reta Juncu și Hilda Petri 1 p.

Partidele întrerupte vor fi 
reluate în cursul dimineții de 
miercuri.

AZI Șl MÎINE, ETA PÂ lN DIVIZIA A MASCULIN
La sfirșitul săptămlnii

• A Vl-a etapă a diviziei A 
la baschet masculin se desfă
șoară astăzi și mîine, în patru 
orașe ale țării. Sînt programate 
meciurile Rapid București — 
Dinamo București, I.C.H.F. — 
Politehnica Iași, Politehnica 
București — Universitatea Cluj, 
Farul Constanța — Steaua, Uni
versitatea Timișoara — Politeh
nica Galați; Politehnica Brașov 
— I.E.F.S. Derbiul etapei: Uni
versitatea Timișoara — Politeh
nica Galați, dar șl Rapid — 
Dinamo și Politehnica Bucu
rești — Universitatea Cluj slnt 
partide Interesante.

start In divizia A la fete și divizia B la băieți

sala Floreasca, de la ora 17g 
I.C.H.F. — Politehnica Iași, Po
litehnica — Universitatea Cluj, 
Rapid — Dinamo.

V Cu excepția unul joc, 
cel de la Constanța; meciurile 
ae vor desfășura astăzi. In Ca
pitală, Întrecerile vor avea loc 
azi, după următorul program:

'• Stmb&t* și duminici sînt 
programata intilnlrile primei 
etape a diviziei A la fete și 
diviziei B la băieți. Vor avea 
Ioc partidele: Rapid — A. S. 
Armata Cluj, Viitorul Dorohoi 
— Crișul Oradea (la Botoșani}, 
Universitatea Cluj — Construc
torul București, Voința Brașov

mici oman
întrecere

Concursurile de oină conti
nuă. Astfel, în orașul Manga
lia, gazdă ospitalieră in ulti
mii ani a unor mari competiții 
de oină, se vă desfășura, între 
25 și 27 octombrie, finala cam
pionatului școlilor generale. Iși 
vor disputa intiietatea 15 echi
pe, campioane de județe, in 
jocuri preliminare, In urma că
rora primele 7 clasate vor par
ticipa Ia un turneu, numai tur. 
Celelalte formații vor lupta 
pentru locurile 8—15.

tratarea cazurilor de încălcare 
a disciplinei. Forul de spe
cialitate este chemat să ia mă
surile cele mai eficiente pentru 
crearea unei atmosfere de jus
tețe, onestitate și conduită 
sportivă atît în rîndul jucăto
rilor, cit și al arbitrilor, orga
nizatorilor și spectatorilor.

Un caz recent de huliganism, 
care amintește de altele ase
mănătoare semnalate de ziarul 
nostru și înfierate de opinia 
publică, s-a petrecut la Sucea
va, în meciul din etapa a doua 
dintre divizionarele B Progre
sul Suceava și Semănătoarea 
București.

Văzînd pericolul iminent al 
infrîngerii, localnicii, prin că
pitanul echipei, Traian Căl
dare, au început să ceară so
coteală arbitrului pentru deci
ziile împotriva Progresului, 
stîrnind agitația în rîndul spec
tatorilor, puțin cunoscători sau 
necunoscători ai regulilor de 
joc. Incitați, cîțiva huligani, în 
numele salvării echipei „ne
dreptățite" și în fața perspec
tivei eșecului gazdelor, s-au ,de- ' 
dat la acte brutale, transfor- 
mînd disputa sportivă Intr-un 
spectacol oripilant: unii l-au 
scuipat de la balcon pe jucă
torii bucureșteni, alții s-au re
pezit la arbitrul Ștefan Stănes- 
cu și l-au tras de picioare din

Suceava (cu menți- 
în caz de recidivă, 

va fi radiată din 
campionat) și sus
pendarea, tot pe 
două etape, a lui 
Căldare I! La ul
tima măsură, Bi
roul federal a re
venit a doua zi, 
aplicînd legea Be- 

pentru autorul moralranger 
al declanșării incidentelor, 
după ce în ședință se tunase 
și se fulgerase împotriva turbu- 
lenților suceveni și se consi
derase de către o treime din 
membrii biroului că pedeapsa 
e blîndă, în special în ce pri
vește dreptul de organizare în 
sala din Suceava. Și asta — 
probabil — pentru ca federa
ția să nu se... abată cumva de 
la consecvența sa pe linia con
cesiilor, a clemenței, a lipsei 
de exigență 1 De notat că, în 
ce-l privește pe Căldare (nu-i 
contestăm meritele de animator 
al voleiului sucevean), in re
gistrul cu măsuri punitive al 
comisiei de disciplină a F.R.V. 
figurează, în anul 1964, cu o 
pedeapsă de 6 luni suspenda
re, asupra căreia s-a revenit, 
probabil, ' invocindu-se lot le 
gea Beranger. De ce atîta cle
mență ? De ce sancțiunea dată, 
care nu lezează prea mult pe 
organizatori (aceștia nu și-au 
făcut datoria prevăzută de re
gulament de a apăra integri
tatea corporală a arbitrului, ci 
l-au abandonat furiei huliga
nilor) și de loc pe Căldare, nu 
este pe măsura faptelor ?

Ni s-a răspuns că ar fi mat 
educativă. Să fim serioși 1

Aurelian BREBEANU

— Progresul București Ia fete 
(meciul I.E.F.S. — Politehnica 
București a fost amtnat din 
cauza turneului campioanelor 
în Franța); Constructorul Hune
doara — Universitatea Cra
iova, Medicina Timișoara — 
Comerțul Tg. Mureș, Crișul O- 
radea — Politehnica Cluj, Școa
la sportivă Mediaș — Construc
torul Arad,- Știința Petroșenl — 
Olimpia Satu Mare (seria D, 
I.E.F.S. II București — Uni
versitatea Iași, Universitatea 
București — Voința București, 
A. S. Armata Bacău — Steagul 
roșu Brașov, Constructorul 
Iași — Progresul București 
și Petrolul Ploiești — Școala 
sportivă Constanța (seria a Il-a) 
la bălețL
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PROGRESUL -F. C. BONSUCCESO (Brazilia)

Pe aeroportul Băneasa, la sosirea echipei braziliene de fotbal Bonsucceso
Foto : T. ROIBU

Cunoscuta formație brazi
liană de fotbal Bonsucceso 
Rio de Janeiro, clasată pe 
locul 4 în ultima ediție a 
campionatului statului ~ ‘ 
(creditată cu cîteva 
valoroase : a învins 
mengo cu 2-0, pe 
cu 1-0, a terminat 
tate, 1-1, cu Vasco da Gama 
etc.) își începe azi turneul 
pe care-1 întreprinde în țara 
noastră, întîlnind, de la ora 
16,15. pe stadionul Republicii 
pe Progresul București. Bon
succeso este binecunoscută 
publicului bucureștean din 
anii 1963 și 1965 cînd a ju; 
cat, tot pe stadionul Repu
blicii, în compania Rapidului. 
Fotbaliștii brazilieni avi sosit 
ieri după amiază pe aeropor
tul Băneasa, venind din Mali, 
unde au jucat cu echipa na
țională a țării gazdă, pe care 
ău învins-o cu 3—0. Pentru 
meciul de azi antrenorul De 
Sosa s-a oprit asupra urmă
torului „11" : Ubira Jara (1) 
— Luis Carlos (4), Paulo 
Lumba (2), Jurandeir (6), Au- 
bericu (3), Paulo Cezar (5),

Rio 
rezultate 
pe Fla- 
America 
la egali-

Fifi (8), Valdir (7), Gibira 
(9), Gonțalves (10), Moraes 
(11). (în paranteză numerele 
de pe tricouri).

Cît privește echipa bucu- 
reșteană, antrenorul Cornel 
Drăgușin ne-a anunțat o sin
gură modificare față de for
mația de duminică. în locul 
lui Țarălungă, (plecat cu e- 
chipa națională), pe extre
ma stingă, va juca Matei, iar 
alături de Oaidă, în centrul li
niei de atac, tînărul Alecu. 
De asemenea, antrenorii. Pro
gresului intenționează să-1 fo-

losească, la mijlocul terenu
lui, pe Beldeanu, component 
al echipei naționale de ju
niori. ,.A lb-albaștrii“ vor 4 
probabil, pe teren în urmă
toarea alcătuire : Manta (Ma- 
tache)—V. Popescu, Măndoiu, 
Grama, Ad. Constantinescu, 
Neacșu (Beldeanu), Șoangher, 
R. Ionescu, Alecu, Oaîdă, Ma
tei.

în deschidere, de la -orele 
14,30, se vor întîlni două e- 
chipe ale clubului Progresul: 
cea de juniori cu cea de ti
neret rezerve.

Jucătorii români susțin azi
• •

un meci amical cu F.C. Metz
(Urmare din pag. 1)

PLENARA 
ARBITRILOR 
BUCUREȘTENI
Azi, in sala Dinamo din Ca

pitală, de Ia ora 18, va avea 
loc plenara arbitrilor bucure? - 
ieni, in care se vor analiza ar
bitrajele din actualul campio
nat de fotbal (diviziile A, B, C 
și campionatul municipiului 
București).

paniak, Hausser Și Leosina- 
dek.

Antrenorii noștri, Angelo 
Niculescu și Emerich Vogi, 
intenționează să ruleze — pe 
cît posibil — cît mai mulți 
din. cei 18 fotbaliști care au 
făcut deplasarea. în mod 
deosebit — după cum ne-a 
declarat Angelo Niculescu — 
se va „lucra" la linia de fund, 
unde vor fi încercați Pojoni, 
ca fundaș central, și Delea- 
nu, ca fundaș dreapta, pentru 
cazul că la Lisabona Săt- 
măreanu nu va putea să se 
acomodeze cu Simoes. După 
toate probabilitățile, „amica
lul" cu F. C. Metz îl vor 
începe următorii jucători : 
Coman — Sătmăreanu, Dinu,

Dumitru Nicolae, Mocanu, 
Ghergheli, Petescu, Pîrcălab, 
Dobrin, Dembrovsehi, Lu- 
cescu.

Partida amicală de Ia Metz 
se va desfășura în nocturnă 
și se va încheia aproape de 
miezul nopții (după 
Bucureștiului).

Clasament

ora

tineret rezerve

EPILOG „ORGANIZATORIC^
Comisia de competiții a 

Federației române de fotbal a 
discutat, în ședința de aseară, 
între altele și lipsurile mani
festate de clubul Progresul 
în organizarea meciului său 
■cu U.T.A. din campionatul 
diviziei A. Comisia de corn-

Loto-Pronosport

petiții a luat măsura ca clu
bului Progresul să i se ridice 
dreptul de organizare, in 
București, a meciurilor din 
campionat pe două etape. 
Conform regulamentului, clu
bul Progresul va putea orga
niza partidele într-o locali
tate situată la o distanță de 
peste 60 km de București.

1. ,9U" Craiova 11 8 1 2 22— 9 17
2. Dinamo Buc. 10 7 1 2 20— 7 15
3. A.S.A. Tg. M. 11 7 1 3 19—14 15
4. Crișul 11 6 2 3 15—10 14
5. Steaua 11 6 1 4 38—15 13
6. Farul 11 6 1 4 18— 8 13
7. Petrolul 11 5 3 3 16—12 13
8. F.C. Argeș 10 5 3 2 8— 6 13
9. Rapid 11 5 2 4 13—13 12

10. Din. Bacău 11 4 3 4 22—13 11
11. U.T.A. 11 4 2 5 14—14 10
12. Poli. Iași 11 4 1 6 10—22 9
13. „U« Cluj 11 2 3 6 12—23 7
i.4. Vagonul u 1 3 7 11—26 5
15. Progresul 11 1 2 8 6—22 4
ÎS. Jiul li 1 1 9 5—35 3

ASTĂZI PE TERENUL
ELECTRONICA

laAstăzi, cu începere de 
orele 15, terenul Electronica 
găzduiește intîlnirea amicală de 
fotbal dintre divizionara B, E- 
lectronica Obor și Prahova 
Ploiești (div. C.).

IN ATENȚIA CÂȘTIGĂTO
RILOR DE LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA LOTO 
DIN 22 OCTOMBRIE 1968

Biletele considerate câștigă
toare trebuie depuse la agen
ții pînă sîmbătă 26 octom
brie 1968, la ora 13 în loca
litățile reședință de județ și 
pînă vineri 25 octombrie 
1968, la ora 13 în celelalte 
localități.

Plata premiilor de la tra
gerea excepțională LOTO din 
22 octombrie a.c. se va face 
astfel:

în București, începînd de 
luni 4 noiembrie 1968, prin 
casieriile Loto-Pronosport;

In țară, începînd aproxima
tiv de miercuri 6 noiembrie 
1968, prin casieriile proprii 
Loto-Pronosport și prin man
date poștale.
• Tragerea Pronoexpres 

de astăzi va avea loc la 
București în sala din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 19. Tragerea va fi 
radiodifuzată.

TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO DIN 

22 OCTOMBRIE
Extragerea X : 76

1 82 66 72 70 7 31 
Extragerea

13 65 39 25
Extragerea

40 69 23 29 
Extragerea

MINI-STATISTICĂ ÎN „B“
• în 10 etape ale campiona

tului diviziei- B s-au înscris 
420 de goluri (211 — seria I și 
209 — seria a II-a). Duminică 
s-au marcat 35 de goluri (14 — 
seria I și 21 — seria a II-a).

9 Cele mai eficace Înain
tări : Metalul București — 21 
de goluri, Chimia Suceava — 
19 goluri, Politehnica Galați și 
Metrom Brașov — cite 15 goluri 
(seria 1), Olimpia Oradea 
de goluri, C.F.R. 
Sibiu — cite ÎS 
Hunedoara — 17
11-a).

9 Cele mai 
Electronica Obor
primite, Gloria Birlad — 19 go
luri, Poiana Cimpina — 16 go
luri (seria I), Industria sirmei 
19 goluri, Chimia Rm. Vllcea — 
18 goluri, C.F.R. Arad — 17 
goluri (seria a Il-a).

a

Ni-

fost 
lată 

tușă :■

20 
Arad și C.S.M. 
goluri, Metalul 
goluri (sena a

slabe apărări: 
— 21 de goluri

se pre- desfășurarea unui proces știin
țific de pregătire, ce presupune 
nu numai îmbunătățirea perfor
manțelor, ci șl apărarea sănătății 

. sportivilor.
îmi amintesc că la Conferința 

pe țară a mișcării sportive, din 
28—29 Iulie 1967, — -!Ji- —
ceastă problemă,

Acest eveniment tragic s-a pe
trecut nu demult la Galați. După 
meciul dintre politehnica și Chi
mia Suceava, jucătorul Stătescu 
a pornit spre casă, împreună cu 
soția și copilul său. Undeva pe 
stradă, după ce s-a despărțit de 
cîțlva coechipieri, Stătescu s-a 
prăbușit pe trotuar, murind a- 
proape imediat. Iată faptul in 
nuditatea lui tragică.

In ultimii ani au mai decedat 
cîțlva sportivi de performanță, în 
circumstanțe înrudite. Este re
gretabilă maniera cel puțin inex
plicabil de pripită în care aceste 
cazuri au' fost expediate în. ui*“ 
tare, deși ele se adresau, fără 
echivoc, conștiinței fiecăruia 
dintre noi.

A devenit un loc comun afir
mația că sportul 'modern este clă
dit pe trepiedul sportiv-antrenor- 
medic. Numai prin utilizarea in
tegrată a capacității celor trei fac
tori se pot realiza performanțele 
actuale. înțelegere și respect 
reciproc, cultură profesională și 
seriozitate sînt doar numai eîtevă 
dintre elementele care ar trebui 
să sudeze laturile triunghiului. O 
relație simbiotică în care rostul 
medicului capătă proporții de 
contrafort. El concură atît la for
marea campionului, cît și la în
tărirea și păstrarea sănătății o- 
mului (ultimul aspect avînd, ca
tegoric, importanță superioară 
primului).

In paralel cu înmulțirea for
melor și unităților organizatorice, 
cu sporirea bazei materiale și a 
numărului celor ce practică 
educația fizică și sportul în țara 
noastră, Ministerul Sănătății, îm
preună cu C.N.E.F.S., au luat o 
serie de măsuri pentru crearea 
și. extinderea unei rețele medicale 
de specialitate, avînd o metodolo
gie practică de control al spor
tivului de elită, un sistem de ur
mărire complexă a stării de să
nătate. a dezvoltării fizice și a 
capacității de efort. Activitatea 
acestuia s-a soldat pînă acum cu 
o serie de rezultate notabile, 
dar în ultima perioadă a devenit 
tot mai sesizabilă o discrepanță 
între necesități și răspunsul can
titativ și calitativ oferit aces
tora.

Ia fața cazului Stătescu și ale 
altora similare nu se poate ră- 
mîne doar în postura de simpli 
martori îndurerați, tentați să ac
cepte capriciile unui destin orb. 
Umanismul și grija față de om 
nu mai sînt doar valori indivi
duale ale unora dintre noi So
cialismul le-a conferit o altă di
mensiune, iar conducerea de 
partid și de stat își axează per
manent acțiunile pe aceste co
ordonate. Tocmai în corelație cu 
normele vieții noastre sociale și 
spirituale se cuvine a descifra 
obiectiv toate implicațiile acestui 
nefericit epilog, care nu este 
primul și ar fi de dorit să fie 
ultimul. Ne-am propus Să cerce
tăm în detaliu cazul Stătescu. 
Prezentînd faptele așa cum au 
fost descrise de cei care au jucat 
un rol, mai mult sau mai puțin 
important, în desfășurarea lor, 
opinia publică și mai ales spe
cialiștii vor avea posibilitatea să 
înțeleagă dacă în substanța e- 
venimentului se găsesc ’_
unei mentalități minate 
malism, superficialitate, 
tism, pe scurt de lipsă 
ponsabilitate șl de unele defi
ciențe existente în concepția și 
organizarea actuală a asistenței 
medicale a sportivilor’.

Pentru claritate și pentru fa- 
cillzarea înțelegerii vom - oferi la 
început cîteva date la care cei 
intervievați se referă în repetate 
rînduri.

Duminică 15 septembrie, poli
tehnica Galați a jucat la Piatra 
Neamț cu Ceahlăul. Marți 17 
septembrie, Stătescu s-a prezen
tat la cabinetul tovarășului dr. 
Marin Stoica, medicul echipei, 
afirmînd că nu se simte bine. 
A fost examinat clinic șl trecut 
în registrul de consultații ca 
„suspect de viroză pulmonară". 
I s-a prescris tratament și două 
zile de repaus.

în aceeași zi, după-amiază, 
conducerea clubului Politehnica 
a comunicat doctorului Marin 
Stoica că a fost înlocuit din 
funcția de medic al echipei.

în repriza secundă a meciu
lui cu Chimia Suceava (duminică 
29 septembrie), Stătescu a fost 
faultat (lovit cu genunchiul în 
partea inferioră a abdomenului). 
A stat 2—3 minute pe tușă, 
apoi, reintrînd, a jucat normal 
pînă la sfîrșitul partidei. A ple
cat de la stadion și după aproxi
mativ 90 de minute a murit.
’Redăm în continuare declara-* 

țiile și opiniile unor responsa
bili si martori oculari.

Conf. univ. ION 
ședințele clubului 
„După jocul de la 
marți și miercuri 
făcut antrenament, 
de dr. Stoica. Răcise cînd ne-am 
întors de la Piatra Neamț (ma
joritatea drumului l-am străbătut 
într-un camion amenajat, în care 
era, totuși, frig). In duminica ur
mătoare, la meciul cu Oțelul, a 
jucat bine. Peste o săptămînă, 
în partida cu Chimia SuceaVa, a 
primit o lovitură în repriza se
cundă. Doctorul Piru Capatus. 
noul medie al echipei, l-a între
bat dacă mai poate juca. A răs
puns afirmativ. S-a comportat 
normal pînă la sfîrșitul întîlnirii. 
N-aș putea preciza gravitatea lo
viturii primite și nici rolul ei 
printre cauzele deznodănîîntului 
Dar, aș vrea să subliniez că în 
divizia ’ secundă se joacă foarte 
dur, prin anumite orașe fotba
liștii echipei locale brutalizîn- 
du-și și terorizîndu-și adversarii. 
Conștiința unei bune părți din 
public, stăpînită de tirania rezul
tatului, îngăduie și invită la așa 
ceva, iar arbitrii sînt toleranți 
din incompetență, necinste sau 
teamă... între antrenorul P. Ra
dulescu și dr M. Stoica exista 
o puternică neînțelegere, iar ju
cătorii își pierduseră încrederea 
în medic. De multe ori, în pe
rioadele pregătitoare, acesta ple
ca în concediu. Pentru noi de
venise un fel de funcționar care 
primea 1 000 de lei pe lună. în 
ultimele zile, asistența medicală 
a echipei a fost asigurată de 
către doctorul Capatus. Avînd 
medicul nostru, nu puteam plăti 
la meciuri și prezența unui me
dic neutru. Ne interzic prevede
rile Ministerului învățămîntului. 
De fapt, încă un medic md se 
pare exagerat".

semnele 
de for- 
diletan- 
de res-

TUSAC (pre- 
Politehnica) : 

Piatra Neamț, 
Stătescu n-a 
A fost scutit

Stătescu. N-am primit de la dr. 
Stoica, predecesorul meu, nici un 
fel de date medicale referitoare 
la starea de sănătate și la ca
pacitatea de efort ale jucătorilor. 
Am auzit, abia după ce Stătescu 
a murit, că ar fi contractat o 
răceală la înapoierea de la Pia
tra Neamț. Soția sa mi-a relatat 
episodul, aiături de amănuntul 
că primise, drept tratament, al- 
gocalmin • • • -
necropsie 
plare, cu 
„Bănuiam 
Avea o 
să-i consult inima’. Dar am fost

. schimbat".
în săptămînă dinaintea partidei 

cu Chimia Suceava, antrenamen
tele au fost ușoare, fiindcă ploua 
mult și terenul se desfundase. 
L-am examinat pe Stătescu cînd 
a fost faultat în repriza secundă. 

. Avea o expresie dramatică, dar 
.rri-a afirmat că nu fusese lovit 
prea tare. Pulsul era de 100—120 
pe minut, abdomenul — suplu. 

„Imediat, : după meci, părea nor
mal și bine dispus".,

P. RADULESCU (antrenorul e- 
chipei) : „în timpul antrenamen
telor și meciurilor, Stătescu evo
lua normal. Nu mi-a spus nici
odată că suferă de ceva. Știu că 
în ultima vreme îl dureau ochii. 
Nici medicii echipei nu iri-au 
adus la cunoștință vreun diag
nostic sau vreo indicație de tra
tament. In zilele de .17 și 18 sep
tembrie lui Stătescu i s-a reco
mandat, verbal, repaus, indica
ții^ a fost respectată.

Cu tovarășul dr. Stoica nu mai 
puteam colabora. Nu se achita 
de îndatoririle lui elementare, 
în timpul perioadei pregătitoare 
din vara acestui an, a plecat în 
concediu, după ce ne-am întors 
din Polonia. Echipa a rămas, 
deci, fără asistență medicală, 
într-o perioadă dificilă și im
portantă. Examina foarte rar pe 
sportivi și atunci superficial, nu 
se ocupa de cei accidentați, al
cătuia meniuri inacceptabile. Ju
cătorii nu mai aveau încredere 
în el. în schimb, era atras de 
atribuții extramedicale : alcătui
rea echipei și conducerea ei de 
pe margine. în timpul meciuri
lor'*.

ADAM, STAN CU, PAC, B»E- 
TAN, DIMA, ENACHE (jucători 
la Politehnica) : „Ne amintim că, 
de la o vreme (înainte de înce
perea campionatului), Stătescu se 
plîngea că îl dor ochii. Spunea 
că vede din ce în ce mai prost 
și că ar avea nevoie de ochelari. 
Cînd a răcit, la înapoierea de 
la Piatra Neamț, a primit algo- 
calmin și vitamina C.

Controlul nostru medical se e- 
fectua la intervale destul de mari 
și consta din măsurarea pulsului, 
tensiunii și forței dinamomețrice.

Duminică 29 septembrie, doi 
dintre noi au plecat cu Stătescu 
și familia sa de la stadion, spre 
centrul orașului. Ne spunea că 
simț® dureri în partea inferioară 
a sternului. La cîteva minute 
după ce ne-am1 despărțit de el 
a murit".

Dr. MARIN STOICA (medic 
specialist în medicina muncii și 
titularul cabinetului de explorări 
funcționale al policlinicii oră
șenești) : „M-am ocupat pen
tru prima dată de Stătescu în 
anul 1963. Are sute de exami
nări medicale. în cei doi ani cînd 
echipa a fost în Divizia A, tot 
eu am fost medicul lui. îi luam 
aproape săhtămînal pulsul, ten
siunea arterială și dinamometria. 
Lam făcut, cinci controale com
plexe după metoda Letunov și 
Reindell. în vara trecută, am pre
luat echipa din mers, dar de la 
5 ianuarie 1968 i-am examinat pe 
fotbaliști foarte minuțios.

De două ori pe an ii investi
gam complex pe sportivi (clinic, 
puls și tensiune în poziție cul
cat și în picioare, capacitate/vi
tală, forță dinamometrică, hem o- 
leucogramă, hemoglobină, probe 
de disproteinemie, glicemie, exa
men ele urină, radioscopie pulmo
nară). Apoi, săpțămînal, măsurăm 
frecvența cardiacă, tensiunea ar
terială și forța dinamometrică. 
Concluziile le ofeream- antreno
rului. Uneori în scris, de cele 
mai multe ori verbal. Dar el nu 
se arăta interesat.

Am revenit la Galați, după 
turneul de baraj, la 1 iulie. Fot
baliștii au primit concediu. S-au 
înapoiat înainte de plecarea în 
turneul din Polonia. Conform u- 
nei planificări stabilite la înce-

și vitamina C După 
am- vorbit, din întîm- 
dr. Stoica. Mi-a spus 
că se va în timpi a ceva, 
viroză și intenționam

FOTBAL
PE GLOB

putui anului trebuiau să 
zinte, pentru control medical, la 
dispensarul sportiv din oraș,. în 
zilele de 15 și 16 iulie. Datorită 
unor elemente noi ce nu puteau 
fi prevăzute (barajul, concediul 
și turneul din Polonia), jucătorii 
n-au mai fost disponibili în zi
lele stabilite anterior. Așa îneît, 
ultima lor viză medicală pe car
netele de legitimare a efectuat-o 
tovarășa dr. Marilena Slătinea- 
nu, titulara cabinetului medico- 
sportiv, fără să-i examineze, în 
baza recomandărilor mele.

N-am primit niciodată îndru
mări din partea Comisiei medi
cale a federației de fotbal refe
ritoare la modul cum ar trebui 
să se desfășoare, controlul medi
cal în cazul echipelor divizionare 
(pro’ce și examene'obligatorii, pe
riodicitate etc.). N-am fost nici
odată controlat de vreun repre
zentant al acestei Comisii.

Marți 17 septembrie, Stătescu 
s-a prezentat la cabinetul meu 
cu o stare subfebri.lă (37,2). A 
declarat că nu se simte prea 
bine și că în ziua precedentă a 
civut febră mai mare. L-am exa
minat și, 
creșterea 
viroză în 
perioadă, 
„suspect
I-am prescris tratament și două 
zile de repaus, printr-o scutire 
scrisă. Nu a fost văzut și ra- 
dioscopic.

în după-amiaza aceleiași zile, 
la stadion, conducerea clubului 
mi-a comunicat câ, deși nu are 
nimic a-mi reproșa, m-a înlocuit 
din funcția de medic al echipei, 
deoarece s-a' creat o atmosferă 
încordată.

Nu' 
torilor 
fie sau de

orientîndu-mă și după 
incidenței cazurilor de 
orașul Galați, in acea 
l-am înregistrat ca 

de viroză pulmonară".

am ' făcut niciodată jucă- 
examen electrocardiogra- 

fund de ochi. Nu am 
predat nimănui .datele medicale, 
ale echipei politehnica. Nu știu 
cine este noul medic al echipei.

. Nu am asistat la . examenul .ne
cropsie. Am auzit ceva despre 
concluziile lui. Poate nici pe e- 
lectrocardiogramă nu s-ar fi ob
servat, în cazul lui Stătescu, 
tulburările de circulație corona
riană. Nu cunosc nimic despre 
durerile de ochi și despre scă
derea acuității vizuale pe care se 
zice că le acuza Stătescu".

Dr. MARILENA SLATINEANU 
(specialistă în medicină sportivă): 
„în perioada 1966—1967 îi exa
minam pe fotbaliștii de perfor
manță de cîteva ori pe an (cli
nic, probe funcționale : Marti
net, Letunov, spiromețrie : probe 
ele laborator : disproteinemie,
VSH, sumar de urină). Anul a- 
cesta l-am 
O singură 
Nu j s-a. 
grămă și 
ochi. Nu știu că Stătescu 
dureri de ochi și scăderea acu
ității vizuale".

Doctor MARIN GHEORGHE 
(medicul legist care a efectuat 
examenul necropsie) : „stătescu 
a decedat datorită unui infarct 
întins de miocard, consecutiv 
trombozei arterei coronare poste
rioare printr-un tromb vechi, or
ganizat. Am mai găsit leziuni de 
ateromatoză ale arterelor coro
nare și vaselor cerebrale (aveau 
aspect în „țeavă de pușcă"), 
precum și discrete plăci atero- 
matcase pe suprafața aortei. 
Miocardul era îndemn, nu pre
zenta semne de. miocardită vi- 
rotică. Lovitura primită în tim
pul jocului nu are legătură cu 
decesul. Nu a venit să asiste la 
necropsie; sau să discute cu mine 
nici un trimis al Centrului de 
Medicina sportivă sau al F. R. 
Fotbal, sosiți pentru 
cazului Stătescu".

TEODOR OPRICĂ (președinte 
al C.J.E.F.S. Galați) : “ ; ’
țul nostru și, mai ales, în orașul 
Galați sportul de performanță a 
luat amploare, numărul tinerilor 
angrenați în unități de nivel re
publican fiind în continuă creș
tere. în fotbal, box, caiac-canoe, 
rugby și altele, sportivii noștri 
au atins, o valoare apreciabilă. 
Avem 1851 de băieți și 348 de 
fete legitimați în\ diverse secții, 
asociații, cluburi. De pregătirea 
lor se ocupă 51 de antrenori. In 
schimb, asistența medicală este 
asigurată numai de 4 medici, din
tre care doar unul specialist în 
medicină sportivă și prezent eu 
normă întreagă. Iată, deci, o 
inadvertență, un raport care dez
echilibrează armonia cantitativă 
necesară, în primul rînd, pentru

examinat pe Stătescu 
dată, în luna martie, 
efectuat electrocar dio- 
examen de fund de 

acuza

anchetarea

,.In jude-

am ridicat a- 
_____  ____ criticînd Mi
nisterul Sănătății pentru faptul 
că în județul Galați nu există 
decit un singur medic sportiv. 
Sînt convins că între organizația 
noastră și celelalte organizații cu 
responsabilitate față d© fenome
nul sportiv (acum mă refer la 
Ministerul Sănătății), ar trebui 
să existe o colaborare mai strîn- 
să, bazată pe înțelegerea nece
sităților. Nu există un dispensar 
medico-sportiv, ci doar un ca
binet deservit de un singur me
dic. Un sportiv trebuie să piardă 
3—4 zile, pentru un control me
dical. Ăr trebui mai mulți me
dici, mai multă competență și se
riozitate, deoarece am impresia 
că asistența medicală a sporti
vilor e de multe ori superficială, 
rezumîndu-se doar la o formulă 
de rutină, integral depășită. Me
dicii la care se apelează cu o 
jumătate de normă n-au frec
vent cunoștințele necesare. Se
sizarea mea. de atunci, a rămas 
fără rezultat. De cîte ori bri
găzile de control ale Ministeru
lui Sănătății venite la Galați s-au 

. interesat și de activitatea cabi
netului medico-sportiv ? Cred că 
niciodată. De aceea, am impre
sia că problema medicinii spor
tive este privită încă dintr-un 
unghi vitreg. Și dacă nu se va 
modifica această optică, s-ar pu
tea să mai ajungem și în alte 
situații dificile".

Dr. DUMITRU TOMESCU (spe
cialist în ortopedie, președintele 
Comisiei medicale a F.R. Fotbal); 
„Am auzit că Stătescu a făcut 
un infarct miocardic, după cum» 
m-a informat dr. N. Stănescu. 
Sînt informat că se discuta in
troducerea obligatorie a exa
menului electrocardiografie la 
toți fotbaliștii și că federația In
tenționează să ia o măsură prin 
care și echipele din diviziile B 
șl C să aibă medic (cu jumă
tate și, respectiv, un sfert de 
normă). Mi se pare exagerat șl 
complicat. Dacă s-ar extinde re
țeaua, ar trebui să-i convocăm 
pe toți acești medici pentru in
structaj, să-i învățăm ce să facă 
și cum să facă. Faptul presupune 
cheltuieli".

Concluziile oficiale ale comisiei 
trimise ia Galați de către F. R. 
Fotbal (compusă din dr. NICO- 
LAE STĂ NES CU si instructorul 
ION MARINESCU) : „Infarctul 
miocardic care a cauzat decesul 
este, o afecțiune ce cu greu poate 
fi anticipată prin controale me
dicale obișnuite ; jucătorul Cris
tian Stătescu avea viza medicală 
legală la zi : traumatismul sufe
rit în cursul meciului, care a 
precedat decesul, nu poate fi 
considerat cauza acestuia ; s-au 
constatat unele deficiențe în res
pectarea instrucțiunilor Ministe
rului Sănătății și C.N.E.F.S. (con
siderăm că nu au legătură cu 
decesul), pentru care trebuie lu
ate măsuri de către forurile co
respunzătoare (neasigurarea 
meciurile oficiale a medicului 
neutru, insuficienta colaborare 
in procesul de instruire între 
medic și antrenor)".

★
Iată relatările și opiniile tutu

ror celor care au avut responsa
bilitate sau tangență <șli cazul 
Stătescu. Analizînd neconcordan- 
țele existente între unele afirma
ții se poate găsi drumul spre 
Identificarea acelor expresii de 
datorie mimata, dar neîndepll- 
rxită. Interpreting chestiunile de 
domeniul medicine! sportive șl 
ale asistenței medicale a sporti
vilor sesizabile pentru ochiul a- 
vizat, se pot ’’desnrin.de nume 
roase și serioase implicații, im
portante nu numai pentru ©IU- 
cidarea unul caz, ci, i 
timp, pentru atingerea 
varea unor aspecte de 
neral.

Țnir-un număr viitor 
blica opiniile cîtorva 
specialiști, precum și 
nostru de vedere asupra 
țărilor de mai sus, f tind că do
rim să sensibilizăm oameni și fo
ruri de resort, să declanșam frâ- 
mîntări în unele conștiințe în- 
țelenite de rutină.

Romulus BALABAN

numai pentru .....
—, ci, in același 

și rezoi- 
oriliu ge-

vom pu- 
repuț.ațl 
punctul 

reia-

BOGAT PROGRAM 
INTERNAȚIONAL

Azi se dispută două me
ciuri din cadrul preliminarii
lor C.M. : la Cardiff, Țara 
Galilor — Italia (grupa a 3-a); 
la Belfast, Irlanda de Nord
— Turcia (grupa a 4-a). In 
vederea pregătirilor pentru 
jocul de la Cardiff, etapa de 
duminica trecută a campio
natului italian a fost suspen
dată. Alte întîlniri interna
ționale se dispută în „C.C.E." 
și „Cupa orașelor tîrguri".

HELENIO HERRERA 
VA FI AMENDAT!

Cunoscutul antrenor italian 
Helenio Herrera, care activea
ză acum la A. S. Roma, a 
criticat vehement într-o re
vistă de specialitate din Ita
lia unele aspecte ale desfă
șurării campionatului.peninsu
lar. Sesizîndu-se de acest ar
ticol, Federația italiană de 
fotbal s-a adresat comisiei 
de disciplină a aceluiași for 
și se pare, că — după cum 
a declarat un purtător de cu- 
vînt al acestei comisii — ce
lebrul „H.H.“ va fi amendat 
cu o sumă care echivalează 
cu 1200 de dolari.

CAMPIONATE
AUSTRIA (etapa a 8-a) : 

Austria Viena — Wacker 
Viena 0—0, Rapid Viena — 
A.S.K. Linz 1—1, Sturm Graz
— A.K. Graz 3—1 ; Wattens
— S.W. Bregenz 4—0 ; Ei- 
senstadt — Austria Salzburg
1— 1; Austria Klagenfurt — 
Admira Energie 3—1 ; Wac
ker Innsbruck — Donawitz
2— 0. Clasament: Austria Vie
na 13 p ; Sturm Graz 11 p ; 
Rapid Viena 10 p.

U.R.S.S. : O întîlnire derbi 
a opus pe Torpedo Moscova 
și Dinamo Kiev. Jocul s-a în
cheiat la egalitate : 1—1. Di- 
namoviștii conduc în clasa
ment cu 51 p (din 33 jocuri), 
înaintea lui Spartak Moscova 
44 p și Torpedo Moscova — 
43 p (un joc mai puțin). Alte 
rezultate: Torpedo Moscova
— Zaria Lugansk 1—1, Dina
mo Tbilisi — Dinamo Minsk
3— 2.

ELVEȚIA : Derbiul etapei a 
8-a a opus pe lider, Lausan
ne, formației F. C. Ziirich 
care, cîștigînd cu 5—1, îm
parte acum șefia clasamentu
lui, cu 12 
Chaux de 
thur 3—0 ; 
1—0 ; Sion 
Young Boys 
Bellinzona - 
Grasshopers — St. Gall

(Politehnica Timișoara) și 
chiti (Medicina Cluj).

® Și în etapa a X-a 
consemnată o eliminare, 
numele celui trimis pe 
Alexe (Portul Constanța).

9 In clasamentul golgeterl- 
lor, în seria 1, conduce Nicoiau 
(Chimia Suceava) cu 8 goluri, 
urmat de Trăsnea (Gloria Bir- 
lad) și Georgescu (Metalul 
București) cu cite 7 goluri, 
Bruștiuc (Oțelul Galați) și Pan- 
telimon (Metalul București) cu 
cite 6 goluri, Florescu (Steagul 
roșu), Furnică (Gloria Bir Iad), 
Meder (Ceahlăul P. Neamț), 
Roman (Metalul București), Go
ran (Chimia Suceava) cu cite 
5 goluri. In seria secundă, pe 
primul loc se află Schwartz 
(C.S.M. Sibiu) și Cergo (Meta
lul Hunedoara) cu cite 9 go
luri, urmați de Manolache (Po
litehnica Timișoara) și P. Emil 
(C.F.R. Cluj) cu cite 6 goluri, 
Vlad (C.F.R. Arad), Dăvid și 
Petrică (Olimpia Oradea), Red- 
nic (C.S.M. Reșița), Damian 
(Medicina Cluj) și Mazurachis 
(C.F.R. Cluj) cu cite 5 goluri.

Ultima etapă a campionatului de fotbal al R.F.G. a adus 
uri nou insucces echipei campioane, F. C. Numberg. Deți
nătorii titlului au fost învinși cu 3—0 la Frankfurt, de 
echipa locală Eintracht, in al cărei atac a excelat rapidul 

Grabowski, aci in duel direct cu portarul advers

@ Duminică au fost acot- 
date 5 lovituri de pedeapsă. Au 
transformat: Damian (C.F.R 
Araci), Resciuc (Electroputere 
Craiova) și Petrovict (C.F.R. Ti
mișoara). Au ratat: Popanică

Dr. PIBU CAPATUS 'medicină 
generală — medicul actual al e- 
chipci): bAm preluat responsa
bilitatea medicală a fotbaliștilor 
de la Politehnica de puțin timp 
(la 1S septembrie). N-am obser
vat nimic anormal în starea cli
nică, sau în comportamentul lui

uelex-radio-telefeim1968
80 4 12 
77.
43 34 79a II-a :

70 90 11 46.
III- a: 38 53
83 7 19 46 8
IV- a : 72 34

31
a

36
a

12 86 5 74 44 20 32 70 64 83
Extragerea a V-a: 23 26 47 

2 68 42 67 T6 69 51 32 29.
Extragerea a Vl-a: 40 64 

76 54 2 39 31 47 30 14
Extragerea a Vil-a:

12 71 81 25 79
Extragerea a

21 57 40 18 73
a
1
a
29 8 19 63 12

Extragerea
71 33 77 79

Extragerea
59 60 30 20

85 68
5
37
84
27

11
23
28
11
24

10 90 72
VIII- a:
66 59 29
IX- a : 89 7
29 22 81 31
X- a: 74 72 13

FOND DE PREMII
2.507.279 Iei

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 42 DIN 

20 OCTOMBRIE 1968
Categoria I (13 rezultate) 

42 variante
Categoria

tate) 1807,5 variante a 136 lei.
Categoria a III-a nu se plă

tește fiind sub plafonul mi
nim.

a 2.315 lei. 
a Il-a (12 rezul-

în etapa a Xl-a s-au ratat două lovituri de la 11 metri
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p. Alte rezultate : 
Fonds -
Lugano

Lucerna
— Bien
Servette

Winter- 
Basel 
2-0 ; 
6—2 j 
2—1 : 
2—1.

MELBOURNE, 22. — Ua 
primele antrenamente ale 
echipei de tenis a Austra
liei, în vederea 
„Cupei Davis", 
Harry Hopman 
tat nemulțumit 
titularilor Ray 
Bill Bowrey. „Sînt aproa
pe; sigur — a declarat Hop- 
man — că-1 voi folosi pe 
tînărul John Alexander în 
finală. în fața america
nilor, care vor învinge pro
babil pe indieni în finala 
interzone, numai un mira
col ne va salva, și pe a- 
cesta nu-1 pot aștepta, de 
la rachete obosite ca Ruf
fels și Bowrey...".

finalei 
antrenorul 

s-a ară- 
de forma 
Ruffels și

Campionul mondial Ia cat. 
semimijlocie, Curtis Cokes 
(S.U.A.), și-a păstrat titlul în 
fața boxerului argentinian 
Ramon la Cruz, în meciul 
desfășurat pe distanța a 15 
reprize la New Orleans. Ame
ricanul a fost declarat învin
gător la puncte.

Turneul internațional de ho
chei pe gheață de la VVeiss- 
wasser (R. D. Germană) a 
fost cîștigat de formația so
vietică Dinamo Moscova, care 
a obținut victorii în 
meciurile susținute

toate

Cunoscutul tenisman 
german Ingo Buding, 
cipant la turneul 
(demonstrativ) de la Guadala
jara, a declarat că intențio
nează să treacă la profesio
nism. Buding va activa în 
grupul condus de promotorul 
american George McCall, în 
care figurează și vedetele fe
minine ale tenisului profe
sionist : Billie King, Rose
mary Casals, Ann Haydon 
Jones și Franțoise Durr.

▼est- 
, partl- 
olimpic

A. Încetat din viață fostul 
ciclist francez Armand 
Blanchonnet, în vîrstă de 65 
de ani. El a deținut titlul 
olimpic în proba de fond. Ia 
ediția din 1924 a J.O. Blan
chonnet a făcut apoi o pe
reche celebră cu Charles Pe- 
lissier, în cursele de 6 zile.

desnrin.de
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DELAOZILAA
pată în acest moment mal mult 
de rotunjirea golaverajului a rea
lizat scorul turneului în fața se
lecționatei R.A.U. : 19—2 (2—0,
7—0, 7—1, 3—1). In același timp. 
Iugoslavia nu a reușit decît un 
11—1 (3—0, 4—0, 1-1, 3—0) In 
fața Greciei.

Alte rezultate I Ungaria — Bra
zilia 8-2 (0—0, 3—0, S—1, 2—1);
U.R.S.S. — S.U.A. 8—3 (1—1, 2—1;
2—1, 3—0).

în prima grupă 
arată astfel : 1. Ungaria M 

p, s. cuba 9U.R.S.S. 8 p, ... 
S.U.A. 5 p, 5. R.F.G. 4 R 
zilia 1 p, 7. Spania 1 P. 
Ungariei șl U.R.S.S. S-8U 
pentru turneul locurilor

In cea de a doua m 
schimb, situația din frur 
samentulul nu este prea 
1. Italia U P; 2. RJO.G. 9 p 
(58—19), 3. iugoslavia I P (48—16)i 
4. Olanda 8 p (33-20), 5. Japonia 
6 p. 6. Grecia 2 p, 7. Mexic 2 P; 
8, B.A.U. o p. italia este sigur 
calificată. Scocul secund va fi 
decis abia în ultima etapă care 
programează partidele Olanda — 
R.D.G. șl Iugoslavia — Japonia,

NORTH LOWELL
2. Peter Lunde 

p, 3. Franco Ca-
44,7 p, 4. B.

Clasa Star: 1. 
(S.U.A.) 14,4 p, 
(Norvegia) 43,7 
vallo (Italia) 
Elvstroem (Danemarca) 50,4 p, 5. 
D. Knowless (Bahamas) 63,4 p, 
6. D. Forbes (Australia) 68,7 "

Clasa ,F. D.“ : 1. EC— 
PATTISON (M. Britanle) 3 
Ulrich Llbro (R.F.G.) 43,7 
R. Conrad (Brazilia) 48,4 
C. Byves (Australia) C'

Bfeffl. S 1. VALENTIN 
(U.R.S.S.) 11,7 p, 2.

Raudascht (Austria) 53,< 
Albarelli (Italia) 55,1 

(Australia) 57 p, 
(Grecia) 71 p, 6.

(Finlanda) 72 p.
©feaa Dragon: 1. george

FEOEDBRICHS (S.U.A.) 14,4 p, 
Aage Bircn (Danemarca) 26,4 
O<, Paul Borowski (R.D.G.) 32,7 
4, S. Tupper (Canada) 64,1 p, 
J. Cuneo (Australia). 65 p, 6. 
Broberg (Suedia) 71,4 p.

Clasa 5,5 m : 1. ULF SUNDE- 
LIN (Suedia) 3 p, 2. Louis No" 
verraz (Elveția) 32 p, 3. Robin

1) 68,7 p.
RODNEY

-p' 1:
4.

B. 
B.

49,1 p,
52,4 p,

P, 
P.
5.
6.

2.
P, 
P,
5, 

G.

Cunoscuta gimnastă cehoslovacă Vera Ceaslavska 
txecutind exercițiul impus la sol Telefoto i AP.—AGERPRES

Vera Ceaslavska (Cehoslovacia) șj echipa

U.R.S.S. conduc după exercițiile impuse
Așa cum era de așteptat, în

trecerile de gimnastică. Inaugu
rate luni la „Auditoriul Nacio- 
nal“, cu exercițiile impuse ale 
tetelor, au furnizat un spectacol 
de înaltă măiestrie. Multipla 
campioană de la Tokio, Vera 
Ceaslavska, nu șl-a dezmințit 
faima, avînd după exercițiile 
Impuse un avans de cinci zecimi 
țață de două concurente sovietice 
extrem de puternice : Larisa Pe- 
trlk șl Zinaida Voronina. Sur
prinzător, Natalia Kucinskaia, co
pilul minune de la mondialele 
de la Dortmund, se află deo
camdată pe locul 13, cu 37,75, 
în urma unei căzături la para
lele,. ratind astfel cert posibili
tatea unei clasări superioare la 
Individual compus.

Pe echipe, se Întrevede o lup

tă strînsă între reprezentativele 
Uniunii Sovietice, Cehoslovaciei 
șl K.D. Germane, stltuate în a- 
ceastă ordine după ,, impuse11. 
Iată cîteva rezultate: individual 
compus : Vera Ceaslavska 33,35 
p, Larisa Petrlk 38,35 p, Zinaida 
Voronina 38,35 p, Karin Janz 
38,25 p, Erika Zuehold 38,20 p, 
Bohumila Rimnakova 38,00 p, 
Miroslava Sklenickova (Ceh) 
37,85 p, Olga Karaseva (URSS) 
37,85 p, Hana Liskova (Ceh) 37,80 
p, Ludmila Turlșceva (URSS) 
37,80 p ; echipe : URSS 191.15 
p. Cehoslovacia 190,20 p, R.D. 
Germană 189,40 p, Japonia 187,10 
p, S.U.A. 185,70 p, Ungaria 184,75 
p, Franța 182,85 p, R.F. a Ger
maniei 177,95 p, Polonia 177,50 p, 
Bulgaria 175,80 p.

Uniunea Sovietică 
campioană la sabie
Finala probei de sabie-echlpe 

a revenit reprezentanților uniu
nii Sovietice care au întrecut cu 
8—7 formația Italiei (Nazlymov
4, Sldiak șl Vinokurov cite 2 și 
Raklta, respectiv Calaresse 3, 
Salvadorl șl Maffei cite 2).

Pentru locurile 3—4 Ungaria a 
dispus de Franța cu 9—5 (Kovacs 
3, Mezsena, Kalmar șl Bakony 
eîte 2, respectiv Parent și Arabo 
eîte 2 și Valăe).

Intr-un meci contlnd pentru 
locurile 5—6 Polonia a Învins
5. U.A. cu 9—5 (Pawlowski șl No- 
wara eîte 3, sobeziak 2 șl Ka- 
weckl; respectiv Orban 2. Mora
les; Keane șl Blum).

★
în turneul individual de spadă, 

reprezentantul nostru ștefan 
Haukler a trecut și de turul 2 
din preliminarii. Apoi; în elimi
nări directe, Haukler a pierdut 
la Kriss, campionul olimpic de 
la Tokio, cu 1—5 șl 3—5., In re
calificări Haukler a cedat la 
Haisted (Anglia) cu 2—5, 2—5.
Astfel, el a ieșit din competiție.

S-au calificat direct în finala 
probei : Kulcsar (Ungaria); Sa- 
ccaro (Italia), Mondzolewski și 
Kriss (U.R.S.S.).

Voleibaliștii 
cehoslovaci la un pas 

de titlul olimpic
Realizlnd șl cea de a S-a vic

torie consecutivă sextetul ceho
slovac conduce In turneul mas
culin cu maximum de punctaj. 
Campionii mondiali sînt talonați 
de către echipa U.R.S.S. care a 
Întrecut Japonia cu 3—1 (—4, 13, 
8. 13). Alte rezultate : Belgia — 
Mexic (B) 3—2 (11; -5, —13, 16, 
2); Coreea de Sud — Mexic (F) 
3—0 (5, 4; 6): Polonia — Brazi
lia (B) 3—0 (12, 4, 7).

MASCULIN
1. Cehoslovacia 6 6 0 13— 9 12
2. U.R.S.S. 6 5 1 7 11 p.
3. Japonia 6 4 2 15— S 10 P.
4. Bulgaria 6 â 2 14- 8 10 p.
5, Polonia 6 l 2 12— 7 -.0 p.
6. R.D.G. 6 3 3 13— 9 3 p.
7; S.U.A. 6 2 4 9—U 8 p.
8. Belgia 6 2 4 6—15 5 p.
9. Brazilia 6 0 6 4—13 6 p.

10. Mexic 6 0 6 3—18 6 p.
In turneul feminin : 1. Japonia 

10 p (15-0). 2. U.R.S.S. 10 p 
(15—2) 3. Cehoslovacia 8 p (10—9),
4. Polonia 8 p (9-10), 5. Coreea 
de Sud 7 p (8-10), 6. Peru 7 p 
(8—11), 7. Mexic 5 p (4-15), 8.
5. U.A. 5 p (3-15).

După o zl de pauză, întrecerile 
se vor relua miercuri.

La hochei pe iarbă
învingătoare» Indiei in ziua de 

debut a competiției, Noua Zeelan- 
dă, nu a reușit în fața Spaniei 
decît un rezultat de egalitate. 
1—1 (0—1), pierzlnd astfel orice 
șansă de a mal candida la una 
din medalii. în grupa secundă :
M. Brltanle — Malaezia 2—0
(1-0), _

Pentru turneul care va desem
na ctștlgătoarele medaliilor s-au 
calificat India, R.F. a Germaniei 
și Pakistan. Echipele Kenyel și 
Australiei urmează să susțină un 
meci de baraj pentru desemna
rea celei de a 4-a finaliste.

PUNCTE DECISIVE LA TIR
Cea mai dificilă probă de tir 

dintre cele șapte cite se desfă
șoară la Olimpiadă, arma libera 
calibru redus 3x40 focuri s-a în
cheiat cu următoarele rezultate: 
1. B. Klingner (R.F. a Germaniei) 
1157 p (394+396+367) ; 2. J. Writ- 
ter (S.U.A.) 1156 p (395+391+370) ; 
3. V. Parhimovici (U.R.S.S.) 1154 
p (395+393+366); 4. J. Foster
(S.U.A.) 1153 p; 5. J. Gonzales 
(Mexic) 1152 p; 6. G. Quellette 
(Canada) 1151 p; 7. P. Kohnke 
(R.F. a Germaniei) 1151 p; 8. K. 
Miiller (Elveția) 1151 p; ,9. 11. 
Bakken (Norvegia) 1150 p; 10. V. 
Koniakin (U.R.S.S.) 1147 p... 12.
N. ROTARU (ROMANIA) 1146 n 
(398+386+362)... 23. I. OLĂRESCU 
(ROMANIA) 1140 p (394+384+362),

La skeet, după prima zl (luni, 
100 t): 1. J. Jottar (Chile) 99 t,
2— 5. A. Bonnett (Anglia), E. 
Petrov (U.R.S.S.), R. Garagnanl 
(Italia), K. Wirnhier (R.F. a Ger
maniei), fiecare cu cite 98 t, 6—8. 
N. Ortlz (Mexic), P. Xantakos 
(Grecia), I. Țuranov (U.R.S.S.). 
fiecare cu cile 97 t, 9—12. N. 
Karlsson (Suedia), M. Marina 
(Spania), A. Plante (Franța), N. 
Atalah (Chile), fiecare cu cile 
96 t. Urmează un alt lot de tră
gători printre care și Gh. Senco- 
vici cu cite 95 p.

La polo: Italia, 
ținută in șah de echipa 

Olandei (3-3)1
După ce a Învins, pe rînd, 

puternicele el adversare, R.D.G. 
și Iugoslavia, cu același scor 
(5—4). squadra azzurra a fost la 
un pas de infrîngere în fața 
Olandei. Italienii au condus cu 
1—0 șt 2—1, dar au fost de fie
care dată egalați. La situația de
3— 3 olandezii au beneficiat de o 
lovitură de la 4 metri pe care 
Van Dorp a ratat-o I Scor final: 
8-3 (1-0, 1-1, 1-2, 0-0).

Reprezentativa R.D.G., preocu

Mari surprize

in cursele delfinilor
Cele două curse delfin pe 

100 m au produs noi surprize de 
proporții in întrecerile de înot. 
Lu’nd un start excelent, austra- 
lianca Lynn McCIcments a în
tors după 30,5 s cu un ușor 
avantaj asupra unul pluton for
mat din Daniel, Shields șl Ada 
Kok. McClements (o tînără dac
tilografă din Perth, In vîrstă de 
17 ani) a înotat excelent șl pe a 
doua lungime reușind să păstreze 
avansul asupra celor două repre
zentante ale S.U.A.

Și în întrecerea băieților re
cordmanul mondial, Mark Spitz, 
a fost nevoit să încline steagul 
în fața unul coechipier, Doug 
Russell.

In sfîrșlt, cea de a treia finală 
a zilei a adus pe blocstarturi șta
fetele de 4x200 m craul. După 
primul schimb conducea cvarte
tul R.D.G. (Wiegand) înaintea 
Franței, S.U.A. și Australiei. în 
al doilea schimb însă, Steve 
Rerych (un adevărat colos din 
Texas) a conferit ștafetei nord- 
americane un avantaj prețios, pe 
care apoi Spitz și Don Schollan- 
der (în luptă cu Wenden) l-au 
păstrat intact. Rezultate tehnice.

100 m delfin (F): 1. LYNETTE 
MCCLEMENTS (AUSTRALIA) 
65,5 — campioană olimpică, 2. 
Elle Daniel (S.U.A.) 65,8, 3. Susie 
Shields (S.U.A.) 66,2, 4. Ada Kok 
(Olanda) 66,2, 5. Andrea Gyar- 
maty (Ungaria) 66,8, 6. Heike
Hustede (R.F.G.) 66,9, 7, Tony 
Hewitt (S.U.A.) 67,5, 8. Helga
Lindner (R.D.G.) 67,6.

100 m delfin (B): 1. DOUG 
RUSSELL (S.U.A.) 55,9, 2. Mark 
Spitz (S.U.A.) 56,4, 3. Ross
Walles (S.U.A.) 57,2, 4. Vladimir
Nemșllov (U.R.S.S.) 58,1, 5. Sa
toshi Maruja (Japonia) 58.6, f. 
Iurl Suzdalțev (U.R.S.S.) 58.8, 7.
Lutz Stoklasa (R.F.G.) 58,9, 8.
Robert Cussak (Australia) 59,8.

4x200 m liber (B): 1. S.U.A. 
(JOHN NELSON, STEVE RE
RYCH. MARK SPITZ, DON 
SCHOLLANDER) 7:52,3 (rec. 
olimpic) — campioană olimpică, 
2. Australia (Gregors; White, 
Windle, Wenden) 7:53,7; 3. U.R.S.S. 
(Bure, Beliz-Gojmân, Kulikov, 
Ilicev) 8:01,6, 4. Canada 8:02.2, 5. 
Franța 8:03,7; 6. R.F.G. 8:04.3, 7. 
R.D.G. 8:06,0, 8. Suedia 8:12,1.

S-au încheiat

întrecerile de yahting
Cu cea de a 7-a regată au luat 

sfîrșit întrecerile concursului c- 
limpic de yahting. Iată și ordi
nea primilor clasați la cele 5 ca
tegorii :

Aisher (M. Britanle) 39,8 p, 4.
R. Harmstorf (R.F.G.) 47,4 p, 5. 
G. Zachinettl (Italia) 51,1 p, 6.
S. Leibel (Canada) 62 p.

Echipa R.F.G.— 
descalificată!
Juriul de apel al Întreceri

lor cicliste de velodrom din 
cadrul J.O. a luat o hotărtre 
definitivă In privința probei 
de urmărire pe echipe. For
mația R.F. a Germaniei a fost 
descalificată (conform regula
mentelor U.C.I. șl F.I.A.C.), 
astfel că medaliile de aur au 
fost conferite echipei Dane
marcei, cele de argint Italiei, 
iar cele de bronz Uniunii So
vietice.

Suni________

octombrie H

Surprize In turneul de box
Cat. muscă. Oliveira (Bra

zilia) b.p. Destino (Ghana) ; 
Delgado (Mexic) b.p. Naka
mura (Japonia) ; Olech (Polo
nia) b.ab. II Novikov 
(U.R.S.S.); Rwabogo (Uganda) 
b.p. Badari (Ungaria). Cat. 
cocoș: Cervantes (Mexic) b. 
dese. II Casco (Argentina) ; 
Soon Kill Chang (Coreea de 
Sud) b. ab. III Savov (Bul
garia) ; Rascher (R.F.G.) b.p. 
Shito (Ghana); .Sokolov 
(U.R.S.S.) b.k.o. I Carter 
(Marea Britanic) ; Mbugua 
(Kenya) Up. ‘Mura (Italia); 
Dowling (Irlanda) b. dese. II 
Radkoski (Australia) ; Mario- 
ka (Japonia) b.p. Cosentino 
(Franța). Cat. ușoară: Kim 
(Coreea de Sud) b.p. Ruiz 
(Venezuela); Wallington 
(S.U.A.) b.p. Odhiambo (U- 
ganda); Frolov (U.R.S.S.) b.p. 
Dabore (Nigeria) ; Kulej (Po-. 
Ionia) b.p. Capretti (Italia) ; 
Tiepold (R.D.G.) b.p. Lozano 
(Mexic) ; Stoiccv (Bulgaria) 
b.p. Veselinovici (Iugoslavia) ;

L T A
Nilson (Finlanda) b.p. Puzi- 
cha (R.F.G.).

FINAL APOCALIPTIC IN PROBA
COMPLETA DE CĂLĂRIE
Ultimul episod al probei 

complete de călărie a cunos
cut momente dramatice pri
lejuite de o furtună tipic me
xicană. Astfel, o rivieră peste 
care trebuiau să treacă parti- 
cipanții la proba de cros s-a 
lărgit de la 3 m la 7 m. 
Alte obstacole au fost depla
sate de furtună și au îngreu
iat mult sarcina concurenți- 
lor. Datorită acestor condiții 
vitrege doi cai au murit epui
zați, iar o. serie de concurenți 
au părăsit traseul în ambu
lanțele salvării fiind acciden
tați, din fericire, toți destul 
de ușor.

lată clasamentele finale ale 
acestui concurs. Individual: 
1. Jean Jacques Guyon (Fran
ța) pe „Pitou" 38,86 p pena
lizare ; 2. Derek Allhusen 
(Anglia) pe „Lochinvar" 41,61 
p pen ; 3. Micael Page (U.S.A.) 
pe „Foster" 52,31 p pen ; 4. 
R. Meade (Anglia) 64,46 p p ; 
5. B. Jones (Anglia) 68,96 p 
p; J. Wofford (S.U.A.) 74,06 
p p. Pe echipe: 1. Anglia 
175,93 ; 2. S.U.A. 245,87 ; 3. 
Australia 331,26 ; 4. Franța 
505,83 ; 5. R. F. a Germaniei 
518,22 ; 6. Mexico 631,56.

LUCRĂRILE UNIUNII
INTERNAȚIONALE DE TIR
Cu ocazia adunării generale 

a Uniunii Internaționale de 
Tir, care a avut loc la Ciudad 
de Mexico, s-a procedat la 
alegerea noilor organe de 
conducere a acestui for. îm
preună cu președintele dr. 
Kurt Hasler (Elveția), cu se
cretarul general, Ernst Zim
mermann (R. F. a Germaniei) 
și cu primul vicepreședinte, 
Giorgios Vichos (Grecia) a 
fost reales ți cel de-al doi
lea vicepreședinte al U.I.T 
Gavrilă Barani (România).

LUPTĂTORII ROMÂNI PRINTRE
FAVORIȚII LA

înainte de începerea competi
ției de lupte greco-romane, presa 
mexicană se ocupă îndeaproape 
de șansele sportivilor care par
ticipă la acest stil. Dacă la lupte 
libere „partea leului" a fost luată 
de japonezi — consemnează zia
rele din Ciudad de Mexico, la 
greco-romane situația va II cu 
totul alta. Pe prim plan la „cla
sice", sînt luptătorii sovietici, cei 
din țările nordice, precum și ro
mânii, turcii și ungurii.

La categoria 52 kg, campionul 
mondial Vladimir Bakulin 
(URSS) va primi replica unor 
sportivi valoroși ca bulgarul Pe
ter Kirov, vest-germanul Rolf 
Lacour șl foarte tînărul Gh. Ber- 
ceanu (România). Dispute deo
sebit de pasionante se anunță 
la categoria 57 kg unde româ
nul Ion Baclu va trebui să-șl 
apere titlul mondial în fața re- 
putațllor sportivi Koji Sakurama 
(Japonia), Rustem Kazakov 
(URSS) Ianoș Varga (Ungaria) 
ș.a. Foarte disputate vor fi în
trecerile la „63 kg" unde vioara 
întîi vor fi campionul mondial 
de la ultimele două ediții, Ro 
man Rorua (URSS), japonezul 
Hideo Fujimoto și românul Si- 
mlon Popescu. Vedeta Ia cate
goria 70 kg este fără îndoială 
turcul Kazlml Ayvaz. Dar șl la 
această categorie există o serie 
de luptători de certă clasă in
ternațională : Ghenadl Sapunov 
(URSS),Eero Tapio (Finlanda) șl 
Ștefan Horvath (Iugoslavia).

GRECO-ROMANE
Va fi Interesant de urmărit, 

la categoria 78 kg, dacă vechil 
rivali, turcul Slrri Acjar șl so- • 
vietlcul Victor Igumenov vor a- 
răta aceeași formă ca șl la ul
timele mari confruntări Interna
ționale șl dacă outslderll Rudolf 
Vesper (RDG) șl Daniel Robin 
(Franța) Ie vor periclita locul. 
Trei nume sonore la categoria 
87 kg : iugoslavul Branislav Si- 
micl, sovieticul Valentin Olenlk 
și cehoslovacul Jlrl Kormanîc.

Presa mexicană — ca șl co
mentatorul agenției vest-germane 
„Sport Informations dienst", ti 
indică pe luptătorul român Nl- 
colae Martinescu drept unul din
tre favoriți la categoria 97 kg, 
deși tot în cadrul acesteia sînt 
foarte mulți aspiranți la medalii : 
Nicolai lakovlenko (URSS), — 
eamplonul mondial al categoriei, 
campionul olimpic Bolan Radev 
(Bulgaria) și Ianoș Kiss (Unga
ria).

In fine, la categoria grea se 
așteaptă din nou disputa dintre 
cel doi coloși : Istvan Kozma 
(Ungaria) — campion olimpic șl 
medaliat cu aur la „mondialele" 
din 1963, 1966 șl 1967 precum și 
Anatoli Roscin (URSS) — cla
sat pe locul II la J.O. dela To 
kio și la „mondialele" de anul 
trecut.

Firește, acestea sînt numai cî
teva pronosticuri făcute prin 
prisma rezultatelor la ultimele 
competiții mondiale.

GÎJU, ELIMINAT DE UN BOXER 

CU „DINAMITA" IN PUMNI! 
— Antoniu Vasile — oprit de medic

Niciodată nu am văzut la lucru 
un „cocoș" atît de eficace ca 
pugilistul de culoare Mukwanga 
(Uganda), învingător înainte de 
limită al campionului european 
Nicolae Gîju. Am sperat cu toții 
că Gîju va ști să evite „rafalele" 
omului din față. In prima re
priză el a încercat acest lucru 
reușind, în . bună măsură, să 
facă față hărțuielii continue a 
combativului Mukwanga. La re
luare, însă, surprins de un vio
lent croșeu la vîrful bărbiei, Giju 
a fost expediat la podea. Cam
pionul nostru nu și-a mai putut 
reveni avînd capacitatea de re
zistență scăzută, fapt de care a 
profitat Mukwanga. Acesta nu 
l-a mal lăsat nici să respire pe 
Gîju șl plasîndu-șl loviturile di
namitate l-a trimis din nou de 
două ori la podea pe reprezen
tantul nostru. Arbitrul francez 
a întrerupt Just partida.

In cabină, Gîju, evident afec
tat, ne-a declarat că nu a tnttl- 
nlt în cariera sa un „puncher" 
care să lovească atît de năpraz- 
nlc ca Mukwanga. De remarcat 
că boxerul din Uganda a cîștl- 
gat pînă acum toate meciurile 
prin ko. !

Dacă N. Gîju nu are nici o

scuză, suferind o înfringere cla
ră, în schimb, ușorul Antoniu 
Vasile, care a pierdut prin ră
nire în fața cubanezului Regui- 
feros, se poate, pe bună dreptate, 
considera nedreptățit. Primul 
rund a aparținut categoric bo
xerului cubanez, posesor al unui 
stil eficace cu lovituri de... se
migreu. Acesta l-a dominat clar 
pe Vasile care a șl fost numărat. 
Dar el și-a revenit rapid și a 
reluat ostilitățile. Din minutul 4, 
cubanezul a comis o serie de ne- 
regularități regretabile. El nu a 
respectat „breckul" lovindu-1 dur 
pe Vasile în figură șl aducîndu-1 
în situație de „groggy". Arbitrul 
japonez Tanaka a trecut însă cu 
vederea acest lucru, scăpînd me
ciul din mînă. Cînd situația se 
mal echilibrase, la un schimb 
de lovituri, Tanaka l-a atras a- 
tențla cubanezului că pornește la 
atac cu capul înainte. La o ase
menea fază petrecută imediat, 
în apropierea corzilor; cubane
zul; în atac, l-a accidentat dea
supra frunții pe reprezentantul 
nostru, care a fost oprit de me
dic să mal continue lupta I

Conform regulamentului Re- 
gulferoa trebuia descalificat t 
Dar...

FLORETISTELE NOASTRE N-AU CONFIRMAT
LA INDIVIDUALE, DAR 0 POT FACE LA ECHIPE..

Puținele vești pe care 
vi le-am putut trans
mite despre scrime- 

rele noastre intrate in în
treceri in ultimele zile, au 
mărit probabil starea ele 
nedumerire pe care sim
plele rezultate o stîrniseri. 
pe bună dreptate. Azi am să 
încerc a vă furniza unele a- 
mănunte, imposibil de trans
mis la datele respective, nu 
numai din cauza acestui ne
fericit decalaj orar, sau din 
cea a orelor tîrzii la care 
se sfîrșesc asemenea între
ceri, ci și pentru faptul că 
volumul materialelor trimise 
din Mexic spre București 
este încorsetat de multe 
alte elemente, pe care nu

este locul a le discuta In 
acest cadru.

loretistele selecționate 
pentru a participa la 
turneul individual au

fost Ileana Drîmbă, Ecaterina 
Iencic și Olga Szabo. Ana Ene 
și Maria Vicol se mențin pen
tru formația care va participa 
la turneul echipelor. In primul 
tur, după cum v-am anunțat, 
floretistele și-au confirmat 
șansele ciștigînd dreptul de a 
participa la eliminările directe. 
Aici insă s-au poticnit! Ast
fel Iencic a fost eliminată de

Portarul echipei de polo pe apă a Italiei, Alberto Alberani, 
reține cu aplomb o lovitură puternică trasă de olandezul 
Hoogveld. Meciul, aprig disputat, s-a terminat la egalitate : 3—3 
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TRĂGĂTORII ROMÂNI ÎȘI CAUTĂ MEDALIA
(Urmare din pag. 1)

taru 99 p. Deci, lui Ballinger 
I s-a decernat medalia de bronz. 
Este o situație de natură să 
zdruncine și cel mal echilibrat 
sistem nervos, s-o recunoaștem 1 
De altfel, pentru a împiedica, 
asemenea nedreptăți, Congresul 
Federației internaționale de 
specialitate a decis, aici la Me
xico, ca în viitor barajele din
tre concurenți să fie reale și nu 
birocratice, oamenii fiind re- 
confruntați cu arma în mină, 
nu cu creioanele juriului.

Ion Dumitrescu, excelent la 
antrenamente, a revenit la va
loarea lui din acest an în ziua 
concursului trăgînd 193 de ta
lere. Cu acest rezultat doar 
locul al 11-lea l-a putut re
veni. Așa cum îmi spunea an
trenorul Mihai Toader, 
„Bifă (diminutivul fostului 
campion olimpic. N.A.) nu a 
avut spatele acoperit, in sensul 
că oficial nu deținea vreo per
formanță care să-i dea dreptul 
să aspire mai sus”. In schimb 
Gh. Florescu, care în decursul 
anului mersese slab, ca și aici, 
la antrenamente, a avut o re
venire și a obținut 193 talere, 
Este adevărat că, în general, la 
această probă italienii nu s-au 
văzut, deși păreau mari favo- 
riți. In schimb trăgătorul 
englez John Braithwaite a fur
nizat un neașteptat învingător.

Am stat apoi de vorbă cu 
Sencovici, după prima sa man
șă la skeet. Cu o sinceritate 
admirabilă mi-a spus că nu se 
acomodează cu postul al doilea

și al cincilea, dar mai ales cu 
primul la talerele duble. Tră
sese totuși foarte bine 24 din 
25. II las să plece spre posturi 
pentru a doua serie și-l urmă
resc atent. Mihai Toader îmi 
spune că este pur și simplu ob
sedat de postul 2 și 5. In serie 
cu el doi trăgători din Grecia, 
Michaelidis și Xantakos, un bul
gar, Manolov, și un venerabil 
sportiv, finlandez, Maekela, 
care trage foarte bine.

Deși este vînt destul de pu
ternic, Sencovici îmi declarase 
că nu-1 deranjează. II văd cu 
arma frîntă pe umăr, ca un 
adevărat vînător ce este, aș- 
teptindu-și rîndul. Este al doi
lea după bulgar. La postul 1, 2 
(vai, chiar la 2, trage fără să 
greșească), la fel și la urmă
toarele, în timp ce fiecare din
tre ceilalți concurenți scapă cite 
un taler, cu excepția finlande
zului. După postul al 6-lea îl 
văd în sfîrșit, zîmbînd și așe- 
zîndu-se să răsufle pe una din 
bănci. Pînă aici era cel mai 
tare. Dar la postul 8, din cen
tru, acolo unde nu se aștep
tase, scapă un taler și pare 
foarte necăjit. Era talerul venit 
din turnul din stingă. Se repetă 
(principiu de vînătoare: acela 
de a mai da o șansă și... celui 
ce trage), și talerul este spul
berat, dar In punctaj el va a- 
pare scăpat. Ineep tragerile la 
duble. La postul 1 perfect, la 
al doilea ratare. Nu este sin
gurul care greșește, dar cu a- 
ceasta și trăgînd excelent, în 
continuare, nu poate totaliza 
decît 23 de puncte, deci sub

rezultatul primei serii. II las să 
se odihnească deoarece mai are 
de expediat 50 de focuri în în
trecerea de azi și sper să nu 
le irosească. Vine spre mine și, 
la fel ca la început, deci sincer, 
îmi spune:

— Greșesc undeva, este ceva 
care nu fac cum trebuie, nu-mi 
dau seama ce anume, dar tre
buie să mă lămuresc. încerc o 
consolare s

— Poate poligonul ?
— Nici vorbă! Este un po

ligon in care trebuie trase 100 
din 100 fiindcă se poate!...

Alerg la Rotaru și Olărescu. 
Mai întîi o privire a tabelelor 
cu rezultatele de pînă acum. 
Infidelele (!) oare și azi ne vor 
ameți cu... suc de portocale ? 
Să vedem: după două poziții 
culcat și genunchi, Rotaru .stă 
bine, ca să nu spun mai mult. 
398 la culcat și 386 la genunchi. 
Olărescu s-a prezentat mai slab 
la culcat : 394 p și 384 la ge
nunchi. Nu sînt foarte multe re
zultate superioare celui obținut 
de Rotaru. Unii care-1 întrec la 
genunchi sînt mai slabi la pi
cioare. Să vedem ce-o să iasă.

Petre Cișmigiu este în poli
gonul din stînga, la Olărescu. 
El este incă destul de calm: 
„Nu te lua după ce ai văzut 
acum afară. Așteaptă să se în
trunească juriul !“ Este un sfat 
poate util, Cișmigiu are o uri
așă experiență, dap mie azi 
despre orice să-mi vorbească 
afară de juriu (la tir și la box 
mai ales). Dar nu am altceva 
de făcut decît să-î urmez sfa
tul celebrului antrenor român.

El îmi adresează o vorbă șop
tită : „Du-te dincolo (sînt două 
poligoane. N. A.), la Rotaru. 
La numărul 66. Dar... sâ nu te 
vadă”. Mă duc și în spatele 
trăgătorului român, care execu
ta acum „picioarele" dau de 
Tripșa și de Atanasiu. Și ei 
încearcă să nu fie văzuți. In 
schimb comentează ceea ce au 
văzut pînă atunci. Rotaru este, 
se pare, depășit de mai mulți 
trăgători. Are neapărat nevoie 
de doi decari la urmă. Ii va 
trage ? Eu îi doresc din toată 
inima și pornesc agitat, să-1 
văd pe Sencovici la următoa
rele 50 de focuri. Și uite așa 
îmi va trece această dimi
neață din care, spre regretul 
nostru comun, nu am să vă 
pot trimite măcar niște încura
jări pentru succesele pe care Ie 
așteptați pentru că la prînz 
cînd se vor termina tragerile la 
cele trei poziții și cînd soarele 
de amiază ne va încălzi șl tn- 
muia energiile, pe la orele 
14.30 deci, la noi acasă ceasul 
va indica ora 22,30 iar rotativele 
de la „Informația” își vor aș
tepta porția lor pentru seara 
aceasta, oferită de cele 1 000 000 
de foi ale ziarului nostru. Dar 
poate că la noapte... Ceea ce 
pot să vă asigur, este că tră
gătorii noștri, cărora li se vor 
adăuga mîine (N.R. marți) ș! 
pistolarii viteziști, aleargă 
după medalia pe care tirul a 
adus-o în ultimele Olimpiade, 
de fiecare dată, patrimoniului 
sportiv al țării. Vor nimeri ei 
și de data aceasta mirifica țintă 
mișcătoare ?

italianca Masciotta care s-a ca
lificat mai departe în compe
tiție, ca și franțuzoaica Depe- 
tris-Demaille învingătoarea Ile
nei Drîmbă, ca și compatrioata 
sa Gapais, care a eliminat-o pe 
Olga Szabo. In aceste condiții 
cele trei floretiște au fost spec
tatoare la restul turneului. Am 
dorit să cunoaștem și punctul 
tor de vedere, și azi am stat 
de vorbă cu ele.

Opinia lor este că valoa
rea concursului, foarte 
ridicată, le-a pus în 

prezența unor trăgătoare ne
așteptat de bune și că
rora „le-a mers", ca să redau 
exact expresia folosită. Deci 
fetelor noastre „nu le-a mersi”, 
Deși acest adevăr este acum

Scade populația 

satului olimpic

Pe măsură ce Iau sfîrșit di
feritele competiții, populația 
satului olimpic începe să se 
micșoreze. încă de sîmbătă 
seara, a părăsit orașul celei 
de a XlX-a ediții a J.O., un 
grup masiv de atleți — apro
ximativ 230 — fie pentru a 
se înapoia în țările lor fie 
pentru a face excursii în 
Mexic. Luni — după cum a 
anunțat „guvernatorul" satu
lui olimpic, dl. Francisco Ja
vier Miranda — alți aproxi
mativ 1 000 de sportivi, în 
marea lor majoritate atleți, 
au părăsit Ciudad de Mexico 
In timpul acestei săptămini, 
populația satului olimpic se 
va micșora cu circa 40%.

Comitetul de organizare a 
J.O. a anunțat că sportivii 
pot lua cu ei ca amintire, 
prosoapele care le-au fost 
puse Ia dispoziție și cuvertu
rile de pe pat, acestea pur- 
tind pe ele emblema „Mexico 
68“. Sportivii mai duc cu ei 
numeroase obiecte de amin" 
tire ; scrumiere cu calendarul 
aztec, păpuși și vestitele 
sombrero.
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consemnat de rezultate, nouă 
ne vine mai greu să-1 sesi
zăm și să găsim în el o expli
cație care să mulțumească ma
rele public. Despre suedeza 
Palm și franțuzoaica Gapais, 
toate cele trei floretiște mi-au 
vorbit în termeni elogioși și au 
recunoscut că nu pot fi în
trecute.

Valoarea lor actuală este, 
într-adevăr, remarca
bilă. M-am gîndit însă 

că și oboseala celor cîteva zile 
petrecute în sală, în timpul 
întâlnirilor masculine, au putut 
răpi celor trei sportive o parte 
a rezistenței și mai ales a cal
mului lor, micșorînd un volum 
complex de energii Ia care nu 
s-a mai putut apela apoi. Vor
besc sigur cu păcat, pentru că 
așa facem noi toți cei care ne 
împăcăm mai greu cu unele in
succese și care nu putem ar
bora această elasticitate sufle
tească și poate chiar intelec
tuală de a ne declara mulțu
miți CU ideea că „unora le-a 
mers” iar altora nu, cu toate 
că acesta poate fi însuși ade 
vărul adevărat. Oricum, acum 
înaintea întâlnirilor pe echipe 
cele, trei sportive cărora li se 
vor adăuga Ana Ene ca titu
lară și Maria Vicol ca rezervă 
mi s-au părut mai abătute, un
deva prin preajma unor îndo
ieli absente acum cîteva zile, 
ceea ce le poate conferi și un 
plus de atenție și combativi
tate. La ora cînd schimbam a-

ceste impresii încă nu se știa 
cu cine vor trage ele : cu for
mația ungară sau cu alta, de
oarece juriul care va decide 
nu se pronunțase încă. In orice 
caz, ele vor trebui să susțină 
un meci foarte greu chiar de la 
început pentru că neavînd pe 
nimeni în primele 6 locuri (in 
cazul că se va recurge la a- 
cest sistem de stabilire a se
riilor, sistem ce ni se pare fi
resc), vor sta la dispoziția unor 
formații mai puternice deoarece 
acestea din urmă și-au cîștigal 
dreptul să nu se confrunte 
chiar de la început între ele. 
Pentru respectarea valorii și a 
sportivității.

Olga Szabo ca și Ileana 
Drîmbă mi-au afirmat 
cu toată seriozitatea, că 

sînt decise, în orice companie 
vor trebui să compară, să lupte 
foarte energic și fără menaja
mente. Dorința lor este și de 
reabilitare și de apropiere față 
de succesul băieților în turneul 
individual. In plus, mi-am per
mis să le reamintesc că Dosedă 
o medalie de bronz cucerită la 
ultimele campionate mondiale 
de la Montreal. Să vedem în 
ce măsură „medicamentația" la 
care s-au supus singure și pe 
care fără doar și poate le-o mai 
administrează și alții în afara 
mea, le va folosi. Aveți de aș
teptat doar cîteva ore de la ci
tirea acestor rînduri. Pînă a- 
t'unci: succes, fetelor !

BASCHET: ora 17 (1) - 
meciuri pentru locurile 9—16.

BOX: ora 14,30 (22,30) și 
19 (3) — sferturile de finală.

CAIAC-CANOE: ora 10
*(18) — recalificări.

CĂLĂRIE: ora 10 (18) — 
„Marele Premiu de obstacole" 
(proba individuală, manșa I 
și manșa a II-a).

CICLISM: ora 9 (17) — 
cursa individuală de fond’ pe 
circuit (194 km).

GIMNASTICA: ora 8,30 
(16,30) și 17 (1) — exerciții 
liber alese F (individual și 
pe echipe).

HOCHEI PE IARBĂ: ora 
11 (19) — meciuri pentru 
locurile 5—8 și 9—16.

LUPTE GRECO-ROMANE:

ora 10 (18) și 17 (1) — me
ciuri eliminatorii.

NATAȚIE: ora 17 (1) — 
finale la sărituri de la plat
formă (F), 400 m liber (B), 
200 m bras (F), 400 m mixt 
(B) și 100 m spate (F)

SCRIMĂ : ora 8,30 (16,30) — 
floretă echipe (F) serii, ora 
17 (1) — continuare serii și 
sferturi de finală.

TIR : ora 8,30 (16,30) — armă 
liberă calibru mare 300 m 
și pistol viteză (manșa a II-a).

VOLEI : ora 10 (18). 12 (20) 
și 17 (1) — meciurile: Bul
garia — Polonia (B), S.U.A.— 
Japonia (B), Mexic — U.R.S.S. 
(F), Belgia — Cehoslovacia 
(B), Mexic — U.R.S.S. (B), 
Brazilia — R.D.G. (B), Peru — 
S.U.A. (F).

BOX — Covaci, Cuțov, Mo- 
nea, Alexe, Zilberman.

CICLISM: Emil Rusu.
LUPTE GRECO-ROMANE 

— Gh. Berceanu, Ion Baciu, 
S. Popescu, I. Enache, I. Ță- 
ranu, N. Neguț, N. Martinescu 
și C. Bușoi (St. Stîngu).

SCRIMĂ — echipa femi
nină (Olga Szabo, Ileana 
Drîmbă, Ecaterina Iencic. 
Ana Ene și Maria Vicol) — 
participă în eliminatorii.

TIR — Virgil Atanasiu șt 
Marcel Roșea la pistol viteză,

Petre Șandor și Ștefan Caban 
la armă liberă calibru mare.

Ora 15—16,30 — rezumatul 
filmat al întrecerilor din 22 
octombrie.

Ora 17—17,45 — natație 
(înregistrare).

Ora 18—22 — călărie (în 
direct).

Ora 22,30—24 box (în 
direct).

403M

i 4


