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sala lectură

ARCEL ROȘCA—medalie de argint la pistol viteză
In manșa a ll-a el a realizat cel mai bun rezultat cu 296 p

Pînă la închiderea ediției nu ne-au parvenit rezultatele meciurilor 
nală de Victor Zilberman ți Ion Covaci

VICTOR ZILBERMAN care 
venea în ring după o victo
rie prin k.o. dar care gustase 
și el, în același meci, din 
duritatea podelei, l-a avut ca 
adversar pe maghiarul Ist
van Gali. Probabil, cunoscînd 
episodul trimiterii la podea 
a lui Zilberman, sau auzind 
despre puterea loviturilor a- 
cestuia dacă apucă să le ex
pedieze, Gali a debutat fur
tunos lăsîndu-ne impresia că 
vrea să termine înaintea tim
pului reglementar. Victor se 
deplasează însă destul de bine 
în ring, evitînd seriile pe 
care Gali le risipește în aceste

FIȘIER
SCRIMA : Miercuri au avut loc 

primele asalturi în cadrul com
petiției feminine pe echipe. Re
prezentativa noastră a făcut par
te din grupa C împreună cu 
U.R.S.S., Anglia și Polonia. Flo- 
retistele românce au cîștigat cu 
13—3 Ia Anglia (Szabo și Ene eîte 
4. Drîmbă 3, Vlcol 2) șl 9—7 la 
Polonia (lencic 3, Szabo, Drîm
bă și Fne cite 2) și cu 9—7 la 
U.R.S.S.. Echipa României s-a 
calificat în eliminări directe.

VOLEI : Polonia — Bulgaria (B) 
3—0 (3, 5, 10) ; Japonia — S.U.A. 
(B) 3—0 (5, 8, 11) ; U.R.S.S. — 
Mexic 3—1 (5, 8, —11, 5) ; R.D.G.
— Brazilia (B) 3—1 (13, 7, —14, 
12).

HOCHEI PE IARBA : Olanda — 
Noua Zeelandă 3—1 (0—0) !; Bel
gia — Franța 3—0 (2—0) ; R.D.G.
— Mărea Britânle 2—1 (1—1) ; Ja
ponia -- Argentina a—o (1—0) 
Spania — Kenya 2—1 (2—1).

POLO : Iugoslavia — Japonia 
17—2 (6—1, 2—1, 5—0, 4—0). Cu 
acest rezultat formația iugoslavă 
se califică în semifinale.

BOX. Citeva din rezultatele 
sferturilor de finală : cat. 54 kg: 
Marloka (Japonia) b.p. Dowling 
(Irlanda) ; cat. 60 kg ; Ponnie 
(S.U.A.) b.p. Mumii. (Uganda) ; 
cat. 63.5 kg : Kulej (Polonia) b.p. 
Tiepold (R.D.G.), Nilson (Finlan
da) b.ab. II Stoicev (Bulgaria) ; 
cat. 67 kg : Wolke (R.D.G.) b.p. 
Sandal (Turcia), Musalimov 
(U.R.S.S.) b.p. Ramirez (Mexic) ; 
cat. 71 kg : Baldwin (S.U.A.) b.p. 
Benitez (Uruguay).

TIR : armă liberă calibru mare 
3x40 f : 1. Anderson (S.U.A.)
1157 p — record mondial, 2. Kor
neev (U.R.S.S.) 1151 p, 3. Minier 
(Elveția) 1148 p.

pe picior și 
arbitru. De

este avertizat 
cite ori trl-

cîteva secunde

REPORTAJE ȘI
COMENTARII

condiții mai mult prin vînt. 
Maghiarul are garda inversă 
și Zilberman știe cum să a- 
nihileze avantajul pe care o 
asemenea gardă îl poate con
feri. Totuși recepționează 
două lovituri în plin și Se 
clatină. Imediat încearcă să 
se apropie de adversar și să 
impună lupta de aproape, un
de Gali este mai slab și nu 
știe cum să procedeze. Zilber
man expediază un-doi-uri pre

cise cu care îl silește pe Gali să 
se mențină în defensivă. De
butul acestuia se dovedește a 
fi fost un foe de paie și, în 
curînd, va fi la podea fiindcă 
s-a împiedicat de piciorul lui 
Victor clar și ca o consecință 
a unui pumn primit în plin! 
Dovada cea mai concludentă 
se produce
mai tîrziu cind Gali cade 
din lovitură și este numărat. 
Gongul intervine pe mo
mentul reluării. Avantaj Zil
berman. în repriza secundă este 
rîndul românului să debuteze 
decis și deȘi își creează un 
avantaj de inițiativă, nu in
sistă. Adversarul său îl cal-

și 
și 
de 
se

susținute în sferturi de fi-

că 
de
■mite directe de stânga Gali 
recepționează, dar Zilber
man nu insistă și caută me
reu lovitura de dreapta de
cisivă. Este contrat în două 
rînduri destul de energic. La 
rîndul său, el nu știe să e- 
vite stingă adversarului de 
care se ferise bine în primele 
trei minute și este mereu 
punctat dar nu și zdruncinat. 
Finalul reprizei îl găsește din 
nou în atac pe Victor și cî
teva croșee la maxilar îl 
indispun vădit pe Gali care, 
pentru a salva aparențele în
cearcă să simuleze cîteva ac
țiuni de atac din disperare 
dar tentativa sa nu-1 împie
dică pe Zilberman să termi
ne iarăși în ușor avantaj. 
Istvan Gali reia meciul mai 
atent și cu un box mai or
ganizat, consecință probabil 
a sfaturilor primite la colț. 
Zilberman face forcing din 
primul minut, dar este foar
te dezlînat în ceea ce între-

(Continuare In pag. a

Standurile poligonului Cam
po Militar nr. 1 au fost 
extrem 'de populate miercuri, 

cină s-a tras cea de a doua 
manșă la pistol viteză, această 
probă atît de spectaculoasă. Li
derul primei zile, polonezul 
Josef Zapedzki a reușit să acu
muleze un total de 593 p și să 
cucerească astfel medalia de 
aur. Rezultatul său reprezintă 
și un nou record olimpic (v.r. 
592 p. P. Linnosvuo — Fin
landa din 1964).

Aflat pe poziția a 6-a după 
manșa I, reprezentantul Româ
niei, MARCEL ROȘCA a reali
zat în cea de a doua 296 p ; to- 
talizînd 591 p. Același punctaj 
l-au obținut însă și R. Suleima- 
nov (U.R.S.S.) ca și C. Diirring 
(R.D.G.) In consecință, pentru 
departajarea celor trei țintași a 
fost necesar un baraj care a 
fost ciștigat de MARCEL ROȘ
CA. Performanța trăgătorului 
român, îi aduce astfel medalia 
de argint.

Pentru stabilirea locului III 
s-a disputat un nou baraj între 
Suleimanov și Diirring.

Rezultate: 1. J. Zapedzki
(Polonia) 593 p. (298^295), 2.
MARCEL ROȘCA (ROMANIA) 
591 p (295-j-296) — după baraj, 
3. R. Suleimanov (U.R.S.S.) 591 
p. (d.b.), 4. C. Diirring (R.D.G.) 
591 p (d.b.), 5. E. Masurat
(R.F.G.) 590 p, 6. G. Dommrich 
(R.D.G.) 589 p.

5.

15 probe atletice feminine

DE LA
TRIMISUL

citeva zile de aștep- 
oarecari dezamăgiri, a 
ziua starturilor in pro- 
caiac-canoe unde, după 
spune in sport, legea o

După 
tare 
sosit 
bele 
cum
facem noi. Deși nu se poate 
încă vorbi despre certitudini, 
deoarece Mexicul a răsturnat 
pină și cele mai sigure pro-

nosticuri, sintem oricum în
dreptățiți să considerăm confir
mările sportivilor români la a- 
ceste probe drept un fapt nor
mal, răminind ca finalele să 
dovedească actuala ierarhie în 
această disciplină atit de dură, 
dar frumoasă și mereu 
populară în lume.

mai

CICLISM. Proba de fond 
km a fost cîștigată de italianul 
Vianelli cu 4h 41:25,0. Pe locurile 
următoare : Mortensen (Danemar
ca) la 
(Suedia) 
(Franța),

1,35, Gosta Pettersson 
la 1,55, Abrahamian 

Pijnen (Olanda) etc.

GRECO-ROMANE.
s-au disputat me-

LUPTE 
reuniunea I 
ciurile de la primele 4 categorii. 
Gh. Stoiciu (cat. 52 
Mlhalik (Polonia), I. 
57 Kg) b.p. D.
(S.U.A.), S. Popescu l 
b.p. la diferență P.
(Mexic), I. Enache (cat. 70 kg) 
egal K. Ayvaz (Turcia).

kg) b.p. I. 
Baciu (cat. 
Hazewinkel 

(cat. 63 kg) 
. Contreras

VIORICA DUMITRU

A XVIII-a OLIMPIADĂ DE ȘAH

ECHIPA ROMÂNIEI CONDUCE 
ÎN MECIUL DECISIV CU ELVEȚIA

Aseară in penultima rundă a preliminariilor, reprezentativa 
României a susținut meciul decisiv pentru calificarea în tur
neul final, ihtilni’nd echipa Elveției. Șahiștii români conduc cu 
1-0 in această dificilă întîlnire cu reprezentanții țărn-gazda, 
prin punctul marcat de Ciocîltea la masa a doua. în fața elve
țianului Kupper. Sînt întrerupte trei partide: Gheorghiu-Kel- 
ier, Drimer-Senft, Ungureanu-Clausen.

în celelalte întîlniri ale grupei, s-au înregistrat rezultatele: 
R.F.G.-Porto Rico 3>/2-’/2, Brazilia-Hong Kong ă'/z-'/t, Norvegia- 
Liban 4-0.

Conduce în clasament R.F.G. cu 18 p (virtual calificata), 
urmată de România 15*/2 (3) 
13 p, Porto Rico 9f/2 P, Hong

LUGANO, 23. — în dimi
neața de miercuri, la re
luarea partidelor întrerupte 
din runda a 5-a, pe fișa întâl
nirii România—Brazilia a 
fost consemnat rezultatul fi
nal de 2 1/2—1 1/2 în favoa
rea șahiștilor români. In 
ajun, Gheorghiu remizase la 
prima masă cu Mecking 
(„copilul-minune" al șahului 
brazilian) iar Soos aducea 
echipa română în avantaj, 
cîștigînd fa Miranda. în po
ziție decisă ajunsese și par
tida Germann-Ciocîltea^ do
minată de român. După e- 
puizarea timpului regula
mentar de joc, șahistul bra
zilian s-a convins de inuti
litatea întreruperii, cedînd 
partida. Astfel, echipa Ro
mâniei avea asigurată victo
ria în această importantă în
tîlnire, iar — a doua zi — 
înfrîngerea lui Ghițescu (cu 
un pion în minus și poziție 
grea) în întrerupta cu Ga-

p, Elveția 13»/2 (3) p, Norvegia 
Kong 6 p și Liban 2J/i p.

marra, n-a adus decît redu
cerea scorului, brazilienii ră- 
mînînd întrecuți cu un punct.

în celelalte întîlniri din 
grupa V: Elveția—Porto Rico 
3—1, R. F. G.—Norvegia 
2 1/2—1 1/2, Hong Kong—
Liban 3—1.

Meciuri decisive s-au jucat 
și în celelalte grupe. Anglia 
a remizat cu Izraelul (2—2) 
și se pare că va obține cali
ficarea în prima grupă, ală
turi de U.R.S.S. Danemarca 
învinge S.U.A. cu 2 1/2—1 
1/2 (grupa II), dar pentru ca
lificare mai concurează și 
R. P. Mongolă. în1 grupa III 
conduc Spania 16, Iugoslavia 
14, Polonia 11

Ziua a început cit se poate 
de mohorit. O ceață cum nu 
mi-a fost incă dat să văd aici 
a învăluit, încă de la primele 
ore ale dimineții, peisajul me
xican. Era chiar rece, ceea ce 
pină acum nu s-a întîmplat de- 
cit în timpul ploilor abundente 
care au căzut de asemenea pe 
neașteptate, deoarece în octom
brie, de obicei, este cel mal 
stabil timp. Mă gîndeam că o 
astfel de ceață vedem noi acasă 
pe Dunăre în orele dimineții 
și mi-am dat seama că, de fapt, 
începuse să mă 
trecerea băieților 
caiac-canoe.

Cind ceața 
pista de la

învăluise
Xochimilco

De altfel, 
decorul atit 
pînă acum 
nimic, Iar prima probă a zilei, 
la care a participat Conțolen- 
co, a avut în ea ceva de mis
ter, sportivii apărînd ăintr-o- 
dată din ceață, lăsîndu-ne itn- 
presia că asistăm la cu totul

la Xochimilco, in 
de incintăior de 

nu se zărea mai

(Continuare în pag. a 4-a)

La Belgrad, s-a desfășurat 
returul finalei „Cupei Europei 
centrale" la fotbal, opunînd 
echipele Steaua roșie Belgrad 
și Spartak Trnava. Fotbaliștii 
iugoslavi au intrat în posesia 
trofeului, cîștigînd cu 4—1 
(1—1). în tur, rezultatul fusese 
de 1—0 pentru campioana Ce
hoslovaciei.

în preliminariile 
Cardiff, Țara Galilor 
0—1 (0—1) ; a înscris 
Belfast, Irlanda de 
Turcia 4—1 (1—1).

în „Cupa orașelor-tirguri" : 
Chelsea — D.W.S. Amsterdam 
0—0; Aberdeen — Real Sara
gossa 2—1 (1—0); Grasshoppers 
Ziirich — Napoli 1—0 (0—0).

C.M.: la
— Italia 
Riva ; la 
nord —

Trimisul nostru special, CRISTIAN MANTU, relatează

Selecționata română învingătoare cu 1-0
METZ, 23 (prin telefon). 

Stadionul Saint Symforîen din 
localitate a găzduit astăzi (n.r. 
ieri), în nocturnă, partida a- 
micală de fotbal dintre lotul 
reprezentativ al României și 
formația locală de primă di
vizie F.C. Metz. Meciul, deose
bit de util pentru selecționa- 
bilii noștri — tocmai prin 
replica ambițioas' a gazdelor 
—- s-a încheiat cu victoria 
echipei române cu scor ’ de 
1-0 (0-0), prin golul înscris 
de Dobrin, în min. 67.

Cei peste 10.000 de specta
tori care au asistat la meci au 
apreciat evoluția românilor 
care, în ciuda scorului strîns, 
au dominat net marea ma
joritate a timpului.

Forma excelentă a porta
rului Formici (F.C. Metz) și 
decizia fundașilor locali (în 
special Zwunka și Heinrich) 
au împiedicat majorarea sco
rului. Selecționata noastră a 
jucat în următoarea alcătui
re: Coman, Sătmăreanu, Dinu,

D. Nicolae, Mocanu, Gher- 
’ glieli (min. 80, Strîmbeanu), 
Petescu, Pîrcălab (min. 46, 
Grozea), Dobrin, Dembrovschi, 
Lucescu.

Ora tîrzie la care telefonez 
nu-mi permite să fac apre
cieri mai amănunțite. Mă li
mitez la a afirma că jucă
torii noștri (mai ales Lucescu, 
Dobrin, Coman, Ghergheli și 
Dinu) au dovedit o mare 
poftă de joc. Pîrcălab s-a ac
cidentat, dar se pare că nu 
e nimic grav. Voi reveni.

NOSTRU
SPECIAL

LA A XlX-a
OLIMPIADĂ

Consiliul Federației inter
naționale de atletism a de
cis, între altele, lărgirea pro
gramului 
nine prin 
mătoârelor 
4 x 400 m, 
gardurilor
vor figura printre 
oficiale începînd cu

natele europene din 1969, de 
Ia Atena. Cursa de 80 mg 
din cadrul pentatlonului a 
fost înlocuită cu 100 mg. 
Pentru J.Q. de la Munchen

întrecerilor femi-
introducerea ur-
probe: 1500 m, . este prevăzută și introduce- 

100 mg (înălțimea
83,8 cm). Acestea 

probele 
Campio-

rea cursei de 200 m gar
duri. In felul acesta numă
rul probelor rezervate fe
meilor va ajunge la 15.

A 12-a Olimpiadă!
Decanul de vîrstă 

riștilor sportivi este 
zul Torsten Tegner, 
împlini 80 de ani, în ziua de

al zia- 
suede- 

care va
Olimpiada
a 12-a la

6 decembrie crt. 
de la Mexico este 
care Tegner ia parte ca spor
tiv, arbitru sau ziarist
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preocupe in
și fetelor la

S-ar putea crede câ cei 
care au pătruns o dată pe 
stadion și au ajuns să ss 
împrietenească cu el, prac- 
ticîndu-i una din multiple
le discipline și însuflețin- 
du-i prin talentul lor pu

—
—

I

=

=

=

stadionului

blicul, vor beneficia veșnic de acest pri
vilegiu. Eroarea este cît se poate de gra
vă, poate la fel de gravă, dacă dorim 
să facem comparații, ca și aceea a unui 
îndrăgostit care-și închipuie că o inimă o 
dată cucerită nu mai poate fi pierdută, 
indiferent de felul în care el se va com
porta după cîștiaarea unei certitudini. Du- 

a oferit o lecție ustură- 
—i mai mari atleți ai

porta aupa cîștiaarea unei certitudini. Du
minică, stadionul a oferit o lecție ustură
toare unuia din cei mai mari atleți ai 
lumii, tocmai celui care aici la Mexic își 
primea distincția căpătată pentru meri
tele sale sportive, recunoscute de profesio
niștii gazetăriei de specialitate, Jim Ryun. 

întocmai acelui îndrăgostit cu care l-am 
asemuit, Ryun și-a îngăduit ca în finala 
probei de 1500 m să meargă alături de 
prietena sa sportivitatea și să urmărească 
un succes de public, pe care-l mai exer
sase aici și, într-un fel să amintească de 
un alt mare atlet al lumii de la care îm
prumutase noua sa manieră de a concura. 
Ce s-a petrecut ? în semifinale Ryun și-a 
încîntat spectatorii rămînînd pe un plan 
secundar al cursei, pentru a ataca doar 
pe ultima parte, strecurîndu-se cu îndemî- 
nare printre adversari, presărîndu-i pe 
drum și cîștigînd lejer proba. Așa fă
cuse la Tokio și Peter Snell, pe care acum, 
în prezența unui public numeros, răsfă
țatul Jim Ryun îl imita cu pretenția, des
tul de șubredă, de a se dovedi totuși ori
ginal. Tmi amintesc chiar că în primele 
zile ale J.O. de la Mexico, discutînd cu 
Soter despre marii învingători de la To
kio, sigur am amintit și despre Snell. Hansi 
mi-a spus atunci foarte serios -. „Nu pot 
să-î iert comportarea sa din finală. Nu 
așa se cîștigă o Olimpiadă chiar dacă 
ești cu două clase mai bun decît ceilalți". 
Vorbele lui m-au pus pe gînduri, 
cînd scriu aceste rînduri, îmi dau 
de bine seama cîtă dreptate a 
atunci.

Principalul adversar al lui Ryun 
nianul Keyno, un mare atlet, iar Tummler 

și Norpoth nu puteau fi excluși de la 
început din calcul. Dar Ryun era prea si
gur de el, așa cum avea să încerce a 
demonstra. Dar iată că un coechipier al 
lui Keyno, Jipcho, este cel care atacă de 
la început, duce o trenă formidabilă avîn- 
du-i în plasă doar pe cei 3-—4 atleți al 
căror nume l-am amintit. Ryun era undeva 
departe și cursa continua fără el. Publi
cul se amuza așteptînd momentul în care 
cel mai rezistent și cel mai șiret om al 
plutonului, Jim Ryun, va fîșni irezistibil 
ridiculizîndu-și. adversarii, după ce aceș
tia, bieți muritori de rînd, speraseră într-o 
posibilă victorie. Erau acestea, desigur,

iar azi 
perfect 

avut el

era ke-

3
3

gîndurile lui Jim, ale publicului său. Dar 
cei doi africani făceau acolo, în fruntea 
cursei, eforturi serioase pentru un timp 
mai bun, pentru o nouă medalie ce urma 
să ia drumul țării lor, mai puțin celebră 
in sportul mondial decît patria celui mai 
bun sportiv al lumii pe anul 1967, Jim 
Ryun Puținele ture ale probei de 1500 rn 
se desfășoară la fel pînă la ultimul. Lu
mea așteaptă ca Jim să facă ceva, dar 
el nu crede încă momentul potrivit. Azi 
vrea să dea adversarilor săi o lecție și 
mai dură ca cea din semifinale. îi va 
ataca deci cît mai tîrziu, cu doar 350 m 
înaintea sosirii. Keyno este în frunte cu 
peste 40 m, iar Jipcho, care s-a sacrificat 
ducind o trenă peste puterile lui, în scop 
tactic și pentru a-l ajuta pe Keyno, se 
luptă din greu cu restul distanței. Mîndrul 
Jim începe să-și ajungă adversarii din 
urmă, să-i depășească și publicul este 
cuprins ae frenezie. Dar acolo în față 
Keyno se îndrepta sigur spre victorie. Ul
tima linie dreaptă și Jim nu este decît al 
patrulea. Eforturi vizibile sînt depuse de 
el acum, dar kemanul a și devenit cam
pion olimpic, Ryun, care niciodată nu 
s-a uitat înapoi după adversarii întrecuti, 
întoarce disperat privirile; Tummler este 
toarte aproape și orgoliosul Jim aleargă 
acum măcar , după o medalie de argint, 
pe care o si obține. Dar ceea ce a* ur-
acum macar după o mea 
pe care o și obține. Dar___ __ w
mat a constituit cea mai dură lecție pen
tru el. Toți reporterii cinematografici toți 
fotografiiîntregul public se ocupă acum 
doar de Keyno și Jipcho care, înlăntuiti, 
tac împreună turul stadionului într-o at
mosferă de entuziasm nemaipomenită chiar 
in fierbintele Mexic olimpic, pentru că 
învingătorul a bătut unul din cele mai 
severe recorduri olimpice, cel al lui Elliott, 
pe care doar Jim Ryun îl mai întrecuse. 
Și încă pentru ceva : publicul, cel pe care 
Jim dorise să-l amuze, este pasionat mai 
ales de campioni și nu de învinși. Acest 
lucru simplu cred că l-a înțeles și Ryun 
atunci cînd neluat in seamă a părăsit cel 
dintîi stadionul, prin tunelul de unde ie
șise cu cîteva minute mai înainte în ura- 
lele aceluiași public care acum nu-l mai 
urmărea. Mi-am dat seama că el a re
cepționat în plin lecția, cînd l-am văzut, 
mai înainte de a dispărea din raza pri
virii mele, întorcîndu-se încă o dată sore 
stadion, gelos pe o glorie căreia îi dă- 
duse cu piciorul. Și mi-am mgi- dat încâ 
o dată seama de drama momentului de
scris cînd, în fața unui aparat de filmat, 
singurul care-și îndrepta ochiul de cristal 
spre el, Jim Ryun și-a acoperit fața ca 
unul căruia îi era rușine să se revadă 
cindva într-o clipă de impas. Stadionul 
nu îngăduie nimănui să-i calce nescrisele, 
dar asprele, sale legi.

Emanuel VALER1U

Ciudad de Mexico, 23 octombrie
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IERI, IN DIVIZIA A,

I.E.F.S., ÎNVINGĂTOARE LA BRAȘOV!

POLITEHNICA 
IAȘI 84—73 (38—36). Inimoșii 
susținători ai formației bucu- 
reștene au trecut prin multe 
emoții. într-adevăr, datorită 
greșelilor comise în apărare 
de baschetbaliștii de la ICHF 
(în’ special la blocajele efec
tuate de adversari), speculate

prompt de Politehnica, tabela 
de scor indica 22—10 în min. 
9 și 26—14 în min. 14 pentru 
ieșeni. în continuare însă, 
ICHF a atacat organizat și 
eficace, a fructificat din plin 
plusul de înălțime și a cîș
tigat clar.
POLITEHNICA BUCUREȘTI 

— UNIVERSITATEA CLUJ 
77—67 (40—23). Bucureștenii
s-au distanțat încă din ple
care. După 10 minute de joc 
ei aveau cinci coșuri avans. 
La pauză, gazdele își creiase- 
ră un avantaj substanțial. E 
adevărat că în. prima parte a

jocului, elevii antrenorului 
Mircea Bugnariu au comis 
multe greșeli în apărare. La 
reluare clujenii sînt mai ins
pirați și profită de schimbă
rile dese, efectuate de antre
norul Vasile Popescu, în for
mația sa, reducînd din handi
cap. Victorie meritată a bucu- 
reștenilor.

POLITEHNICA BRASOV— 
IEFS BUCUREȘTI 58—65 
(25—28). Joc antrenant. Oas
peții au profitat de greșelile 
gazdelor. Cu excepția minu
telor 13 (21—20) și 22 (31—30) 
au condus bucureștenii, Gaz
dele au forțat victoria dar za
darnic. Dikai a greșit foarte 
mult. Bascheifbaliștii bucureș- 
tenj au realizat o victorie pre
țioasă care le dă speranțe în 
acest campionat. (C. Gruia — 
coresp. princip.).

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 110—90 
(55—35). începutul furtunos al 
formației, mai mult de rezer
ve, introdusă în teren de an
trenorul Gr. Avachian s-a do
vedit, în circa 10 minute, un 
simplu foc de paie al rapidiș- 
tilor. f 
treptat 
proape 
în atac 
tind cu 
ciril de

ȘCOALA - UNIVERSITATEA
* Lotul studențesc cuprinde 23 de fete și 49 de băieți • Printre 
participanți : Gabi Radulescu, Edith Schall, Viorica Gabor, Sanda 

Tănase, loan Șerban, Dan Hidioșanu și Andrei Șepci
bine culorile studenților. Per
formanța obținută pînă acum: 
1:50,5. La ciocan, Eugen Șișco- 
vlci (București) a avut aruncări 
dp peste 60 m, astfel că după 
toate probabilitățile nu va a- 
vea contracandidat la locul I. 
Prăjlnistul Nichifor Ligor 
(București) a sărit 4,20 m, rezul
tat care îi conferă o poziție' 
fruntașă în atletismul universi
tar. La 3 000 m obstacole. 
Gheorghe Cefan (Brașov) păs
trează toate șansele, recomandat 
de un 8:48,0. Un student clu
jean Valentin Jurcă se anunță 
a fi atletul 
ca unul ce a 
peste 6 000.

In lotul 
tari, care 
tivi, mai 
înălțime 
fbndistul
rești), sprinterul Aurel Fierarii 
(București), alergătorul de gar
duri Silviu Hodoș (București), 
sprinterul lancu Orghidan (Ba
cău) etc.

Reamintim că lotul va mai 
putea'suferi modificări, în func
ție de eventuale corectări de 
recorduri. Prilejul: etapele de 
divizie ale campionatului...

Dinamo București a cîștigat
campionatul pe echipeNu ne mai despart decît 

10 zile de meciul atletic ini
țiat de Ministerul Invățâmîn- 
tulul în colaborare cu Federa
ția română de specialitate: 
Școala — Universitatea. în- 
tr-un număr precedent al zia
rului nostru am prezentat lotul 
elevilor. Astăzi veți face cunoș
tință cu atleții care vor repre
zenta pe studenți.

Lotul feminin cuprinde un 
număr de 23 de atlete. Dintre 
acestea, cea ma valoroasă pare 
să fie Viorica Gabor (Bucu
rești) cu o performanță de 2:09,1 
pe 800 m. La proba de înălțime 
va concura, în principal Doina 
Munteanu, creditată cu 1,69 m. 
Sanda Angelescu (București) 
va fi una dintre titularele re
prezentativei, în proba de 
80 m.g. Ultima ei performanță: 
11,4 sec. Pentru săritura în 
lungime, Gabriela Rădulescu 
(Iași) candidează cu șanse a- 
preciabile, recomandată — de
sigur — și de recordul perso
nal care îl deține : 6.15 m. Lă 
suliță, reprezentativa feminină 
studențească contează pe ser
viciile a două sportive de va
lori apropiate : Tatiana Bucura 
și. Elisabeta Pr&dtm, ambele 
din București, cu rezultate de 
peste 45 ni. în proba de greu
tate, Elena Lefter (București) 
pare să fie candidată solo cti 
peșțe 14 m. în fine, la pentat
lon modern, cele mal valo
roase atlete ale lotului sînt 
Sanda Tănase (Cluj) și Edith 
Schall (București) — pests 
4 200 p.

Din lotul masculin se des
prinde, în primul rînd, sprin
terul Dan Hidioșmu (Bucu
rești) cu 14,1 sec. pe 110 m.g. 
Tot la probele de sprint — 13 
100 rn plat — Constantin Rizon 
(București) deține un record 
personal de 10,7 sec. Virgil 
Mihăescu (București) reține a- 
tenția cu performanța sa de 
51,6 sec. pe 400 m.g. ca și Ioan 
Șerban (București), în proba de 
înălțime : 2,12 m. La 809 m, 
Mircea Neamțu (București) 
pare să reprezinte cel mai

nr. 1 la decatlon, 
realizat un punctai

formanța la 10 km marș a 
lui Ilie Vasile (44:31,6). su
perioară recordului național, 
în rest, cifrele consemnate 
în foile 
modeste.
BĂRBAȚI: ilO mg
(Dinamo) 14,7 s, 100 m — Ni- 
chifor (D) 10,5 s, triplu — 
Dumitrescu (D) 15,43 m, greu
tate — Gagea (D) 17,28 m, 
ciocan — Costache. (D) 63,70 
m, 200 m — Jurcă (D) 21,8 s, 
disc — Hegeduș (Cluj) 52,76 
m. FEMEI : 100 m — Ma
rinescu (D) 12,2, 400 m — 
Iakab (C) 58,6 s, disc — Me
nis (Argeș) 50,30 m, 80 mg — 
Miloșoiu (A) 11,4 s, lungime 
— Vintilă (D) 5.74 m.

La Brașov au fost con
semnate urcătoarele «co
ruri :

Steaua — Brașov
(94—76, 44—58)

Steaua — Rapid
(91—52, 42—52)

Brașov — Rapid
(100—53, 56—48).

Rezultatele, cu foarte rare 
excepții (Naghi
Ia disc, Astafei — 4,50 m ia 
prăjină, ’ _
15,20 m la greutate), sînt sub 
orice critică. Puținii specta
tori au asistat la asemenea 
demonstrații dezagreabile cutn 
ar fi, de pilclă, aruncări de.,. 
19,36 m la disc fete, sau 10,62 
la greutate bărbați, sărituri 
de 3,20 (doborîte) la prăjină.

In sfîrșit, la București:
C.A.U. — Metalul

(107—67, 47—55)
C.A.U. — Timiș

(112—52, 77—33)
Metalul — Timiș 

(93—59, 59—38).
în felul acesta, titlul de 

campioană națională de atle
tism pe anul 1968 a revenit 
echipei DINAMO BUCU
REȘTI. La băieți, competiția 
a fost cîștigată tot de diiia- 
moviști, la fete, de echipie 
rele clubului METALUL.

Vasile (44:31,6). șu-

de arbitraj au fost 
Spicuim cîteva : 

Jurcă

Sîmbătă și duminică s-a 
desfășurat ultimul act al di
viziei naționale de atletism.

în clasamentul general, lu
crurile fuseseră — practic — 
lămurite încă din primăvară, 
cînd Dinamo București nu 
mai putea pierde primul loc 
și titlul . de campioană. în 
triunghiularul de la Cîmpu- 
lung-Muscel, dinamoviștii au 
cîștigat cu ușurință :

Dinamo — Argeș 181—115 
(bărbați: 125—61; fete: 
56—54)

Dinamo — Cluj 
(115—61, 50—58)

Argeș — Cluj 
(93—79, 58—57).

Dintre rezultatele 
duale, iese în evidență per-

165—119
133—104

151—136
156—101

indivi-

58,64 m

154—119

189—85

152—97

atleților uuiversi- 
cuprinde 49 de spor- 
figurează săritorul la 
Andrei Șepci (Cluj), 
Emil Botez (Bucii-

Ana Sălăgcan

138—134

O. Recer (Dinamo București), unul dintre protagoniștii categorici 
semi grea Foto : V. BAGEAC

Dinamo, organizîndu-și 
: apărarea, culegînd a- 
• tot de sub panou (și 

și în apărare), putic- 
mare preciziei în spe- 
la sCmidistanță, s-a 

distanțat,, iar în minutul 18 
scorul nu mai lăsa nici o în
doială asupra învingătorilor : 
53—26 pentru dinamoviști. A 
urmat, însă, partea â doua a 
meciului care, deși nu a pus 
probleme campionilor țării 
(care au condus permanent la 
diferențe apreciabile), a ară
tat unele slăbiciuni din par
tea acestora, îndeosebi în a- ' 
părare. Așa se face că Rapid, 
fără a se descuraja, a contra
atacat cu succes și a refăcut 
handicapul pînă la 14 puncte 
(min. 32) pierzînd în final la 
numai 20 de puncte. Preci
zarea numai este foarte potri
vită, deoarece la un moment 
dat scorul luase proporții ca
tastrofale.

Încolțit de Riihring (5) și Demian (4), Haneș caută cu dispe
rare un coechipier, deoarece coșul este apărat de pivotul clu
jenilor. Fază din partida Politehnica București—Universitatea 
Cluj Foto : Aurel NEAGU

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE DE BARAJ

Pe terenurile Centrului de 
antrenament nr. 2, din Calea 
Plevnei, au început întîlnirile 
din cadrul turneului de cali
ficare pentru campionatul re
publican de tenis pe echipe. 
Participă Sănătatea Oradea, 
Constructorul Hunedoara — ul
timele clasate la ediția recent 
încheiată — alături de Elec
trica Timișoara, Minerul Baia 
Mare și Petrolistul Cîmpina, 
echipe care au cîștigat eta
pele premergătoare actualului 
baraj. De la început trebuie 
notată absența echipei Progre
sul Galați, care, printr-o acti
vitate susținută în precedentul 
sezon, emitea pretenții justi
ficate de participare la catego
ria superioară a campionatu
lui. Oare entuziasmul pentru 
tenis al gălățenilor să se fi 
știns atit de curînd ?

Trecînd la rezultatele între
cerilor începute marți în Capi
tală, consemnăm victoria cu 
14—10 obținută de Constructo
rul Hunedoara în fața Electricii 
Timișoara. Hunedorenii, bine 
încadrați de frății Hărădău, 
Horvath, Hutzl și cîțiva tineri

dotați, par puțin dispuși să ce
deze locul deținut in campio
nat. De menționat totuși în- 
frîngerea, la luptă, suferită de 
C. Hărădău în fața timișorea
nului Gh. Schipor: 4—6, 6—4, 
6—8, 6—1, 3—6. La Electrica, 
se remarcă tînăra jucătoare 
Mariana Proșteanu, deși învinsă 
de mai rutinata Elena Takacs 
cu 6—4, 6—1.

în celălalt meci încheiat a- 
seară, Minerul Baia Mare și 
Petrolistul Cîmpina și-au im-’ 
părțit punctele : 12—12. Primii 
au beneficiat însă de 
averaj mai bun, ceea 
conta la eventualele 
din -clasament.

întrecerile continuă 
sfirșitul săplăminii.

• Centrul nautic universi
tar București a organizat sîm
bătă, pe lacul Herăstrău, un 
atractiv concurs de caiac-canoe 
în programul căruia a figurat 
proba de ștafetă K 1 — 4x2000 
m. La start au fost prezente 20 
de echipaje din cele 6 cioburi 
bucureștene.

REZULTATE. Individual: Vîl- 
cu—Pascu—Tănase—Tudor (Di
namo I); 2. Mitrea—Galan—
Costin—Moraru (Olimpia I); 3. 
Zafiu—Petrescu — Dumitrașcu- — 
Petcu (C.S.S.I.). Pe cluburi: 1. 
Olimpia 14 p; 
C.N.U. 21; 4. 
sp. 2 31

@ O nbuS 
irului nautic
iești : organizarea 
de fond la următoarele probe: 
K 1 (f) — , 2 500 m și K 2 (b) 
— 5000 m.

REZULTATE: Individual — 
fete: 1. Paraschiva Gustin (O- 
limpia); 2. Mariana Popescu 
(Dinamo); 3. Alexandra Cotora- 
nu (C.S.S.). Pe cluburi: 1. Olim
pia 13 p: 2. C.S.S 17; 3 Șc sp 2 
28; 4 C.N.U. 29: 5. Dinamo 30. 
Individual — băieți: 1.
Petrescu 
(Dinamo 
(Dinamo 
namo 9
C.S.S. 21; 
sp 2 63; 6. Voința 92

• Duminică, pe lacul 
străth comisia de specialitate a

municipiului București organi
zează o importantă 
dotată cu „Cupa 
Probele — toate 
sînt următoarele :
— 10 000 m; K 1

de 
de 
K

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

k Illi

2. Dinamo 17; 3.
C.S.S. 28; 5. Șc.

inițiativă a Cen- 
universitar Bucu- 

concursului

întrecere 
toamnă", 
fond — 

1 seniori
senioare — 

5000 m; K 1 juniori I 
m; K 1 junioare I — 
K 1 juniori II — 3000 
junioare II — 2000 m;
niori — 10 000 m: C 1 juniori 
I —- 5000 m; C 1 juniori 11 — 
2000 m.

— 5000 
3000 m‘; 
m; K 1
C 1 «f3"

un set- 
ce poate 
egalități

pînă Ia

rd. v.

A. STOICA (Petrolul) A CÎȘTIGAT Șl PROBA A ll-a LA SEMIGREA
în întrecerile finale ale campio

natului republican de căllărib s-au 
disputat ieri, probele nr. 2 la 
categoria semigrea, juniori 16 ani 
și juniori 18 ani, la obstacole. O 
luptă strînsă s-a dat în proba 
rezervată juniorilor de 16 ani, în 
care departajarea pentru 8, con
curența s-a făcut după/disputa
rea barajului. Iată ordinea în
registrată : ' M. S1W°> (Dina
mo), -cu P-atrat, o p, 29,9 sec, 
2. N. Vlad (Dinamo), cu Hima
laia, o p, 30,6 sec, 3. C. Chioaru 
(C.S.M. Sibiu), cu Rival,

33,2 sec. Proba juniorilor de 18 
ani a revenit aceluiași M. Si- 
mion, cu Baiadera, care a ter
minat barajul fără penalizare 
și cu timpul de 39,3 sec. Pe lo
curile următoare : 2. M. Simion, 
cu Spirt, o p, 52,4 sec, 3. C. Di- 
iiescu (Steaua), cu Graur, 3 p, 
1:29. Startul sepji-
grea a fost luat de 3 coricu- 
Jtențj, dintre*Câte,, 2:„4u. intrat., în 
baraj. Ca și în ziua precedentă, 
locul ■ ’ ■
(Petrolul), cu Blond, 3 p, 1:03,4. 

fost urmat de O. Recer

1 l-a ocupat A Stoica

(Dinamo), cu Neron, 12 p, 41,8 
sec, și de același O. Recer, cu 
Vifor, 8 p. 1:28,8. După două pro
be, clasamentele arată astfel : 
categoria semigrea : 1. A. Stoica, 
cu Blond, 2 puncte, 2. O. R&cer, 
cu Neron, 6 p; juniori 16 ani î‘1. 
N. V-Iad,. cu Hir^alaia,, ..'5 p; Ju- 

.;-niori 18 if ' - cu
Baiadera, 2 p. 2. T.: Mureșan
(C.S.M. .Sibiu), , , cu • LumXfyig, 9 
p. întrecerile/coiiținuă ă^’i de la 
orele 10 și 14.30.

Zafiu- 
(C.S.S.); 2. Vîlcu-Pascu
I) ; 3. Tănase-Pantazie
II) . Pe cluburi : 
p; 2. Olimpia

4. C.N.U 39;

1. Di-
18; 3.
5 Șc.

Heră-

LOTUL NAȚIONAL DE RUGBY A PLECAT LA PRAGA

r
Miercuri seara a părăsit Capi

tala plecînd cu trenul în Ceho-

slovacia echipa națională de 
rugby, care va juca duminică, la 
Fraga, în compania echipei Ce
hoslovaciei, meciul contînd pen
tru „Cupa Națiunilor". Au făcut 
deplasarea Durbac, R. lonescu, 
Dragomirescu, Irimescu, Wus- 
sek, Țibuleae, Florescu, Rășca- 
nu, Demian, Ciobănel, Veluda, 
Țuțuianu, Stoica, lorgulescu, 
Baciu ca titulari, Șerban și Co- 
ravu ca rezerve. Lotul este în
soțit de antrenorii Alexandru 
Teofilovici Și Dumitru lonescu.

(P. V.)

* * ' /

*

\îi
i

I
e 
$
9
$ 
?
$

PALPITANTELE ÎNTRECERI SPORTIVE
ALE JOCURILOR OLIMPICE

DE LA CIUDAD DE MEXICO IN CASA DV!
Cumpârîndu-vă un televizor DACIA, pu

teți urmări din fotoliul dv. numeroasele 
transmisii din capitala Mexicului.

Televizorul DACIA răspunde celor mai 
înalte exigențe.

Prețul - lei 5100, iar avansul pentru 
cumpărarea în rate este de iei 765.
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CLASAMENTE

O elocventă secvență a dramatismului în care s-a. desfă
șurat partida dintre Dinamo Bacău și Universitatea Cluj i 
portarul băcăuan Negovan a fost învins, deși a apărat 

în acest meci 5 lovituri de la 7 m.
Foto i V. BOGDĂNEȚ — Bacău

BȘZOLTNTE,
Rezultate înregistrate du

minică în DIVIZIA B, MAS
CULIN — SERIA I: Inst. 
ped. Bacău — Agronomia 
Iași 15—19 (10—8), Chimia 
Făgăraș — A.S.A. Tg. Mu
reș 16—12 (8—7), Tractorul 
Brașov — Politehnica Bucu
rești 21—15 (9—7), Medicina 
Tg. Mureș — Cauciucul Or. 
Gh. Gheorghiu Dej 
(9—4), Voința 
Știința Ploiești 16—7 (5—2) ; 
SERIA A II-ATehnometal 
Timișoara — Metalul Copșa 
Mică 25—10 (12—6), Știința 
Lovrin —Universitatea Craio
va 19—18 (12—8), C.S.M. Re
șița — Știința Petroșeni 
17—10 (9—3), Electroputere
Craiova — Gloria Arad 20—11 
(6—6), Textila Cisnădie — 
Minerul Baia Mare 19—11 
(7—8); FEMININ SERIA i!

14—14
București —

Inst. ped. Bacău — Politeh
nica Galați 6—12 (2—6),
I.E.F.S. București — Se. sp. 
Buzău 14—8 (8—3), Șc. sp. 
nr. 2 București — Liceul nr. 
2 Iași 12—8 (5—5), Chimia 
orașul Victoria — Spartac 
Constanța 15—4 (4—2), Poli
tehnica Iași — Șc. sp. Plo
iești 5—7 ’(3—3) ; SERIA A 
II-A: Șc. sp. Petroșeni — 
„U" Cluj 15—10 (6—6), Șc. 
sp. Tg. Mureș — C.S.M. Si
biu 9—8 (6—4), Voința Si
ghișoara — Zorile Bistrița 
19—11 (9—3).

CLASAMENTUL DIVIZIEI A, 
MASCULIN:

(Clasamentul
•mit în. lipsa rezultatului din 
întîlnirea Voința Odorhei — 
Progresul București).

1. Steaua 9 7 2 0 183—105 16
2. Dinamo Buc. 9 6 2 1 156—112 14
S. Din. Bacău 9 5 2 2 125—114 12
4. j,U“ Cluj 9 4 2 3 187—162 10
5. Poli. Tim. 9 4 2 3 150—136 10

6. Rafinăria 
Teleajen

7. Dinamo Bv.
8. Univ. Buc.
9. Poli. Galați

10. Timișul 
Lugoj 9

4 14 160—169 
4 0 5 159—162 
3 15 134—149 
2 0 7 141—193

0 0 9 107—200

FEMININ:
17 14 1
17 14 O

1. Univ. Tim.
2. Rapid
3. Confecția 

București
4. Univ. Buc.
5. Constructorul 

Timișoara
6. Prog. Buc.
7. Rulmentul

Brașov
8. Voința 

Odorhel
0. Liceul nr.

Timișoara
10. Textila

Buhuși

17 13 2
17 10 3

16
15

17

16
4

17

17

6 2
6 O

5 2

4 1
3 2

1

9
8
7
4
o

2 217—134 29
3 239-164 23

2 201—154 28
4 166—145 23

8 152—175 14
9 163—183 12

11 159—187

12 105—164

9

FINALA ȘAHISTELOR

ORADEA, 22 (prin tele
fon). — Din nou s-au produs 
surprize în turneul final al 
campionatului republican fe
minin de șah și în rîndul 
acestora trebuie menționată 
remiza Elisabetei Polihro- 
niade cu clujeanca Marga
reta Juncu, debutantă în în
trecerea șahistelor fruntașe.

O altă remiză a fost con
semnată în întîlnirea din
tre Margareta Perevoznic (cu 
albele) și Alexandra Nico- 
lau. De asemenea egal 
terminat partida Suzana 
kai—Rodica Reicher.

în celelalte întîlniri
runda a 6-a au fost consem
nate rezultatele : Aurelia 
Solomonovici—Maria Pogore- 
vici 0—1, Elena Răducanu— 
Gertrude Baumstarck 0—1, 
Veturia Simu—Hilds Petri

s-a
Ma-

din

a1
a fost întoc-

15 174—245

1—0. S-au întrerupt două par
tide.

Și două rezultate de la ju
cărea întreruptelor din run
dele anterioare: Gertrude 
Baumstarck a cîștigat la Au
relia Solomonovici, iar Eleo
nora Jianu a făcut remiză cu 
Margareta Perevoznic.

înaintea rundei a 7-a, în 
fruntea clasamentului se află 
Elisabeta Polihroniade Ou 4*/g 
puncte.
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Nicușor e nemuifumit

Progresul - Bonsucceso

Stadionul Republicii; timp 
bun ; .spectatori — aproxima
tiv 3 000. Au marcat: Gibira 
(min. 43) și Neacșu (min. 66). 
A arbitrat corect brigada 
compusă din Ion Hrisafi 
(centru), Ion Dancu și Gh. 
Morga.

BONSUCCESO : Ubirajara 
— Luiz Carlos I, P. Lumum
ba, Jorandir, Alberico, Paulo

In continuarea turneului 
pe care îl întreprinde în 
țara noastră, echipa bra
ziliană de fotbal F. C. 
Bonsucceso Rio de Janeiro 
va juca simbătă la Pitești, 
în compania formației F.C. 
Argeș. Meciul este progra
mat de la orele 15,15.

Cezar (Sa — min. 54), Fifi, 
Waldyr, (Almir — min. 73), 
Gibira, Goncalves (Jair Pe
reira — min. 64), Moraes.

PROGRESUL : Manta 
Popescu, Măndoiu, 
Ad. Constantinescu, 
Șoangher (Beltlean 
46), Radu Ionescu
min. $0), Matei (Alecu 
54), Oaidă, Decu.

E greu de găsit un ad
jectiv pentru această parti-

V. 
Grama, 
Neacșu, 

— min. 
(Goia — 

min.

tidă. Au existat eîteva faze 
apreciabile, eîteva execuții 
tehnice rafinate (Waldyr, Gi- 
bira, Jair Pereira), Progresul 
a dominat cu autoritatea unui 
frate mai mare, jucînd cu o 
fervoare pe care unele echi
pe nu o au nici în campio
nat, dar cu toate acestea me
ciul n-a adus nimănui vreo 
satisfacție deosebită. Nu știm 
dacă oaspeții își drămuiesc 
energia pentru restul turneu
lui, sau dacă numai atâta pot. 
îndemînare tehnică au în 
Brazilia pînă și fotbaliștii di- 
letanțj de pe plajă, dar la 
un meci vii ca să vezi faze 
de joc, nu doar eîteva jon
glerii ce aduc cu un foc de 
de artificii aprins într-o casă 
săracă.

Bucureștenii au alergat 
mult, au avut un potop de o- 
cazii, au tras de două ori în 
bară, dar n-au înscris decît 
o singură dată prin șutul vio
lent al lui Neacșu. Apreciind 
cu exigență valoarea intrinse
că a jucătorilor, constațî că 
ei își fac datoria, dar că mai 
mult nici nu poate oferi a- 
ceastă garnitură. în repriza 
secundă, Drăgușin a introdus, 
alături de cea mai recentă 
achiziție — Decu (19 ani — 
fost la Metalul București), 
încă trei tineri marcați de 
talent ți de lipsa experien- . 
țeL Dar parcă tot a fost mai

bine așa. Cred că antrenorul 
Progresului pregătește și vrea 
să lanseze un eșalon proas
păt — singura soluție ca a- 
ceastă echipă să iasă din băl
țile mediocrității 
plutește de ani 
o insulă stearpă, 
țeles, apreciat și 
tru proiectul său 
rare.

pe care 
de zile ca 
Trebuie în- 
ajutat pen- 
de regene-

Romulus BALABAN

P.S. Pe adresa I.E.A.B.S.- 
ului. Dragi tovarăși, care iu-

biți într-atît bazele sportive 
ale Capitalei. Meciul de ieri 
s-a disputat pe o lumină su
ficientă numai atît îneît ju
cătorii să nu dea unii peste 
alții. Dacă a scăzut atît de , 
mult tensiunea sentimentului 
dv. de responsabilitate, îneît 
aceasta se observă pînă și în 
reflectoarele stadionului, pro
punem să nu se mai organi
zeze nocturne în' București 
pînă la. repararea defecțiunii.

Oaidă. combativ și inspirat 
in prima repriză, a neliniștit 
frecvent apărarea oaspeților.

Foto : V. BAGEAC

„AȘA
R. B.

CUPA BALCANICA 1967-68
/

în mod practic, referindu-ne 
— bineînțeles — la partidele din 
cele două grupe, ediția 1967—63 
a Cupei Balcanice intercluburi 
este încheiată. Nu a rămas de 
disputat decît dubla finală, în
tre cîștigătorii de grupe, Spar
tak Sofia — Beroe Stara Za
gora, care este fixată pentiu 
datele de 30 octombrie și 27 
noiembrie.
>“De data aceasta, competiția, 
s-a bucurat de mai multă aten
ție din partea echipelor părti- 
cipante și, prin urmare, a avut 
asigurată o desfășurare ma-i 
bubă. Considerăm că regulari
tatea constituie unul din prin
cipalii factori care contribuie 
la Păstrarea interesului . pentru 
competiție. Iar cluburile sînt 
primele care trebuie să-și ă- 
ducă contribuția în această di- 
rectie. Un exemplu în acest 
sens îl constituie „Cupa Euro
pei Centrale", care a ajuns la 
a XXVI-a ediție, tocmai gra
ție interesului manifestat pen
tru ea de către echipele parti
cipante.

O finală bulgară: Spartak Sofia—Beroe Stara Zagora

Cine va fi reprezentanta noastră in viitoarea ediție ?

in decembrie, ședința la Sofia a secretariatului competiției

Revenind la Cupa Balcanică 
ediția 1967—68, să recapitulăm 
rezultatele din grupe :

GRUPA L.:„ VlaznUa. Shko- 
dra (Albania) — Beroe Stara 
Zagora. (Bulgaria) 4—0, Beroe— 
Vlaznija '2—0, Genclerbirligi 
Ankara (Turcia)—Beroe 0—2, 
Beroe—Genclerbirligi 1—0, Fa
rul Constanța (România) — 
Genclerbirligi 3—1, Vlaznija— 
Genclerbirligi 1—0, Genclerbir
ligi—Farul 1—2, Genclerbirligi— 
Vlaznija 1—1, Vlaznija—Farul 
2—1, Beroe—Farul 2—1, Farul— 
Vlaznija 2—1, Farul—Beroe 1— 
2 ! Clasamentul:
1. BEROE
2. X laznija
3. Farul
4. Genclerbirligi

GRUPA A Il-a : Fenerbahce 
Istanbul (Turcia)—Olimpia Lju- 
■bljana (Iugoslavia) 1—1, Spar
tak Sofia (Bulgaria)—Olimpia 
1—0, A.E.K. Atena (Grecia)— 
Olimpia 0—0, A.E.K.—Fener
bahce 3—1, Olimpia—Fenerbah
ce 4—0, A.E.K.—Spartak 0—3, 
Fenerbahce—A.E.K. 3—0, Spar
tak—Fenerbahce 3—0, Olimpia— 
A.E.K. 3—3. Fenerbahce—Spar
tak 0—0, Olimpia—Spartak 2—1,

fi- 
se- 
ur- 
ri- 
lis-

Acel 5—2 cu care Minerul 
Anina a ridiculizat, în meciul 
de cupă, pe studenții timișo
reni, a născut, în orașul de pe 
Bega, o puternică efervescență. 
E prima dată, după un șir de 
ani, cînd suporterii lui „Boli", 
convinși de necesitatea inter
venției lor, sînt hotărîți să 
treacă la acțiunel începutul ? 
Solicitarea unei reuniuni, la 
care să fie prezentă toată ie
rarhia responsabilă a clubului 
(inclusiv antrenorul și jucăto
rii), întîlnire pe care o doreau 
principială și fructuoasă, iii 
care să se pună „punctul pe 
i”. „Dacă faptele Se datoresc 
unui dezinteres ăl jucătorilor 
fața de competiție, unei nbn- 

rezultat, 
dojeniți ; 
exprimă,' 
(o criză

tată de 
trebuie 
actuală 
de fapt

Arbitrii
După consumarea a 11 etape 

difi campionatul diviziei A de 
fotbal. în ciuda nemulțumiri
lor produse se poate afirma 
că, față de anul trecut, arbi-

Pregătirile 
lotului

de tineret
laMîine este convocat 

București lotul național 
de tineret, în vederea în
tâlnirii care va avea loc 
săptamîna viitoare în R. D. 
Germană cu formația si
milară a țării gazdă. An
trenorii D. Schileru și D- 
Teodorescu vor avea la 
dispoziție următorii jucă
tori : Rămureanu, Iorgu- 
lescu, Niculescu, lanul, 
Popa, Vigu, Stoicescu II, 
Antonescu, Dincuță, Săl- 
ceanu, Pantea, Dumitrache, 
Domide, Moț și Niță.

Echipe 
sancționate

Go-misia de competiții 
a Federației române de 
fotbal a analizat în ulti
ma sa ședință incidente
le petrecute la unele me
ciuri și a luat următoarele 
măsuri :

— Echipa Cimentul Bi- 
caz a fost sancționată cu 
ridicarea dreptului de or
ganizare pe teren pro
priu a meciurilor de cam
pionat pe timp de șase 
etape pentru faptul că 
arbitrii au fost loviți 
foarte grav la termina
rea partidei Cimentul Bi- 
caz — Textila Buhuși, din 
campionatul diviziei C.

— Asociația sportivă 
Chimia Mărășești a fost 
sancționată cu ridicarea 
dreptului de organizare a 
meciurilor pe teren pro
priu pe două etape pentru 
că delegatul echipei Poli
tehnica Galați a fost grav 
lovit de spectatori, la par
tida din «Cupa României- 
Chimia — Politehnica Ga
lați.

3
3
3
0

Spartak—A.E.K. 
men tul •:

2—1. Clasa-

1. SPARTAK 6 5 0 1 13— 3 10
2. Olimpia 6 2 3 1 10— 6 7
3. A.E.K. 6 12 3 7—12 4
4. Fenerbahce 6 114 5—14 3

Acum, încep 
tru viitoarea

pregătirile pen- 
ediție. In luna

«S«pă 11 etape
un 
în

trajele marchează totuși 
oarecare progres. Astfel, 
timp Ce totalul stelelor obținu
te de cei 29 de arbitri români 
și cei trei arbitri străini (din 
Bulgaria, Cehoslovacia și Po
lonia), care au condus cele 
76 de’ partide din primele 11 
etape ale campionatului 1967— 
68 (cu 7 jocuri pe etapă) a fost 
de 277, cele 87 de jocuri din 
campionatul actual (cu opt 
meciuri pe etapă) au fost con
duse de 30 de arbitri români 

de trei arbitri străini (din 
Bulgaria), care au totalizat 
348 de stele, ceea ce, făcînd 
procentajul stelelor pe joc, dă 
un rezultat de 3,64 pentru 
campionatul trecut și 4 pentru 
cel actual.

Totuși, față de media de 
4,29 stele de joc realizată în 
primele patru etape ale cam
pionatului actual (despre care 
am vorbit în ziarul nostru din 
5 septembrie), se vede că, pe 
total, arbitrajele din ultimele 
șapte etape au fost mai slabe. 
La procentajul scăzut au con
tribuit unele note foarte mici 
obținute de N- Cursaru (Plo-

iești), la jocul Progresul— 
U.T.Â., C. Bărbulescu (Bucu
rești). la jocul Petrolul—Â.S.A., 
N. Mihăilescu (București) la 
jocul F. C. Argeș—Farul. A. 
Bentu (București) la jocul Di
namo Bacău—Dinamo Buc. și 
la jocul „U“ Craiova—Farul,
M. Vasiiiu (Ploiești) la jocul 
Crișul—Progresul, Al. Alexe 
(Rm. Vîlcea) la jocul U.T.A.— 
Rapid, Este de .subliniat ar
bitrajul inegal prestat de A. 
Bentu, care a obținut de pa
tru ori cinci stele, o dată pa
tru, dar și două și cmar o 
stea !

Cele rnai multe jocuri le-a 
condus A. Bentu (7), urmat de
N. Cursaru (6), Gh. Limona, 
E. Martin (București), I. Rit
ter (Timișoara) — 5. Dintre 
aceștia, cea mai mare medie

. de stele pe joc a realizat-o 
Gh. Limona (5), urmat de I. 
Ritter (4,80), E. Martin (4,20). 
A. Bentu (3,85), N. Cursaru 
(3,50). Dintre arbitrii care „au 
oficiat" la patru jocuri, cele 
mai mari medii le-au obținut 
C. Nițescu (Sibiu) — 4,50 și 
Gh. Popovici (București) — 4.

decembrie, de altfel, este 
xată o ședință, la Sofia, a 
cretariatului Cupei, care 
mează să ia măsurile de 
goaie pentru definitivarea
tei participanților și alcătuirea 
programului competițional.

Ceea ce înseamnă eă este 
momentul să ne gîndim și noi 
la echipa care va fi onorată 
cu mandatul de reprezentantă 
a fotbalului românesc in aceas
tă competiție regională euro
peană. Să reînnoim încrederea 
acordată Farului ? Echipa ae 
Pe litoral nu a avut anv.l aces
ta comportarea la care se aș
teptau nenumărații ei supor
teri, și a ratat calificarea m 
finala Cupei. A avut această 
șansă unică pe care și-ar do
ri-o orice club : să joace acasă 
meciul care ar fi dus-o în fi
nală. într-adevăr, de partida 
Farul—Beroe depindea care din
tre aceste formații va disputa 
finala. Și a cîștigat Beroe. La 
Constanța !... Atunci, să numim 
un alt „ambasador” ? Ni se 
pare a fi o soluție mai echi
tabilă, dacă ținem seama și de 
faptul că o asemenea 
pare ar constitui și o 
și un stimulent pentru 
care sînt îh .formă și 
duiesc să progreseze.

Petre GAȚU

șalanțe a lor 
atunci băieții 
dafcă situația 
însă, o stare 
prin care trece formația timi
șoreană), atunci să fie anali
zate urgent cauzele și. găsite 
soluțiile care să grăbească ie
șirea din impas".

Lucrările reuniunii, care s-au 
desfășurat sub deviza „așa va 
promova „Poli” în A“, au fosi 
deschise prin alocuțiunea unui 
veteran (aflat în conducerea 
secției), care a evocat — iniți
al — istoria sportivă a Timi
șoarei, după care . a subliniat 
declinul actual, încheind cu im
perativul : „Poli trebuie să pro
moveze în A" !

MARI PREMIAȚI LA LOTO-PRONOSPORT
Pe tabelul marilor premiați 

din ultima perioadă, pe primul 
loc se situează cei trei cîști- 
gători: Cordoș loan din 
trița, Chirilă Neculai din Lu- 
■peni și Lazariuc Toader 
București care au cîștigat 
care cite 200.000 lei la con
cursul special Fronoexpres din 
9 octombrie 1968.

La concursul Pronosport nr. 
40 din 6 octombrie, participan
tul Mincu Ion din București 
a obținut, pe un buletin cu 
rezultate, un frumos premiu 
valoare de 97.038 lei.

Lozul în plic a fost și 
prezent cu autoturisme „Mosk- 

cîștigate de către 
Vulpe
Preda 
un 

M.B.“

Bis-

din 
fie-

13 
în

el

Mihai din 
Lucia din 
autoturism 
obținut de 

Fîntî-

viei 408” 
particip anții 
București și 
Pitești, cu 
„Skoda 1000
Matei Keller din corn, 
nele Arad ț.a.

La Loto, un succes deosebit 
« înregistrat participantul 
MoTdoveanu Gheorghe din 
București care a cîștigat p« un 
Miri întreg (urna de 126.176 
Mș

partici- 
răsplată 
echipele 
se stră-

Oricine poate figura pe lista 
premiaților la Loto-Pronosport 
dacă va participa cu perseve
rență.

Nu uitați, astăzi este ULTI
MA ZI pentru procurarea bi
letelor la tragerea Loto de 
mîine, care va avea loc Ia 
București in strada Doamnei 
nr. 2 cu începere de la 
19.00.

PRONOEXPKES 
TRAGEREA CONCURSULUI 

43 DIN 23 OCTOMBRIE

EXTRAGEREA I : 8 41
28

Fond de premii : 357 002 
EXTRAGEREA ' ~ ‘

43 38 25 1
Fond de

A II-A
21 11
premii : 284 990

LOTO
ÎNTREGI ȘI

42

ora

NR.

7 4

lei.

lei.

14

SFEK-PREMIILE
TURI DE LA TRAGEREA LOTO 

DIN 18 OCTOMBRIE

Categoria I : 1. variantă sfert 
a 85 825 lei ; a Il-a : 5 variante 
a 17164 lei șl 10 a 4 291 lei ; a 
IlI-a : 101 a 1317 lei și 117 a 
329 lei ; a IV-a : 364 a 444 lei și 
473 a 111 lei ; a V-a : 587 a 302 
lei șl 1 058 a 75 lei.

Premiul de categoria I sfert 
• fost obținut de participantul 
*«Uagh«r Marcu 41a ©sOațî.

Meciul dintre Dinamo Bacău și Vagonul s-a terminat 
de o oră. Fotbaliștii băcăuani, instalați comod intr-un 
vagon de clasa I, care-i va purta spre Iugoslavia, unde 

. întreprind la ora actuală un turneu, discută cu 
aprindere despre partida încheiată. Pe culoar, Nicușor 
privește prin fereastra închisă, „distilind", probabil, 
impresiile după evoluția de după-amiază. Ne apropiem.

— Mulțumit ?
— Cind s-a terminat meciul, la 3—0, aveam certitu

dinea că nu există nici un motiv de nemulțumire. 
Acum, însă, dacă mă gtndesc mai bine... Nu vor băieții 
mei să marcheze goluri și 
motoarele" si toată lumea se 
fi putut să facem golaveraj, 
se ia in nume de rău — 
„șvaițer"... Ehe, dac-ar putea 
„plece" la gol...

— Nu-nțeteg. De ce tocmai ei?
— Pentru că — parcă spun, vreun lucru nou ? — 

la noi, și nu e vorba numai de Bacău, singurii jucă
tori care se pregătesc cu ambiție și sînt gata să-și idea 
și sufletul pe teren sînt cei mai virstnici, care 
o suită de 3—4 jocuri slabe îi poate scoate din 
Restul...

N-am să uit niciodată: cind mi-au spus să 
Dinamo București să dau o probă ca jucător, 
spălat tenișii și m-am prezentat la stadion cu vreo 3 ore 
mai devreme. Tot mi-era frică să nu se răzgîndească 
cineva ! îmi aduc aminte de Ene sau de Angelo Niculescu, 
care rni-au fost mai apropiați, cu cite ejorturi jucau 
fotbal. învățau și munceau. Iar acum, Rugiubei, după 
ce face un joc bun, cum a fost cel cu Steaua, dispare 
o săptămină, răstimp în care efectuează un „circuit" 
al restaurantelor, tulind de antrenamente și de tot 1 
Parcă Jamaischi e altfel ? Și sînt băieți talentați. 
Rugiubei este, nativ, poate, cel mai dotat jucător al 
meu.

De cite ori am discutat cu Rugiubei și cu ceilalți... 
Nu înțeleg sau, poate, nu vor să înțeleagă. .4 dispărut 
în primul rină, PASIUNEA... Acum acționează alte re 
sorturi: casă, serviciu, diverse avantaje, iar fotbal - 
din an în paște ! ?

La tineret am un jucător, Munteanu ; l-am folosit de 
eîteva ori în prima echipă. A marcat și un gol și după 
asta nu i-a mai ajuns nimeni cu prăjina la nas. Și Co- 
mănescu la fel...

Acesta era — abia acum înțelegeam — „of"-ul lui 
Nicușor. Antrenorul băcăuan vorbea blind, convingător, 
cu aceeași modestie cu care evolua cu ani în urmă pe 
stadioane.

pace! La 2—0 se „sting 
pregătește de... duș. Și-am 
căci — nu vreau să mi 
Vagonul are o apărare 
Ghiță sau Nunweiller să

știu că 
echipă.

vin la 
mi-am

Ov. IOANIȚOAIA

PROMOVA „POLI" IN A"!
Cind, cum ?... Dar despre 

asta vom mai vorbi !
Sînt 

cuvint, 
de-a îi 
ciaate : 
se vorbește despre tehnică, 
formație sau tactică. Nu se 
analizează cauzele (e treaba 
noastră, a secției), nu se pri
mesc reclamații (sîntem sătui). 
nu-i de competența dv. să 
dați sugestii (avem noi spe
cialiștii noștri). Atacați oricare 
ă-ltâ probfemă".

Care . anume ? Poluarea at
mosferei, misterul farfuriilor 
zburătoare sau altele ?

Ar fi. vrut unii să spună că 
„șase președinți în cursul ulti
milor cinci ani Și trei aatre- 
ftttri ta ult-itaele 11 luni au 
terminat o discontinuitate 
pregătirea echipei”, că „la 
tițna ședință de pregătire 
trenorul făcea eforturi 
■transmită unui... cîine legile 
fentei și ale driblingului, lă- 
sîndu-i pe jucători să se agre
menteze singuri in partide miu- 
ță“, c-au aflat de niște greutăți 
ivite în viața lui C. fcare ar 
influența negativ forma lui 
sportivă) și ei ar fi dispuși 
■să-l ajute ca să le depășească, 
că echipa este sc-indată în 
grupulețe, că renumitele no.p(i 
albe ale jucătorilor ar putea fi 
folosite ca secvențe intr-un film 
gen „Veselie la Accapulco”,

anunțate înscrierile la 
nu mai înainte însă 
făcută imperativa pre- 
„în această ședință nu 

despre 
sau tactică.

cauzele (e

de- 
în 

pl
an

șă

nicidecum ca mostre de vi'ață 
sportivă, că ei (suporterii) ar 
vrea să depună, pe C.E.C.-ul 
clubului, un fond stimulativ nu 
tocmai de ignorat.

Avînd insă strict delimitată 
■aria problematicii de discutat, 
subiectele de mai sus n-au fost 
abordate. ele vehiculînd cu 
voce stinsă printre partici- 
panți ; s-a vorbit însă despre 
1921, anul de grație al înfiin
țării clubului, despre perioada 
de glorie a Chinezului și Ri- 
pensiei. despre tradiția sportivă 
a Timișoarei, despre începutul 
carierei lui Manolache, Cotor- 
mani și Remus Lazăr ; s-a te
oretizat „problema suporteru
lui", modul cum poți deveni 
„uns al clubului” (la „Poli" nu 
există legitimații pentru sus
ținători, nu se cunosc formali
tățile de a funcționa ea amic 
al clubului respectiv !), 
bilitatea de apropiere —
ciția — dintre suporteri și ju
cători 
lipsit 
sută).

Au
numentele Timișoarei,

posi- 
ami-

(care, la acea ședință, au 
in. procent de sută la

Duminică în Capitală
■ STADIONUL POLITEHNICA (fost (C.A.M.). ora 11 : Poli

tehnica București -■ Steagul roșu Brașov (divizia B)
H TERENUL ELECTRONICA OBOR, ora 11 : Electronica 

Obor — Ceahlăul P. Neamț (divizia B).
■ TERENUL AUTOBUZUL (șos. Gîufgîulkii). ora 11 : Auto* 
. buzni București. — Olimpia Giurgiu (divizia C).
■ TERENUL SIRENA, ora 11 : Sirena București — Marina 

Mangalia (divizia C).
U TERENUL LAROMET, ora 11: Tehnometal București — 

Chimia Tr. Măgurele (divizia C)
■ TERENUL VOINȚA, 

Sinaia (divizia C)
ora 11 : Voința București — Carpați

★
de fotbal anunță asociațiile sportive 
din 27 octombrie toate partidele din 
B și C vor începe la ora 11. Fac 

excepție meciurile clin campionatul diviziei B trecute în 
programul Pronosport, care vor începe la ora stabilită 
pentru jocurile din divizia națională A.

Federația română 
că începînd cu etapa 
campionatele diviziilor

mai fost invocate... mo- 
tnăreția 

Begăi, prestigiul institutelor de 
cercetare, adică tot ce trebuia 
unui neofit ca să înțeleagă clar 
căile pe care trebuie să meargă 
„Poli" pentru a promova în A.

★
N-a spus nimeni că suporte

rul este un specialist și cu- 
vîntul lui e lege. Toți recunosc 
însă, că susținătorii reprezintă 
o forță morală (și materială) 
de loc de ignorat, că numărul 
și pasiunea lor pentru culorile 
unui club dau acestei unități 
putere și prestigiu. Iar cind 
un fapt, sau un șir de 
(ca rezultatele mediocre 
nute de „Poli" in ultimul 
duminică, a pierdut, pe
propriu, in fața lui C.F.R. Arad) 
îi mobilizează, școțîndu-i din 
case și adueîndu-i în amfitea
tre, nu trebuie narcotizați cu 
istorii și false proble’me, ci in
formați corect despre starea de 
lucruri și solicitați 
medierea lor.

Pentru că nu se 
cine posedă piatra

fapte 
obți- 

timp : 
teren

pentru re-

știe, totuși, 
filozofală...

Nușa MUȘCELEANU

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Congresul F.I.B.A. a adoptat 

importante hotăriri
® încă 9 țâri afiliate © Modificări ale 

de baschet • Sistemul de calificare 
Mijnchen

regulamentului jocului 
pentru J.O. de la

al F.I.B.A., 
președinția 
Reis Car- 
In prezen

Al 8-lea Congres 
inaugurat sub 
lui Antonio dos 
neiro (Brazilia) și 
ța lui William Jones, secre
tar general al F.I.B.A., a 
aprobat afilierea a încă 9 țări 
la această federație. Este vor
ba de Malaesia, Gabon, Cam- 
ibodgia, Laos, Kenya, Singa
pore, Noile Hebride, Malta și 
Norvegia. Cu acestea, numă
rul țărilor afiliate la F.I.B.A. 
se ridică la 125.

Totodată, la propunerea 
comisiei tehnice, Congresul a 
adoptat o' serie de modificări 
ale regulamentului jocului de 
baschet, valabile pe o pe
rioadă de 8 ani, începînd de 
la 1 iulie 1969. Iată aceste 
modificări :

— terenul va avea trasată 
o linie de centru paralelă cu 
liniile de fund ;

— lungimea fileului se re
duce de la 60 cm la 40 cm ;

— pauza între două repri
ze va dura 10 sau 15 mi
nute ,

— pe durata ultimelor 3 
minute (în loc de 5 ca pmă 
acum) și ■ în eventualele pre
lungiri, toate greșelile per
sonale vor fi sancționate cu 
două aruncări la coș. în ace
lași timp, căpitanul echipei 
s®r«. beneficiază 4s două •-

libere va avea drap
ai ea ga între a exe-

runcări 
tul să 
cuta cele două aruncări li
bere sau a renunța la am
bele șl a repune mingea în 
joc de la linia laterală, în 
dreptul liniei de centru, dar 
numai spre zona de atac ;

— în timpul ultimelor 3 
vor trebui 
10 secunde 
din terenul 
terenul de 
mai putea

minute, jucătorii 
ca în decurs de 
să treacă mingea 
de apărare 
atac și 
readuce 
apărare

— în 
jocului, 
opri la 
bitrului.

Cu prilejul congresului, s-a 
stabilit și sistemul de califi
care pentru J.O. din 1972 de 
la Munchen și anume: se 
vor califica direct primele 4 
echipe clasate la J.O. de la 
Ciudad tie Mexico și repre
zentativa țării organizatoare ; 
prin calificare — cîte 2 echi
pe din Asia, Africa, Europa 
și America (de Nord, de Sud 
și Centrală), 1 echipă repre- 
zentînd Australia și Ocea
nia, 2 echipe care vor ocu
pa primele două locuri ale, 
turneului preolimpic C» se 
va organiza înaintea dispută
rii S,&.

în
nu vor
mingea în zona de

tot 
cronometrai se 
fiecare fluier al

■timpul duratei 
va 
ar-

După surprinzătorul îneci nul cu modestul pugilist american Doyle 
Biard, campionul mondial la cat. mijlocie Nino Benvenuti (în foto)) 
se pregătește pentru întîlnirea cu Don Fullmer, programată la 23 no
iembrie la Milano, în care își va pune titlul în joc.

S.K.A. Leningrad — Aripile 
Sovietelor Moscova 1—4 
(3—1. 1—2, 3—1); T.S.K.A.
Moscova — Sibir Novosibirsk 
9.^.3 (3—0, 3—1, 3—2).

Reprezentativele de fotbal ale 
Canadei și Insulelor Bermude 
s-au întâlnit în primul lor 
joc din cadrul preliminarii
lor C.M. Fotbaliștii canadieni 
și-au adjudecat victoria cu 
2—0 și conduc acum în gru
pa nord-americană, cu un to
tal de 5 p.

Tn campionatul de hochei pe 
gheață al U.R.S.S. s-au dîs- 

întîlniri tpătat două noi

In vederea participării sale 
Ia meciul Selecționata lumii 
— Universidad Catolica de la 
■Santiago de Chile, conducă
torii clubului Benfica Lisa
bona au asigurat picioarele 
lui Eusebio pentru suma 
enormă de 700 000 de do
lari. Această cifră bate toate 
recordurile anterioare în ma
terie de asigurări ale fotba
liștilor profesioniști.



TURNEUL 
DE BOX
(Urmare din pag. 1) 

prinde risipind, în schimb, 
multă energie. Bătaia în care 
vrea să se angajeze îi aduce 
observația arbitrului pentru 
atac cu' capul.

După greșelile flagrante să- 
vîrșite în celelalte gale acum 
arbitrii pe care i-am văzut 
conducînd marți seara cad în 
cealaltă extremă. Probabil 
jocurile au fost făcute !... Vic
tor nu renunță la ofensivă și 
Gali face totul pentru a-1 în
curca.

Ambii combatanți sînt e- 
puizați dar mai norocos în 
loviturile aruncate la întîm- 
plare se dovedește a fi Gali 
ai cărui pumni se sprijină 
mai des pe Zilberman. Este 
și acesta un fel de a termina 
în picioare. Repriza îi poate 
fi acordată maghiarului, la 
un minim avantaj. în final 
arbitrul anunță victoria justă 
a lui Zilberman, la puncte.

(Patru buletine 60 p. pen
tru român, unul 59-58 tot în 
favoarea lui. Deci 5-0 victorie 
indiscutabilă).

La cat. 81 kg ION MONEA 
a mai trecut, în felul sau, de 
încă un adversar obținînd 
decizia Ia puncte. Dar vă 
mărturisesc, dacă nu s-ar fi 
petrecut aici atîtea neregula- 
rități în arbitraje și în ring, 
de pe urma cărora a fost frus
trat și Ciucă, în plenitudinea 
mijloacelor sale fizice, dar și 
alți multi boxeri, aș fi spus 
despre Intîlnirea lui Monea 
multe lucruri amare. Așa 
însă, invitația la ocolirea spor
tivității fiind lansată de unii 
arbitri" și practicată în repe
tate rînduri, voi fi mai indul
gent față de comportarea 
campionului nostru ca și față 
de complimentul care i s-a 
făcut cînd a fost declarat în
vingător in fața nigerianului 
Fatai. Un atlet minunat, nige
rianul din fața lui Monea, 
stingaci, cu brațe lungi și 
siluetă plăcută. El nu a ști.ut 
ce să-i opună vulpoiului cu 
care și-a încrucișat mănușile 
și s-a lăsat plimbat trei re
prize fără a putea să-și folo
sească nici vigoarea, nici alon- 
ja și nici condiția fizică, pe 
care i-o bănuiesc mai bună 
decit a lui Monea.

Campionul nostru a ieșit cu 
nasul însîngerat, răsuflînd 
din greu după cele trei repri
ze de lupte făcute pe ringul 
de box. Publicul a fluierat 
îndelung partida aceasta lip
sită de spectacol.

A fost, rîndul tînărului CA- 
LISTRAT CUȚOV să ne a- 
ducă o mare bucurie. Cam
pionul țării a obținut califica
rea în semifinale, ca urmare 
a victoriei repurtate miercuri 
asupra bulgarului 'Pilicev. Pri
ma repriză s-a caracterizat 
prin schimburi rapide, de la 
distanță, echilibrul fiind vizir 
bil. Cuțov a atacat decis în 
rundul secund și, deși a fost 
avertizat de două ori pentru 
lovituri cu mănușa deschisă, 
nu s-a descurajat. Dimpotrivă, 
el l-a obligat pe Pilicev să se 
mențină mereu în defensivă 
și să obstrucționeze. Arbitrul 
nu i-a acordat însă decît „a- 
tenții". In ultimele trei mi
nute de luptă Cuțov și-a înte
țit atacurile, obținînd o vic
torie frumoasă care-i asigură 
deocamdată medalia de 
bronz.

OPȚIUNI PENTRU FINALELE
* 9

(Urmare din pag. 1)

altceva decit la o întrecere. 
Reprezentantul nostru, despre a 
cărui cursă, din această cauză, 
nu vă. pot da amănunte, pen
tru că nu am avut posibili
tatea de a-l întîlni și deoarece 
accesul presei în incinta locu
lui concurenților nu este ad
mis, s-a clasat pe locul al 
doilea fiind întrecut de suede
zul Rol/ Petersson, unul din
tre favorlțîi probei. Timpul lut 
Andrei 4:03,7 iar al învingă
torului 4:02,6. In acest fel Con- 
țolenco s-a calificat pentru se
mifinale.

Interesîndu-mă, am aflat că 
umiditatea aerului era, la ora 
concursului de... 100Qh, vlntul 
foarte slab 0,9 m pe secundă; 
temperatura apei 20 grade; vizi
bilitatea maximă 100 m.

Patzaîchin invinge detașat
dar atenție la timpii

din seria a ll-a...
Următoarea probi la startul 

căreia s-a aliniat un alt spor
tiv al tării noastre a fost cea 
de canoe simplu 1000 m. In 
prima serie se prezintă marea 
noastră speranță, tînărul dar 
ambițiosul twin Patzaîchin. 
Principalul său adversar, sue
dezul Emanuelsson cu care ti
vea să-și desfășoare disputa 
pentru primul loc in seria eli
minatorie (din care trei se ca
lificau direct în finală). Patzai- 
chln a reușit aceasta și încă 
destul de comod, fiind singurul 
dintre cei 6 participant la se
ria respectivă care a coborît 
sub 4:30 (4:28,3), cel de al doi
lea clasat, Emanuelsson avind 
4:32,4. Aici doresc să vă infor
mez că deși Patzaîchin a avui 
o bună dispoziție și era clar că 
ritmul său este cel mai ridicat 
față de al adversarilor săi, in 
seria următoare timpii au fost 
mult superiori celui obținut d» 
Ivan. Ciștigătorul seriei a doua 
Detlef Lewe, din R.F. a Ger
maniei, cunoscut sportivilor 
care practică sportul acesta, 
a realizat 4:24,5 iar următorii

DE LA O ZI
LA ALTA

AUSTRALIA—a 4-a semifinalistă 
la hochei pe iarbă

Intrecînd, într-un meci de ba
raj, formația Kenyeî cu scorul de 
3--2 (1—1), echipa Australiei a
căpătat dreptul de a juca în 
semifinalele competiției. Acestea 
programează joi partidele Pakis
tan — R.F. a Germaniei și india 
— Australia. Specialiștii prono- 
stichează o nouă finală India — 
Pakistan.

La polo; IUGOSLAVIA 
calificată la golaveraj

Ungaria și U.R.S.S. au ob
ținut calificarea cu destulă ușu
rință la capătul întrecerilor din 
grupa A. în mod cu totul sur
prinzător (cunoscută fiind. valoa
rea ei) este succesul formației 
italiene, clasată pe primul loc 
în grupa secundă. Șquadra 
azzurra a învins la limită princi
palele ei adversare, R.D.G. și Iu
goslavia, nepierzînd decît un sin
gur punct (3—3) în fața Olandei.

în fine, formația R.D. Germane 
a întrecut destul de ușor selec
ționata Olandei cu scorul de 
8—3 (2—0, 1—0, 2—2, 3—1), tota- 
lizînd 11 puncte (din 14 posibile) 
cu un golaveraj de 66—22. Dar 
în ultima partidă, Iugoslavia a 
învins Japonia cu 17—2 (6—1,
2—1, 5— 0, 4—0), totalizing. tot 11 
puncte, cu un golaveraj de 
65—18.

Așadar, în semifinale se vor 
întîlni Ungaria cu Iugoslavia și 
Italia cu U.R.S.S.

Evgheni Petrov, câștigătorul probei de skeet.

Două baraje la sheet
Gheorghe Sencovici 

pe locul 11

Pe lîngă spectaculozitatea spe
cifică întrecerilor de talere, pro
ba de skeet a fost deosebit de 
pasionantă și datorită evoluțiilor 
punctajelor înregistrate de pre- 
tendenții la medalii. De exemplu, 
în ziua a doua, sovieticul E. Pe
trov, italianul H. Garagnani șl 
vest-germanul K. Wirnhier au 
obținut cifra maximă, 100 de ta
lere doborîte din tot atitea posi
bile. Și astfel, toți trei s-au 
aflat la egalitate, fiecare cu cite 
198 t. Pentru departajare au fost

doi calificați pentru finală av 
obținut, de asemenea, crono
metraje bune : maghiarul Tibor 
Tatai 4:25,5 și cehoslovacul Jiri 
Cvrtecka același timp cu re
prezentantul nostru. Deci lupta 
va fi foarte strînsă și se va de
cide. probabil, pe ultimii metri.

O surpriză plăcută
O plăcută surpriză ne-a furni

zat proba de caiac simplu fete 
500 m, unde Viorica Dumitru a. 
înlocuit-o in ultimul moment pe 
Valentina Serghei. Intr-o com
panie puternică, Viorica (ah, 
cind scriu acest nume mă și gln- 
desc la cealaltă Viorica a dele
gației române, deținătoarea 
primei medalii de aur și tare 
nu m-a.r supăra să pot scrie 
curind ceva chiar despre ba
nalitatea unei coincidențe) a 
avut inițiativa pe toată durata 
cursei și n-a cedat-o nici pe 
ultima ei parte atunci cind ad
versarele au presat-o. Ea și-a 
asigurat locul în finală, alături 
de Renate Breuer (R.F.G.) și 
olandeza Mleke Jaapies.

înaintea acestei probe, ceața 
a început sâ se ridice și am 
văzut poate cel mai senin ce' 
de cînd sînt aici. A început să 
fie și cald, ca deobicei și nu
tresc speranța că pînă la urmă 
și în privința rezultatelor va 
fi așa cum ne-au obișnuit spor 
tivii acestui lot.

Cel mai bun timp 
din eliminatorii 

la caiac dublu 1000 m
Dar iată că se dă startul in

tr-o altă probă în care sintem 
foarte interesați: caiacul de 2. 
Aci se află in prima serie șl 
Vernescu cu Sciotnic. Preve
dem o luptă strinsă, in seric 
figurină echipaje redutabile, 
dintre care poate fi furnizat 
chiar viitorul campion olimpic. 
Se anunță că strock este Sciot
nic, fapt care mă surprinde 
deoarece discutasem acum cî
teva zile cu Vernescu și-mi 
spusese că s-au stabilit defi

necesare două baraje a cîte 25 t. 
In primul,- Petrov a lovit 25 t, 
iar Garagnani șl Wirnhier cîte 
24. In următorul baraj, Ga
ragnani a realizat 24 t, iar Wirn
hier 23 t. Clasament : 1. E. Pe
trov (U.R.S.S.) 198 t. (după ba
raj); 2. R. Garagnani (Italia) 19a 
t (d.b.), 3. K. Wirnhier (R.F. a 
Germaniei) 198 t (d.b.), 4. I. Țu- 
ranov (U.R.S.S.), 5. M. Gianella 
(Peru) 196 t, 6. N. Atalah (Chile) 
194 t, 7. J. Jottar (Chile) 194 t,
8. P. Xanlhakos (Grecia) 194 t,
9. M. Michailidis (Grecia) 192 t,
10. E. Petersen (Danemarca) 191 t,
11. GHEORGHE SF.NCOVICI (RO
MANIA) 191 t.

Sărbătoare mexicană 
in piscina Alberca...

Vă puteți închipui cu ușurință 
despre ce este vorba. Gazdele 
acestei minunate Olimpiade, care 
au scăpat printre degete în zi
lele precedente cîteva titluri 
olimpice, au intrat, in sfîrșit, în 
posesia primei medalii de aur.

Eroul național al Mexicului în 
această seară de vis pentru cei 
15 000 de spectatori înghesuiți li
teralmente în piscina Alberca, 
este tînărul (17 ani) Felipe Mu
noz. sau „el tibio“ cum îi mai 
numesc compatrioții săi, care in 
proba de 200 m bras a obținut o 
strălucită victorie. Nu vă puteți 
închipui entuziasmul spectatori
lor, ascultând imnul țării lor pen
tru prima oară la J.O. și apoi, 
năvălind pur și simplu pe margi
nea piscinei pentru a purta în 
triumf pe cel care peste noapte 
(puțini erau cei care îi acordau 
sanse) a devenit campion olim
pic (2:28,7) în proba brasiștilor.

Desfășurarea propriu-zisă a 
cursei a fost de un mare drama
tism. Kosinski și Henninger au 
luat startul cel mai rapid și au 
întors primii Ia 50 de metri. 
După cea de a doua lungime, in 
frunte se afla tot recordmanul 
mondial al probei (1:12,3 la 100 
m), urmat de Henninger, Job și 
abia în poziția a 4-a Munoz. La 
150 de metri, Henninger a trecut 
în frunte, lăsînd impresia că a 
scăpat în cîștigător. Din urmă 
însă au atacat puternic Job,

Kosinski și Munoz. La 170 de 
metri — patru înotători pe ace
eași linie, și din acest moment 
mexicanul s-a desprins irezisti
bil și nu a mai putut fi ajuns 
pînă Ia sosire.

A doua finală a zilei (200 m 
liber femei) a adus lui Debie 
Meyer — după o aprigă luptă cu 
compatrioatele sale . Jane Heiine 
și Jane Barkman — o nouă me
dalie de aur. Condusă pe primii 
50 de metri de australianca Lynn 
Bell, Meyer a revenit puternic, 
înloreînd Ia 100 m în 64 de se
cunde. Pe celelalte două lungimi 
însă, ea a fost egalată de Henne 
și Barkman, fiind nevoită să 
depună eforturi deosebite pentru 
a învinge (cu cîțiva zeci de cen
timetri) în final.

nitiv la formula inițială deoa
rece merge mai bine așa, după 
cum fusese de părere și Sciot- 
•nic. Abia aștept să-i văd opă
rind și cind se zăresc îmi dau 
seama că în față este Bebe Ver
nescu. Ambii trag cu nădejde 
și reușesc să treacă primii la 
sosire după o cursă în care, 
incepînd din start (foarte bun) 
șl pînă la 500 m, reușiseră să 
conducă menținind șefia seriei 
chiar și la repetatele atacuri ale 
formației maghiare, mai insis
tente la 300 m. cînd îi și de
pășesc pe suedezi, la 600 m 
unde se apropie pînă la 3/4 de 
barcă de echipajul tricolor. Pe 
ultimii 200 m sovieticii mă
resc strockul și reușesc să treacă 
de suedezi, califieîndu-se, oare
cum surprinzător, in semifinale 
in dauna sportivilor nordici 
care vor trebui să se prezinte 
în recalificări. Timpul cuplului 
Vernescu-Sciotnic 3:36,5, al ma
ghiarilor 3:37,9, al sovieticilor 
3:40,9, Suedia doar 3:42,8(1). în 
seria următoare, victoria a re
venit cuplului austriac cu 3:38.9. 
pe locurile următoare sosind O- 
landa 3:42,0 și Italia 3:44,1. Re
zultate oarecum neașteptate de
oarece au rămas dincolo de 
locul 3 echipajele R.F. a Germa
niei, Finlandei și Canadei. Dar. 
asta-i Olimpiada !

0 adevărată finală
La canoe 2, Patzaichin șl. 

Serghei Covaliov au luat star
tul în seria a 2-at alături de 
Ungaria, Japonia, Bulgaria, Ca
nada și R.D. Germană. In cea 
dinții serie, foarte disputată și 
cu rezultatul cunoscut de-abia 
pe linia de sosire, învinseseră 
sovieticii cu 4:09,9, urmați de 
Suedia cu 4:10,5 și R.F. a Ger
maniei cu 4:11,4

Cursa echipajului nostru a 
fost o adevărată finală la care 
a participat alături de el șî 
cel maghiar. încă de la start, 
Patzaichin și Covaliov se insta
lează în frunte, pe primul plan 
al întrecerii menținîndu-se și

Imagine din partida de fotbal Ungaria—Japonia (5—0) in care Sziics înscrie ultimul gol 
pentru echipa sa. (Teiefoto : A. P. — AGERPRES).

In sfîrșit, Roland Mathes, con- 
firmind majoritatea pronosticu
rilor, a cîștigat finala la 100 m 
spate. Elevul din Erfurt (17 ani,
I, 86 m și 64 kg) a întors excep
țional lâ 50 de metri, lăsîndu-și 
literalmente adversarii țintuiți 
pe loc. El a dominat autoritar 
cursa în continuare, realizînd un 
timp excelent (58,7).

Rezultate tehnice : 200 m bras 
(B) : 1. FELIPE MUNOZ (MEXIC) 
2:28,7 — campion olimpic, 2. Vla
dimir Kosinski (U.R.S.S.) 2:29,2,
3. Brian Job (S.U.A.) 2:29,9, 4.
N. Pankin (U.R.S.S.) 2:30,3, 5. E. 
Mihailov (U.R.S.S.) 2:32,8, 6. E. 
Henninger (R.D.G.) 2:33,2, 7. P. 
Long (S.U.A.) 2:33,6, 8. O. Tsuru- 
min (Japonia) 2:34,9.

200 m liber (F): 1. DEBIE 
MEYER (S.U.A.) 2:10,5 (rec.
olimpic) — campioană olimpică, 
2. Jane Henne (S.U.A.) 2:11,0, 3. 
Jane Barkman (S.U.A.) 2:11,2, 4» 
Gabriele Wetzko (R.D.G.) 2:12,3,
5. Mirjana Segrt (Iugoslavia)
2:13,3, 6. Claude Mandonnaud
(Franța) 2:14,9, 7. «Lynn Beli
(Australia) 2:15,1, 8. Olga Kozi- 
cova (Cehoslovacia) 2:16,0.

100 ni spate (B) : 1. ROLAND 
MATHES (R.D.G.) 58,7 (rec. olim
pic) — campion olimpic, 2. 
Charlse Hickox (S.U.A.) 60,2, 3.
Ron Mills (S.U.A.) 60,5, 4. Larry 
Barbiere (S.U.A.) 61,1, 5. J. Sliaw 
(Canada) 61,4, 6. B. Schoutsen 
(Olanda) 61,8, 7. R. Blechert
(R.F.G.) 61,9, 8. F. Del Campo 
(Italia) 62,0.

Campion ia spadă— 
GYOZO KULCSAR

Proba -individuală de spadă s-a. 
încheiat cu victoria sferimerului 
maghiar Gyozo Kulcsar. Noul 
campion olimpic a fost stabilit 
după un turneu de baraj la care 
au mai luat parte Grigorii Kriss 
(U.R.S.S.) și Gianluigi Saccaro 
(Italia), toți cu cîte 4 victorii la 
încheierea turneului final. Bara
jul a fost cîștigat de Kulcsar. 
Campionul olimpic de la Tokio, 
Kriss s-a clasat pe locul 2„ Pe 
locul 3 — Saccaro (locul 4 la
J. O. de la Tokio).

în continuare, clasamentul fi» 
nai se prezintă astfel ; 4. Viktor 
Mondzolevski (U.R.S.S.) 2 v.; 5.
Herbert Polzhuber (Austria) 1 v.,
6. Jean Pierre Allemand (Franța) 
nici o victorie.

Exercițiile impuse au fost 
dominate de gimnaștii sovietici 

și japonezi
Exercițiile impuse ale gimnaști- 

lor . au fost' .programate marți. 
Au luat startul 16 echipe și nu
meroși concurențî individuali. 
Sportivii sovietici și cei japonezi 
au dominat de o manieră cate

maghiarii ca și bulgarii. Dar 
la 500 m primii trec românii
(timpul la 500 m: 1:15,4). După 
trecerea prin acest punct, dife
rența dintre cele două bărci este 
de numai cîțiva centimetri. 
Faptul că cele două cupluri 
sini pe culcare alăturate dă 
posibilitatea urmăririi foarte 
precise a disputei. Avem chiar 
impresia că cei patru trag 
acum umăr la umăr și parcă 
la o aceeași ambarcațiune, atit 
de sincronizate sînt gesturile 
lor. Vor ceda Patzaichin și Co
valiov ? In fond au calificarea 
în finală asigurată, deoarece 
ceilalți adversari sînt departe 
in urmă. Se pare că pentru 
canoiști și caiaciști asemenea 
manevre tactice nu prea există. 
Nu le sînt îngăduite nici de 
către antrenorul lor. Radu Hu- 
fan și nici pe ei nu-i mal sa
tisfac. In fond, așa cum îmi 
Apunea într-una din zile, cind 
asistam la disputele celor de la 
canotaj academic, Patzaichin: 
„adversarul trebuie să știe că 
ești mai tare ca el,. Dacă ai 
ocazia, e bine să-l bați de cîte 
ori poți și în serii, și în semi
finale. să te știe de frică și să 
te respecte”. După cum se 
vede, ei s-au ținut de cuvint. 
Aștept afișarea rezultatelor 
pentru a-mi da seama ce dife
rență a fost între eî și echi
pajul maghiar

Sosire la mare luptă in proba 
de dublu fete

Intre timp s-a dat startul in 
proba feminină de caiac 2 — 
500 m. Valentina Serghei 
și Viorica Dumitru — pe 
culoarul 1, alături de echi
pajele S.U.A., U.R.S.S., Me
xicului, Canadei și R.F a 
Germaniei. Protagoniste trei 
echipaje: România, U.R.S.S. și 
R.F. a Germaniei. Toate trei sînt 
pe același plan după prima sută 
de metri. Apoi, sportivele din 
R.F. a Germaniei, mai energice 
încep să se distanțeze, în vre- 

gorică întrecerea, ocupind — 
înaintea exercițiilor liber alese — 
locurile fruntașe ale clasamen
tului. Un ușor avantaj are con
curentul sovietic Mihail Voronin, 
campionul absolut de la ultima 
ediție a campionatelor mondiale, 
care conduce cu trei zecimi un 
„careu“ de japonezi. Urmează alți 
patru gimnaști din echipa URSS. 
De remarcat că renumitul Franco 
Menichelli, cel mai bun ^gimnast 
italian și component de bază al 
echipei sale reprezentative, s-a 
accidentat și a părăsit concursul, 
lată, de altfel, clasamentele la 
încheierea exercițiilor impuse : 
individual compus : Mihail Voro
nin (U.R.S.S.) 57,90 p, A. Naka- 
iama (Japonia) 57,60 p, S. Kato 
(Japonia) 57,50 p, E. Kenmotsu 
(Japonia) 57.10 p, T. Kato (Ja
ponia) 57,10 p, Serghei Dlamidov 
(U.R.S.S.) 57,10 p, Valeri Karasev 
(U.R.S.S.) 56,70 p, Viktor Klimen
ko (U.R.S.S.) 56,70 p, Viktor Li- 
sițki (U.R.S.S.) 56,65 p, Miroslav 
Cerar (Iugoslavia) 56,55 p; echipe: 
Japonia 286,40 p, Uniunea Sovie
tică 285,15 p, R.D. Germană 
277,50 p, Cehoslovacia 276,50 p, 
Polonia 275,15 p, Iugoslavia 273,15 
p, Finlanda 272,05 p, Elveția 
272,00 p, Statele Unite 271,60 p, 
R.F. a Germaniei 271,25 p.

Campionii mondiali învinji!
Mare surpriză în semifinalele 

turneului de baschet, unde „5“-ul 
Iugoslaviei a realizat o neaștep
tată victorie (dar pe deplin me
ritată) în fața campionilor lumii, 
baschetbaliștii sovietici. . Jocul s 
început intr-un ritm alert și 
campionii balcanici, foarte in

spirați In acțiunile ofensive și cu 
o bună precizie în aruncările la 
coș au trecut la conducerea o- 
perațiilor : 8—4, 12—6, 20—14. E- 
chipa sovietică, nervoasă, ratea
ză foarte mult mai ales de sub 
panou, unde domină evident prin 
înălțimea pivoților, șl formația 
lui Daneu și Koraci termină re
priza în avantaj (31—27).

I-a reluare, antrenorul Go- 
melski a introdus în teren pe 
Paulauskas în locul lui Voinov 
și echipa sa reface handicapul. 
Mai mult chiar, în min. 31, for
mația sovietică conducea cu 
40—35. Ieșirea din joc (pentru 
5 greșeli personale a lui Koraci) 
ambiționează pe coechipierii săi; 
care impulsionați de verva deo-

me ce sovieticele se mențin la 
același nivel cu Viorica și Va-
lerțtina. Departe însă de a se 
fi epuizat, lupta continuă pen
tru că româncele, păstrîndu-și 
strockul, le depășesc pe sovie
tice iar mult mai în față con
curentele din R.F. a Germa
niei par să fi scăpat în cîștigă- 
toare. După jumătatea probei, 
o nouă schimbare: Piniae- 
va și Seredina revin a- 
menințind locul doi ocupat 
de fetele noastre al că
ror ritm a scăzut simțitor. A- 
celași lucru îl observ și la e- 
chipajul care conduce. Dar, 
spre final, un nou raport de 
forțe ; cele care măresc stroc
kul sînt reprezentantele noastre 
și împreună cu ele și sovieticele 
care se apropie amenințător de 
Zimmerman și Esser pe care 
însă nu le mai pot întrece. 
Ordinea sosirii rămine aceeași 
de pînă acum, adică: R.F. a 
Germaniei, România, U.R.S.S. 
Vom revedea cu plăcere rein- 
tilnirea lor în finală. Timpul 
realizat de R.F. a Germaniei 
1:59,5; România 1:59,6 șl 
U.R.S.S. 1:59,9.

Realizați prin urmare ten
siunea luptei. Timpul primei 
clasate în seria a doua: Un
garia 2:01,0. Deci, atenție !

Bravo pentru cei „patru"!...
Start la caiacul de 4, marea 

noastră ambiție. Echipajul ro
mân — pe culoarul. 7, cel mai 
bun pe timp de vini, fiind 
protejat de tribune. Acum este 
calm aproape deplin. Confrun
tare cu Norvegia,. Danemarca, 
Finlanda, Australia. Avalanșă 
dezlănțuită de padele și de la 
început in • față se situează e- 
chipajele României . și Norve
giei. Se mențin foarte aproape 
Australia, Finlanda și Danemar
ca. Un pluton de 4 cu ai noștri 
in frunte se apropie de sosire. 
Pe ultima sută de metri româ
nii se detașează net dovedind 
mai multe resurse. Locul doi 
Norvegia, trei Finlanda. Deci, 
in semifinale. Bravo, nu pentru 
victorie ci pentru comportarea 
celor 4: A. Galenic, D. Iva
nov, H. Ivanov, M. Turcaș.

sebită a lui Daneu și Cermak 
pornesc într-o veritabilă cursă 
de urmărire. Cînd mai era,u 5 
minute de joc, U.R.S.S. conducea 
cu 52—51 și apoi 55—51. Din a- 
cest moment însă, Skansi reu
șește cîteva acțiuni excepțio
nale, care aduc echipa Iugosla
viei din nou în avantaj: .........
La ' ...................
50 
a 
nou 
format

această 
de 

ratat
(!),

61—60. 
situație (mai erau 

secunde) ' Sakandelidze 
singur de 
Tvetkovici 

apoi două 
și Belov

sub pa- 
a trans- 

aruncări 
libere (63—60) și Belov a mai 
înscris două puncte exact în mo
mentul . în care sirena anunța 
sfîrșitul partidei. Scor.final: 63—62 
(31—27) în favoarea echipei iugo
slave, care va întîlni în . finala 
turneului reprezentativa S.U.A.-

Au înscris : Skansi 15, Koraci 1?, 
Daneu 9, Cermak 8, Rajkovicl 6. 
Ciosiei 6, Raznatovici ,5 și Ma- 
roevici 2 pentru învingători, res
pectiv Belov 14, Paulauskas 12, 
Ton-son 10, Polivoda 9, Lipso 6, 
Kovalenko 3, Krlkun 4, Andreev 2, 
Sakandelidze 2 pentru învinși.

In cea de a doua semifinală, 
campionii olimpici; baschetbaliștii 
din S.U.A., avînd în White (14), 
Barrett (14) și Haywood (12) cel 
mai buni oameni a întrecut, re
lativ ușor, echipa Braziliei: 74—63 
(42—26). Din formația sud-ameri- 
cană, ;cel mai bun jucător a 
fost Menon (20). Alte rezultate: 
Polonia — Italia 66—52 (28—31); 
Mexic — Spania 73—72 (31—31).

Seyfi Tatar (Turcia) și Ivan Mihailov (Bulgaria) au fur
nizat un spectacol excelent in limitele categoriei pană.

(Telefoto: A. P. — AGERPRES)

BOX: ora 13 (19) și ora 
17 (1) — semifinalele com
petiției.

CAIAC-CANOE: ora 9 (17)
— semifinale.

CÂtARlE: ora 10 (18) — 
Marele premiu olimpic de 
dresaj.

, FOTBAL: ora 15,30 (23,30)
— finala pentru. locurile 
3—4 : Mexic — Japonia.

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

HOCHEI PE IAKBA: ora 
11 (19) și ora 12,45 (20,45) — 
semifinale: India — Austra
lia și, respectiv. Pakistan — 
R.F.G.

LUPTE GRECO-ROMANE : 
ora 10 (18) și ora 17 (23) — 
meciuri eliminatorii.

NATAȚIE; de la ora 10 
(18) — 200 m fluture B (se

CAIAC: participă în semi
finale echipajele Andrei Con- 
țolenco (K 1), Aurel Vernes- 
cu-Afanasie Sciotnic (K 2), 
Anton Calenic, Dimitrie Iva
nov, Haralamb Ivanov, Mi
hai Turcaș (K 4).

LUPTE GRECO-ROMANE : 
Gheorghe Stoiciu, Ion Ba
ciu, Simion Popescu, Ion 
Enache, Ion Țăranu, Nicolae 
Neguț, Nicolae Martinescu

UNGAR1A—BULGARIA
in finală la fotbal

Pe stadionul Jalisco din Guada
lajara echipele Mexicului șf 
Bulgariei s-au înfruntat în pri
ma semifinală a turneului de 
fotbal. Meciul a fost extrem de 
echilibrat și s-a încheiat cu vic
toria la limită a 11-lui bulgar. 
Jerov a deschis scorul în minutul 
6, iar cu 120 de secunde mai târ- 
ziu Atanas Hristov a majorat a- 
vantajul formației sale. în con
tinuare, fotbaliștii mexicani au 
asaltat poarta adversă, dar n-au 
reușit decît să reducă din handi
cap1’ prin Morales, Ia o învălmă
șeală în fața porții lui Guerov.

Nici nu începuse bine repriza 
secundă și mexicanul Pulido, re- 
luînd eu capul o centrare a lui 
Morales, a restabilit egalitatea 
pe tabela de marcaj (2—2). Tri
bunele se aflau în delir. Numai 
pentru 10 minute însă, deoarece 
Dimitrov, la capătul unei acțiuni 
personale, a marcat cel de al 
treilea gol, iar echipa sa a apă
rat cu strășnicie acest minim 
avantaj pînă la fluierul final al 
arbitrului etiopian Terekuen.

Selecționata Ungariei a cîștigat 
mult mai ușor, decît se așteptau 
cei 20 000 spectatori prezenți pe 
stadionul Azteca din capitala 
Mexicului, a doua semifinală, 
care le-a opus pe revelația tur
neului, echipa Japoniei. Campio
nii olimpici au învins cu 5—0 
(1—0), anunțîndu-se din nou prin
cipali pretendent! la medaliile de 
aur.

Partida a început cu atacuri 
puternice ale japonezilor și în 
min. 6 Miyamoto Teruki, singur 
cu portarul Fater, a ratat o 
mare ocazie. In min. 29, jucă
torii maghiari au deschis scorul 
prin Sziics, care a reluat impa- 
rabil din voie o pasă a lui No
wak. De altfel, Sziics avea să 
mai înscrie două goluri în repri
za secundă (min 58 și 73), cînd 
reprezentativa ' Ungariei a domi
nat cu autoritate, impunîndu-și 
neta superioritate tehnică și fi
zică. Celelalte goluri ale partidei 
se datoresc fundașului Nowak, 
care a transformat două lovituri 
de la 11 metri acordate de arbi
trul brazilian Romualdo Filho.

Așadar, Ungaria și Bulgaria tșî 
vor disputa finala turneului pro
gramată sîmbătă 26 octombrie, 
iar echipele Mexicului și Japo
niei vor lupta în continuare pen
tru medaliile de bronz.

Sferturi de finală la box
Cat. pană : Robinson (S.U.A.) 

b.p. Kallat (R.A.U.); Mihailov 
(Bulgaria) b.p. Tatar (Turcia) ; 
cat. ușoară: Bessala (Camerun) 
b.k.o. II Lwipa (Zambia); Wolke 
(R.D.G.) b.p. Arrais (Brazilia) ; 
Sandal (Turcia) b.k.o.t. Ii Ki- 
riakov (Bulgaria); Ramirez 
(Mexic) b.p. Ekpnomaikos (Gre
cia); Musalimov (U.R.S.S.) b.p. 
Duran (Spania); cat. semimijlo- 
cie: Guilloti (Argentina) b.p. Pa- 
duano (Canada) ; Muniz (S.U.A.) 
b.p. Hebeisen (Elveția); cat. mij
locie: Finnegan (Marea -Britanie) 
b.p. Parlov (Iugoslavia); Jones 
(S.U.A.) b.p. Gheorghiev (Bulga
ria) ; Zaragoza (Mexic) b.p. Hej- 
d.uk (Cehoslovacia) ; Kiseliov 
(U.R.S.S.) b.p. Rudkowskî (Polo
nia) ; cat. semigrea; Rocha 
(Mexic) b.p. Lubbers (Olanda).; 
Dragau (Polonia) b.p. Facchine-ttî 
(Italia): Stankov (Bulgaria) b.p. 
Malherbe (Franța), P o z rvi a. k 
(U.R.S.S.) b.p. Schlegel (R.D.G.); 
cat. grea: Bambini (Italia) b.p. 
Pandov (Bulgaria); Chepulis 
(U.R.S.S.) b.k.o.t. III Anders 
(R.D.G.).

rii), 200 m fluture F (serii), 
200 m liber B (serii), 400 m 
mixt F (serii); ora 17 (1) — 
sărituri de la platformă B 
(eliminatorii), 800 m liber F 
(FINALA), 200 m fluture B 
(FINALA), 200 m fluture F 
(FINALA), 200 m liber B 
(FINALA).

POLO: de la. ora 9 (17) — 
semifinale,

SCRIMA : de la ora 8 (16) 
— spadă echipe (eliminato
rii), floretă echipe F (elimi
natorii și semifinale); de la 
ora 16,30 (24,30) — floretă
echipe F (finale 5—6, 3—4), 
spadă echipe B (eliminatorii), 
ora 19 (6) — floretă echipe 
F (FINALA locurile 1—2).

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

și Constantin Bușoi evoluea
ză în turul doi.

e micul ecran
17,30—19 : Rezumat filmat 

de la întrecerile din 23 oc
tombrie.

19,05—19,30 s înregistrare de 
la natație.

21—22 : înregistrare de la 
gimnastică.

23—23,43 : Transmisie di
rectă a semifinalelor de la 
caiac-canoe.
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