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A XIX*  OLIMPIADA
I. PATZAICHIN și S. COVALIOV

medalie de aur în proba de canoe2-1000m

nu-

(C .2 
1000 
și C 
iele 
care

pescar. Practică 
cadrul 

înălțime 
75 kg. 
în 1965

IVAN PATZAICHIN. Năs
cut la 26 noiembrie 1949, în 
localitatea Crișan — Mila 23. 
Profesia — pescar. Practică 
sportul canoei din 1967 în 
cadrul clubului Dinamo. înăl
țime 1,78; greutate 74 kg. 
Campion național în 1968 (2) 
deși este încă junior ! Fiind 
foarte tînăr și neavînd decît 
un an de la debutul compe- 
tițional, nu are înscrise în 
palmaresul internațional de
cît cîteva victorii și locuri 
fruntașe în clasamentul di
feritelor probe. Selecționarea 
lui în echipa olimpică a Ro
mâniei și, mai mult, acorda
rea încrederii de a ne repre
zenta în două din probele 
competiției de la Xochimilco 
(la simplu și, împreună cu 
S. Covaliov, la dublu) au fost 
însă pe deplin justificate de 

< marele progres realizat de 
acest tînăr pe cît de talen
tat și înzestrat, pe atit de 
conștiincios în pregătire.

Antrenor s Radu Huțan.

SERGHEI COVALIOV. Năs
cut la 14 octombrie 1944, în 
localitatea Crișan — Mila 23. 
Profesia 
sportul din 1965 în 
clubului 
1,73 m;

Ieri au continuat lucrările Plenarei Comitetului Central 
Partidului Comunist Român. Au participat ca invitați cadre 

de conducere din Ministerul Sănătății, șefii direcțiilor sanitare 
județene, conducătorii unor unități sanitare din țară, profesori 
și alți specialiști din instituțiile centrale și locale de sănătate 
șii asistență medicală.

La ultimul punct al ordinei de zi plenara a analizat starea 
de sănătate a populației și a dezbătut măsurile privind per
fecționarea organizării rețelei sanitare și îmbunătățirea asis
tenței medicale în Republica Socialistă România. Studiul supus 
discuțiilor plenarei a fost elaborat de către Ministerul Sănă- 
nății pe baza consultării unui mare număr de specialiști din 
domeniul științei și practicii medicale, a organelor de partid 
și de stat, și examinat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.

La discuții au luat cuvîntul tovarășii : Gheorghe Necula, prof, 
dr. Teodor llea. Constantin Drăgan, dr. Dan Enăchescu, An
ton Moisescu, prof. dr. Aurei Nana, Constantin Dăscălescu, 
prof. dr. Pius Brînzeu, acad. Vasile Mîrza, dr. Theodor Bădău, 
losif Banc, prof. dr. Nicola® Nestorescu, dr. Ion Pănescu, dr. 
Simion Măgherușan. Petre lonescu, prof. dr. Voinea Marinescu, 
dr. losif Suciu, dr. Mircea Migea, Ion Cosma, acad. Aurel Moga.

în încheiere a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Plenara a aprobat liniile directoare al® activității în dome

niul sănătății publice și a însărcinat Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. să elaboreze, pe baza studiului prezentat și a dez
baterilor din plenară, Directivele Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român cu privire la îmbunătățirea asistenței 
medicale a populației din

De asemenea, Plenara a 
anului viitor o consfătuire pe țară a lucrătorilor din domeniul 
sănătății publice.

Lucrările Plenarei C.C. al P.C.R., au luat sftrșit.

Republica Socialistă România, 
hotărît să se convoace la începutul

LA A XIX-a OLIMPIADA

TREI MEDALII
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la box

Ecaterina IENCIC

Ileana DRIMBA

Olga SZABO

Ana ENE

Maria VIGOL

la floretă echipe

și 
si

în 
la 
la

m și K 4 — 10 000 m). 
afara numeroaselor vic- 
în regatele internațio- 
obținute din 1966 pînă

în 1965 (Snagov) 
la K 2 — 10 000 m; 
(Duisburg) locul I la . 
1000 m, locul II la 

10 000 m.

1000 m ;
mondiale: în
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Dinamo.
greutate

Campion național
— 500 in), 1966 (C 2 —
m), 1968 (C 2 — 500 m 
2 — 1000 m). La diferi- 
regate internaționale ia 
a participat a cucerit 13

locuri I și a ocupat alte 
meroase locuri fruntașe.

Campionate mondiale: 
1966 (Griinau) locul I la
noe dublu 1000 (împreună 
cu Vicol Calabiciov); Cam
pionate europene: în 1965 
(Snagov) locul III la C 2 — 
10 000 m ; în 1967 (Duisburg) 
locul VI la C 2 — 1000 m.

Maestru emerit al sportu
lui. Antrenor î Radu Huțan.

PREDECESORI
LA ONORURILE OLIMPICE

1938 : Vladimir Syrovatka — Jan 
Brzak (Cehoslovacia) 4:50,1

1948 : Jan Brzak — Bohumil
Kxidrna (Cehoslovacia) 5:07,1

1952 : Bent Kase — Finn Hâun- 
stoft (Danemarca) 4:38,3

1958 : Dumitru Alexe — Simion
Ismailciuc (ROMANIA) 4:47,4

1960 : Leonid Gelster — Serghei
Makarenko (U.R.S.S.) 4:17,9

1964 : Andrei Hlmici — Stephan
Oșepkov (U.R.S.S.) 4:04,65

ATLETISMUL DINAMIC

De mai mulți ani echipajul de caiac 4 constituie unul din punctele forte ale echipei 
de caiac-canoe a țării noastre. în componența acestui echipaj sînt sportivi cu o mare expe
riență și putere de luptă, i 
să obțină un mare număr de

ANTON CALEN1C. Născut 
la 1 februarie 1943, la Chi
lia Veche. Profesia — trac
torist. Practică sportul din
1964 în cadrul clubului Dina
mo. înălțime 1,81 m; greu
tate 78 kg. Campion națio
nal în 1965 <K 2 — 10 000 m), 
1966 (K 4 — 10 000 m și 
K 4 — 20 000 m), 1967 (K 4 — 
1000 m, K 4 — 10 000 m și 
K 4 " '
1000

In 
torii 
naie, 
în prezent, și-a înscris în pal
mares cîteva mari succese 
la campionatele europene 
mondiale.

Campionate mondiale: 
1966 (Griinau) locul I 
K 4 — 1000 m și locul IV 
K 4 — 10 000 m ; Campionate 
europene: ’ 
locul V 
în 1967 
K 4 — 
K 4 —

Maestru emerit al sportu
lui. Antrenor: Radu Huțan.

DIMITRIE IVANOV. Năs
cut la 24 septembrie 1944, 
la Sf. Gheorghe. Profesia — 
pescar. Practică sportul din
1965 în cadrul clubului Di
namo. înălțime 1,93 m ; greu-

cu. o pregătire excelentă, calități care le-au creat posibilitatea 
> victorii internaționale la toate competițiile de amploare.

tate 96 kg. Campion natio
nal în 1966 (2), 1967 (3),
1968 (2). în anii 1966 și 1967
— cîștigător a numeroase 
probe în concursurile inter
naționale.

Campionate mondiale: în
1966 (Griinau) locul I la K 4
— 1000 m și locul IV la 
K 4 — 10 000 m; Campionate 
europene: în 1967 (Duisburg) 
locul II la K 4

Maestru emerit al 
Iui. Antrenor : Radu

MIHAI ȚURCAȘ. 
la 18 noiembrie 1942, 
șov. Student anul 
I.E.F.S. Practică sportul din 
1960. A debutat la Clubul 
sportiv școlar din București 
și a continuat activitatea de 
performanță la clubul Dina
mo. . înălțime 1,82 m ; greu
tate 86 kg. Campion național 
în anii 1963, 1964, 1965, 1966,
1967 (3), 1968 (2). Multiplu
cîștigător în regatele inter
naționale desfășurate din 
1963 pînă în prezent.

Jocuri Olimpice: în 1964 
locui III la K 4 — 1000 m; 
Campionate mondiale: în 
1966 (Griinau) locul I la K 4
— 1000 m și locul IV la K 4
— 10 000 m; Campionate eu
ropene : în 1965 (Snagov) lo
cul II la K4 ™ 1000 mț în

10 000 m. 
sportu- 
Huțan. 
Născut 

la Bra- 
V la

1967 (Duisburg) locul II la 
K 4 — 1000 m și locul I la 
K 1 — 4x500 m.

Maestru emerit al sportu
lui. Antrenor: Radu Hutan.

HARALAMBIE IVANOV. 
Născut la 23 februarie 1941, 
în localitatea Crișan. Profe
sia — pescar. Practică spor
tul din 1962 în cadrul clu
bului Steaua. înălțime 1,75 m; 
greutate 80 kg. Campion na
țional în anii 1962, 1963, 1964, 
1965, 1966, 1967, 1968. De a- 
semenea, cîștigător al unui 
mare număr de probe din 
cadrul regatelor internațio
nale.

Jocuri Olimpice: în 1964 
locul IV la K 2 
Campionate
1963 (Jajce) locul I la K 2 — 
1000 m, K 2 — 500 m și 
K 1 — 4 x 500 m, precum și 
locul II la K 4 — 1000 m; 
în 1966 (Griinau) locul III la 
K 1 — 4 x 500 m ț Campio
nate europene: în 1963 
(Jajce) locul I la K 2 — 
1000 m, K 2 — 500 m și 
K 1 —4x500 m, precum și 
locul II la K 4 — 1000 mj 
în 1967 (Duisburg) locul I la 
K 1 — 4 x 500 m.

Maestru emerit al sportu
lui. Antrenor i N. Navasart,

Citiți ' în pag. a lV-« 
relatări de la întrece

rile de joi și vineri

Cea mai veche 
disciplinele fizice, 
mul, rămîne cu 
curgerea vremii, pe 
plan al sporturilor, 
tocmai datorită 
sale care îneîntă tot mai 

mult, cu cit viata devine mai mecanizată, 
fenomen reflectat și în lumea stadionului. 
Folosirea, diverselor materiale ultramoder
ne — dintre care cea mai recentă este 
pista de tartan — nu schimbă nimic din 
această puritate atletică deoarece apelul 
la forța și îndernînarea celor ce-l prac
tică, în noile condiții, este la fel de ener
gic și exclusiv ca și pînă acum, solicitînd 
tot viteza de alergare, forța de aruncare, 
detenta și îndernînarea. Sigur că toate 
noutățile ivite în atletism au produs fră- 
mîntări, mai ales la nivelul oficialităților 
de resort, dar bunul simț a depășit pînă 
în cele din urmă, de fiecare dată, unele 
atitudini conservatoare. Să ne amintim nu
mai de sulițele Held, care au provocat un 
adevărat proces, de prăjina de metal și 
de cea din fibre sintetice, fiecare con
damnată la timpul respectiv și acceptată 
apoi, tot astfel cum astăzi sînt incriminați 
pantofii cu mai multe cuie pe talpă decît 
cei obișnuit! și care, sîntem de asemenea 
siguri, vor fi pînă în cele din urmă ad
miși, depășind momentul critic al zilei. 
Aceasta fiindcă trebuie să se permită tot 
ceea ce în mod onest și general,.fără vă
tămarea sănătății sau a principiilor mo
rale îl poate duce pe om mai departe 
prin propriile sale mijloace fizice^ . Cele 
amintite sînt numai cîteva punctări ale 
unui drum mult mai accidentat decît poate 
rezulta din cele cîteva referiri făcute. la 
un trecut nu prea îndepărtat, și privind 
doar unele materiale folosite. în vederea 
îmbunătățirii performantelor și lărgirii în
drăznelilor sportivului. Dar, mai intere
santă mi se pare o altă evoluție atletică 
și anume aceea a diverselor stiluri în di
ferite probe, mai vechi sau mai noi Aici 
partea de contribuție a tehnicienilor, a 
sportivilor înșiși apare mult mai valoroasă 
și plină de conținut, pentru că, dacă ceva 
explică foarte convingător perenitatea atle
tismului, cred că tocmai aceste adaptări, 
multe dintre ele rezultate din experiență 
și inteligentă iar altele din tehnica indus
trială, se cer amplasate pe primul plan. 
Ne amintim despre felul în care se lua 
startul în probele de sprint și despre re
voluția în materie 
care
Mc 
cine 
ceteze fotografii mai vechi îl va vedea 
pe Paddock sărind cu 4—5 metri înaintea 
sosirii, ceea ce, se părea, că-i conferea 
atletului un mare avantaj față de ceilalți. 
Sau mai tîrziu cînd și-au făcut apariția 
diferitele stiluri la săritura în înălțime 
celebrități ca Albriton sau Osborne au 
creat adevărate școli și au dat posibili
tate multor atlefi să stabilească perfor
manțe maxime și cu un stil, dar și cu ce
lălalt. La prăjină, multă vreme s-a crezut

s-a așezat 
Donald în
va avea

dintre 
atletis- 

toatâ 
primul 

, poate 
purității

produsă de primul om 
în gropi (Bobby 
1884) tot astfel 

curiozitatea să cer-

că aceasta trebuie să fie cu mult mai 
lungă decît înălțimea ce avea să fie ata
cată, ca după aceea să apară o nouă 
metodă în care atletul, gimnast perfect, 
executa o schimbare a poziției mîinilor 
în faza premergătoare trecerii peste șta
chetă, iar după aceea să nu se întrebuin
țeze decît prăjini de dimensiuni aproape 
egale cu înălțimea, ștachetei. Apariția lui 
Parry O’Brien cu al său stil opus tuturor 
celorlalte (se știe că Parry stătea cu spa
tele în direcția de aruncare) a permis ce
lor care l-au urmat, dar și lui însuși, de
pășirea unor granițe pînă atunci neatinse. 
Dar parcă aruncarea discului, la fel de 
veche Ia Olimpiade ca și alergările nu 
a trecut de la podiumul specific stilului 
elenic la vijelioasele piruete de acum ? Și 
iată că aici la Mexico, în fața ochilor 
noștri uimiți, atunci cînd ne mîngîiam cu 
gîndul că viitorul nu ne mai poate învăța 
nimic nou, am fost puși, mai zilele tre
cute, în fața unui tînăr american de 21 de 
ani, student la Medofrd în Oregon, Ri
chard Fosbury, care la început pare puțin 
ridicol cu felul său de a se concentra, se- 
mănînd a rugă sau invocație către forțele 
supranaturale (cu pumnii strînși, cu rnîi- 
nile puțin arcuite, cu nehotărîri de om 
cuprins de adînci neliniști sufletești în 
fața unei decizii vitale) și care se menține 
alături de marii ași ai probei, Gavrilov, 
Skvorțov, de Brown și Caruthers, trecînd 
înălțime după înălțime și încă din prima 
încercare. Rîsetele din tribune au încetat I 
Fosbury încearcă acum recordul olimpic 
și lumea îi oferă liniștea atît de necesară. 
Apoi urcă ștacheta și acum îl amenință 
pe Brumei, care nu mai deține, de cîteva 
minute, decît ur> singur record, pe cel al 
lumii. Stadionul este fascinat de tînărul 
student din Oregon care sare pe .pate 
cu picioarele spre... cer. Un fel de salt 
mortal ca la circ, dar pe spate și trecînd 
o înălțime de peste 2,24 m. Ca și alții, 
am fost iritat, dar încep să am o sinceră 
simpatie pentru acest băiat care deschide, 
poate, un nou drum în istoria atletismu
lui, un drum care-i va duce pe alții la 
salturi de peste 2,50 m și chiar ia unele 
de 3,00 m I Să nu zîmbiți, aduceți-vă 
aminte de Beamon care s-a apropiat de 
9,00 m, dintr-o dată, de Viscopoleanu care 
amenință cei 7,00 m bărbătești, de ciocănarii 
care au depășit 70,00 m și de toți ceilalți 
aflați acum departe de limitele extreme 
de acum 4, 5 sau 10 ani și care-i sufocau. 
Privindu-I pe noul stilist Fosbury vă spun 
drept că i-ași fi dorit chiar de la debutul 
său olimpic, deși era puțin nedrept, să 
plece de la stadion nu numai cu medalia 
olimpică dar și cu recordul mondial, cu 
toate că-1 respect pe Brumei. Dar, mă 
gîndesc că poate copiii noștri vor sări nu 
„Osborne" sau altceva ci tocmai „Fosbury", 
atunci cînd acesta va fi un bătrînel trăind 
din amintirile unei aventuri petrecută pe 
un stadion mexican...

Emanuel VALERI U

Ciudad de Mexico, 25 octombrie

s
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la Praga:

unei noi
ECHIPA ROMÂNIEI AȘTEAPTĂ CU ÎNCREDERE
Trimișii noștri speciali, CRISTIAN MANTU și MARIUS POPESCU, relatează

Nr. 346 (5780)

în „Cupa Națiuniior-FIR.A.“
România 
la startul

ediții [a IX-a] i'

a
I Așadar, mîine, la Lisa- 
I bona, echipa României ia 
I startul într-o nouă ediție 
I a campionatului mondial. 
I Ea face parte, după cum 
I se știe, din grupa I a pre- 
I liminariilor C.M., avînd ta 
I partenere de întrecere for- 
I mafiile Portugaliei, Elve- 
I ței, și Greciei ; adversari 
I cunoscuți, pe care „U"-le 
I nostru reprezentativ 
I mai întîlnit în anii 
I urmă în confruntări 
I caracter oficial sau ami- 
I cal : cu Portugalia, echipa 
I noastră națională a jucat 
I in calificări pentru „World 
I Cup", cu Elveția (cine 
I poate uita ?) a evoluat în 
i aceeași serie preliminarii 
I la ultima ediție a campio- 
| natului european ; în sfR- 
I șît, cu formația Greciei 
î fotbaliștii români s-au in- 
I tilnit ultima oară la A- 
1 tena, la 8 martie 1967, 
I cînd, într-un joc amical, 
I au reușit să cîștige 
| scorul de 2—1.
I Ultimele confruntări 
I ficiale România—Grecia 
I avut loc în anul 1957, cînd 
I cele două echipe naționale 
I au făcut parte dintr-o 
I grupă preliminară pentru 
I campionatul mondial din 
I Suedia, tn ambele meciuri, 
I victoria a revenit tricolori 
I lor noștri .
I Pentru ca echipa rrsastră 
I națională să obțină califii 
J carea pentru turneul fina! 
I din Mexic ea trebuie să? 
I realizeze ceea ce se cbea 
I mă „media engleză", adică 
1 Să cîștige acasă și să nu 
I piardă in deplasare. Cu 
I alte cuvinte, din cele 6 
I meciuri pe care le are: 
I de disputat, ea ar trebui, 
I să totalizeze 9 punetâ.
I Prima parte a „progri»-
■ mului" a fost realizată
■ proape întotdeauna de tar-: 
I matia noastră — vezi vic- 
I toriile destul de facil ob- 
I ținute în fața Portugjaliei 
I (2—0) și Elveției (4—Z, tre- 
I cînd pe la... 4—0). — tn 
I schimb partea a" ttoua ...

★
Primul joc al echipei 

I României din «etuala edi
ție a preliminariilor C.M 

I (al 209-lea dîn întreg pal
maresul său) este, desigur, 
și cei mai dificil, dată 
fiind valoarea „11“-lsii, 
portughez, care la ultinwul 
turneu final al C.M. (Lw- 
tha 1966) a reușit să ocu
pe locul III, lu'eîtul pe po
diumul de onoare alături 
de Anglia și R.F.. a Ger
maniei. Dar, în comipaiiia 
maeștrilor Euselrio, Co
luna, Torres, jucwtorii ro 
mâni s-au descarnat chi n 
pe terenul acestora, reu
șind două rezBÎtaie .jstrin- 
se" : 1—2, la Lisabona, la 
1.3 iunie 19îU, în prelimi
nariile C;M. și 6—1, la 
Porto, la 3 iulie 1966, îri- 
tr-un meci amical. Apoi, 
în contoiuarea programu
lui pe care îl are de inde J 
plinit în grupa I, echipa 
României,1 va 
în acest 
iesnbriqp 
Elveției, 
jocuri ie 
în. ai/ut 
urny'oază •? la 16 aprilie tu 
Gj/ecia (în deplasare), ta 
1/1 maț, cu Elveția (în de
plasară), la 12 octombrie 
cu Bbrtugalia (acasă) și la 
16 'noiembrie eu . Grecia 
(agâsă).

Despre primul joc in se
ria noastră, Elveția—Gre■■■> 
cia (1—0), disputat la BW 

, sel, la 12 octombrie, s-a 
scris, la timpul potrivit, 
mai pe larg...

MECIUL DE MÎINE DE LA LISABONA
Jucătorii noștri s-au antrenat pe Estadio 
hi tabăra portugheză, de vorbă cu

Nacional
Eusebio

• Pîrcălab nu
• Pronosticul

va lipsi din formație
lui Coluna

MECIUL
PORTUGALIA-ROMÂNIA

SE TRANSMITE LA RADIO

16,30 (ora

ION GHI-

spre 
d-lul

Lisa-
Couto

re- 
singur

vom
un

înainte de plecare, selecțio
nerul portughez dr. Jose Marin 
Antunes, cel mai... încruntat din 
tabăra adversarilor noștri, ne-a 
spus- că privește cu multă cir
cumspecție această întîlnire, că 
o partidă de o asemenea miză 
atîrnă de multe ori de o rosto
golire de zar..... Normal — ne-a
spus el — trebuie, totuși, să 
învingem, iar eu personal voi

Meciul Portugalia—România, 
•are se dispută mîine la Li
sabona, în cadrul grupei I a 
preliminariilor C.M., va fi 
transmis in întregime la ra
dio pe programul I, cu înce
pere de la ora 
României).

Crainic-reporter : 
TULESCU.

Duminică, Praga,
dispută prima partidă din noua 
ediție a competiției rugbystice 
europene dotate cu „Cupa 
Națiunilor —. F.I.R.A," : Ce
hoslovacia — România. Fără În
doială, meciul suscită un interes 
deosebit, el constituind pentru 
ambele formații un criteriu 
apreciere a valorii.

Pentru gazde, întîlnirea 
fi echivalentul unui examen 
proape la fel de dificil ca 
cel pe care-1 constituie meciul 
cu' „XV“-le Franței și le va 
permite, deci, să constate în 
ce măsură rugbyul din Ceho
slovacia a ținut pasul cu for
mațiile de frunte din Europa, 
pe plan tehnico-tactic. Trebuie 
amintit, cu acest prilej, că re
zultatul de egalitate (9—9) cu 
care s-a încheiat ultima con
fruntare a reprezentativelor 
Cehoslovaciei și României la 
Fraga, cu doi ani în urmă, 
este considerat de către gazdele 
meciului de mîine cel mai bun 
rezultat din palmaresul rugbyu- 
lui cehoslovac. Nu s-ar putea 
spune același lucru despre pal-

AZI

de

va
a-
ț'i

maresul rugbyștilor 
Este și - unul din 
tru care jucătorii 
prezenta trebuie 
confruntarea cu 
tale, fără să subestimeze nici 
un moment forța de joc a ad
versarilor lor, fără să considere 
cuvintele, aprecierile favora
bile adresate lor în ultima 
vreme drept o garanție a va
lorii absolute.

Pentru 
României 
zintă un 
ială nu la 
diționala confruntare româno— 
franceză, dar, totuși, un exa
men. Progresele evidente în 
jocurile de campionat, însușirea 
rapidă a elementelor tehnico- 
tactice apărute ca urmare a 
modificării regulamentului, în 
sfîrșit întinerirea echipei — 
iată argumente în favoarea 
unui rezultat bun și, mai ales, 
în favoarea unui joc care să 
atragă aplauzele publicului pra- 
ghez. Deasupra succesului de 
public, așteptăm însă ca 
„XV“-le nostru reprezentativ 
să-și axeze jocul pe reușite ac
țiuni moderne, în spiritul nou
lui regulament, acțiuni care să 
no poată forma convingerea că 
la 1 decembrie, în meciul cu 
Franța, rugbyul românesc va fi 
bine reprezentat și vă trece 
cu bine severul examen.

Urăm deplin succes echipei 
naționale de fugby !

Stînga: Coman,
Corrida de la Lisabona...

Sătmăreanu și Dobrin; dreapta: Torres și Eusebio. 
Desen de NEAGU RADULESCU

noștri... 
motivele pen
ce ne vor re- 
să privească 

mare seriozi-

echipa națională a 
acest meci repre- 

examen, fără îndo- 
fel de dificil ca tra-

UNDE MERGEM?
ÎN CAPITALA

mai întîîtni 
sezon (la 23 no 

reprezentativa 
Celishtlte patru 
•va susține toate 

Viitor, după cum

/
LISABONA, 25 (prin tele

fon). Sîntem la Lisabona de 
aproape 24 de ore și avem im
presia că ne aflăm undeva de
parte de Europa... Acest senti
ment ni-1 dau clima foarte dul
ce de aci (temperatură este de 
23 de grade) ca și decorul exo
tic al orașului.

Peisajul Lisabonei ne-a re
ținut însă atenția atîta vreme 
cit fotbaliștii din cele două ta
bere au fost inaccesibili orică
rei persoane, inclusiv ziariștilor. 
După apariția ziarelor de di
mineață și după ce accesul spre 
jucători a fost permis, în sfera 
centrală, a preocupărilor noastre 
a intrat, evident, din nou par
tida Portugalia — România. Ce 
vești vă putern comunica la ora 
asta ? La hotelul „Florida", 
unde simt cazați fotbaliștii ro
mâni, forțfota a început in jurul 
orei 10,16, cînd Dobrin, Pîrcă
lab, Lucescu și compania au a- 
părut în» hol pregătiți pentru 
antrenanaentul de pe „Estadio 
Nacionalî'. Am discutat cu cîți- 
va dinUje ei. Dobrin, despre care 
antrenorul Otto Gloria a de
clarat /ziariștilor portughezi că 
este ufn Eusebio al României, 
ne-a spus că se simte excelent 
și că .tor dori să-și „biseze” .go
lul c7e la Metz pe stadionul Li
sabonei. Lucescu și Pîrcălab, 
continuu asaltați de fotorepor
tere și ziariști, ne-.au mărturisit 
că, deși ora jocului se apropie 

. vertiginos, optimismul lor a 
creecut. Vicepreședintele Fede
rației române de fotbal, Ion 
Dumitrescu, prezent și el la 
Lisabona, ne-a confirmat at
mosfera favnrabilfe, de încre
dere care domnește în 
dul ft>tlț>aliș|tilor nomâni.

Antrenamentul de acomodare 
al jucAtorilnr noștri pe Estadio 
Naciomal a durat 40 de minute, 
timp 5n cate ei au făcut o u- 
șoară. mișcare, încencînd să se 
familiarizeze cu gazonul.

Din. tabăra portughezilor, am 
aflat •ultimele noutăți deplasîn- 
du-na la cartierul general al 
lui Otto Gloria situat în oră- 
șelul-stațfoune Oeiras, pe malul

Atlanticului, în vecinătatea ce
lebrei plaje Estoril. Pe fotba
liștii portughezi i-am găsit rela- 
xîndu-se, aseultind muzică U- 
șoară. Cu o zi înainte (joi după 
amiază) ei au susținut un joc 
de antrenament cu echipa At
letico Lisabona, din prima di
vizie a țării, iar scorul astro
nomic (10—2) realizat de națio
nală a fost de natură să-i bu
cure pe conducătorii echipei. O

și. firește, toți „actorii" avem 
emoții. Am mai jucat împotriva 
echipei române, îi cunosc te
nacitatea și mă gîndesc că, fată 
de ultimele noastre înțîlniri di
recte, a înregistrat progrese”.

La întrebarea noastră privind 
un pronostic, celebrul jucăto’ 
ne-a spus că doar zeii știu care 
va fi soarta acestei partide. 
„Noi intrăm pe teren 
singur ginii, victoria, și

cu un 
sperăm

mulțumit dacă 
uși o victorie cu 
gol diferență”.

La înapoierea 
bona, în mașina <

. Santos, redactor șef al ziarului 
,.Mundo Deportivo", am aflat 
și explicația „sprincenelor în
cruntate" ale selecționerului 
portughez. Torres, pion de 
bază al atacului portughez, s-a 
accidentat ieri la jocul cu At
letico Lisabona, iar folosirea 
Iui duminică este foarte in
certă. Față de această situație, 
antrenorii portughezi l-au che
mat in ultima clipă pe atacan
tul Figueredo pentru eventuala 
înlocuire a lui Torres.

Toate aceste amănunte pe 
care vi le transmitem sînt viu 
comentate de cercurile sportive

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 1.7 : Universitatea — Voin
ța București (m.B), Dinamo — 
Politehnica Brașov (m.A).

VOLEI : Sala Progresul, de la 
ora 17 : I.E.F.S. Buc. — Univ. 
Buc. (m.B), I.E.F.S. Buc. — Ra
pid Buc. (f.A), Flacăra r. Buc. 
— Progresul Buc. (f.B).

POPICE. Arena Ciulești, de la 
ora 16: Rapid — U.T.A. (f), arena 
Gloria de la ora 16: Gloria — 
Gaz metan Mediaș (m), reuniuni 
în cadrul diviziei A.

MTINE
BASCHET. Sala Floreasca, <Ie 

la ora 8 : I.E.F.S, II — Universi
tatea Iași (m.B), Rapid — Farul 
Constanța (m.A), I.E.F.S. — Uni
versitatea Timișoara (m.A), Ra
pid — A.S.A. Cluj (f.A).

HANDBAL. Teren Progresul, 
de la ora 9 : Progresul — Rul
mentul Brașov (f.A), Steaua — 
Liceul nr. 1 Slatina (m.J); teren 
Tineretului, de la ora 9: Șa sp.

■ ~ ■ Șc. sp. Siglll-
BuCU- 
Mureș

Găești (m.J); sala Progresul, de 
la o'ra S : Șc. sp. 1 Buc. — Pro
gresul Buc. (m.J), Steaua — Fa
rul Constanța (m.A), Progresul — 
Celuloza Brăila (m.A), Progresul 
— Liceul Olteni (f.J); sala Con
structorul, de la ora 8: A.S.E. 
Buc. — Univ. Iași (f.B), Univ. 
Buc. — Șănătatea Tgv. (f.B), 
Constructorul Buc.
Galați 
August 
(m.J): 
ora 8 : 
l Buc.
C.P.B.
Viitorul 
Sănătatea Buc.

POPICE. Arena Giuleșli, de ia-, 
ora 8 : Rapid — C.F.R. TimișoaraA 
(m), arena Gloria, de la ora 8 i 
Gloria — Gaz metan Mediaș (m), 
reuniuni în cadrul diviziei A.

CICLISM. In împrejurimile Ia
cului Fundeni, de la ora *0:  
competiție de ciclocros organizată 
de Șc. sp. nr. 2.

POLO. Ștrandul Tineretului, de 
Ia ora 9,30: Steaua — Progresai, 
I.E.F.S. — Industria lînei Timi
șoara, Rapid — Vagonul Arad, 
Dinamo — Voința Cluj, meciuri 
în cadrul diviziei A.

Tgv.
« Politehnica 

(f.B), Gr. șe. prof. 23 
Buc, — Liceul videle 

sala D. Cantemîr, de la 
Șc. sp. 3 Buc. — Șc. sp.

(f.J), Viitorul Buc. - 
(f.J), Clubul sp. șc. —
Buc. (m.J), Steaua - 

(m.J).

G. N.

rin-

DIVIZIA B ARE CUVÎNTUL
După ce 10 etape prezența 

la start a echipelor noastre 
de „primă mînă“ (a se citi 
divizia A) a făcut ca jocuri
le programate de divizia Fi 
să rărriînă pe un plan secun
dar, iată că mîine —. pentru*  
prima oară de la începutul!' 
actualei ediții: a campionatu
lui — divizionarele B, în lip*-  
sa „suratelor" mai mari, de-- 
țin capul de afiș al progra-t 

. mului fotbalistic intern.
în seria I, duelul cel rjtai 

interesant, după părerea 
noastră, se anunță, a fi cel 
din Capitală, unde studenții: 
Politehnicii vor primi replica 
stegarilor brașoveni. O vic
torie a Steagului roșu, de alt
fel probabilă, ar consolida.... 
pretențiile foștilor- divizionari 
la revenirea, pe scena, primei 
divizii. Dar elevii lui Șt. Miu 
n-au decît 8 puncte... /

„Cap de afiș" și la Sucea-1 
va:. Chimia- eontra Oțelului

Mîine, in Ciulești

Rapid—y.T.4.
Duminică dimineața, cu în

cepere de la orele 30*,45,  sta
dionul. Giulești va găzdui o 
interesantă partidă i amicală 
de 'fotbal: Rapid. ’întîlnește 
pe> U.T.A., liderul -clasamen
tului. In deschidere» un meci 
între, echipele de copii 
Rapidului și Stele/.

Doar de 3
13 iunie 1965 — Lisabona '

PORTUGALIA — ROMÂNIA 2—1 (2—0), 
în preliminariile campionatului mondial. 
Au marcat : Eusebio (2), respectiv S. Avram.

Portugalia : J. Perreira — Cavern, Kaul, 
J. Carlos, Hilario,Grața, Coluna, J. Augusto, 
Eusebio, Torres, Simoes.

România : Ilaidu — Popa, Nunweiller III, 
Dan, Greavu, D. Popescu, lancu, Pîrcălab, 
Mateianu, SaSu, S. Avram.
21 noiembrie 1965 — București

ROMANIA — PORTUGALIA 2—0 (2—0), 
în preliminai iile campionatului 
Au marcat ; Pîrcălab și Badea.

România: M. Ionescu — Popa, 
geanu. Dan, Greavu, Ghergheli, D.
Pîrcălab, Dridea I, Badea, S. Avram.

Portugalia : Caivalho — Festa, Germano, 
J. Carlos, Hilario, Pinto, Coluna, J. Augusto, 
Eusebio, Torres, Simoes.
3 iulie I960 — Porto

PORTUGALIA — ROMÂNIA 1—0 (1—0), 
meci amical. A marcat Torres

mondial.

Ilălmă- 
Popescu,

formă remarcabilă a manifestat 
Eusebio, autorul a 4 spectacu
loase goluri. Cu „perla Mozam- 
bicului" ne-am întreținut a- 
nroape un sfert de .oră. Părerea 
lui despre partida de dumi
nică: „Este un meci-pi emieri

START IN

(rnin. 1).

ca zeii să fie 
stră".

La
grav 
ne-a 
scor
Portugalia.

o r i...
Americo Festa, Germano,Portugalia :

•T. Carlos, Cruz Pinto, Coluna, Duarte (Pe
rez), Eusebio, Torres, J. Augusto.

România : M. Ionesco — Popa, Nunweiller 
(II, Dan. Mocanii, Ghergheli, D. Popescu, 
Mărcii (S Avram), Bobrin (lancu), Dridea I. 
S. Avram (Stoicescu).

27 octombrie 1968 — Lisabona

PORTUGALIA — ROMANIA

ULTIMELE „ZECE-

IV 1967. București : Cipru 7—0 (3—0) ; 
1967. Zurich : Elveția 1—7 (0—3) ; 25 VI 
București: Italia 
Cracovia : Polonia

nr. 3 București 
șoara (m.J), Politehnica 
rești — Medicina Tg. 
(m.B), Universitatea București — 
Voința Odorhel (f.A), Rapid — 
Șc. sp. Galați (f.J). Școlarul 
București — Liceul nr. 3 Brăila 
(IJ), Șc. sp. nr. 3 București 
Șc. sp. Brașov (f.J), Șc. sp. 
1 București — Liceul Curtea 
Argeș (f.J).

FOTBAL. Stadionul Politehnica, 
ora 11 ; Politehnica — Steagul 
roșu Brașov (B); terenul Elec
tronica, ora 11 : Electronica -- 
Ceahlăul Piatra Neamț (B), tere
nul Autobuzul,. ora 11: Autob-uzul
— Olimpia Giurgiu (C); terenul 
Sirena, ora 11: Sirena — Marina 
Mangalia (C), terenul 
ora il: Tehnometal — 
.Măgurele (C); terenul 
ora 11: Voința — Carpați 
(C).

VOLEI. Sala Ciulești, de 
8 : Rapid — Cutezătorii 
(f.J), Rapid — Politehnica .......
șoara (m.A), Semănătoarea Buc.
— Vagonul Ploiești (m.B), Rapid 

Șc. sp. 3 Buc. (m.J); sala Di
namo, de ia ora 8 : Șc. sp. 2 
Buc. — Constructorul Buc. (f.J), 
C.P.B. — Ceahlăul P. Neamț 
(f.A), Dinamo — Viitorul Bacău 
(m.A), Șc. sp. 2 Buc. — Liceul

ÎN ȚARA

MÎINE

nr. 
de

L arome t, 
Chimia Tr

Voința, 
Sinaia

Ia ora
Buc. 

Tlmi-

BASCHET. Galați : Politehnica
— I’olitehnica București, Cluj: 
Universitatea — I.C.H.F. Bucu
rești, Iași : Politehnica — Steaua, 
meciuri în cadrul diviziei A mas
culin ; Botoșani : Viitorul Doro
hoi — Crișul Oradea, Cluj: Uni
versitatea — Constructorul Bucu
rești. Brașov : Voința — Progre
sul București, meciuri în cadrul 
diviziei A feminin; la Hunedoara, 
Timișoara. Oradea, Mediaș, Petto- 
șeni, Bacău, Iași și Ploiești, me
ciuri în caclrul primei etape a 
diviziei B masculin.

HANDBAL. Buliușl : Textila -• 
Liceul nr. 4 Timișoara, Timișoara: 
Universitatea — Confecția Bucu
rești și Constructorul — Rapid 
București, meciuri in cadrul di
vizie) A feminin.

volei : Petrolul Ploiești — po
litehnica Galați (m.A), ' Politeh
nica Cluj — Tractorul Brașov 
(m.A), Farul Constanța — Dina
mo Buc. (f.A), Univ. Timișoara -- 
Medicina Buc. (f.A), Penicilina 
lași — C.S.M. Sibiu (f.A), Univ, 
Cluj — .Univ. Craiova (f.A).

o—l (0—0) ; 29 X 
0—0; 18 XI 1967. 
0—1 (0—1) ; 22 XI 
a Germaniei 1—0

23
24 V
1967.
1967.
Berlin : R. D. Germană
1967. București: R. F.
(0—0) ; 6 XII 1967. București : R. D. Ger
mană 0—1 (0—1) ; 24 XII 1967. Kinshasa : 
Congo 1—1 (1—0); 1 V 1968. Linz : Austria

■1 (1—0); 5 VI 1968 București : Olanda 
X 1968. Lisabona: Portugalia ?

1
0—0; 27

de partea noa-

mairîndul său, Coluna,
dar mai puțin rezervat, 
declarat că' el vede un 
de 2—0 sau 1—0^ pentru

DIVIZIILE

Galați.. S-ar părea că gazdele, 
aflate în ’cursa de urmărire 
a liderului, nu pot scăpa vic
toria, dar acel 2—1 realizat 
de cuțelari -duminică la Bîrlad
are darul să .mai tempereze 
pe adopții lui... 1 solist.

IJn rest, dispute echilibrate, 
cu un ușor avantaj (ipotetic) 1 
de partea gazdelor...

Iții seria a Il-a, meciuri de : 
„zile mari". Liderul, Olimpia 
Onadea, „iese" la Mediaș, ■ 
unde gazdele, care au cu
noscut emoțiile barajului, 
prețuiește acum îndoit, punc
tele de pe teren propriu. Și 
cum apărarea ofiădeaiiă are 
Ia adtitv 14 goluri primite, 
credem că C.F.R. Cluj, care, 
în fieff-ul propriu, 
replica reșițenilor, 
scăpa prilejui de a 
șefie. Demnă de 
„reacțăa" clujenilor 
frîngerea suferită la Hune
doara (de altfel, prima..'.), 
dar și îmodul cum reșițenii 
își vor apăra șansa. în fine, 
un ultim „derbi" <al seriei 
este cel. din Cetatea. Banilor, 
undfe noua promovartă, Elec- 
troputiere. primește vizita 
Poîfltehnfcii Timișoara, învin
să duminică — surprinzător 
— acasă de C.F.R. Arad. Dacă 
i.ianolache et comp, au re
nunțat la gîndul revenirii în 
„A“, atunci acțiunile craiove- 
nilor cresc. Dacă nu, preve
dem un meci de... 1, X, 2 
Deci mîițne, divizia B are 
primul cuvînt.

ț Ov. (OANIÎOAIA

feminin, 
parte e- 

Rapid, 
Progre

•>.«

corespunzătoare, echipa 
va susține meciurile la

prîtaiește 
nu va 

reveni ia 
urmărit 

după în-

Astăzi și mîine, la București, 
Botoșani, Cluj și Brașov, sînt 
programate primele întreceri 
ale celei de a XX-a. ediții a 
campionatului național 
competiție la care iau 
chipele Politehnica, 
I.E.F.S., Constructorul,
sul din București, Voința Bra
șov, Universitatea Cluj, Crișul 
Oradea, A.S. Armata Cluj și 
Viitorul Dorohoi.

în această etapă inaugurală, 
sînt programate partidele: 
Rapid — A.S.A. Cluj, Viitorul 
Dorohoi — Crișul Oradea (de
oarece la Dorohoi nu există

locala
Botoșani), Universitatea Cluj — 
Constructorul București și Vo
ința Brașov — Progresul 
București. Jocul I.E.F.S. — Po
litehnica a fost amînat.

Edițiile precedente ale com
petiției au fost ciștigate de : 
Locomotiva C.F.R. București, 
devenită Rapid (1951, 1952, 1959- 
1960, 1960-1961, 1961-1962, 1964- 
1965), Știința Cluj (1953 și 1954), 
Energia București, devenită 
Energia Trustul I Construcții 
București și apoi Constructorul 
București (1956, 1957, 1957-1958, 
1958-1959), Știința București, de
venită Politehnica București 
(1950, 1962-1963, 1963-1964, 1965- 
1966, 1966-1967, 1967-1968), Știința 
I.C.F. București (1955).

★
Tot astăzi și mîine au loc și 

întîlnirile primei etape a di
viziei B (masculin).

de aici. La federația de fotbal 
portugheză, unde am făcut azi 
o vizită, dl. Lacerda se ocupa 
de ultimele pregătiri ale jo
cului. Se scontează pe o re
țetă excelentă, pe tribune arhi
pline. Arbitrii partidei, L. Cal
laghan la centru, Steward și 
Lewis (la linie), sînt așteptați 
să sosească din oră în oră.

Dacă nu vor surveni indis
ponibilități de ultim moment, 
cele două echipe vor avea du
minică următoarea configu
rație î

Portugalia: Americo — Ja
cinto, Hui, Jose Carlos, Hila- 
rio, Grața, Coluna, Augusto, 
Torres (Figueredo), Eusebio, 
Simoes.

România: Coman — Sătmă
reanu, Dumitru Nicolae, Dinu. 
Mocanu, Ghergheli, Petescu, 
Pîrcălab, Dobrin, DemlSrovschi, 
Lucescu. .

LOTO-PRONOSPORT
M Programul concursului Pronosport de duminică 3 noiembrie 
1968

■ Participați la concursurile obișnuite Pronoexpres „5 din 45"
■ Noua formulă „5 din 

45" la Pronoexpres a marcat 
un frumos succes încă de la 
debut, datorită formulei ex
trem de avantajoasă prin re
ducerea numărului total de 
numere de la 49 la 45 și j#îă- 
rirea șanselor de cîștig.

Este suficient să vă arătăm 
că la categoria I de la noua

- formulă șansa de 
de 70 de ori mai 
la categoria I de 
anterioară.

De asemenea, 
categorie ,.C" cu 
mare șansă de cîștig (1 la 
40 pentru 3 din 7) .de la noua 
formulă, 
decît 3 
formulă 
din 6).

Nu uitați 
tombrie 1968. este’ ULTIMA 
ZI pentru procurarea bilete
lor la concursul Pronoexpres 
de miercuri 30 octombrie a.c.

cîștig este 
mare decît 
la formula

la ultima 
cea mai

LOTO
TRAGEREA DIN 25 OCTOM

BRIE 1968

6 67 4

Fond 
lei.

de premii; '837.464

UZINA

se 
din

(1

cîștigă mai ușor
6 de la vechea 
la 46 pentru 3

! Marți 29 oc-

„AUTOBUZUL"
București, str. Ostrov nr. 3, 

Sectorul 5

ANGAJEAZĂ DE URGENȚA: 
tinichigii auto, lăcătuși, 
strungari, sudori, vopsitori, 

șlefuitori și conducători 
auto

Pentru orice relații, tele
fon 23.55.05.

\\\v\ ■■wv.www,’,

Întreprinderea de piese de radio

cursuri de ucenicie, la locul de muncă, cu durata de 3 ani, unde se primesc prin 
concurs, tineri și tinere absolvenți ai școlii de cultură generală, în vîrstă de 15—18 
ani, cu domiciliul în București și comunele Otopeni și Pipera.

Examenul se va ține între 1 și 10 noiembrie a.c., la următoarele obiecte :

CLASAMENTUL
DIVIZIEI A (m)

După jocurile etapei inter
mediare, desfășurată miercuri și 
joi, și înaintea etapei de mîine, 
a Vil-a, clasamentul diviziei A 
masculin se prezintă astfel 5
1. Steaua 6 6 0 545—408 12
2. Dinamo 6 6 0 512—403 12
3. Poli. Buc. 6 5 1 417—371 11
4, Rapid 6 4 2 478—444 10
5. „U“ Timișoara 6 3 3 466—466 9
fi. Poli. Galați 6 3 3 387—401 9
7. Poli. Brașov 6 2 4 380—429 8
8. „U« Cluj 6 2 4 413—413 8
9. I.C.H.F. 6 2 4 396—426 8

10. Farul 6 1 5 336—°°'1 7
11. I.E.F.S. 6 1’5 354—i.,3 7
12. Poli. Iași 6 1 5 383—519 7

Ultima finală atletică 
republicană a anului

Pentru a treia oară conse
cutiv, finala campionatului 
republican de cros va fi găz
duită de orașul Pitești. Edi
ția actuală, la care vor par
ticipa peste 500 concurenți 
calificați din etapele jude
țene, se dispută duminică di
mineață pe aleile parcului 
Trivale.

matematică scris și oral
română scris și oral

. *
înscrierile se primesc pînă la data de. 1 noiembrie la sediul întreorinderii, 

pe baza unei cereri însoțite de următoarele acte :
— certificat de naștere, în original și copie ;
— certificat de absolvire a școlii generale (în original) ; ’
— fișa copilului de la 0—15 ani, sau certificat medical eliberat de circum

scripția medico-sanitară la care este luat în evidență ;
— buletin de analiza sîngelui, efectuată în ultimele 3 săpfămîni;
— buletin de examen pulmonar, efectuat în ultimele 3 săptâmîni.

Pe timpul școlarizării elevii primesc indemnizație conform normelor în vigoare.
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Voleibaliștii polonezi 
au stopat echipa Cehoslovaciei

Penultima seară a turneelor de 
volei a consemnat o dublă vic
torie a formațiilor poloneze în 
fața reprezentativelor ceho
slovace. La fete, echipa Poloniei 
a cîștigat cu 3—0 (13, 7, 12), iar 
în -partida masculină cu 3—1 (5, 
3, —12, 13). Aceasta a fost prima 
Infrîngere a campionilor lumii, 
care a permis selecționatei 
U.R.S.S. — cîștigătoare cu 3—0 
(2. 3, 5) In fața Belgiei — să 
treacă pe primul loc în clasa
ment, datorită unui setaveraj mai 
ban. Ultima etapă programează 
partida decisivă dintre cele două 
formații. Alta rezultate : S.U.A 
— Mexic (m) 3-1 (—14, 10, 9, 11), 
pată și clasamentul turneul ui 
jaiiasculin :

(M. Britanie) 2:09,0, 3. John Fer
ris (S.U.A.) 2:09,3, 4. V. Kuzmin 
(U.R.S.S.) 2:10,6, 5. P. Fell (Sue
dia) 2:10,9, 6. V. Meuw (R.F.G.) 
2:11,5, 7. V. Sarighln (U.R.S.S.) 
2:11,9, 8. M. Spitz (S.U.A.) 2:13.5.

200 m liber (B) : 1. MIKE WEN
DEN (AUSTRALIA) 1:55,2 (rec. 
olimpic) — campion olimpic, 2. 
Don Schollander (S.U.A.) 1:55,8,
3. John Nelson (S.U.A.) 1:58.1. 4. 
R. HUtton (Canada) 1:58,6, 
Mosconi (Franța) 1:59,1, 
Windle (Australia) 2:00,9, 
Beliz — Gojman (U.R.S.S.) 2:01,3. 
(Steve Rerych nu a luat startul).

Două medalii de 
pentru gimnaștii japonezi

turneului

U.R.S.S. 8 7 1 23— 8 15 P.
fâ. Cehoslovacia 8 7 1 22—12 15 P.
p. Japonia 8 6 2 21— 6 14 P.
£4. l^olonia 8 6 2 18— 8 14 P.
p. R.D.G. 8 5 3 19—12 13 P.
țiS. Bulgaria 8 4 4 16—14 12 P.
sS. S.U.A. 8 3 5 12—18 11 p.
wj. Belgia 8 2 6 6—21 10 P.
*9. Brazilia 8 0 8 5—24 8 p.
fio. Mexia 8 0 8 5-24 8 P.

La hochei pe iarbă: 
pentru prima oară in finală I

prima oară, înce- 
cînd India nu 

de

Australia

Este pentru 
pirul din 1938, ......
vă disputa finala turneului 
hochei pe Iarbă I Infrîngerea din 
primul meci al turneului în fața 
Noil Zeelande a fost socotită de 
specialiști ca un simplu acci
dent. Iată, însă, că foștii cam
pioni olimpici s-au văzut din 
nou dominați de o echipă In 
mare progres, care deși condusă 
cu 1—0 a reușit să egaleze și 
să-și asigure victoria In prelun
giri. Autorul celor două goluri 
ale team-ului australian este 
Brian Gleneros.

Formația de la antipozi va juca 
pentru prima oară această fi
nală împreună cu reprezentativa 
Pakistanului care, de asemenea, 
a avut nevoie de prelungiri pen
tru a-șl putea impune superiori
tatea tehnică și tactică (1—0), în 
fața echipei R.F. a Germaniei.

Ca și acum patru ani, la To
kio. titlurile olimpice masculine, 
echipe și individual compas, au 
revenit aici, la Ciudad de Mexico, 
gimnaștllcr japonezi, care 
șese să domine de miilți 
competițiile internaționale, 
au aliniat o echipă in care 
apărut doar trei din componenții 
formației medaliate cu aur la 
Tokio (Nakaiama, Endo și Ta
keshi Kato), japonezii au strălu
cit din nou. Iar faptul că unul 
din cei mal tineri membri al noii 
selecționate nipone a cucerit titlul 
de campion olimpie absolut este 
o mărturie a inepuizabilelor re
zerve de mari talente de care 
dispune Japonia.

Proaspătul campion olimpic la 
individual compus, Sawao Kato, 
este un tînăr de 22 de ani, stu
dent la Colegiul de învățători din 
Tokio, care, în urma unei excep
ționale comportări la exercițiile 
liber alese, a reușit să-1 întreacă 
(cu numai 5 sutimi !) pe campio
nul mondial de la Dortmund, so
vieticul Mihail Voronin. Acesta 
din urmă, ca și soția sa, a tre
buit să se mulțumească cu me
dalia de argint. în general, la 
exercițiile liber alese echipa so
vietică a „mers" ceva mai slab, 
fapt ce explică diferența consi
derabilă realizată de campioana 
olimpică, echipa Japoniei. Pe 
locul trei, ca și la mondialele de 
acum doi ani, selecționata R.D. 
Germane, care a cîștigat medalia 
de bronz cu un avans de 5 su
timi în fața echipei 
five a Cehoslovaciei.

Iată cîteva dintre 
tehnice : individual 
Sawao Kato (Japonia) ,
Mihail Voronin (U.R.S.S.) 115,85 p; 
Akinorl Nakaiama (j_,—
115,65 p; Eizo —Kenmotsu (Japo- 

porila) 114,85 'pf ’Serghei

i

O
■)

I

reu- 
ani 

Deși 
au

CAIAC-CANOE: Rezultatele 
celor 7 finale :

K 1--100Q m 
garia) 
(U.R.S.S.) 4:03.58 ; 3.
(Danemarca) 4:04,39 ; 
kiewicz (Polonia) 4:06.36 ; 5. Pe- 
tersson (Suedia) 4:07,86 ; 6. Mara 
(Cehoslovacia) 4:09,35 ; 7. Con- 
țolenco (România) 4:09,96 ; 8.
Lange (R.D.G.) 4:10,03 ; 9. Joo 
(Canada) 4:13,28.

C 1—1000 m : 1. Tatay (Un
garia) 4:36.14 : 2. Lewe (R.F.G.) 
4:38,21 ; 3. Galkov (U.R.S.S.)
4:40,42 ; 4. Cvrtescka (Cehoslo
vacia) 4:40,74 ; 5. Lubenov (Bul
garia) 4:43,43 ; 6. Emanuelsson
(Suedia) 4:45,80 ; 7. Patzaichin 
(România) 4:48,32 ;
(S.U.A.) 4:50,42 ; 9. 
nada) 4:55,88.

K 1—500 m (F): 
(U.R.S.S.) 2:11,09;
(R.F.G.) 2:12,71 ; 3.

1. Hesz (Un-
4:02,63 ; 2. Saporenko

Hansen
4. Sus-

8. Weygand 
Hoock (Ca-

în proba

reprezenta-

Primele trei echipe clasate
■ — (J. Neckermann, Liselott Linsenhoff și

de dresaj : 
aur — (J. Neckermann, Liselott Linsenhoff și R. 
argint — (I. Kalita. Elena Petușkova și I. Kizimov). 
(G. Fischer, Marianne Gossweiler ’*și li. Chainailîn).

In . .
Klimke), în stingă, formația U.R.S.S. — medalia 
in dreapta, formația Elveției — medalia de bronz 

Telefoto : A.P. — AGERPRES

mijloc, formația R. F. a Germaniei — medalia

A.P.

Echipa Suediei descalificată
ia pentatlon — pentru dopaj

(spor- 
alcool 

atri-, 
selec- 
altfel

(Sue-

In urma controlului antidoping 
efectuat la încheierea întrecerilor 
de pentatlon juriul de apel a 
descalificat echipa Suediei 
tivul Llljenwahl a folosit 
în timpul probei de țir), 
butnd medaliile de bronz 
ționatei Franței. Iată de 
clasamentele generale :

INDIVIDUAL : 1. Ferm
dia) 4964 p, 2. Balczo (Ungaria) 
4953 p, 3. Lednev (U.R.S.S.) 4795 
p, 4. KUtSChe (R.D.G.) 4764 p, 5. 
Onișcenko (U.R.S.S.) 4756 p, 6. 
Gueguen (Franța) 4756 p; ECHI
PE : 1. Ungaria 14 325 p, 2.
U.R.S.S. 14 243 p, 3. Franța 13 299 
p, 4. S.U.A. 13 280 p, 5. Finlanda 
13 238 p, 6. R.D.G. 13 167 p.

(Polonia) b.p. M. Nenadic (Iugo
slavia), H. Barlie (Norvegia) b.p. 
J. Martinettl (Elveția); cat. 87 
kg: T. Kis (Turcia) b.p. E. Knoll 
(R.F.G.), L. Metz (R.D.G.) b.t. 
H. Kenjiro (Japonia) — elim., P 
Krumov (Bulgaria) b.p. L. Slllai 
(Ungaria) — elim.: cat. 97 kg: N. 
Iakovenko (U.R.S.S.) b.t. E. Mil
iar (Canada) — elim., W. 
Orlowski (Polonia) b.t. N. Takesi 
(Japonia) — elim., II. Tore (Nor
vegia) egal P. Svensson (Suedia) ; 
cat. + ‘97 kg: R. Uytterheage 
(Franța) b.p. H. Ger îs (Canada)

R. Boek 
(Bulgaria) b.d.

Japonia

— elim.. A. Rosein (U.R.S.S.) b.p.
~ ~ ’ (R.F.G.), Șt. Petrov

' R. Roop (S.U.A.),

medalia
de bronz I

central Kama- 
dintre cei mai

rie 
de

Campionii de la Tokio
și-au păstrat titlul

Ada Kok are in sfirșit 
medalia mult visată

pe distanța 
' ‘ Ada

Cursa delîinlstelor . 
de 200 m a adus olandezei 
Kok mult visata medalie de aur. 
Reprezentanta R.F. a Germaniei, 
I-Xeike Hustede a condus pînă la 
150 de metri, unde recordmana 
lumii a atacat puternic, cîștlgind 
la mare luptă în fața Helgăi 
Lindner (R.D.G.), singura caie 
a putut să-l prindă plasa.

Debie Meyer a adăugat colecției 
sale și cel de al 3-lea titlu olim
pic. Luînd startul în proba de 
800 m liber ea șl-a învins catego
ric toate adversarele, încheiml 
întrecerea cu un nou record 
olimpic (9:24,0). In schimb, Mark 
Spitz a ratat și ultima încercare 
de a izbîndi într-o probă Indivi
duală. Tînărul calllornian s-a do
vedit complet epuizat în finala 
cursei de 200' m delfin, sosind pe 
ultimul loc (!)... Noul campion 
olimpic este „veteranul” " ’ 
Robie (23 ani) — medaliat 
gini la Tokio, care a fost 
să se întrebuințeze serios 
a-1 învinge pe tînărul 
Woodrofe (M. Britanie), 
ția acestei probe,

A doua mare surpriză a 
fost furnizată de finala crauliștilor 
pe distanța de 200 m. Marele favo
rit, Don Schollander, care nu a 
putut fi învins în ultimii 4 ani în 
această probă, a pierdut exact 
cursa pe care și-a dorit-o cel mai 
mult înaintea retragerii din acti
vitatea competițională. învingăto
rul sau a lost australianul Mike 
Wenden, care a confirmat cu 
prisosință titlul de cel mal rapid 
eraulist al acestei Olimpiade. 
Wenden a luat conducerea după 
primii 25 de metri, a întors la 
1.00 m în 56,4 și a rezistat cu suc
ces atacului puternic dezlănțuit 
in final de fostul campion olim- 
p.c. Rezultate tehnice :

300 m delfin (B): 1. ADA KOK 
(OLANDA) 2:24,7 (rec.
— campioană olimpică, 2. 
Lindner (R.D.G.) 2:24,8, 3. 
Daniel (S.U.A.) 2:25,9, 4.
Hewitt (S.U.A.) 2:26,2, 5. 
Hustede (R.F.G.) 2:27,9, 6. 
Giebel (S.U.A.) 2:31,7, 7. Marga
ret Auton (M. Brii.) 2:33,2, 8. 
Yasuko Fuji (Japonia) 2:34,3.

300 m liber (F) : 1. DEBIE 
MEYER (S.U.A.) 9:24,0 (rec. olim
pic) — campioană olimpică, 
Pamela Kruse (S.U.A.) 9:35,7, 
Mai ia Ramirez (Mexic) 9:38,5, 
Karen Moras (Australia)
5. Patty Caretto (S.U.A.)
6. Angela Coughlan ,
9:56,4, 7. Denise Langford 
tralia) 9:56,7, 8- Laura
(Mexic) 10:02,5.

200 m delfin (B) : 1.
• ROBIE (S.U.A.) 2:08,7 - 

pion olimpic, 2. Martyn Woodrofe

Cari 
cu ar- 
nevoit 
pentru 
Martin 
revela

oiimpic)
Helga

Elie
Toni

Heike
Diana

9:38,6,
) 9:51,3,
(Canada) 

(Aus- 
Vaca

rezultatele 
compus : 
115,90 p; 

; 11»,90 p; 
(Japonia) 

nia) 114,90 pj Takeshf 'Kato~'(Ja
ponia) 114,85 p; Serghei Diomi- 
dov (U.R.S.S.) 114,10 p; Viktor 
Klimenko (U.R.S.S.) 113,95 p;
Yukio Endo (Japonia) 113,55 p; 
Miroslav Cerar (Iugoslavia) 113,30 
p; Valeri Karasev (U.R.S.S.) 
113,25 p; echipe : Japonia 575,90 
p; U.R.S.S. 571,10 p; R.D. Ger
mană 557,15 p; Cehoslovacia 557,10 
Pxi. ™ Polonla 555’40; Iugoslavia 50v,75,

In continuarea -întrecerilor de 
gimnastică sint programate con
cursurile primilor șase clasați pe 
aparate, pentru băieți șl fete.

La polo: campionii olimpici 
au ieșit din cursă!

Klimenko

In prima semifinală a turneului 
de polo, echipa U.R.S.S. a între
cut Italia cu 8—5 (3—1, 1—2, 4—1, 
0—1). Cu mult interes a fost aș
teptată partida dintre echipa Un
gariei, actuala deținătoare a ti
tlului olimpie și formația Iugo
slaviei, secundânta sa de la To
kio. Dominînd evident ultima re
priză, (clnd jucătorii maghiari au 
ratat și două lovituri de la 4 
metri), poloiștli iugoslavi au cîsti- 
gat <•—• '* » • - - - ■
Au 
viei 
Jak
Felkay 2, Sarosi 2, Konrad III 
2 de la învinși.

In finală se vor Intimi echipele 
Iugoslaviei șl U.R.S.S., Iar meda
liile de bronz șl le vor disputa 
selecționatele Ungariei și italiei.

Alte rezultate : S.U.A. — Olanda 
6-3 (0-0, 2-1, 2-2, 2-0). Pentru 
locurile 5—6 se vor intîini forma
țiile R.D.G. și S.U.A. 
locurile 9—12 : R.F.G. 
6—3 (0—0, 2-1, 2—2

cu 8—6 (1—0, 1—3, 2—2, 4—1). 
marcat : Jankovlci 3, Maro- 
2, Sandici, Bonacici și Pol- 
de la învingători, respectiv

pent ru
Mexic

Semifinale
Arenei

pe ringul 
Mexico

a
foșt dictate ur-

doua reuniuneîn cea de a 
semifinalelor au .... ...
mătoarele decizii : cat. semimus- 
că : Kodriguez (Venezuela) b.p. 
Marbley (S.U.A.) ; Yon-ju Jee 
(Coreea de Sud) b.p. Skrzypczak 
(Polonia) : cat. cocoș : Sokolov 
(U.R.S.S.) b.p. Mbuga (Kenya), 
Mukwanga (Uganda) b.p. Cervan
tes (Mexic) ; cat. semiușoară : 
Grudzien (Polonia) b.p. Vujin (Iu
goslavia) ; cat. semimijlocie : Wol- 
ke (R.D.G.) b.p. Musalimov 
(U.R.S.S.), Bessala (Camerun) b.p. 
Gulllotl (Argentina) ; cat. mijlocie: 
Kiseliov (U.R.S.S.) b.k.o. I Zarago
za (Mexic); Finnegan (Marea Bri
tanic) b.p. Jones (S.U.A.);
grea : Foreman (S.U.A.) b.k.o, 
Bambini (italia);
(U.R.S.S.) b.k.o. II 
(Mexic).

întilniri in tunJ II al competiției 
de lupte greeo-romane

înaintașul 
moto, unul 
eficace jucători ai turneului, 
a marcat trei goluri pen
tru formația niponă care 
și-a asigurat astfel o nespe
rată medalie. Reprezentativa 
Mexicului n-a reușit să con
tracareze impetuozitatea jo
cului fotbaliștilor japonezi și 
după ce a ratat un penalii 
(Pereda — min. 46), a evo
luat extrem de nervos Scor 
final : 2—0 (2—0).

CĂLĂRIE — DRESAJ. — Peste 
15 000 spectatori au urmărit la 
Campo Marte concursul de călă
rie „Marele premiu olimpic- la 
dresaj — echipe șl individual. 
Desfășurat la un nivel tehnic 
mult superior celui de la prece
denta ediție a J.O., concursul 
s-a încheiat la proba pe echipe 
•urmînd ca întrecerea individuală 
să continue cu manșa a Il-a în 
care s-au calificat șase cavaleri 
și o amazoană (sovietica Elena 
Petușkova).

Titlul de campioană olimpică 
pe echipe a fost cucerit, ca și la 
Tokio, de 
Germaniei 
„Mariano", 
„Piaff“ șl
care a totalizat 2 699 puncte. Me
daliile de argint și de bronz au 
revenit, în ordine, echipei 
U.R.S.S. (Elena Petușkova, I. Ki
zimov, I. Kalita) cu 2 657 p și 
echipei Elveției (H. Chamartin, 
Marianne Gossweiler, G. Fischer) 
2 547 
s-au 
2 357 
2 015

reprezentativa R.F. a 
(J. Neckermann pe 

Liselott Linsenhoff pe 
K. Klimke pe „Dux“)

I

p. Pe următoarele locuri 
clasat : '4. R.D. Germană 

p; 5. Anglia 2 332 p; 6. Chile 
P-

1. Piniaeva
2. Breuer

Viorica Du
mitru (România) 2:13,22; 4. Smo- 
cke (S.U.A.) 2:14,68 ; 5. Vavrova 
(Cehoslovacia) 2:14,78; 6. Niis- 
sner (R.D.G.) 2:16,02 ; 7. Sven
sson (Suedia) 2:16,04 ; 8. Jaapies 
(Olanda) 2:18,38; 9. Pfeffer
(Ungaria) — abandonată.

K. 2—1000 m : 1. Saporenko—- 
Morozov (U.R.S.S.) 3:37,54 ; 2.
Giczi—Timar (Ungaria) 3:38,44 ; 
3. Seybold—Pfaff (Austria) 
3:40,71 ; 4. Hocekstra—Geurts
(Olanda) 3:41,36; 5. Ander
sson—Utterberg (Suedia) 3:41,94; 
6. Vernescu—Sciotnic (Româ
nia) 3:45,18 ; 7, Burny—Neagels 
(Belgia) 3:45,21 ;> 8. Beltrami— 
Zlliolli (Italia) 3:46,08 ; 9. Zan- 
der—Schultze (R.F.G.) 4:02,98.

C 2—1 000 m : 1. I. Patzai
chin — S. Covaliov (ROMÂNIA) 
4:07,18; 2. Wichman — Petriko- 
wiez (Ungaria) 4:08,77 ; 
kopeț — Zamotin 
4:11,30 ; 4. Martinez — 
rano (Mexic) 4:15,29 ; 
delblf — , ScidJ itz
4:16,60 ; 6. Harpke —
(RDG) 4:22,53 ; 7. Kapf — Te- 
wandowski (RFG) 4:26,36 ; 8.
Valev — Damianov (Bulgaria) 
4:26,74 ; 9. Penkava — Skarup- 
ski (Cehoslovacia) — fără timp.

, K 2—500 m (F) : 1. Zimmer
mann — Esser (RFG) 1:56,44 ; 
2. Pfeffer — Roznoy (Ungaria) 
1:53,60 ; 3. Piniaeva — Seredina 
(URSS) 1:58,61; 4. Viorica Du
mitru — Valentina Serghei (Ro
mânia) 1:59,17 ; 5. Kobus — Kaf-

3. Pro- 
(URSS) 
Altami- 
5. Lin- 
(Suedla) 
Wagner

b.k.o.

cat.
II

Ch epulis 
Rocha

Cat. 52 kg : A. Chardour (Siria) 
b.p. L. Barata (Portugalia) — eli
minat, I. Alker (Ungaria) b.t. S. 
Gunar (India) — elim., R. La
cour (R.F.G.) b. descalificare I. 
Kormous (Maroc) — elim.; cat. 
57 kg: M. Guera (Mexic) b.p. Y. 
Nakouzi (Liban), K. Sakurama 
(Japonia) b.d. H. Puls (R.D.G.) 
— elim., I. Varga (Ungaria) b.p. 
I. Cocerghin (U.R.S.S.); cat. 63 
kg: H. Fujimoto (Japonia) b.t. 
K. Garcia (Guatemala) — elini., 

Svec (Cehoslovacia) descalifi- 
împreună cu N. Lazarou 

■ ■ - - (IugO-
J. Ruszneak (Unga- 
; cat. 70 kg : E. Ta-

j. 
cat
(Grecia), S. Damiano viei 
slavia) b.t.
ria) <— elim.. .. „
pio (Finlanda) b.t. S. Apostolov 
(Bulgaria) — elim., O. .........
(Italia) b.p. G. Marehard 
ța), K. Rost (R.F.G.) 
A.yvaz (Turcia); cat, 78 
Savas (Grecia)
(S.U.A.)

Bellottl 
(Fran- 

egal K. 
kg : D.

Lyden 
Ostrowski

CARL
cam-

Turneul olimpic de polo : sovieticul Barkalov (nr. 5), scăpat 
de marcajul strict al italianului Cevasco, inițiază o nouă ac
țiune de atac (Fază din partida semifinală U.R.S.S.—Italia)

Telefoto A. P.—AGERPRES

ECHIPA ROMÂNIEI S A CALIFICAT
IN iurneel final al olimpiadei de șah

LUGANO, 25 (prin telex).— 
Primul act al celei de-a 
XVIII-â Olimpiade de șah a 
luat sfirșit. S-au consumat 
preliminariile, după jocurile 
din grupe urmînd acum în
trecerile finale. In turneul 
principal, cel care stabilește 
ordinea primelor 14 echipe, 
figurează și reprezentativa 
României. Șahiștii români 
s-au clasat pe locul doi în 
grupa a 5-a preliminară, 
printr-o ultimă victorie cu 
2i/3_li/3 la Porto Rico (Gheor- 
ghiu-Kaplan Ciocîl-
tea-Martinez 1—0, Drimer- 
Colon 1—0, Soos-Reissman 
0—1). Celelalte întîlniri i 
R.F.G. — Liban 4—0, Nor
vegia — Brazilia 2—2, Elve
ția — Hong Kong 3>/2—J/2- 
Clasamentul grupei i R.F.G. 
22, ROMANIA 20, Elveția 18, 
Brazilia 17, ^prveșția 15, Por-

to Rico 11, Hong Kong 6‘/2> 
Liban 2*/ 2.

Au luat sfirșit întrecerile 
și în celelalte grupe preli
minare, cu excepția unui meci 
decisiv în care mai este doar 
o partidă : 
clasamentele
U.R.S.S. 27, 
ne 18‘/2 (și 
ruptă între 
18>/2, Italia
10, Mexic 4‘/2,

întreruptă. Iată 
i: GRUPA I :
Anglia și Filipi- 
o partidă între- 
acestea), Izrael 

10‘/2, Portugalia 
"Cipru 3‘/2; 

GRUPA II: S.U.A. și Dane
marca 16>/2, R. P. Mongolă 
13, Austria 12, Australia 9>/2, 
Venezuela 9, Franța 7>/2; 
GRUPA. III: Iugoslavia 19‘/2, 
Polonia lâ1/^ Spania 17, Sco
ția 12!/2, Republica Sud-A/fri- 
cană 8‘/2, Luxemburg 4>/2, 
Rep. Dominicană 3% ; GRU
PA IV î Ungaria 22>/2, Cana
da 19%, Olanda 19‘/2. Bel
gia 15%, Monaco 11, Irlanda 

10* Costa

Rica 4 ; GRUPA VI : Argen
tina și R. D. Germană 19%, 
Finlanda 13%, Suedia 11%, 
Grecia 10'/2, Maroc 5, Ins. 
Virgine 4l/2; GRUPA VII : 
Bulgaria 22%, Cehoslovacia 
22, Islanda 19*/ 2, Cuba 17, 
Tunis 13, Turcia 10s/2, Singa
pore 7%, Andora 0.

Primele două clasate din 
fiecare grupă intră în tur
neul principal (A). Turneele 
B, C și D cuprind celelalte 
echipe, în ordinea clasamen
telor. O prevedere a regu
lamentului omologhează în 
cadrul turneului final și re
zultatele directe dintre echi
pele care s-au întîlnit în pre
liminarii. Astfel că finala în
cepe cu runda a 2-a... Echi
pa României pornește deci 
în turneul final cu 2 p, rezul
tate din întîlnirea cu R.F.G., 
din preliminării (2—2).

EVOLUȚIA
In continuarea competiției 

de lupte greeo-romane s-au 
disputat partidele din cadrul 
turului II. Toți cei 8 repre
zentanți ai României au luat 
opțiunile , necesare pentru a 
se prezenta și în turul urmă
tor. Nicolae Martinescu (cat. 
97 kg) și Ion Baciu (cat. 57 
kg) au obținut cele mai va
loroase victorii. I. Baciu l-a 
întîlnit pe bulgarul Hristo 
Traikov. campion european 
al categoriei și unul dintre 
favoriți; pe care l-a întrecut 
clar la puncte. N. Martinescu, 
după victoria prin tuș în fața 
vest-germanului H. Kiehl, l-a 
învins la puncte pe Jurgen 
Klinge (R.D.G.) clasat pe lo
cul V la C.M. din 1967.

La cat. 52 kg, Gheorghe 
Berceanu a înregistrat doar 
un rezultat de egalitate în 
meciul cu iugoslavul Marin- 
ko Boșko. „Egalul" este însă 
foarte prețios pentru tînărul 
Berceanu, deoarece Boșko are 
în palmares cîteva succese 
remarcabile. Este suficient să 
menționăm că luptătorul iu-

LUPTĂTORILOR NOȘTRI

tenberger (RDG) 2:00,18; 6. Jaa
pies —• Berger (Olanda) 2:02,02;
7. Rademacker — Smocke
(SUA) 2:03,70 ; 8. Olivier —
Mean (M. Britanie) 2:04,20 ; 9. 
Antonowicz — Doering (Polo
nia) 2:06,8.

K 4—1 000 m : 1. Norvegia
3:14,38; 2. ROMÂNIA <-A- Ga
lenic — D. Ivanov 
caș — H. Ivanov) 3:14,81 ; 
Ungaria 3:15,10;
3:16,68 ; 5. Finlanda 3:17,28 ; 
RDG 3:18,03 ; 7. Austria 3:18,95;
8. Polonia 3:22,10; 9.. Danemar
ca 3:25,64.

VOLEI: Polonia — Peru (F) 
3—1 (10, —14, 9, 8). în urma
acestui rezultat reprezentativa 
Poloniei cucerește medalia de 
bronz. Japonia — Bulgaria (B) 
3—0 (7, 6, 5); S.U.A. — Belgia 
(B) 3—0 (4, 4, 10); Coreea de 
Sud — Cehoslovacia (F) 3—1 
(9, 9, -9, 11).

POLO : Brazilia — Grecia 
5—2 (0—1, 1—1, 3—0, 1—0) ;
Mexic — japonia 5—4 (1—2, 
2-1, 1—0, 1-1) ;

NATAȚIE: participînd în
seria a III-a la 200 m spate, 
Anca Andrei s-a clasat pe lo
cul 4 (2:38,8) ratînd calificarea, 
în aceeași situație se află și 
cunoscuta înotătoare franceză 
Kiki Caron, locul 4 în seria a 
Ii-a (2:40,5).

SCRIMA : In sferturile de fi
nală ale probei de spadă pe 
echipe au fost înregistrate re
zultatele: URSS — Italia 8—0, 
RFG — Anglia 9—5, Polonia - 
Franța 9—7, Ungaria — RDG 
9—:3, In semifinale : URSS — 
RFG 9—3, Ungaria — Polonia 
9—5.

HOCHEI PE IARBĂ: Noua 
Zeelandă — Kenya 2—0 (1—0).

L'IPTÎ GRECO-ROMANE: 
în turul III Nicolae Martines
cu (cat. 97 kg) l-a învins prin 
tuș pe Ferenk Kiss (Ungaria). 
La categoria 57 kg Ion Baciu l-a 
întrecut la puncte pe El Sayed 
Ibrahim (RAU). Tot la această 
categorie, bulgarul Hristo Trai
kov a fost descalificat și elimi
nat din competiție pentru do
paj. Ion Țăranu (cat. 78 kg) a 
cîștigat prin descalificarea vest- 
germanului P. Nettekoven. în- 
tîlnirea dintre Simion Popescu 
și L, Schneider (RDG) s-a în
cheiat la egalitate, Gheorghe 
Berceanu (cat. 52 kg) a pierdut 
prin tuș la Rolf Lacour (RFG), 
iar Ion Enache (cat. 70 kg) a 
fost descalificat în meciul cu 
Klaus Rost (RFG).

4.

M. Tur-
3.

Suedia
6.

goslav a cucerit medalia de 
bronz la „mondialele" din 
1966 și pe cea de argint la 
„europenele" din același an, 
iar la cea de-a IlI-a Săptă- 
mînă preolimpică a ocupat 
primul loc.

Simion Popescu (cat. 63 kg) 
a avut din nou o misiune 
ușoară, fiindu-i opus filipi- 
nezul G. Torttilano. de care 
a dispus prin tuș în minu
tul 2. Astfel, sportivul nos
tru a intrat în turul III cu 
numai o jumătate de punct 
penalizare. La categoria lui 
însă mai sînt doi concurenți 
care au 
tuș: R.
campion mondial la ultimele 
două ediții, și H. ~ " 
(JaponiaJ, medalia 
la „mondialele” de 
rești.

La categoria 70
Enache l-a eliminat pe M. 
Fonid (R.A.U.), depășindu-1 
la puncte. Cea mai bună po
ziție la „70 kg" o are cam
pionul mondial Eero Tapio 
(Finlanda), fără penalizări.

Ion Țăranu (cat. 78 kg)

fost întrecut de campionul 
m o n d i a 1 V. Igumenov 
(U.R.S.S.). Nicolae Neguț (cat. 
87 kg), liber în acest tur, 
așteaptă cu emoții următoa
rea confruntare. în sfirșit, 
Constantin Bușoi (cat. +97 
kg) și-a îmbunătățit, pentru 
moment cel puțin, situația în 
urma victoriei prin tuș în 
fața libanezului H. Bechara.

FOTBAL. In legătură cu fi
nala turneului olimpic, FIFA a 
decis ca în cazul unui rezul
tat de egalitate, chiar , și după 
ceje două reprize de prelungiri 
regulamentare, să. nu se pro
cedeze la tragere Ia sorți sau la 
rejucarea partidei ci, pur și 
simplu, să acorde... două me
dalii de aur !

învins numai prin
Rurua (U.R.S.S.),

Fujimoto 
de bronz 
la Bucu

kg. Ion

a

BOX: de la ora 20 (4) — 
FINALELE.

GIMNASTICA: de la ora 
t’9 (3) — concursul pe apa
rate B

m liber B (FINALA), 4 x 100 
m liber F (FINALA), 4 x 100 
m • ■ -mixt B (FINALA).

22 de pugiliștî luptă

SEMIMUSCA : Rodriguez (Venezuela) — Jee (Coreea de Sud) 
MUSCA: Olech (Polonia) — Delgado (Mexic)
COCOȘ : Sokolov (U.R.S.S.) — Mukwanga (Uganda)
PANĂ : Robinson (S.U.A.) — Roldan (Mexic) 
SEMIt’ȘOARÂ: Ponnie (S.U.A.) — Grudzien (Polonia) 
UȘOARA: Kulej (Polonia) — Regueiferos (Cuba) 
SEMIMIJLOCIE: Wolke (R.D.G.) — Bessala (Camerun) 
MIJLOCIE UȘOARA : Lagutin (U.R.S.S.) — Garbey (Cuba) 
MIJLOCIE: Finnegan (Marea Britanie) — Kiseliov (U.R.S.S.) 
SEMIGREA: MONEA (România) — Pozniak (U.R.S.S.) 
GREA ’ Foreman (S.U.A.) — Chepulis (U.R.S.S.)

ECHIPELE ROMÂNEȘTI ÎN „C.C.E.“ 
Șl „CUPA CUPELOR" LA BASCHET
După cum se Știe, cele mai 

bune echipe de baschet ale țării 
vor susține, peste puțină vre
me, importante întilniri inter
naționale în cadrul ,.C.C.E.“ și 
„Cupei cupelor". In. afara pre
gătirilor speciale, preocupările 
„combatantelor’’ constau, în 
prezent, în stabilirea datelor 
de disputare a meciurilor. Deo
camdată, concrete sînt doar 
propunerile echipelor și date
le fixate de F.I.B.A. (în caz că 
nu se ajunge la un acord), pe 
care le publicăm în rîndurile 
.de mai jos, precum și numele 
arbitrilor.

Dinamo București — E.K.E. 
Viena („C.C.E." masculin): Di
namo a propus : 14 noiembrie 
turul (la Viena), 19 noiembrie 
returul (Ia București); date 
F.I.B.A.: 14 noiembrie și 21 no
iembrie ■; arbitri: A. Pythoud 
(Elveția) — G. Horvath (Unga
ria) la meciul tur; V. Kasatikov 
(U.B.S.S.) — Al. Protici (Iugo
slavia) Ia meciul retur.

Politehnica București — cam
pioana Iugoslaviei („C.C.E." 
feminin); Politehnica a pro

pus : 21 noiembrie turul (la 
București), 28 noiembrie retu
rul (în Iugoslavia); datele
F. I.B.A. sint aceleași; arbitri:
G. Szocs (Ungaria) — R. Ba- 
laun (Austria) la meciul tur; 
G. Stefaruti (Italia) — K. Li- 
kornesio (Grecia) la meciul re
tur.

Steaua București — Hapoel 
Tel Aviv („Cupa campionilor 
europeni" masculin): Hapoel a 
propus: 15 sau 21 decembrie 
turul (la București), 29 decem
brie sau 5 ianuarie returul (la 
Tel Aviv); Steaua a răspuns: 
12 decembrie turul, 9 ianuarie 
returul; date F.I.B.A.: 19 de
cembrie și 9 ianuarie; arbitrii 
nu au fost desemnați.

In sfirșit, o informație cate 
ilustrează prestigiul peste ho
tare al arbitrilor români: Eu
gen Hottya va conduce partida 
Tehnika University Istanbul — 
Wisla Cracovia („C.C.E." mascu
lin), iar Constantin Armășescu 
întîlnirea Kaliejliler S.K. An
kara — Akademic Sofia 
GiC.C.E." feminin).

HOCHEI PE IARBA: ora 
11 (19) — FINALELE pentru 
locurile 3—4 : India — R.F.G. 
și 1—2 : Pakistan — Austra
lia.

FOTBAL: ora 15,30 (23,30) 
— FINALA : Ungaria — Bul
garia.

LUPTE GRECO-ROMANE: 
de la ora 10 (18) și 17 (1) -— 
semifinalele și’finalele.

NATAȚIE:
(18) — 4x100 
fii), 4,x 100 m 
ora 17 (1) — 
platformă B (FINALA). 1500

de Ia ora 10 
m mixt B (se- 
liber F (serii), 
sărituri de la

nm
BOX : Ion Monea evoluează 

în finala categoriei semigrea.
LUPTE GRECO-ROMANE: 

Ion Baciu, Simion Popescu,

POLO : ora 10 (18) — me
ciuri finale pentru stabilirea 
clasamentului general.

VOLEI: de
— meciurile
(F), U.R.S.S.
U.R.S.S.

Ia ora 16 (24) 
S.U.A. — Mexic 
— Japonia (F), 

Cehoslovacia (B).

Pe micul ecran
15—19,30 : înregistrare și

transmisie în direct de la na- 
tație, călărie (înregistrare) 
rezumatul filmat al zilei 

.25 octombrie.
23,30—1,15.: Transmisie 

direct, finala turneului 
fotbal.

și 
de

în 
de

Ion Țăranu și Nicolae Mar- 
tinescu participă la tururile 
superioare ale competiț’ei.

ANTRENOR ENGLEZ, 
SUSPENDAT!

Liga engleză de fotbal 
a pedepsit sever pe Mal
colm Allison, antrenorul 
adjunct al clubțilui Man
chester City. El a fost a- 
mendat cu 100 lire sterli
ne și i s-a interzis pe 
viitor prezența în incinta 
vreunui teren de fotbal Ia 
jocuri oficiale. Allison s-a 
făcut vinovat de injurii 
adresate unui arbitru de 
tușă, la meciul de cam
pionat Manchester City — 
Southampton.

Echipa argentiniană de fotbal 
Estudiantes de La Plata a 
fost primită în triumf la 
Buenos Aires, la întoarcerea 
sa din Europa, după cuceri
rea „Cupei intercontinentale". 
S-a dansat pe străzile capi
talei, iar jucătorii lui Estu
diantes au fost literalmente 
acoperiți cu flori. O brigadă 
de pompieri a asigurat trans
portul echipei, de la aero
port.
■
Federația australiană de tenis 
își revizuiește poziția ante

rioară, privind interzicerea 
organizării de turnee „open" 
pe teritoriul ce cade sub ju
risdicția sa. Un acord inter
venit între forul australian 
și grupurile de jucători pro
fesioniști legalizează aceste 
turnee și pe al șaselea conti
nent.

H

Felice Gimondi s-a clasat pe 
primul Ioc în reuniunea ași
lor pedalei, de la Plano di 
Montegiorgio (Italia), lăsînd 
în urmă pe Merckx, Ritter, 
Adorni și alții. Gimondi a 
cîștigat proba de urmărire 
individuală și a fost clasat 
al doilea în omnium-ul de 
tandemuri, cu Adorni, după 
perechea Merckx-Ritter, La 
urmărire pe echipe, au cîș
tigat Taccone-Polidori.

Federația engleză de fotbal 
a anunțat că echipa Angliei 
va susține în prima jumătate 
a lunii decembrie o întîlnire 
amicală cu selecționata Bul
gariei. Meciul va avea loc la 
11 decerhbrie pe stadionul 
Wembley din Londra.
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