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A XIX- OLIMPIADAI w AL
CONSILIUL DE STAT

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
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ULTIMA AVAWCRO IICA
Fugit irreparabile tem

pos ! lată-nt in ajungi în
chiderii celei de g XlX-tf 
ediții a Jocurilor .Olimpice. 
Ceremonia, programată du
minică seara (cînd ta Bucu
rești vor miji de acum go
rile), va cunoaște, desigur, 
nostalgia marilor despărțiri. 
Dar, parcă, mai puternic 
este sentimentul dt bucurie 
a tineretului lumii da a se 
fi întrecut cavalerește in
tr-o competiție de asemenea 
dimensiuni, optimismul eu 
care actualele Jocuri încarci 
sufletul privind viitorul 
sportului mondial, al miț- 
sării olimpice.

Festivitatea se va desfă
șura pe impunătorul Stadion 
Olimpic al Cetății Univer
sitare, după terminarea ul
timei probe din Marele pre
miu de călărie, O echipă 
de gimnaști, probabil da
nezi, vor executa in fața 
spectatorilor diferite exerci
ții, în timp ce se vor ridica 
de pe pistă- obstacolele uti
lizate in concursul de călă
rie. La ora ÎS (la noi vs 
fi ora 
oului, 
îți va 
buna 
intona

2) președintele Mexi- 
Gustavo Diaz Ordaz, 
face apariția în tri- 

oficiali. Fanfara va 
Imnul Moțional mexi-

can ți se vor prezenta ono
rurile militare tradiționale.

După aceasta vor apare pe 
stadion purtătorii pancarte
lor și ai drapelelor țărilor 
participante, care vor defila 
pe pistă și se vor alinia în 
fața lojei oficiale. In conti
nuare își vor face intrarea 
pe stadion sportivii Hflați 
încă la Ciudad de Mexico, 
care nu vor mai defila gru
pați ci braț ta braț, laolaltă, 
simbolizînd fraternitatea o- 
limpici.

Va urma ceremaptalul 
înălțării drapelelor Greciei, 
Mexicului și R. F. a 

gaxda vTitoa- 
■ J. O. Pre

ședintele Comitetului Inter
național Olimpic, Avery 
Brundage, care îl va înto
vărăși pe președintele Me
xicului tn loja oficială, va 
apare pe podiumul plasat 
th mijlocul stadionului, pen
tru a declara 
rile și pentru 
retul sportiv 
se reunească 
Milnchen, tn 1972.

Uriașul drapel olimpic 
fi coborit și purtat de 
grup de S cădeți ai Școlii 
marină militară. In acest 
timp, flacăra care a ars timp

Germ sini ei, 
rei ediții

închise Jocu- 
a invita ține
ai lumii 
din nou.

să 
la

va 
un 
de

de două săptămîni în marea 
cupă de metal, se va mic
șora treptat, treptat, pînă 
cînd se va stinge complet.

In acel moment, stadio
nul învăluit de întunericul 
nopții, va fi iluminat brusc 
de un magnific foc de arti
ficii. Orchestrele de maria
chis vor începe să execute 
un fermecător și melancolie 
cîntee de adio din folclorul 
mexican t „Las Golondri- 
nas*1 (Rîndunelele), Această 
melodie va marca sfințitul 
festivității de închidere a 
celei mai mari manifestări 
sportive internaționale a a- 
nului 1968.

Imnul național mexican 
va mai răsuna încă o dată, 
în timp ce președintele re
publicii, Gustavo Diaz Or
daz, însoțit de Avery Brun
dage, președintele C.I.O., ți 
Pedro Ramirez Vazquez, 
președintele Comitetului de 
organizare a J.O., vor părăsi 
stadionul. Este de așteptat 
ca, potrivit obiceiului locu
lui, spectatorii să aprindă 
torțe improvizate din hârtie 
de ziar ți să 
noapte ca pe 
fantasmagorică 
de bucurie.

le agite in 
o ultimă și 
manifestare

la Închiderea ediției
DECRET

SIMION POPESCU
avea asigurată medalia de bronz 

la categoria 63 kg
ION BACIU. NICOUE NE6UȚ;i NICOLAE MARTINESCU

luptau pentru

M
pentru convocarea

arii Adunări Naționale
Tn temeiul ort. 64 pct. 1 din Constituție, Consiliul d« 

Stat a! Republicii Socialiste România decretează9
Articol unic. - Marea Adunare Națională se con

voacă in a douăsprezecea sesiune a celei de-a V-a 
legislaturi, în ziua de 11 noiembrie 1968, ora 10.

La numai o ora după finale
• Radu Huțan vrea să se odihnească o Olimpiadă •Patzaichin a concurat 
bolnav la canoe dublu • intre orgoliu și medalia olimpică « Tăria 

de a recunoaște
Uza, la rîndul meu, unul. 
Acum vorbește Covaliov care, 
mai experimentat, explică 
situația din timpul cursei, 

începutul a fost greu, de
oarece înfrîngerea suferită 
de Patzaichin îl influențase 
ți pe el.

— Nu mă gîndeam doar la 
faptul că era obosit, dar și 
că se va gîndi mereu cum 
pierduse cursa și, din aceas
tă cauză, nu mai știam ce 
să aștept de Ia el. Am în
ceput bine și ne-am asigu
rat un avantaj, însă trăgeam 
mereu cu spaimă că nu vom 
reuși nici noi sau că lui Ivan 
i se va bloca din nou 
tele. Cînd l-am auzit că 
la mine să fiu atent că 
apropiat cei din echipa 
ghiară, am știut că totul 
în ordine și că Patzaichin 
vrea, ca și mine, să cîștige. 
Era și momentul să ne pu
nem pe treabă fiindcă Wich- 
mann și Petricovici nu nu
mai că se apropiaseră, dar 
ne-o și luaseră puțin înainte. 
Pe urmă ați văzut ce s-a mai 
întîmplat. Ăsta a fost 
mentul mai 
cursei fiindcă echipajul 
vietic nu a fost periculos, 
deși ne așteptam și din par
tea Iui la o acțiune mai ho- 
tărită. Noi ne bazam mult 
și pe ce văzusem pe la an
trenamente și in serii.

Patzaichin îl asculta pe 
„nenea", căci, se știe, că cei 
doi sînt din același sat și 
poate că nici nu s-ar fi pu
tut găsi 
omogen, dar sigur nu se va 
găsi un sat de dimensiunile 
Milei 23 care să aibă la a- 
ceastă Olimpiadă doi meda- 
liați cu aur, cum are locul 
lor natal. Patzaichin e și 
trist și fericit. Ca o apă 
amestecată. îi vine să și rîdă 
cu gura pînă la urechi (și 
are Ivan o gură care-i poa
te ajunge pînă acolo, cînd 
este el vesel) dar, parcă, un 
ochi îi plînge ! Se gîndește 
serios la cursa de simplu pier-

îndată 
finalelor 
încercat

’ cei care 
românești, pentru a cunoaș
te . în amănunt ce se întâm
plase pe traseele parcurse de 
ei vineri dimineața. Nu pot 
spune că printre sportivi am 
întîlnit o atmosferă prea 
relaxată. Băieții, se vede 
clar, nu erau mulțumiți de 
ei înșiși, cu toate că a cu
ceri trei medalii într-un con
curs olimpic nu reprezintă 
o perfarmanță la îndemîna 
oricărui lot. în fond, ne aflăm 
la Olimpiadă și nu la un 
concurs de casă! Cu toate 
acestea canoiștii și caiaciștii 
români sînt abătuți. Ei se 
consideră mai buni decît ad
versarii lor la cîteva probe.

Primii pe care îi întîlnesc 
sînt campionii olimpici CO- 
VALIOV și PATZAICHIN, 
Pe care un reporter, înarmat 
cu magnetofon, îi și blocase 
într-o cameră pe care ar fi 
dorit-o mai liniștită, dar în 
care, pe lîngă zgomotele ine
rente unui adăpost de spor
tivi, apăruse și... concuren
ța, în persoana subsemnatu
lui. Ecusonul românesc îmi 
conferă însă drepturi specia
le, așa îneît profit de îm
prejurare pentru a asista la 
un interviu și pentru a rea-

după desfășurarea 
la caiac-eanoe, am 

să ne apropiem de 
apăraseră culorile

dută. îl întreb dacă s-a gîn- 
dit, venind aici, că va de
veni campion olimpic.

— M-am gîndit dar, de ce 
nu știam dacă va 

“ vrut voiam 
încă tare al naibii. Mă

să mint,
fi posibil. De
Și 
așteptam să viu în primele 
trei locuri, dar la simplu, 
unde am mîncat bătaie, n-am 
ajuns decît pe la urmă. îmi

Deși ultimele partide al© com
petiției olimpice de lupte gre- 
co-romane au fost programate 
seara (la București, eu mult 
după miezul nopții) datorită re
zultatelor înregistrate pînă îna
intea finalelor, la unele categorii 
de greutate ordinea primilor cla
sați a putut fi stabilită încă de 
la... prînz. Astfel, Ia cat. +97 kg 
Istvan Kozma (Ungaria). în urma 
rezultatului de egalitate cu so
vieticul Anatol Roscin, încheie 
competiția pe primul loc, reedi- 
tîndu-și succcesul de la Tokio, 
Reprezentantul nostru CONSTAN
TIN BUȘOi s-a clasat pe locul 5,

In categoria H kg erau pre- 
genți Ia semifinale 7 luptători în- 
tre care și ION BACIU. Teoretlo 
el avea cele mai puține șanse de 
a continua competiția fiind înre
gistrat cu 5,5 p penalizare. II 
trebuia numai o victorie ia tuș 
pentru a se menține printre frun
tași și a obținut-o asupra puter
nicului sportiv ture Kaya Oscan. 
Pentru finală au mai rămas > 
Ivan Kocerghln (URSS) — 5 Pi 
Jano» Varga (Ungaria) — 4 p. 
șl Othon Moskldls (Greetai
5 p.

La categoria Imediat superioa
ră (63 kg) SIMION POPESCU a 
fost învins Ia puncte de Hideo 
Fujimoto (Japonia), totalizînd 
astfel 6,5 p. în alt meci, camplo- 
nul mondial Roman Rurua 
(URSS) întrecinfiu-i pe bulgarul 
Galincev; l-a elimina» din com
petiție (8 p). în felul acesta me
dalia de aur și cea de argint vor 
fi acordate după desfășurarea 
partidei dintre Rurua șl Fujimoto, 
lui SIMION POPESCU REVE- 
NINDU-I CEA DE BRONZ.

NICOLAE NEGUT (cat. 87 kg) 
a intrat în turul 5 avînd o situa
ție Identică cu cea a lui Baciu, 
adică tot 5,5 p penalizare, fiindu-i 
și lui necesară victoria la tuș. A 
obținut-o cu brio, deși avea tu 
față un adversar extrem de va
loros, Pater Krumov (Bulgaria), 
medaliat cu argint la „europe
nele» de Ia Văsteras, pe care l-a 
și eliminat. Pentru ultimele me
ciuri. hotăritoare în lupta pen-

Președintele Consiliului de Stafc
NICOLAE CEAUȘESCUprimele locuri

adversarul din pasivitateeforturi maxime pentru a-și scoateSimion Popes
tru medalii, mai erau angajați 
patru concurenți : O le ni k
(U.R.S.S.) — 4 p, Metz (R.D.G.) 
— 4 p, Simlci (Iugoslavia) — 4 p 
și Neguț (România) — 5,5 p.

NICOLAE MARTINESCU, îm
preună cu Nikolai Iakovenko 
(U.R.S.S.) — campionul lumii și 
Boian Radev (Bulgaria) — cam
pionul olimpie de la Tokio, au 
rămas să-și decidă în luptă di
rectă ordinea pe podium.

In sfîrșit, Ion Țăranu (cat. 78 
kg), fiind învins prin tuș de 
francezul Robin, a fost eliminat 

cursa pentru un Ioc fruntaș.

F I Ș I E R

important

CAMPIONATUL
MONDIAL un echipaj mai

DE HOCHEI PE GHEAȚA
Directoratul Ligii Internaționale 

de hochei pe gheață a hotărît 
in recenta sa ședință de la Ge
neva, ca ediția viitoare a cam
pionatului mondial — grupa A 
să se desfășoare la Stockholm. 
Cele 6 echipe participante 
(U.R.S.S.j Canada, Suedia, Ce
hoslovacia, Finlanda șl S.U.A.) 
vor juca tur-retur. Turneele din 
cadrul grupelor B și C vor avea 
loc tn . Iugoslavia. La întrecerile 
din grupa B va lua parte șl re
prezentativa României.

De la

nama) 150 p. După cum se vede, 
pe primele locuri nu figurează 
nici unul din jucătorii formații
lor S.U.A., Iugoslaviei, ■ ••
Sovietice și Braziliei, 
clasamentului !

FOTBAL. In min. 41 
turneului olimpic scorul partidei 
Ungaria — Bulgaria era de 2—1.

Ora tîrzie Ia care au fost pro
gramate majoritatea întrecerilor 
olimpice de sîmbătă nu ne în
găduie să vă furnizăm astăzi 
mai multe rezultate. O vom face 
însă în numărul de luni al zia
rului nostru.

HOCHEI PE 
meci contînd 
echipa Indiei, 
campioană olimpică, 
de reprezentativa R. 
maniei cu scorul de 2—1, 
ce la pauză era condusă cu 0—1. 
în finală s-au întîlnit Pakistanul 
și Australia. La capătul unui 
joc foarte strîns, victoria a re
venit cu 2—1 (1—0) echipei Pa
kistanului care recîștigă titlul cu
cerit în 1960 la Roma.

POLO. Cîștigătoriî medaliei de 
aur la Tokio, poloiștii maghiari 
și-au disputat acum „bronzul" în 
compania formației Italiei pe 
care au întrecut-6 cu 9—4 (1—1, 
4—1, 4—1, 0—1). Cele 13 puncte 
ale întîlnirii au fost realizate de 
Felkai 7 (5 din lovituri de la 
4 metri) și Bodnar 2 pentru Un
garia, respectiv, Pizzo 3 și Ce- 
vasco 1. De reținut amănuntul, 
nu lipsit de importanță, că ju
cătorii italieni au ratat nu mai 
puțin de... 5 lovituri de la 4 
metri !

BASCHET. Statisticienii acestui 
sport au alcătuit lista coșgeteri- 
lor recentului turneu olimpic :
1. Davis Peralta (Panama) 214 p,
2. Donk Pa Shin (Coreea de 
Sud) 195 p, 3. Moctar Seida (Ma
roc) 186 p, 4. Pedro Rivas (Pa-

Uniunii 
fruntașele

al finaleiIARBA. Intr-im 
pentru locul III, 

de mai multe ori 
a dispus 

F. a Ger- 
după

MEDALIE DE AURspa- 
țipă

cîteva ore 
de 100 m 

austra

(Continuare în pag. a 3-a)

por- 
încă

min. 
han-

adevă- 
în at- 
aceea, 
orașul

de-
Co-

oraș și stadion, ca și nerăb
darea ne îndeamnă să 
nim în aceeași direcție 
de la orele 13...

vor cîr- 
sens: spre

Nicolae Martinescu execută cu măiestrie un rebur procedeu 
dificil pentru luptătorii de la categoriile mari

trimișii noștri speciali, CRISTIAN MANTU și MARIUS POPESCU

In așteptarea fluieratei de începere...
LISABONA, 26 (prin tele

fon). — Mîine (n. r., astăzi), 
la ora 15,30 (ora 16,30, ora 
României), arbitrul Callaghan 
— Țara Galilor, va da star
tul cursei pentru C.M. din 
Mexic celor două competi
toare din grupa I, care pînă 
acum nu au intrat în focul 
preliminariilor 1 Portugalia și 
România.

Vorbind despre tensiunea 
dinaintea jocului, e lesne de 
închipuit că ea a atins acum 
cote maxime. Trebuie să re
marcăm că efervescenta sta
re de spirit de aici a fost, 
în mare măsură, creată și 
amplificată de presa de spe
cialitate, 
tive ale 
ziunii 
exemple 
„Mundo 
vineri, a 
10 pagini ale 
Portugalia — România, iar 
ediția de sîmbătă a jurnalu
lui „A Boia* se ocupă în 
întregime de acest eveniment 
fotbalistic. Interesul presei 
pentru jocul de azi a fost 
reflectat, printre altele, și de

larga anchetă organizată de 
cotidianul „Diario de Lisboa", 
care a cerut publicațiilor 
portugheze să dea un pro
nostic asupra partidei. Din 
cele 151 de răspunsuri pri
mite, 145 indică „1“, adică 
Portugalia, 4 prevăd un re
zultat egal și 2 — „Os Be- 
lenenses" și „Gazeta radiofo
nica" 
echipei

După 
gheze, 
ar fi, 
soarta .dialogului" de azi de
pinde substanțial de replicile 
pa care fotbaliștii noștri Ie

— anticipează victoria 
României.
opinia presei portu- 

cota echipei noastre 
deci, minimă. Dar

vor da gazdelor. Ea va 
pinde de vigilența lui 
man, de tenacitatea colegilor 
de linie ai lui Dumitru Ni- 
eolae, de puterea de luptă a 
lui Ghergheli și Petescu, de 
curajul și răspunderea cu 
care se vor angaja în atac 
Pîrcălab sau Dobrin, în sfîr- 
șit, de abnegația tuturor pur
tătorilor tricolorului.

Spre deosebire de forma
ția română, care va alinia 
„ll"-le stabilit dinainte, echi
pa portugheză păstrează pînă 
la intrarea pe teren un semn 
de întrebare : va juca sau nu 
va juca Torres ?

în încheierea acestor rîn- 
duri, un amănunt organizato
ric : serviciul special ESTO
RIL al stadionului Nacional 
a dat în presa de sîmbătă 
un comunicat: „Duminică, 
27 oct., pe autostrada Lisa
bona — Cruz Querbrada, în
tre orele 14,10 și 15,30, tre
cerea pietonilor este interzi
să. Autovehiculele 
cula într-un singur 
Estadio Nacional".

Distanța, cei 18 km dintre

0 INFILTRAȚIE 
CU NOVOCAINĂ, REPORTAJE ȘI

COMENTARII
DE LA

de emisiunile spor- 
radioului și 
portugheze.
ilustrative :

Desportivo*1,
consacrat 8 din cele 

sale jocului 
România,

televi- 
Două 
ziarul 

apărut
F. C. ARGEȘ -BONSUCCESO (Brazilia) 4-2 (2-0)

(prin tele-• ■----PITEȘTI, 26 
fon). — Pe stadionul „1 Mai“ 
din localitate, în fața a 5000 
de spectatori, a avut loo în- 
tîlnirea amicală dintre for
mația F. C. Argeș și echipa 
braziliană Bonsucceso.

în prima repriză, argeșenii 
au avut în permanență ini
țiativa și în finalul ei au

marcat de două ori, prin Tur- 
can (min. 40) și Pavlovici 
(min. 44). După pauză, iniția
tiva a fost tot de partea for
mației locale. Dominarea te
ritorială a concretizat-o Nuțu, 
în min. 51. Apoi, brazilienii 
au o perioadă în care s-au 
apropiat mai des de poarta 
apărată de Niculescu și apoi

de juniorul Tudor. în
84, Waldir a redus din 

ultimele minute, 
marcaj a fost de 
schimbată. Autorii 
Roșu (min. 89) și

dicap. în 
tabela de 
două ori 
golurilor 1 
din nou Waldir (min. 90).

I. Fețeanu și D. Ștefăneseu, 
coresp.

Cu numai 
înaintea finalei 
liber, înotătorul 
Han Mike Wenden nu știa 
dacă va putea lua startul 
in întrecerea decisivă: îl 
durea puternic o glesnă. 
Datorită unei infiltrații cu 
novocaină el a putut să-și 
apere șansa. Și încă în ce 
manieră: cucerind nu nu
mai titlul de campion o- 
limpic dar realizînd și un 
nou record mondial 
52,2.

TRIMISUL
NOSTRU
SPECIAL

LA A XlX-a
OLIMPIADĂ

'ț*

AMURGURILE MEXICULUI
Soarele Mexicului este 

vestit poate pentru plăjile 
de pe litoralul Pacificului, 
poate pentru cele ale gol
fului Tempico, de la coasta 
celuilalt ocean. Totuși, cel 
ce vizitează Ciudad de 

Mexico, capitala țării, caută și dorește 
soarele Mexicului sub care înfloresc de mi
lenii atîtea frumuseți.

Dar acest soare este un personaj ciudat, 
cu o prezență permanentă, dar... subsidia
ră, dacă termenul nu jenează într-un ziar 
de sport, și încă raportat la un astru. 
Cuvîntul redă, însă, cel mai bine, reali
tatea.

Se trăiește aici într-o baie de lumină, 
într-o permanentă irizare, dar rendez- 
vous-ul cu soarele se face prin interme
diari. Puterea lui, atît de nemărginită, 
transformă totul și de aceea nu trebuie să 
surprindă că la 2 240 m altitudine vegeta- 

familie 
cu cea

surprindă că la 2 240 m altitudine 
ția este luxuriantă și că bogata 
a coniferelor trăiește în armonie 
a palmierilor.

Soarele Mexicului ridică spre el 
rate pînze de apă care, plutind 
mosferă, limitează orizontul. De 
frumusețea văii în care s-a înălțat 
apare de abia spre seară.

Atunci cînd nu te mai aștepți, cînd um
brele amurgului încep să se țeasă peste 
oraș, atunci coboară acea ciudată lumină, 
acea transparență care uimește privirile 
celor neobișnuiți cu spectacolul, încîntîn- 
du-i pînă în cele din urmă, făcîndu-i să 
ss îndrăgostească de acest oraș atît de 
contradictoriu. în curînd va fi noapte, dar 
ori în ce parte ți-ai îndrepta privirile vei 
vedea șirurile succesive de munți care se 
aliniază în nesfîrșite planuri pînă foarte 
departe, pînă acolo unde ziua nu poți 
bănui că există altceva decît marea de 
lumină fără sfîrșit. Sînt trunchiurile rete
zate ale vulcanilor, parcă așezate de cine
va pe pămînt pentru pooularea decorului, 
sînt apoi munții înverziți care pot semăna 
cu multe spinări de pe la noi, dar care 
le depășesc cu îndrăznelile piscurilor 
lor, căci pe platoul de la care încep să 
se ridice este înregistrată aproape înălți
mea maximă a Carpa,Iilor noștri. Și sînt, 
mai departe, însă nu atît de departe pen-

tru a nu fi văzuți, masivi înzăpeziți care i
arareori se descoperă de după cununile ;
de nori ce-și au acolo sălașul. Uriașa căi- :
dare a văii Mexicului se arată doar la :
ceasurile amurgului și-ți dă, dintr-odată, : 
impresia vie a unui tablou zugrăvit în .
imaginație cîndva, în copilărie, atunci cînd, ; 
citind cărțile cu povești, aflai că dincolo j
de nevăzut se află, tăcuți și sfidători, in- : 
a'ienii cine știe cărui trib care urmăriseră, 4 
pas cu pas, fiecare gest al călătorului în- • 
drăzneț. Sînt martori permanenți ai vieții i 
care s-a născut în căușul palmelor acestor j 
munți, sînt marea minune de frumusețe a : 
văii de a cărei vrajă au fost cuprinși cei :
ce s au stabilit aici, luptînd cu mlaștinile :
pentru a înălța orașul. j

Amurgurile Mexicului... Ele vor adăposti ; 
azi unul din cele mai grandioase specta- ;
cole ce s-au petrecut vreodată sub paza :
lor statornică ; un spectacol pe care doar : 
ei l-ar' putea asemăna cu altele desfășu- ; 
rate tot aici în vechile civilizații și despre ;
care doar ei ar putea spune dacă cei de :
azi se pot măsura cu cei din îndepărtatul ; 
ieri, păsfrînd pe oglinzile frunților senine : 
de dincolo de nori o imagine adresată j 
unui mîine cine știe cît de îndepărtat.

Pentru festivitatea de azi, pe care nu do- j 
resc s-o numesc „închidere", mexicanii au j
ales amurgul. Au ales clipa cea mai fru- :
moașă și limpede a zilei. Renunțînd la i 
soare și preferind amurgul, gazdele noas
tre vor sărbători momentul chemînd aici 
depărtările cocoțate pe piscuri ca mar
tori ai celei mai frumoase sărbători pe 
care au avut-o vreodată Jocurile Olimpice, 
oaspetele venit de atît de departe pentru 
a onora masa și casa Mexicului. Nu vom 
putea să relatăm cu sculele profesiei noas
tre nici fastul și nici desfășurarea, clipă 
de clipă, a celor ce se vor petrece aici, 
dar asistînd la serbare, deoarece o ser
bare va fi, vom încerca să trimitem, chiar 
în aceste momente, spre cei lăsați acasă, 
gîndul cel bun, plutind peste lumi, tocmai 
de aici din miezul scobit între munți, în 
clipa cea n>ai frumoasă a zilei, în clipa 
amuraului mexican. Va fi totodată și amur-

. ......... ' ’ Olympia. O mai fe
se putea găsi.
Emanuel VALERIU
octombrie

gu! flăcării aprinse la 
ricilă împerechere nu
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DINCOLO DE MEXIC
ce se în- 
celor cinci
Și totuși, 
că arena

in-
ma- 

să

Cu ochii încețoșați de stră
lucirea piscurilor mexicane, 
lumea sportivă pare să fi 
pierdut orice urmă de inte
res pentru ceea 
tîmplă în afara 
cercuri olimpice, 
nu putem spune
internațională șomează I

Balonul rotund, lider 
contestabil al sufragiilor 
relui public, încearcă 
reintre în drepturi. După fi
nala fără glorie dintre Estu- 
diantes și Manchester (în 
treacăt fie zis, proaspeții 
campioni intercontinentali, a- 
fectați de eșecul suferit Ia 
Milano, și-au făcut bagajele 
și s-au întors urgent în Ar
gentina) — iată că prelimi
nariile „Cupei Jules Rimet" 
ne oferă primele surprize. 
Viceregii 
categoric 
pun de pe acum serioase în
trebări în legătură cu cîști- 
garea seriei — foarte grele, 
de altfel — pe care le-a hă
răzit-o tragerea la sorți. La 
rîndul lor, nici 
nu sînt tocmai 
vom vedea chiar 
dacă temerile lui 
ria au o bază reală... Evi
dent, nouă nu ne-ar părea 
grozav de rău să fie așa !

Ultimele zvîcniri ale sezo
nului ciclist cunosc o ani
mație neașteptată: se con
semnează debutul rivalității 
directe Merckx-Gimondi, două

din virfurile ierarhiei în 
sportul cu pedale. învins la 
Lugano, Felice își ia revan
șa la Ciano di Montegiorgio, 
anunțînd totodată intenția de 
a ataca, în primăvară, recor
dul orei. Intre timp, dețină
torul performanței supreme, 
Ferdinand Bracke, este inter
nat în spital, la Charleroi; 
o criză renală îl obligă să 
renunțe la proiectata evolu
ție pe pista-minune din ca
pitala Mexicului, unde voia 
să întreprindă o nouă tenta
tivă, zilele acestea...

în fine, printre evenimen
tele săptăminii se cuvine să

menționăm Olimpiada de șah, 
organizată (coincidență ? !) tot 
într-o zonă de altitudine — și 
anume, în Elveția. Aclimati- 
zîndu-se, probabil, cu destulă 
ușurință, reprezentanții noștri 
s-au calificat fără emoții în 
turneul final, neînvinși, ea 
și formația similară a R. F. 
a Germaniei. Să sperăm că-i 
vom revedea într-o postură 
cît mai onorabilă, la capă
tul celor 12 runde. Ar fi o 
compensație binevenită pen
tru slabele satisfacții pe care 
ni le-au oferit în acest an!

Dan DEȘLIU

Europei, învinși 
la Bruxelles, iși

portughezii 
liniștiți, și 

astă-seară 
Otto Glo-

LACRIMI Șl ZÎMBET
Credem că din antichitate și 

pînă în prezent. Olimpiada se 
poate sintetiza în formula „la
crimi 4- bucurie".

Mai mult ca oricînd, prezența 
camerelor de televiziune la fața 
locului și a telespectatorilor în 
fața micului ecran, oferă mili
oanelor de oameni ceea ce, nu 
cu mulți ani înainte, era rezer
vat ur>3i infime minorități : po
sibilitatea de a urmări, pe viu, 
reacțiile emotive ale participan- 
ților.

In „epoca anteteleviziune“, ci
tind reportaje și comentarii pe 
marginea disputelor olimpice în 
care se vorbea de lacrimi de 
bucurie, apreciam aceasta drept 
o metaforă care ne speria că 
va deveni un loc comun. Dar 
iată că nu s-au scurs mulți ani 
și astăzi putem vedea și noi a- 
ceste lacrimi.

Lacrimi și lacrimi. Lacrimi

Convorbiri cu domnul Gore
— La ce lucrezi, domnule 

Gore ? — întreb eu țintuit în 
prag.

Prietenul meu, așezat la 
masă, era încadrat de vra
furi imense de ziare, reviste, 
caiete și fișe.

— La o statistică, răspunde 
gazda și, împreună cu ea, 
ochii săi înroșiți de nesomn... 
Mi-au cerut-o, prin telefon, 
acum vreo două zile, edi
torii „Almanahului Olimpic 
’68“, din Philadelphia (S.U.A.). 
Almanahul, din cîte-am în
țeles, e-o lucrare colectivă, 
fiecare autor urmind a șe în
griji de-o latură a jocurilor, 
dar numai pe plan statistic. 
Cineva redactează capitolul 
despre recorduri, un specialist 
însemnează cantitatea de ali
mente de-a lungul Olimpia
dei, al treilea, leșinurile din 
cauza 
Mie -
tit1) o competență în dome
niul lingvisticii sportive — 
mi s-a propus elaborarea capi
tolului despre 
expresii-tip și 
presa zilei, la 
viziune.

a crescut cu 28o/o în raport 
cu perioada Olimpiadei de la 
Tokio și cu 43,5 în compa
rație cu zilele olimpice de la 
Roma.

lată citeva exemple :
— Un meci (o cursă) 

nu va fi dată ușor 
rii= 12 307

— Marele
ori;

— A
olimpic

— O
teatru => 9 992 ori;

— Finiș impresionant
12 018 ori;

— Finiș
ori;

— Finiș
ori;

— Și-a

ori;
învins =

care 
uită-

7 129

spulberat recordul 
~ 8 732 ori; 

adevărată lovitură de

lipsei de oxigen etc. 
pentru că sînt soco-

consumul de 
superlative în 
radio și tele-

») Aici, dl. G. a adăugat cu 
anume acreală : „în străină
tate doar, pentru că acasă nu 
mă înțelege nimeni", (al. m.).

Or, la capitolul cercetări
lor mele am ajuns la conclu
zia că, în timpul celor două 
săptămîni de întreceri, con
sumul de asemenea expresii

POST FESTUM

— A produs o mare surpri
ză = 10 013 ori;

— Infirmînd toate calcule
le specialiștilor =» 9 001 ori;

— Concursul a prilejuit o 
adevărată ploaie (cascadă, 
avalanșă) de recorduri — 
14 318 ori;

— A pornit vijelios la atac 
încă din prima repriză = 
7 953 ori;

— O luptă epuizantă ■=> 
10 312 ori;

— Ridicînd tribunele 
picioare => 10 314 ori;

— Pentru desemnarea
vingătorului s-a dat o luptă 
acerbă «= 9 835 ori;

— Ochii ei (lui) erau ume
ziți = 16 583 ori;

— Și-a îmbogățit palmare
sul (colecția de medalii) cu 
încă o medalie 
19 342 ori;

— Nici acum 
să cred că am
olimpic “= 19 981 ori;

— Pe cel mai înalt ca
targ =» 18 732 ori.

in

in-

irezistibil = 12 018

incredibil -a 12 018

lăsat în urmă ad
versarii = 10 321 ori;

— Eroul zilei = 7 302 ori;
— Mult așteptata 

între... = 8 002 ori;
— Caz probabil 

istoria acestei probe 
ori;

— S-au înregistrat 
de excepțională 
= 21001 oriț

dispută

unic în
= 15 700

te 
re

rezulta- 
valoa-

PE PANOUL
Ivan Patzaichin și Ser- 

ghei Covaliov, medalia 
de aur în proba de 

2 — 1000 m.canoe

Dăm, de
Un sfat
Cînd faceți canoe,
Să faceți ca... ei!.

bună voie, 
cu temei:

olimpică •=

nu-mi vine 
cîștigat titlul

p. conf.
AL MIRODAN

Marcel Roșea 
cui al doilea la pistol 
viteză.

care încearcă să topească amă
răciunea unor speranțe pierdute. 
Lacrimile sportivului care știe 
că participă la ultima Olimpia
dă „a lui“ și care nu a putut 
încununa munca de ani și ani 
în scopul de a urca pe cca mai 
înaltă treaptă (sau poate chiar 
pe una mai scundă), ca de acolo 
să privească înălțarea drapelu
lui național și să asculte acor
durile imnului pe care le socoa- 
te mai prețioase decît armoniile 
muzicii beethoveniene. Știm, e- 
xistă și lacrimi — să le numim 
egoiste, care sînt izvorîte din 
rana orgoliului ultragiat...

Dar, în compania acestora șj 
a încă multora, al căror temei 
îl putem găsi în domeniul ne
mărginit al sufletului omenesc, 
există și lacrimi de bucurie.

Sînt acele lacrimi — pe 
noi nu le-am putut vedea, 
Vioricăi Viscopoleanu pe 
chiar dacă nu le-a văzut, 
și Toma Necredinciosul nu 
contesta. Sînt acelea pe 
le-am văzut pe micul ecran, ale 
franțuzoaicei Colette Besson.

Sînt lacrimile bucuriei, ale 
marii satisfacții, ale deplinei 
împliniri. Și dacă medalia olim
pică este deosebit de prețioasă, 

u mai prejos sînt și aceste 
lacrimi. Dar, oare, ele nu izvo
răsc atît din această bucurie, 
cît și din compasiunea pentru cei 
care in glacialitatea clasamentu
lui îi succed ? Căci succesul pro
priu, pe care mai bine ca oricine 
altul sportivul ÎI cunoaște drept 
rezultantă a muncii, a muncii de 
perfecționare, de autodepășire, 
nu te poate face pe tine, care 
ai învățat în lupta sportivă Să-ți 
prețuiești adversarul, să uiți 

că undeva și adversarii au mun
cit, au investit capital bogat de 
iluzii, dar la capătul întrecerii 
unul singur este ales al înaripa
tei victorii.

Să-i prețuim pe sportivi atît 
pentru valoarea victoriilor ce le 
obțin, dar și pentru valențele 
sufletești în care se nasc la
crima și surîsul.

Festinul ia sfîrșit: a XlX-a 
ediție a Jocurilor Olimpice 
moderne se încheie cu mișcă
torul ritual al fraternității, 
loialității, omeniei sportive, 
încă o dată, omul a demon
strat cît 
cît este 
cînd își 
darurile 
care l-a 
demonstrat din nou că a fost 
zămislit de marile secrete 
încă nedezlegate ale Cosmo
sului și Terrei ca să domine, 
prin facultățile sale, legile 
biologiei și ale fiziologiei, să 
le înfrunte Și să le depă

șească, fiindcă are în făptura 
sa pieritoare un dar nemu
ritor : spiritul ! Datorită lui 
a îmblînzit întinsele căi de 
apă ale lumii, a escaladat 
înaltele piscuri geroase ale 
munților, a prefăcut hățișu
rile în livezi, grădini și 
ogoare, a domesticit fiarele 
și a învățat, cu geniul răb
dării și al inventivității, să 
supună firea, să transforme 
materia, să îmbine 
bine elementele, 
nîndu-le chiar.

Am urmărit, pe 
delor proiectate

este de puternic și 
de frumos atunci 
folosește armonios 

fizice și morale cu 
înzestrat natura. A

în fața micului ecran, fiindcă 
lupta omului pentru cuceri
rea agilității și a autodepă- 
șirii se dădea chiar în fața 
noastră, datorită uneia din 
minunile minții omenești, 
care a născocit telexul, radio
fonia, televiziunea și atîtea 
alte miracole ale legilor cos
mice, transformate în unelte 
de cunoaștere și civilizație. 
Că unele dintre născocirile 
inteligenței omenești sînt fo
losite încă, de către mulți, 
pentru scopuri inamice vie
ții, asta e o boală de creș
tere a speței noastre — a 
cîtorva din speța noastră paș
nică. Dar Jocurile Olimpice 
simbolizează, peste întregul 
rotocol pămîntesc, unitatea

indestructibilă a umanității, 
dincolo de tot ceea ce, de-a 
lungul obscurelor milenii ale 
devenirii noastre, a îndepăr
tat pe om de om. popoarele 
de popoare, continentele une
le de altele.

Oricare au fost rezultatele 
— unele îmbucurătoare și 
pentru noi, cu care ne mîn- 
drim și care ne vor stimula 
în viitor, nu numai în dome
niul sporturilor — gîndul 
nostru aduce, la încheierea 
festinului mondial olimpic, 
un prinos de recunoștință 
marii și generalei lecții de 
umanitate a Jocurilor Olim
pice.

George SBÂRCEA

și să com- 
descompu-

care 
ale 

care, 
chiar 
le-ar 
care

calea un-
_____ pe ecran, 

multe din ceasurile încorda
te ale Jocurilor de la Ciudad 
de Mexico. încă de la festi
vitatea de deschidere, am fost 
captivat și ridicat în regiu
nile elevate ale celei mai 
profunde emoții omenești, 
văzînd pașii linși, solemni, 
gingași, pe imensul stadion, 
ai japonezilor care purtau 
steagul olimpic în sunetele 
muzicii lor simple și grațioa
se, ca să-i întîlnească pe 
mexicani și mexicane, cu 
mersul lor legănat de la mij
loc și mocnit de pulsația dan
surilor din Caraibe. Iar fla
căra, din mîna atletei mexi
cane, care alerga ou o splen
didă euritmie și cu o splen
didă elasticitate coregrafică, 
ureînd treptele spre altarul 
Jocurilor spre a aduce oa
menilor lumina aprinsă, cum 
spune legenda, din soarele 
Peloponezului, mi-a luminat 
gîndurile adumbrite de mîh- 
nirile infime ale cotidianului.

Cu toții am fost încleștați

OLIMPIADA PE NOTE
Succesele sportivilor noștri la cea de a XlX-a ediție a 

J.O. i-au inspirat și pe compozitori. GEORGE GRIGORIU și 
TEMISTOCLE POPA (de altfel, cunoscuți ca mari îndrăgostiți 
de stadion și de lumea lui mirifică) au compus melodiile pe 
care le publicăm mai jos: „Bravo, fetelor!'* și „Tinerii de la 
Olimpiadă".

Să urăm cîntecelor drum bun spre inimile ascultătorilor 
și succes, 
noștri în

La fel de mare ca acela obținut de fetele Și băieții 
capitala mexicană.
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Sfaturi pentru

Tinerii 
Tinerii

nos-tru Tri
-ti
de la Olimpiadă, 
ce vin învingători;

GRIGORE TOLOACA, ALBA 
IULIA. Ca și în alte etăți, umo
rul este prezent în scrisul dv. 
Deci, cîtevâ Ti-ne-rii de la O - Hm-pi-a - da,

DE ONOARE

echipei
Intîl,

jucătorii și suporterii 
dv. favorite — Rapid, 

pentru jucători :
O Rapidul are locurile 

vate. Așa că, atenție :
El, cu arma sa, 
Demonstra succint
Că poți transforma 
Plumbul“ în... argint! mediul feroviar, trîna

mă u / -ia; și vomstri-ga 7/7 r/b • stea
fl Gm G7

veția, din cadrul „Cupei Euro
pei" la fotbal, scorul a fost 4—2 
pentru jucătorii noștri. Desigur 
că rezultatul celei de a doua 
întîlnirl nu este nevoie să vi-1 
reamintească Ion Poștașu. II 

ține minte fiecare !
M. MANFRED, VARIAS. Atle

tul vest-german Armin Harry 
este primul alergător care a rea
lizat timpul de 10 secunde pe 
distanta de 100 m.

PETRICA DUMITRIU, GA
LAȚI. — 1. Scrlmera Eugenia 
Țărăngoiu a abandonat activi
tatea competițională, consacrîu- 
du-se exclusiv treburilor pro
fesionale. Ea este doctoriță. 2. 
Regretăm, dar nu avem forma
ția Gloriei Galați care, în edi
ția 1940—41, a jucat în divizia 
A la fotbal. 3. Ne informați că 
sînteți unchiul lui Emil Dumi- 
triu. V-am notat în evidența 
mea: Dumitriu IV !

MIHAI KIVU, APOLDUL DE 
SUS. 1. Expresia englezească 
„l-.at-trick“, pe care o întilnlți 
cîteodată în cronicile de fotbal, 
este intraductibilă. Englezii spun 
așa atunci cînd, într-un meci, 
un jucător înscrie 3 goluri (sau 
mal multe). Nu se poate spune 
că noi abuzăm de această ex
presie. în primul rînd, nu ne 
dau ocazie fotbaliștii noștri ! 2. 
Sînteți un „mare stelist" și nu 
vă vine să credeți ceea ce v-a 
spus un prieten. Și anume, că 
Jiul a învins o dată pe Steaua 
la București. Da : cu 1—0 ! Voi- 
nescu și Zavoda II s-au în
curcat la o banală degajare de la 
poartă — - ți Jiul a înscris sin
gurul gol al meciului, care avea 
s-o coste pe Steaua, în 
an campionatul.

Tri-CO -
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vom așterne-n
flori, 

buchete de nu mă uita ; 
Și vom striga in cinstea lor 
Hip-hip-ura

Hlp-hip-ura,
Hip-hip-ura i

de la Olimpiadă, 
ce vin învingători;

desfășurat în larg 
cel mai înalt catarg,

Au desfășurat in larg 
pe cel mai înalt catarg. 
Steagul nostru tricolor...

Tinerii de
Tinerii ce

la Olimpiadă, 
fericiți zimbesc ; Tinerii 

Tinerii

de pe un străvechi pămtnt
Vin cu aur și argint 
pentru sportul românesc l

Au
pe ... ___ ,....
Steagul nostru tricolor ! 1 

i
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G? F?

SĂPTĂMÎNA
FILMULUI SPORTIV

următoarele

spor-

sport

(schi)

pre- 
pro-

File 
tulul

din 
vină

activi-
(Clubul

Text. Angel Crigoriu
■ fe Romeo lorqulescu 

'Rffrpn

SUCIU, BUCUREȘTI, 
nu glumă, prietenul

uzica.Georg?: Grigoriy

re-te e sa Fru -

i-mmi v-9-plp-u -dam —

Rittor-ne/la

Ia piept sclipesc

noi vi urăm !

Refren H i

fetelor 1

Bravo fetelor !
Azi visul ni s-a-mplinit I
Bravo fetelor 1
O lume ați cucerit

Bravo
Cu clniaca va primim
Bravo fetelor 1
Azi, toți, eu voi ne mîndrlm.

Bravo fetelor
Din inimi v-aplaudâm 
Bravo fetelor 
Succee

Bravo fetelor I...
Obrajii vă tnfloresa 
Și ca soarele
Medalii

Aur ați brodai
Cu drag tricolorului 
Voi l-ați înălțat
Pa gulmlia tf ortului i,j.

așa frumoase
tint la noi, riu-i pe 

pămînt. 
de -acum se știe

Cd și sportive bune sînt >

mas-ie cumsuitlanoiriu-i pe pă-mlnt Oarde a-cumse șb-e Câși spor-ii-ve 
Lr n-m G?

ECONOMII I

TlRGUL

vâ oferă numai pinâ la 2 NOIEMBRIE 
prilejul de a vă procura articole de 
îmbrăcăminte fi încălțăminte pentru 
acest sezon de toamnă, cu reduceri 
pină la 30o£.

Un bogat sortiment din aceste 
mărfuri vă stă la dispoziție in uni
tățile comerciale.

rezer- 
să nu 

rămînețl fără loc (că Dan Coe).
• In

tși are rolul ei. Rapidului nu-1 
trebuie însă... frînari (vezi Ja- 
maischi).

Și pentru suporteri :
Q Cinstiți-i pe jucătorii meri

tuoși, dar feriți-vă de a le face 
...cinste !

OVIDIU
Suporter, _ 
dv. ! După fiecare etapă în care 
cîștlgă U.T.A. cumpără „Spor
tul" de 1 leu și nu mai ia nici 
restul 10 bani, să știe și vînzâ- 
torul de ziare că a cîștigat 
U.T.A. ! Dar cînd pierd fotba
liștii din Arad ? Amicul dv. nu 
mai vine la serviciu nici măcar 
cu un singur exemplar 
i,Sportul“. Cică, pînă să-i 
rîndul, s-au terminat I

GAVRIL TATAR, BEZDEAL. 
In primul meci România

Bra-vo.fe-te-lor!- ca soa re le —

UZINA
AUTOBUZUL"

Cinematograful „Timpuri 
Noi" prezintă între 28 X— 
3 XI „Săptămîna filmu
lui sportiv11. Vor fi 
zentate 
ducții :

bu-ne sînt — br&.-wje-te-lor —

București, str. Ostrov nr. 3, 
Sectorul 5

JNGAJEAZâ DE URGENTA: 

tinichigii auto, lăcătuși, 
strungari, sudori, vopsitori, 

șlefuitori și conducători 
auto

Pentru orice relații, tele
fon 23.55.05.

din istoria 
în România 

Primii pași în 
Echipajul (bob) 
Zborul în alb 
Antrenorul 
XX de ani de 
tate sportivă 
sportiv Dinamo Bucu
rești),

Relroa :

lat.la.la.la.la la la /a

J.
/fi. /fi, Zfi. /< Ze Bm-vq fe -te -lor !

&ra-vo le te-lorf Bra w - /or

g

. r r- ..

a Bana



A XVHI-a OLIMPIADĂ DE ȘAH
START ÎN TURNEUL FINAL '
ECHIPA ROMÂNIEI ÎNTÂLNEȘTE

Fără a fi scutite de emoții și 
surprize, s-au încheiat primele 
confruntări între cele 54 de 
echipe, care iau cu asalt la ac
tuala ediție titlul suprem al șa
hului. Selecția impusă de tur
neele preliminare a desemnat 
14 finaliste, în rîndul cărora se 
află (gi reprezentativa Români
ei. Prezența șahiștilor români 
în finală era așteptată, dat 
fiindcă ei au fost nelipsiți în 
categoria superioară a întrece
rii, la ultimele patru Olimpi
ade. Totuși — trebuie subliniat 
acest fapi de data aceasta 
sorții întrecerii au făcut ca 
echipa noastră să aibă de tre
cut, în preliminarii, de adver
sari deosebit de redutabili. În 
grupa a V-a, România se cali
fică neînvinsă, cu un singur 
meci egal în fața puternicei 
echipe vest-germane, iăsînd în 
urmă team-uri cu jucători re
dutabili, ca Brazilia, Elveția 
(țara gazdă) și chiar Porto Ri
co sau Norvegia.

In acest sens pledează ți 
scurtele declarații culese de la 
antrenorul echipei române, 
maestrul Veniamin Urseanu, 
într-o convorbire telefonică 
avută cu Lugano, la încheierea 
preliminariilor. Iată-le, rezu
mate în cîteva rînduri :

— Jucătorii noștri au trecut 
cu bine primul test, dovedind

Patinaj la Floreasca
Patinoarul Floreasca își 

anunță deschiderea pentru 
mîine, luni 29 octombrie. Pe 
gheața patinoarului vor avea 
loc antrenamentele secțiilor 
de patinaj artistic ale clu
burilor din Capitală, precum 
și cursuri de inițiere. Pa- 
tinoaiul va fi deschis pen
tru public, zilnic, între orele 

1,30—12,30 șl 18,30—20,30,

CANADA, IN PRIMUL JOC 

mult elan și voință. Ei au la 
activ partide bune, de ridicat 
nivel valoric. Aceasta ne dă 
speranțe pentru o evoluție 
bună și în turneul final, deși 
cunoaștem forța deosebită a 
adversarilor ce ne stau în față. 
Am folosit pînă acum pe toți 
cei S jucători ji —tcu toate 
riscurile ce le comporta o ase
menea soluție — ei au cores
puns total, asigurîndu-se astfel 
rodarea întregii echipe. Con
sider că abordăm finala cu un 
bun potențial de joc.

Și acum, performanțele indi
viduale ale echipierilor noștri 
în turneul preliminar, în ordi
nea meselor : Fl. Gheorghiu 4 
puncte (din 6 partide), V. Cio- 
cîltea 5 p (6), Th. Ghițescu 3 p 
(5), D. Drimer 3 V2 p (4), B. 
Soos 2 y2 p (4), E. Ungureanu 
2 p (3). În total 1 20 
din 28 posibile

LUGANO, 26 — La 
a 12 ore ce joc și 109 
s-a încheiat și ultima 
a preliminariilor, opunînd pe 
filipinezul Castro și englezul 
Keene. Cu toate eforturile lui 
Keene, rezultatul de remiză 
n-a mai putut fi evitat, astfel 
că întîlnirea Filipine-Anglia, 
contînd pentru grupa I, ia 
sfîrșit cu 21/,—l1/,, ceea ce 
constituie prima mare surpri
ză a Olimpiadei de șah.

Participanții la întreceri au 
avut o zi de odihnă, înaintea 
începerii disputei din grupele 
finale. în prima rundă 
tează rezultatele directe înre
gistrate din preliminarii, după 
cum urmează : U.R.S.S.—Fili- 
pine 4—0, Danemarca—S.U.A. 
2^/2—I1/^, Iugoslavia—Polonia 
2'/a—1%, Ungaria—Canada 
3—1, România—R.F.G. 2—2, 
Argentina—R.D.G. 2'12—ll/2, 
Bulgaria Cehoslovacia 2‘/2— 
ll/2. în a doua rundă a turne
ului final, echipa României în- 
tîlnește pe cea a Canadei.

puncte

capătul 
mutări, 
partidă

con-

HOCHEIȘTII DE LA DINAMO
AÎN R. F. GERMANIEI

P.ag. a 3-a

La numai o oră după finală
(Urmare din pag. 1)

I
i

I

In această perioadă, premergă
toare primelor dispute din cam
pionatul național de hochei pe 
gheață, echipele noastre frun
tașe își desăvîrșesc pregătirea 
peste hotare, antrenîndu-se pe 
piste de gheață acoperite și în 
compania unor valoroase forma
ții. Astfel, echipele Steaua, A- 
gronomia Cluj și Avîntul Mier
curea Ciuc se află în Cehoslo
vacia, în timp ce formația cam
pioană, Dinamo București, în
treprinde un turneu în R.F. a 
Germaniei.

De la hocheiștil dinamoviștl 
am primit recent vești prin in
termediul agenției S.I.D. Am 
aflat astfel că joi 24 octom
brie, Dinamo București a fost

partenerul echipei reprezenta
tive a țării gazdă, pentru un 
meci de verificare. Victoria, 
cum era de așteptat, a revenit 
selecționatei vest-germane cu 
scorul de 7—2 (0—0, 3—0, 4—2). 
Punctele au fost înscrise de 
Funk (4), Hanig (1) și Schlo- 
der (2) • pentru reprezentativa 
R.F. a Germaniei, Ștefan și Pop 
pentru Dinamo. Jocul s-a dis
putat în localitatea Fuessen, în 
prezența a 1 000 de spectatori.

★
In al doilea meci, din cadrul 

turneului, hocheiștil români au 
jucat la Garmisch Partenkirchen, 
în compania formației vest-ger
mane S.C. Riessersee. Jocul s-a 
terminat egal : 2—2 (0—0, 1—0, 
1-2).

i
I

CAMPIONATELE REPUBLICANE
BASCHET

DINAMO BUCUREȘTI-
POLITEHNICA BRAȘOV

99-70 (52-27)

ȘAH

Abundă remizele...

Alăturl de noi, la masa pre
sei a luat loc șl pivotul echipei 
naționale șl al dmamoviștilor, 
Gheorghe Novac. Bolnav, el a 
tost indisponibil pentru meciul 
de aseară, profltînd de prezența 
lui l-am rugat să ne spună pă
rerea sa despre partida la care 
asistam, Jocul, după cum vedeți 
— ne-a spus cunoscutul interna
țional — este la discreția cole
gilor mei. Studenții brașoveni nu 
pot emite nici un tel de preten
ții. Partida este lipsită de inte
res deoarece socotelile sînt oare
cum încheiate încă dinaintea în
ceperii meciului. Doar cu Bîrsan 
și Dihai oaspeții nu pot da mai 
mult.
altfel, 
vejte

Evoluția scorului este, de 
elocventă în ceea ca pri- 

dlferența da valoare".

A Donesai

ORADEA, 26 (prin telefon). — 
După o zi de odihnă, cele 15 
participante la finala campiona
tului de șah al țării au reluat 
întrecerea, disputînd partidele din 
runda a 8-a. Au abundat remi
zele, consemnate în următoarele 
întilnlrl : Desmireanu — Teodo
rescu, Jianu — lieicher, Chiș — 
Polihroniade, Makai 
Juncu — Baumstarck. 
două partide au fost

Petri, 
Numai 

____ __ _____ __ ___ decise, 
Margareta Perevoznic clștigînd la 
Aurelia Solomonovicl, iar Maria 
Pogorevicl (cu negrele) la Vetu- 
ria Simu.

S-a jucat și o serie de partide 
întrerupte și amînate, în care au 
fost consemnate rezultatele : Ma- 
kai — Perevoznic 0—1, Baum
starck — Pogorevicl */»—Vt, Chiș
— Teodorescu */«—V», Baumstarck
— Simu */«—*/,.

în clasament (pe puncte pier
dute și cîștigate), primele locuri 
sînt. ocupate de următoarele : 
Gertrude Baumstarck 5*/r—l*/«, 
Margareta Teodorescu 5'/«—2‘/s, 
Elisabeta Polihroniade 5—2, Mar
gareta Perevoznic și Rodica Rel- 
cher 4’A—21/», Maria Desmireanu 
4‘/i—3>/«.

CĂLĂRIE I
a cîștig^ prob® nr. 7 | 

7a cafegoria grea

pare foarte rău că n-am pu
tut-o duce 
dublu v-a 
a fost. Eu 
Așa cum 
fost

Pe Țurcaș îl întîlnesc în 
drum spre camera sa. E mai 
negru ca de obicei. Fostul 
rugbyst, un atlet splendid și 
un bun tovarăș de vorbă, 
era nemulțumit, încă de pe 
podium. Mi-1 amintesc cum 
își privea medalia de argint. 
Cam de la distanță... Totuși 
vreau să aud din gura lui 
c.um a fost.

— Cum să fie? Dacă ni 
s-a dezechilibrat barca. Cînd? 
Aproape de sosire! Cînd 
ne-am înfipt să tragem mai 
vîrtos o dată s-a sucit și a 
trebuit s-o punem pe linie. 
Cînd asta ? Tocmai cînd au 
atacat norvegienii. Sigur că-i 
văzusem și de aceea am vrut 
să tragem și mai tare, că ce 
mai era pînă la sosire ? — 
un fleac. Dar dacă s-a sucit 
barca...

Pe antrenorul Radu Huțan 
nu are nimeni curajul să-l 
„atace". Mă sacrific cu plă
cere și-i ies în întîmpinare. 
Omul de la „Zeul apelor" 
este îmbrăcat cum nu l-am 
mai văzut de mult: cu hai
nă și cravată, ca toată., lu
mea, și zău că-i stă bine. 
Abia acum realizez că Hu
țan de cînd a venit aici a 
stat tot timpul în pantalon 
de trening și-n celebrul său 
pulover negru, închis pe gît. 
Nici nu avea de ce să se 
îmbrace altfel cînd ședea 
doar pe apă, cum zic băieții, 
îl întîmpin și-i întind mîna. 
își merită felicitări din par
tea tuturor. Lotul antrenat 
de el a adus sportului nos
tru trei medalii. Din fiecare 
metal cîte una.

— Știu că te așteptai Ia 
mai multe, dar nici astea nu 
sînt de ici de colo... Huțan 
nu ezită nici o clipă:

— Puteau fi luate și cele
lalte ! Patzaichin la simplu 
trebuia să cîștige! Nu-i fac 
nici un reproș. Este doar 
atît de tînăr și a luptat 
a putut...

— Am avut impresia, 
am și scris acest lucru, 
s-a dezumflat ori că 
bosumflat pentru că a văzut 
că nu mai poate cîștiga me
dalia de aur, ori că a vrut 
să se menajeze pentru proba 
de dublu. Care a fost rea
litatea ?

— Patzaichin a dat tot ceea 
ce a putut. Neșansa lui în 
cursa de azi a fost vîntul 
care a suflat din stingă. El 
vîslește pe dreapta și a pri
mit tot vîntul în contră. Cu
loarul a fost de cealaltă par
te a tribunei, dar oricum, 
fiind vînt de stînga el tot 
nu-1 putea evita. Tribuna te 
apără de vîntul din dreapta. 
Totuși, Ivan a forțat cît a 
putut și' cînd nu a mai avut 
forțe, cînd i s-a blocat Spa
tele, atunci, ai văzut, a ră
mas aproape ultimul.

— Să ne înțelegem, insist, 
nu crezi 
devreme, 
mult pe 
poate da

— Nu.
exact unde trebuia. El face 
totdeauna o cursă mai bună 
pe ultima parte. La început 
îi este mai greu, pentru că 
el nu are forța celorlalți. 
Cînd obține alunecarea nece
sară și este lansat, atunci de
vine primejdios. Azi, în ab
sența vîntului, am fi asistat 
la o victorie fără probleme 
pentru el. A fost în așa hal 
după cursă că l-am scos din 
apă pe brațe. Nu a putut să 
meargă nici după o jumă
tate de oră. Atunci, tot pe 
brațe, l-am dus la controlul 
antidoping, deoarece la 
gerea la sorți ieșise 
mai el.

— Cum l-ați recuperat 
de repede ?

— A fost imediat luat în

pînă la capăt. La 
spus Serghei cum 
ce să mai spun, 
a spus el a și

dr. Artă- 
schimbul 
start la 

se alinieze.

primire de către 
nescu și masat cu 
pînă la al doilea 
care trebuia să
E tînăr și a rezistat. Maghia
rul care a cîștigat nu este un 
sportiv de foarte mare va
loare. El a făcut tactic o 
cursă foarte bună stînd, ca 
la ciclism dacă vrei, în plasa 
lui Lewe și Galkov și ieșind 
de acolo de abia pe ultima 
porțiune, după ce Patzaichin 
n-a mai putut să-și apere 
șansele în condiții normale.

— Ce s-a întîmplat cu Ver- 
neșcu ?

— Ceea ce trebuia să se 
A plecat prea tare, 
— pentru că îi a-

întîmple. 
exagerat 
trăsesem atenția să fie cu 
grijă la
contactul, dar a pornit în rit
mul ales de el. A fost o gra-

start să nu piardă

— Bine, dar mi-a spus că 
erați de comun, acord toți?

— Tocmai în asta a con
stat vina mea: în impruden
ța pe care am comis-o lăsîn- 
du-1 să facă așa cum a do
rit el. Acum amîndoi ne-am 
primit răsplata; din păcate 
se resimte și echipa de pe 
urmă slăbiciunilor noastre.

— Pe mine m-a surprins 
înfrîngerea echipajului de 4 
în care credeam cel mai 
mult. Cum ai văzut cursa ?

— Norvegienii, despre care 
am avut excelente \ impresii 
chiar înainte de începerea 
Olimpiadei, au fost de aceeași 
valoare. Au învins, căci au 
fost mai buni. Cu acel pu
țin, dar au fost! Sînt exce- 
lenți. Nu-mi este rușine s-o 
recunosc. Au și alții dreptul 
de a fi puternici în sportul 
nostru.

SUB APELE LACULUI XOCHIMILCO

— V-am prevenit doar că loviturile lui Patzaichin și
Covaliov sînt teribile.

Desen de AL. CLENCIU

cît

Și 
că 

s-a

că el a atacat prea 
că s-a bazat foarte 
ceea ce știa el că 
la antrenamente ?
Patzaichin a atacat

tra- 
toc-

atît

Simbătă dimineață, în cadrul 
finalelor campionatului republi
can de călărie, s-a disputat 
proba nr. 1 lă categoria grea și 
la cea rezervată fetelor. La ca
tegoria grea, din cei cinci con- 
curențl înscriși pe foaia de con
curs, patru sportivi au terminat 
parcursul, iar unul, V. Bărbu- 
ceanu (Steaua), a fost eliminat. 
Anghel Donescu (Steaua), cu 
Gînd, a parcurs traseul fără 
greșeală, însă depășind timpul 
acordat, a fost penalizat cu 
2,3/4 puncta (timp: 2:10,4). Pe 
locurile următoare : 2. O. Recer 
(Dinamo), cu Neron, 4 p, 1:56, 
3. D. Velea (Steaua), cu Sim
plon, 11,1/2 p, 2:17,8. In proba 
rezervată fetelor, sibianca Edith 
Wermescher (C.S.M.), cu Rival, 
s-a comportat bine, terminînd 
traseul fără penalizări și înre- 
gistrînd cel mai bun timp :

1:28,5. Pe locul doi s-a clasat 
Irina Ciocmata (Steaua), cu Se
verin, 3 p, 1:28,8, iar pe locul 
trei Camelia Verdeș (Steaua), 
cu Saghia, 3*/2 p, 1:47. Azi, de 
la ora 10: proba nr. 2 la cate
goria grea și fete, la obstacole, 
și' categoria grea, la dresaj.

Știri din fotbal I 
IVICTORIA CĂREI — V.T.K. 

DiOSGYOR (UNGARIA) 
3—2 (2—1)

Formația V.T.K. Diosgyor, 
din liga I a Ungariei, a evo
luat la Cărei jucînd cu Vic- 

C, seria a 
a fost între- 
Au marcata 
25), Vancio

VOLEI

Campioanele 
au învins, dar.

ieri, sala Progresul din Ca
pitală a găzduit prima partida 
feminină de volei din etapa a 
III-a a diviziei A. S-au întîlnit 
formațiile bucureștene Rapid șl 
I.E.F.S., într-un meci care a dat 
cîștig de cauză» după cum era 
de așteptat, feroviarelor, 1T1Xin; 
gătoare cu 3—0 (12, 8, 10). Deși 
aveau în fată un adversar nea
comodat încă cu meciurile pri
mei divizii și dispunînd de un 
lot nu îndeajuns de cristalizat, 
campioanele au jucat — din nou 
— cu greșeli, fără nerv și fără 
varietate. Dar,- ceea ce e mai 
alarmant, ele au comis erori de 
începătoare, la preluări în spe
cial. Așa se face că în primul 
set au fost conduse cu 12—10 
și nu mult a lipsit ca să-l piar
dă I

Desigur,, victoria finală a fe
roviarelor este meritată, dar da 
la echipa care ne va reprezenta 
tn curind in fcC.C.E.« așteptăm 
mai mult.

«ee

țoria~ (divizia
VII-a) de care 
cută cu 3—2. 
Haulier (min.
(36), Podlesni (51) pentru Vic
toria, respectiv, Horvath (45) 
și Sikora (60) pentru oaspeți.

TR. SILAGHI, coresp. w 
RINGHEANU — 
IN RETRAGERE

Sîntem informați că por
tarul Ringheanu (Universita
tea Cluj) a hotărît să re
nunțe la activitatea competi- 
țională,

ANTRENORII DE FOTBAL 
ÎN FATA COMISIILOR 

DE PROMOVARE
De ieri, au început la 

București și Cluj examinarea 
antrenorilor de fotbal, care 
vor să obțină o categorie de 
clasificare superioară.
MEȚCAȘ VREA SA JOACE 

LA VAGONUL
U.T.A. a dat dezlegare ju

cătorului Mețcaș, la cererea 
acestuia. Mețcaș a depus ce
rere de transfer pentru cea-
laltă formație arădeană. Va- | 
gonul. Se așteaptă hotărîrea | 
Biroului federal.

ne că este de abia la în
ceput. La dublu știam că nu 
vor avea tăria să reziste 
unor atacuri. Este slăbiciu
nea ambelor. Sigur că puteau 
face și mai mult, dar nici 
cu aceste rezultate nu pot 
spune că nu mă împac. O 
medalie de bronz și un loc 
patru este un bilanț bun 
pentru ele!

— Nu pot crede totuși că 
ești atît de calm pe cît vrei 
să pari...

— Dimpotrivă, acum sînt 
calm, nu mai am motive să 
fiu altfel, dar simt o nevoie 
extraordinară să mă odih
nesc. O asemenea Olimpia
dă înseamnă enorm sub ra
portul consumului nervos. 
M-aș odihni. M-aș odihni, 
cît să zic : Olimpiada întrea
gă ! (Olimpiada este interva
lul de 4 ani dintre Jocuri —

N. N.). Poate că ar trebui să 
mai lucreze și alții. Personal, 
simt, încă o dată, nevoia de 
repaus. Și încă ceva, o ob
servație generală de care 
m-am convins acum defini
tiv : Olimpiadele sînt con
cursuri pentru țineți. Mi-a 
dovedit-o și atletismul și ca- 
iacul-canoea. Patzaichin este 
tînăr. De aceea s-a refăcut 
atît de rapid după efortul 
din cursa de simplu. Olim
piadele, repet, poate vor fi 
și alții care să înțeleagă, sînt 
ale tineretului.

îl eliberez pe Radu Huțan 
dintr-o discuție care cred că 
i-a prilejuit și lui o descăr
care necesară, la numai o 
oră după ultima probă a fi
nalelor. Marele nostru antre
nor m-a părăsit, totuși, abă
tut... Uneori și zeii sînt oa
meni !...

COMITETELE OLIMPICE NAJIONALE
IN FATA UNUI BOGAT PROGRAM

OE ACTIVITATE

RADU HUȚAN. După 
ce, în perioada de pionie
rat a caiacului românesc, 
și-a înscris de 12 ori nu
mele pe lista campionilor 
naționali, Radu Huțan a 
devenit antrenor al clu
bului Dinamo ale cărui 
culori le reprezentase cu 
cinste multă vreme ca 
sportiv. De atunci, el a 
descoperit și a pregătit ne
numărate talente în spor
tul caiacului și canoei, în- 
drumînd cu pasiune și pri
cepere pașii Celor care do
reau să cunoască gloria 
sportivă. Tinerii antrenați 
de Radu Huțan au adus 
clubului Dinamo zeci și 
zeci de titluri de campioni 
naționali. Principal făuri
tor al școlii românești în 
caiac-canoe, Radu Huțan 
a adus un aport considera-

bil la pregătirea tuturor 
sportivilor care de-a lun
gul anilor, la campionatele 
mondiale și europene, au 
cucerit pentru sportul ro
mânesc o impresionantă 
colecție de titluri și me
dalii. Din 1957, cînd a pri
mit titlul de antrenor e- 
merit, și pînă în prezent 
el a făcut permanent par
te din conducerea tehnică 
a echipei noastre naționa
le. Coordonator al lotului 
olimpic pentru ediția din 
acest an a J.O., lucrînd 
împreună cu antrenorii 
C. Mercurean, Cornel Bir- 
sănescu, Șt. Vișevan și dr 
I. Artănescu, antrenorul 
emerit RADU HUȚAN 
le-a asigurat reprezentan
ților noștri o bună pregă
tire.

vă eroare. Așa se merge pe 
Snagov nu aici unde condi
țiile sînt altele. El . nu s-a 
gîndit că poate pierde și 
după 500 m făcuți foarte ta
re, s-a sufocat. Lipsa de oxi
gen l-a învins în acel mo
ment, după ce orgoliul său 
și indulgența mea vinovată 
îi cre’aseră condițiile.

— Ce vrei să spui ?
— Că m-am lăsat convins 

acord locul I în barcă, 
acesta trebuia să-i re- 
lui Sciotnic.

— La fete, rezultatele te 
confirmă sau nu ?

— Viorica a obținut un 
loc bun pentru ea. Nu uita : 
are doar 22 de ani. Pot spu-

tn cursul zilei de vineri, 
grupul de consilieri ai adu
nării generale a Comitetelor 
Olimpice Naționale s-a reunit 
într-o ședință de lucru, la 
Ciudad de Mexico. Cu acest 
prilej a fost desemnat se
cretarul general al adunării 
generale în persoana polone
zului Edward Wieczorek. Tot
odată, belgianul Raoul Mol- 
let a fost numit adjunct al 
președintelui și însărcinat să 
se ocupe, în special, de pro
blemele „solidarității olim
pice". A mai fost desemnat 
și un al doilea adjunct al 
președintelui, iugoslavul Ne- 
bosa Popovici, care a primit 
misiunea de a organiza cea 
de a 4-a adunare generală' a 
Comitetelor Olimpice Națio
nale, prevăzută pentru anul 
viitor la Dubrovnik, în Iugo
slavia.

în sfîrșit, au fost desemnați 
— cu titlu provizoriu, pînă la 
adunarea generală de la Du
brovnik — consilierii preșe
dintelui : A. Sales (Hong- 
Kong), G. Gemeyel (Liban), 
prințul Takeda (Japonia), S. 
Duncan (Anglia), I. Kasanski 
(U.R.S.S.), R. Gafner (Elve
ția), J. C. Ganga (Congo- 
Brazaville), A. M. Halim (Su
dan), A. Ordia (Nigeria), H. 
Weir (Australia), D. Roby 
(S.U.A.), S. A. Kunkar (Chi
le). Un al treilea membru al 
grupului de consilieri pen
tru zona celor două Americi 
va fi desemnat în cursul 
anului viitor.

în cadrul discuțiilor pur
tate cu prilejul acestei reuni
uni s-a convenit ca, în lu
nile viitoare, activitatea adu
nărilor generale permanente 
ale C.O.N. să urmărească, în 
special, problemele urmă
toare :

1 — asigurarea asistenței 
tehnice Și sportive; organiza
rea și formarea cadrelor; 
instalații sportive; medicină 
sportivă etc.

2 — elaborarea unor pro
iecte și recomandări care ar 
putea să contribuie la solu
ționarea problemelor impor
tante ce se pun actualmente 
în fața mișcării olimpice in
ternaționale.

3 — studierea și realizarea 
unor acțiuni prin care să se 
dea o rezolvare practică pro
blemelor ce se pun în fața 
comitetelor olimpice națio
nale în țările respective.

Grupul de consilieri a mai 
decis să realizeze, cît mai 
curînd posibil, un oficiu de 
legătură între președintele 
Adunării generale permanen
te și diferitele grupe regio
nale.

în încheiere, comunicatul 
dat publicității de adunarea 
permanentă declară: „apare 
limpede faptul că atît coope
rarea dintre Comitetele O- 
limpice Naționale cît și rolul 
pe care ele îl joacă în miș
carea olimpică au înregistrat 
la Mexic un proeres sensi
bil".

Z/e scoatem palăriile!
să-i 
deși 
vină

• S-au vărsat multe la
crimi în meciul de lupte 
libere dintre italianul 
Grassi șl mongolul Sukh- 
baatar. Primul, fiindcă ad
versarul i-a răsucit un de
get iar secundul fiindcă a 
fost declarat învins prin 
descalificare

® Cea de a VlI-a e- 
diție a „Jocurilor Pier
re de Coubertin" va re
uni în zilele de 2 și 
3 noiembrie la Buenos 
Aires numeroși atleți 
de pe continentul ame 
rican și din Europa.

• Un înotător argen
tinian a fost VICTI
MA... MARATONULUI ! 
Luis Nicolao nu a pu
tut participa la semifi
nalele probei de 100 m 
liber în care se califi
case deoarece nu a pu
tut ajunge la bazin în 
timp util. Intrerupîii- 
du-se circulația pe 
străzi pentru a se asi
gura buna desfășurare 
a cursei de maraton EL 
A FOST REȚINUT CU 
MAȘINA ÎN CARE SE 
AFLA PÎNĂ DUPĂ 
TERMINAREA SEMI
FINALELOR LA 100 m 
LIBER
• Claude Windal, jucă

tor și antrenor al echipei 
canadiene de hochei pe 
iarbă a devenit tată in 
timp ce se afla la Ciudad 
de Mexico. Aflînd că are 
un moștenitor el a comu
nicat urgent acasă să i se 
dea acestuia numele 
Olympe.

® La hotelul Hilton 
din Acapulco s-a sem
nalat un furt. Un ne 
cunoscut a pătruns prin 
efracție în camera pie- 
ședintelui federației 
franceze de yahting, 
Meret-Minet, dar el nu 
a furat nici bani și 
nici bijuteriile soției n- 
eestuia ci ...o cutie în
treagă cu insigne spor
tive.

® Federația internațio
nală de scrimă, nemulțu
mită de felul în care s-au 
desfășurat turneele olim
pice, 'A DECIS SA IA IN 
DISCUȚIE ȘI SA PUNA 
ÎN APLICARE, ÎNCEPÎND 
CU ANUL VIITCR, UN 
NOU REGULAMENT AL 
CAMPIONATELOR MON
DIALE ȘI OLIMPICE.

Nu se știe încă ce for
mulă se va adopta, dar se 
dă ca sigură suprimarea 
eliminărilor directe.

® Federația internațio
nală de atletism a decis 
să interzică categoric orice 
fel de publicitate în timpul 
competițiilor.

în felul acesta, Congre
sul I.A.A.F. a RESPINS 
PROPUNEREA SUEDEZA 
POTRIVIT CĂREIA, PE 
PLAN NAȚIONAL, O FE
DERAȚIE SAU UN CLUB 
SPORTIV SĂ FIE AUTO
RIZATE SĂ FOLOSEASCĂ 
PE NUMERELE DE CON
CURS ALE ATLEȚILOR 
DIFERITE INSCRIPȚII 
PUBLICITARE, care ar 
aduce beneficii federației 
sau clubului respectiv.

Viorica ' Viscopoleanu sare 
și Margitta Gummel aruncă... 
distanțe bărbătești, așa cum, 
cu cîțiva ani în urmă Iolanda 
Balaș trecea înălțimi inacce
sibile recordmanilor (mascu
lini) din multe țări. Nu e 
vorba aici de apropierea ca
pacității fizice a două sexe 
opuse, ci, mai curînd, de o 
evoluție normală acum, după 
ce multă vreme a fost han
dicapată de false prejudecăți.

S-a făcut multă vîlvă aici 
de prezența femeilor în probe 
rezervate obișnuit bărbaților. 
Dar dacă la iachting și la tir 
performanțele sportivelor nu 
au fost convingătoare, în 
schimb la călărie ele au în
trecut orice așteptări. Ama
zoanele moderne confirmă 
peste veacuri legendele straș
nicelor călărețe pe deșelate 
din lumea elenă.

Marion Coakes, tînăra blon
dă de 21 de ani, fiica unui 
modest fermier din Hamp
shire, a reușit să termine 
prima manșă a probei de 
obstacole fără nici o penali
zare, cu. ceea ce nu se pot 
lăuda nici Piero D’Inzeo, nici 
D’Oriola, nici Pesoa, nici- 
unul dintre acești mari călă
reți ai lumii. Pînă la urmă 
Marion a obținut medalia de 
argint, ceea ce spune destul. 
Ea a încălecat un căluț ir
landez, pe nume Stroller, un 
adevărat poney — soi pentru 
prima oară prezent la pro
bele olimpice.

A conduce și ține în friu 
un asemenea mini-cal, cerea 
îndemînare și curaj. Marion 
le-a avut. 'Proba de dresaj 
este și mai semnificativă. 
Dintre cei 26 concurenți, 10

reprezintă sexul slab (putem 
oare să-l mai numim așa ?) și. 
nu e vorba de o simplă pre
zență, de vreme ce la proba pe 
echipe, în fiecare dintre for
mațiile medaliate, există cite 
o femeie : Liselote Linsenhoff 
(R.F.G), Elena Petușkova 
(U.R.S.S.) și Mariane Gosswei- 
ler (Elveția). Mai mult, călă- 
reața sovietică s-a calificat 
și pentru proba individuală, 
unde a ocupat locul 6.

La festivitatea de premie
re a probei de obstacole, Ma
rion Coakes — așa cum în
găduie eticheta la femei — 
nu și-a scos cascheta de pe 
cap. In schimb, noi, toți băr
bații, în fața excepționalelor 
performanțe ale femeilor, sînt 
tem datori — și o facem cu 
plăcere — să ne scoatem pă
lăriile !

Echipa de călărie a Angliei, care a ciștigat titlul olimpic la proba completă după trei 
zile de întreceri în condiții, uneori, extrem de dificile. De la stingă la dreapta: Derek 

Allhusen, Jane M. Jones, Richard Meade și R. S. Jones
Telefotoi A.P.—AGERPRES



NATURA UMANĂ .

ESTE ÎN PLIN PROGRES DE LA O ZI LA ALTA
Doi mari cam

pioni ai istoriei 
olimpice au stat la 
dispoziția presei, 
încercînd, împreu
nă cu ziariștii, sâ 
facă bilanțul pro
belor atletice.

JESSE OWENS, 
cvadruplu cam
pion olimpic în 
1936, la Berlin, 
astăzi în vîrstă 
de 56 de ani, zia
rist și membru al 
Comitetului Olim
pic American, spu
ne : „Recordurile 
stabilite la Mexi
co sînt de-a drep
tul fantastice I In 
unele domenii ele 
au creat noi eta
loane și în par
te au depășii 
cursul normal al 
evoluției. în pri
mul rînd cele 
două recorduri de 
la lungime, ale 
lui Beamon și Vis- 
copoleanu".

în privința a- 
ceasta, Owens 
știe, fără îndoia
lă, ce spune, pen
tru că recordul 
său de 8,13 m 
din 1936 a supra
viețuit un sfert 
de secol.

EMIL ZATOPEK, 
fondistul cel mai 
prodigios al Olim
piadelor Î948— 
1952, se referă, 
firește, cu precă
dere la cursele 
pe distanțe lungi/.

„Sigur că alti
tudinea a . jucat 
un rol și i-a a- 
vantajat, mai ales, 
pe alergqtorii ke- 
nieni. Dar un lu
cru rămîne sigur; 
și popoarele mici 
pot ține pasul cu 
protipendada atle
tismului, dacă vor 
oferi sportivilor 
lor condiții de 
antrenament după 
toate cuceririle 
științei internațio
nale, precum și 
bazele sportive ne
cesare".

„Așa este, adau
gă Owens. Se 
știa dinainte că 
altitudinea și pis
tele de tartan sînt avantajoa
se pentru alergători. Dar ceea 
ce decide mai cu temei este 
rafinarea metodelor de antre
nament pe baze științifice. Și

„ARGINTUL" VA fl
Se termină Olimpiada și 

încă nu s-a decis situația me
daliei de argint din proba 
de urmărire pe echipe la ci
clism. După cum se știe, în 
finală echipa R.F.G. a fost 
descalificată, medalia de aur 
fiind atribuită formației Da-

21 OE
Pentru prima oară în isto

ria Jocurilor la proba femi
nină pe echipe la gimnastică 
au fost decernate 21 de me
dalii în loc de 18, numărul 
obișnuit. Au fost acordate 
medalii de aur, argint și

SATUL OLIMPIC-PARC NATIONAL
în cursul zilei de sîmbătă 

s-a anunțat la Ciudad de 
Mexico că organizarea Jocu
rilor Olimpice a necesitat 
cheltuieli de circa 96 de mi
lioane de dolari. O bună par
te din această sumă a și fost 
amortizată din biletele de in
trare la competițiile sportive 
și din drepturile de televi
zare a întrecerilor.

Începînd cu data de 8 no

PE SALTELELE DE LA TEATRO INSURGENTE^
în cea de a treia zi de con

curs s-a dat lupta decisivă
pentru rămînerea în ultimele 
întreceri . olimpice la „gre-
co-romane“. Spre bucuria
noastră, printre luptătorii care 
vor asalta pozițiile fruntașe în 
categoriile respective se află 
și 5 români. Vineri, Nicolae

Ion Țăranu și-a fixat adversarul în „parter" și se străduiește 
să obțină o priză favorabi lă pentru o nouă acțiune

apoi, la urma urmei, nu e 
nici un secret că însăși na
tura umană este în plin pro
gres".

TRIMIS PRIN POȘTA
neraarcei. Discuțiilor stîrni- 
te la Mexico nu li se va pu
ne punct decît la 27 noiem
brie la Geneva, cînd Congre
sul U.I.G. va lua o hotărîre 
definitivă și medalia de ar
gint va fi expediată.» prin 
poștă 1

MEDALII
bronz nu numai echipelor 
clasate pe primele trei locuri 
ci și... antrenoarelor acestora, 
Sofia Muratova (URSS), Ja
roslava Matlochova (Ceho
slovacia) și Ellen Berger 
(RDG) I 

iembrie satul olimpic va fi 
declarat „parc național". Pu
blicul îl va vizita în mod 
gratuit și va putea servi masa 
'la restaurantele olimpice care 
dispun încă de importante 
rezerve de alimente, mai ales 
carne (organizatorii au cum
părat cu vreo două mii de 
capete de vită mai mult de
cît s-a dovedit necesar con
sumului pe timpul J.O.).

Martinescu (cat. 97 kg) l-a în
vins prin tuș pe reputatul Fe
renc Kiss (Ungaria), campion 
european în anii 1965, 1967 și 
1968, medaliat cu argint la 
„mondialele" din 1965 și cla
sat pe primul loc Ia Săptămî- 
na preolimpică de anul trecut, 
în partida următoare el a

DIN NOU AUR
PENTRU ROLAND MATHES
întrecerea spatiștilor pe distan

ța de 200 m a fost palpitantă. 
La 50 de metri; în frunte se afla 
Mitch Ivey, iar după 100 m con
ducea Jack Horsley, urmat de 
Mathes și Ivey, Ordinea s-a păs
trat și după a treia lungime, cînd 
reprezentantul R.D.G. a întors 
destul de slab. Cu toate acestea, 
Mathes a avut un finiș Impresio
nant reușind să-și ajungă adver
sarii la 175 de metri și să-l în
treacă.

Cursa fetelor, pe aceeași dis
tanță, a revenit așa cum era și 
de așteptat iul Pokey Watson. 
Ea a făcut o cursă inteligentă 
spre deosebire de Elaine Tanner, 
care a plecat cu 1:09,1 la 100 m 
pentru ca apoi să facă eforturi 
deosebite pentru a-și păstra și 
locul secund.

Claudia Kolb șl-a dominat cu 
autoritate partenerele de con
curs în proba de 400 m mixt, 
cîștigînd cu un avantaj conside
rabil. Surprinzătoare, comporta
rea Sabinei Steinbach, care a 
„suflat" în final medalia de 
bronz lui Sue Pedersen, credi
tată în acest an cu timpi supe
riori. Rezultate tehnice s

200 m spate (B) 5 1. ROLAND 
MATHES (R.D.G.) 2:09,6 (rec.
olimpic) — campion olimpic, 2. 
Mitch Ivey (S.U.A.) 2:10,6, 3.
Jack Horsley (S.U.A.) 2:10,9, 4. 
Gary Hall (S.U.A.) 2:12,6, 5. San
tiago Esteva (Spania) 2:12,9, 6.
Leonid Dobroskokin (U.R.S.S.) 
2:15,4, 7. Ioachim Rother (R.D.G.) 
2:15,8, 8. Franco del Campo (Ita
lia) 2:16,6.

200 m spate (F) : 1. POKEY 
WATSON (S.U.A.) 2:24,8 (rec.
olimpie) — campioană olimpică,
2. Elaine Tanner (Canada) 2:27,4,
3. Kaye Hall (S.U.A.) 2:28,9, 4.
Lynn Watson (Australia) 2:29,5, 5. 
Wendy Burrell (M. Brit.) 2:32,3, 6. 
Zdenka Gasparae (Iugoslavia) 
2:33,5, 7. Maria Paz Corominas 
(Spania) 2:33,9, 8. Benedicts Du- 
prez (Franța) 2:36,6.

400 m mixt (F) : 1. CLAUDIA 
KOLB (S.U.A.) 5:08,5 (rec. olim
pic) — campioană olimpică, 2. 
Lynn Vidali (S.U.A.) 5:22,2, 3. 
Sabine Steinbach (R.D.G.) 5:25,3,
4. Sue Pedersen (S.U.A.) 5:25,8,
5. Shelagh Ratcliffe (M. Brit.) 
5:30,5, 6. Marianne Seydel (R.D.G.) 
5:32,0, 7. Kathleen Shipston (N. 
Zeelandă) 5:34,6, 8. Laura Vaca 
(Mexic) 5:35,7.

LA POLO: S.U.A. - R.D.G.
6-41

într-un meci contînd pen
tru locurile 5—6, echipa S.U.A. 
a întrecut formația R.D.G. cu 
6-4 (1—1, 3-2, 1—1, 1-0). 
Spania — R.F.G. 7—5 (1—1, 

Moment din jinala turneului olimpic de baschet, între echipele 
Iugoslaviei și Statelor Unite: iugoslavul Skanski (15) ajuns 
sub coșul adversarilor, încearcă zadarnic să înscrie în jurul 
său s-a și adunat un buchet de brațe dominat de Haywood (8). 
Ceilalți jucători americani sînt Fowler (11) și J. King (14)

Telefoto : A.P.—AGERPRES

pierdut la punc.te în fața unui 
alt sportiv cu o impresionantă 
carte de vizită — Per Svens
son (Suedia). Această înfrin- 
gere însă nu-i reduce prea 
mult șansele Iui Martinescu 
de a cuceri o medalie, deoare
ce el a rămas în finală înmre- 
ună cu sovieticul N. Iakoven
ko și bulgarul B. Radev. (P. 
Svensson a fost eliminat). A- 
cești trei luptători își vor dis
puta medaliile categoriei 97 
kg.

La categoria 63 kg Simion 
Popescu a terminat la egalita
te cu Lothar Schneider 
(R.D.G.) și apoi l-a întrecut la 
puncte pe Maatti Laakso (Fin
landa). S. Popescu, după 4 
tururi avea 3,5 puncte penali
zare. El a inti-at în semifinale 
împreună cu H. Fujimoto (Ja
ponia) — 3,5 p, M. Alako (Tur
cia) — 3,5 p, D. Galincev (Bul
garia) — 2 p și R. Rurua 
(U.R.S.S.) — 0 p.,

Ion Baciu (cat. 57 kg) l-a în
vins la puncte pe El Sayed 
Ibrahim (R.A.U.) și a înche
iat le egalitate partida cu Koji 
Sakurama (Japonia), medalia 
de argint la „mondialele" din 
1966. Astfel, Baciu a intrat în- 
semifinale cu 5,5 p alături 
de El Sayed Ibrahim (R.A.U.)
— 5 p, I. Kocerghin (U.R.S.S.)
— 5 p, K. Sakurama (Japonia) 

2—2,3—1,1—1) pentru locurile 
9—10; Olanda — Cuba 8i—<5 
(4—0, 2—2, 2—1, 0—2) pentru 
locurile 7—8.

HOCHEI PE IARBĂ. Pen
tru locurile 5—6 : Olanda — 
Spania 1—0 după prelungiri} 
locurile 7—8: Noua Zeelan
dă — Kenya 2—0 (1—0).

BASCHETBALIȘTII AMERICANI 
ȘI-AU PĂSTRAT TITLUL

Turneul olimpic de baschet 
a avut un finâl impresionant, 
peste 22 000 de spectatori 
fiind prezenți la întrecerea 
decisivă care a pus față în 
față echipele S.U.A. și Iugo
slaviei. Reprezentativa nord- 
americană a cîștigat cu sco
rul de 65—50 (32—29), rămî- 
nînd astfel în posesia titlului 
olimpic pe care-1 deține din 
1936, de cînd a fost introdus 
acest sport în programul J.O.

în ciuda diferenței realiza

te de învingători, partida a 
fost aprig disputată mai ales 
în prima repriză, cînd iugo
slavii au luptat cu o deosebi
tă dîrzenie pentru a ține pa
sul cu valoroșii lor adversari. 
Din nou Daneu și Cermak au 
fost principalii realizatori ai 
campionilor balcanici.

După reluare, „5“-ul S.U.A., 
evoluînd cu Haywood, White, 
Silliman, Fowler și Scott, a 
jucat excepțional timp de 12 
minute asigurîndu-și n avan
taj de 17 puncte. Mai mult, 
în min. 32, campionii olim
pici conduceau cu 59—33 (!) 
fapt care le-a permis să joace 
finalul partidei complet de- 
contractați. Cel mai bun ju
cător al echipei învingătoare 
a fost Spencer Haywood (2,03 
m și 102 kg). Au înscris î 
Haywood 21, White 14, Bar
rett 6, Silliman 6, Scott 5, 
Fowler 4, Saulters 4, Hosket 
3, Span! 1, King 1 pentru în-

— 3,5 p, I. Varga (Ungaria) — 
3 p, O. Moskidis (Grecia) — 
5 p și K. Oscan (Turcia) — 5 p.

Tînărul Nicolae Neguț (cat. 
87 kg) a debutat la marea com
petiție, după cum se știe, cu o 
înfrîngere la campionul olim
pie Branislav Simici (Iugosla
via) reducîndu-și șansele spre 
locurile fruntașe. Iată însă că 
în cea de a treia zi el a reu
șit sâ-1 fixeze în tuș pe Ernst 
Knoll (R.F.G.) și să facă „egal" 
cu dublul campion mondial 
Tefik Kis (Turcia) obținînd 
dreptul de a participa în semi
finale (5,5 p). Ceilalți semifi- 
naliști ! L. Metz (R.D.G.) — 2 p, 
M. Bancham (S.U.A.) — 4 p. 
P. Krunov (Bulgaria) — 4 p 
V. Olenik (U.R.S.S.) — 4 p 
și B. Simici (Iugoslavia) — 2 p.

în sfîrșit, la categoria 78 kg 
Ion Țăranu după abandonul 
vest-germanului Peter Nette- 
koven a încheiat la egalitate 
partida cu austriacul Franz 
Berger obținînd totodată cali
ficarea în semifinale, cu 5,5 p. 
Au mai obținut acest drept M. 
Nenadici (Iugoslavia) — 5,5 p, 
M. Zarev (Bulgaria) — 5 p, 
D. Robin (Franța) — 5 p și R. 
Vesper (R.D.G.) — 5 p.

Sîmbătă, au avut loc ultime
le întreceri în cadrul tururilor 
superioare ale competiției, 
cîteva din rezultatele înregis
trate, care ne-au parvenit pînă 
la închiderea ediției, le găsiți 
ia rubrica noastră „Fișier” 

vingători, respectiv Daneu 16, 
Cermak 8, Solman 5, Skansi 
5, Rajkovicl 4, Ciosici 4, 
Tvetkovici, 3, Marovîci 2, Raz- 
natovici 2, Korad 1.

Alte rezultate: U.R.S.S. — 
Brazilia 70—53 (38—25); Me
xic — Polonia 75—65 (43—23); 
Spania — Italia 88—72 (40— 
31). Clasament finali

1. S.U.A. — campioană o- 
limpică, 2. Iugoslavia, 3. 
U.R.S.S., 4. Brazilia, 5. Me
xic, 6. Polonia, 7. Spania, 
8. Italia, 9. Porto Rieo, 10. 
Bulgaria, 11. Cuba, 12. Pana
ma, 13. Filipine, 14. Coreea 
de Sud, 15. Senegal, 18. Ma
roc.

KIZIMOV, CAMPION
LA DRESAJ

„Marele premiu olimpic" 
la dresaj ■— proba individua
lă a continuat cu manșa a 
Il-a care a pus probleme 
grele concurenților prin cele 
24 de figuri mult mai dificile 
decît în. ajun.

Victoria și titlul olimpic au 
revenit călărețului sovietic 
Ivan Kizimov pe calul „I- 
gor“. El s-a detașat net de 
următorul clasat, vest-germa- 
nul Josef Neokermann (pe ca
lul „Mariano") care a totali
zat cu 26 puncte mai puțin. 
O bună impresie a lăsat ama
zoana sovietică Petușkova ca
re a reușit să termine pe lo
cul 6 în compania unor con- 
curenți redutabili. Iată cla
samentul final al probei (ca
re ar putea să mai sufere 
cite va „retușuri" după ce ar
bitrii vor viziona filmul cu 
evoluțiile tuturor celor șapte 
finaliști):

1. Ivan Kizimov pe „Igor“ 
(U.R.S.S.) 1572 p; 2. Josef 
Neckermann pe „Mariano" 
(R.F.G.) 1 546p ; 3. R. Klimke 
pa „Dux" (R.F.G.) 1537 p;
4. I. Kalita pe „Absint” 
(U.R.S.S.) 1519 p; 5. II. Koh
ler pe „Neuschnee" (R.D.G.) 
1475 p; 6. Elena Petușkova 
pe „Pepel" (U.R.S.S.) 1471 p; 
7. G. Fischer pe „Wald" (El
veția) 1 465 p.

ÎNAINTEA ULTIMELOR

PARTIDE DE VOLEI
In penultima etapă : R.D.G. 

— Polonia (m) 3—0 (11, 6, 5); 
Brazilia — Mexic (m) 3—1
(—14, 6, 15, 8); Clasament : 
1. Japonia 16 p (9 m), 2.
U.R.S.S. 15 p 23—8 (8 m), 3. 
Cehoslovacia 15 p 22—12 
(8 m), 4. R.D.G. 15 p (9 ni),
5. Polonia 15 p (9 m), 6. Bul
garia 13 p (9 m), 7. S.U.A. 
11 p (9 m), 8. Belgia 11 P 
(9 m), 9. Brazilia 10 p, 10. 
Mexic 9 p.

în turneul feminin partida 
Japonia — U.R.S.S. decide 
cîștigătoarea titlului olimpic. 
Polonia a cucerit medalia de 
bronz.

DIXIT!
DON SCHOLLANDER

„Cred că Mexico a în
semnat sfîrșitul activității 
mele competiționale. Și 
aceasta nu pentru că Wen
den a cîștigat medalia de 
aur la care aspiram și eu. 
Deși am sosit al doilea, 
consider că am făcut o 
cursă bună. Ea s-a desfă
șurat, în Unii mari, con
form planului pe care 
mi-1 schițasem mai de 
mult.; Am comis o singură 
greșeală în calculul meu : 
am crezut că eu execut 
mai bine și mai rapid 
decît Mike întoarcerile. 
Iar în cursă nu a fost chiar 
așa... Aceasta m-a împie
dicat să-mi închei cariera 
cu o medalie olimpică de 
aur. Oricum, argintul cîș
tigat aici la 200 m liber va 
sta într-o bună companie 
alături de cele cinci meda
lii olimpiee de aur cuce
rite, pînă acum, ca să nu 
mai vorbesc de alte meda
lii și trofee sportive".

VERA CEASLAVSKA

„Guvernul mexican mi-a 
oferit mie și logodnicului 
meu, Josef Odlozil, un vo
iaj de nuntă în această 
țară încîntătoare. Dar noi 
am decis să facem nunta 
acasă, la Praga. Apoi vom 
vedea dacă ne vom petre
ce luna de miere în Italia 
sau pe Coasta de Azur. In 
ceea ce privește oferta ce 
mi s-a făcut de a mă an
trena o perioadă mai lun
gă de timp împreună cu 
gimnastele mexicane, tre
buie să recunosc că m-a 
mișcat. Am declinat-o 
însă, cel puțin pentru mo
ment. Mal iutii e Praga, 
apoi căsătoria și pe urmă 
vom vedea..."

CARL ROBIE

„M-am îndoit — ca și 
John Ferris, de altfel — 
ca Mark Spitz o să poată 
cîștiga proba de 200 m flu
ture. Nu fiindcă doream 
și eu același lucru dar el 
luase deja șapte starturi 
și era destul de epuizat, 
în afară de aceasta era 
teribil de abătut că nu cîș- 
tigase proba de 100 m flu
ture. Moralul lui era foarte 
scăzut în timp ce eu și 
John (n.r. Ferris) aveam 
un maze ascendent psiho
logic asupra lui“.

VERA CEASLAVSKA

ÎNCĂ 3 MEDALII DE AUR PENTRU EXCEPȚIONALA
VERA CEASLAVSKA

Concursul primelor șase clasate 
la aparate, programat în după 
amiaza zilei de vineri, in sala 
Auditoriului Nacional, a atras — 
cum era de așteptat — un mare 
număr de spectatori, dornici să 
asiste la „spectacolul de gală" al 
gimnasticii feminine mondiale. 
Intr-adevăr, întrecerea celor mal 
bune șase gimnaste la fiecare 
aparat prilejuiește întotdeauna 
dispute de o mare spectaculozi
tate șl înaltă măiestrie, llustrînd 
în mod convingător tot ce are 
mal frumos gimnastica. La fel 
s-au petrecut lucrurile și aici, la 
cea de a XlX-a Olimpiadă 1

Eroina zilei a fost, cum lesne 
era de prevăzut după concursul 
individual compus, cehoslovaca 
Vera Ceaslavska, prezentă la 
toate cele patru aparate. Ea nu 
s-a impus însă numai prin... pre
zență, cl și prin comportarea ex
cepțională pe care a avut-o la 
paralele, sărituri, sol șl bîrnă. 
Depășind rezultatele înregistiate 
de ea în alte întreceri de mare 
anvergură, Vera Ceaslavska a 
obținut în Mexic patru medalii 
de aur: la cea de la individual 
compus s-au adăugat vineri alte 
trei, cucerite în concursul pe 
aparate; la paralele, sol și sări
turi. La bîrnă ea a ocupat locul 
doi — medalie de argint. Astfel, 
Vera Ceaslavska este, într-un fel, 
recordmană a actualelor Jocuri 
Olimpice, fiind singura sportivă 
care cucerește patru medalii de 
aur. O performanță excepțională, 
care vorbește elocvent despre 
măiestria acestei tinere de 23 de 
ani. De remarcat că la sol au 
fost acordate două medalii de 
aur, deoarece la încheierea con
cursului Vera Ceaslavska și so
vietica Larisa Petrik acumulau 
același punctaj: 19,675. La bîrnă. 
titlul olimpic a revenit Natali ei 
Kucinskaia, cea care — la acest 
aparat — cucerea și titlul de 
campioană mondială la Dortmund, 
în 1966. Remarcabile, de aseme
nea, locurile II obținute de gim
nastele din R.Li. Germană la pa
ralele (Karin Janz) și sărituri 
(Erlka Zuchold), precum șl cali
ficarea în concursul pe aparate a 
gimnastei americance Linda 
Metheny, clasată pe locul IV.

Rezultate tehnice : paralele — 
1. Vera Ceaslavska 19,659 p, 2. 
Karin Janz 19,500 p, 3. Zinaida

înotătorul din R. D. Germană, Roland Mathes (mijloc) este 
felicitat și, la rîndul său, felicită pe ceilalți medaliați olimpici 
in proba de 200 m spate. în dreapta, Ivey iar in stingă 

Horsley
Telefoto 1 A P.—AGERPRES

CĂLĂRIE: de la ora 8 (16) — 
Marele premiu de obstacole pe 
echipe, demonstrație de dre
saj și, în continuare, CERE-

ecran
12,15—17 1 înregistrări de la 

finalele de box si natație ; re
zumat filmat al întrecerilor 
din ziua de 26 octombrie

18—19,30 s Transmisie di
rectă de la călărie sau gim
nastică

Voronina 19,425 p, 4. Bohumila 
Rimnakova (Ceh.) 19,350, 5. Erika 
Zuchold 19,325 p, 6. Miroslava 
Sklenickova (Ceh.) 18,200 ; bîrnă 
— 1. Natalia Kucinskaia 19,650 p, 
2. Vera Ceaslavska 19,595 p, 3. La
risa Petrik 19,250 p, 4. Karin Janz. 
19,225 p, 4. Linda Metheny 19,225 p.
6. Erika Zuchold 19,150 p; sol — V 
1. Larisa Petrik 19,675 p, 1. Vera 
Ceaslavska 19,675 p, 3. Natalia
Kucinskaia 19,650 p, 4. Zinaida
Voronina 19,550 p, 5. Olga Kara
siova 19,325 p, 5. Bohumila Riin- 
nakova 19,325 p; sărituri - 1. 
Vera Ceaslavska 19,775 p, 2. Erika 
Zuchold 19,625 p, 3. Zinaida Vo
ronina 19,500 p, 4. Mariana Kraj- 
cirova (Ceh.) 19,475 p, 5. Natalia 
Kucinskaia 19,375 p, 6. Miroslava 
Sklenickova 19,325 p.

UNGARIA DIN NOU
CAMPIOANĂ LA SPADĂ
întrecînd în finală „4"-ul 

Uniunii Sovietice, echipa de 
spadă a Ungariei și-a păstrat 
titlul de campioană olimpică 
cucerit cu 4 ani în urmă la 
Tokio. în acest meci decisiv, 
spadasinii unguri au cîștigat 
cu 7—4 (3 duble înfrîngeri). 
Realizatori: Fenivessy și Ne- 
mere cite 3 și Schmidt, res
pectiv Kriss 2, Nikancicov și 
Vîtebski.

într-un meci pentru locu
rile 3—4 Polonia a dispus de 
R-I'.G. cu 9—6. Același scor 
s-a înregistrat și în partida 
dintre R.D.G. și Italia pentru 
locurile 5—6.

CLASAMENTUL FINAL 1 
1. Ungaria, 2. Uniunea Sovie
tică, 3. Polonia, 4. R.F.G., 
5. R.D.G., 6. Italia.

O dată cu întrecerile de 
spadă pe echipe competiția 
olimpică de scrimă a luat 
sfîrșit.

MONIA DE ÎNCHIDERE A 
CELEI DE A XIX-A EDIȚII 
A JOCURILOR OLIMPICE

21.30—23,30 1 Transmisie di
rectă da la călărie,

înregistrarea ceremoniei de 
închidere a J.O. va fi trans
misă luni de la ora 18,30
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