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FLACĂRA OLIMPICĂ S-A STINS PE STADIO UN IVE RSITARIOI
LA REVEDERE, MEXICO, PESTE PATRU ANI LA MÎJNCHEN, LA CEA DE A XX-a OLIMPIADĂ I

ROMANIA:
MEDALII DE AUR (7 p)

• Viorica V1SCOPOLEANU (atletism) — 
săritura în lungime
Lia MANOLIU (atletism) — aruncarea 
discului
Ionel DRIMBA (scrimă) — floretă indi
vidual
Ivan PATZAICHIN—Serghei COVALIOV 
(canoe) — dublu 1 000 m

MEDALIi DE ARGINT (5 p)

Mihaela PENEȘ (atletism) 
rea suliței
Ileana SILAI (atletism) — 800 metri 
Marcel ROȘCA (tir) — pistol viteză 
Anton CALENIC, Dimitrie IVANOV, 
Haralamb IVANOV, Mihai TURCA? 
(caiac) — patru 1 000 m
Ion BACIU (lupte greco-romane) — 
categoria 57 kg
Ion MONEA (box) — categoria semi
grea

arunca-

MEDALII DE BRONZ (4 pi

• Ecaterina IENCIC, Ileana DRÎMBA, Olga 
SZABO, Ana ENE, Maria V1COL (scrimă)
— floretă echipe 
Viorica DUMITRU (caiac) 
500 m
Calistrat CUȚOV (box) — cateaoria 
semiușoară
Simion POPESCU (lupte greco-romane)
— categoria 63 kg 
Nicolae MARTINESCU
mane) — categoria 97

simplu

(lupte gr-co-ro- 
kg

LOCUL IV (3 P)

— armă liberă

e

ROTARU (tir) 
redus, poziția culcat
NEGUȚ (lupte greco-romane)

Nicolae 
calibru 
Nicolae
— categoria 87 kg
Ștefan STÎNGU (lupte libere) — cate
goria + 97 kg
Viorica DUMITRU, Valentina SER-, 
GHEI (caiac) — dublu 500 m 
Ionel DRÎMBĂ, Tănase MUREȘ AN, J 
Mihai ȚIU, Ștefan HAUKLER (scrimă)
— floretă echipe g

LOCUL V (2 p) *

9 Petre COMAN (lupte libere) — ca-*[
tegoria 63 kg g

I NT RECEREA
CĂLĂREȚILOR

Cea de a 172-a 
probă din progra
mul ediției a XIX a 
J.O. a fost progra
mată duminică pe 
Stadionul Olimpic. 
Este vorba de „Ma
rele premiu olimpic 
de obstacole pe e- 
chipe", concurs 
călărie care, 
form tradiției, 
cheie 
sportive.

Concursul desfă
șurat în două man
șe a solicitat călă
reților eforturi deo
sebite, în special 
prin dificultatea și

14

după
1. Ma-
48 p,

de
con-

îa-
întrecerile

așezarea celor 
obstacole.

Rezultate 
prima mașă: 
rea Britanie
2. Canada 49,5 p, 3. 
Franța 56,50 p. 4. 
K. F. a Germaniei 
58,25 p, 5. S.U.A. 
p, 6. Italia 64 p, 
Elveția 68,25 p, 
Australia 70,50 p, 
Brazilia 81 p, 
Argentina 113,50

La închiderea 
diției întrecerea
află în plină desfă
șurare. în numărul 
nostru de marți vom 
reveni cu amănunte.

63
7.
8.
9.

10.
P-
e-
se

4 medalii de aur

10°,,5 puncte

LOCUL VI (1 p)

AU OBȚINUT MEDALII DE ARGINT
• SIMION POPESCU Șl NICOLAE MARTINESCU

6 medalii de argint

5 medalii de bronz

ALTE REZULTATE

• Mihai ȚIU (scrimă) — floretă indi
vidual

9 Aurel VERNESCU—Afanasie SCIOT- 
NIC (caiac) — dublu 1 000 m

• Neagu BRATU (tir) — pistol liber ; 
Petre SANDOR (tir) — armă liberă calibru 
mare 3x40 f. ; • Alexandru APOSTEANU — 
Octavian PAVELESCU (canotaj) — skif 2 vîsle

LOCUL 9
• Leonida CARAIOSIFOGLU (atletism) 

20 km marș ; ® Gheorghe MOLDOVEANU, Ște
fan TARASOV + Lad. LAVRENSCHI (canotaj) 
— skit 2+1.

C Pavel CICHI,
STRATAN, Anton
— Skif 4 f.c. ; • 
CEAPURA, Ștefan _______,____ ...___ ______
Ladislau LAVRENSCHI (canotaj) — skif 4+1 ;
• Ivan PATZAICITIN '
e Andrei CONȚOLENCO (caiac) — simplu.

LOCUL 8

9 Constantin BUȘQI 
romane) — categoria

9 Ion ȚARANU (lupte greco-romane) — 
categoria 78 kg

DISTINȘI CU „BRONZ"

(lupte greco- 
+97 kg

LOCUL 7
Dumitru IVANOV, Emanoil 
CHIRLACOPSCHI (canotaj) 
Reinhold BATSCHI, Petre 
TUDOR, Francisc PAPP H-

(canoe) — simplu ;

ION BACIU (LUPTE) Șl ION MONEA (BOX)

S-a născut la Tunari-București la 12 V 
162 cm; greutate 57 kg. Profesiunea;

ION MONEA. S-a născut la Tohanul Vechl-Brașov la 
30 X 1940. Înălțime 179 cm; greutate 85 kg. Profe
siunea : bobinator. Căsătorit. Clubul: Dinamo Bucu
rești. Antrenori: Constantin Nour și Ion Popa. Maestru 
al sportului. Practică boxul din 1957.

9 Campion național in anii: 1960, 1961, 1962, 1963, 
1964 (categoria 75 kg), 1965, 1966, 1967 și 1968 (catego
ria 81 kg). • Participări la campionatele europene: 
1963 (Moscova, II), 1965 (Berlin, neclasat), 1957 (Roma, 
III). 9 Participări la J.O. : 1960 (III), 1964 (învins în 
sferturi de finală de vest-germanul Schultz) • Campion 
balcanic în 1960 (Istanbul) și 1962 (Sofia).

ION BACIU.
1944. Înălțime , ~ ____
strungar. Căsătorit cu jucătoarea de tenis de masă 
Mariana Jandrescu. Clubul: Steaua București. Antre
nori : Gheorghe Șuteu și Ion Corneanu. Maestru emerit 
al sportului din 1968. Practică luptele din 1960.

® Campion național : 1965, 1966, 1967, • Participări 
la campionatele europene; 1966 (Essen, III) • Parti
cipări la campionatele mondiale: 1966 (Toledo, V), 
1967 (București, I) ® Cîștigător al competiției din 
cadrul Saptămînii sportive internaționale de la Ciudad 
de Mexico (1967).

înfășurat in steagul venezuelian, cu lacrimile șiroindu-i pe față, 
tinărul pugilist Francisco Rodriguez este fericit pentru succesul înre

gistrat în întrecerea finală a categoriei semimuscă
- Telefoto ! A.P.—AGERPRES

REPORTAJE ȘI COMENTARII

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

LA A XlX-a OLIMPIADA

Trimisul nostru special, Cristian MANTII, transmite

FOTBALIȘTII NOȘTRI NE-AU DEZAMĂGIT

PORTUGALIA - ROMANIA 3-0 (2-0)
IN PRELIMINARIILE C.M.

m GES1
„On revient toujours*... Mi 

se pare aici o vorbă care nu 
se potrivește numai amorezi
lor, ci mai ales acelor mari 
îndrăgostiți de sport care au 
cunoscut clipa sublimă a 
triumfului, uneori și tristețea 
înfrîngerii în arenă, alteori 
poate chiar amărăciunea unor 
momente de viață, dar care 
totdeauna, consecvent, perse
verent, cu fidelitate s-au. în
tors la stadion cu gîndul cu
rat de a regăsi izvorul bucu
riei de a trăi.

Statistica vîrstelor nu e 
încă definitivată, și s-ar pu
tea ca scala aproximativă a 
campionilor olimpici, de la 
înotătoarea americană Debbie 
Meyer (16 ani), la călărețul 
sovietic Ivan Kisimov (40 de 
ani), să fie depășită în ambe
le sensuri. Sigur rămîne fap
tul că generațiile nu consti
tuie nici barem limitativ, nici 
standard restrictiv de partici-

DE (M'ffllW.'E
pare la J.O. Dar dincolo de 
speculațiile de vîrstă, există 
un anumit contingent de așa 
numiți veterani ai J.O., care 
datorită tinereții lor sufletești 
poate că nici nu merită încă 
această titulatură cu rezonan
ță de senectute. Veterani din 
aceștia — dacă acceptăm să-i 
numim astfel — am reîntîlnit 
pe gradenele Stadionului 
olimpic, în tribunele piscinei 
olimpice, la Gampo Marte, 
solitari și anturați, vînați de 
colecționarii de autografe, in
vitați și onorați pretutindeni.

Lotul cel mai important îl 
dau foștii atleți: Owens, 
Zatopek, Fanny Biankers- 
Koen, Kuț, dar sînt aici și 
înotătorul Johnny Weissmul
ler, scrimerul Christian D’Orio- 
la, săritoarea de la trambuli
nă Patricia McCormick și, 
cine știe, cîți alții pe care 
i-am scăpat sau pe care vîrsta, 
ori, amintirea diferită din

pozele de tinerețe, nu ni-i 
mai dezvăluie. Sîmbătă, s-au 
revăzut cu toții, ca la un 
club al marilor olimpionici 
într-un cadru foarte nimerit, 
ia Expoziția de istorie și artă 
olimpică. Ei nu s-au simțit 
deloc stingheri, nici înstrăi
nați, ci de-a dreptul fami
liari, printre afișele, desenele 
publicitare, invitațiile și bi
letele de intrare de la toate 
edițiile trecute, printre atîtea 
obiecte cu putere evocatoare, 
expuse aici. Ei toți, care an 
gustat de mai multe ori din 
gloria olimpică, au omagiat 
amintirea renovatorului Jocu
rilor, Pierre de Goubertin, ale 
cărui cărți și manuscrise stau, 
de asemenea, sub vitrinele 
de sticlă. Intîlnirea aceasta a 
veteranilor, cu istoria și arta 
pe marginea manifestațiilor 
sportive, este nu numai o în
toarcere înapoi, ci și un gest 
de gratitudine.

AMINTIREA PERENA
A JOCURILOR 5

Nu. e demn de măreția 
Jocurilor Olimpice cine — 
cucerit de frumusețea între
cerilor sportive — nu și-a 
oferit răgazul sau nu a 
avut răbdarea de a urmări 
sclipirile de splendoare ale

Reprezentativa noastră a 
pierdut la Lisabona, în fața 
naționalei portugheze, prima 
întîlnire din cadrul prelimi
nariilor C.M.

Din capul locului, trebuie 
să spunem că de multă vre
me n-am asistat la un joc de 
factură atît de modestă, plic
ticos pe alocuri. Faimoasa 
echipă a lui Eusebio și Co- 
«ina nu mai e ce a fost oda
tă. Iar ieri, în partida de pe 
Estadio Nacional, în ciuda 
scorului favorabil, ea și-a 
dezamăgit susținătorii. Și noi 
cei care am însoțit formația 
română am rămas surprinși 
de jocul lent, lipsit de fan
tezie al portughezilor, de for
ma slabă a lui Eusebio. Gon- 
dițiunile erau, așadar, cum 
nu se poate mai favorabile 
pentru ca echipa noastră să 
obțină un rezultat care să-i 
asigure un debut favorabil în 
preliminariile C.M. Este cu

atît mai supărător faptul că 
jucătorii noștri, nu numai că 
au ratat această ocazie, dar 
au pierdut la un scor net. Ei 
n-au sesizat slăbiciunile ad
versarului, complăcîndu-se, în 
prima repriză, într-un joc de 
apărare exagerat, cu minime 
acțiuni de atac, pauza găsin- 
du-i astfel gata învinși.

Caracteristicile fotbalului 
impun, e drept, luarea unor 
asemenea măsuri în fața unui 
adversar de valoare, mai cu 
seamă în condițiile unui joc 
în deplasare. Dar n-are sens 
menținerea unei tactici de
fensive cînd gazdele nu sînt 
la înălțimea așteptată. După 
felul cum au acționat în te
ren, jucătorii noștri au vădit 
lipsa oricărei orientări și con
cepții în fureție de modul 
cum va acționa adversarul, 
adoptînd în principal o tac
tică strict defensivă. în mod 
inadmisibil, reprezentativei

noastre i-a lipsit spiritul ofen
siv (primul șut la poarta 
portughezilor l-a tras Dobrin 
în min. 30), în condițiile în 
care portughezii, după cum 
am spus, au jucat steril. Do
vada cea mai elocventă ne-a 
oferit-o începutul reprizei a 
doua, cînd jucătorii români 
s-au avîntat cu curaj în ca
reul lui Americo, puțin lip
sind ca ei să reducă din han
dicap. Păcat . însă că, după 
scurt timp, ei au revenit pe 
pozițiile „dinainte stabilite*, 
după lecția învățată acasă, 
lăsînd izolate cele două vîr- 
furi de atac, Pircălab și Dem- 
brovschi, pradă ușoară pen
tru patru fundași adverși. 
Astfel au fost momente în 
timpul partidei cînd jucătorii 
români se retrăgeau cu toții 
în jumătatea de teren pro
prie și îi așteptau pe portu
ghezi...

în față 
erau în
de izbîn- 

inferiorității 
indivi-

Mingile aruncate 
sau unele acțiuni 
treprinse fără sorți, 
dă, din cauza 
numerice. Acțiunile ____
duale ale lui Lucescu, cfteva 
destul de spectaculoase, sau 
ale lui Dobrin și Pîrcălab au 
rămas fără efect în fața lui 
Hilario, Jacinto si Americo.

După aspectul general al 
jocului și în condițiile în 
care Coman a primit primul 
gol de la aproximativ 35 de 
metri, ca și golul al treilea 
intrat în plasa lui Gornea 
dintr-o lovitură liberă în fața 
unui zid prost făcut, scorul 
nu reflectă diferența de va
loare dintre" echipele Portu
galiei și României, cel puțin 
în meciul de ieri, ci doar con
cepția despre fotbal, sport în 
care contează golurile... Fot
baliștii români au pierdut o 
ocazie unică de a obține un

(••ntinuare fa paf. • 3-a)

Olimpiadei culturale. Nicăieri ca aici la 
Mexico nu s-au concurat mai fericit 
jocurile trupului și jocurile spiritului. Pă- 
mînt fertil în tradiție culturală, Mexicul 
nu s-a mulțumit cu propriile sale comori 
— de la unicul Muzeu national de antro
pologie pînă ia spectacolele de „sunet 
și lumină", de Io Teotihuacan; pe care 
le-am urmărit in aceste nopți tot mai 
reci cu panchos-uri călduroase pe noi — 
ci a chemat la acest universal rendez
vous cultural oaspeți din lumea întreagă.

Expoziții speciale în muzee, galerii sau 
saloane, concerte de muzică clasică sau 
de folclor, spectacole extraordinare de 
teatru sau cinema. Vineri seara am ascul
tat melopeea eumenizilor în Orestia lui 
Eschil, jucată de o trupă grecească, după 
ce am admirat spectacolul de dans și 
pantomimă „Lanterna magică" din Praga, 
piesa. „Ploșnița* de Maiakovskî, un scurt 
metraj italian despre Leonardo da Vinci 
și un festival de cinematecă Charlie 
Chaplin. Senzație a făcut apariția marii 
actrițe Maria Casares într-un poem core
grafic în care nu s-a sfiit să danseze. Cu 
nerăbdare este așteptat „Baletul secolu
lui 20* al lui Maurice Bejart, care va 
prezenta la Palatul artelor frumoase 
„Noaptea obscură*. Sînt, firește, și dintre

acei ce au preferat reprezentațiile aproa
pe zilnice de tauromahie, urmărind în 
arenă luptele cu tauri. Dar, Jocurile spi
ritului" se pot observa, și dincolo de 
atmosfera esoterică a sălilor de reprezen
tații sau de expoziții. Străzile în sine sînt 
adevărate spectacole. Cea mai frumoasă 
e, fără îndoială, Paseo de la Reforma, 
cu 14 benzi de circulație mărginite de flori, 
copaci, palmieri sau fîntîni arteziene, pînă 
în buza parcului dendrologic Chapultepec.

Ghirlandele luminoase stau întinse 
peste avenide, împodobite cu emblemele 
olimpice sau cu porumbelul lui Picasso, 
ceea ce nu e lipsit de semnificație. De 
altfel, cuvîntului „PACE" î se acordă 
aici valoarea inestimabilă pe care O are 
și o merită. Pe uriașe pînze stă scris : 
„în timp de pace totul e posibil sau 
„Salut participanfilor înfrățiți la Mexico 
prin pace, sport și cultură I". Admirabilă 
panoramă a orașului oferă platforma clă
dirii Torre la latino-amerîcana, care cu 
43 de etaje este cea mai înaltă construc
ție din America Latină. De aici se vede 
bine și „Avenida prieteniei", bulevardul 
circular pe care 18 artiști din 16 țări =
și-au montat sculpturile din fier, alumi- ~ 
niu, argint, piatră, lemn sau ceramică, 5
și printre care strălucește compoziția ’ = 
„Soarele roșu* a celebrului Calder. Răs- ~
firate pe un kilometru, înalte de 6—18 
metri, operele acestea lasă Mexicului o 
amintire perenă a Jocurilor Olimpica

Emanuel VALERIU Ș
E

Ciudad de Mexico, 27 octombrie
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LA DESCHIDEREA CURSULUI DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
Șl SPORT OE LA UNIVERSITATEA POPULARĂ

BUCUREȘTI

RUGBYȘTII NOȘTRI AU DEBUTAT VICTORIOȘI IN „CUPA NAȚIUNILOR:
ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA 18-9 (9-3)

A

profesor C. Ki- 
rițescu, lingă care am urmat 
— dincolo de virata universi
tară — o nouă academie, îmi 
mărturisea singurătatea zba
terii sale intr-o epocă in care 
fenomenul educației fizice șt 
sportului încerca să se afir
me, Iși reamintea profesorul 
de primele sale conferințe ți
nute la Ateneul Român, in 
care prezenta rosturile mo
derne ale acestui nou factor 
social, pe care-l studiase, In- 
tilnindu-l in Europa și în A- 
merica, și pe care dorea să-l 
planteze și în viața cotidiană 
a cetățeanului român. Cu 3—4 
decenii în urmă se adresase 
unei opinii controversate pe 
care dorea s-o convingă a- 
supra valorilor morale și edu
cative ale activității sportive, 
evident dezgolite de implica
țiile profesionismului, puter
nic resimțite, încă de la înce
puturile ei. Eforturilor sale de 
a obține creditele morale și 
materiale ale promovării edu
cației fizice și sportului, i se 
alăturaseră, mai tîrziu, conde
iele scăpărătoare- ale lui Că
rnii Petrescu și ale lui Ionel 
Teodoreanu, încercînd să țină 
cumpănă părerilor de presti
giu ale lui Tudor Vianu ji 
ale lui Nichifor Crainic, care 
îngrijorați de forța de con
taminare a fenomenului în 
rindul tineretului îi rețineau 
doar excesele și limitele ex
terioare, uneori sensurile 
compensatoare și îndepărta
rea acestuia de valorile cul
turii și ale științelor pozitive. 
Marele nostru umanist Tudor 
Vianu întilnind însă, după a- 
proape douăzeci de ani, Spor
tivii români, undeva pe o co
ordonată asiatică, intorcîndu-ș,e 
aureolați de la o mare între
cere, aducea o rectificare ve
chilor sala convingeri.

ASTAZI, LA OBKLB 
17.3U, In sate Daliei a 
Universității populare 
București va fi pre
zentată expunerea „FE
NOMENUL SPORTIV 
IN COMPLEXUL SO
CIAL. AL LUMn MO
DERNE", urmată de 
filmul ^Campionatul 

mondial de fotbal — 
Anglia — 1S66’’.

Cind tefiu acesta rtnduri, 
cu accente evocatoare, mă 
gîndesc la marile competiții' 
olimpice desfășurate in văzul 
și in interesul cel puțin al 
unei treimi din populația lu
mii și am in stăpînire ma
terialitatea _ . ' '
care acești înaintași ai vieții 
noastre culturale le contu
rau la vremea lor.
Și tot la ei mă gîndesc în 

ziua descinderii Universității 
populare, cînd printre cursu
rile ei se programează pen
tru •
educație 
Trăiam 
a unei 
mult, a 
care masele o resimt pentru 
a se informa asupra multi
plelor aspecte pe care edu
cația fizică și sportul le con
țin.

Intr-o perioadă de timp re
lativ mică, realitatea acestui 
fenomen social, care prm 
efectele sale educative șl igie
nice, devine un factor de dez
voltare, avea să convingă și 
să se impună.

De aceea,: dezbaterea șl co
municarea noilor .ei aspecte 
pe cît mai multe căi, îmbi- 
nind pe cele clasice cu cele 
moderne, unui auditoriu cit 
mai larg și mai eterogen, 
vor mări înțelegerea și ade
ziunea acestuia către scopu-

perspectivelor pe

întlia oară fi 
fizică fi 

încă o 
considerații 

unei

cel din 
sport, 

dovadă 
mai 

necesități pe

ril« sola. Intr-un astfel de 
climat, de interes și de soli
citare, propria sa desfășurare 
obține noi surse de dezvol
tare și afirmare. Pentru acest 
motiv tematica cursului caută 
să se abată de la limite șl 
rigurozități didactice, pentru a 
surprinde prin formulări mai 
degajate noi zone, insufici
ent de cunoscute ale proble
maticii actuale a educației fi
zice și sportului. Completa
rea expunerilor, încredințată 
unor personalități confirmate 
in domeniul nostru, cu filme 
al căror conținut se apropie 
de profilul cursului și discu
țiile care se pot ivi dau o 
ambianță de cenaclu, care a- 
trage și reține mai mult pe 
cel interesat.

Permanența frecvenței și a 
curiozității auditoriului este 
desigur in mina conferenția
rului. Dar stăruința lui, mo
tivată de obiectivele cursului 
ne obligă să credem că in 
sala Dalles auditoriul va be
neficia de conferințe pline de 
noutate științifică, accesibile 
prin forma și conținutul lor. 
Poziția conferențiarului de 
astăzi al cursului de educație 
fizică și sport de la Univer
sitatea populară este stabilă 
șl onorată de o realitate ve
rificată de timp ?î impresio
nantă prin dimensiunile el.

De aceea, descMzind aceste 
conferințe săptămlnale ne 
gîndim cu recunoștință la a- 
cele spirite luminate ale de
ceniilor trecute care . ne-au 
creat un început, au militat 
pentru o idee și au precedat 
marile progrese pe care do
meniul nostru le-a înregistrat 
in România socialistă in ul
timul sfert de veac.

PRAGA, 27 (prin telex) 
în jocul inaugural al grupei 
finale din „Cupa Națiunilor 
— F.I.R.A.**, rugbyștii din 
echipa Cehoslovaciei au vrut 
să obțină un rezultat mai bun 
decîț în cel desfășurat în 
primăvara acestui an, la 
București, cînd românii au 
cîștigat cu 17—3. Și, trebuie 
spus, rezultatul final al me
ciului disputat duminică 
după amiază, la Ricany, nu 
reflectă fidel raportul de 
forțe de pe teren. într-ade- 
văr, după un joc mai puțin 
bun în primele 40 de minute, 
la capătul cărora fuseseră 
conduși cu 9—3, în prima ju
mătate a reprizei secunde ju
cătorii din echipa Cehoslova
ciei au reușit să egaleze 
(9—9). Momentul psihologic a 
survenit în min. 52, cînd, la 
executarea, unei lovituri de 
pedeapsă de către Frydrych, 
mingea a ricoșat din bară...

în finalul jocului a devenit 
însă clar pentru toată lumea 
că românii, ca și în partida 
din primăvară, sînt capabili 
să etaleze un registru de joc 
mai larg, o mai mare gamă 
de procedee tehnice și, ca 
atare, victoria lor s-a contu
rat clar.

Meciul a ayut în a doua 
jumătate o desfășurare pasio
nantă, ambele echipe făcînd 
dovada unei foarte bune pre
gătiri. Cehoslovacii au 
surprinși de calitatea 
lentă a jocului în tușă 
ticat de români (mai 
prin înaltul Demian).

O parte foarte pozitivă a 
jocului a constituit-o corecti
tudinea ambelor echipe, pre
cum și — trebuie subliniat — 
faptul că jucătorii cehoslovaci 
au practicat un joc deschis.

fost 
exce- 
prac-

ales

dr. Nicu ALEXE

NOII CAMPIONI
REPUBLICANI

DE CROS
PITEȘTI, 27 (prin telefon). 

Un număr record de partici
pant — 731 — s-au aliniat 
la starturile campionatului 
republican de cros, desfășu
rat pe traseul din spatele sta
dionului „1 Mai“. Concuren- 
ții, în mare majoritate bine 
pregătiți, au reprezentat toate 
județele și cluburile sportive 
din țară. Remarcăm buna or
ganizare asigurată întreceri
lor de către F. R. Atletism, 
cu sprijinul C.J.E.F.S. Argeș.

Iată rezultatele celor 7 pro
be disputate: JUNIOARE II 
(900 m — 115 participante) : 
1. Valeria Ban (Clujeana Cluj)
— campioană republicană, 2.
M. Leu (Viitorul Brăila), 
3. M. Prezidenții (Rapid Buc.); 
pe echipe — 1. Metalul
Buc.; JUNIORI II (2000 m — 
149); 1. Constantin Băbeanu 
(Farul Constanța) — campion 
republican, 2. T. Moldoveanu 
(C-S.Ș. Buc.), 3. D. Mihăilescu 
(Farul Constanța); pe echipe
— 1. Farul Constanța; JU
NIOARE I (1000 m — 115) : 
1, Mariana Filip (Șc. sp. Ro
man) — campioană republi
cană, 2. R. Flța (Lie. 2. Ga
lați), 3. A. lacob (C.Ș.M. 
Cluj); pe echipe — 1. Meta
lul Buc. ; JUNIORI I (4000 m

184): 1. Ion Dima (Meta- 
repu-

MASCULIN î Progresul — 
Celuloza 3—1 (—7, 3, 9, 7), 

Rapid — Politehnica Timișoa
ra 3—2 (14, 12, —11, —13, 7), 
Steaua—Farul Gonstanța 3—0 
(3, 3, 4), Dinamo — Viitorul 
Bacău 3—0 (10, 4, 11), Petro
lul — Politehnica Galați 1—3 
(9, —4, —9, —11). Politehnica 
Gluj — Tractorul 2—3 (14,
—16, 12, —7, —6); FEMININ i 
0.P.B. — Ceahlăul 3—0 (7, 8, 
12), Farul — Dinamo 1—3 
(—4, —4, 11, —8), Universita
tea Timișoara — Medicina 
București 3—1 (12, —13, 12, 
12), Penicilina — (8.S.M. Sibiu 
3—0 (9, 4, 4), Universitatea 
Gluj - 
va 3—0

versitatea Graiova 1—3 (—14, 
4, —9, —3), Electroputere — 
Politehnica Iași 3—0 (8, 9, 8),

Universitatea Graio-
O. 14, 9).

Kriitzner, 
Sendler, 
Plecity,

Punctele au fost înscrise de 
Tibuleac și Irimescu din lo
vituri de pedeapsă, Wussek, 
lonescu și Dragomireseu din 
încercări, Veluda din drop
goal (pentru oaspeți), respec
tiv Kourek și Frydrych din 
lovituri de pedeapsă și Bar
tos din încercare. Jocul a fost 
condus cu multă autoritate și 
competență de francezul 
Calmet, în fața unui public, 
bun cunoscător, cifrat la 2 200 
de persoane.

Formațiile 3 Cehoslovacia : 
Horacek, Krejci, Kunst, Fry-

drych, Zapletal, 
Kovrc, Stansky, 
Kourek, Miracky,
Bartos (min. 54 Suchanek), 
Mager, .Vrba ; România t Ba
ciu, Iorgulescu, Stoica, Ve
luda, Țuțuianu, Ciobănel, De
mian, Rășcanu, Florescu, Ti
buleac, Wussek. Irimescu, 
Dragomireseu (min. 72 Șer- 
ban), lonescu și Durbac. S-au 
remarcat de la învingători 
întreaga linie a treia — Cio
bănel.
iar de 
pletal, 
tos și

Deraian, Rășcanu —, 
la învinși Krejci Za- 

Kriitzner, Kourek. Bar- 
Miracky.

Jan SOKOL

Aruncă la coș Viciu, ieri 
unul dintre cei mai buni 
jucători 
șoara.

Rapid

ai echipei „U" Timi- 
(Fază din meciul 
— „U“ Timișoara)

Foto : A. NEAGU

NIMIC DEOSEBIT IN DIVIZIA A
MASCULIN

Iul Buc.) ~ campion
blican, 2, H. Matthes (Lie, 1 
Brașov), 3. P. Lupan (Meta
lul Buc.); p© echipe — 1. 
Metalul . Buc.; SEM1FON- 
D1ȘT1 (4000 m — 74): 1. Ilie 
Cioca (Metalurgistul Cugir) 
— campion republican, 2. 1- 
Căpraru (C.S.M< Cluj), 3. Gh. 
Cefan (St. roșu Brașov); 
pe echipe — 1. C.A.U, Buc.; 
SENIOARE (2000 m — 38) : 
1. Viorica Gabor (C.A.U. 
Buc.) 
cană, 
torul 
talul
C.A.U. Buc.; SENIORI (10,000 
m — 55); 1. Nicolae Mustață 
(Dinamo Buc.) — campion 
republican, 2. I, Rusnac 
(Steaua), 3. O. Scheible (St. 
roșu Brașov) ; pe echipe — 
1. Din. Buc.

Gabor
— campioană repubU-
2. E. Bucur (Construc- 
Buc.), 3. C. Berna (Me- 
Buc.); pe echipe — 1.

IL1E FEȚEANU
coresp. principal

FEMININ : Pedagogic Ora
dea—U.T. Arad 3—0 (6, 9, 13), 
Politehnica Brașov—Corvinul 
Deva 0—3 (14, 8, 10), Drape
lul r. Sibiu — Medicina Gluj 
3—0 (2, 11. 0), Sănătatea Arad 
— Tricotajul Brașov 3—2 (—6, 
11, —9, 11, 6), Medicina Tg. 
Mureș — Voința M. Ciuc 3—1 
(8, -5, 3, 7), A.S.E. - Uni
versitatea Iași 1—3 (—11, 
11, —14), Constructorul — 
litehnica Galați 3—0 (6, 7, 5), 
Universitatea București — Să
nătatea Tîrgoviște 3—1 (—11,
8, 11 10), Flacăra r. Buc. —
Progresul Buc. 1—3, Progre
sul Rm. Sărat — Viitorul Buc. 
0—3 (7, 8, 11); MASCULIN i 
Minerul — Pedagogic Tg. Mu
reș 3—0 (11, 5, 4), A.S.A. 
Sibiu—G.F.R. Cluj. 3—2 (—14, 
7, —10, 4, 1), Universitatea 
Timișoara — G.F.R. Timișoa
ra 3—2 (—11, —14, 10, 4, 5), 
Gloria—Voința B, Mare 3—0 
(3, 4, 14), Cooperatorul—Alu
mina 0—3 (8, 13, 6), I.E.F.S.— 
Universitatea Buc. 3—0 (13,
9, Ș), Semănătoarea — Vago
nul Ploiești 3—1 (13, 9, —10, 
.12), Politehnica Brașov — Me
dicina Buc. 3—1 (3, —11, 10, 
3), Știința Petroșeni — Uni-

POLITEHNICA GALATI — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
72—90 (33—43). Prin jocul 
prestat, studenții gălățeni au 
constituit o decepție. Oaspe
ții, în vervă deosebită, au ob
ținut o victorie meritată. Cei 
mai buni: Haneș, Săuca și 
Popa de la învingători, Mo- 
raru, C-hivulescu și Bejan de 
la învinși. (Gh. Arsene — co
resp.)

POLITEHNICA . IAȘI — 
STEAUA 54—88 (27—46). Oas
peții au demonstrat în fața 
unui public numeros o bună 
pregătire tehnico-tactică. Pă
cat că arbitrii V. Chioreanu 
și Gh. Rusu au fost neatenți, 
creînd prin aceasta o stare 
de tensiune în sală, Voronea- 
nu și Covaci (de la învinși), 
Savu, Jekely și Tarău (de la 
învingători) s-au ridicat peste 
valoarea celorlalți, (D. Diaco- 
nescu — coresp. principal).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
I.C.H.F. BUCUREȘTI 74—67 
(42—34). Partidă de slab nivel 
tehnic. Clujenii, superiori în 
atac, au cîștigat pe merit. 
Diferența mică de puncte se 
explică prin ieșirea din joc, 
în min. 23, a lui Horia De- 
mian, accidentat. S-au remar
cat Ruhring și Simon de la 
învingători, respectiv Nicu- 
Jescu și Mălușel. (Mircea Ra
du — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA 66—61 
(29—30). Constănțenii au fo
losit numai 5 oameni pe tot 
parcursul partidei 1 Cu toate 
acestea, ei i-au ținut în șah 
pe rapidiști pînă la fluierul 
final. Cu mai multă atenție 
în ultimele faze de joc, ei ar 
fi putut obține victoria. Re- 
marcări: Cr. Popescu și Tur- 
sugian de la Rapid, respectiv 
Popovici și Cincu. (D. Băni
că — coresp.).

LE.F.S. — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 62—53 
(22—18), A fost o partidă dîrz 
disputată șl de bun nivel teh
nic. Studenții bucureșteni sînt 
în evidentă revenire de for
mă. Prin ultimele rezultate 
obținute, ei au demonstrat că 
evoluția lor slabă de la înce
putul campionatului a fost 
doar un accident. Jocul a 
fost echilibrat în majoritatea 
timpului și doar în ' ultimele 
două minute bucureștenii s-au 
desprins în cîștigători. Spiri
don, Irimie și Moisin de la 
învingători, lonescu și Viciu 
de la învinși, au fost cei mai 
buni.

toșani, meciul a fost domi
nat de Crișul care a con
dus permanent. Dorohoien- 
cele, jucînd timorate, nu au 
reușit decît să egaleze de 
două ori (42—42 și 48—48). 
Plusul de experiență al o- 
rădencelor a fost determi
nant în obținerea victoriei. 
(T. Ungureanu-coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ— 
CONSTRUCTORUL BUCU- 

(20—12). O 
desfășurare 

început de 
multe ratări.

REȘTI 39—36 
partidă cu o 
specifică unui 
campionat și cu 
(Mircea Radu-coresp.).

VOINȚA BRASOV—PRO
GRESUL BUCUREȘTI 44— 
43 (25—21). La cererea clu
bului Progresul, partida a 
avut loc sîmbătă seara. Ne- 
fiirrd anunțată această mo
dificare de program, meciul 
s-a disputat într-un anoni
mat total. Jocul a fost, în 
general, spectaculos și a o- 
ferit formației brașovene 
prilejul să ..lanseze" cîteva 
baschetbaliste tinere (pro
movate din echipa Școlii 
sportive din. localitate) care 
au dat deplină satisfacție. 
(C. Gruia-coresp. principal).

RAPID BUCUREȘTI—A. S. 
ARMATA CLUJ 90—41 (38— 
21). Oaspetele au ■ condus 
timp de 10 minute! Dir; min. 
12, însă, rapidistele au luat 
inițiativa și au 
final, o diferență 
tă în fața unei 
care au evoluat 
mente tinere. Cele mai bune: 
Vasilescu, Suliman și Raeo- 
viță de la învingătoare, 
Rimbaș de la învinse.

•POLITEHN. BUCUREȘTI— 
I.E.F.S. se dispută joi.

realizat, în 
concluden- 
echipe în 

multe ele-
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TN DIVIZIA B Voința București—Uf 
versitatea București 72— 
(35—31), I.E.F.S. II Bucu
rești—Universitatea Iași 58— 
48 (24—30).

■;F

Vasile Petrișor (Viitorul Ba
cău), asistat de Rednic, „în
cearcă" blocajul M&amovist, 

alcătuit din Papugiu și 
Tirlici

FEMININ
VIITORUL POROHOI — 

CRIȘUL ORADEA 61—64 
(24—34). Desfășurat la Bo-

Petrolul Ploiești—Școala 
sportivă Constanța 71—75 
(43—33), A.S.A. Bacău—Stea
gul roșu Brașov (73—44) 
(35—17), Constructorul Iași 
—Progresul București 45— 
57 (16—26), Crișul Oradea— 
Politehnica Cluj 59—54 (29— 
29), Știința Petroșeni—Olim
pia Satu Mare 86—31 (36—

Școala sportivă Mediaș — 
Constructorul Arad 71—70 
(32—30), Medicina Timișoa
ra —
54—69

Arad
Medicina

Comerțul Tg. Mureș 
(23—34).

AZI LE.F.S D. H. f K. LEIPZIG
Echipa masculină de bas- Progresul din Capitală, o 

chet a I.E.F.S. sușține gștăr, întîlnire amicală cu seleclio- 
seară, de Ia ora 18,30, în sala na(ta D.H.f.K. Leipzig.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA - LIDERA CAMPIONATULUI
FEMININ

Ultima etapă a turului al 
doilea din campionatul femi
nin de categoria A s-a con
sumat ieri. Spectatorii timi
șoreni au ayut prilejul să ur
mărească un joc derby : Uni
versitatea — Confecția Bucu
rești. Cîștigînd întîlnirea, stu
dentele timișorene© și-au con
solidat poziția în fruntea 
clasamentului. Tată amănunte 
de la partidele acestei etape :

Universitatea Timișoara — 
Confecția ' București 12—4 
(6—3). Derbyul turului II al 
campionatului feminin a co-

0. RECER (Dinamo) A CÎȘTIGAT PROBA NR. 2 LA CATEGORIA GREA
Duminică dimineața au 

continuat întrecerile finale
lor campionatului republican 
de călărie. Da categoria grea, 
la dresaj, pe primul loc s-a 
clasat maestrul sportului 
I. Molnar (Steaua), cu calul 
Argint, 1.074 p. La obstacole 
s-au disputat probele nr. 2 la 
categoria grea și cea 
vată fetelor, 
vată fetelor, 
Wermescher 
val, a avut
portare frumoasă, terminînd 
parcursul fără penalizare cu 
timpul de 31,2 sec. La cate-

rezer- 
în proba rezer- 
sibianca Edith 
(C.S.M.), cu Ri
din nou o com-

LA ÎNCHEIEREA TLT.ULUI II

hS
a fost mai echilibrat, țimișo- 
rencele n-au putut să refacă 
terenul pierdut. De menționat 
că ele au ratat și două lo
vituri de la 7 m, prin Frantz 
și Zeriu.

ora 15, va avea loc proba 
nr. 3 la categoria grea, pre
cum și continuarea campio
natului feminin.

UZINA

AUTOMOBILIST II
Rețineți telefonul: 11 91 71.
Formînd acest număr între orele 7-22, puteți ob

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

Atelierele mobile, autodepanatoarele și auto- 
transportoarele întreprinderii

goriă grea, un singur concu
rent a parcurs traseul fără 
greșeală : O. Recer (Dinamo), 
cu Neron, timp : 1 : 33. După 
două probe, în clasamentele 
respective conduc O. Recer 
cu Neron; și A. Donescu 
(Steaua), cu Gînd, cu cîte 
3 p (la categoria grea) și 
Edith Wermescher, cu Rival, 
cu 2 p, la fete. Azi, de la

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

Sectorul 5

ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ: 
tinichigii auto,. lăcătuși, 
strungari, sudori, vopsitori, 

șlefuitori și conducători 
auto

Pentru orice relații, tele
fon 23.55.05.

respuns doar într-un singur 
sens, acela al luptei, deoa
rece latura tehnică a fost de
ficitară. în plus, evoluția sla
bă a bucureștencelor în repri
za secundă a facilitat înregis
trarea unei diferențe destul 
de mari, ținînd seama de 
poziția echipelor în clasa
ment. Confecția a început 
bine, conducînd în min.- 3 cu 
2—0. Cîteva erori de arbitraj 
au făcut, însă, ca scorul să 
devină 3—2 pentru gazde 
(min. 9). în continuare, am
bele echipe au irosit multe 
ocazii, repriza luînd sfîrșit cu 
avantajul studentelor superio
ritatea lor nefiind însă evi
dentă. în repriza secundă, jo
cul a devenit mai agresiv și 
mai nervos. Handbalistele de 
la Universitatea au acționat 
mai atent la semicerc și, Spe- 
culînd cîteva greșeli ale bu
cureștencelor, s-au distanțat, 
datorită, mai ales, jocului in
spirat al lui Secheli (cea mai 
bună de pe teren). Au înscris : 
Secheli (7), Metzenrath (’2), 
Rlgo (2) și Bratie pentru Uni
versitatea, respectiv Constan- 
dache (2), Anghel și Papa 
pentru . Confecția. (Gh. Rati- 
gu).

Universitatea București — 
Voința Odorhei 16—15 (9—7). 
Mai bune la capitolul pre
gătire fizică, jucătoarele de 
la Voința au pus de multe 
ori - în încurcătură pe adver
sarele lor. A fost o partidă 
dură, presărată cu faulturi, 
sancționate întotdeauna cu 
promptitudine (s-au dictat 13 
lovituri de la 7 m !). Scorul 
s-a menținut strîns, bucureș- 
tencele marcînd punctul vic
toriei abia în ultimele mi
nute. Cele mai multe goluri i 
Furcoi 9 (Universitatea) și 
Magyari 5 (Voința). (Jeana 
Gheorghiu).

Textila Buhuși — Liceul 4 
Timișoara 9—7 (5—4). Gaz
dele au obținut prima vic
torie pe teren propriu din a- 
cest tur, datorită unei mai 
mari insistențe în atac și 
greșelilor comise de eleve la 
apărare. (I. Vieru — coresp.).

CICLOP
vă stau la dispoziție cu personal calificat și mijloace 
tehnice moderne, pentru executarea de depanări ru
tiere, remorcâri și transporturi de autoturisme 
avariate.

La cererea dv„ serviciul de asistență tehnică al 
întreprinderii noastre vă execută lucrări de promptă 
asistență la domiciliul dv.

Rețineți:
Ser ’ciul de asistență tehnicăCICLOP
Telefon: 119171.

Constructorul Timișoara — 
Rapid București 6—9 (1—5). 
Rapidistele au profitat din 
plin de greșelile comise de 
adversare în prima repriză, 
punctînd în serie, în urma 
unor contraatacuri reușite. 
Deși în partea a doua meciul

Progresul București — Rul
mentul Brașov 14—17 (7—7). 
Victoria echipei din Brașov 
este meritată și prețioasă, cu 
atît mai mult cu cît ea a fost 
obținută la capătul unui joa 
foarte echilibrat. în' această, 
direcție, este suficient să 

•spunem că pînă în min. 42 
scorul s-a menținut egal. In 
finalul partidei, Rulmentul 
s-a detașat și de la 13—13 
('min. 42) a realizat rapid o 
diferență confortabilă 16—13 
(min. 47), Cele mai multe 
puncte au fost realizate rie 
Drasser (5), Nako (4), Oancea 
(4) pentru învingătoare și de 
M, Constantinescu (6), Butan 
(4) pentru învinse.

Finala șahistelor

DISTANTE MICI INTRE FRUNTAȘE
telefon).
au pre-

ORADEA, 27 (prin
— Din nou remizele 
dominat în întrecerile șahis
telor care își dispută titlul de 
campioană a țării. Numai 
două partide, din runda a 
IX-a, au fost decise, Elisa- 
beta Polihroniade obținînd 
victoria în fața Eleonorei Ji- 
anu, după un joc bun, iar 
Elena Răducanu cîștigînd la 
Aurelia Solomonovioi. Apoi... 
remizeMaria Pogorevici — 
Margareta Juncu, Gertrude 
Baumstarck — Suzana Makai, 
Hilda Petri — Emilia Chiș, 
Rodica Reicher — Maria 
Desmireanu. O singură par
tidă este întreruptă, dar po
ziția sa nu prezintă dubii ! 
Margareta Teodorescu are un 
nebun pentru un pion în con
fruntarea cu Margareta Pe-

revoznic și, deci, cele mai 
bune șanse de a obține un 
punct întreg.

Dar iată scorurile totale 
(puncte cîștigate — puncte 
pierdute) obținute de frun
tașe, înaintea celei de a X-a 
runde: Elisabeta Polihroni
ade și Gertrude Baumstarck 
6—2, Margareta Teodorescu 
5?2—2*/2 (1), Maria Pogorevici 
5'/2—2>/2, Rodica Reicher 
5—3, Maria Desmireanu 5—4, 
Margareta Perevoznic 4*/1— 
2Vn w «te.



Nr. 348 (5782) ■ - - " - ....................................

IN DIVIZIA B
SERIA I : Portul Constanța 
a surclasat pe Gloria Bîrlad

FOTBALIȘTII NOȘTRI NE-AU DEZAMĂGIT
(Urmare din pag. I)

rezultat bun în fața Portuga
liei, căci ne vine greu să cre
dem că vom mai avea ocazia 
să-i întîlnim la ei acasă in
tr-o formă atît de slabă...

Majoritatea ziariștilor por
tughezi aflați la masa presei 
ne-au declarat că, dacă sorții 
ar fi decis ca acest prim meci 
să se fi jucat la București, 
rezultatul ar fi fost favorabil 
echipei române. Sîntem con
vinși de aceasta, dar rămî- 
nem neconsolați. Acest „dacă“ 
nu putea șterge înfrîngerea la 
care fusesem martori. Decep
ția a început cu Coman, care 
n-a fost cel ce ne dădea cele 
mai mari speranțe la Metz, el 
primind două goluri pe care 
în mod normai trebuia să le 
pareze. La sfîrșitul partidei 
ni s-a spus că portarul nos-

tru a fost schimbat deoarece 
a suferit o întindere! Gornea, 
înlocuitorul lui, a apărat cu 
succes două „bombe" ale fun
dașului Jacinto (cel mai 
eficace jucător portughez) și 
una a lui Eusebio. Nu-i pu
tem reproșa golul primit (al 
treilea) deoarece zidul funda
șilor români a lăsat o gaură, 
prin care a trecut balonul șu
tat de Jacinto. După părerea 
noastră, Dumitru Nicolae ar 
fi avut posibilitatea să res
pingă balonul, dar... n-a schi
țat nici un gest. Mocanu și 
Dinu au fost cei mai buni din 
apărare, și nu le putem re
proșa nimic. Sătmăreanu — 
inimos. Ghergheli a muncit 
enorm. Petescu — greoi. Din
tre atacanți, singurul căruia 
i se poate da o 
pentru o prezență 
activă în terenul

mențiune, 
cît de cît 
advers, a

Trimisul nostru special, Marius POPESCU

DOI MINTO ÎL SALVEAZĂ
transmite:

PE... EUSEBIO

PORTUGALIA — ROMANIA 
3—-0 (2—0). Estadio Nacional ; 
timp frumos ; teren moale ; 
55 000 spectatori. Raport de 
cornere : 7—3 pentru Portu
galia. Au marcat : Jose Ja
cinto (min. 20 și 70) și Joao 
Jacinto (min. 33).

PORTUGALIA: Americo — 
Jose Jacinto, Rui (min. 56 
Umberto), Jose Curios, Hila- 
rio, Gra$a, Coluna, Augusto, 
Figueredo, Eusebio, Simoes 
(min. 14 Joao Jacinto).

ROMÂNIA : Coman (min. 46 
Gornea) — Sătmăreanu, Du
mitru Nicolae, Dinu, Mocanu, 
Ghergheli, Petescu, Pîrcălab, 
Dobrin, Dembrovschi (min. 75 
Grozea), Lucescu.

A arbitrat foarte bine L. 
Callaghan, la centru, ajutat 

de David și Stewart, toți din 
Țara Galilor.

Ne așteptam ca startul 
echipei portugheze să fie 
foarte rapid, ca într-o cursă 
de sprint. Precedentele par
tide jucate de naționala noas
tră în Portugalia, în care gaz
dele au atacat furibund de 
la început, punctînd din pri
mele minute, ne indicau a- 
ceastă tactică eficientă a lo
calnicilor, de pe urma căreia 
ei cîstigau — din plecare — 
un considerabil avantaj psiho
logic, iar noi un... handicap 
pe tabela de marcaj, dar și 
psihologic, dovedit ulterior 
insurmontabil. Lucrurile s-au 
petrecut cam așa și în a- 
ceastă partidă, Eusebio pă- 
trunzînd spre poartă foarte 
decis în secunda 30 a jocului, 
numai faultul lui Dinu sto- 
pînd periculoasa incursiune 
a mozambicanului. Două mi
nute mai tîrziu, același Euse
bio, infiltrat în careu, șu- 
tează de la vreo 8 m alături 

s de poartă, jenat fiind de Du
mitru Nicolae, care l-a atacat 
„in extremis". în min. 5, Săt
măreanu acordă corner ; în 
minutul 6, o spectaculoasă 
pătrundere de 30 de. metri a 
lui Coluna este soluționată în 
ultimă instanță de Ghergheli. 
în minutul 9, Dinu sare ex
celent și scoate cu capul o 
minge dintr-un buchet 
trei jucători portughezi.

Minutele trec și, o dată cu 
scurgerea lor, scade vizibil 
viteza de joc a gazdelor, 
sprintul lor inițial transfor- 
mîndu-se încetul cu încetul 
într-o cursă de regularitate. 
Portughezii pasează foarte 
bine, se demarchează, atacă 
supranumeric, în vreme ce 
jucătorii români se AGAȚĂ 
de joc ; apărarea imediată re
zistă, dar baloanele cu care 
echipa noastră încearcă să 
iasă din defensivă pleacă, în 
marea lor majoritate, fără 
adresă.

După ce Mocanu îl depo
sedează, în careu, cu mare 
greutate, de minge, pe Fi
gueredo (minutul 18) și după 
ce un voleu al lui Coluna 
trece ca un fulger alături de 
poartă, cade primul gol, din- 
tr-o fază de-a dreptul stupe
fiantă. Eusebio îl deschide pe 
Jacinto, urcat în atac, funda
șul portughez face doi-trei 
pași și șutează, cu efect, de 
la circa 35 m de poartă — 
Coman, ieșit cu totul neinspi
rat la limita careului mie, nu 
mai poate reacționa și min
gea intră sub bară EXACT 
PE CENTRUL PORȚII... „A 
fost un gol cum, poate, se 
mai vede doar în divizia C 
— opinie exprimată de vice
președintele F.R.F., Ion Du
mitrescu, și cu care sîntem 
întrutotul de acord.

In min. 24, portarul nos
tru prinde o centrare pericu
loasă a lui Joao. în min. 28, 
Petescu salvează din fața a- 
celuiași Joao (intrat m locul 
lui Simoes. accidentat), cel 
mai percutant atacant al «az*

reprizei, 
lui Au- 
Eusebio 
notat o

de

PRONOSPORT

delor. în min. 30, Dobrin tra
ge primul șut pe poartă al 
echipei noastre, care pînă 
atunci n-a schițat nici un 
atac. Un minut mai tîrziu Co
man respinge printr-un fru
mos reflex șutul din voie al 
lui Figueredo. în min. 33 se 
înscrie al doilea gol: Joao 
Jacinto ia o acțiune pe cont 
propriu, apărătorii noștri sînt 
MARTORI la atacul înainta
șului portughez, toți privesc 
și nici unul nu-1 atacă, ast
fel că Joao, ajuns la 16 m, 
are posibilitatea să șuteze 
nestingherit spre poarta lui 
Coman, iar acesta nu-i mai 
poate face nimic balonului 
care se înfige lîngă bara din 
colțul stîng al porții.

Pînă la sfîrșitul 
în afara atacurilor 
gusto (min. 34) și 
(min. 35), este de
mare ocazie de a reduce soo- 
rul a lui Dembrovschi care, 
neatent, a lăsat să .curgă" 
— la 6 m de poartă — o 
minge bine servită de Pîrcă- 
lab dintr-o lovitură liberă la
terală.

La încheierea reprizei,. con
semnăm faptul că din cele 
45 minute de joc, în aproxi
mativ 40 echipa noastră a 
stat în. propriul teren, rezu- 
mîndu-se la o apărare des
tructive.

începutul reprizei a doua 
ne furnizează o plăcută și 
încurajatoare surpriză. Jucă
torii noștri atacă insistent 
și, timp de aproximativ 15 
minute, avem... emoții plăcu
te. In min. 47, Petescu ra
tează de puțin o reluare cu 
capul de la cîțiva metri de 
poarta lui Americo ; în mip. 
50, Pîrcălab centrează de 
două ori foarte bine, dar 
Dobrin și, respectiv, Gher
gheli nu reușesc să înscrie 
din careu, la șutul lui Gher
gheli portarul portughez, sal- 
vînd printr-un reflex excep
țional mingea trimisă sub 
bara transversală. Un minut 
mai tîrziu, Ghergheli scapă 
singur, Americo iese la blo
caj la limita careului de 
16 m, jucătorul român șutea
ză, portarul gazdelor respin
ge cu dificultate balonul și 
acesta ajunge la Lucescu 
care, în loc să-1 arunce peste 
Americo în poarta goală, șu
tează la mică înălțime și 
portarul portughez prinde 
providențial în apropierea 
punctului de 11 m.

După aceste faz'e emoțio
nante, în care fotbaliștii ro
mâni au avut mari ocazii de 
gol, elanul și vitalitatea lor 
se sting treptat în vreme ce 
portughezii preiau din nou 
conducerea luptei.

în min. 76, după un fault 
al lui Dinu, asupra lui Euse
bio, mozambicanul execută 
magistral lovitura liberă — 
șut ca din pușcă la păian
jen — dar Gornea respinge 
spectaculos. Patru minute mai 
tîrziu, însă, după un nou fault 
asupra aceluiași Eusebio, fun
dașul Jacinto este cel care 
execută lovitura liberă, pe 
jos, de la 16 m, prin „zidul" 
defectuos alcătuit de către a- 
părătorii români și scorul de
vine a—0.

Meciul este definitiv ju
cat. De acest lucru își dă 
seama toată lumea și specta
torii portughezi încep să pă
răsească tribunele Stadionu
lui Național. Pînă la scurge
rea timpului regulamentar, 
privim decepționați un joc 
lipsit de calități spectacu
lare, pe alocuri destul de a- 
nonim, pe care echipa româ
nă l-a pierdut evoluînd foarte 
modest, în vreme ce adver
sarii ei l-au cîștigat fiind însă 
departe de valoarea marelui 
„11“ portughez de acum cîțiva 
ani.

Lucescu. In rest — ce să 
spunem — au fost res- 

de

fost
mai
pectate schemele rigide 
apărare, chiar și cînd nu era 
cazul — fapt care a redus din

posibilitățile jucătorilor noș
tri.

Și... ne întoarcem acasă cu 
o nouă înfrîngere. Dar asu
pra ei vom reveni.

MECIURI AMICALE

Politehnica-Bonsucceso
RAPID—U.T.A. 1—0 (1—0). 

Aproximativ 10 000 de spec
tatori au urmărit o partidă 
interesantă și echilibrată. 
Unicul gol, al victoriei, a fost 
înscris de Neagu în min. 18.

au.
a

Rio de Janeiro 
3-5 (0-4)

IAȘI, 27 (prin telefon). 
Peste 5 000 de spectatori 
asistat ia acest joc, care
plăcut prin faptul, că s-a tras 
mult la poartă. Jucătorii bra
zilieni au practicat un fotbal 
spectaculos. Dintre atacanții 
oaspeți cei mai periculoși au 
fost Almir, Gibira și Goncal
ves, care au și marcat cite 
un gol. Ieșenii, cu unele im
provizații în atac și în apă
rare, n-au putut dejuca ma
nevrele tactice ale atacanților 
sud-americani. De la înainta
re, doar Cuperman și Lupu- 
lescu au fost periculoși prin 
acțiunile și șuturile lor.

Au înscris : Goncalves (min. 
15), Gibira (24), Almir (40), 
Fifi (45), Luiz Carlos I (52) 
pentru Bonsucceso, respectiv, 
Cuperman (min. 56 din 11 m 
și 77) și Incze (64). A arbi
trat bine A. Macovei (Bacău).

DIACONESCU—coresp.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — JIUL 2—0 (2—0). Cra
iova, 27 (prin telefon). Craio- 
venii și-au asigurat Victoria 
în prima repriză, cînd au 
reușit să înscrie două goluri 
prin Stănescu (min. 15) și 
Cîrciumărescu (min. 37). De 
remarcat faptul că localnicii 
au folosit mulți jucători ti
neri. Cu acest prilej și-a fă
cut reintrarea și Deselnicu.

N. Pastramagiu-coresp.

VAGONUL ARAD — FA
RUL 1—1 (1—0). Arad, 27 
(prin telefon). Rezultat echi
tabil, la sfîrșitul unui joc în 
care ambele formații au ac
ționat „economicos". Punctele 
au fost înscrise de Macavei 
(min. 14), respectiv Mareș 
(min. 82)/

Gh. Nicolăiță-coresp.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— STEAGUL ROȘU 0—0 
Deși tabela de marcaj a ră

mas imaculată pînă la flu
ierul final, ambele echipe au 
trecut pe lingă victorie, ra- 
tînd cîteva ocazii 
capătul unor faze 

. spectaculoase. Să-i 
autori : Ciornoavă 
cu un voie anemic 
ta goală, Gugiu (min. 26), în- 
tîrziat la o centrare de pe 
stingă, Savu (min. 90). cînd 
Papuc a respins in exrremis 
cu piciorul, respectiv Flores- 
cu (min. 48) care a reluat a- 
fără de la cîțiva metri o pasă 
a lui Gyorfi. Dacă Ia capi
tolul „goluri", atacanții au 
fost deficitari, atunci ei au 
excelat în... bare ! Gane (min. 
40), Sîrbu (min. 55) și Cior
noavă (min. 67) au expediat 
balonul în bară. Brașovenii 
au marcat chiar un gol (Fio- 
rescu, min. 57), dar arbitrul 
E. Vlaiculescu — Ploiești (în 
rest, satisfăcător...), ignorînd 
legea avantajului a acordat, 
în faza premergătoare, fault 
asupra lui... Florescu.

ELECTRONICA OBOR — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 

0—1 (0—0)
Elevii maestrului Steinbach 

au obținut o victorie meritată, 
datorită jocului lor mai bun 
din punct de vedere tactic. 
Echipa gazdă, deși a dominat 
majoritatea timpului, n a știut 
să desfacă -apărarea bine or
ganizată a jucătorilor de la 
Ceahlăul. Unicul gol a fost 
marcat de Ciocârlan, în min. 
71. el reluînd cu capul o 
minge trimisă din corner. A 
arbitrat bine 
viei (Brașov).

DUNĂREA 
METALUL

ideale, la 
de poartă 
notăm pe 
(min. 21), 
spre poar-

CHIMIA SUCEAVA — 
OȚELUL GALAȚI 3—1 (0—1)

In repriza I, ambele echipe 
au jucat nervos. După pauză, 
sucevenii au jucat mai de
cis și au cîștigat meritat. Au 
marcat s Cîmpeanu (min. 27) 
pentru Oțelul, Goran (min. 
49, 58 și 88). A condus bine 
A. Pop (Cluj).

R. Munteanu, coresp.

echipei 
golurilor 
Caraman 

de

PORTUL CONSTANȚA 
GLORIA BÎRLAD

7—1 (4—0)
Victorie netă a 

constănțene. Seria 
a fost deschisă de
(min. 5) și terminată 
Strîmbeanu (min. 73). Au mai 
înscris : Bukosi (min. 27, 31 
și 43), Caraman (min. 50), 
Etern (min. 66)''pentru Portul. 
Foca (min. 65 .din 11 m) pen
tru Gloria. A arbitrat bine 
Mihai Teodorescu (București).

L. Brukner, coresp.
CLASAMENT

1. Polit. Gl. 11 7 1 3 18-10 15
2. Chim. Sv. 11 7 0 4 22-12 14
3. St. roșu 11 6 2 3 13- 9 14
4. Portul C-ța. 11 5 3 3 21-10 13
5. Metalul Buc. 11 5 3 3 21-12 13
6. Ceahlăul P.N. 11 5 2 4 14-10 12
7. Oțelul GL 11 5 2 4 14-15 12
8. Flacăra Moreni 11 4 4 3 13-15 12
9. Prog. Brăila 11 3 5 3 11-11 11

10. Metrom Bv. 11 3 4 4 15-14 10
11. Poiana

Cîmpina 11 4 2 5 12-19 10
12. Polit. Buc. 11 2 5 4 11-15 9
13. C.F.R.

Pașcani 11 4 1 6 13-18 9
14. Dun. Giurgiu 11 3 2 6 8-14 8
15. Electronica

Obor 11 4 0 7 13-22 8
16. Gloria Bîrlad 11 2 2 7 13-26 6

Portugalia—România 
Iugoslavia—Spania 
Fiorentina—Milan 
Internazicnale— 
Cagliari
J uventus—Bologna 
Lanerossi—Atalanta 
Napoli—Roma 
Pisa—Varese 
Sampdoria—Palermo 
Verona—Torino 

XI. Chimia Svx.Oțelul 
Galați

XII. A, S. Cugir—

I. 
II.

III.
IV.

1
x
x

V.
VI.

VII. 
VIII.

IX. 
X.

1
1
1
x
X
2
1

MetaVU Tr. Sev.
XIII Electroputere Cv.— 

Politehnica Tim.

5
1

FSND DE PREMII 1
4Q4.4M MH.

un nou atac al rapiaiștilor este respins 
Foto : V.

O. Calughero- 
(d. c ).
GIURGIU — 
BUCUREȘTI

0—0
Cele două formații au ofe

rit un joc de slab nivel teh
nic. Gazdele au dominat tot 
timpul. P. Malița (Ploiești) 
a condus foarte bine.

T. Barbălată, coresp.
C.F.R. PAȘCANI — 
FLACĂRA MORENI

2— 3 (1—2)
Oaspeții,, prin contraatacuri 

purtate în viteză, au înscris 
trei goluri, dar și cu concursul 
portarului Cristescu (C.F.R.). 
După aspectul general 
cului, un rezultat de 
late era mai echitabil, 
rii golurilor: Harapu 
14, 42), Toma (min. 74) pen
tru Flacăra, Fătu (min. 16), 
Marinescu (min. 52 din 11 
m) pentru C.F.R. A condus 
bine ’ Z. Lupu (Focșani).

C. Enea,- coresp.
POLITEHNICA GALATI — 

POIANA CÎMPINA
3— 0 (1—0)

Joc viu disputat. în 
ma parte, gălățenii au evo
luat fără convingere și au 
deschis scorul, în min. 15, 
prin Adam. După pauză, a- 
tacurile studenților sînt bine 
organizate și ei majorează 
scorul. Autori: Bretan (min. 
50) și Adam (min. 75). Jucă
torii de la Poiana au dat o 
replică dîrză, în special în 
prima repriză, cînd au stă- 
pînit mijlocul terenului. Sa
tisfăcător arbitrajul lui Z. 
Drăghici (Constanța).

S. Constantinescu, 
coresp. principal

METROM BRAȘOV — 
PROGRESUL BRĂILA 0—0

Brașovenii au dominat in
sistent, însă au greșit în fa
zele de finalizare. Oaspeții au 
avut inițiativa în ultimele 5 
minute, cînd au dominat. Co
rect arbitrajul lui N. Mihăi- 
leșcu (București).

G. Corcodel, coresp.

ETAPA VIITOARE (3 noiem
brie) : Portul Constanța — 
Dunărea Giurgiu, Ceahlăul P. 
Neamț — C.F.R. Pașcani, 
Gloria Bîrlad — Flacăra Mo- 
reni, Electronica Obor — 
Metalul București, Oțelul Ga
lați — Progresul Brăila, Poia
na Cîmpina — Politehnica 
București, Metrom Brașov — 
Politehnica Galați, Chimia 
Suceava — Steagul roșu.

SERIA A ll-A : Echipele gazdă 
au pierdut un singur punct!

din penalti. Oaspeții au con-* 
traatacat destul de periculos. 
Bun, arbitrajul lui I. Boroș 
(Timișoara).

L. Donciu, coresp. 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 

— POLITEHNICA 
TIMIȘOARA

, 1—0 (1—0)
Un public numeros, o ga

lerie entuziastă, un joc plă
cut în care s-a muncit mult 
— iată caracteristicile meciu
lui. Craiovenii au avut ini
țiativa, au fost primii la ba-: 
Ion și, după cîteva perioade 
de dominare, au marcat uni
cul gol. în min. 34, Lovin, 
bine servit de Stănescu, a 
trimis balonul în poartă. A- 
celași Lovin a ratat o mare 
ocazie, în min. 87. Studenții, 
o umbră a fostei divizionare 
„A“, s-au „văzut" abia în ul
timele 10 minute. în rest, 
multă vorbă, fotbal-puțin. A 
arbitrat foarte bine I. Dan* 
ciu (București).

St. Gurgui, coresp. principal
A.S. CUGIR — 

METALUL TR. SEVERIN 
3—2 (2—2)

Gazdele au dominat cate
goric la începutul meciului, 
însă Dobai și Udroaică aia 
ratat ocazii clare. în conti
nuare, am asistat la marca
rea a 5 goluri. Autori : S”’a- 
dea (min. 7,45 din 11 m, 65>» 
respectiv Gal (min. 10 și 44). 
Foarte bun, arbitrajul lui 
P. Badea (Brașov).

M. Vîlceanu, coresp.
C.F.R. ARAD 

MEDICINA CLUJ 
5—1 (2—0)

Arădanii au dominat mai 
mult în prima repriză și în 
finalul celei de a Il-a. în a- 
cest timp ei și-au. asigurat , o 
victorie netă, prin golurile 
realizate de Bermozer (min. 
7), Gligor (min. 21), Gyenghe 
(min. 78 din 11 m), Beșcucc. o 
(min. 85) și Cociuban (min 
89). Oaspeții au avut iniția
tiva la începutul reprizei se
cunde, cînd au reușit să în- 

Coșeriu
P. Sotir

DE HALTERE
te-
s-a

CONSTANȚA, 27 (prin 
leton). — In localitate 
desfășurat întîlnirea interna
țională amicală de haltere 
între echipa de tineret a 
României și reprezentativa 
R.S.S. Bieloruse. Oaspeții, a- 
liniind o formație omogenă, 
au obținut victoria în toate 
cele 7 categorii de greutate. 
Halterofilii noștri s-au pre
zentat slab. Parnavelas și 
Pintilie au ratat încercările 
la împins, fiind eliminați din 
concurs, iar 
la categoria 
întrecerea 
mijlociu.

IATĂ REZULTATELE: co
coș — Belenko 355 kg, Par
navelas descalificat; pană — . 
Nikolaiciuk 345 kg, A. Toma 
325 kg ; ușoară — lagricinski 
375 kg, Bădescu 360 kg f 
semimijlocie — Kovalevski 
400 kg, Voltzer 355 kg ; mijlo
cie — Volubovici 422,5 kg, 
Pintilie eliminat; semigrea — 
Levoski 437,5 kg, Teleman 
435 kg | grea — Rabakon 500 
kg, Mincu 460 kg.

Gheorghe Mincu, 
grea, a încheiat 

cu o sumă de...

PĂSTRAT TITLULMAZZINGHI ȘI-A
iNTR-UN MECI DRAMATIC
pentru titlul mon- 

box profesionist la 
mijlocie-mare, des

fășurat la Roma. între italia
nul Sandro Mazzinghi — de
ținătorul centurii — și ame
ricanul Fredie Little, s-a în
cheiat cu o decizie mult co
mentată. Arbitrul vest-german 
H. Tomser a oprit meciul în 
repriza a 8-a, în momentul 
cînd Mazzinghi era pe pune- 
tul 4« > abandona, dînd o

Meciul 
dial de 
categoria

decizie de „no contest", echi
valent unui verdict de egali
tate. Arbitrul a justificat de
cizia sa, arătînd că italianul 
era rănit și în imposibilitate 
de a-și apăra mai departe 
șansa.

Managerul lui Fredie Little 
a depus o contestație către 
E.B.U. (European Boxing 
Union), precizînd că un ase
menea verdict este „inadmi
sibil*.

al jo- 
egali- 
Auto- 
(min.

pri-

C.F.R. CLUJ — 
C.S.M. REȘIȚA 

1-0 (1-0)
Simpla anunțare a rezulta

tului final lasă să se între
vadă un joc desfășurat sub 
semnul unui echilibru de 
forțe. în realitate, feroviarii 
clujeni au dominat cu autori
tate mai bine de 70 de mi
nute. Jocul s-a desfășurat a- 
proape în exclusivitate în ju
mătatea de teren a reșițeni- 
lor. De 18 oi'i apărarea oas 
peților a fost nevoită să a- 
corde corner (clujenii doar 
de 3 ori).

în min. 4, 20, 25, 33, 45 go
luri sigure au fost saivaie de 
intervențiile deosebit de 'in
spirate ale lui Weichelt, un 
adevărat"înger păzitor ai .bu
turilor reșițene. O singură. 
dată el a fost făcut k.o. în 
mih. 37, cînd. P. - Emi.1 â re
luat peste zid o lovitură li
beră, iar Soos a interceptai 
balonul revenit din bară și 
l-a trimis în poartă. în rest, 
fotbal cu multe restanțe la 

S. Marian 
a condus bine.
coresp. principal
SIBIU — 

RM. VÎLCEA 
3—1 (1-D

Deși învingători, sibienii a;i 
prestat un joc slab, mai 
în apărare, unde au fost 
pășiți ușor de oaspeți, 
marcat: Schwartz (min. 
67), Neagoie (min. 50, auto
gol), respectiv Dașcu (min. 
21). A arbitrat foarte bine 
V. Mezaroș (Cluj).

I. Ionescu, coresp. principal
INDUSTRIA SÎRMEI — 

METALUL HUNEDOARA 
1—0 (1—0)

Localnicii au dominat mai 
' mult, în special în repriza 
secundă. Unicul gol a fost în
scris în min. 32, de Duca II,

capitolul tehnică. 
(Sighișoara)

V. Morea,
C.S.M. 

CHIMIA

ales 
de-
A'.i
34,

întîlnirea internațională dintre 
selecționatele de rugby ale Ir
landei șl Australiei, desfășurată 
la Dublin, a revenit sportivilor 
irlandezi cu scorul de 10—3 
(5-3).

In turneul internațional de șah 
de la Belgrad, după 5 runde, 
conduce Gipslis (U.R.S.S.) cu 4 
p, urmat de " 
via) și Mlnlcl■
La Novi Sad
neu internațional feminin 
chet la care participă

zeniativele de junioare ale Un
gariei și Iugoslaviei, echipa ita
liană Recoaro Vicenza șl forma
ția locală Partizan. Primele re
zultate: Partizan 
garia (j) 66—60
slavia—Recoaro 
73-55.

Novi Sad—Un- 
(34—31), Iugo- 
Vicenza (j)

Kurajița (lugosla- 
(Iugoslavia) 31/î p.

a început un tur
tle bas-

repre-

■ ’
Iii cadrul campionatului unional 
*- pe gheață, echipa Si-de hochei
bir Novosibirsk a obținut un re
zultat bun terminînd pe teren 
propriu la egalitate 4—4 (1—1,
0—2, 3—1) cu puternica forma
ție . Spartak Moscova.

FOTBAL
MECIURI ÎN PRELIMINARIILE 

C. M.

IUGOSLAVIA -
0—0

SPANIA

BELGRAD, 27 (prin tele
fon). — Iugoslavii au apărut 
fără 8 titulari, accidentați 
sau — în cazul lui Geaici și 
Trinici — suspendați. Cu 
toată dominarea insistentă, 

ei n-au reușit să marcheze: 
Zambata, singur cu portarul 
advers la 7 m în fața porții, 
a tras afară (fază repetată de 
alte două ori...) iar Vukal, în 
poziție bună de șut, a ratat 
copilărește.

Echipa Spaniei a părut 
foarte preocupată de a nu 
primi gol, ceea ce i-a reușit. 
Spaniolii s-au arătat bina 
orientați tactic, au tempori
zat constant jocul, demon- 
strînd totodată o tehnică re
marcabilă.

Au jucat formațiile: IU
GOSLAVIA : Djurkovici — 
Zvec, Ieftici, Pavlovici, Doi- 
cinanski, Holzer, Petkovici 
(Vukal), Belin, Zambata, Var- 
dici, Rora (Antici). SPANIA : 
Iribar — Tores, Eladio, Pirri, 
Donano, Zabalsa, Ufarte, A- 
mancio, Luiz (Pereda), Mar-

cial (Galjego), Germano. A ar
bitrat bine austriacul Mar
schall. Au asistat 35.000 spec
tatori.

Ivo GORAN

BULGARIA — OLANDA 
2—0

telefon, 
nostru). 
Levski,

SOFIA, 27 (prin 
de la corespondentul 
— Pe stadionul Vasil 
în fața a 30 000 de spectatori, 
echipa Bulgariei a debutat în 
preliminariile C.M. de fotbal 
dispunînd de formația Olan
dei cu 2—0 (1—0), prin golu
rile înscrise de Bonev (min. 
45, din penalty) și Asparuhov 
(min. 65, printr-un șut-bombă 
de la 18 m). Jocul a fost sub 
așteptări, ambele apărări do- 
minînd atacurile. Victoria 
gazdelor e meritată, dacă se 
raportează rezultatul la nu
mărul ocaziilor de gol. La 
fluierul arbitrului Anderson, 
ajutat la linie de Pedersen și 
de Gray (toți din Scoția), 
s-au aliniat formațiile: BUL
GARIA : Simeonov — Șala- 
manov, Dimitrov, Jccev, Ga- 
ganelov, Penev, IaMinov, Po
pov, Bonev, Asparuhov, Der- 
mendgiev (min 70 Kotkov): 
OLAN'DA: Van Beveren —

scrie un gol, prin 
(min 60). A condus

. (Mediaș).
St. Iaeob, coresp.

C.F.R. TIMIȘOARA — 
MINERUL BAIA MARE 

1—0 (1—0)
După un joc de bun nivel 

tehnic, feroviarii au obținut 
o victorie la limită, Unicul 
gol a fost marcat de Fodor 
(min. 7). A arbitrat bine A. 
Ene (Craiova).

S. Marton, coresp.
GA7, METAN MEDIAȘ —
OLIMPIA ORADEA

(1—0)
Jucătorii de la Gaz 

au dominat în prima 
și au înscris, în min. 14, prin 
Dodii. III. După . pauză, oră- 
denii au. creat multe' faze 
periculoase și în acest fel au 
restabilit și egalitatea pe ta
bela de marcaj. în min. 81. 
prin Bencic.

Z. Rîșnoveanu, coresp.
CLASAMENT
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ETAPA VIITOARE (3 noiem
brie) : Medicina Cluj — 
Electroputere Craiova, Indus
tria sîrmei — C.F.R. Timi
șoara, Olimpia Oradea — 
Chimia Rm. Vîlcea, Minerul 
Baia Mare — C.F.R. Cluj, 
Metalul Hunedoara — C.S.M. 
Sibiu, Politehnica Timișoara 
— C.S.M. Reșița, Metalul Tr. 
Severin — Gaz metan, A.S. 
Cugir — C.F.R. Arad,

ȘAHIȘTII ROMÂNI AU LUAT
UN START BUN ÎN FINALĂ

LUGANO, 27. — După o 
primă rundă consemnată 
doar în fișele de rezultate, 
prin omologarea întîlnirilor 
directe dintre echipele fina
liste în turneele preliminare, 
competitorii la titlu s-au 
aflat, sîmbătă seara, față în 
față la mesele de jac, pentru 
a disputa runda a 2-a a fina
lei.

GLOB
Suurbier, Israel, Eykenbroek, 
Van Duyvenbode, Groot, 
Miller, Bouwemeester, Keyn- 
jaan, Van Hanegen, Rensen- 
brink.

Echipa României a luat un 
start bun, așigurîndu-și o vic
torie netă în întîlnirea cu Ca
nada, chiar în primele ore 
de joc. In partidele în care 
au beneficiat de piesele albe, 
șahiștii români obțin cîștig 1 
Ciocîltea dispune de Mas- 
kacsy, iar Drimer de Schull- 
man. în celelalte două parti
de remize 1 Suțtless—Gheor
ghiu și Day—Ghițescu. Scor 
final: 3—1 pentru România.

în celelalte întîlniri din a 
doua rundă au fost și surpri
ze. Astfel, echipa Cehoslova
ciei a fost întrecută catego
ric de Polonia: ” ”
garia a cîștigat 
strîns în fața 
2‘/î—l'/a.

Două meciuri 
au dat cîștig de

’/a—3«/2. Un- 
doar la scor 

Filipinelor :

Toma HRISTOV

• La Ruse s-a desfășurat me
ciul internațional de fotbal din
tre selecționatele de tineret ale 
Bulgariei și Iugoslaviei (jucători 
sub 23 de ani). Tinerii fotbaliști 
iugoslavi au terminat învingă
tori cu scorul de 2—1 (0—0).
• Rezultate înregistrate în cam- 

plonatul englez: Arsenal—West 
Ham ’ o—o; Ipswich—Tottenham 
0—1; Leeds—West Bromwich 
o—o; Leicester—Burnley 0—2; 
Liverpool—Newcastle 2—1; Man
chester City— Nottingham 3—3; 
Southampton—Sheffield Wednes
day 1—1; Stoke—Chelsea 2—0; 
Sunderland—Coventry 3—0; Wol
verhampton-Everton 1—2. Con
duc Leeds, Liverpool șl Everton 
cu cite 23 p, prima avînd un 
joc mal puțin.
• în campionatul R. F. a Ger

maniei s-au înregistrat rezultate
le (etapa 11): Borussia Monchen- 
gladbach—Hertha BSC 0—1, F.C. 
Niirnberg—MSV Duisburg " ' 
Hannover 
Borrusia 
gart 1—0, _ ____ ________
S.V. Hamburg 0—1, Werder Bre
men-Bayern Miinchen 1—o, 
Miinchen 1860—Alemannia Aachen 
0—0, F. C. K01n—Eintracht Braun
schweig 2—0, Kickers Offenbach 
—Eintracht Frankfurt 4—2. Ba
yern s-a distanțat, cu 18 puncte, 
față de Borussia Monchenglad- 
bach cu 14 p.

î—i,
l-o, 

___ stutt- 
Kaiserslautern—

96—-Schalke 04
Dortmund—VfB 
F. C.

Miinchen

echilibrate 
cauză Argen

tinei în fața Danemarcei, 
și S.U.A. în fața R.F.G., 
scorul de 2>/2—lVz. în fine, 
3—1 a cîștigat U.R.S.S. 
Bulgaria și . Iugoslavia 
R.D.G. •

Iată ordinea în clasament, 
înaintea rundei a 3-a; U.R.S.S. 
7, Ungaria și Iugoslavia 5‘/2, 
România/ Argentina și Polo
nia'5, S.U.A. și Danemarca 4, 
Bulgaria și R.F.G. 3>/a, R.D.G. 
2'/z, Canada și > Cehoslovacia 
2, Filipine IV2.

*
în runda de aseară — a 

3-a — echipa României con
duce cu 1—0 în meciul în
trerupt Cu Filipine. Drimer a 
cîștiga* la Castro, iar parti
dele Ghițescu-Balinas, Soos- 
Ananias și Ungureanu-Rodri- 
guez vor continua dimineața, 
în celelalte întîlniri: Bulga
ria — 
U.R.S.S.
2‘/2—>/2 (1), R.D.G. ■ 
2—1 (1), Iugoslavia 
marca l'/z—V2 (2), R.F.G. — 
Argentina 2—0 (2), S.U.A. — 
Canada 2—0 (2).

ca 
la 
cu 
cu 
cu

Ungaria 2%—1*/2,
— Cehoslovacia 

- Polonia 
— Dane-
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SPORTIVI DIN li
DE IĂRIÂU OBȚINUI
MEDALII LA MEXICO

A
ur

A
rg

in
t

M
ed

al
ii

To
ta

l

1. S.U.A. 45 27 34 100
2. U.R.S.S. 29 32 30 91
3. Japonia 11 7 7 25
4. Ungaria 10 10 12 32
5. R.D.G. 9 9 7 25
6. Franța 7 2 5 14
7. Cehoslovacia 7 2 4 13
8. R.F.G. 5 10 9 24
9. Australia 5 7 5 17

10. Marea Brit. 5 5 3 13
11. Polonia 5 2 11 18
12. ROMANIA 4 6 5 15
13. Italia 3 4 9 16
14. Kenya 3 4 2 9
15. Mexic 3 3 3 9
16. Iugoslavia 3 3 2 8
17. Olanda 3 3 1 7
18. Bulgaria 2 4 3 9
19. Iran 2 1 2 5
20. Suedia 2 1 1 4
21. Turcia 2 0 0 2
22. Danemarca 1 4 3 8
23. Finlanda 1 2 1 4
24. Etiopia 1 1 0 2

Norvegia 1 1 0 2
26. N. Zeelandă 1 0 2 3
27. Tunisia 1 0 1 2
28. Pakistan 1 0 0 1

Venezuela 1 0 0 1
30. Cuba 0 4 0 4
31. Canada 0 3 1 4
32. Austria 0 2 2 4

23. Elveția 0 1 4 5
34. Mongolia 0 1 3 4
35. Brazilia 0 1 2 3
36. Belgia 0 1 1 2

Uganda 0 1 1 2
Coreea de Sud 0 1 1 2

39. Jamaica 0 1 0 1
Camerun 0 1 0 1

41. Argentina 0 0 2 2
42. Taiwan 0 0 1 1

India 0 0 1 1
Grecia 0 0 1 1

După cum se vede, doar 
44 din cele 125 de țări par
ticipante la J.O. de la Ciu
dad de Mexico au reușit să 
obțină medalii. La Tokio, 
41 din 94 de țări au câști
gat medalii, iar la Roma 44 
din 84 !

Clasamentul a fost întocmit 
fără medaliile acordate în ul
tima probă a Jocurilor, con
cursul de călărie-obstacole pe 
echipe.

Clasamentul pe puncte îl 
vom publica în ' numărul no
stru de mîjne.

DIXIT !
IVAN KISIMOV, campion 

olimpic la dresaj (40 de ani), 
profesor din Leningrad: „Am 
început călăria ta 16 ani de- 
dicîndu-mă întîi probei com
plete și abia pe urmă dre
sajului. De opt ani mă an
trenez zilnic, cîte două ore, 
încercînd să ating țelul au
rit la care acum am ajuns! 
Aceasta a fost cea mai fe
ricită zi din viața mea“.

GASTON ROELANTS, de
cepționat de înfrîngerea sa 
severă în cele două probe 
în care se credea favorit, 
declară: „In vederea cam
pionatelor europene de la 
Atena mă voi consacra pro
belor de 10 000 m și mara
ton renunțînd la cursa cu 
obstacole, dar nu înainte 
de a încerca, pentru ultima 
oară, să ameliorez recordul 
mondial. Voi participa iarna 
aceasta, săptămînal, la cîte 
un cros, pentru că la 33 de 
ani „numai așa îmi pot men
ține forma“.

BILANȚUL SPORTIVILOR ROMÂNI LA J. 0.
MEDALII TOTALI-CLASA-

- MENT
aur argint bronz medalii puncte

1924 Paris — — 1 1 4 — ?
1936 Berlin — 1 — 1 7 — 1
1952 Helsinki 112 4 27,75 — 23
1956 Melbourne 5 3 5 13 92 — XI
1960 Roma 3 16 10 78 — X
1964 Tokio 2 4 6 12 94,5 — XII
1968 Mexico 4 6 5 15 100,5 —

Contribuția sporturilor
la „zestrea44 olimpică —1968

atletism 24 p
caiac-canoe 20 p
lupte greco-romane 20 p
scrimă 15 p
box 84 P
tir 8 p
lupte libera s P

N-au adus puncte i canotajul, ciclismul și înotul.

A X!X-a Olimpiada, 

a fost cea mai 

reușita 
de pînă acum

In ajunul încheierii miei 
de a XlX-a ediții a J.O., pre
ședintele Comitetului In
ternațional Olimpic,. Avery 
Brundage a făcut în fața zia
riștilor un bilanț al actualei 
Olimpiade, exprimîndu-și 
convingerea că viitorul Jocu
rilor Olimpice nu este de loc 
compromis în ciuda previziu
nilor sumbre făcute de unele 
ziare.

In încheierea expunerii ți 
răspunzând întrebărilor zia
riștilor, Brundage a lăudat în 
mod călduros eforturile de
puse de poporul mexican, 
„care poate fi mîndru de 
sarcina îndeplinită ți de mă
rețele lucrări executate cu 
ocazia J.O. După părerea 
mea, a spus Brundage, cea 
de a XlX-a Olimpiadă a fost 
cea mai reușită de pînă a- 
cum“.

SIMION POPESCU. S-a născut la
Cuptotye la 11 Viii 1940. Înălțimea 168 

greutate 63 kilograme. Profesiunea: 
mecanic auto. Căsătorit, Clubul: Steaua 
București. Antrenori! Gheorghe Șuteu și 
Ion Corneanu. Maestru al sportului din 
1966. Practică luptele din anul 1957. 
Primul antrenor; Fr. JLcwas.

• Campion național 1964—1968. • Par
ticipă la 'campionatele europene: 1966 
(Ess*n, III), 1967 (Minsk, I), 1963 (Văste- 
ras, neclasat). • Participări la campiona
tele mondiale: 1966 (Toledo, neclasat),
1967 (București, II).

NICOLAE MARTINESCU. S-a născut 
la Vișani-Brăila la 24 II 1940. înălțime 
183 cm; greutate 97 kg. Profesiunea: 
funcționar. Căsătorit. Clubul: Dinamo 
București. Antrenori: Dumitru Cuc și 
Ion Corneanu. Maestru al sportului. 
Practică luptele din anul 1960, fiind des
coperit cu ocazia unei competiții popu
lare de antrenorul Ștefan Babin.
• Campion național: 1961, 1962, 1963, 

1964, 1965, 1966, 1967, 1968. • Partici
pări la Jocurile Balcanice: 1962 (II), 
1963 (I), 1964 (I), 1965 (I), 1966 (ti). 
9 Participări la campionatele europene: 
1966 (Essen, I), 1967 (Minsk, neclasat), 

____________ • Campion național: 1961,

DE
Mike Burton — 

campionul 
„maratonului14

întrecerile de natație din pis
cina Alberca s-au încheiat șîm- 
bătă cu succesul înotătorilor a- 
mericanl, care în cele 33 de 
probe au cucerit 23 de medalii 
de aur, 15 de argint și 20 de 
bronz. In ultima zi a fost pro
gramată cursa de 1500 m liber, 
In care Guillermo Echevarria 
promisese compatrloților săi un 
titlu olimpic. De altfel, mexica
nul a pornit în această cursă 
într-un ritm cu totul necugetat; 
fapt pe care avea să-I resimtă 
pe> parcursul celor 30 de lun
gimi. Nedorind să riște prea 
mult, Mike Burton i-a prins foar
te repede plasa, l-a ajuns ia 
200 m, și din a 5-a lungime s-a 
instalat la conducerea plutonu
lui. Apoi, nimeni nu i-a mai 
putut bara drumul lui Burton 
spre cea de a doua victorie o- 
limpi-că : 4:19,0 — 400 m, 8:47.2.
— 800 m șl 16:57,3 în final. El 
3 fost urmat de Kinsella și aus
tralienii Brough și White, iar 
Echevarria a terminat penibil 
pe locul șase.

Cvartetul craulistelor din S.U.A. 
a dominat net ștafeta de 4x100 
m fără a putea însă să coboare 
sub 4 minute. Meritoriu locul 
secund ocupat de echipa R.D.G.. 
înaintea altor formații creditate 
cu performanțe superioare.

înotătorii americani au înche
iat întrecerile așa cum le-au 
început : cu o victorie în ștafe
ta (masculină de data aceasta) 
de 4x100 m mixt. Conduși după 
două schimburi de formația 
R.D.G. (Mathes a stabilit un nou 
record mondial la 100 m spate, 
în primul schimb, cu 58,0, și â- 
poi Heninger a „mers“ 1:07,8 la 
bras), nordamericanii au revenit 
pe primul plan, cu un avantaj 
de doi metri, prin cursa lui D. 
Russell (delfin) și au triumfat 
cu un nou record mondial (3:54,9) 
prin excelenta performanță (52,1
— craul) realizată de Ken* Walsh, 

în sfîrșit, ultimul titlu din în
trecerile săritorilor a revenit lut 
Klaus Dibiasi, care a învins pe 
mexicani, mari favoriți, în proba 
de platformă. Rezultate tehnice :

1500 m liber : 1. MIKE BURTON 
(S.U.A.) 16:38,9 (rec. olimpic) - 
campion olimpic, 2. John Kin- 
sebla (S.U.A.) 16:57,3, 3. Gary
Brough (Australia) 17:04,7, 4.
Graham White (Australia) 17:03,0,
5. Ralph Hutton (Canada) 17:15.6.
6. Guillermo Echevarria (Mexic)
17:36,4, 7. Juan Alanis (Mexic)
17:46,6, 8. John Nelson (S.U.A.) 
18:05,1.

4x100 m liber (F) : 1. S.U.A.
(JANE BARKMAN, LINDA GUS
TAVSON, SUE PEDERSEN, JANE 
HENNE) 4:02,5 (rec. olimpic) — 
campioană olimpică, 2. R.D.G. 
(Gabriele Wetzko, Roswitha 

Kracrse, Uta Schmuck, Martina 
Grunnert) 4:05,7 — rec. euro
pean, 3. Canada (Anne Coughlan. 
Marilyn Corson, Elaine Tanner, 
Marion Lay) 4:07,2, 4. Australia 
4:08,7, 5. Ungaria 4:11,0, 6. Ja
ponia 4:13,6, 7. M. Britanie 4:18,0.

4x100 m mixt (B) : 1. S.U.A. 
(CHARLES HICKOX. DON MC
KENZIE, DOUG RUSSELL. KEN 
WALSH) 3:54.9 (rec. mondial) — 
campioană olimpică, 2. R.D.G. 
(Roland Mathes, Egon Heninger, 
Horst Gregor, Frank Wiegand) 
3:57,5, 3. U.R.S.S. (Iuri Gromak,

LA O
Vladimir Kosinskl, Vladimir Nem- 
șilov, Leonid Ilicev) 4:00,7, 4.
Australia 4:00,8, 6. Japonia 4:01,8, 
6. R.F.G. 4:05,4, 7. Canada 4:97,3, 
8. Spania 4:08,8.

Platformă (B) : 1. KLAUS DI- 
BIASI (ITALIA) 164,18 p — cam
pion olimpic, 2. Alvaro Gaxlola 
(Mexic) 154,49 p, 3. Edwin Young 
(S.U.A.) 153,93 p, 4. K. Russell
(S.U.A.) 152,34 p, 5, J. Robinson 
(Mexic) 143,62 p, 6. L. Mathes 
(R.D.G.) 141,75 p, 7. L. Nino de 
Rivera (Mexic) 141,16 p, 8. S'. 
Cagnotto (Italia) 138,89 p.

Pakistan, 
ca și in 1960

Finala turneului de hochei pe 
iarbă a oferit o partidă susținu
tă într-un ritm alert din primul 
și pînă în ultimul minut de ioc. 
Pakistanezul Mohamed Ashfak a 
deschis scorul în min. 16, echi
pa sa ratînd, în continuare, nu
meroase ocazii. Și australienii au 
pierdut o bună șansă (Evans) în 
min. 25. în schimb, Glencros nu 
va mai greși șutul în min. 50, 
restabilind egalitatea. Nouă mi
nute mai tîrziu, Asad Malik a 
marcat al doilea gol pentru echi
pa sa la capătul unei acțiuni 
personale și Pakistanul a în
vins Australia cu 2—1 (1—0). Pen
tru locurile 3—4 : India — R.F.G. 
2—1 (0—1). Clasament :

1. PAKISTAN — campioană o- 
limpică, 2. Australia, 3. India, 4. 
R.F.G.. 5. Olanda, 6. Spania, 7. 
N. Zeelandă, 8. Kenya, 9. Belgia, 
10. Franța, 11. R.D.G., 12. M.
Britanie, 13. Japonia, 14. Argenti
na. 15. Malaezia, 16. Mexic.

U.R.S.S. — dubla 
campioană la volei

în meciul decisiv al turneului 
feminin, selecționata Uniunii So
vietice a învins formația Japoniei 
cu 3—1 (10, 14, —3, 9) cucerind
titlul de campioană olimpică. Un 
alt rezultat : Mexic — S.U.A. 3—0 
t8. 7, 4)

CLASAMENT :

1. U.R.S.S. 7 7 0 21- 3 14 p.
2. Japonia 7 6 1 19- 3 13 p.
3. Polonia 7 5 2 15-11 12 p.
4. Peru 7 3 4 12-15 10 p.
5. Coreea de Sud 7 3 4 11-14 10 p.
6. Cehoslovacia 7 3 4 11-15 10 p.
7. Mexic 7 1 6 7-18 8 p.
8. S.U.A. 7 0 7 4-21 7 p.

Partida dintre echipele mascu
line ale U.R.S.S. și Cehoslovaciei 
s-a încheiat după 57 de minute. 
Voleibaliștii sovietici au realizat 
o victorie facilă cu 3—0 (7, 4, 8), 
în fața unor adversari ‘ care au 
părut obosiți și lipsiți total de 
resurse fizice. De-a lungul me
ciului campionii mondiali au a- 
rătat doar rareori posibilitățile 
tehnico-tactice ale jucătorilor ei, 
astfel încît aceștia au fost ne- 
voiți să cedeze categoric. Din 
echipa învingătoare, Iuri Poiarkov 
a fost cel mai bun jucător.

CLASAMENT :

1. U.R.S.S.
2. Japonia
3. Cehoslovacia
4. R.D.G.
5. Polonia

9 8 1 26- 8 17 p. 
9 7 2 24- 6 16 p. 
972 22-15 16 p. 
963 22-12 15 p.
9 6/ 18-11 15 p.

ZI LA ALTA
6. Bulgaria
7. S.U.A.
8. Belgia
9. Brazilia 

10. Mexic

9 4 s 19-17 u p. 
945 15-18 ÎS p.
9 2 7 6-24 11 p.
9 1 8 8-25 10 p.
9 9 9 6-27 2 p.

Iugoslavia la primul
succes olimpic

Finala turneului de polo dintre 
Iugoslavia șl U.R.S.S. a oferit 
o dispută echilibrată presărată 
cu numeroase neregularitățl. Ar

bitrul belgian Fuchs, care a co
mis numeroase greșeli, a fluierat 
76 de faulturi șl a acordat nu 
mal puțin de 25 lovituri de la 
4 metri. Pololștil iugoslavi au 
condus în majoritatea timpului 
(echipa U.R.S.S. o singură dată 
cu 3—2), în ultima reprtză avînd 
chiar o diferență de 3 goluri. E- 
chlpa sovietică a revenit de fie
care dată egalînd ultima oară 
(Barkalov din 4 metri) cu 4 se
cunde înainte de scurgerea tim
pului regulamentar de joc. In 
prelungiri iugoslavii au dovedit 
o mai mare prospețime, și-au im
pus jocul atletic, șl au cîștigat cu 
13—11 (2—3, 3—2, 3—1, 3—5, 2-0).

După medaliile de argint cu
cerite la edițiile din 1952, 19S9

NAKAYAMA (Japonia) 19,475 p, 
2, Mihail Voronin (U.R.S.S.) 19,425 
*, 1. Viktor Klimenko (U.R.S.S.) 
19,223 p, 4. Sawao Kato (Japonia) 
19,200 p, 5. Eizo Kenmotsu (Japo
nia) 19.175 P, 6. Vaclav Kubicka 
(Cehoslovacia) 18,950 p : sol:
1. Sawao KATO. 19,475 p, 2. Aki
nori Nakayama (Japonia) 19,400 
p, 3. Takeshi Kato (Japonia) 
19,275 p, 4. Mitsuo Tsukahara (Ja
ponia) 19,150 p, 5. Valeri Kara
siov (U.R.S.S.) 18,940 p, 6. Eizo
Kenmotsu (Japonia) 18,925 p ; 
sărituri : 1. Mihail VORONIN
19,000 p, 2. Yukio Endo (Japonia) 
18.950 p, 3. Serghei Diomldov 
(U.R.S.S.) 18,925 p, 4. Takeshi
Kato 18,773 p, 5. Akinori Nakaya
ma 18,725 p, 6. Eizo Kenmotsu 
18,650 p ; cal cu minere : 1. Mi
roslav CERAB (Iugoslavia) 19,325 
p, 2. Lalho Olli (Finlanda) 19,225 
p, 3. Mihail Voronin 19,200 p, 4. 
Wilhelm Kubica (Polonia) 19,150 
p, 5. Eize Kenmotsu 19,050, 6.
Viktor Klimenko 18,950 p ; inele : 
1. Akinori NAKAYAMA 19,450 
p, 2. Mihail Voronin 19,325 p, 3. 
Sawao Kato 19,225 p, 4., Mitsuo 
Tsukahara 19,125 p, 5. Takeshi 
Kato 19,050 p, 6. Serghei Diomi- 
dov 18.975 p ; bară : 1. Akinori 
NAKAYAMA șl Mihail VORONIN 
(ambii cu medalie de aur) 19,550 
p, 3. Eizo Kenmotsu 19,375 p, 4. 
Klaus Koste (R. D. Germană) 
19,225 p, 5. Serghei Diomldov 
19,150 p. 6. Yukio Endo 19,025 p.

Medaliatii
„careului magic11

Cât. șemimuscă : Rodriguez
(Venezuela) b.p. Jee (Coreea de 
Sud) ; cat. muscă : Delgado (Me
xic) b.p. Oleeh (Polonia) ; cat.

Țvetan Dimitrov (nr. 7) înscrie primul din cele 5 goluri ale 
meciului de fotbal Ungaria — Bulgaria (4—1)
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• Cîteva date statistice 
privind turneul de baschet: 
pe ultimele locuri s-au clasat 
reprezentativele Marocului și 
Senegalului, primele țări afri
cane prezente în acest turneu. 
Cel mai bun coșavcgaj l-a_u 
realizat echipa U.R.S.S. (di
ferență 250 de puncte), S.U.A. 
(234), Brazilia (111) și Iugo
slavia (67). Numai trei for
mații au reușit să atingă 
100’ de puncte în scorurile 
realizate: U.R.S.S. în meciu
rile cu Maroc și Cuba, Spa
nia cu Filipine și S.U.A. în 
partida cu Italia. Un singur

meci a necesitat prelungiri : 
Iugoslavia — Italia.

• tn amil 1972, paralel cu 
Jocurile Olimpice de la Miln~ 
chen, se va desfășura un mare 
congres științific a cărui temă 
generală va fi „Sportul în lu
mea noastră—perspective și 
probleme".

• A făcut senzație la Aca
pulco numele ambarcației cîș- 
tigătoare la „Olandezul zbu
rător". Pe coca vasului ame
ricanilor Pattisson și Smith 
scrie, nici mai mult nici 
mai puțin decît următorul 
cuvînt: „Supercalifragilicex-

pialidocious'... Acest vas a fost 
singurul dotat cu un aparat 
electronic care indica direcția 
și tăria vîntului.

• In cursul exercițiului la 
sol gimnastul italian Franco 
Menichelli și-a rupt parțial 
tendonul lui Achile. El a fost 
spitalizat imediat și supus 
unei intervenții chirurgicale.

® Marchizul Exeter (Anglia) 
a fost reales în funcția de pre
ședinte al Federației inter
naționale de atletism iar com
patriotul său D. T. Pain, ca 
secretar trezorier al I.A.A.F. 
Ca președinte al comitetului 
european a fost reales Adriaan 
Paulen (Olanda).

• Enrique Figuerola vete
ranul atleților cubanezi (30 de 
ani) și-a anunțat retragerea 
din activitatea competițională. 
El a participat la ultimele trei 
ediții ale J.O. La Tokio s-a 
clasat pe locul secund în pro
ba de 100 m iar acum la 
Mexico a ocupat același loc 
în proba de 4x100 m.

și 1964, Iugoslavia adaugă acum 
colecției sale șl titlul olimpic. 
Cele două echipe au evoluat în 
următoarele formații :

IUGOSLAVIA : Stipanici —
Trumbici 1, Bonacici 3, Marovici 
5, Lopatni, Jankovici 1, Poljak, 
Perisici, Sandlci 3 ; U.R.S.S. : 
Guliaev — Cikvanaja, Grișin, 
Dolgușin, Barkalov 7, Grigorovski, 
Sidlovskl, Scioc 4, Semionov, 
Osipov, Cel mai bun jucător al 
finalei a fost Stipanici, care a 
apărat două lovituri de la 4 
metri.

Clasament final : 1, IUGOSLA
VIA — campioană olimpică, 2. 
U.R.S.S., 3. Ungaria, 4. Italia, 5. 
S.U.A., 6. R.D.G., 7. Olanda, 8. 
Cuba, 9. Spania, 10. R.F.G.. 11.
Brazilia, 12. Grecia, 13. Mexic, 
14. Japonia, 15. R.A.U.

Nakayama, 
un colecționar 

de medalii

Concursul pe‘ aparate pentru 
bărbați a încheiat întrecerile de 
gimnastică din cadrul Jocurilor 
Olimpice. Gimnaștii niponi și cei 
sovietici au colecționat cele mai 
multe medalii, japonezul Naka
yama obținînd nu mai puțin de 
trei medalii de aur și una de 
argint. Gimnaștii sovietici' au 
obținut două medalii de aur 
C'rin Mihail Vpronin), iar la cal 
cu mînere a triumfat din nou re
putatul Miroslav Cerar.

Rezultate: paralele-*:-.1. Akinori

TURNEUL DE TENIS DE LA MEXICO

Jucătorul Zoran Jankovici (cu nr. 6 pe caschetă), marchează 
punctul al 13-lea al echipei sale în finala de sîmbătă seara, 

Iugoslavia — U.R.S.S.
Telefoto 1 A P.—AGERPRES

în finala turneului demon
strativ de tenis organizat la 
Ciudad de Mexico cu ocazia 
J.O., mexicanul Rafael Osuna 
l-a învins pe vest-germanul 
Ingo Buding cu 6—3, 3—6, 
6—3. în sferturile de finală 
ale acestui turneu s-au în
registrat următoarele rezulta
te î Buding (R.F.G.) — Kami- 
wazumi (Japonia) 6—0, 6—2; 
V. Korotkov (U.R.S.S.) — P. 
Darmon (Franța) 6—4, 6—4 j

R. Osuna (Mexic) — A. Voi- 
kov (U.R.S.S.) 6—2, 7—5 : N. 
Pietrangeli (Italia) — V. Za- 
razua (Mexic) 6—4, 6—0.

In semifinale Buding l-a 
învins pe Korotkov în trei 
seturi, iar Osuna l-a între
cut pe Pietrangeli în două 
seturi.

Proba de simplu-feminin a 
revenit americancei H. Bra- 
kowitz care a dispus de com
patrioata .sa J. Hellman cu 
6—2, 6—2.

UI parul L F. .Informația*, «tr. Biezoianu n>. 23—25, București

«x>coș : Sokolov (U.R.S.S.) b.ab. 
2 Mukwanga (Uganda) ; cat.

pană : Roldan (Mexic) b.desc. 1 
Robinson (S.U.A.) ; cat. semiu- 
șoară : Ronnie (S.U.A.) b.p.

Grudzien (Polonia) ; cat. ușoară: 
Kulej (Polonia) b.p. Regueiferos 
(Cuba) ; cat. semimijlocie : Wol- 
ke (R.D.G.) b.p. Bessala (Came
run) ; cat. mijlocie ușoară : La
gutin (U.R.S.S.) b.p.’ Garbey
(Cuba) ; cat. mijlocie : Finnegan 
(Marea Britanie) b.p. Kiseliov 
(U.R.S.S'.) '; cat. semigrea : Po?- 
niak (U.R.S.S.) b. neprez. Monea 
(România) ; cat. grea : Forreman 
(S.U.A.) b.ab 2 C h e p u 1 i s 
(U.R.S.S.)./

BULGARIA A DESCHIS SCORUL

DAR UNGARIA A ClȘTIGAT TITLUL

OLIMPIC LA FOTBAL

Peste 50 000 spectatori au fost 
prezenți în- tribunele stadionului 
Aztec la finala turneului olimpic 
de fotbal ■ care a opus reprezen
tativele Ungariei și Bulgariei. 
Deși în primele 35 de minute 
fotbaliștii maghiari au avut, re
petate ocazii ca să înscrie, im
precizia șuturilor lor ca și : in
tervențiile bine inspirate ale 
portarului bulgar Iordanov i-au 
împiedicat să-și concretizeze su
perioritatea teritorială. Fotba
liștii’ bulgari, deși au avut mai 
puține ocazii, au fost mai . in
sistent în atacurile lor și, * în 
min. 21 au reușit să deschidă 
scorul printr-un gol marcat cu 
capul de Dimitrov.-

Către sfîrșitul reprizei, jucă
torii maghiari atacă mai orga
nizat și în „decurs de două mi-' 
nute ei ' răstoarnă scorul în fa
voarea lor, înscriind prin Menczel 
(min. 40) și A. Dunai (min. 41). 
Subit, jocul pînă atunci corect, 
degenerează și doi fotbaliști bul
gari (Dimitrov și Ivkov)’ sînt 
eliminați de arbitrul Leo Diego. 
Curînd părăsește terenul și , A. 
Hristov pentru atitudine ire
verențioasă față de arbitru.

După pauză, fotbaliștii ma
ghiari mai înscriu două goluri 
prin Juhasz (min. 50) și A. Du
nai (min. ,61). Asigprîndu-și vic
toria, ei nu mai insistă ca să 
obțină o victorie la scor în fața 
unui adversar lipsit de aportul 
a trei jucători.

Cele două finaliste au aliniat 
următoarele formații: UNGARIA; 
Fater — Novak, L. Dunai,

Pancsics, . Menczel,, Szucs, Fa- 
«ekaș, A. Dunai, Nagy, Nosko, 
Juhasz ; BULGARIA : Iordanov — 
GheroVp Kristiakev, Gaidarski,! 
Ivkov, Gheorghiev, Dimitrov, 

lankovski (Krîstev), Jekov, Hris- 
tov, Donev (Ivanov).

CLASAAAENTE FINALE 
LA LUPTE GRECO-ROAAANE

PKIMn ȘASE CLASAȚI

CATEGORIA 52 kg.: 1. PE- 
TAR KIROV (Bulgaria); 2,Vla- 
dlmir Bakulin (U.R.S.S.), 3. Mi
roslav Zeman (Oehoslovacla), 4. 
Imre Alker (Ungaria), 5. Rolf 
Lacour (R.F.G.), «. Jussi Veste- 
rinen (Finlanda).

CATEGORIA 57 kg. : 1. JANOS 
VARGA (Ungaria), 2. Ion Baciu 
(România), 3. Ivan Cocerghin 
(U.R.S.S.), 4. Othon Moskidls
(Grecia), 5. Kojl Sakurama (Ja
ponia), 6. El Sayed (R.A.U.).

CATEGORIA 63 kg. : 1. RO
MAN RURUA (U.R.S.S.), 2. Hi- 
deo Fujimoto (Japonia), 3. Si- 
mion Popescu (România), 4. Dl- 
miter Galincev (Bulgaria), 5. 
Metin Alakoc (Turcia), 6. Mart- 
ti Laakso (Finlanda).

CATEGORIA 70 kg. : 1. MU
NȚI MUNEMURA (Japonia). 2. 
Stevan Horvath (Iugoslavia), 3, 
Petros Galactopoulos (Grecia), 4. 
Klaus Rost (R.D.G.), 5. Eero
Tapio (Finlanda), 6. Ghenadie 
Sapunov (U.R.S.S.).

CATEGORIA 78 kg. : 1. RU
DOLF VESPER (R.D.G.), 2. Da
niel Robin (Franța), 3. Karoly 
Bajko (Ungaria), 4. Metodl Za- 
rev (Bulgaxla), 5. Ion Țăranu 
(România), 6. Jan Karl st rom 
(Suedia).

CATEGORIA 87 kg. : 1. LOTAR 
METZ (R.D.G.), 2. Valentin Oie- 
niik (U.R.S.S.), 3. Branislav Si- 
mici (Iugoslavia), 4. Nicolae 
Neguț (România). 5. Wayne 
Baughman (S.U.A.),: 6. Petar
Kroumov (Bulgaria).

CATEGORIA 97 kg. : 1. BOIAN 
RADF.V (Bulgaria), 2. Nikolai 
Iakovenko (U.R.S.S.), 3. Nico-
lae Martinescu (România), 4. 
Per Svensson (Suedia), 3. Hem 
Tore (Norvegia), 6. Peter Ju- 
tzelev (Elveția).

CATEGORIA -; 9" kg. : 1. IST
VAN KOZMA (Ungaria), 2. A- 
natol Roscin (U.R.S.S.), 3. Pe
ter Kment (Cehoslovacia), 4. 
Ragnar Svensson (Suedia), 5. 
Constantin Bușoi (România), 6. 
Ștefan Petrov (Bulgaria).

1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 
1967, 1968. • Participări la 
Jocurile Balcanice: 1962 (II), 
1963 (I), 1964 (I), 1965 (I), 
1966 (II). • Participări la 
campionatele europene: 1963 
(Essen, I), 1967 (Minsk, ne
clasat), 1968 (V asters, IV), 
• Participări la campiona
tele mondiale: 1962 (Toledo, 
V), 1963 (Helsingborg, II), 
1965 (Tampere, VI), 1966 
(Toledo, III), 1967 (Bucu
rești, III). @ Participări la 
J.O.: 1964 (IV).

„fflICIDADES, VfRA!“
Pe ecranele tuturor postu

rilor de televiziune mexica
ne a apărut, sâmbătă seara, 
portretul gimnastei cehosld 
vace Vera Ceaslavska înso
țit de cuvintele „Felicidades, 
Vera 1 Mexico". Era o aten
ție deosebită acordată cva
druplei campioane olimpice? 
într-un fel da. Dar această 
imagine a precedat anunțul 
referitor la căsătoria spor
tivei cehoslovace care deși, 
inițial declarase că vrea să 
realizeze în patrie acest act, 
ea s-a răsgîndit și la ora 
18,20 s-a prezentat împreu
nă cu logodnicul său, atle
tul Josef Odlozil la sediul 
ambasadei cehoslovace de la 
Mexico. Ceremonia s-a des
fășurat într-un cerc restrîns, 
în prezența ambasadorului 
Cehoslovaciei, Karem Han- 
nus. Au făcut oficiul. de 
martori, antrenoarea Matl- 
kova, pentru Ceaslavska și 
președintele comisiei de or
ganizare a J.O., Pedro Ra
mirez Vazquez, pentru Od
lozil.

DUPĂ ULTIMUL

SUNET DE GONG

LA ARENA MEXICO
• ION MONEA, ACCIDENTAT, A 

(De la trimisul special

Finalele turneului olimpic 
de box au corespuns pe plan 
tehnic și spectacular. Putem 
afirma că, de data aceasta, 
în ultimul act al competiției 
boxerii stiliști au reușit să 
se impună în fața celor „a- 
gresivi", care, în preliminarii, 
făcuseră adevărate ravagii, 
în acest sens este semnifica
tivă victoria semimijlociului 
Manfred Wolke (R. D. Ger
mană) care l-a învins pe ca- 
merunezul Joseph Bessala. 
Boxerul german a fost mai 
corect în lovituri și a plasat 
cîteva directe, demonstrând o 
acurateță a stilului, fapt pen
tru care a fost declarat În
vingător cu 4—1. Cocoșul 
Valeri Sokolov (U.R.S.S.), în
vingătorul de la Haga al lui 
Gîju, a boxat excelent, de la 
semidistanță, cu puncherul 
Mukwanga. Mai mult decît 
atît, Sokolov a știut să pla
seze multe lovituri upercu- 
tate la plex, trimițîndu-1 la 
podea de două ori, pe ugan- 
dez care, pînă la sfîrșit, a și 
fost abandonat de arbitru. 
Pugiliștii mexicani au obținut 
două meritate titluri. Delgado 
(muscă) l-a învins la puncte 
pe polonezul Oleeh care, cu 
toate că a fost favorizat de 
oficiali și în ultima rfeuniune, 
nu a reușit să-și reînnoiască 
succesul de la Tokio. Roldan 
(pană) a primit verdictul în 
întâlnirea cu americanul Ro
binson deoarece acesta a lo
vit cu capul. Ca urmare a 
faptului că a fost descalifi
cat, lui Robinson nu i s-a 
decernat medalia de argint.

Foarte spectaculoasă a fost 
întâlnirea dintre „semimuște- 
le“ Rodriguez 'Venezuela) și 
Yong Ju Jee (Coreea de 
Sud). Talentatul boxer din 
Venezuela a cîștigat pe me
rit. Pe podiumul de onoare, 
în timpul festivității de pre-
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a plîns ca un co
pil. Ca senzațională a fost 
taxată victoria tânărului Ron
nie Harries (semiușcară), în
vingător al campionului olim
pic, polonezul Grudzien. 
Ronnie, care după cum se 
știe l-a eliminat pe Zilber- 
man, s-a dovedit mai rapid 
în riposte cîștigînd fără drept 
de apel. Favorizat de juriu 
(decizia a fost pronunțată cu 
3—2) polonezul Kulej (ușoa
ră) a fost declarat învingător 
în fața cubanezului Reguife- 
ros. Francezul Gondre i-a 
dat — nejust — un avertis
ment pugilistului cubanez cu 
20 de secunde înaintea în
cheierii meciului. Publicul a 
fluierat copios decizia. Vete
ranul echipei sovietice Boris 
Lagutin (mijlocie ușoară) a 
evoluat la adevărata sa va
loare cîștigînd pe merit în 
fața cubanezului Garbey. O 
surpriză a fost înregistrată în 
finala mijlociilor unde, favo
ritul juriului la semifinale, 
englezul Finnegan a dispus 
Ia puncte de sovieticul Kise- 
liev. De data aceasta Finne
gan a fost deosebit de activ, 
mai ales în ultima repriză 
cucerind o meritată victorie. 
Ne-am așteptat ca Chepulis 
(U.R.S.S.) să dea o replică 
serioasă greului american 
Foreman. Tînărul campion 
american, în vîrstă de 19 ani, 
a boxat surprinzător de bine, 
excelînd în pistoanele de stin
gă cu care l-a stopat din atac. 
Arbitrul a oprit întâlnirea în 
rundul doi, proclamîndu-1 
învingător pe Foreman.

★
Suferind o fractură la nas, 

Ion Monea nu a putut boxa 
cu sovieticul Pozniak. El se 
află în tratament fiind pus 
în ghips, fapt care-1 face in
disponibil pentru două luni.

mea


