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ÎN CADRUL J.O.
DE LA MUNCHEN 
DIN 1972

CONCURS 
DE CARE 
ANTICE?

Președintele Comitetului 
olimpic francez, Jean de 
Beaumont, a luat o iniția
tivă care a stirnit un viu 
interes la Ciudad de Me
xico.

Este vorba de ORGANI
ZAREA UNOR CURSE DE 
CARE ÎN STIL ANTIC IN 
CADRUL VIITOAREI E- 
DIȚII A J.O. DE VARA, 
LA MUNCHEN, IN 1972. 
„în felul acesta — a de
clarat Jean de Beaumont 
—• ne vom întoarce la 
sursele olimpismului elenic 
și vom umple stadioanele 
cu un spectacol magnific".

Jean de Beaumont și-a 
propus ca, în decurs de 
un an, să pună la punct 
regulamentul acestei pro
be, să studieze modelul de 
car cel mai adecvat, să 
ia legătură cu o firmă dis
pusă să fabrice aceste 
care.

In cercurile apropiate 
C.I.O. se spune că propu
nerea lui Jean de Beau
mont, chiar dacă va fi ac
ceptată, concursul de care 
antice va avea doar un ca
racter demonstrativ.

ADIOS, CIUDAD DE MEXICO!
în acordurile nostalgice ale melodiei

și-au luat rămas bun de

MAREA ÎNCLEȘTARE
A LUPTĂTORILOR

Fără a beneficia de vreo 
medalie olimpică de aur, 
luptele greco-romane au 

adus echipei noastre tot atîtea 
puncte cit și caiacul-canoea; 
împărțind în acest clasament 
(pe care noi îl socotim foarte 
oficial) locurile II-III, după 
marea regină — atletismul.

Luptătorii ro
mâni au plecat la 
Ciudad de Mexico 
cu hotărîrea de a 
juca acolo, în „ma
rele concert" unul 
dintre rolurile
principale. Din 
acest punct de 
vedere, eșecul 
greu de la „euro
penele" de la 
Văsteras a fost 
oarecum un aliat, 
fiindcă le-a dez
văluit reprezen
tanților noștri, că, 
în sport cel puțin, 
nimic nu este mai 
efemer decît glo
ria. Cei 8 atleți 
de la greco-ro
mane au abordat

ODISEEA UNOR MEDALII

Bilanțul nostru se cunoaște: 
O MEDALIE DE ARGINT, 
DOUA DE BRONZ, UN LOC 
IV ȘI DOUA LOCURI V. Este, 
de bună seamă, absolut notabil 
în condițiile acelei formidabila

competiția 
luciditatea 
a marilor 
tați care
sta în față, 
turneul, de altfel,

avînd 
deplină 
dificul- 

le vor
Tot
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CLASAMENIEEE
— NEOFICIALE —
COMPLETE 

ALE
OLIMPIADEI
MEXICANE

Ultimul act al „Olimpiadei 
înălțimilor" care a reunit în 
capitala Mexicului mai mulți 
părtași ca niciodată, care a 
lăsat în letopisețul sportului 
performanțe inimaginabile 
(... și totuși posibile, după cum 
au arătat foarte concret și 
exact mijloacele ultramoder
ne de măsurat), al Olimpiadei 
care a adus sportului nostru 
binemeritate și prestigioase 
succese, s-a desfășurat dumi
nică seara. O seară mai gră
bită, de toamnă, care ca și la 
București la pragul dintre a 
doua și ultima treime a zilei 
este deja prezentă cu întrea
ga i suită de clarobsc.ururi, și 
de umbre.

Marele stadion olimpic din 
Cetatea universitară a Capi
talei a primit în tribunele 
sale aproape 100 000 specta
tori printre care o serie de 
oficialități, în frunte cu pre
ședintele Mexicului, Gustavo 
Diaz Ordaz, vemți să-și ia ră

mas bun de la sportivii care 
au făcut din Ciudad de Me
xico, una din marile capitale 
ale lumii sportive moderne.

La orele 18,26 imensele 
panouri luminoase care 
asigură iluminarea stadi
onului s-au stins pe jumă
tate și pe tabelul electro
nic care a redat atîtea nu
me de concurenți și în
vingători în probele de 
atletism a apărut inscrip
ția „MEXICO 68“.

Rumoarea obișnuită a sta
dioanelor a făcut loc, în cli
pa aceasta, tenor aclamații 
furtunoase, peste care s-au 
suprapus treptat acordurile 
Imnului național mexican 
punctat de bubuitul salvelor 
de tun, trase în cinstea ei~e- 
nimentului.

Imnul olimpic a vestit cu 
acordurile sale maiestuoase 
începutul defilării delegațiilor 
de sportivi. In fruntea lor 
sînt cadeții care poartă pan-

„Las golondrinas“, 

la particip anții la 
cartele cu numele țărilor par
ticipante și purtătorii drape
lelor acestor țări. Printre a- 
ceștia, publicul remarcă pre
zenta unor figuri proeminen
te ale Jocurilor Olimpice, a- 
lergătorul britanic Hemery, 
călărețul francez Jean Jaques- 
Guyon, halterofilul sovietic 
Jaboiinski, discobolul ameri
can Oerter ș.a. Drapelele ță
rilor ale căror delegații de 
sportivi au și plecat, sînt și. 
ele prezente în acest ceremo
nial al culorilor mîngîiate de 
lumina reflectoarelor și de

100000 mexicani

Jocuri
briza serii. Ele sînt purtate, 
insă, de cădeți. In urma pan
cartelor și a drapelelor, vin 
șirurile de sportivi, ameste
cați într-un vast și fratern d- 
malgam de țări, de continen
te, de rase.

Treptat, după ce fac un tur 
de pistă, ei se aliniază în cen
trul terenului, în spatele pur
tătorilor de pancarte și dra
pele.

Defilarea este încheiată de 
delegația mexicană, singura

(.Continuare în pag. a 4-a)

s-a desfășurat sub 
semnul încleștării, 
al surprizelor, care nu veneau 
decît să confirme faptul că noul 
val de tineri luptători nu este 
dispus să respecte tradiții sau 
ierarhii prestabilite. Poate n-ar 
fi lipsit de interes să 
arătăm că 12 mari ma
eștri ai saltelei (5 cam
pioni mondiali și 7 europeni) 
n-au putut trece prin furcile 
caudine ale tururilor prelimi
nare și au acumulat, mult mai 
repede decît s-ar fi așteptat ei, 
cele 6 puncte fatidice ale eli
minării.

NICOLAE NEGUȚ

desfășurări de forțe de 
la „Insurgentes". ION BA
CIU, campion mondial al 
ediției de la București, 
a scăpat printre degete 
aurul. El trăiește în sinea lui 
o cruntă tragedie : ca și echi
pa feminină de floretă, fără 
să fi suferit înfrîngerea nu a 
ocupat primul loc pe podium. 
L-a invins jocul sorților și al 
hazardului... Să reproducem, în 
cîteva cuvinte, momentul cub

(Continuare în pag. c 4-a)

DE LA TRIMIȘII

NOȘTRI SPECIALI CRISTIAN MANTII Șl MARIUS POPESCU;

DUPĂ 0-3, LA... „WESTERN
LISABONA, 28 (prin tele

fon). Duminică seara, păsțrînd 
încă gustul amar al acestui ul
tim eșec al fotbaliștilor români, 
em încercat să stăm de vorbă 
cu cei care i-au dezamăgit 
pentru a nu știm cita oară pe 
iubitorii de sport din țara noas
tră. Ne gîndeam că o să-i gă
sim afectați de severa infrin
ger® pe care o suferiseră cu 
numai cîteva ore înainte. Spre 
marea noastră surprindere, nu 
i-am găsit nici îngîndurați, nici 
triști; nu i-am găsit nicicum. 
Băieții noștri plecaseră să se 
distreze la un palpitant film 
„western”...

Faptul ,pe cit de trist, pe 
Sțtît de semnificativ, ne dispen
sează de comentarii.

Nevrînd să facem cu orice

preț o legătură între totala de
gajare de după meci și mani
era în care s-au angajat în 
luptă fotbaliștii noștri pe te-

în pag. a 3-a 
COMENTARIILE PRESEI 
PORTUGHEZE DUPĂ 
MECIUL PORTUGALIA — 

ROMÂNIA

in-

ren, vom remarca, totuși, că 
între cele două ipostaze a exis
tat un evident factor comun : 
INDIFERENȚA.

Indiferenței din teren
tenționăm, insă, să-i consacram 
cea mai mare parte a rîndu- 
rilor de față. Pentru a nu știu 
cita oară sîntem nevoiți să re
marcăm lipsa de angajare a 
fotbaliștilor români, apatia lor 
în fața momentelor grele din

ECHIPA ROMÂNIEI (0«ntinuare t» pag a 3*ai

Baschetbalistele

EUROPEANĂ" DE TENIS de la Politehnica

DE MASĂ București

viitoare, 
la ora 19, 

tenis de

luni 
repre- 
masă

au obținut

OLIMPICII NOȘTRI REVIN JOI
Delegația olimpică a României, îmbarcată la bordul unui 

avion IL 18 al companiei TAROM, părăsește Mexicul in 
cursul zilei de astăzi și urmează să sosească în București, 
joi în jurul orei 10,20.

SURPRIZĂ CANADIANĂ 
în ultima întrecere olimpică — „Marele 

premiu" la călărie-obstacole

Aseară, la baschet: REPORTAJE ȘI

I.E.F.S. a invins cu 68—63
D.H.f.K. Leipzig

Baschetbaliștii de la I.E.F.S. 
au realizat aseară, în sala 
Progresul, o frumoasă victo
rie asupra echipei D.H.f.K. 
Leipzig, clasată pe locul IV 
în campionatul R. D. Ger
mane.

Partida a fost echilibrată, 
spectaculoasă și cu un final 
foarte interesant.

Bucureștenii au condus a- 
proape tot timpul, dar la di
ferențe mici — numai spre 
sfîrșitul primei reprize reu
șind să se detașeze. în ulti
mele minute ale jocului, însă, 
tabela de scor indica doar 
2—3 puncte în favoarea 
I.E.F.S.-ului. Dar, printr-un

efort colectiv, I.E.F.S.-ul a 
obținut victoria . cu 68—63 
(34—26).

Oaspeții s-au dovedit par
teneri de valoare, contribu
ind în egală măsură cu gaz
dele la realizarea unui agre- 

, abil spectacol.
Au. înscris: SPIRIDON 10, 

MOISIN 21, SCORȚESCU 13, 
Gh. Roman 9, Irimie 4, Pîrșu 
6, Antonescu 4, Podvarcu 1 
pentru I.E.F.S., HERMAN 9, 
PRALL 14, SCHIECKE 7, G. 
Meister 10, Neustadt 1, K. 
Meister 12, Gunther 6 și 
Handler 4 pentru D.H-f.K. 
Au arbitrat bine P. Spiru și 
N. Iliescu.

d. st.

COMENTARII
DE LA

TRIMISUL
NOSTRU
SPECIAL

LA A XIX-a
OLIMPIADĂ

a 
a 

fost cucerită de echipa hi
pică a Canadei. „Marele pre
miu olimpic" la călărie-obsta- 
cole a închis seria întreceri
lor sportive ale celei de a 
XIX-a ediții a J.O. și, ca să 
fie în nota generală, s-a sol
dat cu o indiscutabilă sur
priză. La jumătatea probei, 
conducea — ce-i drept cu un 
avans destul de mic — echi
pa Angliei care a ieșit apoi 
din cursa pentru medalia de 
aur (și chiar pentru celelal
te medalii) datorită faptului 
că în manșa a II-a, amazoa
na Marion Coakes (pe calul 
„Bon Vale") a fost eliminată 
pentru depășire’ ae timp, fapt 
ce a atras echipei engleze p 
penalizare de 50 puncte. A- 
cest incident precum și evo
luția mediocră a călărețului 
francez d’Oriola în ultimul

Ultima medalie de aur 
Olimpiadei de la Mexico

parcurs al întrecerii, au ne
tezit drumul spre titlul olim
pic călăreților canadieni.

O. luptă foarte strînsă s-a 
dat pentru medalia de bronz 
între călăreții vest-germani și 
cei americani. Primii au reu
șit să o obțină totalizînd nu
mai un sfert de punct mai 
mult decît călăreții din 
S.U.A. !

CLASAMENTUL FINAL : 
1. Canada (Tom Garyford pe 
„Big Dee", Jim Day pe „Ca
nadian Club" și Jim Elder pe 
„Immigrant") 102,75 p ; 2. 
Franța (M. Rozier pe „Quo 
Vadis", J. Lefevre pe „Roc
ket" și J. P. d’Oriola pe „Na- 
gir“) 110,50 p; 3. R. F. a 
Germaniei (H. Schriddle pe 
„Dozen.t", A. Shockemohle pe 
„Donald Rex“ și H. Winkler 
pe „Enigk") 117,25 p; 4.
S.U.A. 117,50 p; 5. Italia 
129,25 p ; 6. Elveția 136,75 p.

CARUSELUL CONTINUA...

Sâptămîna 
după amiază, 
zentativa de 
a României debutează în im
portanta competiție internațio
nală . „Liga Europei". Aflată 
la cea de a doua ediție (echipa 
noastră n-a participat la prima) 
concursul reunește selecționa
tele U.R.S.S. — cîștigătoarea 
ediției inaugurale, Suedia, Ce
hoslovacia, Anglia, Ungaria, 
R. F. a Germaniei și România. 
Se joacă sistem turneu, numai 
tur, iar programul reprezenta
tivei noastre este următorul: 
4 noiembrie cu Suedia, la
București; 23 noiembrie: cu
U.R.S.S., la Moscova ; 21 de
cembrie : cu Cehoslovacia, la 
București ; 21 februarie 1969 : 
cu Anglia Ia Londra ; 25 mar
tie : cu Ungaria, la București ; 
12 aprilie: cu R. F. a Germa
niei, la Miinchen.

VICTORII4
îi FRANȚA
Echipa feminină de baschet 

Politehnica București s-a îna
poiat în țară după fructuosul 
turneu întreprins în Franța. 
Campioanele României au sus
ținut 6 partide, dintre care au 
cîștigat 4, una au terminat-o 
la egalitate și una au pier
dut-o. Iată rezultatele, în or
dinea desfășurării meciurilor: 
cu Gerbe Monteeau les Mi
nes 68—63 (33—28), F.C. Lyon 
69—63 (28—34), C.U.C. Cler
mont Ferrand 64—62 (42—33) 
si 44—50 (21—26), P.U.C. Pa
ris 75—66 (36—33), Saint
Maur 55—55 (20—30).

ECHIPA ANGLIEI SOSEȘTE LUNI
In vederea meciului amical 

pe care-l va susține miercuri, 
6 noiembrie, în compania e- 
chipei naționale a României, 
reprezentativa Angliei este aș-

teptată la București, tuni, 4 no
iembrie. Campionii mondiali 
vor sosi pe aeroportul Bă- 
neasa, în jurul orei 20,

Cu o săritură spectaculoasă, Ioneci (I.E.F.S.) l-a depășit pe
1 Prall și va arunca la coș

Foto; T. ROIBU

într-un cerc de loc vi
cios, dimpotrivă, am putea 
spune, într-un cerc duduind 
de sănătate, medicina sare 
în ajutorul sportului, iar 
sportul sprijină medicina, 
ca într-un carusel pe care 

adevărat neîntrerupt. Cu treil-am dori cu adevărat neîntrerupt. Cu trei 
ani în urmă, fostul campion olimpic, dr. 
Christopher Brasher, a prezis funest, în 
săptămînalul londonez „The Observer" că 
la Mexico „se va muri" I Din fericire, 
după cum se vede, n-a murit nimeni. Au 
fost, firește, accidente de sufocare) leși
nuri ușoare, explicabile acolo unde lipsa 
de oxigen (aici cu 20 la sută mai puțin 
decît la nivelul mării) modifică travaliul 
muscular, accelerează respirația, ridică rit
mul cardiac. Au fost firește accidente, dar 
medicina a veghiat, evitînd producerea ca
zurilor mai grave. Previziunile pesimiste au 
slujit totuși la ceva. Ele au mobilizat în 
asemenea măsură pe oamenii de știință, 
încît într-un domeniu cu o cazuistică rară 
(de la alpinist! la cosmonauți), medicina 
a făcut dintr-o dată un formidabil salt, 
aglomerînd în scurt timp vaste 
cunoștințe despre comportamentul fizic la 
altitudine. Aceasta este o victorie a știin
ței pe care sportul a facilitat-o. în ceea 
ce privește pronosticurile lipsite de opti
mism, ele au fost contrazise de multitudi
nea _ recordurilor _ bătute aici. Speriafi ei 
înșiși de perspectiva sumbră trîmbițaiă îna
inte de Jocuri, responsabilii sportivi din 
lumea întreagă au luat în serios pregă
tirea fiziologică și psihologică a candida- 
ților, mult mai mult decît înaintea orică
rei alte Olimpiade. Aceasta este o victo
rie a sportului pe care stiinta a facilitat-o. 
Acolo unde se aștepta o scădere a indi
celui de performanță, iată, s-au obținut 
rezultate uluitoare. „Miracolul" mexican 
are firește o parte de contribuție la toate 
acestea, pentru că în aerul de mai mică 
densitate de la Mexico, teoretic, fiecare in
divid cîntărește cu 80 de grame mai pu
țin decît la șes, iar în probele în care 
rezistența aerului are importanță (sprint,

ciclism, sărituri), realizările au devenit = 
dintr-odată stupefiante. =

Toate acestea, mărunțite, detaliate și = 
comentate, vor deveni materie de referate, = 
subiecte de simpozioane, de tabele și sta- = 
fistici. în același timp — după ce a fost = 
chemată să sprijine efortul sportiv — exi- § 
gența medicinei a crescut. Controlul se- = 
xului a dat rezultate negative în toate = 
cele 848 cazuri examinate, înlăturînd sus- = 
piciuni care au tulburat atîta vreme lumea = 
sportului. Controlul antidoping efectuat la § 
900 de sportivi — potrivit comunicatului = 
comisiei medicale a C.I.O. — a arătat, S 
cu o singură excepție, că produsele inter- § 
zise nu au fost folosite. Excepția se referă = 
la unul din membrii echipei de pentatlon § 
modern a Suediei, care a consumat cam = 
mult alcool înaintea probei de pistol. =

Dar, cum spuneam, exigența medicinei a =
sporit, lată și alcoolul trecut pe lista pro- S
hibiției I La lupte greco-romane, concuren- =
tul bulgar Traikov a.fost descalificat pen- =
tru că între reprizele unui meci i s-a apli- Ș
cat un tampon cu amoniac (se pare că =
regulamentul F.I.L.A. interzice folosirea ex- =
citanților chimici), lată și amoniacul tre- =
cut pe lista prohibiției ! Dar medicina mai H
are încă de luptat pentru depistarea, omo- ~
logarea și catalogarea tuturor mijloacelor =
dopante. Alergătorii africani au fost sus- =
pectați (probabil și cu o doză de invidie) =
că folosesc sucuri de ierburi miraculoase, =
necunoscute (!?), echipa olandeză cîștigă- E
toare a cursei cicliste pe 100 km a fost =
suspectată că a utilizat produse stimulante =
care scapă controlului tradițional... însăși §
comisia medicală a C.I.O. — care a ab- =
solvit de puniție echipa olandeză — de- =
clara că nu poate acorda sancțiuni pen- 5
tru folosirea hormonilor steroizi anabolici, §
dar că deplînge introducerea acestora în =
tratamentul neterapeutic al sportivilor. §

După cum se vede, sportivii au dat de g
lucru medicinei, ei înșiși fiind primii care =
vor profita de pe urma cercetărilor știin- =
tei. Caruselul continuă... §

Emanuel VALERIU S

Ciudad de Mexico, 28 octombrie
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ÎNTRECERILE BĂIEȚILOR, 
MAI INTERESANTE 

RECIT ALE FETELOR
Partidele masculine dispu

tate duminică în cadrul eta
pei a III-a a campionatului 
diviziei A au fost de un ni
vel mai bun decît cele femi
nine. Iată amănunte de la 
cîteva din meciurile acestei 
etape.

POLITEHNICA CLUJ — 
TRACTORUL (m) 2—3. Meci 
echilibrat în primele două se
turi, cînd victoria a fost ob
ținută de fiecare dintre com
batante în... prelungiri. Fina
lul partidei a găsit pe oaspeți 
mai proaspeți, mai deciși în 
atac și cu un blocaj prompt. 
Remarcați i Ferariu și Băr
buță de la învingători, respec
tiv Ionescu și Bărbat 
Radu — coresp.).

STEAUA — FARUL (m) 
(3—0. Campionii au fost în- 
tr-o deosebită vervă și, avînd 
în față o echipă modestă, care 
nu a opus nici măcar o re
zistență pe măsura posibili
tăților ei, au practicat un joc 

• variat, spectaculos și eficace, 
obținînd o victorie clară. La 
prima lor evoluție 
tală, în acest sezon, 
țenii au decepționat 
cui fără orizont și 
varietate, însă bogat 
șeii de ordin tehnic

PROGRESUL — <
ZA (m) 3—1. Bucureștenii au 
cîștigat pe merit, datorită u- 
nei mai bune orientări în te
ren și a hotărîrii în atac, unde 
au excelat Păunoiu, Schefler 
și Ruja, precum și ca urmare 
a superiorității blocajului în 
disputa cu atacul Celulozei. 
Brâilenii au început bine, au 
cîștigat primul set, dar în con
tinuare, mareați fizic de e- 
fort, n-au mai putut rezista 
gazdelor, echipa lor părînd 
ca un mecanism dereglat. De 
la oaspeți doar Vasile și Bran
denburg au acționat mai si
gur. (A. Brebeanu).

RAPID — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA (m) 3—2. Meci 
foarte frumos și deosebit de 
disputat. Oaspeții, avînd pe 
Coste, Vraniță și Tănăsescu în 
mare formă, au punctat spec
taculos încă din start, însă 
feroviarii au răspuns cu ar
ma care i-a consacrat — blo
cajul — și au cîștigat, la mare 
luptă, primele două seturi. 
Următoarele două au revenit 
fără drept de apel studenți
lor, iar în setul decisiv, Cos- 
tinescu — necruțător în ac
țiunile la fileu — a consfințit 
victoria giuleștenilor. (V. San
du — coresp.).

DINAMO — VIITORUL 
BACAU (m) 3—0. Porniți pe 
fapte mari, băcăuanii atacă 
viguros (Petrișor) și blochea
ză prompt (Rednic — Coste),

(M.

în Capi- 
, constăn- 
: prin jo- 

lipsit de 
; în... gre

și tactic. 
CELULO-

dar greșesc prea mult la pre
luări și la dublaj, dînd ast
fel posibilitate dinamoviștilor 
să cîștige fără emoții primele 
două seturi. în eel de-al trei
lea, oaspeții au condus cu 8—3 
și 10—6, fiind însă egalați la 
10. în continuare, tinerețea și 
fantezia lui Oros și Dumănoiu, 
dublate de calmul și experien
ța lui Stoian, au înclinat ba
lanța victoriei de partea gaz
delor într-un set care putea 
să revină tot atît de bine și 
oaspeților, dacă aceștia ar fi 
fost atenți la joc și nu la 
greșelile arbitrului secund M. 
Bolintineanu. (I. Dumitrescu).

FARUL — DINAMO (f) 
1—3. Cîștigînd ușor primele 
două seturi bucureștencele își 
permit să slăbească alura dînd 
posibilitate localnicelor să-și 
adjudece pe al treilea. în ul
timul, constănțencele au ju
cat crispat cu multe greșeli 
la preluări, pase și servicii, 
facilitînd misiunea dinamo- 
vistelor, de la care am remar
cat pe Bogdan și Popescu. (C. 
Popa — coresp. principal).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — MEDICINA (f) 
3—1. Partidă echilibrată da
torită atît replicii viguroase 
a echipei oaspe, cît și unor 
scăderi ale gazdelor. Jocul a 
furnizat cîteva faze dinamice, 
dar și greșeli nepermise la 
servicii și preluări. Victorie 
meritată a timișorencelor, 
din rîndul cărora remarcăm 
pe Coste, Dobrogeanu și Pui- 
can, iar de la oaspete pe Gri- 
gore și Sudacevschi. (P. Ar
can —- coresp. principal).

PENICILINA — C.S.M. SI
BIU (f) 3—0. Lidera clasa
mentului o avut o sarcină 
ușoară, îndeplinită în 45 de 
minute, timp în care a făcut 
o adevărată demonstrație de 
virtuozitate. Sibiencele nu S-au 
ridicat nici un moment la va
loarea adversarelor. Căunei, 
Dametriu (Iași) și Rodica 
Popa (Sibiu) au fost cele mai 
bune. (D. Diaconescu — co
resp. principal).

C.P.B. — CEAHLĂUL (f) 
3—0. Meci fără istoric dato
rită jocului foarte slab pres- 
stat de ambele formații. Gre
șelile de ordin tehnic și tac
tic au abundat, reliefînd pre
gătirea îngrijorător de slabă 
a celor două echipe.

Nr. 349 (5783)

CAMPIONII ULTIMEI REUNIUNI

Campionatele republicane de 
călărie s-au Încheiat ieri după 
amiază cu desfășurarea ultimelor 
probe rezervate fetelor fi senio
rilor din categoria grea. Și unii 
șl alții au avut de parcurs cursele 
de obstacole nr. 3, extrem de 
pretențioase prin dificultatea să
riturilor și lungimea traseului, în 
care s-a ținut seama numai de 
punctele de penalizare,- sportivii 
mareați cu aceleași rezultate 
fiind apoi supuși unu! baraj. Nu
mărul neașteptat de mic de con- 
curențl prezenți la startul În
trecerilor masculine (doi, dintre 
care unul a abandonat) n-a mai 
dat loc la eventualele lupte de 
baraj pe care, in treacăt fie 
spus, spectatorii le-au așteptat 
in zadar. In schimb, la fete 
Edith Wermescher (C.S.M. Sibiu) 
șl Irina Ciocmată (Steaua), care 
au terminat parcursul fără nici o 
penalizare, au reeditat pasionan
ta lor dispută, cîștigată de data 
aceasta de prima sportivă cu 
calul Glcu cu 0 p.p. șl timpul de 
45,3 sec. Adversara el, pe calul 
Severin, a înregistrat 3 p.p. 
45,6 sec.

CLASAMENTUL GENERAL 
Edith Wermescher cu Rival 
(campioană republicană) ; 2. 
dlth Wermescher cu calul Glcu 
7 p ; 3. Irlna Ciocmată cu Se
verin 9 p.

Angliei Donescu (Steaua), cu 
calul Gina, a avut o frumoasă» 
comportare și in proba de obsta
cole nr. 3 a categoriei grea, reu
șind si cucerească titlul de cam
pion al țării eu 4 p. îl urmează 
lh clasamentul general O. secer 
(Dinamo) su Neron — U p. 
(Tr.

Edith Wermescher (C.S.M. Sibiu) și RIVAL cu care a cules 
multe aplauze în campionatul feminin de călărie

Foto : AUREL NEAGU

PUNCT FINAL ÎN CAMPIONATUL 
NAȚIONALp

S-a consumat și ultimul act 
al campionatului de polo. Ia 
Capitală s-au 
din cele patru 
mate.

DINAMO
VOINȚA CLUJ 9-1 (4—0, 1—0, 
1—1, 3—0) In mare vervă, G. 
Novac a înscris 5 goluri și, 
împreună cu Popa (3) și Kro
ner (1), a asigurat cea de-a 
18-a victorie a campionilor în 
această ediție.

RAPID—VAGONUL ARAD 
13—0 (1—0, 4—0, 4—0, 4-0).
Arădanii nu au rezistat decît 
o repriză, după care team-ul 
feroviar a avut meciul la dis
creție. Au marcat: Rusu 5, 
Rizea 3, Tonclu 2, Chirvăsuță, 
raseu și Medianu.

STEAUA—PROGRESUL 3-2

desfășurat trei 
partide progra-

BUCUREȘTI—

(0—0. 1—0, 1—1, 1—1) Jucătorii 
Progresului, pe linia revirimen
tului manifestat în acest final 
de campionat, au realizat o 
partidă frumoasă în compania 
Stelei. Cele 5 goluri au fost 
înscrise de Frîncu (2), Szabo (1) 
pentru Steaua și Goian (2) pen
tru Progresul. (C. STERIAN- 
coresp.)

O La Oradea, Crișul a reali
zat o victorie scontată în fața 
Politehnicii Cluj : 6—3 (2—0, 
1—1, 2—1, 1—1). Realizatori : 
Alexandre’scu (3), Hegyesi (2), 
Bartovici (1) de la gazde și 
Spiengold (2), M. Pop (1) de la 
oaspeți. (I. GHIȘA-coresp. prin
cipal).

• Al 5-lea meci al etapei, 
I.E.F.S.-Ind. linei, nu s-a dispu
tat întrucît formația timișorea
nă, care a retrogradat din prima 
divizie, nu s-a prezentat la joc. 
Partida a 
rezultatul 
mare scor 
I.E.F.S.

V

SE ANUNȚA
UN FINIȘ
STHÎNS... *

CAMPIOANA A ȘCOLILOR GENERALE LA OINĂ
Pe stadionul din Mangalia 

a avut loc finala pe țară a 
primei ediții a campionatu
lui de oină al școlilor gene
rale. In prima fază, finalis
tele au fost împărțite în pa
tru serii, ele întrecîndu-se în 
cadrul unor Jocuri prelimi
narii. Micii oinari și-au dis
putat cu ardoare întîietatea. 
Pasiunea cu care au luptat 
pentru fiecare minge, pentru 
fiecare „bătaie", a dat o notă 
de mare spectaculozitate me
ciurilor (pe teren redus spor
tul nostru național ni s-a pă
rut parcă mai frumos), unele 
dintre ele încheiate cu sur
prize. Astfel, favoritele com
petiției, echipele școlilor ge
nerale din comunele Curcani 
(jud. Ilfov), Boureni (jud. 
Dolj), Radu Negru (jud. Ia
lomița) ș.a. au fost eliminate 
din cursa pentru titlu. Iată, 
de altfel, clasamentele „elimi
natoriilor" i

Seria I s 1. Șc. gen. Turnu 
Roșu (jud. Sibiu) 9 p, 2. Șc. 
gen. Niculițel (jud. Tulcea) 
6 p, 3. Șc. gen. Curcani 6 p, 
4. Șc. gen. Copăceni (jud. Vîl-

cea) 3 p ; seria a II-a: 1. Șc. 
gen. Avrămeni (jud. Botoșani) 
7 p. 2. Șc. gen. Mihalț (jud. 
Alba) 7 p, 3. Șc. gen. Bou
reni 6 p. 4. Șc. gen. Drăg.ă- 
nești (jud. Olt) 4 
III-a : 1. Șc. gen. 
Teleorman) 9 p, 
Radu Negru 5 p, 
nr. 2 Brăila 5 p, 
Tițești (jud. Argeș) 5 p ;

seria a 
(jud. 
gen, 
gen. 
gen.

. , ... .... . . seria
a ÎV-a : 1. Șc. gen. Mărgineni 
(jud. Bacău) 4 p, 2. Șc. gen. 
Andrieșeni (jud. Iași) 4 p, 3. 
Șc. gen. Cristești (jud. Bis- 
trița-Năsăud) 4 p.

Conform regulamentului, 
primele echipe s-au calificat 
în turneul final. Confirmînd 
bunele aprecieri, jucătorii for
mației din comuna Olteni, su
periori atît la „prinderea" cît 
și la „bătaia** mingii; și-au 
depășit toți adversarii, cuce
rind primul titlu al campio
natului școlilor generale.

CLASAMENTUL: 1. Șc.
gen. Olteni, 18 p, 2. Șc. gen. 

JTurnu Roșu 13 p, 3. Șc. gen. 
AvrSmeni 11 p, 4. Șc. gen. 
Mărgineni 6 p.

Tr. IOANIȚESCU

fost omologată cu 
de 13—0 (cel mai 
al etapei) pentru

Petrolul Ploiești - performera etapei a II-a
Sîmbătă și duminică s-a 

desfășurat etapa a II-a a 
campionatului republican di
vizia A, bărbați și femei. 
Gazdele au cîștigat fără di
ficultate, excepție făcînd doar 
C.S.M. Reșița (Ia femei), care 
a cedat pe teren propriu în 
fața Voinței Tg. Mureș. Un 
rezultat foarte bun a obținut 
Petrolul Ploiești (m) 5514
p.d. — cel mai mare punctai 
al etapei,

MASCULIN
GLORIA BUCUREȘTI — 

GAZ METAN MEDIAȘ 
4985—4916 p.d. Diferența de 
scor dintre cele două forma-

p;
Olteni
2. Șc.
3. Se.
4. Șc.

RESPECTAȚI REGULAMENTUL
TOVARĂȘI

CLASAMENT FINAL

1. Dinamo

2.
3.
4.
5.
6.

Buc. 
Steaua Buc. 
Rapid Buc. 
Voința Cluj 
I.E.F.S. Buc. 
Crișul 
Oradea 
Polit. Cluj

8. Progresul 
Buc.

9. Vagonul 
Arad

10. Ind. linei 
Timișoara

7.

LJF'f
CONCURENȚII

AU ÎNCEPUT
SĂ OBOSEASCĂ!. ■ ■ ■

O dată intrat în faza fina
lă, mitingul hipic solicită tot 
mai serios rezistența celor 140 
de cai valizi care asigură 
componența programelor du
minicale de la Ploiești. Fe
nomenul, care înseamnă în 
fond trecerea de la probele 
de calificare la cele de par
ticipare obligatorie, a început, 
firesc, să imprime o oboseală 
generală. Generația de doi ani 
se pare că suportă mai ușor 
situația și ca atare din rîn- 
durile ei se desprind mereu 
elemente care să-și amelio
reze recordurile. Ceilalți 

$însă...
Deocamdată, pînă la „trans

plantarea" cîmpului de curse 
de la Ploiești la București un 
asemenea inconvenient nu 
poate fi evitat. în general, 
rezultatele înregistrate au 
fost scontate de asistență și 
din ansamblu] lor se cuvine 
a fi menționat dublul succes 
al formațiunilor lui Dinu și 
Teofil care au cucerit cîte 
două victorii. De altfel, după 
un an de interdicție, „amnis- 
tiații" Dinu și Marinescu au 
cules duminică primele succe
se reconfortante ! Au mai cîș
tigat : Glod — a cincea oară 
anul acesta — Colina, Dioda 
și Sotir.

Rezultate tehnice : 1. Coliua 
(T. Marinescu) 38,1, Hortansa, 
Camelia, 2. Zaraf (G. Solcan) 
36,3, Fruntașa, Oracol, 3. Glod 
(S. Mihăilescu) 32,2, Struț, 
Hindus, 4. Artera (V. Ispas) 
31,7, Iarba, Nutria, 5. Paleta 
(T. Dinu) 31, Eleșteu, Vama, 
6. Dioda (I. Toderaș) 32,6, Su
papa, Rouă, 7. Orga (T. Dinu) 
28,2, Jăratec, Mesteacăn, 8. So
tir (T. Marcu) 43,6, Florin, 
Voltaj.

Niddy DUMITRESCU

ții putea fi mai mare dacă 
schimbul 5 al bucureștenilor, 
Al. Carp, n-ar fi obținut cel 
mai slab punctaj al echipei 
— 794 p.d. Cel mai bun ju
cător al reuniunii a fost V. 
Toma (Gloria) cu 875 p.d. De 
la oaspeți, pe primul loc s-a 
clasat E. Kiss cp 860 p.d., iar 
A. Chirilă, din lotul național, 
a fost notat cu 853 p.d. (t.r.)

PETROLUL PLOIEȘTI — 
VOINȚA CLUJ 5514—5033 
p.d. în formă bună, ploiește- 
nii au surclasat pe clujeni. 
Cel mai slab rezultat al plo- 
ieștenilor (Gh. Vlădică — 
869 p.d.) a fost mai bup de- 

punctajul primului clasat 
la oaspeți (A. Vass 859). 
primele locuri s-au situat 
Vînătoru și P. Niculescu 
952, respectiv 944 

Bedrosian, coresp.)
OLIMPIA REȘIȚA 

INȚA TG. MUREȘ 
5115 p.d. S-au evidențiat Bă- 
iaș (904 p.d.), Rădulescu (897 
p.d.) de la gazde, respectiv, 
Soos (890 p.d.) și Eorder (887 
p.d. (D. Plăvitu, coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — 
C.F.R. TIMIȘOARA 5277— 
4988 p.d. Al. Vrînceanu și V. 
Măntoiu, cu 951 și, respectiv, 
925 p.d., au fost cei mai în 
formă popicari de la Rapid, 
stabilind rezultate excelente. 
De la oaspeți nici un jucător 
n-a reușit să treacă de hota
rul celor 900 p.d. (V. Săndu- 
lescu, coresp.)

FLACARA CÎMPINA -

p.d. (M.

— VO-
5180—

CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI 5204—5011 p.d. Ambe
le formații au evoluat la po
sibilitățile lor. (C. Vîrjoghie, 
coresp.)

FEMININ
HIDROMECANICA BRA

ȘOV — LAROMET BUCU■ 
REȘTI 2405—2325 p.d. Victo
rie meritată a brașovencelor. 
Viorica Orghidan 424, Ale
xandra Zavera 395, Margareta 
Grozea 375, Mariana Antuș 
396, Use Schmidt 413 și Mar
gareta Rotter 402 p.d. — pen
tru Hidromecanica, Ioana Țu- 
țuianu 392, Stela Andrei 
402 p.d., Anișoara Ologu și 
Elena Vasile 362, Elena Tran
dafir 419, Maria Sabo 379 și 
Ileana Predeanu 371 pentru 
Laromet. (C. Gruia, coresp. 
principal)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
VOINȚA BUCUREȘTI 2505 
—2479 p.d. Pînă la ultima pe
reche conduceau bucureșten
cele, dar localnicele, prin re
zultatul Ioanei Barna (461 
p.d.) au refăcut handicapul, - 
cîștigînd partida. (Z. Rîșno- 
veanu, coresp.)

RAPID BUCUREȘTI — 
U. T. ARAD 2342 — 2323 p.d. 
Cele mai bune jucătoare: 
Maria Popescu 416 p.d. (R) și 
Melania ~ ' 
428 p.d.

C.S.M. 
TA TG. 
p.d.

PETROLUL PLOIEȘTI — 
VOINȚA CLUJ 2392—2356

Babuțiu (U.T.A.)

REȘIȚA — VOIN-
MUREȘ 2321—2376

Partida Voința București — 
Hidromecanica Brașov (f) din 
cadrul etapei a III-a are loc 
azi după-amiază — ora 14 — 
pe arena Voința din Bucu
rești.

18 18 0 0 146- 44 36
18 16 0 2 133- 39 32
18 11 2 5 98- 75 24
18 7 3 8 92-103 17
18 8 0 10 72- 82 16

18 7 1 10 86- 86 15
18 4 3 11 69- 93 11

18 4 3 11 60- 89 11

18 5 1 12 51-109 11

18 2 3 13 60-147 7

ȘASE GALE

DE BOX
or-Clubul sportiv Olimpia 

ganizează campionatul de ti
neret al municipiului Bucu
rești. Prima reuniune se va 
disputa marți, de la ora 19, 
în saia Casei de cultură a sec
torului 4 (str. Turturele). Ce
lelalte gale i 31 octombrie, 3, 
5, 7 și 10 noiembrie vor avea 
loc în sala cinematografu

lui Grivița Roșie.

ORADEA, 28 (prin telefon). — 
In runda a 10-a, s-au jucat mal 
multe partide dîrz disputate șl 
de-bun nivel. Printre acestea fi
gurează partida cîștlgată de Mar
gareta Teodorescu la Rodlca 
Reicher, ceea ce i-a permis să 
revină în fruntea clasamentului. 
In același timp, Elisabeta Poli- 
hroniade și Gertrude Baum- 
starck (amîndouă cu negrele) lă
sau cîte o prețioasă jumătate de 
punct în remizele cu Maria Des- 
mlreanu și, respectiv, Emilia 
Chiș. Amîndouă fruntașele au 
însă o partidă mal puțin jucată 
decît Margareta Teodorescu. A- 
ceasta a cîștigat și întrerupta din 
runda precedentă, cu Margareta 
Perevoznlc.

Iată celelalte rezultate din run
da a 10-a : Suzana Makai — Ma- 
ria Pogorevici 1—0, Margareta 
Perevoznlc — Elena Răducanu 
0—1, Veturia Simu — Aurelia 
Solomonovici 1—0, Eleonora Jia- 
nu — Hilda Petri 1—0.. în cla
sament : Margareta Teodorescu
IVî—2>/î, Elisabeta Polihroniade 

și Getrude Baumstârck 6‘/s—2Vi, 
Maria Pogorevici 6Vt—3V>, Maria 
Desmlreanu 5*/«—41/», Rodica Rei
cher 5—4. ♦

Starea de fapt la care s-a 
ajuns în ceea ce privește dis
ciplina jucătorilor nu mai 
poate fi tolerată. Aproape că 
nu există meci la care să nu 
se observe proteste, vocife
rări, apostrofări și atitudini 
ireverențioase față de arbi
tri. Lista celor care comit 
ABATERI DE LA REGULA
MENT (pentru că, după cum 
vom vedea mai jos, despre 
așa ceva este, vorba) este prea 
lungă pentru a fi publicată, 
fie că este vorba de jucă
tori, fie de antrenori.

Cine poartă vina pentru 
comiterea atîtor acte de in
disciplină, care au urmări ne
faste atît în desfășurarea pro- 
priu-zisă a unui meci de bas
chet, cit și în incitarea pu
blicului ? Desigur, 
rînd jucătorii și 
care, prin gesturile 
comit, dovedesc fie 
terea regulamentului, fie ig
norarea lui premeditată. Dar, 
o vină aproape la fel de mare 
o au arbitrii, prin neaplica- 
rea preveddftlor regulamen
tare în vigoare. Cîteva spi
cuiri din actualul regulament 
sînt elocvente în acest sens. 
Regula a IX-a (Reguli de con
duită), paragraful A (Sporti
vitate), articolul 72, definește: 
„Desfășurarea normală a jo
cului cere deplină și cinstită 
colaborare intre membrii am
belor echipe, incluzînd pe an
trenori și înlocuitori, ca și 
pe arbitri și ajutoarele lor.

ARBITRI I

tn primul 
antrenorii 
pe care le 
necunoaș-

REZULTATE DIN DIVIZIA B
Rezultatele obținute în ul

tima etapă a turului campio
natelor de categoria B :

FEMININ, seria I : Șc. spor
tivă Ploiești — Pedagogic Ba
cău 12—6 (5—3) ; Liceul nr. 2 
Iași — Chimia Or. Victoria 
7—13 (5—3) ; Șc. sportivă Bu
zău — Șc. sportivă nr. 2
București 8—12 (5—4) ; Poli
tehnica Galați — I.E.F.S.
București 10—12 (5—7) ; seria 
a II-a : C.S.M. Sibiu — Voin
ța Sighișoara 16—6 
Universitatea Craiova — Șc. 
sportivă Tg.
(3—6).; Mureșul Tg. Mureș — 
Universitatea II Timișoara 
13—4 (9—1) ; Universitatea

(6—4) ;

Mureș

UZINA „AUTOBUZUL"
București, str. Ostrov nr. 3, Sectorul 5

ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ
TINICHIGII AUTO, LĂCĂTUȘI, STRUNGARI, SUDORI,

VOPSITORI, ȘLEFUITORI Șl CONDUCĂTORI AUTO

Pentru orice reiat ii, telefon 23.55.05

Cluj — Constructorul B. Mare 
11—8 (6—5).

MASCULIN, seria I: Știin
ța Palatul Culturii Ploiești — 
Pedagogic Bacău 11—21 
(3—10) ; Politehnica București
— Medicina Tg. Mureș 22—20 
(14—10) ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Tractorul Brașov 30—24 
(16—9); Agronomia Iași — 
Chimia Făgăraș 20—21 
(10—10) ; Cauciucul or. Gheor- 
ghiu-Dej — Voința București 
8—11 (4—6) ; seria a II : Glo
ria Arad — Textila Cisnădie 
14—13 (8—5) ; Universitatea 
Craiova—C.S.M. Reșița 18—23 
(8—15) ; Metalul Copșa Mică
— Știința Lovrin 16—15 (8—8).

DINAMO BACAU 
A ÎNTREPRINS UN TURNEU 

ÎN BULGARIA
Recent, echipa masculină 

Dinamo Bacău a participat la 
un turneu în localitatea Lo- 
veci (Bulgaria). Cîștigînd 
toate cele trei partide dispu
tate (29—14 cu Lokomotiv 
Pleven, 27—15 cu Karpați Lo- 
veci și 31—20 cu Lokomotiv 
Sofia), handbaliștii băcăuani 
au ocupat primul loc, avînd 
cei mai buni jucători în Pa- 
raschiv, Horobăț, Avramescu, 
Costache Mircea I și Cer- 
venca.

Ambele echipe au dreptul să 
facă totul pentru a obține 
victoria, dar aceasta trebuie 
realizată intr-un spirit de 
sportivitate și cinste. Orice 
abatere premeditată sau repe
tată de la această colaborare 
sau de la acest spirit va fi 
considerată ca o greșeală teh
nică și sancționată după cum 
prevăd următoarele articole'1. 
Să vedem prevederile ' artk. 
lului 73 (Greșeala tehnică 
jucătorului) i „Un jucător nu 
poate să nu țină seama de 
observațiile arbitrilor sau să 
folosească mijloace nesportive 
ca: a) să se adreseze unui 
arbitru sau să aibă discuții 
nerespectuoase cu el; b) să 
aducă injurii; c) să enerveze 
un adversar sau să-i împie
dice vederea agitînd mîinile 
aproape de ochii săi; d) șă 
întirzie desfășurarea jocului, 
împiedicând imediata repune
re în joc a mingii ; e) să nu 
ridice mina regulamentar 
cînd a fost sancționat cu o 
greșeală; f) să schimbe nu
mărul de joc fără să anunțe 
scorerul și arbitrul principal; 
g) să intre pe teren ca înlo
cuitor, fără să anunțe score
rul și fără să se prezinte ime
diat unui arbitru (cu excep
ția pauzei dintre reprize) sau 
să reintre pe teren în timpul 
unui timp mort, după ce pă
răsise terenul în timpul ace
luiași timp mort".

în continuare, regulamentul 
spune că infracțiunile de mai 
sus vor fi considerate greșeli 
tehnice și sancționate ca a- 
tare cînd sînt comise în mod ’ 
premeditat sau au un carac
ter nesportiv, precum și a- 
tunci cînd sînt neintenționa
te, dar sînt repetate după a- 
vertismentul pe care arbitrul 
trebuie să-1 dea jucătorului 
în culpă și antrenorului său.

Ge poate fi mai clar, tova
răși arbitri ? Nu este limpe
de că abaterile de la disci
plină, deci de la regulament, 
ale jucătorilor și ale antre
norilor, sînt o consecință fi
rească a nerespectării, de că
tre chiar dv., a prevederilor 
regulamentare ? De ce vă tîn- 
guiți atunci cînd baschetba- 
liștii_ discută cu dv. ca la... 
piață ? Regulamentul vă obli
gă șă asigurați desfășurarea 
unui meci în cele mai bune 
condiții, din toate punctele de 
vedere. Aplicați-11

D. STANCULESCU

P.S. Anticipînd parcă acest 
articol, arbitrii meciului Po
litehnica Iași — Steaua res
pectiv Gh. Rusu și V. Chio- 
reanu, l-au sancționat pe ju
cătorul St. Vișoianu (Politeh
nica) cu avertisment, greșeală 
tehnică și apoi l-au eliminat, 
în felul acesta, atmosfera, în
cinsă la un moment dat, s-a 
calmat. Sperăm că F.R.B. va 
ține seama că este vorba de 
un recidivist și îi va da o 
sancțiune usturătoare.

O PRODUCȚIE a studioului M. GORKI

imaginea MIHAIL și ANDREI KIRILLOV |

VITIA PEREVALOV

■&mubitscenariul LVOVSKI j | |

VIOLETTA HUSNULOVA
NATALIA SELEZNEVA
ALEKS ANDR IANVAREV
VERA ORLOVA

EVGHENI VESNIK
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REVISTA PRESEI PORTUGHEZE
Ziarele portugheze, apărute 

în dimineața zilei de luni, 
comentează pe larg partida 
dintre Portugalia și România. 
Pagini întregi, atît în ziarul 
de specialitate „Mundo De
sportivo" cît și în cunoscutul 
cotidian „A Boia" șînt dedica
te interviurilor, ■ fazelor de 
meci, diverselor aprecieri ale 
specialiștilor pe marginea 
meciului respectiv. Astfel, 
„Mundo Desportivo" găzduie
ște declarația antrenorului 
Otto Gloria, făcută imediat 
după meci și pe care v-o re
producem în întregime: „In
tr-adevăr, echipa noastră nu 
a prestat un joc spectaculos, 
dar, în schinib, a fost prac
tică învingînd cu 3—0. O 

victorie concludentă, de care 
sînt satisfăcut. în repriza se
cundă, după 
un avantaj 
echipa mea, 
un adversar
tot timpul, a preferat să-și 
economisească energia..."

Mărea majoritate a croni
cilor, deși conțin aprecieri 
favorabile la adresa rezulta
tului în sine, remarcă — cu 
totul judicios — nivelul spec
tacular modest al partidei.

— și așa a și fost — 
marcat". Ca o confir- 
a acestor păreri, foto- 
care deschide pagina 
citatului ziar, îl pre-

ce își asigurase 
de două goluri, 

nestimulatâ de 
care s-a apărat

Sub titlul „Bun augur pentru 
Mondialele din ’70“, cunoscu
tul comentator Jose Olimpio 
precizează în ziarul „A Bola“: 
„Meciul a fost de nivel me
diocru, dar fotbaliștii noștri 
au jucat mai clar și mai 
calm, speculînd slăbiciunile 
adversarului. Otto Gloria s-a 
dovedit din nou un bun stra
teg, Iimitînd sarcinile de joc 
ale lui Eusebio, pe care-1 bă
nuia 
sever 
mare 
grafia 
I-a a
zintă pe Eusebio, înconjurat 
de... cinci jucători români 1 

în încheiere, cîteva cuvin
te din comentariul lui Carlos 
Nogueira, apărut în „Mundo 
Desportivo": „...de la români 
singurii care merită apre
cieri favorabile au fost fun
dașii laterali, Mocanu și Săt- 
măreanu. Atacantul Lucescu, 
altfel cel mai bătăios din o- 
fensiva românilor, a făcut 
marea greșeală de a-1 lăsa 
liber pe 
sesorul 
ternic.
zut...“

fundașul Jacinto, po- 
unui șut foarte pu- 
Rezultatul s-a vă-

DUPĂ 0-3, LA • ••

(Urmare din pag. 1)

primirea

teren, lipsa lor de reacție chiar 
în condițiile favorabile create 
de slăbiciunile adversarului, 
resemnarea lor timpurie și ce
darea luptei după
primului gol. în meciul de 
duminică, echipa 
avut marea șansă să întîlneas- 
că un „11“ care, în cea mai 
mare parte a jocului, a fost 
umbra vestitei echipe ce a ob
ținut locul III la ultimul cam
pionat mondial din Anglia. 
Lipsită de aportul lui Torres și, 
după numai 14 minute de joc, 
și de cel al Simoes, cu un 
Eusebio nerefăeut după acci
dentul suferit nu de mult, 
echipa lusitană a prezentat evi
dente puncte nevralgice în 
toate compartimentele. în atac

noastră a

Pag. a 3-a

CUPA ROMÂNIEI

prin debu- 
la mijlocul

a contat mai mult 
tantul Jacinto Joao, 
terenului, veteranul Coluna a 
dispărut la un moment dat 
din joc, iar. apărarea imedi
ată a avut și ea fisuri. Dispre- 
țuind aceste neașteptate con
diții favorabile, fotbaliștii noș
tri au evoluat după un tipic 
falimentar. Apărare, apăra
re și iar apărare, singura so
luție pe care* o încearcă de 
atîția ani în 
în deplasare 
laritate, ne 
eșecuri.

N-am fi
noștri să eîștige aici la Lisa
bona, 
destă 
totul 
zării

jocurile susținute 
și care, cu regu- 

aduce numai

cerut jucătorilor

dar față de evoluția mo- 
a adversarului era cu 

legitimă pretenția reali- 
unui joc echilibrat și a

BILANȚUL ETAPEI A H a

unui rezultat onorabil. Nu s-a 
întîmplat așa pentru că fotba
liștii chemați să reprezinte cu
lorile naționale au cedat după 
mai puțin de o jumătate de 
oră.

Dacă adăugăm la această 
carență de fond și greșelile pri
vind concepția de joe a echi
pei noastre, avem explicația 
deplină a înfrîngerii de dumi
nică. Cu două vîrfuri, Pîrcălab- 
Dembrovschi, izolate între 5—6 
apărători portughezi, nu se 
puteau efectua contraatacuri 
care să aibă șansă de reușită. 
Ieșind din apărare cu mingi 
fără adresă, trimise la întîm- 
plare înainte, nici nu putea fi 
vorba de un joc construit. Dacă 
avem in vedere și faptul că 
atacarea adversarului cu min
gea s-a făcut greșit sau nu s-a 
făcut 
tatea 
zone

Joi, 7 noiembrie, are loc o 
etapă intermediară în cadrul 
Cupei României, contînd ca 
preliminară pentru „16“-imi, 
cînd vor intra în competiție 
și divizionarele A. Programul 
este următorul :

Nicolina Iași — Chimia Su
ceava, Victoria Roman — 
Ceahlăul P. Neamț, Metalul 
Buzău — Politehnica Galați, 
Oțelul Galați — Portul Con
stanța, Dunărea Giurgiu — 
Flacăra Moreni, Metalul Bucu
rești — Electronica Obor, 
Muncitorul Gura Ocniței —

F. C. ARGEȘ 
A PLECAT 
SPRE IZMIR

38 victorii acasă,
SERIA I

Știința Bacău — Foresta 
Fălticeni 0—0

Penicilina Iași — Cimentul 
Bicaz 1—2 (0—1)

Petrolul 
rul Gura 
(1-0)

Foresta 
Bacău 2—1 (1—1)

Minobradul Vatra 
— Nicolina Iași 0—0

Viitorul Botoșani — 
rul Dorohoi 4—1 (2—1)

Unirea Negrești — Victo
ria Roman 1—6 (1—2)

Textila Buhuși — Rarăul 
Cîmpulung Moldovenesc 3—1 
(1—0)

(Corespondenți: I. Iancu, 
V. Diaconescu, A. Stoianovici, 
N. Lazăr, H. Chiriluș, T. Un
gureanu, I. Vieru).

CLASAMENT
1. Foresta 

Fălticeni
2. Știința Bacău
3. Viit. Botoșani
4. Minerul G.

Humorului
5. Mlnobrad V.D.
6. Text. Buhuși
7. Vie». Roman
8. Penicilina

Iași
9. Nicolina Iași

10. Letea Bacău
11. Petr. Moinești
12. Foresta 

Ciurea
13. Ciment. Bicaz
14. Rarăul C-lung.
15. Fulgerul

Dorohoi
16. Unirea

Negrești
Etapa viitoare :

Moinești —
Humorului

durea

Mine-
2—1

Letea

Dorn£i

Fulge-

11 7 3 1 23-10 17
11 7 2 2 17- 6 16
11 6 1 4 24-15

4 19-13
3 14-14
4 24-13

11 6 1
11 5 3
11 5 2
11 5 2 4 20-19

11 4 3 4 15-13 
11 3 5 3 17-16 
11 5 1 5 11-18
11 5 0 6 20-14

11 5 0
11 4 2
11 3 3

11 3 2

13

13
13
12
12

11
11
11
10

6 17-20
5 15-19
5 15-19

6 15-23

10 •*
10

9

8

0
________  Foresta Ciurea 

— Viitorul Botoșani, Victoria Ro
man — Știința Bacău, Rarăul 
Cîmpulung — Cimentul Bicaz, 
Fulgerul Dorohoi — penicilina 
lași, Foresta Fălticeni — Petrolul 
Moinești, Unirea Negrești — Mi- 
nobradul Vatra Dornei, Nicolina 
Iași — Textila Buhușl, Letea Ba
cău — Minerul Gura Humorului.

SERIA A ll-A
Metalul Brăila — Chimia 

Mărășești 3—0 (1—0)
Șoimii Buzău — Stuful Tul

cea 1—0 (0—0) * -i i
Unirea Focșani — Metalul 

Buzău 4—2 (1—0)
Petrolul Berea — Ancora 

Galați 1—0 (0—0)
Gloria C.F.R. Galați 

Flamura roșie Tecuci 1 1
(1—0)S.U.T. Galați — Petrolistul 
Boldești 0—3 (echipa din Ga
lați este suspendată)

Rulmentul Bîrlad — Rapid 
Plopeni 0—0 .

Gloria Tecuci — Chimia 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
4—0 (1-0)

(Corespondenți: I. Baltag, 
M. Dumitru, A. Axente. M. 
Plopeșanu, V, Ștefănescu, S. 
Eliade și V. Doruș)

CLASAMENT 
‘ "7

7
6
5
5
4

1. Rapid Plopeni
2. Unirea Foc.
3. Petr. Boldești
4. Ancora Gl.
5. Șoimii Buzău
6. Met. Buzău
7. Gloria C.F.R.
x Galați
8. Rulm. Bîrlad
9. Petr. Berea

10. Met. Brăila
11. Stuful Tulcea

ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii

3 
î
2
2
2
3

1
3
3
4
4
4

20- 7
24-12
17- 13
18- 11
12-13
21- 16

17
15
14
12
12
11

5
3
4
2

__ ______  ______ 3
12. Chimia Gh. Gheor-

ghiu-Dej 11 3
13. FI. r. Tecuci 11 3
14. Chimia

Mârășești
15. SUT Galați
16. Gl. Tecuci

Etapa viitoare :

ii 
ii 
ii 
ii 
ii

1
5
3
6
4

4
3

11 4
11 2
11 3

5
3
4
3
4

0
4
1

4
5

16-16
11-11
16-20
13-14
8-10

8-15
18-20

7
5
7

17-20
12-19
11-25

11
11
11
10
10

8 
8 
7

Etapa viitoare : Petrolul Berea
— Petrolistul Boldești, S.U.T. Ga
lați — Ancora Galați, Metalul 
Brăila — Chimia Orașul _ Gn. 
Gheorghiu Dej, Metalul Buzău 
Rapid Plopeni, Gloria Tecuci 
Șoimii Buzău, Chimia Mărășești
— Rulmentul Bîrlad, Stuful rul- 
cea -- Flamura roșie Tecuci, U- 
nirea Focșani — Gloria C.F.K. 
Galați.

SERIA A lll-A
Celuloza Călărași — Uni

rea Mănăstirea 2—1 (0—0)
I.M.U. Medgidia — flacăra 

roșie București 5—0 (2—0)
Petrolul Videle — T.U G. 

București 1—1 U—0)
Cooperatorul Urziceni 

Cimentul Medgidia I—1 
(0—0)

Autobuzul București — O- 
limpia Giurgiu 4—2 (2—1)

Electrica Constanța — Ideal 
Cernavodă 4—0 (2—0)

Sirena București — Marina 
Mangalia 2—3 (0—1)

Ș. N. Oltenița in
constanța 2—0 (0—0)

(Corespondenți : I.
Al. Mavlea, V, Pancu, 
fiuc, A. Păpădie, E. Petre, D. 
Dumitrescu și M. Voicu)

CLASAMENT
1. IMU Medgidia
£. S.N. Oltenița
3. Autobuzul

Bucur ești
4. Cimentul 

Medgidia
5. Flacăra r. Buc.
6. TUG Buc.
7. Marina Mang.
8. Electr. C-ța.
5. Celuloza

Călărași
10. Olimp. Giurgiu
11. Ideal

Cernavodă

l.T.C.

Achim,
V. Ga-

11 7 4 0 25- 4 18
11 7 2 2 29- 7 16

11 5 4 2 19-12 14

11 5 4 2 17-12 14
11 6 2 3 19-15 14
11 4 4 3 20- 8 12
11 4 4 3 16-16 12
11 4 3 4 19-14 11

11 5 1 5 11-20 11
11 4 2 5 21-24 10

11344 13-21 10

Politehnica București, Chimia 
Rm. Vîlcea — Electroputere 
Craiova, Victoria Căi an — 
Metalul Hunedoara, Minerul 
Anina — Metalul T. Severin, 
U.M. Timișoara — C.S.M. Re
șița, Minerul Baia Mare — 
Olimpia Oradea, Arieșul Cîm- 
pia Turzii — C.F.R. Cluj, Soda 
Ocna Mureș — Gaz metan 
Mediaș, Chimica Tîrnăveni — 
C.S.M. Sibiu, Oltul Sf. Gheor
ghe — Steagul roșu Brașov.

Jocurile vor începe la orele 
13,30.

In caz de egalitate după 
consumarea celor 90 de mi
nute regulamentare, jocul se 
va prelungi cu două reprize 
a 15 minute. Dacă și după 
prelungiri, rezultatul se men
ține egal, se va califica pen
tru etapa următoare echipa a- 
flată în deplasare.

După un scurt antrena
ment efectuat în cursul di
mineții pe stadionul Dina
mo, din Capitală, ieri la 
amiază, formația piteștea- 
nă F. C. Argeș a părăsit 
Bucureștiul, Ia bordul unui 
avion special, îndreptîn- 
du-se spre Izmir (Turcia), 
unde, miercuri, va întîlni 
echipa locală Goztepe, in
tr-un meci contînd pentru 
turul al II-lea al C.O.T.

între noutățile de ultimă 
oră din tabăra piteșteană 
notăm absența portarului 
Ion Vasile, accidentat la 
Oradea, care nu a primit 
avizul medicului peniru a 
face deplasarea, și prezen
țele lui Barbu (restabilit) 
Și 
în 
ge 
de

LOTO-PRONOSPORT
Noua formulă „ 5 din 45“ la 

Pronoexpres a marcat la cele 
două concursuri obișnuite un 
frumos succes, dovedind că este 
extrem de avantajoasă pentru 
participant!, prin reducerea 
numărului total de numere de 
la 49 la 45 mărind astfel șan
sele de cîștig.

Pentru cunoașterea acestei 
formule, se fac următoarele 
precizări:

Participarea se face ca șl 
pînă acum cu taxe separate 
pentru cele două extrageri :

— 3 lei varianta simplă, pen
tru participarea la prima ex
tragere și

— 6 lei varianta simplă, pen
tru participarea la ambele ex
trageri.

Ca 
gerea 
t.icipa 
gere.

Tragerea va consta din două 
extrageri diferite :

Extragerea I — se extrag 6 
numere din 45 ;

Extragerea a ll-a — se ex
trag 7 numere din 45.

Categoriile de premii pe ex
trageri sînt următoarele :

Extragerea 1 — cat. I : 5 
din 6 ; a Il-a : 4 din 6 ; a IB-a 
3

avem 
mai completă a slă- 

echipei noastre.
căuta o scuză, vom 
totuși că scorul par-

ÎN DIVIZIA C
17 meciuri egale9 în deplasare

12. l.T.C. C-ța.
13. Petr. Videle
14. Sirena Buc.
15. Unirea

Mănăstirea
16. Coop. Urziceni

Etapa viitoare : Ideal Cernavo
dă — Marina Mangalia, Electrica 
Constanța — S. N. Oltenița, O- 
limpia Giurgiu — I.M.U. Medgi
dia, T.U.G. București — Flacăra 
roșie București, Cimentul Medgi
dia — Petrolul Videle, Autobuzul 
București — Sirena București, U- 
nirea Mănăstirea — l.T.C. Cons
tanța, Celuloza Călărași — Coope
ratorul Urziceni.

SERIA A IV-A
Caraiman Bușteni

merțul Alexandria 3—0(0—0) 
Minerul Cîmpulung Muscel 

— Unirea Drăgășani 1—0 
(1—0)

I.R.A. Cîmpina — Musce
lul Cîmpulung 2—0 (2—0)

Metalul Tîrgoviște — C.I.L. 
Rm. Vîlcea 3—1 (2—0)

Progresul Balș — Mașini 
unelte București 3—1 (1—1) 

Prahova Ploiești — Progre
sul Corabia 2—1 (0—1)

Tehnometal București — 
Chimia Tr. Măgurele 4—0 
(1-0)

Voința București — Carpați 
Sinaia 2—Q (2—0)

(Corespondenți: 
cea, D. Rădulescu, 
ghie, M. Avanu, D.
M. Sima, O. Andronic și T. 
Tokacek)

CLASAMENT
11 6 4
11 7 2 
11 6 2 
11 6 2

V. Zbar-
C. Vîrjo- 

Faraschiv,

1 27-14
2 16-13
3
3

Portarul bucureștean MOISE, boxează balonul. (Fază din par
tida Voința București—Carpați Sinaia: 2—0)

Foto l NICqLAE TOKAGEK
1
4
4

Pavlovicî — reintegrat 
echipă. Dobrin va ajun- 
la Izmir venind direct 
Ia Lisabona.

la timp, dîndu-i posibili- 
acestuia să avanseze în 
periculoase nouă, 

Imaginea 
biclunilor

Fără a 
menționa
tide! a luat amploare și dato
rită celor două grave erori de 
apărare. La primul gol, Co- 
man a greșit flagrant, iar Ia 
cel de al treilea, zidul efectuat 
în fața lui Gornea a fost 
parcă „clădit" de niște jucă
tori diletanți.

Interesante ca judecăți de 
valoare privind evoluția echi
pei noastre ni se par și ob
servațiile a doi neutri. Ar
bitrul galez L. CALLAGHAN 
Dacă românii ar fi renunțat 
azi la o defensivă exagerată, 
n-ar fi părăsit — după părerea 
mea — terenul învinși." ER
WIN BALLABIO, antrenorul 
echipei Elveției, prezent la 
acest joc în calitate de parte 
interesată: „Am asistat la un 
joc slab. N-am văzut nicicind 
echipa Portugaliei evoluînd atît 
de modest. Victoria la un scor 
net a gazdelor se datorează 
în mare 
exagerate 
care n-a 
atac, deși 
etnice."

REPREZENTATIVA
DE TINERET

ÎN R. D. GERMANĂ
Ieri a părăsit Capitala, pe 

calea aerului, echipa repre- 
zentâtivă de tineret, care, 
miercuri, va întîlni la Hal
berstadt (R.D.G.) echipa omo
loagă a Republicii Democrate 
Germane. A făcut deplasarea 
un lot de io jucători, înso
țiți de antrenorii federali D. 
Schileru și D. Teodorescu.

Miine, la Brașov

STEAGUL ROȘU - 
BONSUCCESO RIO DE JANEIRO

și în prezent la extra- 
a Il-a nu se poate par- 
separat de prima extra-

din 6.
Extragerea a ll-a — cat. A : 

5 din 7 ; B : 4 din 7 ; C : 3 din 
7.

Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor la tra
gerea concursului Pronoexpres 
„5 din 45” de miine. Tragerea 
va avea loc la București în sala 
din strada Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 19.00. Tra
gerea va fi radiodifuzată.

5. Med. Tg. M.
6. Avîntul Reghin
7. C.F.R. Sig.
8. Colorom 

Codiea

prică, I. Borgovan și I. Bo- 
țocan)

CLASAMENT
1. A.S.A. Sibiu 

Aurul Zlatna
3. Met. Copșa M.
4. Vict. Călan
5. Șt. Petroșeni
6. Soda Oc.

Mureș
7. Met. Aiud
8. Mureșul Deva
9. Min. Ghelar

10. Aurul Brad
11. Arieșul Turda
12. Arieșul

C. Turzii
13. Min. Baia 

de Arieș
14. Tehnofrig
15. Mureșul Luduș
16. Prog. Sibiu

11 7 1 3 21- 9 15
11 6 2 3 18-11 14
11
11
11

5 3 3
6 14

34 4

23-15 13
23-16
14-10

13
12

11 3 7
11 6 1
11 5 2

13- 9
17-19
12-13

13
13
12

4
5 2. 4

în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în țara 
noastră, echipa braziliană 
Bonsucceso întîlnește rnîine 
la Brașov, pe stadionul Tine
retului. cu începere de ia ora 
15,30, pe Steagul roșu.

măsură espectativei 
a echipei române, 

îndrăznit nimic in 
a avut condiții prt-

1215-18
12- 16 13

15-13 11
13- 9 10
9-13 9
9-21 8

U 5 2 
9. Chim. or. Vict. 11 “ ‘

10. Torpedo
Zărnești

11. Tract. Ev.
12. Carpați Bv.
13. Vitrom. Mediaș
14. Unirea 

Cristur
15. Voința Tîrnăv.
16. Min. Bălan

4 3 4
4 4
3 5
2 6

ii 
ii 
ii 
n

3
3
316

16
14
14

1. Met. Tîrgoviște
2. Carpați Sinaia
3. Prahova Pi.
4. Prog. Corabia
5. Caraiman 

Bușteni
6. I.R.Ă. Cimpina
7. Voința Buc.
8. Mașini unelte 

București 
Tehnonietal 
București 
Chim. Tr. Măg. 
Prog. Balș 
Comerțul 
Alexandria

13. C.I.L. Rm.
Vilcea

14. Muscelul 
C-lung

15. Minerul C-lung 
Muscel

16. Unirea 
Drăgășani

Etapa viitoare : — 
pulung — Progresul Balș, Chi
mia Tr. Măgurele — Voința 

' București, Unirea Drăgășani — 
Comerțul Alexandria, Caraiman 
Bușteni — Minerul Cîmpulung 
Muscel, Progresul Corabia — Me
talul Tîrgoviște, C.I.L. Rm. Vîl
cea — Carpați Sinaia, I.R.A. Cîm- 
pina — Prahova Ploiești, Tehno- 
metal București — Mașini unelte 
București.

SERIA A V-A
Minerul Bocșa — U. M.

Timișoara 2—5 (1—2)
Minerul Anina — Autora- 

pid Craiova 2—0 (1—0)
Energetica Tr. Severin —

Progresul Strehaia 4—1 (2—0) 
Metalul Topleț — Victoria

Caransebeș 0—0
Furnirul Deta — Minerul

Lupeni 4—2 (3—1)
Steagul roșu Plenița — Vo

ința Lugoj 1—0 (1—0)
Șoimii Timișoara — Mine

rul Motru 3—1 (2—0)
Dunărea Calafat — Victo

ria Tg. Jiu 3—1 (1—0)
(Corespondenți: I. Sanfi- 

roiu, Gh. Crăciunel, Gh. Ma- 
nafu, C. Avram, M. Băluș, S. 
Udriște, C. Crețu și St. Zvîg- 
nea)

21-14
14- 8

9.

10. 
11.
12.

17-17
21-21
10-13
13-16
13-20
19-12

12
12
12
11
11
10

4
4
4
5
5
5

5
5
5
5
5
4

2
2
2
1
1
2

11
11
11
11
11
11

11
PRONOEXPRES

2
11 1
11 1

13-16
9-22

11-32

7
4
3

premiile concursului nr. 43 
din 23 octombrie 1368

18-11
18- 9

13
12

11 5 3 3
4
5 26-16 11

11
11

11

11 
ii 
ii

11

11

11

11

5 2
5 1 11 2 5 4 7- 9 9
3 5 3 17-15 11

4
4
4

3

3

2

1

3
3
2

3

2

4

4

4
4
5

5

5

6

18-17
14-15
11-15

16-18

11-21

8-19

8-20

11
11
10

9

8

8

6

EXTRAGEREA I : Categoria a 
Il-a ! 96 variante a 1.239 lei; ca
tegoria a Hî-a : 2.577,5 a 46 lei.

EXTRAGEREA a ILa î Catego
ria A : 2,5 variante a 38.005 lei; 
B : 202,5 a 469 lei; C: 3.424,5 a 27 
lei.

Se reportează la categoria l, de 
la extragerea 1 a concursului ‘ur
mător, suma de 119.024 lei.

Etapa viitoare : 
raș “ 
metan Mediaș 
Mureș, Carpați Brașov — Avîntul 
Reghin, Minerul. Bătan — Voința 
Tîrnăveni, Unirea Cristurul Se
cuiesc — Lemnarul Odorheiul 
Secuiesc, Oltul Sf. Gheorghe — 
Chimia Orașul Victoria, Chimica 
Tîrnăveni — Colorom Codiea, 
Torpedo Zărnești — C.F.R. Si
ghișoara.

Chimia
Tractorul Brașov, 

Medicina

Făgă- 
Vitro- 

. Tg. După cum sîntem informați, cele patru echipe bucu- 
restene și forurile competente discută încă asupra oportu
nității organizării partidelor RAPID—STEAUA și PRO
GRESUL—DINAMO (etapa a Xl-a) în program cuplat, sîm- 
bătă, pe stadionul „23 August". în cazul în care echipele 
vor cădea de acord, prima partidă va începe la orele 13, 
iar următoarea la 14,45.

1 6
2 6
4 5

3 17

4
3
2

11
11
11
11

Cluj
9 
8
8 
7

Etapa viitoare : Aurul Zlatna —
Tehnotrlg Cluj, Mureșul Luduș — 
Știința Petroșeni, Mureșul Deva
— A.S.A. Sibiu, Victoria Călan — 
Arieșul Turda, Minerul Ghelar
— Minerul Baia de Arieș, Soda 
Ocna Mureș — Metalul Copșa 
Mică, Aurul Brad — Metalul 
Aiud, Progresul Sibiu — Arieșul 
Cîmpia Turzii.

SERIA A Vll-A
Steaua roșie Salon ta — Bi

horeana Marghita 0—0
Gloria Bistrița — CI.L. 

Gherla 1—0 (0—0)
Unirea I.A.S. Oradea — 

Bradul Vișeu 3—0 (2—0)
Minerul. Baia Sprie — To- 

pitorul Baia Mare 1—1 (0—9)
Someșul Satu Mare — Da

cia Oradea 0—1 (0—0)
Constructorul Baia Mare - - 

Victoria Cărei 1—2 (1—0)
C.I.L. Sighetul Marmației

— Olimpia Satu Mare 0—0
Unirea Dej — Dinamo Ora

dea 1—0 (1—0)
(Corespondenți: Gh. Co-

trău, S. Vasile, Ă. Domuța, A. 
Verba, T. Teodor. V Godja 
și A. Kontrai)

CLASAMENT
1. Olimpia Satu

Mare
2. Unirea Dej
3. Vict. Cărei
4. Unirea

I.A.S. Or.
5. C.I.L. Gherla .
6. Topitorui

Baia Mare
7. Gloria Bistr.
8. Din. Oradea 

9-10. Dacia Oradea 
9-10. Steaua roșie

Sălonta
11. C.I.L. Sighet
12. Bihoreana

Marghita
13. Constr. B.
14. Min. Baia

Sprie
15. Someșul Satu

Mare
16. Bradul Vișeu

Etapa viitoare :
— Victoria Cărei,
— Steaua roșie Salonta, Construc
torul Baia Mare — Someșul Satu 
Mare, Olimpia Satu Mare — 
C.I.L. Gherla, Dinamo Oradea — 
Unirea I.A.S. Oradea, C.I.L. Si
ghetul Marmației — Topitorui 
Baia Mare, Minerul Baia Sprie
— Unirea Dej, Bihoreana Mar
ghita — Gloria Bistrița.

SERIA A Vill-A
Lemnarul Odorheiul Secu

iesc — Minerul Bălan 4—1 
(4—0)

C.F.R Sighișoara — Oltul 
Sf. Gheorghe 2—2 (1—1)

Chimia Orașul Victoria — 
Chimica Tîrnăveni 0—0

Avîntul Reghin — Vitro- 
metan Mediaș 1—1 (1—0)

Medicina tg. Mureș — 
Chimia Făgaraș 0—2 . (0—1)

Tractorul Brașov 
rom Codiea 0—0

Torpedo Zărnești 
Cristurul Secuiesc

Voința Tîrnăveni 
păți Brașov 0—0.

(Corespondenți::
ga. I. Turjan, E. Aslan. L. 
Maior, A. Szabo, I. Hîrșu. C. 
Chiriac și Al. Ganea)

clasament
1. Chimica 

Tîrnăveni
2. Chim. Făgăraș
3. Oltul Sf. Gh.
4. Lemnarul

Odorhei

FOTBAL
CANADA LA PRIMA IN- 

FRÎNGERE
Returul meciului Canada— 

S.U.A., din grupa nord-ameri- 
cană a preliminariilor C.M., s-a 
disputat la Atlanta (S.U.A.), 
oferind gazdelor posibilitatea 
primei victorii in această gru
pă, iar canadienilor prima în- 
îrîngere: 1—0 (0—0) pentru
echipa S.U.A.

în același timp, o serie de 
vedete fotbalistice care acti
vează in liga americană susți
neau la New York un meci 
amical cu selecționata Israelu
lui, Rezultatul : 1—1(Q—0).
INCENDIU LA HAMPDEN 

PARK
Cu o săptămînă înaintea 

meciului Scoția-Austriâ, din 
preliminariile C.M., cel mai 
mare stadion din Glasgow, fai
mosul Hampden Park, a fost 
pe punctul de a fi devastat de 
un incendiu izbucnit la came
rele de sub tribuna principală. 
Intervenția promptă a pompie
rilor a pus capăt incendiului, 
dar pagubele se evaluează a fi 
considerabile. Un purtător de 
cuvînt al federației de fotbal 
scoțiene a dat asigurări, totuși, 
că stadionul va fi reamenajat 
corespunzător, pentru a găz
dui. la 6 noiembrie, meciul cu 
Austria.

TURNEU DE JUNIORI
Orașul Tunis va găzdui între 

22 și 29 decembrie un mare 
turneu internațional de fotbal 
rezervat echipelor de juniori. 
La acest turneu vor participa 
echipe din Republica Arabă 
Unită, Turcia, R. F. a Germa-

PE GLOB
niei, Spania, Libia, Franța, Ma
roc și Tunisia.

CAMPIONATE
ITALIA (etapa a IV-a): Fio

rentina—Milan 0—0, Inter—Ca
gliari 4—0, Juventus—Bologna
1— 0, Lanerossi—Atâlanta 1—0, 
Napoli—Roma 0—0, Pisa—Va
rese 1—1, Sampdoria— Palermo 
0—1, Verona—Torino 3—0, In 
clasament : Milan 7 p, Fioren
tina și Internazionale 6 p.

FRANȚA: Bastia—Monaco 
4—0, Marseille—Metz 0—1 
Nimes—Sedan 1—0, Nice—St. 
Ettienne 2—3, Lyon—Sochanx 
6—3, Rouen—Valenciennes 2—2, 
Rennes — Nantes 2—1, 
Bordeaux—Red Star 2—1, Stra
sbourg—Ajaccio 3—0. Conduce 
Bordeaux cu 14 p. înaintea lui 
St. Etienne cu 13 p (un joc mai 
puțin).

U.R.S.S. : Liderul campio
natului unional, echipa Dina-’ 
mo Kiev, a obținut o nouă vic
torie, de data aceasta în dauna 
formației Dinamo Minsk, pe 
care a întrecut-o cu scorul de
2— 1 (2—0). Intr-un alt meci, 
Dinamo Moscova a învins cu 
2—1 pe Torpedo Moscova.

R. D. GERMANA : Rezultate 
din campionatul de fotbal al 
R. D. Germane : Sachsenring 
Zwickau—F. C. Magdeburg 
0—0 : Hansa Rostock—Wisrhut 
Aue 3—1 ; Lokomotive Leipzig— 
Chemie Halle I—0 ; VorwBrts 
Berlin—Carl Zeiss Jena t—0 ; 
Rot Weiss Erfurt—Karl Marx 
Stadt 1-0.

® în preliminariile C. M., 
la Ndola : Zambia-Sudan 4—2 
(1-2).

A XVIII-a OLIMPIADĂ6-24 63
Muscelul Cîm-
11 0

11
11
11

8 3 0
8 2 1
7 2 2

20-
36-
29-

11
11

7 13
56 0

9
16-15
16- 15

12

11
11
11
11

5
4
4
4

2
3
1
1

4
4
6
6

16-18
16-11
13-14
12-17

12
11

9
9

CLASAMENT
6 :
6 :
5 :
6

1. Minerul Anina
2. Voința Lugoj
3. U.M. Tim.
4. Met. Topleț
5. Victoria 

Caransebeș
6. Min. Lupeni
7. St. r. Plenița
8. Prog. Strehaia
9. Dun. Calafat

10. Vict. Tg. Jiu
11. Furnirul Deta
12. Energ. Tr.

Severin
13. Min. Motru
14. Min. Bocșa
15. Șoimii Tim.
16. Autorapid Cv.

Etapa viitoare :

11
11
11
11

11
11
11
11
11
11
11

11
11
11
11
11

2 17- 5 15
3 13-11 14
3 28-13 13
4 20-18 13 M.

11
11

11
11

4
3

3
3

1
3

2
2

6
5

9
9

5-12
12-21

8
8

5
5
5
5
5
4
5

1
3
1
3
3

3
3
4
4
5
5
6

6
5
6
6
6

12-11
11-10
16-11
16-23
15-15
21-14
13-18

17-18
17-18
17-30
8-14
6-18

13
13
12
12
11
10
10

11 3 12-24

13-26 7
6

11.3
11 3
Bradul Vișeu 
Dacia Oradea

4
3
4
2 
2

Etapa viitoare : Victoria Tg. Jiu 
— Victoria Caransebeș, U.M.^ Ti
mișoara — 
rul Bocșa 
niță, Voința Lugoj . 
Motru, Minerul Anina 
iul Topleț, Dunărea Calafat — 
Șoimii Timișoara, Autorapid Cra
iova — Progresul Strehaia, K,i- 
nerul Lupeni — Energetica 
Severin.

SERIA A VI-A
Mureșul Deva — Știința 

Petroșeni 0—0
Aurul Zlatna — 

Călan 2—0 (0—0)
Metalul Aiud —

Sibiu 2—0 (I—0)
Minerul Baia de 

Tehnofrig Cluj 4—1 (1—1)
Metalul Copșa Mică —

Arieșul Turda 1—0 (0—0)
Minerul Ghelar — Arieșul

Cîmpia Turzii 1—0 (0—0)
Mureșul Luduș 

Ocna Mureș 0—1
A.S.A, Sibiu — 

1—0 (1—0).
(Corespondenți : 

N. Băișan, AI.

Furnirul Deta, Mjne- 
— Steagul roșu Ple- 

Mlnerul 
Meta-

Mi- 
Tr.

Victoria

Progresul

Arieș

; — Soda
(0-1)

Aurul Brad

1. Simion, 
Crișan, I 

Abrudeanu, M. Faliciu, V. O-

Colo

— Unirea
0—0
— Car-

A. Pialo-

2
2
1

31-10 17
26- 8 17
18-11 15

11 5 3 3 18-11 13

. DE
LUGANO, 28. — A doua 

adversară, a echipei României 
în turneul final, reprezentati
va Filipinelor, s-a prezentat 
din nou pe linia remarcabilei 
sale comportări, care o situ
ează printre revelațiile actua
lei ediții. Șahiștii filipinezi au 
rezistat dîrz presiunii exer
citate de echipa română la 
toate cele patru mese ale în- 
tîlnirii. O singură partidă a 
putut fi cîștigată de români 
înaintea epuizării rundei de 
duminică seara, Drimer în- 
t.recîndu-1 pe Castro, același 
care asigurase calificarea echi
pei filipineze în finală, prin- 
tr-o remiză-maraton în ultima 
zi a preliminariilor.

în celelalte partide, între
rupte, ale meciului România 
— Filipine, diferența de scor 
n-a mai putut fi majorată, 
deși Ghițescu a cîștigat — 
la prima masă — în fața lui 
Balinas, iar Ungureanu a fă
cut remiză cu Rodriguez. Fi- 
lipinezii au redus handicapul 
în partida Soos — Naranha, 
în care jucătorul român avu
sese situație dificilă, la între
rupere. Scorul general al în- 
tîlnirii : 2 1/2—1 1/2 pentru
România. Cu atît cîștigaseră 
în fața filipinezilor și șahiștii 
maghiari, în runda prece
dentă.

Derbiul rundei a 3-a a fost, 
fără îndoială, cel care opu
nea echipele Bulgariei și Un
gariei. Șahiștii bulgari, în for
mă deosebită Ia această Olim
piadă, au reușit să eîștige 
(2 1/2—11/2) datorită victoriei 
lui Tringov, la masa a doua, 
asupra lui Szabo. Celelalte 
partide au fost remize i Por- 
tisch — Boboțov, Lengyel — 
Pîdevski, Radulov — Barcza.

Reprezentativa sovietică, 
beneficiind de pe acum de o 
zestre apreciabilă de puncte, 
a mai făcut un pas spre titlul 
care trebuie să-i revină în 
mod normal i 3—1 cu. Ceho
slovacia (victorii ale lui Smîs- 
lov și Polugaevski). în același 
timp, echipa S.U.A., cu o pre
zență mai discretă pînă acum, 
a înscris o primă victorie con
cludentă : 4—0 cu Canada.

ȘAH
Reshevsky l-a învins într-o 
partidă frumoasă pe Yanov- 
sky, Lombardy pe Schullman, 
iar după întrerupere Evans și 
Benkd au definitivat succesul 
americanilor.

Un start greu în finală, îl 
au danezii. Larsen după o în- 
frîngere la Najdorf, în meciul 
cu Argentina, a pierdut și la 
Gligorici, astfel că Iugoslavia 
învinge Danemarca cu 3—1.

în celelalte două întîlniri 
din a treia rundă, după con
sumarea întreruptelor, Polo
nia a terminat egal (2—2) cu 
R. D. Germană, iar echipa 
R. F. a Germaniei a obținut 
o surprinzător de categorică 
victorie asupra Argentinei i 
3 1/2- 1'2.

★

Rezultate din runda a 4-a 
a turneului final (disputată 
aseară): Bulgaria — România 
3’/î—‘A, U.R.S.S. — Ungaria 
1‘A—‘A, (2), Cehoslovacia — 
R.D.G. 2*/j—172, Danemarca — 
Polonia 1—1 (2), R.F.G. -
Iugoslavia lVr—1>/2 (1). Ca
nada — Argentina */s—!A (3), 
Filipine — S.U.A. 2—1 (1).

în clasament conduce 
U.R.S.S. cu ll’A p, urmată de 
Iugoslavia cu 10 (1). Echipa 
României totalizează 8 puncte.

TELEX •
La Havana, s-a desfășurat o re
uniune atletică internațională. 
reunind o serie de participant 
la J.O. Cu acest prilej, echipa 
de ștafetă de 4x100 m a Cubei 
a fost cronometrată cu 39,9 cla- 
sîndu-se înaintea echipelor Po
loniei și U.R.S.S., ambele cu 
timpul de 40,5. Pe locul patru 
— Cuba B în 40,7, iar pe locul 
cinci — Italia 41,8. Echipa în
vingătoare a fost compusă din 
Ramirez, Morales, Montes și 
Figuerola.
■
In turneul international de 
tenis de -la Perth (Scoția), 
jucătoarea americancă Mary 
Ann Eisel a învins consecutiv pe 
englezoaica Virginia Wade,

RADIO •
ciștigătoarea de la Forest Hills, 
ru 7—5, 4—6, 7—5, iar apoi
pe Pat Walkden (Republica 
Sud-Africană) cu 6—3, 6—4.
Mary Ann Eisel întilnește în 
finală pe australianca Margaret 
Court.
■

La Friburg, cu priiejuj inau
gurării în localitate a unui 
patinoar, echipa de hochei 
vest-germană E. V. Fiissen a 
dispus de Dinamo București 
cu 3—0 (0—0, 1—0, 2—0).
■
Un accident de proporții s-a 
produs in timpul cursei auto
mobilistice de la Rockingham 
(North Carolina, S.U.A.). Nu

TELEFON
mai puțin de șapte mașini s-au 
ciocnit între ele, blocînd com
plet circuitul. Din fericire, 
conducătorii automobilelor
n-au suferit decît ușoate lezi
uni, dar cursa a trebuit să fie 
întreruptă pînă Ia îndepărta
rea mașinilor accidentate.■
în cadrul unei competiții in
ternaționale de tenis pe echipe, 
la Haga, selecționata Olan
dei a învins cu 4—0 for
mația Norvegiei. Dintre 
rezultatele înregistrate men

ționăm victoriile obținute 
de Tom Okker și Jan Hordijk, 
care i-au învins pe Lars Gal- 
tung cu 10—6, 4—6, 6—3 și res
pectiv pe Erik Ross cu 6—1, 
6-2.



FLASHURI MAREA încleștare
• John Robert Braithwaite 

are 43 de ani și este medic 
veterinar la Londra. Brai
thwaite a adus Angliei prima 
medalie de aur la talere. Fe- 
'ricit de succesul repurtat, el a 
■declarat ziariștilor prezenți pe 
poligon : „Consider că nu sînt 
■chiar atît de vîrstnic pentru 
tir. De aceea, sper să fiu pre
zent și la viitoarea Olimpiadă, 
cea din 1972“.

• Campionul olimpic al pro
bei celor 10 probe, americanul 
Bill Toomey, a fost supus, în 
țtrma tragerilor la sorți, la 
două controale anti-doping. A- 
ijalizele au fost negative, ast
fel că nu există nici un fel de 
dubiu asupra valabilității per
formanțelor sale.

• Moktar Ismail, președin
tele federației africane de a- 
tletism, a propus organizarea 
periodică a unei întîlniri în
tre reprezentativele continen
tale ale Europei și Africii.

9 Daniel Morelon este con
siderat astăzi cel mai bun ci
clist amator al lumii. Sportivul 
francez s-a născut la 24 iulie 
1944. Este înalt de 182 cm și 
cîntărește 78 kg. A debutat în 
1963 în marile competiții in
ternaționale, la campionatele 
mondiale, cînd s-a clasat al 
patrulea. La J.O. de la Tokio 

a obținut medalia de bronz 
în cursa de viteză. La Mexico, 
Morelon a înregistrat un fru
mos succes, care se adaugă ti
tlului de campion mondial cîș- 
tigat în 1966 la San Sebastian

• Comisia tehnică a Federa
ție! internaționale de gimnasti
că a hotărît să organizeze la 
Magglingen (Elveția), 19—23 
martie 1969, primul simpozion 
internațional al antrenorilor, 
cu tema : „Exercițiile liber a- 
lese și perspectiva lor".

ALBUM OLIMPIC

Festivitate de premiere a boxerilor de categoria grea. Puguistul american George Foreman a 
obținut medalia de aur și acum salută publicul de la Arena Mexico.

Telefoto A.P.-AGERPRES

Peste ani și ani, privind această fotografie, fără îndoială că atletul norvegian Arne Kval- 
heim își va aduce cu drag aminte de Olimpiada din Mexic. Nu atît pentru evoluția sa pe 
pista de la Stadio Universitario, cit pentru faptul că în zilele Jocurilor el și-a sărbătorit 
căsătoria în Sătul olimpic.

Telefoto A.P.-AGERPRES

A LUPTĂTORILOR
(Urmare din pag. I-a) 

minant al disputei Ia categoria 
57 kg.

In semifinale se mai aflau 
în concurs 7 sportivi. Cel mai 
slab clasat dintre ei: Baciu.

CONSTANTIN BUȘOI

Antrenorul emerit ION CORNEANU con
duce de aproape 12 ani pregătirea luptători
lor fruntași din România. Cu răbdare, mi
gală și pricepere el a șlefuit măiestria celor 
care au adus lauri și glorie sportului nostru.

A practicat luptele, evoluînd la categoria 
semigreilor, fiind selecționat de mai multe 
ori în echipa națională.

De tinăr l-a pasionat studiul. A urmat In
stitutul de Cultură Fizică, fiind mereu un 
student fruntaș. Mai mulți ani a fost apoi 
asistent la catedra de lupte.

Ion Corneanu este binecunoscut, nu numai 
în țară .ci și peste hotare, pentru studiile și 
cercetările sale în teoria și metodica luptelor. 
S-a Consacrat cu precădere cercetărilor în do
meniul pregătirii fizice, punînd cu succes în 
practică rezultatele cercetărilor științifice 
efectuate în această privință.

Este membru prezidențial al Biroului Fe
derației internaționale de lupte.

Succesele luptătorilor noștri, de la Mel
bourne încoace sînt strîns legate de mun
ca sa.

Ion Corneanu are 41 de ani.

Avea 5,5 puncte penalizare (!), 
în timp ce japonezul Koji Sa
kurama (medalie de argint la 
mondialele din 1966) avea doar 

3 puncte. Tușul magistral asu
pra reputatului luptător turc 
Kaya Oskan l-a adus pe Ba
ciu alături de sovieticul Co
cerghin, maghiarul Varga și 
grecul Moschidis în lupta pen
tru medalii. A urmat meciu! 
decisiv cu Ianoș Varga, multi
plu medaliat la „mondia
le" și „europene”, pe care 
Baciu trebuia să-1 învingă nea
părat pentru a-și adjudeca me
dalia de aur. Dar, refugiat în- 
tr-o apărare ermetică, sporti
vul maghiar a reușit să men
țină egalitatea, care îi aducea 
prețiosul trofeu de campion o- 
limpic. Tn desemnarea medaliei 
de aur a intervenit calculul: 
în timp ce Varga cîștigase la 
japonezul Sakurama, Baciu 
terminase la egalitate cu ace
lași sportiv. Ah, matematica !

Pentru desemnarea celorlalți 
doi laureați, situația era foarte 
complicată, trei concurenți (Ba
ciu, Cocerghin și Moschidis) a- 

flîndu-se într-o situație de per
fectă egalitate. Urmează, deci, 
un turneu de baraj. Baciu l-a 
învins prin tuș pe Moschidis 

și a fost descalificat împreună 
cu Cocerghin, deoarece fiecare 
primise cîte trei avertismente 
de „non combat". După ce 
Cocerghin a terminat doar la 
egalitate meciul său cu Moschi
dis, Baciu s-a văzut în sfîrșit, 
în posesia medaliei de argint, 
cucerită cu elita trudă. Dar. 
juriul s-a văzut iar in fața unei 
dileme în atribuirea medaliei de 
bronz. S-a apelat din nou la 
matematică : Cocerghin, cu mai 
multe victorii pe parcursul în
tregului turneu, a urcat pe po
dium.

DOUA OBSTACOLE 
N-AU PUTUT FI 

TRECUTE

NICOLAE MARTINESCU a- 
vea toate motivele să abordeze 
absolut deconectat ultimele a- 
salturi la categoria semigrei
lor. După turul IV el se afla 
de acum în posesia medaliei 
olimpice de bronz, cel puțin.

Dar, pe drumul spre aur sau 
argint îi stăteau două obsta
cole grele : bulgarul Boian Ra- 
dev (campionul olimpic de la 
Tokio) și sovieticul Nicolai Ia- 
covenko (campion mondial la 
București)., Martinescu nu s-a 
simțit niciodată prea bine in 
compania acestor adversari: eu 
Radev terminase, după mari 
eforturi, la egalitate în finala 
de la București, în timp ce, 
tot în Capitala țării noastre, la 
„mondiale", el pierduse prin 
tuș cu Iacovenko.

Cum Radev terminase la ega
litate cu campionul mondial, 
medalia de aur depindea acum 
de rezultatul celor doi în întîl- 
nirea cu Martinescu. Lesne de 
explicat în acest condiții ho- 
tărîrea acerbă manifestată atît 
de Radev cît și de Iacovenko. 
Din păcate, Martinescu n-a 
putut rezista puternicilor săi 
adversari. Oricum, însă, locul 
111, pe care s-a clasat, îl o- 
norează din plin.

ISTORIA SE REPETA

Mi-am amintit că SIMION 
POPESCU a cucerit medalia de 
argint la „mondialele" de anul 
trecut aflîndu-se în compania 
acelorași semifinaliștî: Roman 
Rurua (U.R.S.S.), Hideo Fuji
moto (Japonia) și Dimiter Ga- 
lincev (Bulgaria). La Bucu 
rești, însă, Popescu făcuse „re
miză'’ cu campionul mondial 
Rurua, în timp ce Fujimoto 
a pierdut prin tuș partida cu 
sportivul sovietic. La pista 
„Hielo Insurgentes", lucrurile 
s-au petrecut altfel: Fujimoto 
l-a depășit pe Popescu la punc
te, iar Rurua pe Galincev și re
prezentantul nostru, cu mai 
puține puncte „rele" decît bul
garul Galincev, a urcat pe 
treapta a treia a podiumului. 
Medaliile de aur și argint și 
le-au disputat cei doi învingă-

ADIOS, CIUDAD DE MEXICO!
(Urmare din pag. I-a)

care s-a prezentat cu întreg 
efectivul. Sportivii țării gaz
dă sînt îmbrăcațif’toți, în alb, 
ca niște heralzi ai păcii.

Din nou luminile stadionu
lui se sting pe jumătate și în 
clarobscurul care estompează 
contururile și creează o ambi
anță aparte, pe vastul stadi
on răsună, rînd pe rînd, Im
nul național grec, „Imnul bu
curiei" din simfonia a IX-a 
de Beethoven pentru R.F. a 
Germaniei și Imnul mexican. 
In acest timp, pe cele trei 
mari catarge situate în nordul 
stadionului se înalță drapele
le celor trei țări.

Pe podiumul așezat în mij
locul terenului, în fața lojei 
oficiale, urcă președintele Co
mitetului Internațional Olim
pic, Avery Brundage, însoțit de 
președintele comitetului de or
ganizare, arh. Pedro Ramirez 
Vazquez. Avery Brundage ros
tește o scurtă alocuțiune în 
limba spaniolă : „în numele 
Comitetului Internațional O- 
limpic, prezint președintelui 
Gustavo Diaz Ordaz și popo

tori. Dornic să schimbe cu aur 
argintul de la Tokio, sovieticul 
Rurua n-a riscat nimic în con
fruntarea cu japonezul Fuji
moto, fiindu-i suficient un egal. 
Ceea ce, de altfel, a și reușit.

...ȘI CEILALȚI

încheind capitolul medaîiați- 
lor noștri de la „greco-roma- 
ne”, să ne întoarcem privi
rile și spre alți băieți care 
deși n-au depus metal de preț 
în seiful delegației olimpice, 
au, totuși, meritul de a fi ro 
tunj it „pătrarul" punctelor. Fi
indcă, adunîndu-le și pe acelea 
de la „libere", luptătorii tota
lizează 25 p, adică un sfert din 
totalul zestrei noastre olimpice.

Să poposim mai întîi la „87 
kg” acolo unde un tînăr 'de ipe 
malul Dîmboviței a încurcat 
multe socoteli, reușind să-1 eli
mine pe dublul campion mon
dial, Tefik Kis (Turcia), să-1 
pună cu umerii pe saltea, în 
semifinale, pe bulgarul Peter 
Krumov (medalie de argint la 
Văsteras), să-i întreacă în fi
nal pe cehoslovacul Jiri Kor- 
manic (medalie de argint Ia To
kio), maghiarul Laszlo Sillal 
(medalie de aur la „mondialele"
găzduite de patinoarul „23 Au-
gust“ din Capitală), polonezul 
Czeslaw Kwiecinschi (medaliat 
la mari confruntări internațio
nale). Este vorba despre NICO- 
LAE NEGUȚ. El a ocupat locul 
IV.

In întrecerile greilor, deși se
rios handicapat de cîntar (era cu 
20—30 kg mai ușor decît princi
palii săi adversari). CONSTAN
TIN BUȘOI (105 kg) a făcut față 
onorabil competiției, clasîn- 
du-se pe locul 5, în urma unor 
coloși de gabaritul lui Istvan 
Kozma (140 kg !), Anatoli Roș
ei» (138 kg), sau Ragnar Sven- 
son (135 kg), dar înaintea Iui 
Ștefan Petrov (Bulgaria), Ed
ward Wojda (Polonia), Roland 
B'ăck (R.F.G.), Raymond Uyt- 
terhaege (Franța), Bekir Acsu 
(Turcia), maeștri reputați aî ca
tegoriei.

Specialiștii, văzîndu-1 pe Bu- 
șoi cum luptă și remareîndu-i 
curajul, spuneau: „Ce grozav 
ar fi băiatul acesta dacă ar 
mai crește cu 10—15 kilograme !"

In sfîrșit, ION ȚARANU, de 
asemenea pe locul 5 (la cat. 78 
kg), adaugă două puncte tota-

ION ȚARANU

Iului nostru. Față de palmare
sul său (locul II la „europene", 
de trei ori campion balcanic, lo
cul IV la „mondialele" de îa 
Yokohama, medalia de bronz 
la J.O. de Ia Roma) Țăranu 
putea spera mai sus și ne fă
cuse să speram la mai mult. 
Oricum, însă, a fi „punctat” la 
o competiție de anvergura Olim
piadei mexicane nu este chiar 
atît de puțin.

Tinerii ION ENACHE (cat. 70 
kg) și GHEORGHE BERCEANU 
(cat. 52 kg) au plecat fără 
puncte de la Ciudad dar cu 
prețioase învățăminte. Așteptăm 
să vedem cît mai curînd roa
dele lor.

rului mexican, autorităților o- 
rașului Giudad de Mexico și 
comitetului de organizare a 
Jocurilor, expresia gratitudi
nii noastre, cea mai profundă. 
Declar, acum, închisă cea de 
a XlX-a ediție a Jocurilor O- 
limpice și, potrivit tradiției, 
invit tineretul tuturor țărilor 
să se reunească peste patru 
ani la Miinchen, pentru a ce
lebra cu noi cea de a XX-a 
Olimpiadă. Fie ca flacăra 
olimpică să străbată vremuri
le, spre binele omenirii, cu 
tot mai mult entuziasm, cu 
tot mai multă cinste și ardoa
re”.

Luminile stadionului se 
sting complet. Un puternic 
fascicol de reflector se în
dreaptă spre catargul pe care 
fîlfiie marele drapel olimpic. 
Un ofițer al marinei militare 
mexicane coboară încet drape
lul olimpic într-o atmosferă 
de emoție care copleșește în
tregul stadion. Zece cădeți 
prind marginile drapelului pe 
care îl poartă orizontal spre 
ieșirea stadionului, în timp ce 
15 salve de tun salută acest 
ritual olimpic.

Italianul Klaus Dibiasi își primește răsplata pentru surprin
zătoarea dar meritata victorie în proba de sărituri de la 

platformă.

CLASAMENTE-NEOFICIALE

ALE OLIMPIADEI MEXICANE
întrecerile din cadrul celei 

de-a XIX-a Olimpiade de 
vară au prilejuit o adevărată 
mană cerească pentru marele 
număr al statisticienilor di
feritelor ramuri sportive. La 
Ciudad de Mexico au fost 
corectate zeci și zeci de re
corduri mondiale, olimpice și 
continentale, ca să nu mai 
vorbim de cele naționale. Dar 
despre această, pe drept cu- 
vînt numită, cavalcadă a re
cordurilor vom revent

Pentru astăzi ne-am propus 
să alcătuim o statistică-sin- 
teză privind clasarea (neofi
cială, desigur) a diferitelor 
țări în ansamblul întrecerilor 
olimpice. De fapt, tabelul ce 
urmează cuprinde trei clasa
mente l COLOANA A indică

IVVVIA I II III B
1. S.U.A. 45 27 34 106- 12. U.R.S.S. 29 32 30 91— 23. Japonia 11 7 7 25— 4
4. Ungaria 10 10 12 32— 35. R.D.G. 9 9 7 24— 4
6. Franța 7 3 5 15—10
7. Cehoslovacia 7 2 4 13—12
8. R.F.G. 5 10 10 25— 4
9. Australia 5 7 5 17— 8

10. M. Britanie 5 5 3 13—12
11. Polonia 5 2 11 18— 712. ROMANIA 4 6 5 15—10
13. Italia 3 4 9 16— 914. Kenya 3 4 2 9—14
15. Mexic 3 3 3 9—14
16. Iugoslavia 3 3 2 8—17
17. Olanda 3 3 1 7—19
18. Bulgaria 2 4 3 9—1419. Iran 2 12 5—2020 Suedia 2 11 4—23
21. Turcia 2 0 0 2—3022. Danemarca 14 3 8—17
23. Canada 13 1 5—20
24. Finlanda 12 1 4—23
25. Etiopia 110 2—30

Norvegia 110 2—30
27. N. Zeelandă 10 2 3—28
28. Tunisia 10 1 2—30
29. Pakistan 10 0 1—38

Venezuela 10 0 1—3831. Cuba 0 4 0 4—23
32. Austria 0 2 2 4—23
33. Elveția 0 14 5—2034. Mongolia 0 13 4—23
35. Brazilia 0 12 3—28
36. Coreea de Sud 0 11 2—30

Belgia 0 11 2—30
Uganda 0 11 2—30

39. Jamaica 0 10 1—38
Camerun 0 10 1—3841. Argentina 0 0 2 2—3042. Grecia 0 0 1 1—38
India 0 0 1 1—38
Taiwan 0 0 1 1—38
Peru 0 0 0 0
Trinidad-Tbg. 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0
Spania 0 0 0 0
Bahamas 0 0 0 0
Chile 0 0 0 0
B.A.U. 0 0 0 0
Porto Bico 0 0 0 0

O clipă liniștea pune iarăși 
stăpînire pe stadionul din ale 
cărui tribune vor începe să 
se reverse notele pline de nos
talgie ale cîntecului popular 
mexican „Las Golondrinas" 
(Rîndunelele). Ciudată simili
tudine. Și la noi, în patrie, 
în cîntecele care poartă fiorul 
melancoliilor de toamnă, re
găsim aceste mici călătoare 
înaripate. In timp ce nenu
măratele tarafuri de „mari
achi", răspîndite în tribune, 
execută acest turburător cin
ice,mulțimea agită batiste și 
pălării în semn de rămas bun.

Și iarăși se face întuneric 
pe_ stadion. Un trompet sună 
„stingerea" iar flacăra olimpi
că, în imensa ei cupă de me
tal, începe să se micșoreze, 
încet, încet, pînă se stinge cu 
totul. Mai înainte ca întuneri
cul deplin să învăluie stadio
nul, apare pe uriașul tablou 
luminos inscripția „MUN- 
CHEN ’72".

Pe cerul capitalei mexicane 
se aprind buchete de flori lu
minoase. Mereu mai multe, 
mereu mai variate. Fantasti
cele focuri de artificii lumi-
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clasarea țărilor în funcție d< 
totalul medaliilor de aur cu
cerite de sportivii lor, CO
LOANA B înfățișează clasa
mentul alcătuit pe baza nu
mărului total de medalii, iar 
COLOANA C, ordinea țărilor, 
după numărul punctelor acu
mulate (7 pentru locul I, 5 
p — II, 4 p — III... 1 p — VI).

Potrivit acestor calcule, re
petăm neoficiale, pentru că 
la J.O. nu se alcătuiesc ase
menea clasamente, delegația 
olimpică a ROMÂNIEI ocupă 
locul 12 îr» primul clasament, 
locul 10 în cel de-al doilea și 
13 în al treilea, ceea ce este 
un succes în contextul des
fășurării de forțe ale sportu
lui mondial Ia ora „MEXI
CO ’68“.

-32
—30
—30
—35
—41
—41
—25
—27 
—24
-29

—43 
—47 
—47 
—49
—50

nează stadionul ca ziua... Iar 
„mariachi" cîntă, mai cu foc, 
„Las golondrinas" și alte me
lodii populare mexicane. Fes
tivitatea de închidere a Jocu
rilor a trecut din etapa oficia
lă, desfășurată după canoane 
precise, la etapa pe care își 
pune puternic amprenta „cu
loarea locală". Asistăm, par
că, la o uriașă „fiesta", plină 
de mișcare și colorit.

Luminile stadionului se a- 
prind din nou. Cadeții purtă
tori de pancarte încep să 
părăsească stadionul urmați 
de purtătorii drapelelor și de 
sportivi care răspund cu ges
turi largi aplauzelor și acla
mațiilor din tribune.

Este ora 19,35. Pe stadionul 
olimpic răsună Imnul mexi
can reluat de zeci de mii de 
glasuri din tribune. Publicul 
agită din nou batiste și pălă
rii, aprinde torțe improvizate 
din hîrtie de ziar. De o parte 
și de alta, sportivi și specta
tori, își strigă „Adios, adios"!

Adio, Olimpiadă mexicană!


