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Cu gîndul
la J. O
de la

Miinchen...

a

Se o u r 11 e impresionantelor 
Jocuri Olimpice de la Ciudad 
de Mexico mai dăinuie tacă pu
ternic, presa internațională con
tinuă să le acorde numeroasa 
comentarii... Și iată că pe acest 
fond se vorbește, timid desigur, 
și de viitoarea ediție a celei mai 
mari întreceri sportive. Olimpia
da din anul 1972, de la Miinchen. 
Prilejul nl-1 oferă speranțele gim
nasticii noastre, tinerele de 12 
pini la 16 ani, care au evoluat 
simbăta trecută ta localitatea 
Neutraubling din R. F. a Ger
maniei, in compania unei selec
ționate similare a țării gazdă.

Echipa de tinere gimnaste
României, alcătuită din fete care 
B-au remarcat in concursurile in
terne și internaționale din acest 
sin, a produs o excelentă im
presie la Neutraubling, ciindu-ne 
Îndreptățite speranțe pentru o 
bună pregătire și o frumoasă 
comportare la concursurile Ia 
care, cu siguranță, vor participa 
bl anii viitori.

Rodica Secoșan, Felicia Dor- 
nea, Mia Variu, Elisabeta Turcu, 
Otelia Alexa și (mai puțin) Van
da Ispravnicii au concurat cu 
multă siguranță la toate apara
tele, n-au avut nici o ratare, 
Iar despre dificultatea exerciții- 
ior specialiștii care au urmărit 
întrecerea au avut numai cuvin
te de laudă. Primele cinci gim
naste amintite s-au clasat în or
dinea menționată pe primele 

locuri la individual compus, iar 
Se echipe România a realizat

18,75 p, față de cele 176,55 ale 
formației țării gazdă.

Să fie osce aceasta un semn 
tan ai gimnasticii pentru viitoa
rea ediție a Jocurilor Olimpice 
de Ir Mftaehen 1 
ț
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CAMPIONATUL REPUBLICAN FEMININ DE ȘAH Astăzi, fotbaliștii noștri Susțin

noi întîlniri internaționale

ORADEA, 29 (prin telefon).
— Cele trei fruntașe ale fi
nalei campionatului feminin" 
de șah al țării — Teodorescu, 
Baumstarck și Polihroniade — 
mențin distanțele minime și 
după consumarea rundei a 
U-a. în aceasta, derbiul Poli
hroniade — Teodorescu s-a 
încheiat remiză după 36 de 
mutări de luptă, astfel că ac
tuala deținătoare a primului 
loc păstrează o jumătate de 
punct avans, dar și o partidă 
mai mult jucată.

în celelalte partide, au fost 
consemnate rezultatele: Baum
starck — Jianu 1—0, Reicher

— Perevoznic 0—1, Petri — 
Desmireanu 0—1, Răducanu
— Simu 1—0, Pogorevici ■— 
Chiș 1/2—1/2. S-a întrerupt 
partida Aurelia Solomonovici
— Margareta Juncu.

Iată clasamentul : Margare
ta Teodorescu 8—3, Gertrude 
Baumstarck 7 1/2—2 1/2, Elisa
beta Polihroniade 7—3, Maria 
Desmireanu 6 1/2—4 1/2, Ma
ria Pogorevici 6—4, Elena Ră
ducanu și Margareta Perevoz
nic 5 1/2—4 1/2, Rodica Reicher 
și SUzana Makai 5—5, Emilia 
Chiș și Eleonora Jianu 5—6, 
Veturia Simu 4—6, Margareta 
Juncu 31/2—51/2 (1), Hilda

Petri 1 172—8 172 (1), Aurelia 
Solomonovici 1—8 (1).

Ultimele adversare ale frun
tașelor vor fi: Margareta Teo
dorescu — Petri, Baumstarck, 
Pogorevici ; Gertrude Baum
starck — Desmireanu, Teodo- 
reseu, Reicher, Polihroniade ; 
Elisabeta Polihroniade — Rei
cher, Perevoznic, Petri, Baum
starck.

LA IZMIR: G0ZTEPE-F.C. ARGEȘ, IN „CUPA ORAȘELOR TiRGURI

LA HALBERSTADT: ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ,
MECI AMICAL ÎNTRE FORMAȚIILE DE TINERET

(Relatările trimișilor noștri speciali

CAMPIONII MONDIALI

KJELL JOHANSSON Șl HANS ALSER

LA BUCUREȘTI

în vederea întîlnirii internaționale de tenis de masă 
cadrul „Ligii europene” România—Suedia, oaspeții au anunțat că 
vor deplasa următoarea formație : Kjell Johansson, Hans Alser, 
Karl Johann Bernhard și Marita .Veidert, căpitanul echipei 
fiind Christer Johansson.

După cum se știe, reprezentativa masculină a Suediei 
campioană a continentului, iar cuplul Johansson—Alser dețin 
titlul suprem la dublu bărbați.

IN CURÎND PRIMELE JOCURI
DE HOCHEI PE GHEAȚĂsc ra. 

țțyi"

Moment palpitant 
gheață dar pericolul

specific jocului de hocheila poartă,
a fost evitat. Cel puțin pentru cîteva clipe... 

Foto : A. NEAGU

pe

tului au dispărut partidele în 
care se înregistrau diferențe 
de scor mari, dezamăgitoare 
prin proporțiile lor, meciuri 
ce nu contribuiau cu nimic la 
un cit de mic progres în ho
cheiul nostru, șe va realiza, 
mai rapid, saltul mult aș
teptat.

în afară de aceasta, sîntem 
optimiști pentru că cele 5 for
mații au beneficiat anul a- 
cesta de aceleași condiții de 
pregătire, toate efectuînd tur-

I

Cel mai grăbit dintre spor
turile specifice iernii, hocheiul 
pe gheață, nu-și dezminte re- 
numele nici în acest sezon.

Astfel, în ziua de miercuri 
6 noiembrie, patinoarul arti
ficial „23 August" va găzdui 
prima etapă din cadrul noii 
ediții a campionatului națio
nali Se știe — ziarul nostru 
a publicat la timp — că a- 
ceastă competiție se va desfă
șura, începînd din acest an, 
după o nouă formulă, ale că-

rei principale caracteristici 
sînt acelea că s-a redus nu
mărul formațiilor participan
te la categoria A, urmărin- 
du-se realizarea unui progres 
valoric. în cadrul categoriei 
A se vor întrece 
echipe : Dinamo
Steaua, Avîntul M. Ciur, A- 
gronomia Cluj și Petrol-Geo- 
logie București.

Avem toate motivele să spe
răm că- în aceste condiții, 
cînd din programul campiona-

numai 5
București,

CUMPLITĂ

ÎNVĂLMĂȘEALĂ.

Iată cum arăta pista auto- 
dramului de la P.ockingham 
(New Carolina, S.U.A.), dumi
nică după amiază, 
tul dezastruosului 
care s-au ciocnit 
mobile. Era chiar
timului tur ți cursa a trebuit 
să fie întreruptă pînă la înde
părtarea mașinilor accidentate. 
Din ftficire, n-au fost morți, 
ci doar răniți ușor...

Telefoto : ASSOCIATED PRESS

MUNCHEN OLIMPIADĂ

Turneul final al florei 
aur. Iată-l pe campion

ru Ionel Drîmbă a aflat încununarea strădaniilor sale : medalia de 
în timpul asaltului susținut cu maghiarul Jeno Kamuti, clasat pe locul secund

Foto ! U.P.I.

A XIX' OLIMPIADA J

miercuri 6 noiem-

Avîntul

Programul turului primei 
manșe a campionatului (în 
total sînt trei) este urmă
torul : 
brie : Steaua—Petrol Geo
logie, Dinamo
M. Ciuc ; joi 7 noiembrie : 
Avîntul — Petrol Geologie, 
Dinamo—Agronomia Cluj ; 
vineri 8 noiembrie: Agro
nomia — Petrol Geologie, 
Steaua — Avîntul : sîmbâ- 
tă 9 noiembrie : Dinamo — 
Petrol Geologie, Steaua, — 
Agronomia: duminică, 10 
noiembrie: Avîntul — A- 
gronomia, Steaua — Dina
mo. Primele jocuri încep 
la ora 17, iar celelalte la 
ora 19 în fiecare zi.

Miercuri 13 noiembrie 
începe, după același pro
gram, returul acestei prime 
manșe.

nee de pregătire și verificare 
în perioada premergătoare 
campionatului. Chiar și arbi
trii s-au „contaminat" de a- 
ceastă atmosferă febrilă de 
pregătire și, nu cu mult timp 
în urmă, ei au participat la 
o consfătuire, în cadrul că
reia dl. Kust Hauser (Elveția), 
membru al comisiei de arbitri 
a L.I.H.G., i-a ajutat să se 
pună la punct eu ultimele 
noutăți din domeniul, să re
cunoaștem atît de dificil, al 
arbitrajului în hocheiul pe 
gheață. Deci, sînt întrunite a- 
proape toate condițiile pentru 
ca în ziua meciului România 
— Anglia, aceia dintre spec
tatori care vor vrea să facă 
după fotbal și o „cură® de 
hochei să se oprească la pati
noar și să asiste la partide de 
calitate.

DISTANTELOR SCURTE"
Jocurile Olimpice de la Ciudad 

de Mexico s-au încheiat -și gîn- 
durile sportivilor, mai ales ale 
celor mal tineri, se îndreaptă 
acum spre viitoarea Olimpiadă, 
a XX-a, care va avea loc în 
anul 1972 la Miinchen.

Secretarul comitetului de orga
nizare a J.O. de la Miinchen, 
HERBERT KUNZE, a acordat tri
misului Agerpres, Ilie Goga, un 
scurt interviu pe tema Jocurilor 
mexicane și a celor... miinche- 
neze.

leviziune înalt de 290 m și 
sală de sport sînt deja 
nate. Totul este grupat 
suprafață de 2,8 milioane 
pătrați.

o 
termi- 
pe o 
metri

— Prin ce credeți câ 
caracteriza cea de-a 
Olimpiadă I

■ Dorința noastră este de

se va
2.0-a

— Cs impresie v-au făcut 
Jocurile de la Mexico ?

— Extraordinară ! stadioanele, 
sălile de sport, velodromul, toate 
bazele sportive le găsesc admi
rabile. Arhitecfii mexicani nu se 
dezmint. Ambianța, decorul, cu
loarea acestor Jocuri, sini ini
mitabile. Aș spune același lucru 
despre recorduri, deși specialiș
tii susțin că peste patru ani vor 
fi doborîte și mai multe recor
duri. Personal m-aș bucura să 
sg împlinească aceste previziuni

— In ce stadiu se află pre
gătirile Olimpiadei de la 
Miinchen 7

— Dorința noastră este de a or
ganiza jocuri simple, precise șl 
in același timp vesele, tinerești. 
Exigențele vor fi deosebite cină 
ne glndim că programul va cu
prinde probabil 21 de discipline 
sportive, și numărul concuren- 
ților, ziariștilor și vizitatorilor va 
fi foarte mare. Emblema Jocu
rilor din 1S72, aleasă din 2333 de 
proiecte, este spirala, simbol al 
dinamismului sportului și al cul
turii. In sfirșit, dorim ca tema 
dominantă a Olimpiadei jubiliare 
să fie prietenia, colaborarea intre 
toate țările și popoarele, fuziu
nea dintre artă și sport, aceasta 
pentru a continua tradițiile Olim
piadelor antice, reînviate cu attta 
succes in timpul Jocurilor ds la
Ciudad as Mexico,

AL DOILEA LOT DE SPORTIVI OLIMPICI 
S-A ÎNAPOIAT DIN MEXIC

Marți după amiază s-a înapoiat în Capitală cel de al 
doilea lot olimpic al României. Joi, în jurul orei 11, vor 
sosi și ceilalți componenți ai delegației sportive a' țării 
noastre. Grupul va cuprinde pe toți medaliații olimpici și 
pe cei clasați pe primele șase locuri.

FLASHURI
REDUCEREA 

PROGRAMULUI 
LA NATAȚIE ?

Federația 
ternațională 
natație, întrunită 
la Ciudad 
xico, a 
reducerea 
gramului 
cursului de înot 
din cadrul viitoa
rei ediții a J.O. 
de la Munchen, 
în baza unui cri
teriu ce urmează 
să fie definitivat 
ulterior (supri
marea unor pro
be, sau a unor 
semifinale). Ga-

în
de

de Me- 
hotărît 

pro- 
con-

lendarul întrece
rilor olimpice va 
fi redus, de ase
menea, la șapte 
sau opt zile.

în ce privește 
campionatul mon
dial de natație, 
a cărei primă e- 
diție va avea loc 
In 1971, s-a sta
bilit că fiecare 
țară va avea 
dreptul să înscrie 
numai doi coti- 
curenți la fieca
re probă.

Ca președinte 
al F.I.N.A. a fost 
ales Jaime Os- 
tos (Mexic).

POST FESTUM!

Comisia pentru 
fotbal amator din 
cadrul F.I.F.A. a 
anunțat luarea unor 
măsuri disciplinare 
împotriva jucăto
rilor eliminați de 
pe teren în timpul 
disputării finalei 
turneului olimpic de 
fotbal. Jucătorul 
bulgar Atanas Hris- 
tov a fost suspen
dat pe timp de un 
an de Ia toate me
ciurile internațio
nale pentru compor
tare nesportivă față 
de arbitru. Jucă
torii Țvetan Dimi
trov, Klril Ivkov 
(Bulgaria) și Istvan 
luhasz (Ungaria) au 
fost suspendați pen
tru cîte două me
ciuri internaționale.

— Am început pregătirile chiar 
din ziua de 26 aprilie 1366 cînd 
s-a anunțat alegerea capitalei 
Bavariei ca gazdă a Jocurilor 
Olimpice din 1972. Acum orașul 
întreg este un șantier. Se alia 
în construcție o " ' 
și drumuri care 
irul orașului de 
și satul olimpic. 
Munchen vor fi 
țeTor scurte. Stadionul olimpic de 
80 000 de locuri, două săli de 
sport, piscina, velodromul, satul 
olimpic, centrul de presă vor 
fi construite la 4 km de 
oraș, la Oberwiesenfeld, intr-un 
complex unitar. Distanțele din
tre diferitele baze vor putea fi 
parcurse pe jos. Turnul • âe te

linie de metro 
vor lega cen- 
bazele sportive 
Jocurile de la 

Jocurile distan-
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Jocurile iși urmează cursul

in momen- 
acciăent, în 
șapte auto- 
înaintea ul-

M g

S-a lăsat amurgul peste 
Mexico ! Soarele olimpic va 
răsări din nou peste patru 
ani. Moștenirea e grea pen- 
tru că impresiile fascinan
te sînt încă proaspete. Stă
ruie încă în ochi culorile

orbitoare, amețitoare, cărora numai o na
tură luxuriantă ca aceea mexicană putea 
să le confere armonie cromatică. Stăruie 
în minte și în suflet alîtea și atîtea lucruri 
care vor trece Jocurile mexicane în al
bumul celor mai frumoase amintiri. De 
aceea ni se pare acum că moștenirea va 
fi grea. Să reunești atîtea virtuți ale firii, 
culturii, exercițiilor fizice, într-o desfășu
rare unică, plină de splendoare, nu e 
prea ușor. Sarcina capitalei bavareze, vi
itoarea gazdă, va fi dificilă.

Dar ciclul cvadrienal al Jocurilor își ur
mează cursul cu o uluitoare perseverență 
și de fiecare dată, din patru în patru ani, 
descoperim fațete noi cară nu refuză tra
diția, ci i se integrează. Jocurile de la 
Atena din 1896, primele ale erei moderne, 
ne-au lăsat acea fantastică alergare care 
rămîne cununa probelor atletice, marato
nul lui Spiros Luis, al lui Dorando Pietri, 
al lui Koiehmainen, al lui Zatopek, al lui 
Bikila Abebe și al compatriotului său 
Mamo Wolde. în 1920, Anversul ne oferă 
drapelul olimpic și jurămîntul solemn a! 
atletului. în vecinătatea Hollywodului, la 
Los Angeles, apare în 1932 primul sat 
olimpic adevărat. Mai tîrziu se realizează 
geniala idee a purtării tortei olimpice din 
Eiada pînă în orașul gazdă al Jocurilor.

Zestrea Jocurilor antice este și ea fruc
tificată. Jocurile lui Milon din Crotona, 
Teagene din Tasos sau Leonidas din Ro
dos, au fost reînviate, corectate, puse la 
diapazonul vieții moderne, fără a pierde 
ceva din eroismul lor spectacular. La Ciu
dad de Mexico, o dată cu medalia de aur, 
învingătorii au primit, pe podium, în cu
tiuțe de țiplă, ramura de măslin care a 
consacrat 2744 de ani în urmă și biruința 
pe un stadiu a lui Corebos din Elis. . A 
reînviat tradiția „kotinos"-uluL Imaginația, 
în mod firesc stîrnitâ la Mexic, a dus la 
o nouă propunere. Jean de Beaumont, 
membru marcant al C.I.O. și președinte ai 
C. O. Francez, ne-a comunicat intenția 
sa de a propune renașterea curselor cu 
care, pe care le cînta Pindar. Nu e vorba 
desigur — dacă intenția se realizează — 
decît de curse demonstrative pentru a că
ror reușită contele francez s-a angajat să 
pună lă dispoziție și caii necesari. Vom 
vedea așadar, ia răstimp de 2652 de ani 
de la apariția lor ia Olimpia, din nou 
cvadrige alergînd ca vîntul pe hipodro
mul olimpic? Poate. Miinchenul are și ei 
nevoie de o notă de originalitate, pe care 
acum încă nu o putem Dănui.

Tot ce putem spune este că universali
tatea, forța și frumusețea Jocurilor Olim
pice stă tocmai în această permanentă 
îmbinare a tradiției cu contemporaneita
tea. Mexicul a fost sublim. Ce va fi peste 
patru ani ?

Emanuel VALERiU 
Ciudad de Mexico, 29 octombrie.
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SĂ FIM SERIOȘI!
fede- 
să le 
in a- 
lotul

INTERVIUL NOSTRU :'le răspunde dl. KURT HAUSER (Elveția) membru al Comisiei
de regulament și arbitraj a L.I.H-G-

N-am avut posibilitatea să 
subliniem ultimele inițiative ale 
F. R. Ciclism: alcătuirea unui 
judicios plan de perspectivă — 
care vizează J.O. de la Miinchen 
— și discutarea alcătuirii lo
turilor naționale pentru sezo
nul viitor. Ne pare rău, dar nu 
este vina noastră. $i aceasta 
pentru că, simultan cu cele 
două inițiative, activiștii aces
tei federații aii dat dovadă de 
o clemență ieșită din comun, 
total inoportună în condițiile in 
care fiecare din resursele ma
teriale existente trebuie folo
site cu maximum de chibzuință.

Despre ce este vorba ? in- 
trunindu-se pentru a-i desem
na pe viitorii membri ai lotu
lui, colegiul de antrenori (prof. 
Hie Istrate — președinte, prof. 
Nicolae Voicu, Mircea Mihăiles- 
cu, Iulian Gocimar). împreună 
cu reprezentantul F. R. Ciclism 
(prof. Nicolae Oțeleanu — an
trenor federal) au alcătuit o 
listă în care — cu citeva ex
cepții — sg află toți cei ce par
ticipă (mai des sau mai rar) la 
întrecerile organizate la noi. 
Lista, ce va fi înfățișată la 5 
noiembrie biroului federal, cu
prinde 32 de fondiști (!!) și 25 
(11) de pistarzi divizați in două 
grupe. Abstracție făcind, ■ de 
transcrierea incorectă a unor 
nume de rutieri (de unde se 
vede pă forul, de resort nu Știe 
că alergătorul brașovean se nu
mește Egyed și nu Eghet, iar 
că Puterici are ca prenume — 
cunoscut — Teodor și nu Ton), 
surprinde mărinimia peste poate

a acestor oameni chemați să 
gospodărească fondurile 
rației și în nici un caz 
risipească. Sint cuprinși 
ceasta propunere pentru
national cicliști care ispășesc 
incă suspendarea dictată de 
F.R.C. pentru diferite abateri, 
oameni care au trecut de mult 
de cea de a doua tinerețe și 
alții — tineri, este adevărat — 
care nu ne-au arătat nimic. 
Culmea este insă că la velo
drom sînt propuși Și acceptați 
sportivi pe care antrenorul fe
deral nu numai că nu i-a vă
zut niciodată, dar pici n-a au
zit măcar de ei: Vasile Miu, 
Viorel Murileanu, Marin Io- 
nescu, Ionel Mușat ș.a. Lotul 
de pistă — cel propus ca atare 
— nu-l cuprinde pe Vasile 
Burlacu — omul care, pe drept 
cuvînt se poate spune, a ținut 
velodromul in spate — dar îl 
are în componență pe Marin 
Dumitru, de pildă, unul dintre 
iluștrii necunoscuți, despre care 
prof. Nicolae Oțeleanu n-are 
habar. N-are habar, dar a ac
ceptat și a semnat lunga listă 
a celor ce urmează să consume 
de la 15 noiembrie din bugetul 
federal și așa destul de sărac.

Cum s-a putut ajunge la o 
astfel de „selecție" este greu 
de imaginat. Nici proverbiala 
îngăduință a bunicilor n-ar fi 
duș la umflarea atlt de izbi
toare a loturilor republicane. 
Mai de grabă ne vine să credem 
faptul că, nefiind afectat 
zunarul nici unuia dintre 
care propuneau, lucrurile 
mers pa principiul: toată
mea propune, nimeni nu resr 
P irige !

Avem credința ci biroul fe
deral nu va accepta această ri
sipă și că va pune piciorul. în 
prag.

bu
cul 
au 
Ul-

Cn în majoritatea sportu
rilor, și în hocheiul pe ghea
ță există personalități ce 
și-au cucerit un prestigiu deo
sebit, activînd și în afara în
trecerilor propriu-zise, adică 
la organizarea marilor com
petiții, pe tărîmul arbitraju
lui sau la îmbunătățirea și 
perfecționarea regulilor de. 
joc, precum și a interpretării 
lor. Alături ’ de alte nume 
proeminente. în hocheiul pe 
gheață, elvețianul Kurt Hau
ser este și el o astfel de 
personalitate.

Prezent Ia toate edițiile 
campionatelor mondiale sau 
ale Jocurilor Olimpice din ul
timii 20 de ani, fie ca ar
bitru activ, fie ca membru 
și secretar al comisiei de re
gulament și arbitraj al 
L.I.H.G., răspunzînd prompt 
solicitărilor sosite din dife
rite țări pentru a asista sau 
dirija cursuri de perfecțio
nare a arbitrilor, dl. Kurt 
Hauser este socotit, pe bună 
dreptate, „părintele" cavale
rilor fluierului clin hochei.

La începutul lunii octom
brie el a fost oaspetele țării 
noastre, pentru a urmări și 
a ajuta direct la organizarea 
consfătuirii arbitrilor de ho
chei. Folosind acest prilej, 
l-am solicitat pe dl. Kurt 
Hauser să ne răspundă la cî- 
teva întrebări.

— Vă rugăm șă «e 
spuneți care Sînt în pre
zent cele mai controver
sate probleme ale arbi
trajului în hochei ?

— Prea multe nu sînt. în 
schimb, așa puține cum a- 
ve-m, ne-au dat Și, trebuie s-o 
recunosc, ne mai dau încă 
serios de furcă. în fond, re

.guljle sînt 
noscute de 
terpretarea
Și, uneori, supărător de mul*. 
De pildă, avem încă dificul
tăți în ceea ce privește a- 
precierea corectă a jocului 
cu corpul. Aci există dife
rențe între arbitrii europeni 
și cei din America de Nord. 
Hocheiul european este mai 
puțin -bărbătesc, are o notă

ia fel și sînt cu- 
toată lumea. In- 
lar însă diferă.

ntai redusă de angajare fi
zică, în timp ce în S.U.A. 
și Canada foios.irea corpului, 
contactele directe reprezin
tă un element esențial al jo
cului. Acum, însă, datorită e- 
forturilor făcute în ultimii 
ani, a turneelor reciproce, s-a 
ajuns la o apropiere.

— Din ce în ce mai 
des în ultima vreme, fru
musețea unor partide de 
hochei este alterată de 
acte de indisciplină sau 
de nenumărate proteste 
la deciziile arbitrilor. 
Care este cauza acestor 
lucruri ?

— Principala cauză o con
sider pe aceea că hocheiștii 
și chiar antrenorii nu cunosc 
bine 
Este 
buie 
altă

regulamentul de joc. 
trist, dar adevărat. Tre
să recunoaștem, pe de 
parte, că regulamentul 

ho.cheiul.ui pe gheață este de
osebit de complicat. Aceasta 
nu scuză însă marile lacuneHristach» NAUM

a în.

DEMARAJ

din această direcție, consta
tate la majoritatea jucători
lor. De aceea recomandăm cu 
orice prilej ca arbitrii să 
participe la antrenamentele 
echipelor, să conducă parti- ’ 
dele lor de verificare, șă ex
plice cu acest prilej preve
derile regulamentului. In 
plus, în programul de pre
gătire a unei formații
necesar să se includă, 
puțin, de două ori pe lună,
ședințe de discutare a re
gulamentului, la care ar fi 
bine să participe și arbitri.

— Considerați că exis
tă principii de bază, ani
versai valabile, pe care 
trebuie să le aibă în ve
dere un arbitru de ho
chei, dincolo 
scripțiilc seci ale 
meniului ?

— în hocheiul pe gheață, 
spart unde, datorită 
șocurilor permanente, acțiuni
lor cu crosa și patinele, pre
zenței mantinelelor, se produc 
dese accidentări, arbitrul are 
o mare răspundere morală. 
Prin felul său de a acționa, 
el trebuie să prevină acci
dentele, să asigure cursivita
tea jocului, desfășurarea lui 
normală. Aș spune în acest 
sens că, de orice rănire sau 
accident mai serios, principa
lul responsabil este arbitrul. 
De asemenea, arbitrul are da
toria să gîndească în perma
nență. să sesizeze în orice ac
țiune intenția și să dicteze 
sancțiunile numai în funcție 
de acest element. Cred că ar
bitrul de hochei trebuie să 
se impună de la început în 
fața jucătorilor prin autori
tate și competență, prin com
portarea și ținuta șa. în ho
chei, primele 5 mințite sînt 
determinante pentru soarta u- 
nui arbitraj. Aș mai dori să 
accentuez problema patina- 

Foarte mulți arbitri 
iă în momentul cînd jo-

cur

în

este 
cel

de pre- 
regula-

vitezei,

IUI PROBLEME

CLASAMENTELE

DIVIZIEI A
MASCULIN

cui este întrerupt, și asta se 
înțîmplă, des. la hochei, pu
blicul privește pe arbitru 
cum patinează. Este un obi
cei vechi și în mare măsură 
util, deoarece obligă pe ar
bitri să se prezinte pe ghea
ță cu o pregătire corespun
zătoare.

— Ce impresie v-au fă
cut arbitrii români?

— Nu, i-am văzut la lu
cru pe gheață, dar din dis
cuții a reieșit că au o pre
gătire teoretică serioasă.

— O ultimă întrebare : 
care credeți că var fi 
învingătorii în cele trei 
grupe ale campionatului 
mondial ?

— Iată pronosticurile mele: 
grupa A — Cehoslovacia, 
grupa B — R. F. 
niei, grupa C —

începusem să 
d-lui K- Hauser, 
fost întrerupți de 
torul nostru, care 
discuției a ținut 
că s-a bucurat de o primire 
extrem de călduroasă 
România și că este ; 
convins că în 
natul mondial 
le B și C va 
nizat da țara

sîrmel C. Turzii (m) 3—2, Pro
gresul Suceava — Construcții 
București (ml 1—2.

1. Steaua 3 3 0 9:1 G
2. Dinamo 3 3 9»:1 e
3. Polit. Galați 3 I a 9:3 fi
4. Rapid 3 3 • 9:5 «
5. Polit. Timișoara 3 2 1 3:5 5
6. Petrolul 3 1» S:« i
7. Progresul Buc. 3 1» 5:7 4
8. Tractorul 3 13 5:8 4
9. Viitorul 3 12 3:7 4

10. Polit. Cluj 3 0 3 3:9 3
11. Farul 3 0 3 2:9 3
12. Celuloza 3 0 3 3:9 >

FEMININ

1. Penicilina 3 3 0 9:0 fi
2. Rapid 3 3 0 9:0 fi
3. Dinamo 3 3 0 9:1 G
4. Univ. Timișoara 3 3 0 9:4 6
5. Univ. Cluj 3 1 2 6:6 4
6. C.S.M. Sibiu 3 1 2 5:6 l
7. Farul 3 1 2 4:8 4
8. C.P. București 3 1 2 3:6 4
9. Ceahlăul 3 1 2 3:7 l

10. l.E.F.S. 3 1 2 3:8 4
11. Medicina 3 0 3 3:9 3
12. Univ. Craiova 3 0 3 1 :$ 3

REZULTATE DIN DIVIZIA D
l.G.o. Hunedoara — Ițiduștria

a Germa- 
Elveția. 
mulțumim 
cînd am 
iuterlocu- 
în finalul 
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1970 campio- 
pentru grupe- 
fi bine orga- 
noastră.

Inferviu irealizat de
Călin ANTONESCU

c
START

ÎN rrCUPA

ROMÂNIEI"

După desfășurarea ultimei 
e.tape. a campionatului re
publican de viteză în coas

tă, calendarul automobilistic al 
aceștul an este teoretic epuiza'.. 
Din primăvară, piuă în miez de 
toamnă, alergătorii noștri au ru
lat impetuos, dornici șă depă- 
șașcă urcușul spre afirmare, 
spre a demara impresionant în 
cel de al țV-lea Raliu Balca
nic, curb — o, dată cîștigat in
dividual șl p.e națiutil — a mar
cat cel 'mâl măre succes al 
nostru din ultimele decenii.- 

•într-un sport în care tradiția și 
p.osi.hliitățiie ne îndrituieac să 
ocupăm un loc fruntaș pe plan 
eurd,pean. Deci, primul pas s-a 
făcut. Iată, a venit vremea celui 
de șl doilea, căci perioada no
viciatului (iiicluzind experiențe
le pe care A.c.r. — ca proas
pătă asociație — a fost' Încrețit 
obligată să le practice și pe care 
iubitorii volanului din țara noas
tră le-au privit cu îngăduință 
și înțelegere) ș-ș. dovedit “ ‘ 
mod practic depășită- 
Acestei spinoase pe
rioade (cu asperitățile 
sale, care au făcut ade
seori pe concurenți, dar 
mai ales pe oficiali, să 
ș,e> necăjească) i se da
torează însă și unele 
succese. A.C.R. poate 
înscrie la capitolul rea
lizări capacitatea sa de 
a organiza întreceri 
sportive, maturizarea 
corpului de arbitri, 
dovedită în importante 
internaționale, perfecționarea ser
viciilor de competiții și tehnic 
în a asigura condiții bune pen
tru desfășurarea activității spor
tive. Evident, aici mai sînt des
tule de adăugat, dar numai lau
dele, chiar meritate, nu pot să 
urnească din loc munții. Capi
tolului lipsurilor trebuie să i se 
rezerve de aceea o atenție deo
sebită, deoarece analizarea și 
înlăturarea lor constituie che
zășia unor rezultate tot mal bu
ne în viitor.

Controversată și pe plan eu
ropean, problema alegerii unor 
trasee optime pentru raliuri a 
făcut obiectul discuției șl în 
rîndul automoblliștilor noștri. 
Dacă trebuie să domine propor
țional drumurile bune sau cele 
rele, se poate argumenta pro șl 
contra.. Ceea re ‘ 
esențial pentru, 
adopta poziția' 
interesele țării 
unii concurenți 
alțl factort de 
criticat, la timpul potrivit, por
țiunile de trasee alese anul a- 
cesta pentru raliurile României, 
Dunării' și Balcanic, timpii orari 
și Șe neutralizare, articole din 
regulamentele competiționale etc. 
Carențele semnalate nu trebuie 
reeditate. Ele se cer analizate 
cu spirit de răspundere șl re
mediate. Din, punctul nostru de 
vedere, considerăm, în primul 
rînd, necesar ca viitoarele tra
see ale ra.ilurilor anului 19.69 să 
fie recunoscute încă de pe acum, 
analizîn,dU-Șe. la fața locului 
toate probele, speciale, cu maxi
mum de atenție. Ținînd seama 
de interesele automobilismului, 
turismului și economiei țării în 
ansamblu, ar fi bine ca specia
liștii A.C.R. să aleagă In acest 
scop porțiuni dificile, nu din 
punct de vedere al numărului de 
gropi cu care sînt presărate 
drumurile, ci al posibilităților 
de evidențiere a măiestriei în arta 
pilotajului (pe care trebuie să o 
dețină concurenți!) și perfor

ACTIVITATEA la zip
își începe turneul în 

a noastră formația feminină 
•encvaro* Budapesta, campi- 
ia Ungariei. Jucătoarele ma- 
are vor evolua la București 
compania echipei Laromet 

(de la ora 13_pe arena Laro- 
met), iar vineri vor juca cu 
Petrolul la Ploiești, și luni, 4 
noiembrie, la București cu Vo

dromecanica Brașov, contînd 
pentru etapa a IlI-a a cam
pionatului republican divizia 
A (f).

Au cîștigat bucureștencela la 
o diferență apreciabilă : Voința 
— 2383 p d, Hidromecanica — 
2238 p. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de Constanța 
Marincea (419 p d), Crista 
Szdcs (408 p d) de la Voința, 
respectiv, Sanda Zavera (4.00 
p d) ți Margareta Rotter (398 
p d).

Concursurile de călărie con
tinuă. După numai o zi de 
odihnă (luni după amiază s-au 
încheiat campionatele naționale 
rezervate seniorilor și junio; 
lor), cei mai buni sportivi diîi 
București, Sibiu, Iași, Cluj și 
Ploiești își vor disputa întîie- 
tatea în cadrul tradiționalelor 
întreceri dotate cu trofeul 
„Cupa României".

Competiția —• care va avea 
loc, incepind de azi de la ora 
14,30, pe baza hipică din Calea 
Plevnei — se va desfășura nu
mai pe echipe, acestea fiind al
cătuite din cite trei sportivi- 
seniori, doi juniori și o spor
tivă.

ÎN ANUL VIETOR!
competiții

ni se pare însă 
noi este de a 
care favorizează 
noastre; Presa, 
și o sdrie de 
specialitate au

manțelor tehnice (pe care trebuie 
să le dovedească mașinile). Ju
decate astfel, traseele ar avea 
ca scop, in primul rînd. testa
rea calităților unor mașini mo
derne (cum sînt prototipurile 
„Daci’ă-1109“ și nu altele), ale 
cauciucurilor, uleiurilor și benzi
nelor românești, ale bujiilor și 
pieselor de schimb autohtone. 
In această direcție trebuie de
puse eforturi imediate și per
manente pentru cointeresarea 
tuturor factorilor economici de 
specialitate, căci — fără îndo
ială — un raliu bun, cu răsunet 
peste hotare, 
lentă
sportivă, ci 
și turistică 
noastre.

A.C.R. a
critici pentru faptul că nu a fa
cilitat suficient o activitate con
tinuă de perfecționare a piloți- 
lor. Există o scuză perfect va
labilă, șl anume aceea că încă 
nu există o. bază materială a- 
decvată scopului propus. Sînt 
lăudabile eforturile depuse de 
A.C.R. pentru crearea de urgen
tă a unui circuit închis propriu, 
pentru lărgirea parcului de ve
hicule etc. Evident, realizarea a- 
cestui deziderat constituie cheia 
de boltă a dezvoltării sportului 
automobilistic românesc, ca va- 

. loare internațională și rentabi
lizarea sa. Dar lipsa unei ase
menea baze nu. poate constitui 
o scuză pentru ca recunoaște
rea traseelor, pregătirea mașini
lor șl. efectuarea antrenamente
lor să fțe făcute în prlpfi sau 
tratate cu superficialitate'. așa 
cum s-a întîmplat anul acesta în 
mai toate raliurile. A.C.R. dis
pune de oameni competențl pen
tru a organiza temeinic această 
activitate. Din păcate, prea mult 
din timpul lor este măcinat de 
munca de funcționari în biro
uri, pe care «înt constrînși să 
o facă.

Ar mai 11 de adăugat aici 
ceva șl despre asistența tehni
că de pe trasee care —■ de fapt

constituie o exce- 
propâgandă, nu numai 

mai al&s. comercială 
în fayoarea tării

suportat numeroase

- a figurat doar decorativ în 
caravanele competițiilor. Âuto- 
rutierele de depanare, cu toată 
seriQ^itatea, recunoscută a celor 
care alcătuiesc serviciul tehnic 
ai a.c.r., au. devenit inutile p,e 
șosele, căci nef-i-ind- prevăzute 
nici cu piese de schimb, nici cu 
scule suficiente, 
site decît la 
hicule
A.C.R.

, nu pot fi folo- 
remorcări de ve- 

av-ariate. Să fie oare 
atît de sărac. încît să nu 

po^tă face un cît de minim 
efort de utilare ? O eolșhor^re 
în această direcție cu întreprin
derea „Ciclop", care și-a oferit 
de altfel - * - ■
z interesai, 
mijloacefe 
ganizarea 
raliuri ar __ , ___,T ,
portuuă. S-ar putea cere, de 
semenea, sprijinul UCECOM, 
fabricilor de scule, de b.ujii, 
aecesprii etc., pu pe bază 
subscripție benevolă, ei 
druj unor angajamente 
me, coordonate intr-un 
gîndit de publicitate comercială 
internă și internațională.

O dată mai mult, în Raliul Bal
canic s-a văzut cît de util poate 
fi un serviciu op.er^W he infor
mare. Funcți.on.înd pe traseu., el 
permite cdn.curențiior șă cu
noască permanent poziția în cla
sament, astfel încît aceșția să 
poată acționa corespunzător. Un 
coordonator central ar putea face, 
cu ajutorul unei mașini he cal
cul, toate socotelile., chiar în 
timpul desfășurării raliului, ast
fel încît, aproape instantaneu 
cu terminarea acestuia, rezulta
tele finale provizorii (pînă la ju
decarea contestațiilor), ' să poată 
fi cunoscute de concurenți și de 
presă, care,, cu multă plăcere, 
ar consemna, în sfîrșit, q orga
nizare ideală din acest punct de 
vedere.

Lucrurile nu stau prea bine 
nici în cadrul corpului de ar
bitri, în care mal sînt încă des
tula retușuri de făcut. Nu putem 
trece cu vederea serioasele gre-

serviciile in mod 
de a contribui 
sale moderne la 

asistentei tehnice 
11 mai mult decît

de-
CU 

or- 
în 

•o- 
a- 
al

de 
în ca- 

fer- 
plan

ne coste pierderea locului I 
clasamentul individual și pe na
țiuni. Iată de ce Inițierea unor 
cursuri periodice de specializa
re a oficialilor devine- absolut 
necesară. t'rol>lei».a îinlmiaiUăti- 
rii muncii în acești dbmeiîdU este 
legată, de asemenea, de asigura
rea unor mijloace moderne de 
cronometraj. A.C.R. a făcut de 
altfel promisiuni în acest sens. 
A promis Și organizarea unui 
ciclu de conferințe, a. unor gale 
de filme și simpozioane cu ca
racter automobilistic, care să 
contribuie la cunoașterea noului 
în tehnica automobilistică și per
fecționarea piloților, navigatori
lor, oficialilor, tuturor celor care 
iubesc acest sport, la cunoaște
rea traseelor și' a celor mai im
portante competiții străine, la 
stimularea interesului pentru 
automobilismul modern. Aceste 
acțiuni, ca șl- organizarea de 
excursii pentru concurenți și 
oficiali, de concursuri de înde- 
mînare în diverse orașe din 
țară și de viteză în circuit în Capi
tală, etc. au fost de altfel pre
văzute în planul anulai al A.C.R. 
Din păcate, toate acestea au ră
mas la dosar.

Se pare că A.C.R. și-a axat 
eforturile, pînă acum, mai mult 
pe latura dezvoltării; activității' 
sale turistice. E un lucru lău
dabil. S-au obținut în această 
direcție certe succese. Dar nu 
putem vitregi activitatea sporti
vă, chiar dacă, pentru moment 
nu-l rentabilă. Est®, foarte posi
bil ca în următorii ani, nu tu
rismul să ajute sportul auto
mobilistic, ci acesta din urmă 
să contribuie cu fondurile sale 
la dezvoltarea unei baze turis
tice proprii a A.C.R., care să 
cupAjidă campinguri, ateliere 
de depanare fi întreținere, un 
parc modern de asistență teh
nică etc. Privită chiar numai 
prin această perspectivă, acti
vitatea sportivă are dreptul la 
o existența n,u de cenușăreasă, 
ef <5e copii răsfățat.. Un șlngur 
lucru «a cere : să apucăm te
meinic volanul, să dăm drumul 
14 frînă ®1 să apăsam pe acce
lerație. Cu pedala pînă la fund.

• Simbâtă și duminică are 
: in orașul Bautzen (R. D. 

Germană) cea de a V-a ediție 
a competiției internaționale 
„Cupa Werner Seelenbinder" 
organizată, de Federația de po
pice din R.DiQ. Let această 
confruntare vor fi prezenți ju
cători și jucătoare (cîte unul) 
din Austria, Cehoslovacia, Ita
lia, Iugoslavia, România și din 
tara organizatoare. In prima zi 
se va juca la probele clasice 
— bărbați 200 lovituri mixte, 
femeile 100 lovituri mixte, iar 
a doua zi la probele de „ma
raton", 300, respectiv, 150 lo
vituri mixte. Țara noastă va fi 
reprezentată la Întrecerile de 
la Bautzen de ION MICOROIU, 
campionul României pe 1968 și 
CRISTA SZOCS.

• Așe-ară a avut Ioc pe $,rena 
Voința din Capitală partida 
dintre Voința București și Hi

G. BRĂTESCU

OLIMPIA SATE! MARE (spadă) ȘI LE-F.S. (sabie)
ÂU PROMOVAT IN „A“

Desfășurate la Ploiești, În
trecerile din. cadrul returului 
campionatului categoriei B de 
spadă și sabie au dat clștig de 
cauză echipei Olimpia S.atu 
Mare și, respectiv, l.E.F.S:. 
București.

în. întrecerea spadasinilor, 
trăgătorii din S.atu Mare s-au 
detașat eu multă ușurință, reu
șind să obțină victorii pe toată 
linia : 13—3 cu Politehnica Iași, 
12—4 cu Dinamo Brașov, 11—5

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

ANGAJEAZĂ OE URGENTĂ
TINICHIGII AUTO, LĂCĂTUȘI, STRUNGARI, SUDORI,

VOPSITORI, ȘLEFUITORI Șl CONDUCĂTORI AUTO

Pentru orice reiafii, telefon 23.55.05

cu Crișul Oradea, 9—7 cu Pro
gresul: București și C.Ș.M. Ga
lați. Antrenorul Alexandru 
Csipler a folosit următoarea 
echipă: Vtad, Vereș, Toth, Fe- 
kete și Tărăk.

In continuare, clasamentul a- ț 
rată astfel : 2. Crișul Oradea, 
3. Politehnica Iași, 4- Progre
sul București, 5. Dinamo Bra
șov, 8. C.S.M. Galați.

Și la sabie, prima clasată, e- 
chipa Institutului de educație 
fizică și sport s-a detașat net, 
terminând neînvinsă turneul : 
II—5. cu Victoria Cărei, 10—6 
CU Crișul Oradea, 9—7 cu Școa
la sportivă Ploiești și Medicina 
Tg, Mureș. Omul de bază al sa- 
brerilor bucureșteni a fost 
Mihai Sandu, care deține întîie- 
tatea și tn clasamentul indivi
dual (neoficial). în echipa 
l.E.F.S. au mai evoluat L. Mi- 
hăileanu,. I. Galan, I. Dumitru 
și Gh, Birdan. Antrenor : 
ques Istratg.

Pe locurile următoare 
clasat : 2. Școala sportivă 
iești, 3. Crișul Oradea, 4. 
toria Cărei, 5. Medicina 
Mureș.

A retrogradat echipa C.S.M. 
Galați (spadă).

Shnbătă și duminică, la Cluj, 
este programat returul catego
riei B Ia floretă — băieți și fete. 
Participă: l.E.F.S., Viitorul,
Farul Constanța, C.S.M. Cluj 
și Crișul Oradea Ia fete, 
l.E.F.S., Progresul București. 
Politehnica Timișoara, Crișul și 
Școala sportivă Oradea la bă
ieți. După meciurile din tur, 
in clasamente conduc formați
ile l.E.F.S., urmate de Viito
rul (fete) ți Progresul (băieți).

Jac-

s-au 
Pio- 
Vic-

S3»
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Trimisul nostru special, ROMULUS BALÂBAN, relatează:

I. C. ARGEȘ SPERĂ SĂ CERTIFICE
i

IZMIR (29 prin telefon). 
După trei ore de zbor efectiv 
și după o scurtă * escală la 
Istanbul (răstimp în care Do
brin, venit de la Lisabona pe 
eșilea aerului, a făcut joncți
une eu coechipierii săi), echipa 
F. C. Argeș a ajuns luni seară 
la Izmir, unde miercuri va in- 
tilni formația locală Goztepe, 
in cadrul turului al doilea al 
„Cupei orașelor tirguri". Aici, 
o primire marcată de o admira
bilă prietenie și sinceritate, 
precum și o vreme călduță, 
rămasă parcă după o seară de 
vară înăbușită de ploaie, i-au 
intimpițiat pe fotbaliștii ro
mâni, oferindu-le imediat o 
plăcută dispoziție sufletească.

La aeroport, b.litz-urile și 
condeiele presei locale g-au 
mișcat îndelung în fața piteș- 
tenilor. care au fost supuși unui 
adevărat asalt de interviuri și 
declarații.

Ci.( despre Izmir, orașul ne-a 
primii cu un chip sărbătoresc, 
conferit de sporul de lumină 
oriental și de adierile solemne 
ale steagurilor care marcau 
ziua ds 29 octombrie, ziua na
țională a Turciei, cînd popu
lația sărbătorește 45 da ani de 
la proclamarea Republicii.

Fotbaliștii români au consa
crat ziua de marți unor scurte 
vizite, eu profil turistic, o- 
dihnoi și unui antrenament, 
care s-a desfășurat de ia ora

San-18.45, pe stadionul „Al. 
£ak”.

Meciul cu Goztepe va 
loc mîine seară (nr. azi), cu în
cepere de la ora 19,30, în noc
turnă, pe același stadion.

După toate previziunile, sta
dionul — care cuprinde 25 000 
de locuri — va fi plia, căci la 
această oră se vind ultimele 
bilete.

In ceea ce privește adversa
ra lui F. C. Argeș, Goztepe re
prezintă, după mărturisirile co
legilor turci, o formație ro
bustă care — in ciuda startului 
slab din acest sezon (Goztepe 
ocupă în prezent locul al 14-lea 
din cele 16 competitoare ale 
primei ligi turce) — dispune 
de o tehnică satisfăcătoare și de 
o forță de joc considerabilă, 
mal ales atunci eind joacă în 
fief-ul propriu.

Antrenorul gazdelor, Adnan 
Silvan, în aceiași timp și res
ponsabilul tehnic al echipei na
ționale a Turciei, > va alinia 
miercuri, după toate probabi
litățile, următoarea formație: 
AH — Mehmst II, Gaglayan, 
Huseyinx, Mehmet I, Aliihsan, 
Mihat, Ertan, Fevzi, Giirsel, 
Halii.

Trecind în tabăra pitșșteni- 
lor, trebuie să remarc că Bă- 
lănescu și Mladin vor mai re
flecta, pînă aproape de ora me
ciului asupra celui mai potri
vit „11", pe care-1 vor alinia 
miercuri. Deocamdată ei s-au

avea

hostărit asupra defensivei și li
niei mediane, avînd încă dubii 
asupra titularilor posturilor de 
ataeanți.

In orice caz, primii șapte 
jucători p.iteștfeni voj fi; Nicu
lescu, Ciolan, Păciulete, X'lad, 
'Ivan, Ianiți, Nuțu. După cum 
se vede, Barbu, deși restabilit 
după accidentul suferit recent, 
nu va fi probabil utilizat, an
trenorii socotind că nu a atins 
încă forma lui obișnuită. Com
ponența și aranjamentul liniei

Necesitate vitală și impe
rioasă în societatea mixtor-

- nă, sportul îș.i merită elo
giile oricăror mijloace de 
propagandă. De aceea, consemnăm cu deosebită satis
facție eforturile studiourilor cinematografice de a re
da, în . tot ce are ea mai frumos și mai util, activita
tea sportivă. Ne referim la seriile de scurt metraje 
pe această temă realizate (cu concursul C.N.E.F.S.) în studio
urile Alexandru Sabia. Autorii peliculelor, avînd la înde- 
mînă documente din epoca de pionierat a sportului românesc, 
aduc în fața spectatorului momente ale. statornicirii în țara 
noastră a primelor organizații sportive de performanță, a 
afirmării ulterioare pe plan mondial. Clipe de reale și noi 
revelații, clipe — deseori — de nostalgie menite să sporească 
prețuirea noastră față de înaintași, față de cei care mai ieri 
au făcut, să răsune imnul românesc pe stadioanele lumii 
(„File din istoria sportului în România", regizor Mirel Ilieșu). 
Pătrunzând în intimitatea fenomenului, realizatorii filmelor 
„Primii pași în spart" (regizor Eugenia Gruicl) și „Antreno
rul" (regizor Ervin Szeltleir) ne dezvăluie primul contact al 
tînărului cu sportul preferat și momentele ascensiunii; mun
ca oamenilor din umbră — eum sînt numiți antrenorii — cei 
care se dedică cu pasiune și abnegație creșterii marilor per
formeri.

PELICULE
MlniummminiiMimi   mm—uimi   ii................... .... .......uimi II  ............. ..............................................

« r» zx itî. -s- s . i Ideea că numai o muncăC D B I O I I %/ i- perseverență, o voință dei Vx S\ I I V L. neclintit și multă pasiune
în pregătire garantează 

atingerea culmilor performanței se desprinde din scurt met
rajul lui Savel Știopu, „Echipajul", ai cărui eroi sînt meda- 
liații olimpici și campionii europeni la bob, în frunte cu I. Pan- 
țuru. Frumusețe, eleganță, destindere, sănătate șînt argumen
tele cu care autorii filmelor „Zborul în alb" și „Pledoarie 
pentru volei" reușesc să convingă pe spectatori de aceste 
adevăruri. în plus, îl poartă cu pricepere pe scara abruptă 
a performanță, expunîndu-i cu veridicitate culisele.

Regele neîncoronat al sportului este privit eu un ochi 
de naturalist de către regizorul Ervin Szekler în seurt-metra- 
jul său „Atletism" (scenariu : Mirion Constantinescu), în. ears 
este redată cu deosebită forță sugestivă emoția, încordarea, 
efortul suprem, în scene parcă scoase din „infernul" dantesc, 
precum și beatitudinea, deplină a învingătorului.

Majoritatea acestor filme (la care se adaugă cel dedicat 
aniversării a 20 de ani de existență a clubului Dinamo) au 
și trecut pragul studioului (rulează Ia „Timpuri Noi") și se 
bucură de un binemeritat succes, iar altele sînt gata de 
întîlnirea cu publicul : „Printre fanioane", „Sporturi de iarnă 
in munții României", „Campionii — mîndria noastră, a ' par 
Mei". Aurelian BREBEANU

de înaintare nu sînt — pină la 
această oră — definitivate. Se 
anunță, însă, ca certă reintrarea 
lui Pavlovici.

Ultimele cuvinte, despre ar
bitrii intîlnirii. Se știe numai 
că partida va fi încredințată 
unei brigăzi de arbitri din 
Cehoslovacia, dar pină in mo
mentul transmisiei telefonice, 
nu șe cunosc nici numele aces
tora și nici ora exactă a sosirii 
lor.

DE JUVENTUTE
Puterea de înțelegere a vieții condiția

realizării tinerilor fotbaliști

Trimisul nostru special, Pompiliu VINTILĂ, transmite

GERMANĂ (tineret)

Copiii răspund:

PREZENT!

BERLIN, 29 (prin telefon).
— Luni, după miezul nopții, 
lotul de tineret al României 
a ajuns în capitala Republi
cii Democrate Germane, pe 
calea aerului, după o obosi
toare escală de 6 ore, pe a- 

' ©raportul din Praga. La pri
mirea delegației ronfâne în 
capitala R.D.G., au fost pre
zent i numeroși gazetari și re
porteri ai radiodifuziunii ger
mane, precum și reprezen
tanți ai federației de fotbal 
a R.D.G., care au făcut spor
tivilor noștri o prietenească 
primire. Ani fast totodată in
formați că programul stabilit 
inițial (program care preve
dea imediata deplasare în o- 
rașul Halberștadl, locul de 
disputare a meciului amical 
dintre reprezentativele de ti
neret ale României și R.D.G.) 
a fost modificat, echipa ro
mână urmînd să 'petreacă 
ziua de marți la Berlin și să 
plece spre Halberstadt, situ
at -în apropierea Magdebur- 
gului, chiar miercuri dimi
neața, cu autocarul.

Astfel, jucătorii români au 
petrecut întreaga zi de marți 
la Berlin, ocupîndu-și dimi
neața cu vizitarea orașului 
și dedieîndu-și d.upă-amiaza 
unui lejer antrenament și 
odihnei. Antrenorii federali 
D. Schileru și D. Teodorescu 
se declară optimiști în ceea 
ce privește meciul cu echipa 
de tineret a R.D.G., optimism 
bazat pe faptul că cei 15 ju
cători români care alcătu
iesc lotul, s-au dovedit a fi 
în formă în ultimele meciuri

de campionat. Ei mi-au de
clarat că intenționează să ru
leze pe toți fotbaliștii care 
au făcut deplasarea, dar că 
„„11 “-le inițial va fi urmă
torul: Rămureanu—Niculescu, 
Popa, Stoicescu II, Vigu, An
tonescu, Dincuță, Pantea, 
Săleeami, Dumitrache, Moț. 
C‘a jucători de rezervă figu
rează portarul Iorguleseu și 
jucătorii de dmp lanul, Do- 
mide și Niță.

In privința echipei germa
ne, jucătorii care vor evolua 
mîine (n.r, azi) pe stadionul 
din Halberstadt au partici
pat simbătă la meciurile de 
campionat, iar marți 
neață au 
Berlin de 
sa — ca 
altfel — 
mica, dar

(H.V.C. Chemie), Boelsen (H. 
V.C. Chemie), Derker (Hansa 
Rostock), Neubert (Karl Marx 
Stadt), Lyszczan (Dynamo 
Berlin), Schultze (Dynamo 
Berlin) — ataeanți. .

Meciul va fi condus la cen
tru de arbitrul polonez Ba- . 
nasiuk, ajutat la linie de doi 
arbitri germani, care n-au 
fost încă stabiliți.

Și o ultimă informație 
ganizatorică: partida va 
cepe la ora 14,45 (15,45 
României).

Costică Radulescu e un par
tener do discuție plăcut și in
teresant. Fostul fotbalist, ac
tualmente antrenor secund al 
dinamoviștiler băcăuani și res
ponsabilul echipei de tineret, 
impresionează prin firea lui 
ardentă, prin pasiunea profe
siei și seriozitatea ideilor.

— Ce impresie îți face ge
nerația fotbaliștilor care au 
acum 18—20. de ani ? E în
zestrată, are ambiții, înțelege 
care este drumul spre perfor
manță ?

— Mă voi referi la contac
tul cu jucătorii mei, dar con
statările pot fi extinse. Nici 
fotbaliștii foarte tineri n-au, 
în măsură satisfăcătoare, cul
tul muncii. Nu vibrează, se 
consumă puțin pentru sport, 
nu înțeleg ee înseamnă un 
mare fotbalist și de aceea nu 
prea pot ajunge la treapta a- 
ceasta. E foarte greu de lucrat

eu ei și de luptat împotriva 
unei mentalități care n-a pro
dus altceva decît mediocritate.

In altă ordine de idei, vin 
foarte precar pregătiți din e- 
ehipele de juniori. Calități a- 
tletice submediocre, rigiditate, 
tehnică necioplită, toate aces
tea fiind urmarea faptului că, 
printre altele, îndrumarea ju
niorilor e lăsată pe mina unor 
antrenori aflați în pragul pen
sionării, în loc să fie încre
dințată foștilor jucători abia 
teșiți din activitate, care sînt, 
în primul rînd, niște buni e- 
xecutanți. Sigur că și aceștia 
au nevoie de o pregătire te
meinică, dar de ce nu sînt 
școrarizați la timp și cum tre
buie ?

— Echipa dv. are citeva ta
lente autentice. Cum au apă
rut și cum se antrenează ?

— Sînt jucători pe care i-am 
luat aproape de la zero, dar,

dinii- 
fost convocați la 

unde se vor depla- 
și lotul român, de 
cu autocarul spre 
pitoreasca stațiune 

balneoclimaterică Halbei- 
stadt, aflată la cca 300 km 
de Berlin.

Antrenorul, federal Ilans 
Georg Kiupel, care se ocupă 
de pregătirile 
fotbalului din 
dispoziție un 
cători, marea 
liga 
tive 
(Vorvvărts 
tari, Vithultz (Vorwârts Ber
lin), Zapf (F.C. Magdeburg), 
Muller (Karl Marx Stadt), 
Egel (Rotweiss Erfurt), Me- 
yerhardt (Dynamo Berlin) — 
fundași, Schlulter (Karl Zeiss. 
Jena), Donau (H.V.C. Che
mie), Vruck (Vorwarte Ber
lin) — mijlocași, Novotny

„speranțelor" 
R.D.G., are la 
lot de 16 ju- 
majoritate din

I. Frieze
Leipzig), 

Berlin),

(Lokomo-
Hoffman

por-

ÎN DESCHIDERE LA ROMÂNIA-ANGLIA

ROMÂNIA — SUEDIA (tineret)
Miercuri, 6 noiembrie, In des

chidere la partida dintre repre
zentativele Angliei, campioana 
lumii, și României, sa va des
fășura, pe stadionul „23 Au-

gust'*, tatilnirea amicală din
tre selecționatele de tineret ale 
României și Suediei. Vun re
veni eu amănunte.

Azi in Giulețti. RAPID - Ș. N. OLTENIȚA
Aștăzi, cu începere de la 

orele 15, stadionul Glulești găz
duiește întîlnirea amicală de 
fotbal dintre Rapid și divizio
nara C S. N. Oltenița, Cu ln-

cepere de te aceeași oră, eehi-, 
pa de tineret a Rapidului sus
ține un meci de antrenament, 
pe terenul Laroraet, in com
pania formației gazdă.

Doi ataeanți brașoveni și 3 apărători ai Politehnicii în luptă pentru balon ! In cele din urmă, Gane (Stea
gul roșu) va lovi mingea cu capul, dar șutul lui va rămine fără rezultat, căci balonul va ocoli poarta 
apărată de Smeu. De altfel, toate atacurile meciului Politehnica București — steagul roșu Brașov au fost 
ineficiente... Dovada: scor final: e—0 !

Doi ataeanți brașoveni și 3 apărători ai Politehnicii în luptă pentru balon ! In cele din urmă, Gane (Stea
gul roșu) va lovi mingea cu capul, dar șutul lui va rămine fără rezultat, căci balonul va ocoli poarta 
apărată de Smeu. De altfel, toate atacurile meciului Politehnica București — steagul roșu Brașov au fost 
Ineficiente... Dovada : scor final : 0—0 ! Foto : V. BAGEAC

care, într-un an au învățat 
destul de mult. Sper că Pană 
(născut în anul 1949), Simionaș 
(1950), Versanchi (1949), Mioc 
(1948), se vor consacra destul 
de repede. Dar și ceilalți : Tă- 
năsaehe (1950), Pruteanu (1950), 
Munteanu (1948), Lemnaru 
(1948), Moraru (1950), Lascăr 
(1948), au posibilități evidente 
de evoluție. De aceea, pentru 
prima echipă n-au mai fost 
transferați jucători. Antreno
rul Nicușor și cu mine credem 
în calitățile acestor tineri, în 
capacitatea lor de promovare 
meritată în divizia A. Cit des
pre antrenament, tinerii noș
tri lucrează, aproximativ, 18 
ore pe săptămînă. Mult pentru 
tehnică (fiecare cu mingea Ini) 
toate exercițiile efectuate cu 
balonul (indiferent de scopul 
lor principal), nimic static, 
totul din mișcare, eît mai mul
te jocuri — iată cîteva prin
cipii pe care le respect în pre
gătirea lor pentru șlefuirea 
execuțiilor. Dedic un antrena
ment pe săptămînă exclusiv 
pregătirii fizice.

Lipsa unui teren de antre
nament ne stînjenește mult, 
mai ales în anotimpul ploios. 
Păcat că n-am pornit la drum 
numai cu elemente talentata, 
datorită îngrădirilor regula
mentare neputîndn-se efectua 
o veritabilă selecție.

— încerci ceva deosebit cu 
această echipă-laborator

— Cred că da. Nu ptilizez 
decît un singur apărător în 
echipă. în rest, pe toate pos
turile am introdus fotbaliști 
cu formație de ataeanți. Sînț 
mai dotați, mai îndemînatici, 
mai ap ți pentru fotbalul mo
dern.

— De ce cre-zi că mai de
pinde realizarea acestor ti
neri ?

— De puterea lor de înțele
gere a vieții și, implicit, a 
rațiunilor sportului. De aceea, 
mă străduiesc șă-i conving că 
munca, cinstea, prietenia sînt 
cele mai importante valori ale 
existentei.

Remus BOGDAN

cuplaj

Fota : V. BAGEAC

ESTE OARE iNTlMPLĂTOR DEBUTUL CU STlNGUL ?

S-a stabilii definitiv ca me
ciurile RAPID—STEAUA și 

PROGRESUL—DINAMO pro
gramate în etapa a Xl-a a di
viziei naționale A, să se des
fășoare simbătă, in program 
cuplat, pe stadionul „23 Au
gust”, după eum urmează: 
ora 13: 
NAMO; 
STEAUA.

In eaz de timp nefavorabil, 
pentru protejarea gazonului de 
la „23 August", meciurile se 
vor disputa, de la aceleași ore, 
pe stadionul Republicii.

Ineepînd de mîine, biletele 
se pun în vinzare la casele 
obișnuite.

eum
PROGRESUL—DI- 

ora 14,45: RAPID—

Așadar, 0—3 la prima apariție în preliminariile noii ediții a campionatului 
mondial. S-o spunem din capul locului, este înfrîngerea cea mai severă suferită 
în fața unui „11“ portughez, mai puțin inspirat și robust (fără Torres, 75 de minute 
fără Simoes și, în bună măsură, și fără Eusebio) decît în evoluțiile lui anterioare, 
cînd echipa noastră a pierdut doar la limită.

Privind situația în grupă observăm, cu regret, faptul că formația noas
tră s-a plasat de Ia început pe ultimul loc, ratînd — practic — posibilitatea de a 
realiza aceia „medie engleză" (9 puncte din totalul de 6 partide) de care vorbeam 
în preziua meciului și care se traduce astfel: să eîștigăm acasă și să nu pierdem 
în deplasare. Cum se va putea recupera ceea ce s-a pierdut Ia Lisabona, duminică 
(din start — două puncte în minus, golaveraj foarte slab), iată întrebarea care se 
pune acum cu acuitate, întrucît ceva speranțe tot au mai rămas în sufletele atit 
de încercate al® iubitorilor de fotbal din țara noastră.

experimentata decît a noas
tră Și reprezentînd un soccer 
modest cotat în concernul in
ternațional, înșuși antrenorul 
Angela Niculescu, observator 
la meciul Elveția — Grecia, 
a ținut șă sublinieze i „Oaspe
ții au însemnat pentru mine o 
plăcută surpriză sub toate as
pectele. Din punct de vedere 
al moralului, ei au abordat jo
cul cu deosebit curaj, sărind 
și pește perioada de tatonare, 
care caracterizează de ohicei 
începuturile de partidă".

Pe urmele cauzelor
Cum, necum, portarul Co

tnari a. primit acel gol „de 
divizia C“, după cum relata 
unul din trimișii noștri la 
Lisabona ; un gol, firește, de
moralizant, dar care nu poate 
servi drept unică acu?ă — 
cum se încearcă oarecum — 
pentru penibila evoluție a fot
baliștilor noștri de-a lungul 
întregii partide. Se ridică îm
potrivă — ca argumente de 
neclintit, țmînd de esență — 
o serie de elemente din joc, 
eum ar fi t 1. faza care a dus

Cînd Coman a primit pri
mul gol de la mare distanță 
(aproximativ 35 do metri) 
ne-arți amintit, vrînd-nevrînd, 
de alte gafe ale jucătorilor 
noștri, din trecutul apropiat: 
de’ golul luat de Datcu tot de 
la vreo 35 m în meciul cu 
Danemarca de la București, 
de luftul lui Delaanu, la Nea- 
Dole, greșeală care a stat la 
baza golului doi înscris de 
italieni, de autogolul lui Hăl- 
măgeanu în primele* minute 
ale meciului Cehoslovacia — 
România disputat la Praga tot 
în preliminariile C.M. — edi
ția engleză, de...

Dar, să ne oprim doar Ia 
aceste exemple. Aproape toate 
denotă o exagerată inhibiție, 
o paralizantă febră de start 

! care în cazul jucătorilor noș
tri, se prelungește uneori o 
repriză întreagă, alteori pînă... 
ta ultimul fluier de arbitru.

Pînă cînd se va perpetua 
această, situație dăunătoare ? 
In cazul echipei Greciei, de 
pildă, o formație mai puțin

la înscrierea golului lui Jose 
Jacinto (un... fundaș !). s-a pe
trecut în min. 23, deci pe la 
jumătatea primei reprize ; 2. 
primul șut expediat de români 
la poarta lui Americo a fost 
înregistrat abia după o ju
mătate de oră ; 3. din 45 de 
minute ale reprizei I, echipa 
noastră a stat 40 în especta- 
tivă, rezumîndu-se la o defen
sivă cu nuanțe de joc deștruc- 
tiv.

Și atunci ? Atunci este clar, 
la baza acestui 0—3 stau o 
serie de cauze mult mai se
rioase decît acel gol primit de 
la distanță, sau... zidul alcă
tuit defectuos. Ne referim la 
indicațiile tactice care au fă
cut ca echipa noastră Să stea 
grupată cu 9 oameni în apro
pierea porții lui Coman, la 
proverbiala comoditate a ju
cătorilor noștri, care (fără să 
fi fost sfătuiți — sîntem con
vinși) s-au mulțumit să re
zolve în stil anți-joc majori
tatea fazelor de apărare, în 
loc să iasă curajos la atac 
pentru a susține vîrfurile din 
prima linie (în rarele situații 
cînd s-au decis să iasă la joc

— vezi intercalările lui Gher- 
gheli în atac, în primele mi
nute ale reprizei secunde — 
au existat și două ocazii de 
gol), în sfîrșit, la totala inca
pacitate a celor mai mulți 
dintre conaponenții echipei de 
a se mobiliza în vederea a- 
cestei dificile partide oficiale.

Apoi, spunînd-o înainte de 
joc, putem s-o repetăm și a- 
cum : antrenorii-selecționeri. 
au pierdut prea mult timp cu 
alcătuirea echipei, decizîndu-se 
asupra formulei abia în cea
sul al 12-lea, fapt care a im
pietat asupra omogenizării, în 
ultimă instanță asupra poten
țialului ei de joc într-o par
tidă care — repetăm — se a- 
nunța extrem de dificilă. Ca să 
nu mai vorbim că nici în 
acest ceas al 12-lea (sau toc
mai din această cauză) antre-

norii nu s-au dovedit inspi
rați cînd s-au oprit asupra 
unor linii (cele de mijloc și 
de atac) sau cupluri. Ne re
ferim, desigur, la alegerea 
tandemului de înaintași cen
trali, Dobrin și Dembrovschi, 
care, în afară de faptul (im
portant). că au jucat puțin îm
preună (la Iași și la Metz),

nu reprezintă a-
a-

ce noi numim

linul ... . .. .
„vîrf percutant", 
ceea

de gol. Faptul a fost

nici 
cel 
dică
«n .. ,
sesizat și de cîțiva dintre an
trenorii noștri divizionari (la 
ședința care a precedat ple
carea echipei la Lisabona) și, 
în primul rînd, antrenorii 
celor doi jucători sus-amintiți. 
Cîtă dreptate au avut ei a- 
tunci se vede, acum, foarte 
limpede!

Astâzi, pe
Filmul 

Portugalia
După cum 

de către Studioul 
televiziune, astăzi, între orele 
ÎS—17,30, se va putea urmări 
pe micul ecran filmul meciu
lui de fotbal dintre reprezen
tativele Portugaliei și Româ
niei, disputat duminică la Li
sabona, în cadrul prelimina
riilor C.M.

tnicul ecran 
meciului
- România
sîni.em anunțați 

nostru de

I

® Inter „zdrobit" la Pitești... 
® „Cupa de toamnă" pentru 

micii fotbaliști băcăuani
• După o perioadă înde

lungată ele tăcere (probabil 
diplomatică...) INTER Bucu
rești revine în actualitate. Nu
mai că, de această dată, epis
tola semnată de Tr. Bololoi, 
căpitanul echipei, nu mai po
menește despre „mitul" invin
cibilității lui Inter București...

Deci, Bololoi și compania 
și-au găsit... nașul ! ? Iată cî
teva secvențe din meci: „La 
începutul partidei, gazdele a- 
tacă în trombă și în numai 15 
minute reușesc să înscrie 3 
goluri... Spre finalul reprizei. 
Inter se mobilizează, trece ia 
ofensivă, dar bara se opune de 
două ori marcării golurilor, 
„respingind" șuturile lui Al- 
doescu... A doua repriză este 
marcată de dominarea pit®ș- 
țenilor (care joacă în ghete...) 
dar bucureștenii se apără cu 
strășnicie... păstrînd rezultatul 
de 6—3“.

Trecînd peste calitățile de 
cronicar ale semnatarului ci
tatelor rînduri, nu putem o- 
mite măsurile radicale pe care 
„conducerea" Interului le-a 
luat împotriva jucătorilor care 
n-au dat randamentul scontat 
în partida de la Pitești i Ni
culescu, Ionescu și Motroașă 
au fost, pur și simplu, excluși 
din lot!?

Recunoscând asprimea jude
cății interiste ne întrebăm cu 
teamă : ce-ar fi dacă sistemul 
s-ar extinde și la echipa na
țională I ? Și încheierea scri
sorii : „Deși am pierdut cu 
3—0, am lăsat o bună impre
sie — confirmată și de păre
rea antrenorului Leonte — și 
F.C. Argeș ne-a invitat în pri
măvara lui ’69 la un nou meci 
Ia Pitești, Miercuri, 6 noiem
brie, însă, are loc revanșa la 
București”

Miercuri, 6 noiembrie... Asta 
zic și eu curaj : la concurență 
eu... campionii lumii! ?

® S-a tras cortina peste 
competiția de fotbal, dotată 
cu „Cupa de toamnă", orga
nizată la Bacău pentru echipe 
de străzi și cartiere, sub oblă
duirea profesorului Gh. Stă- 
nescu, de la Școala generală 
nr, 2.

Ne scriu — ca de obicei! 
— învingătorii : echipa străzii 
Popa Șapcă.

Deci, amănunte „tehnice" : 
întrecerea a strîns Ia start 4 
echipe de străzi (nu-s cam pu
ține ?), care au jucat sistem 
eliminatoriu t str. Dobrogei — 
str. Mihai Viteazul i 4—2 ; 
str. Popa Șapcă — str. Iernii i 
5—3.

în urma acestor partide — 
arbitrate de prof. Stănescu și 
desfășurate pe terenul „Pro
letarul* din localitate — stră
zile Popa Șapcă și Dobrogei 
și-au disputat finala. După un 
meci, „care, mărturisim, a fost 
foarte atractiv și deosebit de 
palpitant, cu șuturi în bară 
și goluri din plonjon", semna
tarii scrisorii și-au adjudecat 
cupa. Scor final : 7—5 (5—3) 
pentru str. Popa Șapcă. lată-i 
pe cei 13 „medaliați cu aur" : 
I. Tănase, I. Boghiu, V. Pas- 
cu, D. Ross, D. Grigoraș, St. 
Dediu, Gh. Prelipceanu, M. 
Ohirescu, D. Cobzaru, T. Aa- 
nei, Gh. Falat, M. Dumitrescu 
și I. Paraschiv.

Felicitări lor și entuziastu
lui profesor Gh. Stăneseu. Vă 
așteptăm eu noi vești.

LOTO-PRONOSPORT

G. NICOARA
"s

V 
“ U4CINE DĂ DE BĂUT, ĂIA JOACĂ!

I
4/

Mai mulți simpatizanți ai di
vizionarei C Petrolul Videle 
ne-au adus la cunoștință „cri
teriul” după care antrenorul I. 
Rugiubei iși alcătuiește, etapă 
de etapă, „ll“-le. Să nu cre
deți că este vorba despre cri
teriul formei jucătorilor sau. cel 
al valorii lor. Nu. Nici unul, 
nici altul. Criteriul lui Rugiu
bei. sună cam așa : cine dă de 
băut, ăla joacă U! Și poate că 
am fi refuzat să acordăm cre- 

noșțri, 
în 

Ia Vfdele, 
fatîlnit sea- 
cu antye-

zare corespondenților 
dacă . cu cîteva șăptămîni 
urmă, 
nu
ta,

aflîndu-ne 
ne-atn fi 
în oraș,

norul Rugiubei. Era în stare 
de ebrietate și încerca să gă
sească drumul spre casă cu 
ajutorul „ucenicilor" săi. Situ
ația este cu atît mai tristă, 
cu cit conducere? echipei cu
noaște toate aceste fapte, fără 
ca nimeni să miște măcar un 
deget. Și rezultatele riu se lasă 
așteptate : 0—6 la Oltenița, 1—7 
la Constanța, plus alte înfrîn- 
geri la diferențe mai mici.

Dezvăluind opiniei publice 
acest rușinos „criteriu" al an
trenorului Rugiubei, 
i ăspunsul asociației 
Petrolul. Videle.

așteptăm 
sportive

D. V.

(

Programul concursului Pro
nosport nr. 44 de duminică 3 
noiembrie 1968, este următorul: 
I: Cagliari — Lanerossi; II: 
Fiorentina —• Bologna; III: 
Milan — Internazionale; IV : 
Palermo — Verona ; V : Pisa 
Atalanta; VI: Roma — Sam- 
pdoria ; VII: Torino — Napoli; 
VIII: Varese — Juventus; 
IX: Metrom Brașov — Poli
tehnica Galați; ix ; Minerul 
Baia Mare — C.F.R. Cluj; XI: 
Metalul Tr. Severin — Gaz 
metan Mediaș; XII ș Chimia 
Suceava — Steagul roșu; XIII a 
Industria stanei Cimpia Tur- 
zii — C.F.R. Timișoara.

înainte de a vă completa bu
letinele, vă recomandăm să 
urmăriți în „Programul ttao 
Pronosport" de marți 29 octom
brie datele referitoare la me
ciurile incluse în programul de 
concurs.

Săptămânal, partiripanții 
care joacă la sistemele Loto —- 
Pronosport obțin premii de 
valoare ridicată. Astfel, la ul-

timele trageri Loto au fost re
alizate premii importante.

La tragerea Loto din 27 sep
tembrie, participantul Cidiylo 
Borbala din Timișoara a ob
ținut 62.808 lei, iar la cea din 
18 octombrie, participantul Se- 
lingher Marcu din Galați a 
cîștigat nu mai puțin de 85.825 
lei.

Aceste cîștiguri Importante 
care se obțin Ia fiecare tragere 
obișnuită Loto explică în mare 
măsură interesul de care 
bucură acest sistem de joc 
întreaga țară.

se 
în

PP.ONQSPOST

PREMIILE CONCURSULUI NR.
DIN 27 OCTOMBRIE

Categoria 1: 1 variantă (1J re
zultate) a 101,111 lei.

Categoria a II-a : 41,5 variante 
(12 rezultate) a 2 923 lei.

Categoria a m-a : 737,5 varian
te (11 rezultate) a 246 lei.

Premiul de categoria I a fost 
obtlnut de participantul VlJO» 
IANU EMIL din București.
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DOUĂ
DIFICILE 
ȘAHIȘTII

RUNDE
PENTRU
ROMÂNI

PentruLUGANO, 
prima oară în actuala ediție 
a Olimpiadei de șah, jucăto
rii români ău trebuit să pă
răsească învinși sala con
cursului, în seara zilei de 
luni. O înfrîngere în fața 
puternicei echipe a Bulgariei, 
cu 3 mari maeștri în forma
ție, nu poate fi caracterizată 
ea o surpriză, dar scorul s-a 
arătat neașteptat de sever: 
Vs—-S’A. Una din cauze este 
jocul prea riscant adoptat de 
echipierii României. Cu ex
cepția lui Fl. Gheorghiu (re
miză cu Boboțov), toți cei
lalți au încercat să forțeze 
cu orice preț. Ciocîltea a sa
crificat lui Tringov un turn 
pentru atac, pierzând pînă la 
urmă, iar Drimer și Soos 
și-au luat riscuri inutile în 
fața tenacilor Kolarov și Ra
dulov, respectiv, fiind și ei 
întrecuți.

'Alte rezultate din runda a 
4-a a finalei, consemnate 
după dimineața rezervată 
treruptelor: S.U.A.—Ff‘

R.F.G.- 
nemarca—'Polonia 
U.R.S.S.—Ungaria 
După 9 ore de joc, Poluga- 
evski menține un pion 'in 
plus în partida cu maghiarul 
Lengyel.

După patru runde, eempa 
U.R.S.S. totalizează 12 (1) p, 
tund urmată de iugoslavia cu 
1072 P, S.U.A. 10 p, Bulga
ria 9’/2 p. Echipa României 
ocupă locul 7 în clasament, 
cu 8 p. „

La ora cînd închidem edi
ția, în întîlnirea U.R.S.S.— 
România, din a 5-a rundă, 
sînt încheiate trei partide: 
Gheorghiu—Petrosian s/z—‘/s, 
Ciocîltea—Korcinoi 0—1, Ghî- 
țescu — Polugaevskî ț/2—%. 
Continuă partida Ungureami 
—Snrisiov.

-2, Argentina—Canada 
■Iugoslavia 2—-2, 

~ ‘ 2—1
2—1

I

ită în- |
'ilipine I

3-1, 
Ba
ll), 
CU

I

Fray, Forbes, Miller) 38,3 s, 
S.U.A. (Greene, Pender. R.

La Havana au continuat ta- 
trecerile concursului internațional 
de atletism la care participă 
peste 150 de atlete și atleți din 
mal multe țări. Proba de arun
carea ciocanului s-a încheiat cu 
o surpriză : medaliatul cu ar
gint la J.O., sovieticul Romuald 
Klim, a fost învins de Reinhard 
Thelmer (R.D. Germană), clasat 
pe primul loc cu o aruncare de 
69,10 m. Klim a ocupat locul doi 
cu 68,63 m. Sprinterul chilian 
Ivan Moreno a câștigat cursa d® 
200 Ol plat.

Sprinterul

cu timpul de 21.2.

unei gate pugilistice,
Sporturilor" din Pa- 

■ "" ' ' mondial

Cis prilejul 
la „Palatul 
rls, deținătorul titlului 
la categoria pană, spaniolul Jose 
Legra, l-a învins prin K.O. în 
prima repriză pe boxerul fran
cez Feljx Eram!.

a „Marelui 
al Romei" 

sportivului
. pilotînd o ma

șina „ceuxtui , a realizat o me
die orară de 145,33ă km. Pe locu
rile următoare s-au clasat : 
damich (Italia)
Gethln (Anglia) 
Ford".

Cea de-a 20-a ediție 
premiu automobilistic 
a revenit
Brambilla care, 
șină „Ferrari". :

italian

A-
pe i.Ferrarl", 

pe „ Brabham

a turneului de 
___' l clasa- 
marele maestru sovie

tic Gipsîis, a remizat cu iugo
slavul Kurajița. Alte rezultate : 
Janosevici — Martinovici 1—0, 
Bukici — Ujtelkl 1—0; Dely — 
Andrici 1—0 ; Minici — Ilaklcl 
!/s—'/». In clasament conduce 
Gipslîs (U.R.S.S.) cu 5>/i puncte, 
urmat de Bukici (Iugoslavia) 5 
(1) P.

Iu runda 
șah de la 
mentului,

a 7-a
Belgrad, liderul

Finișul Victorios al alergătorului australian Ralph Doubell în cursa de S00 m, in care cu 1:44,3 a reușit să egaleze recordul lumii. 
Pe locul doi kenianul Wilson Kiprugut — favoritul probei Telefoto : A.P. — AGERPRES

! RECORDURI MONDIALE REALIZATE LA J.O 
I ATLETISM : BĂRBAȚI : 100 

m : Jim Hines (S.U.A.) 9,9 s — 
egalat; 200 m : Tommie Smith 
(S.U.A.) 19,8 s; 400 m : Lee 
Evans (S.U.A.) 43,8 s; 800 m: 
Ralph Doubel (Australia) 1 :44,3 
— egalat; 400 mg: David He- 
mery (Marea Britanie) 
4X100

48,1;
m: Jamaica (Steward,

Smith, Hines) 38,2; 4x400 m 
S.U.A. (Mathews, Freeman, 
James, Evans) 2:56,1; lungi
me : Bob Beamon (S.U.A.) 
8,90 m; triplu: Giuseppe 
Gentile (Italia) 17,10 m și 
17,22 m, Nelson Prudencio 
(Brazilia) 17,27 m, Viktor Sa- 
neev (U.R.S.S.) 17(39 m; FE
MEI : 100 m : Wyomia Tyus 
(S.U.A.) 11,0 s; 200 m : Irena

JKirszenstela-Szewiaska (Polo
nia) 22,5 s; 4x100 m: S.U.A. 
(Ferrell, Bailes Natter, Tyus) 
43,4 s, Olanda (Van Den Berg, 
Sterk, Hennipman, Bakker) 
43,4 s — egalat, S.U.A. (Fer
rell, Bailes, Netter, Tyus) 42,8 
s ; lungime : Viorica 
leanu (România) 6,82 
utate: Margiita
(R.D.G.) 19,61 m.

‘spate :
58,0 s;
Kaye Hali
4X100 m mixt: S.U.A. (Half
Ball, Daniel, Pedersen) 4 :28,3.

Roland Mathes (R.D.G,)
FEMEI: 100 m spate : 

“ “ (S.U.A.) 1 :06,2 ;

„CELE MAI

D
EXTRAORDINARE

J. O,"

JORDAN PAY- 
TON (antrenorul 
lotului de atle
tism al S.U.A.): 
„Am organizat un 
lung cantonament' 
cu scopul de a-i 
adapta pe spor
tivii noștri la 
condițiile specifi
ce altitudinii. 
Cred că, de acum 
încolo, va trebui 
să menținem a- 
cest princi
piu al cantona
mentului chiar 
dacă Jocurile O- 
limpice se vor 
desfășura la șes, 
în condiții obiș
nuite. Atletismul 
a atins un ase
menea nivel in
cit diletantismul 
nu-și mai are lo
cul. Am trăit 
probabil cele 
mai extraordi-

I X I T!
nare Jocuri 
limpice din 
au fost, ceea ce 
nu înseamnă, în
să, că Jocurile ce 
vor urma nu vor 
putea să le în
treacă pe cele de 
la Mexico. A- 
ceasta este în fi
rea lucrurilor".

o- 
cîte

„DE PE ACUM
VOM ÎNCEP.E 
PREGĂTIRILE 

PENTRU _ SAPPO
RO "“și MUNk

CHEN"

JOSEPH CO
MIȚI (Secretar de 
stat al Tineretu
lui și Sporturilor 
în Franța): „De 
pe acum vom în
cepe pregătirile 
pentru Sapporo 
și Munchen. Le 
vom face cu ma
ximum de grijă, 
în acest scop,

vom trimite o 
delegație de spe
cialiști în Japo
nia și în R. F. a 
Germaniei pentru 
a studia condiți
ile materiale ce 
se asigură Jocu
rilor Olimpice 
din 1972. Pe de 
altă parte, pen
tru a antrena cît 
mai mulți tineri 
în activitatea 
sportivă am decis 
să luăm măsuri 
ca să restructu
răm programul 
de educație fizică 
din școli creîncl o 
după amiază de 
sport în aer li
ber, pe stadion, 
în afara acesteia 
vor mai 
în programul e- 
levilor încă două 
ore de educație 
fizică. Cred că, 
în felul acesta, 
vom reuși să a- 
ducem pe sta
dioane un mare 
număr de elevi".

figura

„TUNARUL41 PETRE MĂRMUREANU
A EXCELAT PE TERENURI RAPIDE...

Scurtă istorie a evoluției tenismanului nostru in Israel
Revedere cu Petre Mărmu

reanu, proaspăt revenit de pe 
țărmuri mediteraneene, unde a 
făcut treaba bună în fața fi- 
l'eului alb. „Tunarul" tenisului 
nostru — temut pentru servl- 
ciile-bombă și „dreptele” sale 
care, uneori, fac ravagii — a 
mai adăugat două frumoase 
victorii într-un palmares de pe 
acum. remarcabil. Mărmurea- 
nu, victorios în campionatele 
internaționale de tenis ale Is
raelului, la Tel Aviv, a con
tinuat neînvins și în turneul 
următor, cel de la Ierusalim, 
In luptă cu aceiași redutabili 
adversari.

Stind de vorbă, în fața unei 
mese pardosite cu ziare deschi
se la paginile de sport, aflăm 
amănunte în completarea scur
telor telegrame apărute pînă 
acum, la noi. Iată, tot sub for
mă telegrafică, rezultatele sale 
în cele două turnee:

Tel Aviv : Mărmureanu-Irvi- 
ne 6—2, 3—6, 6—3 ; M. — Plotz 
6—1, 7—5; M. — Saul 6—2, 
3—8, 6—4, 6—4; M. — Kalo- 
gheropoulos 2—6, 6—3, 6—3,
6—3. La dublu, Mărmureanu, 
cu austriacul Pokorny, au ju
cat în semifinală, cedînd vest- 
germanilor Pohmann-Plotz cu 
6-4, 5-7, 5-7,

Ierusalim : Mărmureanu—
Wolff 6—2, 6—1 ; M. — Haw
kes 6—3, 6—4; M. — Pokorny

6—3, 6—4. La dublu, in semi
finale : Mărmureanu, Hawkes— 
Palmieri, Shalem 6—4, 6—0 ;
finala : Saul, Davidman—Măr
mureanu, Hawkes 6—4, 6—3.

Și acum — pentru a ne da 
seama de valoarea rezultate
lor obținute — scurte prezen
tări ale adversarilor întîlniți 
de jucătorul român. Hank Ir- 

. vine este jucător în echipa de 
„Cupa Davis" a Rhodesiei de 
sud. Plotz și Pohmann, de ase
menea, din reprezentativa R.F. 
a Germaniei. Jackie Saul, un 
jucător sud-african foarte bine 
cotat în turnee internaționale, 
învins de Tiriac acum doi ani, 
în finala de la Nottingham. Ri
chard Hawkes este cel mai în 
formă tenisman neo-zeelandez, 
actualmente. Nikos Kaloghero- 
poulos, multiplul campion grec, 
nu are, firește, nevoie de re
comandări. în fine, Peter Po
korny, învins în finala de la 
Ierusalim, este campionul Aus
triei. Să menționăm că în ta
belele celor două concursuri au 
mai figurat nume cunoscute ca: 
Terry Addison (Australia), Ser
gio Palmieri (Italia), D. Ebbin- 
ghaus (R.F G.) și gazdele Da
vidman, Wolff, Shalem (actu
alul campion al Israelului).

Iată, deci, n-am exagerat 
spunînd că simpaticul nostru 
echipier din reprezentativa ță
rii, membru al clubului Stea-

Viscopo- 
m ; gre- 
Gummel

cu start

■

„Outsider-ul romin câștigă titlul la tenis", anunța ziarul 
„Jerusalem Post", după victoria lui Mărmureanu în cam
pionatele internaționale ale Israelului.

ua București, a făcut treabă 
bună în recenta sa vizită peste 
hotare. După propriile sale 
mărturisiri, lui Mărmureanu 
i-au convenit terenurile rapide 
din orașele Israelite (la Ierusa
lim s-a jucat pe asfalt), care 
i-au pus în valoare viteza ’ lo
viturilor.

— Mi-a părut bine, ne spu
nea el, că de data aceasta am 
fost în centrul atenției. Finala 
mea cu Kalogheropoulos, din 
cauza afluenței de spectatori, 
a trebuit să fie mutată de pe 
terenurile de la Maccabi Ckibi 
unde erau tribune mici, în pot
coava marelui stadion Ramat 
Gan.

Secondantul de totdeauna al 
lui Țiriac și Năstase, eternul 
„jucător de rezervă", a avut, 
in sfîrșit, rolul principal. Și 
— spre cinstea lui — l-a ju
cat cu brio...

Radu VOIA
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ÎNCOTRO?
Super-recondiuirile realizate pe velodromul olirnpic de la 

Ciudad de Mexico au creat senzație și, fără îndoială, satisfacție 
în rîndurile iufoitorilor sportului cu pedale, (fele mai bune per
formanțe mondiale, rod al unei ascensiuni dificile, eșalonată 
de-a lungul mai multori decenii, au fost pur și simplu spulbe
rate pe pista de lemn a capitalei Mexicului. Neîndoios, miraco
lul acestor- fantastice recorduri nu s-a aflat în calitățile (de 
altfel reale, cunoscute) ale lemnului de camerun al pistei. Alti
tudinea a fost cea core a dat aripi mușchilor, cea care a lăsat 
în umbră mitul unor performeri de înaltă dasă.

Iată, de altfel, comparativ, nivelul recordurilor la șes și la 
altitudine în două dintre probe 1

^e» Altitudine

1:07,00
4:52,00

1:03,91
4:39,04

1000 m cu start de pe loc
Urmărire individuală (4000 m)
Saltul acesta aproape ireal a fost realizat și 4e Emil Rusn 

care, deși a fost eliminat în serii (ca și campionul olimpic și 
recordmanul mondial Jiri Daler), a îmbunătățit recordul națio
nal cu aproape 8 secunde în proba de urmărire individuală !

Pînă aici lucrurile sînt în regulă. Dar avem obligația să ne 
întrebăm : ce se va întimpla mai departe ? tncotro va merge 
ciclismul de pistă ? După cum se știe, această ramură a sportu
lui cu pedale se bucură în lume de credit din ce în ce mai mic. 
Se demolează numeroase piste și se construiesc foarte puține. 
Noua conjunctură va duce, fără îndoială, la o și mai accentuată 
reducere a interesului pentru ciclismul de velodrom. Și aceasta, 
în primul rînd, pentru faptul că nu va mai exista mirajul, 
stimulentul obținerii unor noi recorduri mondiale și naționale. 
Cine va mai reuși, în condițiile oferite de pistele situate la 
o altitudine obișnuită, să reediteze performanțele de la Mexic î 
De depășirea lor, desigur, nici nu poate fi vorba...

Rațional ar fi ca U.G.I. ți F.I.A.S. — cale două organisme 
internaționale care coordonează activitatea ciclismului amatou
— să decidă limitarea altitudinii pentru realizarea recordurilor 
mondiale și să nu omologheze rezultatei® de ta J.O. — 1968 șl 
cele de ta Săptămâna preoJimpicfi 1967 — din Mexic. Aceasta, 
cu atît mai mult, cu cît sportivilor amatori le va fi foarte greu
— dacă nu imposibil — să adune sumele necesare deplasării 
într-o localitate cu un velodrom 1a altitudine pentru a încerci 
doborârea super-record urilor anului 1068.

CICLISM : 1000 m 
de pe loc: Niels Fredborg (Da
nemarca) 1 :04,61 — egalat;
Pierre Trentin (Franța) 1 :03,91 
(NR. aceasta este singura probă 
în cane, în timpul competițiilor 
oficiale, pot fi realizate recor
duri mondiale, deoarece este 
unica în care se respectă con
diția regulamentară, aceea ca 
alergătorul să fie singur pe 
pistă 
în momentul stabilirii 
manței respective).

singur
deci fără adversar

perfor-

100
(Ausira- 

liber :
Rerych,

ÎNOT : BÂRBAȚI : 
liber : Mike Wenden 
lia) 52,2 ; 4x100 m
S.U.A. (Zorn. Spitz,
Walsh) 3 :»1 7 ; 4x100 m mixt:
S.U.A. (Flickox, McKenzie, Rus
sell, Walsh) 3 :54,9; 100 m

HALTERE ; cat. cocoș : Mo
hamed Nassirs (Iran) 150 kg 
la aruncat, Nassiri (Iran) și 
Imre Folds (Ungaria) 367,5 kg 
la triatlon — egalat ; cat. pană : 
loshinobu Miyake (Japonia) 
152,5 kg la aruncat — egalat; 
eat. semimijlocie : Viktor Ku- 
rențov (U.R.S.S.) 187,5 kg la a- 
runcat; cat. mijlocie : Boris Se- 
lițkj (U.R.S.S.) și VI. Beliaev 
(U.R.S.S.) 485 kg la triatlon. — 
egalat; cat. semigrea : Kaarlo 
Kangasniemi (Finlanda) 157,5 
kg la smuls — egalat, Jan Taits 
(U.R.S.S.) 197,5 kg la aruncat.

liberă calibru 
Gary Anderson 
și poziția cul-

Korneev 
egalat;

TIR : armă 
mare, 3x40 f: 
(S.U.A.) 1157 p 
cat : Valentin
(U.R.S.S.) 398 p 
armă, liberă căli bru'redus 60 f 
culcat : Jan
vacia) 598 p — egalat; armă 
liberă calibru redus 3x40 
poziția
(R.F.G.) 396 p.

Kurka (Cehoslo-

t,
genunchi : B, Elingner

Cicliștii francezi își etalează medaliile olimpice cucerite 
probele de pe velodrom. La mijloc Pierre Trentin
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JOCURILE OLIMPICE ÎN LUMINA CIFRELOR
Acum cînd Jocurile Olim

pice s-au încheiat și sportivii 
se relaxează după fenomena
lele întreceri la care au par
ticipat, statisticienii au in
trat în arenă și... concluzio
nează.

Ieri v-am- prezentat clasa
mentul, sau mai corect spus, 
clasamentele — neoficiale — 
ale competițiilor sportive des- 
fășurate la Ciudad de Mexi
co dar cu aceasta încă n-am 
pus punct. Pentru astăzi: a- 
ducem în discuție alte cla
samente, cele .. 'înregistrate' 
pentru fiecare ramură de 
sport în parte, amînînd însă, 
cu bună știință, concluziile 
noastre pentru o altă ocazie.

Așadar...

SPORTURI INDIVIDUALE

ATLETISM: 1. S.U.A. 202 
p, 2. U.R.S.S. 90 p, 3. R.D.G. 
63 p, 4. R.F.G. 54 p, 5. Aus
tralia 47 p, 6. Kenya 45 p, 
7. Ungaria 43 p, 8. Marea 
Britanie 34 p, 9. ROMANIA 
24 p, 10. Polonia 23 p, 11. 
Franța 18 p, 12. Cehoslova
cia 17 p, 13. Etiopia 15 p, 14. 
Cuba 15 p, 15. Tunisia 11 p, 
16, Italia 10 p, 17. Austria 
9 p, 18. Japonia 8 p, 19. Me
xic 8 p, 20. Jamaica 8 p, 21. 
Olanda 7 p, 22. Brazilia și 
Finlanda 5 p, 24. Taiwan și 
Noua Zeelandă 4 p, 26. Gre
cia, Senegal, Suedia, Turcia 
și Trinidad-Tobago 4 p, 31. 
Bulgaria 2 p, 32. Iugoslavia 
1 p.

BOX: 1. U.R.S.S. 34,5 p, 2.
5. U.A. 28 p, 3. Polonia 24 p,
4. Mexic 21 p, 5. Cuba 10 p,
6. ROMÂNIA, Coreea deSud, 
Uganda 8,5 p, 9. Marea Bri
tanie, R.D.G., Venezuela, 
Bulgaria 7 p, 13. Camerun 5 
p, 14. Argentina,. Brazilia,
R. F.G., Finlanda, Italia, Ja
ponia, Iugoslavia, Kenya 
3,5 p.

CAIAC-CANOE: 1. Unga
ria 33 p, 2. U.R.S.S. 31 p, 
3. ROMÂNIA 20 p, 4. R.F.G. 
17 p, 5. Suedia 10 p, 6. Nor
vegia 7 p, 7. Cehoslovacia 6 
p, 8. R.D.G. 5 p, 9. Austria 
și Danemarca 4 p, 11. Olanda
4 p, 12. Mexic, Polonia și
5. U.A. 3 p, 15. Bulgaria și 
Finlanda 2. p.

CANOTAJ : 1. R.D.G. 26 p, 
2. S.U.A. 19 p, 3. Olanda 18 
p, 4. R.F.G. 15 p, 5. Italia 
14 p, 6. U.R.S.S. 12 ,p, 7. Noua 
Zeelandă 10 p, 8. Elveția 9 p, 
9. Danemarca 8 p, 10, Un
garia și Australia 5 p, 12. 
Argentina 4 p, 13. Bulgaria 
și Austria 3 p, 15. Cehoslo
vacia 2 p, 16. Marea Brita
nie 1 p.

CĂLĂRIE: 1. Marea Bri
tanie 28 p, 2. R.F.G. 24 p, 3.
S. U.A. 23 p, 4. U.R.S.S. 16 p, 
5. Franța 15 p, 6. Canada 
8 p, 7. Elveția 5 p, 8. R.D.G.
5 p, 9. Australia 4 p, 10. Ita
lia 2 p, 11. Chile și Mexic 
1 P-

CICLISM: 1, Franța 35 p, 
2. Italia 26 p, 3. Danemarca

Aspect din întîlnirea de baschet dintre formațiile Poloniei 
(tricouri albe) și Cubei

25 p, 4. Olanda 15 p, 5. Sue
dia 9 p, 6. U.R.S.S. 6 p, 7. 
Belgia și Polonia 5 p, 9. El
veția 4 p, 10. Australia 3 p, 
11. Norvegia și Trinidad-To
bago. 2 p.

GIMNASTICA: 1. U.R.S.S.
106.5 p, 2. Japonia 98 p, 3. 
Cehoslovacia 51,5 p, 4. R.D.G.
29.5 p, 5. Iugoslavia 8 p, 6. 
Finlanda 5 p, 7. Polonia 4 p, 
8. S.U.A. 3,5 p, 9. Ungaria
2 p.

HALTERE: 1. U.R.S.S. 39 
p, 2. Polonia 28 p, 3. Japo
nia 21 p, 4. Ungaria 14 p, 
5. Iran 13 p, 6. Finlanda 10 
p, 7. S.U.A. 7 p, 8. R.D.G. 
6 p, 9. Belgia 5 p, 10. Co
reea de Sud 4 p, 11. Suedia
3 p, 12. R.F.G. 2 p, 13. Porto 
Rico și Cehoslovacia 1 p.

INOT-SÂRITURI: l. S.U.A. 
352 p, 2. U.R.S.S. 71 p, 3. 
Australia 67 p, 4. R.D.G. 53 p, 
5. Canada 41 p, 6. Mexic 23 
p, 7. R.F.G. 19,5 p, 8. Ma
rea Britanie 17 p, 9. Iugo
slavia 15 p, 10. Italia 14 p, 
11. f'OIanda 11 p, 12. Fran
ța ,9 p, 13. Japonia 8,5 p, 14. 
Cehoslovacia 7 p, 15. Unga
ria 6 p, 16. Brazilia și Peru 
3 p, 18. Polonia, Spania, Sue
dia 2 p.

Foto! U.P.I

LUPTE GRECO-ROMANE :
I. U.R.S.S. 32 p, 2. Bulgaria 
22 p, 3. Ungaria 21 o, 4. RO
MÂNIA 20 p, 5. R.D.G. 14 p, 
6. Japonia 14 p, 7. Iugoslavia 
9 p, 8. Cehoslovacia 8 p, 9. 
Grecia 7 p, 10. Suedia 7 p,
II. Franța 5 p, 12. R.F.G. 5 p,
13. Finlanda 4 p, 14. Norve
gia, Turcia și S.U.A. 2 p, 17. 
Elveția, R.A.U. 1 p.

LUPTE LIBERE: 1.
U.R.S.S. 29 p, 2. Bulgaria 25 
p, 3. Japonia 23 p, 4. Iran 
19 p, 5. S.U.A. 19 p, 6. Mon
golia 19 p, 7. Turcia 16 p, 8. 
Franța și ROMÂNIA 5 p, 10. 
Ungaria și R.F.G. 4 p, 12. 
Grecia 3 p, 13. India 2 p,
14. Italia 2 p, 15. R.D.G. și 
Polonia 1 p.

PENTATLON MODERN:
1. Ungaria 12 p, 2. U.R.S.S. 
11 p, 3. Suedia 7 p, 4. Fran
ța 5 p, 5. R.D.G. 4 p, 6. 
S.U.A. 3 p, 7. Finlanda 2 p.

SCRIMA: 1. U.R.S.S. 48 p,
2. Ungaria 38 p, 3. Franța 
26 p, 4. Polonia 18 p, 5. 
ROMÂNIA 15 p, 6. Italia 13 
p, 7. R.F.G. 6 p, 8. Mexic 
5 p, 9. Austria, Suedia și 
R.D.G. 2 p, 12. S.U.A. 1 p.

TIR: 1. U.R.S.S, 36 p, 2.

S.U.A. 23 p, 3. R.F.G. 18 p,
4. R.D.G. 14 p, 5. Polonia 
10 p, 6. Marea Britanie 9 p, 
7. ROMÂNIA 8 p, 8. Ceho
slovacia 7 p, 9. Elveția 6 p, 

•10. Ungaria și Italia 5 p 12. 
Noua Zeelandă 4 p, 13. Fran
ța 3 p, 14. Mexic și Peru 2 p,
16. Canada și Chile 1 p.

IAHTING: 1. S.U.A. 14 p, 
2. Marea Britanie 11 p, 
Italia 10 p, 4.
5. Suedia 8 p, 
și R.F.G. 8 p, 
p, 9. Norvegia 
tria și Elveția 
zilia, Canada și R.D.G.
15. Bahamas și Grecia
17. Franța și Finlanda

J, 3- 
Australia 9p, 
6. Danemarca 
8. U.R.S.S. 7 
7 p, 10. 
5 p, 12.

JOCURI SPORTIVE

Aus- 
Bra- 
4 P, 
2 p, 
1 p.

BASCHET: 1. S.U.A. 7 p, 
2. Iugoslavia 5 p, 3. U.R.S.S. 
4 p, 4. Brazilia 3 p, 5. Mexic 
2 p, 6. Polonia 1 p,

FOTBAL.: 1. Ungaria 7 p, 
2. Bulgaria 5 p, 3. Japonia 
4 p, 4. Mexic 3 p.

HOCHEI PE IARBA: 1. 
Pakistan 7 p, 2. Australia 5 
p, 3. India 4 p, 4. R.F.G. 3 
p, 5. Olanda 2 p, 6. Spania
1 P-

POLO: 1. Iugoslavia 7 p, 
2. U.R.S.S. 5 p, 3. Ungaria
4 p, 4. Italia 3 p, 5 S U A.
2 p, 6. R.D.G. 1 p

VOLEI: 1. U.R.S.S. 14 p, 
2. Japonia 10 p. 3. Polonia 6 
P. 4. Cehoslovacia 5 p, 5. 
R.D.G. și Peru 3 p< 7 'co
reea de Sud 2 p, 8. Bulgaria
1 p.

★

_ La J.O. de la Mexico spor
tivii români au participat si 
la canotaj, ciclism și înot 
dar, precum se vede din cla
samentele alăturate, ei n-au 
izbutit să realizeze nici un 
punct.

în legătură cu evoluția re
prezentanților noștri la 
Jocuri ni.se pare interesantă 
comparația punctelor reali
zate acum cu cele de la pre
cedentele Olimpiade :

TOKIO — 1964: atletism 
23 p, box 0 p, caiac-canoe 27 
P, canotaj 0 p, ciclism 0 p, 
fotbal 2 p, gimnastică 1 p, 
haltere 2 p, lupte greco-ro
mane 17,5 p, lupte libere 1 p, 
polo 2 p, scrimă 2 p, tir 10 
p, volei 6 p.

ROMA — 1960 : atletism 
13 p, box 3,5 p, caiac-canoe 
9 p, canotaj 1 p, călărie 1 p, 
ciclism 3 p, gimnastică 10 p, 
haltere 0 p, lupte greco-ro- 
mane 19,5 p, înot 0 p, polo
2 p, scrimă 6 p, tir 10 p.

MELBOURNE — 1956: a- 
tletism 2 p, box 20,5 p, ca
iac-canoe 26 p, gimnastică
14.5 p, lupte greco-romane
8.5 p, înot 0 p, pentatlon mo
dern 1 p, polo 0 p, scrimă
5 p, tir 15 p ; călărie (STOCK
HOLM) 0 p.
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