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TOVARĂȘULUI
DUMITRU PETRESCU

SUCCESELE SPORTULUI 
NOSTRU ȘCOLAR 

TREBUIE CONSOLIDATE
de conf. dr. EMIL GHIBU 

vicepreședinte al C.N.E.F.S.
Luni, 15 septembrie, 

întreaga țară, îmbrăcînd 
haina de doliu, a adus 
un ultim omagiu memo
riei tovarășului Dumitru 
Petrescu, membru al Co
mitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent 
al Comitetului Central 
ai Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, 
vicepreședinte al Consi
liului Național al Fron
tului Unității Socialiste. 
Pretutindeni, au fost ar
borate, în bemă, drape
lul de stat al Republicii 
Socialiste România și 
drapelul Partidului Co
munist Român.

începînd 
dimineața, 
grave ale 
nebru, mii 
tățeni din 
perindat prin holul Pa
latului Marii Adunări 
Naționale, unde se a- 
fla depus sicriul cu 
corpul defunctului, pen
tru a aduce un ultim o- 
magiu fiului credincios 
al partidului și poporu
lui.

In cursul dimineții au 
venit la Palatul Marii 
Adunări Naționale, pen
tru a prezenta condo
leanțe, șefi și membri ai 
unor misiuni diplomati
ce acreditați în România.

Pe fundalul holului, 
drapat în negru, se află 
portretul îndoliat al lui 
Dumitru Petrescu, înca
drat de drapele roșii și 
tricolore cernite. în fața 
catafalcului, pe perne 
purpurii, sînt așezate or
dinele și medaliile Repu
blicii Socialiste Româ
nia ce i-au fost confe
rite pentru devotamen
tul neprecupețit cu care 
și-a slujit poporul și pa
tria.

De jur împrejur se 
află depuse coroane de 
flori din partea Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Român, a 
Consiliului de Stat, Con
siliului de Miniștri și 
Consiliului Național al 
Frontului Unității Socia
liste, a Ministerului For
țelor Armate, Ministeru
lui Afacerilor Interne, 
Consiliului Securității 
Statului, a altor minis
tere și instituții centra
le, a Consiliului Central 
al U.G.S.R. și altor orga
nizații de masă și ob
ștești, a unor întreprin
deri bucureștene și u- 
niunl de creație.

Sînt depuse, de ase
menea, coroane de flori 
din partea Comitetului 
Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia 
și a guvernului federal 
al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, precum și 
a unor reprezentanțe di
plomatice străine în 
țara noastră.

Lingă catafalc, se află 
membrii familiei și oei 
apropiați defunctului.

O gardă militară alcă
tuită din ofițeri superiori 
face de strajă.

In jurul catafalcului, 
rînd pe rînd fac de gar
dă membri ai C.C. al 
P.C.R., al Consiliului de 
Stat, Consiliului de Mi
niștri și 
Național al 
lui Unității 
te, vechi 
partidului, 
muncitorești din țara 
noastră, activiști de 
partid, de stat și ai 
organizațiilor obștești, 
generali și ofițeri supe
riori, conducători de in
stituții centrale și de în
treprinderi, reprezentanți 
ai vieții culturale și 
științifice.

în semn de înaltă 
cinstire a memoriei mi
litantului de frunte al 
mișcării muncitorești și 
comuniste din țara 
noastră, din ultimele 
gărzi fac parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănăla- 
che, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leon- 
te Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, Iosif 
Petre Blajovici, 
Gere, Ion Iliescu, 
ral colonel Ion 
Vasile Patilineț, 
tru Popa, Ion Stănescu. 

Conducătorii partidu
lui și statului prezintă 
apoi condoleanțe mem
brilor familiei celui dis
părut.

Sfcriul cu corpul ne-

de la ora 9 
în acordurile 
marșului fu- 
și mii de ce- 
Capitală s-au

Consiliului 
Frontu- 

Socialis- 
membri ai
ai mișcării 

din 
activiști

din

Banc, 
Mihai 
gene- 

loniță, 
Dumi-

însuflețit al tovarășului 
Dumitru Petrescu, pur
tat pe umeri de un grup 
de ofițeri superiori, este 
scos din Palatul Marii 
Adunări Naționale și a- 
șezat pe un catafalc in
stalat pe platoul din a- 
propierea clădirii.. In 
timp ce fanfara intonea
ză marșul funebru, gar
da militară, cu drapelul 
îndoliat, prezintă onorul.

La tribuna amenajată 
pentru mitingul de do
liu iau loc conducătorii 
de partid și de stat, pre
cum și membrii familiei 
tovarășului Dumitru Pe
trescu, vechi 
partidului, 
de instituții 
organizații 
membri ai corpului 
plomatic.

Mitingul de doliu 
deschis de tovarășul 
mitru Popa, membru su
pleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal 
București al P.C.R., pri
marul general al Capi
talei.

Viața și lupta fiului 
credincios al partidului 
și al poporului român 
a fost evocată de tova
rășii Chivu Stoica, pre
ședintele Comisiei Cen
trale de Revizie a C.C. 
al P.C.R., Gheorghe 
Stoica, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. 

al 
Ilie 
Co

al

membri ai 
conducători 
centrale și 

obștești, 
di-

este 
Du-

al P.C.R., mer&bru 
Consiliului de Stat, 
Verdeț, membru al 
mitetului Executiv, 
Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

După mitingul de do
liu, sicriul cu corpul de
functului, acoperit cu 
drapelul tricolor, este a- 
șezat pe un afet de tun. 
In acordurile marșului 
funebru, executat de 
fanfară, cortegiul fune
rar, în fruntea căruia 
pășesc ofițeri ce poartă 
portretul defunctului, 
înaltele ordine și meda
lii ce i-au fost conferite 
în timpul îndelungatei 
și bogatei sale activități, 
se îndreaptă spre Parcul 
Libertății. în urma ca
rului mortuar pășesc 
membrii familiei îndo
liate și cei apropiați de
functului.

Tovarășii 
Ceaușescu, Ion 
ghe Maurer și ceilalți 
conducători de partid și 
de stat, conduc pe ulti
mul drum pe tovarășul 
Dumitru Petrescu. O gar
dă de onoare, alcătuită 
din ofițeri, însoțește cor
tegiul, căruia i se adau
gă o mare mulțime de 
bucureșteni, veniți să 
aducă în acest fel un o- 
magiu cald memoriei 
defunctului. Alte mii de 
locuitori, pe ale căror 
chipuri citești dure
rea pe care o încearcă 
în aceste clipe de doliu, 
așteaptă cu o tristă, so
lemnă tăcere trecerea 
carului mortuar prin 
Piața Unirii, de-a lungul 
Magistralei Nord-Sud, a 
Bulevardului Mărășești, 
în Piața Libertății.

In Parcul Libertății, 
pe treptele ce urcă spre 
Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea po
porului și a patriei, pen
tru socialism, sicriul cu 
corpul neînsuflețit este 
purtat pe umeri de ofi
țeri superiori. Pe pla
toul din 
tului, o 
prezintă

Sicriul 
tr-una din criptele de la 
baza hemiciclulul mo
numentului. Răsună so
lemn, impresionant, a- 
cordurile Internaționa
lei. Cerul plumburiu vi
brează de 
de artilerie 
de suprem 
tovarășului 
trescu, luptătorului revo
luționar pentru eliberarea 
oamenilor muncii, pentru 
înfăptuirea celor mai 
nobile idealuri de pro
gres ale poporului nos
tru.

In fața criptei deschi
se, conducătorii de par
tid și de stat, întreaga 
asistență, păstrează un 
pios moment de recule
gere.

Pe lespedea de granit 
negru, care acoperă crip
ta, sînt gravate numele : 
Dumitru M. Petrescu și 
datele 10.5.1906 - 13.9. 
1969, care închid între 
ele o viață de luptă în
chinată cauzei partidu
lui, binelui și fericirii 
poporului român.

Nicolae 
Gheor-

fața monumen- 
gardă militară 

onorul.
este depus în-

cele 12 salve 
trase în semn 
omagiu adus 
Dumitru Pe-
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colile de pe întreg cu
prinsul patriei și-au 
deschis ieri porțile, pri- 

mindu-i ospitaliere pe mili
oanele de elevi care, după o 
vacanță bogată în activități re
creative, încep cu forțe proas
pete un nou an de învăță
tură.

Făcînd o scurtă retrospec
tivă vom vedea că de data 
aceasta, mai mult ca oricînd. 
vacanța a constituit o perioa
dă optimă de acumulări fi
zice și psihice. Un număr re
cord de tineri și tinere au par-
ticipat la taberele de pregă
tire, în care s-au împletit ar
monios activitățile de mișcare 
cu cele dedicate cultivării 
spiritului, îmbogățirii cunoș
tințelor. Vacanța 1969 a cul
minat cu ediția jubiliară, a 
XX-a, a campionatelor șco
lare. competiție care a întru
nit toate atributele pentru a 
primi însemnul unei adevă
rate Olimpiade naționale a e-

levilor. Atît din punctul de 
vedere al masei de școlari an
grenată în întrecere, cit și din 
acela al valorii tehnice, al mă
iestriei — pe alocuri plină de 
promisiuni — arătată de con- 
curenți. Dind drept singurul 
exemplu turneul masculin de 
volei, putem afirma că el s-a 
situat la nivelul unei compe
tiții a echipelor din divizia A.

Și este firesc să fie așa. 
Penlrn activitatea sportivă 
școala constituie pilonul de 
bază, ea reprezintă veriga 
principală a sistemului nostru
de educație fizică și sport. Ia 
școală «e fixează deprinderile 
cu care copilul va rămine tot 
restul vieții. Aici, in acest 
mediu, se plămădesc și se vor 
plămădi rampele de lansare 
spre marea performanță spor
tivă.

(Continuare tn pag. a 3-a)

PRIMA ZI
DE ȘCOALA

Profesoa-a-dirigintă Tatiana Cazam, de la 
Liceul nr. 32 din Capitală, le spune bun venit 
-bobocilor" din clasa I.
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EMANUEL VALERIU transmite din CLEVELAND: |

TIRIAC Șl NĂSTASE MULȚUMIȚI]
DE TESTUL PREGĂTIRILOR,
în ultima zi, la Salisbury:
NĂSTASE HOLMBERG 11—9, 6-2
TIRIAC - SEEWAGEN 6-3, 9-7
TIRIAC, NĂSTASE - HOLMBERG, SEEWAGEN 6-4, 6-2

început, m-am gin
ește de loc lipsit de

Pentru
dit că nu , _ _
interes să vă prezint mai în 
amănunt locul de desfășurare 
a' finalei „Cupei Davis“, unde 
peste cîteva zile jucătorii noș
tri vor da lupta cu puternica 
echipă a Statelor Unite. De 
asemenea, consider că s-au 
spus atitea lucruri despre va
rietatea terenurilor pe care a 
evoluat echipa noastră, în cea 
mai importantă competiție de 
tenis pe echipe din lume, in
cit fără îndoială curiozitatea 
dv. a fost stirnită, la fel de 
violent ca și îngrijorarea cu 
care desigur îi urmăriți pe Ti
riac și Năstase, ale căror sar
cini vor fi in mod evident in
fluențate de terenul de la Cleve
land.

în primul rînd, trebuie să 
știți că această arenă este ex
centrică orașului în sine, ca 
și motelul în care locuiește 
delegația română, tocmai in i- 
deea unei apropieri de tere
nul de joc. Intr-adevăr, de la 
motel și pînă la „Harold T. 
Clarke“-Stadium facem e- 
xact 10 minute în conforta
bilul Oldsmobile de culoare al
bă, condus cu îndeminare și 
pe rînd de Petre Mărmureanu 
sau de Ion Țiriac. Arena nu 
impresionează prin dimensiuni, 
nu are un amplasament spe
cial, ci este vecină unei străzi 
oarecare, alături de un simplu 
maidan, pe care un grup de 
copii joacă un îndrăcit base
ball. Din stradă, atunci cind

tribunele nu 6Înt pline, se 
pogte privi direct terenul da 
joc printre gradenele susținute 
de schelete metalice, 
pătrundem în arenă.

Terenul este foarte 
lorat și ne surprinde combina
ția de culori folosită. Astfel, 
spațiul propriu-zis de joc este 
verde, lăsind impresia unui ga
zon artificial sau mai curind a 
unei suprafețe de plastic. în 
continuare, spațiul este roșu 
iar și mai departe e înconju
rat de o bordură de beton de 
culoare neagră. Deci: verde, 
roșu și negru ca pe un covor 
macedonean, căruia liniile 
care limitează și impart 
țiul propriu-zis de joc ii 
o notă de prospețime și 
selie. Veselie care bucură 
mai ochii și care se transfor
mă in surpriză in momentul 
cind intri pe teren și primești 
o minge expediată de adver
sar. Este vorba despre ceea 
ce jucătorii numesc rapidita
tea terenului, adică viteza ne
obișnuită cu care mingile re- 
bondează atunci cind sint, mai 
ales, lovite cu forță. Dar, cu 
toate acestea și fără a îndrăz
ni să fac -vreun pronostic, vreau 
să vă asigur totuși că repre
zentanții echipei noastre — și 
aci mă refer și la Petre Măr- 
mureanu ca și la Dron și bine
înțeles la cei doi supercam- 
pioni români Țiriac și Năstase 
— au început să aibă afinități 
chiar și cu acest gen de tere-

Dar, să

viu co-

albe 
spa- 
dau 
ve- 
uu-

Ilie Năstase smeciază I 
Foto ) AUREL NEAGU

FINALA PE TARA A CENTRELOR
DE COPII LA

0 Tenismanii orădeni
ORADEA, 15 (prin telefon). 

Timp de 6 zile, terenurile 
Oradea au găzduit prima 
nală pe țară a competiției 
tenis rezervată centrelor 
copii. întrecerile au fost

din 
fi
de 

de
_____ ____ do
minate de tenismanii orădeni. 
Iată câștigătorii : categoria 8-12 
ani, simplu băieți : Eduard 
Ghioșanu (Cîmpina) ; dublu 
băieți : Aurel Daraban — Paul 
Platona (Sănătatea Oradea) ; 
categoria 13—15 ani, simplu bă
ieți : Aurel Dărâban (Sănă
tatea - - -
Doina 
dublu 
rel Dărăban
dea). în clasamentul pe echi
pe, primul loc a revenit for
mației Sănătatea Oradea cu 
13,5 puncte, urmată de Voința 
Oradea cu 9,5 p. Pe locurile 
III și IV s-au clasat echipele

Oradea) ; simplu fete : 
Szabo (Voința Oradea) ; 
mixt : Maria Chip-Au- 

(Sănătatea Ora-

DOUĂ NOI RICORDUIll

REPUBLICANE LA HALTERE
In organizarea clubului Pro

gresul, duminică s-a desfășu
rat în Capitală un concurs de 
haltere, care s-a bucurat de 
participarea a numeroși sportivi 
bucureșteni. O remarcabilă 
performanță a realizat Spiri
don Herghelegiu, autor a două 
noi recorduri republicane, la 
categoria grea. La procedeul 
aruncat el a realizat 175 kg 
(vechiul record 172,5 kg), iar 
la total 465 kg (v.r. 460 kg).

TENIS
pe primul loc
Cîmpina și Constanța cui* 
3 P. \

din 
cite 
VASILE SERE coresp. *

nuri, astfel îneît, loviturile lor 
sint, de asemenea, eficace.

Dar, să continuăm prezenta
rea arenei. Tribunele constru
ite din metal și avînd gradene 
de lemn foarte înguste sînt 
înălțate pe toate cele patru 
laturi ale dreptunghiului de 
joc, fără a fi însă unite între 
ele. Nici nu-ți poți da seama 
că ele pot găzdui 17 000 de 
spectatori. Totuși, aceasta este 
capacitatea lor, capacitate care 
s-a dovedit în acest anj insu
ficientă pentru numărul celor 
care doresc să vadă finala. 
După cum ne informează lo
calnicii, evenimentul este ne
obișnuit, deoarece la trecutele 
mari competiții desfășurate tot

(Continuare in pag. a 4-a)
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Relatările

trimișilor noștri

speciali

la marile
competiții

internaționale

tatuia modernă, naturalistă și 
nu tocmai atletică, a discobo
lului antic, împînzește astăzi 
Atena, fiind prezentă în copii 
și mulaje în principalele piețe 
ale capitalei elene. Același 
cam contorsionat de ima- 

unui sculptor începător, a 
devenit emblema simbolică a Campio
natelor europene de atletism, datorită 
unei graficiene care i-a reprodus pudic 
doar bustul. Aceasta este toată re
vanșa sexului care risca moartea la 
poalele muntelui Tipaiu dacă îndrăz
nea să se apropie de stadionul sacru 
de la Olimpia.

Revanșa este completă, pentru că 
astăzi debutează nu numai o nouă 
ediție masculină, ci și a Vlll-a ediție 
feminină a competiției atletice eu
ropene.

Atena pare foarte mîndră de acest 
eveniment, care reînnoadă o tradiție 
glorioasă. Sub maiestuoasa prive
ghere a Parthenonului, au avut loc 
aici : prima ediție a Jocurilor Olim
pice moderne (1896), competiția olim
pică jubiliară neoficială din 1906, mai 
multe ediții ale Balcaniadei atletice 
și meciul original Balcani — Scandi
navia din 1957.

Și acum, din nou, iotă sărbătoarea 
sportivă internațională a Atenei. Peste 
900 de efebi și grațioase atlete, din 
29 de țări, vor defila astăzi pe sta
dionul ce poartă numele eroului lup
tei pentru independență a poporu
lui grec — Karaiskakis. Timp de 
6 zile, ei se vor întrece în cele 38 de 
pasionante probe la care îi vor che
ma arbitrii, vor alerga sub soarele 
încă torid al mijlocului de septembrie, 
aci, pe malurile mării ’ Egee, pe noile 
piste de tartan. într-un fel, adoptînd 
inovațiile, atleții bătrînului continent 
se aliniază pe bulevardul progresului, 
singurul care duce în zilele noastre 
la atingerea înaltelor performanțe, în 
vecinătatea acelor limite pe care nici
odată nu le vom putea preciza cu 
exactitate.

Peste 700 de ziariști din lumea în
treagă forfotă, în saloanele elegantu
lui hotel atenian „Great Britain", pre- 
gătindu-ss să elogieze marea aven
tură umană care este lupta cu sine 
și cu adversarii, care este la urma 
urmei atletismul. Dar creioanele lor 
sînt ascuțite și pentru a lua în răs
păr contra-performantele. Atleții înșiși 
au încheiat grelele clipe ale febrei de 
concurs. De azi, ei intră în emoțiile 
directe ale întrecerii, urmate de mo
mentele izbăvitoare ale gloriei sau în- 
frîngerii, cu calmul olimpian care ac
ceptă deopotrivă ambele ipostaze. în 
cartierul de plajă Vouliagmeni, la se
diile lor hoteliere, sportivii — și prin
tre ei cei români — își leagă șireturile 
la pantofii cu cuie și nădăjduiesc în 
rezultate superioare.

Totul va începe pe stadionul modern 
cere dă sportivilor ambianța zilei de 
față și se va încheia pe vechiul sta
dion a| lui Herodes Atticus, restaurat în 
secolul trecut de magnatul grec Ave- 
roff. în mijlocul gradenelor din mar
mură de Pentelic, pe virajele în ac 
de păr, vor sosi la 21 septembrie solii 
moderni de la Marathon, întocmai ca 
păstorul Spiros Luis în 1896, expri- 
mînd omagiul lor, chiar aici la Atena, 
tradiției olimpice.

Victor BANCIULESCU
Atena, septembrie

discobol, 
ginația
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Ieri dimineață, echipele de fotbal Steaua și Rapid București au părăsit Capitala cu destinația Glasgow și, respectiv, Setubal, 
unde vor susține primele meciuri din competițiile continentale „Cupa cupelor*' și „Cupa europeană a tîrgurllor".

Amatorii de fotbal așteaptă cu viu interes evoluția lor și le urează succes deplin.
Fotoreporterul nostru T. Macarschi a surprins pe peliculă pe fotbaliștii de la Rapid înaintea plecării. In fotografie : în picioare (de 

la stingă la dreapta) M. Bărbuiescu — antrenor, ing. E. Spirea — conducătorul lotului, Angelescu, Petreanu, Pop, Lupescu, Mușal, Rămureanu, 
Rădueanu, Dan, dr. âendiu : to rîndul de jos : Dumitru, Năsturescu, Straț, M. Stelian, Neagu, Greavu șl Codreanu.

(CITIȚI IN PAGINA A 3-A REPORTAJUL DE PE AEROPORTUL BANEASA, DE LA PLECAREA ECHIPELOR STEAUA ȘI RAPID).
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GAZDELE
ÎNTRECERILOR

DIN 1969
a 1 X-a a C.E. 
două stadioane ! 
loc pe „Karaiskakis'

de atletism se 
Cele mai multe 

sosirea din

desji- 
probe 
cursa

Ediția 
șoară pe 
vor avea 
de maraton și festivitatea de închidere vor fi 
găzduite de vechiul stadion Panathinaikos, cel 
care a adăpostit in 1896 prima 
moderne.

Stadionul Panathinaikos, 
așa cum se prezintă as
tăzi, a fost construit — de 
fapt, reconstruit — de Geor
gios Averoff în vederea J£>. 
din 1896 
și numit 
El a fost 
unui alt 
pre care 
rice spun că a existat încă 
în anul 329 î.e.n. Anticul 
stadion s-a păstrat destul de 
bine pînă în timpul domi
nației otomane, cînd a fost 
distrus. Din plăcile sale de 
marmură au fost construite 
grajduri pentru cai.

Stadionul Karaiskakis este 
o bază sportivă foarte mo
dernă, inaugurată cu numai 
cițiva ani în urmă. Avînd in 
vedere faptul că pentru C.E. 
i s-au adus însemnate rio- 
dificări (pistă de tartan, un

(multă vreme s-a 
stadionul Averoff). 

înălțat pe 
vechi stadion des- 
documentele

locul

îsto-

Olimpiadă a erei

centru de 
aparatura 

etc.) se

O fotografie care 
rm prezintă nici 
o enigmă pentru 
orice iubitor al 
sportului, Record
mana mondială, 
multipla campi
oană olimpică și 
europeană la să
ritura in înălțime, 
maestra emerită a 
sportului Iolanda 
Balaș - Sdter, in 
fața trofeelor ciș- 
tigate de-a lungul 
prestigioasei sale 
activități atletice.

impozant 
dotat cu 
punzătoare 
spune că adevărata iui inau
gurare se va face abia 
acum, astăzi

Stadionul care poartă nu
mele Iui GeorgiO' Karaiska- 
kis (ilustru general grec ca-e 
a repurtat o înj«n»na:ă vic
torie în războiul pentru in
dependență — 1821, ți care 
a murit, fiind rănit chiar in 
preajma Pireului. 
ron) are 
40000 de

Pe lista 
dionului 
rea~ă și cițiva atleți români: 
20 km marț — Leonida Ca- 
raiosifoglu 1.36:29.4; disc — 
Lia Manoliu 59.22 m. suliță— 
Mihaela Peneș 5434 m, 2'30 m 
— Ioana Petrescu 24^.

presă 
wes- 
poa'.e

la Fal-
o capacitate de 

locuri.
recordmanilor sta- 
Karaiskakis figu-

a emblemă a ediției a IX-a a europenelor de atle

tism a fost aleasă propunerea făcută de graficiană 

Eleni Schina-Aperghi care s-a inspirat după sta

tuia, în bronz, a clasicului discobol, aflată în fața sta

dionului Panathinaikos.

Emblema discobolului figurează astăzi pe timbre, pe 

afișe, pe insignele C.E. și pe plachetele care vor fi ofe

rite primilor trei clasafi la fiecare probă etc.

1946 Hakon Lidman (Sued.)
1950 Andr6 Marie (Fra.)
1954 Evghenl Bulancik (URSS) 
1958 MARTIN LAUER (RFG) 
1962 Anatoli Mihailov (URSS)
1966 EDDY OTTOZ (ITA.)

1934 Hans Scheele (Ger.)
1938 Frudent Joye (Fra.)
1946 Bertel Storskrubb (Finl.) 
1950 Armando Filiput (Ita.) 
1S54 Anatoli Iulin (URSS)
1958 Iuri Litulev (URSS) 
1962 SALVATORE MORALE 

(ITA.)
1965 Roberto Prinolli (Ita.)

INALȚIMB

1934 Kalevl Kotkas (Fini.) 
1938 Kurt Lundquist (Sued.) 
1946 Anton Bolinder (Sued.) 
1950 Alan Peterson (M. Brit.)
1954 Bengt Nilsson (Sued.)

DE LA TORINO
LA ATENA

«

istoriei campionatelor euro
pene de atletism.

In 1926, deci cu 43 de ani 
în urmă, președintele federa
ției de atletism a Ungariei, 
Szilard Stankovits, a lansat 
ideea organizării acestor cam
pionate continentale. Ideea a 
făcut imediat prozeliți, dar 
pînă la admiterea ei a trebuit 
să mai treacă destulă vreme, 
pentru că existau în cercurile 
conducătoare ale atletismului 
internațional și destui opo
zanți. Abia in 1932, congresul 
I.A.A.F. de la Dos Angeles, 
ținut cu ocazia Jocurilor O- 
limpice, a hotărît instituirea 
campionatelor europene de a- 
tletism. O bătălie a fost astfel 
ciștigată ’

Prima ediție a fost găzdu
ită de Torino în anul 1934, la 
întreceri ltund parte atleți din 
23 de țări. Succesul a fost gră
itor, dar nu totaL Dar cu aju
torul lui s-a ciștigat totuși a 
doua bătălie, opozanții, sau 
mai corect spus, scepticii, ră- 
minănd în inferioritate. A tre
ia bătălie ciștigată a fost cea 
legată de admiterea In con
cursuri a femeilor. Pentru a- 
tlete s-a organizat o compe
tiție aparte, în 1938 la Viena 
(13 națiuni participante). A 
urmat, în același an, la Paris, 
cea de a doua ediție a euro
penelor și cînd lucrurile în
cepuseră să ia avint a inter
venit cel de al doilea război 
mondial care a rupt violent 
șirul acestor manifestări. C.E. 
au fost reluate în 1946 la 
Oslo (20 de țări) atât pentru 
bărbați cit și pentru femei, de 
atunci importanța și faima 
competiției crescînd de la o e- 
diție la alta : 1950 — Bruxelles 
(21 de țări). 1954 — Berna 
(28 de țări), 1958 — Stockholm 
C6 de țării 1962 — Belgrad 
(29 de țări) și 1966 — Buda
pesta (29 de țări). In aerași 
timp, ca o reflectare a nive- 
luiui valoric ai atletismul ui 
eontinentaL In coeenuă creș
tere. rezultate> Înregistrate 
au fast mereu mai bune, 
ctoo-ul fiind marcat de intre- 
cerue de aram doi ani de pe 
Nepscadicn din B udapesta. Cu 
acest prilej au fost consesr- 
r ase cele maj bune rezultate 
de ansamblu din istoria aces
tei competiții.

Iată acum o listă completă 
a campionilor europeni de a- 
tletism :

1,96
2,02

14,6 1954 Ungaria 40,6
14,6 1958 R.F. a Germania 40,2
14,4
13,7 1962 R. F. * Germaniei 39,3
13,8 1986 Franța 39,4
13,7

4x400 METRI

1934 Germania 3:14,1
53,2 1938 Germania 3:13,7
53.1
52.2 1946' Franța 3:14,4
51,9 1950 Marea Britani* 3:10,2
50,5 1954 Franța 3:98,7
51,1 1958 Marea Britani* 3:07,9
49,2 1962 R. F. a Germaniei 3:05,8
49,8 1966 Polonia S:O4,5

• Punctajele 1* decatlon au fost
recalculata pa baza tabelei

2,00 internaționala aflată aztăzl in
1,97
1,99 vigoare.

1958 Rickard Dahl (Sued.)
1962 VALERI BRUMEL (URSS)
1966 Jacques Madubost (Fra.)

PRAJINA

Gustav Wegner (Ger.)
Karl Sutter (Ger.) 
Allan Lindberg (Sued.) 
Ragnar Lundberg (Sued.) 
Eeles Landstrdm (Finl.) 
Eeles Landstrom (Flhl.) 
Pentti Nikula (Finl.)

1934
1938
1946
1950
1954
1958
1962 _ .___________ .
1966 WOLFGANG NORDWIG 

(RDG)

LUNGIME

Wilhelm Leichum (Ger.) 
Wilhelm Leichum (Ger.) 
Oile Laessker (Sued.) 
Toril Bryngeirsson (Isl.) 
Odon Fdldessy (Ung.) 
Igor Ter-Ovanesian 
(URSS)

1962 IGOR TER-OVANESIAN 
(URSS)

1966 Lynn Davis (M. Brlt.)

1934 
1938 
1946 
1950
1954
1958

TRIPLU

1934
1938
1946
1950

1954

1958
1962
1966

Cursa de 20 km mari * fost 
introdusă oficial in 1958. La 
precedentele trei ediții * fost 
programată prob* de 10 km: 
1948
46:034 j
46:013 I 
45:013.

— Mlkaelsson (Sued.) 
[ 1950 — Schwab 
; 1954 — Dolezal

100 METRI

FEMEI

(Elv.) 
(Ceh.)

(

2,12
2,21
2,12

5,10

14,89
15,32
15,17

Willem Peters (Ol.)
Onni Rajasaari (Fini.) 
Valdemar Rautio (Fini.)
Leonid Scerbakov (URSS)

15,39
Leonid Scerbakov
(URSS)
Jozef Schmidt (Pol.) 
Jozef Schmidt (Pol.) 
Gheorghi Stoikovski 
(Bulg.)

GREUTATE

1934 
1938 
1946 
1950 
1954 
1958 
1962 
1966

Arnold Viidin (Est.) 
Alexander Kreek (Est.) 
Gunnar Huseby (Isl.) 
Gunnar Huseby (Isl.) 
Jiri Skobla (Ceh.) 
Arthur “
Vilmos 
Vilmos

Rowe (M. Brit.) 
Varju (Ung.) 
Varju (Ung.)

DISC

1934 AnderssonHerald
(Sued.)
Wily Schroder (Ger.) 
Adolfo Consolinl (Ita.) 
Adolfo Consolinl (Ita.) 
Adolfo Consolinl (Ita.)

1938 
1946
1950
1954
1958 Edmund Piatkowski 

(Pol.)
1962 Vladimir Trugenev

CURSS)
1966 Dttlef Thortth (RDG)

CIOCAN

1*M Vile Pîrbdla (PinL) 
1338 K*ri Heira (Ger.)
1945 Bo Ericsson (Sued.)
19S0 Sverre StrandM (Nor.) 
1954 Mihail Krivonosov

(URSS)
1’13 Tadeus Rut (Pol.)
1962 Gyula Zsivotsky (Ung.: 
1966 Romuald Klim

SULIȚA

(URSS)
.)

15,90
16,43
16,55

16,61

50,38
49,70
53,23
53,75
53,44

53,92

57,11 .
57,42

50.34
51,77
56.44
55,71

1938 Stela WalMztowlc*
1946 Evghenia Secenova 

(URSS)
Fr. Blankers-Koen
Irin* Turov* (URSS) 
Heather Young (M. Brit.) 
Dorothy Hyman (M. 
Brit.)

1988 Eva Klobukowsk* (Pol.)

(Pol.) 11.0

1950 
1954 
1958
1962

(Ol.)

200 METRI

1938
1946

Stela Walasziewlaz (Pol.)
Evghenia Secenova 
(URSS)
Fr. Blankars-Koen (Ol.) 
Marla Itkina (URSS)

I960
1954
1958 Barbara Janlszewika 

(Pol.)
1962 Jutta Heine (RFG)
1966 IRENA KIRSZENSTEIN 

(POL.)

«00 METRI

1958 Maria Itkina (URSS) 
1962 Maria Itkina (URSS) 
1966 ANNA CHMELKOVA

(CEH.)

*00 METRI

1954 Nln* Otkalenko (URSS)
1958 Ellsaveta Ermolaev* 

(URSS)
1982 GERDA KRAAN
1966 VERA NIKOLICI 

(IUG.)

10 M GARDURI

(OL.)

193! Claudia Teetonl (Ita.)
1946
1950
1954

Fr. Blankers-Koen (Ol.) 
Fr. Blankers-Koen (Ol.) 
Maria Golubnlceaia 
(URSS)
G’alina Bîstrova (URSS)

11,3
11,5

25.4
24,0
24,3

24,1
23,5

23,1

53,7
53,4

52,9

2:0!,9

1:01,9

1958
1962 TEREZA CIEPLA (POL.) 
1966 Karin Balzer (RDG)

iNALyiMK

1938 Ibolya Csak (Ung.) 
1946
1959

1954

1958
1962

1966

Anne Colchen (Fra.) 
Sheila Alexander (M. 
Brit.)
Thelma Hopkins (M. 
Brit.)
Iolanda Balaș (Rom.)
IOLANDA BALAȘ 
(ROM.)
Taisia Cendk (URSS)

LUNGIME

11,0
10,9
10,6
10,7

1,63

1,67
1,77

1,83
1,73

1934 Matti Jărvinen 
1938 Matti Jărvinen
1946 Lennart Atterwail (Sued.) 
1950 Toivo Hyytiălnen (Fini.; 
1954 Janusz Sldlo (Pol.)
1958 Janusz Sidlo (Pol.)
1962 Janis Lusls (URSS) 
1966 Janl* Lusls (URSS)

(FinL) 
(Finl.)

■)

1938 Irmgard Praetz (Ger.) 
1944 Van der Kade-Koudljs 

(Ol.)
1950 Valentin* Bogdanov* 

(URSS)
1954 Jean Desforga* (M. Brit.) 
1958 Llesel Jakobl (RFG) 
1962 Tatiana Scelkanova

(URSS)
1966 IRENA KIBSZENSTEIN 

(POL.)

GREUTATB

5,67

5,82
6,04
6,14

6,55

Din cele 8 ediții de pînă 
acum ale C.E. atleți» români 
au participat la cinci. De
butul l-au făcut la Paris re
gretatul 
prăjină 
marș 
printre 
lor n-au rămas înscrise in
tre obișnuitele palmarese cu 
largă circulație 
rite bilanțuri.

Pe stadionul 
Berna, în 1954, 
o delegație numeroasă 
atleți români, 
Iolanda Balaș, pe atunci cea 
mai tînără participantă a 
întrecerilor feminine, a izbu
tit să cucerească o medalie. 
Ea a produs o mare sur
priză clasîndu-se a doua cu 
1,65 m, la doi centimeiri de 
campioană, englezoaica Thel
ma Hopkins pe care, mai 
apoi, a întrecut-o în nume
roase concursuri. Lia Mano
liu a foit pe locul 7 la disc 
(43,86 m), Melania Velicu și 
Aneliese Reimesch au ocu
pat locurile 10 la greutate 
(12,73 m) si. respectiv, la su
liță (41,36 m).

Carol Eilhardt la 
și Vasile Firea la 
dar, neclasîndu-se 
fruntași, rezultatele

pentru dife-

Neufeld «lin 
a participat 

de 
dar singură

• Organizatoa
re a C. 
SEGAS, 
ția elenă 
tism. In 
greacă aceste ini
țiale înseamnă 
Syndesmos Elli- 
nikon Gymnasti- 
kon 
kon 
De 
for 
ocupă nu numai 
de atletism, ci și 
de următoarele 
ramuri sportive : 
gimnastică, scri
mă, călărie, ci
clism și penta
tlon modern.

SEGAS-ul

E. este 
federa- 

de atle- 
Jimba

kai Athliti- 
Somation. 

fapt. acest 
sportiv se

a
fost înființat în 

unanul 1895, cu 
an înaintea pri
melor J.O., fiind 
a șasea federație 
națională înfiin
țată 
după 
tanie 
Noua
— 1887, S.U.A, — 
1888, Belgia — 
1889 și Canada
— 1889.

• Cronometra
jul oficial al 
C.E. va fi făcut

în lume 
Marea Bri-

— 1880, 
Zeelandă

maraton (2.35:07.3 
național). Ion Ba- 
8 Ia 50 km marș 
Gabriel Georges-

7 ia greutate 
Mărșăluitorul 11a-

Drintre băieți, cel mai bine 
s-au clasat Dinu Cristea, lo
cul 10 la 
— record 
boie locul 
(4.49:30,0), 
cu locul 
(15,48 m).
ralambie Răcescu care avea 
posibilitatea să încheie pe 
locul IV cursa de 10 km a 
fost însă descalificat, in mod 
arbitrar, pe ultimii me’ri. 
Ilarie Măgdas la 100 m 
(10,8) și la 200 m (21,8), Sa- 
vel Ilie la 400 mg (53,3) s-au 
calificat pînă în semifinale. 
Constantin Dumitru Ia cio
can (54,59 m) a fost al 11-lea. 
iar Gheorghe Zimbreșteanu 
la decatlon (5250 p) al 14-lea. 
Alți numeroși atleti n-au 
reușit să treacă prin „sita“ 
preliminariilor, serii sau ca
lificări.

La Stockholm, în 1958, Io
landa Balaș schimbă argin
tul pe aur. Ea 
pe primul Ioc 
(1,77 m) lăsînd 
7 cm pe Taisia 
care avea să 
pioană continentală in 1966.

se clasează 
la înălțime 

în urmă cu 
Cencik, cea 

devină cam-

Măriei Diți-Diaconescu 
lipsit doar 45 cm pen- 

a o imita la suliță (k>- 
7 cu 49.03 m). In eon-

B1L.VXTUL
PABT1CIPĂRII 

ATLEȚILOR ROMAM 
U C.E.

BARB ATI

1«4 Crjisxtan Berger <O1.) 10,6
IS» Martlsus Osendarp (Ol.) 10,5

John Arc'ner (M. Brit.) 10,6
Etlerme Baliy (Fra.) 10.7
Heinz FOrterer (RFG) 10,5

1963 ARMIN HARY (RFG) 10,3
1M2 Claude Kquemal (Fra.) 10,4
19Sf Wir-a'K (Pol.) 10,5

2Mi MFTBI

1904 Christian Serger (OL) 21,5
2S» Maniiius Osendarp (Ol.) 21,2

DECATLON

Nikolai Karakulov (URSS) 21,6 
Brian Shenton (M. Brit.) 21.5 
Heinz Fdtterer (RFG) 20.9 
Manfred Germ ar (RFG) 21,0

(Nor.)
Ignace Heinrich (Fra.) 
Vasile Kuznețov (URSS)
Vasili Kuznețov (URSS)
Vasili Kuznețov (URSS) 
Werner von Moltk» 
(RFG)

maraton

1934 Hans Sievert (Ger.) 
1938 oile BexeU (Sued.) 
1946 Godtfred Holmvag

1950
1954
1953
1962
1966

6858
7120

6760
7009
7043
7697
7770

7740

1988 Hermine gchriider 
(Ger.)
Tatiana Sevrlukov* 
(URSS)
An* Andreeva (URSS) 
Galina Zlblna (URSS)

1946
13,29

1950
1954
1958 Mariane Werner (RFG) 
1962 TAMARA PRESS (URSS) 
1966 Nadejda Cljova (URSS)

DISC

14,15
14,32
15,65
15,74
18,55
17,22

de firma japone
ză Seiko, aceeași 
care a asigurat 
și cronometrarea 
întrecerilor J.O. 
de la Tokio — 
1964.

® Ca și la 
precedenta edi
ție a europenelor, 
ia Atena și-au 
anunțat partici
parea atleți și 
atlete cin 29 de 
țări de pe con
tinent : Austria, 
Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Da
nemarca, Irlan- 

Finlanda, 
Marea 

, R.
R.

da, 1 
Franța, 
Britanie, 
Germană, 
a Germaniei, Un
garia, 
Italia, 
stein, 
burg, 
Norvegia, 
nia, Portugalia, 
România, Spa
nia, Elveția, Tur
cia, Iugoslavia, 
Grecia, U.R.S.S., 
Suedia și Malta.

® înălțimile 
succesive pentru 
săritura cu pră-

D. 
F.

Islanda,
Liechten-

Luxem- 
Olanda, 

Polo-

1938
1946
1950
1954

Gisela Mauermayer (Ger) 
Dina Dumbadze (URSS) 
Nina Dumbadze (URSS) 
Nina Ponomareva 
(URSS)
Tamara Press (URSS)

2
4
1

1934

1938

1946

Armas Tolvonen
(Fini.)
Vaino Mulnonen 
(Fini.)
Milko Hletanen 
(Fini.)
Jack Holden (M.
Brit.)
Veiko Karvonen 
(Fini.)
Serghel Popov 
(URSS)
Brian Kilby (M. 
Brit.)
James Hogan (M.
Brit.)

2.52129,0

S.37:28,8
48,02
52,32
56,91

1958
1962 Tamara Press (URSS)
1966 CHRISTINE SPIELBERG 

(RDG)
2.24:55,01950 57,76Adolf Metzner (Ger.)

Godfrey Brown (M. Brit.) ___
Niels Hotts SSrensen (Dan)

47.9
47.3
46,6
46.3
(M.
45.9

(Pol.)
46.0

47,9
47,4

ridicare a ștachetei valorice 
a atletismului nostru. Sin
gură Mihaela Peneș. la su
liță, a obținut o medalie, cea 
de argint ci 
rest. Viorica 
locul 5 la lungii 
Ana Sălăgean. 
greutate G5.48 
Petrescu 243 iu 
m s-a accidentat 
luat startul in 
Florentina Stancu (2:11,9 
890 mi a fost eliminată din 
serii, ca și Elisabeta Baciu 
(2:09.2). Dea na Silai a ter
minat pe locul cinci in semi
finalele acestei curse (2:08,0), 
Erica Stoenescu a fost a 
16-a la înălțime (1.60 m), Lia 
Manoliu (49,44 m la disc) 
n-a îndeplinit standardul de 
calificare, ca și Elena Vin- 
tilă la lungime (5,84 m) și 
Marilena Ciurea la 
(46.82 m).

Gh. Zamfirescu (10,8 
100 m și 2L3 s — 200 
ajuns pînă în semifinale, Ni- 
coiae Mustață a fost 
la 10.000 m (29:40,0) 
care A. Barabaș a 
nat. Zoltan Vamoș 
nou record la 3000 
(8:34,0) a fost al 7-lea, sări
torii în lungime Ad. Sa- 
mungi (7,30 m) și Vasile 
Sărucan (7,07 m) nu au tre
cut de 
Ciochină a 
ficări al 
(16,42 m) 
curs sărind _____ ___ __ ___ ,
a fost al 7-lea la triplu. în 
sfirșit, Gb. Costache s-a cla
sat al 10-lea la ciocan cu 
62,60 m.

Și acum... Atena. După 
succesele repurtate de atle
tismul românesc, de cel fe
minin, evident, la ultima 
ediție a Jocurilor Olimpice 
și în principalele concursuri 
ale acestui sezon, nutrim 
speranța că medaliatele de 
la Ciudad de Mexico, Visco- 
poleanu-Silai-Manoliu și ală
turi 
bri 
vor 
ține
Le dorim succes tuturor în 
întrecerile care încep azi !

56.94 m. In 
Visco poleanu. 
ime (M3 m), 

locui 8 la 
m), Ioana 

serii la 200 
și n-a mai 
semifinale, 

la

I960
1954
1958
1962

1966

1934
1938
1946

1954 2.32:13,2

Derek Pugh (M. Brit.) 
Ardalion Ignatiev (URSS) 
John Wrighton (M. Brit.) 
ROBBIE BRIGHTWELL 

BRIT.)
Stanislaw Gredzinski

Miklos Szabo (Ung.) 1:52,0
Rudolf Harbig (Ger.) 1:50.6
Rune Gustalsson (Sued.)

1:51,0
John Parlett (M. Brit.) 1:50,5 
Lajos Szentgall (Ung.) 1:47,1

1950

1958 Michael Rawson (M.^Brit.)
„ 1:47.8

1962 Manfred Matuschewskl (RDG)
. 1:50,5

1968 MANFRED MATUSCHEWSKI
(R.D.G.) 1 ;45,3(R.D.G.)

130» METRI

1958

1962

1966

20 KM MARȘ

1958 Stan Vickers (M. 
Brit)

1962 Keneth Mathews 
Brit.)

1966 Dieter Lindner (RDG)

(M.

2.24:51,6

2.15:17,0

2.23118,8

2.20:04,6

1.33:09,0

50 KM. MARȘ

8ULIȚA

1938 Hermine Schrdder (Ger) 
1946 Klavdia

(URSS)
1950 Natalia Bmlmlțkala 

(URSS)
Dana Zatopkov* (Ceh.) 
Dana Zatopkova (Ceh.) 
Elvira Ozolina (URSS) 
MARION LUTTGE 
(RDG)

45,58

46,25

1954 
1958 
1962
1966

58,74

PENTATLON

1950 Arietta Ben Hamo (Fra.) 
1954 Alexandra Ciudina

(URSS)
1958 G'allna Bistrova (URSS) 
1962 GALINA BISTROVA 

(URSS)
1968 Valentin* Tihomirova 

(URSS)

3 204
Janis Dalins (Let.) 
H. Whitlock (M. 
Brit.)
Jean LJunggren 
(Sued.)
Giuseppe Dordoni 
(Ita.)
Vladimir. Uhov 
(URSS)
Evghenl Maskinskov 
(URSS)
Abdon Pamlch (Ita.) 
Abdon Pamieh (Ita.)

1946
4.38:20,0

1950
4.40:42,6

1954
4.22:11,2

1958 4X100 METRI

4x100 METRI

14:26,8

1934 
1938

1962 
1966

1934 Germania 
1938 G'ermania 
1946 Suedia 
1950 U.R.S.S.

9:16,2 
9:01.4 
9:05,4 
8:49.6 
8:38.2

4.41:51,0

1934 Luigl Beccali (Ita.)
1938 Sydney Wooderson (M 

Brit.)
1946 Lennart Strand (Sued.) 
1950 WUIem Slljkhuls (Ol.) 
1954 Roger Bannlste» (M.

Brit.)
1958 Brian Hewson (M. Brit.) 
1962 Michel Jazy (Fra.)
1966 Bodo Tilmmler (R.F.G.)

5000 METRI

rezultat de 5.S3 m cu 
terminat pe locul 10.
Otel (2:08,8) și Eli- 

Teodorof (2:1X6) au

cea în 
au fost 
astfel: 
(califi- 

con- 
propriu- 

4,50
4.80 
5,00
5,15
5,25
5 in 5 
decatlon
3.80 m 
va

din

fi

T71, 
m, 
m,
TH, 
din 
La

la

m, 
m, 
m,
m, 
m

fi
10 

apoi 
5 cm. 
1,80 m, 

1,90 m, 
2,05 m, 
ți mai

jina și 
înălțime 
stabilite 
prăjină 
cări 
cursul 
zis): 
4,70 
4,90 
5,10 
5,20 
etc. 
cm. 
pînă
ștacheta 
înălțată 
în 10 cm, 
cu cite 
înălțime ;
1,85 m, 
2,00 m, 
2,08 m 
departe din 3 in 
3 cm. La deca
tlon, pînă la 1,80 
m se va sări din 
5 în 5 cm, apoi 
din 3 în 3 cm. 
La înălțime fe
mei bara va fi 
ridicată astfel: 
1,60 m, 1,65 m, 
1,68, m, 1.71 m, 
1,74 m etc din 3 
în 3 cm. La pen
tatlon, pînă la 
1,50 m din 5 în 
5 cm șt apoi din E 
3 in 3 cm.

Ana Sălăgean ocupă un loc, 
al șaselea, în finala aruncă
toarelor de greutate (14-55 m) 
iar 
i-au 
tru 
cui
cursurile masculine Constan
tin Grecescu ocupă locul 14 
la 10 000 m (30:00,2), Meo- 
lae Rășcănescu este al 11-iea 
la ciocan (58,53), Traian Su- 
drigean a fost eliminat in 
serii la 400 m (48.0 si iar 
Savel Ilie (51,7 s la 400 me) 
a fost descalificat în semi
finale.

Belgrad — 1962. Din nou 
Iolanda Balas termină în
vingătoare disputa săritoa
relor in înălțime. De data 
aceasta cu 1.83 m — record 
al campionatelor. O plăcută 
surpriză, locul secund ocu
pat de Maria Diaconeseu la 
aruncarea suliței <52.10 m) 
în urma recordmanei mon
diale Elvira Ozolina (54.93 m). 
Ana Sălăgean iși repetă per
formanța anterioară clasin- 
du-se a șasea la greutate cu 
15,26 m. După ce obținuse 
in calificări un nou record 
național cu 6.14 m Viorica 
Belmega - Viscopoleanu n-a 
putut obține in concurs de- 
cît un 
care a 
Florica 
sabeta
fost eliminate din serii la 

800 m, iar Lia Manoliu eu 
45.02 m nu a obținut cali
ficarea pentru concurs.

Cu totul remarcabilă com
portarea lui Zoltan Vamoș. 
La a doua sa cursă pe 3000 m 
obst Vamoș a realizat un 
nou record românesc cu 8:37.6 
cu care a obținut medalia 
de argint Este, pînă la 
actuală, singura medalie 
ținută de un atlet 
mânia Ia C.E. Un 
cord a înregistrat și 
cescu pe 10.000 m 
dar n-a putut termina mai 
bine de locul 11. Valeriu 
Jurcă la 200 m (22,1) și la 
400 mg (52,0) a evoluat pînă 
in semifinale, în timp ce An
drei Barabas (5000 m — 
14:14,2), Șerban Ciochină 
(triplu — 15,07), Sorin loan 
(triplu — 15,06 m), Eugen
Ducu (înălțime — 2,00 m), 
Mihai Simionescu (lungime 
— 7,32), Gh. Popescu (su
liță — 65,05 m) și Al. Bi- 
zim (suliță — 70,42) nu au 
trecut de preliminarii. Era 
să-l omitem pe Petre Asta- 
fei, al 11-lea clasat la prăji
nă cu 4,40 m.

întrecerile din 1966, de pe 
Nepstadion din Budapesta, 
n-au adus, in continuare, o

ora 
ob- 
Ro- 
re-

din 
nou
C. Gre- 
(29:24,4)

suliță

S —
m) a

al 17-lea 
cursă in 
abando- 
cu un 

□1 obst.

Șerbancalificări.
obținut în cali- 
doilea 
dar 
numai 16,22 m,

rezultat 
in con-

de ele și ceilalți mem- 
ai delegației României 
face totul pentru a ob- 
rezuitate cit mai bune.

Roehard (Fra.) 14:36,8 
1938 Taisto Măkl (Fini.) 
1946 Sydney Wooderson (M.
1950
1954
1958

Brit.)
Emil Zatopek (Ceh.) 
Vladimir Kuț (URSS) 
Zdislaw Krzyszkowlak 
(Pol.)
Bruce Tulloh (M. 
Srit.)
MICHEL JAZY (Fra.)

10 000 METRI

!!mart Salmlnen (Fini.) 
1Q4B ?w<ari Salmlnen (Fini.) 

Helno (Fini.)
Smi Zatopek (Ceh.) 

tsl . Z.at°Pel< (Ceh.)

1962

1966

31:02,6 
30:52,4 
29:52,0 
29:12,0 

1958 zm^aw ““SySiak28158’0 

1962 Plotr Bolotnikov (URSS)8 58 ° 

1966 JURGEN HAASE (RDG) 28‘54'0 

28:26,0

(Pol.)

3000 M OBSTACOLE

1940 wîS, L,arss°b (Sued.) 
Jsw Pu-i“on (Fra.',
1954 sinRoudny (Ceh.
1958 r-?°7,nyo1 (UnfU

1866 SR

110 M GARDURI

1934 Jozsef Kovacs (Ung.)
1938 Donald Finley (M. Brit.)

1938 Germania 
1946 Olanda
1950 M. Britanle
1954 U.R.S.S.
1958 U.R.S.S.
1962 Polonia
1965 POLONIA
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„OLIMPIADA MEXICANĂ

NA — ACAPULCO 
— un volum de 
peste 400 de pagini, 
bogat ilustrat.

O evocare palpi-
tantă a ultimei edi-
ții a Jocurilor Olim-
pice — un amplu
reportaj din țara
„Șarpelui cu pene"
MEXICO MEDI-

\ PRIMUL 
] EȘALON
lAL FOTBALULUI ROMÂNESC 

l S-A LANSAT ÎN CURSĂ
| - RAPID Șl STEAUA AU PLECAT SPRE SETUBAL Șl GLASGOW

|- FLORIANA F. C. A SOSIT LA BACĂU

Olimpiada 
mexicana

TALAZ ȘL TALION

AUÎNCÎNTAT SPECTATORII...

Aeroportul internațional Bă- 
neasa, luni ora 7,50... Holul 
porții aeriene a țării devenise 
parcă neîncăpător, cu toate 
că ora era matinală. Printre 
călători distingem cu ușurință 
pe fotbaliștii bucureșteni de 
la Steaua fi Rapid, care în 
zilele următoare vor debuta 
în „Cupa cupelor" (Steaua cu 
Rangers Glasgow) fi „Cupa 
europeană a tirgurilor" (Ra
pid cu Vitoria Setubal). Du
mitru și Dumitriu III, cei doi 
„decari", fac un schimb de 
impresii. Giuleșteanul, com
plet refăcut, așteaptă cu ne
răbdare „botezul" într-o com
petiție de anvergură.

— Portughezii au o echipă 
bună, dar eu cred că le vom 
încurca socotelile — spune 
Dumitru. Rapidul a mers 
bine în deplasare, așa că joi 
seara sper într-un joc bun și 
un rezultat care să nu deza
măgească pe suporterii noș
tri...

Apoi, îl reținem cîteva cli
pe pe căpitanul feroviarilor, 
Dan. Expansiv ca întotdeau
na, Dan ne declară :

— Sînt optimist.
In schimb, pe fața antreno

rului M. Bărbulescu se poate 
observa o ușoară îngrijorare. 
Cauza?

— îmi lipsește o piesă im

portantă : Dinu. Nu-mi pot da 
seama dacă Marin Stei ian va 
reuși să umple acest gol. ...Nu 
m-am stabilit asupra „11“-lui 
cu care voi începe meciul. 
Plec cu Răducanu, Rămurea- 
nu, Pop, Lupescu, Dan, Mu
tat, Greavu, Dumitru, Ange- 
lescu, M. Stelian, Petreanu, 
Neagu, Ștraț, Năsturescu și 
Codreanu.

La standul de ziare și re
viste, Pantea cumpără „Spor
tul". li cerem părerea despre 
partida de miercuri seara.

— Sînt bucuros că după 
meciul de sîmbătă (n.n.: cu 
A.S.A.). atmosfera s-a schim
bat, toți colegii și-au recăpă
tat încrederea în forțele pro
prii. Sîntem pregătiți să dăm 
o ripostă puternică echipei 
scoțiene și sper că unul din

tre golurile noastre va purta 
semnătura mea...

Vigu, ca de obicei zgîrcit la 
vorbă, ne mărturisește totuși:

— Știu că voi fi solicitat 
din plin, dar pentru că am 
început mai tîrziu campiona
tul am acumulat forța nece
sară unui asemenea joc. Și 
nu voi ezita să fac incursiuni, 
în stilul lui Sătmăreanu, în 
terenul adversarilor.

Antrenorii Covaci și Onisie 
au făcut deplasarea cu urmă
torii jucători: Suciu, Matache 
II, Sătmăreanu, Cristache, 
Hălmăgeanu, Vigu, Dumitru 
Nicolae, Negrea, Ștefănescu, 
Dumitriu III, Pantea, Tătaru 
II, Voinea, Creiniceanu și 
Manea.

★
Ieri au sosit în Capitală fot

baliștii maltezi de la Floria- 
na F.C.,- care vor întîlni 
miercuri pe Dinamo Bacău, în 
cadrul „Cupei europene a tîr- 
gurilor". In aceeași zi, lotul 
oaspe s-a deplasat cu autoca
rul la Bacău, unde în cursul 
după-amiezii a făcut un an
trenament de acomodare cu 
terenul.

V. POMPILIU

LOTUL DE JUNIORI - 
STEAUA (tineret)

Lotul de juniori (numai 
jucătorii din București) va 
susține joi, de la orele 15,30, 
pe terenul Ghencea, o parti
dă de verificare în compa
nia echipei de tineret a clu
bului Steaua. Pentru acest 
meci antrenorul Gh. Ola a 
convocat următorii jucători i 
St. Stana, Gabriel Ion (por
tari), V. Dobrău, O. Dehe- 
leanu, G. Sandu, T. Stoica, 
P. Cincă, V. Nicodim (fun
dași), St. Gligorie, Șt. Sa- 
meș (mijlocași), I. Moldo- 
veanu, M. Sandu, C. Vlad, 
V. Năstase, Gh. Stan (înain
tași).

★
Miercuri, la ora 16,30. va 

avea loc pe stadionul Dina
mo din Capitală întîlnirea de 
fotbal dintre echipele Dina
mo și Dinamo-tineret. La in- 
tîlnire sînt invitați membrii 
susținători ai clubului. Cu a- 
ceasta ocazie se va consti
tui și Consiliul „Amicilor 
Dinamo".

Cu startul Iul electrizant, Ta
laz s-a abătut — puțin timp 
după start — ca un trăznet 
asupra plutonului, pentru a 
remonta handicapul inițial și, 
obținînd un bun plasament în 
cursă, a controiat-o apoi cu 
vădită siguranță pînă la sosi
re. Atacul in extremis al lui 
Talion a fost de data aceasta 
mai puțin concludent ca ori- 
cînd. Cu recordurile înscrise 
este regretabil însă că aceste 
două exemplare de elită ale 
turfului nostru n-au fost anga
jate pe tărîm internațional, căci 
ar fi dat bune rezultate. în orice 
caz, ambii, prin evoluția de 
ieri, au demonstrat un spec
tacol de certă atracțiozitate, 
iar aplauzele adresate Învin
gătorului — fenomen rar la 
Ploiești ! — sînt cea mai e- 
iocventă mărturie în acest 
sens. Vedetele generației de 
doi ani ne-au decepționat însă 
în cursa lor, în care nimeni 
n-a coborît sub granița re
cordului de 1’30“ pe km. Con
cluzia logică : generația este 
modestă și numai ipotetic tar
divă ! Din rest, Ichim a ciș- 
tigat cu Făgaș după o fru
moasă cursă de așteptare, în 
care Zănatec are scuza unui 
galop, iar Jalba a fost auto- 
Invinsă de Tănase printr-o

conducere imprudentă. Apoi.au 
mai învins Silva — fiindcă To- 
deraș a fost singurul care a 
minat cu convingere în cursă 
— Halvița, fiindcă adversarii 
s-au dovedit perimați, iar ea 
a fost tratată cu indulgență în 
handicap — Merișan, indiscu
tabil superior lotului opus, iar 
reclamația lui Olteanu a fost 
fără temei și Rogoz, învingă
tor oarecum dubios față de e- 
voluțiile precedente. Ultima 
cursă și-a adjudecat-o Pupila, 
cu care Gh. Popescu a ținut 
să demonstreze o conducere 
inteligentă și, bineînțeles, obi
ceiul lui de a ieși învingător în 
fiecare reuniune ! în orice caz, 
in ansamblul lor, rezultatele 
s-au încadrat în calculul 
tiei.

Rezultatele tehnice : 1. 
rișan (G. Solcan) Hormon, 
rel 36,7 ; 2. Halvița (M. 
fănescu) Obraznic, Corida 32,5 ; 
3. Rogoz (S. Onache) Rezerva, 
Fruntașa 32,8 ; 4. Silva (I. To- 
deraș) Orbita, Platon 29 ; 5. 
Făgaș (C. Ichim) Zănatec, Jal
ba 26,3 ; 6. Gind (S. Mihăilescu) 
Valența, Husa 30.2 ; 7. Talaz 
(C. Ichim), Talion, Iarba 23.5 ; 
8. Pupila» (Gh. Popescu) Po- 
mîrla, Miner 41,6.

hir-

Me- 
Mi- 
Ște-

Niddy DUMITRESCU

LOTO • PRONOSPORT
Premiile concursului excep

țional Pronoexpres din 7 
septembrie 1969 sînt următoa
rele 1

Categoria a II-a: 1 apar
tament cu două camere, con
fort gradul I și diferența pînă 
la 100 000 leii Ion Andras din 
Timișoara.

Categoria a III-a: 5 auto
turisme „Dacia 1 100“ : Traian 

i'Merca — Cluj, Mihai Rusu — 
®ăbeni-Sălaj, Pastiut Perta — 
,Călan, Nicolae Murar — Re
ghin și Nicolae Vasile — 
București.

Categoria a IV-a : 4 autotu
risme „Skoda 1000 M.B.“ i
Gheorghe Bolcu — Brad, Ni
colae Ghidu — Ploiești, Mi
ron Fiirtos — Hunedoara și 
Maria Ciubotariu — Bucu
rești.

Categoria a V-a: 60 excursii 
la Budapesta — prin tragere 
la sorți — 609 variante a 283 
lei.

Categoria a Vl-a: 10 027
variante a 50 lei.

Plata premiilor de Ia acest 
concurs se va face astfel : în 
Capitală, începînd de marți 
16 septembrie 1969 prin ca
sieriile proprii iar în țară în
cepînd aproximativ de vineri 
19 septembrie 1969 prin ca
sieriile proDrii și mandate 
poștale.

Programul concursului Pro
nosport nr. 38 (etapa din 21 
septembrie) cuprinde șapte 
meciuri din campionatul nos
tru — divizia A — și șase 
meciuri din campionatul ita
lian.

înainte de a vă depune bu
letinele pentru acest concurs 
consultați „Programul Loto- 
Pronosport'- care a apărut azi.

/ *
Azi este ultima zi cînd mai 

puteți să vâ procurați tilete 
pentru concursul Pronoexpres 
de mîine, a cărui tragere va 
avea loc în București.

Premiile concursului PRO
NOEXPRES Nr. 
septembrie:

37 din 10

I : Catego- 
variante a

(Urmare din pag. 1)

Fără a încerca să facem 
un bilanț al intensei ac
tivități de educație fi

zică și sport desfășurată în a- 
nul școlar precedent, socotim 
totuși util să amintim că în a- 
cest sector au fost înregistrate 
progrese remarcabile.

Conținutul și metodica lec
țiilor de educație fizică au 
constituit obiectul unor largi 
dezbateri ale organelor Minis
terului învățămîntului, in 
strînsă colaborare cu cele ale 
C.N.E.F.S., angrenînd cadre 
universitare, specialiști ai Ins
titutului de Educație Fizică și 
Sport, ai facultăților de edu
cație fizică, lucrători ai ca
binetelor metodico-științifice 
județene ș-a. Concluziile des
prinse și măsurile preconizate 
asigură o mai bună orientare 
a cadrelor didactice în condu
cerea lecțiilor de educație fi
zică și a activităților sportive.

în această ordine de idei, 
ne vom îngădui să reamintim 
principalele obiective pe care 
le urmărește activitatea de e- 
ducație fizică și sport din 
școli:

• dezvoltarea fizică gene
rală și pregătirea fizică multi
laterală în scopul, întăririi să
nătății, creșterii capacității de 
învățătură și creării unui tip 
uman armonios ;

• formarea unor trăsături 
de caracter;

• deprinderea 
practicarea unor 
tive, în vederea - 
a timpului liber ;

copiilor cu 
ramuri spor- 
folosirij utile

• cultivarea talentelor spor
tive și pregătirea lor în vede
rea abordării marii perfor
manțe.

în privința mijloacelor fo
losite, ca principale se înscriu 
gimnastica de bază, atletis
mul, jocurile de mișcare și 
jocurile sportive, care furni
zează materialul necesar des
fășurării optime a activității-

Metodica alcătuirii și orga-

EXTRAGEREA 
ria a II-a! 120,5 
1.778 lei; a III-a: 2517,5 a 
42 lei.

EXTRAGEREA a H-a : Ca
tegoria A : 0,5 variante a 
87.866 lei ; categoria B:
169.5 a 518 lei ; categoria C 1
3245.5 a 27 lei.

Premiul de categoria A a 
fost obținut de participantul 
TĂNASE M. ION din Ani- 
noasa jud. Dîmbovița.

nizării întregului proces de e- 
ducație fizică a fiecărei lecții 
sau antrenament trebuie să 
urmărească SPORIREA EFI
CIENȚEI acestora în vederea 
îndeplinirii obiectivelor pro
puse.

Baza materială din multe 
unități școlare a fost 
îmbunătățită, iar com

petițiile școlare s-au îmbogățit 
cu noi forme, care asigură o 
mai mare continuitate în pre
gătire și întrecere 1 diviziile

jlN ETAPA A IV-a A DIVIZIEI C DOAR 7 VICTORII ÎN DEPLASARE
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SERIA I
Victoria Roman — Foresta 

Fălticeni 1—1 (0—1)
Constructorul Piatra Neamț 

— Minerul Gura Humorului
4- 1 (1—1)

Minobrad Vatra Dornei — 
Textila_Botoșani 2—0 (1—0) 

Rarâul
nesc
5— 2

Textila
Moinești 1—3 (0—1) 

Penicilina Iași — Minerul Co- 
mănești 3—2 (2—0)

C.F.R. Pașcani — Letea Ba
cău 2—0 (0—0)

Foresta Ciurea — 
Iași 0—3 (Foresta 
din campionat)

(Corespondenți : G.
C. Nemțeanu,
A. Rotarii, I. Vieru, V. Dia- 
conescu și V.
1. C.F.R.
2. Foresta F.
3. Textila Bt.
4. Nicolina
5. Petrolul
6. Victoria 

7—8. Rarăul 
7—8. Minobrad

9. Letea
10. Minerul C.
11. Penicilina
12. Constructorul
13. Fulgerul
ÎL ’-2 c. “
15. Textila Bh.
16. Foresta C.
Etapa

Dorohoi — Foresta Fălticeni, 
Minobrad Vatra Dornei — 
Textila Buhuși, Rarăul Cimpu
lung — Penicilina Iași, Nico
lina Iași — Victoria Roman, 
Letea Bacău — Petrolul Moi
nești, Textila Botoșani — 
Constructorul Piatra Neamț, 
Minerul Comănești — Mine
rul Gura Humorului.

SERIA A ll-a
Metalurgistul Brăila — A.S.M. 

Tecuci 0—0
Metalul Buzău — Locomotiva 

Adjud 4—1 (2—0)
Ancora Galați — Metalul Plo

peni 1—1 (0—1)
Gloria C.F.R. Galați — S.U.T. 
Galați 1—0 (1—0)
Chimia Oraș Gheorghiu-Dej 
— Electronica Obor București 

1—1 (0—1) (s-a jucat la Co
mănești)

Rulmentul Bîrlad — Petrolul 
Berea 5—1 (3—1)

Unirea Focșani — Dunărea 
Brăila 1—1 (1—1)

Petrolistul Boldești — Șoimii 
Buzău (amînat).

(Corespondenți: Gr. Rizu, I.

Stănescu, V. Ștefănescu, St 
Victor, St. Costache, 
lomon și Al. Sirbu).
1. Metalul Bz.
2. Chimia
3. Metalurgistul
4. Șoimii
5. ‘c.

L. So-

4 3 1
4 3 1
4 2 2

Cîmpuiung Moldove- 
— Fulgerul Dorohoi 

(2-2)
Buhuși Petrolul

Nicclina 
s-a retras

Groapă.
II. Chiriluș,

3 0 1 
2 11 
2 11 
2 11
2 0 2

Apostol).
4 3 1 0 11- 1 7 
4 3 1
4 3 0
4 3 0
4
4
4
4
4
4 2 0 2
4 2 0 2 
4 112

____ _____ 4
14. Minerul G. H. 4

4
4

viitoare:

8- 2 7 
[1- 3
9- 4
8- 5
9- 2 
[0- 7
8- 5
9- 5
9-11
4-11

6
6
6
5
5
5
4
1
4

«-10 3 
5-10 2 
3-10 0 
2-14 0 
2-14 9

10 3
0 0 4
0 0 4
0 0 4

Fulgerul

bune condițiuni a unei sarcini 
de onoare care revine sportu
lui : întărirea sănătății gene
rației în creștere, crearea re
flexelor motrice la o vîrstă fra
gedă. premisa aplicării știin
țifice pe o scară de masă a 
pregătirii sportive a copiilor.

Noile formule competiționa- 
le școlare, inaugurate anul tre
cut, și în a căror desfășurare 
organele Ministerului învăță- 
mîntului, în strînsă colaborare 
cu cele ale U.T.C., C.N.E.F.S. 
și Consiliului Național al Orga-

SUCCESELE SPORTULUI
NOSTRU ȘCOLAR

TREBUIE CONSOLIDATE
școlare și de juniori (pe scară 
națională), diviziile locale (ju
dețene și orășenești) etc.

Locul educației fizice și ac
tivităților sportive în progra
mul școlar este în prezent mai 
bine precizat. Astfel, actua" 
lele planuri de învățămînt a- 
cordă o oră pe săptămînă de 
fiecare clasă p>entru activită
țile sportive (în loc de Va oră) 
și două ore pentru lecțiile de 
educație fizică. A fost înfăp
tuit un vechi deziderat și anu
me ca predarea educației fi
zice la clasele I—IV să fie fă
cută de cadre de specialitate. 
Extinderea treptată a aceste1 
acțiuni va influența favorabil 
calitatea, deci și efectele lecți
ilor de educație fizică școlară. 
Măsura va contribui, indiscu
tabil, la rezolvarea în mai

nizației Pionierilor au depus 
o muncă rodnică, și-au do
vedit pe deplin valabilitatea. 
Ele vor trebui să fie consoli
date și extinse în scopul mă
ririi contribuției ce se așteap
tă de la școală pentru ridica
rea pe o treaptă și mai înaltă 
a sportului românesc.

In domeniul atît de im
portant al sportului de 
masă, Uniunea Tinere

tului Comunist și Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor, cu sprijinul de specia
litate al C.N.E.F.S., au orga
nizat un adevărat complex de 
competiții, care au avut darul 
să relanseze o activitate ce 
amenința să treneze. „Crosul 
tineretului" ,„Cupa școlaru
lui" la fotbal, „Săniuța de ar
gint", pentatlonul atletic șco-

Topitorul

11. Chimistul 4 112 3-43
12. Topitorul 4 112 3-53
13. Dacia 40311-63
14. Metalul 41032-72
15. Foresta 4 0 2 2 2- 7 2
16. Bradul 4004 1-12 0

Etapa viitoare : Minerul Mo- 
tru — Electromotor Timișoa
ra, Furnirul Deta — Energe
tica Tr. Severin, Victoria Tg. 
Jiu — Steagul roșu Plenița, 
Dunărea Calafat — Progresul 
Strehaia, U.M. Timișoara — 
Victoria Caransebeș, Minerul 
Bocșa — Vulturii Textila Lu
goj. C.F.R. Caransebeș — Me
talul Topleț, Unirea Orșova 
— Minerul Lupeni.

SERIA A Vl-a
Mureșul Deva — Indepen

dența Sibiu 0—6
Industria sîrmei Cîmpia Tur- 

zii — Știința Petroșani 0—1 
(0-0)

A.S.A. Sibiu
1—0 (0—0)

Tehnofrig Cluj — Minerul 
Teliuc 0—1 (0—1)

Metalul Aiud — Minerul Baia 
de Arieș 5—1 (3—1)

Minaur Zlatna
Mureș 

Victoria
Turda 

Minerul
Cîmpia Turzii 1—0 (0—0) 

(Corespondenți : I. Simion, P.
Țonea, I. Boțocan, 

rel, I. Somoghi, N. 
A.

1.
2.
3.

4-3.
4-5.

6.

Tehnometal București — Ma
rina Mangalia, Delta Tulcea
— I.M.U. Medgidia, I.T.C. 
Constanța — Olimpia Giurgiu, 
Cimentul Medgidia — Mașini 
unelte București, S.N. Oltenița
— I.C.A.B. Arcuda.

SERIA A IV-a
Progresul Corabia — Dacia 

Pitești 1—0 (0—0)
I.R.A. Cîmpina — Progresul 

Balș 3—0 (1—0)
T.U.G. București — Flacăra 

roșie București 2—0 (1—0) 
Prahova Ploiești — Comerțul 

Alexandria 5—1 (2—0)
Autobuzul București — Sire

na București 3—1 (2—1)
Petrolul Tirgoviste — Unirea 

Cimpulung Muscel 1—1 
(0-1)

Caraimanul Bușteni 
păți Sinaia 0—0

Unirea Drăgășani — Chimia 
Tr. Măgurele 1

(Corespondenți : 
Vîrjoghie, D. 
Fl. Albu, H. Rudi, 
nu, V. Zbarcea 
ghel).

1. T.U.G.
2. Autobuzul

3—4. Chimia
3—4. I.R.A.

5. Caraimanul
6—7. Flacăra r.
6—7. Unirea CI.

8. Carpați
9. Comerțul

10. Progresul
11. Prahova

5 7
3 7
1 fi
2 5
3 4
2 4
2 4
4 4
3 4
7 4
8 3
7

8-11 
4-12 
3- fi
2- 7

9-
3-
5-
9-
5-
4-

Electronica 
Petrolistul 
Metalul P.
A.S.M. 
Ancora 
Gloria C.F.R.

11. Dunărea 
Unirea 
Rulmentul 
Petrolul 
S.U.T.
Locomotiva

Etapa viitoare :
Brăila — Rulmentul • Tîiriad, 
Petrolul Berea — S.U.T. Ga
lați, Petrolistul Boldești — 
Metalurgistul Brăila, Electro
nica Obor București — Meta
lul Buzău, Chimia Oraș 
Gheorghiu-Dej — Ancora Ga
lați. Șoimii Buzău — Meta
lul Plopeni, Gloria C.F.R. Ga
lați — Unirea Focșani, A.S.M. 
Tecuci — Locomotiva Adjud.

SERIA A III-a
Marina Mangalia — Petrolul 

Videle 5—0 (2—0)
Olimpia Giurgiu — Cimentul 

Medgidia 3—0 (3—0)
Tehnometal București — Vo

ința București 1—2 (0—1)
I.M.U. Medgidia — S.N. Ol

tenița 0—0 (s-a jucat la Tul- 
cea)

Mașini unelte
Laromet 
(1-0)

Unirea Mînăstirea — 
Constanța 3—2 (2—1)

Celuloza Călărași — 
Tulcea 2—1 (0—0)

Electrica Constanța — I.C.A.B. 
Arcuda 4—1 (1—0)

(Corespondenți: I. Cioboată, 
Tr. Barbălată, A. Păpădie, 
I. Turșie, O. Gulu, Gh. Tuf-

4—S. 
s—9.

10.

12.
13.
14. 
li. 
io.

0 12- 
0
0

3 2 10
4 12 1
3 2 0 1
4 12 1
4
4
4
4
4
4
4 1
4 0
4 0

12 1
12 1
2 0 2
1 1 2
112
1 1 2 

0 3
1 3
1 3

3-
4-
7-
4- 3

3
2
I
1

Dunărea

Aurul Brad

Car-

—9 (1—0).
C. Filip, C.

Diaconescu, 
M. Ava- 
D. Den-Ș>

1 0 12-
1 0 10-

București —
București 1—3

Etapa viitoare: Voința 
București — Unirea Mînăsti
rea, Celuloza Călărași — E- 
lectrica Constanța, Petrolul 
Videle — Laromet București,

cea, I. Achini și E. Petre).
1. Marina 4 3 0 1 11- 4 6
2. Electrica 4 3 0 1 6-2 6
3-4. Laromet 4 3 0 1 8- 5 6
3-4. I.M.U.M. 4 2 2 0 4- 1 6
5-6. Celuloza 4 3 0 1 7- 5 6
5-6. Cimentul 4 3 0 1 6- 4 6
7. Delta 4 2 0 2 10- 7 4
8. Voința 4 12 1 5- 6 4
9. Unirea 4 2 0 2 fi- 8 4

10. Tehnometal 4 11 2 7- 5 3
11. Olimpia 4-1 1 2 5- 4 3
12. I.T.C. 4 11 2 5- 8 3
13. S.N.O. 4 0 2 2 3-5 2
14. Petrolul 4 10 3 3- 9 2
15. Arcuda 4 10 3 5-14 2
16. Mașini 4 0 13 4- 8 1

lar, numeroase acțiuni turisti
ce pionierești, încununate cu 
cursa ciclistă internațională 
„Floarea prieteniei", sint nu
mai citeva din inițiativele 
demne de toate elogiile. Nu
trim speranța că în noul an 
școlar aceste activități de o 
deosebită însemnătate pentru 
cuprinderea masei elevilor în 
practicarea exercițiilor fizice 
vor fi extinse, se vor bucura 
de sprijinul larg al cadrelor 
de specialitate, al comisiilor 
locale pe ramuri de sport, al 
conducerii școlilor.

Rețeaua organizatorică a 
unităților școlare în care 
se pregătesc elevi ou ap

titudini deosebite pentru spor
tul de performanță a fost și 
ea îmbunătățită. Au luat fi
ință noi tipuri de unități, li
cee cu program de gimnastică 
(Orașul Gh. Gheorghiu-Dej), 
de fotbal (Bacău), școli spor
tive pentru elevii școlilor pro
fesionale.

In privința sportului de per
formanță, va trebui acordată 
o grijă deosebită îndeplinirii 
planului de pregătire pentru 
Jocurile Olimpice din 1972, e- 
laborat de Ministerul Invăță- 
mintului și care reprezintă un 
capitol important al planului 
general de pregătire olimpică, 
al Consiliului Național. în 
planul olimpic școlar sînt no
minalizați cei mai talentați 
elevi cu perspectiva de a 
parte din lotul olimpic, 
tățile și cadrele didactice 
îi pregătesc.

în realizarea acestor 
cini de mare răspundere au 
un cuvânt greu de spus, hotă- 
ritor în ultimă instanță, pro
fesorii de educație fizică. De 
munca lor calificată, de stă
ruința și pasiunea lor depin
de succesul. Consiliile jude
țene pentru educație fizică și 
sport sînt datoare să acorde 
pe mal departe sprijin tehnic 
și organizatoric sportului șco
lar.

Elevii patriei au început 
un nou an de muncă. 11 do
rim rodnic, bogat în realizări, 
plin de succese.

face 
uni- 
care

sar-

c.

4 3
4 3
4 3 0 1
4 3 0 1
4 2 2 0
4 12 1
4 12 1
4 0 4 0
4 2 0 2
4 12 1
4 112

4 7 
4 7
2 6
3 6
1 6
3 4
6 4
4 4
8 4
5 4
6 3

Delta

I.T.C.

12. Dacia 4 1 0 3 2- 3 2
13-14. Progresul B. 4 1 0 3 4- 9 2
13-14. Unirea D. 4103 2-72

15. Petrolul 4022 4-10 2
16. Sirena 4 0 13 1-7 1
Etapa viitoare : Autobuzul

București — Chimia Tr. Mă
gurele, Unirea Drăgășani — 
Petrolul Tîrgoviște, Sirena 
București — Unirea Cîmpu- 
lung Muscel, Caraimanul Buș
teni — T.U.G. București, Car
pați Sinaia — I.R.A. Cîmpi- 
na, Prahova Ploiești — Dacia 
Pitești, Progresul Balș — Fla
căra roșie București, Comer
țul Alexandria — Progresul 
Corabia.

SERIA A V-a
Energetica Tr. Severin — Mi

nerul Bocșa 2—0 (2—0)
Victoria Caransebeș — Dună

rea Calafat 3—2 (3—2)
Metalul Topleț — Vulturii 

Textila Lugoj 4—2 (2—0)
Victoria Tg. Jiu — U.M. Ti

mișoara 3—1 (1—1)
Minerul Lupeni — Steagul 

roșu Plenița 2—0 (1—0)
Furnirul Deta — Minerul Mo- 

tru 2—0 (0—0)
Electromotor Timișoara — 

Unirea Orșova 1—0 (1—0)
Progresul Strehaia — C'.F.R. 

Caransebeș 3—2 (3—1)
(Corespondenți: M. Focșan,

M. Mutașcu, C. Avram, O. 
Vilceanu, I. Cotescu, N. So- 
rinca, I. Stan

1. Electromotor
2. Victoria C.
3. Energetica
4. Minerul
5. Vulturii
6. U.M.T.
7. Minerul
8. Unirea
9. Steagul

10. Vict. Tg. J.
11. Furnirul
12. Dunărea
13. C.F.R.
14. Metalul
15. Minerul M.
16. Progresul

L.

B.

r.

și C. Bărboi).
3 7
4 6
3 5
4 5
7 4
5 4
4 4
4 4
5 4
9 4 

fi-11 4 
8-9 3
4- 6 3
5- 10 3
4- 7 2
5- 10 2

4 3 1
4 3 0
4 2 1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 1
4 1
4 1
4 1

2 1
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
1 1

1
1
0
0

7-
6-
6-
4-

14-
10-
7-
6-
3-
5-

Etapa viitoare:
Baia Mare — Victoria Cărei, 
Dinamo Zalău — C.I.L. Si- 
ghetul Marmației, Bradul Vi- 
șeu — Daciii Oradea, Foresta 
Năsăud — Constructorul Baia 
Mare. C.I.L. Gherla — Some
șul Satu Mare, Dermata Cluj 
— Gloria Bistrița, Chimistul 
Baia Mare — 
ghita. Unirea 
Iul Salonta.

Bihoreana Mar-
Dej — Meta-

A Vill a
Mureș — Chi-

Soda Ocna
4-0 (1—0)
Câlan — Arieșul

0—0
Ghelar — Arieșul

C. Vio- 
Băișan, 

Oprica).
7
6 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2

Etapa viitoare: Victoria 
Câlan — Tehnofrig Cluj, Soda 
Ocna Mureș — Metalul Aiud, 
Mureșul Deva — Minaur 
Zlatna, Industria sîrmei Cîm
pia Turzii — A.S.A. Sibiu, 
Aurul Brad — Arieșul Cîm
pia Turzii, Independența Si
biu — Știința Petroșani, Mi
nerul Teliuc — Minerul Ghe- 
lar, Arieșul Turda — Mine
rul Baia de Arie?.

SERIA A Vil-a
Dacia Oradea — Dermata 

Cluj 0—0
Topitorul Baia Mare — Con

structorul Baia Mare 0—0 
Bradul Vișeu — Someșul Satu

Mare 0—1 (0—1) (s-a jucat 
la Năsăud)

Gloria Bistrița — Bihoreana 
Marghita 3—1 (3—1)

Metalul Salonta — Chimistul 
Baia Mare 1—0 (1—0)

Victoria Cărei — C'.I.L. Gher
la 2—0 (0—0)

Dinamo Zalău — Foresta 
Năsăud 1—Q (1—0)

C.I.L. Sighetul Marmației — 
Unirea Dej 2—0 (1—0) 

(Corespondenți: I. Boitoș, V.
Săsăranu, D. Nistor, I. To
ma, G. Cotrău,
M. Bonțoiu).

1. Someșul
2. Gloria 

3-4. Constructorul 
3-4. C.I.L. Gherla 
5-8. Dermata 
5-8. C.I.L. Sighet 
5-8. Unirea 
5-8. Dinamo

9. Victoria
10. Bihoreana

T. 
C.

T.

ȘI

T.

Giinther
Minaur 
Metalul 
Arieșul 
Arieșul 
știința 
Minerul

7. Mureșul
8. Aurul
9. Soda 
0. victoria 
1. Minerul G.
3. Independenta
3. Minerul B.A.
4. Ind. sîrmei
5. A.S.A. Sibiu
6. Tehnofrig

FI.
4 :
4 :
4 î
4 î
4 ;
4 ;
4 ]
4 i
4 :
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1

3 10.
2 2 0
2 2 0

1
1
1
1
2
2

1 2
1
1
1
0

4 10

2 1
2 1
2 1
1 2
2 0
2 0
1

2
2
2
3
3

4 10 3

Tr. Silaghi,

SERIA
Medicina Tg.

mica Tîrnăveni 0—2 (0—1) 
Avîntul Reghin — Metalul

Copșa Mică 1—3 (0—2) 
Torpedo Zărnești — Tracto

rul Brașov 1—1 (0—0)
Oltul Sf. Gheorghe — Viito

rul Gheorghieni 5—1 (2—1) 
Chimia Făgăraș — Chimia Or.

Victoria 2—1 (1—1) 
Minerul Bălan — Colorom

Codlea 1—1 (0—0)
Carpați Brașov — Unirea

Cristuru Secuiesc 3—0 (0—0) 
Vitrometan Mediaș

nărui Odorheiul
5—2 (3—2)

(Corespondenți : C.
Tinea, C. Chiriac,
tă, B. Stoiciu,
Maniu și '

1. Oltul
2. Chimia F.
3. Chimica
4. Tractorul
5-6. Metalul 
5-6. Colorom 
7. Carpați 
8-9. Chimia V.
8-9. Lemnarul

10. Viitorul
11. Vitrometan 
12-13. Torpedo 
12-13. Minerul
14. Unirea
15. Medicina
16. Avîntul

— Lem- 
Secuiesc

z.

Albu, C.
Gh. Brio-
Bortoș, T.

Rîșnoveanu).

43019-46
4 3 0 1 7-3 6
4 3 0 1 6-3 6 
42116-25 
42116-55
4 2 117-65
4 12 15-34 
42025-64 
42027-84
4 2 0 2 5-9 4
4 112 6-63
4 112 5-73
4 112 5-73
4 1 0 3 5-8 2
40223-62
4 1 0 3 4-32

R.

Etapa viitoare: Metalul 
Copșa Mică — Torpedo Zăr- 
nești, Chimia Victoria — Ol
tul Sf. Gheorghe, Lemnarul 
Odorheiul Secuiesc — Chimia 
Făgăraș, Tractorul Brașov — 
Medicina Tg. Mureș, Viitorul 
Gheorghieni — Carpați Bra
șov, Vitrometan Mediaș — A- 
vîntul Reghin, Chimica Tîr- 
năve.ni — Colorom Codlea, 
Unirea Cristuru Secuiesc — 
Minerul Bălan.

IOACHIM
POPESCU
In urma unui tragic acci

dent a decedat fostul jucă
tor al echipelor Progresul și 
F.C. Argeș, Ioachim I’opescu. 
Moartea fulgerătoare a tî- 
nărului fotbalist Ioachim 
Popescu îndurerează inimile 
tuturor celor 
acest sport, 
loc astăzi la 
cea.

ION OCHSENFELD

care îndrăgesc 
înhumarea are 
cimitirul Ghen-

transmite

SCORUL EGAL ESTE ECHITABIL
Presa cehoslovacă și cițiva

PRAGA, 15 (prin telex). — 
Atît echipa Cehoslovaciei, cit 
și cea a Ungariei, pot fi mul
țumite de scorul egal cu care 
s-a încheiat partida contînd 
pentru preliminariile C.M. Și 
noi, ca parte neutră, credem că 
scorul este echitabil, deși gaz
dele au avut o netă superiori
tate teritorială. Trebuie să a- 
vem insă în vedere că avan
tajul terenului contează foar
te mult în asemenea jocuri de
cisive, iar un meci nu trebuie 
privit numai sub aspectul do
minării și al ocaziilor de gol 
avute. Totul depinde de felul 
în care o echipă știe să con
cretizeze dominarea prin go
luri, să practice un joc efica
ce. Echipa Ungariei a atacat 
mai puțin, dar fiecare acțiune 
la poarta lui Viktor a însem
nat, totodată, un pericol de 
gol. Procentajul eficacității 
oaspeților a fost superior 
celui al gazdelor 1

Ziarele cehoslovace de luni 
consacră spații mari acestei 
partide. „Ceskoslovensky Sport", 
sub titlul „O luptă fantastică 
pentru Mexic rămasă fără dez- 
nodămînt”, scrie : „Gazdele au

antrenori celebri despre meciul Cehoslovacia — Ungaria

luptat făcînd o enormă risipă 
de energie și au egalat grație 
acestui lucru, iar în final ar 
fi putut chiar ciștiga. Echipa 
Ungariei, contrar unor păreri 
afirmînd că fotbalul maghiar 
se află în declin, a dovedit că 
dispune și azi de un colectiv ex
celent, al cărui joc se caracte
rizează prin finețe și eficacitate. 
In meciul de duminică, fotba
liștii oaspeți au arătat în cîteva 
rînduri că practică un fotbal 
mai modern ca noi...” Sub ti
tlul „Șansele pentru Mexic ră- 
min deschise", ziarul „Rude 
Pravo" atirmă : „...greșelile se 
plătesc scump — referindu-ne 
la cele comise de apărare la 
primirea golurilor, la domina
rea sterilă și lipsa de fantezie 
a atacanților formației noas
tre. Echipa Ungariei, deși a 
arătat un fotbal bun, putea fi 
invinsă, pentru că apărarea ei 
este mai slabă decit înainta
rea”. .

Părerile unor antrenori com
pletează cele de mai sus. Alf 
Ramsey spune că „...a fost un 
joc bun, rapid, cu o mare ri
sipă de energie. Kvasnak a 
făcut jocul gazdelor, în timp

ce ungurii au greșit la 3-1, 
cînd au lăsat liber mijlocul 
terenului”. Helmuth Schdn con
sideră că ... rezultatul este e-
chitabil ; meciul a fost greu 
de arbitrat, dar arbitrii au fost 
la înălțime. Dacă Horvath nu 
ar fi greșit fatal la două go
luri, gazdele ar ...............
tida...“ Rudolf 
că „...deși pe 
fără să fi fost 
asistat la un joc mare. Ceho
slovacii au remontat fantastic 
de la 1-3 la 3—3 și acest re
zultat constituie, in fond, o 
victorie". Josef Marko afirmă 
că ....ne gîndim de pe acum
la meciul suplimentar”, in 
timp ce Karoly Sos crede eă 
„...un al treilea meci va fi 
necesar numai dacă atît noi, 
cit și partenerii noștri, vom 
izbuti să obținem victorii în 
partidele ulterioare”.

Unde va avea loc al treilea 
meci ? Nu s-a stabilit încă, dar 
cercurile oficiale consideră că 
Viena are cele mai mari șanse 
de a găzdui eventualul baraj 
decisiv...

fi cîștigat par- 
Vitlacyl spune 
alocuri nervos, 
totuși dur, am

✓

Apoi.au


„Cupa mondiala" la volei

Echipa țării noastre a irosit și ultima șansă
BERLIN 15 (Prin telefon).— 
Seara trecută (n.r. dumi

nică) a fost de-a dreptul e- 
moționantă nu numai pentru 
echipele R.D. Germane și Ce
hoslovaciei, 
doilea derbi al dificilei serii 
de la Berlin, ci și pentru ju
cătorii români, care în even
tualitatea unei înfrîngeri a 
gazdelor se aflau tintr-o si
tuație mult mai complicată 
în ceea ce privește posibili
tatea calificării i le-ar fi fost 
necesară victoria cu 3—0 sau 
cu 3—1, în fața unor campioni 
mondiali, cum sînt voleiba
liștii cehoslovaci! De aceea, 
toți jucătorii români, după 
„protocolara* partidă cu Tu
nisia, au luat loc în tribună, 
fiecare cu o hîrtie în față, 
pentru a-și nota caracteris
ticile jocului — în atac și a- 
părare — jucătorilor ceho
slovaci.

Meciul R.D. Germană-Ceho- 
slovacia (3—2 pentru gazde) 
a fost de un dramatism ex
trem, iar ca valoare tehnică, 
asemănător cu cel dintre 
gazde și echipa română, des
fășurat în prima zi. Echili
brul mai pregnant s-a datorat 
și faptului Că formația R.D. 
Germane, favorită unanimă, 
fusese supusă în meciul cu 
România unor grele încercări. 
Astfel se explică de ce după 
două seturi pierdute campi- 

. onii mondiali au izbutit să 
egaleze pînă la urmă situa
ția. Ei au beneficiat 
ce lipsise formației 
în fața puternicului 
gazdelor: o apărare 
că, cu care și-au hărțuit ad
versarii și care a constituit

adversare în al

de ceea 
române 
atac al 
ermeti-

factorul determinant al reve
nirii lor. în pauza dinaintea 
setului decisiv, majoritatea 
specialiștilor credeau că echi
pa R.D. Germane și-a epui
zat rezervele de energie, dar 
antrenorul Jenter a făcut o 
nouă probă a abilității sale, 
manevrîndu-și cu mult simț 
tactic jucătorii, incit, după 
două ore de joc, echipa sa a 
reapărut proaspătă și a ciști
gat clar în ultimul set. în a- 
cest „maraton*, arbitrat une
ori cu nesiguranță de ma
ghiarul Szalay, a ieșit în evi
dență din nou „bătrânul* 
Webner, alături de Schnei
der, Frewald, precum și de 
juniorul dar foarte talenta
tul Weise (destul de scund, 
însă cu o detentă uimitoare 
— se înalță mai mult de un 
metru în săritură avînd și o 
lovitură de atac necruță
toare). De la cehoslovaci, pe 
lîngă cunoscuții Joudelka și 
Svoboda, o impresie deose
bită au lăsat Vapenka și tînă
rul Jaroslav Tanko.

în sfînșit, rvictoria gazde
lor pe muchie de cuțit a rea
dus speranța în tabăra noas
tră. Era normal să se simtă 
a doua zi o diminuare a for
țelor la adversarii noștri, care 
n-au precupețit energia în e- 
puizantul joc anterior. Prin 
urmare chiar și un 3—2 ne 
asigura rămînerea în conti
nuare la Berlin. Trebuia 
făcut totul pentru a apăra 
ultima șansă. Atenția tuturor 
se îndrepta spre Berlin. în- 
trucît în celelalte serii, cali
ficatele se hotărâseră din 
z*ua a doua, în urma rezul
tatelor i Leipzig, Brazilia-

Cuba 3—1 (12,-13, 4, 8), Ja- 
ponia-Polonia 3—1 (14. — 10, 9, 
6); Halle, Bulgaria-R. F. a 
Germaniei 3—0 (3, 1, 9,) și 
U.R.S.S.-R.D. Germană (tine
ret) 3—0 (4, 7, 3) ; U.R.S.S. și 
Bulgaria la Halle, Japonia și 
Brazilia la Leipzig (califica
rea Braziliei șl excluderea 
Poloniei din turneul final al 
primelor șase făcind mare 
senzație aici). Alături de aces
tea patru, obținuse califica
rea și R.D. Germană.

Urma ca cea de-a 6-a e- 
chipă să fie desemnată în 
urma rezultatului dintre Ce
hoslovacia și România.

Mare tensiune în ambele 
tabere, încordare și în tribu
nele de la Sportforum.

Cu toate că avea șansa de 
a participa la jocurile finale, 
echipa țării noastre a irosit-o, 
pierzînd în fața reprezentati
vei Cehoslovaciei: 2—3 (8,—13, 
6-17,-11).

Aurelian BREBEANU

TIRIAC SI
-> ->
(Crmart din pag. I)

In „Tour de TAvenir"
un nou lider: campionul
olimpic Zoepemelk (Olanda)

PAIMPOL, 15 (prin telefon).
— „Tour de l’Avenir* a re
venit pe malul Mării Mînecii 
Ha capătul etapei a IV-a, 
Saint Hilaire du Harcouet— 
Paimpol, 198 km. Desfășurată 
pe o căldură înăbușitoare, 
întrecerea a avut un aspect 
aproape identic cu aceea de 
duminică : o permanentă
hărțuială de la primul pînă 
la ultimul kilometru al eta
pei, sprinturi repetate la 
nesfîrșit (în această cursă, din 
pluton nu se duce trena, ci 
se sprintează sec încercîn- 
du-se desprinderea), acțiuni 
cu durată mai lungă sau mai 
scurtă, în funcție de dispozi
ția plutonului. Ca și ieri, ca 
și alaltăieri, tricoul galben 
și-a schimbat ia sfîrșitul eta
pei stăpînul. De această dată 
în fruntea cursei a trecut 
campionul olimpic Joop Zoe
pemelk (Olanda) dar nimeni 
nu poate să afirme cu 
titudine că la Quimper, 
apropiere de Atlantic, 
va păstra trofeul 
lingă Marea Mînecii. 
a revenit lui Piet Hoekstra
— olandezii repetînd astfel 
performanța englezilor.

în acerba lor dispută ci
cliștii risipesc zilnic imensă 
energie. Uneori ei depășesc 
limitele admise, se aruncă 
orbește în luptă, riscă să se 
accidenteze. Astăzi, de pildă, 
norvegianul Leif Yli a căzut 
și a fost transportat de ur
gență la spital, iar I. Cosma 
și spaniolul Jacques Fullana 
s-au angajat într-o busculadă 
și au trebuit să abandoneze.

Etapa a Început cu o mică 
festivitate. Lui Gabriel Moi- 
ceanu i-a fost conferit „Pre
miul amabilității — Miko*. 
Trofeul este decernat de ju
riul ziariștilor care îl aleg 
pe rutierul cu cea mai fru
moasă atitudine. Moiceanu 
a fost votat în unanimitate 
de cei - peste 50 de condeieri. 
După aceea, ca în fiecare zi, 
starterul le-a dat permisiunea 
cicliștilor să-și înceapă între
cerea. Scăpat ca din pușcă, 
belgianul Van De 
așterne nebunește 
și obține ceea ce 
dorea '— evadarea, 
pericolul, plutonul 
ză imediat ritmul, 
se sprintează des, alți alergă
tori se desprind, astfel că în 
scurt timp urmează un grup 
de șoc alcătuit din 17 alergă
tori. Acțiunea eșuează la km 
31, cind noi grupuri vin să 
mărească plutonul fugarilor. 
Imediat însă Vielle lansează 
un nou atac. însoțit de iugo
slavul Valencic și englezul 
Rollinson, nu reușește decit 
să se amăgească, pentru că 
cei doi nu consimt să cola
boreze. Alte evadări marchea
ză fiecare nouă secvență a 
cursei (înțelegînd prin aceasta 
porțiunea dintre două loca
lități) pînă la punctul de ali
mentare Lamballe (km 127) 
cind apele se mai liniștesc. 
Cea mai mare parte dintre 
fugari sînt ajunși și plutonul 
se alimentează în tihnă. O 
lungă coborîre dă din nou 
semnalul atacului. Andresen, 
Danguillaume, Hoekstra, Re- 
gamei, Zoepemelk și alți 
șapte cicliști se constituie în 
grup de avangardă și încep 
o senzațională joacă cu plu
tonul. Englezul Wiles cîștigă 
sprintul de cățărare de la km 
155 — Cote au Roux — plu-

tonul trecînd la 1:10 în urma 
fugarilor. Alți patru cicliști 
— conduși de Testier — pă
răsesc plutonul. Deși nu re
ușesc să-i ajungă pe cei din 
grupul lui Zoepemelk (olan
dezul muncește cu disperare 
pentru a-1 distanța pe Jolly 
și a-i răpi tricoul galben) cei 
patru cîștigă totuși avans 
față de pluton. Sprintul și-1 
dispută Zoepemelk et comp. 
Cîștigă Hoekstra.

Cicliștii noștri au făcut azi 
o cursă de pluton, neîndrăz
nind să se atașeze grupurilor 
de fugari.

cer
iu 
își 

cucerit 
Etapa

Vielle se 
pe goană 
de fapt

Simțind 
accelerea- 
Cum însă

Clasamentul etapei a IV-a: 
1. Hoekstra (Olanda) 4 h 
43:53 (media orară 41,848 
km), 2. Danguillaume (Fran
ța), 3. Wiles (Anglia), 4. 
Besnard (Franța centru), 5. 
Hubschmit (Elveția), 6. An
dresen (Scandinavia), 7. Blawd- 
zin (Polonia), 8. Regamey 
(Elveția), 9. Zoepemelk (O- 
landa), 10. Martinez (Fran
ța centru) — același timp... 
22. Al. Sofronie 4 h 45:31, 
33. St. Cernea, 60. N. Ciu- 
meti, 64. T. Puterity, 74. 
T. Vasile, 81 G. Moiceanu, 
87. C. Grigore — același 
timp. în cursă mai sînt 112 
alergători. Clasamentul gene
ral individual după patru 
etape: 1. Zoepemelk (Olan
da) 17 h 15:31, 2. Blawdzin 
(Polonia) 17 h 16:42, 3. Tex
tier (Franța vest) 17 h 16:59,
4. Jolly (Anglia) 17 h 17:04,
5. Crapez (Belgia) 17 h 17:23,
6. Rollinson (Anglia) 17 h 
27:28, 7. Van Del Wyver
(Belgia) 17 h 17:35... ‘

N. Ciumeti 17 h 22:26, 
G. Moiceanu 17 h 22:33, 
T. Vasile 17 h 22:42, " 
Sofronie 17 h 22:50, 
Grigore 17 h 28:44, 
Cernea 17 h 29:42, 
Puterity 17 h 35:27. 
ment general pe echipe după 
patru etape: 1. Olanda 52 h 
25:53, 2. Belgia 52 h 30:42, 
3. Franța 52 h 32:38, 4. An
glia 52 h 33:45, 5. Franța- 
vest 52 h 13:54, 6. Spania 
52 h 35:38... 13. România
52 h 47:34, 14. Mexic 
48:51, 15. Iugoslavia 
54:09.

Astăzi se desfășoară 
a cincea Paimpol — Quim
per, 172,5 km.

aci, publicul s-a dovedit mult 
mai rezervat.

Prin urmare cunoașteți a- 
cum mai in amănunt locul de 
desfășurare a finalei ce va în
cepe peste cîteva zile, astfel 
încit bănuiesc că vă veți sim
ți mai aproape de băieții noș
tri. De altfel, Tiriac și Năs- 
tase se simt foarte bine și am 
avut ocazia să-i intilnesc, pen
tru prima dată de cind mă a- 
flu aci, de abia aseară (n.r. du
minică) la orele 21, la 
portul Cleveland, atunci 
soseau cu o intirziere de 
30 minute din Baltimore, 
ce parcurseseră ruta Salisbury- 
Baltimore intr-un fel de taxi 
aerian de 12 locuri. Ei erau 
însoțiți de ultra-cunoscutul an
trenor australian Harry Hop
man, o grijulie și competentă 
dădacă a jucătorilor noștri. 
Recunoscuți de cetățeni după 
frumoasele haine de culoarea 
bordo, cu ecusonul „Cupei Da
vis* și stema țării în partea 
stingă a pieptului, cu brațele 
încărcate de rachete și cu e- 
normele sacoșe roșii oferite de 
Dunlop, Tiriac și Năstase par 
puțin obosiți, evident nu de 
călătoria care a durat numai 
40 minute dar de eforturile 
depuse in întilnirea pe care 
au .disputat-o.

Demonstrația lor, după cum 
mă informează Ion Tiriac, a 
fost deosebit de utilă pentru 
că practic ei nu mai jucaseră 
un meci de peste 12 zile. „In 
momentul de față, eu știu e- 
xact unde trimite mingea Năs
tase, țar acesta la rîndul său 
știe unde am s-o trimit eu — 
spune Tiriac. Situația este ase
mănătoare cu ceilalți doi ju
cători, Mărmureanu și Dron.

aero- 
cind 

peste 
după

ROMANIA
LA

46.
47.
48. 
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C. 
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49.
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97. 
102.
Clasa-

52 h
52 h

etapa

Hristache NAUM

IZMIR, 15 (prin telefon).— 
Să situăm momentul trans
misiei în seara precedentă, 
pentru a 
amputației... telefonice noc
turne, 
ștafetei 
pentru 
Cristina 
parcursul celor 
lungimi ale Balcaniadei — 
spre stupefacția tuturor ce
lor prezenți — cu 3 m înain
tea Măriei Nikolova. Inotă- 
toarea bulgară joacă ultima 
carte a cvartetului său. Mai 
bună sprinteră, ea atacă vi
jelios și diferența începe să 
scadă. Metru cu metru, dis
puta devine de-a dreptul 
electrizantă, iar publicul, en
tuziast, o urmărește cu su
fletul la gură. Nikolova mai 
are de refăcut un metru, o 
jumătate de metru, cîțiva
centimetri... Cristina. însă,
punînd în joc ultimele ei 
forțe, atinge peretele 
fimă zecime de 
înaintea adversarei 
fost cea mai mare 
din finalul Balcaniadei, în-

diminua efectul

Ultimul 
mixte 

culorile 
Balaban

schimb al 
feminine : 
României 

pornește pe 
din urmă

cu o in- 
secundă 
sale I A 
surpriză

De la marile competiții internaționale, 
trimișii noștri speciali relatează=

DE AZI, PE STADIONUL’ KARAISKAKI^

MEDALIILE DE AUR ALE „EUROPENELOR
VOR STRĂLUCI, DIN NOU, PE PIEPTURILE ÎNVINGĂTORILOR

A

I

ATENA, 15 (prin tele
fon). — A venit și mult aș
teptata zi a deschiderii edi-

AZI, 16 SEPTEMBRIE, 
LA ATENA

15,00 Festivitatea de deschi
dere

16,00 4oo m garduri B — se
rii greutate F — calificări 
(16,50 m) ; triplu salt B — ca
lificări (16,10 m); înălțime F — 
calificări (1,74 m)

16.50 100 m B — serii
17,00 disc B — calificării 

(58,00 m)
17,30 800 m F — serii
18,10 400 m F - serii
GREUTATE
18.50 100 m
19.20 20 KM 

CARE, 100 m _
20,00 400 m B ____
21,00 10 000 AI B — FINALA.

F — FINALA
B — semifinale 
MARȘ — PLE- 
F — serii 

serii

ției a IX-a a „europenelor* 
de atletism. Zi așteptată cu 
nerăbdare, timp de trei ani,

de 
cu 
de 
la 
ca 
cei 
concurenți, care au visat la 
această zi chiar de cînd au 
pășit prima oară pe un sta
dion. A venit ora marilor 
bătălii, ora justificărilor per
sonale pentru tot ceea ce 
fiecare a făcut bine sau mai 
puțin bine în pregătire, ora 
recursurilor decisive, ora 
confirmărilor.

Ultimele zile petrecute la 
Atena, asemănătoare celor 
care preced o mare compe
tiție ca aceasta, au fost — 
cred — la fel de agitate ca 
cele (să spunem, păstrând 
proporțiile) dinaintea lansă
rii în cosmos a unui nou ve
hicul spațial cu oameni la 
bord. Nimeni dintre cei 
prinși în angrenajul cam-

să intilnim și 
de aceea am 
la New York, 
care ne în-

Simțeam nevoia 
alte rachete și 
acceptat. încă de 
intilnirile de la 
toarcem. Harry Hopman, care
ne-a condus la Salisbury, re
fuzase insă prima propunere 
care ni s-a făcut, deoarece ad
versarii propuși erau amîndoi 
stingaci. In echipa S.U.A. insă 
toți joacă cu dreapta. In plus, 
valoarea jocurilor pe care le-am 
susținut in aceste două zile 
(n.r. sîmbătă și duminică) a 
crescut foarte mult prin pre
zența lui Ron Holmberg care, 
foarte recent,

a ciștigat in fața lui
intr-un turneu

open,
Stolle. Vedeți prin urmare că 
nu a fost vorba de un simplu 
galop de sănătate. Eu pot spu
ne cel mai 
deoarece am 
simplu cu 
ciștigat doar 
fața lui Seewagen, in ziua a 
doua: 6-3, 9-7. Năstase a a- 
vut • comportare simetrică, 
trebuind insă să facă și el 
iong-seturi in fața celor doi. 
El a reușit să ciștige la Holm
berg. ceea ' ce constituie un 
rezultat foarte bun. Scorul : 
11—9, 6—2. La dublu am jucat 
de două ori cu cuplul Holm
berg—Seewagen și am ciștigat 
de două ori, in ultima zi sco
rul fiind 6—4, 6—2 în favoarea 
noastră. Am terminat mai re
pede, fiindcă dacă s-ar fi pre
lungit lupta pierdeam avionul...

în privința jocului pe ciment, 
pot spune că dificultățile sale 
nu stau numai in viteza min
gilor, ci și in oboseala pe 
care el ți-o cauzează prin du
ritatea sa. în primele zile de 
antrenamente la Cleveland, 
m-au durut tălpile ca într-o 
după amiază din copilărie cu

bine acest lucru, 
pierdut meciul de 
Holmberg și am 
după prelungiri in

învinșii de Ja Budapesta, 
și mai multă nerăbdare 
unii dintre participanții > 
„Olimpiada mexicană*/ 
să nu mai vorbesc de 
mai mulți dintre tinerii

pionatelor europene nu mai 
cunoaște odihna. în aceste 
zile au avut și au Ioc tot 
felul de ședințe — tehnice, 
organizatorice, de presă, cu 
caracter 
avut loc, de 
ultimele 
renți, ultimele repetiții ge
nerale pentru festivitatea de 
deschidere, ultimele verifi
cări ale instalațiilor de con
curs,. ultimele antrenamente 
controlate. Deși la astfel de 
antrenamente rezultatele con
tează mai puțin pentru bi
lanțul statistic anual, 
spun, în schimb, 
mult în ceea ce

medical etc. Au 
asemenea, și 

sosiri de concu-

TRICOLORII 
IN ÎNTRECERI

v.

ele 
foarte 

privește

puțin obositoa- 
pe care o de- 
incins. Simțim 
ne pălește do- 
unei plite în-

joacă 
Deși 

n-am 
capa-

■■i

Carol Corbu—triplu salt 
(record personal 16,39 m 
— 1969)

Virginia Bonei — înăl-^ 
țime (1,78 m — 1968; 
1,76 — 1969)

Ileana Silai — 800 m 
(2:01,8 — 1963; 2:03,2 — 
1969)

Leonida Caraiosifoglu — 
20 km marș (1.30:19,0 — 
1969)

Vasile Ilie — 20 km 
marș (1.30:09,0 — 1969).

Victor Such — 20 km 
marș (1.30:39,6 — 1969).

Mariana Goth — 100 m 
(11,6 s — 1968 ; 11,6 s — 
1969)

Reinhard Theiner (R. D.
> Germană) 71,26 m etc.
: Cu prilejul unei ședințe a-<

semănătoare de pregătire, 
săritorul italian Renato 
Dionisi a trecut peste șta
cheta înălțată la 5,10 m, la 
prăjină. Se pare că atletul 
„azzurro* și-a revenit de pe 

i urma accidentului suferit în 
urmă cu cîtăva vreme, mă- 
rindu-și șansele în întrece- 

i rea cu campionul de la
i Budapesta — Nordwig (R. D.

Germană) și cu superfavo- 
ritul publicului atenian —

■ Christos Papanicolau, desem-
! nat să depună jurământul,
: în numele atleților partici-

panți, la festivitatea de des
chidere de marți. De o aten
ție deosebită s-a bucurat și 
antrenamentul lui Igor Ter 
Ovanesian, care concurează 

:Ș. la Atena, la al patrulea 
4? 4 campionat european.
’ ■ La ora cînd citiți aceste 
W; rînduri, totul este gata pre- 

gătit. Se așteaptă doar co- 
menzile starterului pentru 

4. prima plecare. N-am să mai 
fac aluzie la acea numără
toare inversă, atît de folosi" 
tă în reportaje și cronici, 
dar să știți că în fond o 
astfel de numărătoare a 
existat și aici, în străvechiul 
oraș patronat de Pallas 
Athena. Așadar, marți pri
mul start...

Luni dimineață, printre ul
timii sosiți în metropola

joacă fără măsură. în plus, in 
timpul prinzului, căldura soa
relui este mai 
re decit aceea 
gajâ terenul 
cum de la sol 
goarea aidoma 
cinse.

Să mai spun că Ilie 
de-a dreptul formidabil, 
îl cunosc atit de bine 
crezut vreodată că este 
bil de o asemenea viteză de 
execuție și reacție”.

Ne-am continuat convorbirea 
în camera de hotel, stînd in 
fața televizorului care ne în- 

■ fățișa o nouă partidă de fot
bal american. Bine dispus, 
Dron, care era și el de față, 
întreținea o atmosferă foarte 
plăcută cu bonomia sa spe
cifică, întărită și de faptul 
că-și completase colecția de 
chibrituri cu citeva noi exem
plare.

Ilie Năstase pare visător. „Eu 
nu mă prea pricep la intervi
uri — caută să scape niuță 
acest rol in cuplnl nostru 
are Ion. Dacă totuși vrei 
știi ceva despre jocul meu,

il 
să 

. te 
invit să vii la ora 12 la an
trenament..."

Prin urmare, iată-mă nevoit 
să închei acum relatările, pen
tru a porni spre teren, unde 
reprezentativa noastră își des
fășoară obișnuitul program de 
pregătire. Vă mai informez, 
totuși, că în caz de timp ne
favorabil tenisrjianii noștri își 
pot continua antrenamentele și 
în sală.

Dar la ora la care vă trans
mit aceste rînduri, timpul este 
frumos și stabil, soarele stră
lucește. Să sperăm că va fi la 
fel și în zilele mult așteptatei 
finale.

șansele participanțilo» la 
întreceri, vorbesc despre po
sibilitatea obținerii unor ci
fre de răsunet pe stadionul 
de pe malul noului Faler. 
De pildă, la antrenamentul 

sovietic 
a tri- 

mai pu- 
păcate, 

care în-

de ieri, aruncătorul 
Anatoli Bondarciyk 
mis ciocanul la nu 
țin de 76 m. Din 
performanța aceasta, 
trece cu aproape 1,5 m re
cordul mondial al compatrio
tului său Romuald Klimi, 

4 nu va fi niciodată înaintată ( 
spre omologare forului in
ternațional. _____
Bondarciuk a produs, cum 
era firesc, . .
dintr-odată îl recomandă pe 
acesta ca principal favorit al 
celei mai puternice dispute 
din istoria probei aruncării 
ciocanului. în același „con
curs*, campionul european 
de la -Budapesta, Romuald 
Klim, a obținut 74,30 m — 
un rezultat în apropierea re
cordului său mondial care 
este de 74,52 m. în afara 
acestor doi giganți, arunca
rea ciocanului reunește și 
alte personalități ale pro
bei i
(U.R.S.S.) 73,72 m, Gyula
Zsivotzky (Ungaria) 73,76 m,

timii sosiți în 
greacă au fost și atleții ro
mâni. O cursă 
TAROM-ului i-a
noul aeroport Ellinikon. Cî
teva ore mai tîrziu, băieții 
și fetele care vor reprezenta 
România la cea mai dispu
tată dintre edițiile europe
nelor au luat parte la un 
antrenament.
mâni intră în 
competiții pe 
cu 7 atleți și 
rim din toată

specială a 
adus pe

Sportivii ro- 
focurile marii 

5 „fronturi*,; 
atlete. He do- 
inima succes 1

Romeo VILARA

• >»■<

Rezultatul lui

stupefacție și

Anatoli Supliakov

CAMPIOANA BALCANICA ABSOLUTA
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tr-o probă în care șansele 
erau 
tele 
cute 
delfin de înotătoarele bul
gare). Anca Andrei, Cristina 
Stănescu, Agneta Sterner și 
Cristina Balaban și-au dă
ruit însă toate forțele pen
tru a realiza, în fine, o vic
torie la această competiție. 
Mai presus de noul 
național, am apreciat 
ța vie a celor patru 
fete de a ne obliga 
iertăm cîteva rezultate mai 
modeste ale echipei femini
ne, care — de ce n-am spu
ne-o ? — rămăsese datoare 
băieților.

înaintea ultimei finale de 
înot avansul României era 
destul de fragil, victoria pă- 
rînd a sta în cumpănă, dar 
Slavic a fost imbatabil la 
„sută* și tot el a refăcut 
handicapul ștafetei mixte 
(Iugoslavia conducea după 
trei schimburi), colecționînd 
nu mai puțin de 5 medalii 
de aur I Costa l-a urmat 
imediat pe cea mai înaltă

minime (reprezentan- 
noastre fuseseră între- 
clar la craul, bras și

record 
dorin- 
tinere 
să le

TELEX TELEX- TELEX- TELEX- TELEXTELEXTELEX
Echipa marculină de baschet 

Sparta Fraga a susținut un meci 
amical la Le Mans cu formația 
locală S. C Moderne. Baschetba- 
llștil francezi au terminat în
vingători cu scorul de 90—89 
(47—42).

In „Cupa campionilor europeni" 
la hochei pe gheață, la Saint 
Gervaise. s-au intilnit echipele 
Chaux de Fonds (Elveția) și Sa
int Gervaise (Franța). Victoria 
a revenit oaspeților cu scorul de 
6-0 - - - - - -(1—0, 3—0, 2—0).

Anvers s-a desfășurat me
de lupte greco-romane din-

La 
«iul 
tre reprezentativele Belgiei șl Iu
goslaviei. întilnirea s-a încheiat 
la egalitate ; 5—5.

Tînărul boxer american de cat. 
grea Mac Foster șl-a înscris în 
palmares a 20-a victorie conse
cutivă. In meciul disputat la 
Fresno-el l-a făcut K. O. în run
dul 5 pe cunoscutul pugilist 
Williams.
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Turneul de baschet de la Palermo

ITALIA
ROMÂNIA

60—55
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*

La MalmS, In cadrul turneului 
internațional masculin de hand
bal, echipa U.R.S.S. a jucat în 
compania formației Danemarcei. 
Handbaliștii sovietici au obținut 
vlemria cu scorul de 22—17 (11—6).

Tenismanul australian John 
Alexander a eîștigat turneul in
ternațional de la Milano. In fi
nală ’ ' ‘ *“
6-1. 
noz.
s-a 
Lindstrom.

el l-a învins cu scorul de 
6—8, 6—1 pe spaniolul Mu- 
La feminin, pe primul loc 
clasat finlandeza Brigita

Selecționata de rugby a Sco
ției a jucat la Buenos Aires cu 
reprezentativa țării gazdă. Vic
toria a revenit rugbyștilor argen
tinieni cu scorul de 20—3 (8—0). 
In primele două partide susți
nute, echipa Scoției a obținut 
două victorii : 19—9 cu selecțio
nata C, a Argentinei și 11—3 cu 
o selecționată regională.

camplonatu- 
al 
la 
Și 

la Kupreciuk. Remize,

In runda a 6-a a 
lui unional de șah 
Holmov a eîștigat 
Petrosian la Lutikov

U.K.S.S.,
Furman, 

Vasiukov
Savon—

Stein șl Llberson—Averkin. In 
clasament continuă să conducă 
L. Polugaevskl.■

In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Republica 
Sud-Afrieană, echipa de rugby a 
Australiei a jucat la Johannes
burg cu o selecționată a regiunii 
Transvaal. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 24—23 (11— 
12).

După șase etape, în Turul ci
clist al Cataloniei continuă să 
conducă rutierul italian Dalia 
Bona, urmat de Carril (Spania) 
— la 27 sec, Zandegu (Italia) — 
la 41 sec., etc. Etapa a 6-a (Tor- 
tosa—Barcelona, 218,200 km), a 
fost cîștigată de spaniolul Tama- 
mes în 5h 15’14““.

Turneul internațional de polo 
pe apă de la Budapesta s-a în
cheiat cu victoria echipei Italiei, 
care a totalizat 8 p. Pe locurile 
următoare : R. D, Germană — 
7 p. (33—25). Ungaria — 7 p. 
(35—28), U.R.S.S. — 6 p. Iugos
lavia — 2 p. Olanda — Op.

treaptă a podiumului, de- 
monstrînd cu performanța 
sa (69,3) că nu a pierdut con
tactul cu brasiștii de valoa
re internațională.
cursa-record a lui Covaci și 
cele două ștafete au încli
nat balanța definitiv în 
voarea tricolorilor.

Zece titluri balcanice 
înot 1 Iată o performanță 
care nici cel mai optimist 
om din delegația română nu 
îndrăznea să o întrezăreas
că. Este foarte adevărat că 
Iugoslavia (fără Ana Boban, 
Rogusic și Kulidza) a con
tat prea puțin în lupta pen
tru întîietate, că Bulgaria, 
deși în progres, n-a mai 
avut resurse în final ; ori
cum, însă, spiritul de luptă 
colectivă care i-a animat 
pe reprezentanții țării noastre 
în piscina de la Izmir a fost 
factorul determinant al 
unui succes de care ne vom 
aminti mereu cu plăcere.

Nu știm dacă, la polo, rezul
tatul de 2-2 obținut de prima 
noastră reprezentativă în 
partida cu selecționata se
cundă a Iugoslaviei (care i-a 
adus României primul loc, 
la golaveraj) îi mulțumește 
pe coechipierii 
Un lucru este 
„7“-le României 
actuală departe 
pe care o mai 
in sezonul trecut, ajungînd 
să fie ținut in șah de o for
mație v cu pretenții mult mai 
mici. Jucătorii noștri nu mai 
știu să paseze, să-și mar
cheze corect 
flați în atac, 
imprecis la 
situațiile de

în fine,

fa-

la 
pe

lui Zahan. 
însă' clar: 
este la ora 
de valoarea 
deținea încă

cîteva din 
iveală cu 

decisive a 
de polo.

carențele 
prilejul 

turneului

adversarii a- 
șutează rar și 
poartă, iar în 

superioritate
numerică acționează cu o 
nesiguranță supărătoare. Iată 
numai 
ieșite la 
partidei 
balcanic

Alte rezultate din turneu : 
Bulgaria — Turcia 10—1, 
Bulgaria — Grecia 6—2, Iu
goslavia — Grecia 3—1.

totalizînd maxi- 
puncte posibil (18), 
ciștigă prima Bal-

Așadar, 
mum de 
România 
caniadă de natație, polo și 
sărituri.

Ultimele rezultate tehnice i 
4 x 100 m mixt (m): 1. Ro
mânia 4:10,9 — record na
țional (în primul schimb, 
Giurasa 64,2 pe 100 m spate 
— rec. naț.); 2. Iugoslavia 
4:12,4 ; 3. Bulgaria 4:18,3; 
4X100 m mixt (f): 1. Ro
mânia 4:54,8 — record na
țional ; 2. Bulgaria 4:54.9 ; 
3. Iugoslavia 5:02,4; sărituri 
de la trambulină (f): 1. Me
lania Decuseară (R) 437,86 p ;
2. Aleksandrova (B) 355,38 ;
3. Jenko (I) 281,76 ; sărituri 
de la trambulină (ni): 1. Ion 
Ganea (R) 486,54; 2. Sara- 
cinski (B) 407,74 ; 3. Hosta- 
milan (I) 326,28 ; sărituri de 
la platformă 
seară 315,76 ; 
va 279,46 ;
sărituri de
(m): 1. Ganea 414,46 ; 2. Sa- 
racinski 358,41 ; 3. Obstetan 
(I) 327,46 ;
1. România 
21-10); 2.
(18—8); 3.
4. Turcia

PALERMO, 15 (prin telefon).' 
începutul partidei Italia-Ro- 
mânia, desfășurată în cadrul 
turneului internațional de bas
chet, nu a fost de loc favora
bil sportivilor români. Depășită 
de talia și de jocul dur al ad
versarilor (arbitrii au fluierat 
corect, dar maniera de a lăsa 
acțiunile libere nu a convenit 
oaspeților), selecționata româ
nă a fo<st condusă cu 14—2 
(min. 7) și de abia pe parcurs 
a intrat în ritmul trepidant al 
meciului, dar fără a reface din 
handicap. Scor la pauză : 36-24 
pentru Italia. In partea a doua 
a partidei, echipa României a 
practicat o excelentă apărare 
în zonă, fapt care a făcut ca 
azzurrii să se descumpănească 
și să piardă mingi după mingi. 
Avansul a scăzut treptat și în 
min. 30 tabela de scor indica 
doar 44-43 pentru Italia. în 
continuare, Întrecerea s-a dis
putat într-o notă de echilibru, 
în ultimul minut, România era 
condusă cu trei puncte și a 
avut mingea, dar a pierdut-o, 
iar italienii au înscris. Scor fi
nal : 60—55 (36—24). Au înscris : 
Diaconescu 20, Czmor 11, Je- 
kely 1, Albu 5, Novac 8, Ta- 
rău 4, Nosievici 6 pentru Ro
mânia, respectiv Massini 18, 
Meneghini 7, Pariziere 7, Cos- 
meli 4, Bovone 8, Ieși 4, Osola 
6, Zamada 6. Cei mai buni din 
formația română : Diaconescu, 
Czmor, Nosievici și Novac. 
Faulturi transformate : Româ
nia 17 din 24, Italia 14 din 16. 
Au arbitrat Bachel (Olanda) 
și Pazuka (Polonia).

In celălalt meci al serii : 
Polonia—Olanda 78-61 (42—29).

INTRECERILE ATLEȚILOR
LA SOUTH LAKE TAHOE

(f): 1. Decu-
2. Aleksandro- 
Jenko 213,42 ;
la platformă

clasament polo:
7 p (golaveraj 
Iugoslavia 7 p 
Bulgaria 4 p;

2 p; 5. Grecia
0 p ; clasament pe națiuni 
(la fiecare sport s-a dat 
punctajul 6, 5, 4, 3, 2):
1. ROMANIA 18 p; 2. Bul
garia 14 p; 3. Iugoslavia 
13 p ; 4. Grecia 8 p ; 5. Tur
cia 6 p.

Adrian VASILIU

ALTIG PE LOCUL
ZURICH, 15 (Agerpres). — 

Tradiționala cursă ciclistă 
contracronometru „Marele 
premiu al orașului Lugano* 
i-a revenit sportivului vest- 
german Rudi Altig, cronome-

Bill Toomey ciștigă decatlonul
NEW YORK, 15 (Agerpres). — 

La South Lake Tahoe (Califor
nia) au continuat întrecerile con
cursului de " * “
lor fruntași 
participă ea 
de atleți din 
800 m l-a ___
Naftali Bon, cronometrat în 1:46,0, 
urmat de americanul Mark Win- 
zenriet — 1:47,4. In cursa de 
5 000 m, pe primul loc s-a clasat 
Tracy Smith cu 14:23,0, iar proba 
de aruncare a discului a fost 
cîștigată de Bill Neville cu 58.10 m. 
George Freen șl-a adjudecat vic
toria în proba de aruncarea cio
canului cu performanța de 
69,20 m.

Decatlonul l-a revenit Iul Bill 
Toomey, medaliat cu aur la J.O. 
de la Ciudad de Mexico, cu 
8137 p. Au urmat Jeff Bannister
— 7 602 p. Barry King (Anglia) 
«— 6 978 p șt Rick Sloan — 
5 735 p. In ziua a doua a între
cerilor, Toomey a realizat per
formanțele : 110 m garduri — 
14,7 ; disc — 45,42 m ; prăjină — 
4,02 m ; suliță — 68,72 m ; 1 500 m
— 4:58,7, |

verificare a atleți- 
amerlcani, la care 
invitați șt o serie 
alte țări. Proba de 
revenit kenyanulul

I LA UGANO
trat pe distanța de 77,500 km 
cu timpul de Uh48:04,0. L-au 
urmat în ordine danezul Rit
ter — la 1:44,0, belgianul van 
Springel — la 2:36,0 și italia
nul Motta — la 3:12,0.

40368


