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Zi de odihnă 
la Roma»..

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VN1ȚI-VA!

Pauză în programul olimpic... Fiind" 
nminică, intrarea ziariștilor în satul Z 
limpic n-a fost o problemă atît de-- 
;rea ca în celelalte zile cînd accesuljț 
ste permis numai între anumite ore-- 
i doar după îndeplinirea unor forma- “ 
tați mai numeroase și mai compji-.. 
ate decît la sosirea pe aeroportul" 
liămpino. De altfel, intrarea noastră., 
i satul olimpic este o problemă pen
are serviciul de presă n-a rezolvat-o" 
ecît în parte, așa Incît unii ziariști" 
i fotoreporteri, pentru a-și putea face" 
ît mai bine meseria, au trebuit să-- 
x-urgă la tot felul de stratageme cu" 
are să înduplece „cerbicia" paznicilor... 
istfel, un coleg francez a pătruns în" 
atul olimpic deghizat în... vînzător de" 
oca-cola. -■

Pe la ora prînzului l-am întîlnit.. 
e Gustav Schur. „Tăve" se declara" 
Milțumit de comportarea echipei ger-” 
iane în cursa de 100 km în care" 
vartetul său a ocupat locul II, și se" 
ucura că astăzi e zi de odihnă. Cînd ■■ 
am întrebat de ce, Schur mi-a ară-” 
it termometrul caie indica peste 45 
rade la soare 1 I De altfel, căldura" 
ontinuă să fie aici un subiect de., 
□mentarii și de îngrijorare. Sîmbătă, 4 
e pildă, la Basilica a, »
nde se întrec luptătorii, saltelele ai i 
iasă plastică expuse la soare s-au 
icins pînă la 50 de grade. Vă închi- 
(jiți ce înseamnă lupta la parter în 
s--------- —J’ț’! ° •
:mă, un caricaturist de la 
ello Sport" a și plasat un desen cu 
thil „Ca puii la frigare, 
ice adevărate ravagii aici și ziarele 
elatează cîteva c...... 1
In ciclist danez a și murit după 
n/sa de 100 km. Unele relatări in 
lină însă să arate că la decesul său 

contribuit, în afara insolației.
jntitate însemnată de „dopping' 
are danezul ar fi luat-o înaintea
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Victorie la limită în întîlnirea de box
dintre Dinamo București și Dynamo Berlin: 11-9
Ieri dimineață a avut Joc pe stadio- 

"nul Dinamo întîlnirea aanioală de box 
>dintre echipele Dinamo București și 
"Dynamo Berlin. La sfîrșitul celor zece 
T partide, dinamoviștâi bucure^temi au 

; 11—9. In general, 
^meciurile nu au atins un nivel tehnic 
. prea ridicat datorită faptului că echi- 

j ț ‘ pele nu au prezentat cele mai bune 
garnituri (cei mai buni participînd la 

semenea condiții... Speculînd această ?i. cS,durii l^e c,are a ‘"T
— x __ •_ t. • a < . c • ' Ț<!Omodat serios pe pugiliști. La oaspeți

*’ --am remarcat viteza în acțiuni și re-
’’zistența la loviturile primite la cap. 

a nr<\,Sub aspect tehnic însă, formația oaspe 
, •. ... "’a aliniat boxeri cu modeste cunoștințe,

cazuri de msolație." pinamovîștîi bucureșten; s-au impus 
.• combativitate, unii dintre ei —

Dragnea, Deca și Ferentz — dovedind 
?ai*--și o pregătire tehnică superioară. De 

51 0‘‘altfel, experiența celor 3 pugiliști a fă- 
; ,pe «„cut ca întîlnirile respective să placă 
■',wa ” publicului spectator. Iată pe scurt cî- 

«^teva amănunte din desfășurarea meciu-

mc. ouiiuaia. * B i 
di Masenzio,::clî“?ra,.,Ia

are danezul
robei.
Cit despre

e concurs, se
il excelent al , , „ ................. v v. _. _________ _______
importarea valoroasă pe toate fron--.s]aij nivel tehnic, în care berT-nezul evi-

■ ’ ' desfășu-"tă lupta, contrînd

. .. a rezultatele primei zile«„ri]ar . 
comentează mult star--- Primi; 
sportivilor țării gazdă,

au urcat pe ring „muștele”
L. AMBRUȘ și S. RUHNAU. Meci de

irile a sportivilor sovietici, <
irea pasionantă și mai cu seamă in-..|irUș __  ____ ............ .......... .
identtil din finala probei 100 m liber "pu croșeur; de stînga, dar face greșea- 
1 care americanul Larson și austra-«.la că se aruncă descoperit, lovește ne
anul Devitt pretind amîndoi că au "decis și nu folosește un doiurle care 
îștîgat Delegația S.U.A. a introdus *’■ — ----- * 1 • •
hiar o 
ă doi dintie cronometrori au înregis- ---- ™
at pentru Larson timpuri mai bune Jde serii la corp, Ruhnau este număra! 
ecît ale învingătorului proclamat. O 4 în picioare. învinge Ia puncte Ambruș. 
semenea contestație însă n-are sorii fin limitele categoriei cocoș, C TOM A 
e izbîndă, deoarece în astfel de cazuri 4 a întîlnit în tînărul R. POSER un ad- 
nntează verdictul judecătorilor de so- fversar tehnic, posesor al unor lovituri 
re și nu timpul cronometrelor. De-1 fulgerătoare și eficace. Stîngile pe care 
itt a declarat că Larson a atinsrie.a țr;mis cu preeizie Ia figură l-au 
larginea bazinului deasupra apei. înl. ~ ...„ , ,■ i ' - s . Tjenat serios pc Toma care, deși a în-mp ce el a atins-o sub apa. Aceasta 4J 1

lăsat unora dintre spectatori im-ȚcePut promițător, pe parcursul celor 
resia că americanul a cîștigat. 4
Ziua "tic astăzi a fost folosită mai 

mit pentru destindere. Unii sportivi, 4 
rintre care și o mare parte dintre J 
omponenții lotului romîn, au fost în •> 
xcursii deosebit de plăcute, la mare, t 
i portul Ostia. Alții au asistat la 4 
oectacolu) de -întece și dansuri popu- T 
ire italiene organizat în clubul dinî 
îtul olimpic. Unii au fost la recepțiat 
ferită de președintele Republicii ita-l^i ^cîșticrătoarM 
ene, Gronchi, iar o parte au profitat4j.jț fotbaliștilor 
e ziua de repaus pentru a vedea co
lorile • ■ ■ ■ -

l Inii 
rintre 
omîni,
- au 
ano.
Zi de odihnă la Roma... 

ste inexact. Cel mai corect 
juneni, zi fără competiții pentru că 
lirnpicii nu se odihnesc încă. Mai au 
) față două sâptămîni pline de între- 
eri_ *

rar Ca stînga. Am-
este activ, acționează îndeosebi

„ .. ................ .......sȚi-ar f; putut aduce un avantaj mai con-
contestație bazată pe faptul a sistem. Abia în repriza a treia, după 

letrorî au înregis- ș Un croșeu de dreapta la figură urinat

culturale ale Romei.
însă au tăcut și antrenamente, 
aceștia, caiaciștii și 

care — ca în fiecare 
luat autobuzul spre

Atleții noștri 
se pregătesc în vederea 

Jocurilor Balcanice
• PATRU 

REALIZATE 
MULUI CONCURS DE VERIFI
CARE • SORIN IOAN A SĂRIT 
15,70 M LA TRIPLU • MARIA 
PÂNDELE 5,84 M LA LUNGIME 
• ION PRICOP NOUL RECORD
MAN AL CURSELOR DE 25.000 
M. ȘI 30.000 M.

NOI RECORDURI 
IN CADRUL ULTI-

Andrei Farcaș (dreapta) a avut o comportare bună în meciul cu K. Schiebel, 
dar nu a obținut decît o decizie de egalitate

Foto ; Th. Roi bit

trei reprize nu a reușit să puncteze do
cil rareori. Dinamovistul bucureștean a 
boxat în stilul său caracter'stic eu lo
vituri largi, „telefonate” și a rămas 
adesea cu pumnul în adversar. Poser, 
dimpotrivă, a pistonat rapid și în ge
neral a boxat mai ordonat. Juriul a 
văzut meci nul.

O decizie de egalitate a fost dală și 
In partida dintre „penele” A. FAR- 
CAȘ și K. SCHIEBEL. Dacă în meciul 
anterior decizia pare să-l fj nedreptă
țit pe Poser, de data aceasta Farcaș a 
fost eel dez,avantajat. Ne gîndim la 
faptul că el a plasat cu regularitate 
puternice croșeuri de stingă la figură, 
că n -a lăsat nici un moment adversa-

■ »jProgresii a ciștigat „Cupa ziarului Scinteia 
la fotbal prin tragere la sorti

care a an- 
catnpioană 
~ a ofe-

ORAȘUL SȚALIN, 28 (prin tele
fon). — Atleții noștri se pregătesc 
cu seriozitate în vederea ediției jubi
liare a Jocurilor Balcanice care va 
avea loc la sfîrșitul lunii viitoare la 
Atena.

Tn cadrul unui concurs desfășurat 
sîmbătă și duminică la Orașul Sta
lin și la Poiana Stalin au fost reali
zate o serie de rezultate bune și cîteva 
noi recorduri republicane. Sărind 15,70 
m la triplu, SORIN IOAN (G.G.A.) a 
stabilit un nou record al probei (v.r. 
S. loan 15,55 m — 1960). MARIA 
PÂNDELE (Constructorul) a adău
gat un centimetru recordului la sări
tura în lungime, realizat de ea în 
urmă cu două sâptămîni: 5,84 tn. 
Celelalte recorduri au fost realizate de 
ION PRICOP (Progresul Timiș.) în 
cursele de 25.000 m — 1.25:28,0 
(v. r. N. Constantin 1.27:33,6) și 
30.000 m — 1.44:43,6 (v. r. V. Teo- 
dosm 1.49:36,0).

Alte rezultate din aceste concursuri: 
BARBAȚI : KM) m: I. Măgdaș 10,8; 
200 m : St. Dobay 22,1 ; 110 mg : T. 
Ardeleana și M. Ursac 14,7; V. Geor
gescu 15,2; înălțime : E. Ducu 1,97 ; 
prăjină: Z. Szabo 4,30; M. Trandati- 
lov 4,10; lungime: R. Licker 7,14; 
disc: R. Coveianu 48,18; ciocan: G. 
Drăgulescu 60,12 — record personal; 
FEMEI: 100 m: I. Petrescu 12,0; G. 
Luță 12,6; 200 m: I. Petrescu 24,9 
— record republican egalat; G. 
Luță 26,0; M. Ciițiii 26,1; înălțime: 
E. Mayer 1,55; greutate: E. Scherer 
13,81; disc: Ol. Cataramă 47,43; 
80 mg : M. Pândele 11,8.

La sfîrșitul săptămînii viitoare at
leții noștri fruntași vor participa la 
un nou concurs de verificare.

rului inițiativa, iar spre sfîrșit acțiunile 
sale au crescut în intensitate. La ca
tegoria semiușoară, P .VIZITIU l-a în
trecut la puncte pe B. MARRING. A 
fost un meci sub orice critică, datorită 
îndeosebi boxerului oaspe, care de la 
început și pînă la sfîrșit a obstrucțio- 
nat și a lovit deseori cn capul, motiv 
pentru care a fost avert zat. Vizitiu a 
început promițător, cu serii scurte, în 
linie, dar nu a folosit upercutul impus 
de stilul adversarului, ca>e boxa cu 
capul în jos. Pînă Ia urmă el s-a lăsat 
antrenat în boxul de uzură al lui Mai 
ring.

Cat. ușoară : G. SATTLER b. p GH 
ILIE. Mai insistent în repriza întîi și 
mai rapid în execuții, Ilie ar fj putut 
obține un rezultat de egalitate.

Spre satisfacția publicului spectator, 
ca și a băiețelului său, care l-a îmbră
țișat după meci, „veteranul" ILIE 
DRAGNEA a obținut o splendidă vic
torie la puncte în fața lui R. BUTTERS 
(cat. semi-mijlocie). Foarte atent, so
bru și decis, Dragnea a lovit puternie 
cu ambele brațe, la corp și îndeosebi 
la figură. ~ 
sionat 
șitul :

C. GRUIA — coresp.

Jucătoarea sovietică 
Ana Dmitrieva a ciștigat trei probe 

în turneul international de tenis 
de la Moscova

MOSCOVA 2B (prin telefon). Duminici 
a luat sfîrșit concursul international de 
tenis din capitala u.R.S.S. Un frumos 
succes a înregistrat jucătoarea sovietică 
Ana Dmitrieva. învingătoare tn trei 
probe. Rezultatele celor cinci finale: 
simplu bărbați : Gulyas—Katona 6-1.- 
6-3, 6-1, simplu femei: Dmitrieva—El- 
grova 6—2, 6—4, dublu bărbați : Iovano- 
vid, Pilici—Mozer, Lihaciov 6—4, 6—4,
6-3, dublu femei : (Dmitrieva, Reaza- 
nova—Filipova, Preobrajenskaia 6—4, 6—4, 
dublu mixt : Dmitrieva, Dihadiov—Rea- 
zanova, Leyus 6—3, 7—5.

De la Moscova, reprezentanții noștri 
Țiriac. Gh. Vlzlru și Boseli vor pleca 
la Katowice (R. P. Polonă) unde Intre 
30 august șl 5 septembrie ei vor lua 
parte la o altă competiție Internațională.

ritm de joc uniform de-a lungul în
tregii partide. Maturitatea militarilor 
și-a adus -----on ~''1
Bone 
care 
tnis 
pauză 
șutind deseori la poartă și în min. 62, 
după un schimb spectaculos de mingi 
între Oaidă și Dinulescu, ultimul a 
egalat: 1-—1. Au urmat unele contra
atacuri periculoase ale echipei C.C.A. 
care însă au fost anihilate de linia de 
fund a Progresului sau în ultima itt-

AL. INOVAN

„Cupa ziarului Scinteia", 
'grenat în întrecere echipa

„Cupei R.P.R.'
de Ia C.C.A. și Pro- 
de a se reabilita în 
bucureștean după u’.ti- 
nesatisfăcătoare. Cele 

au privit cu cea mai 
" ""i și

greșul ocazia
fața publicului
mele evoluții 

canoiștii £dottă formații 
seriozitate această partidădimineață 

lacul Al-,

Termenul 
ar fi să

Roma, duminică 28 august

mare
spre satisfacția celor 20.000 de spec- 

I rtatori au practicat un joc de calitate, 
. Zeu multe faze, viu aplaudate.
i I In primele 10 minute cvintetul ofen- 
tsiv al Progresului a acționat de-a 
vdreptiil debordant obligînd pe Voinc- 
4scu de două ori să intervină prin sal- 
î furi acrobatice. C.C.A. s-a „încălzit” 
’’'mai greu, dar a reușit să păstreze un

Au

roadele 
servit 

la 20 
în

l-a 
de 
mingea

Progresul

în min. 20 
bine pe

de metri ; 
„păianjen".

forțează

I CÎ:ld 
Raksi, 

a tri-
Dnpă 

ritmul

(Continuare în pag. a 2-a)

luat sfîrșit campionatele republicane de natație la juniori

a impre- 
sfîr- 

să

Florentina Rambosec a cîștigat „duelula

Boxerul berlinez 
: printr-o mare rezistență, la 
meciului găsind chiar resurse

M. RAHOVEANU
R. CALARAȘANU

(Continuare în pag. 2-a)

A început campionatul republican
feminin de handbal în 7

Nici în ultimele două zile ale cam- 
ionatclor n-a existat „finală" care să 
u ridice... tribunele; într-atît de în- 
erșunată și pasionantă a fost lupta 
entru cucerirea mult invidiatelor tit- 
iri de campioni-
Cine poate uita, de pildă, atît de 

șor, „duelul" Sanda Iordan — Flo- 
entina Rambosec din cursa de 200 
i bras. Ambele înotătoare — înotînd 
e culoare apropiate — au avut posi- 
ilitatea să se „studieze" de la pri
mi și pînă la ultimul metru. Au „în- 
>rs“ în același timp la 50, 100 și 150 
i, de unde protogonistele cursei au 
icercat să se desprindă în cîștigă- 
tare; n-a fost posibil decît pe ultimii 
centimetri, cînd Florentina Rambosec 

svîcnit brațele, atingînd peretele 
azinului cu 7/10 de secundă mai 
ipede. A fost prima victorie repiir- 
ită de Florentina Rambosec (3:03,0 
- record personaj) asupra Sandei

victorie prin care și-a adju- 
primul titlu de campioană, 
zecimi de secundă s-au decis

Iordan, 
decât și

Tot la 
și titlurile de campioni la 100 m flu
ture (b.), 100 m bras (b.) și 100 m 

'liber (f.), ele revenind, în ordine, lui 
Nic. Burduja, Tiberiu Rînea și Vasi- 
licăi Iurciuc.

Rezultate remarcabile (în afară de 
cel obținut de Florentina Rambosec 
în cursa de 200 m bras) au mai reu
șit: Eva Nagy cu 5:43,0 (400 m li
ber) și 2:45,1 (în „trecere" pe la 200 
m) ambele timpuri constituind noi re
corduri republicane de fetițe cat. I, 
Adrian Nicolau cu 2:56,8 (200
bras) — nou racord de băieți cat- I.

Iată rezultatele: 100 m fluture ju
niori: 1. N. Burduja (C.C.A.)
2. E. Pischl (Olimpia Reșița)
3. A. Katona (V. Cluj) 1:14.8; 
liber junioare-- 1. E, Nagy (CI.

tn

1:14.1;
1:14.3;
400 m
SP- ȘC,

Trohani (CI. 
.. V. Iurciuc

(Din. Buc.) 5:45,8; 4. C. Bauer (CI. 
sp. șc. Banat Tim.) 6:01,2; 5. A. Wald
man (CI. sp. șc. Cluj) 6:01,9; 200 m 
bras juniori: I. T- Rînea (St. " 
2:49,3; 2. I. Kovacs (C.S.M. 
2:51,2; 3. Adr. Nicolau (Rap. 
2:56,8; 200 m bras junioare: I 
Rambosec (CI- sp. șc. Buc.) 
(record personal); 2. S. Iordan 
namo București) 3:03,7; 3. M. Wagner 
(Ol. Reșița) 3:16,4; 4. M. Klosz (CI. 
sp. șc. H. Tg. M.) 317,5; 4x200 m 
liber: 1- CI. sp. Mureșul (Soos, Higo, 
Fleșeriu, Fiillop) 9:54.2; 2. Știința
Cluj 9:57,8; 3. Olimpia Reșița 10:01.5; 
100 m bras juniori: 1. T.
Buc.) 118,6; 2. I. Kovacs

H. Tg. M.) 5:43,0; 2. A. 
sp. șc. Buc.) 5.45,3; 3-

Buc.)
CI.) 

Buc.) 
1. FI. 
3:03.0 

i (Di-

Rînea (Șt 
(CI. sp. M.

(Coiiiinuare in pag. a 2-a)

situație a produs O 
__ _ _ ___ în rîndurile spectato

rilor care au plecat dezamăgiți de la 
„inaugurarea" campionatului republi
can feminin de handbal în 7.

Este firesc ca Rapid să piardă acest 
joc cu 0—6. Dar așteptăm ca federația 
de handbal să ia măsor; disciplinaro 

asista la corespunzătoare.
"i au 

constatat că... au făcut drumul degea
ba. Cele două echipe provinciale erau 
prezente, în^ schimb formațiile bucureș- 
tene au absentat. Știința București se 
afla în turneu în R. S. Cehoslovacă 
și trebuia să se reîntoarcă pentru n 
disputa prima etapă. Nu a făcut-o și 
va pierde probabil jocul eu 0—6. For
mația feroviară era prezentă Ia teren, 
însă n-a vrut să joace pentru că una 
din jucătoarele saîe (Ana Starck) este 
plecată cn Știința în turneu. Deci, din 
cauza absenței acestei jucătoare, hand
balistele de la Rapid n-au vrut 
dispute meciul în mod oficial.

Atitudinea conducerii secției 
handbal a clubului Rapid a fost cu 
tul nelalocul ei cu atît mai mult cu 
dacă avea 
cel puțin să anunțe acest lucru, 
secția de handbal a clubului Rapid nu 
numai eă nu a făcut acest lucru, ba 
mai mult a vîndut și bilete (IU). Fi

repulili- 
In con- 
anterior

Ieri a început campionatul 
can feminin de handbal în 7. 
formitate cu programul stabilit 
etapa inaugurală prevedea două jocuri 
interesante în Capitală. Știința Bucu
rești — C. S .M. Sibiu și Rapid Bucu
rești — Record Mediaș. Firește că.reft; — Record Mediaș. Firește 
numeroși spectatori s-au deplasat la 
stadionul Giulești pentru a t„'.- 
aceste partide. Ajunși acolo însă

să

de 
to
cit 

intenția să nu joace putea
Dar

rește că această 
proastă impresie

★
Rezultatele tehnice ale primei etape 

sînt următoarele : Știința Timișoara — 
C. S. Tg. Mureș 6—2 (2—1). Meciul 
a fost viu disputat. Victoria echipei tis 
mișorene este pe deplin meritată, da-* 
torită superiorității tehnice manifestată 
de-a lungul meciului. Au marcat Reipp 
(6 — 2 din 7 m.) pentru Știința 
și Szasz II, Incze pentru C. S. Tg. Mu- 
reș. (Ladislau Samuel — coresp.).

C. S. Oradea — Progresul Bucu
rești 1—21 (0—9). Meciul a fost la 

care adiscreția echipei bueureștene, 
realizat cele 21 de goluri prin A. V»- 
sile (8), V. Dumitrescu (6), E. Rost» 
(3), M. Ghiță (3), M. Iordan. Pentru 
orădence a înscris E .Sundas. (M. Pop 
și Al. Jilău — coresp.).

C. S. S. Banalul Timișoara — Tracto
rul Or. Stalin 2—1 (1—0). Au marcat 
Ermina Pozner (2) pentru Banatul și 
Tampa pentru Tractorul, (loan lvanH 
—coresp.).



SELECȚIONATA FEMININĂ ORADEA-
R. P. CHINEZĂ (TINERET) 53-56 (25-26)

ORADEA 28 (prin telefon). Stadio
nul „Voința" din orașul nostru a găz
duit astă-seară, întîlnirea feminină , de 
baschet dintre selecționata Oradei și 
reprezentativa de tineret a R. P. Chi
neze. Peste 1.200 de spectatori au 
avut prilejul să vizioneze o partidă de 
bună calitate, cu faze spectaculoase, 
interesante. La atractivitatea întîlnirii 
a contribuit și alternanța scorului, c- 
chipa învingătoare nefiind cunoscută 
decît o dată cu fluerul final. Mai ru-

baschetbalistele chineze au rea- 
victorie la limită : 56—53

ti na te, 
lizat o 
(26—25).

Reprezentativa R. P. Chineze a a- 
vut cele mai elicace jucătoare în 
Usien Ti, Li De Van și Li Hnei. De 
la selecționata Oradei, o impresie 
foarte bună prin jocul lor tehnic, mai 
ales, au lăsat-o baschetbalistele Tîr- 
ziu si Farcaș.
(MIRCEA POP, ALEXANDRU 
LĂU, corespondenți)

Victorie la limită în întîlnirea de box 
dintre Dinamo București 
și Dynamo Berlin: 11-9

r (Urmare din pag. 1) sa

Meciuri internaționale în țară
Știința Cluj — Honved 1-1 (0-1)

CLUJ, 28 (prin telefon). — Conti- 
nuîndu-și turneul în țara 
echipa maghiară Honved a 
sîmbătă la Cluj echipa

Din întîlnirea dintre G. BUZA- 
G. WENSIERSKI (cat. mijlocie 
am reținut doar cele patru uper- 
de dreapta extrem de puternice ale

atace.
TU și 
mica) 
cuturi 
boxerului romîn, care l-au pus în vădită 
dificultate pe berlinez. In rest, un meci 
lipsit de istoric. După părerea noastră 
era mai nimerită o decizie de egalitate 
și nu victoria la puncte a lui Wensier- 
ski, așa cum a apreciat juriul. PETRE 
DECA a obținut deciz'a la puncte în 
fața lui H. FRANK (cat. mijlocie) 
după un meci în care a fost supe
rior datorită tăriei și preciziei lovitu
rilor sale. Date fiind posibilitățile mo
deste ale adversarulu, n-am înțeles de 
ee Deca a boxat atît de contractat.

Cel mai spectaculos meci al reuniu- 
îiii l-au prilejuit semigreii I. FERENTZ 
și D. WITKOWSKI. Witkowski a im
presionat prin dreptele sale extraordi
nar de puternice, aplicate îndeosebi pe 
contraatac. Boxerul romîn a făcut o 
partidă în care s-a depășit pe sine și, 
ceea ce ne-a plăcut îndeosebi la el, a 
fost faptul că și-a pregătit cu multă 
atenție atacurile. Directele și croșeu- 
rile 9ale la figură au țintit 
Dacă el n-a cîștigat întâlnirea, aceasta 
se datorește în cea mai mare 
faptului că, descoperit în atac, a recep
ționat toate contrele de dreapta ale 
adversarului. Oricum, ținînd seama de 
valoarea lui Witkowski, rezultatul de 
egalitate este meritoriu pentru Ferentz. 
In ultimul meci al galei s-au întîlnit 
„greii” D. TRANDAFIR și W. MOT- 
KUS. Un croșeu de dreapta primit în 
bărbie de Trandafir l-a pus pe acesta 
în situația de a abandona chiar în pri
ma repriză. Am fi vrut să-l vedem în 
Ting pe D. Ciobotaru dar, așa cum ne 
declara chiar el înainte de gală, a fost

anunțat abia sîmbătă că Va trebui 
boxeze ....duminică ! Parcă n-ar fi fost 
o întâlnire organizată de clubul Di
namo ! ?...

noastră, 
întîlnit 
locală 

Știința. Partida a atras în tribunele 
stadionului „Gh. Gheorghiu-Dej" peste 
20.000 spectatori.

întîlnirea a atins un bun nivel teh
nic.

In prima repriză jocul s-a desfășu
rat de la egal la egal, cu dese con
traatacuri. La o acțiune de acest fel 
excelentul stoper Solti, sprijinind un 
atac al echipei sale, ajunge pe postul 
de inter stînga și șutează imparabil 
de la 16 m: 1—0 (min. 40), rezultat 
cu care tse încheie prima repriză.

După pauză, Știința pune stăpînire 
pe joc, inițiază în primele două minute 
un atac la care Constantin îl deschide 
pe II. Moldovan, acesta centrează și 
Site iu reia în plasă: 1 — 1 (min. 47). 
In continuare, jocul capătă un as
pect mai rapid, cu pase scurte și des-

a- 
le

chideri pe extreme, în care buna pre
gătire fizică și tactică a echipelor iese 
în evidență. Studenții întreprind 
tacuri după atacuri, dar oaspeții 
opresc în careul de 16 m. Pînă la
sfîrșit se mai șutează de cîteva ori 
la cele două porți, însă portarii apară 
cu siguranță. Tn această partidă stu
denții au avut mai multe ocazii de a 
înscrie, care însă au rămas fără re
zultat. Raport de cornere 6—6. Re
zultatul este echitabil.

Arbitrului A. Varga (Cluj), i s-au 
aliniat următoarele formații: ȘTIIN
ȚA CLUJ : Nicoară (Moguț)—Kro- 
mely, Georgescu (Mureșan), Cîmpea- 
nu—Petru Emil, Popescu—lvansuc, 
Suciu, Mateianu, Marcu (Constantin), 
H. Moldovan.

HONVED : Kiss—Szocs, Solti, Jo- 
zsa—Bozsik, Kotasz-—Gsinos, Nogradi, 
Banyai, Cserjes, Szilasi.

Szigetti—Hașoti (SEREDAI), Năf 
năilă, FUSULAN, Meszaros, Scre< 
(David).

TATABANYA: GROȘICS—Mcszar. 
Polgar, Farsang (Schwedl)—Szepe: 
Maksalik—Szovjak, Lahos, DOMBA 
Biro (RAPAY), Delii

GIL MAZGAREANU și 
V. SECAftEANU — coresp.

Jiul—Salgotarjan 1-4 (0-;

precis.

măsură

1
Ion Stoica (C.C.A.) și echipa 
Victoria București au cîștigat 

circuitul regiunii Stalin
ORAȘUL STALIN 28 (prin telefon).

— Etapa a IlI-a disputată pe distanța 
a 86 km 
a constituit 
trii abținerea unei medii orare cît mai 
ridicate. Rezultat : 39.740 km medie 
orară. Etapa a fost cîșt-gată de Silviu 
Duță (C.C.A.) care a parcurs distanța 
în 21109:51.0.

Ultima etapă a avut loc pe ruta Si
biu—Făgăraș—Orașul Stalin (144 km) 
și s-a încheiat pe stadionul Tractorul. 
Victoria a revenit lui Vasile Dobrescu 
(Voința București) în 41102:21.0.

Cea de a IX-a ediție a turului ciclist 
al regiunii Stalin a revenit lui Ion Stoi
ca (C.C.A.) în 13h27:52,0. In același 
timp a terminat și C. Baciu (C.C.A.), 
următoarele locuri revenind lui C. Bur
tea (Voința Ploiești), V. Egiyed (Olim
pia Orașul Stalin), W. Ziegler (Dinamo 
Buc.) ele.

Clasamnetul general pe echipe : 1. 
Victoria București 40h26:52,0 ; 2. Vo
ința Ploiești 40h28:52,0 ; 3. C.C.A. 
40h33:57.0 etc.
C. GRUIA și GH. MAZGAREANU- 
coresp.

CICLISM

(Tîrnăven]—Mediaș—Sibiu ) 
o frumoasă întrecere pen-

ALEXANDRU MOMETE — coresp.

Steagul roșu — Tatabanya 4-5 (2-2)
ORAȘUL STALIN, 28 (prin tele- 

fon). — Un număr record de spec
tatori (peste 20.000) au urmărit a- 
ceastă interesantă partidă internațio
nală. Ambele echipe au desfășurat un 
fotbal de calitate, au făcut multă ri
sipă de energie, iar evoluția scorului 
a fost dc-a dreptul pasionantă. 
guL roșu a jucat mult mai bine 
>)i. și putea să cîștige această 
nire. Mai experimentați, oaspeții 
speculat 
cele ale 
și nd să 
locale a
apărarea oaspeților a fost la post. 
Portarul Grosics a salvat goluri ca 
și făcute.

Iată evoluția scorului: în min. 
NăJtănăUă (St. r.) înscrie după

Stea- 
decît 
întîl- 

au
greșelile apărării (în special 
lui Bîrsan și Cojocaru) reu- 

le concretizeze. Atacul echipei 
funcționat destul de bine, dar

22 
o 

lovitură liberă executată de Meszaros 
(1—0) ; în min. 25 Dombay (T.) fruc
tifică o centrare a lui Deli (1—1), 
iar peste 10 min. tot el înscrie din
tr-o situație similară (1—2); cu 3 min. 
înaintea sfîrșitului primei reprize Fu-

sulan egalează (2—2). După pauză, 
min. 46 Polgar (T.) aduce din nou 
conducerea echipei locale (3—2) în
scriind în propria-i poartă; în min. 
50 Cerneanu (St. r.) ezită să boxeze 
balonul și Lahos egalează (3—3) ; din 
nou echipa locală ia conducerea prin 
Seredai, care a înscris cel mai fru
mos gol al meciului, dintr-o lovitură 
liberă de la 18 m (4—3). Deși do
mină, Steagul roșu nu poate concre
tiza. Tatabanya se apără supranumc- 
ric și contraatacă periculos prin trei 
vîrfuri de atac, înscriind de două ori 
prin Rapay (min. 68) și Dombay 
(min. 77).

Arbitrul Petre Badea (Orașul Sta
lin) a condus corect echipele: STEA
GUL ROȘU : Cerneanu—Zbîrcea, Co- 
jocaru, Bîrsan—CAMPO (Hidișan),

PETROȘANI 28 (prin telefon). P 
te 8.000 de spectatori au ținut să asi 
la întîlnirea pc care echipa maghii 
Salgo-tarjan a susținut-o în cadrul ti 
noului pe care îl face în țara noast 
în compania formației locale Jiul. O 
peții au dominat în majoritatea timy 
lui meritînd victoria și lăsînd o i 
presie bună prin fotbalul de calitate 
care l-au prestat. Ei au imprimat p 
tidei. de la început, un ritm susții 
căruia jucătorii de la Jiul (încă nep 
Ia punct cu pregătirea fizică) nu i- 
putut face față decît în prima renri 
Scorul este deschis în minutul 18 
Bodon. In minutul 42 extrema stîr 
Husar înscrie din nou. din apropie’ 
porții, în urma unei centrări perfec 
La reluare. în minutul 62. Csaki tri 
un șut prin surprindere de la 16 
și marchează al treilea gol pentru S 
gotarjan. In fine, în minutul 64 Bod 
realizează cel de al 4-lea gol al oasț 
ților. Singurul punct al gazdelor a f 
înscris în minutul 89 de către Cwjm 
printr-un șut de la aproximativ 25 
Trebuie să subliniem totuși că local 
cii au ratat ocazii favorabile în n 
16, 19 .și 90. Arbitrul Mihai Nen 
(Petroșani) a condus bine formațiil 
Salgotarjan : Seko — Sandor, Sancs 
04ah II — Zoika (Repas), Algo — F 
sar (Kreicsi) Vasas, Csaki. Bodon. T 
liga. Jiul : Crîsnic (Gram) — Ron 
șan, Silvestru, Farkaș (Vasiu) — C 
moc, Crișan (Farka.ș) — Toții, Crăci’ 
(Manea), Ciurdărescu, Gabor (Ghibe 
Nertea.

I. BALOI și I. ZAMORA—core

Progresul a cîștigat „Cupa ziarului Siînteia“
la fotbal prin tragere la sorți

IPISM
p MIERCURI ALERGĂRI DE TRAP

Alergările de trap de miercuri după 
amiază au întrunit un marc număr de 
Înscrieri. Printre concurenți figurează 
Florinei, Nun Mare, Pavel, Vișeu din 
rindul trei anilor din prima categorie 
și Straja, Vîrtej, Eronin. Morala re- 
Srezentînd elementele de elită vîrstnice.

1 sînt trimiși să acopere un parcurs 
pe 1700 metri în vederea întîlnirii ior 
cu trăpașii din R. P Ungară în meciu
rile care vor avea loc în zilele de 11 
și 18 septembrie. O alergare interesantă 
este grupa din premiul Casandra, în 
care concurează : 1700 Zefira (Tănase
Gh.), Garoafa (Brailowsky), Priveliștea 
<Oană I.), Holtei (Marcu Tr.), Orșova 
(Toderaș I.), Rușețu (Szabo Al.), Secera 
(Vasile Gh ), Ancorat (Teofil St.), Vino
vata (Moldovan Gh.), Sulamita (Ghinea 
Gh.).

II. Marinella (Stoian P.), Poteca. Sco
ția. Cota : 15,90 - 265,80 - 52 leJ- 
Ordine triplă : 854,40

HI. Munteanca (Botescu 
Băetanta. Cota : 4,90 - 
lei.

IV. Vampir (Cîmpeanu 
-MTacol. Cota : 9,30 - 152,10 
lei.
Ordine triplă : 1183,80 lei.

V. Bucuria (Cîmpeanu), Acra, _______
Cota : 2,40 - 10,50 - 24,80 lei.

VI. Letopiseț (Lazăr), Gib, Stejar II. 
Cota : 7,30 - 54,80 - 29 lei. 
Ordine triplă : 279,10 lei.

VII. Piculina (Crișan) Jeny. Amara 
Cota : 3,40 - 9,90 - 87,50 lei.

lei.
St.), 
84,70

M.),

Păpușa,
- 320,80
Salcîm,
- 120,90

Lăcusta.

LA TRAPSÎMBATA,
Fruntașii turfului 

bătă întîietatea în 
Victoria a revenit 
realizat o performanță ___ r, _
parcurglnd kilometrul în 1’23,7.

Iată rezultatele înregistrate :
I L Helena (Tănase Gh.), Brumar, 

hova. Cota : 4,50 - 16,90 lei.
! II. Bibița (Cigăreanu I.), Borangic. 
! boj. Cota : 5,50 - 22,20 - 20,50 
’• Ordine triplă : 181,70 Iei.

UT. Cleo Hanover (Toderaș I.), Sunet, 
Buian. Cota : 7,10 - 176,50 - 32 lei..

IV. Jovin (Oană I.), Zdravăn, Neva 
Cota : 2,10 - 19 - 60’ iei. 
Ordine triplă : 130,60 lei.

• V. Zăduf (Oană I.), Zorinel, 
. Cota : 6,20 - 82.40 - 32,90
VI. Breton (Oană I.), Novac, Olimp U 

Cota : 3,10 - 24,60 - 43,30 .* ‘ 
Ordine triplă : 102,50 lei.

’VH. Evlva (Ștefănescu), Silvan, Narcis 
Cota : 2.00 - 16,30 - 8,70 lei.

.J IERI, LA ALERGĂRILE DE GALOP

Alergările de ieri au prilejuit întreceri 
spectaculoase. în proba rezervată min
gilor din prima categorie, Munteanca a 
dispus de Păpușa și Băetana.

Caii de 3 ani s-au întîlnit în premiul 
Eliberării. Vampir, plecat în fruntea 
plutonului, și-a menținut avantajul pînă 

.la potou, cîștigînd de 3 lungimi asu- 
jpra Iul Salcîm, urmat de Miracol. 
LIată rezultatei* înregistrate s

I. Viorel (Crișan Gr.), Ghid, Fantoma. 
..Cota; 3,20 49,70

și-au disputat șina- 
premiul Călușar 

lui Zăduf, care » 
excepțională.

Ra-

Ră- 
lel

I
Succes 

lei.

lei.

C.F.R. Grivița Roș'e
Știința București 

28 8 (18-5)
Aseară, pe „Republicii", meciul 

C.FR. Grivița Roșie — Știința Bucu
rești -a inaugurat sezonul rugbistic de 
toamnă. Un meci de excelentă factură 
tehnică, o bună propagandă făcută 
sportului cu balonul oval, în fața a 
20.000 de spectatori. C.F.R. Grivița Ro
șie care a și cîștigat cu 28—8 (18-5), 
s-a dovedit ca și în primăvară, aceeași 
echipă valoroasă (treisferturile au stă- 
pinit tot terenul, înaintarea s-a 
descurcat cu multă ușurință). Adver
sara ei. Știința București, a avut o 
comcortare. deseori, la înălțimea rug- 
biștîlor feroviari. (T. St.).

(Urmare din pag. 1)

a

regulamentului „Cupei**
să fie

LESCU, Protopopescu (Cruțiu), MA 
TEUȚA, BA BOI E.

C.C.A.: VOINESCU (T(5,MA) 
ZAVODA II, Apolzan, STAJCU 
Ivănescti,. BONE — Gacoveann, C 
șan, Alexandrescu, RAKSI, TATAR

stanță de Mîndru, care după pauză 
avut ciieva intervenții salutare.

Conform 
ciștigătoarea trofeului urma
decisă prin lovituri de la 11 metri. 
Dar și în această întrecere echipele 
s-au dovedit a fi egale. După execu
tarea a cîte 5 lovituri de la 11 melri 
tabela de marcaj arăta 5—5. A ur
mat o altă serie de lovituri de la îl 
metri, dar scorul a rămas egal: 
Pînă la urmă „Cupa ziarului 
teia" a revenit prin... tragere la 
echipei Progresul. Arbitrul Al.
(Oradea) a corvius corect formațiile:

PROGRESUL: MINDRU — SMA- 
RANDESCU II, IONIȚA (Caricaș), 
Soare — Știrbei (Maior), Petrescu 
(Ioniță) — Coicea (OAIDA), DINU-

8—8. 
Scîn- 
sorți 
Toth

Din nou meciuri din campionatele noastre 
în programele concursurilor Pronosport

Așa arată o variantă cu 12 rezul
tate exacte la concursul Pronosport ni. 
35, de ieri 28 august: ♦

I. Monaco — Nîmes
II. Reims — Valenciennes 

Nancy — Nice 
Angers — Racing 
St. Francais — St. Etienne 
Grenoble — Le Havre 
Lens — Troyes 
Toulouse — Limoges 
Sedan — Rouen 
Lyon — Rennes 
Ales — “ ■" 
Beziers

ni.
IV.
v.

vi.
vn. 

vni.
IX.
x.

XI.
XII.

La acest concurs an fost 
aproximativ 323.000 variante.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 36 
Etapa din 4 septembrie 

I. Dinamo București — U.T.A.
cat. A)

n. Progresul — Steagul roșu 
cat. A)

III. Corvinul — Știința Cluj 
(cat. A)

IV. Petrolul — (Dinamo Bacău 
eat- A) -

Lille
— Touloun

1 
anulat

x 
anulat

1
2
1
1
1
1
2
X 

depuse

Minerul (camp.
(camp.
A)

Obor

V. CSMS Iași - 
cat. A)

VI. Știința Timișoara - Rapid 
cat. A)

VII. Farul — C.C.A. (camp. caț. 
VIII. Chimia Govora — Dinamo

(camp. cat. B)
IX. CFR Roșiori — Gaz Metan Mediaș 

(camp. cat. B)c

Httonosport

abonament la Pronoexpres economi
siți timp și bani. Concursul Prono
expres de miercuri 31 iulie are im 
report de 19.150 lei la categoria 1.

Concursul special Pronosport (Olim
pic). La concursul special Pronosport 
(Olimpic) au fost depuse aproximativ 
263.000 variante. Primele pronosticuri 
sînt iirmatoarele :

I.

X. c. S. Craiova — Știința București 
(camp. cat. B)

XI. Ind. Sîrmei C. Turzii — C. S. Ora
dea (camp. eat. B)

XII. CFR Cluj — Jiul Petroșani (camp, 
cat. B)

II.

III.

IV.

Anglia — Brazilia (3—4) 
stic
Turcia — R. P. Bulgaria 
pronostic
Danemarca 
pronostic
Peru — Franța (1—2) 
stic

Argentina

(camp, 
(camp, 
(camp.
(camp.

Xi

© Numai pînă marți 30 august vă 
mai puteți procura buletine abonament 
la Pronoexpres pe luna septembrie. 
Buletinele abonament la Pronoexpres 
se găsesc la toate agențiile Loto-Pro
nosport precum și la oficiile P’.T.T.R. 
51 factorii poștali. Folosind buletinele

Astăzi au loc încă trei întâlniri : V 
Turcia — R.P.F. Iugoslavia', VI. An
glia — Italia ; VII.. Danemarca — 
R. P. Polonă.

Rubrică redactată de I. S. Loto-
Pronosport,

a cîștigat „duelul” 
cu Sanda Iordan

(Urmare din pag. 1)

CI.) 1:19,0; 3. A- Nicol au (Ra; 
Buc.) 1:22,2; 4. R. Nagy (CI: Sp.
Cluj) 1:23,5; 400 m liber juniori: 
G. Gotter (CI. sp. șc. Banat Tir 
5:03,8; 2. Fr. Fiillop (C. S. Mureș 
5:06,0; 3- M. Căprărescu (C.C.. 
5:06,4: 4- G. Lmgner (Ol. Reși 
5:08,3; 100 m liber junioare: 1.
Itirciuc (D. Buc.) 1:14,0; 2. A. Troh; 
(CI. sp. șc. Buc.) 1:14,6; 3 E. Na 
(Cl. sp. H. Tg. M.) 1:14,9; 4.
Bauer (CI. sp. șc. Banatul Tii 
1:14,9; 4x100 m mixt juniori: 1.
Jimpia Reșița (Potoceanu, Reinhc 
E. Pischl, Iliu Dan) 5:03,0; 2. C.C 
5:04,9; 3. Progresul Buc. 5:10,6; i 
m bras junioare: 1. Rambosec 1:2
— nou record de junioare cat. I 
II; 2. Iordan 1.-27,3; 3. Klosz 1:3
— record fetițe cat. I; 100 m liber
niori: 1. Fiillop 1=02,1'; 2. Gotter 1:02 
3. Zette 1:04,5; 100 m spate junioa 
1. Trohani 1:19,5; 2. Banii 1:19,9; 
Csordas 1:21,2; 200 m fluture junii 
1. Katona 2:53,2; 2. M. Cerct
3:00,7; 3- E. Pischl 3:02,4; 4x100 
liber junioare: 1. Știința Buc. (I 
nietrcscu, A. Wachter, Marinescu, 
Wâchtar) 5:13,2; 2. Dinimo= B
5:14,8; 3. CI. sp. șc. Buc. 5:21,5. S 
RITURI PLATFORMA: băieți: I. R 
man (Constructorul) 117,08; 2- C 
nea (S.S.E. Sibiu) 84,52; fete: 1. IV 
ria Lixa<ndru (S.S.E. Buc.) 46,55;
.Karin Mild (S.S.E. Sibiu) 46,17,

C.FR


a
Sf /B

» «I / M

OL

Mari

MCVM.X

rO#a

surprize in
ale probelor de
Două recorduri monda'e

z in întrecerile

ROMA, 27. — Sîmbătă au fost cu- 
noscuți primii campioni o'impici , în 
probele de mafație. O luptă excepțio
nală a oferit finala cursei de 100 m 
liber bărbați. La capătul celor două 
lungimi de bazin, John Devitt (Austra
lia) și Lance Larsson (S.U.A.) au 
fost cronometrați în același timp: 
55,2 —< nou recor.d olimpic. Arbitrii 
l-au văzut pe Devitt cî.știgător și ast
fel recordmanul mondial al probei a 
adus țării sale primul titlu olimpic. 
Rezultate tehnice : I. J. DEVITT,
(AUSTRALIA) 55,2 — campion oii-î- 

55.2; 3.
4. Hun- 
(R.P.U.) 
56,3; 7. 
8. Lind-

pic; 2. Larsson (S.U.A.) 
Dos Santos (Brazilia) 55,4 ; 
ter (S.U.A.) 55.6; 5. Dobiy 
56,3 ; 6. Pound (Ca nada)
Burer (Africa de Sud) 56,3; 
berg (Suedia) 57,1.

O dispută foarte strînsă a __  . T.
prolra de 200 m bras femei terminată 
cu o mare surpriză. Reprezentanta 
Angliei, Anita Lohsbrougli, a reușit, 
la capătul unui finiș impresionant, să 
ocupe primul loc cu timpul de 2:49,5 
— nou record mondial și olimpic (ve
chiul record : Urselmann — Germ. — 
2:50,2). Favorita probei, înotățoarea 
germană Wiltrud Urselmann, a con
dus trei lungimi de bazin, dar a fost 
nevoita să cedeze pe ultimii metri ai 
cursei. RezuMaite tehnice: 1. ANITA 
LONSBROUGH (ANGLIA) 2:49,5 — 
camp’oană olimpică ;
(Germ.) 2:50,0;
2:53,6; 4.
5. Kok (Ol.)
(S.U.A.) 2:55,4; 7. Kempner (S.U.A.) 
2:55,4; 8. Kristensen (Dan.) 2:55,7.

Proba feminină de sărituri de la 
trambulină s-a terminat de asemenea 
ou o mare surpriză, victoria finală 
revenind reprezentantei Germaniei, 
Ingrid Kramer. De notat că pentru 
prima oară în istoria Jocurilor Olim
pice, primul loc în această probă nu 
este cîștigat de o reprezentantă a 
S. U. A. Rezultate tehnice: 1. IN
GRID KRAMER (GERMANIA) 156,81 
p. — campioană olimpică ; 2. P. Pope 
(S.U.A.) 141,24 p; 3. E. Ferris (An.g.)

oferit și

2. Urselmann 
Goebel (Germ.) 

Den Haan (04.) 2:54,4;
Warner

3.

2:54,6 ; 6.

— Prin telefon de la trimișii noștri speciali
Dan tiîrleșteanu și Radu Urziceanu —

Sportivii noștri au realizat 5 victorii

// un meci egal în cel de al doilea tur

la lupte clasice

7
/

GHEORGHE POPOFiCl

ITALIENI! CONTINUA SA SE AFIRME
IN PROBELE DE CICLISM

ROMA 28. La „Basilica di Massen- 
zio“ au continuat vineri și sîmbătă 
întrecerile de lupte clasice. In primul 
său meci, reprezentantul nostru la 
categoria 86 kg, Gh. Popovici, a în
vins prin tuș în minutul 7 pe japo
nezul Aomi Noboru.
In cel de al doilea tur, sportivii 

romîni, au cules nenumărate aplauze 
pentru comportarea frumoasă pe care 
au avut-o. Cinci din cei șase luptă
tori romîni care au evoluat sîmbătă, 
deși au avut meciuri grele, au obți
nut victorii iar o întîlnire s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate. Ziarele 
italiene comentează pe larg rezultatele 
și fac pronosticuri mai ales la cate
goria 52 kg, unde figurează și bine
cunoscutul luptător italian Ignazio 
Fabra. După excelenta performanță a 
lui D. Pîrvulescu, care l-a învins prin 
tuș pc puternicul luptător Gedik Ka
zim (Turcia), unul din favoriții cate
goriei, principalul adversar al lui Fa
bra — scriu ziarele —.este luptătorul 
romîn.

Iată cum s-au desfășurat întîlnirile: 
D. Pîrvulescu a avut ca adversar la 
cat, 52 kg. în turul doi, pe luptătorul 
turc Gedik Kazim. El l-a întrecut prin 
tuș, prin executarea unui frumos „tur 
de cap“. La categoria 57 kg I. Cernea, 
a primit replica puternicului luptător 
maghiar Hodos. Sportivul din R.P. 
Ungară a evitat mai tot timpul lupta, 
fugind de pe saltea, fapt pentru care 
a și primit un avertisment. L Cernea 
menținea un avans de un punct. în 
ultimul minut însă, sportivul nostru 
a primit și el un avertisment și ast
fel întîlnirea s-a terminat cu un re
zultat de egalitate. Ținînd seamă de 
valoarea sportivului maghiar, perfor
manța lui I. Cernea este deosebit de 
valoroasă. M. Sulț, la categoria 62 kg, 
a obținut din nou un rezultat excelent,

învingîndu-1 prin tuș. prin executarea 
unei „centuri laterale" pe Jean Schint- 
gen (Luxemburg). După ce a pierdut 
în primul tur în fața lui Martinovici 
(Iugoslavia), Gh. Dumitru (categoria 
67 kg) a cîștigat întîlnirea cu norve
gianul Rodger Skatten, unul dintre cei 
mai temuți adversari ai categoriei. 
Sportivul romîn a executat un „supleu" 
foarte frumos și în minutul 5 și-a 
pus adversarul cu umerii pe saltea. 
La categoria 73 kg, V. Bularca l-a 
învins la diferență de mai1 bine de 10 
puncte pe belgianul Oomen t Karel. 
I. Țăranu (categoria 79* kg) continuă 
să aibă 0 puncte și după desfășurarea

DUMITRU PÎRVULESCU

său
s-a

primele finale
inot și sărituri
și 4 recorduri olimpice 

de s'mbătă

4. M. WiHard (S. U.
5. N. Krutova (U.R.S.S.)
6. MacDonald (Canada)
7. A. Long (Ang.) 129,63 
Pon (Olanda) 123,35 p.

rezultate: semifinalele probei
I — 1. Von 

; 2. N. Ste- 
„ , , 3. Madarasz

(RrP.U.) 1:03,0; 4. Konrads (Austra
lia) 1:04,7; 5. Frost (Fr.) 1:05,0; 6. 
Saini 1:05,4; II — 1. Fraser (Australia) 
1:01,4 — nou record olimpic; 2. Ter- 
pstra (Ol.) 1:03,7; 3. Gaastelars (Ol.)

■ Wood (S.U.A.) 1:04,2; 5. 
' - - - - S-au

Von 
Terps- 
Wood. 
1 : 1.

4:17,7; 
4. Mexic 4:23,1 ; 5.

Seria a I I-a

♦

139,09 p;
137,82 p:
136,11 p;
134 79 p:
p: 8. Du

A.)

turului doi, deoarece adversarul 
Laszlo Vatai (R.P. Ungară) nu 
prezentat pe saltea.

Luni se deslășoară în continuare 
restanțele meciurilor Jin turul doi și 
începe desfășurarea turului trei. Gh. 
Popovici întîlnește pe Maurice Ejacouel 
(Franța), I. Țăranu pe Oddvar Barlje 
(Norvegia), iar M. Sulț pe Toth Voj- 
tech (R.S. Cehoslovacă).

Alte rezultate: CATEGORIA 52 KG. 
- I. Kocerghin (U.R.S.S.) egal cu 

R. Wilson (S.U.A.); B. Vtikov (R.P.F. 
Iugoslavia) b. tuș pe F. Burkard (El
veția); B. Franfors (Suedia) b. tuș 
pe V. Hartmann (Austria);’ G. Mos- 
cov (R.P. Bulgaria) b.p. pe S. Egge 
(Germania); I. Fabra (Italia) b.p. pe 
T. Hirata (Japonia); CATEGORIA 57 
KG. — G. Gramellini (Italia) b. tuș 
pe R. Debrunner'(Elveția); B. Knitter 
(R.P. Polonă) b. tuș pe R. Touminen

Y. Ilmaz (Turcia) b. tuș 
Lauchle (S.U.A.); M. Nakouzi 

(Liban) b.p. pe G. Dtibier (Franța); 
D. Karavev (U.R.S.S.) b. tuș pe A. 
Vcrhoeven (Belgia); S. Dora (R.P.F. 
Iugoslavia) b.p. pe S. Benihashen’i 
(Iran); E. Vesterby (Suedia) b.p. pe 
F. Brunner (Austria); D. Stoikov 
(R.P. Bulgaria) b.p. pe O. Goncalves 
(Portugalia); CATEGORIA 62 KG. — 
S. Ebrahimian (Ban) b. tuș pe .1. 
Gregorio (Portugalia); E. Naasan (Li
ban) egal cu V. Toth (R.S. Ceho
slovacă); S. Kokov (R.P. Bulgaria) 
b.p. pe L. Freîj (Suedia); M. Sille 
(Turcia) b.p. pe K. Macioch (R.P. Po
lonă); R. Mannhard (Franța) b. tuș 
pe R. Pedersen (Danemarca); U. 
Trippa (Italia) b.p. pe H. Marte 
(Austria); K. Vîrupaev (U.R.S.S.) b. 
tuș pe V. Goloșin (R.P.F. Iugoslavia); 
CATEGORIA 67 KG — K Matousek 
(R.S. Cehoslovacă) b.p. pe M. de Silva 
(Italia); A. Koridze (U.R.S.S.) b.p. 
pe B.. Northrup (S.U.A.); D. Stoianov 
(R.P. Bulgaria) egal cu E. Gonzik 
(R.P. Polonă); E. Thomsen (Dane
marca) b. tuș pe S. Edmund (Ger
mania); B. Martinovic (R.P.F. Iugo
slavia) egal cu G. Freij (Suedia);
J. Pourtan (Franța) b.p. pe H. Delgado 
(Spania); CATEGORIA 73 KG — M. 
Bayrak (Turcia) b. tuș pe H. Langle 
(Austria); G. Gamarnik (U.R.S.S.) 
b.p. pe B. Harald (Norvegia); B. 
Ansboll (Danemarca) egal cu S. Ta
keda (Japonia); K. Todorov (R.P. 
Bulgaria) b.p. pe F. Fivian (S.U.A.); 
M. Laakso (Finlanda) b.p. pe H. Hir- 
schbuhl (Elveția); F. BeneJettî (Italia) 
egal cu R. Schrermeyer (Franța); CA
TEGORIA 79 KG — Punkari (Finlan
da) b.p. pe A. Lamy (Franța); J. 
Kormanik (R.S. Cehoslovacă) b.p. pe 
M. Khoddam (Iran); L. Metz (Ger
mania) b.p. pe M. Magnani (Italia);
K. Ayvaz (Turcia) b. tuș pe R.

, Schummer (Luxemburg); D. Dobrev 
(R.f>. Bulgaria) b.p. pe N. Kukalov 

; (U.R.S.S.); L. Israelson (Suedia) .b. 
tuș pe L. Caldas (Portugalia); CATE
GORIA GREA - I. Koztna (R.P.

' Ungară) b,p. pe F. Lewis (S.U.A.); 
R. Kasabov (R.P. Bulgaria) b.p. pe 
A. Bulgarelli (Italia); L Sosnowsky 
(R.P. Polonă) b.p. pe V. Ahven (Fin
landa); K. Kubat (R.S. Cehoslovacă) 
b. tuș pe K. Shigeoka (Japonia); W. 
Dietrich (Germania) Kp. pe R. Svens
son (Suedia); I. Bogdan (U.R.S.S.) 
b.p. pe T. Tari (Turcia).

(La cat. 87 kg. rezultatele nu au 
fost încă anunțate).

(Finlanda); 
pe L.

Velodromul olimpic găzduiește par 
sionante întreceri. In proba de urmă-* 
<rire t>e echipe s-au obținut rezultate 
excepționale. Din serii s-au 
echipele: Italia 4:38,41; Franța 
Germania 4:40,33; U.R.SS. 
Olanda 4:40,64; Danemarca 
R.S. Cehoslovacă 4:42,60 și 
na 4:44,44. Sferturile de finală au dat 
loc unor dispute de o rară dîrz.enie 
și spectaculozitate. Italia a învins 
Argentina cu timpul de 4:29,98. Fran
ța a dispus de R.S. Cehoslovacă în- 
rogistrînd 4:30,82, Germania a obți
nut victoria în întîlnirea cu Dane
marca. realizînd 4:29,32, iar Uniunea 
Sovietică a întrecut Olanda, obținînd 
de asemenea un timp excelent 4:29,97. 
De remarcat că echipa Olandei a rea
lizat u.i timp cu numai o sutime de 
secundă mai slab decît învingătorii: 
4:29,98 I

Sportivii italieni au cucerit o nouă 
medalie de a-ur, obținind victoria în 
proba de tandem. învingători Bian- 
chetto-Beghetto: 10,7 sec.

In proba de viteză s-an 
pentru semifinale doi italieni, un 
gian și u.n australian. Gasparella 
calificat cu 11,7 sec-, Gaiardoni 
11,3 sec., Baensch cu 12,2 sec. 
Sterck cu 11,9 sec. Probele de velo
drom continuă luni.

calificat
4:38,46;
4:40.48;
4:40,80; 
Argent i-

calilicat 
bel- 
s-a 
cu 
iar

Antonio Almada (Mexic) 
și echipa R. P. Ungare conduc 

după primele două probe 
la pentatlon modern

Alte
de 100 ni liber femei :
Saltza (S.U.A.) 1:02,5
ward (Aug.) 1:02,9;

1:03,9 ; 4. 1
M. Steward (Canada) 1:04,2. 
calificat pentru finală : Fraser, 
Saltza, N. Steward, Madarasz, 
fra, Gaastelars, M. Steward și 
4x100 m mixt bărbați : Seria 
Australia 4:14,8; 2. Germania 
3. Franța 4:21,7..................... ’
Finlanda 4:27,3;
Japonia 4:16,0; 
U.R.S.S. 4:16,2;
Filipine' 4:28,0;

II l-a :

1.
3.
5.

’2. Mafia 4:16,0.
4. Anglia 4:16,8.

6. Brazilia 4:30,1 ;
1. S. U. A. (Bennett 

1:02,6 ; Hait 1:11,2; Gililanders 58,8; 
Clark 55,6 ) 4:08,2 — nou record mon
dial și olimpic (vechiul record mon
dial aparținea tot echipei S.U.A. cu 
4:09,2); 2. Canada 4:15,3; 3. Olanda 
4:16,1; 4. R. P. Ungară 4:17,7; 
Iugoslavia 4:25,5. Sărituri de 
bulină bărbați : pentru finală 
lificat: Hall (S.U.A.), Tobian 
Botella (Mexic), Gaxiola 
Mari (Italia), Pophal (Germ.), Meis
sner (Canada) șl Yamano (Japonia).

Seria a

5. 
la tram- 
s-au ca- 
(S.U.A.), 
(Mexic),

Turneul de hochei pe iarbă
ROMA 27. Sîmbătă au continuat 

întrecerile preliminare ale turneului 
do hochei pe iarbă. In primul lor 
meci, reprezentanții Indiei — cam
pioni olimpici — au întrecut echipa 
Danemarcei cu categoricul scor de 
10—0. Alte rezultate: Olanda — Noua 
Zeelandă 1—-1, Belgia — Elveția 4—2.

Întîmplări, fapte, curiozități
<(■'d*

9 Răspunzând numeroaselor între
bări în legătură cu șansele at lefilor 
sovietici la Roma, antrenorii lotului 
au amintit în primul rind aceste două 
nume: Popov (maraton) și Ruden- 
kov (aruncarea ciocanului).

• Cunoscutul atlet brazilian da Silva 
a declarat zilele acestea că după des
fășurarea Jocurilor Olimpice de la 
Roma (la care participă) își va lua 
rămas bun de la public, consacrîn- 
du-se și mai mult decît pînă acum 
fazetăriei. El dorește ca acest rămas 

un să coincidă cu o performanță 
bună...

•4>7 așa obligati să cunoască atîtea 
reguli de circulație șoferii de taxiuri 
din Roma sînt tot mai necăjiți în 
aceste zile cînd din cauza J.O. toate 
traseele au fost modificate Și peste 
tot. .întâlnești semnele sensului unic. 
IJnii dintre ei au declarat chiar că vor 
s$.:', demisioneze.

• Cu toate că la Roma sînt sufi
ciente baze sportive de antrenament, 
căldura și distanța pînă la aceste te
renuri i-a determinat pe mulți „olim
pici" să folosească pentru pregătire 
porțiuni de teren din satul olimpi". 
începutul l-au făcut maratoniștii ja
ponezi.

9 Deși a sosit ca turist la Roma, 
Emil Zatopek continuă să fie foarte 
căutat de ziariștii prezenți aici. Unul 
dintre aceștia l-a găsit — după înde
lungi căutări — la bazinul olimpic 
unde Emil Zatopek... înota de zor. In 
timpul convorbirii cu ziaristul respec
tiv el a ținut să precizeze că nu este 
vorba decît de cîteva minute de des
tindere și că — în nici un caz — nu 
și-a schimbat preferințele. De vină 
pentru această ,,digresiune" poate fi 
doar... temperatura ridicată!

• La emisiunile cinematografice din 
satul Olimpic vin în fiecare seara 
aproape 2.000 sportivi. Afluența poate 
fi explicată și prin spiritul de econo
mie al concurenților, care preferă să 
vizioneze gratis filmele în loc sa plă
tească în oraș cîle 500 lire pentru o 
reprezentație.-.

• Ultimul număr al ziarului „L’E- 
quipe" sosit la Roma comentează șan
sele sportivilor francezi ia J.O. Se 
prevede astfel că în orice caz france
zii nu vor putea obține mai mult de 
patru victorii (Seye-atletism, Cris- 
tophe-natație, Duez sau Lacombeci- 
clism și d’Oriola-scrimă), 14 medalii 
diferite și 32 clasări în primele 6 
locuri.

ROMA 28. Cea de a doua probă a 
pentatlonului modern, proba de spa
dă, a prilejuit o luptă deosebit de 
grea, care s-a terminat după aproape 
zece ore de concurs. Comportindu-se 
foarte bine, pentatloniștii maghiari 
au ocupat primele două locuri ale cla
samentului probei: 1. Nagy (RPU) 43 
de victorii — 1.000 p; 2—3. Nemeth 
(RPU) și Beck (SUA) 42 v. — 977 
p; 4—5. Katter (Fini.) și Aim: da 
(Mex.) 40 v. — 931 p; 6—7. Ba’.czo 
(RPU)1 și Ericson (Sued) 38 v — 
855 p; 8—11. Lindeman (Fini.), No
vikov (URSS), Selg (URSS) și Scala 
(Ital.) 36 v. — 839 p: 12—16. Daniels 
(SUA), Escobedo (Mex.), Mindei 
(EIv.), Birnbaum (Austria) și Tholelt 
(Sued.) 34 v. — 793 p. Clasamentul 
pe echi-pe al probei de spadă'arc ur
mătoarea înfățișare: /. R.P, Ungară 
2 740 P ; 2. Finlanda 2.480 p; 3. S.U.A. 
2.402 p; 4. Suedia 2.352 p; ‘5. U.R.S.S. 
2.326 p; 6. Mexic 2.184 p; 7. Austra
lia 2.048 p; 8- /talia 1.94'8 p; 10. El
veția 1.830 P; 11. Argentina 1.804 p; 
12. R.P. Polonă 1.804 p. etc.

După două probe clasamentele în
trecerii de pentatlon modern se pre
zintă astfel: individual: 1. Antonio 
Almada (Mexic) 2.060 p; 2. lmre 
Nagy (RP. Ungară) 2.048 p; 3. Ser
gio Escobedo (Mexic) 2.030 p; 4. Ro
bert Beck (S.U.A.) 2.016 p; 5. Ferenc 
■Nemeth (R.P. Ungară) 1.986 p; 6. 
Erhard Minder (Elveția) 1,934 p; 7. 
Riera (Argentina) 1-923 p; 8, Balczo 
(RPU) 1.922 p; 9. Tatarinov (URSS) 
1.885 p; 10. Lindeman (Fini.) 1.866 
p; 11. Bauza (Arg.) 
Beauvallet (Franța) 
Przybilski (R.P- Pol.) 1.858 p; 14. 
Lambert (SUA) 1.843 p; 15. Ritzen 
(Sued.) 1.841 p; 16. Ericson (Sued.). 
1.821 p; 17. Novikov (URSS) 1.821 
p; 18. Daniels (SUA) 1.817 p; echipe: 
1. RP. Ungară 5.834 p; 2. S.U.A. 
5.630 p; 3. Mexic 5.577 p; i 4. U.R.S.S. 
5.413 p; 5. Finlanda 5.409 p; 6. Ar
gentina 5-173 p; 7. Australia 5.139 p; 
8. R.P. Polonă 5.119 p; 9. Suedia 
4.808 p.

întrecerile continuă luni dimineața 
cu proba de pistol viteză.

1.859 p;
1.859 p;

endar olimpic
LUNI 29 AUGUST

BASCHET: ultimele meciuri în cadrul grupelor eliminatorii (dimineața, 
după amiaza și seara).

BOX: meciuri eliminatorii (după amiaza și seara).
CAIAC-CANOE: finale: caiac simplu 1000 m, caiac simplu lemei 

500 m, canoe simplu 1000 m, caiac dublu 1000 m, canoe dublu 1000 m, caiac 
dublu femei 500 m, caiac 4x500 rr (după amiază).

CICLISM: urmărire pe echipe (semifinale și finala).
FOTBAL: meciuri în cadrul grupelor eliminatorii (după amiaza și 

seara).
SCRIMA: floretă bărbați (dimineața și după amiaza).
HOCHEI PE IARBA: Meciuri în cadrul grupelor eliminatorii (dimi

neața si după amiaza).
PENTATLON MODERN: proba de pistol (dimineața).
LUPTE CLASICE: întreceri în cadrul turului 11 (dimineața și seara).
NATAȚIE: sărituri femei (10 m) — eliminatorii; 

(serii); sărituri bărbați (3 m) — finala; 200 m bras 
100 m liber femei (finala); 4x200 m bărbați (serii) 
amiaza și seara.

POLO PE APA: Ultimele meciuri din cadrul
IAHTING : prima cursă, în golful Napoli.

100 m fluture femei 
bărbați (semifinale^ 
— dimineața, după

grupelor eliminatorii.
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ROMA 27. Sîmbătă seara reprezen
tativa țării noastre a susținut la „Pis
cina delle Rose" ultimul joc din ca
drul seriei I, în care a întîlnit for
mația Japoniei. Deși n-au evoluat la 
valoarea obișnuită, jucătorii noștri 
au obținut o victorie fără emoții, eu 
scorul de 4—1 (1—0). De notat că 
echipa japoneză a practicat un joc 
pasiv, urmărind păstrarea mingii cît 
mai mult și prin aceasta obținerea 
unui rezultat cît mai slrîns. Cele 
cinci goluri ale partidei au fost în
scrise de: Blajec (min- 5,09), Zahan 
(min. 11,28 și 12,21), Kroner (min.

i

Comentariul zilei a Ill-a a Jocurilor Olimpice
Programul întrecerilor olimpice desfășurate sîmbătă pe bazele 

sportive din Roma și din apropierea ei a fost foarte încărcat. Un co
mentariu al tuturor probelor esie desigur greu de făcut. Vom încerca 
deci să desprindem din noianul de fapte, performanțe și aspecte numai 
c'deva dintre cele mai importante. Este incontestabil că natația și cano
tajul (caiac-canoe) au constituit punctele de atracție ale acestei zile. 
Seara, la Stadio del Nuoto spectatorii — care au umplut pînă la refuz 
tribunele — au putut să urmărească o confruntare care va rămlne fără 
îndoială înscrisă in istoria notației mondiale ca un act din cele mai 
importante. După semifinale, care au adus surpriza eliminării campio
nului olimpic (1956) Henricks, au rămas să-și dispute titlul în proba 
de 100 m liber opt concurenți, dintre care americanul Larsson și austra
lianul Devitt aveau cele mai multe șanse. După ce a fost felicitat de 
toată lumea — fiind crezut învingător — americanul Larsson a tre
buit să privească cum medalia de aur este înminată australianului 
Devitt, declarat ciștigător cu 55)2 sec după o sosire foarte strînsă care 
a necesitat îndelungate consultări între arbitri. La fel de pasionantă 
a fost finala de 200 m bras femei în care Anita .Lonșbrugh (Anglia) 
a realizat un nou record mondial,, intrecind pe marea favorită a pro- 

condusese 
del Nuoto 
spectatorii

bei, sportiva germană Urselman. Reprezentanta Germaniei 
autoritar trei lungimi de bazin. Deci întrecerile de la Stadio 
justifică prin spectaculozitatea probelor interesul pe care 
locurilor Olimpice îl mai manifestă pentru natație.

La aproape 40 km de Roma, pe lacul Albano, au avut 
ficările la caiac-canoe, întreceri 
finaliștilor. Ele au demonstrai _______
Uniunea Sovietică, R. P. Ungară, R. P. Romînă și Germania. Notăm 
ca o surpriză a acestor întreceri buna comportare a sportivilor ita
lieni. După ce am simțit decepția unei necalilicări pentru finale (este 
vorba de Ivanov—Nicoară, la caiac dublu) am asistat la evoluții pro
mițătoare din partea celorlalți caiaciști: ștafeta 4x500 și dublu fete. 
Recapitulînd așadar situația caiaciștilor și canoiștilor noștri după două 
zile de întreceri putem vedea că, exceptind echipa/ul de caiac dublu 
băieți, a cărui slabă comportare a fost determinată și de înlocuirea lui 
Stavru Teodorof — rămas să concureze numai la ștafetă — toate cele
lalte echipaje s-au calificat in finalele probelor care au loc luni la 
CastclgandoPo.

Boxe.ii iwîf?i au obtinut numai succese in primul tur
Neagu a întrecut net Ia puncte pe Moseley (Nigeria)

In ajunul încheierii sferturilor
de finală la baschet

ROMA 27. In gafa programată 
sîmbătă seară, un :sinigu.r concurent 
romîn a fost chemat să urce în ring: 
Vasile Neagu. In limitele 
•semimijlocii (67 kg), el 
adversar pe nigerianul 
Neagu a avut permanent 
I.a capătul întîlnirii, juriul 
pugilistului romîn o meritată victorie 
Ia puncte.

In cadrul aceleiași gale s-au mai 
desfășurat următoarele întîlniri: MUS
CAL Homberg (Germ.) b. p. Kukler 
(R.P- Pol.); Sivko (URSS) 
Chung Sin (Coreea de Sud); Porcel 
(Fr.) b. p. Knoesen (Air.

categoriei 
a avut ca 

Moseley. 
inițiativa, 
a acordat

b. p.

Sttd); 
î'lkhanouf (Iran) b. p. Badrian (Ro- 
dasia); Pota (Argentina) b. p. Maca- 
lalat (Filipine); Lee (Anglia) b. p. 
Wahju (Indonezia); Hla (Birmariia) 
b. p. Karvonen (Fini); Gatelharri 
(Australia) b. p. Belkzi (Maroc); 
Elguindi (R.A.U.) b. p. Rausch (Lu
xemburg); Curcctti (It) b. p. Morni 
(Belgia). Țorok (RPU) b. k- o. I Mesa 
Lasso (Spania); Barrera (S.U.A.) 
b. p. Andersen (Danemarca); COCOȘ: 
Thein (Birmania) b. p. Reiff (Luxem
burg); Nssir (Pakistan) b. p. Akbar- 
zadeh (Iran); Grigoriev (URSS) b. p. 
Claudiano (Brazilia); Taylor (Anglia) 
b. ab. 1 Roinien (Fini). SEMIMILO- 
CIE: Radoniak (URSS) b. p. Guse 
(Germ.); Lartey (Ghana) b. p. Bergs
trom (Suedia); Aho Viljo (Fini) b. p. 
Atmani (Maroc); Navarro (Spania) 
b. p. Teptani (Tailanda) ; Drogosz 
(R.P. Pol) b. p. Nielsen (Danam); 
S'avarkandi (Iran) b. p. Cornejo 
(Chile); Duguid (Australia) b.p. Dar- 
masin (Ceylon); l.oubscher (Afr. Sud) 
b. p. Scbbk (RPU); Benvenutti (It) 
b. p. Josselyn (Fr); Kim (Coreea de 
Sud) b. p. Perry (Irlanda); Sadok 
(Tunis) b. ab. I Kelava (R.P.F.I.); 
Mițev (R.P. Bulg) b. p- Gonzales 
(Argentina); Lloyd (Anglia) b. ab. I 
Faragalla (Spania); Baldwin (SUA) 
b. ab. I Griin (Luxemburg); Meier 
(Elveția) b. ab. II Koschina 
(Austria).

Luni după-amiază va intra în com
petiție un alt concurent romîn: Puiu 
Nicolae. El va fi opus tunisianului 
Ben Hassen Taltar. In cadrul aceleiași 
gale vor mai avea loc întîlniri în li
mitele categoriei mijlocie mică, dar 
în care concurenții noștri nu sînt pro
gramați-

17,52) și respectiv Salo (min. 14,51) 
din lovitură de la 4 m. In urma 
acestei victorii echipa noastră s-a ca
lificat pentru semifinale, alături de 
cea a Italiei, care a întrecut în ulti
mul joc formația R.A.U. cu 9—4 
(6—1). Alte rezultate: U.R.S.S. — 
Argentina 7—4 (5—2); Iugoslavia — 
Africa de Sud 7—1 (3—0); S U.A — 
Franța 10-4 (3-2); R.P.U. — Bel
gia 9—4. Iată și alcătuirea celor 
două semifinale: grupa I •— Italia. 
R.P. Romînă, U.R.S.S.. Germania; 
grupa a Il-a — Iugoslavia, Olanda, 
R.PS Ungară, S-UA.

. .... loc recali-
foarte importante pentru stabilirea 

valoarea ridicată a canotorilor din

V. NEAGH

Se cunosc finaliștii celor 7 probe 
de caiac-canoe, care au loc azi pe lacul Albano

Conwind la 5 probe, reprezentanții noștri s-au calificat în 4 finale
ROMA 28. In tot cursul zilei de 

sîmbătă, pe lacul Albano s-au desfă
șurat, în condițiu ii atmosferice bune, 
semifinalele în probele de caiac-ca
noe. întrecerile au fost net dominate 
de sportivii sovietici și maghiari, care 
s-au calificat în toate finalele și care, 
împreună cu sportivii germani, se a- 
nunță drept cei mai serioși preten- 
denți la medaliile olimpice- Reprezen
tanții țării noastre au reușit să se ca
lifice în finală la patru probe: canoe 
1 și 2, caiac 2 femei și ștafeta 4x50J 
m bărbați. 11 proba de caiac 2 bă
ieți, unde am prezentat un echipaj 
slăbit prin scoaterea lui Teodorof. 
care a făcut parte din echipa de șta
fetă, echipajul nostru alcătuit din Ni- 
coară și Ivanov nu a reușit să se ca
lifice în fi îală. Iată acum rezulta
tele tehnice:

CANOE 1. La această probă s-au 
disputat trei serii, primii trei clasați 
în fiecare serie calificîndu-se pentru 
finală. Seria I: 1. Silaev (U.R.S.S.) 
4:36,8; 2. Polakovici (R. S. Ceh.) 
4:37,9; 3. Stringer (Canada) 4:41,3; 
Seria a Il-a: 1. Party (R.P.U.)
4:40,5; 2. Rotman (R.P.R.) 4:43,6;
3. Kristiansen (Danemarca) 4:48,1 ; 
Seria a 111-a: 1. Emanuelsson (Sue
dia) 4:44,8; 2. Ivanov (R.P.B.)
4:44,9; 3. ‘

CAIAC 
startul în 
disputate.

2. Ivanov
Loewe (Germ.) 4:46,0.

2. 23 de echipaje au luat 
cadrul acestei probe foarte 
Primele trei din fiecare se-

Spectaculoase și de un nivel tehnic ridicat, întrecerile de lupte au 
început să pasioneze pe iubitorii sportului, cu toate că în tribunele de 
la Basilica di Maserizio rămîn încă multe locuri goale. După ce dimi
neață am aplaudat categorica victorie realizată de Pîrvulescu împo
triva luptătorului turc Gedik și cea a lui Schultz în compania 
luxemburghezului Schinigen, ambele prin tuș, am așteptat cu 
nerăbdare și cu multă emoție întîlnirea lui Cernea cu campionul mon
dial, maghiarul tlodos. Continuînd seria performanțelor valoroase rea
lizate de ceilalți luptători. Cernea a obținut un meritoriu meci nul cu 
campionul mondial. Șirului de performanțe i s-au adăugat și victo
riile obținute de Bularca, Gh. Dumitru și Țăratiu.

In general, se poate spune că alături de boxeri, de cicliștii care 
au obținut locul șase în proba de 100 km contra-cronometru pe echipe 
și alături de caiaciști și canoiști (de la care așteptăm însă rezultate 
de valoare în finalele de luni), luptătorii au avut o comportare bună, 
care le-a atras aprecierea unanimă a specialiștilor și care ne dau multe 
speranțe pentru întrecerile finale. Spectatorii de la Basilica di Maserizio 
au constatat de asemenea forma excepțională a luptătorilor sovietici și 
în special a sportivilor Virttpaev și Koridze.

Și acum alte imagini... Echipa noastră de polo s-a calificat pentru 
semifinale. Gaiardorti continuă asaltul spre cel de al doilea titlu de 
campion olimpic la ciclism (proba de viteză). Sportiva germană Krammer 
a cîștigat finala de sărituri la trambulină, iar la baschet americanii au 
înregistrat scorul zilei, învingînd echipa laponiei cu 125—66. In se
riile probei de ștafetă mixtă cronomet rarii au înregistrat un nou record 
mondial realizat de echipa S.U.A.: 4:08,2. In schimb americanii au 
evoluat lamentabil în probele de caiac-canoe. La închiderea comenta
riului nostru am reținut un alt amănunt important pentru noi: vic
toria boxerului Neagu în compania pugilistului

Acestea ni se 
niate pe marginea 
anunță tot atit de 
la această rubrică 
nostru numeroase 
recorduri naționale, 
cititori despre primele 
triei noastre, să le vorbim despre performanțele pe care nu ne îndoim 
că sportivii noștri le vor realiza în zilele viitoare.

din Nigeria, Moseley, 
par cele mai importante lucruri care trebuie subli- 

ultimelor întreceri. Programul zilelor viitoare se 
bogat, variat și interesant și avem convingerea că 
vom putea însera în numerele viitoare ale ziarului 
alte performanțe: recorduri mondiale și olimpice, 

Sîntem nerăbdători, desigur, să-i Infomăm pe 
medalii cucerite de reprezentanții culorilor pa-

—J

ROMA 27
hi primele două din cele patru serii 

ale sferturilor de finală la baschet 
situația este destul de clară. Sîmbătă, 
echipa S.U.A. a întrecut Japonia cu 
125—66, iar Italia a produs o sur
priză învingînd formația R. P. Ungare 
cu 72—67, astfel că după toate pro
babilitățile pentru semifinale se vor 
califica reprezentativele S.U.A. și Ita
liei. Luni, în ultima zi a sferturilor 
de finală în seria I, se desfășoară 
meciurile S.U.A.;—R.P. Ungară și Ita
lia—Japonia.

In seria a Il-a echipa Braziliei a 
produs cea mai mare surpriză înre
gistrată piuă acum în carul Jocurilor 
întrecîud cu 58—54 după o dispută 
pasionantă reprezentativa Uniunii So
vietice. Rezultatul nu influențează însă 
posibilitățile de calificare ale acestor 
două echipe, care se vor clasa înain
tea formațiilor Mexicului și Porto 
Rico. Acestea s-au întîlnit sîmbătă, 
victoria revenind baschetbaliștilor din 
Mexic cu 68—64. In ultima zi a sfer
turilor de finală U.R.S.S. joacă cu 
Porto Rico, iar Brazilia cu Mexic.

Deosebit de strînsă este lupta din 
seria a IlI-a în care Uruguayul are 
toate șansele de a se califica, dar a 
doua formație va fi cunoscută de-abia 
luni seară. Sîmbătă s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Uruguay—R. P. 
Polonă 76—72, Filipine — Spania 
84—82. Mîine se vor disputa meciu-

rie s-ati calificat pentru finală. Seria 
I: 1. R.P. Ungară 3:46,7; * *
dia 3:47,5;

2. Sue- 
3:48,6; 4.Olanda

>*-

STAVRD TEODOROF

Belgia 3:48,7 ; 5. R. P. Romînă (Iva- 
nov-j-Nicoară) 3:53,8; • 6. Finlanda 

. ............................. 3:46,8; 
3:52,5; 
3:48,6; 
3. Da-

3:54.4; Seria a 11-a: U.R.S.S.
2. Germania 3:49,5; 3. Italia;
Seria a Ill-a: 1. R. P. Polonă
2. R. S. Cehoslovacă 3:50,4 ; 
nemarca 3:51,5.

CANOE 2: Pentru finală s-au ca
lificat, încă de vineri, echipajele 
U.R.S.S., Franței, R. P. Romîne, 

rile: Uruguay—Filipine și Spania — 
R. P. Polonă.

în seria a IV-a lupta este de-a 
dreptul dramatică. După rezultatele de 
sîmbătă (R. P. Bulgaria—R. S. Ceho
slovacă 75—69 și R.P.F. Iugoslavia— 
Franța 62—61), cele mai mari: șanse 
de calificare le are echipa R.P.F. 
Iugoslavia care a obținut două vic
torii în două meciuri. Dar, șansele 
sînt deschise oricăreia din cele patru 
formații. Este suficientă o victorie a 
R. S. Cehoslovace asupra echipei 
R.P.F. Iugoslavia și a R.P. Bulgaria 
în fața Franței (meciurile de luni), 
pentru ca reprezentativele R.P.F. 
Iugoslavia, R. P. Bulgaria și R. S. 
Cehoslovace să se afle la egalitate de 
puncte, iar departajarea să fie făcută 
de coșaveraj. Clasamentul final al se
riei va putea fi cunoscut de-abia luni 
seară, după disptdarea ultimelor me
ciuri.

După încheierea sferturilor de fi
nală, primele două echipe clasate din 
fiecare serie se califică pentru semi
finale (doua serii de cîte patru foi- 
mații), în cadrul cărora contează 
și rezultatele din sferturile de finaiă. 
Mai departe, primele două echipe cla
sate în seriile semifinale se vor cali
fica pentru turneu] final. Jocurile din 
semifinale se vor disputa în zilele de 
1, 2 și 3 septembrie, iar cele din 
cadrul turneului final în zilele de 7, 
8, 9 și 10 septembrie.

3. Germania

la canoe 2 
probe pen- 
încă de vi-

R. P. Ungare, Italiei șl Austriei. Sîm
bătă după-amiază s-a disputat o se
rie de recalificare la care au partici
pat toate celelalte echipaje înscrise. 
Primii trei clasați în această se>ri« 
au obținut dreptul de a participa »- 
lături de celelalte șase echipaje, ta 
întrecerea finală. Rezultatul a fost ur
mătorul : 1. R. S. Cehoslovacă 4:44,2;
2. R. P. Bulgaria 4:48,2 ; 
4:50,2.

CAIAC 2 FETE. Ca și 
băieți, în cadrul acestei 
tru finală se calificaseră, 
neri. 6 echipaje : U.R.S.S., R. P. Un
gară, R. P. Polonă, Germania, Da
nemarca și R. S. Cehoslovacă. Reca
lificarea, disputată sîmbătă după-a
miază, a dat naștere unui incident 
puțin obișnuit. La jumătatea cursei 
(250 m) arbitrii concursului au oprii 
întrecerea și au readus echipajele ia 
start pe motivul că... echipajul aus
triac greșise startul. In momentul în 
care cursa a fost oprită, concurentete 
noastre Maria Szekely și Elena Li- 
palii conduceau cu o lungime fțe 
barcă, iar echipajul italian pierduse 
speranța de a se mai califica în fi' 
notă. Redisputat.ă, cursa s-a încheiat 
cu următoarele rezultate: 1. Italia 
2:08,8; 2. Austria 2:10,0; 3. R. P. 
Romină (Lipalit, Szekely) 2:10,1 ; 4, 
Australia 2:14,1 ; 5. S.U.A. 2:21,1.

ȘTAFETA 4x500 M. Din cele 18 
echipaje înscrise la această probă, în 
finală s-au calificat doar 6, printre 
care și formația reprezentantivă a 
țării noastre. Faptul acesta poate fi 
considerat ca un succes. După desfă
șurarea întrecerii, echipele Germaniei, 
R.P. Ungare și U.R.S.S. se anunță 
favorite. Nu este însă mai puțin a- 
devărat că și echipajul nostru, care 
este foarte omogen și care a mani
festat o formă bună, poate aspira la 
o medalie de bronz. Iată rezultatele: 
seria I: I. U.R.S.S. 7:53,8; 2. R. P. 
Polonă 7:57,5; 3. Olanda 7:58,4; 4. 
Italia 7:59,2; Seria a II-a: 1. Ger
mania 7:43,9; 2. Danemarca 7:52,2;
3. Suedia 7:55,0; 4. Finlanda 8:21,2. 
Seria a 111-a: 1. R. P. Ungară 
7:50,0; 2. R. P. Romînă (Vernescu, 
Anastase-scu, Sideri, Teodorof) 7:58,2;
3. Australia 8:09,0; 4. Anglia 8:11,5. 
Primele două echipaje din fiecare se
rie s-au calificat în finală.

In celelalte probe disputate sîm
bătă pe lacul Albano pentru finale 
s-au calificat următorii: CAIAC 1 
BĂIEȚI : Hansen (Danemarca), Fre- 
derikson (Suedia), Ruismanen (Fini)', 
Șolosy (R.P.U), Lange (Germ.), Ol
sen (Norv.), Rhodes (Anglia), Hasa- 
nov (U.R.S.S.), Zilioli (Italia). Dim 
tre aceștia cele mai mari șanse de 
a se oalifica în primele locuri le 
au, în primul rînd, maghiarul Solosy, 
danezul Hansen și suedezul Frederik- 
son ; CAIAC 1 FETE : Walkowiak 
(R. P. Polonă), Lindmark (Suedia)', 
Werner (Danemarca), Seredina 
(U.R.S.S.)', Fried (R.P.U.), Kirolainen 
(Fini.), Zenz (Germ.), Zanardi (ItȚ, 
Krutova (R. S. Ceh.). Concurenta 
sovietică Seredina a arătat o formă 
excelentă, dovedindu-se 
favorită a întrecerii.

Finalele în toate cele 7 
caiac-canoe vor avea loc 
amiază pe lacul Albano.

principala

probe de 
luni după


