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MARȚI ȘI MIERCURI S-AU DESFĂȘURAT LUCRĂ
RILE SESIUNII EXTRAORDINARE A MARII ADUNARI 
NAȚIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMINE.

TOVARĂȘUL GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ A PRE
ZENTAT RAPORTUL „SITUAȚIA INTERNAȚIONALA ȘI 
POLITICA EXTERNA A REPUBLICII POPULARE RO
MI NE“.

SESIUNEA CONSTITUIE O EXPRESIE A HOTARIRII 
REPUBLICII POPULARE ROMINE DE A-ȘI ADUCE ȘI 
PE VIITOR CONTRIBUȚIA LA TRIUMFUL PRINCIPII
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ZARMĂRII GENERALE ȘI TOTALE, LA CONSOLIDAREA 
PĂCII IN LUME.
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Sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

J Imnul Republicii Populare Rornîns a răsunat aseară la Basilica di Massenzio
< ,   —.— —.——------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------— ■ “•

! DUMITRU PÎRVULESCU
- ►

campion olimpic la lupte!
- ►

Alte mari succese: medalie de argint—Ion Cernea, medalie 
:: de bronz—Ion Jăranu, Mihai Sultz pe locul V

Marți 30 august s-au deschis lucră
rile sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne.

Deputății au primit cu puternice a- 
plauze pe conducătorii 
statului.

In loja din dreapta
luat loc tovarășii : Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe A- 
postol. Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru ~ 
ghici, Alexandru Moghioroș, 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
dru Bîrlădeanu.

In loja din stînga incintei 
loc tovarășii: Ion Gheorghe 
Anton Moisescu, Mihail Ralea, Gheor
ghe Stoica și ceilalți membri ai Pre
zidiului Marii Adunări Naționale.

La deschiderea sesiunii au asistat 
șefi ai misiunilor diplomatice acredi
tați la București. Au fost de față con
ducători ai instituțiilor centrale, ai or
ganizațiilor obștești, fruntași în muncă 
din întreprinderile Capitalei, oameni 
de știință și cultură, ziariști romîtn 
și corespondenți ai presei străine.

Tovarășul Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări Naționale, 
a deschis lucrările sesiunii.

Marea Adunare Națională a adoptat 
în unanimitate ordinea de zi care cu
prinde un singur punct: „Situația in

ternațională și politica externă a Re
publicii Populare Romîne".

Primit cu puternice aplauze, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al C.C. al P.M.R., membru al 
Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
prezentat raportul : „Situația interna
țională și politica externă a Republi
cii Populare Romîne".

Lucrările sesiunii continua.
★

In cursul zilei de marți, Comisia de 
politică 
ționale 
cru.

partidului și

incintei au

Dră- 
Dumitru 
Sălâjan, 
Alexan-

aU luat 
Maurer,

externă st Marii Adunări Na- 
s-a întrunit în ședință de lu-

Icri lucră- 
Marii

dimineață au continuat 
rile sesiunii extraordinare a 
Adunări Naționale a R.P. Romîne.

Ședința a 
de tovarășul 
președintele 
nale.

S-a trecut
portului prezentat de tovarășul Gheor
ghe Ghcorghin-Dej, prim secretar al

fost deschisă la ora 9,
Constantin Plrvulescu,

Marii Adunări Nafio-

la discuția asupra ra-

C.C. al P.M.R., membru al Prezi
diului Marii Adunări Naționale, pri- 

„Situația internațională și po- 
externă a ........ ~

vind : 
litica 
Romîne".

Primit cu vii 
vîntul tovarășul 
rer, membru al 
C.C. al P.M.R.,

Republicii Populare

aplauze a luat cu- 
Ion Gheorghe Mau- 
Biroului Politic al 
președintele Prezi

diului Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne. Subliniind că actuala 
dezbatere din cadrul Marii Adunări 
Naționale în legătură cu situația in
ternațională și politica externă a Re
publicii Populare Romîne demonstrea
ză avîntul impetuos cu care poporul 
nostru apără cauza păcii și hotărîrea 
țării noastre de a milita ca și pînă 
acum pentru promovarea coexisten
tei pașnice, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a propus în numele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale și a gu
vernului ca în fruntea delegației 
mîne la cea de a 15-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. să fie 
desemnat tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

Propunerea a fost primită de de
putății Marii Adunări Naționale cu 
puternice și îndelungate aplauze.

In continuare au luat cuvîntul. la 
discuții, deputății : Victor Bolojan, 
circumscripția electorală Derna, re
giunea Oradea, Traian Ionașcu, cir
cumscripția electorală Fundulea, re
giunea București, loan Moldovan, cir
cumscripția electorală Filimon Sîrbu, 
orașul București, general dc armată 
Iacob Tecln, circumscripția electo
rală Buziaș, regiunea Timișoara, Ni
colae Nicșan, circumscripția electo
rală Coșcreni, regiunea București, An
ton Breitenhofer, circumscripția elec
torală Săcălaz, regiunea Timișoara, 
Virgil Trofin, circumscripția electo
rală Zeletin, regiunea Bacău, Jnstin 
Moisescu, circumscripția electorală 
Hîrlău, regiunea Iași, Maria Rosetti, 
circumscripția electorală Călimănești, 
regiunea Pitești.

După o scurtă pauză, primit cu vii 
aplauze a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
ședințele Consiliului Central al 
dicatelor.

Au luat apoi în continuare cuvîn
tul la discuții deputății : Lndovic 
Takacs, circumscripția electorală Lu
duș, regiunea Cluj, Agripina Chișcă, 
circumscripția electorală Buhuși, re
giunea Bacău, Gheorghe Călinescu, 
circumscripția electorală Balotești, re
giunea București, Stanciu Stoian, cir-

cumscripția electorală Buzău-Vcst, ■ • 
regiunea Ploiești, Nicolae Dașcovici,” 
circumscripția electorală Alex. Sabia, ■■ 
orașul București, Mihail Ralea, cir-” 
cumscripția electorală Huși, regiunea .. 
Iași.

Primit cu vii aplauze, în încheierea •• 
discuțiilor a luat cuvîntul tovarășul x 
Cbivu Stoica, membru al Biroului f 
Politic al C.C. al P.M.R., președintele Ț 
Consiliului de Miniștri. J

Marea Adunare Națională a votat Ț 
apoi în unanimitate următoarea ho- î 
tărîre : T

„MAREA ADUNARE NAȚIONA- ♦ 
LĂ A REPUBLICII POPULARE RO-1
MÎNE, ÎNTRUNITĂ ÎN ZILELE DE f
30 ȘI 31 AUGUST a.c., ÎN SESIU

ro

Bi-
pre- 
Sin-

NEA EXTRAORDINARĂ, APROBA 
RAPORTUL PREZENTAT DE TO
VARĂȘUL GHEORGHE GHEOR
GHIU-DEJ, PRIM SECRETAR AL 
COMITETULUI CENTRAL ĂL PAR-

ION CERNEADUMITRU PÎRVULESCU

De la Roma, trimișii ziarului nos
tru ne-au transmis aseară tirziu o 

TIDULUI MUNCITOI’ESC ROMÎN, t care va umple de bucurie și de 
MEMBRU ĂL PREZIDIULUI MA- Xnli’ldrie mimile _ iubitorilor de sport 

, „ - — — 4- ciui tara noastra: luptătorii romiru,
RII ADUNĂRI NAȚIONALE CU [^însuflețiți de un fierbinte patriotism, 
PRIVÎRE LA SITUAȚIA INTER-Țs-az/ întrecut pe sine și după Intîl- 
NĂȚIONĂLĂ ȘI POLITICA EX- Ț7« dzrze cu cei mai buni sportivi din 
TERNĂ Ă GUVERNULUI REPU- Tl,ltreaRa lume, au reușit să adină pa- itKNA A MJVLKWULU1 je/ 3 nledahi olimpice, dintre care
BLICII POPULARE ROMÎNE". tuna de auri

Hxviv.x-f Noaptea tirziu, la Basilica di Mas- 
de politicalsenzio, led lumina reflectoarelor, stea- 
Naționale, T a los^ înălțat pe cel mai

înalt catarg, iar imnul maiestuos al 
Republicii Populare Romîne a răsunat 
puternic, in cinstea marii victorii re
purtate de Dumitru Pîrvulescu. Făcînd 
dovada unei excelente pregătiri, arun- 
cind în focul luptei sportive ultima 
picătură de energie — numai în cursul

Proiectul de hotărîre a fost prezen
tat în numele Comisiei < 
externă a Marii Adunări Naționale, 
de deputatul Mihail Cruceanu, preșe
dintele comisiei.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, Marea Adunare Națională a 
votat apoi în unanimitate, următoa
rea hotărîre propusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, în numele Prezi-, . 
diului Marii Adunări Naționale și aîț^ru^de teri ef a susținut 3 meciuri 
Consiliului de Miniștri al Republicii* 
Populare Romîne : *

„MAREA ADUNARE NAȚIONA-* 
LA A REPUBLICII POPULARE RO-! 
MINE HOTĂRĂȘTE CĂ DELEGA-! 
ȚIĂ REPUBLICII POPULARE RO-J 
MÎNE LA A 15-A SESIUNE A OR
GANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE 
SA FIE CONDUSĂ DE TOVAR k-j 
ȘUL GHEORGHE GHEORGHIU-; 
DEJ". ;

Tovarășul Constantin Pîrvulescu a) 
declarat apoi închise lucrările sesiu-; 
nii extraordinare a Marii Adunări ’ 
Naționale. *

— Dumitru Pîrvulescu și-a văzut în
deplinit visul de aur al oricărui spor
tiv, cucerind titlul de campion olimpic.

In redacția noastră a domnit teri o 
atmosferă febrilă. Ii știam pe luptă
torii noștri angajați in întreceri deci
sive. In așteptarea telefonului, care 
ni se părea că întîrzie mai mult ca 
oricînd. am alergat pe toate und->'- 
aparatului de radio, pentru a afla cu 
un minut mai devreme ultimele știri 
de la Roma. Printre zecile de rezul
tate comunicate în mare viteză, ni 
s-a părut că am auzit și vestea splen
didului succes al lui Dumitru Pirvu- 
lescu. Dar înțelesesem oare bine? La

(Continuare în pag. a 4-a)
(Agerpres)

In timpul iuucu_iktu_ sesiunu extjajrutnafv a Maru Adunări Nafipna^
Eoțpi A ger preș

„Alergînd" 
prin Roma...

Pe Nikolai Ozerov, popularul crai
nic sportiv al postului de radio 
Moscova, l-am căutat b oră întrea
gă, prin toată Roma. Uf ! Iată-1 ! 
Se putea ? La box !

Ii șoptesc la ureche : „A început 
finala de floretă. Nu vii ?“ Nici un 
răspuns. In ring îl recunosc pe Ghe- 
nadi Șatkov. Lovește năpraznic. In 
mai puțin de un minut tunetele din 
sală anunță victoria lui Ghenadi. 
Ozerov exultă. Fugim la scrimeri.

Ce noroc ! Pe planșă - Jdanovici. 
Asaltul decisiv. Privim în grabă ta
bela uriașă. In caz de victorie... în
cepe asaltul. 2-2, 3-3. Și apoi, ful
gerător, 5-3 ! Urale. încerc să pă
trund. Zadarnic. Ies din sală. Necă
jit. Pe culoar, deschid o ușă, la In- 
timplare. Surpriză. Christian d’Orio- 
la. marele învins al finalei. E obo
sit, însă ca orice francez, niciodată 
tăcut :

— Asta e ! A cîștigat cel mai bun, 
le meilleur. Nu-mi pare rău. E o 
adevărată plăcere să pierzi în fața 
unui asemenea om...

Floretistul răsucește butonul apa
ratului de radio... Paria Roma : „în 
seara asta, de pe firmamentul scri
mei a căzut o stea : Christian d’O- 
riola. In schimb a apărut o alta, 
la fel de strălucitoare : Jdanovici. 
O nouă răsucire de buton. Monte 
Carlo... Pe un fond de ovații, dialog:

— Vă pare bine că ati cucerit 
medalia de aur ?

— Bezuslovno, fără îndoială ! — se 
aude răspunsul lui Jdanovici, care 
parc să ascundă nuanța: „iată o 
întrebare inutilă**.

— Cîți ani aveți 7
- 22.
— Și cîod ați început scrima ?
— Acum șapte ani.
— Care a fost cel mal puternic 

adversar în acest concurs ?
— Prietenul meu Sislkin.
Un scurt intermezzo muzîcal : ,,A 

rividercl Roma !** Christian d’Oriola 
îmi zîmbește amar. Pare să spună : i 
„Crezi că e pentru mine ?“ <

De fapt era nentru GGrardin, an- I 
trenorul cicliștilor rutieri francezi, 1 
invitat imediat la microfon.

— Cum explicați înfrîngerea cicliș
tilor francezi ?

— Multe de spus. Poate căldura...
— Dar Kapitonov ?
— Un învingător indiscutabil. O 

victorie a voinței și a reflexului.
...Pe Ozerov l-am regăsit tîrziu 

de tot. Vesel.
— Știi că am fost în sat? Au tras 

de mine confrații... Țineau morțiș 
să-1 vadă pe Kapitonov. Ce era să 
fac ?,.. Am intrat tiptil... Viktor 
dormea. Uitase lumina pe noptieră. 
Dormea cu medalia de aur pe niept. 
Ca un copil... Cum spunea G6rar- 
din ? ...A reflexului ? Nu-i rău
spus... Numai că e un reflex... con
diționat de vreo 10 ani de muncă 
neîntreruptă.

★
Și în clipa asta, vrînd nevrînd, a 

trebuit să cedez locul din fața apa
ratului de radio. Colegul de la na- 
tație voia să nrindă Berlinul. Pen
tru Ingrid Kramer, dubla campioa
nă olimpică..

IOAN GHIRILA
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ASTA-SEARA O INTERESANTA 
INT1LNIRE INTERNAȚIONALA

Metalul București — 
Sport Club Magdeburg

Olaru a pierdut întîlnirea cu
După un meci anost. Con- 
Bîlă a obținut decizia la 
în fața lui Kunze Peter- Ca și

I «I t ■

ii ttry »/ a 
V ws»-/ ar

Marți și miercuri au continuat între
cerile finale ale campionatului tenis- 
manilor bucureșteni. Proba masculină

Dinamo Craiova—Dynamo Berlin 13—7
CRAIOVA 31 (prin telefon). Marți 

seara a avut loc pe stadionul C.F.R. 
din localitate în fața a 5000 de spec
tatori întîlnirea internațională dintre 
echipele Dinamo Craiova și Dynamo 
Berlin. Localnicii au cîștigat detașat, 
cu scorul de 13—7. In cel mai fru
mos meci al galei, Andrei Farcaș a 
învins la puncte pe Piesker.

O frumoasă victorie a realizat și 
Vasile Vintilă (cat. muscă), care a 
învins prin k.o. în repriza a treia pe 
Rtihnau. La categoria cocoș, M. Ma
rinescu a fost net superior lui Lan- 
tenkslang și a obținut decizia la 
puncte. La categoria semiușoară Va
sile lonescu a întrecut clar la puncte 
pe Marring.

Iosif
Sattler, 
stantin 
puncte 
la București, Wensierski l-a învins pe 
Buzatu, de data aceasta mai clar. 
Traian Stuparu a dispus la puncte în 
limitele categoriei mijlocii de Frank 
Harald.

La categoria semigrea Ion Ferentz 
a obținut o decizie de egalitate în

meciul cu Olil- In ultimul med al 
galei Motkus (Dynamo Berlin) a cîș' 
tigat prin neprezentarea adversarului.

R. SGHIXTZ și 
S. VENERIU 
corespondenți

Astă-seară se va deslășura pe sta
dionul Republicii o interesantă reuniu
ne internațională în cadrul căreia se 
vor întîlni echipele Metalul Bucu
rești și Sport Club Magdeburg.

Iată programul galei în ordinea 
categoriilor :

M- Cristea-Walter Czysch; A. Ol- 
teanu-H. Ziegler; E. Dinu-W- Barbyer;
D. Done-H. Liwowschi; Gh. Dumitru- 
A. Siegl; D. Enuf-P- Thomas; D. Rizea-
E. Barnick; V. Vîlvari-P. Kdniger; 
Z. Cioctrlan-J. Grothe; V. Ghefu-W. 
Kdnerth.

Reuniunea va începe la ora 19,30.

'mc*Alx .

Pe ringul

Boxerii romini din nou i

CAMPIONATUL DE MARE FOND 
AL JUNIORILOR

Azi la ora 15 vor iua startul, din 
fața I. S. Loto-Pronosport din calea 
Victoriei, cicliștii participanți la cea 
de a patra ediție a campionatului re
publican de mare fond rezervat junio
rilor.

întrecerea măsoară 300 km împăi- 
țiți în patru etape: joi 1 septembrie 
etapa 1: șoseaua București—Alexan
dria 100 km, plecarea și sosirea km 7 ; 
vineri 2 septembrie etapa a Il-a: șo
seaua București—Giurgiu 80 km. Ple
carea și sosirea km 8 ; simbătă 3 sep
tembrie etapa a IlI-a contracronome- 
tru individual: șoseaua București — 
Urziceni 30 km. Plecarea și sosirea 
km 11,500 : duminică 4 septembrie eta
pa a IV-a: șoseaua Bucuiești—Găești 
90 km. Plecarea și sosirea km 8.

a revenit pe merit reprezentantului clu
bului Progresul, Eugen Cristea care a 
învins în partida finală pc C. Năstase 
cu 5—7, 2—6, 7—5, 6—2, 
alte rezultate importante :
mei, finala : J. Namian, E. Stăncescu- 
El. Roșianu, M. Nasta 6—4, 6—3, dublu 
bărbați, semifinale : Caralulis, Zaco-p- 
ceanu-Bădin, Georgescu 3—6, 6—0,
6—4, dublu mixt, semifinale : J. Na
mian, Caralulis-M. Nasta, Bardan 6—1, 
6—3, Fl. Roșianu, Chivaru-E. Stăncescu, 
Crjstea 4—6, 6—3, 6—0. Azi, cu înce
pere de la ora 15,30 pe terenurile Cen
trului de antrenament nr. 2 se vor des
fășura finalele probelor de dublu băr- 
^Mi (Caralulis, Zacopceanu-Cristea, 
Năstase) și dublu mixt (Namian, Ca- 
ralulis-Roșianu, Chivaru).

Știința Cluj—Diosgyor 4—4 (3—1)

ROMA 31. La Palazzo dello Sport 
au continuat întrecerile din cadrul 
turneului olimpic de box. Marți au 
urcat treptele ringului patru boxeri 
roinîni: Mihalic, Monea, Stoenescu și 
Negrea. Evoluția ptigil iști lor noștri a 
fost așteptată cu interes de publicul 
italian care a apreciat stilul comba
tiv și eficace al boxerilor romini. De 
data aceasta reprezentanții noștri au 
avut adversari mult mai puternici de- 
cît colegii lor de echipă care au boxat 
în primele reuniuni. Iosif Mihalic l-a 
întîlnit pe Jarvenpăâ (Finlanda). 
Jarvenpăâ, boxer foarte puternic, a 
atacat decis de la primul sunet de 
gong. Mihalic părea surprins la în
ceput, puncta rar, dar a blocat foarte 
bine toate loviturile adversarului. In 
repriza următoare el iese la atac și 
caută să aplice o lovitură decisivă. 
Jarvenpăâ însă se apără bine. Totuși, 
semiușorul nostru plasează cîteva la
terale la cap care-i aduc avantaj. In 
ultima repriză ambii boxeri se anga
jează într-o luptă infernală. Mai rapid, 
Mihalic reușește să trimită cîteva serii 
la corp și la cap. Spre sfîrșitul meciu
lui ambii pugiliști dau semne de obo
seală. Reprezentantul nostru reușise 
însă să-și asigure punctele necesare 
victoriei.

Ion Monea l-a întîlnit în cadrul ca
tegoriei mijlocie pe experimentatul 
Paparizov (R. P. Bulgaria). După 
scurte tatonări, cei doi boxeri fac un 
schimb de lovituri la corp, fără ca 
vreunul să obțină avantaj. Paparizov 
se ferește tot timpul de dreptele lui 
Monea, Jar pe la mijlocul reprizei el 
recepționează două puternice croșee de 
dreapta la cap. In cea de a doua re
priza, Monea pornește hotărît la atac 
și, în urma unui excelent croșeu de 
stingă își trimite adversarul la podea, 
dar Paparizov e salvat de gong. In 
ultima repriză boxerul romîn atacă 
cu aceeași hotărîre și trimite lovituri 
după lovituri, care-l zdruncină serios 
pe Paparizov. Acesta boxează cu ca
pul înainte și comite dese obstrucții, 
fapt pentru care e făcut atent de arbi
trul din ring. In unanimitate, juriul 
acordă decizia boxerului romîn.

Gheorghe Negrea a obținut marți 
cea de a treia victorie romînească. El 
l-a întîlnit pe boxerul de culoare Oy- 
vello (Uganda). Oyvello a început 
partida foarte rapid și a căutat să pla
seze cîteva lovituri de la distanță,

GHEORGHE NEGREA

n< 
d< 
ta 
C£ 
ai
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a 
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dar Negrea blochează atent toate a- 
tacurile adversarului și eschivează 
foarte bine. Boxerul din Uganda prac
tică un box periculos cu capul. Spre 
sfîrșitul primei reprize Negrea expe
diază un puternic croșeu de dreapta 
urmat de o directă de stînga la figu
ră care-l zdruncină pe Oyvello. In 
repriza a doua, atacat continuu, Oy
vello comite obstrucții și fuge tot 
timpul. El primește un avertisment 
pentru atacuri cu capul. Ultima repri
ză este la discreția boxerului nostru 
care, spre sfîrșit primește un avei C 
tisment pentru imaginare lovituri su»> t< 
centură. Totuși, juriul acordă în una
nimitate decizia la puncte boxerului 
romîn

ti 
fi 
ti 
n

V. Jdanovici (O
Ol ga Szabo, 

s-au
ROMA 31. Marți seara, la Palazzo n

dei Congressi a fost cunoscut primii, r
campion olimpic la scrimă. Acesta ț
este tînărul reprezentant al Uniunii 1
Sovietice Viktor Jdanovici care, prin r
întreaga sa comportare din turneui ,s
individual (dar mai cu seamă din ;
finală) a entuziasmat publicul, fn e
finală Jdanovici a dominat categoric. 
întreeîndu-și toți adversarii.

De un foarte ridicat nivel tehnic, ș 
turneul de floretă bărbați a scos în a 
evidență valoarea apropiată a -Mio- ‘ 
rității trăgătorilor, ceea ce a , ]

Baschatbaliștii chinezi învingători 
in jocurile din Capitală 

întîlnirea internațională de baschet 
dintre reprezentativa feminină de tine
ret a R. P. Chineze și selecționata Ca
pitalei, desfășurată aseară pe terenul 
din incinta velodromului Dinamo, s-a 
încheiat cu victoria la limită a oaspe- 
telor : 60—59 (31—29). întîlnirea
masculină dintre selecționatele de tine
ret ale R. P. Chineze și ale orașului 
București s-a soldat cu victoria baschet- 
balistilor chinezi cu scorul de 59—52 
(29—23).

Reprezentativele de tineret ale R. P. 
Chineze își continuă turneul în țara 
noastră jucînd vineri după-amiază, de 
la ora 16, pe terenul Petrolul din Plo- 

în compania selecționatelor lo-

CLUJ (prin telefon'). Echipa Știin
ței a susținut marți o nouă partidă 
internațională, avînd de astă dată ca 
adversar formația maghiară Diosgyor. 
In prima repriză. Știința a condus

în cea de 
meciul s-a 

de egalitate:

a doua a slăbit 
încheiat cu un

4—4. Autorii

C.S. M.S. Iași— 
Salgotarjan 5-7 (5-4)
IAȘI 31 (prin telefon). Peste 10.000 

de spectatori au asistat la o partidă de 
un 
cat 
lor 
tin 
min. 10 : Csâki ; min. 14 și 27 : Vasas; 
min. 34 : Constantin ; min. 38 : Milea, 
min. 39: Dram; min. 47: Csaki; min. 
56: Vasas; min. 69: Csâki.

(P. CODREA și GH. VASILIU, 
coresp.).

cu 3—1, 
alura și 
rezultat 
golurilor: Mateianu (min. 17 și 31),
Moldovan (min. 20) și Marcu (min.
56), respectiv Matisz (min. 21 și 58). 
Ivăn (min. 54) și Torok (min. 66).

F. LASZLO

Ingrid Krămer a cîștigat 
și cea de-a doua medalie de aur

bun nivel tehnic în care s-au mar- 
nu mai puțin de 12 goluri, autorii 
fiind în ordine : min. 2 : Conslan- 
; min. 5 : Demien ; min. 8 : Vasas;

MECIURI AMICALE
C.S.M. Brăila—Metalul București 
1-0 (1-0) ; C.S. Oradea—Recolta Că
rei 2-6 (1-2); Mureșul Tg. Mureș — 
C.S.M. Sibiu 1-2 (0-1) ; C.S.M Cluj— 
Someșul Cluj 4-2 (2-1) ; C.F.R. Bu
zău—Flacăra Moreni 6-3 (2-2) ; Rul
mentul Bîrlad—Unirea lași 3-2 (2-0); 
C.S.M. Baia Mare—A.S. Unirea Dej 
10-2 (9-0) ; Gloria Bistrița—Dinarno 
Săsar 0-0.

ROMA 31. — In întrecerile de natație 
și sărituri desfășurate marți și miercuri, 
o impresie excepțională a făcut cea de 
a doua victorie a săritoarei germane 
Ingrid Krămer. După ce sîmbătă în- 
trecuse de o manieră impresionantă 
pe toate celelalte favorite ale concursu
lui de sărituri de la platformă, marți 
Ingrid Krămer a terminat victorioasă 
și în proba de sărituri din turn. Rezul
tate tehnice : 1. INGRID KRAMER
(GERMANIA) 91,28 p — campioană olim
pică ; 2. Paula Pope (S.U.A.) 88,94 p. ;
3. Nina Krutova (U.R.S.S.) 86,99 p. ;
4. Iuno Irwin (S.U.A.) ; 5. Raisa Goro- 
kovskaia (U.R.S.S.); 6. Natalie Thomas 
(Anglia). Alte rezultate :

200 m bras bărbați finală : 1. W. D. 
MULLIKEN (S.U.A.) 2:37,4 - record
olimpic ; 2. Osaki (Jap.) 2:38,0; 3. Men- 
sonides (Ol.) 2:39,7; 4. Heninger (Germ.) 
2:40,1; 5. Lazzari (It.) 2:40,1; 6. Gather
cole (Australia) 2:40,2.

100 m fluture femei finală: 1. C. J. 
SCHULLER (S.U.A.) 1:09,5 - record
olimpic ; 2. F. Hegmskerk (Ol.) 1:10,4 ;

3. J. Andrew (Australia) 1:11,2 ; 4. S 
Watt (Ang.) 1:13,3; 5. A. VoorbiJ (Ol.) 
1:13,3; 6. Belovezkaia (U.R.S.S.) 1:13,3.

400 m liber bărbați ; S-au calificat în 
finală: Somers (S.U.A.) 4:19,2 - record 
olimpic ; Jamanaka (Jap.) 4:21,0; Black 
(Ang.) 4:21,9 — record european; Rose 
(Australia) 4:22,5 ; Konrads (Austr.) 
4:21,3; McLachlan (Africa de Sud) 4:25.9; 
Fukui (Jap.) 4:26,7; Lenz (S.U.A.) 4:29,2.

4x100 m mixt femei : S-au calificat 
pentru finală : Olanda 4:44.7 - record 
olimpic ; Anglia, Germania, R.P.U.,
U.R.S.S., S.U.A., Australia și Japonia.

100 m spate bărbați serii — l : Monck- 
ton (Austr.) 1:04,4, Csikany (R.P.U.)
1:04,5; Wagner (Ger.) 1:04,7; II : Bennett
(S.U.A.) 1:02,0 — record olimpic; Bar
bier (U.R.S.S.) 1:03,5; Dietze (Ger.)
1:04,0; III : Christophe (Fr.) 1:04,0; Sykes 
(Ang.) 1:04,8; Wheaton (Can.) 1:05,7: IV: 
Theile (Austr.) 1:03,1; Sinmar (U.R.S.S.)
1:04,6; Avellone (it.) 1:05,4; V: McKin
ney (S.U.A.) 1:02,4; Espeleta (Arg.)
1:04,7; Grenner (Fini.) 1:04,7.
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ASTĂZI SE DISPUTĂ ULTIMELE MECIURI DIN CONCURSUL SPECIAL PRONOSPORT (OLIMPIC)
• IN PREAJMA CONCURSULUI PRONOSPORT DE DU

MINICA • AU APARUT NOILE REGULAMENTE PRONO
SPORT PRONOEXPRES ȘI LOTO-CENTRAL • NUMERELE 

PRONOEXPRES
nică, în programul căruia apar meciu
rile primei etape din campionatele noa
stre. Echipele fac ‘ultimele pregătiri, an
trenorii definitivează formațiile pe care 
le vor prezenta în etapa inaugurală iar

Astăzi se desfășoară în Italia ulti
mele 5 partide din programul concursu
lui special Pronosport (Olimpic). In mo
mentul de față o variantă cu toate re
zultatele exacte la acest concurs se 
zlntă astfel :

I. Anglia-Brazilla (3-4), pronostic
U. Turcia—R.P. Bulgaria (0-3). 

Hostie 2
III. Danemarca-Argentlna (3-2). 

Hostie 1
IV. Peru—Franța
V. Turcla-R.P.F. 

Hostie 2
VI. Anglia-Italia (2-2), pronostic X
VII. Danemarca—R.P. Polonă

pronostic 1.
Partidele care au loc 

VIII. R.P. Bulgaria-R.P.F. 
XX. Franța—R.P. Ungară, 
Turcia, XI. R.P. Polonă—Argentina, XII. 
Italia—Brazilia. Rezultatele concursului 
vor fl cunoscute vineri dimineața.

începe campionatul. Dar toată aten
ția participanților la Pronosport se în
dreaptă acum spre concursul de duml-

pre-

2 
P ro

pro-

2
Iugoslavia (0-4). pro-
(1-2), pronostic

(2-1),

astăzi sînt : 
Iugoslavia. 

X. R.A.U.—

Qfonosport
participanții la Pronosport se docu
mentează asupra fiecărei întîlniri. Toc
mai în scopul de a-i ajuta în privința 
unei cît mai complete documentări, la 
agenția centrală Lot.o-Pronosport din 
Capitală se va transmite în fiecare vi
neri, la ora 18.30, prin stația de ampli
ficare, un material cu ultimele pregă
tiri ale echipelor din program, formații 
probabile etc.

★
Tragerea pentru fondul suplimentar 

fle preoții in yalvare de 250.000 lei, a-

cordat posesorilor de bilete „EXPRES ( 
OLIMPIC*4 participanți la concursurile' 
Pronosport din 14—21 și 28 august, ca 
și la concursul special Pronosport (O- 
limpic), are loc astăzi In calea Victoriei 
nr. 9.

O La agențiile Loto-Pronosport au 
fost puse în vînzare noile regulamente 
Pronosport, Pronoexpres și Loto Cen-i 
trai, care intră în vigoare încejbînd de 
astăzi.

Premiile concursului Pronosport din 
28 august. In urma trierii și omologării 
variantelor depuse la concursul PRO
NOSPORT nr. 35 din 28 august au fost 
stabilite următoarele premii :

113,30 variante cu 12 rezultate exacte’ 
a cîte 481 lei.

1.575,50 variante cu 11 rezultate exacte 
a cîte 41 lei.

9.709,20 variante cu 10 rezultate exac
te a cîte 10 lei.

Fond de premii : 218.071 lei.
★ < 

tragerea Pronoexpres din 31 au- 
au fost extrase din
numere :

La 
gust 
rele

urnă următoa-

24 3323 49 11 34

Numere de rezervă : 
Fond de premii : 447.647 leL
Rubrică redactată de I, 4 &oio-Pro- 

nospoft. J■“

10 35. Ingrid Kramer este deosebit de „asaltată'1 tn aceste zile de către a- 
motorii de autografe. Este și firesc, tînăra înotătoare germană fiind pose

soarea a două medalii de aur. ''
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dazzo dello Sport

gători
a de așteptat, N. Stoe- 
o misiune cit se poate 
meciul cu Diallo (Fran- 
i a boxat timorat, fapt 
idicat să se prezinte la 
valoare, și a pierdut

★
niază boxerii 
victorii. La

auromîni 
categoria 

•seu l-a trimis la podea 
iul minut pe elvețianul

EA DOBRESCU

iad ’ a mai rapidă vie- 
CefeSlt reprezentant al 
C Gheorghiu, ș-a caii- 
următor prin neprezen- 

irului său (Kirsch-Ger-

năr impresionant de ba
cei ce au avut de sus- 
a examene pentru call- 
in tur în altul a fost și 

nostru Tănase Mure- 
ce a trecut, destul de 
ii în optimi, el a fost 

întrecere — tot prin 
rturi. O dată cu Mure- 
părăsit întrecerea carn

al Alian lay (Anglia) 
'ean Magnați. Mureșanu 
raj pentru calificarea în 
maghiarul Fiilop și ger- 
deoar c toți aveau ace- 
c vi1 S-au calificat

it următorul clasament: 
IDANOVIC1 (U.R.S.S.) 
•npion olimpic: 2. luni 
S.S.) 4 v i 3. Albert 
A.) 3 t> — după baraii 
tjda (R.P.P.) 3 u.d.b.i 
er (U.R.S.S.) 3 v d.b.) 
sset (Franța) 2 o • 7. 
(Anglia) 2 v; 8. Cris-
(Franța) 1 v.

mneață au intrat în în- 
•etistele. S-au prezentat 
mte care au fost îm- 
crii. Chiar dhi acest tur 
va trăgătoare valoroase 
și poloneza Kaczmar- 
itantele noastre s-au 
e și au obținut califi- 
lurile de finală. Olga

In cursa ciclistă individuală pe circuit

Viktor Kapitonov (U. R. S. S.) a realizat
o splendidă performanță cucerind medalia de aur!

Ion Cosma s-a clasat pe locul V

ROMA 30 (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Fiorii amurgului au cuprins de mult 
zidurile Romei. în văzduh continuă 
să alerge cu viteza gîndului veștiie 
despre izbînda sovieticului Kapitonov, 
în Italia, țară în care sportul cu pe
dale se bucură de o foarte multă 
popularitate și de o îndelungată tra
diție, la aceste simbolice Jocuri care 
au strîns la startul lor sportivi cu 
renume din toate colțurile lumii, un 
ciclist sovietic a învins categoric 
toată elita ciclismului amator de pe 
mapamond, ridicînd steagul purpuriu 
pe cel mai înalt catarg I Este o vic
torie extraordinară care a uimit în
treaga lume sportivă și care a făcut 
încă o dată cunoscută marea forță a 
sportului sovietic. în această mare 
întrecere, reprezentantul nostru Ion 
Cosma a obținut un rezultat excelent: 
locul V 1 El a întrecut peste 120 con- 
curenți din 41 țări, printre care foști 
și actuali campioni mondiali și olim
pici : G. Schur, Bailetti, Fornoni ș.a. 
Bravo Cosma I

Pe via di Grottarossa, pe via Ca-, 
ssia și pe via Flaminia, pe care a 
fost înscris circuitul ciclist s-au adu
nat de dimineață mii și mii de ama
tori de ciclism.

Se dă startul. Plutonul multicolor

campion olimpic la floretă
Vico! și (Ecaterina Lazar 
:at în semifinala.

Vicof au fost cîștigă- 
(ambele au totalizat 
iar Ecaterina Lazăr 
a susținut un baraj

Szabo și Maria 
toare de serii 
cite 4 victorii), 
avînd 3 victorii 
cu Evelyn Terhune (S.U.A.) din care 
a ieșit învingătoare. Iată cîteva din
tre celelalte trăgătoare calificate în 
sferturile de finală (din care merg 
mai departe tot cîte 3 sportive): Klei- 
weg (Olanda), Ragno, Colombetti 
(Italia), Rejto, Domblki (R. P. U.), 
Rastvorova, Gorohova (U. R. S. S.), 
Pawlas, lulito (R. P. P.), Le Roux 
(Franța), Schmidt (Germania) etc.

Sferturile de finală au fost cele 
care au oprit din cursă multe 
trăgătoare renumite. Printre acesfea, 
fosta campioană mondială și olimpică 
Alexandra Zabelina (U.R.S.S.), Do
mblki (R.P.U.), Ragno (Italia) și lu
lito (R. P. Polonă). Sportivele noas
tre, dovedind o bună pregătire teh
nică, au fost printre favorite, au rea
lizat victorii concludente și au trecut 
în semifinalele care se vor desfășura 
mîine dimineață. Iată care sînt flore- 
tistele calificate în trei din cele patru 
sferturi (unul este în curs de des
fășurare la ora cînd telefonăm) : Olga 
Szabo, Maria Vicol, Ecaterina Lăzăr, 
Valentina Rastvorova, Galina Goro
hova (U. R. S. S.), Elzbieta Pawlas 
(R. P. P.), Katte Delbarre (Franța), 
Ildiko Rejto (R.P.U.) și M. Roldan 
(Mexic).

'ezentativa de polo a R. P. Romîne a pierdut
mare luptă (2—3) jocul cu echipa U.R.S.S.

Din nou, tribunele au 
la „Stadio del Nuoto", 

cînd s-a disputat jocul 
e reprezentativele R.P. 
R.S.S Din nou emoții 
tabăra noastră și un 

a limită la capătul unei 
tare luptă. Echipele au 
nătoarele formații: R.P. 
Ștefănescu—Bădiță, Za- 
Szabo, Grințescu, Kro- 
: Goichman—Cikvanaia, 
Kartașev — f

Grigorovski. 
ia), 
artida „cheie" 
talia, inițiativa 
ștri. Ei ajung 
că în jumătatea lor de 
iul pregătirii unui atac, 

urma unei scheme tac- 
Zahan aflat în poziție 
tează puternic în bară, 
ine, dar trimite slab în 
astfel o primă și mare 

ieticii contraatacă, dar 
Reintrați în posesia 

rcătorii noștri adoptă o 
eptare, păstrînd mingea 
, Se pasează însă tot

Semeonov, 
Arbitru :

susținută 
aparfine 

primii la

timpul înapoi, astfel îneît poarta ad
versă rămîne nepericlitată. în ultimul 
minut al reprizei Szabo trimite o pa
să la Kroner, acesta este deposedat de 
balon și contraatacul adversarului se 
soldează cu golul înscris de Msveni- 
radze : 1—0.

Imediat după reluare, Grigorovski 
majorează scorul la 2—0 pentru e- 
chipa sa. în continuare, echipa noas
tră acționează nervos, se comit nu
meroase greșeli și Grințescu este eli
minat. Atacăm totuși cu un om in 
minus și la una din acțiunile noastre 
ofensive arbitrul elimină pe Kurrenoi. 
Este din nou egalitate numerică. în 
min. 14,17 Zahan reduce din han
dicap: 2—1. După acest gol, jocul 
devine foarte îndîrjit, formația noas
tră este deosebit de activă, fiind 
Încurajată de punctul marcat. Zahan 
comite însă un fault, este eliminat 
și în această situație Semeonov tri
mite în bară. Cu un om fn pluș so
vieticii presează continuu, obțin o 
nouă bară prin Msveniradze, din ba
ră mingea ajunge la Kartașev, care 
reia în plasă : 3—1 (min 15,58). Din 

Vacest moment 'echipa noastră atiacă 
dezlănțuit, obligînd apărarea adver-

se pune în mișcare cu o viteză care 
uimește dacă ținem seama de faptul 
că ne aflăm la început și că între
cerea, care va dura peste patru ore, 
se desfășoară pe • căldură moleși- 
toare. Primul tur a fost parcurs 
în 20:39 (medie orară 42,456 km). 
In turul II începe o evadare
care avea să creeze multe emoții
atît concurenților din pluton cît și 
spectatorilor care nu contenesc să-i în
curajeze pe rutierii italieni și îndeo
sebi pe Livio Trape. Olandezul Van 
Kreuningen atacă sec și se distan
țează. El are la sfîrșitul acestui tur 
un avans de 23 sec. In turul urmă
tor își mărește avansul la 46 secunde. 
Cicliștii noștri se mențin în apropie
rea marilor protagoniști. In turul IV 
Van Kreuningen are același avans, 
iar în turul V este ajuns de compa
triotul său Hugens. După numai un 
tur avansul lor a crescut la 1:34. 
Plutonul sesizează și pornește un 
atac furibund. Trena din ce în ce 
mai susținută îi sufocă pe cicliștii 
noștri Aurel Șelaru și Gabriel Moi- 
ceanu. Ei abandonează în turul VI. 
Puțin mai tîrziu plutonul condus de 
Zirovnic (R.P.F. Iugoslavia) îi ajun
ge pe fugari. Urmează alte evadări. 
Ion Cosma se află acum într-un grup 
de mijloc, iar Gh. Calcișcă intr-un 
pluton codaș. In turul X traseul este 
străbătut de o nouă veste: sovieticul 
Kapitonov și italianul Trape au pă
răsit plutonul luînd pe cont propriu 
o acțiune temerară. In același me

lon Cosma pornește și el în 
să-i ajungă din urmă pe aler-

ment I
iureș să-t ajungă 
gătorii din plutonul fruntaș. Acțiunea 
lui va fi încununată de succes dato
rită dîrzeniei cu care a rulat pe ul
timii 50 km. Ion Gosma îi ajunge în

Tragerea la sorți efectuată in cursul 
zilei de marți a stabilit următoarele 
serii semifinale ale întrecerilor de 
baschet: seria I : R. S. Cehoslovacă, 
Brazilia, R. P. Polonă, Italia; seria 
a 11-a : Uruguay, U.R.S.S., S.U.A., 
R. P. F. Iugoslavia. Programul prime
lor jocuri, care se vor desfășura în 
cursul zilei de azi, este următorul: 
seria I : R. S. Cehoslovacă — R. P. 
Polonă; Brazilia — Italia; seria a 
Il-a: Uruguay — U.R.S.S.; S.U.A. — 
R. P. F. Iugoslavia, Jocurile din tur
neele semifinale vor continua în cursul 
zilelor de vineri și sîmbătă, urmînd ca 
primele două formații din fiecare serie 
să se califice pentru turneul final 
care va avea loc în zilele de 8 și 10 
septembrie. Rezultatele înregistrate în 
turneele semifinale contează pentru 
turneul final. Echipele clasate pe lo
curile 3—4 în turneele semifinale vor 
juca între ele în zilele de 7 și S 
septembrie pentru stabilirea ocupan
telor locurilor 5—8, rezultatele din 
semifinale fiind și aci valabile. For
mațiile clasate pe locurile 3—4 în se
riile sferturilor de finală participă la 
un turneu de consolare la Napoli.

să să se întrebuințeze serios pentru 
a putea menține rezultatul. In min. 
16,15 Bădiță este faultat 
de gol, arbitrul dictează 
la 4 m, transformată de 
diță : 3—2.

Ultima parte a jocului

în situație 
lovitură de 
același Bă-

Ultima parte a jocului este deose
bit de încordată, se acționează nervos 
de ambele părți și ririd pe rînd sînt 
eliminate perechile Szabo—Semeo
nov, Bădiță—Kartașev. In ultimul 
minut, la o mare învălmășeală în 
fața porții adverse, Zahan are o ul
timă, ocazie de a restabili echilibrul, 
dar șutează slab și mingea se opreș
te pe apă, în fața porții. Am pierdut 
o nouă întîinire de mare importanță 
și o dată cu ea și posibilitatea de a 
participa în turneul final pentru locu
rile 1—4.

După aspectul jocului, echipa țării 
noastre merita cel puțin un rezultat 
de egalitate. Numai lipsa de calm In 
situațiile decisive, neatenția, ca și 
unele greșeli la pase simple au făcut 
ca succesul să ne ocolească și de 
astă dată.

Alte rezultate : Italia—Germania 
3—0 (1—0); Ungaria—Olanda 3—1 
(2-0),

fruntași și participă, 
15 rutieri, la sprintul 
locurilor 3—16.

ultimul,„tur pe 
alături de peste 
pentru ocuparea

între timp pe primul plan se dă a 
luptă extraordinară. Spectatorii îi în
curajează frenetic pe cei doi „fugari". 
In turul XI ei au un avans de I 
minut. Apropierea liniei de sosire îi 
forțează să înceapă studiul pentru 
sprint. Reprezentantul Uniunii Sovie
tice sprintează puternic... Cu 400 rn 
înainte de linia albă care marchea
ză terminarea cursei s-a desprins de 
rivalul său. Și trece cu un mic avans 
— față de Trape — linia de sosire. 
Urmează un nou sprint. Ion Cosma 
stringe puternic mînerele ghidonului 
și se lansează... A trecut al cincilea.

CLASAMENTUL FINAL: I. Vik-' 
tor Kapitonov (U.R.SS.) 4 h 20 37

olimpic; 2. Livio
Trapă (Italia) același timp. 3. Van- 
den Berghen (Belgia) 4 h.20:57 ; 4. 
Iuri Melehov (URSS) ; 5. ION COS
MA; 6. Vendramino Bariviera (Ita
lia). Gh. Calcișcă a sosit cu grosul 
plutonului.

campion

DAN GIRLEȘTEANU

CE UZI □□ B H [D (D G3 
(X) □□ □ JJl □□ □ IX

JOI t SEPTEMBRIE

ATLETISM: dimineață: înălțime bărbați — calificări (standard 2 m) ; 
suliță femei — calificări (48 m) ; 100 m femei — serii; după-amfeză :* 
SULIȚA FEMEI — finală ; 100 m femei — sferturi de finală ; ÎNĂLȚIME 
BARBAȚI — finală; 100 m bărbați — semifinale; 400 mg — semifinale; 
800 m bărbați — semifinale ; 80 MG FEMEI — finală ; 100 M. BARBAȚI
— finala ; 3.000 m obstacole — serii.

BASCHET : întîlniri în cadrul grupelor semifinale (după-amiază și sea
ra).

BOX: întîlniri preliminarii (după-amiază și seara).
CANOTAJ ACADEMIC: dimineața: schif 1 — recalificări, schif 2+1

— recalificări; după-amiază: schif 4 f.c. — recalificări, schif dublu — reca
lificări, 8+1 — recalificări.

FOTBAL: ultimele meciuri în cadrul grupelor eliminatorii (după-amia
ză și seara).

HOCHEI PE IARBA : întîlniri în cadrul grupelor eliminatorii (diminea
ța și după-amiază).

LUPTE LIBERE: întreceri în cadrul turului I (dimineața și seara).
NATAȚIE: dimineața: sărituri bărbați (10 m) — semifinale; 100 m 

spate femei serii ; seara: 4x100 M MIXT BARBAȚI — finala; 100 m spate 
femei - semifinale; 400 M LIBER FEMEI — finala; 4x200 M LIBER 
BARBAȚI — finală

POLO PE APA: întîlniri în cadrul grupelor semifinale (seara).
IAHTING: cursa a iV-a în golful Napoli (dimineața).
SCRIMA: FLORETA FEMEI INDIVIDUAL — semifinale și finala.

VINERI 2 SEPTEMBRIE

ATLETISM: dimineața: lungime bărbați — calificări (7,40 m) ; greu
tate femei — calificări (14,50 m) ; 200 m bărbați — serii; ciocan — cali
ficări (60 m) ; după-amiază: 100 m femei — semifinale; LUNGIME BĂR
BAȚI — finala ; 200 m bărbați — optimi de finală ; 400 M GARDURI — 
finala ; 100 M FEMEI — finala ; 20 KM MARȘ ; 800 M BARBAȚI — finala 
5.000 M BARBAȚI — finala.

BASCHET: întreceri în cadrul grupelor semifinale (după-amiază și 
seara).

BOX: întîlniri preliminarii (ditpă-amiaza și seara).
CANOTAJ ACADEMIC: dimineața: schif 4+1 — semifinale; schif 2 

f. c. — semifinale; schif 1 — semifinale; după-amiază: schif 2+1 — semi
finale ; schif 4 f. c. — semifinale ; schif 
semifinale.

HOCHEI PE IARBA: întîlniri în 
neața și după-amiază).

LUPTE LIBERE: întreceri în cadrul _______ , ... ,
NATAȚIE : dimineața: 4x100 m liber femei*— serii; 1.500 m liber băr

bați — serii; SĂRITURI BARBAȚI (10 m) — finala; seara: 200 M FLU
TURE BARBAȚI — finala; 4x100 M MIXT FEMEI — finala; 1.500 m liber 
bărbați — serii.

POLO PE APA : întîlniri în cadrul grupelor semifinale (după-amiază 
si seara).

SCRIMA: FLORETA BARBAȚI ECHIPE 
(dimineața- și după-amiaza).

IBWSEVIIAifR
OLUM IPIIC

U.R.S.S. VA CIȘTIGA 
CELE MAI MULTE MEDALII I

Cotidianul francez „L'Equipe* pu
blică pronosticurile revistei americane 
„Sport ilustred" in ceea ce privește 
cucerirea celor mai multe medalii o- 
limpice de către sportivii din diferite, 
țări. Revista americană situează pe 
sportivii sovietici pe primul loc cu 98 
medalii (43 aur, 36 argint, 19 bronz)- 
Pe locul U se află S.U A. cu 75 me
dalii (32. 24. 19). Pe locul III se găse
ște echipa unită a Germaniei cu 48 
medalii (16. II, 21), urmată de R.P. 
Ungară cu 26 medalii (6, 9, 11), Au
stralia cu ~~ 
lia cu 22

25 medalii (II, 9, 5) șt Ita- 
medalii (8, 6, 8).

ZECI DE MII DE PĂLĂRII 
DE PAIE

Căldura 
Roma de

tropicală care a invadat 
la deschiderea Jocurilor a 

provocat îmbolnăvirea de insolație a 
multor turiști și sportivi- ..Victimele" 
sînt în mare majoritate din țările nor
dice, relatează ziarele italiene. Pentru 
a preveni insolațiile. turiștii și concu- 
renții se aprovizionează cu pălării de 
paie. Dar în numai cîteva zile stocu
rile de pălării de paie s-au epuizat, 
fiind vîndute peste 20.000 bucăți. A- 
cum s-au dat dispoziții ca aprovizio
narea cu pălării de paie să fie făcuiă 
din alte orașe ale Italiei. în special 
din sud.

dublu — semifinale; schit 8+1 — 

cadrul grupelor eliminatorii (Jimi- .

turului I și II (dimineața și seara).

eliminatorii și finala
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Ferenc Nemeth și echipa R P. Ungare
campioni olimpici la pentatlon modern
ROMA 31. întrecerea olimpică de 

pentatlon modern s-a încheiat ieri 
după-amiază prin 
de cros. Ultimele 
cursului, dar în 
prilejuit o luptă 
pentru obținerea 
bune, și implicit 
mai mari. Rezultatul direct al acestei 
dispute s-a răsfrînt în primul rînd 
asupra clasamentului general indivi
dual care de-a lungul celor cinci zile 
de concurs a avut nu mai puțin de 
...patru lideri: mexicanul Escobedo 
(călărie), compatriotul său Almada 
(după două probe), din nou Escobedo 
(după trei probe), americanul Beck 
(după patru probe) și maghiarul Ne
meth (după cinci probe) care a și cu
cerit titlul de campion al celei de a 
XVII-a Olimpiade.

întrecerea pe echipe a revenit for
mației R.P. tiNGARE (Imre Nagy, 
Ferenc Nemeth și Andras Balczo) 
care s-a instalat pe primul loc în cla
samentul general, chiar de la a doua 
probă (scrima).

Iată rezultatele înregistrate în ulti
mele două zile de concurs: ÎNOT 
(300 m) : 1. Balczo (R.P.U.) 3:45,0 
—1075 p; 2. Novikov (U.R.S.S.) 
3:53,0 — 1035 p ; 3. Daniels (S.U.A.) 
3:57,0 — 1015 p; 4. Beck (S.U.A.) 
3:58,3 — 1010 p ; 5. Paszkiewicz 
(R.P.P.) 3:58,9 — 1010 pț 6 Nemeth 
(R.P.U.) 4:02,0 — 990 p; 7. Stricker 
(Argentina) 4:05,1 — 973 p‘, 8. Alma
da (Mexic) 4:05,3 — 975 p; 9. Lam
bert (S.U.A.) 4:05,9 — 975 p; 10. 
Katter (Finlanda) 4:06,3 970 p. Cla
samentul pe echipe al probei de înot:

i încheiat ieri 
desfășurarea cursei 

două probe ale con- 
special crosul, au 

cu totul deosebită 
de rezultate cit. ,mai 

pentru punctaje cît

1. R. P. Ungară 3.000 p ; 2. S.U.A. 
2.890 p; 3. Argentina 2.890 p4. 
U.R.S.S. 2.845 p; 5. Italia 2.785 p; 
6. Germania 2.710 p.

CROS • " ~ ~
13:38,0 — 1246 p; 2. Balczo (R.P-U.) 
13:48,0 — ‘ ~ ........
(R.P.P.) 13:54,0 
(Japonia) 13:55,0 — 1195 p; 5- Selg 
(U.R.S.S.) 14:01,0 — 1177 p; 6 Tata- 
rinov (U.R.S.S.) 
Clasamentul pe 
cros: 1. U.R.SS- 
gară 3.549 p; 3. 
4. Anglia 3.273 
p; 6- Australia

In urma acestor rezultate clasamen
tele generale ale concursului de pen
tatlon modern se prezintă astfel: 
individual: 1. FERENC NEMETH 
(R.P. UNGARA) 5.024 p. — campion 
olimpic; 2. Imre Nagy (R.P. Ungară) 

p; 3. Robert Beck (S.U.A.) 4-981 
Andras Balczo (R.P. Ungară) 
; 5. Igor Novikov (U.R.S.S.) 
: 6. Nikolai Tatarinov (URSS) 
: 7. Stanislaw Przybilski (R.P. 

4.731 p; 8. Jack Daniels 
4.717 p; 9. Kurt Evald Lin- 

(Finlanda) 4.713 p: 10. Hanno 
(U.R.S.S.) 4-688
R. P. UNGARA
BALCZO) 14.863 p — cam- 

olimpică; 2. U.R-S-S. (Talari-

1. Novikov (U.R.S.S)

1216 p; 3. Przybilski
1198 p; 4. Kino

14:04,0 — 1168 p. 
echipe al probei de 
3.591 p; 2. R.P. Ult- 
R.P. Polonă 3.432 p: 
p; 5. Finlanda 3.171 
3 069 p.

4.988 
p; 4.
4.973
4.962
4 758 
Polonă) 
iSU.A.) 
deman 
SeJg 
pe: 1. 
NAGY, 
pioană 
nov, Novikov, Selg) 14.309 p; 3. 
S.U.A. (Back, Lambert, Daniels) 14.192 
p; 4. Finlanda (Katter, Lindeman, 
Mannonen) 13.865 p ; 5- R. P. Polonă 
(Przybilski, Mazur, Paszkiewicz) 
13-746 p; 6. Suedia (Ericson. Thofelt, 
Ritzen) 13.216 p.

p. echi-
(NE.METH,

(Agerpres)

Au început întrecerile la canotaj academic
Echipajul nostru de 2+1 s-a calificat pentru 

finală, iar cel de 4+1 pentru semifinală
întrecerile schifiștilor au început 

mărfi pe Iacul Albano, canotorii roniîni 
participînd Ia patru din cele șapte pro
be înscrise în programul competiției. 
La schif 4 + / cele patru serii au fost 
cîștîgate de echipajele Italiei (6:40,10),

DUMITRU PÎRVULESCU 
campion olimpic la lupte!

s-a clasa' pe 
cu timpul de 
în recalificări 
a încerca să

(Urmare din pag. 1)

radio nu ai posibilitatea să ceri să f 
se repete rezultatele. Emoția noastră 
a atins punctul culminant in momen
tul cind telefonista ne-a anunțai: 
„Roma, la telefon/".

In loc de „bună seara", la telefon 
am auzit: Victoriei Acum eram si
guri : Dumitru Pîrvulescu cucerise 
titlul de campion olimpic I

Bucuria noastră — ca și a do., a 
celor care citiți aceste rinduri in clipa 
cind vă tndreptați spre locurile de 
muncă — a fost întregită de un în
treg buchet de vești minunate: Ion 
Cernea a obținut medalia de argint, 
iar Ion Țăranu pe cea de 
Un rezultat valoros a realizat și M. 
Sultz care a ocupat locul V.

Este un mare succes al sportului 
luptelor din țara noastră, al întregii 
mișcări de cultură fizică și sport din 
R. P Romină. De departe strîngem 
mina cu toată căldura acestor bravi 
sportivi crescuți de 
reprezentat cu toată 
patriei

Finalele de lupte 
în a cincea zi de

partid, 
cinstea

bronz.

care au 
culorile

disputateclasice 
concurs, în care 

sportivii romîni au avut de înfruntat 
pe cei mai buni luptători din lume, 
ne-au adus satisfacția unor perfor
manțe excepționale- O medalie de 
aur. una de argint și una de bronz, 
iată rezultatele obținute de către 
luptătorii noștri.

La categoria 52 kg, ultimul „exa
men" pe care îl avea de susținut 
Dumitru Pîrvulescu pentru a obține 
înalta distincție olimpică, medalia de 
aur, era meciul cu Ignazio Fabra 
(Italia). Din primele minute Pîrvu- 
lescu ia conducerea la puncte prln- 
tr-un șurub, iar la lupta din parter 
reușește și o „centură laterală". In 
ultimele minute luptătorul italian în
treprinde o acțiune cotată cu două 
puncte dar Dumitru Pîrvulescu ter
mină învingător cu scorul de 
în favoarea sa și astfel cucerește 
I în categoria minimă. Iată de 
și clasamentul categoriei 52 kg. 
Pîrvulescu (Romînia)

3-2 
locul 
a llfel 
/. D.

campion

Au început întrecerile atlet!

PRIMII CAMPIONI VERA KREPKINA (U.R.S.S 
LA LUNGIME ȘI WILLIAM NIEDER (S-D./

LA GREUTATE
4 noi recorduri olimpice

ION ȚARANU

U.R.S.S. (6:38,76), Germaniei (6:34,55) 
și Cehoslovaciei (6:47,03). Echipajul 
lomîn s-a clasat pe locul III în seria 
I cu 6:47,71 întrecînd echipele Finlan
dei. Greciei și Spaniei, dar necalifi- 
cindu-se pentru semifinale. La schif 2 
fără cîrmaci cîștigătoriț de serie au fost 
următorii : Germania 7:04.71, Italia 
7:07,17, Finlanda 7:05,00. U.R.S.S. 
7:02,88. Echipa noastră 
locul IV în seria a II-a 
7:35,77 urmînd să tragă 
joi după-amiază. pentru 
intre în semifinale. .

Miercuri, în cadrul recalificărilor la 
proba de 4+1 echipajul romîn a sosit 
pe locul II (6:55,63) în seria cîștigată 
de Ungaria (6:51.08) și astfel a obți
nut dreptul de a participa la semifina
le. In aceeași zi echipajul romîn de 
schif 2+1 a reușit, cîștigînd seria a H a 
cu timpul de 7:43,38 — înaintea Olan
dei (7:48,01), Suediei (7:56,06) etc.—- 
să se califice direct în finală ală
turi de celelalte 2 echipaje cîștigătoare 
de serii : U.R.S.S. (7:31,70) și Germa
nia (7:31,64). In fine, tot miercuri 
s-au disputat calificările la 4 fără cîr
maci. seriile fiind cîștisate de Anglia 
(6:28.18), Cehoslovacia (6:36.65), 
U.R.S.S. (6:29,41) si Elveția (6:43,48). 
Ocupînd locul II în seria a Il-a cu 
6:43,45 reprezentanții noștri vor tre
bui să tragă în recalificări pentru se 
mifinale.

ROMA 31. (prin telefon de la trimisul 
nostru special) - In-mijlocul unui interes 
deosebit au început întrecerile de atle
tism din cadrul celei de a XVII-a edi
ții a J.O. Miercuri dimineață au avut 
loc calificările la aruncarea greutății 
bărbați și Ia lungime femei și seriile 
curselor de 100 m bărbați și 80 rn 
garduri. Desfășurarea acestor probe a 
prilejuit primele surprize: campionul 
și recordmanul european la greutate, 
englezul Arthur Rowe (18,92 m in 
1960) aruneînd numai 16,68 m nu 
s-a calificat pentru concurs, iar ger
manul Manfred Germar (campion eu
ropean pe 200 m) nu a reușit să trea
că de primul tur al cursei de 100 m» 
fiind eliminat.

In cadrul seriilor cursei de 100 M 
cele mai bune rezultate au fost înre
gistrate de: Figuerola (Cuba) și Este
ves (Venezuela) 10,4, Jerome (Cana
da) 10,5. In sferturile de finală ale 
acestei probe au fost notate următoa
rele clasamente: I. — Esteves (Ve- 
nez.) 10,5; Robinson (Bahamas) 10,6; 
Norton (SJJ.A.) 10,6; II. — Hary 
(Germ.) 10,2 — nou record olimpic: 
Sime (S.U.A.) 10,3; Foik (R.P.P.) 
10,4; III. — Budd (S.U.A.) 10,4; Fi
guerola (Cuba) 10,4; Jones (M. Brit.) 
10,5; IV. — Jerome (Can.) 10,4; Rad
ford (M. Brit.) 10,4; Antao (Kenia)
10.4. Toți acești atleți s-au calificat 
pentru semifinale.

In preliminariile cursei de 80 MG 
atleta sovietică Irina Press a egalat 
recordul olimpic cu 10,7 sec, pe care 
l-a doborît mai apoi în semifinale 
(10,6 sec). In cele două semifinale au 
fost înregistrate iwiltatele : I. — 
Bîstrova (U.R.S.S.) 11,0; Bignal (M. 
Brit.) 11,0: Koșeleva (U.R.S.S.) 11,1; 
Richert (Germ.) 11(1 ; Thrower (Au
stral.) 11,3; Sqsgornic (R. P. Pol.) 
11,3; II. — Press (U.R.S.S.) 10,6 — 
nou record olimpic; Birkemayer 
(Germ.) 10,9; Quinton (M. Brit.) 11,0: 
Kopp (Germ.) 11,0; Wieczorek 
(R. P. Pol.) 11,2; Guenard (Franța)
11.4. Primele trei clasate din fiecare 
semifinală s-au calificat pentru finala 
probei.

SĂRITURĂ IN LUNGIME FEMEI 
a prilejuit o luptă de o dîrzenjjj ex
cepțională încheiată cu victoria „sprin
terei" sovietice Vera Krepkina, care 
a obținut cel mai bun rezultat în a 
cincea săritură. Rezultate: 1. Vera 
KREPKINA (U.R.S.S.) 6,37 — cam
pioană olimpică, nou record olimpic; 
2. Elzbieta Krzeszinska (R. P. Pol) 
6,27; 3. Hildrun Clauss (Germ.) 6,21; 
4. R. Junker (Germ.) 6,19; 5. L. Rad- 
cenko (U.R.S.S.) 6,12 ; 6. H. Hofi-

(Germ.) 6,11 ;
8. Saprunova

manii 
6,11 ;
9. Bignal (M. Brit.)

ARUNCAREA GREUTĂȚII 
BAȚI s-a încheiat cu victoria 
tată a recordmanului lumii W 
der, dar care a cîștigat al 
ultima aruncare. Rezultate : 1. V 
NIEDER (S.U.A.) 19,68 m - 
pion olimpic, nou record olimf 
Parry O'Brien (S.U.A.) 19,1
Dallas Long (S.U.A.) 19,01 ;
Lipsnis (U.R.S.S.) 17,90 ; 5. M. 
say (M. Brit.) 17,80 ; 6. A. Sos 
(R. P. Pol.) 17,57; 7. Urbach ( 
17,47 ; 8. Lucking (M. Brit.) 
9. Skobla (R.S.C.) 17,39; 10. 
hal (R.S.C.) 17,36.

Din cauza numărului prea ni 
concurenți organizatorii au fo 
voiți să programeze și optimi 
nală în cursa de 800 m BAI 
din care se califică cîte trei 
ren-ți pentru semifinale: I. — 
(Belg.) 1:48,5; Snell (N. Zeel.) 
Bautze (Germ.) 1:48,8; 'I. — 
phi (S.U.A.) 1:48,0; WiglȚ
1:48,0; Matuse wski (Germ. j 
III. — Schmidt (Germ.) 1:51.' 
voșein (U. R. S. S.) 1:51,2; 
(S.U.A.) 1:51,3; IV. — Kerr | 
ca) 1:49,4; Cunlife (S.U.A.) 
Blue (Austra 1.) 1:49,9.

Din cele patru serii ale cu 
5.000 m pentru întrecerea fina 
calificat 12 concurenți : I. — 
dotzki (Germ.) 14:01,2; Conti 
14:01,6 — record; Nyadicka | 
14:06,0; Zaharov (U.R.S.S.) 1 
II. — Flosbach (Germ.) 14:08,• 
ros (R. P. U.) 14:08.6; 1
(U. R. S, S.) 14:09.4; III. - 
(Germ.) 14:04,4; Bernard (-’
14:04,6; Thomas (Austral.) 
Efimov (U.R.S.S.) 14:14,6; Pi; 
Brit.) 14:43,3: 
trai.) 14:03,1 ; 
14:03,8 ; Zimny 
Reprezentantul nostru A. Bar 
avut o comportare slabă clas 
pe locul 9 cu 15:11,2.

Seriile cursei de 400 m GA 
au calificat pentru semifinale 
mătorii: I. — Janz (Germ.) 
Rotich (Kenya) 51,2 ; II. — ( 
Iov (U. R. S. S.) 51,8; Mora 
52,0; III. — Guldbrandsen 
52,2; Davis (S.U.A.) 52,2; 
Cushman (S.U.A.) 51’ lath 
Brit.) 52,1 ; V. —‘ k -laki 
51,5; Catola (Hal.) 51,8; 
Metcalf (M. Brit.) 51,2; Martin 
52,1.

7. Bjleveld 
(U.R.S.S.)
6,01.

IV. — Power 
Halberg (N.

(R. P. Pol.)

RADU URZICI

După ultimele jocuri desfășurate in 
turneul de hochei pe iarbă, clasamen
tele celor patru serii 
formă:

I

au următoarea

Noua Zeelandă
1 p, 4. Dane-

II

— 1. India 4 p, 2.
3 p, 3. Olanda 
marca 0 p.

— 1. Pakistan 4 p, 2. Australia

III

R. P. Polonă 
0 p.

întrecerile de hochei pe iarl
2 p, 3.
Japonia
1. Kenia 2 p, 2. Germai
3. Franța 2 p, 4. Italia

IV — 1. Spania 3 p, 2. Belg
3. Anglia 2 p, 4. Elve'

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
olimpic, 2. O. Sayed (RA.U.) 3 M 
Paziraye (Iran), 4. I. Kocerghin 
(U.R.S.S.), 5 T Hirata (Japonia). 6. 
/■ Fabra (Italia).

La cat. 57 kg după o luptă epui
zantă pentru obținerea titlului suprem 
la care au participat luptătorii Ion 
Cernea CRomînia) și Oleg Karavaev 
(U.R.S.S.) ultimul reușește să învin
gă la puncte și să cucerească mult 
rîvnitnl titlu- Clasamentul categoriei; 
1. Oleg Karavaev (U.R.S.S.) — cam
pion olimpic, 2- ton Cernea (Romi 
nîa), 3. D. Stoikov (Bulgaria), 4. E- 
Vesterby (Suedia), 
cia), 6 Jiri Svec

La cat. 62 kg. 
învinge la puncte
este învins la rîndul 
puncte de către Polyak. Sultz 
sează pe locul V. Campion la 
categorie 
Virupaev

La 79 
la puncte
Ultimul devine campion 
categoriei iar sportivul nostru cuce
rește o medalie de bronz.

5. Y. Yilmaz (Tur- 
(Cehoslovacia)

Al. Sultz după ce 
pe Sil le

său

este luptătorul 
Konstantin, 
kg Ion Țăranu 
de către Dobrev

(Turcia) 
tot la 
se cla- 
această 
sovietic

este învins 
(Bulgaria), 
olimpic al

NATAȚIE

Cele două finale ale probelor de tra
tație desfășurate miercuri au luat sfîr- 
șit cu victoriile înotătorilor australieni. 
Rezultate tehnice: 400 ni liber bărbați: 
1. M. ROSE (AUSTRALIA) 4:18,3 — 
record olimpic; 2. Jamanaka (Jap) 

Konrads (Australia) 4:21,6; 
(Ang.) 4:21,8; 5. Somers 

4:22,0; 6 McLachlan (Afr. 
4:26,3.

spate bărbați: 1. D. TI!IELE

4:21,4; 3.
4. Black
(S.U.A.) 
de Sud)

100 m
(AUSTRALIA) 1:01,9 — record olim
pic; 2. McKinney (S.U.A.) 1:02,1;
3. -Benetf (S.U.A.) 1:02,3; 4. Cristophe 
(Fr) 1:03,2; 5. Barbier (U.R.S.S.)
1:03,5; 6. Wagner (Ger) 1:03,5.

200 m FLUTURE: " .........
pentru semifinale 
2:15,5 - 
(S.U.A.)

S-att calificat 
Troy (S.U.A.) 

record olimpic, Gillander 
2:16,2 Hayes (Australia) 

2:18,1, Denerlein (It) 2:18,3, Barry 
(Australia) 2:18,9, Kuzmin (U.R.S.S.) 
2:19,3, Yoshîmura (Jap) 2:19,4; Izut- 
su (Jap) 2:20,3, Rios (Mex) 2:22,7, 
Suhanto (Fini) 2:23,9, Nicolao (Arg) 
2:23,9, Pazdirek (R.S. Ceh) 2:24,2, Ki
selev (U.R.S.S.) 2:24,6, POPESCU
(R.P.R.) 2:24,G, Blyth (Ang) 2:24,9.

400 in LIBER FEMEI: serii : I
Saltza (S.U.A.) 4:53,6 — record olim
pic, 2. Legerberg (Ol) 4:57,0, 3. Se-

gerstrom (Sued) 4:57,6; II — Konrads 
4:59.2, 2 Schimmel (Ol) 5:00,1; 3.4:59,2, 2. Schimmel (Ol) 5:00,1; 
Frost (Fr) 5:00,6.

BOX
ROMA, 31. — In galele de box 

gramate ieri au fost înregistrate, 
tre altele, următoarele rezultate: cat. 
muscă: Tabane (Jap.) b.p. Young
(Nigeria) ; Homberg (Germ.) b. p. 
Lee (M. Brit.) ; Sivko (U.R.S.S.) 
b. dese. III Porce! (Fr.) ; Torok 
(R.P.U.) b. p. Gattelleri (Austral.); 
Barrera (S.U.A.) b. p. Hla (Birma- 
nia) ; El Kouindi (R. A. U.) b. p. 
Curcetti (Ital.); cat. pană: Mayers 
(Afr. Sud) b.k.o. III Hsu (Taivan) ; 
E. Cervet (Elv.) b.p. Diaz (Chile); 
Adamski (R.P.P.) b.p. Suzuki (Jap.) ; 
Limmonen (Fini.) b. p. Lundgren (M. 
Brit.) ; Musso (Ital.) b. p. Song (Co
reea de Sud) ; Nikanorov (U.R.S.S.) 
b. p. Aro (Arg.); cat. mijlocie: Wa- 
laszek (R.P. Pol.) b. p. Devies (Aus
tral.) ; Van Rooen (Afr. Sud) b. p. 
Mc Keon (Irl.) ; cai. grea: Abramov 
(U.R.S.S.) b.p. Garcia (Spania) ; De- 
piccoli (Ital.) b. ab. I Venneinan 

j3 _ ) '• Nemec (R.S.C.) b. p. Tho
mas (M. Brit.) ; Price (S.U.A.) b.k.o.
11 Taylor (Austral.); cat. semimij-

pro- 
prin-

locie: Lloyd (M. Brit.) b.
Neagu (R. P. Romînă).

La ora cînd am efectuat con 
meciul lui Mariuțan cu france; 
nu avusese încă loc.

POLO
Miercuri seara, roprezenlati 

noastre a înțîlnit în cadrul 1 
meci din prima semifinală a 1 
de polo, formația Germaniei. 1 
meci extrem de disputat, ce 
echipe au terminat la egalitat< 
Punctele formației romînc au 1 
cate de Zahan (2) și Bădiță.

Intr-un joc extrem de ir 
Italia a întrecut formația U.I 
2—0 (1—0). Punctele învingăt 
fost marcate de către Pizzo și

In cea de-a do-ua semifin») 
slavia a învins S.U.A. cu 6—2

IAHT1NG
Clasamentele întrecerilor d< 

după cea de a Ill-a regată s 
toarea formă :

STAR: 1. U.R.S.S. 4247 p 
hamas 3030 p.; 3. Portugalia

DRAGON: 1. Italia 3591
Argentina 3119 p. ; 3. Canads

Olandezul zburător: 
vegia 3174 p; 2. Anglia 271 
Rhodesia 2707 p.


