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MEDALII ȘI PUNCTE...
Aseară, „Radio Olimpia" (Roma) a transmis următoarea situație a 

medaliilor și punctelor din clasamentul neoficial la ora 23,45 ora Romei:
U.R.S.S. 33 medalii de aur, 21 de argint, 23 de bronz ; S.U.A. 32—16— 

45, Italia 12—8—10; Germania 10—19—11; Turcia 7—2—0; Australia 6—7— 
5; Ungaria 5—8—5; Polonia 3—5—10; Marea Britanie 2—4—12; R. P. 
ROMINA 2—1—6; R. S. Cehoslovacă' 2—1—3; Danemarca 2—2—1; Noua 
Zeelandă 2—0—0; Japonia 1—6—4; Bulgaria 1—3—2; Suedia 1—2—3; 
Austria 1—1—0; Norvegia și Grecia 1—0—0. Alte 20 de țări au cucerit 
medalii de argint și de bronz.

U.R.S.S. 476,5 p.; S.U.A. 379,5 p.; Germania 261,5 p.; Italia 184 p.; 
R. P. Polonă 125 p.; R. P. Ungară 123 p.; Marea Britanie 114,5 p.; Aus
tralia 113 p.; Japonia 77,5 p.; R. P. ROMINA 59,5 p.; Suedia 59 p.; Turcia 
57 p.; R. S. Cehoslovacă 54,5 p.; Franța 40 p. etc.

IOLANDA BALAȘ campioană olimpică
la săritură in înălțime

—- Ea a corectat de 3 ori recordul 
olimpic —

ROMA 8. Am scris eu zile în urmă despre o „Zi a atle
tismului". Au urmat-o altele care au depășit-o. Și iată că ultima 
zi a întrecerilor atletice de pe stadion le-a umbrit pe toate 
celelalte. A fost ziua ștafetelor ultrarapide, ziua cetei mai fas
cinante curse de 10.000 in, a fost, înșfirșit, ziua lolandei!

a ne-am despărțit de inegalabilă serie atletică a Olim
piadei de la Roma...

IOLANDA A DEVENIT ȘI CAMPI
OANĂ OLIMPICA!

Nici un laureat al întrecerilor atle
tice de la Roma nu și-a dominat 
partenerii de o manieră atît de ca
tegoricii, ca reprezentanta R. P. Ro
mîne la săritura în înălțime, maestra 
emerită a sportului Iolanda Balaș. Așa 
cum comentau ceilalți ziariști, la masa 
presei, evoluția IolanJei poate fi con
siderată o adevărată demonstrație. O 
demonstrație a grației, a tehnicii, a 
valorii ei unanim recunoscute.

La 1,60 m, Unde atleta americană 
Rogers a trecut abia din a treia în
cercare, Iolanda s-a „încălzit" sărind 
în - trening... înălțimea imediat supe
rioară (1,65 m) a fost trecută de toate 
concurentele, mai puțin de ...Iolanda, 
oare a renunțat 1

In timpul cînd arbitrii măsurau șta
cheta pentru 1,68 m a început o ploaie 
torențială, care a muiat pista de elan 
și care n-a încetat decît spre sfîrșitul 
întrecerii. 1,68 m a fost înălțimea 
sare a făcut o serioasă triere printre 
participante. Din cele 15 concurente 
ale finalei, doar Balaș, Cencik, Dolia, 
Joszwiakowska și Shirley vor mai răs- 
piit.te ia chemarea arbitrilor la... 
1,71 . . In continuare, Iolanda, Josz- 
wlakowrka și Shirley trec din „prima", 
far Dolia din a IlI-a. Cencik do
boară și iese din concurs.

La 1,73 m Iolanda este singura 
care reușește să sară. Din acest mo
ment medalia de aur și titlul de cam
pioană olimpică îi aparțin. Ea însă 
continuă lupta cu... înălțimea și re
cordul

1,77 
cordul

1,81 
pic al

pe stadionul Republicii, 
este tradus în trei limbi : 
italiană, engleză și fran
ceza. Nu mai era nevoie. 
Stadionul amuțise. Pri
ma încercare... nereușită. 
Ploaia își ceruse tributul! 
A doua încercare... Deși 
are înălțimea necesară. 
Ioli doboară ștacheta în 
cădere. U-n „ah“ prelung 
al tribunelor însoțește pră
bușirea ștachetei. O nouă 
încercare. A treia. Iolan- 
da se concentrează, por
nește hotărită, bate puternic 
Al treilea record c‘: 
episod important 
mu Iui.

Ploaia care înmuiase complet pista 
de elan este un adversar mult prea 
greu de înfrînt, așa că după două în-

Cu 48 de ore înaintea începerii 
Turului ciclist al R. P. Romîne “

Ieri au sosit
IN GARA DE NORD...

’; și... trece! 
olimpic. Este un 
în istoria atletis-

1,65
1,60
1,68
1,67

CAMPIOANELE OLIMPICE 
LA ÎNĂLȚIME :

Jean Shiley (S.U.A.) 1932 
Ibolya Csak (Ungaria) 193» 

Alice Coachman (S.U.A.) 1948 
Esther Brand (Africa

m
ni 
m 
m

m1,76

1,85 m

Hildred McDanieis

IOLANDA BALAȘ

de Sud) 
1952

(S.U.A.) 
1956 

(R.P.R.) 
1960

al C.I-O. înmînează excepționalei 
noastre atlete medalia de aur.

REZULTATE TEHNICE: 1. Iolanda 
BALAȘ (R.P. Romînă) 1,85 m — cam
pioană olimpică ; nou record olimpic ; 
2—3. Jaroslawa Joszwiakowska (R.P. 
Pol.) și Dorothy Shirley (M. Britanie) 
1,71 m; 4. Galina Dolia (U.RS.S.) 
1,71 m ; 5. Taisia Cencik (U.R.S.S.) 
1,68 m; 6—8. F. Slaap (M. Brit), I.B. 
Lorentzon (Sued ) și H. Frith (Austral) 
1,65 m; 9—13. I. Becker (Germ.), N. 
Zwier (Ol.), F. Petry-Amiel (Fr.), 
Schmitz-Portz (Germ.) și O. Gere 
(lug.) 1,65 m; 14. Rogers (S.UA.) 
1,65 m ; 15. V, BalIod (U.R.S,Ș.^ 1,65 m.

olimpic.
m... din prima încercare. Re- 
americancei McDaniels a căzut! 
m... din a doua. Recordul olim- 
Iolandei Balaș a căzut I

In fața ștachetei la 1,85 m 1 Tele
obiectivele camerelor de televiziune se 
ațintesc spre groapa ele .săritură. Ar
hicunoscutul apel „vă rugăm păstrați 
liniște 1“ care a răsunat de atîtea ori

Ioli renunță. Cele- 
întrecere, care 

părăsiseră locul de concurs, se 
dreaptă spre ea, o îmbrățișează și-i 
string mîinile.

După cîteva clipe peste Stadio dei 
Centomila răsună acordurile imnului 
scumpei noastre patrii și drapelul țării 
se înalță pe cel mai înalt catarg. A 
fost o zi minunată. A fost ziua Io- 
landei.

Tovarășul Alexandru Siperco membru

cercări la 1,87 m, 
lalte partenere de nu 

în-

< >■
-

<-
•> ►

1

Calda lacrimă a
Pare nefiresc, dar în săptămîna 

aceasta, în așteptarea zilei în care 
Iolanda Balaș avea să apară în fața 
ștachetei în marea întrecere olim
pică de la Roma, ne-am simțit per
manent cuprinși de. o profundă e- 
moție. Iolanda Balaș a cîștigat în 
ultimii ani un concurs după altul... 
De fiecare dată și-a lăsat adversa
rele în urmă cu centimetri și centi
metri, zburînd singură mai departe 
spre înălțimi aproape de necrezut... 
Și totuși, inima ne-a bătut puternic, 
tot timpul. Au fost atîtea rezultate 
neașteptate în aceste zile pe stadio
nul Centomilla din Roma, atîția 
atleți vestiți și-au văzut visurile 
spulberate, atîtea surprize au făcut 
înconjurul lumii, îneît... Ar fi cre
zut cineva că poate fi învins John 
Thomas? Ar fi putut gîndi cineva 
că Harold Conolly, cel care azvîr- 
lise ciocanul la peste 70 de metri, 
nu va putea deschide porțile între
cerii finale ? Sau cine ar fi putut 
presupune că pentatlonul modern 
va da altă câștigător decît pe Novi- 
cov ? Și totuși, în marea întrecere 
sportivă de la Roma, în marea în
trecere din cadrul Jocurilor Olim
pice, mari campioni au gustat din 
cupa înfrîngerii.

Putea m să privim deci ca pe o 
simplă formalitate marele examen

bucuriei
lui Ioli, deși cifrele pa
puri la adăpost de orice 
Nu ! De fier să fi fost

de ieri al 
re.au că o 
surpriză ? 
și tot te încerca emoția !

La urma urmei, Ioli a noastră a- 
vea o misiune grea la Roma. Fi
rește, primul fel era cucerirea cunu
nai cu lauri — medalia olimpică. O 
medalie care avea să ridice și mai 
sus gloria sportivă a patriei, arătînd 
lumii întregi că sportul în Republi
ca Populară Romînă și-a atins ma
joratul, că sub conducerea partidu
lui au fost atinse culmi altădată de 
negîndit. Ilar cucerirea medaliei 
trebuia întregită și printr-o perfor
manță de răsunet.

Iolanda Balaș a reușit și una și 
alta. A cucerit medalia și totodată 
a încheiat concursul cu o perfor
manță —■ 1,85 metri, — care a în
mărmurit pur și simplu imensul 
stadion, plin ieri pînă la refuz cu 
spectatori italieni și turiști veniți 
din toate colțurile lumii.

O victorie a măiestriei sportive, 
o victorie a înaltului patriotism so
cialist. Pe stadionul Centomilla, stea
gul Republicii Populare Romîne 
s-a ridicat pe cel mai înalt catarg, 
iar imnul nostru a răsunat puter
nic, făcînd să treacă un fior fier
binte prin inimile sportivilor din 
delegația noastră. La Roma, ieri, 
snir’'vii noștri au plîns de fericire !

TIBULENKO VICTORIOS • 
LA ARUNCAREA SULIȚEI 

Reușind din prima încercare rezul
tatul de 84,64 m, cunoscutul aruncător 
sovietic Viktor Tîbulenko s-a instalat 
pe primul loc al clasamentului probei. 
Pînă la urmă, performanța sa nu a 
fost ajunsă așa că medalia de aur 
și titlul de’ campion olimpic i-au re
venit pe merit.

REZULTATELE TEHNICE: 1. Viktor 
TIBULENKO (U.R.S.S.) 84,64 m — 
campion olimpic; 2. W. Kruger (Ger
mania) 79,36; 3. G. Kulcsar (R.P.U.) 
78,57 m; 4. Kuisma (Fini) 78,40; 5. 
Rasmunsen (Norv.) 78,36 ; 6. Fredriks- 
son (Sued.) 78,33 ; 7. Radziwonowicz 
(R.P.P.) 77,31 ; 8. Sidlo (R.P.P.)

RADU URZIGEANU
(Continuare în pag- a 2-a)

...au sosit ieri după-amiază cicliștii 
din reprezentativa R. D. Germane. 
Formația este compusă din Jorg Grun
zig (22 ani — de meserie lăcătuș — 
component al echipei Dynamo Berlin), 
Hans Scheibner (21 ani — miner — 
Dynamo Berlin), Manfred Brlining (21 
ani — măcelar — Dynamo Berlin), 
Lothar Hohne (21 ani — lăcătuș — 
Rotation Leipzig), Alex. Fessler (20 
ani — lăcătuș — Dynamo Berlin). 
Echipa este însoțită de Hans Halten- 
hof (conducător), Kurt Adamek (an
trenor), Horst Mebes (mecanic) și 
Kurt Horn (maseur). Alergătorii J. 
Grunzig, Hans Scheibner, M. Bruning 
și L. Hohne au făcut anul acesta par
te din lotul olimpic al R. D. Germane. 
Căpitanul echipei — J. Grunzig — a 
cîștigat o întrecere olimpică de selec
ție desfășurată Ta Dortmund (R.F.G.) 
între 20 de cicliști din R. D. Germană 
și 20 de cicliști din R. F. Germană. 
Hohne ' a participat la campionatele 
mondiale, Bruning a ocupat locul II 
în „Turul Egiptului", Scheibner s-a 
clasat pe locul 8 în „Turul Tunisului", 
iar „mezinul" echipei, Fessler, a cîș
tigat anul acesta opt curse rezervate 
rutierilor tineri.

Conducătorul echipei R. D. Ger
mane, Hans Haltenhof, ne-a declarat. 
„Am încredere în echipa noastră. So
cotesc că cei mai buni oameni ai 
noștri sînt Grunzig și Brlining care, 
de altfel 
țara dv. 
loc cred 
formația 
comandată de performanțele obținute 
la Jocurile Olimpice de Ja Roma — 
și cu echipa Belgiei. Nu pat face prea 
multe aprecieri privind valoarea con- 
curenților deoarece nu-i cunosc prea 
bine pe cicliștii din Suedia, R. P. Un
gară și R.P.F. Iugoslavia. In orice caz 
■pot să vă spun că va fi o întrecere 
frumoasă, dirz disputată și că dorim 
foarte mult să realizăm performanțe 
de valoare".
...ȘI

La 
zajul 
Pe culoarul de lumină a aterizat avio
nul TAROM-ului care face cursa Bru
xelles — București. Printre numeroșii 
călători care au coborît se aflau și 
membrii reprezentativei de ciclism a

primii oaspeți —
Belgiei. Cu ajutorul dl. Louis Hem- 
meryckx — membru al federației de 
ciclism a Belgiei, conducători»! dele
gației, am făcut cunoștință cu cei cinci 
rutieri. Victor van Schil, deși tînăr, 
este totuși un ciclist cu experiență. 
El a ocupat locul V în cursa dotată 
cu „Marele premiu al munților Harz“ 
(R. D. Germană), a cîștigat patru 
curse în Belgia și s-a clasat de șapte 
ori pe locul II. Wilfried Roeygens a 
cucerit și el de patru ori locul I în 
curse desfășurate în diferite orașe din 
Belgia. Adolf De Waele a concurat 
anul acesta in numeroase întreceri 
fond și s-a clasat de patru ori 
primul loc. Rene lleuvelmans are 
palmares mai bogat; 8 victorii
curse cicliste de fond. Theo Nijs a 
alergat anul acesta în Anglia, iar în 
Belgia a ieșit învingător în două 
curse. Toți cei cinci reprezentanți, ai 
Belgiei au vîrsta de 21 de ani, sînt 
bine făcuți și — se pare — dornici să 
se afirme în întrecerea internațională, 
care începe la 11 septembrie în Bucu- 
reșrti. Delegația este 
Eduard Vandenhaute.

Loius Hemmeryckx 
aprecieri la adresa 
belgieni, deoarece
spunea — i-a cunoscut de curînd, cu 
prilejul selecției. Cu toate acestea el 
a remarcat că „ce! mai bun dintre ei 
mi se pare ar fi Theo Nijs și de la <4 
aștept o performanță bună. Firește, 
ceilalți pot, de asemenea, să facă o 
figură onorabilă și să realizeze per
formanțe de valoare. Aștept prima 
etapă, pe circuit, pentru a-mi face o 
părere definitivă asupra valorii lor. 
Atunci voi putea să vă dau informa
ții mai complete". Fără îndoială că 
prima etapă va fi edificatoare în ceea 
ce 
Iul 
va 
70 
la 
R.

de 
pe 
un 
în

completată de

a ezitat să facă 
valorii cicliștilor 
- așa cum ne

ca și Hohne. au mai fost în 
în întrecerea pentru primul 
că vom avea de luptat cu 
olimpică a țării dv. — re

LA AEROPORTUL BANEASA

21 s-a aprins din nou bali-ora
pe pista aeroportului Băneasa.

privește — în general — potenția- 
ciclișlilor participan(i la cursă. Ea 
arăta specialiștilor care dintre cei 
de rutieri luptă eu mai multe șanse 
primele locuri în „Turul ciclist al 
P. Romîne", ediția 1960.

Astăzi sosesc în Capitală cicliștii 
maghiari și cei suedezi, iar sîmbătă 
dimineață rutierii din reprezentativa 
R. P. F. Iugoslavia.

H. N.

Știința Cluj-Dinamo București și Steagul roșu-PetroluL 
punctele „tari“ ale etapei a doua

— Pregătirile echipelor bucureștene —
Din etapa de duminică, două me

ciuri ies în evidență în mod deosebit: 
Știința Cluj — Dinamo București și 
Steagul roșu — Petrolul, care se a- 
nunță extrem de echilibrate și care 
promit două spectacole dinamice.

Din rest este de reținut vizita Ia 
București a două echipe nou promo
vate : C.S.M.S. Iași (cu Rapid) și 
Corvinul Hunedoara (cu C.C.A.), ca și 
acela al Științei Timișoara la Bacău. 
Minerul — Farul și U.T.A. — Pro
gresul (meci cu tradiție) completează 
un program interesant.

• Rapid a jucpt ieri la Roșiori cit 
C.F.R. din categoria B. Bucureștenii 
au cîștigat cu 2—1 (1—0) prin punc
tele marcate în min. 5 de Balint (un 
inter de la Știința București) și în 
min. ‘ ‘
talul București). Pentru gazde a în
scris Bursumac (min. 89).

6—0. Meciul a durat 100 minute. 
Echipa campioană a folosit formația : 
Voinescu (Toma) — Za vodă II, Apol- 
zan (Staicu), Staicu (Zavoda I) — 
Mihăilescu, Bone — Cacoveanu, Crișan, 
Alexandrescu, Raksi, Tătaru. Duminică 
va juca formația din prima repriză.

• Pregătirile dinamoviștilor bucu- 
reșteni pentru meciul de la Cluj au fost 
intense săptămîna aceasta. Miercuri, 
formația Uțu — Popa, Nunweiller III, 
Panait — Alexandru, Nunweiller IV 
— Anghel, Varga, Ene II. Țîrcovnicu. 
Eftimie a jucat cu I.O.R. (14—0), iar 
ieri a făcut un serios antrenament 
tehnic, folosind și aparatele ajutătoare. 
La Gluj va juca aceeași formație. Ple
carea : sîmbătă cu avionul.

Formația Progresului: Bădescu — 
Smărăndescu II (Nedelcu), Cairicaș, 
Soare — Ioniță (Petrescu), Știrbei 
(Ioniță) — Oaidă, Protopopescu (Smă
răndescu I), Dinulescu (Cruțiu), Maf- 
teuță (Dinulescu), Baboie (Coicea). 
Antrenorul I. Lupaș nu s-a fixat încă 
asupra formației care va juca dumi
nică la Arad.

• Meciul Rapid — C.S.M.S. Iași se 
dispută duminică la ora 10.30 pe Sta
dionul Ciulești, avînd în deschidere 
(la ora 8.30) un joc din campionatul 
orășenesc,. Filaret — Timpuri Noi. Bi
letele se pun azi în vînzare la casele 
obișnuite.

t — Timpuri Noi. Bi- 
azi în vînzare la casele

55 de Ion G. Ion (fost la Me-

® C.C.A. s-a antrenat în compania 
echipei Pielari de care a dispus cu

© Progresul s-a antrenat ieri în com
pania echipei Victoria, de care a dis
pus cu scorul de 8—1, prin golurile 
marcate de Cruțiu (4), Dinulescu (2) 
și Coicea (un gol a fost marcat î'i 
propria poartă de apărătorii adverși).

pentru cuplajul de ia 
(C.C.A. — Corvinul și 
— C.S. C.F.R. Electro 

: azi la 
vaocic uc .a 3L>dfo>.ul „23 August"» 
Dinamo, Republicii, Ciulești, Agenția 
Centrală Pronosport, Agenția C.C.A. șl 
la casa din str. I. Vidu.

• Biletele 
„23 August" 
Dinamo Obor 
Craiova) se pun în vînzare 
casele de la Stadionul ,.2~

S.UA


Prin telefon de la 
trimișii noștri 

speciali

DAN GÎRLEȘTEANU 
și RADU URZICEANU

SPORTIVII SOVIETICI DOMINĂ CU AUTORITATE
ÎNTRECERILE DE TIR

Concurentul romin G. Maghiar pe locul V după prima manșă la pistol viteză

Iolanda Balaș — campioană olimpică

ROMA 8. — întrecerile de tir se 
apropie de sfîrșit. A mai rămas de dis
putat doar cite o manșă la pistol vi- 
traă și talere aruncate din șanț și pro
ba de armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat. Miercuri s-au încheiat 
întrecerile la armă liberă calibru redus 
3 x 40 focuri, probă în care concurenții 
nori etici Samburkin și Niakov au cîști- 
gat detașat, cucerind medaliile de aur 
fi argint. După prima manșă, la pistol 
viteză și la talere conduc, de asemenea, 
doi sportivi sovietici : Cerkasov și
Ka'lînin.

Iată rezultatele :
Armâ liberă calibru redus 3 x 40 

focuri : 1. SAMBURKIN (U.R.S.S.) 
394—386—369=1119 — campion olim
pic ; 2. Niazov (U.R.S.S.) 384—388— 
373 = 1145, 3. Zahringer (Germania) 
394-381-364—1139 ; 4. Houdek
(R. S. Cehoslovacă) 387—386—366= 
1139 ; 5. Novicki (R. P. Polonă) 394— 
378—365=1137 ; 6. Kervinen (Finlan
da) 392—381—364=1137 ; 7. Pukel
(S.U.A.) 390—385—361=1136 ; 8.
Ilolufp (R. P. Ungară) 394—384—356= 
1134 ; 9. Frowis (Austria) 1134 ; 10.

Cea mai strînsa disputa 
din istoria gimnasticii masculine

ROMA 8. Miercuri seara, sau mai 
bine zis miercuri noaptea, s-a încheiat 
la Terme di Caracalla una dintre cele 
mai frumoase întreceri de gimnastică 
din istoria acestui sport. Frumoasă a 
fost această dispută din care au ieșit 
învingători pe echipe sportivii japo
nezi, iar individual cei sovietici.

La toate aparatele lupta s-a dat tot 
între acești sportivi. Numai pe ici pe 
colo în locurile fruntașe a mal apărut 
cîte un alt gimnast cum ar fi cazul 
iugoslavului Cerar, al finlandezului 
Eckman., sau al italianului Menicheli 
Iată care sînt clasamentele definitive 
ale întrecerilor masculine de gim
nastică: ECHIPE: 1. Japonia 575.20 
puncte (campioană olimpică). Echipa 
a fost alcătuită din: Takasi Ono. Masuo 
Takemoto, Yukio Endo. Takasi Mitsuku- 
vi, Nobuyuki Aihara si Shuji Tsurumi: 2. 
U.R.SJ5. 572,70 p. ; 3. Italia 559,05 p.

Turneul de hochei 
pe iarbă

ROMA, 8 — Iu meciurile de hochei 
pe iarbă desfășurate joi s-au înregis
trat următoarele rezultate :

Japonia—Elveția 5—1 ; Olanda— 
Franța 2—0 ; Noua Zeelandă—Germa
nia 1—0; Australia—Kenia 1 — 1.

Azi Ia Roma, finala pentru locul 3 
și medalia de bronz in turneul 

de fotbal
Penultimul act al turneului olimpic 

de fotbal se consumă azi la Roma : 
finala pentru locul 3, în care se în
tâlnesc Ungaria, și Italia, cele două 
învinse în semifinale. învinse, dar 
cu nimic inferioare învingătoarelor, 
Iugoslavia și Danemarca, ceie două 
candidate la medalia de aur. In me
ciurile semifinale, Italia s-a dovedit 
egală Iugoslaviei, pe care a ținut-o 
în șah timp de 120 de minute și nu 
a cedat decît la... sorți. Internaționalul 
iugoslav Kostici, extrema stingă-, a 
declarat după partida de la Napoli că 
echipa sa a jucat slab și că trebuie 
să mulțumească sorților pentru cali
ficarea în finală.

Echipa maghiară a dominat aproa
pe tot timpul, în meciul cu Dane
marca, manifestînd o superioritate evi
dentă, căreia danezii i-au făcut față 
numai printr-o apărare supranumerică 
și în forță.

De aceea, meciul de astă seară 
este așteptat cu viu interes și se pre
vede o dispută foarle dîrză. Prima 
șansă o are reprezentativa maghiară, 
ipriii superioritatea sa tehnică și tac

tică, -—--

Horinek (R. S. Cehoslovacă) 393—■ 
373—367=“1133 ; 11. Hammerer (Aus
tria) 391—382—359=1132 ; 12. I.
Sîrbu (R. P. Romînă) 390—384-- 
357=1131 ; 13. Ionlionen (Finlanda) 
392—377—361=1130 ; 14. Hristov 
(R. P. Bulgaria) 391—382—355=1128; 
15. Simko (R. P. Ungară) 389—380— 
359=1128... 25. N. Rotam (R. P. Ro
mînă) 394—373—347=1114.

Pistol viteză manșa I : 1. Cerka-
soy (U.R.S.S.) 296 p.; 2. Mc. Milen 
Wiliams (S.U.A.) 295 p; 3. Linnosvuo 
(Finlanda) 294 p.; 4. Schvab (R. S. 
Cehoslovacă) 293 p.; 5. G. Maghiar 
(R. P. Romînă) 292 p.; 6. Wallen 
(Suedia) 292 p.: 7. Schneider (Elve
ția) 292 p. ; 8. Clark (Anglia) 291 p.; 
9. Ștefan Petrescu (R. P. Romînă) 291 
p. ; 10. Zabelin (U.R.S.S.) 291 p.

Talere aruncate din șanț manșa I: 
1. Kalinin (U.R.SjS.) 99 t. ; 2. Rossini 
(Italia) 98 t. ; 3—4. Wheater (An
glia) 96 t. ; Smelcinski (R. P. Po
lonă) 96 t. ; 5—6. Clark (S.U.A.) 94 
t., I. Dumitrescu (R. P. Romînă) 
94 t.

(formația țării gazde a înregistrat 
astfel o mare victorie, ea fiind revelația 
întrecerilor); 4. R. S. Cehoslovacă 
557,15 p.; 5. S.U.A. 555,20 p.; 6. Fin
landa 554,55 p.; 7. Germania 553,25 
p.; 8. Elveția 551,41 p.; 9. Iugoslavia
559.80 p; 10. R. P. Bulgaria 546.50 
p. Individual: I. Boris Sahlin (U.R.S.S.) 
115,95 p. (campion olimpic); 2. Takasi 
Ono (Japonia) 115,90 p; 3. Iurii Tit-jv 
(U.RJJ.S.) 115,60 p; 4. Shuji Tsurumi 
(Japonia) 114,55 p; 5—6. Masao Ta- 
kemoto și Yukio Endo (Japonia) 
114,45 p; 7. Nobuyuki Aihara (Ja
ponia) 114,40 p ; 8. Miroslav Cerar 
(R. P. F. Iugoslavia) 114,25 p: 9. 
Takasi Mitsukuri (Japonia) 114.10 p; 
10. Franco Meniclieli (Italia)
113.80 p.

★

Tată care sînt primii clasați pe apa
rate, concurenți care-și vor disputa 
întâietatea în concursul pe aparate 
care va avea loe sîmbătă. Paralele : 
1—2. Boris Sahlin și Takasi Ono 19,40 
p ; 3. Carminuci (Italia) 19,35 p ;
4—_5. Masao Takemoto și Nobuyuki 
Aihara 19.25 p : 6—7. Iurii Titov și 
Yukio Endo 19,20 p : cal cu minere : 
1. Sahlin 19,35 p ; 2. Eckman 1'9,25 
p ; 3. Titov 19.20 p ; 4—5. Ono și 
Mitsukuri 19,15 p : 6. Tsuruuii 19,10 p; 
sol : 1. Aihara 19,35 p ; 2. Titov 19,25 
p; 3. Menicheli 19,05 p ; 4—5—6. Ono, 
Mitsukuri și Stasny (R. S. Cehoslovacă) 
19,00 p ; inele : 1. Albert Azarian 
(U.R.S.S.) 19,75 p ; 2. Sahlin 19,50 
p ; 3—4. Titov, Ono 19,45 p ; 5. Aiha
ra 19,40 p ; 6. Kapsazov (U.R.S.S.) 
19,35 p ; bară : 1. Ono 19,60 p ; 2—3. 
Takemoto și Sahlin 19,55 p ; 4—5. Ti
tov și Cerar 19,50 p ; 6—7. Azarian 
și Endo 19,45 p ; sărituri : 1. Ono 
19,30 p ; 2. Portnoi (U.R.S.S.) 19.25 
p ; 3. Sahlin 19,20 p ; 4. Endo 19,05 
p ; 5—6. Takemoto și Tsurumi 
19,00 p.

CD Do □ CDD CP ci CD
VINERI 9 SEPTEMBRIE

BASCHET: seara: întâlniri în cadrul turneului final pentru desemnarea 
locurilor 5—8 ale clasamentului.

CĂLĂRIE : dimineața : proba completă de călărie (fondul).
FOTBAL : finala pentru desemnarea locurilor 3—4, pe stadionul Flami- 

nio din Roma, între echipele Italiei și R. P. Ungare.
GIMNASTICĂ: după-amiază: concursuri speciale pentru desemnarea 

campioanelor olimpice pe aparate.
HALTERE : dimineața și după-amiaza: întreceri în cadrul categoriilor 

semi-grea și grea-u.șoară.
HOCHEI PE IARBĂ: dimineața și după-amiaza: ultimele întreceri ale 

turneului-finala.
SCRIMA: dimineața și după-amiaza: proba de spadă pe echipe.
TIR: dimineața: armă liberă calibru redus poziția culcat-eliminatorii 

“ JI-a.

(Urmare din pag. 1) 
76,46; 9. Lievore (It.) 75,21 ; 10. tan- 
tello (S.U.A.) 74,70 ; 11. Paama
(U.R.S.S ) 74,56.

BOLOTNIKOV — DEMN URMAS 
AL LUI KUȚ

Treizecișitrei de concurenți s-au 
aliniat la startul probei de 10.000 m, 
care avea să fie cea mai „tare" cursă 
din istoria alergărilor atletice. Opt din
tre ei au „coborît" sub 29 de minute 
(unic în atletism 1), iar primii patru 
au întrecut rezultatul de 28:45,6 cu 
care Vladimir Kuț cîștigase Olimpia
da de la Melbourne și stabilise re
cordul Jocurilor. In sfîrșit, șase din 
primii opt clasați (Grodotzki, Power, 
Halberg, Truex, Krzyszkowiak, Merri- 

Iolanda
ștacheta
Telefoto

man) au stabilit cu acest prilej noi 
recorduri ale țărilor lor 1...

De la plecare în fruntea masivului 
pluton s-a instalat Piotr Bolotnikov 
care a imprimat cursei un tempo sus
ținut, periclitând excepționalul record 
mondial (28:30,4), al unuia dintre cei 
mai mari alergători ai lumii, Vladimir 
Kuț, aflat în tribună alături de nu 
mai puțin faimosul Emil Zatopek.

După 3.000 m (8:29,7) în frunte s-a 
format un gTtip de cinci alergători 
(Bolotnikov, Power, Grodotzki, Deseat. 
cikov și Rhadi) care s-a rupt de res
tul plutonului. La jumătatea cursei 
(14:22,2) marocanul Rhadi cedează și 
ceilalți patru continuă cursa în ace
lași tempo susținut. Pînă cu 2.000 
m înaintea sosirii nu a intervenit nici 
o schimbare importantă în grupul frun-

Karpati (R.P.U.) campion olimpic ia sabie
ROMA 8. Așa cura ne am așteptat,

semifinalele probei de sabie au dat loc 
unor dispute foarte strînse, de un ri
dicat nivel tehnic. In acest tur al com
petiției tîtaănu'l nostru reprezentant 
Ladislau Rohoni a fost eliminat. El a 
înregistrat o singură victorie. Din semi
finala în care a concurat Rohoni s-au 
calificat: Karpati (R.P.U.) 4 victorii, 
Tischler (U.R.S.S.) 3 v., Arabo (Fran
ța) 3 v., Zablocki (R. P. Polonă) 2 v. 

tașilor. Aici în6ă Grodotzki profitând de 
o clipă de acalmie în „morișca" vi
itorilor recordmani, plasează un atac 
și se distanțează, lasînti impresia eă 
a scăpat în cîștigător... Replica urmă
ritorilor este însă imediată. Bolotnikov 
pornește hotărît în urmărirea atletului 
german, trăgînd după el și pe Power. 
Deseatcikov, pierde contactul cu aceș
tia.

Cu 600 m înainte de finiș, este rîn- 
dul sovieticului Bolotnikov să lanseze 
un atac, care avea să decidă soarta 
cursei. El își creează imediat un avans 
de 30 de metri, pe care și-1 păstrează 
și în clipa în care se anunță ultimul 
din cele 25 de fure de pistă. Grodotzki 
și Power forțează extraordinar și reduc

Balaș trece peste 
ridicată la 1,85 m
AGERPRES

serios din handicap. Prea târziu însă, 
deoarece Bolotnikov nu a mai putut fi 
ajuns.

Reprezentantul nostru C. Grecescu 
a făcut o cursă sub posibilități, men- 
ținîndu-se majoritatea timpului la mij
locul plutonului și terminînd pe locul 
20 în 30:04,8.

REZULTATELE TEHNICE : 1. Piotr 
BOLOTNIKOV (U.R.S.S.) 28:32,2 — 
campion olimpic; nou record olimpic:
2. Hans Grodotzki (Germania) 28:37,0:
3. David Power ( Australia) 28:38,2 ;
4. Alexei Deseatcikov (U.R.S.S.)
28:39,6; 5. Murray Halberg (N. Zee
landă) 28:48,8: 6. Max Truex (S.U.A.) 
28:50,2; 7. Z. Krzyszkowiak (R. P.
Pol.) 28:52,4; 8. J. Merriman (M. 
Brit.) 28:52,6; 9. M. Hyman (M. Brit.)

N-a obținut calificarea nici Ferari 
(Italia).

Din cea de a doua semifinală vor 
evolua în finală: Pawlowski (R. P. 
Polonă) 4 v.. Horvath (R.P.U.) 4 v-, 
Rîlschi (U.R.S.S.) 2 v., Calarese (Ita
lia) 2 v. Eliminați : Gerevics (R.P.U.) 
și Rouloul (Franța).

Finala probei dc sabie a fost cea 
mai slrînsă dintre toate prolrele desfă
șurate la actuala ediție a Jocurilor 
Olimpice. învingătorul Karpati (R.P.U) 
a totalizat 5 victorii. După el alți patru 
trăgători și anume Horvath (R.P.U.), 
Calarese (Italia), Arabo (Franța) și 
Zablocki (R. P. Polonă), au înregis
trat cîte 4 victorii și au făcut un ba
raj care i-a situat în această ordine.
S-au clasat în continuare Pawlowski 
(R.P.P.) 3 v„ Tischler (U.R.SJ? ) 2 v. 
și Rîlski (U.R.S.S.) 2 v.

In turneul final de baschet

U.R.S.S. a învins Brazilia cu 74-72 (28-32)
In primul joc al turneului final de 

baschet, U.R.S.S. și-a luat revanșa asu
pra Braziliei cîștigînd o partidă de 
mare luptă (în care a fost condusă la 
pauză cu 32—28), cu scorul final de 
74—72. Jucătorii sovietici au fost mai 
huni în repriza secundă, obținînd o 
victorie meritată.

A doua pariișlă jvi seapa 48-^44 (tujn- 18) și 56—48 (min. 20),

29:04,8; 10. G. Pirie (M. Brit.) 29:15,2; 
11. S. Iharos (R.P.U.) 29:15,8; 12. G. 
Hdnicke (Germ.) 29:20,0.

VICTORIE AȘTEPTATA 
LA 4x100 M FEMEI

întrecerea finală a probei feminine 
de ștafetă 4x100 m s-a încheiat cu 
victoria așteptată a echipei S.U.A., 
care a realizat un timp la numai 0,1 
sec. de recordul mondial, stabilit în 
serii. Vitezistele americane au domi
nat întrecerea chiar de la primul 
schimb. Echipa Germaniei, clasată pe 
locul doi a obținut o performanță la 
o zecime de secundă de recordul eu
ropean.

Foarte bună comportarea tinerelor 
atlete poloneze, care au cucerit meda
lia dc bronz stabilind un valoros re
cord național.

REZULTATELE TEHNICE: 1. S.U.A. 
(Hudson, Williams, Jones, R-. *0
44,5 sec. — campioană oliinpiz. _ 2. 
Germania (Langbein, Biechl, He... rix, 
Heyne) 44,8 sec.; 3. R. P. Polonă 
(Wieczorek, Janiszewska, Jesionowska, 
Richter) 45,0 sec.; 4. U.R.S.S. (Krep- 
kim, Maslovskaia, Itkina, I. Press)
45.2 sec.; 5. Italia (Bertoni, Valenti, 
Tizzoni, Leone) 45,6 sec. Echipa Marii 
Britanii a abandonat.

REZULTATE EXCEPȚIONALE 
LA 4x460 M

Cursa de 4x400 m a prilejuit o luptă 
extraordinară, în care victoria a fost 
decisă abia pe ultimii metri... De la 
primul schimb conducerea a fost luată 
de echipa S.U.A. urmată la 2 m de 
Germania și Indiiie de Vest. La schim
bul 2 americanii își mențin avantajul, 
iar Africa de Sud trece pe locul III. 
Aceeași situație și în schimbul III. In 
ultimii! schimb aleargă primii clasați 
ai cursei de 400 m, Ottis Davis și 
Kaufmann. Atletul german forțează se
rios și îl ajunge pe Davi’s la ieșirea 
din turnantă. Davis se distanțează 
iarăși în ultima turnantă și Kaufmann 
se apropie din nou în linia dreaptă. 
Ambii concurenți, epuizați, an terminat 
cursa „înotând".

REZULTATELE TEHNICE: 1. S.U.A. 
(Yerman, Young, Gl. Davis, O. Davis) 
3:02,2 — campioană olimpică; r z 
record mondial și olimpic (mț g : 
45,55 sec.); 2. Germania (Reskc-, Kin
der, Kaiser, Kaufmann) 3:09,7 — nou 
record european (media — 4 >,07 sec.) ;
3. Indiiie de Vest (Kerr, We.’.derbum, 
Gardner, M. Spence) 3:04,0; 4. Africa 
de Sud (Jefferys, E. Daviș, Day, M. 
Spence) 3:(K5,0; 5. M. Britarue (Jac
kson, Yardley, Wrighton, Brightwell) 
3:08,3; 6. Elveția (Weber. Zaugg, Bru
der, Waegli) 3:09.4

ECHIPA S.U.A. — DESCALIFICATA 
LA 4x100 M !

Favorita întrecerii, echipa S.U.A., 
deși a terminat cursa pe primul loc, 
n-a primit totuși medalia de aur, de
oarece a fost descalificată pentru de
pășirea spațiului de schimb (III). Din 
1912 și pînă astăzi echipa S.U.A. mt 
mai pierduse niciodată titlul olimpic 
la această probă 1...

REZULTATELE TEHNICE: 1. GER
MANI \ (Cultnann, Hary, Mahlendorf, 
Lauer) 39,5 sec. — campioană olim
pică ; record olimpic, mondial și eu
ropean egalat; 2. U.R.S.S. (Kasanov, 
Barteniev, Konovalov, Ozolin) 40,1; 3. 
M. Britanie (Radford, Jones, Segall, 
Whitehead) 40,2; 4. Italia (Sardi, Caz- 
zofa, Giannonc, Berruti) 40,2; 5. Ve
nezuela (Bonas, Murad, E. Romero. 
R. Romero) 40,7.

în semifinalele probei an fost înre
gistrate rezultatele: SEMIFINALA [: 
1. Germania 39,7 sec.; 2. Venezuela
40.3 sec.; 3. M. Britanie 40,5 sec.; 4. 
Canada 41,1 sec.; 5. Japonia 42,2 sec.; 
(Nigeria — descalificată); SEMIFI
NALA A II-A: 1. S.U.A. 39,7 sec.; 2. 
Italia 40,2 sec.; 3. U.R.S.S. 40,2 sec.;
4. Elveția 40,9 sec.; 5. Grecia 41,7 
sec.; 6. Pakistan 42,8.

a opus echipele S.U.A. și Italiei. I«i 
închirierea ediției, basehetbaliștii ame
ricani conduceau cu 56—48, scor reali
zat după primele 20 de minute de joc. 
De remarcat eă în această parte a me
ciului, lupta a fost foarte disputată : 
22—20 (min. 8), 28—27 (min. 10), 
38—34 (min. 14), 40—38 (min. 15),



|r WlțddECM-

Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Romîne 

care va participa la funeraliile 
președintelui R. 0. Germane, Wilhelm Pieck, 

a părăsit Capitala
Joi dimineața a părăsit Capitala 

plecînd spre Berlin delegația de par
tid și guvernamentală care va parti
cipa la funeraliile președintelui Repu
blicii Democrate Germane, Wilhelm 
Pieck, compusă din tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale, mem
bru al Biroului Politic al C. C. al 
P.M.R., conducătorul delegației, Petre 
Borilă, membru al Biroului Politic al 
O. O. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.M.R.

TELEGRAME

Către»
Conducerea Centrală a Federației

Sindicatelor Libere Germane

Dragi tovarăși,

Consiliul Central al Sindicatelor 
din Republica Populară Romînă, în 
numele tuturor oamenilor muncii or
ganizați în sindicate, adresează Fede
rației Sindicatelor Libere Germane și 
tuturor oamenilor muncii germani 
cele mai sincere condoleanțe in legă
tură cu încetarea din viață a scumpu
lui nostru tovarăș Wilhelm Pieck, 
președintele Republicii Democrate 
Germane, fiu credincios al poporului 
german și mili'ant de frunte al miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale.

'mpă.rtășim alături de voi, dragi 
tova ;și, marea durere pe care o 
încerci ',' prin pierderea tovarășului 
Wilbolr Pieck, al cărui ntime. este 
strîns legat de făurirea Partidului Co
munist German și a Partidului Socia
list Unit din Germania, unul din în- 
iemeiefcyii Republicii Democrate Ger

CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR DIN 
REPUBLICA POPULARĂ ROMINA.

Comitetului Central
al Tineretului Liber German

Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Muncitor, întregul tineret al 
patriei noastre a aflat cu profundă 
durere vestea încetării din viață a to
varășului Wilhelm Pieck, președintele 
Republicii Democrate Germane, mem
bru al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania.

Tn persoana tovarășului Wilhelm 
Pieck tineretul german pierde un 
scump prieten, și conducător încercat. 
In aceste clipe grele tineretul romîn

COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII TINERETU
LUI MUNCITOR

Funeraliile Iui Wilhelm Pieck 
vor avea loc la 10 septembrie

i
BERLIN, 8 (Agerpres). — In cursul 

zilei de vineri 9 și în dimineața zilei 
de 10 septembrie corpul neînsuflețit 
al tovarășului Wilhelm Pieck va fi 
depus la Sediul • Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, pentru a da posibilitate populației 
să-și ia rămas bun de la primul pre
ședinte al statului german al munci
torilor și țăranilor. Ceremonia fune
bră va avea loc în după-amiaza zilei 
de 10 septembrie, după care proce
siunea funerară se va îndrepta, cu 
excortă militară, de la sediul Comi

La plecare, în gara Băneasa, mem
brii delegației au fost conduși de to
varășii Ghivu Stoica, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Alexandru Dră- 
gliici, Dumitru Colin, general de ar
mată Leontin Sălăjan, Anton Moi- 
sescu, Alexandru Bîrlădeanu, Avram 
Bunaciu, de membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, conducători ai instituțiilor 
centrale.

Au fost de față membrii Ambasadei 
R. D. Germane la București în frunte 
cu ambasadorul Wilhelm Bick.

(Agerpres)

BERLIN

mane — primul stat muncitoresc-(ă- 
rânesc din istoria poporului frate 
german, luptător neobosit pentru tri
umful marxism-leninismului.

Va rămîne deapururi vie în memo
ria tuturor celor ce muncesc din țara 
noastră imaginea luminoasă a regre
tatului nostru tovarăș Wilhelm Fieck, 
militant neobosit în lupta împotriva 
militarismului și fascismului, care și-a 
dedicat întreaga sa viață și capacita
te de muncă pentru cauza clasei mun
citoare și a întregului popor german, 
pentru întărirea și dezvoltarea unită
ții și coeziunii mișcării muncitorești 
internaționale.

In aceste clipe de profundă durere, 
vă asigurăm, dragi tovarăși, că vom 
fi întotdeauna alături de lupta hotărîtă 
a sindicatelor și a întregului popor 
german pentru făurirea unei Germanii 
unite, democrate și iubitoare de pace, 
pentru pace trainică în Europa și în 
întreaga lume.

se află alături de voi, dragi tovarăși, 
și vă exprimă sincere condoleanțe.

Viața și activitatea revoluționară a 
tovarășului Wilhelm Pieck este și pen
tru tineretul patriei noastre un exem
plu strălucit de abnegație și devota
ment fală de cauza luptei pentru pace 
și socialism, pentru triumful atotbirui
toarelor idei ale marxism-leninismului.

Amintirea tevarășului Wilhelm Pieck 
va rămîne neștearsă în memoria tinere
lului nostru.

tetului Central spre crematoriu. La 
ora 17,00, la crematoriu, va avea loc 
ceremonia incinerării.

La aceeași oră vor avea loc în în
treaga Republică Democrată Germană 
mitinguri de doliu. La ora 17,00 în 
toate întreprinderile și instituțiile in
dustriale și agricole din Republica De
mocrată Germană se vor păstra două 
minute de reculegere. Traficul va fi 
suspendat de asemenea pentru două 
minuite,

0. F. R. Grivița Roșie— 
Dinamo 3—3 (0—3) 

în prima etapă a „Cupei Dinamo”
• Partida dintre G.C.A. și Metalul a 

inaugurat jocurile din cadrul „Gupei 
Dinamo“- In general, partida a avut 
puține faze spectaculoase. De-a lungul 
ei am reținut, de fapt, doar două acți
uni mai interesante. Prima în care 
Metalul a înscris prin Dragomir, o 
frumoasă încercare (în urma unei șarje 
foarte reușite), a doua o combinație a 
rugbiștilor militari, în urma căreia Al. 
lonescu a înscris, de asemenea, o în
cercare spectaculoasă. In general, tre
buie spus că G.G.A. s-a mișcat mai 
bine, a dat dovadă de o pregătire su
perioară și a justificat scorul de 31—3 
(8—0) în favoarea ei. Am reținut cu 
acest prilej jocul bun practicat de Mcr- 
ghișescu, Enache, Ciobănel și St. 
Constantin de la G.G.A-, Chirvase, 
Dragomir și Boicenco de la Metalul.

(N. B.)
• Fără a reedita spectaculoasele :or 

întîlniri anterioare, G.F.R. Grivița Ro
șie și Dinamo au oferit totuși în cel 
de al doilea meci al cuplajului de ieri, 
de pe stadionul Dinamo, o partidă 
frumoasă ai unele acțiuni bine con
cepute. Prima repriză a aparținut gaz
delor, care an și deschis scorul prin 
Giugiuc (lovitură de picior căzută). 
La reluare, feroviarii pun stăpînire pe 
joc și reușesc să egaleze prin Țîbuleac 
(lovitură de pedeapsă). Rezultatul fi
nal (3—3) credem că oglindește fidel 
raportul de forțe dintre cele două echi
pe. S-au remarcat: Buda, G. Stănescu, 
Picu și Țîbuleac de la G.F.R., Rahto- 
pol, Ilie, Graur și Giugiuc de la Di
namo. (T. St)

TE IUIS DE MASA

r
A început turnenl reprezentativelor
de tenis de masă ale R. P. Romine

in R. P. Chineză
MIRCEA POPESCU L-A ÎNVINS PE 

CAMPIONUL MONDIAL 
JUN KUO-TUAN

CANTON 8 (Agerpres). —
Jucătorii de tenis de masă din R.P. 

Romînă și-au început turneul în R.P. 
Chineză evoluînd la Canton în compa
nia echipelor reprezentative ale regiu
nii Kwantun. Peste 6000 de spectatori 
au urmărit întîlnirile în care victoriile 
au fost împărțite: la feminin echipa 
romînă alcătuită din Maria Alexandru 
și Geta Pitică a cîștigat cu scorul de 
3—2, iar la masculin gazdele au ter
minat învingătoare cu 5—2. Mare sur
priză a fost înregistrată în meciul mas
culin unde Mircea Popescu a reușit 
să-l învingă cu 2—1 (—17; 17, 17) pe 
campionul mondial Jun Kuo-tuan.

După campionatul de mare fond al R. P. R.

A crescut valoarea juniorilor
Marea majoritate a juniorilor parti- 

cipanți la cea de a IV-a ediție a cam
pionatului de mare fond a înregi
strat o substanțială creștere valorică, 
parcurgînd cele patru etape ale com
petiției neașteptat de rapid. Media ora- 
vt generală — 38,500 km (292 km): 
era atinsă cu numai cîțiva ani în urmă 
doar în întrecerile seniorilor.

Specialiștii care au urmărit această 
competiție au fost de părere că avem 
o pleiadă de tinere elemente talentate 
care supuse în continuare unei ateu te 
pregătiri vor îngroșa în cutând nu mă
rul fondiștilor noștri fruntași. Să vă 
facem cunoștință cu cîțiva dintre ei. 
Ștefan Pad iu (Petrolul Ploiești), C. Ni- 
culescu (Victoria), Traian Cojocneanu 
(Dinamo), I. Ardeleanu (Șc. s<p. 
U.C.FJS. Or. Stalin), Gh. Bădără (C.S. 
Brăila), Ștefan Marcef (Constructorul), 
I. SzekeJy (Voința Cluj), H. Chelai- 
dite (Victoria), P. Dulu (Petrolul 
Ploiești), C. Dudescu (Șc. sp. U.C.F.S. 
Or. Stalin), N. Chiriacescu (Construc
torul), Gh. Caragea (C.S. Brăila), N. 
Ghinea (Voința Ploiești), ș.a. au fost 
principalii animatori ai cursei, autori 
a numeroase tentative de evadare în
treprinse în unele etape aproape din 
kilometru în kilometru. Ambiția de a 
nu rămîne în urma plutonului, dorin
ța de a fi în frunte a făcut ca în toate 
etapele să ia parte la demaraj cu un 
grup masiv de alergători. Și de aici o 
ajiă constatare îmbucură luare »umâ-

Azi se
Campionatul

dispută semifinalele
republicani

probei
de simplu masculin
de a șasea zi de la 

campionatului

în care — din cauza grabei 
a acționat — a comis multe 

Julieta Namian și-a revenit 
Ea a luat conducerea scorului 

variată de lovi- 
sm ©aiuri, stopuri, voleuri. Tn

Abia ieri, în cea 
începerea întrecerilor 
republican, pasiotnații și fidelii specta
tori ai întâlnirilor de tenis au avut sa
tisfacția vizionării unei partide spec
taculoase. Este vorba de semifinala 
probei de simplu feminin, în care cam
pioana republicană Julieta Naanian a 
recoltat o victorie pe deplin meritată 
în dauna talentatei tenismenc Mina 
Dina eu 2—6, 6—2, 6—4 (Mina Ilina 
a învins-o în sferturi de finală pe I. 
Blankenberg cu 6—1, 6—1). După un 
început 
cu care 
greșeli, 
treptat, 
desfășurînd o gamă 
tari :
contrast cu adversara sa, Mina Ilina 
a jucat numai de pe linia de fund a 
terenului fără a schița măcar un gest 
pentru a veni la fileu. Este regretabil. 
că o jucătoare tânără, atît de dotată ca 
Mina Iii na nu practică un tenig mo
dern, plin de inițiativă, cu acțiuni crea
toare pentru cîștigarea punctelor.

Și cealaltă semifinală, Eva Stăncrscu- 
Hcrniina Brenner 6—1, 3—6, 8—6, 
(ultima a eliminat-o cu un tur mai îna

I

Semifinalele campionatului republican
In următoarele runde ale celor două 

semifinale care se dispută în Capitală, 
liderii au continuat să acumuleze punc
te în serie, creînd de pe aciim o dis
tanță apreciabilă față de ceilalți cou- 
ctirenți.

Astfel, în prima grupă, maestrul 
Troianescu a înregistrat patru victorii 
consecutive, totalizînd 4‘/2 puncte la 
capătul primelor 5 runde. Numai vic
torii are și Gavrilă I. cu 4 puncte și 
o întreruptă. Urmează' în clasament': 
Drimer 3‘/2, Jancso și Halte 3 (1), 
Bondoc 2‘/2 (1) etc.

Iată cîteva rezultate mai importante 
din această grupă: Jancso-Opriș 1—0, 
Bondoc-Troianescu 0—1, Hali’c-Biiza 
1—0 (runda a 3-a) ; Troisnescii-Jancso 
1—0, Stanciti-Bondoc 0—I (runda a 
4-a) ; Drimer-Duță 1—0, Haiic-Cern-a 
1—0, Deneș-Troianescu 0—1 (runda 
a 5-a).

In a doua gpupă, doi jucători au a- 
ciimulat 4 puncte din tot atîtea posibile. 
Ei sînt I. Szabo (victorii la Seimeanu, 
Malcoci și Schwartz) și E. Ungureanu 
(la Alexandrescu). Al treilea în clasa
ment este M. Pavlov, care a remizat 
cu Georgescu și a cîștigat la Brann- 
stein — 3‘/2 p. Cîte 2*4 puncte și o în
treruptă au Botez și Varabiescu. Ulti

rul mare de partâcipanți de forțe sen
sibil egale.

Din păcate, de-a lungul cursei am 
notat și unele fapte negative, asupra 
cărora vom reveni.

TR. IOANIȚESCU

Cum jucați pentru concursul de duminică?

jgfonosEort5

La concursul Pronosport de duminică 
4 septembrie au fost cea. 7000 partici
pant! care au reușit să fie premiați. 
Numărul mare de cîștigători se explică 
prin aceea că în prima etapă s-au în
registrat multe victorii ale echipelor 
gazdă.

Forma arătată de echipele noastre 5n 
prima etapă ne în
dreptățește să cre
dem că duminică 
vom asista la par
tide mai echilibrate. 
Astfel, o serie de
formații care au
debutat prin victorii
cum sînt Dinamo București; Petrolul,
Progresul, Corvinul și altele - evoluează
acum în deplasare. De asemenea, este 
așteptată cu interes și evoluția noilor 
promovate — Corvinul și C.S.M.S. Iași 
- la București.

După toate aparențele, concursul de 
duminică va aduce premii mai mari.

Pe lîngă avantajul apariției unor pre
mii de valoare, concursul de duminică 
îl prezintă și pe acela că face parte 
din seria celor care beneficiază de un 
fond suplimentar de premii în valoare 
de 2Q0.000 lei, dintre care un autoturism 
„Moskvici".

în consecință,- pe lîngă variantele pe 
care le depuneți pentru concursul de 
duminică; variante care după cum

cu 5—7, 6—3,inte pe El. Roșianu
7—5), a oferit schimburi interesante 
de mingi, învingătoarea dovedind o te
nacitate deosebită.

Iată alte rezultate tehnice : simplu 
bărbați, sferturi de finală : Gh. Vizini- 
Tuhasz 6—1, 6—4, 7—5, Năslase-Bă-- 
din 5-—7, 6—3, 6—3, 7—5, Cristea-: 
Bosch 6—1. 6—-4, 3—6, 6—2, Țiriac- 
Bardan 6—3, 6—3, 1—6, 6—3 ; dublu 
bărbați, sferturi de finală : Tiriac, Bar- 
dan-Rakosi, Cobzuc 6—0. 6—2, 3—6,
6—2, Gh. Viziru, Năstase-Bosch, D. Vi- 
ziru 6—3, 6—1, 6—4 ; dublu femei, 
sferturi de finală : El. Roși a nu, ÎL 
Brenner-R. Turușanco, I. Bosch 6—I, 
6—2, Mina Ilina, M. Nasta-M. Ciogolea, 
S. Ciogolea 6—2, 6—2, C. Doboșiu, A. 
Verone-E. Pusziai, Komoroczi 6-3, 
4—6, 7—5, J. Namian, E. Stăncescu- 
Sommer, Mocanu 6—2, 6—0.

întrecerile continuă azi de la ora 
8,30 și ora 15 pe terenurile Centrului, 
de antrenament nr. 2. Dimineața vor 
avea loc meciuri în turneele de conso
lare și dubluri, iar după-amiază semi
finalele de simplu bărbați : Gh. Vizirii- 
Năstase, Cristea-Țiriac, semifinalele de 
dublu femei și sferturile de finală de 
dublu mixt.

mul a prilejuit lui Gunsbcrger pruna 
victorie în concurs 1

Astăzi în ambple grupe bucureștene 
se reiau partidele întrerupte, la termi
narea cărora vom putea alcătui clasa
mente cu mai multe precîziuni. (rd. v.)

_ ★
In grupa semifinală de la Bacan 

s-Su disputat pînă acum 5 runde 
Conduce I. Bălanei cu 4‘/2 p., urmat 
de Gh. Nicoleanu, M. Radulescu si V. 
Weisman 3*/2 p., Buhoci și Marcovici 3.

A. AROMINESEI-coresnonrlent

C.S.M. Brăila—Sport K’ub
Magdeburg 11 — 7

Marți seara a avut loc la Brăila pe 
stadionul 1 Mai întâlnirea internațio
nală de box dintre echipele C.S.M. 
Brăila și Sport Klub Magdeburg. Cei 
peste 6000 de spectatori prezenți la 
această reuniune au aplaudat victoria 
obținută de pugiliștii localnici, cu «co
rul de 11—7. Brăilenii s-au dovedit a 
fi mai bine pregătiți din punct de vedere 
fizic. întîlnirile au fost bine arbitrate
de Alexandu Mihăilescu (Brăi'a) și 
Karel Schmidt (Magdeburg). Rezultate 
tehnice : muscă : W. Czysch b.p. C. 
Turcu ; cocoș : Gh. Stoian h.k.o. I K. 
Ziegler ; semiușourâ : D. Roman b.p. 
P. Wien ; H. Papp meci nul cu I. 
Maidan ; ușoară : Gr. Enache b.p. A. 
Siegl, F. Richter b. p. I. Frunză ; 
semimijlocie : P. Dobre h.k.o. I E. Bar- 
nick ; mijlocie mică : I. Gheorghe b.p. 
W. Labs ; semigrea : H. Grothe b.k.o. 
III I. Corfiatis. La categoria grea pu- 
gili9lul german Konerth a fost oprit 
de medic să boxeze.

N. COSTI N
corespondent

putut constata se axează. în general, 
pe x-uri și 2-uri.

ALȚI PREMIAȚI DIN FONDUL 
SUPLIMENTAR DE 250.000 LEI

După S. Spitzer, cîștigătoarea mare
lui premiu de 50.000 lei, iată că au apâ-^ 

rut și alți mari cîș
tigători din fondul 
suplimentar de
250.000 lei acordat 
posesorilor de bilete 
Expres Olimpic pâr
tiei panți la Prono
sport. Este vorba de

Ion Sălcudeanu din Mediaș, str. Kogăl- 
niceanu nr. 37, posesorul biletului „Ex
pres Olimpic" seria B. nr. 096784, care 
a obținut un premiu de 25.000 lei.

Vă reamintim ! Numai pînă la 11 
septembrie mai pot fi depuse biletele 
„Expres Olimpic* cîștigătoare împreună 
cu talonul III al buletinelor Pronosport.

JRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 7 sep
tembrie au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

1 15 16 12 46 21
Numere de rezervă : 28 45
Fond de premii : 404.742 lei.
Rubrică redactată de I.S. Loto-Pron<H 

spprk ‘



Jocurile Olimpice de la Roma
...... . ........mjHI

Primele rezultate ale întrecerilor 
de spadă pe echipe

Echipa feminină de gimnastică a U. R. S. S. 
din nou campioană olimpică

ROMA 8. Paralel cu ultimele între
ceri ale turneului individual de sabie 
se desfășoară de joi și disputele din
tre echipele de spadă. Cele 21 de 
echipe participante au lest împărțite 
în șapte serii după cum urmează: 
scria I: Italia — S.U.A. — Portu- 
g:;'ia ; seria a Ij-a : R. P. Ungară — 
. aponia — Mexic; seria a III-*: 
U.R.S.S. — Elveția — Liban ; seria a 
lV-a: Franța — Finlanda — Irlanda; 
seria a V-a : Anglia — Luxemburg — 
Maroc; seria a Vl-a : Germania — 
Suedia - Austria ; seria a Vil-a: 
R. P. Polonă — Belgia — Spania.

Iată care sînt primele rezultate; 
R. P. Polonă — Spania 9—7; Germa
nia — Austria 13—3; Anglia — Ma

roc 15—1; U.R.S.S. — Liban 8—8 
(rezultatul constituie o mare surpriză);
R. P. Ungară — Mexic 14—2; Franța
— Irlanda 12—4; Italia — Poirtugalin 
9—7; Italia — S.U-A 9—2; Franța
— Finlanda 9—2; U.RjS.S. — Elveția 
9—1; Ungaria — Japonia 9—4; Ger
mania — Suedia 9—7; Anglia — Lu
xemburg 8—7; Finlanda — Irlanda 
12—4; Luxemburg — Maroc 12—4;
S. UA — Portugalia 10—6; Japonia
— Mexic 9—7; Belgia — Spania 9—7; 
Elveția — Liban 8—8; Suedia — Aus
tria 11—5; Polonia — Belgia 8—8.

Vineri dimineață vor continua între
cerile eliminatorii, iar după-amiază se 
va disputa finala.

Echipa țării noastre ă reeditat performanța de la Melbourne: locul 3

Serghei Filatov (U. R. S. S.) 
campion olimpic de dresaj

ROMA, 8. — Marele Premiu Olim
pic de Dresaj care a început luni a 
utile juit o dispută fără precedent în 
Istoria Jocurilor Olimpice. Un număr 
de cinci, dintre cei mai buni călăreți 
la această probă, au fost nevoiți să 
participe la un baraj pentru a se pu
tea stabili campionul olimpic. Evoluția 
în baraj a scos în evidență superiori
tatea călărețului sovietic Serghei Fila
tov pe calul Absint care a cucerit de
tașat titlul de campion olimpic, cu

2144 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat în ordine : Gustav Fischer 
(Elveția) pe calul Wald cu 2087 p.; 
lozef Nedkarman (Germania) pe As
bach cu 2082 p.; Henry St. Cyr 
(Suedia) pe L’Etoile cu 2064 p.; 
Ivan Kalita (U.R.S.S.) pe Korobei cu 
2007 p.; Patricia Gatvin (S.U.A) pe 
Rathpetrich cu 995 p; Rosemarie 
Springer (Germ.) 985 p.; H. Chamar- 
tin (EIt.) 978 p.; lnve Viebke (Sue
dia) 975 p și Antonio Noguiera (Port.) 
948 p.

ROMA 8. Am așteptat cu multă ne
răbdare ziua de joi, cînd intrau din 
nou în concurs gimnastele. Așteptam 
să vedem din nou la lucru elita gim
nasticii feminine, dar mai ales do
ream să vedem dacă fetele noastre 
vor reuși aceeași frumoasă perfor
manță de a cuceri — ca și la J.O. 
de la Melbourne — medalia de bronz. 
Și trebuie să spun de la început; 
(deși la această oră întrecerea nu 
este terminată) fetele noastre nti ne-au 
înșelat așteptările. Au concurat cu 
miiltă voință, cu putere de luptă, au 
refăcut handicapul pe care-1 aveau 
față de japoneze după exercițiile im
puse și au cucerit astfel (deocamdată 
numai după calculele noastre) medalia 
de bronz. Este o performanță splendi
dă, de o valoare mult mai mare decît 
a fost vreodată. De ce? Pentru că la 
actuala ediție a Jocurilor Olimpice 
gimnastica a adunat Ia Terme di Ca
racalla numeroase echipe cu pretenții 
la supremație. în afară de echipa 
Uniunii Sovietice — care s-a impus 
de departe încă de la exercițiile im
puse — alte cinci-șase formații prin

tre care R.P. Romînă, R.S. Cehoslovacă, 
Japonia, R.P, Polonă, R.P. Ungară, 
puteau emite pretenții , la medalii. Cu 
atit mai mare a fost bucuria noastră

La liber alese am intrat în concurs 
dimineața. Tot dimineața au mai con
curat gimnastele din Franța, R.S. 
Cehoslovacă, Japonia, Germania, R.P. 
Polonă, R.P. Ungară, Spania, Suedia 
și Anglia. Deci, toate echipele care 
luptau pentru locurile II—III (la lo
cul I nu putea spera nimeni, deoarece 
excepționalele sportive sovietice se 
impuseseră clar). Evoluează sportivele 
cehoslovace. Notăm cu înfrigurare : 
45,365 la sărituri, 46,899 la paralele, 
47,198 la bîrnă și 47,466 la sol ceea

Paralelele. Rezultatul este foarte fru-’ 
mos: 47,264 p. Ne întrecuseră numai 
japonezele care aveau 47,699 p. No-' 
tele fetelor noastre au fost următoa-: 
rele: Iovan 9,666 p, Leuștean 9,566 p, 
Poreceanu și Liță 9,366 p, Ioneaca 
9,300 p, Niculescu 9,000 p. Ultimul 
aparat, acela care avea să ne aduci 
(sau nu) locul III a fost bîma. A- 
ceeași bîrnă care dă cea mai multă 
bătaie de cap gimnastelor. Dar, nu 
avem de ce ne teme. Constantă, echJpa 
noastră reușește să termine bine con-

(și sînt.em siguri că și a celor de a- 
casă) cînd am văzut că locul III a 
fost ocupat de reprezentativa patriei 
noastre.

l a a 16-a aniversare a eliberării Bulgariei

înflorește cultura fizică și sportul
Se împlinesc 16 ani de cirul oamenii muncii din Bulgaria, conduși 

de partidul comunist și cu ajutorul armatei sovietice au reușit să scuture 
- jugul robiei fasciste, pășind pe calea libertății ți a independenței națio- 

nale, pe calea construirii socialismului. Ziua de 9 Septembrie rămâne 
înscrisă cu litere de aur în istoria poporului frate bulgar ca cea mai 

- mare sărbătoare națională. In anii 
muncii din Bulgaria prietenă, sub < 
nuiniștilor, au repurtat succese strălucite în toate domeniile de activitate, 
in pas cu marile realizări a mers și mișcarea sportivă.

i regimului democrat-popular oamenii 
conducerea încercatului partid al co-

in R. P. Bulgaria:
ciipat 137.000 de sportivi, Ia volei 
102.000, la ciclism și tenis de masă 
peste 25.000, I 
chet 15.000.

• La dispoziția mișcării sportive

Echipa feminină de gimnastică a R P. Romine. De la stingă la dreapta: 
Sonia Iovan, Elena Leuștean, ~ 
nu și Elena Niculescu.

Emilia Liță, Anastasia lonescu, Uta Porecea-

la lupte 16.000, la bas-- ’ impuse, 
clar că

ce, adunat cu rezultatul de la 
înseamnă 373,323 puncte. Era 
sportivele cehoslovace nu mai pot fisporuveie cenostovace nu mai poi ii 

dm _R. P. Bulgaria se afla o bogata 1 a;unse șj ca e|e au obținut astfel me- 
ha7a materiala I inurutiu nulrrar n.isu ... • , x-> <•

’zele, principalele
1 ’ pentru medalia c

• Numărul practicanților sportului 
a crescut în acești 16 ani de peste 10 
ori. In momentul de față Uniunea 
Bulgară de Cultură Fizică și Sport 
numără aproape 1.100.000 de membri, 
organizați in mii de colective sportive.

• La marile competiții de mase 
participă sute și sute de mii de tineri 
și vîrstnici. Astfel, la prima Sparta- 
ch.'adă Republicană organizată în 1959 
au luat parte 1.923.000 de oameni. 
Exercițiile de gimnastică de mase au 
reunit 350.000 de participanți. La în
trecerile de atletism au luat startul 
peste 1.000.000 de concurenți, la volei 
347.000, la fotbal 474.000, la lupte 
44.850 etc.

• In anul 1948 a fost introdus com
plexul sportiv „Gata pentru muncă 
și apărare", care a devenit baza sis
temului de educație fizică. In cei 12 
ani care au trecut de atunci, mai bine 
de 1.100.000 de tineri și vîrstnici au 
trecut normele complexului. 700.000 de 
sportivi au îndeplinit normele de clasi
ficare republicană.

• Sportul se bucură de o mare 
popularitate în rlndurile oamenilor 
muncii de la sate. La Spartachiada 
sătească republicană au participat peste 
1.000.000 de tineri țărani muncitori. 
Și aici cel mat mare număr de con
curent! l-au reunit întrecerile atletice : 
aproape 675.000. La fotbal au parti-

bază materială. Tineretul bulgar dis
pune de peste 300 stadioane moderne, 
75 palate ale culturii fizice, 200 ba
zine de înot, 300 piste de atletism, 
peste 2.000 terenuri de fotbal, 3000. 
de volei, 1.000 de baschet etc.

® Dezvoltarea de mase a culturii 
fizice, caracterul științific al pregătirii,, 
baza materială au fosAChezășia repur
tării unor succese importante în dome
niul activității sportive de performanță. 
Baschetbalistele și baschetbaliștii bul
gari se numără printre cei mai buni 
din lume. La fel și voleibaliștii. Vic
torii de prestigiu au adus patriei pa- 
rașutiștii, atleții, luptătorii. In sportul 
luptelor reprezentanții R. P. Bulgaria 
au cucerit victorii răsunătoare la cam
pionatele mondiale, la Jocurile Olim
pice și Balcanice. De un bun renume 
se bucură cicliștii, călăreții, vîslașii etc.

în R. P. Bulgaria mișcarea de cul
tură fizică și sport se dezvoltă ne
contenit.

dalia de argint. Ce vor face japone- 
adversare 
cele care 

aflau înain- 
rezultat slab 
bun la sol 
la paralele 

p. Cu cete

O demonstrație de gimnastică de mase a tineretului bulgar pe stadionul „Vasil Levski" din Sofia-

• noastre 
de bronz, 

după exercițiile impuse se
> tea noastră ? Ele obțin un

1 ia sărituri (44,731 p),
1 46,632 p și excepțional 
147,699 și bîrnă 47,065
1 371,422 puncte japonezele rămîn pe 
f mai departe concurentele cele mai de
< temut pentru formația noastră. Intră 
f în întreceri o altă echipă valoroasă: 
>cea germană. La terminarea concurșu- 
»lui notăm în dreptul acestei echipe
> rezultatul de 367,754 p. După ele, po-
< lonezele pe care le remarcăm îndeo-
> sebi la paralele (47,032 p) și sol 
1(47,366 p). Total: 368,620 p. Urmă- 
T rim acum o altă echipă. Cea a R.P. 
/Ungare. După un rezultat foarte bun 
1 la sol .(47,765 p) sportivele maghiare 
»evoluează slab la celelalte aparate și 
f totalizează 367,054 p. Cunoaștem așa:
,dar punctajul celor mai bune dintre 

1 ,formațiile care .concurează la locul 
- III. Ce> vor face fetele noastre ? Dar, 
1 iată-Ie. Ele execută solul excelent, iar 
Î Leuștean și Iovan smulg ropote de

aplauze. Ârbitrele appeciază evoluția 
fetelor noastre și le răsplătesc cu note 
corespunzătoare: Iovan 9,733 p, Leuș- 

.... - — lonescu
:earui

‘ - 9,233 p. Totalul la sol: 47,865 p. re
zultat care nu va mai fi întrecut în

, . Urmează săriturile,
1 unde înregistrăm cu bucurie faptul că 

< ’ reușim, de asemenea, cel mai bun 
' ’ purțetaj de pînă la această oră: 45,465

' p. (Leuștean 9,10 p, Iovan 9,266 p, 
' IonesCu 8,966 p, Poreceanu 9,00 p,
Liță 9,033 p, Niculescu 9,066 p, ordi- 

< ’nea este cea din concurs). Avem spe- 
- , ranțe așa dar, și... așteptăm din nou.

.tean 9,700 p, Liță, 9,566 p. Ion
1 >9,500 p, Niculescu 9,366 p, Porec)

Îzultat care nu ■ 
cursul dimineții.

cursul și să înregistreze 46,366 p. Adu- 
nînd punctele de la exercițiile impuse 
cu cele de la liber alese no-tăm re
zultatul general al echipei noastre: 
372,053 p. al doilea din concurs (după 
cehoslovace) și, sperăm să rămînă al 
treilea din întreaga competiție.

★
A început și concursul de dur* 

amiază. El s-a desfășurat conform j e 
teptărilor, adică sub semnul dr "‘iri.îui 
autoritare a sportivelor sovietic Nici 
una dintre celelalte echipe care au 
mai evoluat n-au mai putut schimba 
configurația clasamentului care se 
prezintă a-stfel:

1. U.R.Ș.S. (Larisa Latînina, Polina 
Astahova, Sofia Muratova, Tamara 
Liuhina, Lidia Ivanova și Margarita 
Nikolaeva) 382,320 p. — campioană o- 
limpică ; 2. R.S. Cehoslovacă 373,323 
p.; 3. R. P. ROMINA 372,053 p.;
4. Japonia 371,422 p.; 5. R. P. Po
lonă 368,620 p. ; 6. Germania 367,754 
p. ; 7. R. P, Ungară 367,054 p. etc.

La ora cînd telefonăm directoratul 
tehnic nu a anunțat încă clasamentul 
definitiv al concursului. De aceea, 
.nu putem preciza care este campioana 
olimpică. Se crede însă că ea este 
Larisa Latînina, care a evoluat mai 
bine decît la „impuse". Au fost gata 
numai clasamentele la două 

’cele patru aparate. Iată care 
sportivele ce vor participa 
după-amiază la concursul pentru cuce
rirea titlurilor de campioană olimpică 
pe aparate. Paralele: 1. Astahova 
19,633 p ; 2. Latînina 19,433 
ratova 19,299 p ; 4—5—6 
van, Keiko Ikeda (Japonia) 
19,266 p. ; sărituri: 
(U. R. S. S.) 19.100 o.; a..

tava 19,032 p.; 3. Latînina
p. ; 4. Astaliova 18,766 p.; 5. Ta-
kova (R. S. Cehoslovacă) 
p.; 6. Sonia Iovan 18,732 p.

dintre 
sînt 

vineri

p; 3. Mu- 
Sonia lo- 
și Liuhina 
Nikolaeva 
2. Mura- 

..„1 18,966

18,766

DAN G1RLEȘTEANU

Halterofilii sovietici pe primele locuri
ROMA 8. Miercuri, noaptea tîrziu, 

's-au terminat întrecerile categoriei 
semiușoairă (pană). Lupta pentru 

•primul loc s-a dat între cei doi mari 
'favoriți Evghenii Minaev (U.R.S.S.) 
și Isaac Berger (S.U.A.) Haltero- 

' filul sovietic a luat de la început 
(după prima probă — împins —) un 

avans de 2,5 kg pe care Ia a dona 
, (smuls) l-a mărit cu încă 5 kg. La 
,„aruncat" Minaev a ridicat 142,5 kg, 
în timp ce Berger a obținut 140 kg.

Astfel, Minaev a cucerit o splendidă 
victorie la o diferență de 10 kg-

Joi seara au luat sfîrșit întrecerile 
la categoria ușoară. Victoria a reve
nit halterofilului sovietic Viktor Bu- 
șuev, care a totalizat 397,5 kg, per
formanță care constituie un nou re
cord mondial (vechiul record îi 
aparținea cu 392,5 leg) și un nou record 
olimpic (vechiul record olimpic era 
deținut de halterofilul sovietic Rîbak 
cu 380 kg)- Pe locul 2 s-a clasat Tan 
Og Liang (Singapore), iar pe locul 3 
Azio Abdul (Iran).
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