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i început Balcaniada de baschet masculin
> Jocuri viu disputate, spectaculoase, în prima zi • Reprezentativele 
ominiei^ Iugoslaviei șLgyîgarîeî învingătoare • Azi meciuri „tari“:

RftOijnia-wIut'Șlâ |î Iugoslavia —Bulgaria

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VAF

z

TRONTZOS (Grecia) a fost mai rapid si a înscris. Fază din 
meciul Iugoslavia — Grecia.

Foto: P. Romoșan
Ieri după amiază a avut loc într-un cadru sărbătoresc des

chiderea festivă a întrecerilor celei de a Vl-a ediții a Balca
niadei de baschet masculin.

...Sala Floreasca, ora 16,15. Tn sunetele unui marș sportiv 
cele șase formații participante la competiție — Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, Turcia și Romînia (două echipe) — defilează 
în fața publicului spectator și apoi se aliniază pe terenul unde 
timp de 5 zile își vor disputa cel de al â-lea titlu balcanic.

Sînt intonate imnurile de stat ale țărilor participante și sînt 
ridicate cele 5 steaguri. Apoi, președintele F. R. Baschet și al 
comitetului de organizare, tov. ION TULPAN, urează bun venit 
oaspeților noștri, declarînd deschisă cea de a Vl-a ediție a 
Ba Icaniadei.

ROMÎNIA — ROMÎNIA TI
NERET 70—46 (36—15)

Partida inaugurală a fost ex
tent începută de prima noas
tă reprezentativă, care a des- 
his scorul prin Nosievici și a 
ontinuat să înscrie punct după 
iunct, în vreme ce echipa de ti- 
leret a acționat timid în fața 
oșului și a ratat mult. Drept 
irmare, tabela de marcaj indica 
n minutul 7 scorul de 17—0! 
n continuare, insă, meciul are o 
lesfășurare mai echilibrată. Se
cționata de tineret se apără 
nai organizat, încearcă cu mai 
nultă insistență coșul, în vre- 
rie ce la prima noastră repre- 
:entativă se observă o scădere 
i ritmului și, mai ales, a... aten- 
iei, atît în atac, cît și în apă- 
are. Totuși, superioritatea teh- 
îică și tactică a seniorilor își 
ipune cuvîntul și le aduce vic- 
oria cu 70—46 ((36—15).

Arbitrii C. Lalos (Grecia) și 
(lhan Uyguc (Turcia) au con- 
ius bine următoarele formații:

ROMÎNIA: Demian 9, Nicu- 
lescu 6, Spiridon 5, Savu 3, Albu 
12, Giurgiu 11, Nosievici 4, Po
pescu 2, Novacek 7, Popovici 5, 
Cernea 6, Nedef;

ROMÎNIA TINERET: Dines- 
cu 5, Dimancea 2, Paraschives- 
cu 4, Popa 5, Gheorghe 3, Ne- 
goiță 6, Baltag 2, Dicai 2, Vis
tier 13, Bulat 4, Tursugian.

UN JOC DEOSEBIT DE SPEC
TACULOS : IUGOSLAVIA 

GRECIA 92—73 (45-40)

încă din primele minute, me
ciul Grecia—Iugoslavia 
tat mult mai disputat 
spectaculos decît îl 
prevederile. Iugoslavia, 
favorită,
„cinci" de rennime mondial : 
Gordici (nr. 4), Koraci (5). Da
neu (10), Djurici (14), Niko
lici (15). Antrenorul echipei 
Greciei a știut însă ce indicații 
să le dea jucătorilor săi, și spre 
surprinderea generală, scorul 
s-a mențincit echilibrat pînă la

pauză. Americanos, jucător al 
cărui temperament este dublat 
atît de o excelentă tehnică in
dividuală, cit ți de un deosebit 
aplomb, Politis, jucător cere
bral, calm ți bun pătnanzător, 
și Lanthimos, coșgeterul divi
ziei B din Grecia, bine secun
dați de Panayotarakos (12) și, 
parțial, de Trontzos (nr. 14, 
2,16 m înălțime) le-au dat de 
furcă vicecampionilor lumii. Im
presia de echilibru a... dispărut 
însă la reluarea jo-cului. Echi
pierii lui Daneu au apăsat pe 
accelerator, dacă ne putem ex
prima astfel, iar diferența în 
favoarea Iugoslaviei a crescut 
progresiv pînă la epraizarea 
timpului de joc. Nu este mai 
puțin adevărat că ambele echi
pe s-au apărat mai puțin insis
tent decît ar fi ceruit-o inițial 
desfășurarea jocului și evoluția 
scorului, iar numărul mare de 
puncte înscrise vine în spriji- 
nril afirmației noastre.

în general, jocul a fost deo
sebit
de atac 
echipei Greciei 
la înalt nivel valoric a 
slavici au constituit elementele 
de bază care au justificat a- 
plauzele publicului spectator. La 
fluierul arbitrilor G. Vineze 
(R. P. Ungară) și G. Dinescu 
(R. P. Romînă) s-au aliniat ur
mătoarele formații : IUGOSLA
VIA (antrenor A. Nikolici) — 
Gordici (6), Koraci (22), Raj- 
kovici (5), Kovacici (3), Djerd- 
ja (10), Raznatovici (6), Da
neu (8), Petricevici (14), Ei- 
selt (1), Tvetkovici, Djurici 
(15) și Nikolici 
— Politis (6), 
Lanthimos (6), 
mericanos (22),
(8), Panayotarakos (18), Vassi- 
liadis (5), Trontzos (8).

de spectaculos, Maniera 
întrucîtva acrobatică a 

și simplitatea 
Iugo-

(2) ; GRECIA 
Barlas, Tsavas, 
Sismanides, A- 

Contvounisios

Cronici redactate de :
D. STANCULESCU, A. VASILIU 

și GH. RUSSU-Ș1R1ANU
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Neînvinși de-a lungul competiției!

RAPIDIȘTII AU CUCERIT
„CUPA BALCANICA” LA FOTBAL

In ultimul meci 2-0 (1-0) cu „Spartak1 ‘-Plovdiv

mîinile lui N, Georgescu, căpitanul echipei bucureștene„Cupa balcanică" în

Aproape 50.000 de spectatori du 
venit să asiste la finala „Cupei 
Balcanice", care a opus forma
țiile Rapid București și Spartak 
Plovdiv. Primul joc, disputat cu 
numai o săptămînă în urmă la 
Plovdiv, nu dăduse un cîștigă- 
tor, răminind ca feroviarii să în
cerce să tranșeze „acasă", in fa
voarea lor, disputa finală cu fot
baliștii bulgari.

La sjtrșitul celor 90 de minu
te de joc tabela de marcaj ară
ta 2—0 (1—0), jucătorii romlni 
fiind aceia care s-au aliniat în 
fața tribunei oficiale pentru a 
primi rionitul trofeu, în aplau
zele entuziaste ale zecilor de mii 
de spectatori.

Ciștigind și meciul de ieri, fot
baliștii de la Rapid au realizat 
un adevărat tur de forță, reușind 
să termine NEINV INȘI pasio
nanta întrecere, care a reunit la 
startul ei pe unele dintre cele 
mai valoroase formații de club 
din țările balcanice.

Desfășurarea partidei a arătat 
limpede că echipa Rapid a fost 
mai buriă decît partenera ei de 
'întrecere, meritînd cu prisosin
ță victoria. Intr-adevăr, fero
viarii au alcătuit o formație 
mai omogenă, care a prestat 
— îndeosebi în prima repriză — 
un joc colectiv, constructiv, cu 
faze spectaculoase și de efect, 
care au făcut deseori „mat" apă-

rarea adversă. Ne referim lan 
cursele celor două aripi, Kraus'- 
și Codreanu, la „un-doi"-urilor 
derutante intre diferitele cupluri.. 
Dumitriu II și loriescu, Kraus șț 
Dumitriu. Georgescu și Codrea
nu, schimburi savurate de public- 
și răsplătite cu aplauze. Trebuie- 
spus, insă, că linia de atac a- 
fost in permanență alimentatei 
cu mingi de cei doi mijlocași* 
Dinu și Georgescu, care au mun
cit neobosit, atit la mijlocul te-- 
renului cît și (alternativ) în ac
țiunile de finalizare. ApărareOt 
imediată, în frunte cu Urziceanirf 
și-a făcut datoria ori de cite ortr 
a fost solicitată de înaintașii:, 
bulgari..

Fotbaliștii de la Spartak Plov
div au venit deciși să „scoată1" 
și la București un rezultat de- 
egalitate pentru a putea susține-, 
un al treilea joc. pe teren neutra? 
(cum

(Continuare în pag. a 3-a)

prevede regulamentuD

s-a
și mai 

anunțau 
marea

a început jocul cu un 
de

CRISTIAN MANTLF
GHEORGHE NICOLAESCU

STEAUA S-J CALIFICAT ÎN TURUL URMĂTOR*

ară-

1—0 pentru Rapid ! In minutul 24, Kraus, care nu se vede în 
fotografie, și-a depășit adversarul direct și de pe linia de fund 

a centrat precis la Ion Ionescu care a înscris cu capul 
Folo : V. Bageao

vAMPKINATUt CATEGORIEI A CONTINUA
Ținînd seama de unele păreri și propuneri adresate în ultimul 

timp Federației romîne de fotbal, a fost reexaminată problema 
continuării campionatului categoriei A, în perioada participării 
lotului olimpic la turneul final de la Tokio.

Intrucît cu excepția formațiilor Dinamo, Steaua și Rapid lotu
rile celorlalte echipe nu se descompletează, s-a hotărît desfășu
rarea campionatului după următorul program:

Etapa a IV-a 20 septembrie

U.T.A. — Petrolul,
C.S.M.S. — Progresul
Crișul — Minerul Baia Mare
Știința Craiova — Steagul roșu

Etapa a V-a 27 septembrie

Farul — Minerul Baia Mare
Progresul — Steagul roșu 
C.S.M.S. — Crișul
Știința Craiova — Dinamq Pit.

Etapa a Vl-a 4 octombrie

Dinamo: Pitești — Știinta Cluj
U.T.A;/— C.S.M.S.
Mine/ilI. Baia Mare — Petrolul 
Crișul —■ Progresul

4;
Etapa a Vil-a ll.octombrie

Petrolul — C.S.M.S.;
Știința Craiova — Farul

Steagul roșu — Crișul
Știința Cluj — U.T.A.
Dinamo Pitești — Minerul B. M.

Etapa a VHI-a 18 octombrie

C.S.M.S. — Știința Craiova
Progresul — Dinamo Pitești 
Știința Cluj — Steagul roșu 
Farul — Petrolul

Etapa a IX-a 25 octombrie

U.T.A. — Știința Craiova
Crișul — Știința Cluj
Farul — Progresul
Petrolul :— Steagul roșu

Jocurile restanțe vor fi pro
gramate după întoarcerea lotului 
olimpic de fotbal de la Tokio.

„Cupa Olimpiadei", anunțată 
anterior, nu se va mai desfă
șura.

Astă-seară, la Dinamo:

Meci internațional de volei
R. P. ROMÎNĂ — R. P. POLONĂ (MASCULIN)
în deschidere : R.P.R. I

Astă-seară, în sala Dinamo, 
cu începere de la ora 19, are 
Ioc interesanta partidă mascu
lină de volei R.P. Romînă — 
R.P. Polonă.

Voleiul polonez este recoman
dat elogios de succesul din re
centul „Turneu al capitalelor” 
de la Paris, unde Varșovia a în
trecut în clasamentul final echi
pele Bucureștiuhii, Moscovei și 
Parisului. De asemenea, despre 
forma bună actuală a fruntași
lor voleiului polonez vorbește 
și victoria obținută la Bruxelles 
piu o săptămînă în urmă de 
echipa R.P. Polone în fața for
mației R.P. Romîne,

— R.P.R. II (feminin)
Dintre elementele menite să 

asigure calitatea înaltă a reu
niunii voleibalistice de astăzi 
de la Dinamo nu trebuie omisă, 
bineînțeles, contribuția echipei 
noastre olimpice, de la care aș
teptăm —- și sîntem siguri că ea 
ne va oferi — o comportare la 
adevărata sa valoare, la nivelul 
titlului de campioană europeană 
pe care-1 deține.

în deschidere la întîlnirea 
masculină R.P. Romînă — R.P. 
Polonă de azi, începînd de la 
ora 17,30, spectatorii vor putea 
urmări un meci de verificare 
pe care-1 vor susține formația 
primă și cea secundă din lotul 
olimpic feminin al țării noastre.

AL JUPEI^ CUPELOR1: 2-0 (0-0) 

CU DERRY CITY—ÎN IRLANDA
LONDON DERRY, 16 (prin 

telefon). —
Steaua a terminat învingătoare 

și în cel de al doilea joc, susți
nut cu echipa irlandeză Derry 
City. 15.000 de spectatori au fost 
prezenți în tribunele stadionului 
din localitate la ora începerii 
partidei. Suporterii lui „Derry" 
sperau ca formația lor favorită 
— „home team" — (o echipă 
care joacă foarte bine acasă) 
cum o recomanda, săptămîna 
trecută la București, managerul 
său Willie Ross, să obțină cel 
puțin un al treilea joc, pe teren 
neutru.

Dar, după o repriză în care 
tabela de marcaj a rămas ne

schimbată, trei minute de la re
luare, Creiniceanu intră în po
sesia batonului și înscrie primul 
gol în urma unei combinații reu
șite cu Jenei, Constantin și Pa- 
vlovici. După încă 27 de minute, 
în care inițiativa a aparținut fot
baliștilor bucureșteni, o pasă a lui 
Constantin îl pune pe Creini
ceanu în situație favorabilă și 
acesta majorează scorul la 2—O, 
scor cu care de altfel se încheie 
întîlnirea. Cu acest rezultat 
Steaua elimină pe Derry City 
cu scorul general de 5—0 (3—0 
în prima partidă), calificîndu-sa 
pentru turul doi al „Cupei Cu- 
pelor“.

A arbitrat corect Mac Cartea 
(Anglia),



Măsuri organizatorice pentru deschiderea 
campionatului asociației

Sportivii din asociația Portul Con- 
etanța se pregătesc să ia startul în 
campionatul asociației. Evenimentul 
este așteptat cu nerăbdare de tinerii 
noștri dintre care mulți s-au numărat 
printre participanții la finala Sparta- 
chiadei republicane, disputată în Ca
pitală.

Sub directa îndrumare a comitetului 
de partid din port, consiliul asociației 
noastre a luat, în ultimele zile, unele 
măsuri organizatorice pentru ca între
cerile campionatului asociației sportive 
să se bucure de bune condițiuni de 
desfășurare. Printre măsurile luate a- 
mintim reorganizarea grupelor sportive 
■din cadrul asociației, precum și a unor 
secții pe ramură de sport. De pildă, de 
curînd, a fost reorganizată secția de 

’Fotbal, actuala ei componență oferin- 
idu-ne garanția că activitatea fotbalisti- 
•că va înregistra rezultate tot mai bune.

Consiliul asociației Portul a acordat,

de asemenea, o atenție deosebită rea- 
menajăriî terenurilor sportive pe care, 
se vor desfășura întrecerile tinerilor 
noștri în noul campionat al asociației, 
în strînsă colaborare cu comitetul 
U.T.M., consiliul asociației a mobilizat 
cu regularitate membrii grupelor spor
tive în acțiunile de muncă patriotică. 
Avem materiale și echipament sportiv 
suficient, astfel că sportivii care vor 
lua startul în campionatul asociației 
noastre nu vor duce lipsă de nimic. 
Pînă atunci tinerii sportivi din port își 
dau întîlnire zilnic pe terenurile aso
ciației și participă la întreceri de fot
bal, volei, baschet, handbal și atletism. 
Campionatul asociației sportive îi 
găsi, deci, cu... rodajul făcut.

AL CIUUANU
secretarul asociației sportive 

Portul Constanța.

va

CĂLĂRIE
Cupa Dmamo“II
Duminică dimineața, călăreții fruntași 

■din cluburile bucureștene Steaua, 
Dinamo și Știința și-au disputat întîie- 
itatea . în cele 5 probe ale competiției 
«lotate cu „Cupa Dinamo". întrecerile — 
desfășurate în incinta velodromului — 
4iu fost pentru toți concurenții un bun 
■prilej de demonstrare a progreselor rea
lizate în acest sezon. De remarcat fap- 
itul că în toate probele victoria a reve
nit — la egalitate de puncte — ...mai 
multor călăreți, ceea ce subliniază va
loarea lor foarte apropiată. Astfel, în 
proba de obstacole categoria setniu- 
șoară. s-au clasat la egalitate: Boian
giu (Baiadera), V. Puiu (Himalaia), 

■C. Topescu (Struna), D. Hering (Ră
vaș), iar la categoria ușoară : Liliana 
i>lițulescu (Fira), P. Victor (Himalaia),

o frumoasă și utilă competiție
D. Hering (Gînd). Foarte disputată în
trecerea juniorilor în care 5 concurenti 
au terminat „parcursul" cu 0 p : Moi- 
șanu (Greer), Uțoiu (Sevila), Filipciuc 
(Agata), Popa (Struna), Aluneanu 
(Floricel). La obstacole, categoria mij
locie, primul loc a revenit următorilor 
călăreți: V. Bărbuceanu (Altai), A. 
Costea (Recova), Gh. Latiga (Sim
plon). In ultima probă — categoria 
semigrea — a fost din nou egalitate, în 
clasament figurîtid pe primul loc doi 
călăreți: Recer Oscar (Nela) și C. 
Vțad (Vifor).

Din cele 5 probe, cele mai multe 
puncte (4(1) le-au totalizat călăreții di
na moviști, care au cucerit astfel Cupa 
cu care a fost dotată această frumoasă 
și utilă competiție.

Semifinaliștii au un finiș greu...

Nu mai puțin inleresantă este între
cerea echipelor masculine și feminine 
din seria a Il-a a campionatelor re
publicane. Aici este de remarcat star
tul bun luat de Rafinăria Teleajen, 
.Voința Sibiu și C.S.M. Reșița la băieți, 
precum și de Electromagnetica Bucu
rești și Rulmentul Brașov la fete, ne
învinse în cele două etape disputate 
pînă 
care 
sînt 
forțe 
rilor.
cronică de mai jos a etapei de dumi
nică.

MASCULIN: Rapid București—C.S.M. 
Reșița (17—18), Oaspeții, cu un plus 
de claritate și forță în aruncări, au 
obținut o prețioasă victorie.

Rafinăria Teleajen—Știința București 
(17—16). Partidă deosebit de dispu
tată. Victoria a revenit în ultimă 
instanță gazdelor, care au avut în I. 
Popescu, cei mai bun jucător. (M. 
Popescu, coresp.).

Voința Sibiu—C.S.M.S. Iași (16—14). 
Luptă pasionantă, deși scorul a oscilat 
doar pînă în min. 14, iar din acest 
moment (5—5) gazdele au preluat 
conducerea, păstrînd-o pînă la sfîrșit. 
(I. Ionescu, coresp).

acum. In general, scorurile cu 
s-au încheiat duminică partidele 
strînse, dovedind echilibrul de 
și oaracterul disputat a-1 meciu- 
Aceasta se va vedea din scurta

din repriza a doua. (E. Titeș, coresp.).
Știința Cluj—Tehnometal Timișoara 

(19—15). Victorie muncită, realizată 
prin goluri marcate în ultimele 5 mi
nute. Timișorenii au dat o replică 
dîrză. (P. Radvani, coresp.).

Golgeterii echipelor în 
tapa. 8 goluri : Popescu 
Chiru (Rapid); 7 goluri: 
(Reșița), Barthmes (Cluj); 
Goran (Șt. Buc.); 5 goluri: 
biu), Badea (Iași), Botin (Timișoara); 
3 goluri: O. Jeckel, Schuller (Hălchiu); 
2 goluri: Scarlat, Nădejde și Hartweg 
(Onești).

FEMININ : Electromagnetica Buc.— 
Favorit Oradea (14—9). Jocul a fost 
echilibrat în prima repriză. Victoria 
bucrareștencelor (în progres față de 
sezonul trecut) n-a fost însă pericli
tată nici un moment. Ele au condus 
permanent (3—0, 4—2. 5—3, 7—5, 
9—6, 11—6, 11—9).

Voința Odorhei—Rulmentul Brașov 
(9—11). Meci foarte dinamic. Ambele 
echipe au atacat continuu. Excelent 
a fost portarul Saviu Emilia. (B. și I. 
Barta, coresp.).

Constructorul Timișoara — Progresul 
București 10—8 (5—3). Luptă mare. 
Golurile înscrise de E. Kis de la dis
tanță și cele de Taipai pe acțiuni la

această e- 
(Teleajen), 
Federspiel 
6 goluri: 

Messe (Si-

Peltică

(Ern. Gro-

T ifnișoara 
Foto : St.

Fază din meciul Rapid București — S.S.E.

semicerc au decis victoria. 
zescu. coresp.).

Știința Galați—Voința
(8—5). Dispută dîrză, echilibrată. A 
cîștigat pe merit Știința. (T. Siriopol, 
coresp.).

S.S.E. Petroșeni—Record Mediaș 
(10—6). Echipa locală putea cîștiga 
la diferență mai mare, dar după pauză 
n-a insistat în atac

Sighișoara

Telesport

"Tradiția semifinalelor campionatului 
republican de șah nu se dezminte— 
Cu două runde înainte de sfîrșit, lupta 
este atît de strînsă, distanțele de 
puncte atît de mici, îneît nici unul 
dintre fruntașii clasamentului nu se 
poate considera scutit de emoțiile ca
lificării.

In grupa întîi, bucureșteană, după 13 
runde, numărul celor care aspiră — 
cu șanse practice — la primele patru 
locuri este de ce! puțin 7 ! Lider este 
Paul Voiculescu care, după o suită im
presionantă de 6 victorii consecutive, 
și-a permis să încetinească ritmul, fă- 
eînd remize cu Rotaru șt Teodorescu. 
El are acum 9*/s puncte. La distanță 
de Vi p. se găsesc Reicher (neînvins) 
și Neaințu. Ultimul a marcat 3 vic
torii în ultimele runde, avînd printre 
învinși și pe M. Rădulescu. Urmează 
trei jucători cu cîte 87i puncte: Vais- 
man, Teodorescu și Bozdoghină. Re
marcabilă este comportarea tînărului 
Șerban Teodorescu, care are mari șan
se de a se califica pentru finală. In 
schimb, „vechii" maeștri M. Rădules
cu (8 p.) și P. Seimeanu (772 p) își 
văd micșorate simțitor posibilitățile de 
calificare. De notat că Seimeanu a 
pierdut un punct prețios la Andro- 
«îache.

O tensiune deosebită domnește și în 
(grupa a doua din Capitală. Aci per
formerul ultimelor runde este maestrul 
iG. Alexandrescu — 6 victorii la rînd ! 
IEI conduce, împreună cu M. Șuta, am
ilii cu cîte 10 puncte. De remarcat că 
ultimul a rămas neînvins 

■a 12 runde. Fostul lider, M. Pavlov 
:după remiza cu Botez și 
Itrogradează pe locul trei - 
(evident; „cel mai solicitat" 
■4... Pentru acesta candidează, cu șanse 
apropiate, Bondoc (872 p.) și Gavrilă 
!(8 p). Surprinzătoare este eliminarea 
■virtuală a maestrului C. Botez (8 p,

dar încă o singură partidă de disputat) 
învins de Găureanu (!) și Șuta.

Iată acum care este situația în gru
pele din provincie, după disputarea a 
11 runde. La Constanța, conduce C. 
Partos cu 9 puncte (o partidă mai 
mult), urmat de Gh. Mititelu și E. Un- 
gureanu 87i, Radovici și Șuteu 8, 
Nacht 7. Ultimul pare să fi pierdut 
contactul cu plutonul fruntaș.

La Cluj, continuă să conducă I. Sza
bo cu 97i puncte și o partidă între
ruptă, urmat la un punct (dar și o 
partidă întreruptă) de M. Nacu, re
venit după un start slab. 8 puncte au 
A. Gimsberger și O. Pușcașu. Naghi 
are 77i puncte, iar fostul lider I. 
lie doar 6 (1).

întrecerile iau sfîrșit vineri, în 
te cele patru grupe.

RD.

Ha-

toa-

V.

de-a lungul

Bondoc, re- 
9Va. Dar, 
este locul

finala campionatului republican

dc orientare turistică

Ia 2, 3 și 4 octombrie
1 “Etapa finală a primei ediții a cam
pionatului republican de orientare turis
tică, programată inițial pentru 18—20 
septembrie, se va ține în împrejurimile 
cabanei Pîrîul Rece de lîngă Predeal 
in zilele de 2, 3 și 4 octombrie a.c. 
La finală participă echipele cîștigătoare 
ale fazei regionale la băieți și la fete.

Recolta Hălchiu—Cauciucul Onești 
(11—8). In min. 8 scorni era... 0—3, 
iar în min. 36: 7—4... Recolta a cîști- 
gat datorită efortului depus și hotărîrii

FINALELE CALIFICĂRILOR
și n-a tras la 

poartă, iar în apărare a comis greșeli. 
(I. Zamora, St. Bsloi, coresp.).

Concomitent cu Constantin Gre- 
cescu care a încheiat șiragul fru
moaselor noastre victorii din cadrul 
Balcaniadei de atletism, multi alții 
— văzuți și nevăzufi — treceau vic

torioși la rindul lor linia de sosire. 
Erau... lucrătorii de toate specialită
țile ai postului de televiziune, an- 

! gajați și ei intr-un veritabil mara
ton de transmisii. Maraton datorită 
căruia sportul avea să fie „prim 
violonist" in plină desfășurare a 
„Festivalul F.nescu"... Incepînd cu 
cele două retransmisii directe de la 
Budapesta in care baschetbalistele 
noastre au rămas datoare telespec
tatorilor și terminind cu Balcania
da, micile ecrane au beneficiat zi 
de zi, de-a lungul unei săptămini 
pline, de o prezență sportivă boga
tă care a adunat in fața t elevi-1 
zoarelor mii și mii de oameni. '

Marele eveniment atletic a găsit 
la postul nostru de televiziune nu 
numai înțelegerea și. in consecință, 
spațiul necesar, dar și capacitatea 
realizării in cele mai bune condi- 
țiuni a unor transmisii pe cit de 
complexe, pe atît de dificile. Inlr- 
adevăr, dacă in genere fotbalul ca 
și celelalte sporturi de echipă asi
gură ele Inșile cursivitatea absolut 
necesară unui spectacol televii p, 
atletismul solicită o minuțioasă „piî- 
nere în scenă". închegarea judicioa
să a secvențelor ce urmează a fi 
„prinse" concomitent pe două, trei 

„și — uneori — patru sectoare ale 
stadionului necesită multă migală 
și o perfectă sincronizare a muncii 
tehnicienilor de pe teren, regizorului 
de emisie, operatorilor, crainicilor 
și așa mai departe.

Au fost, evident, și unele deficien
țe, pe care nu le putem trece cu 
vederea- în prima zi a Balcaniadei, 
de pildă, datorită amplasării greși
te a microfonului, comentariile ce
lor doi crainici, explicațiile supli
mentare despre care am amintit ca 
și interviurile ații de savuroase prin 
spontaneitatea lor au fost de cele 
mai multe ori estompate și adesea 
de-a dreptul înăbușite fie de prezen
ța în imediata apropiere a unui 
puternic difuzor de pe stadion, fie de 
însăși fanfara aflată prin preajmă 
(trombonul sufla direct în micro
fon ). Am avut, totuși posibilitatea 
să urmărim — intr-o clipă de ră
gaz a acestei polifonii nedorite — 
una din cele mai reușite secvenje 
televizate din cadrul întrecerilor: 
cursa de 300 m. ciștigată de Blofiu. 
Descrierea palpitantei lupte pe care 
unul din crainici a făcut-o intr-un 
crescendo vibrant al timbrului vo
cal a electrizat pur și simplu, ridi- 

1 cind în picioare pe telespectatori, 
o dată cu cei aflați în tribunele 

i stadionutui...

Mîine, vineri, cele 16 echipe parti
cipante la finalele campionatelor de 
calificare își încep întrecerea.

Iau parte la finale echipele: Voința 
Botoșani, Drapelul roșu Sibiu, Flacăra 
roșie București, Țesătura Piatra Neamț 
(feminin la Piatra Neamț), Sănătatea 
Arad, C.I.L. Tîrgu Jiu. Arta Baia 
Mare, Sanitarul Tirgu Mureș (femi
nin, Ia Tîrgu Mrareș), Creația Brașov, 
Celuloza Brăila, Rulmentul Bîrlad, Me
talul Pitești (masculin, la Pitești), C.F.R. 
Tg. Mureș, Progresul Șorncuța Mare, 
Semănătoarea București și Siderurgis- 
tul Hunedoara (masculin, la Hune
doara).

GIMNASTICĂ
Centrul pentru copii își reia activitatea

La 21 septembrie își reia activita- 
î tea centrul de gimnastică pentru copii 

al federației de specialitate, centru 
care în numai doi ani de cind a fost 
creat și-a cîștigat un bun renume 
printre iubitorii gimnasticii din Capi
tală. In legătură cu problemele ridi- 

| cate de acest eveniment, am stat de 
vorbă cu tov. Francisc Lovi, secretar 

j general-adjunct al F.R.G., care ne-a 
spus .-

Cei mai mici gimnaști din Bucu
rești așteaptă cu nerăbdare și emoție 
reluarea activității centrului nostru. 

: în cei doi ani de cînd ființează, cen
trul de gimnastică pentru copii și-a 
arătat utilitatea, mulți dintre „elevi“ 
dovedind frumoase perspective pentru 
gimnastica de performanță. Dar, mai 
important este faptul că frecventînd 
acest centru, copiii se dezvoltă armo
nios, cresc în greutate și în înălțime.

Anul care începe are pentru noi o 
semnificație deosebită, întrracit începe 
specializarea, etapă . foarte importantă 
pentru obținerea măiestriei. Și avem 
convingerea că primele concursuri la 
egre vor lua startul copiii centrului 
vpr consemna succesul acțiunii între
prinse de federație.

O problemă serioasă căreia îi 
dăm în prezent toată atenția este 
lecționarea copiilor. Numărul mare 
cereri adresate federației a făcut 
să ne gîndim deja la organizarea 
ședințe de lucru și în cursul dimineții 
(nu numai după amiază, ca pînă a- 
cum), pentru școlarii care au cursuri 
după amiaza. Ne vom strădui să pri
mim pe toți acei care doresc să urmeze 
pregătirea la centrul de gimnastică 
pentru copii, deși dispunem de un 
număr restrîns de locuri.

Balerinii Marius Zira și Ilie Suciu, 
de la Teatrul de Operă și Balet al 
R.P. Romîne, precum și profesoarele 
de educație fizică Ileana Iosif și Nata
lia Miclăuș așteaptă să-și ia în pri
mire pe vechii și noii elevi ai cen
trului nostru. La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni va avea loc controlul medical 
al copiilor admiși, precum și o șe
dință cu părinții, în cadrul căreia se 
vor stabili toate detaliile de funcțio
nare a centrului de gimnastică pentru 
copii, astfel îneîț în anul care urmea
ză să consemnăm realizări mai valo
roase decît în anii precedenți, să pu
tem spune că întrezărim deja printre 
elevii ceptruluj {inostru pe campionii 
republicani de mîine...

acor-
se-
cle
ca
ele

CLASAMENTELE

2.
3.
4.
5.

8.
9.

10.

Duminică la Cîmpiaa (motocrus) 
și la București (dirt-track)

Masculin — Seria

1 Rafinăria Teleajen 
Voința Sibiu 
C.S.M. Reșița 
Știința București 
Recolta Hălchiu

6—7. Cauciucul Onești 
Știința Cluj 
C.S.M.S. Iași 
Rapid București 
Tehnometal Timiș.

Meciul Voința Sibiu—Rapid 
rești (18—14) a fost omologat 
zultatul de 6—0 în favoarea 
din Sibiu, deoarece Rapid a 
un jucător fără drept de joc.

Bucu-
cu re- 
echipei 
folosit

Campionatul republican de niotocro. 
programează duminică, la Cîmpina, 
cea de a cinoea și ultim, etapă. Îna
intea acestei etape doar Mihai Pop 
la clasa 175 cmc și Gheorghe Ion la 
clasa 350 cmc, nu mai au probleme 
în ce privește titlul de campion. La 
celelalte 
incertă 
etape va 
cele mai 
le are campionul de anul trecut Tra
ian Macarie, 
concurenti - 
vids și M. Pop 
cate la titlu.

Tot duminică 
nul Dinamo din 
etapa a doua a campionatului 

lican de dirt-track.

clase situația este 
și numai rezultatul 
clarifica clasamentul, 
multe șanse la clasa

oarecum 
ultimei 

Teoretic 
125 cmc

1.
2.
3.
4.

dimineața, pe siadio- 
Capitală, va avea loc 

repu-

iar la clasa 250 cmc trei
— M. Dănescu, Cr. Do- 

emit pretenții justifi-

a Il-aFeminin — Seria

Electromagnetica Buc. 
Rulmentul Brașov 
S.S.E. Petroșeni 
Știința Galați

5. Voința -Sighișoara
6. Voința Odorhei
7. Constructorul Tim.
8. Favorit Oradea
9. Progresul București
10. Record Mediaș

Sîmbătă încep întrecerile din prima 
etapă a returului campionatului repu
blican de lupte libere seria A.

Iată programul zilei: grupa I la 
București (Steaua, Mureșul Tg. Mu
reș, C.S.O. Galați); grupa a Jl-a la 
Timișoara (C.F.R. Timișoara, Progre
sul București, C.S.M. Reșița); grupa a 
111-a la București (Dinamo,1 Vagonul 
Arad, Rapid); grupia a IV-a la Brașov 
(A.SlM. Lugoj, Rulmentul Brașov, Stea
gul roșu. Brașov>. Întrecerile de la 
București se vor desfășura în sala 
Ciulești, cu ‘începere de la ora 9.30.

Să reamintim care este clasamentul 
general la începerea returului campio
natului de lupte li’ u fii' '

1. Steaua
2. Steagul roșu Brașov 

Dinamo
4. Progresul Buc. 

Rulmentul Brașov
6. Vagonul Arad
7. CS.O. Galați
8. Rapid Buc. ' ‘ 1
9. C.S.M. Reșița

10. Mureș Tg. Mureș
11. CiF.R. Timișoara,
12. A.SM. Lugoj

3.

5.

e seria A.

n 11 0 0 155: 19 33
li 9 1 1 138: 36 30
n 9 1 1 1.11: 63 30
n 8 e 3 89: 7S 27
ii 5/1 5 76:100 22
ii 4 1 6 66: 97 20
n 4 0 7 82: 90 19
ii 3 1 7 71: 97 18
ii 3 0 8 53:121 17
n, Z 1 ș 74:100 16
ii 1 3 7 58:115 16
n 2 1 8 57:113 16



Intermezzo dinamovist
— Cum a fost Nelule ?
— Bine, deși...
— Teren foarte incomod, căldură 

mare, adversari necunosctiți..- comple
tează fratele său Lică (Nunweiller 
IV).

— „Prtslea" a marcat un gol de 
toată frumusețea. Șut sănătos I S-a 
dus mingea pe o traectorie ca trasă 
cu rigla I... spune zimbind Nelu (Nun
weiller III).

„Prîslea" — Radu Nunweiller (VI), 
e fericit ca de altfel toți jucătorii di- 
namoviști.

Portarul dinamovist Datcu, stopează o acțiune a înaintașilor .maltezi. Faza 
este din meciul Sliema Wanderers — Dinamo București (0—2), disputat in 
cadrul „Cupei campionilor europeni". Foto: „The Union Press'1

RĂPIDIȘTII Al CUCERIT „CIPA BALCANICĂ**
(Urmare din pag. 1) 

competiției). în acest scop oaspeții 
și-au organizat jocul plinind accent pe 
apărare. Au fost perioade cind in fața 
porții lui . Stoenov -1 s-au masat cite 
6—7 jucători, care au fost neooiți de
seori. să recurgă la soluții de ultim mo
ment, trimițînd balonut in afara tere
nului. Fotbaliștii bulgari au prestat 
in general un joc incilcit, și mai ales 
dur. Arbitrul Veli Necdet, a fost ne
voit să-l elimine pe Dieo, căpitanul 
echipei, care in min. 27. l-a lovit in
tenționat pe mijlocașul Dinu după ce 
îl iovise pe Urziceanu. Tot din cauza 
locului dur al oaspeților Ion lonescu 
a fost nevoit în min. 85 să părăseas
că terenul fiind accidentat de stoperul 
Manolo».

Inițiativa a aparținut de la început 
fotbaliștilor noștri. în min. 2 lonescu 
încearcă poarta printr-un șut de la dis
tanță. In continuare se fac remarcate 
citeva curse pe aripa dreaptă ale lui 
.raus. care centrează in plină viteză 

pe partea opusă spre lonescu și 
Codreanu dar aceștia ezită sau tri
mit imprecis.

Feroviarii atacă insistent, dar Ion 
lonescu este strașnic păzit de Mano
lov. Totuși, în min. 24, el reușește des
chiderea scorului, trimițind balonul, cu

Cinci minute după meci
VELI NECDET AR1G (arbitrul jo

cului) : „Intilnirea a avut toate carac
teristicile unui joc de cupă : luptă, uzu
ră fizică și nervoasă. Pină la urmă a 
cîștigat echipa beneficiară a unei teh
nici superioare. Și aceasta a fost Rapid. 
Aș vrea să remarc pe jucătorii bucu- 
reșteni și pentru comportarea lor dis
ciplinată, spre deosebire de fotbaliștii 
din Plovdiv, care au jucat dur. De 
altfel, preocuparea pentru jocul în sine 
a romînilor Ie-a și adus in final o 
victorie frumoasă și meritată. De la 
Rapid mi-au plăcut in mod deosebit 
Dinu — cel mai but de pe teren—Mo- 
troc, Dan Coe, Lupescu, Georgescu, 
Urziceanu, Ion lonescu, iar de la bul
gari Diskov ,șj Manolov".

DIMITRI BAICUSEV (antrenorul 
lui Spartak Plovdiv): „Meciul n-a avut 
o valoare tehnică prea ridicată din 
cauza mizei' sale. Consider — fără să 
pun la îndoială meritele sale tehnice 
și tactice — că Rapid a avut șî șansa 
ca noi să rămînem în zece oameni. 
Oricum, bucureștțnii \sînt deținători 
merituoși ai trofeului oferit în această 
competiție. Colegul meu Valentin Stă- 
nescu are o echipă tînără, cu posibi
lități tehnice și tactice bogate. Mi-au 
plăcut Jon lonescu, Georgescu, Urzi- 
ccanu și Dinu, Nu mi-a plăcut arbi
trajul".

VALENTIN STĂNESCU. (antrenorul 
echipei Rapid): „Sint foarte fericit 
deși am cîștigaf mâi greu decît he-am 
ți așteptat. Părerea mea este că și in 
fața unei echipe cu 11 oameni am fi 
învins, Noi arți, condus cu 1—0 cu 
Diev pe teren- Tn'privlhfâ' valorii par

— Este a doua victorie, în depla
sare, in „Cupa Campionilor Europeni" 
— ne aduce aminte Iile Datcu.

— Cum sini maltezii, Ilie ?
— Aleargă mult și repede. loacă 

englezește. Cu pase lungi și tari. Au 
un acroșaj bun la balon și se „agată" 
de orice minge- Cred că, sîmbătă, 
spectatorii vor fi martorii unei partide 
interesante.

Buna dispoziție proprie învingătoru
lui domnea in lotul dinamoviștilor. 
Meciul cu Sliema Wanderers era aș
teptat cu încredere și optimism (p. 
valentin ).

capul, în plasă, la o centrare executată 
de Kraus în plină viteză, din apropie
rea [iniei de fund. Golul — de toată 
frumusețea și bine „lucrat" — ridică 
tribunele. IJn minut mai tirziu, același 
lonescu trimite mingea în bară printr-o 
„foarfecă" de mare spectaculozitate. 
După 1—0. acționind prea lejer, prea 
siguri pe ei, rapidiștii risipesc in careul 
de 16 m o serie de ocazii favorabile, 
create prin combinații subtile. Spre 
sfîrșitul reprizei oaspeții ies mai mult 
la atac și Ghenoo (min. 41) și Ivanov 
(min. 42) produc emoții lui Urziceanu.

Repriza a doua începe ca o serie de 
atacuri inițiate de oaspeți, care sur
prind descoperită apărarea feroviarilor. 
Curind insă jocul se mută iar tn ju
mătatea de teren a echipei bulgare: 
in min. 51 Dumitriu trimite mingea 
mult peste bară, pentru ca în minutul 
următor un „un-doi" intre Dumitriu și 
Dinu să se încheie cu o „bară". la șu
tul expediat de mijlocașul feroviar, din 
suprafața de pedeapsă. Dominarea ta- 
pidistă se accentuează și. in min. 53, 
Manolov nu-t poate opri pe lonescu, 
scăpat singur în careu, decît prin fault. 
Lovitura de la 11 m este însă ratată 
de Codreanu. De ce n-a tras unul din 

tidei, consider că lacunele prezente în
locui ambelor formații s-au datorat 
și mizei importante a jocului.

In altă ordine de idei, sint bucuros 
că Ion lonescu nu a suferit un acci
dent care să-l facă indisponibil".

100 DE ECHIPE IAU STARTUL DUMINICĂ
IN CAMPIONATUL DE JUNIORI

O noua ediție, a XVII-a, a campionatului 
republican de juniori începe duminica. Q 
suta de echipe din 70 de localități iau star
tul în aceasta competiție. întrecerea — 
sîntem siguri va scoate și de această 
dată la iveală un nou contingent de tineri 
fotbaliști talentați, schimbul de mîine al 
fotbalului nostru.

Urînd succes întrecerii celor 100 de echi
pe, nu putem încheia aceste rînduri fără 
a reaminti cluburilor că au datoria să asi
gure tinerilor fotbaliști condiții cît mai 
bune de pregătire pentru ca această com
petiție să se desfășoare la un nivel ca
litativ superior edițiilor precedente.

Iată programul primei etape (20 septem
brie):

SERIA I: Textila Botoșani — Viitorul Su
ceava, Foresta Fălticeni — Metalul Rădăuți, 
Ceahlăul P. Neamț — Textila Buhuși, C.F.R. 
Pașcani — Victoria P. Neamț, C.Ș.M.S. Iași— 
Dinamo Moldova Iași.

SERIA A Il-a: FI. roșie Tecuci — Meta- 
losport Galați, Dinamo Bacău — Fructex- 
port Focșani, Rulmentul Bîrlad — Chimia 
Onești, Știința Galați — Petrolul Moinești, 
Siderurgistul Galați — Constructorul Brăila.

SERIA A III-A: Dinaffio București — Fla
căra roșie București, Dinamo Victoria Bucu
rești — Progresul București, Știința Bucu
rești — Electrica Constanța, Marina Man
galia — Farul Constanța, Viitorul Electro
nica București — Portul Constanța.

SERIA A IV-A: Flacăra Moreni — Meta
lul Tirgoviște, Poiana Cîmpina — S.S.E. 
Ploiești, Metalul București' — Rapid Mizil,

BULETINUL CATEGORIEI C
SERiA EST

DINAMO MOLDOVA IAȘI—CHI
MIA ONEȘTI (3—0). Echipa locală a 
făcut o partidă bună mai cu seamă 
în repriza întîia. Oaspeții au prezen
tat o formație tînără. Au înscris : 
Cojocaru (min. 36), Radulescu (min. 
40) și Ciofalcă (min. 70). (A. Scăunaș- 
coresp.).

METALOSPORT GALAȚI—RUL
MENTUL BÎRLAD (4—1). Scorul, prea 
sever, reflectă și forma slabă a por
tarului bîrlădean Nută. Au marcat: 
Apostol (min. 13, 83), Chirilă (min. 
52) și Colesnicenco (min. 84) pentru 
Galați, respectiv Luchian (min. 59). 
Foarte bun arbitrajul lui Gh. Dnlea 
(București). (Victor Ștefănescu-eorezp.f.

TEXTILA BUHUȘI—CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ (3—1). Meci de slab nivel 
tehnic. Au înscris: Nemeș (min. 17), 
Călin (min. 12 și 67) pentru Textila, 
respectiv Mangalagiu (min. 24). (I.
Vieru — coresp.).

VICTORIA P. NEAMȚ—PETROLUL 
MOINEȘTI (1—0). Partidă de bună 
calitate. Singurul gol al întrecerii a 
fost realizat de Gheorglie (min. 70). 
(Mihai Vornicu - coresp.).

FRUCTEXPORT FOCȘANI—TEX
TILA BOTOȘANI (2—0). Vîntul pu
ternic a influențat în bună măsură 
calitatea jocului. Gazdele au învins pe 
merit prin golurile obținute de Til- 
văr (min. 62) și Pasan (min 89). 
(S. Solomonovici-coresp}.

METALUL RĂDĂUȚI — FL. R. 
TECUCI (4—3).

jucătorii specialiști ? Dumitriu sau Ion 
lonescu ?

Asistăm in continuare la o perioadă 
de presiune exercitată la poarta oaspe
ților, dar tabela rămîne încă neschim
bată. deoarece acțiunile sint purtate 
într-un ritm lent și nu sint încheiate 
cu șuturi puternice la poartă. în min. 
70, Dumitriu II (prea „prudent" în 
această parte a jocului) este înlocuit 
cu lamaischi. Acesta dă mat multă vi
goare acțiunilor ofensive, este mai in
sistent și — curind de la reintrare 
(min. 74) — reușește să-l pună în po
ziție ideală de șut pe lonescu care, 
calm, plasează mingea pe lingă portar. 
Este 2—0. Fotbaliștii noștri par satis- 
făcuți de acest rezultat și se complac 
într-o dominare sterilă. Fluierul final 
al arbitrului consfințește victoria echi
pei Rapid, care, după Steagul roșu 
Brașov, este a doua echipă de club ro- 
mînească învingătoare în „Cupa Bal
canică".

Veli Necdet (Turcia) ajutat la tușe 
de Ladicki Sabahadit și Sener Mustafa, 
a condus cu multă siguranță și com
petență această intîlnire. făcîndu-și 
simțită prezența numai cind a fost ne
voie.

RAPID: Urziceanu — Lupescu,
Motroc, C. Dan, Greavu — Dinu. Geor
gescu — Rraus, Dumitriu II (min. 70 
lamaischi), lonescu (min. 85 Langa). 
Codreanu.

SPARTAK: Stoenov I — Ivanov, 
Manolov, Botev, Masnev, Dimov, Iosi- 
fov (min. 46 Bencev) — Diev, Stoenov 
II (min. 75 Stoianov), Dișkov, Ghenov.

Tehnometal București — Rapid București, 
Steaua București — Unirea Răcori, C.S.S. 
București — Petrolul Plâiești;

SERIA A V-A: Metalul Pitești — Minerul 
Cîmpulung, Progresul Alexandria — Electri
ca Fieni, Tractorul Corabia — C.F.R. Ro
șiori, Victoria Giurgiu — Muăcelul Cîmpu
lung, Unirea Rm. Vîlcea — Dinamo Pi
tești-

SERIA A VI-A: Pandurii Tg. Jiu — Me
talul Hunedoara, Minerul Deva — Victoria 
Călan, Minerul Lupeni — A. S. Cugir, Elec- 
troputere Craiova — Jiul Petrila, Știința 
Cn-iova — Metalul Tr. seyerin

SERIA A VII-A: C.F.R. Araa — Minerul 
Anina, Vagonul Arad — Știința Timișoara, 
C.F.R. Timișoara — C.S.S. Timișoara, 
C.S.M. Reșița — Teba Arad, U.T. Arad— 
Electromotor Timișoara,

SERIA A VIII-A: Steaua roșie Salonta — 
Minerul Bihor, Minerul Baia Sprie — Fo
resta Sighet, Recolta Cărei.:— A.SM.D. 
Satu Mare, Flamura roșie Oradea — Crișul 
Oradea, Minerul B. Mare —■ Metalurgistul
B. Mare.

SERIA A IX-A: Arieșul Turda — A.S. 
Aiud, Soda Ocna Mureș — Unirea Dej, 
Gloria Bistrița — I.R.A. 2 Tg. Mureș, Chi
mica Tîrnăveni — Clujeana, C.S.S, Cluj — 
Ind sîrmei C. Turzii, A.Ș.A. Mureșul — 
Știința Cluj.

SERIA A X-A: Textila Sf. Ghedrghe — 
Rulmentul Brașov, Metrom Brașov — Chimia 
Făgăraș, Tiactoiul Brașov — G.S.M. Sibiu,
C. S.S. Brașov — Ggz metan Mediaș, Stea
gul roșu Biqșov — Faianța '’Sighișoara.

SERIA SUD
ELECTRICA FIENI—FLACARA

ROȘIE B(JC. (4—0). Localnicii s-au 
prezentat bine pregătiți. Cele patru 
puncte au fost înscrise de: Iancu (min. 
22), Necșoiu (min. 56 și 66, din II 
m) și M'ărășescu (min. 78). (G. Avram- 
coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — TEXTI
LA SF. GHEORGHE (2—0). Meci a- 
tractiv în care gazdele au fost mai 
clare în acțiuni și mai sigure în careul 
advers. Au marcat : Hațeganu (min. 
20) și Vasile Gheorghe (min. 62). (T. 
Mania — coresp.).

UNIREA R.4CARI—PORTUL CON
STANȚA (2—2). Suporterii Unirii Ră
cori, au plecat nemulțumiți de com
portarea formației favorite. (Dumitru 
Tancu — coresp.).

MARINA MANGALIA — TEHNO
METAL BUC. (0—l). Deși au domi
nat categoric (raport de cornere: 15—2 
pentru Marina) marinarii au fost în
vinși. Cauza: ineficacitatea liniei de 
atac. Golul a fost înscris in min. 2, 
de Mateescu, l„ urma unei ieșiri ino
portune a portarului Marinei. (E. Petre
— coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA — VIC
TORIA GIURGIU (2—0). Partidă de 
un nivel tehnic mulțumitor. Au mar
cat : Datcu (min. 27) și Mihai (min. 
63). (L. Bruckner — coresp.).

SERIA VEST
MINERUL ANINA — MINERUL 

DEVA (2—1). Joc frumos, încheiat 
ca victoria meritată a gazdelor. Au 
marcat : Jijic (min. 12), Spăiățelu 
(min. 43) pentru Anina și Neacșu 
(min. 74) pentru Deva. (N. Băiat, — 
coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
ELECTROMOTOR TIMIȘOARA (1—1). 
Rezultat echitabil. Ambele goluri au 
Fost înscrise din 11 m : Păuneaou (min. 
38) pentru craioveni și Klaus (min. 
68) pentru timișoreni. (Gh. Donciu — 
coresp.).

TEBA ARAD — METALUL PITEȘ
TI (2—1). Joc viu disputat. Oaspeții 
au deschis scorul în min. 9 prin Da
vid. Arădenii au marcat, în min. 82, 
prin Honig și, în min. 83, prin luhasz. 
fȘt. lacob — coresp.).

VICTORIA CALAN — PANDURII 
TG. JIU (2—0). Planetele învingăto
rilor au fost înscrise de Culenco (min. 
40) și Banguleac (min. 55).

METALUL HUNEDOARA — C.F.R. 
ARAD (1—0). Metalurgiștii au domi
nat majoritatea timpului, dar au ratat 
multe ocazii de gol. Unicul punct a 
fost înscris de Ștefan (min. 50). (V. 
Albu — coresp.).

METALUL TR. SEVERIN — MUS
CELUL C. LLTNG (3—0). Gazdele au 
dominat copios. Au marcat Șandru 
(min. 21), Gheuea (min. 49) și Jim- 
boreanu (min. 84). (Gh. și P. Mana fu
— coresp.).

i 1X2X1X21
CONCURSUL PRONOSPORT NR. 38 

A FOST ANULAT

Deoarece Federația Romînă de Fot
bal a hotărît ca meciurile I—V (in
clusiv) din programul concursului Pro
nosport nr. 38 (etapa din 20 septem
brie a.c.) să nu se mai dispute, Loto- 
Pronosport a luat măsura să anuleze 
acest concurs.

Participanții care au depus bule
tine pentru concursul de duminică 20 
septembrie a.c., sînt rugați să se pre
zinte la agenții pentru a li se resti
tui sumele depuse.

★
• Azi este ultima zi cînd mai pu

teți cumpăra bilete pentru tragerea 
specială Loto-central de mîine. La a- 
ceasta tragere specială se atribuie mi
nimum patru autoturisme (1 „Mosk- 
vici“ și 2 ,,Fiat—600'‘ pentru 3 nu
mere cîștigătoare și 1 „Trabant— 
Combi“ pentru 2 numere cîștigătoare), 
scutere, televizoare, frigidere, magne- 
tofoane, excursii în străinătate.

Și cu 2 numere se poate cîștiga 
un autoturism. La atribfiiirea auto
turismelor participă și biletele sfert 
precum și abonamentele.

Se extrag în total 58 numere.
Tragerea numerelor cîștigătoare are 

loc mîine la ora 19, la Craiova.
• Tragerea suplimentară Sportex- 

pres de mîine 18 septembrie pentru 
atribuirea unui autoturism și a celor 
250 călătorii pe Dunăre cu motonava 
„Carpați“ are loc la Bracurești Str. 
Doamnei nr. 2, la ora 19 și va fi ur
mată de un film artistic.

Vînzarea biletelor Sportexpres pen
tru tragerea de la 30 septembrie con
tinuă.

SERIA NORD
A.S. AIUD — GLORIA BISTRIȚA 

(5—0). Noua promovată a întrecut 
fără drept de apel formația bistrițea- 
nă. una dintre fruntașele seriei în 
campionatul trecut. Au înscris : Ratoni 
(3 goluri), Ilea și Trăistaru dintr-o 
lovitură de pedeapsă. (1. Barbu — 
coresp.).

UNIREA DEJ — ARIEȘUL TURDA 
(2—0). Localnicii au fost net superi
ori, dar atacul a ratat mult. Punctele 
au fost marcate de Ciobotaru (min. 
42) și Vegh (52). A arbitrat bine I. 
Sas (Tg. M'ureș). (A. Kontrai — co
resp.).

MINERUL BIHOR — FLAMURA 
ROȘIE ORADEA (2—0). Minerii au 
fost superiori adversarilor lor în toate 
compartimentele. Golurile au fost în
scrise de Ganea (min. 69) și Petrică 
(79). (M. Domițian — coresp.).

CHIMICA TÎRNĂVENI — STEAUA 
ROȘIE SALONTA (2-D). Joc de bun 
nivel tehnic la care au contribuit, deo
potrivă, ambele echipe. Mai clari în 
acțiunile de atac gazdele au reușit să 
înscrie de două ori prin Naghi f min. 
62) și Ovezea (68). (I. Hasașiu —
coresp.).

FORESTIERA SIGHET—FAIANȚA 
SIGHIȘOARA (1—3). Victoria oaspe
ților este pe deplin meritată. Punctele 
Faianței au fost înscrise de Sintion 
(rnin. 11), Tanasi (32) și Brezau (57). 
Pntru Sighet a marcat Savu (min. 88). 
(V. Mihai — coresp.).

METALURGISTUL BAIA MARE — 
SODA OCNA MUREȘ (3—1). Au în
scris: Șerban (min. 11 și 69), Vass 
(24), respectiv Hișu (20). (V. Săsă- 
ranu — coresp.).

I.R.A. 2 TG. MUREȘ — MINERUL 
BAIA SPRIE (2—2). Gazdele au „pre- 
satu mult,.însă atacul a fost ineficace. 
Fotbaliștii mineri au contraatacat spo
radic, dar cu succes. Golurile au fost 
realizate de: Nagy (min. 9), Stoica 
(54), respectiv de Snakovski (30) și 
Dorjanschi (77). (C. Albu — coresp.).

POIANA CÎMPINA — FLACĂRA 
MORENI 2—0 (1—0)

CÎMPINA, 16 (prin telefon). 6 000 
de spectatori au asistat marți la a- 
ceastă partidă, restanță din etapa a 
doua a campionatului categoriei B. 
Oaspeții aru impresionat neplăcut prin 
jocul dur pe care !-au practicat a- 
proape tot timpul. Meciul a fost dis
putat, de nivel tehnic bun, echipa 
locală meritînd pe deplin victoria.

Golurile au fost înscrise de Iordachc 
(min. 43 și 75).

E. STROE — coresp.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 38 din 1# 
septembrie 1964 au fost extrase din urnă 
următoarele numere:

27 33 19 14 46 41
Numere de rezervă: 45 37

Fond de premii: 532 160 lei
Tragerea următoare va avea Ioc miercuri 

23 septembrie a.c., la Drăgășani.

LOTO-CENTRAL

Premiile întregi și sferturi de la tragerea 
Loto-central din 11 septembrie 1964

Premiul suplimentar I: 1 variantă a 57.412 
lei și 1 variantă a 14.353 lei; Premiul su
plimentar II: 3 variante a 3.588 lei și 4 
variante a 897 lei; Categoria I: 8 variante 
a 7.894 lei și 8 variante a 1.973 lei. Cate
goria a Il-a: 13 variante a 3.508 lei și 
38 variante a 877 lei ; Categoria a IlI-a : 
65 variante a 1.018 lei și 50 variante a 
254 lei; Categoria a IV-a: 80 variante a 
779 lei și 85 variante a 194 lei; Categoria 
a V-a: 103 variante a 614 lei și 102 varian
te a 153 lei; Categoria a Vl-a: 90 variante 
a 698 lei și 92 variante a 174 lei; Cate
goria a Vil-a: 128 variante a 502 lei și 
116 variante a 125 lei; Categoria a VllI-a: 
214 variante a 294 lei și 217 variante a 
73 lei.

Premiul suplimentar I întreg a fost obți
nut de participanta Leuca Maria din orașul 
Săcele regiunea Brașov.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

De la I. E. B. S.
Pentru Campionatul Balcanic de baschet 

(m) din 16—20 IX de la sala Floreasca L î- 
tele și abonamentele se vînd la casele 
din str. Ion Vldu, Pronosport cal. Victoriei 
nr. 2, agenția C.C.A. bd. 6 Martie, stadioa
nele „23 August", Republicii, Dinamo și 
Ciulești.

Aceleași case vînd începînd de azi dnpâ 
amiază și biletele pentru jocurile de fotbal ’ 
DHiAMO — SLIEMA WANDERERS (MALTA) j 
din 19.IX. de pe stadionul „23 Augusl%



18-20 septembrie, îa Varșovia A fost inaugurat „satul o limp ic “

Tn aceste zile, cînd cei mai valo
roși atleți ai lumii — seniori și senioa
re ■— își fac bagajele pentru Tokio, 
viitorii... olimpici — juniorii — trăiesc 
cu intensitate emoțiile unui mare exa
men. De mîine, pînă duminică, pe sta
dionul din Varșovia se vor desfășura în
trecerile primei ediții a campionatelor 
europene de atletism pentru juniori. 
Este, fără îndoială, un eveniment im
portant care reține în mod deosebit a- 
tenția specialiștilor în atletism. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît în rîndul tine
rilor atleți din diferite țări ale con
tinentului nostru se numără mulți ju
niori care au obținut de pe acum per- ■ 
formanțe cu totul remarcabile.

Intensele pregătiri făcute de toate lo
turile de juniori, numeroasele concursuri 
internaționale de verificare precum și 
bogata listă a participanților subliniază 
Interesul cu care a fost privită această 
ediție inaugurală a campionatelor eu
ropene. La startul competiției vor fi 
prezenți atleți — juniori și junioare — 
din Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Danemarca, Franța, R. D. Germană,

R. F. Germană, Iugoslavia, Italia, Ro- 
minia, Turcia, Ungaria, Uniunea So
vietică și din alte țări europene.

Tinerii atleți din țara noastră s-au 
pregătit cu multă sîrguință în vederea 
acestor mari întreceri și așteptăm de la 
ei o comportare cît mai fumoasă. Din 
delegația țării noastre la campionatele 
europene de juniori, de la Varșovia, fac 
parte o serie de atleți și atlete care 
dețin performante valoroase. Printre 
cei care vor reprezenta culorile țării 
noastre la întrecerea celor mai buni 
juniori din Europa se numără Mi- 
haela Peneș (55,38 m la aruncarea 

■ suliței), Gheorghe Costache (61,44 
m la aruncarea ciocanului). P. 
Ciobanii (10,5 Ia 100 m plat). V. 
Suciți (14,7 la 110 m.g.), V. Dumitrescu 
15,05 m la triplu), /. Naghi (49,18 m 
la aruncarea discului), Gabriela Radu
lescu (6,15 m la lungime), Leoniina 
Frunză (1:33,0 la 600 m plat). Lor, ca 
și tuturor juniorilor și junoarelor 
noastre, le dorim deplin succes 
campionatele care încep mîine I

TOKIO 16 (Agerpres). — „Satiri 
olimpic" din Tokio, unde vor locui par. 
ticipanții la cea de a 18-a ediție a 
Jocurilor Olimpice, a fost inaugurat 
joi în prezența membrilor Comitatului 
de organizare a J.O. și a numeroși in
vitați. In aceeași zi au fost inaugurate 
satele olimpice anexe din localitățile 
Hachioji, Sagami și Karuizawa.

In piața centrală din „satul olimpic"

pa Laine, Dmitrieva, Skobțova a obți
nut timpul de 6:19,2. Vechiul record 
mondial, 6:21,8, era deținut de echipa 
Muhanova, Gurevici, Skobțova. Echi
pa masculină, alcătuită din Ozoltn, 
Zubkov, Savciuc, Politiko, a realizat 
1:22,8 la ștafeta 4x200 m și a bătut 
recordul european, deținut de echipa 
Franței, cu timpul de 1:23,9. Reamin-

A început Balcaniada de baschet masculin
Flacăra olimpică este purtată de o ștafetă pe teritoriul Japoniei, urmînd ca 

la 10 octombrie ea să ajungă pe stadionul olimpic din Tokio, la deschiderea 
oficială a J.O.(Urmare din pag. 1)

BULGARIA A ÎNTRECUT 
CU DIFICULTATE TURCIA

Spre deosebire de partidele prece
dente, în care învingătorii nu au avut 
probleme prea dificile de rezolvat, în

obțină victoria ou scorul de 58—55 
(30—27).

Au jucat : BULGARIA : Dimov 14, 
Mataehiev, Ucev, Toșev, Mihailov 7, 
Stoikov 3, Donev 10, Filipov 4, Saho- 
nikov 9, Branzov 5, Atanasov 4, Ma
leev 2 ; TURCIA : Uyguc 6, Esel 8, 
Kaplanoglu 4, Ortac 20, Ongor, Yal-

Foto; PAN-ASIA

a delegațilorȘedința tehnică
echipelor participante

de la Yoyogi au fost înălțate drapelele 
celor 98 de țări participante la Jocuri 
și steagul olimpic. Cu acest prilej au 
rostit cuvîntări ministrul pentru Jocu
rile Olimpice, Ikiro Kono, primarul ora
șului Tokio, Ryutaro Aznia și preșe
dintele federațiilor sportive din 
ponia, Ishii.

Ja-

ULTIMELE PREGĂTIRI 
ALE SPORTIVILOR LUMII

Marți seară a avut loc ședința tehnică cu delegații echipelor parti
cipante la Balcaniadă. In cadrul acestei ședințe au fost constituite Co
misia tehnică a competiției și Juriul de apel. Totodată s-au lăcut vali
dările licențelor internaționale ale fiecărui jucător participant la com
petiție.

Intrucît toate condițiile necesare au fost întrunite, comisia tehnică 
a declarat valabilă actuala ediție a Balcaniadei și pentru calificarea la 
campionatul european. In același timp, s-a hotărît ca sîmbătă diminea
ță de la ora 10 să se desfășoare conferința antrenorilor și arbitrilor din 
țările care participă la campionatul balcanic.

• La Kiev, unde echipa olimpică 
de atletism a U.R.S.S. își încearcă 
potențialul într-o ultimă verificare, 
au fost stabilite un nou record mondial 
și unul european la două probe necla- 
sice. In proba de ștafetă 3x800 m echi-

tim că recordul mondial .aparține echi
pei S.U.A. cu timpul de 1:22,6.

Un valoros record unional a stabilit 
aruncătorul de ciocan Romuald Klim 
cu performanța de 69,67 m (vechiul 
record Bakarinov — 69,55 ni).

Alte rezultatei 5000 m Baidiuk 
13:53,4; triplu salt: Vitold Kreer 16,19 
m; înălțime: Valeri Brumei 2,17 m; 
suliță: Ianis Lusis 81,36 m; înălțime 
femei: Taisia Cencik 1,73 m ; greutate 
femei: Tamara Press 18,26 m — cea 
mai bună performanță mondială a a- 
nului.

• Atletul englez Bruce Tulloh, 
campion european la 5 000 m, nu va 
participa la Jocurile Olimpice de la 
Tokio. Clasat pe ultimul loc în proba

de 5 000 m la meciul Franța — An
glia, B. Tulloh nu a mai fost inclus 
pe listele selecționerilor englezi. Ulti
mii atleți care și-au cîștigat dreptul 
de a pleca la Tokio sînt Metcalfe (400 
m), Stevenson (prăjină), Boulter 
(800 m) Warden ștafeta 4x400 m, Hod
son și Packer la 800 m feminin. Anglia 
nu va prezenta echipa la ștafeta 4x100 
m, deoarece Radford, D. Jones și K. 
Jones nu și-au îndeplinit norma olim
pică în cursul acestui an.

e Federația de box a U.R.S.S. a 
alcătuit echipa .. olimpică pentru J.O.' 
de la Tokio. In ordinea categoriilor 
vor evolua:. S. Sorokin,. O.- Grigoriev} 
S. Stepașkin, V. Baranikov, E- Frolov, 
R. Tamulis, B. Lagutin, V. Popencen- 
ko. A. Kiselev și V. Emilianov.

• In drum spre Tokio, echipa olim
pică de baschet a Australiei s-a oprit 
la Manila, unde a susținut um. meci 
de antrenament cu o selecționată filipi- 
neză. Baschetbaliștii australieni 
obținut victoria cu scorul de 
(32—25).

• La Moscova a avut loc
curs internațional preolimpic 
la care au participat sportivi 
tari. Rezultate tehnice: ' . 
100 m liber: litri Sumtoy (U.R.S.S.)— 
55,7; 400 m liber: Semion Haiman 
(U.R.S.S.) 4:22,4 (record U.R.^Î.);
200 m bras Vladimir Kosîhski 
(U.R.S.S.) 2:30,0, a treia performanță 
mondială a anului; 200 m spate Vic
tor Mazanov (U.R.S.S.) — 2:14,6, re
cord U.R.S.S.; 200 m fluture — Valen
tin Kuzmin (U.R.S.S.) — 2:14,2.

Feminin — 100 m liber — Natalia 
Ustinova (U.R.S.S.) — 1:03,4; 400 m 
liber Tamara Sosnova (U.R.S.S.) ■— 
5:00,4, record U.R.S.S.; 200 m bras 
Svetlana Babanina (U.R.S.S.) 2:49,0: 
100 tn fluture: Valentina Iakovleva 
(U.R.S.S.) — 1:10,7; Ștafeta 4x100 tn 
femei — U.R.S.S. — 4:43,5; ștafeta 
4x100 m mixt bărbați (U.R.S.S.) 4:06,2.

i au
72—59

un con- 
de înot, 
din zece 

Masculin:

meciul Bulgaria—Turcia, câștigătoarea 
nu a putut fi cranoscută decît la fluie
rul final al arbitrilor Blanchard 
(Franța) și Petrovici (Iugoslavia). 
Jocul a fost extrem de disputat, am
bele echipe depunînd eforturi consi-

ciner 4, Poyrazoglu 13, Buyukaykan, 
Cu buck u.

TURNEUL ECHIPEI DE HANDBAL GWARDIA GDANSK

ora 
ora 
ora

AGENDA CAMPIONATULUI
Joi 17 septembrie

16: Romînia tineret — Grecia 
17,30: Iugoslavia — Bulgaria 
19: Romînia — Turcia

Vineri 18 septembrie

16: Romînia tineret — Iugoslavia 
17,30: Turcia — Grecia 
19: Bulgaria — Romînia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CLASAMENT
Romînia A 1—1-
lugoslavia 1—1-
Bulgaria 1—1-
Turcia 1—0-
Grecia 1—0-
Roniînia tin. 1—0-

2
2
2
1
1
1

Mîine își va începe turneul în tara 
noastră echipa poloneză de handbal 
Gwardia Gdansk. Formația oaspe va 
evolua vineri la Bacău, în compania 
echipei locale Dmamo.

în continuare, Gwardia va juca dra- 
minică la București. De data aceasta 
oaspeții vor întîlni pe Dinamo, cam
pioana țării. Jocul va avea loo pe

terenul Dinamo, de la ora 11,30. în 
deschidere : Știința Buc. — Știința 
Cluj (m) și Progresul — Știința Galați 
(f) — meciuri de campionat.

La 21 septembrie, la Buzău, se va 
disputa revanșa Dinamo București — 
Gwardia Gdansk (în deschidere : Di
namo Buc. tin. — S.S.E. Bnizău).

FOTBAL PE GLOB
( ora
i ora
< ora

• Azi de Ia ora 10 au loc lucrările 
conferinței balcanice de baschet.

■flerabile pentru a termina învingă- 
toare.

Meciul a opus formații cu stiluri di
ferite de joc. Bulgarii, mai bine pre
gătiți fizic și cu o tehnică individuală 
apreciabilă, s-au impus de la început. 
Formația turcă însă cu jucători bine 
dotați din punct de vedere fizic (ta
lie înaltă și detentă impresionantă), 
au luptat cu o dîrzenie rar întîlnită, 
nepermițînd adversarilor să se distan
țeze, astfel că în prima repriză scorul 
a fost în general echilibrat.

Imediat după reluare, formația bul
gară a trecut la „presing" și a atacat 
cm multă decizie — și precizie în a- 
runcările de la semidistanță 
adversă, 
reușește 
puncte, 
ultimele
44—36 (min. 30) și 49—44 (min. 35). 
De la acest scor, jucătorii turci — 
deși 
cei
uoglu și 
ultimele 
la două 
Totuși,

.zona 
Datorită acestui lucru, ea 
să ia un avans de cîteva 
pe care îl menține pînă în 

minute : 36—31 (min. 25),

Ieri, după amiază și în nocturnă au 
continuat meciurile primului tur din 
cadrul „C.C.E.", „Cupei cupelor" și 
„Cupei orașelor tîrguri". Iată rezul
tatele :

IN „CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI".

Liverpool: Liverpool — Reykjavik
6—1 (în primul joc 6—0).

ÎN „CUPA CUPELOR"
Zagreb: Dinamo—A.E.K. (Atena)

3—0 (primul meci 0—2). A condus

o brigadă de arbitri romîni :• F- Sotir 
(la tușe: George N. Gherghe și Bir- 
san).

ÎN „CUPA ORAȘELOR TIRGUR1" 
Novisad: Voivodina — Lokomotiv

Plovdiv 1—1 (primul meci).
Brno: Spartak—Ferencvaros

A condus arbitrul romîn O. Conlșa. 
(In primul.meci 0—2. In turul urmă
tor, Ferencvaros va juca cu Wiener 
Sportklub).

Liege: Union St. Liegeois — Juven
tus Torino 6—2 (primul meci).

1—0.

DUPA J. O. sportivii din H. D. Garmand 
se vor opri intre 2—6 noiembrie in R.A.U., 
in vederea unor întîlniri de fotbal, polo pe 
apă, atletism, înot, hochei pe iarbă, sări
turi in apă, box, gimnastică, lupte și hal
tere.

DEOARECE numărul Înscrierilor la cea 
de-a XVIÎI-a ediție a J. O. de la Tokio a 
depășit limita prevăzută. în satul olimpic 
vor fi nevoiți să locuiască cite patru spor
tivi într-o cameră, în loc de trei cum era 
prevăzut Initial.

CONDUCEREA clinicii din satul olimpic a 
fost încredințată doctorului loși Kuroda, 
care a fost medicul ioturilor olimpice ja
poneze la Melbourne și Roma. Dr. Kuroda 
va avea la dispoziție 1700 de medici și 2500 
surori și sanitari. Din cei 1700 de medici, 
700 vor activa la................ ’ ’
Olimpiadei.

LA ȘANHAI, pe 
un mare concurs , . 
au participat peste 2.000 de sportivi intre 
9 și 65 de ani. Cîștigător a lost un elev 
de 17 ani, care a parcurs distanta de 1.200 
m in 14:02.0.

IN AFARA translatorilor japonezi, comi
tetul de organizare a J. O. a hotărit să an
gajeze 2S de translatori din Italia, Germa
nia, Elveția, Franța și Austria, oare cunosc 
cel puțin cite 3 limbi.

DEȘI campionatul mondial de fotbal este 
încă departe, revista „France Footbal" in
dică de pe acum drept favoriți în cele 9 
grupe europene următoarele echipe: Belgia.
R. F. Germană, Iugoslavia, Portugalia, El
veția, Ungaria, U.R.S.S., italia. Spania. Ră- 
mine de văzut, balonul e... doar rotund.

CONCURSUL de selecție al înotătorilor 
americani a cunoscut o participare masivă. 
La start au fost prezenți circa 1000 de îno
tători si înotătoare.

SOCIETATEA de transporturi aeriene
S. A.S. are în efectivul său un pilot — pe 
Thorbjoern Yggeseth. Acesta are obișnuința 
zborului. EI nu este altul decîl celebrul 
săritor de schi norvegian care in 1963 
a cîștigat' marele concurs de la Holmen- 
kollen

O NOUTATE originală de la Tokio : o fa
brică locală a creat pneuri... olimpice, ale 
căror mulaje reproduc cele cinci cercuri. 
Aceasta contribuie se pare la o mai bună 
aderență a pneului de pămînt și are și 
darul de a marca cele cinci inele olimpice 
pe șoselele ude.

MARTIN LAUER, 
m garduri (locul 
Harry, recordman 
olimpic la Roma, - - . .
in calitate de... gazetari, trimiși speciali al 
două mari reviste. Ca recordman mondial 
la proba de 400 m, sportivul Kauiman, eli
minat cu ocazia selecției ce a avut ioc, 
va pleca Ia Tokio in calitate de... cintăret 
de music-hall.

UN TINAR englez în vîrstă de 21 ani, 
Gregory Scholield, a reușit să traverseze 
Canalul Mînecii In 15 ore si 35 de minute.

diferite baze sportive ale

rîul Wang Pof a avut loc 
popular de înot la care

Odensee: Boldklub Odensee — VfB 
Stuttgart 1—3 (primul meci).
ECHIPA OLIMPICA A R. D. GER

MANE A JUCAT LA VIENA
Zilele trecute a avut loc la Viena 

meciul dintre echipa olimpică a R. D. 
Germane și formația F. C. Austria. 
Victoria a revenit echipei austriece cu 
3—1 (2—0) prin golurile marcate de 
Nemetz (2) Hof și respectiv Pefer 
Ducke. Echipa R. -D. Germane a ali
niat următoarea formație: Heinsch — 
Miiller (Pankau), Urbancvik, Krampe 
— Kaiser, Lîebrecht — Frassdorf, Er- 
ler, P. Ducke, Noldner, R. Diicke. In 
echipa olimpică a R. D. Germane care 
va evolua în Japonia, frații Ducke nu 
au drept de joc, deoarece ei au parti
cipat în preliminariile campionatului 
mondial.

recordman mondial la 110 
IV la Roma) și Armin 
la 100 m plat, campion 
vor ti prezenți la TokioSCURTE ȘTIRI EXTERNE

BASCHET: într-un meci internațio
nal desfășurat la Linz echipa mascu
lină a R.S. Cehoslovace a învins cu 
scorul de 105—51 (50—24) echipa
Austriei.

BOX : La Boston, Cassius Clay și 
Sonny Liston au semnat contractul 
pentru meciul ce îl vor susține la 16 
noiembrie în acest oraș. Deoarece 
„W. B. A.“ (World Boxing Associa
tion) i-a interzis lui Cassius Clay să-și 
mai apere titlul în fața fostului cam
pion mondial Sonny Liston, care a fost 
acuzat că nu și-a apărat corect 
sele, forul internațional a hotărît 
pendarea lui Clay, deposedîndu-1 
titlul mondial.

ȘAH : După 5 runde, în turneul 
didatelor la titlul mondial de șah, pe 
primele locuri ale clasamentului se află 
Konarkowska (R.P. Polonă) și Ereto
va (R.S. Cehoslovacă) cu 3,5 puncte 
și o partidă întreruptă fiecare. în run-

șan- 
sus- 

de

da a 5-a, Eretova a cîștigat la Gres
ser, Konarkovska la Teodorescu, Lane 
la Nedelkovici. S-au terminat remiză 
partidele Zvorîkina — Borisenko și 
Ivanova — Iovanovici.

• Turneul internațional de la Soci 
s-a încheiat cu victoria maestrului so
vietic Nicolai Krogius care a totalizat 
11 puncte din 15 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat Holmov 
(U.R.S.S.), Damianovici (Iugoslavia) 
10 puncte, Spasski (U.R.S.S.) 9,5
puncte, Matulovici (Iugoslavia) — 9 
puncte. Șahistul romîn Florin Gheor
ghiu a ocupat locul 13 cu 6 puncte. 
In ultima rundă, Krogius a remizat 

a cîștigat la 
la Gheorghiu, 

Cîștigătorul

4LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Echipa de fotbal a Italici 
nu va participa ia Turneul olimpic!cu Spasski, Holmov 

Barcza, Damianovici 
Bondarevski la Antoșin. 
turneului, N. Krogius, și-a îndeplinit 
norma de maestru internațional și tot
odată, a primit premiul pentru cele 
mai bune rezultate în partidele cu 
marii maeștri.

pe rînd doi dintre 
buni baschetbaliști, Kapla- 
Uyguc — aruncă în liuptă 
resurse, apropiindu-se pînă 
puncte ; 55—57 (min. 40). 

echipa bulgară reușește să

pierduseră
mai can-

După cum a anunțat aseară postul 
de radio Roma, Federația italiană de 
fotbal a propus Comitetului Olimpic 
National Italian (C.O.N.I.) să renunțe 
ia înscrierea echipei olimpice de fotbal 
italiene Ia turneul final de la Tokio.

Consiliul național al C.O.N.I., reunit 
la Roma sub președinția lui Giulio 
Onești, a aprobat această propunere, 
care — potrivit comentariului postului 
italian de radio — este definitivă.
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