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al R. P.
TOKIO, (prin cablu). Evenimentul 

principal pe care delegația noastră 
olimpică l-a trăit in aceste zile a fost 
înălțarea drapelului de stat at R. P. 
Romine în satul olimpic, care a avut 
loc sîmbătă după-amiază in Piața 
Tokio din satul olimpic principal, To-

Romine
cârdurile Imnului de stat al R. P< 
Romine, pe catarg a fost înălțat dra
pelul patriei noastre. A fost un mo- 
ment înălțător, care ne-a emoționat pe 
toți, și sperăm să-l trăim de cit mai 
multe ori in timpul desfășurării între-. 
cerilor olimpice.

Probe spectaculoase și surprize în ultimele două zile 
ale campionatelor republicane de călărie

• DINAMOVISTII AU DOMINAT PROBELE DE OBSTACOLE • ...IAR CĂLĂREȚII DE LA STEAUA PE 
CELE DE DRESAJ ® N. MIHALCEA A CUCERIT TREI TITLURI DE CAMPION REPUBLICAN • C.S.M. SIBIU 
(LA DRESAJ), ST1INTA BUC. SI PETROLUL PLOIEȘTI (LA OBSTACOLE) ÎN EVIDENT PROGRES

Campionatele au continuat sîmbătă 
și duminică, cu dispute pasionante, cu 
emoții și incertitudini, dar... fără 
ploaie 1

în așteptarea întrecerilor juniorilor 
plnă 4 18 ani, amatorii de dresaj s-au 
deplasat la manejul din imediata apro
piere a bazei hipice și au urmărit dis
puta din cadrul categoriei semigrea 
care a dat cîștig de cauză — așa cum 
era de așteptat — călărețului N. Mi
halcea de la Steaua. REZULTATE 
TEHNICE: l.N. Mihalcea — cu Da
na — (Steaua) 761 p; 2. I. Molnar — 
cu Argint — (Steaua) 729 p; 3. I. Mol
nar — cu Pelinaș — 718 p. Apoi, pe 
parcursul de obstacole, campionatele 
au continuat cu proba juniorilor care 
a fost de-a dreptul entuziasmantă prin 
dîrzenia concurenților. REZULTATE 
TEHNICE : 1. M. Aluneanu — cu Flo- 
riceil — (Știința) 4 p, 45,5 d.b.; 2. E- 
milia Podariu — cu Diamant — (Pro
gresul Craiova) 11 p, 59,0 d.b.; 3. A- 
drian Valentir — cu Scufița — 
(Steaua) 8 p — în parcurs.

Sîmbătă. punctul de atracție l-au 
constituit întrecerile din cadrul probei 
de categorie mijlocie la care s-au în

scris 26 de concurenți. După prima 
manșă au rămas în cursa pentru titlu 
10 călăreți (de la 0 la 12 p). Trei din
tre ei, au terminat manșa a doua cu 
0 p penalizare: Gh. Langa, cu Gînd, 
A. Costea, cu Recova, și V. Bărbucea- 
nu cu Altai — toți de la Steaua. După 
părerea celor mai mulți spectatori, ră- 
mînea să se stabilească campionul din
tre acești trei călăreți. Dar, n-a fost 
așa ! In barajul probei a intrat și di- 
namovistul V. Pinciu, cu Graziela, ca
re fusese penalizat, în prima manșă cu 
4 puncte. Și, după un „parcurs" exce
lent realizat, cîștigînd — în barajul 
probei — și un timp prețios prin scur
tarea la maximum a turnantelor, Va
sile Pinciu a reușit să cucerească tilul 
de campion! REZULTATE TEHNICE: 
1. V. Pinciu — cu Graziela — (Dina
mo) 0 p, 41,5 d.b.; 2. V. Bărbuceanu
— cu Altai — (Steaua) 0 p, 45,3 d.b.; 
3. Gh. Langa — cu Simplon — 
(Steaua) 4 p, 46,6 d.b.; 4. A. Costea
— cu Recova —■ (Steaua) 7 p, 53,8 d.b.

Ieri dimineață N. Mihalcea a cîștigat 
cel de-al treilea titlu de campion repu
blican la această ediție a competiției, 
clasîndu-se pe primul loc și în proba

de dresaj categoria grea. REZULTATE 
TEHNICE: 1. N. Mihalcea — cu Bo
lero — (Steaua) 991 p; 2. I. Molnar 
— cu Pelinaș — (Steaua) 933 p; 3. 
D. Velicu — cu Corvin — (Steaua) 
733 p. Programul de dimineață a mai 
cuprins întrecerea pe echipe, care în
totdeauna este urmărită cu „sufletul la 
gură" de spectatorii concursurilor de 
călărie. La această frumoasă dar difi
cilă probă s-au înscris 9 formații. Fa
vorită, echipa clubului Dinamo. Dar, 
ca și în proba de categorie mijlocie, 
pronosticurile au fost infirmate. In pri
ma manșă, călăreții de la Steaua s-au 
comportat excelent și, rînd pe rînd, A. 
Costea, C. Țopescu și V. Bărbuceanu 
au terminat parcursurile cu 0 puncte 
penalizare (rezultatul celui de al pa
trulea călăreț — D. Hering — fiind, 
de asemenea foarte bun : 3 p — fără 
a intra însă în punctajul echipei din 
prima manșă). Și echipa Dinamo — 
compusă din Al. Longo, E. Boiangiu, 
P. Victor și V. Pinciu — prinde un 
„schimb" bun și este penalizată doar 
cu 4 puncte. Poziția fruntașă ocupată 
de călăreții de la Steaua este însă ata
cată și de echipele CSM Sibiu, Știința 
București și Petrolul Ploiești cu cîte 
4, 4, și, respectiv, 7 p penalizare. Man
șa a doua are o desfășurare plină de 
emoții pentru concurenți și... suporteri. 
Steaua totalizează 4 p (o bară dărî- 
mată de A. Costea), CSM Sibiu — cu 
un total de 20 p — iese din întrecerea 
pentru primele trei locuri, dar rămîne 
Știința cu 8 p și... urmează pe parcurs 
formația Dinamo. Longo încheie între
cerea cu 4 p și se așteaptă ca ceilalți

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Palatul Korakuen din Tokio, unde se vor desfășura întrecerile de box 
din cadrul J. O.

yogi. Tn melodioasele acorduri ale 
marșului „Cer albastru", executat de 
o fanfară a armatei japoneze, delega
ția olimpică a R. P. Romine, îmbrăcată 
în frumoasa sa uniformă, s-a aliniat în 
fața catargului, în virful căruia avea 
să se înalțe drapelul tricolor ce va flu
tura in bătaia viatului pină la înche
ierea Jocurilor Olimpice de la Tokio. 
Din partea Comitetului de organizare, 
la solemnitate au participat dl. Yo- 
sano, secretar general si dl. Hisanari 
Yamada, membru al Comitetului de 
organizare, reprezentînd pe președintele 
Comitetului de organizare. Erau de față 
membri ai Ambasadei R. P. Romine 
la Tokio, o mare mulțime de sportivi 
ai delegațiilor prezente în sat, cores
pondenți ai presei japoneze și străine. 
Cuvintul de bun sosit in sat a fost 
rostit de dl. Yamada și de dl. Ku- 
mato, directorul satului olimpic, care 
au salutat cu căldură delegația de 
sportivi din R. P. Romînă, urîndu-i 
ședere plăcută in Japonia. Apoi, în a-

Foto: A. F. P.

lată acum alte însemnări despre 
sportivii noștri. Cei mai mulți dintre 
ei s-au acomodat destul de bine cu 
condițiile deosebite impuse de diferența 
de ore și climă dintre R. P. Romînă 
și Japonia. începînd de simbătă di
mineața, unii dintre sportivi au și în
ceput antrenamentele, firește la în
ceput mai ușoare, urmind ca de luni 
toți sportivii să participe, zilnic, la 
antrenamente de intensitate mai mare, 
pentru reciștigarea sau obținerea for
mei maxime. Jxr-am văzut lucrind pe 
Iolanda Balaș și Viorica Viscopoleanu. 
pe boxeri, pe Ol ga Orban, Maria Vicol. 
Ecaterina Iencic și Ionel Drîmbă, pe 
voleibaliști și voleibaliste, pe poloiști și 
fotbaliști. Cu toții manifestă muliă 
poftă de lucru și slntem convinși că 
în zilele următoare se vor simți și mai 
bine.

C. OVIDIU

(Continuare în pag. a 4-a)

în derbiul campionatului republican

Steaua — Grivița Roșie 9-3
ti. Mihalcea (Steaua) — triplu campion republican de dresaj pe a/uil 1964. 

Foto: P. Romoșan

Pistarzii In întrecere

Vitezistul Mircea Popescu (Dinamo)
campion în primul an de seniorat

nu i-au înspăi-Norii amenințători 
mîntat pe iubitorii reuniunilor cicliste 
pe pistă. Zeci de spectatori au venit 
duminică dimineață, pe un timp ploios, 
la velodromul din parcul sportiv Di- 

- namo pentru a asista Ia primul con
curs din cadrul finalelor campionatelor 
republicane pe anul 1964.

Vitezi.știi au deschis actuala ediție 
a finalelor pe tară. La start au fost 
prezenți 12 alergători care au avut 
de înfruntat și un adversar de neîndu
plecat : vîntul. Cunoscutul vitezist Dan 
Mărgărit (Steaua) a fost eliminat din 
serii de... fondistul N. Ciumete. Apoi, 
surprizele s-au ținut... lanț. în recalifi
cări un alt rutier, Gh. Calcișcă (Dina
mo), i-a scos din cursă pe D. Partai- 
tescu și Gh. Radu (ambii de la Steaua), 
iar în sferturile de finală, unul din 
prefendentii la titlu, experimentatul C. 
Voicu (Steaua) a fost depășit de N. 
Ciumete care se arată dispus a face 
multe zile... negre specialiștilor aces
tei probe. în celelalte perechi s-au în
registrat rezultatele scontate. Cea mai 
spectaculoasă dispută în sferturile de 
finală a fost aceea dintre Dan Popovici 
și Vasile Burlacu. A învins Dan Po
povici. Alături de el s-au calificat în 
semifinalele probei E. Bărbulescu, M. 
Popescu și N, Ciumete. „Sorții" au sta-

bilit următoarele perechi: M. Popescu 
— E. Bărbulescu și D. Popovici — N. 
Ciumete. După cum era de așteptat, în 
finală s-au întîlnit Dan Popovici și 
Mircea Popescu. Pentru desemnarea 
campionului, ei și-au disputat întîieta- 
tea în două manșe. In prima a învins 
(fără emoție) M. Popescu, deoarece 
adversarul său a suferit o defecțiune 
mecanică cu circa 150 de metri de so
sire. In a doua evoluție, M. Popescu 
și-a adjudecat din nou victoria. De 
menționat că actualul campion 
la viteză M Popescu se află 
mul său an de seniorat.

CLASAMENTUL FINAL i 1. 
pescu; 2. D. Popovici; 3. E. 
lescu.’ 4. N. Ciumete. Toți aparțin clu
bului Dinamo.

★
Finalele campionatelor continuă 

marți, de la ora 16, cu proba de 
1 000 metri cu start de pe loc rezervată 
seniorilor, urmărire individuală juniori 
cat. I și cursă cu adițiune de puncte 
pentru juniori cat. a II-a. Azi, începînd 
de la aceeași oră. au Ioc pe velodro
mul Dinamo ultimele întreceri ale cam
pionatului orașului București.

Derbiul campionatului de rugbi a a. 
tras ieri pe Dinamo mulți spectatori, 
care așteptau de la cele două formații 
fruntașe — Steaua și Grivița Roșie — 
un joc de calitate, de ridicată valoare 
tehnică și, bineînțeles, cît mai spec
taculos. Meciul a satisfăcut însă numai 
în parte. A plăcut, desigur, lupta deci
să, aprigă, a înaintărilor, unele acțiuni 
ofensive inițiate în special în prima 
repriză și ritmul rapid, constant aproa
pe tot timpul partidei. Spectatorii au 
înțeles că este vorba de un joc a cărui 
„miză" va influența spectaculozitatea 
desfășurării sale, dar în nici un caz 
nu s-au așteptat la numeroasele gre
șeli de pase, la acțiunile ofensive a-

al țării 
în pri-

M. Po- 
Bărbu-

TR. IOANIȚESCU

bandonate în situații favorabile și a- 
ceasta numai de teama de a nu „risca" 
prea mult. De asemenea, trebuie spus 
că dacă jocul practicat de Steaua în 
repriza a II-a — trimiterea intermi
nabilă a baloanelor în tușă, în special 
de către Alexandru Ionescu — a răs
puns necesităților acestei echipe de a 
păstra avantajul de puncte, în schimb 
el a nemulțumit pe spectatorii dornici 
să asiste la un rugbi de calitate.

Meciul a început — și a continuat 
mult timp — în nota de dominare a 
liderilor care cîștigă multe mingi atît 
la tușă (Șerban, Blăgescu, Preda), cît și 
la grămadă. Steaua pare mai hotărîtă 
și acționează mai clar în atac, mareînd 
superioritate în „duelul" înaintașilor. 
In min. 12, după un placaj fără balon 
asupra lui Penciu, fundașul militar

transformă impecabili lovitura de pe-< 
deapsă dictată de arbitrul Cornel Mun- 
teanu și Steaua conduce cu 3—0. Tot 
Penciu ratează apoi o nouă ocazie de 
a majora scorul. După o tușă în apro
pierea buturilor grivițene, balonul este 
trimis spre Chiriac și acesta execută 
cu precizie o lovitură de picior căzută:, 
6—0 (min. 21). Grivița începe să..< 
joace. Treptat, preia inițiativa și, ata- 
cînd decis cu pachetul de înaintași 
(Demian, Mircea Rusu, Morarii), obți
ne cîteva situații favorabile de a re
duce handicapul. Ultima — în min. 
40— este însă ratată de Balcan care, 
de la 20 m pe direcția buturilor trimite 
balonul pe lingă bară.

(Continuare în pag. a 3-a)

0 etapa a meciurilor egale
in campionatul categorici h la iotbal

REZULTATELE DE IERI

Farul — Minerul Baia Mare 2-2 
(1-0)

Progresul — Steagul roșu 1-1 (0-0)
C.S.M.S. — Crișul 1-1 (0-0)
Știința Craiova — Dinamo Pitești 

2-2 (0-0)

ETAPA VIITOARE

Luptă pentru balon. Blăgescu (Steaua) 
încearcă să transmită mingea coechi
pierilor lui din pachetul de înaintași.

Eoțo.i T, Chioreanu

S Dinamo Pitești — Știința Cluj
2 U. T. A. — C.S.M.S.
? Minerul — Petrolul
b Crișul — Progresul

CLASAMENT

1. C.S.M.S. 5 3 1 1 7: 6
2. Știința Cluj 3 2 1 0 10: 2
3. Petrolul 4 2 1 1 8: 6
4. Farul 4 2 I 1 6: 6
5. Din. Buc. 2 2 0 0 5: 0
6. Steaua 2 2 0 0 7: 1
7. Rapid 2 2 0 0 6: 1
8. St. roșu 5 1 2 2 4: 3
9. Șt. Craiova 5 1 2 2 3:11

10. Crișul 5 1 1 3 5: 6
11. Minerul B. M. 5 1 1 3 7:11
12. Din. Pitești 4 1 1 2 5: 8
13. U. T. A. 4 1 0 3 2: 8
14. Progresul 4 0 1 3 4:10

7
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2



B intilnire care a corespuns numai în ultimele 30 de minute: 
Progresul - Steagul roșu 1-1 (0-0)

....'Așadar, Progresul a reușit să cu
cerească primul punct în acest cam
pionat, în timp ce Steagul roșu a ob
ținut al doilea punct consecutiv în 
deplasare. Este drept, cele două echipe 
■sînt oarecum împăcate, dar ce facem 
.cu cei aproape 20.000 de spectatori pre- 
tzenti ieri pe stadionul Dinamo și pe 
scare nu i-au înfierbîntat decît fazele 
«Ie la sfîrșitul meciului ? Pe bună drep
tate ei nu au fost mulțumiți de meci: 
Progresul a jucat deslînat, fără un fir 
^conducător, iar Steagul roșu s-a apă- 
rat destructiv.

După cum spuneam, doar in

acest lucru era Stoicescu, dar antrenorii 
nu au sesizat acest lucru, decît în re
priza a doua, cînd, o dată cu intrarea 
lui Oaidă ca extremă dreaptă și tre
cerea lui Stoicescu înaintaș central 
stingă, atacul bucureștentlor a căpătat 
un plus de vigoare.

Ce a făcut în acest timp Steagul 
roșu ? Avînd o linie de atac mai in
cisivă a făcut multe clipe grele lui 
Știrbei și celorlalți fundași, iar apă
rarea (în care Sigheti, Năftănăilă și 
uneori Hașoti făceau corp comun cu 
linia de fund), jucînd la intercepție,
i-a  oprit cu regularitate pe înaintașii 

Apărarea brașovenilor (aci, în plină acțiune), a avut un cuvînî important de spus în meciul 
Progresul—Steagul roșu (1-1).

Foto: T. Chioreanti
TtRltimele 30 de minute s-a jucat un 
ifotbal de calitate mai bună la care 
ts-a simțit și „participarea" tribunelor, 
lin rest...

Progresul a apărut cu o linie de a- 
ftac — Stoicescu, Mafteuță, M. Voinea, 
.Baboie — care de la primele acțiuni 
■s-a văzut că nu dă randament. Stoi. 
rcescu nu n reușit decît cîteva acțiuni 
^personale, întrezărindu-se că este to- 
âtuși înaintașul cel mai în formă, cel 
sunai periculos. Pe centru, M. Voinea 
«sau Mafteuță nu puteau sparge zi- 
r’dul apărării supraaglomerate a brașo
venilor. Singurul care ar ti putut face

bucureșteni care au acționat prea mult 
pe mijlocul terenului.

Trei minute după începerea jocului, 
Selimesi țîșnește pe extrema stingă și 
centrează foarte frumos la Necuila dar 
acesta, surprins, ratează o ocazie exce
lentă de a deschide scorul. In conti
nuare, tot brașovenii sînt cei care își 
impun jocul. Ca urmare, Năftănăilă 
expediază un șut extrem de puternic 
(min. 6) dar pe care Cosma îl blo
chează. Replica Progresului este timidă 
și de-abia în min. 18 bucureștenii 
reușesc o fază („gustată de public") 
în care toți atacanții bucureșteni au 

Ieri, în Categoria B

tras la poartă, dar fot de atîtea ori 
mingea s-a lovit de apărătorii Stea
gului roșu. Cea mai bună poziție de 
a finaliza a avut-o M. Voinea' dar... 
s-a împiedicat. A fost doar un foc 
de paie pentru că cei care continuă 
să aibă inițiativa sînt tot oaspeții.

Imediat după reluare (min. 48) 
Gane deschide scorul.

Intrarea lui Oaidă în joc și schim
bările efectuate în linia de atac aduc 
însă un plus de vigoare înaintării bucu- 
reștene și jocul devine mai frumos. Oca
ziile și fazele frumoase se mută de la 
o poartă la alta dînd posibilitate lui

Cosma să cucerească sufragiile de cel 
mai bun jucător al meciului. După ce 
trimite balonul milimetric peste poartă, 
M. Voinea reușește să egaleze în 
min. 67, fructificînd o pasă primită de 
la Stoicescu. Și meciul se încheie atunci 
cînd era mai interesant, atunci cînd 
parcă de-,abia începuse..

Partida a fost condusă bine de Ste- 
lian Mataizer-Craiova.

PROGRESUL: Cosma-Ad. Constanti- 
nescu, Ivănescu, Știrbei, Stanciu-D. 
Popescu (min. 57 Mafteuță), I. Po- 
pescu-Stoicescu (min. 57 Oaidă), Maf
teuță (min. 57 M. Voinea), M. Voinea 
(min. 57 Stoicescu), Baboie.

STEAGUL ROȘU: Haidu-lvăncescu, 
Jenei, Campo, Naghi-Sigheti, Năftănă- 
ilă-Hașoti (min. 62 Pescaru), Necula, 
Gane, Selimesi.

MIRCEA TUDORAN

Știința —Dinamo Piteș
CRAIOVA 27 (prin telefon de la tri

misul nostru). Un final neașteptat le-a 
fost dat să trăiască fotbaliștilor cra- 
ioveni și celor aproape 10 000 de spec, 
tatori prezenți la jocul cu Dinamo Pi
tești. In ultimele secunde studenții au 
pierdut victoria printre... degete

Craiovenii au condus cu 2—0 și apoi 
cu 2—1, pînă în ultimele secunde ale 
jocului. Spectatorii se ridicau de pe 
locurile lor, iar studenții începuseră 
să se felicite pentru victorie. Mai era 
o jumătate de minut și nimic nu părea 
că se va mai întîmpla. Iată însă că 
C. Ionescu nefiind... de acord cu acest 
lucru, inițiază un contraatac și pasează 
lui Naghi printre apărătorii Științei, și 
acesta din urmă egalează.

Să vedem ce s-a întîmplat pînă la 
acest final atît de neașteptat. Din pri
mele minute de joc gazdele iau cu a- 
salt poarta lui Matache. Studenții pre
sează insistent și supun poarta piteș- 
tenilor unui intens bombardament. Dar, 
apărarea oaspeților este la post, iar 
Matache se remarcă prin cîteva inter
venții spectaculoase. Sfîrlogea și Ef- 
timie au ocazii nemaipomenit de favo
rabile. In minutele 20 și 22 Bitlan tra
ge fulgerător de la 25 de metri în 
bară (fază pe care o va repeta și în 
min. 48). Cu toată dominarea catego
rică, scorul rămîne alb pînă la pauză.

In partea a doua a jocului am asis
tat în schimb la un joc încîlcit, presă
rat cu durități și atitudini nesportive, 
în care tonul l-au dat oaspeții. Ati
tudinea lor a culminat cu bruscarea ar

Farul Constanța—Minerul Baia Mare 2-2 (1-1
CONSTANȚA, 27 (prin telefon). 

Partida a nemulțumit din cauza nume
roaselor ratări ale atacului constănțean, 
care a irosit situații de gol cu nemi
luita, trebuind apoi să muncească pen
tru egalare, lucru obținut abia cu 5 
minute înainte de sfîrșit. Elocvent este 
în acest sens raportul de cornere: 13-3 
pentru Farul. Gazdele au avut și o a- 
părare nesigură, în special pe centru, 
unde Mircea Sasu s-a „plimbat" în 
voie, înscriind de două ori. Jocul băi- 
mărenilor s-a bazat pe contraatacuri și 
apărare supranumerică, în scopul evi
dent de a obține un punct, ceea ce le-a 
și reușit pînă la urmă. De notat că 
terenul alunecos n-a permis un bun 
control al balonului, astfel că jocul s-a 
situat la un nivel tehnic modest.

Din desfășurarea primei reprize re
marcăm o primă fază mai palpitantă 
în min. 22, cînd Vlad reține un șut al 
lui Tufan de la 10 m. Același, apără 
o bombă a lui Bukosi de la 35 m res- 
pingînd balonul în corner. In min. 30 
Bukosi trage afară de la 6 m și apoi 
îl imită Tufan. Scorul este deschis în 
min. 44 de către Ologu care primește o 
pasă bună de la Bukosi. In întreaga 
repriză băimărenii n-au tras decît două 
șuturi pe spațiul porții.

începutul celei de a doua reprize a- 

bitrului Ritter, cînd studenții au 
scris primul gol. Amintim totc 
gestul nesportiv comis de David, 
și.a lovit adversarul (în minutul 1 
a fost eliminat de pe teren).

Iată cum s-au marcat golurile 
min. 53 în careul piteștean se pro 
o învălmășeală de care profită Si 
gea trimifînd mingea în plasă. In 
70 Eftimie depășește apărarea o; 
ților și de la 15 metri trage impar
2—0. Studenții s-au bucurat prea 
vreme de victorie și neglijîndu-i pi 
doi atacanți de la Dinamo, au p: 
două goluri din singurele șuturi 1 
la poartă de piteșteni în această 
priză. Autorii lor: Stoenescu (min. 
și Naghi (min. 90).

Un meci al
C.S.M. S. —

IAȘI 27 (prin telefon)* .— înl 
rea dintre C.S.M.S. și GfrișKil, u 
rită de aproape 20.000 de specta 
s-a redus de fapt de-a lungul < 
90 de minute, la un duel perina 
între atacul echipei gazde și „zi 
apărării orădene. în felul acesta, j 
de pe stadionul din Dealul Copc 
a ayut un singur sens : către pc 
lui Duca. Atacul gazdelor, lipsit 
eficacitate, a ratat din pozițiile

duce imediat modificarea scorului 
min. 46 Sasu trece de Tîlvescu și 
scrie peste Manciu ieșit în întîmpii 
Urmează o perioadă de dominare 
rilă a constănțenilor în care rateaz. 
rînd Ologu, Tufan și Moroianu. Oa 
ții beneficiază de o bară a lui Dri 
în min. 72 și în minutul următor t 
(de departe cel mai bun din 22) 
blează pe Tîlvescu și Stancu și în: 
plasat. Constănțenii fac eforturi 
sebite pentru egalare însă inefica. 
tea lor este exasperantă. Abia în 
85 Ologu, primind balonul de la 
roianu, înscrie spectaculos. Fluieru 
nai al arbitrului Pop Gavrilă, ajuta 
Badea și Mihăilescu (toți din Bra 
consfințește un rezultat de egalitat 
nedreptățește oarecum pe constăn 
care au dominat majoritatea timp 
Au jucat echipele:

FARUL : Manciu — Costin, Sta 
Tîlvescu, Gref — Neacșu, Zamfir 
Moroianu, Tufan, Bukosi (din min 
Balint), Ologu. ■ /

MINERUL BAIA MARE: V'la< 
Vaida (din min. 25 Roznai), Se 
Colceriu, Donca — Roznai (Cosi 
Halagian, Pop — Drăgan, S 
Czako.

C. POPA — cores

SERIA I

REZULTATE

- Chimia Făgăraș — C.F.R. Pașcani 
13—2 (2—1)

Metalul București — Știinta Bucu
rești 0—2 (0—1)'

Tractorul Brașov — Poiana Cîmpi- 
-jia 3—1 (1—1)'

■Flacăra Moreni — Dinamo Bacău 
t2—0 (1—0)

Siderurgistul Galați — Știinta Galati 
*3—1 (1—0)

Unirea Rm. Vîlcea — Constructorul 
fBrăila 5—0 (3—0)

Metalul Tîrgoviște — C.F.R. Roșiori 
•3—1 (3—0).

CLASAMENT

îl. Flacăra Moreni 4 3 0 1 8: 2 6
22. Unirea Rm. Vîlcea 4 3 0 1 11: 4 6
:3. Poiana Cimpina 4 3 0 1 11: 7 6
-<4. Siderurgistul Galați 4 2 1 1 6: 4 5
25. Știința București 4 2 1 1 6: 5 5
5 6. Știința Galați 4 2 1 1 7: 6 5
T7. Constructorul Brăila 4 2 0 2 6: 7 4
;8. Tractorul Brașov 4 1 2 1 4: 5 4
-9. Dinamo Bacău 4 2 0 2 4: 6 4

HO. Metalul Tîrgoviște 4 1 1 2 5: 6 3
111. C.F.R. Pașcani 4 1 0 3 5: 6 2
712. Metalul București 4 1 0 3 5: 7 2
13. Chimia Făgăraș 4 1 0 3 6:13 2

114. C.F.R. Roșiori 4 1 0 3 4:10 2

"ETAPA VIITOARE : Unirea Rm. Vîl- 
«cea — C.F.R. Roșiori, Constructorul 
Brăila — Știința Galați, C.F.R. Roșiori 
— Metalul București, Metalul Tîrgoviș
te — Poiana Cîmpina, Știința Buou- 

— -Dinamo Bacău, Siderurgistul 

Galați — Flacăra Moreni, Chimia Fă
găraș —• Tractorul Brașov.

SERIA A II A
Recolta Cărei — Vagonul Arad 2—1 

(0-0)
A.S. Cugir — Gaz metan Mediaș

3—0 (1—0) -
Jiul Petrila — Minerul Lupeni 0—0
C.S.M. Reșița — Clujeana 1—0

(0-0)
A.S.M.D. Satu-Mare — A.S.A. Tg. 

Mureș 1—0 (0—0)
Știința Timișoara — C.F.R. Timi

șoara 3—1 (2—1)
C.S.M. Sibiu — Industria sîrmei C. 

Turzii 1—2 (0—1).

CLASAMENT
1. Jiul Petrila 4 2 2 0 5:1 6

2—3. Recolta Cărei 4 3 0 1 10:5 6
2—3. Știința Timișoara 4 2 2 0 6:3 6
4. Industria sîrmei C.T. 4 2 2 0 7:4 6
5. Minerul Lupeni 4 12 1 6:3 4
6. C.S.M. Sibiu 4 2 0 2 5:4 4
7. C.S.M. Reșița 4 2 0 2 7:6 4
8. A.S.A. Tg. Mureș 4 2 0 2 8:7 4
9. A.S.M.D. Satu-Mare 4 2 0 2 4:6 4

10. Clujeana 4 112 3:5 3
11. Gaz metan Mediaș 4 112 4:8 3
12. A.S. Cugir 4 10 3 5:9 2
13. Vagonul Arad 4 0 2 2 2:5 2
14. C.F.R. Timișoara 4 10 3 2:8 2

ETAPA VIITOARE: Clujeana — 
A.S. Cugir, Știința Timișoara —■ A.S.A. 
Tg. Mureș, Gaz metan Mediaș — 
C.S.M. Reșița, Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii — C.F.R. Timișoara, C.S.M. Si
biu — Minerul Lupeni, Jiul Petrila — 
Recolta Cărei, Vagonul Arad — 
A.S.M.D. Satu-Mare.

SERIA EST
REZULTATE

CLASAMENT
1. Foresta Fălticeni
2. Dinamo Moldova Iași 

3—4. Textila Buhuși 
3—4. Metalul Rădăuți
5. Viitorul Suceava
6. Fructexport Focșani
7. Metalosport Galați
8. FI. roșie Tecuci
9. Victoria P. Neamț

10. Ceahlăul P. Neamț
11. Chimia Onești
12. Petrolul Moinești
13. Textila Botoșani
14. Rulmentul Bîrlad

3 1 2 0 2:0 4
3 2 0 1 5:3 4
3 1 2 0 6:4 4
3 2 0 1 9:6 4
3 1 1 1 3:2 3
3 1 1 1 4:3 3
3 1 1 1 5:4 3
3 1 1 1 7:6 3
3 1 1 1 2:2 3
3 1 1 1 4:5 3
3 1 1 1 2:4 3
3 1 0 2 2:3 2
3 1 0 2 3:8 2
3 0 1 2 4:8 1

ETAPA VIITOARE: Textila Botoșani — 
Rulmentul Bîrlad. Victoria P. Neamț — 
Textila Buhuși. Metalosport Galați — Fruc- 
expoxt Focșani, FI. roșie Tecuci — Dinamo 
Moldova Iași. Petrolul Moinești — Ceahlăul 
P. Neamț. Chimia Onești — Foresta Fălti
ceni.

Categoria C

Textila Buhuși — Chimia Onești 1—1 (0—1) 
Metalul Rădăuți—Textila Botoșani 5—1 (2—1) 
Fructexport Focșani—FI. roșie Tecuci 1—1 
Victoria P. Neamț—Ceahlăul P. N. 1—1 (1—0) 
Foresta Fălticeni — Metalosport Galați 0—0 
Din. Mold. Iași—Rulmentul Bîrlad 2—1 (1—1) 
Viitorul Suceava—Petrolul Moinești 2—0.

3. Victoria Giurgiu 3 2 0 1 8:5 4
4. Portul Constanța 3 1 2 0 8:6 4

5—6. Rapid Mizil 3 2 0 1 3:3 4
5—6. Progresul Alexandria 3 2 0 1 3:3 4
7. FI. roșie Buc. 3 2 0 1 5:6 4
8. Electrica Constanța 3 1 1 1 6:5 3
9. Metrom Brașov 3 1 1 1 3:3 3

10. Marina Mangalia 3 1 0 2 3:5 2
11. Tehnometal București 3 1 0 2 2:5 2
12. Textila Sf. Gheorghe 3 1 0 2 1:3 2
13. Unirea Răcari 3 0 1 2 6:8 1
14. Dinamo Victoria 3 0 0 3 1:5 0

ETAPA VIITOARE: Unirea Răcari — Ma
rina Mangalia. Textila Sf. Gheorghe — 
Metrom Brașov, Tehnometal București — 
Victoria Giurgiu. Rapid Mizil — Progresul 
Alexandria, Dinamo Victoria București — 
Portul Constanța. Electrica Constanța — 
Electrica Fieni, Rulmentul Brașov — Flacăra 
roșie București.

SERIA VEST
REZULTATE

Victoria Călan—Met. Hunedoara 1—1 (0—0) 
Muscelul C.-lung—Min. C.-lung 1—0 (0—0) 
Teba Arad — C.F.R. Arad 2—0 (2—0)
Minerul Deva—Electromotor Tim. 1—0 (1—0) 
Pandurii Tg. Jiu — Electroputere Craiova

1-1  (1-1) 
Met. Tr. Severin—Tract. Corabia 1—1 (1—1) 
Minerul Anina — Met. Pitești 2—1 (0—1)

CLASAMENT
1. Rulmentul Brașov 3 2 1 0 7:2 5
2. Electrica Fieni 3 2 0 1 5:2 4

CLASAMENTSERIA SUD
REZULTATE

Progr. Alexandria — Tehnometal Buc. 1—0 
Marina Mangalia — Rapid Mizil 3—0 (1—0) 
Fi. r. Buc. — Din. Victoria Buc. 3—1 (1—0) 
Portul C-ța — Electrica C-ța 3—3 (2—3) 
Rulmentul Brașov—Metrom Brașov 1—1 (1—0) 
Victoria Giurgiu — Unirea Răcari 4—3 (2—1) 
Electr. Fieni—Textila Sf. Ghearghe 1—0 (1—0)

1. Minerul Deva 3 2 0 1 5:2 4
2. Metalul Tr. Severin 3 1 2 0 7:4 4

3—4. Minerul Anina 3 2 0 1 4:3 4
3—4. Electroputere Craiova 3 1 2 0 4:2 4
5. Teba Arad 3 2 0 1 5:4 4
6. Muscelul Cîmpulung 3 2 0 1 4:4 4
7. Pandurii Tg. Jiu 3 1 1 1 4:3 3
8. Victoria Călan 3 1 1 1 3:4 3
9. Metalul Hunedoara 3 1 1 1 2:4 3

10. Metalul Pitești 3 1 0 2 4:4 2
11. Electromotor Tim. 3 0 2 1 4:5 2

12. C.F.R. Arad
13. Tractorul Corabia
14. Minerul Cîmpulung

3 10 2
2 0 11
2 0 0 2

ETAPA VIITOARE: Minerul Cîmpulun 
Metalul Tr. Severin, Teba Arad — Pan 
Tg. Jiu, Tractorul Corabia — Mus 
Cîmpulung. Electroputere Craiova — 
toria Călan, Electromotor Timișoara — 
nerul Anina, Metalul Pitești — C.F.R. 1 
Metalul Hunedoara — Minerul Deva.

SERIA NORD
REZULTATE

Unirea Dej — Gloria Bistrița 0—1 (
Min. Baia Sprie—FI. r. Oradea 0—1 ( 
Soda Ocna Mureș — A.S. Alud 2—2 ( 
Faianța Sighișoara — Steaua roșie Sal

2- 0 (C
Min. Bihor—Metalurg. Baia Mare 3—0 (
I.R.A.  2 Tg. Mureș—Chimica Tîrnăven

3- 1 ( 
Forestiera Sighet — Arieșul Turda 3—1 (

CLASAMENT

1. Faianța Sighișoara 3 3 0 0
2. Minerul Bihor 3 2 0 1
3. Gloria Bistrița 3 2 0 1
4. A.S. Aiud 3 111
5. I.R.A. 2 Tg. Mureș 3 111
6. Soda Ocna Mureș 3 111

7—8. Chimica Tîrnăveni 3 111
7—8. Minerul Baia Sprie 3 111
9. Flamura r. Oradea 3 111
10. Forestiera Sighet 3 10 2
11. Metalurgistul B. Mare 3 10 2
12. Unirea Dej 3 10 2
13. Arieșul Turda 3 10 2
14. Steaua i. Salonta 3 10 2

ETAPA VIITOARE: I.R.A. 2 Tg. Mure
Faianța Sighișoara . Chimica Tîmăv 
Forestiera Sighet, A.S. Aiud — Unirea
Arieșul Turda — Minerul Bihor, G 
Bistrița — Soda Ocna Mureș, FI. 
Oradea — Steaua roșie Salonta, Met 
gistrul Baia Mare—Minerul Baia Sprie



HANDBAL* 7

matic la Craiova

2 (O-O)
ti a fost rîndul gazdelor să pro- 
pentru motivul că golul egali- 

-ar fi marcat în min. 91. Jocul 
rsese întrerupt două minute și, 
arbitrul a ținut seama de acest 

Satisfăcător arbitrajul prestat de 
:r.
ȚA CRAIOVA: Papuc-Geleriu, 
1, Marin Marcel, Dumitrescu- 
Bîtlan-Cîrciumărescu, Sfîrlogea, 

:, Onea (din min. 68 Popescu). 
AMO PITEȘTI: Matache (din 
5 Niculescu)-Valcan (din min. 75 
, Hie Stelian, Corneanu, Badea- 
i, Stoenescu-Banu, Naghi, C. Io- 
David.

Dinamo București și Mureșul Tg. Mureș continuă să conducă neînvinse 
în prima serie a campionatelor republicane

campionii țării la juniori

CONSTANTIN ALEXE

iilor ratate
1-1 (O-O)
vorabile ocazii Jupă ocazii. La 
1 meciuJ-4 am stat de vorbă 
servatorul federal, R. Balaban, 
arbitrul întîlnirii, N. Mihăilescu. 
au remarcat că echipa ieșeană 

neritat cu prisosință victoria. Ea 
it însă în această partidă oca- 

pentru... cinci meciuri ! Edi- 
în acest sens este și faptul că 

ursul celor 90 de minute, ieșe- 
expediat către poarta adversă 
șuturi, dintre care 12 pe spa- 

orții. Afară de aceasta, ei au 
sipit cu „generozitate* alte nu- 
e ocazii prin Voica, Danileț, 
nan, Ștefănescu și Milea.
lenii am luptat cu multă însu- 

pentru un rezultat cît mai 
Echipa din Oradea s-a apărat 

dîrzenie rar întîlnită mai ales 
ze a obținut egalarea. în perma- 
cele două extreme ca și mijlo- 

au acordat un sprijin efectiv 
defensive în care au excelat 

?n și Pojoni. în rarele acțiuni 
re (primuil șut al 
nregistrat în 
la înaintare 
mian. Golul
“ lrai Sacaci 
une luată de 
trins apărarea ieșeană și a în- 
peste Constantinescu, ieșit ino-
i

orădenilor 
min. 20) Crișul s-a 
doar pe Sacaci III 

oaspeților a fost 
III (în min. 64) : 
el pe cont propriu

din poartă. Golul echipei gaz- 
roarcat în min. 51 Vornicu, 
lovitură liberă de Ia 17 m.
de la Iași a constituit un

>
il
lu convingător al faptului că 

cînd' automulțumirea își face 
a ec) ,.a (vezi clasamentul de 
îîna trecută) rezultatele nu mai 
ie măsura posibilităților. Atenție 
S. 1 
M.S.:
- V.
tu —
lanileț, (M'ilea m.
man.
ȘUL : Duca — Georgescu, Solo- 
Pojoni, Sacaci 
Mihai m. 57), 
in, Iacob.
ită subliniată
ijului prestat de brigada N. Mi
cii ia centru, 
tir (Buc.).

O spectaculoasă săritură a lui Nica (Dinamo București) și o aruncare 
extrem de puternică peste blocajul gălățenilor, jăclnd inutilă și intervenția 

portarului Penu. Fază din partida Dinamo — Știința Galați (25-7).Dinamo — Știința Galați (25-7).

Bageac

MASCULIN - SERIA I

Dinamo București — Știința Galați 
25-7 (9-3). Campionii și liderii seriei 
au avut jocul la discreție și dacă în 
unele momente din repriza a doua n-ar 
fi făcut exces de artificii în atac, ar 
fi cîștigat la un scor mai mare. Ti
nerii jucători gălățeni n-au opus re
zistență decît în primele 10 minute 
(1-2), apoi acțiunile lor ofensive s-au 
oprit în f-ața apărării de fier a dina- 
moviștilor, iar propriul sistem defensiv 
a cedat treptat forței de atac, jocului 
rapid și contraatacului fulgerător al 
campionilor. Aceștia au avut perioade 
de joc foarte bun, dar și momente de 
slăbiciune în apărare. Principalii reali
zatori : Nica 6 și Ivănescu 5. Pentru 
oaspeți au marcat Michetin, Nițescu, 
Coman, Pădure, Jelea, Opriș și Brîn- 
zoi.

Știința Petroșeni — Știința Tg. Mu
reș 22-21 (10-6). După o repriză în 
care au jucat mai bine și au fructificat, 
în a doua, localnicii au ratat o serie 
de ocazii, iar mureșenii și-au revenit și 
au egalat în min. 41 (14-14), pentru 
ca apoi să ia chiar conducerea. Gaz
dele, însă reușesc să egaleze în min. 
57 (21-21) și 'în ultimul minut să în
scrie punctul victoriei. Din cele 43 
de goluri, 11 au fost marcate din lo
vituri de la 7 m. Cele mai multe 
puncte le-au înscris Barabaș 7 și Gruia 
6, respectiv Berekmeri 6 și Baraniai 
4. (St. Băloi, coresp.).

CLASAMENT

Foto: V.

1. Dinamo Buc. 4400 88:43
2. Steaua Buc. 4310 85:55
3. Dinamo Bacău 4211 58:54
4. Știința Petr. 4211 73:74
5. Voința Sigh. 4 2 0 2 71:66
6. Știința Tim. 4 2 0 2 64:79
7. Știința Galați 4112 55:72
8. Dinamo Brașov 4103 65:71
9. Tractorul Bv. 4 1 0 3 64:84

10. Știința Tg. M. 4004 55:80

SERIA A Il-A

Cauciucul Onești

8
7
5
5
4
4
3
2
2
0

Știința Bucu-

Tehnometal Timi-

PLOIEȘTI 21—3 (12—1). Intîlnind o 
formație alcătuită din multe elemente 
tinere, gazdele au cîștigat clar fără să 
se întrebuințeze serios. Soos 6, Preda 
5, Incze 5, 
principalele 
coresp.).

ȘTIINȚA 
CLUJ 8—6 
în ultimele 
tații. Gazdele au dovedit din nou că 
nu sînt puse la punct; lasă mult de 
dorit mai ales pregătirea lor fizică. 
Echipa clujeană a constituit o frumoa
să surpriză prin jocul său clar, prin 
apărare fermă în acțiuni și contra
atacuri rapide (cu 10 minute înainte 
de sfîrșit a condus cu 6—5). Cele mai 
multe goluri: Franț (T) și Floroianu 
(C) cîte 3. (P. Arcan — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 5—5 (3—5). 
Gazdele au dominat net după pauză și 
cu mai multă precizie în aruncări ar 
fi putut învinge o formație care a lup
tat mult pentru acest rezultat de ega
litate. Naco 4 și Iordan 3 au fost prin
cipalele realizatoare. (V. Popovici — 
coresp.).

S.S.E. TIMIȘOARA — C.S.M. SI
BIU 10—9 (5—3). Partida a prilejuit 
o luptă dîrză, echilibrată. Numai punc
tul înscris de Secheli în ultimele secun
de de joc a asigurat victoria localni
celor. Realizatoare principale : Secheli 
(S) 6 și Drasser (CSM) 4. (Em. Gro- 
zescu — coresp.).

CLASAMENT
1. Mureșul Tg. M.
2. Știința
3. Știința
4. Rapid
5. Știința
6. S.S.E.
7. C.S.M.
8. Tractorul Bv.
9. Confecția Buc.

10. S.S.E. Ploiești

SERIA A

respectiv Barbunță 2 sînt 
realizatoare. (I. Păuș —

TIMIȘOARA - ȘTIINȚA 
(4—4). Joc disputat pînă 
minute sub semnul egali-

(Em. Gro-

Buc. 
Tim. 

Buc.
Cluj 

Timiș.
Sibiu

4
3
3
4
4
4
4
4
4
4

4 
3
2
2
2
2
2
1 
0 
0

0 
o 
o 
o 
o 
o 
o
1 
1 
o

0 59:22 
0 18: 9
1
2
2
2
2
2
3
4

35:18 
45:33 
32:30 
31:33 
32:40 
23:26 
17:22 
19:78

8
6
4
4
4
4
4
3
1
0

II-A

Tractorul Brașov — Steaua București 
14-26 (7-12). Jocul a fost, în general, 
deschis, disputat în limitele unei depline 
sportivități. în ascensiune de formă, 
Steaua — deși fără Gruia (indisponi
bil) — și-a impus jocul și mai ales 

principală, contraatacul. Gaz
dele au făcut numeroase greșeli ele
mentare în apărare. Bun arbitrajul lui 
M. Alarinciu-Ploiești. Realizatori prin
cipali : Bulgaru 8 și Iacob 4, respectiv 
Weber 7. (Dan Vintilă, coresp).

Știința Timișoara — Voința Sighi
șoara Î6-15 (9-9). Gazdele au cîștigat 
pe merit, grație unui plus de voință și 
hotărîre. Echipa oaspe a lăsat o impre
sie bună prin jocul desfășurat, bazat 

. mai ales pe contraatacuri rapide, 
calitatea bună a f Gunesch (Ș) 6 și Hetrea (V) 5 au fost 

golgeterii meciului. (St. Marton, co- 
Ștefan Tașula și f resp.).

( „arma" 
Constantinescu (Faur m. 
Popescu, Moțoc, Vornicu, 
Ștefănescu, Humă — Ma

ll), yoica,

Știinta Cluj — 
10-11 (5-1)

Rapid București 
rești 6-15 (5-4)

Voința Sibiu — 
șoara 1'4-13 (9-7)

C.S.M. Reșița — C.S.M.S. Iași 26-7 
(14-3)
Rafinăria Teleajen — Recolta Hălchiu 
19-15 (10-7).

FEMININ — SERIA I

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 4—9 (3—6). fntîlnirea 
de ieri dintre cele două Iruntașe bucu- 
reștene a fost departe de ceea ce ne 
oferea în alți ani tradiționalul derbi. 
Meciul a fost în generai de un nivel 
tehnic mediocru, iar fazele de handbal, 
care îndeobște ridică „tribunele" în 
picioare au putut fi numărate pe dege
te. Deși Rapid a condus cu 1—0 
și 2—1 (min. 5), Știința a atacat con
tinuu, într-un ritm susținut, mizînd 
foarte mult și pe contraatacurile exce
lent lansate de Irina Naghi. Studentele 
au preluat conducerea (4—2 în min. 
18) și la pauză și-au asigurat un avan
taj de 3 goluri. După reluare, Rapid 
a încercat să reducă din handicap. 
Atacul feroviarelor a fost însă lent și 
total neinspirat (jucătoarele nu au știut 
să profite de faptul că s-au aflat de 
două ori în superioritate numerică, ra- 
tînd în plus și un „7 metri" prin Bo- 
țan). In același timp, Știința a accele
rat ritmul dezagregînd în mai multe 
rînduri dispozitivul de apărare advers.

MUREȘUL TG. MUREȘ — S.S.E.

RecordConstructorul Timisoara - 
Mediaș 13—7 (7—4).

Știinta Galati — Favorit 
10—9 (6—4)

Voința Odorhei — Progresul Bucu
rești 7—5 (2—2)

Voința Sighișoara — Rulmentul Bra
șov 4—6 (3—2)

Electromagnetica Buc. — S.S.E. Pe
troșeni 2—3 (1—2).

Oradea

II — Balog, Na- 
Bacoș, Sacaci III,

A. SCAUNAȘ 
E. URSU — coresp.

L—- Vardar Skoplje (R.S.F.I.) 
3-0 (2-0)

XD 27 (prin telefon). Numeroși 
ri ai sportului au urmărit ieri 
adionul U.T.A. evoluția fotbaliști- 
îxtiliștl în prima lor confruntare 
lațională din actualul sezon. Cu 
prilej U.T.A. a practicat un joc 

in nivel tehnic, obținînd o victorie 
ată împotriva echipei de primă 
orie din Iugoslavia — Vardar 
Ije. A plăcut în special linia de 
care a acționat bine construind 
acțiuni periculoase, soldate cu 

i la poartă.
speții au avut scurte perioade de 
nare la începutul fiecărei reprize, 
riurile textiliștilor au fost reali- 
de Floruț (min. 33 și 40) și Pan- 
jmin. 73).

Dinamo Bacău — Dinamo Brașov 
16-11 (11-7). Meci foarte disputat, vic
torie clară. Scorul putea fi mai mare 
dacă localnicii n-ar fi jucat uneori ner
vos, irosind numeroase ocazii. Cel mai 
bun jucător de pe teren: Moldovan 
(Bacău) 4 goluri. De la oaspeți s-a re
marcat Oană (4). (FI. Simion, coresp.).

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 REZULTATE 

EXACTE

Concursul Pronosport nr. 39 din 
27 septembrie 1964

I. Progresul—Steagul roșu (1—1)
II. Farul — Minerul B. Mare (2—2)

III. C.S.M.S. — Crișul (1—1)
IV. Șt. Craiova—Din. Pitești (2—2)
V. Siderurgistul — Știința Galați (1—1)

VI. Flacăra — Dinamo Bacău (2—0) 
VII. Jiul — Minerul Lupeni (0—0) 

VIII. C.F.R. Timișoara—Șt. Timișoara
IX. Catania — Juventus (3—1)
X. Lanerossi — Milan (2—3)

XI. Genoa—Bologna (0—0)
XII. Cagliari — Sampdoria (1—1)

Fond de premii: 197.958

X
x
x
X
X
1

X 
(1-3) 2

1
2
X
X

ȘT. lACOB-coresp. lei

Sîmbătă Si duminică pe poligonul Tu. 
nari s-au desfășurat întrecerile din ca
drul campionatului republican de ju
niori. Pe standurile de tragere au luat 
loc peste 100 de tineri și tinere care 
și.au disputat întîietatea pentru cuceri
rea titlurilor de campioni ai țării. Com
portări demne de relevat au avut Mar
gareta Enache, B. Marinescu, G. Senco- 
vici, Șt. Caban și echipa de junioare a 
clubului Steaua.

Iată rezultatele : armă liberă calibru 
redus 3 x 30 focuri juniori, poziția ge
nunchi : 1. șt. Caban (Dinamo) 285 p, 
campion al R.P.R. 2. șt. Alerhand (CFR 
Arad) 284 p ; 3. D. Becea (Știința) 278 p ; 
pe echipe : 1. Dinamo 821 p, campioană 
a R.P.R. ; 2. Steagul roșu Brașov 811 p ; 
3. CFR Arad 810 p. Poziția în picioare .* 
1. M. Pavel (Dinamo) 259 p (8 x 10), cam
pion al R.P.R. ; 2. S. Sicorschi (Steagul 
roșu Brașov) 259 p (5 x 10) ; 3. Șt. Caban — . • ---- - -- . k

3. ; 2. 
~ ; 3. Știința 

Pe trei poziții : 1. Șt. Caban (Di- 
839 p. campion ai R.P.R. ; 2. D. 
(Știința) 813 p ; 3. L. Szatmari

Steagul roșu Brașov 2404 p ; 3. 
2358 p. Talere aruncate din șanț

(Dinamo) 259 p (4 x 10). Pe echipe 
Dinamo 764 p, campioană a R.P.R. 
Steagul roșu Brașov 739 p ; ~
714 p. .. .........................................—
namo)
BoCea Ol. p i o. la.
(UTA) 811 p. Pe echipe : 1. Dinamo 2434 p ; 2 -■ - —-
Știința . -
(100 buc.) ; 1. B. Marinescu (SSE 1) 90 p, 
nou record republican șl campion al 
R.P.R. : 2. A. Marinescu (SSE 1) 81 p ; 
3. R. Constantinescu (SSE 1) 74 p. Armă 
liberă calibru redus 60 jocuri culcat, 
junioare : 1. Margareta Enache (Steaua) 
571 p campioană a R.P.R. ; 2. Tudora 
Cristea (Cetatea Giurgiu) 570 p ; 3. Ro
dită Gorgoi (Steaua) 563 p. Pe echipe :
1. Steaua 1680 p, campioană a R.P.R. :
2. CSM Cluj 1654 p : 3. Olimpia 1646 p. 
Sheet (100 buc.) 1. G. Sencovici (SSE 1) 
91 p nou record republican și campion 
al R.P.R. ; 2. B. Marinescu (SSE 1) 90 p ;
3. R. Constantinescu (SSE 1) 80 p. Armă
liberă calibru redus 60 jocuri culcat, 
juniori: 1. FI. Tltel (Steagul roșu Bra. 
șov) 582 p, campion al R.P.R. ; 2. A. Be- 
linschi (Voința Sibiu) 581 p ; 3. N. Sa- 
haidac (Metalul) 579 p. Pe echipe : 1. Me
talul 1718 p, campioană a R.P.R. ; 2. Stea, 
gui roșu Brașov 1716 p ; 3. Dlnamo 1703 
p Armă liberă, calibru redus, 3 x 30 
focuri junioare, poziția în genunchi : L- 
Marpareta Enache (Steaua) 279 p, cam
pioană a R.P.R. ; 2. Georgeta Serban 
(CSMS Iași) 276 p ; 3. Tudora Cristea 
(Cetatea Giurgiu) 273 p. Pe echipe ; 1. 
Steaua 800 p. record R.P.R. egalat, cam
pioană a R.P.R. ; 2. Olimpia 768 p : 3. 
CSM Cluj 733 p. Poziția în picioare : 
1 Margareta Enache 264 p, campioană 
a R.P.R. ; 2. Aritlna Bițică (Steaua) 249 
p : 3. Mariana Antonescu (Știinta) 247 p. 
Pe echipe: 1. ~~Z ", ’
republican și campioană a R.P.R. ;
CSM Cluj 649 p ; 3. Olimpia 613 p. Pe 
trei poziții : 1. Margareta Enache 832 p, 
campioană a R.P.R. ; 2. Georgeta Șer- 
ban 801 p ; 3. Tudora Cristea 800 p. Pe 
echipe ; 1. Steaua 2403 p, campioană a 
R.P.R. ; 2. Olimpia 2222 p ; 3. CSM Cluj 
2195 p. Pistol sport: 1. D. Iuga (Dina, 
mo) 551 p, campion al R.P.R. ; 2. A. Ge- 
red (Metalul) 551 p ; 3. G. Limbășanu 
(Dlnamo) 551 p. Pe echipe : 1. Dinamo 
1572 p ; 2. Metalul 1494 p ; 3. Olimpia 
1493 p.

Steaua 750 p, nou record--------- 2

> CĂLĂRIE

Probe spectaculoase și surprize în ultimele două zile 
ale campionatelor republicane

(Urmare din pag. 1)

trei dinamoviști să „scape" fără pena
lizări. Numai Puiu Victor, cu Hima
laia, obține însă 0 p (Boiangiu 8, Pin- 
ciu 4) așa încît Dinamo totalizează — 
ca și Știința — 8 p (considerîndu-se 
cele mai bune trei rezulțate din cele

•1

Steaua—Grivița Roșie 9-3
(Urmare din pag. 1)

pauză, Grivița Roșie luptă 
multă claritate, dar jocul pres- 
exprimă concludent o tactică

După 
cu mai 
tat nu 
menită să echilibreze scorul și să aducă 
jucătorilor grivițeni și... suporterilor 
lor victoria dorită. Grivița joacă mai 
mult în această repriză cu linia de 
treisferturi, dar acțiunile de atac se 
opresc la a doua pasă sau urmează 
inevitabil o linie laterală, ineficace. 
Steaua se apără cu sobrietate, calm, 
cu siguranță. O apărare la care parti
cipă întreaga echipă, remareîndu-se 
fundașul Penciu. După ce ratase de 
trei ori, Țibuleac realizează o lovitură 
de pedeapsă în min. 61: 6—3 Se joacă 
fu forță, uneori dur. Accidentați, Luscal 
este înlocuit cu Ghiță Dan, Nica cu 
Danciu și Moraru cu Dinu. Urmează 
câteva acțiuni frumoase din partea Gri- 
viței Roșii, dar numai cu atît nu se 
poate cîștiga. Mai ales că în min. 70, 
beneficiind de o lovitură de pedeapsă, 
Penciu șutează cu multă măiestrie ba
lonul printre bare, de la peste 40 m 
lateral: 9—3.

Steaua trimite permanent baloanele 
în tușă, căutînd evident să cîștige timp 
și... partida. Reușește, după un meci în 
care a avut superioritatea, în care a 
dovedit mai multă omogenitate decît 
adversarul și a știut să folosească mai 
bine „punctele forte“ ale echipei și ezi
tările adversarului. Grivița Roșie nu a 
evoluat la valoarea sa, s-a pus greu 
pe picioare și atunci cînd a făcut-o 
a fost destul de tîrziu, mai ales că — 
sesizînd însfîrșit „startul" liniei de 
treisferturi — Steaua a jucat astfel 
Incit Grivița să nu poate folosi forța 
și eficacitatea acestui compartiment. 
Cu victoria de ieri, Steaua își consoli
dează poziția în clasament și a mai 
făcut un... pas — foarte important — 
în drumul spre titlul de echipă cam
pioană pe acest an.

G. DAN

— Rttl-
Progre-
(9-3);
(3-0);
(0-6); 

Știința Petroșeni

Alte rezultate: Constructorul 
mentul Bîrlad 9—6 (9—0); 
sul — Știința Cluj 12—3 
CSMS lași — Gloria 3—0 
Ancora Galați—Dinamo 0—12 
Știința Timișoara 
6—6 (3—0).'

obținute de cei patru călăreți ai fiecă
rei echipe) ocupînd locurile 2—3.

REZULTATE TEHNICE: 1. Steaua 
4 p; 2. Știința 8 p (3:39,0 — timp în 
manșa a II-a); 3. Dinamo 8 p (4:18,0 
—- timp în manșa a II-a).

In proba rezervată fetelor, Manuela 
Bogza a cucerit o meritată victorie, 
după o foarte disputată întrecere cu 
Liliana Nițulescu — principala ei ad
versară. REZULTATE TEHNICE i 1'. 
Manuela Bogza — cu Arcaș — (Știini 
ța) 0 p 34,5 d.b., 2. Liliana Nițulescu 
— cu Fira — (Dinamo) 35,8 d.b., 3. 
Liliana Nițulescu — cu Himalaia — 4 
p (în parcurs).

Cu greu poate fi descrisă frumuse
țea probei de semigrea în care cei mai 
valoroși călăreți, cu cei mai buni cai, 
și-au disputat șansele pînă la ultimul 
parcurs. Cei doi călăreți care au în
cheiat ambele manșe cu cîte 8 p pena
lizare — Gh. Langa, cu Simplon, și 
C. Vlad, cu Vifor, au intrat în bara
jul probei. Aceasta, însă după ce Pin- 
ciu și apoi Vlad rataseră de puțin vic
toria, amîndoi dărîmînd... ultimul ob
stacol al parcursului. Cu un total de 
12 puncte realizate în ambele manșe, 
Vasile Pinciu a ocupat locul III. Pen
tru primele două locuri — întrecere 
directă între Vlad și Langa. Primul 
a intrat pe parcurs Gh. Langa. Rezul
tat: 7 p, timp 59,7. Trebuia ca Vlad să 
termine parcursul cu o singura gre
șeală (4 p.) pentru a deveni campion. 
Și l-a terminat, realizînd și un timp 
mai bun. Rezultat: 4 p,

Astăzi după-amiază 
16,00), pe terenul din 
se va desîășura ultima 
pionatelor — proba de 
goria grea.

58,0.
la ora
Plevnei-
a cam-'

timp
(de
calea 
probă 
obstacole cate«



ULTIMELE ȘTIRI OLIMPICE Scurte știri externe
' • După cîteva zile de ploaie și fur
tună, soarele și-a făcut din nou apari
ția deasupra orașului Tokio, spre bu
curia sportivilor sosiți aici în vederea 
IJocurilor Olimpice. Pentru perioada 10 
—24 octombrie, cînd vor avea loc în
trecerile. se prevede timp frumos.

îmbunătățirea vremii a făcut să 
Crească din nou traficul la aeroportul 
Haneda. Sîmbătă au sosit delegații de 
sportivi din U.R.S.S., Finlanda și echi- 

țpa unită a Germaniei. în portul Yoko
hama a acostat vasul sovietic „Grigori 
Ordjonikidze", avînd la bord pe spor
tivii din R.P. Mongolă (loturi de atleți, 
gimnaști, cicliști, trăgători și luptă
tori).

Pină duminică, în satul olimpic de 
la Tokio sosiseră sportivi și oficiali din 
35 de țări ale lumii. Se așteaptă ca la 
cea de-a 18-a ediție a J.O., care va în
cepe la 10 octombrie, să participe 
aproximativ 8 000 de sportivi. Sîmbătă 
și duminică au sosit la Tokio delega
ții de sportivi din U.R.S.S., Noua 
Zeelandă, Italia, R.P. Bulgaria, Fin
landa și Pakistan.

• Ieri, la Moscova, atleții sovietici 
selecționați pentru J.O. au evoluat în 
cadrul unui concurs de verificare. Ta
tiana Șcelkanova a sărit la lungime 
6,52 m, iar Lucis a aruncat sulița la 
80,78 m. La femei, proba de suliță a 
cîștigat-o Kaledene (52,62 m), care a 
învins-o pe Elvira Ozolina (51,73 m). 
în proba de săritură în înălțime (băr
bați) victoria a revenit lui Șavlakadze, 
care ’.-a învîns din nou pe recordma
nul mondial Valeri Brumei. Cei doi 
săritori au fost creditați cu 2,15 m, 
dar victoria a fost atribuită lui Șavla
kadze, care a trecut din prima 
care.
• La Los Angeles, înotătorii „olim- 

picia americani au participat 
nou concurs de verificare, stabilind 
4 noi recorduri mondiale. Iată noile 
recorduri : 200 m spate femei Kathy 
Ferguson 2:27,4; ștafeta 4x200 m li
ber (masculin) 8:01,8 ; ștafeta 4 x 100 
m mixt (feminin) 4:34,6 ; ștafeta 4x100 
m liber (feminin) 4:07,6.

• în cadrul J.O. de la Tokio vor 
evolua și 50 oficiali sovietici la dife
rite discipline sportive. Printre oficiali 
se află fosta campioană olimpică de 
gimnastică Maria Gorohovskaia, V. 
Balavadze (lupte), Al. Mazur (lupte), 
C. Gradopcdov (box) etc.

• La Yokohama au continuat me
ciurile turneului preolimpic de baschet 
pentru stabilirea celor 4 echipe care 
urmează să evolueze alaturi de cele 
12 în turneul final. Rezultate : sîmbă
tă : Mexic — Cuba 81—63 ; Canada — 
Tailanda 70—52; Australia — Coreea 
de sud 71—53; Filipine — Malaya 
85—55,-Duminică : Canada — Indo-

nezia 70—60; Coreea de sud — Tai- 
landa 74—62 ; Cuba — Malaya 93—45; 
Filipine — Taivan 95—71; Mexic — 
Australia 75—63.

® înainte de a pleca la Tokio, atle- 
ții francezi au evoluat în cadrul unui 
concurs de verificare, desfășurat la 
Fontainebleau. Cu acest prilej, Michel 
Jazy a stabilit un nou record al țării 
sale la proba de 5 000 m, cu timpul de 
13:46,8 (vechiul record 13:49,4). Lai-

bata, Osim, Pavlici, Pirmajer, Tacaci, 
Lemici, Daici (înaintași).

* Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Moscova, sportivul 
sovietic G. Klimov a stabilit un nou 
record mondial în proba de 50 km 
marș, cu timpul de 4h 09:56,4. Vechiul 
record era de 4h 14:02,4 și aparținea 
italianului Pamich.

• La Cleveland a început întîlni- 
rea finală pentru „Cupa Davis“ pe 
care și-o dispută echipele de tenis 
ale S.U.A. și Australiei. După prima 
zi, scorul este, egal (1—1) : Emerson 
l-a învins pe Ralston cu 6—3, 6—1, 
6—2, iar americanul Chuck Mackin- 
ley a cîștigat cu 6—1, 9—7, 4—6, 
6—2 în fata lui Fred Stolle.

încer-

la un

(Agerpres) • înainte de a pleca la Tokio, 
echipa olimpică masculină de baschet 
a R.S.F. Iugoslavia a susținut la 
Belgrad un meci de verificare cu re-: 
prezentativa R. S. Cehoslovace. Spor
tivii iugoslavi au 
scorul de 86—75 
bun jucător de 
care a marcat

pe
25

repurtat victoria cu 
(39—34). Cel mai 

teren a fost Koraci, 
de puncte.

SW1! • ' L

Zilele trecute a plecat spre Tokio primul lot al sportivilor francezi. 
Iată-i pe aeroportul Orly înainte de decolare.

Foto I A. F< P,

o Una din cele mai mari surprize 
ale boxului mondial din acest an a 
fost înregistrată sîmbătă seara la 
Mexico City unde tînărul mexican 
Vicente Salvidar, în vîrstă de 21 ani, 
l-a deposedat de titlul de campion 
al lumii la cat. pană pe renumitul 
„puncher" Sugar Ramos. Foarte de
cis, Vicente Salvidar a pornit la 
atac din primul rund dominînd nst 
întîlnirea. El a obținut victoria prin 
k.o. în rundul 12. Meciul a fost ur
mărit de peste 30 000 spectatori.

• Etapa a X-a a turului ciclist al 
R. P. Bulgaria, desfășurată pe ruta

debeur a alergat „suta* în 10,4, iar 
Boccardo a cîștigat proba de 400 m 
garduri în 51,8.

DELEGAȚIA sportivilor din Ceho
slovacia cuprinde 108 persoane, iar 
cea a Suediei 134. Sportivii suedezi 
participă la 12 discipline sportive.

DIN DELEGAȚIA sportivilor so
vietici fac parte 341 persoane. Din
tre aceștia, 22 de sportivi au cucerit 
medalii de aur la J.O. de la Melbourne 
sau Roma: Piotr Bolotnikov, Iuri Vla
sov, Tamara și Irina Press, Boris Șah- 
lin, Tamara Latinina, Grigoriev etc.

IATĂ LOTUL de fotbal al R.D.G. 
care a plecat la Tokio : Heinsch, Wei- 
gang (portari), Urbanczyk, Walter, 
Geisler, Seehaus (fundași), Korner, 
Pankau, Unger, Liebrecht (mijlocași), 
Barthels, Engelhardt, Noldner, Frass
dorf, Lisiewicz, Bauchspiess, Frânzel, 
Kleiminger, Stocker, Vogel (înaintași).

...ȘI LOTUL fotbaliștilor iugoslavi 
care va face deplasarea la Tokio : 
Giurkovici, Skorici (portari), Fazla- 
ghici, Vuiovici, Jevtici (fundași), Be
lin, Țop, Miladinovici, Radovici, 
Brncici (mijlocași), Samardjici, Zam"

în satul olimpic a fost Înălțat 
drapelul dc stat al R. P. Romînc

(Urmare din pag. 1)

A început returul campionatului 
republican la

Sîmbătă și duminică a avut loc 
etapa inaugurală a returului campio
natului republican de lupte clasice se
ria A. Majoritatea echipelor (9) a 
evoluat în fața spectatorilor bucureș- 
teni. Trebuie să menționăm faptul că 
aproape toate formațiile s-au prezen
tat bine pregătite, oferind partide de 
un ridicat nivel tehnic. Așa cum au 
remarcat și specialiștii, sportivii au 
folosit cu precădere procedeele tehni
ce prin care se poate asigura victo
ria prin tuș. Este vorba de 
peste piept, turul de cap, 
laterale, salturile etc.

DINAMO A DOMINAT

formație C.F.R. Timișoara ți 
Galati. Frumoasa comportare a 
echipe a fost umbrită însă de 
nesportiv al luptătonului P.

anuncarile
centurile

NET

„clasice” 
grupa I.

lupte clasice
ciențe în formația de „clasice", emițînd 
acum pretenții la titlu. Sportivii mili
tari au întrecut Ia scoruri categorice 
tină ra
C.S.O. 
acestei 
gestul
Slroe, oare a adus injurii arbitrului de 
centru M. Ciucă. Pentru acest lucru 
el a fost eliminat din concurs, chiar 
Ia cererea președintelui secției de lupte 
de la clubul Steaua. Considerăm însă 
că și federația de specialitate trebuie 
să ia măsurile corespunzătoare.

Formația dinamovistă de 
s-a dovedit net superioară în 
In echipa dinamovistă a fost absent 
Hoar I. Cernea. în rest, spectatorii i-au 
văzut la lucru pe I. Țăranra, Gh. Po- 
povici, N. Martinescu și alți luptători de 
valoare. în plină ascensiune s-a dove
dit a fi și echipa Metalul, care a dis
pus de Unio Satu Mare. Luptătorii de 
la Metalul (antrenor Ilie Gheorghe), 
au folosit o gamă variată de procedee 
tehnice, au dovedit dîrzcnie și o bună 
pregătire fizică.

IN GRUPA A 
LOC

IH-A PE PRIMUL 
STEAUA

Secția de lupte
dat în ultima vreme o serie de defi-

de la Steaua a lichi.

REVIRIMENT IN... GIULEȘTI

în grupa a doua s-au întrecut for
mații de valoare egală, dar cu obiective 
diferite : Progresul hotărîtă să evite 
■ etrogradarea, Rapid să urce cît mai 
sus în clasament și C.S.O. Reșița să-și 
mențină poziția actuală. Rapidiștii au 
reușit să-și atingă obiectivul: ani învins 
pe reșițeni și au terminat la egalitate 
cu cei de la Progresul.

lată rezultatele : Dinamo cu Unio 
Satu Mare 15-1 și cu Metalul 12-4. 
Unio Satu Mare—Metalul 6-10. Steaua 
cu C.F.R. Timișoara 12-4 și cu C.S.O. 
Galați 9-3. C.S.O. Galați—C.F.R. Timi
șoara 8-8. Progresul cu C.S.O. Reșița 
7-7 și era Rapid 7-7. Rapid — C.S.O. 
Reșița 8-4.

In cadrul pregătirilor ce le vor efec
tua pînă la primul meci oficial, fotba
liștii au programate trei jocuri de ve
rificare. In două dintre acestea, fot
baliștii noștri vor întîlni echipe stu
dențești (ia 2 și 7 octombrie), iar la 
5 octombrie se va desfășura meciul a- 
mical dintre echipele olimpice ale R.P. 
Romlne și Japoniei. In programul fot
baliștilor noștri sini prevăzute zilnic 
antrenamente la ora 14, ora locală, 
avîndu-se în vedere că toate jocurile 
oficiale se vor disputa la această oră. 
La antrenamentele lotului nostru de 
box sini prezenți numeroși tehnicieni 
japonezi și străini. De bune aprecieri 
se bucură Ciucă, Puiu, Mihalic. Ma- 
riuțan.

In zilele de 24 și 25 septembrie am 
trăit cu toții, noi și ceilalți sportivi pre
zenți deja la Tokio, momente emoționan
te, îngrijorătoare. Taifunul „WUda" s-a 
abătut și asupra Japoniei. Pătrunzînd 
în regiunea orașului Tokio și-a făcut 
intrarea și in satul olimpic. Este destul 
de greu să redau culoarea pe care a 
luat-o atmosfera în preajma sosirii 
taifunului și mai ales in momentul dez
lănțuirii lui. Intr-o mașină „Gip“ am 
fost în timpul taifunului pe străzile 
capitalei Japoniei. Aveam impresia că 
cel puțin jumătate din populația ora
șului era plecată în concediu, într-a- 
tit de goale erau străzile și marile ar
tere, de regulă arhipopulate. Pe alocuri, 
am întilnit arbori culcați la pămînt, 
multe din acoperișurile caselor joase 
au fost smulse și transformate în uria
șe armonici. In satul olimpic au fost 
aplecate multe din catargele pe care 
erau înălțate drapelele țărilor partici
pante, deși catargele sini construite 
dintr-un aliaj special.

In mod neprevăzut, gazdele noastre 
au fost puse în situația de a înlătura 
o serie de stricăciuni neprogramaie. 
Intr-un timp foarte scurt insă, grație 
proverbialei hărnicii japoneze, urmările 
taifunului au fost șterse.

★
Capitala Japoniei se pregătește de 

pe acum pentru a sărbători ajunul ce
lei de a XV 111-a ediții a Jocurilor O- 
limpice. După cum remarcă întreaga 
presă japoneză, in ziua de 9 octom
brie, la Tokio, vor avea lor mari pro
grame de cintece și dansuri populare, 
acrobații, jocuri de artificii și demon
strații sportive, organizate de pri
măria orașului, în colaborare cu Co
mitetul de organizare a J. O„ în cinstea 
sosirii în oraș a torței olimpice. Cu 
acest prilej, în Piața Imperială va 
avea loc o ceremonie. Printre invitați 
se află prințul și prințesa Mikaso, 
numeroși membri ai C.I.O., reprezen
tanți ai guvernului, ai celor două ca
mere ale parlamentului, precum și ac
trița greacă Aleea Katsellis, care la 
21 august a aprins flacăra olimpică 
în vechiul oraș grecesc Olimpia. La 
aceste manifestări vor participa 
proape 35 000 de persoane.

In sfirșit, alte citeva vești, care nă
dăjduiesc că vor interesa pe iubitorii 
sportului din (ară. Vineri dimineață,

s-a deschis aici centrul de informații, 
unde în fiecare clipă se solicită sute 
de relații cu privire la Jocurile Olim
pice. Centrul este situat în localul clă
dirii Comitetului de organizare a J. O. 
și este deservit de 30 de persoane. în
trebarea care revine ca un laitmotiv 
o deduceți firește: „Unde mai putem 
găsi bilete de intrare la întrecerile 
olimpice

După cum se știe, „ultimul schimb" 
al flăcării olimpice va fi studentul Yo- 
shinori Sakai, în vîrstă de 19 ani, năs
cut la Hiroșima în anul 1945. El va 
primi torța la aproximativ 50 de metri 
de poarta principală a marelui Stadion 
Național, după care va intra în incinta 
stadionului. El va alerga pe pistă 
aproximativ 300 de metri și apoi va 
urca 210 trepte pentru a aprinde torța 
olimpică. Este interesant de remarcat 
că pentru a se evita orice greșeală, 
s-au făcut deja citeva repetiții ale în
tregii solemnități, iar la 3 octombrie 
va avea loc o repetiție generală cu 
public, la care au fost invitați 70000 
de spectatori, pentru a se evita... emo
țiile pe care le-ar putea căpăta stu
dentul Sakai, în ziua de 10 octombrie.

Gabrovo — Haskovo (140 km) 
fost cîștigată de ciclistul cehoslov; 
Laczo în 3 h 10:20,0. El a fost u 
mat de Hil (R.P.U.) la 35 sec.
Valencic (Iugoslavia) la 1:01,0. C 
cliștii romîni Gera, Ziegler și Stoic 
au sosit la 1:20,0 după învingător. 1 
clasamentul general continuă să coi 
ducă alergătorul bulgar Bocev c 

35hl5:49,0, urmat de compatriotul st 
Neicev la 51 secunde. Pe echipe, pr 
mul loc este ocupat de reprezentativ 
R. P. Bulgaria cu 105h55:05, 
Echipa țării noastre se află pe loc 
8 cu timpul de 1071153:01,0. Etaj 
a 11-a pe ruta Hoscova — Pazarg 
(127 km) a revenit bulgarului Mari 
Iliev, cronometrat în 3h32:25,0, Ziegli 
(R.P.R.) a sosit pe locul 4 i 
3h33:06,0.

In clasamentul general individa 
continuă să conducă bulgarul Bor 
Bocev, urmat la 10:01,0 de Diepol 
(R.D.G.) și la 17:10,0 de Lori 
(R.D.G.).

'• Cu prilejul campionatelor de a 
letism ale R. P. Chineze, sportiv 
Cen Fen-iun a sărit la înălf.iFe 1,5 
m. Performanța nu va p?.- 3 fi om< 
logată ca nou record al țării, deoan 
ce a fost obținută în a 4-a încercat 
Cen Fen-iun a cîștigat proba cu 1,7 
m, rezultat realizat și de o altă a 
letă — Wu Iun-sin. După Ioland 
Balaș, deținătoarea recordului mor 
dial cu 1,91 m, Cen Fen-iun ar fi 
doua performeră mondială. Pînă r 
cum reușiseră să treacă înălțimea d 
1,79 m australianca Michele Masso 
și atleta chineză Wu Fu-san.

Turneul internațional de șa 
de la Havana, „Memorialul Capi 
blanca" s-a încheiat eu victoria m; 
rilor maeștri Vasili Smîslo 
(U.R.S.S.) și Wolfgang Uhlman 
(R. F. Germană), care au totalize 
fiecare cîte 16 puncte, din 21 pos 
bile. Au urmat în clasament Taima 
nov (U.R.S.S.) 15,5 puncte, Evan 
(S.U.A.) 15 puncte, Portisch (R f 
Ungară) 13,5 puncte etc.

•' Pe patinoarul artificial di 
Lodz s-a disputat meciul internațic 
nai de hochei pe gheață dintre echi 
pele L. K. S. Lodz și Spartak Moscova 
Hocheiștii sovietici au terminat învin 
gători cu scorul de 8—1. Maiorov . 
lost cel mai bun jucător al "aspeli 
lor, înscriind 3 puncte. ‘ >v

(Agerpres)
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V. GODESCU

1

FOTBAL PE GLOB
1NVINGÎND CU 1-0 (DUPĂ PRE
LUNGIRI) PE INDEPENDIENTE, 

INTERNAZIONALE A CUCERIT 
„CUPA INTERCONTINENTALA"

Sîmbătă seara s-a desfășurat la 
Madrid a treia întîlnire din cadrul 
finalei „Cupei intercontinentale" din
tre Internazionale (Milano) și In- 
dependiente (Buenos Aires). După ce 
în primele două jocuri, cele două 
echipe și-au împărțit victoriile (1—0 
pentru argentinieni la Buenos Aires, 
și 2—0 pentru „Inter" la Milano), în 
a treia partidă, victoria a revenit tot 
italienilor cu 1—0 (0—0) după pre
lungiri. Astfel, Internazionale a cu
cerit trofeul care se atribuie celei 
mai bune echipe de club din lume. 
Jocul a fost urmărit de 50 000 de 
spectatori. Meciul a fost echilibrat. 
Italienii au ratat o mare ocazie în 
prima repriză prin Peiro, iar argen
tinienii prin Suarez în partea a 
doua a jocului. Singurul gol a fost 

prelungiri de Corso 
Echipa INTERNA- 

aliniat următoarea foi-

marcat în 
(min. 110). 
ZIONALE a 
mație: 

Sarti —
Fachetti, Tagnin — Picchl, Peiro — 
Domenghini, Mazzola, Suarez, Corso.

Malatrasi, Guarnerl,

LA ANKARA: POLONIA
3-2 (2-1)

Turcia — viitoarea 
versară în preliminariile 
tului mondial

— TURCIA

noastră ad- 
campiona- 

a susținut ieri un 
meci amical la Ankara, cu echipa 
Poloniei.

Victoria a revenit echipei poloneze 
cu 3—2 (2—1) prin golurile marcate

de Lubjanski (min. 3), Libarda (min 
33) și Pohl (min. 49), respectiv 
Aydin (min. 9) și Metin (87). At 
jucat următoarele formații i

POLONIA: Szymkowiak — Sze 
panszki, Oszislo, Spiewak. Batan — 
Gregorgczik, Bans — Soltszik, Pohl 
Lubjanski, Libarda.

TURCIA: Turgay — Candemi. 
Izmail, Aii Ishan, Erkan — Talat 
Nedim — Birol, SereT, Metin, Aydin

LA VIENA: AUSTRIA — IUGO
SLAVIA 3-2 (1-1)

Ieri, la Vlena, în fața a 55.00C 
spectatori s-a desfășurat întîlnirea a 
mioală dintre reprezentativele Aus 
briei și Iugoslaviei. După un meci 
pasionant, victoria a revenit echipe 
austriece cu scorul de 3—2 (l—1) 
Cel mai bun jucător al învingători
lor a fost centrul Înaintaș Nemec 
care a înscris toate cele trei goluri. 
Punctul victoriei a fost înscris în ulti
mele secunde ale partidei. Cele două 
echipe s-au întilnit pînă acum de 12 
ori (6 victorii Austria, 3 Iugoslavia 
și 3 meciuri nule).

în deschidere au jucat echipele de 
juniori. Victoria a revenit fotbaliști
lor iugoslavi cu 2—1 (2—1).

LA MARIBOR : Echipa secundă a 
Austriei a dispus de Iugoslavia (B) 
cu 2—1 (2—1).

• Anul acesta „Cupa U.R.S.S." a 
fost cîștigată de echipa Dinamo 
Kiev. în finală, fotbaliștii dina- 
moviști au învins cu 1—0 (1—0) 
echipa Aripile Sovietelor — Kuibîșev. 
Unicul punct a lost marcat în minu
tul 18 de Konievski.
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