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CULESE LA TOKIO...
» „ROMTNIA SI FRANȚA SOLICITĂ CELE MAI MULTE ORE DE ANTRENA
MENT" • DE VORBĂ CU ALERGĂTORUL ITALIAN FRINOLI... © FLORI SI TOR
URI PENTRU „OLIMPICII" NĂSCUTI ÎN OCTOMBRIE • „1000 DE COCORI" 
•E LA O FATĂ DIN TOKIO ! © PREGĂTIRI, JOCURI DE ANTRENAMENT...
TOKIO (serviciul nostru de 
jiu). — Participarea sporti- 
lor romîni Ia Jocurile Olim- 

de la Tokio este privită cu 
uit interes de către numeroase 
are japoneze, care zi de zi pub- 
ă ample reportaje, însoțite 

fotografii, despre delegația 
•astră. Miercuri, de pildă, zia- 
le Yomiuri și Sankei au rela- 
t pe larg însemnările reporte- 
or lor care s-au aflat timp 

cîteva ore în mijlocul spor-

Jltimele
ptiri
TOKIO 7.— Corespondență 

; la trimisul special „Agerpres".
GOGA :
Miercuri, aeroportul Haneda 
n Tokio a cunoscut o zi de 
•îrf“. Numai în această zi au 
isit în vederea Jocurilor Olim- 
ce peste 680 de participanți. 
iciodată în ultimele 14 zile n-a 
st înregistrată o cifră atît de 
are care să depășească traficul 
>rmal al elegan- 
lui aeroport japo- 
:z. Acum, în satul 
itnpic se află pes-

7 000 de spor- 
i/i, care se pregă- 
sc pentru festivi- 
tea de deschidere 
competiției, pro- 

jmată pentru 
mbăta la ora 
>,30 — ora Japo- 
ei (ora 6,30 — 
ucurești) pe ma
le stadion „Națio- 
d'.
AU FOST stabi- 
e cele 4 grupe 
e turneului olim- 
c de polo pe apă. 
chipa R. P. Ru
ine joaca în pri- 
a grupă alături 
• echipele Italiei 
Japoniei.
Iată componența 
orlalte grupe : 
R.S.S., Australia, 
tipa unită a Ger- 
aniei 
La) ;
U.A., 
razilia 
La) ;
iră, R.A.U., Bel- 
a (grupa a IV-a). 
in fiecare grupă 
va califica în se

minale prima for- 
ație.
.CU PRILEJUL 
crărilo-r Federa-

tivilor noștri. O puternică im
presie lasă asupra tuturor oas
peților blocului delegației rotnîne 
ospitalitatea cu care sînt primiți, 
numeroasele obiecte de artizanat 
care împodobesc camera de pri
mire, culoarele și chiar came
rele sportivilor, specificul romî- 
nesc prezent pretutindeni în 
blocul nr. 10.

Iată un fragment din artico
lul apărut în ziarul Yomiuri: 
„Romînii sînt foarte primitori, în- 
tîmpinînd oaspeții cu zîmbetul pe 
buze. lolanda Balaș, record
mana mondială la săritura în 
înălțime, foarte amabilă, joacă 
de multe ori rolul de gazdă, răs- 
punzînd cu amabilitate nume
roaselor întrebări pe care i le 
pun ziariștii. Spre deosebire de 
alte delegații, romînii, încreză
tori în forțele lor, nu au secrete 
la antrenamente. Romînia și 
Franța solicită cele mai multe 
ore de antrenament". Multe din
tre ziarele japoneze însoțesc re
portajele lor privind delegația 
sportivă romînă cu date despre 
geografia patriei noastre, reali
zări economice, culturale etc.

Pe măsură ce ne apropiem de 
10 octombrie — și cît de aproa
pe este acum această zi — mem-

brii Iotului olimpic romîn își 
continuă cu intensitate sporită 
antrenamentele. Constantin Gre- 
cescu și Ilie Popa parcurg zil
nic multi kilometri. Nu de
parte de ei, l-am văzut și pe 
etiopianul Bikiia Abebe, cam
pionul olimpic de la Roma, care 
după o intervenție chirurgicală 
și-a reluat ședințele de pregătire, 
declarînd ziariștilor că dorește 
să reediteze victoria de acum 
patru ani. După părerea Iui, tra
seul va fi extrem de greu de 
parcurs din cauza circulației ex
traordinare din capitala Japo
niei. La ora de antrenament 
l-am întîlnit pe Jurcă împreună 
cu italianul Frinoli. Viitori ad
versari, ei sînt în același timp 
buni prieteni. Anul acesta, la 
concursul de la Siena, au aler
gat împreună, iar la Tokio i-atn 
găsit împărtășindu-și primele 
impresii. „Mă simt destul de 
bine și sper ca rezultatul pe 
care-1 voi obține în cadrul în
trecerilor olimpice să fie mai 
bun decît actualul record al pro
bei." Fiți Balaș va avea ca ad
versari la categoria 56 kg —

(Continuare în pag. 2—3)
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INVITAȚIE
Cu antrenori și sportivi iruntuși printre aspiranții

• •

la insigna de polisportiv

(grupa a 
Iugoslavia, 

Olanda.
(grupa a 

R. P. Un-

(Continuare 
pag. 2-3)

Campionul țării la săritura în 
lungime Adrian Samungi, fostul 
recordman la triplu salt Ion So
rin și cunoscuții antrenori de 
atletism Victor Dumitrescu și 
Gheorghe Rugina au fost bucu
roși cînd le-am propus să mer
gem împreună la unul din con
cursurile pentru Insigna de po
lisportiv organizate de consiliul 
asociației sportive Sănătatea din 
Capitală. Dar. și mai bucuroase 
au fost gazdele noastre.

— Bine ați venit, ne întîm- 
pină tovarășa Despina Mavro- 
cordat, activistă a asociației Să
nătatea. Fetele și băieții se echi- 

Peste cîteva minute în-peaza.
cepem întrecerile...

Am aflat că pe foile de con
curs s-au înscris membri UCFS 
de la Institutul oncologic, I.O.S., 
Stația de salvare, Institutul Cau- 
tacuzino etc. Concurenții s-au 
împărțit în două mari grrape: una, 
în frunte cu Victor 
și Adrian Samungi, s-a îndrep
tat spre groapa de 
cealaltă, condusă de

Dumitrescu

sărituri, iar 
Gh. Rugină

explicat la 
Gh. Rug» nă. 
turală. Cei

și I. Sorin, s-a oprit în dreptul 
rectorului de aruncări.

— Aruncarea greutății.

început antrenorul 
este o mișcare na

rare n-au aruncat...
Printre eei care-1 

cu luare 
se aflau 

V oicu, A. 
Petre, dr.

ascultau 
aminte 
Florica 
culina 
ion Lăcătuș, Insta
latorul FI orea Dră- 
ghici (în vîrstă de 
52 de ani), mecani
cul Ion Alexandru^ 
ucenicii Gh. 
loiu, Li viu 
tinescu și 
neri care 
primuj lor
Și, în timp ce an
trenorul Rugină 
i... introducea în 
tainele" anuncării 

greutății, la groapa 
de sărituri Adrian 
Samungi explica 
pe... viu, executînd

Che-
Constan- 
alți ti- 
erau lai 
concurs.

■

f Duminică, din nou Ia Dinamo!

Luptă palpitantă! lată o imagine care demons
trează din plin frumusețea dirt-track-ului. Duminică 
îi vom putea revedea pe maeștrii curajului și înde- 
mînării.

Antrenorul Victor Dumitrescu dînd ulti
mele sfaturi concurenților înainte de în

treceri
Foto : N. Hristache

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în 
pag. a 3-a)

© V. PINCIU — IN LUPTĂ CU RECORDUL DE 
ÎNĂLȚIME • ASÎ Al CURAJULUI DIN 4 TÂRÎ LA 
STARTUL CURSELOR DE DIRT-TRACK • PROGRE
SUL ÎNFRUNTA PE DINAMO Si RAPID ! • O 

NOUA ------------- ----------------- - --------------DISPUTĂ FOTBALISTICA : ZIARIȘTII 
SPORTIVI — ACTORII

A șa dar, 
în parcul 
bul sportiv Dinamo organizează un program atrac
tiv care va satisface, fără îndoială-, exigențele iubi
torilor sportului. „Capete de afiș" ? Nenumărate ! 
în deschidere, la ora 9,30, V. Pinciu, C. Vlad și 
alți maeștri ai călăriei vor încerca să doboare 
recordul de înălțime. Vor urma așii curajului și ai 
îndemînării, motocicliștii specializați în proba de 
viteză pe zgură. Reuniunea are un caracter inter
național, bucurîndu-se de participarea celor mai 
buni alergători din 4 țări. Alături de specialistul 
nostru nr. 1 — Ion Guru, vor evolua sportivi din 
R. D. Germană. R.S.F, Iugoslavia și R. P. 
participant la campionatele 
mari concursuri europene.

Bineînțeles nu puteau fi 
lui. Pentru ei figurează în 
deosebit de atractive. Primul opune combinatei 
Dinamo—Rapid (care peste cîteva zile va pleca în 
R.S.F. Iugoslavia) echipa Progresul București. în 
încheiere, o întîlnire tradițională între formația 
actorilor din Capitală și o selecționată a ziariștilor 
sportivi. în echipa artiștilor vor evolua printre alții 
Mîrcea Cri.șan, Colea Răutu. Bimbo Mărculescu, 
Bem. Savu, Cristea Avram, Puiu Călinescu, Horia 
Căciulescu, compozitorii George Grigoriu și Temi- 
stocle Popa, balerinul Sandi Pătrașcii, George Buz
nea, Cornel Elefterescu. în lotul ziariștilor figu
rează „condeie“ reputate ca Eugen Barbu, Dan 
Deșliu, Fănuș Neagu, precum și o serie de croni
cari cunoscuți : Dan. Olteanu, Teojil Bălaj, Gh. 
Soare, I. Dumitriu, I. Bocioacă, C. Alexe, R. Urzi- 
ceanu, C. Mantu, Gh. Nicolaescu și alții.

duminică dimineața ne întîlnim din non 
Dinamo ! Ziarul nostru împreună cu du-

mondiale și
Ungară, 
la alte

Campionatele republicane de tenis

Tinerelul a luat cu asalt primele locuri!

uitați iubitorii 
program două 

atra-ctive. Primul opune

fotbalu- 
meciuri

ACTUALITATEA SPORTIVĂ © ACTUALITATEA SPORTIVA • ACTUALITATEA SPORTIVA

UN NOU TURNEU INTERNAȚIONAL
DE VOLEI

Luna aceasta ne vizitează echipele de 
volei (tineret) ale Ungariei, oare vor sus
ține o serie de jocuri la Brașov între 24 
și 26 octombrie. Formația masculină a oas
peților va juca douâ meciuri cu «reprezen
tativa de tineret a Rominiei, iar cea fe
minină va participa la un turneu împreu
nă cu echipa noastrâ de tinerel, Dinamo 
(garnitura divizionara) și, profesii, Parti
zanul roșu Brașov.

PREGĂTIRILE RUGBIȘTILOR NOȘTRI 
FRUNTAȘI PENTRU MECIURILE CU 

R.F.G. $1 FRANȚA
In cursul lunii hoiembrie, reprezentativa 

de rugbi a țârii noastre va susține, la 
București, două importante confruntări in
ternaționale: meciurile 
Germane și Franței.

In vederea acestor 
noastră de specialitate
rugbiști fruntași care cuprinde, printre al-

cu formațiile R.F.

întreceri, federația 
a fixat un lot de

ții pe Penciu, lordăchescu, M. 
Demîan, C. Stănescu, Gîugiuc, 
Wusek, Ciobănel șl NedeJcu

ȘTIRI DIN BOX

In prima etapă a campionatului 
can de box pe echipe s-au mai 
trai următoarele rezultate: Minerul 
C.S.O. Baia Mare: 30—9, 
gîdia — I.C. 
Cîmpulung Muscel 
do cri a: 29—10.

Busu, 
Chiriac,

republl- 
înregis- 
Banat- 

Cimentul Med- 
Or. Galați’ 20—19, Muscelul 

Constructorul Hune-

• In cadrul etapei a Il-a, în București 
sînt programate următoarele meciuri: Olim
pia -—Muscelul Cîmpulung Muscel, Steaua— 
Cimentul Medgidia și Dinamo — Progre
sul. Primele două partide se dispută în 
cuplaj, în sala Floreasca, sîmbătâ, de la 
ora 18.

® Intîlnirea dintre Dinamo și Progresul 
va avea loc în sala Dinamo, sîmbătâ de 
Ia ora 19.

0 Astâ-searQ, de la ora 17,30, în par
cul sportiv Dinamo are loc o gală de box, 
între o selecționată de juniori a Capitalei 
și selecționata de juniori a clubului Di
namo.

DATELE DESFĂȘURĂRII CAMPIONA
TULUI REPUBLICAN DE VOLEI

Datele 
categoriei 
astfel de

MASCULIN, seria I: 6.XIL1964 — 
28.11.1965 (turul), 14.111—4. IV. 1965 
(retumil) ; seria a II-a : 8.XI—20.XII. 
1964 (turul), 7.III—18.1V.1965 (retu
rul).

FEMININ, seria 
II. 1965 (turul), 
(returul) ; seria a II-a • 8.XI

desfășurării campionatului
A 1964—65 au fost stabilite 
către federație :

I: 6.XIL1964—14. 
14.III—23.V.1965 

-6.XII. 
1964 (turul), 7.1II-—4.IV.1965 (retu
rul).

FINALA CAMPIONATULUI DE OINĂ

Mîine începe, pe stadionul Victoria 
din orașul Giurgiu, finala campionatu
lui republican de oină pe anul 
întreceri participă următoarele

2964. La
echipe:

Foarte puțini dintre obișnuiții 
tenisului s-ar fi așteptat ca a- 
ceste campionate să aducă vreo 

j schimbare în ierarhia primelor 
noastre rachete. Se părea că ra- 

i portul de forțe dintre competi- 
I torii la titlurile de campioni este 
. prea bine precizat pentru a mai 
i fi posibilă vreo surpriză. Și to- 
t tuși, zilele de marți și miercuri 
au adus surprize și încă de mari 
proporții. Pentru prima oară în 
finala de simplu masculin pro- 

: movează un component al lo- 
i tului pentru „Cupa Galea". Tî- 
■ nărui Constantin Popov ici, 
i (Steaua) a fost performerul e- 
tapefor premergătoare finalei, în
vingător asupra unor tenismeni 
cu veleități ca A. Bardan și P. 
Mărmureanu. La simplu feminin 
găsim printre ultimele patru ju
cătoare rămase în concurs, două 
reprezentante ale generației ti
nere — Mariana Ciogolea 
Iudita Dibar, ambele de Ia 
namo. Rezultatele acestor tineri 
merită

I plaudate, cu cît ele au fost ob- 
i ținute prin luptă dîrză, în 
I unor adversari în formă.

I

I cu atît mai mult a fi a-

• ACTUALITATEA

actuala campioană a 
București, Biruința

SPORTIVĂ •

țării. Dl- 
Gherăeșii 
(reg. Su-

Av intui

C.P.B.,
namo . .
(reg. Bacău). Avîntui Frasin 
ceava), Minerul Baia Mare, 
Curcani (reg. București), Victoria Cris- 
teștj (reg. Cluj) și Drum nou Boureni 
(reg. Oltenia). Jocurile se desfășoară 
sistem turneu, numai tur.

ETAPA A 7-A A CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN LA „CLASICE"

Duminică se desfășoară cea de a 7-a 
etapă a campionatului, republican de 
lupte clasice. întrecerile vor avea loc 
la Brașov (C.S.O. Reșița, Metalul 
București, Steagul roșu Brașov), Baia 
Mare (Steaua, Chimistul Baia .Mare, 
Unio Sa tu Mare), Galați (A.S.M. Ixa- 
goj, C.S.O. Galați, Rapid București). 
Meciurile din grupa I (Dinamo. Pro
gresul, C.F.R. Timișoara) au fost ami
nate pentru data de 8 noiembrie, de
oarece echipa dinamovistă este descom
pletată prin plecarea la Tokio a celor 
mai buni componenți ai ei.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ ® ACTUALITATEA SPORTIVĂ © ACTUALITATEA SPORTIVĂ © ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Să începem cu C. PopovicL 
La continuarea partidei din 
sferturi de finală cu Bardan, 
aspectul jocului s-a schimbat re
pede. Popovici și-a regăsit si
guranța și încrederea în lovituri, 
el a începui să-și domine adver
sarul prin lungi mingi bine o- 
rientate tactic. Bardan a cedat 
primul set în prelungiri și apoi 
a pierdut mai ușor celelalte 
două. Scor : Popovici — Bardan 
7-5, 6-4, 6-2. în același timp, 
Țiriac încheia în aceeași alură 
dezinvoltă meciul cu D. Viziru, 
adjudeeîndu-si victoria la zero: 
6-0. 6-0, 6-0’

Di-

MARIANA C1OGOLEA

<
H<
H•—<

<
O
H 
o 
<!

Au urmat semifinalele. Po
povici a continuat seria surprize
lor. De data aceasta, învinsul 
său a fost Mărmureanu care 
plecase cu șanse mari pentru 
calificarea în finală. Jocul a de
curs în nota de superioritate a 
lui Popovici care a reușit pasin- 
guri milimetrice și retururi fără 
greșeală. E drept, Mărmureanu 
a fost handicapat de o întindere 
de ligamente, agravată pe par
cursul partidei. Victoria a reve-

C. COMARNISCH1 
RADU VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)



Voleiul la debutul său olimpic
r DOUĂ ZILE AU MAI RĂMAS pînă 
-cînd sumedenia de previziuni și de 
calcule pe care le fac actualmente iu>- 
bitorii voleiului din întreaga lume își 
vor afla, în rezultatele înregistrate la 
Tokio și la Yokohama, fie confirma
rea, fie infirmarea.

Cea dintîi întrecere din istoria J.O. 
a emisarilor voleiului mondial apare 
și cea mai echilibrată și mai pasio
nantă competiție care a fost vreodată 
în acest sport. îndeosebi aceea dintre 
echipele masculine, a căror listă de 
participante prezintă spre dezlegare o 

1 ecuație cu mai. multe necunoscute ca 
ortcîncl : Romînîa, U.R.S.S., Japonia, 
Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria, Olan
da, S.U.A., Coreea de sud, Brazilia.

; Dublat de Fieraru, Grigoromci și Dragon (de la stingă spre dreapta), Plo-
■ con pune la încercare blocajul echipei sovietice (București, octombrie 1963 i 

Rohiînia — U.R.S.S. 3—2)
Foto: P. Ronioșan

ULTIMELE ȘTIRI

Vizează laurii olimpici, cu pretenții 
la fel de justificate, primele cinci din 
cele zece de mai sus. Afirmația are 
în vedere forțele sensibil egale la ca
pitolele : experiență internațională, 
primire și execuție a serviciilor, atri
bute ale apărărilor, bagaje de cunoș
tințe tehnico-taetice ofensive, combi
nații tactice uzuale. Față de celelalte 
patru, Japonia aduce în plus în. susți
nerea candidaturii sale avantajul —• 
de loc neglijabil — al terenului pro
priu. După părerea noastră, nici unul 
din elementele amintite nu va decide 
victoria și — respectiv — departaja
rea echipelor pe locurile fruntașe. Pre
gătirea fizică, expresia ei reflectată în 
forța atacului și. în special rezistența

legația olimpică a echipei unite a Ger
maniei va avea în frunte pe campioana 
olimpică de sărituri de la trambulină, 
Ingrid Kramer din R. D. Germană, iar 
delegația Angliei pe înotătoarea Anita 
Lonsbrough, campioană olimpică la Ro
ma în proba de 200 m bras.

ÎN CADRUL lucrărilor comitetului 
olimpic internațional (C.I.O.) a fost 
reales cu unanimitate de voturi ca 
președinte al acestui for, Avery Brun
dage. Ca prim-vicepreședinte a fost 
reales Armând: Massard (Franța). In 
cadrul unei conferințe de presă, Avery 
Brundage a anunțat oficial că fede
rația internațională de tenis de cîmp, 
care a fost exclusă în anul 1928 în ur
ma unui dezacord privind. „Cupa Da
vis", a fost readmisă în rîndul federa
țiilor internaționale recunoscute de 
C.LO. 

CE TREBUIE SĂ ȘTIM...

solicitată pentru duritatea unei între
ceri ca aceea din Japonia, iată ceea 
ce credem că va fi determinant. Și 
iată, în același timp, care este funda
mentul nădejdilor puse rn eefrrpa 
noastră masculină, căreia solida pre
gătire fizică a componențelor săi soco
tim că este în măsură să-i permită 
un ritm de joc sufocant pentru orice 
adversar. Și de aceasta va fi nevoie 
chiar în prima zi, în întîlnirea din 13 
octombrie cu U.R.S.S., meciul cheie 
nr. 1 al turneului.

Un. „o-ut-sider" important în lupta 
pentru titlu este formația Bulgariei",; 
echipă cu potențial extrem de variat, 
combativă, capabilă de orice rezultat' 
împotriva celor cinci dinainte. Și, 
fără insuficienta sa pregătire olimpică 
specială (Bulgaria înlocuind în ulti
mul moment R.A.U pe lista de concu
rente) ar trebui să-i prevedem un loc 
mai înalt în clasamentul final. Surpri
ze veritabile n-ar fi exclus’ să producă 
echipele Coreei de sud, S.U.A.. Olandei 
și Braziliei. Coreea de sud și S.U.A. 
sînt marile necunoscute ale compe
tiției,

TURNEUL FEMININ. La „start" — 
Japonia, U.R.S.S., Polonia, Romîaia, 
R. P. D. Coreeană, S.U.A. Deși șr ea 
eu destule semne de întrebare, e totuși 
o ecuație de un grad inferior celei 
de la băieți. Prezența în fruntea ta
belului de participante a echipei Ja
poniei simplifică mult socotelile. Cel 
puțin teoretic; cifrele extrase din- pal
maresul echipelor naționale respective 
obligîndu-te să pronostichezi o ordine 
finală ram e cea de mai sus. Dar des
pre forma și progresele garniturii 
U.R.S.S. se rostesc cuvinte pline de 
elogii, unii crezînd cu tărie în posibi
litatea biruinței sale asupra campioa
nei mondiale. Apoi, se consideră de 
către alții că, alături de sovietice, nu 
polonezele, ci sportivele coreene vor 
asalta cel mai puternic supremația ni
ponelor, favorizate ca și acestea de 
faptul că joacă în condiții de climă 
și într-o ambianță obișnuită. Ceea ce 
este desigur apreciabil, dar nu și 
decisiv pentru stabilirea ordinii în cla
sament, așa cum probabil vor fi, pe de 
o parte, experiența superioară a ju
cătoarelor poloneze și, pe de alta, scă
derile din atac ale coreencelor.

Echipa noastră feminină are două 
sarcini de bază în turneul olimpic; 
să reediteze rezultatul favorabil obți
nut în meciul jucat în iunie la Brașov 
cu formația R. P. D. Coreene și să nu 
mai rateze, ca în septembrie la Con
stanța, victoria împotriva Poloniei. Noi 
credem că îi stă în putință. Cu aceste 
două victorii și în plus cu o a treia, 
în fața S.U.A. (căreia, sub rezerva 
unor surprize, rezultatele anterioare 
nu-i acordă norma! șanse în întrece
rea cu nici una dintre participante), 
echipa Romîniei ar concura deci Ia 
locul III în clasamentul final al tur
neului feminin.

Și cît de bine le-ar sta fetelor la 
întoarcerea în patrie cu o medalie 
olimpică 1 <

CONSTANTIN FAUR

reprize a 15 minute, iar dacă egalita
tea se va menține și după prelungiri, 
atunci vor intra în funcție sorții pen
tru a desemna echipele învingătoare.

a Echipele învinse în sferturile de 
finală (4 la număr) vor participa la 
20 și 22 octombrie la un turneu pentru 
locurile 5—3.

0 Fiecare jucător va trebui să poarte 
pe tricou un număr, cel cu care a fost- 
înregistrat pe lista de înscrieri.

...Șl AL BOXERILOR
A Boxul a fost introdus în program 

în ediția 1904 a Jocurilor Olimpice; 
atunci s-au disputat întreceri la cate
goriile muscă, cocoș, pană, ușoară,, 
semirnijlocie. mijlocie și grea. în 1903 
au avut ioc meciuri la categoriile co
coș, pană, semiușoară. mijlocie și grea, 
iar din. 1920 numărul categoriilor a 
crescut la opt (peste cele de mai sus, 
cat. semigrea). în fine, din 1952 au fost 
incluse două noi categorii: semiușoară 
și mijlocie mică.

A Fiecare țară a avut dreptul să în
scrie cîte un boxer pentru fiecare din 
cele 10 categorii.
• Boxerii se vor prezenta la un sin

gur cîntar și greutatea înregistrată va 
fi considerată definitivă; dacă un con
curent va depăși greutatea, el va putea 
participa la categoria corespunzătoare 
(regulamentul dă acest drept, cu- con
diția însă, ca țara respectivă să nu fie 
reprezentată la această categorie).

& Tragerea la sorți a meciurilor va 
avea loc la 10 octombrie.

e în zilele de 11—18 octombrie vor 
avea loc eliminatoriile, la 19 și 20 oc
tombrie sferturile de finală. Ta 21 oc
tombrie semifinalele și la 23 octombrie 
finalele.

__________ PROFILURI

VIÂCESLAV IVAHOV

Debutul olimpic al ' schifistului 
Viaceslav Ivanov a fost senzațio
nal. Pe. apele lacului.- Ballarat din. 
Australia, cînd abed 'doar 18 ani, 
elevul urtei școli profesionale din 
Moscova a cucerit medalia de aur. 
Festivitatea de premiere ■ a prile
juit tin episod.:: tragicomic. In 
clipa cînd i s-a laminat medalia 
de campion, Viaceslav Ivanov, emo
ționai, a scăpat-o din. mină și 
prețiosul trofeu a -căzut în apă. 
Din fericire, un copil, 'abil scufun
dător, a plonjat in iac și a adus 
medalia la suprafață, restituind-o 
deținătorului. Înaintea plecării la 
Tokio, Viaceslav glumea că nu i-ar 
displace ca episodul să se... repete 
și in Japonia.

La 26 de ani, campionul sovie
tic se prezintă în continuare drept 
unul dintre favariții probei de 
schif simplu. El este posesorul 
unei forțe excepționale, căreia, de-a 
lungul anilor, i s-a adăugat o mare 
experiență de concurs. Viaceslav 
Ivanov este recunoscut ea un ex
celent tactician al pistei de apă.

Și o ultimă noutate, care a pro
dus senzație în lumea canotajului 
academic. Tn afară de simpla, V. 
Ivanov atacă ta J.O. și proba de 
dublu, avînd ca partener un alt 
specialist la simplu, I. Berkutov.

— După ce ani de zile am fost 
adversari, spunea Ivanov, iată-ne 
acum, împreună în sehiful dublu 
luptînd pentru aceeași țintă: me
dalia de aur.

Bobby Mc Gregor
Faimosul campion ai notației 

scoțiene nu-și dezminte originea. 
Ca majoritatea compatrioților săi 
este...' zgîrcit la. vorbă. Totuși este 
gata să-ți spună că face 3000 de 
metri la un antrenament și reduce 
această distanță la 500 metri, cu 

două șăptărriini înainte de concurs. 
Tn timpul liber nu este departe de 
apă, fiind un pasionat pescar.

Talentul a fost darnic cu el. La 
20 de ani Bobby M.C Gregor deține 
recordul mondial la 110 yarzi 
liber cu 54,0 sec, iar la 100 m 

' cifra sa indică un rezultat de va- 
' loare mondială: 53,5 sec. Inter
vievat de un ziarist, scoțianul a 
răspuns ca multă greutate și foarte 
laconic:

— Sper să cîștig în mod detașat. 
Apoi, a aruncat undița și n-a mai 
vrut să dea nici o explicație.

Rămîne de văzut dacă Gottvalles, 
1 Scholander, H. Klein și alți ași ai 
sprintului pe apă vor fi de acord 
cu acest pronostic.

PE PLAF
Ce se poate anticipa în privinț 

trecerilor de pe planșele din 
Waseda? în primul rînd ca va 
luptă de mari proporții care va 
gaja tot ce are scrima mai valor 
această oră, floretiști și flore 
spadasini și sabreri din peste 3 
țări.’ Printre ei — și reprezen 
țării noastre. De data aceasta —- 
ne privește — nu vai fi . vorba h 
de fete, de floretiste, răsplătiți 
argint 'și bronz la Melbourne și 1 
ci și de băieți, de floretiști mă?' 
tot mai cunosc,uți și apreeiați în 
ma vreme. .

Vom începe comentariu] nostru 
olimpic prin a ne referi Ia flore 
In perspectivă, un turneu specta 
în care se vor reîntîlni „stelele4 ’ 
melor campionate mondiale, di 
Torino, Buenos Aires și Gdqnsk. 
Orban-Szabo, reprezentanta țării 
tre, se va afla, bineînțeles, pr 
ele, ca o pretendentă îndreptățit 
titlu. O recomandă nu numai 
tățile ei, recunoscute de toți sp 
liștii serimei, ci și performanțele 
ținute chiar în acest an olimpie 
cucerirea medaliei de aur aspiră și 
glirara Rejto și sovieticele Rastvi) 
Gorohova și Prudskova. Ca să a 
tim doar pe principalele... un 
toare ale reprezentantei Romînie

Dar, față de ultimele ediții ale 
la Tokio vom fi prezenți cu o ve 
bilă echipă. Din aceasta vor face .} 
(în afara Olgăi Orban-Szabo) J 
Vicol, campioana țării din acest 
Ana Ene-Darfidan, laureata Crit 
Iui Mondial al Tineretului de la ( 
(1963) și Ileana Ghiulai, viceeampi 
mondială de tineret, anul acesta 
Budapesta. In completarea form; 
două autentice speranțe, Marina St 
și E cate rina leucic, care — chiar 
nu vor ieși în evidență prin pe 
manțe cu mare rezonanță — vor 
prilejul să acri muleze o bogată « 
riență, deosebit de prețioasă.

Recomandată de cîteva victorii 
răsunet în acest sezon (10—6 cu 
garia, 14—2 cu Polonia, 11—5 
Franța și Italia), echipa feminini 
floretă a Romîniei promite o eon 
tare frumoasă și un rezultat pe 
sura valorii ei.

Floretiștii noștri sînt și ei îi
tenția specialiștilor. Omni nr. 1 a 
tulul de floretă este I. Drîmbă 
s-a impus încă din primăvară cu 
Iejml unor turnee peste hotare 
Bolegna, Milano), dovedindu-se <

CULE
(Urmare din pag. 1)

printre alții — pe japonezul- Miț 
precum și pe halterofilul mag

, Folcli. Specialiștii speră ca primii eh 
la această probă să „ridice" în jur 
390 kg. Americanul Berger a di

- rațcă: intenționează să concureze 
la această categorie, dar va treba 
slăbească foarte mult. Antrenorii-

. vietici au declarat că la categoria 
vor evolua atît Vlasov cît și Jabp

' c.hi. In Schimb nu vor prezenta co 
rent la categoria 56 kg.

Di. Fujiyoschi Komatsu, direct 
statului oiimpic, se ține de promisă 

.el pferă cîte un tort japonez și cîh 
buchet de flori tuturor partlcipanțilc 
J.O. care-și aniversează ziua naș 
în luna octombrie. Din delegația 
stră au. primit asemenea atenții D 
Popescu, Ionel Petrov, fotbaliștii 
mitriu, Petru Emil și Hălmăgeanu, 
trenorul de polo Darotzi.

Voleibaliștii -noștri au întîlnit îi 
partidă de verificare echipa unui 1 
din Tokio. Firește, nu se pune pre 
ma rezultatului și. nici r.u, a fost ir 
tenția antrenorilor noștri de a sui 

s pe băieți unui efort intens. S-au 
cat diferite scheme tactice, s-au f 
retușări jocului liniilor de atac ji

(Urmare din pag. !.)■

ției internaționale de natație, care au 
avut; loe la Tokio, au fost omologate 
ca noi recorduri mondiale o serie de 
performanțe înregistrate în acest an. 
Oficial a fost înregistrat ca nou record 
al lumii în proba de 100 m liber timpul 
de 52$ obținut la Budapesta de înotă
torul francez Allain Gottvalles, care 
aici la Tokio va încerca un „event" prin 
a cuceri titlul olimpic. De asemenea a 
fost înregistrată, ca nou record mon
dial, performanța de 1:08,3 realizată de 
americana Dunkel în proba de 100 m 
spate. De remarcat că cele trei spe
cialiste ale acestor probe, fostele re
cordmane mondiale Caron (Franța), 
Tanaka (Japonia) și Dunkel (S.U.A.) 
se vor întîlni săptămîna viitoare pen
tru a-și disputa medaliile olimpice.

ATLEȚII sovietici s-au antrenat 
miercuri pe pista stadionului Utsuno- 
mya, o- localitate la 170 km de Tokio. 
Cu: acest prilej, echipa masculină de 
ștafetă, alcătuită din Ozolin, Zub
kov, Kcsanov și Politiko, a realizat

i excelentul timp de 39,4. Cel mai bun 
■ rezultat al sezonului aparține echipei 
' Franței cu 39,2. Selecționata S.U.A. a 
„mers" 39,5. In cursul antrenamentu
lui, cunoscutul fondist Piotr Bolotnikov, 
medaliat cu „aur" la J.O. de la Roma 
în proba de 10 000 m, a suferit o în
tindere musculară la piciorul drept.

S-AU LUAT o serie de importante 
măsuri privind desfășurarea turneului 
olimpic de fotbal. Forul internațional, 
a hotărî! inițierea unei comisii de dis
ciplină pe perioada J.O., alcătuită din 
Granatkin (U.R.S.S.), Maduro (Cura- 
țao-) și -Fuente (Spania). Meciurile 
echipei Italiei; care s-a retras, cu for
mațiile Japoniei, Ganei și Argentinei 
au fost anulate. La turneu participă 15 
echipe. Lista arbitrilor cuprinde 23 de 
nume consacrate „ale cavalerilor fluie
rului", dintre care 7 sînt japonezi. Din 
partea R. P. Romîne, va arbitra Cornel 
Nițeseu. S-a stabilit ca echipele care 
vor pierde în sferturile de finală să se 
întâlnească pentru locurile 5'—6 la 
Kyoto (Osaka).

DOUA SPORTIVE vor purta drape
lele delegațiilor lor în timpul desfășu
rării festivității de deschidere a J.O., 
care va avea loc sîmbătă la Tokio. De-

DESPRE TURNEUL 
FOTBALIȘTILOR...

e Fotbalul apare oficiaj în programul 
Jocurilor din ediția 1908, cînd a cîștigat 
Anglia. Apoi și-au înscris numele pe 
tabelul de onoare: Anglia (1912), 
Belgia (1920). Uruguay (1924, 1928),
Italia (1936), Suedia (1948), Ungaria (1952), 
U.R.S.S. (1956) și Iugoslavia (I960).

A Cu prilejul edițiilor din 1900 șl 
1904 au fost organizate turnee neoficiale, 
cîștigate de Anglia și Canada.

0 La actuala ediție au fost înscrise 
61 de țări, din rîndurile cărora — prin 
jocuri în grupe preliminare — au fost 
desemnate cele 16 finaliste,

0 Turneul final se va disputa între
11 și 23 octombrie, în două faze cu 
sisteme de disputare diferite.

o Prima iază. Echipele sînt împăr
țite în patru grupe a patru. In cadrul 
fiecărei grupe se va juca sistem cam
pionat, cu adițiune de puncte și clasa
ment, dar cu jocuri simple (fiecare cu 
flecare). In caz de egalitate de puncte 
între două sau mal multe eehipe de
partajarea lor se va face ținîndu-se 
cont, în ordine, de următoarele crite
rii : a) golaveraj (prin împărțire); b) 
golaveraj (prin scădere); c) tragere la 
sorți. Jocurile pe grupe se dispută între 
11—16 oct.

0 Faza a doua. Primele două clasate 
în cele patru grupe se vor califica pen
tru sferturi de finală (18 oct.), în care 
se vor întîlni după „sistemul încruci
șat* i * 11 (Al cu B2, A2 cu Bl etc.). Jocurile 
vor. fi simple eliminatorii, ca și în se
mifinale (20 oct.) șl finale (23 oct.). In 
caz de rezultat egal după 90 de minute, 
meciurile se vor prelungi cu cîte 2



i* A
r A

I
TOKI01964

CORESPONDENȚII NOȘTRI 
DESPRE MECIURILE DIN CATEGORIA C

E DE
> reznhate remarca- 
in întrecerea pentru 
io fruntaș, trâgăto- 
ostru va avea dr.ept 
sari o serie d? expo- 
aj floretei mondiale, 
e ei —ț polonezii 
ski și Wojda, sovie- 
Jdanov.ici, Sveșnikov 
dler, francezul Mag-' 
în compania cărbrâ 
căuta să se ‘inipnnă 

tiv ‘în ■ icrarkî'a 
tai bnrri.
lalți florttiști *‘v

Tânase Hfitreșanu, 
t Uâtikler, îulilt F'alb 
ila Csipter; sînt și ei 
iii 'Ca, fn ÎTrfrecerile 
chrpe, în întrecere 
ă cit formațiile 
• S., Poloniei, Unira- 
'j Franței, să n 
satisfacția unei

rucît la spadă-, nu 
prezenta conțitreuțl, 
e îndreptăm putm 
•ile către sabie.
e vor
bă, T.
:ipler și
ctavian
Foarte dificil. Pe pre
plan se vor afla re- 
mtanții U.R,S.S. (Rîl-
și Mavlehanov în

* După patra etape îrr campionatul 
( categoriei C, în fruntea clasamentelor 
f se află : Foresta Fălticeni* Rulmentul 
k Brașov, Teba Arad și Faianța Sighi- 
’ șoara. Cele 28 de partide disputate la 
b 4 octombrie s-au caracterizat priit

jocuri aprig disputate, șapte dintre ele 
L terminîndu-se la. egalitate iar marea 
9 majoritate cu victorii Ia limită. Scorul 
I zilei a fost realizat de echipa Dinamo 

Victoria București care a învins cu 
| 6—0 Portul Constanța. în această eta- 
k pă s-au înscris în total 62 d’e puncte, 
j cei mai eficace dovedindu-se 
k echipelor din seria Nord, 
| marcat 19 goluri, 
k Cel mai mare număr de 
" (10 000) s-a înregistrat la meciul Me
ntalul Hunedoara—Minerul. Deva (1—0).
* După cum ne-a transmis coresponden- 
| tul nostru Voicu Albu, acest meci a 
’ fost așteptat cu deosebit interes de 
| public , constituind un adevărat derbi

local. Din păcate, ne scrie în conti- 
L nuare corespondentul nostru, echipele 

practicînd -deopotrivă un joc de slab
I nivel tehnic, n-au reușit să răsplăteas- 
- că miile de iubitori ai fotbalului, din 
r cetatea oțelului. Calificative necores- 
i punzătoare din punct de vedere tehnic 

și spectacular au mai primit din par- 
k tea corespondenților noștri și jocurile : 
| Metalul Pitești*—C.F.R. Arad, Tehno- 
| metal București^—Victoria Giurgiu și
* Rapid . Mizil—Progresul Alexandria,
j. Nu-i mai puțin adevărat însă că în 
’ multe alte localități partidele dispu- 
) late în cadrul campionatului, catego

riei C, au plăcut spectatorilor,
k formațiile străduindu-se să practice un 

fotbal calitativ cît mai apropiat de 
| exigențele celor din tribune.

Corespondentul nostru, Gheorghe Cîo- 
r ranu, care a urmărit întîlnirea Di- 
i namo Victoria—Portul Constanța a 
► scos în evidență jocul bun și efica- 
k citatea echipei gazdă. De la Moinești 
I C. Panait ne transmite ca deși fotba- 
k liștii de la Petrolul din localitate au 
" pierdut întîlnirea cu Ceahlăul P. 
L Neamț, meciul desfășurat de cele două 
’ formații a plăcut datorită ritmului în 
j ©are s-a jucat. Un alt joc apreciat a 
’ fost cel de la P. Neamț dintre echipa 
b locală Victoria și Textila Buhuși. C. 
. Nemțeanu — corespondentul nostru 
k — ne-a transmis printre altele : ^Vic- 
. toria a jucat mai bine pe întreg par- 
I cursul meciului și, deși au fost con- 
. duși în minutul 28 cu 1—0, fotba- 
f liștii din P. Neamț și-au revenit în 
k partea a doua a întâlnirii și au cîș- 
) tigat la un punct diferență prin golu- 
k rile marcate de Gh. Aurel (în min. 
F 58) și Pătrașcu (în min. 70)...“. „Joc 
k frumos, vioi și de un bun nivel teh- 
' nic...“ așa a fost caracterizată de că- 
L tre corespondentul nostru, Vasile Barbu,

' MII........................t
.1 . I
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Pe
7.reapare

Mureșanu și 
împreună cu 
Vintilă. Tur-

Floret ist ul 1. Drimbă (stingă), la unul din ulti
mele antrenamente in vederea marelui examen din 

sala. Waseda...
al) și 
ski i

Poloniei (Pa- 
și Zabloivski).

Foto: T. Roibu

ătorri țării noastre, mati puțin ex- nai nivel tehnic; totodată — veritabile
Tentați, pot totuși Să aspire Ia spectacole sportive. Este și motivul
>c. în primele șasev Dar, cu o con- pentru care biletele pentru sala Waseda
: să. își valorifice eu mai multă au fost solicitate (și chiar epuizate)
îngere principala lor „armă“ : im- err trei săptămmi înainte de ziua de
ezitarea. 13 octombrie, data oficială a prime-
trecerile de scrima din cadrul' lor asalturi!
de La Tokio promit un excepție- TIBERIU STAMA

artieiparea la J.O. de-a lungul anilor
UL LOCUL BĂRBAȚI FEMEI TOTAL ȚARI

>6 Atena 285 0 285 13
10 Paris 1060 6 1066 20
14 St. Louis 496 0 496 lt
16 Atena 900 0 900 21
»8 Londra 2033 36 2059 22
2 Stockholm 2484 57 2541 28
!0 Anvers 2543 63 260® 29
!4 Paris 2956 136 3 92 44
18 Amsterdam 2725 290 3015 46
<2 Los Angeles 1281 127 1408 37
16 Berlin 3741 328 4069 49
18 Londra 4030 438 4468 59
52 Helsinki . 4497 518 4925 69
>6 Melbourne 3186 353 3539 67
>0 Roma 4859 537 5396 84

Participarea lă ediția de la Tokio ni-a fost încă stabilită în cifre: deîini-
e<

are. Partida a fost interesantă însă 
tr-un alt fapt. La sfîrșitul întîlnirii 
evă japoneză, i-a oferit antrenorului 
tației noastre, Sotir, o împletitură 
i mie de cocori, șimbolizînd tr.adi- 
ala urare japoneză de. succes. în 
.ul care însoțea qr.îg.ițiarui, țadou 
scris: „Dragă Nîcoiae Sotir. Iți 
acest suvenir cu o mie de qocori. 
dovada că o fată dorește succes 

pei Romîniei. Cocorii' pășnicî yă vor 
ce noroc". Echipele' noâștre d‘e scri- 
s-au antrenat îri compania spotti- 

r din Australia, cîștigînd atît' la bă- 
cît și la fete.; Poioiștii au stisținut 

nou joc de verificare, de data aceas- 
n compania echipei S.U.A.' Sportivii 
ri au obținut victoria ții scorul de 

2. Fiindcă veni vorba 'de- polo, să 
ntim că echipa R. P. Romîne va 
lua în seria I, împreună cu Italia 
laponia.

"Ar
a Tokio continuă lucrările sesiunii 
O., precum și congresele diferitelor 
erațiî. In cadrul congresului 
F.A. președintele acesteia, Stanley 
is, a declarat că organizatorii au a- 
urat bune condiții turneului olimpie 
fotbal, terenurile gazonate pe care 
vor desfășura jocurile fiind chiar 

i bune decît cele din Anglia, pe care

urmează să aibă loc partidele din Ca
drul viitorului campionat mondial. Ru- i 
gîndu-1 pe Stanley Rous să ne spună 
cîteva cuvinte, el a avut aprecieri elo- < 
gioase la adresa capitalei țării noastre, 
pe care a vizitat-o în 1962, cu prilejul 1 
Turneului U.E.F.A. Rezumîndu-se la 
turneul olimpic, Stanley Rous a spus 
că Romînia și Iugoslavia, sînt princi- ( 
palele favorite.

Marți seara, asociația de. prietenie , 
japono-romînă a oferit o recepție în 
cinstea delegației noastre olimpice, în 
saloanele clădirii Kodokaikan. Au fost 
de față personalități din, conducerea < 
asociației, scriitori, critici de, artă și 
alți invitați. Dl. Shiro Suzuki, secretar 
general al asociației, a urat bun venit 
în Japonia delegației olimpice a R. P. 
Romîne și deplin succes la J.O. în nu
mele delegației noastre tov. Aurel 
Duma, președintele Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport, a mulțumit pentru ură
rile făcute. A urmat apoi un frumos 
program artistic. Soprana japoneză 
Takizawa,. participantă la concursul 
„George Enescu” de la București, a 
interpretat cîntece japoneze, tar Sonia 
lovan și Elena Leuștean-Popescu au 
cîntat melodii populare romînești.

înaintașii 
care au

spectatori

INVITAȚIE...
«1

(Urmare din pap- 1)

sărituri. Apoi, în timpul încălzirii, „e- 
levii“ au încercat să-l imite cit mai 
perfect pe campionul țării.

— Nu e bine! Altfel trebuie execu
tată bătaia... Uite așa e bine să-ți iei 
elanul, îi corecta, aproape pe fiecare, 
antrenorul V. Dumitrescu.

Întîlnirea antrenorilor și sportivilor 
. fruntași cu aspiranții la Insigna de 
polisportiv a fost rodnică. în acea 
după-amiază, zeci de medici, munci- 

, tori, surori etc. s-au întrecut, după 
ce âu primit prețioase îndrumări, în 
concursuri; pentru trecerea probelor, 
avînd ca arbitri pe oaspeții lor dragi.

Iată cîteva rezultate înregistrate 
în acest concurs: aruncarea greu
tății (m) — 1. Gheorghe Gheorghe 
8,77 m ; 2. M. Mădulare 8,75 tn ; 3. 
1. Lacatoș 6,75 m; (f) — 1. Flo- 
rica Voîcu 5,52 m; 2. Ana Popescu 
4,80 m ; 3. Maria Scăunaș 4,32 m ; 
săritura în lungime (m) — 1. O. , 
Popescu 5,10 m; 2. M. Ghiurițan ' 
4,70 m 3. M. Mădulare 4,60 m; j 
(f) — 1. Ana Popescu 2,90 m; 2. 
Maria Scăunaș 2,60 m. ț

Unii dintre pârticipanți ani reușit să-și 
îndeplinească normele, alții nu. Dar 
cu toții au plecat satisfăcuți pentru că 
învățaseră o Serie de lucruri intere
sante.

...Am zăbovit multă vreme pe tere
nul de sport din strada Buzești. La 
sfîrșit, într-unul din birourile asocia
ției Sănătatea, antrenorul Gh> Rugină 
ne-a spus :

— Tinerii aceștia au mare nevoie 
de noi. Concursurile pentru trecerea 
probelor Insignei de polisportiv atrag 
numeroși tineri și vîrstnici pe tere
nuri și stadioane. Deci, sportul își 
face tot mai mulți prieteni. Aceștia 
silit și prietenii noștri pe care avem 
datoria să-i ajutăm să-și obțină mult 
dorita insignă. Mai știi, poate printre 
purtătorii insignei se află și viitori 
performeri.

Atac al echipei giurgiuverte Victoria la poarta gazdelor, Tehnometal Bucu
rești. (Fază din meciul Tehnometal — Victoria 0—0) 

t ... ■! ’ Foto: St. Pefrică' ,

și partida dintre Metalurgistul Baia 
Mare și MineruJ Baia Sprie. Pe aceepși 
linie, adică a jocurilor spectaculoase, 
se mai numără și întîlnirile : Chimica 
Tîrnăveni—Foresta Sigbet, A. S. Aiud 
—Unirea Dej, Rulmentul Brașov—Fla
căra roșie București, Unirea Răcari— 
Marina Mangalia și altele.

Trebuie semnalat ca pozitiv faptul 
că majoritatea întîlnirilor din această 
etapă s-au bucurat de arbitraje de ca
litate. Corespondentul, Teodor Ungu-

reanu, din Botoșani și-a început oro-: 
nică semnalîndu-ne arbitrajul lui Radu 
Buzdun (Buc.) care a condus excelent 
întîlnirea Textila Botoșani—Rulmentul 
Bîrlad. Arbitrul bucureștean a smuls 
aplauze Ia scenă deschisă din partea 
spectatorilor botoșănenh „Cavaleri ai 
fluierului" care s-au mai remarcat du
minica trecută : Nicolac Negoiță—- 
Constanța, Constantin Gheorgbiță— 
Bacău, Barna Franchise—Petroșeni, AL» 
Covaci—Oradea.

Duminica în Capitală
Jocurile de fotbal programate du

minică în București se vor disputa 
astfel:

Teren Gloria, ora 10: Metalul 
București—Metalul Tîrgoviște (cate
goria B).

Teren Timpuri noi, ora 10,30: Fla
căra roșie București—Rapid Mizil 
(categoria C).

Stadionul Dinamo (teren 11). ora 
10 — med de juniori — Dinamo 
București—Dinamo Victoria Bucu
rești. Stadionul „23 August", teren 
III, ora 12: Metalul București—Me
talul Tîrgoviște; teren IV, ora 11,30: 
Viitorul Electronica București—Fa
rul Constanța. Stadionul Progresul, 
ora 11: Progresul București—Știința 
București, Stadionul Giulești, ora 
11: Tehnometal București—Flacăra 
Moreni. (Jocuri în cadrul campio
natului republican de juniori).

MECI AMÎNAT ÎN CATEGORIA B
întrucît Jiul Petrila întreprinde 

în momentul de față un turneu în 
R. S. F. Iugoslavia, partida A. S. Cu- 
gir—Jiul care trebuia să aibă loc 
duminică se va disputa la 21 octom
brie.

De la I. E. B. S,
Pentru cuplajul de box OLIMPIA 

MUSCELUL- C. LUNG
MENTUL MEDGIDIA de sîmbătă I0.X. de la 
ora 18 din sala Floieasca, biletele ,se gă
sesc la casele diri str. Ion Vldu șl Prono
sport cal. Victoriei nr.. 2.

Aceleași case vină și bilete pentru jocu
rile de baschet din prima etapă a campio
natului republican (in), de duminică il.X. 
de la ora 8,30 din sala Hoțeasca.

și STEAUA — CI-

La bazinul acoperit Floreasca iuncționeazâ 
cursul de inițiere la Înot; pentru copii. în
scrieri și iniormațli la bazin și la telelon 
nr. 11.64.06.

buletinelor la concursul Pronosport „Olimpic1*!
După cum se știe, participarea la 

concursul Pronosport organizat cu 
prilejul turneului Olimpic de fotbal de 
la Tokio se închide mîine 9 octom
brie. Așadar, cine nu și-a depus 
încă buletinele trebuie să se grăbească 
deoarece au rămas numai două zile în 
care mai pot participa la acest 
resant concurs suplimentar.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 41 din 
tombrie 1964, au fost extrase 
următoarele numere :

36 13 29 39 46
Numere de' rezervă ; 10

Fond de premii :
Tragerea următoare, tragere 

avea loc miercuri 14 
București.

LOTO—-CENTRAL
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437.759

specială, va 
octombrie a.c. în

Premiile întregi și sferturi de la tragerea 
Loto-Cential din 2 octombrie 1964.

Premiul suplimentar II : 3 variante â 
4.193 lei și 1 variantă a 1.048 lei ; Cate
goria I : 4 variante a 14.993 lei și 4 varian
te a 3.748 lei ; Categoria a II-a : 10 va
riante a 5.657 lei și 13 variante a 1.414 lei; 
Categoria a III-a : 25 variante a 2.418 lei 
și 24 variante a 604 lei ; Categoria a IV-a: 
30 variante a 1.922 lei și 36 variante a 

41 variante a 
lei ; Categoria 
lei și 97
a. VH-a :

480 lei ; Categoria a V-a :
1.320 lei și 63 variante a 330 
a Vl-a : 70 variante a 795 
liante a 198 lei; Categoria
variante a 797 lei și 104 variante a 
lei ; Categoria a VIII-a : 113 variante 
487 lei și 163 variante a 121 lei.

REPORT SUPLIMENT I : 68.150 lei.

va-
68

198
a

Rubrică redactată de Loto-Pronospoct.
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CAMPIONATUL REPUBLICAN DE BASCHET Pugiliștii din Tg. Mureș au învins selecționata
V 7

Ultimele pregătiri înaintea „premiereiu In meci restantă Poznan (R. P. Polonă) cu scorul de 21-19
Au mai rămas doar trei zile pînă 

la începerea campionatului republi
can de baschet masculin. Iată cîteva 
noutăți din rîndul echipelor.

• Antrenorul Dan Niculescu de la 
Dinamo București ne anunță în lotul 
pe care îl va folosi în campionat 
cîteva nume noi : Viciu, Cernea și 
juniorul Novac.

• Și în efectivul echipei noastre 
campioane, Steaua, și-au făcut loc 
cîteva elemente tinere de perspec-

Tineretul a luat cu asalt
primele locuri!
(Urmare din pag. 1)

nit lui Popovici cu 6-3, 6-4, 3-0 
bandon).

Celălalt finalist este bineînțeles cam
pionul țării, Ion Țiriac. El a înregistrat 
o nouă victorie în trei seturi, dar, 
după o replică mai susținută din par
tea lui C. Năstase. Acesta s-a mișcat 
bine, a încercat lovituri puternice, în
să Țiriac a găsit de fiecare dată ri
postele cele mai adecvate. învingă
tor Tiriac cu 6-4, 6-3, 6-1.

Interesantă a fost și întrecerea pre
tendentelor la titlul de campioană. In 
sferturile de finală, numai două pro
nosticuri. au fost confirmate. Dețină
toarea titlului, Julieta Namian-Boboc, 
a dispus fără dificultate de Vera Rado 
cu 6-2, 6-1 ; în același timp, Hermina 
Zurălău a trecut relativ ușor de Le- 
tiția Alan: 6-2, 6-2. Celelalte două 
locuri în semifinale au revenit unor 
jucătoare creditate cu mai puține șan
se. Cu lovituri puternice combinate cu 
stopuri, manifestând o bună mobilitate, 
Atariana Ciogolea a depășit-o pe Eleo
nora Roșianu cu 5-7, 6-2, 6-21 Iar Iu- 
dita Dibar a reușit primul său rezul
tat de valoare, calificîndu-se în dauna 
Ecaterinei Horșa după seturi viu dis
putate : 5-7, 7-5, 9-7.

La dublu bărbați, perechea Boaghe- 
Dron a cîștigat continuarea partidei 
cu Bosch—-Caralulis (5-7, 6-1, 7-5, 
6-4) eliminînd apoi pe Bardan—Viziru 
cu 6-3, 6-3, 6-3. Alte rezultate îr^. sfer
turi de finală : Mărmureanu, C. Năs
tase — Kerekes, Baia 6-2, 6-3, 6-4; 
Popovici, I. Năstase — Burciu, Ba- 
sarab 6-0, 6-2, 6-3; Țiriac, Serester— 
Moraru, Ghidernic 6-4, 6-0, 6-0.

Dublu femei, semifinale: Namian, 
Roșianu — M. Ciogolea, Dibar 6-3, 
6-3, Horșa. Zurălău — Verone, S. 
Ciogolea 6-3, 6-3. Dublu mixt, sferturi 
de finală: M. Ciogolea ,Tiriac — S. 
Ciogolea, Dron 6-3, 6-4; Rado, C.
Năstase — Verone, Basarab 6-2, 9-7; 
Roșianu, I. Năstase — Horșa, Seres
ter 6-2, 9-7; Namian, Boaghe — Kun, 
D. Viziru 4-6, 6-3, 6-1.

Azi de la ora 9, pe terenurile Pro
gresul se joacă semifinalele de dublu 
bărbați și mixt, iar după-amiază (ora 
14,30) — semifinalele de simplu femei 
și finalele de dublu. bărbați și dublu 
femei. Miine după-amiază (ora 14,30) 
se dispută ultimele trei finale: simplu 
bărbați, simplu femei și dublu mixt.

fă

tivă: Mihai Popa, Bulat și Tudoși 
(care revine la echipa militară).

• La Știința Cluj efectivul a fost 
completat cu Geomoleanu și Voi- 
neag (care au activat la Politehnica), 
iar Știința Timișoara va avea im 
nou antrenor în persoana prof. Con
stantin Lache.

• Marți au început în București 
întrecerile feminine din cadrul „Cu
pei Voința". Iată rezultatele: Olim
pia—Progresul 48—44; Știința—I.CZ 
74—43. Programul viitoarelor între
ceri : JOI — Seria I: Constructorul— 
Țesătoriile Reunite (sala Recolta, 
ora 19,2'0); seria a Il-a: Olimpia— 
I.C.F. (sala Floreasca., ora 18) și 
Știința—Progresul (sala Caragiale, 
ora 20); VINERI — Seria I: Voința— 
Constructorul (sala Recolta, ora 
19,30); seria a Il-a: I.C.F.—Progresul 
și Olimpia—Știința (sala Floreasca, 
ora 17,45).

• Tot marți au avut loc și primele 
întîlniri din cadrul „Cupei Dinamo". 
Steaua a întrecut pe Rapid, după o 
partidă extrem de spectaculoasă, cu 
scorul de 105—99 (38—42, 87—87), 
iar Dinamo a învins pe Știința cu 
81—49 (46—26).

Vineri (sala Dinamo, ora 19) sînt 
programate finalele.

• Meciurile Farul Constanța— 
Steaua și Știința Tg. Mureș—Rapid 
București din prima etapă, care ur
mau să se desfășoare la Constanța și, 
respectiv, Tg. Mureș vor avea loc în 
Capitală.

a
Știința Petroșeni 

dispus de C.S.M.S. lași 
cu U-0 (8-0)

PETROȘENI, 7 (prin telefon). Azi 
după-amiază a avut loc în orașul nos
tru meciul de rugbi dintre formațiile 
de categorie A, Știința Petroșeni și 
C.S.M.S. Iași. A învins prima echipă 
cu scorul de 14—0 (8—0). Meciul a 
fost frumos, de un bun nivel tehnic. 
Localnicii au meritat victoria fiind mai 
activi, îndeosebi în prima repriză. 
Victoria a fost realizată prin punctele 
marcate de Iliescu (trei lovituri de 
pedeapsă și o transformare) și Mano- 
lache (încercare).

Oaspeții, lipsiți de aportul lui Dro- 
botă, n-au reușit decît rareori să se 
regăsească.

N.
După acest 

pionatului se

TAUTU, corespondent 
meci, clasamentul cam- 
prezintă astfel:

1. Steaua 19 14 4 1 229: 71 51
2. Dinamo 19 15 1 3 282: 68 50
3. Grivița Roșie 18 14 1 3 242: 96 47
4. Progresul 19 9 5 5 127: 94 4Z
5. Rulmentul Bîrlad 19 7 4 8 106: 92 37
6. C.S.M.S. Iași 19 7 3 9 99:129 36
7. Constructorul 18 7 3 8 106:124 35
8. Știința Cluj 19 7 1 n 88:189 34
9. Gloria 19 4 6 9 108:148 33

10. Știința Petroșeni 18 4 5 9 72:103 31
11. Știința Timișoara 18 3 2 13 85:214 26
12. Ancora Galați 19 3 1 15 73:289 26

în cea de-a doua partidă pe care 
susținut-o în țara noastră, selec-a

ționata de box a regiunii Poznan 
(R.P. Polonă) a evoluat la Tg. Mu
reș în compania selecționatei locale.

La capătul unor meciuri viu dis
putate și de un bun nivel tehnic, 
gazdele au obținut victoria la limită: 
21—19.

Cu acest prilej am reținut com
portarea meritorie a pugiliștilor O. 
Gorea, N. Moldovan, G. Maghiari și 
Al. Tarpai.

Iată rezultatele înregistrate: cat. 
muscă: Math (Poznan) b.p. P. Șiulca 
(Tg. Mureș); cat. cocoș: Lucinschi 
(P) b.k.o.II I. Filip (Tg. M.); O. Gorea 
(Tg. M.) b. p. Kiliewschi (P); cat. 
pană: G. Maghiari (Tg. M.) b. p. 
Kogut (P); cat. semiușoară: N. Mol
dovan (Tg. M.) b. p. Lexer (P); cat. 
ușoară: L. Obala (P) b. p. M. Cîr- 
ciumaru (Tg. M.); cat. semimijlocie- 
V. Dobre (Tg. M.) b. p. Iacobowschi

(P); cat. mijlocie mică: I. Astdloș 
(Tg. M.) b. p. Kubiak (P), Al. Tar- 
pai (Tg. M.) meci nul Kozalkowschi 
(P); cat. grea: Wituhowschi (P) b. p. 
I. Grăjdeanu (Tg. M.).

în încheiere, vrem să aducem cî- 
teva cuvinte de laudă organizatori
lor, care și-au făcut din plin dato
ria.

C. ALBU - coresp.

Meci international 
de fotbal la Brăila
BRAILA 7 (prin telefon). Miercuri 

după.ami'ază s-a desfășurat în localita
te întîlnirea amicală internațională de 
fotbal Constructorul Brăila—Akade- 
mik Șiștov (R. P. Bulgaria). Jocul 
s-a încheiat cu un just rezultat de 
egalitate: 1—1 (1—0). Au marcat
Cazacu (Constructorul) în min. 34 și 
Kucev (Akademik) în min. 64.

Bogată activitate compctițională
Poligonml de la stadionul Tineretu

lui găzduiește duminică — de la ora 
9 —- un interesant concura de tir or
ganizat de clubul Metalul și rezervat 
elevilor școlilor profesionale. Pot par
ticipa tineri și tinere născuți după 
anul 1946. Clubul organizator va oferi 
o cupă și numeroase premii. Con
cursul se va desfășura în două etape : 
duminică 11 octombrie și duminică 
25 octombrie, iar finala Ia 8 noiem
brie. Se va trage proba de armă sport 
culcat 5 focuri pentru grupaj.

★
Astăzi, cu începere de la ora 9, 

pe poLigonul Tunari, trăgătorii frun
tași din București își dispută întîieta- 
tea în tradiționalul concurs, campio
natul Capitalei. Proba inaugurală va 
fi cea de armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat, seniori și senioare, 
întrecerile continuă vineri, sîmbătă și 
duminică. Rezultatele vor conta 
pentru „Cupa orașului București", 
curs interorașe.

La recentele campionate republicane 
de tir rezervate juniorilor, tinerii St. 
Caban și M. Pavel ara avut o com
portare foarte bună. Primul a cucerit 
dona titluri de campion al țării (la 
proba de armă liberă calibru redus 
3 x 30 focuri, poziția în genunchi și 
pe trei poziții), iar cel de al doilea a 
fost declarat învingător la aceeași pro
bă (poziția în picioare).bă

H

campioni de juniori la tir: ST. 
CABAN și MIHAI PAVEL

După etapa a ll-a a returului la „libere
După consumarea etapei a doua din ca- ceasta etapă a fost lupta echipelor codașe 

drul returului campionatului de lupte libere, pentru evitarea zonei de retrogradare, 
seria A, echipele participante au totalizat 
cîte 15 meciuri. Ceea ce a caracterizat a-

în campionatul feminin

ȘTIINȚA BUCUREȘTI-ȘTIINȚA TIMIȘOARA 5-3 (1-1)

CLASAMENTUL

I. Steaua București 15 15 0 0 211: 25 45
2. St. r. Brașov 15 13 1 1 191: 45 42
3. Dinamo Buc. 15 13 1 1 157: 73 42
4. Progresul Buc. 15 11 0 4 117:111 37
5. Rulmentul Brașov 15 6 1 8 95:143 28
6. Siderurg. Galați 15 6 0 9 116:120 27
7. Rapid București 15 4 1 10 87:127 24
8. Vagonul Arad 15 4 1 10 82:137 24
9. C.F.R. Timișoara 15 3 3 9 88:146 24

10. A.S.M. Lugoj 15 4 1 10 83:143 24
11. C.S.O. Reșița 15 4 0 11 79:155 23
12. Mureș Tg. Mureș 15 2 1 12 83:151 20

N. COST1N — coresp.

| ALGER 7. — (Corespondentul Ager- 
pres, C. Benga, transmite).

i La Alger a sosit echipa de fotbal 
i (tineret) a R. P. Romîne, care joi 
I la Oran și duminică la Alger va sus
ține două meciuri în compania selec
ționatei algeriene.

Jucătorii romîni au făcut pe stadio
nul din Alger un ușor antrenament 

: sub conducerea fostului internațional 
Basil Marian. Miercuri dimineața fot
baliștii romîni au plecat 
Oran.

Rubricile de sport ale 
rute miercuri în capitala 
sacră numeroase coloane
chipei romînești și evenimentului spor
tiv. Se publică fotografii de la sosirea 
pe aeroportul din Alger a fotbaliștilor 

' romîni.

cu trenul la

ziarelor apă- 
Algeriei con- 
prezentării e-

ȘTIRI EXTERNE
• La Budapesta a luat sfîrșit com

petiția pe echipe în cadrul turneului 
internațional de tenis de masă. Iată 
rezultatele din ultima zi: masculin: 
R.P. Ungară A—R.S. Cehoslovacă 
5—2; R.D. Germană—R.P. Polonă 
5—3; R.P. Ungară B—R.P. Bulga
ria 5—0; feminin: R.P. Ungară A— 
R.S. Cehoslovacă 3—0 ; 
—R.P. Bulgaria 3—1 ; 
B—R.P. Bulgaria 3—0. 
la masculin s-a clasat 
B a R.P. Ungare cu 8 puncte, iar la 
feminin reprezentativa A a R.P. Un
gare cu 10 puncte.

• In runda a doua a turneului in
ternațional de șah de la Zipnowitz. 
Ghițescu l-a învins pe Maedier 
(R.D.G.). Reprezentantul nostru a 
pierdut însă în runda a 3-a în fața 
polonezului Bednarski. După trei 
runde, în clasament conduc Moehring 
(R.D.G.), Bambach (R.D.G.), Delly 
(R.P.U.) și Popov (R.P. Bulgaria) 
cu cite două puncte fiecare. Ghițescu 
are 1,5 puncte.

• Campionatul U.R.S.S. la hochei 
pe gheață s-a inaugurat la 
cu 
și Dinamo. A învins echipa 
cu 
2-0).
aproape toți jucătorii selecționați în 
echipa U.R.S.S. : Alexandrov, Loktev, 
Almetov. Leonid Volkov, Ivanov. Ra- 
gulin, Davidov, Petuhov, Olec și Bo
ris Zeițev. Campionatul U.R.S.S. se 
va încheia la sfîrșitul lui aprilie. Pen
tru medalia de aur vor lupta 10 
echipe: T.S.K.A.. Dinamo, Spartak, 
Lokomotiv, Aripile Sovietelor (toate’ 
din Moscova), Himik (Voskresensk), 
Torpedo (Gorki), S.K.A. (Leningrad), 
Traktor (Celeabinsk) și cîștigătoarea 
întrecerilor din sezonul trecut din 
grupa a Il-a : Metalurg (Novokuz- 
nețk).

R.D. Germană 
R.P. Ungară 

Pe primul loc 
reprezentativa

întilnirea dintre echipele

scorul de 7—2 (2—1
In acest meci au

Moscova
T.S.K.A.
T.S.K.A. 

; 3—1:
evoluat

I

j

Toate echipele se vor întîlni între 
ele de patru ori.

• Turneul internațional de șah de la 
Belgrad a programat continuarea parti
delor întrerupte din ultimele runde. Re
zultatele înregistrate: Bronstein — 
Spasski remiză; Korcinoi — Larsen 
I—0; Benkoe — Matulovici 1—0. După 
11 runde, in clasament conduce Spasski 
(U.R.S.S.) cu 8 puncte urmat de Korci
noi (U.R.S.S.) —. 7,5 puncte șl Maiano- 
vici (Iugoslavia) — 7 (1) puncte.

• Pugilistul finlandez Olli Mackl 
și-a păstrat titlul de campion al Euro
pei la cat. ușoară, invingindu-l prin 
abandon in rundul 8 pentru rănire pe 
șalangerul său francezul Aissa Hashas.

Fotbal pe glob
SE VA DISPUTA UN AL TREILEA 
MECI BOLOGNA — ANDERLECHT

MiiHidld — marele derbi masculin: Dinamo —steaua
Știința București a întrecut marți 

după-amiază cu 5—3 (1—1) pe Știința 
Timișoara, menținîndu-se astfel în lup
ta pentru titlul de campioană la hand
bal feminin. Victoria studentelor bucu- 
reștene este pe deplin meritată. Pentru 
obținerea, ei însă, formația bucureș- 
teană a fost nevoită să se întrebuin
țeze în mod serios, pentru că timișa- 
rencele (din nou lipsite de trei jucă
toare de bază) le-au opus o rezistență 
dîrză. In prima repriză jocul a fost 
lent, anost chiar, departe de nivelul 
ia care ar putea să evolueze cele două 
echipe fruntașe. E. Vartag (T) a des
chis seria golurilor, iar Aurora Eeonte 
(min. 10) a egalat. De-abia după 
pauză disputa s-a mai înviorat. Pe 
rînd Dobîrceanu și Frantz (din „7 
metri"), apoi Bota și Oprea (cu un 
șut de zile mari) fac ca scorul să de
vină 3—3 în min. 38. De aici înainte 
însă, bucureștencele măresc presiunea 
ia poarta adversă și înscriu de două 
orit prima oară după o splendidă ac
țiune a Caroline: Cîrligeanu. iar a

doua oară după un șut dintr-un 
dificil al Anetei Sramko.

CLASAMENTUL

unghi

DERBIUL

1. Mureșul Tg. M. 5 4 l 0 67:30 9
2. Știința Buc. 5 4 I 0 31:20 9
3. Rapid Buc. 5 3 0 2 59:42 5
4. S.S.E. Timiș. 5 3 0 2 47:39 5
5. Știința Timiș. 5 2 1 2 42:27 5
6. Tractorul Bv. 5 2 1 2 27:29 5
7. Știința Cluj 5 2 0 3 41:44 4
8. C.S.M. Sibiu 5 2 0 3 34:44 4
3. Confecția Buc. 5 0 2 3 21:26 2

10. S.S.E. Ploiești 5 0 0 5 24:94 0
SIMBATA — 

CAMPIONATULUI MASCULIN
Etapa a Vl-a a campionatelor pro

gramează sîmbătă, pe terenul Dinamo 
din București, derbiul handbalului nos
tru: Dinamo—Steaua. Meciul va începe 
la ora 16.30. în deschidere, la ®ra 
15.15: Rapid—Confecția (f). Dumi
nică se vor disputa următoarele par
tide i Electromagnetica—Constructorul 
Tim. (f) și Progresul—Rulmentul Bra
șov (f) pe terenul Progresul de la 
ora 19, și Rapid—Recolta Hălchiu (m) 
pe terenul din Ciulești de la era 16.

CAMPIOANA mondială la baschet mascu
lin, echipa Braziliei, va fi lipsită Ia To
kio de aportul căpitanului ei, celebrul 
jucător Amaury Pa sos. De asemenea, spre 
surprinderea generală, sudameiicanii nu 
vor beneficia la J.O. nici de conducerea 
tehnică a cunoscutului antrenor Togo 
nan Soares („Kanella“), suspendat de 
derația braziliana de specialitate pe 
termen de 300 de zile, care expiră 
luna.,, noiembrie. In schimb, brazilienii 
prezenta la Tokio pe Emil Reichel, 
Sao Paolo, care măsoară 2,23 m (1) și cîn- 
tărește 130 kg.

CEHOSLOVACUL Ludwik Danek, caro a 
stabilit în acest sezon un nou record mon
dial la aruncarea discului (64,55 m) im
presionează prin constanța aruncărilor sale, 
fapt care determină pe majoritatea specia
liștilor să-1 considere un mare favorit al 
probei. Media ultimelor sale 20 de con
cursuri este de-a dreptul excepțională: 
6a>M “1

HENRY CARR, recordmanul mondial 
probei de 200 m (20,1 sec. în acest an) 
a fost la un pas de a pierde dreptul de

a participa la Tokio La ultimul concur» 
de selecție al atleților americani Cair s-a 
clasat al patrulea (20,8) după Drayton 
(20,4), Stebbins (20,5) și Hayes (20,7). 
Avînd însă în vedere că recordmanul mon
dial al probei a cîștigat prima probă de 
selecție cțzi luna iulie, antrenorii echipei 
i-au oferit pînă Ia urmă locul colegului său 
Robert Hayes, care astfel nu va lua startul 
decît la 100 m.

ECHIPA OLIMPICA de baschet a S.U.A. 
a susținut recent un joc de verificare în 
compania echipei profesioniste San Fran
cisco Warriors unde activează cunoscutul 
Wilt Chamberlain. Olimpicii au obținui o 
surprinzătoare victorie cu scorul de S3—56, 
cel mai eficace jucător al echipei fiind 
cunoscutul Jerry Shipp (16 puncte).

STEAGUL R.D.G. va fi pentru prima oară ar
borat în Japonia în mod oficial în localurile 
unde șe vor desfășura congresele acelor fede
rații în care R.Î).G. este membră indepen- 

al dentă. La competițiile sportive propriu-zise 
din cadrul J.O. va fi arborat steagul echipat 
unite a Germaniei.

Re- 
Fe- 
un 
tu

VOI 
din

Ieri, la Bologna s-au întîlnit în meci 
revanșă în cadrul „Cupei campionilor 
europeni" F.C. Bologna și S.C. An- 
derlecht. Victoria a revenit campioanei 
Italiei cu 2—1, scor insuficient pentru 
calificarea vreuneia dintre echipe pen
tru turul următor, deoarece. în primul 
meci, belgienii au obținut victoria cu 
1—0. Prin urmare, pentru a cunoaște 

■echipa calificată în „optimi" se va dis
puta al 3-lea joc la 14 octombrie la 
Barcelona. Golurile au fost marcate de 
Pascutti și Nielsen, respectiv, 
kman în ultimul minut de joc.

Alte meciuri disputate ieri;
In „Cupa Cupelor" : Cork 

— Slavia Sofia 0—2 (în tur 
Valkeakoski — Skeid Oslo 2—0 
tur 0—1). în „Cupa orașelor tîrguri 
Graz — Zagreb 0—6 (în tur 2—3), 
Celtic Glasgow — Leixoes 1—3 (în tur 
i—1), Servette — Atletico Madrid 2—2 
(în tur 2—2), Beerschot — Hertha 
1—3 (în tur 1—2).

• Echipa cehoslovacă Slovnaft Bra
tislava s-a calificat pentru sferturile 
de finală ale „Cupei Rappan" învingînd 
în meci retur cu 3—1 (1—0) echipa 
vest-germană R.F. Kaiserslautern. In 
primul joc, cele două echipe termina
seră la egalitate (2—2).

• La Novisad (Iugoslavia), cu pri
lejul aniversării a 60 de ani de acti
vitate a echipei locale Vojvodina se 
va organiza între 16 și 18 octombrie 
un turneu internațional de fotbal. Ală
turi de formația iocala și echipa ma
ghiară Honved Budapesta va participa 
și o combinată a cluburilor bucureș- 
tene Dinamo, Rapid și Steaua.

• In campionatul U.R.S.S.: 
Moscova — Dinamo Minsk 
S.K.A. Rostov pe Don — 
Kiev 1—0 ; Volga Gorki — 
Moscova 2—2. Nefteanik Baku 
cu 2—0 pe Moldova Chișinău ;

Stoc-

Celtik
1—1), 

' (în

Torpedo 
1-0;

Dinamo 
Dinamo 
a învins 

_ _________ _ .. ... . Spartak
Moscovara cîștigat cu i—0 la Șinnik 
Iaroslav, iar Torpedo Kutaisi a termi
nat la egalitate 0—0 cu Aripile So
vietelor Kuibîșev.
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