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Succes deplin olimpicilor!
? i în această zi, ca întotdea- 
y una, zorile au apărut în 
,za Soarelui Răsare cu 
uit îna. Xe de a poposi pe 
eleagurile noastre. La Bucu- 
>ști este abia ora 6 și jumă- 
rte dimineața cînd ceasul 
e pe Stadionul NAȚIONAL 
n Tokio indică ora 13 și 30 

s minute. Zeci și zeci de mii 
3 locuitori ai capitalei Japo- 
ei sînt prezenți în tribune. A 
iceput grandioasa festivitate 
3 deschidere a celei de a 
Vlll-a ediții a Jocurilor Olim- 
ce. Rînd pe rînd, delegațiile 
xxtive ale celor aproape 90 
3 țări participante defilează 
rin fața tribunelor. Peste 8 000 
î sportivi și sportive, olim- 
cii celor cinci continente, au 
ansformat în aceste zile 
etropota niponă în reședmfa 
fortului mondial.
Țara noastră și-a trimis la 
:eastă mare întrecere olimpi- 
i pe cei mai buni sportivi ai 
.i, maeștri emeriți și maeștri 
i sportului, cunoscuți în lu- 
ea întreagă pentru perfor- 
anfele lor, ca lolanda 
jlaș, Ion Dumitrescu, Lia Ma- 
>liu, Maria Diaconescu, Elena

Leușteanu-Popescu, Sonia ta
van, Valeriu Bularca, Horațiu 
Nicolau, Ion Cernea, Simion 
Ismailciuc și alții. Alături de ei, 
tineri sportivi de certă valoa
re ca Vasile Mîrza, Mihaela 
Peneș, Viorica Viscopoleanu, 
Ana Ene - Derșidan, Ileana 
Ghiulai, Traian Cogut, Elena 
Florescu, și mulți alții și 
alții. Toți s-au pregătit cu 
rivnă pentru a reprezenta cu 
cinste culorile patriei, pentru 
a răspunde prin noi succese 
condițiilor minunate de viață și 
de pregătire ce le-au fost 
create de partid și guvern. Cele 
27 de medalii olimpice cucerite 
de sportivii romîni la Jocurile 
Olimpice de la Helsinki, Mel
bourne și Roma constituie do
vada grăitoare a înaltei valori 
a sportului romînesc.

La Tokio, duminică diminea
ță, la ora 10 (3 — ora Bucu- 
reștiului), canolștii și pofoiștii 
romîni se vor avînta primii în 
marea întrecere. La scurt inter
val îi vor urma luptătorii, vo
leibalistele, fotbaliștii și bo
xerii. Le dorim să lupte cu 
toată ardoarea și hotărîrea,

să obțină noî și însemnate 
succese.

Jocurile Olimpice de la To
kio se înscriu în paginile lumi
noase ale istoriei omenirii ca 
0 nouă și importantă contribu
ție la cauza cea mai înaltă a 
popoarelor — pacea 1 Spiritul 
olimpic promotor al nobilelor 
idealuri ale prieteniei și păcii 
între popoare a răzbătut vic
torios peste milenii. Mesage
rilor lui, olimpicilor reuniți în 
marea capitală a Japoniei, în 
rîndurile cărora se numără ta 
loc de frunte sportivii patriei 
noastre, le urăm succes deplin !

Pe adresa lotului olimpic al R. P. Bomîne 
(Tokio, Olympic Village 90)

DRAGI SPORTIVI, PURTĂTORI AI CULORILOR 
PATRIEI,

—

Tn ajunul marii competiții de la Tokio, gin- 
durile noastre sînt alături de voi. Știm că v-ați 
pregătit cu sîrguință, că nu vă veți precupeți 
Eforturile pentru a obține rezultate cit mai bune, 
în cea mai mare confruntare sportivă mondială. 
Comportarea voastră, în aiitea și atltea compe
tiții sportive internaționale de amploare, în care 
ați repurtat succese de prestigiu, ne dă încre
derea că și de această dată veți lupta cu ab
negație, veți face tot ce vă va sta în puteri 
pentru a obține rezultatele pe care le așteaptă 
toți cei de acasă.

Vă dorim din toată inima mult succes și să 
reveniți în țară cu cit mai multe medalii și 
recorduri.

Sportivii de la Uzinele „23 August" din
București

DRAGI TOVARĂȘI,

SPORTIVII ȘI IUBITORII SPORTULUI DIN 
COMBINATUL SIDERURGIC REȘIȚA vă trans
mit vouă, soli scumpi ai sportului din patria noa
stră socialistă, toată căldura glodurilor lor, 
toată încrederea în reușita strădaniilor voastre 
de la Tokio.

însuflețiți de numeroasele victorii obținute pe 
plan, internațional de sportivii țării noastre, in 
ziua aceasta în care începeți întrecerea de la 
Tokio ne exprimăm nădejdea ce ne-o punem în 
măiestria voastră sportivă, in izbînzite voastre 
olimpice, menite să ridice pe culmi și mai înalte 
prestigiu! sportului romînesc.

Eă urăm, din toată inima: SUCCES DEPLINI

DRAGI SPORTIVI A! ȚĂRII,

cu îndreptățită nă-gîndim ca dragoste și
la voi, cei care în aceste zile sinteți ade-

SOLI IUBIȚI A! SPORTULUI NOSTRU,

De mai multe zile vă aflați In îndepărtata 
Japonie, gazda primitoare a celei de a XVIII-a 
ediții a Jocurilor Olimpice. Ziarele, radioul și 
televiziunea ne informează în permanență despre 
efortul 
treceri 
pentru 
fluture
lorii sportului de la UZINA „GRIVIȚA ROȘIE" 
din București — vă urăm din toată inima suc
ces în întrecerile care încep.

pregătirilor voastre în vederea marii în- 
olimpice. Știm că nu precupețiți nimic 
ca steagul Republicii noastre dragi să 
pe cel mat înalt catarg! Noi — iubi-

Ne 
dejde 
vărați ambasadori ai sportului romînesc la con
fruntarea olimpică din cănit ala Japoniei. Am dori 
din toată inima ca atunci cînd vă veți măsura 
forțele cu cei mai valoroși sportivi din lume, să 
simțiți încurajările noastre fierbinți. Sîntem con
vinși că veți lupta cu toată energia, cu tot en
tuziasmul vostru tineresc pentru a spori frumo
sul renume de care se bucură în lumea întreagă 
mișcarea sportivă din Republica Populară Ro- 
mînă. Im rindul nostru, ne vom strădui să cin
stim succesele voastre prin nai victorii în mun
că. Vă urâm reușită deplină!

Sportivii uzinelor „Steagul roșu" 
Brașov

Trimisul nostru special la J. O., ROMEO VILARA, ne transmite

Tokio, în ajun de întrecere...

CU TOATĂ INIMA
ALĂTURI
PRE NOI SI STRĂLUCI

TOARE IZBÎNZI !

«sa. 
gu- 
ce

Sportul romînesc, care a ajuns 
adevărata sa propășire, în 

iii puterii populare are prile- 
l să se afirme și mai mult în 
ena internațională, să-și con- 
■me valoarea și cu ocazia O- 
npiadei de la Tokio.
Nu mă îndoiesc că va fi 
^cunoscători partidului și 
râului pentru condițiile

» u fost create, reprezentanții 
Ștri la marea competiție spor- 
m din capitala Japoniei își 
r uni puterile, vor aduce în 
treceri tot talentul și capaci- 
tea lor, pentru a obține per- 
rmanțe cit mai valoroase, pen
's a face să strălucească pe 
epturile lor medaliile atribuite 
lor mai buni.
Oamenii muncii din Republi- 
Populară Romînă, care îi pre- 

iese pe sportivii noștri și i-au 
conjurat totdeauna cu dragos- 
. așteaptă de la ei noi și stri
vitoare izbînzi!

— Aveți campioni neîntrecută 
auzeam spunîndu-se despre Io- 
landa Balaș sau Dumitru Pîrvu- 
lescu, despre canotorii noștri, 
despre handbaliști, voleibaliști, 
sau scriinere.

Și iată că acum, sportivii Ro- 
mîniei au un nou prilej de a-și 
consolida prestigiul internațio
nal, de a cuceri noi trofee și 
lauri. Astăzi încep Jocurile O- 
Umpire.

Le doresc reprezentanților 
noștri să fie sprinteni ca și 
„Ciocîrlia", să aibă parte de un 
succes asemănător celui pe care 
această minunată melodie l-a 
cucerit pretutindeni în lume.

IONEL BUDIȘTEANU 
artist al poporului

DE VOI!

DIN TOATĂ INIMA
- MULT SUCCES I

ȘTEFAN TRIPȘA
Erota al Muncii Socialiste

F1T1 SPRINTENI 
CA Șl „CIOCÎRLIA* !

Tac parte din categoria oa- 
enilor care au călătorit mult, 
tunați laolaltă, kilometrii pe 
re i-am străbătut cu... areu- 
l și bagheta de dirijor ar pu
ți înconjura de multe ori pă- 
intui. Am asistat la nenumă- 
te izbînzi ale muzicii și dan- 
lui nostru popular, trăind 
'curii și emoții care nu pot 

descrise. Deseori, în țările 
in care am umblat, mi s-a 
rbit despre sportul romînesc.

De rnîine, la Tokio, sportivii 
romi ni, alături de reprezentan
ții a aproape 100 de țări de 
pe glob, vor lua startul in mult 
așteptatele întreceri olimpice. 
Pentru cei mai buni dintre spor
tivii noștri, acesta va fi un exa
men de prestigiu pe care, sînt 
convins, foarte multi dintre ei, 
îl var trece cu note maxime... 
Mă gîndesc la canotori și volei
baliști, la scrimeri, la gimnaști 
și trăgători, la luptători și 
tlefi, la fotbaliști și boxeri.

Mă alătur milioanelor de
neri de la noi și urez din toată 
inima solilor sportului romînesc 
la J. O, mult succes în această 
conf runtare de mari proporții!

a'

ti-

ALBIN MORARIU 
maestna emerit al sportului

(Continuare iu pag. 4—5)

mai un minut va fi intonat 
imnul de stat al Japoniei. Ce
remonia deschiderii, repetată 
pină în cele mai mici amănun
te, se va încheia cu exactitate 
la ora 15,43, după ce prin fața 
tribunelor vor fi defilat dele
gațiile de sportivi din țările 
participante în frunte cu cea 
a Greciei. Port-drapelul dele
gației noastre va fi luptătorul 
Martinesou. Flacăra olimpică 
va fi purtată în incinta stadio
nului, după ce a parcurs un 
drum de peste 20 000 km, de 
s'udentul japonez Yoshinori 
Sakai, iar jurămîntul olimpic,

{Prin Telex). La ora cînd, în 
țară, rotativa va „trage“ ulti
mele exemplare ale ziarului, 
aici, la Tokio, va fi ora prîn- 
zului și nu se va mai aștepta 
decît o singură comandă pen
tru începerea ceremoniei mar- 
cînd inaugurarea celei de a 
XVIII-a ediții a Jocurilor Olim
pice. Cu tot timpul friguros din 
ultimele zile (vineri a plouat 
mai puțin în comparație cu 
miercuri și joi), este mai mult 
ca sigur că tribunele marelui 
stadion din vecinătatea parcu
lui Meiji vor fi pline pînă la 
refuz. La ora 13.58 în tribuna . . .. , .
oficială își va face apariția în numele tuturor participanți- 
împăratul Hirohito și după nu- lor la jocuri, îl va rosti gim-

Reprezentativele R. P. Romîne
campioane balcanice la tenis de masă

(Citiți amănunte în pag. a S-a)

La mirarea principală a satului olimpic.
nostul Takashi Ono. Ultimele 
cuvinte ale jurămîntuiui vor 
ooinoide cu zborul a peste 
8 000 de porumbei, simbolizînd

idealurile de pace ale sporti
vilor lumii.

A XVIII-a Olimpiadă moder
nă a atras în orașul Tokio mii 
de tineri și tinere din toate 
colțurile lumii, iar afirmațiile 
că întrecerile găzdui.e de ca
pitala Japoniei vor depăși ca 
amploare toate edițiile de pînă 
acum ale Jocurilor Olimpice 
sînt ou totul întemeiate. Nici 
cînd o ediție n-a reunit un nu
măr atît de mare de sportivi 
țpes+e 8 000), din atît de multe 
țări ale lumii (peste 90).

Tn ciuda condițiilor atmosfe
rice nefavorabile, bazele spor
tive destinate antrenamentelor 
au continuat să fie luate cu 
asalt pînă în preziua startului 
olimpic. Deși vizibilitatea a fost 
foarte redusă, joi dimineața 
trăgătorii noștri au făcut un 
serios antrenament, iar atleții 
și-au luat și ei... porția obiș
nuită de efor'. Boxerii s-au 
antrenat în sala complexului 
Meiji alături de australieni, 
bulgari și maghiari, iar cataciș- 
tii au tras virtos pe lacul Sa- 
gami. Fotbaliștii și-au încheiat 
pregătirile pentru primul lor 
meci oficial, cel cu Mexic, sus- 
ținînd o partidă de antrena
ment cu formația Hytaki, din 
campionatul orașului Tokio, pe 
care ou întrecu -o cu scorul de 
14—1. După cum ne-au comu-

(Continuare în pag. a 8-a)

ȘTAFETA OLIMPICA

...ultimul schimb
Desen de Al. CLI.NCIU



1000 de studenți la startul 
„Cupei Centenarului Universității din București44

i BASCHET;
Campionatul începe mîine

ide vorbă cu conf. universiicr 
MIHAi IONESCU, șeful catedrei 
de educație fizică a Universi

tății din București

Anul universitar, care a început de 
curînd, este marcat de un eveniment de 
seamă în istoria științei și culturii ro- 
mînești: împlinirea unui secol de la 
înființarea Universității din capitala 
țării noastre.

Sărbătorirea Centenarului Universi
tății bucureștene constituie o nouă do
vadă a grijii pe care partidul și gu
vernul o acordă dezvoltării științei, teh
nicii, învățămînhilui de toate gradele. 
Cu acest prilej vor fi organizate se
siuni științifice, acțiuni culturale și 
șportive.

Despre intensele pregătiri ce se fac 
în direcția organizării întrecerilor spor
tive închinate Centenarului am avut 
recent o utilă discuție cu conf. univer
sitar Mihai lonescu, șeful catedrei de 
educație fizică a Universității din Bucu
rești.

— De fapt, primele întreceri sporti
ve ale Centenarului, ne-a precizat in
terlocutorul nostru, au început cu cîte- 
va luni în urmă, cînd s-au desfășurat 
etapele pe facultăți și institute la care 
au luat parte mii de studenți și stu
dente. Acum, începînd de mîine și pînă 
duminica viitoare, fruntașii întrecerilor 
din etapele de mase vor fi prezenți la 
finalele competiției.

— La cite ramuri sportive, vor 
avea loc finalele ?

— La șase ramuri sportive și anu
me: atletism, baschet, canotaj, hand
bal, fotbal și volei. Alegerea acestor 
discipline s-a făcut ținîndu-se seama 
de popularitatea de care acestea se 
bucură în rîndul celor aproape 9 000 
de studenți ai universității. La pri
mele etape au mai avut loc concursuri 
și la natație, scrimă și tir.

— Care este cifra participanțl- 
lor la finale ?

Foto : T. Roibu

Febra pregătirilor pentru finalele „Cu
pei Centenarului Universității" a cu
prins și pe studentele voleibaliste.

Iată-le în plin antrenament.

str. V. Pîrvan. Amatorii de atletism 
vor putea urmări concursurile pe pista 
și sectoarele de la baza de pe marginea 
lacului Tei.

Aș vrea să precizez că în cadru' 
acestei competiții, spectatorii vor a- 
vea ocazia să urmărească pe cei mai 
buni sportivi din centrul universitar 
București, mulți dintre ei componenți 
ai echipelor divizionare ale clubului 
Știința care, acum, vor apare in repre
zentativele institutului sau facultăților 
unde învață (antrenori, arbitri și ofi
ciali).

— Ce urmăriți, în perspectivă, 
de la această binevenită acțiune ?

PE PRIMUL PLAN - LUPTA PENTRU CALITATE!
în avanpremieră: Dinamo a învins Steaua cu 71-54

DIN NOU LA BASCHET ! După o 
pauză destul de lungă (mai ales pen
tru amatorii acestui sport din pro
vincie), iată-ne ia startul unui nou 
campionat republican, cel de al 16-lea 
din istoria sa. în perspectivă — o în
trecere care se anunță cît se poate de 
interesantă, ținînd seama de pregă
tirile făcute de majoritatea echipelor 
participante.

Ce așteptăm de la această nouă edi
ție a campionatului? în primul rînd 
o permanentă luptă pentru calitate. 
Este drept, ultimul campionat ne-a 
arătat că majoritatea echipelor au fă
cut un salt apreciabil în ceea ce pri
vește eficacitatea jocului. în noul cam
pionat această eficacitate trebuie ne
contenit sporită și, în același timp,

ACTUALITĂȚI
• De curînd s-a înapoiat dintr-un 

turneu întreprins în R.P. Bulgaria, e- 
chipa de rugbi Constructorul Ploiești, 
fruntașă în campionatul de calificare. 
Intr-un interval de 10 zile, 1 
ploie.șteni au susținut patru jocuri ob- 
ținînd următoarele rezultate: 9—8 cu 
Locomotiv Sofia, 3—3 cu Gabroveț, 
19—3 cu Iskra Sofia și 16—3 cu se
lecționata orașului Sofia.

rugbiștii

emite nici o pretenție la București, în 
fața XV-lui de la Dinamo (care, cu 
o nouă victorie va... talona și mai 
strîns pe lider), în schimb, Ancora 
Galați poate spera la un rezultat bun, 
acasă, în fața Constructorului.

Fără importanță deosebită 
clasament se prezintă celelalte
partide ale etapei, Gloria—Știința Cluj 
și C.S.M.S. lași—Rulmentul BElad.
LOTUL REPUBLICAN DE RUGBI Sl-A 

ÎNCEPUT PREGĂTIRILE
Lotul republican de rugbi 

meciurile cu R.F. Germană și 
a efectuat joi după-amiază pe
nul 23 August, un prim antrenament, 
sub conducerea prof. Aurel Barbu, an
trenor federal.

Au participat 19 jucători.

pentru 
două

— Aproape 1 000. Mîine, la ora 10, 
pe frumoasa bază sportivă studen
țească de la lacul Tei va avea loc 
deschiderea festiva. Apoi, cele aproape 
50 de echipe își vor începe întrecerile. Fot
baliștii își vor disputa meciurile pe te
renul de la Tei în timp ce jocurile de 
baschet, handbal și volei sînt progra
mate pe terenurile de la „Juridice" din

— Pe lîngă faptul că este menită să 
cinstească un eveniment atît de impor
tant, „Cupa Centenarului Universității 
din București*1 constituie un bun prilej 
de intensificare a activității sportive de 
mase și de performanță a studenților 
din Capitală. Desfășurîndu-se la în
ceput de an universitar, competiția, 
nădăjduim, va fi un puternic imbold 
către o largă participare a studenților, 
proaspăt intrați în institute și facultăți, 
Ia tradiționala competiție dotată cu 
„Cupa anilor I“.

• Etapa a 20-a a campionatului 
republican promite să limpezească și 
mai mult situația din clasament. 
Steaua, aflată in prezent in frunte, are 
neapărat nevoie de o victorie in par
tida cu Știința Petroșeni pentru a-și 
mări distanța față de urmăritoarele 
ei. Punctul avans pe care-l au rugbiștii 
militari nu ii poate scuti de emoții. 
Meci greu, deoarece studenții din Va
lea Jiului au dovedit că știu să joace 
foarte bine și în deplasare. Nesigură 
apare și victoria Griviței Roșii in fața 
Progresului. Echipa lui Moraru va tre
bui să insiste mult pentru obținerea 
celor trei puncte. Un eșec (sau chiar 
un meci nul) ar scoate, practic, pe 
Grivița Roșie din disputa pentru lo
cul I.

Dacă Știința Timișoara nu poate

pentru
Franța 
stadio-

dublată de un randament mărit a 
sistemelor defensive. Să nu se uite ei 
iubitorii baschetului au avut în ulti 
mul timp prilejul de a vedea „la lucru1 
cîteva echipe de peste hotare de ce; 
mai bună valoare, și că au deveni 
din ce în ce mai exigenți.

De asemenea, noul campionat v; 
trebui să aducă o însemnată contri 
buție la progresul baschetului noștri 
pe plan internațional. In sezonul abî; 
încheiat echipele noastre reprezentativi 
(seniori și juniori) au înregistra 
cîteva succese frumoase, arătîndu-nt 
că se află pe un drum bun. Acestei 
trebuie să constituie un punct de ple 
care pentru saltul calitativ pe care re 
prezentativele noastre îl datorează can 
de multă vreme. Or, pregătirea jucă 
torilor noștri fruntași, ca și a celoi 
care bat la porțile loturilor poate ș 
trebuie să fie îmbunătățită, perfec
ționată pe parcursul campionatului 
Pregătindu-se conștiincios și cu ma 
mare intensitate la echipele lc~ ric ciut, 
căutînd să elimine lipsurile cave per'sis 
tă în jocul lor, baschetbalișiii noștri d< 
frunte pot aduce un aport și mai mari 
pentru formațiile din care fac parti 
și, implicit, se vor afla într-o form; 
corespunzătoare necesităților lotulu 
reprezentativ. Nu trebuie uitat nici ui 
moment că pe jucătorii noștri îi aș 
teaptă în primăvara anului viitor cam
pionatul european. Calificarea a ș 
fost obținută și, deci, pregătirile ai 
trebui să înceapă chiar de la ...prim; 
etapă a campionatului.

In finala „Cupei Dinamo" s-au în- 
tîlnit aseară echipele Steaua și _ Di 
namo București. Meciul a fost plăcut 
de un bun nivel tehnic și s-a încheia 
cu victoria dinamoviștilor la scorul di 
71-54 (37-32), care au cucerit astfe 
trofeul pus în joc.

Cei mai buni jucători: Albu 23, No 
vac 8, de la Dinamo și V. Gheorghe 11 
de la Steaua. Au condus bine M. Tă 
năsescu și I. Petruțiu.

Etapă interesantă 
în campionatul pe echipe

Trei rezultate bune 
la pistol viteză

Pe poligonul Tunari au început joi în
trecerile din cadrul campionatului Ca
pitalei. Rezultate foarte bune s-au în
registrai în proba de pistol viteză, un
de trei concurenți au depășit 584 
puncte.

Iată rezultatele: armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat seniori: 1. L. 
Cristescu (Steaua) 587 p; 2. Ana Go- 
reti (Olimpia) 585 p; 3. T. Ciulu 
'(Steaua) 583 p. Pe echipe: 1. Steaua 
2321 p; 2. Olimpia 2304 p; 3. Știința 
2290 p; senioare: 1. Margareta Ena- 
che (Steaua) 577 p; 2. .Mariana Anto
nescu (Știința) 573 p; 3. Aritina Bițică 
(Steaua) 572 p; pe echipe: 1. Steaua 
4706 p; 2. Știința 1697 p; 3. Olimpia 
1676 p. Pistol viteză: 1. M. Dumitriu 
'(Steaua) 591 p ; 2. Șt. Petrescu (Dina
mo) 589 p; 3. L. Giușcă (Știința) 585 
p; pe echipe: 1. Steaua 2288 p; 2. Olim
pia 2266 p; 3. Știința 2220 p. Armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri, poziția 
culcat: 1. T. Ciselschi (Steaua) 396 p;
2. T. Ciulu (Steaua) 391 p; 3. M. Ru- 
sescu (Steaua) 391 p. Pe echipe: 1. 
Steaua I 1550 p; 2. Steaua II 1548 p;
3. Olimpia 1542 p. Poziția în genunchi:
B. Ana Goreti 384 p; 2. P. Sandor 
(Dinamo) 383 p; 3. T. Ciulu 380 p. Pe 
echipe: 1. Steaua 1493 p; 2. Olimpia 
1487 p; 3. Știința 1478 p. Poziția în 
picioare: 1. M. Lazăr (Știința) 361 p; 
2. I. Damian (Dinamo) 356 p; 3. T. 
Ciulu 356 p. Pe echipe: 1. Steaua 
1388 p; 2. Olimpia 1376 p; 3. Ști
ința 1357 p. Pe trei poziții: 1. T. Ciulu 
1126 p; 2. M. Lazăr 1124 p; 3. Ana 
Goreti 1121 p. Pe echipe: 1. Steaua 4435 
p; 2. Olimpia 4392 p; 3. Știința
4371 p.

întrecerile continuă astăzi și mîine 
pe același poligon.

Pe standurile de talere va avea loc 
finala concursului republican al vînă- 
torilor.

ÎNTRECERI INTERESANTE LA GIURGIU
GIURGIU 9 (prin telefon, de la trimisul 

nostru). Orașul Giurgiu găzduiește pentru 
prima dată un concurs republican de oină. 
De vinerj, pe stadionul Victoria din loca
litate desfășoară finala campionatului 
republican. In cursa pentru cucerirea tit
lului au mai rămas 8 echipe din cele 300 
participante la începutul întrecerii. Forma
țiile finaliste dispută întîietatea sistem 
turneu, numai tur.

Din cele 18 meciuri desfășurate în prima 
zi, două au plăcut în mod deosebit. In 
partida cu Dinamo București, Avîntul 
Curcani (reg. București) a condus la pauză 
cu 12—3 și nimeni nu se mai aștepta la 
o răsturnare a rezultatului. Dar, la re

luare, dinamoviștii au avut o puternică 
revenire la „prindere" și pînă la urmă 
au învins cu 19—13.

Partida dintre C.P.B., campioană a țării, 
și Avîntul Frasin a fost, în schimb, echi
librată tot timpul și probabil că s-ar fi 
încheiat cu un rezultat suprinzătox dacă 
arbitrul P. Istrate (Sibiu) nu ar li anulat 
două puncte valabile sportivilor din Fra
sin, într-un moment „cheie". C.P.B. a cîștigat 
cu 11—8. In rest rezultate scontate.

Pînă în prezent, singurele neînvinse sfiit 
Dinamo București și C.P.B,, care se vor 
întîlni sîmbătă. întrecerile se vor încheia 
duminică.

TR. IOAN1ȚESCU

în cadrul etapei a Il-a a campiona
tului republican de box pe echipe, în 
Capitală sînt programate trei întîlniri: 
Steaua—Cimentul Medgidia, Olimpia— 
Muscelul Cîmpulung Muscel și Dina
mo—Progresul. Primele două se dis
pută, în cuplaj, în sala Floreasca, 
sîmbătă, de la ora 18. Din prima gală 
se desprind meciurile: Gh. Anghel— 
A. Iliescu, Gh. Stăncuț—I. Tomescu, 
H. Leov—C. Nazîru,

în cea de a doua partidă, oaspeții 
care au dovedit o superioritate cate
gorică față de hunedoreni, merg favo- 
riți și în întîlnirea cu Olimpia. Cele 
mai interesante meciuri: C. Negoes- 
cu—Gh. Badiu, V. lonescu—Gh. Manea, 
M. Staicu—Gh. Preda.

Meciul dintre DINAMO și PROGRE 
SUL se dispută în sala Dinamo, sîm 
bată, de la ora 19. Prima șansă o an 
Dinamo.

In țară, cele mai echilibrate-Hieciur 
sînt la Brăila (se întîlnesc două forma 
ții redutabile: Progresul și C.S.M. Re 
șița), Ploiești (unde gazdele primes 
replica dinamoviștilor craioveni) și Ii 
Cluj (C.S.M. întîlnește puternica echi 
pă Minerul Banat).

Boxerii dinamoviști 
au cîștigat Jupa Dinamo4

‘JiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiininiiiiiiiînniminiiiiiiiiiuiiiniiimniiiiiiiiimiiiiiiiiiînniiînmHmnminmimimiiiimmiimminiiHiiiinimmmînmitiiiiinminniiiiinie

| 5 minute cu Vasile Babinschi —
| campion al Spartachiadei republicane

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nr. 4531

3

= Pe „minusculul11 campion de mo- 
= tociclism al Spartachiadei repu- 
2 blicane și ai țârii — Vasile Ba- 
2 binschi — a fost greu să-l gă- 
= sesc. Ca mecanic frigotehnist el 
2 este toată vremea... pe drum. Bi- 
2 neînțeles cu motoreta „Carpați*... 
= coautoare a victoriei 1 l-am luat 
§ urma. Dar cum este greu de ajuns 
2 un campion de viteză, am adoptat 
Ș o altă tactică : l-am... așteptat la 
= unul din agregatele căruia tre- 
§ buia, în acea zi, să-i acorde asis- 
2 tentă tehnică. Sosirea lui Ba- 
= binschi ne-a fost anunțată de zgo- 
= moțul motoretei.
2 — V-am așteptat pentru o scurtă
= discuție. Nu vă vom răpi mai mult 
= de 5 minute.
2 — De acord. Aștept prima în-
2 trebare.
= — De cînd practicați sportul cu
2 motor ?
2 — Din 1962. Atunci mi-am cum-
E pârât motoreta.
= — Și primele succese cînd au
2 apărut ?

— Un an mai tîrziu. Aș vrea 
să subliniez din capul locului fap
tul că ele se datoresc în măsură 
hotăritoare motoretei „Carpați". 
Prin aceasta vreau să mulțumesc 
tehnicienilor noștri care au rea
lizat o mașină cu calități deose
bite. In anul 1963 am concurat 
la întrecerile organizate la Reșița, 
Tg. Mureș, Arad, Baia Mare, Bis
trița, Albă lulia și în alte locali
tăți. La toate întrecerile am ocu
pat locuri fruntașe. Pentru aceas
ta calităților mașinii a trebuit să 
le adaug o bună pregătire fizică, 
tehnică și tactică pe care am ob
ținut-o în antrenamentele efectua
te cu regularitate și — îndeosebi 
— în numeroasele întreceri la 
care am luat parte. De altfel, aș 
vrea să subliniez faptul că o con
diție esențială pentru progres este 
participarea la cît mai multe com
petiții. Ele sînt o adevărată 
școală.

— Proiecte pentru viitor ?
— O comportare cît mai bună 

la toate competițiile oficiale pen
tru a putea cuceri titlul de maestru 
al sportului...

Am părăsit Clujul cu convin
gerea că deși este cu siguranță cel 
mai... mic alergător al nostru, Va
sile Babin-schi este capabil de 
fapte... mari.

HRISTACHE NAUM
SillliuillllilliliniiilllilliilliliHlHiiiiiiiiiunimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiniiHiiniiiiiiiiiiniiiiiiimmimiHiiitimiimiiiimiiiiiumjiiiir.

rezervata juniorilor
în reuniunea de box desfășurată jo 

seara în parcul sportiv Dinamo, elevi 
antrenorului E. Furesz au avut o com 
portare foarte bună și au cucerit trc 
feul pus în joc — „Cupa Dinamo" 
Boxerii dinamoviști au cîștigat nou 
din cele zece meciuri susținute.

Reuniunea a fost frumoasă, cu me 
ciuri de un nivel tehnic corespunzăto 
și arbitraje bune.

Iată rezultatele : Al. Miludcea (D 
b. p. S. Moise (Gr. R.), /. Mngerii 
(Rapid) b. p. T. Andrei (D), Gh. Ni 
colae II (S.P.C.) b. p. V. Dragai 
(Steaua), GA. Glufă (D) b. p. I. CrS 
ciun (O), B. Brinduș (D) b. p. GA 
Bădilă (S.P.C.), GA. Tupan (D) b. ah 
I. /. Vlaicu (Gr. R.), M. Boțeam 
(Gr. R.) b. p. N. Coman (S.P.C.), Fl 
Surugiu (S.P.C.) b. p. V. Siteanu (Ra 
pid), M. Budu (D) b. p. I. Radi 
(Rapid), D. Mihalcea (D) b. p. I. Tă 
nașe (O), GA. Voicu (D) b. p. N. Pe 
tre (Rapid), V. Stancu (Gr. R.) b. p 
Fl, Bejan (Rapid), V. Nieolae (D) b 
p. I. Brihac (Met.), GA. Ene (D) b. p 
N. Roșu (23 August).
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„DUMINICA SPORTIVA" BOGATĂ LA DINAMO
• SE ÎNCEARCĂ DOBORÎREA RECORDULUI DE ÎNĂLȚIME LA 
CĂLĂRIE • UN DUEL DE MARE ATRACȚIE : BABICI — î. CUCU
• COMBINATA DINAMO - RAPID ÎNTÎLNESTE PROGRESUL
• ECHIPA LUI MIRCEA CRISAN îl ÎNFRUNTĂ PE ZIARIȘTII SPOR

TIVI • PREMII PENTftU POSESORII PROGRAMELOR!

Iubitorii de sport din Capitală aș- 
eaptă cu nerăbdare dimineața de 
nîine. Motivul ? In parcul Dinamo 
:a avea loc o interesantă „duminică 
sportivă", organizată de ziarul 
.SPORTUL, POPULAR" în colabora
re cu CLUBUL SPORTIV DINA
MO. Să vedem care vor fi „punctele 
ie atracție” ale acestei competiții 
iuminicale.

V. PINCIU — IN LUPTA 
CU RECORDUL DE ÎNĂLȚIME
La ora 9,30 starterul va marca 

deschiderea întrecerii călăreților 
pentru doborîrea recordului republi
can de înălțime. Cele mai multe 
șanse de a depăși vechiul record le 
are maestrul sportului V. Pinciu 
(deținătorul actualului record al 
R.P.R.: 2,12 m cu calul Prundiș). 
Dar, alături de el se prezintă și alți 
călăreți fruntași, ale căror șanse nu 
pot fi neglijate. Este vorba de 
C. Vlad și Liliana Nițulescu (Dina
mo), Manuela Bogza (Știința), Gh. 
Langa și A. Costea (Steaua). Cine 
va reuși ? Răspunsul rămîne în... 
suspensie pînă mîine dimineață.

L. ,>1SPUTĂ: CAMPIONI DIN 
PATRU ȚARI!

Pista de zgură a stadionului Dina
mo va găzdui, începînd de la ora 10, 
cel mai important concurs de dirt- 
track organizat plnă acum în țara 
noastră. La start sint prezenți cei 
mai buni alergători din patru țări: 
R.P. ROMlNĂ, R.S.F. IUGOSLA
VIA, R.D. GERMANĂ și R. P. UN
GARĂ. Vom vedea, așadar, la lucru 
campioni din 4 țări. Desigur, cea 
mai așteptată serie este a IX-a în 
care vor evolua doi alergători a- 
preciați în activitatea internaționa
lă: Babici (campion al R.S.F.I.) și 
Ion Cucu (campion al R.P.R.). Tre
buie spus că alergătorul iugoslav, 
participant la campionatele mon
diale și la alte mari întreceri inter
naționale, este cotat ca unul dintre 
cei mai buni specialiști din Europa. 
Este, deci, vorba despre un adevă
rat... recital de viteză pe zgură!

O PARTIDA DE FOTBAL 
AȘTEPTATA CU INTERES

Pentru iubitorii fotbalului emoțiile 
încep... la ora 11,45, o dată cu par
tida combinata Dinamo-Rapid- 
Progresul București. Formației Pro
gresul, aflată în plină cursă fotba
listică în campionatul republican, i 
se opune o puternică combinată a 
cluburilor sportive Dinamo și Ra
pid. De altfel, socotim că este mai 
bine să prezentăm cele două „com
batante" pentru a se aprecia valoa
rea disputei:

Combinata Dinamo—Rapid: Uțu 
(Gornea)-Popa, Cojocaru, Langa, 
Macri—Ciuleanu, Ghergheli—Kraus 
(V. lonescu), Varga, Ene II, Haidu.

Progresul: Cosma (Mindru)—Ad, 
Constantinescu, Ivănescu, Știrbei, I. 
Popescu—D. Popescu, Ioniță—Maf-

teuță, Oaidă, M. Voinea, Stoicescu 
(rezerve: I. Constantinescu, Al. Con
stantinescu, Iofeiulescu).

UN MECI DE MARE ATRACȚIE » 
ACTORII — ZIARIȘTII

ES ora 13,30, arbitrul Mircea Cru- 
țescu va chema pe gazonul de la 
Dinamo selecționatele actorilor și 
ziariștilor sportivi. Tradiționala dis
pută fotbalistică a actorilor și gaze
tarilor suscită și de această dată 
un interes deosebit. Mărturie sint 
telefoanele primite la redacție pen
tru a confirma prezența în echipă 
a unuia sau altuia 
ziariști. Pentru că

Căbulea, V. Ranga, T. Cucu, V. 
nulescu (Scînteia tineretului), I. 
cioacă (Romînia liberă), Dan 
teanu, D. Porumbacu (Informația 
Bucureștiului), I. Bejancu (Apărarea 
Patriei), N. Soare, Șt. Constantin 
(Radio), C. Alexe, Radu Urziceanu, 
Gh. Nicolaescu, C. Mantu, T. Bălaj, 
P. Romoșan (Sportul popular). An
trenor: Remus Ghiurițan. Căpitanul 
echipei: Eugen Barbu.

PROGRAME... CÎȘTIGATOARE!

Cu prilejul acestei „duminici spor
tive" vor fi premiate — pentru pri
ma oară — programele manifesta
ției. Astfel, programele cumpărate 
de la difuzorii de pe stadion sint 
numerotate, urmînd ca în pauza me
ciului dintre actori și ziariști să fie 
trase la sorți. Posesorilor programe
lor cu numere cîștigătoare le 
fi oferite

Di- 
Bo- 
Ol-

A,

vor 
de către LOTO-PRONO-

dintre actori
selecționerii

Mîine, campionatele ca
tegoriilor A, B, C și de 
juniori programează nu 
mai puțin de 98 de me
ciuri I Dintre ele, desi
gur, mai mult interesea
ză cele din categoria Ai 
Petrolul—C.S.M.S., Știin
ța Craiova—Farul, Stea
gul roșu—Crișul, Știința 
C.luj—U.T.A., Dinamo 
Pitești—Minerul Baia 
Mare de la care iubitorii 
fotbalului așteaptă — 
cam de multă vreme — 
jocuri de calitate, partide 
spectaculoase și intere
sante. Din păcate, se pare 
că echipele rămase în în
trecere au căzut într-o 
somnolență care nu le 
face bine. Dorința noastră 
e ca desfășurarea etapei 
de mîine să ne contrazică 
și să consemnăm în zia
rul de luni că meciurile 
au plăcut, că jucătorii 
și-au dat toată osteneala 
și au reușit să demonstre
ze publicului că meciu
rile plate, cenușii, n-au 
fost decît un accident...

Mai plină da vioiciune 
este întrecerea echipelor
din categoria B unde încep să se 
tureze formațiile cu o pregătire 
bună, cele care arată preocupare 
tru practicarea unui fotbal la nivelul 
exigențelor, 
în etapa a 
primul rînd 
pante în
Dinamo Bacău—Siderurgistul Galați,

Duel aerian Intre Matache (Dinamo Pitești) șl
Eftimie (Știința Craiova). Fază din meciul Știința 

Craiova — Dinamo Pitești 2—2
Foto : E. Ivanovici

con- 
mai 

pen-

De la stingă:
Nicuță Tănase,

Dan Deșliu. Eugen Barbu, Mircea Crișan, Colea Răutu. 
George Grigoriu, Puiu Călinescu, Dem Savu și Horia 

Căciulescu
Văzuți de Neagu Rădulescu

SPORT următoarele premii: UN 
CEAS DE MINA ELVEȚIAN (Ci- 
mier), 4 CEASURI DEȘTEPTĂ
TOARE, CUPOANE DE POPLIN, 
STILOURI, MINGI DE FOTBAL etc.

DIFUZAREA BILETELOR

Dintre jocurile programate 
Vl-a iese în evidență în 
cel dintre fostele partici- 

campionatul categoriei A,

în timp ce liderul seriei I, Flacăra 
Moreni, joacă la Pașcani cu C.F.R. în 
aceeași serie un joc interesant e pro
gramat la Brașov : Tractorul—Unirea 
Rm. Vîlcea. în seria secundă capul 
de afiș e susținut de meciurile A.S. 
Cugir—Jiul Petrila, Ind. sirmei G* 
Turzii—Clujeana și Recolta Cărei— 
C.S.M. Sibiu.

-0

lor două formații vor definitiva e- 
chipele abia sîmbătă la prînz, ofe
rim cititorilor loturile celor două 
selecționate:
Actori: Mircea Crișan, Colea Rău- 
tu, Liviu Ciulei, Bimbo Mărcu- 
lescu, Dem. Savu, Cristea Avram. 
Fory Eterle, Septimiu Sever, Cor
nel Elefterescu, George Grigoriu, 
Temistocle Popa, Sandi Pătrașcu, 

D. Cardamisa, N. Constantin, Al. 
Lulescu, Horia Căciulescu, Marius 
Pepino, Octavian Cotescu, Nae Con
stantinescu, Lucian Constantinescu, 
Petre Gheorghiu, George 
Puiu Călinescu. Antrenor: 
Bogdan. Căpitanul echipei: Mircea 
Crișan..

Ziariști: Eugen Barbu (Contempo
ranul), Dan Deșliu (Magazin), Nicu- 
ță Tănase (trimisul special al— 
Urzicii), Fănuș Neagu (Scînteia ti
neretului), Gh. Tomozei (Luceafă
rul), Modesto Ferarini (Viața Eco
nomică), I. Dumitrîu (Scînteia), V.

ȘTIRI... REZULTATE...

Sîrbu, 
Ionică

Biletele pentru această manifes
tație sportivă s-au pus în vînzare 
la casele de bilete de la 
Pronosport și din str. Ian 
competiție vor avea acces 
următoarelor legitimații
de UCFS: roșii și maro în piele, 
verzi (ziariști) în dermatin.

Dinamo, 
Vidu. Da 
posesorii 
eliberate

TURNEUL CRISULUI ORADEA 
ÎN U.R.S.S.

Formația orădeană Crișul pleacă la 
13 octombrie într-un turneu de trei 
jocuri în U.R.S.S. Ea va întîlni la 16 
octombrie formația Șahtior Karaganda, 
la 19 octombrie pe Stroitil Așhabad și la 
22 octombrie va evolua în compania 
formației Auga Frunze.

ÎN .CUPA R.P.R.
La 18 octombrie a.c,, în 

pei Interregionale a „Cupei
cadrul eta-
R.P.R." se

vor disputa nouă jocuri. Iată programul 
primit de la F. R. Fotbal : Minerul 
Voevozi — Dinamo Oradea, Muncitorul 
Ghidigeni — Constructorul Galați, Re
colta Bălțeni — Celuloza Brăila, Vic
toria Gugești — Rafinăria Teieajen, 
Victoria Florești — Carpați Sinaia, 
Foresta Nehoiu — A. S. Ploiești, Lo
tru Brezoi — Progresul Sibiu, Muscelul 
Lerești — Rapid Piatra Olt, Unireai 
Horezu '— Victoria Slatina.

jurul lumii
✓

Cu balonul rotund în
• ÎN CUPA ORAȘELOR TÎRGURI : PETROLUL PLOIEȘTI VA JUCA CU LOKOMOTIV PLOVDiV • FIORENTINA’ 
ELIMINATĂ • IN MECI AMICAL LA STOCKHOLM : POLONIA — SUEDIA 3—3

1— 0 pe F. C. Basel (0—2 în prunul 
meci). Tn turul următor, elvețienii yor 
juca cu Strasbourg.

In „Cupa campionilor europeni" 
poate fi consemnată drept o surpriză 
eliminarea echipei turce, Fenerbahce 
care a pierdut pe teren propriu meciul 
cu D.W.S. Amsterdam (0—1, după ce 
jocul din tur tl pierduse eu 3—1). în 
această competiție au mai rămas de 
disputat în primul tur doar 5 meciuri : 
Real Madrid — Odense (în tur 5—2), 
Lahti Retpas — Lyn Oslo (în tur
2— 1) și al treilea joc dintre Glasgow 
Rangers — Steaua roșie Belgrad, Bo
logna — Anderleclit și Dukia Fraga — 
Gornik Zabrze.

în „Cupa cupelor", la Viena, în al 
treilea joc s-au întîlnit Aufbau Magde
burg și Galatasarai. Pentru a treia 
oară jocul s-a terminat eu același scor: 
1—1. Prin tragere la sorți s-a calificat 
Galatasarai. Torino și Fortuna Gellen 
au terminat la egalitate (2—2) dar for
mația italiană s-a calificat datorită 
victoriei obținute în tur: 3—1. Westham 
United a terminat la egalitate (1—1) 
cu La Gantoise, dar a obținut califica
rea în urma rezultatului din tur (1—0). 
în primul tur al acestei competiții au 
mai rămas de disputat următoarele me
ciuri : Saragossa — La Valetta (în tur
3— 0), Cardiff — Esbjerg 
și Olympique Lyon — F. 
tur 0—3).

Consemnăm rezultatul 
nut de echipa Poloniei la 
compania reprezentativei 
ciul s-a încheiat eu un rezultat egal: 
3--3, după ce în min. 5 suedezii con
duceau cu 2—0. Mîine, se vor desfășu
ra alte trei meciuri interțări : Austria 
— U.R.S.S., Ungaria — Cehoslovacia 
și Danemarca — Norvegia.

SÎMBATA

®B

J

AtleHsm. Stadionul Tineretului, de la 
ara 16: campionatul individual al Capi
talei (pentru seniori și juniori catego
ria a II-a).

Box. Sala Florsasca, de la ora 18: 
Staaua-Cimentul Medgidia și Olimpia— 
Muscelul Cîmpulung Muscel — campio
natul pe echipe; sala Dinamo, d& la 
pia 19: Dinamo — Progresul (campiona
tul pe echipe).

Handbal. Teren Dipamo, de la ora 
15,15: Rapid București—Confecția Bucu
rești (f) și Dinamo — Steaua (m), j o cutii 
de campionat.

Tenis. Teren Știința (Izvor), de la ora 
15: Dinamo — Știința; teren Progresul: 
Progresul — Steaua ora 15 (meciuri în 
campionatul republican pe echipe).

DUMINICA
Fotbal. Teren Gloria, ora 10: Meta

lul București — Metalul Tîrgoviște (cate
goria B); teren Timpuri noi, ora 10,30: 
Flacăra roșie București — Rapid Mizil 
(categoria ■ C); .sta.dipn.ul Dinamo (teren 
II), ora 10 — mepi de juniori — Dinamo 
București •— Dinamo Victoria București; 
stadionul 23 August, teren III, ora 12: 
Metalul București — Metalul Tîrgoviște, 
teren IV, ora 11,30: Viitorul Electronica 
București — Farul Constanța; stadionul 
Progresul, ora 11: Progresul București— 
Știința București ; stadionul Giulești, o’-a 
11: Tehnometal Bucuie'Ști 
reni (jocuri în cadrul 
republican de juniori).

Haltere: Sala Giulești, 
Rapid —r Olimpia 
București),

Rugbi. Stadionul 
Steaua — Știința 
Grivița Roșie —

— Flacăra Mo- 
campionatului

(cat.
de la ora 10: 

A, câmp, oraș

Ghencea, ora 9: 
JPenoșeni, ora 19,30: 
Progresul; stadionul

Parcul Copilului, ora 14: Gloria—Știin
ța -Cluj., ora 15,30-: Dinam© • Știința 
Timișoara.

Baschet. Sala Floreasca, ora 9: ICF— 
Voința Tg. Mureș (mase, seria II), ora 
10,15: Steaua •— Farul Constanta (mase, 
seria I), ora 11,30: Știința — Știința Ti
mișoara (masculin seria H) ; Sala 
Dinamo, ora 10: Rapid — Știința Tg. 
Mureș (mase, seria I), ora 11,15: Di
namo — Dinamo Oradea (mase, sericț 1).

Atletism. Stadionul Tineretului, ora 8: 
campionatul individual al Capitalei 
(pentru seniori și juniori cat. a II-a); 
ora 8,30, șos. București—Ploiești (km. 8), 
start în maratonul Constructorul; baza 
sportivă studențească Tei, ora 9,30: 
«Cupa Centenarului’*.

Ciclism. Velodromul Dinamo, de Ia 
ora 10: concurs reserved tinerilor pis- 
tarzi participanți la recentele finale ale 
campionatului republican de ciclism 
pe pistă. In program iigurează pro
bele de viteză, urmărire echipe, cursa 
■au adițiune de puncte etc. (juniori de 
cat. I și II).

Handbal. Teren Progresul, de la 
ora 10: Electromagnetica — Construc
torul Timișoara (f) și Progresul — Rul
mentul Brașov (f). Teren Giulești, oră 
16: Rapid — Recolta Hălehiu (m), me
ciuri de campionat.

Sporturi nautice. Lacul Herăstrău, de la 
ora 9: „Cupa SSE 1“ la canotaj aca
demic juniori; de la ora 11: „Cupa la- 
curilor** la iahting. Lacul Tei, de la 
ora 12: „Cupa Centenarului^ — 
curs festiv deschis canotorilor din 
trul universitar București.

Tenis, Terenurile Știința (Izvor) 
Progresul, de la ora 9 și ora 15:... con
tinuarea partidelor de sîmbătâ.

Fază din meciul Franța — Luxemburg desfășurat duminică~ la„ Luxemburg 
în cadrul preliminariilor campionatului 
grafie, Nestor Combin (stingă), autorul

con- 
cen-

Zilele trecute, în „Cupa orașelor 
tîrguri" s-au desfășurat mai multe me
ciuri. Adversarul echipei Petrolul Plo
iești în grupa a VH-a va fi Lokomotiv 
Plovdiv, care în al treilea meci a în
vins la Sofia pe Vojvodina Novisad 
cu 2—6.

Iată celelalte meciuri: După ce 
Fiorentina cîștigase în deplasare cu 
1—0 meciul cu Barcelona, ea a pier
dut pe teren propriu cu 2—0. Astfel, 
s-a calificat Barcelona, care va întîlni 
pe cealaltă învingătoare din grupă. 
Celtic Glasgow care a eliminat cu 3—0

'mondial de fotbal (2—0). In foto- 
celor două goluri ale echipei franceze

Foto : France-Presse
(in tur 1—1) pe Leixoes. Juventus To
rino a eliminat echipa belgiană Union 
St. Giloise cu 1—0 (în tur 1—0) și va 
juca în turul următor cu Stade Fran- 
țaise. Servette Geneva a fost eliminată 
de Atletico Madrid cu 6—1 (in tur
2— 2) urirînd ca echipa spaniolă să în- 
tîlnească în turul următor pe învingă- 
toarea dintre Belenenses și Shelbourne 
(în tur 1—1). F. C. Liege a învins cu
3— 1 (în tur 1—1) pe Valencia și va 
juca cu învingătoarea dintre D.O.S. 
Utrecht și Copenhaga (în tur 4—3). 
în fine, Șpora Luxemburg a învins cu

(in tur 0—0) 
C. Porto (in

valoros obți- 
Stockholm în 
Suediei. Me-
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începe turneul olimpic de fotbal
© După 12

TlHima prezentă a fotbalului romî- 
nesc la J.O. are e vechime de 12 ani 
(în Finlanda). Jocurile s-au disputai 
atunci după o altă formulă și „sortii" 
au hotărît meciul Romînia — Ungaria 
în primul tur. Partida — disputată la 
Turku_  a rămas memorabilă. Fotba
liștii noștri au pierdut la mare luptă cu 
2—1, ta fața echipei care avea să cîș- 
tige apoi titlul olimpic, iar un an mai 
tîrziu să întreacă Anglia (cu 6—3) ne. 
învinsă „acasă" de 90 de ani.

Și iată-ne acum, ta pragul întrece
rilor de la Tokio. De data aceasta sor
ții, trași la Lausanne ta ziua de 3 
august, ne-au trimis în grupa A, ală
turi de selecționatele olimpice ale R.D. 
Germane, Mexicului și Iranului. Cele-

ani @ Grupa A — cea
lalte grupe au următoarea componentă: 
Iugoslavia. R. P. Ungară. Maroc 
(grupa B); R. S. Cehoslovacă. Co
reea de sud. Brazilia, R.A.U.. (grupa 
C); Japonia, Argentina, Ghana (gru
pa D).

In afară de Iugoslavia (campioană 
olimpică la Roma) și Japonia (țara gaz
dă), toate celelalte finaliste și-au cîș- 
tigat „biletele pentru Tokio" trecînd 
prin emoțiile calificărilor.

Recitind componența grupelor vom 
putea constata că lupta cea mai strîn- 
să angrenează formațiile din grupa A. 
Este singura serie în care nu pot fi nu. 
mite cu „ochii închiși" cele două echi
pe cu mari șanse de calificare în „sfer
turi". Pentru că în seria noastră „cele

două" stat... trei: Romînia, R.D. Ger
mană și Mexic. Olimpicii noștri vor 
avea de trecut două „hopuri“i primul 
la 11 octombrie cu Mexic (țară al 
cărei fotbal a fost prezent în finale la 
ultimele patru ediții ale campionatului 
mondial), iar al doilea, la 13 octom
brie, cti R.D. Germană — autoarea a- 
celui 4—1 din meciul decisiv cu 
U.R.S.S. _

Sperăm însă că reprezentativa olimpi
că a țării noastre va trece cu bine exa
menul din grupe. t

Din celelalte grupe se vor califica 
mai mult ca sigur în sferturi echipele 
Iugoslaviei și R.P. Ungare (grupa B), 
R.S. Cehoslovace și Braziliei (grupa 
C). Argentinei și Japoniei (grupă D).

La box:

31 mai 1964. Pe stadionul Vasil Levskl din Sofia, reprezentativa noastră 
olimpică a ieșit învingătoare cu 1—0 in cel de al doilea meci cu olimpicii 
bulgari. Iată mai sus o fază din această întîlnire. In prim plan Creiniceanu 

și Deianov în luptă pentru balon
Foto: T. Roibu

ȘTIAȚI
...la ediția din 1948, organizată la 

Londra. Anglia a cucerit o singură me
dalie de aur ? Această unică medalie 
a fost obținută de călăreții echipei de 
ștafetă in „Marele Premiu al Națiuni
lor".

...la prima ediție a LO.țAtena 1896) 
pe programul întrecerilor au jigurat 
doar 9 discipline: atletism, natație, 
ciclism, lupte, haltere, tenis, gimnastică, 
scrimă și tir ?

...primele femei participante la J. O. 
au fost înregistrate la competiția de 
tenis din I960 (Paris) ? Proba a fost 
ciștigată de Mary Cooper (Anglia), 
care poate fi socotită astfel prima cam
pioană olimpică din lume.

...gimnasta sovietică Maria Gorohovs- 
kaia s-a clasai pe primul loc la indivi
dual compus (ediția de la Helsinki, 
1952) fără ca să fi cucerit nici o me
dalie de aur la vreuna din cele 4 pro
be pe aparate ale concursului ?

...la Tokio, alimentația fiecărui spor
tiv confine 6000 de calorii pe zi? 800 
de bucătari și 300 de ajutoare vor pre
para, peste 690 000 de „mese", folo- 
sindu-se în acest scop cantități uriașe 
de alimente: 251 tone carne, 85 tone 
paste făinoase, 235 tone legume, 24 
tone brînzeturi. 13 tone unt, aproape 
1 milion de ouă. 15 tone ulei și alte 
tone de sare, zahăr, făină etc.

...Michel lazy este convins că va 
cuceri o medalie de aur ia Tokio ? 
„Fot juca cea mai mare „partidă" din 
cariera mea spo'tivă I" a spus el.

...pentru a se crea un cadru cit mai 
frumos Jocurilor Olimpice, în 10 000

CĂ...
de puncte ale orașului Tokio au existat 
la un moment dat tot atîtea șantiere ? 
Numai la ridicarea complexului de la 
Komazava 35 000 de oameni au lu
crat un an și jumătate I

...numărul steagurilor și stegulețelor 
arborate in Tokio in timpul Olimpiadei 
se ridică la 200 000 ? In legătură cu 
pregătirile pentru. J.O. trebuie de arătat 
că la Tokio s-au construit —• special 
— 20 de mile linii de metro, 40 de 
mile de autostradă cu 4 piste, nume
roase poduri și viaducte, mărindu-se 
totodată parcul de automobile cu 
14 000 peste numărul obișnuit.

...în timpul J.O. radio Luxemburg va 
transmite patru convorbiri între partici
pant! la „Jocuri" și familiile tar? Vor 
beneficia de aceste convorbiri Christine 
Caron, Allain Gottvalles, Maryvonne 
Dupureux și Gaston Roelants.

...recordmanul mondial la săritura în 
lungime Ralph Boston a declarat că n-a 
atins limita cu performanța sa — re
cord — de 8.34 m și nici măcar cu 
cea de 8,49 realizate cu vint favorabil? 
El a spus că se va retrage anul acesta 
din activitatea sportivă, după ce insă 
va atinge pragul celor „28 de picioare" 
(8,53 m). Boston speră să realizeze 
această performanță la Tokio.

...Bikila Abebe a renunțat să mai 
alerge desculț? In cursa de maraton de 
la Tokio ei va folosi o pereche de pan
tofi speciali.

...canoistul belgian Rik Ve-burghe 
participă pentru a patra oară la J.O.? 
Rină in prezent el n-a clștigat insă 
nici o medalie.

Programul întrecerii 
fotbaliștilor

Turneul de fotbal este una din compe
tițiile așteptate cu mare interes. Și nota 
de atractivitate este prezentă chiar din 
faza pe grupe, ta cadrul cărora se în- 
tîlnesc cîteva din favoritele turneului. 
Reamintind programul acestei etape, 
cititorii noștri își vor putea da seama 
de cele mai importante meciuri:

11 OCTOMBRIE • Grupa A: R.D.G.
— Iran și Mexic — Romînia • Grupa 
B : Ungaria — Maroc.

12 OCTOMBRIE • Grupa C: Ceho
slovacia — Coreea de sud și Brazilia
— R.A.U. • Grupa D: Argentina — 
Ghana.

13 OCTOMBRIE • Grupa A : R.D.G.
— Romînia și Iran — Mexic • Grupa 
B: Iugoslavia — Maroc.

14 OCTOMBRIE • Grupa C: Ceho
slovacia — R.A.U. și Coreea de sud — 
Brazilia • Grupa D: Japonia — Ar
gentina.

15 OCTOMBRIE • Grupa A: R.D.G.
— Mexic și Iran — Romînia • Grupa 
B: Iugoslavia — Ungaria.

16 OCTOMBRIE • Grupa C: Ceho
slovacia — Brazilia și Coreea de sud
— R.A.U. • Grupa D: Japonia — 
Ghana.

Partidele se vor disputa pe stadioa
nele Național, Chichibu, Komazawa, 
Mitsuzawa și Omiya.

Restul programului cuprinde: SFER
TURILE DE FINALA (18 octombrie) i 
Al—B2, Bl—A2, Cl—D2 și Dl—C2; 
SEMIFINALELE (20 octombrie) i în
vingătorul din primul meci al sferturi
lor de finală cu cel din al treilea, în
vingătorul din a! doilea cu cel din al 
patrulea: FINALELE (23 octombrie) 
pentru locurile 1—2 și 3—4, la Tokio.

peste 400
Boxul, demn urmaș al pugilatului 

din vremea Jocurilor Olimpice anti
ce, se numără și astăzi printre sportu
rile cele mai de seamă ale J.O. îwtre- 
cerile din cadrul actualei ediții a 
J.O. suscită un interes deosebit. în 
disputa pentru cele 10 medalii de aur 
sînt angajați neste 400 de partici
pant! din 63 de țări.

Sita deasă a turneului olimpic va 
cerne în cîte două reuniuni zilnice 
(timp de 11 zile, între 11 și 21 oc
tombrie) pe acești peste 400 de pu- 
giliști, astfel ca la 23 octombrie, la 
finale, să urce treptele ringului 20 
de boxeri, viitorii purtători de ,,aur“ 
și „argint".

întrecerile vor avea loc în Palatul 
sporturilor KORAKUEN — un pati
noar acoperit, cu 4 000 de locuri. în
tre 11 și 20 octombrie vor avea loc 
eliminatoriile. în ziua de 21 octom
brie se vor disputa cele două semi
finale, iar după o zi de pauză, la 23 
octombrie vom cunoaște pe cei 10 
campioni olimpici.

Deosebit de interesant de urmărit 
va fi lupta între cele 3 stiluri dife
rite de luptă: asiatic, american și eu
ropean.

Asiaticii, foarte buni la categoriile 
mici, practică un box în viteză, bazat 
pe o vitalitate puțin obișnuită. Din
tre aceștia, va fi interesant de ur
mărit evoluția celor doi japonezi 
Kerasawa (muscă) și Shiratori (se- 
miușoară) — cîștigători ai turneului 
de box din cadrul „Săptămînii spor
tive internaționale" de la Tokio.

Stilul american, care îi favorizea
ză mai mult pe boxerii de la cate
goriile mari, este un stil mai eco
nomicos bazat pe eficacitatea lovi
turilor și o tehnică adecvată.

Din rîndul celor 10 reprezentanți 
ai S.U.A., opt sînt de culoare. Cel 
mai tînăr reprezentant al echipei 
americane este „semiușorul" Hon 
Harkis — 17 ani. La categoria 
mijlocie va evolua Jimmy Rosette 
— boxer cu o frumoasă carte de 
vizită. în cele 148 de meciuri susți
nute, el n-a cedat decît de 10 ori. 
Cel mai în vîrstă reprezentant al 
S.U.A. este „semigreul" Harley Coo- 
perr (30 de ani). Un fizic puțin obiș
nuit prezintă „ușorul" Charlie Ellis. 
El cîntărește 63,500 kg. și are înăl
țimea de 1,83 m !

de concuren

Reprezentantul nostru la categot 
coș — Nicolae Puiu

Europenii, al căror stil ne este 
cunoscut, vor fi prezenți la 
te întreceri cu „nume sonor 
lumea boxului amator, ca de 
sovieticii Oleg Grigoriev, Ric 
Tamulis, Boris Lagutin, Valei 
pencenko, polonezii Bendig, t. 
schi, Kulej, Pietrzykowschi, g 
nii Babiasch, Schultz, mag 
Torok, Kajdi și mulți alții. Val 
și renumele acestor participan 
ca întrecerile de box din p 
Korakuen să fie deosebit de 
tive.

Cei 9 pugiliști romîni s-au i 
tit intens pentru această coi 
tare și au plecat spre Tokio he 
să se comporte la un nivel < 
punzător celei mai mari întrei 
boxerilor amatori din întreaga

înaintea stări
Printre întrecerile olimpice;. 

rile nautice se situează, la or. 
tuală, pe un loc de frunte, atît 
numărul din ce în ce mai mare d 
ticipanți cît și prin valoarea t< 
și spectaculozitate. în plus, alătt 
atletism și natație, sporturile n 
pun în concurs un total de 57 d

I p

AGENDA J. O.
S1MBATA, 10 OCTOMBRIE

Festivitatea de deschidere.
DUMINICA, 11 OCTOMBRIE

CANOTAJ ACADEMIC: primele întreceri (serii).
BASCHET : opt meciuri în cadrul primului tur.
BO,X : meciuri eliminatorii.
FOTBAL . R.D.G. — Iran și Alexie — Romînia (grupa A), 

Ungaria — Maroc (grupa B).
HALTERE : întreceri în cadru] categoriei cocoș.
HOCHEI PE IARBA: meciuri eliminatorii.
LUPTE LIBERE : întîlniri preliminare.
NATAȚIE : 100 m liber, serii și semifinale (m), 200 m bras serii (f), 

200 m spate serii (ni), sărituri de la trambulină, eliminatorii (f).
PENTATLON MODERN : întreceri la proba de cros.
POLO PE APA: jocuri în cadrul celor patru grupe. Echipa Romîniei 

joacă cu Italia.
VOLEI : meciuri feminine pe grupe. Reprezentativa Romîniei intîlnește 

echipa U.R.S.S.

c

CU TOATĂ
(Urmare din pag. 1)

AVEM ÎNCREDERE ÎN FORȚELE 
VOASTRE

Gîndurile noastre, ale jucătorilor 
de la Dinamo ca și ale tuturor celor 
ce iubesc sportul din țara noastră se 
îndreaptă în aceste zile spre voi, soli 
ai sportului romînesc, cei care ne veți 
reprezenta țara în marea întrecere 
olimpică de la Tokio. Știm cu toții 
că lupta voastră nu va fi ușoară, că 
acolo, în „Țara Soarelui răsare", vă 
veți întîlni cu cei mai buni sportivi 
ai lumii. Avem încredere însă în for
țele voastre și sîntem convinși că nu 
veți precupeți nici un efort, că veți 
arunca în luptă toate cunoștințele voas
tre tehnice și tactice pentru a ridica 
de cît mai multe ori steagul scumpei 
noastre patrii pe cel mai înalt catarg. 
Deși ne despart cîteva mii de kilo
metri, vom fi tot timpul alături de 
voi. Victoriile voastre de înalt pres
tigiu ne vor stimula și pe noi, hand- 
baliștii, în eforturile ce le depunem 
pentru a ne ridica necontenit măies
tria sportivă și a fi în măsură să a- 
ducem și pe viitor Republicii noastre 
dragi, succese de răsunet mondial .

IOAN MOZER
maestru emerit a] sportului

INIMA ALATURI DE VOI!
NE STRĂDUIM SĂ FIM DEMNI 
DE SUCCESELE OLIMPICILOR 

NOȘTRI

Sportivii din regiunea Bacău, acti
vul UCFS în frunte cu biroul Consi
liului regional doresc din toată inima 
ca sportivii țării noastre să obțină 
la marea întrecere olimpică de la To
kio succese pe măsura prestigiului 
de care se bucură patria noastră. 
Sîntem convinși că vor lupta cu ar
doare, fără să-și precupețească efortu
rile și așteptăm cu încredere și ne
răbdare victoriile lor olimpice. Vom 
împărtăși alături de ei satisfacția înăl
țării drapelului patriei noastre dragi 
pe cele mai înalte catarge ale stadioa
nelor olimpice japoneze, spre care sînt 
îndreptate privirile iubitorilor sportu
lui din lumea întreagă, ii asigurăm 
că la rîndul nostru vom lupta neo
bosiți pentru a spori succesele activi
tății sportive din regiunea noastră. în
suflețiți de exemplul lor, tot mai 
mulți tineri și tinere din orașele și 
satele regiunii Bacău vor asalta trepte 
din ce în ce mai înalte ale măiestriei 
sportive.

ION BORDEA
președintele Consiliului regional 

UCFS Bacău

UN GÎND
Șl UN ANGAJAMENT?

Jocurile Olimpice încep asti 
dată cu primele ore ale dimineții 
reștene. Gîndurile, inimile și sper- 
noastre sînt, desigur, acolo, la ' 
alături de „olimpicii1* romîni. 1 
o distanță de 13 000 de kilometri 
palpita și vom ține pumnii strînși 
tru ei, în așteptarea veștilor, pe 
le dorim cît mai bune.

Pentru noi, antrenorii, deschi 
Jocurilor Olimpice de la Tokio 
juiește, însă, și o altă reflecție, 
că în 1968 sportul romînesc va fi 
mat în fața unui alt mare ex< 
la Ciudad de Mexico, la a 19 a 
a J. O. Așadar, pregătirile trebu 
înceapă. Trebuie să ridicăm no 
lente și campioni din rîndurile 
Hor care astăzi urmăresc întrecer- 
limpice la televizor și în ziare, j 
misiunea să poarte mai departe, ț. 
târgurile cele mai înalte, faima 
tivă a patriei. Iar noi, pe acee 
mai puțin grea, dar atît de frun 
de a-i face apți să reușească 
totul.

Este un gînd și un Gngajamei

GH. STANEI
maestru al sportului, ant 

al lotului de tineret la all
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CE ESTE BINE SĂ ȘTIM ■ ■ ■

LA POLO

Lista câștigătoarelor titlului olim- 
: Marea Britanle (1900), S.U.A, (1904). 
ea Britanie (1908 1912. 1920). Franța
l), Germania (1928), Ungaria (1932,
1, Italia (1948), Ungaria (1952, 1956)
talia (1960).
Partidele turneului se dispută la 

■put pe grupe. în cadrul grupelor, 
are echipă va întîlni o dată pe 
e celelalte. Primele două clasate se 
califica pentru turul următor. Ace- 

i echipe nu vor juca din nou: va 
a rezultatul primei partide.
Pentru victorie se atribuie 2 puncte, 

pentru meci nul 1 punct.
în caz de egalitate de puncte 
de golaverajul. Dacă egalitatea 
menține, atunci se va disputa 
meci.
Echipele care nu se prezintă 
suspendate pe o etapă sau 1 

te, vor pierde cu 5—0.
Turneul de polo se desfășoară la
2. 13, 14. 15, 17 și 18 octombrie.

atunci juriul va decide clasamentul. In 
orice caz nu se vor disputa meciuri 
suplimentare.

are dreptul la 
celor care de-

LA LUPTE

LA CANOTAJ

va 
se 
un

sau 
mai

Fiecare țară are dreptul să par- 
■e numai cu un echipaj la fiecare 
»ă.

LA CAIAC-CANOE

Primele probe masculine au fost 
ramate în ediția 1936 (Caiac simplu 
aiac dublu 1 000 m, canoe simplu 

1 000 m), iar \ 
în 1948 (caiac simplu

primatanoe dublu 
â feminină 
m).

La actuala
loc în _____ __ _________

minatorii și recalificări), 21 (semifi- 
i și 22 (finale).
Fiecare țară are dreptul să par- 
e numai cu un concurent la cursele 
ziduale Și numai cu un echipaj la 
pe echipe.

ediție. întrecerile vor 
zilele de: 20 octombrie

LA VOLEI

Acest sport figurează pentru prima 
în programul Jocurilor Olimpice.

Numărul maxim de jucători a 
fixat la 12 de fiecare echipă.
Turneul se 
„fiecare cu 

la fete.
Se
•te 

și
Tn

va disputa după siste- 
fiecare“, atît la băieți,

următorul punctaj: 2acordă - . ..
la victorie, 1 punct la înfrîn- 
0 puncte la neprezentare.
caz de egalitate de puncte între 

sau mai multe echipe acestea vor 
epartajate: 1) prin raportul dintre 
cile cîștigate și cele pierdute; 2) 

raportul dintre punctele realizate 
unctele pierdute. Dacă și în acest 
i caz va persista egalitatea, atunci 
7 a proceda astfel: dacă sînt egala 

echipe Vș fi luat în considerare 
itatui meciului direct dintre ele; 

sînt trei echipe sau mai multe.

nautice de la
(21 la. canotaj academic, alte 21 

iiac-canoe și 15 la iahting). 
kNOTAJUL ACADEMIC este unul 
e cele mai vechi sporturi olimpice, 
oărînd încă din anul 1900, la Pa- 
De atunci, a fost nelipsit de pe 
ram. La Tokio, schifiștii își vor 
ira forțele în zilele de 11, 12, 13 
5 octombrie, pe lacul Toda, situat 
J km de capitala Japoniei. Dintre 
: europene cu șanse mari la 
i se prezintă Germania și 
S.S. De asemenea, pentru locuri 
tașe concurează formațiile Polo- 

Franței, Olandei, Italiei, etc.
trebuie să uităm însă că schifiștii 
nului continent vor avea de supor- 
•saltul canotorilor din S.U.A., Aus- 
, Canada și chiar din țara gazdă, 

dajul nostru academic va fi repre- 
it de două echipaje; 4 fără cîrmacî 
igraț, Covaci, Tarara, Vereș) și 
(I. Petrov, Gh. Rifelt -f- O. Pău- 

i). In întrecerile olimpice prece- 
; schifiștii noștri au obținut un 
sase, în proba de 2 f.c., la Roma 
ecska, Rifelt).
, mult interes sînt așteptate între- 
; de CAIAC-CANOE. La acest 
ol, sportivii romîni și-au cîștigat 
lungul anilor un frumos renume, 

a lor afirmare olimpică a fost 
?bit de viguroasă: 3 medalii de 
la Melbourne. Leon Rotman (în 
probe) și cuplul Simion Ismail- 

—Alexe Dumitru și-au înscris nu- 
pe tabelul campionilor olimpici 

moe. La Roma, în proba de canoe 
i m Leon Rotman a cîștigat me

de bronz. De atunci, canoiștii și 
nai ales — caiaciștii romîni au 
: mari pași înainte. Cea mai spec- 
oasă confirmare a valorii for s-a 
pstrat anul trecut, la campiona- 
mondiale de la Jajce, unde țara 
tră a cucerit șase titluri și pri- 
loc în clasamentul pe națiuni. In 

, sportivii romîni au repurtat tru
se victorii la Hanovra, Essen, Co- 
aga, Snagov.

• Au apărut în program încă de la 
prima ediție a Olimpiadelor moderne : 
în 1896, prin lupte clasice, 
grea. Luptele libere au 
1908 fcat. cocoș, pană, 
și grea).
• La Tokio, luptele 

loc în zilele de 11. 12, 
brie, iar cele clasice la 16, 17. 18 și 19 
octombrie.
• Numărul de înscriși: 1 sportiv de 

fiecare categorie de greutate.
• Categoriile sînt 

și „clasice": 52, 
peste 97 kg.

categoria 
fost incluse din 
ușoară, mijlocie

libere vor avea
13 și 14 octom-

57.

LA

aceleași la „libere*
63, 70. 78, 87, 97 și

TIR

probe: armă liberă 
și talere din 1908. 
" ■' " calibru

• Cele mai vechi 
(3 poziții) din 1900, . 
Cea mai nouă: armă liberă, 
redus (trei poziții) din 1952.
• Datele de desfășurare: 15—20 oc

tombrie.
• Conform art. 29 din regulile olim

pice, în program nu figurează probe 
feminine.
• Probele sînt numai individuale.
• Numărul maxim de participant! pe 

probă: 2 
xim de 
țară.

de fiecare țară. Numărul ma- 
trăgători: 10 pentru fiecare

LA HALTERE

• Halterele și-au făcut... debutul în 
programul Jocurilor Olimpice în ediția 
din 1920 (Anvers). Atunci s-au dispu
tat întreceri în cadrul categoriilor pană, 
ușoară, semimijlocie, mijlocie și grea. 
Celelalte două categorii — cocoș și 
semigrea — și-au făcut apariția în 
program în 1948 și, respectiv, 1952.

• O singură dată s-a îrdimplat ca 
la o categorie să fie doi clștigători: 
în 1928 (Amsterdam), cînd austriacul 
Hans Haas și germanii Kurt Helbig 
au totalizat 322,5 kg la categoria 
ușoară.

• La actuala ediție fiecare țară are 
dreptul să participe cu maximum 7 hal
terofili. deci cite unul de categorie. 
Regulamentul dă dreptul, însă, unei 
țări să participe cu 2 sportivi la o ca
tegorie, cu condiția ca numărul total 
de halterofili (7) să nu fie depășit. 
Rezervele nu sint admise.

• Cintarul oficial va avea loc cu o 
oră înainte de începerea întrecerilor 
unei categorii.

Toda și Sagami
Concursul din zilele de 20, 21 și 22 

octombrie, programat pe lacul Sagami, 
la 50 km de Tokio, se anunță deose
bit de disputat, avînd în vedere va
loarea ridicată a majorității competi
torilor. Iată o scurtă trecere în revistă 
a probelor masculine:

La caiac simplu, unde vom prezen
ta pe dublul campion mondial și eu
ropean Aurel Vernescu, mai concu
rează cu șanse la primul loc sovieti
cul Pisarev, maghiarul Hesz și ac
tualul campion olimpic, danezul Erik 
Hansen. In proba de dublu, unde R.P. 
Romînă participă cu Vasile Nicoară și 
Haralambie Ivanov (tripli campioni 
mondiali și europeni), pentru locul 
întîi cei doi sportivi romîni au adver
sari dificili în „dublurile" R.P. Un
gare și U.R.S.S. In proba de caiac
4, forțele sînt și mai apropiate. Nu 
mai puțin de cinci echipaje (U.R.S.S., 
Ungaria, Germania, Romînia și Sue
dia) emit pretenții la locurile frun
tașe. La canoe simplu, reținem de pe 
lista favoriților numele lui Feneaev 
(U.R.S.S.), Koedman (Ungaria), Es- 
chert (Germania). Polakovici sau Jiran 
(Cehoslovacia) și Andrei fgorov (Ro
mînia). Echipajul nostru de dublu 
canoe va fi ales dintre canoiștii A. 
Sidorov. Igor Lipalit și „veteranul"
5. Ismailciuc. în această probă echi
pajele U.R.S.S., Ungariei și Franței, 
dețin anul acesta performanțe bu
ne. La fete, șanse mari au Esser, 
Zimmerman (Germania) și sovieti
cele Seredina, Gruzințeva. Lotul nos
tru feminin este alcătuit din Hilde 
Lauer, Cornelia Sideri și Elena Li
palit.

In fine, probele de IAHTING (cla
sele finn, star, „olandezul zburător", 
dragon și 5,5 m.) se vor desfășura în 
golful Sagami de lingă portul Enos- 
hima. Printre pretendenții la titlurile 
olimpice se află concurenții din 
U.R.S.S., S.U.A.. Suedia, Danemarca, 
Italia, Franța, dar aici surprizele sînt 
mai posibile ca oriunde.

• Fiecare concurent 
un cîntar, cu excepția 
pășesc greutatea stabilită pentru cate
goria respectivă. Aceștia vor dispune 
de o oră pentru a face greutatea re
gulamentară. In caz de depășire a ter
menului de o oră pentru prezentarea la 
un nou cîntar, atunci ei vor fi elimi
nați din concurs.

• Întrecerile se vor disputa intre 11 
și 18 octombrie, cu o zi de repaus la 
15 octombrie.

• Categoriile de greutate: cea mai 
ușoară (pînă la 56 kg), pană (56,001— 
60 kg), ușoară (60,001—67,500 kg), 
semimijlocie (67,501—75 kg), mijlocie 
(75,001—82,500 kg), semigrea (82,501 
— 90 kg), grea (peste 90 kg).

Turneul de polo, o întrecere pasionantă
Primul turneu s-a desfășurat in i960 

la Paris, deci la a doua ediție a J.O. si 
apoi s-a disputat fără întrerupere, de
venind, datorită valorii crescinde a 
echipelor, una din disciplinele sportive 
de primă importantă in cadrul J.O.

Primele ediții au fost dominate 
jucătorii britanici tare au cucerit 
patru ori medalia de aur. Din 1932
să. supremația a fost împărțită intre 
echipele Ungariei și Italiei care au 
cîștigat titlul olimpic de patru și, res
pectiv, de două ori.

Reprezentativa țării noastre și-a 
făcut debutul in 1952, la Helsinki. Ju
cătorii romîni nu au reușit insă să se 
califice, fiind eliminați de echipa 
S.U.A., învingătoare cu 6—3. Patru

de 
de 
în-

Primii luptători romîni 
participant la „libere"

Din rîndul întrecerilor care se vor 
bucura de popularitate la J.O. de la 
Tokio fac parte și luptele libere.

Cu prilejul ultimelor ediții ale J.O. 
s-a înregistrat o mai mare participare, 
ca urmare a faptului că luptele libere 
au început să fie practicate pe scară 
întinsă în toată lumea. Avîntul căpătat 
de luptele libere și la noi în țară a 
făcut ca la această ediție să ia startul 
pentru prima oară și luptătorii romîni. 
Cei patru sportivi romîni sînt: Gh. Tă- 
pălagă (cat. 52 kg), Șt. Tampa (cat. 
78 kg), Fr. Boia (cat. 97 kg) și Șt 
Stîngu (caf. 4-97 kg).

Turneul actual este deosebit de in
teresant prin numărul și valoarea con- 
curenților. Printre cei mai cunoscuți 
luptători care vor evolua pe saltelele 
din sala KOMAZAWA se numără și 
Al. Metved (U.R.S.S.), O. Vatanabe 
(Japonia), E, Vîlcev (R.P. Bulgaria), 
Al. Ivanițchi (U.R.S.S,), precum și

la-turcii Ismail Ogan, Hamid Kaplan, 
nilmaz Cenal etc.

întrecerile eliminatorii se vor des
fășura în zilele de 11, 12, 13 octom
brie, în cîte două reuniuni zilnice și în 
ziua de 14 (numai dimineața). In reu
niunea din după-amiaza zilei de 14 
octombrie va avea loc turneul final.

Față de ediția trecută a J.O., la ac
tuala ediție categoriile de greutate au 
suferit unele modificări. Noile categorii 
sînt: 52 kg (muscă), 57 kg (cocoș), 
63 kg (pană), 70 kg (ușoară), 78 kg 
(semimijlocie), 87 kg (mijlocie), 97 
kg (semigrea), 4-97 kg (grea).

Iată lista campionilor olimpici din 
anul 1960, de la Roma, în ordinea ca
tegoriilor: Bilek Ahmet (Turcia), Mc 
Can Terry (S.U.A.), Dagistanli Mustafa 
(Turcia), Wilson Shelbi (S.U.A.), Blu- 
baugh Douglas (S.U.A.), Gungor Hasn 
(Turcia), Atli Ismet (Turcia), Dietrich 
Wilfried (din echipa unită a Germa
niei).

ani mai tirziu, la Melbourne, selecțio
nata romină pierde la limită partidele 
cu Iugoslavia (2—3) și U.R.S.S. 
(3—4). dar clștigă meciurile cu Aus
tralia (4—2) și Singapore (15—1) sl 
se clasează pe locul IX. In sfirșit. la 
Roma poloiștii noștri, jucind irit'-o 
serie foarte grea, cedează in fata Ita
liei (3—4) și U.R.S.S. (2—3). In con
tinuare se comportă remarcabil și 
ocupă locul V.

Edifia de la Tokio a locurilor Olim
pice se anunță deosebit de pasionantă 
pentru iubitorii jocului de polo. In
tr-adevăr, pe lingă reprezentativele Un
gariei, Italiei, Iugoslaviei și U.R.S.S. 
(care și-au Impărtit in 1955 și in 1969 
medaliile), în plutonul fruntaș au in
trat și alte echipe, printre care repre
zentativa tării noastre și Germaniei. 
Rezultatele înregistrate in ultimii ani, 
dar mai ales in acest sezon, ne îndrep
tățesc să sperăm că poloiștii noștri 
por obține un loc fruntaș in clasamen
tul competiției. Sorții ne-au situat, ca, 
si la Roma, în aceeași serie cu Italia 
și — în plus — cu Japonia. Decisivă 
pentru calificarea in turul următor va 
fi partida cu Italia, actuala deținătoare 
a medaliei de aur. Celelalte serii sini 
alcătuite astfel: a Il-’a: U.R.S.S., Aus
tralia, Germania; a lll-a: Iugoslavia, 
S.U.A., Olanda, Brazilia; a lv-a: Un
garia, R.A.U., Belgia.

Un nou record 
olimpic — sigur!
„Jocurile" de la Tokio ne vor aduce, 

probabil, noi recorduri olimpice. Unul, 
in orice caz, este sigur. E vorba de cel; 
de la 200 m spate bărbați, unde re
cordul mondial este 2:10,9, iar cel o- 
limpic... 2:47.

Explicația trebuie căutată în faptul 
că acest record olimpic a fost stabilit 
in anul... 1900 de Ernst Hoppemberger 
și că abia acum această p'obă a fost 
reintrodusă in programul olimpic.

Programul general al Jocurilor Olimpice
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Beprazeniolivele
campioane

B. P. Bomine 
balcanice

Alexandra Nicolau pe primul loc

' ATENA, 9 (prin telefon). — Vineri 
au început în capitala Greciei întrece
rile din cadrul primei ediții a Jocu
rilor balcanice de tenis de masă. Par
ticipă sportivi și sportive din R. P. 
Romînă. R.S.F. Iugoslavia, R. P. Bul
garia și Grecia. Țara noastră este re
prezentată de Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu, Eleonora Mihalca, Do
rin Giurgiucă, Radu Neguleseu, Adal
bert Reti și Marius Bodea.

Balcaniada a fost deschisă cu parti
dele pe echipe femei și echipe bărbați. 
In ambele probe, un succes deosebit 
au obținut sportivii romini care au 
cucerit titlurile respective.

în proba pe echipe femei, formația 
R. P. Romîne a întrecut pe rînd, cu 
același scor: 3-0, reprezentativele
R. S. F. Iugoslavia, Greciei și R. P. 
Bulgaria. Rezultate tehnice: R. P. 
Romînă — R. S. F. Iugoslavia 3-0: 
Mariș Alexandru — Roth 2-0 (14, 14), 
Ella Constantinescu — Pire 2-1 (—15, 
12, 13), Maria Alexandru, Ella Con
stantinescu — Pire, Roth 2-0 (16, 16); 
R. ,P. Romînă — Grecia 3-0: Eleonora 
Mihalca — Skrivanu 2-0 (11. 11), Ella 
Constantinescu—Louka 2—0 (6, 16), 
Maria Alexandru. Ella Constantinescu 
— Skrivanu. Louka 2-0 (19, 18); R.P. 
Romină — R. P. Bulgaria 3-0: Maria

Alexandru — Khristova 2-0 (12, 
Ella Constantinescu — Neykova 
(10, 6), Maria Alexandru, Ella Con
stantinescu — Ivanova, Khristova 2-0, 
(M, H).

Proba pe echipe bărbați a dat loc 
’i revenind 

teb- 
5-0 : 
17). 
14), 
(13, 
2-0, 
2-0 

Bul-

9),
2-0

la o lupta strînsă, victoria 
tot sportivilor romini. Rezultate 
nice: R. P. Romînă — Grecia 
Giurgiucă — Maudilos 2-0 (5, 
Bodea — Cristodulatos 2-0 (14, 
Neguleseu — Gianakopulos 2-0 
11), Giurgiucă — Cristodulatos 
(11, 9), Neguleseu — Mandilos 
(7, 10), R. P. Romînă — R. P. 
garia 5-1: Giurgiucă — T. Velikov 
2-0 (8, 13), Neguleseu — P. Velikov 
0-2 (—17, —11), Reti — Gerdgikov 
2-1 (—19, 17, 15), Giurgiucă — P. 
Velikov 2-0 (12, 11), Reti — T. Veli
kov 2-0 (20, 17), Neguleseu — Gerd
gikov 2-0 (9, 14); R. P. Romînă — 
R. S. F, Iugoslavia 5-2: Giurgiucă — 
Vecko 0-2 (—16, —15), Reti — Korpa 
0-2 (—10, —20), Neguleseu — Sur- 
bek 2-1 (17, —17, 12), Giurgiucă — 
Korpa 2-1 (—15, 14, 16), Neguleseu— 
Vecko 2-1 (20, —19, 18), Reti
Surbek 2-0 (16, 16), Neguleseu 
Korpa 2-0 (20, 20).

Sîmbătă și duminică vor avea 
probele individuale.

Azi la „Dinamo“

Meciul etapei șl al sezonului:
Dinamo Steaua

la turneul internațional de la Emmen
La Emmen (Olanda) a luat sfîrșit cea de a IX-a ediție 

a tradiționalei competiții de șah feminin „Turneul Dan- 
Ioon“, cu participarea reprezentantelor a șase țări. La 
capătul celor 7 runde ale turneului, victoria a revenit 
campioanei de șah a Romîniei, maestra internațională 
Alexandra Nicolau. Ea a terminat neînvinsă, cu un total 
de o>/2 puncte. De remarcat că este a doua victorie con
secutivă a Alexandrei Nieolau în turneele organizate de 
uzinele Danloon din Emmen. Anul trecut, campioana noa
stră a ocupat primul loc, la egalitate cu șahista iugoslavă 
Katia lovanovici.

Iată clasamentul final al turneuluit 1. Alexandra Nico
lau (Romînia) 5‘/j puncte (din 7 posibile), 2. Kori Vreeken 
(Olanda) 5 p. 3—-4. Tereza Stadler (Iugoslavia) și Edith 
Bitek (Ungaria) 41^ p, 5—6. Fanny Heemskerk (Olanda) 
și Eva Rinder (R. F. Germană) 2*/^ p, 7. Rita Timmer 
(Olanda) 2 p, 8. Mira Litnianowicz (Polonia) U/s p.

La întoarcerea în țară, maestra internațională Alexan
dra Nicolau a făcut ziarului nostru următoarea declarație: 

„Turneul Danloon s-a bucurat și în acest an de un

frumos succes de participare. întrecerea ă fost intere
santă și a furnizat partide de un bun nivel. De la început, 
am împărțit conducerea în clasament cu iugoslava Stad
ler. Apoi, m-am distanțat la jumătate de punct, iar în în
cheiere am jucat prudent, făcînd remiză cu concurenta mea 
cea mai apropiată, campioana olandeză Vreeken. Am cîști
gat patru partide și am remizat trei. Cea cu maghiara 
Bilek, decisă în 22 de mutări, a primit aprecieri favorabile 
din partea celor prezenți la întrecere".

Adresăm și noi felicitări campioanei de șah a țării, care 
culege încă un frumos succes internațional.

RD. V.

Turneul de la Zinnowitz
După S runde, în turneul 

de șah de la Zinnowitz, In 
fruntea clasamentului se a- 
tlă Ghițescu (Romînia), Bog- 
danovici (Iugoslavia) Me
eting (R.D.G.) — toți ou

cite 3 puncte. . In runda a 
4-a, Ghițescu a terminat re
miza cu Baumbach (R.D.G.), 
iar în runda 5-a, reprezen
tantul țârii noastre l-a învins 
pe Maliah (R.D.G.),

Ion Țiriac, triplu campion al țării
Azi se dispută finala la simplu femei

Nu s-ar putea spune că etapa a VI-a 
a campionatului republican. prezintă 
puține incertitudini. Dimpotrivă. Sînt 
programate jocuri destul de echilibra
te, unele chiar foarte echilibrate, ast
fel că rezultatele lor stau sub semnul 
întrebării. în orice caz, echipele favo
rite vor trebui să lupte din toate pu
terile pentru a obține decizia. în a- 
ceastă situație se vor găsi și Dinamo 
Bacău, în meciul cu Voința Sighișoa
ra, și Știința Petroșeni, în cel cu 
Știința Galați, și Dinajno Brașov în 
intîlnirea cu Știința Tg- Mureș la 
băieți, sau Știința București la Timi
șoara, Rapid în partida cu Confecția 
la fete. Astfel de partide sînt și în 
seria a H-a a campionatului.

Peste toate aceste jocuri însă, se si
tuează, prin prestigiul echipelor și pers
pectivele spectacolului, „derbiul etern* 
Dinamo București—Steaua București, 
care domină întreaga etapă și chiar 
campionatul. Meciul de azi, de la „Di- 
namo*, nu mai are nevoie de recoman
dări ; se prezintă singur: în rîndul 
celor două echipe activează marea 
majoritate a „mondialilor*, în frunte 
cu 1 vănescu, Nodea, Redl, Hnat, Oțe- 
lea (deci, pentru public prilej de re- 
întblnire cu cei care au cucerit titlul 
mondial la Praga) ; de cîțiva ani a- 
ceste echipe își dispută cu regularitate 
titlul de campioană; Dinumo (actuala 
campioană) și Steaua sînt incontesta- 

cele mai bune formații din țară,

L Dinamo
2, Steaua

5 5 0
5 4 1

0 111:52
118:69o

10
9

Și, 'n final, o dorință, a
iubitorilor acestui sport :

șinoastră 
derbiul de 
pentru ca-

a 
astăzi să ofere o întrecere 
litate, desfășurată într-o perfectă notă 
de sportivitate, să fie un adevărat 
„festival al handbalului", demn de re- 
numele cucerit de țara noastră în a- 
cest sport.

Din restul etapei reținem 
masculină — importantă — de la Re
șița, dintre C.S.M. (locul 1) și Știința 
București (locul 3), precum și meciu
rile feminine Mureșul Tg. Mureș— 
Știința Cluj, S.S.E. Timișoara—Știința 
București și Progresul București—Rul
mentul Brașov.

partida

Ca în fiecare an, finalele campio
natului țării au atras numeroși specta
tori, dornici de a vedea un tenis de 
calitate. Așteptările lor au fost în bună 
parte satisfăcute. Meciurile decisive 
au oferit adesea faze spectaculoase, 
momente de luptă caracteristice acestui 
sport, care cere deopotrivă forță și vir
tuozitate tehnică. Din păcate, jocul 
multora dintre finaliști a fost lipsit de 
constanță. După schimburi de mingi 
pasionante, au urmat ratări, greșeli 
inexplicabile, spectacolul avînd de su
ferit.

Aceasta s-a vădit mai cu seamă în 
prima finală încheiată, cea de dublu 
bărbați. Joi s-au întrecut în ultimul 
meci perechile Țiriac—Serester și Boa- 
ghe—Dron. Primii se calificaseră destul 
de greu în fața tinerilor Popovici—I. 
Năstase: 6—8, 6—1, 7—5, 6—2; în 
timp ce ceilalți finaliști au fost de
semnați învingători fără joc prin aban
donul perechii Mărmureanu—G. Năs
tase. Finala a început într-un ritm 
vioi. Deseori, experiența și impetuozi
tatea lui Țiriac — bine secondat de 
Serester — au fost contracarate de 
dîrzenia și promptitudinea în riposte 
a dublului nostru pentru „Cupa Galea". 
Boaghe și Dron au dat multe voleuri 
aplaudate, primul în special excelînd 
la fileu. In setul doi, conduși cu 5—2, 
ei egalează, însă apei sînt întrecuți în 
prelungiri. De aici jocul și-a pierdut 
din interes, urmează o serie de schim
buri slabe și meciul revine fără difi-

(Di-

PESTE CÎIEVA IILE CONCURS SPECIAL „PR0N0fMS“

cultate cuplului Țiriac—Serester 
namo) cu 6—3, 7—-5, 6—1.

Ion Țiriac și-a continuat seria 
toriilor ieri după-amiază cînd a dispus 
neașteptat de rapid (35 de minute) de 
C. Popovici. Jocul n-a avut istoric, 
superioritatea lui Țiriac fiind evidentă. 
Toate încercările învinsului de a lua 
inițiativa au fost anihilate de forța lo
viturilor campionului. I. Țiriac (Dina
mo) cîștigă cu 6—2, 6—1, 6—2.

Dublul mixt a prilejuit lui Țiriac cu
cerirea celui de al treilea titlu. In 
semifinale, M. Ciogolea—Țiriac elimi
nă cu 6—1, 6—3 pe V. Rado—C. Năs
tase, iar J. Namian-Boboc — Boaghe 
trec de E. Roșianu — I. Năstase: 6—2 
6—4, Finala nu s-a ridicat la nivelul 
așteptărilor decît în prima parte, cînd 
întrecerea a fost mai echilibrată și toți 
cei patru competitori au reușit mingi 
frumoase. Pe măsură ce jocul înainta, 
superioritatea lui Țiriac pe de o parte 
și inconstanța lui Boaghe pe de altă 
parte (păcat de smeciurile sale fru
moase !) 
victoriei 
Mariana 
cu 6—3,

Tripla 
riță toate aplauzele. Mai puțin însă 
unele ieșiri care diminuează ținuta 
sportivă a unui adevărat campion. Ți
riac este prea bun jucător pentru a 
avea nevoie de acele mici artificii (vo
ciferări, gesturi teatrale, persiflări...) 
menite să enerveze pe adversar. Fără 
ele, victoriile lui Țiriac ar fi mai fru
moase».

vic-

au făcut să încline balanța 
în favoarea dinamoviștilor t 
Ciogolea și Ion Țiriac cîștigă 
6—4.
victorie a lui Ion Țiriac tne-

Ca și la dublu bărbați, titlul a ră
mas în posesia cîștigătorilor de anul 
trecut și la proba de dublu feme' . Eca- 
terina Horșa (Știința) și Hwin/ha 
Zurălău (Steagul roșu Brașov) au în
trecut din nou pe Julieta Namia-Boboc 
și Eleonora Roșianu. Finala a fost de 
un nivel slab, învingătoarele detnon- 
strînd doar mai multă hotărîre în ac
țiuni. Scor fițial: 6—2, 7—5 pentru 
Horșa—Zurălău.

Finala de simplu feminin, opunînd 
pe deținătoarea titlului Julieta Namian- 
Boboc și tînăra sa adversară Iudith 
Dibar, nu s-a mai putut disputa ieri, 
urmînd să aibă loc azi la ora 15,30 pe 
terenul Progresul. Facem o paranteză 
necesară. Această prelungire nedorită 
a programului finalelor a fost cauzată 
de o proastă planificare a secretaria
tului competiției (A. Schmidt și lones- 
cu-Nanciu). Tot din aceeași vină pro
gramul ultimei zile a început și s-a 
încheiat prea de vreme, majoritatea 
spectatorilor neputînd urmări finala da 
simplu masculin.

încheiem trecerea în revistă a cam
pionatelor republicane cu rezultatele 
întrecerilor de juniori (17—18 ani). La 
simplu băieți, Ilie Năstase (Steaua) 
și-a adjudecat victoria în fața brașo
veanului I. Kerekeș cu scorul conclu
dent de 6—2, 6—1, 6—3. La fete a fost 
o finală mult mai disputată. Vera Rado 
(Știința Cluj) a cîștigat în prelungiri 
în fața Agnetei Kun : 1—6, 6—4, 7—5. 
Finala la dublu: Țereanu (Progresul), 
I. Năstase (Steaua)—Kerekeș, Dumi
trescu (Steagul roșu) 6—1, 1—6, 6—1, 
6—1.

6z7
cu jocul cel mai spectaculos, dar și 
cel
am mai putea adăuga ? Poate forma
țiile, dar antrenorii celor două echipe 
nu sau fixat încă 
care ta fi înscris pe
(sigur este că va fi cel mai bun lo 
ora actuală). Notăm 
mele rezultate dintre
natul 1963—64) : 10—8 pentru Steaua, 
13—13, 9—8 și 16—12 pentru Dinamo, 
'precum și situația celor două echipe 
în clasament ;

mai eficace. La toate acestea ce

asupra „li"-ului 
foaia de arbitraj

în schimb ulti- 
ele (în campio-

• La 14 octombrie are loc un nou 
concurs special Pronoexpres la oare 
se atribuie suplimentar:

4 AUTOTURISME (1 „Moscvici", 1 
.Figt—600“, și 2 
motociclete, televizoare, 
terete, mașini de cusut, 
lat rufe și numeroase 
premii de valoare.

• Se extrag în total
(în trei faze), spre deosebire de con
cursurile obișnuite la care se extrag 
8 numere. Aceasta demonstrează șan
sele mărite de cîștig pe care le oferă 
concursul special Pronoexpres din 14 
oetonibrie.

• Și variantele cn 5 numere (cate- 
a Il-a de la premiile suplimen- 
pot obține autoturisme, dacă nu 
premii la categoria I a extrage- 
suplimentare.

.Trabant-Combi"), 
frigidere, mo- 

mașini de spă- 
alte asemenea

22 de numere

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

MUSCELUL C. LUNG și STEAUA - 
CIMENTUL MEDGIDIA de azi. de la 
ora 18 din sala Floreasca, biletele se 
găsesc la casele din str. Ion Vidu și 
Pronosport cal. Victoriei nr. 2. . După 
amiază, biletele se găsesc la sală. A- 
celeași case vînd și bilete pentru jocuri
le de baschet din prima etapă a cam
pionatului republican, de duminică ll.X 
de la ora 8,30 din sala Floreasca.

★
La bazinul acoperit Floreasca func-' 

ționează cursul de inițiere la înot pen
tru copii. înscrieri și informații la ba
zin și la telefon nr. 11.64.06.

SPORTUL POPULAR
Pag. o 6-a Nr. 4531

goria 
tare) 
apar 
Hlor

PBIMII C1ȘT1GATOBI DE AUTOTURISME
IIILA SPOBTEXPBES TB1M.

Pînă acum, s-au prezentat 
ția generală Loto-Pronosport 
cîș.tigători de autoturisme de 
cursul Sportexpres trim. III.

ION BACIU din Bacău și
IOSIF din Deta. Reg, Banat — cîte un 
„MOSCVICI**, OVADIA LEVY din Bucu-

PATRU
AUTOTURISME
LA 
CONCURSUL 
SPECIAL

SPELLA

redactată de Loto-Pronosport

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

la Direc- 
urmă torit 
la con-

Criștilui"

numere :
36 41

Fond de premii : 756.411 lei
Tragerea următoare va avea loc 

București.
Rubrică

PRONOSPORT

rești un „SKODA-OCTAVTA", STRUN- 
GARU VASILE din Gura Humorului 
— un „FIAT-600“.

Sînt așteptați să sosească șl alți cîș- 
tlgătorl. Loto-Pronosport Invită pose
sorii de bilete cîștigătoare de autotu
risme să se prezinte la Direcția ge
nerală pentru a-șl ridica premiile.

Se aduce la cunoștința partieipanțl- 
lor care au jucat la concursul supli
mentar „PRONOSPORT-O LIMP IC",- că 
tragerea la sorți a AUTOTURISMULUI 
„FIAT-6Ș0" va avea loc astăzi la orele 
15,30 la sediul Direcției generale Loto- 
Pronosport din Calea Victoriei nr. 0 
București. ’

Premiile concursului Pronosport nr. 40 
din 4 octombrie 1964.

Categoria Ir 179,5 variante a 534 
lei. Categoria a Il-a : 1.867,5 variante 
a 29 lei. Categoria a IlI-a i 8.153,0 
variante a 10 lei.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-central din 9 optonibrie 
1964 au fost extrase din urnă următoarele

62 84 71 78 51 27

47. Premii suplimentare : 31 71

în trecere pe șoseaua in- . 
lemațiorială București—Cluj 
—Oradea faceți un popas La j 
Izvorul Crișului.

Peisajul deosebit de pito- ’ 
resc al acestui punct turistic 
a fast recent îmbogățit cu un I 
frumos bufet cu terasă, al , 
cooperației de. consum unde. 
puteți servi diferite prepa
rate la grătar și un bogat ’ 
sortiment de băuturi alese.

Nu uitați deci să vizitați < 
bufetul „Izvorul
situat pe șoseaua intemațio- 

București—Clui—Ora-



TELESPORT
Semne vizibile și invi

zibile marchează o certi
tudine : ne aflăm în săp- 
tămîna olimpică. Se mai 
înlocuiește o lampă obo
sită, se mal reglează 
imaginea pe verticală, se 
mai, se mai...

Olimpiada este la 
actuală subiectul nr. 
ruturor categoriilor 
telespectatori, cu și 
aparat. Așadar, toată lu
mea este în așteptarea 
marelui eveniment, care 
va strînge în jurul mici
lor ecrane 
milioane de 
tul nostru 
ne a promis 
retransmisii 
de zi. Șl.
ceea ce va realiza echipa 
de specialiști plecată la 
Tokio pentru a înregistra 
pe peliculă cele mai bu
ne performanțe ale soli
lor sportului romînesc. 
In prealabil însă ne-a 
prezentat un prolog frag
mentat, un fel de punere 
în temă deosebit de in
teresant : plecarea celor 
trei grupe de sportivi ro- 
mîni. sosirea în capitala 
Japoniei, aspecte pito
rești din satul olimpic și 
încă multe altele înca
drate în același subiect.

Dintre programele pre
zentate curent subliniem 
din nou o reușită trans
misie directă din sala 
„Dinamo“. Ca șl în cele 
precedente, din seria în
cepută mai de mult, mun
ca de instruire a junio
rilor a fost un adevărat 
recital al tinereții, forței 
șt talentului. ~ 
nea. 
luni, un 
(secvențe 
tară și 
din care 
cîteva imagini din parti
dele <te 
(tineret) — 
Manchester 
tenham. In 
deopotrivă, 
jocului a putut fi urmă
rită în condiții optime Și 
datorită faptului că balo
nul fiind de culoare 
deschisă (galben sau alb) 
se profila într-un contrast 
perfect 
nușiu 
Este 
teva
subiectul 
Dar, 
Olimpiada trece, 
pionatui rămîne.

ora
1 al 

de 
fără

milioane și 
oameni. Pos- 
de televiziu- 
două ore de 
filmate, zi 

în supliment,

De aseme- 
,TeIesportul“ de 

mozaic bogat în 
interesante din 

de peste hotare 
am desprins cele

fotbal R.P.R. 
R.A.U. și 
United-Tot- 

amîndouă, 
desfășurarea

pe 
al 

drept 
zile

fondul ce- 
stadionului. 

că la cî- 
de Olimpiadă
pare desuet, 

vorba proverbului, 
...carn

L. R.

55Galați1

Urări olimpice
Gimnastelor noastre

Primele fie elp 
Pe orice..» paralele !

Vioricăi Vlscopoleanu

dorim ca nici o minge 
Să nu aibă,., bon de poartă!

Olgăl 
profesie

Orban, de 
translatoare

Fii la lungime, 
La... înălțime !

Boxerilor noștri.

Doar Ca medaliați,
Să fie... numărați!

T1T1 GHEORGH1U-
Vaslul

Lui Datcu
Ca portar, cred, vel 

respinge 
Orice șut cu multă artă.

Cu tenorul Ion Buzea
despre prima sa pasiune: voleiul
Totul a pornit de la 

un... reproș : „Mă sur
prinde că în pagina dv. 
„Magazin sportivi 
s-au 
care 
dintre artă și 6port, n-ara 
apărui în preajma celui 
de-al III-lea Festival in
ternațional „George Enes- 
cu“ și nici după termi
narea lui, cîteva rînduri 
despre tenorul Ion Bu« 
zea, laureat al acestui 
concurs și fost jucător do 
volei de categoria A“.

Interesantă descoperire! 
Dar fără tov. inginer I, 
Pleșoianu, care ne-a a- 
dresat rîndurile de mai 
sus, poate că n-am fi fă
cut-o niciodată. Nu ne 
gîndisem că apreciatul 
tenor al Operei de Stat, 
Ion Buzea, este una și a- 
ceeași persoană cu volei
balistul care nu mai 
parte dccît acum 7 
era unul dintre cei 
temuți „bombardieri" 
Științei Cluj...

Dar cine l-a văzut 
scenă și mai ales pe stra
dă, a intuit desigur că are 
de-a face cu un fost spor
tiv, dacă nu chiar cu unul 
actual. Tenorul Ion Buzea 
are un corn cu adevărat 
atletic, ilustrat de altfel 
și de raportul dintre înăl
țime și greutate : 1,83 m, 
83 de kilograme.

— Aceeași greutate o 
aveam și cînd făceam 
sport de performanță. Si, 
bineînțeles, și aceeași... 
înălțime, ne spune zîm- 
bind Ion Buzea. Aceasta 
se explică, poate, prin 
faptul că merg mult pe 
jos și, cînd am timp, sînt 
în stare să înot ore în
tregi. Îmi pare rău 
ocupațiile nu-mi îngăduie 
să consacru mai mult 
timp sportului. Mi-ar fo
losi mult I Și așa, anii 
de activitate sportivă in
tensă din vremea studen
ției mă ajută enorm în

", unde 
publicat materiale 
au arătat legătura

activitatea artistică. Ciută- 
rețul de operă trebuie să 
depună un efort deosebit 
și este necesar să ai o 
mare rezistență fizică și o 
bună respirație. Și dato
rită sportului, am și una 
și alta.

— Pînă cînd ați făcut 
sport de performanță ?

— - Piuă prin 57—58. 
Am fost coleg de sport 
cu Sușelgscu, Medianu etc, 
iar dintre cei care acti
vează și astăzi cu Hora-

de- 
ani 
mai

țiu Nicolau. De două ori
— în 1954 mi se pare
— am fost și în lotul na
țional.
Au fost

— Ce 
cum ?

— 30

Dar n-am jucat, 
alții mai buni...
vîrstă aveți a-

— Asta înseamnă că ați 
abandonat sportul la 23 
de ani. E 
„trădare" !

— N-aș fi 
drumul meu 
fi rămas cel 
mă pregătisem, dar, cînd 
era gata să termin Facul
tatea de Geologie Mi
nieră și pe cea de Științe 
Naturale am fost „răpit" 
de zeița... Euterpe și cum 
eram în întârziere pe a- 
cest nou făgaș, a trebuit 
să sacrific sportul.

— In încheiere vreți să 
ne împărtășiți o amintire 
plăcută legată de sport ?

—- Sînt multe. O să 
mă refer însă la cea mai 
recentă : reîntâlnirea mea, 
în vara aceasta, la mare, 
cu o serie de vechi prie
teni, voleibaliști cu care 
am jucat în urmă cu 
cițiva ani alături sau de 
partea cealaltă a fileu- 
lui. Cu acest prilej am 
schimbat și cîteva „mingi", 
constatând cu satisfacție 
că digitația este încă des
tul de bună. Dar unde e 
detenta de altădată ? 
M'i-arn dat seama că spor
tul nu-i iartă pe cei care 
îl abandonează... Dar sper 
să-mi 
mult 
rim 
rea !

o adevărată

făcut-o dacă 
în viață ar 
pentru care

fac curînd 
timp și să 
împreună...

mai 
sărbăto- 
împăca-

că

de ani. 1ULIANA JULEA

Un meci de box
care a durat a secunde!

Această îniîlnire-„ful- 
ger“ s-a petrecut la Iași, 
cu prilejul primei etape a 
campionatului R.P.R. de 
box pe echipe, în care au 
încrucișat mănușile bo
xerii de la C.S.M.S. Iași 
și Olimpia București.

Gongul a sunat începu-

Hitachi osana 3-0 (l-o)

Pregătirea ta
Drept să-ți spun o ipoteză: 
Ce-ar fi dacă ai traduce 
„Campioană"-n... japoneză?

produce

Aruncătoarelor de 
disc Lia Manoliu și 
Olimpia Cataramă

Eu, cu bucurie mare, 
Ca urare le prezint
Un... disc cu o imprimare: 
Valsul „Aur și Argint".

Floretistului lone) 
Drîmbă

Despre tine cu 
Ni s-a spus: e o 
Sper să aflu in
Că speranța... s-a-mplinit!

Trăgătorilor 
proba de talere

Fiecărui talerist
Tin să-t spun, ba chiar 

insist :
In special la... farfurii
Nu dorim... economii !

Pregătiri... olimpice.

Fără cuvinte
Fără... excepții.
Desene de N. CLAUD1U

LECȚIA DE GEOGRAFIE

constanță 
speranță! 
sfirșit

I. CHIVU

DE 9 ORI
A deveni campion o- 

limpic, a cuceri o meda
lie la Olimpiadă este vi
sul cu adevărat de... aur 
al oricărui sportiv. Cu 
atît mai mult se cuvin 
subliniate performanțele 
unor sportivi care au 
reușit de mai multe ori 
să-și încununeze fruntea 
cu laurii olimpici.

Din acest punct de ve. 
dere recordul îl 
finlandezul Paavo

deține
Nurmi

— „mașina de alergat1-
— care participînd la 
trei Olimpiade (1920, 
1924 și 1928) a rupt de 
nouă ori firul de la sosi
re. Cinci din aceste 9 
medalii au fost cîștigate 
la o singură Olimpiadă 
(1924): 1 500 m,

mpia<
3000 m

— De unde se extrage cel mai mult aur?
— De la Tokio sub formă de... medalii olimpicei

Desen de AL. CLENCI U

(echipe), 5 006 m, 10 000 
m cros (individuali și pe 
echipe).

Lui Nurmi îi urmează, 
cu 8 medalii, un atlet 
puțin cunoscut generații
lor noi: americanul Ray 
Ewry, supranumit „omul 
de gumă". El a cucerit 
aceste 8 medalii la sări
tura în înălțime, la triplu 
salt și la săritura în lun
gime... de pe loc.

Cu 7 medalii figurează 
doi mari sportivi de dată 
mai recentă. Este vorba 
de gimnastul sovietic Vic
tor Ciukarin și de scri- 
merul maghiar Aladar 
Gerevich. Performanța 
lui Gerevich are o notă 
în plus de senzațional,

Vom fi cu voi, alături!
In fabrică, pe-ogor, pe marea-albastră, 
Oriunde-n ziua-aceea ne-om afla, 
în fiecare inimă a voastră.
Un milion de inimi vor batea.

Vom fi in preajma voastră aer, soare. 
Încredere în forțe tind luptați 
Cu voi alături, lingă fiecare, 
Suporteri neuăzuți și-nflăcărați.

J. 0.

Ne aflăm intr-un autocar elegant 
care-și face cursa pe ruta Dorobanți — 
Magheru — Victoriei. „Oamenii oceane
lor" poartă costume de seară, au gulere 
albe imaculate — tari. Parcă ne aflăm 
într-un salon diplomatic în mișcare. Cu 
cîteva săptămîni în urmă oamenii aceș
tia navigau în imensitatea Pacificului, 
simțind în spate respirația amenințătoare 
a taifunului...

Victor Orban, căpitanul navei oceanice 
„Galați", povestește această călătorie u- 
nică din viața echipajului. O dată e pri
ma cursă a unei nave.

— Și cu sportul...?
— Sînt o mulțime de chestii... In fie

care luni noaptea, Ion Buzoianu, radio
telegrafistul șef al navei lua legătură cu 
țara Și printre primele noutăți pe care 
le cerea erau rezultatele etapei de du
minică la fotbal și clasamentul catego
riei A. A doua zi acestea erau afișate 
pe un avizier special. Adesea, Ion Buzo
ianu le „publica", în prima ediție... in
vers. Suporterii păcăliți trăiau clipe de 
amărăciune pînă cînd rezultatele erau a- 
fișate oficial și astfel „suferințele" se 
transferau la cei ce rîseserft cu cîteva 
ceasuri înainte...

— Bănuiesc că asta nu epuiza viața 
sportivă a echipajului...

— Nicidecum. Echipajul nostru e tînăr 
și mai toți avem suflet sportiv. De alt
fel, în ciuda faptului că nu există încă 
o asociație sportiva pe navă, am și sus
ținut o întâlnire... internațională. La

Osaka, în timp ce așteptam să preluăm 
nava, am alcătuit o echipă de fotbal șl 
am jucat cft formația Hitachi, din loca
litate, pe care am întrecut-o cu 3—0. Un 
gol l-am înscris eu, iar pe celelalte două 
Ghebauer șl Zamfirescu. Dacă vreți, vă 

Stuparu, Toma,dau și pe cei remarcați: 
Brînzău, Constantin...

In timpuj cursei spre țară — care a 
durat 40 de zile — pe 
volei și șah. întindeam o plasă — avem 
destule — Intre doi pontill, se formau 
două echipe de cîte patru oameni și 
meciul începea. Băieții au propus ca ar
bitrul jocurilor să fiu eu. Asta ca să 
evităm contestațiile și protestele jucăto
rilor.

Si n-au fost?
_ Păi, poți să contrazici căpitanul ! ?
Victor Orban zîmbește și continuă po

vestirea, reconstituind secvențe din fil
mul acestei curse de 40 de zile, pe ruta 
Osaka—Galați. In stingă și in dreapta 
noastră se desfășoară peisajul de beton 
și sticlă al orașului. „Căpitanul" autoca
rului, șoferul Teodor Enache, își stopea
ză „nava" în piața Palatului și oamenii 
oceanului coboară. Cițiva au bilete la un 
concert simfonic, la Sala Palatului, alții 
se îndreaptă spre cinematograf, iar ma
joritatea își propun sâ se plimbe pur și 
simplu pe marile bulevarde ale orașului.

Așa, ca marinarii de cursă lungă în 
Zilele cînd nava stă in port.

VALENTIN PAUNESCU

bord s-a jucat

tul primei reprize dintre 
„greii" Tache Dumitroaie 
(C.S.M.S.) și Florin 
Preutețescu (Olimpia). In 
aceeași clipă Dumitroaie 
a trecut la atac. O ava
lanșă de pumni și, grog
gy, Preutețescu a fost a- 
bandonat de antrenorul 
său.

Trecuseră doar 3 se
cunde de la începutul me
ciului...

EUGEN URSU 
corespondent

V1NTILESCU și 
DUMITRU 
URZICENI. 
tele celor 
pînă 
Mondiale" 
1960 : Real 
tevideo : 
Madrid 
Real 
5-1);

GH.
DRAGAN, 

Iată rezulta- 
5 ediții de 
ale „Clapei 

inter-cluburi : 
Madrid (Mon- 

Penarol — Real 
0—0. Madrid :

Madrid — Penarol 
1961 : Penarol 

(Lisabona : Benfica—Pe
narol 1—0, Montevideo : 
Penarol — Benfica 5—0,

Montevideo : Penarol—
Benfica 2—1) ; 1962 :
Santos (Rio de Janeiro : 
Santos—Benfica 3—2, Li
sabona : Santos—Benfica 
5—2) ; 1963 : Santos (Mi- 
lano: Milan—Santos 4—-2, 
Rio de Janeiro : Santos— 
Milan 4—2, Rio de Ja
neiro : Santos — Milan 
1—0) ; 1964 : Internazio- 
nale (Buenos Aires : In- 
dependiente — Interna- 
zionale 1—0; Milano : In- 
ternazionale — Indepen-

acum

De ne-om afla in schimburi, la cuptoare, 
O șarjă-n cinstea voastră vom turna.
Cu litere de foc. strălucitoare, 
„Victorie, băieți", vă vom ura.

Din munți și văi și pină-n marea-albastră. 
Vom ridica paharul plin cu vin
Și-om închina cu toți in cinstea voastră 
Și poate că vom lăcrima puțin.

Dar nu va fi un semn de slăbiciune, 
Ci de minarie, dragoste fierbinte. 
Pentru sportivi ce înalță-n lume 
Renumele Republicii iubite.

PAUNA RAZVAN

prin faptul că aceste 7 
medalii au fost cucerite 
la 6 ediții ale Jocurilor 
Olimpice, dintre care pri
ma a fost cea din 
iar ultima cea din 1 
cînd Gerevich avea 
proape 50 de ani.

Lista celor care 
cucerit 6 medalii de 
este mai mare. Ea 
prinde pe gimnaștii 
vietici Boris Sahlin 
Larisa Latînina. pe scri- 
merii italieni Nadi și 
Mangiarotti, pe caiacis. 
tul suedez Gert Fredriks- 
son și pe scrimerii ma
ghiari Pal Kovacs și Ru
dolf

9 
cîte 
aur 
și înotătorul 
Johnny Weismuller, de
venit apoi actor de cine
matograf: a fost creato
rul lui „Tarzan"), iar 25 
au cîștigat cîte 4 titluri 
de campioni olimpici. 0- 
landeza Fanny Blankers- 
Koen este prezentă pe 
lista acestora din urmă, 
cele 4 medalii fiind cu
cerite cu prilejul J.O. din 
1948.

După cum se știe, unul 
dintre sportivii noștri, 
Leon Rotman, a obținui 
și el o performanță re
marcabilă: două medalii 
olimpice. Și, sîntem con
vinși, că în acest album 
al multiplilor campioni 
olimpici, după Tokio va 
figura și Iolanda Balaș. 
Și, poate, ceilalți doi me- 
daliați de la Roma, Ion 
Dumitrescu și Dumitru 
Pîrvulescu, precum și 
veșnicul tînăr Simion Is- 
mailciuc, învingător în 
1956, la Melbourne.

1932,
1960, 

a*

ali 
aur 
cu- 
so- 

și

Karpati.
sportivi au cucerit 
5 medalii olimpice de 
(printre ei figurează 

american

diente 2—0; Madrid : In- 
ternazionale — Indepen- 
diente 1—0).

MARIN GOSTICA. CO
MUNA POIENI. N-am 
nici o cunoștință printre 
bucătarii japonezi, ca să 
vă pot da un răspuns 
exact, dar în nici un caz 
nu poate fi vorba de 
660.000 de feluri de min- 
care. Este o cifră la eare

a- 
de 
de 
al

nu se ajunge, cred, 
dunînd toate felurile 
mîncare ce se prepară 
la un capăt la altnl 
pămintnlui.

MARIN NASTASE, 
CONSTANȚA. în Bucu
rești, primul meci de fot
bal „în nocturnă" a avut 
loc pe terenul „Romco- 
mit", pe locul uude se 
află acum Facultatea de 
Științe Juridice.

PAVEL ȘTIRBU, CO. 
MUNA JOSENII BIRGI- 
ULUI. 1. In boxai profe
sionist, campion mondial la 
categoria coepș este brazi
lianul Eddie Joffre, iar 
Ia semigrea americanul 
Eddie Pasrano. — 2. Un 
record este valabil pînă 
ce... apare altul. El nu-și 
pierde valabilitatea dacă, 
ulterior, sportivul care îl 
deține s-a retras din 
sport. Jese Owens aban
donase 
tică de 
de ani 
săritura în lungime (8.13 
in) a continuat să stea 
în picioare.

ION STOIANOVICI, 
PLOIEȘTI. în meciul de 
fotbal Romînia—Albania 
dispwtat la 25 mai 1947 
la Tirana (scor 4—0 pen-

activitatea alte
rnai bine de 20 

și recordul lui Ia

tru noi), am aliniat ur
mătorul „unsprezece": Lă- 
zăreanu — Ritter, Novac 
— Băeuț, Mari, Petsehov- 
sebi — Farcaș, Marian. 
Iosif Covaci, Dumitrescu 
III, Reuter.

GH. POPESCU, BRA- 
ȘOV. — 1) Mureșan de 
la Știința Cluj a jucat 
înainte Ia Indastria sîr- 
mei Cîmpia Turzii. Acum, 
la Cîmpia Turzii a apă. 
rrat 
care 
mul
ca... joc. — 2) Și lotuși, 
nu în toate părțile fot
balul este sportul cel mai 
popular. .Vă pot da și un 
exemplu de Ia noi: la 
Bîrlad, sportul nr. 1 este 
rugbiul 1 La un meci de 
rugbi vin 3 000 de spec
tatori în timp ce Ia fot
bal nu se adună nici ju
mătate.

ION POSTAȘU

nou... Mureșan, 
înlocuit pe pri- 
ca nume cît ți



ASTĂZI ÎNCEPE CEA DE-A XVIII-A EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE DE VARĂ
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Ultimele știri din orașul J.O.
TOKIO 8 (Corespondență de la tri

misul special al Agcrprcs, Ilie Goga).
Sute de mii de locuitori ai capitalei 

nipone. înarmați cu umbrele pictate în 
frumoase culori, au așteptat joi la ora 
prînzuilui sosirea ultimelor nouă șta
fete, care au purtat flacăra olimpică.ne 
teritoriul Japoniei pe o distanță de 
peste 3 000 km. Primirea ștafetelor s-a 
făcut în 
unde se 
membri 
pradă 
torî

de scrimă. Pe pupitrele „mesei pre
sei" au fost montate aparate de televi
ziune mici care 
te de la aceste

ciuda ploii

vor -transmite aspec- 
competiții.
A'

care a căzut în uflti-

ȘÎ

fața cilădirii Metropolitane, 
afla primarul Riotaro Azuma, 
ai CIO, ................
o masă

participant! la Olim- 
compactă de speeta-

ședința sa 
a acordat

★
de lucru, congresul 
organizarea campio- 
de fotbal din 1970

Tn 
FJFA 
natului mondial 
Mexicului. Campionatal în 1966 va fi 
organizat de Anglia. Mexicul a primit 
56 de voturi față de cea de-a doua can
didată — Argentina cu 32 de voturi.

★
A fost stabilit .programul de desfă

șurare a preliminariilor turneului olim
pic de polo pe apă. Din fiecare serie, 
pentru grupa semifinalelor se califi
că primele două grupe. Grupele semi
finale vor fi alcătuite din primele două 
clasate din seria A cu cele din seria 
B (grupa I) și cele din seria C cu D 
(grupa a Il-a).

★
Tn sala de lucru a Casei Presei din 

Tokio există de dimineața piuă seara 
o mare animație. Aici lucrează peste 
2000 de ziariști acreditați la J.O. care-și 
transmit reportajele prin telex sau te
lefon. Oficialitățile sportive japoneze 
au montat în incinta stadionului Na
tional o „uriașă" masă a presei din 
jurul căreia trimișii speciali ai dife
ritelor agenții internaționale de presă 
sau marilor cotidiene pot urmări în 
afara programului de pe stadion (de 
exemplu cum ar fi probele atletice) 
și... meciurile de baschet sau întîlnirile

în
mele două zile, antrenamentele sporti
vilor au continuat cu regularitate. O 
deosebită impresie a lăsat la antrena
ment atletul american Dallas Long, 
care a aruncat greutatea ia 20,30 w 
(a doua performanță mondială a tu
turor timpurilor). Long a realizat a- 
eest rezultat din cea de a 4-a încer
care. Dallas Long este marele favo
rit al acestei probe. El deține recor
dul mondial cu o .aruncare de 20,68 
m. Toate aruncările sale la antrena
ment au trecut peste 19,00 m.

★
Pentru a patra oară consecutiv con

gresul Federației internaționale de 
lupte l-a reales ca președinte al a- 
cestui for pe Roger Coulon (Franța) 

-fir
Cursa de maraton este programată 

la 21 octombrie. Dificila întrecere de-a 
lungul celor peste 42 km este așteptată 
cu mare interes în capitala japoneză. 
Specialiștii consideră că Bikila Abebe 
(Etiopia) are șanse maridea-și reînnoi 
victoria de la J.O. de la Roma. Cu 
toate că a suferit acum două săptă- 
mîni o operație de apendicită, Bikila 
Abebe se află în 
la antrenamentul 
etiopian, medjouil 
kanen, a declarat ziariștilor: 
s-a refăcut uimitor. El se află în con
diție fizică admirabilă”. Amatorii de 
sport japonezi îl pot vedea în avan
premieră pe Bikila Abebe sîmbătă 
în cadrul festivității de deschidere a 
celei de a 18-a ediții a Olimpiadei. Bi
kila Abebe va .purta drapelul dele
gației .țării sale.

formă bună. Ieri, 
celebrului sportiv 

acestuia, Onni Nis- 
„Abebe

Tokio, în
(Urmare din pag. 1)

nicat antrenorii, duminică va fi ali
niat următorul „11" : Datcu — Grea- 
vu, Nunweiller III, Dan Coe, Hâlmă- 
geanu — Petru Emil, Koszka — Pîr- 
călab, Constantin, Ion lonescu, Crei- 
niceanu. Meciul va avea loc la ora 
14 (ora locală), pe terenul Omiya, în 
marginea de nord a orașului, și vq. 
fi condus la centru de japonezul lo- 
koiama, ajutat la tușe de Asami (Ja-

ajun de întrecere...
virata a echipei mexicane este de 
22 de ani. CeJ mai „bâtrîn" este 
mijlocașul Gvhtirez (23 ani), iar cel 
mai tînâr, înaintașul Aja la (18 ani). 
Majoritatea sînt de la Universidad 
din Mexico și de la Guadalajara.

Duminică sînt programate aici în
treceri la 14 din cele 20 de discipli
ne prevăzute în programul J.O. de 
la Tokio. în afară de fotbal, R. P. 
Romînă va fi reprezentată la cano
taj, box, lupte, polo și volei feminin.

Sala de gimnastică a gimnaziului Metropolitan din capitala Japoniei
Foto i TASS

ponia) și Kom&sana (Argentina). Ca 
observator a fost desemnat Maduro 
(Spania). Fotbaliștii mexicani au sosit 
acum cîteva zile și n-au făcut decît 
ușoare antrenamente de acomodare. 
Ei sînt inalți, foarte rapizi și au un 
bun control al balonului. Media de

COLȚUL NOSTRU STATISTIC

RECORDURILE OLIMPICE ÎNAINTE DE EDIȚIA A
»

/ubitoru. de sport din țara noastră așteaptă cu multă nerăbdare desfășurarea întrecerilor din cadrul celei de a 
XVIII-a ediții a locurilor Otimpice. Firește, va fi urmărită cu mult interes lupta pentru cucerirea medaliilor 
olimpice. Dar nu numai atit. Jocurile Olimpice — și in special cele programate in acest an in Japonia — 

sînt un foarte bun prilej pentru marii sportivi ai lumii de a-și îmbunătăți performanțele, de a stabili noi rezultate 
de valoare. Tn dorința de a ajuta pe cititorii noștri să aprecieze comparativ cele mai bune performanțe ce vor 
fi abținute la Tokio, publicăm in numărul de astăzi lista recordurilor olimpice înainte de a... suferi primele modi- 

nai recorduri olimpice. De altfel, cercetînd tista actualelor 
recorduri numai 9 au rămas de la

XVUI-A

jicări. Pentru că. in mod cert, la Tokio se vor stabili multe 
recorduri olimpice, se poale constata că din cele 
celelalte 63 poartă ca dată: august 1960, Roma !

72 de

încă în satul olimpic. Ei s-au antre
nat m v.
situata la 140 
Brumei a sărit 
iar Șavlakadze

satul olimpic, ci s-au antre- 
ultimele zile într-o localitate

Tokio, unde 
2,24 m.

km de 
la înălțime 
— 2,18 tin.

lată-ne, așadar, înaintea 
start olimpic. Delegația de 
din R. P. Romînă s-a pregătit 
meinic în vederea acestei 
Sportivii noștri se simt cu toții bine 
și sînt hotărîți să nu-și precupețească 
eforturile pentru o comportare bună, 
pe măsura condițiilor ce le-au avut 

pentru a se pregăti, 
scrisori și telegrame

marelui 
sportivi 

te- 
întreceri.

pe masurc 
la îndemînă 
Numeroasele 
sosite pe adresa delegației, de la 
iubitorii sportului din țară, urările de 
succes trimise aioi de cei dragi de 
acasă, constituie un stimulent în plus 
pentru sportivii noștri de a se mo
biliza, de a lupta pînă la ultima pi
cătură de energie, pentru a avea o 
comportare la nivelul așteptărilor

Jocurile Olimpice
ia radio și televiziune
10 OCTOMBRIE

ATLETISM 
BĂRBAȚI

Ștafeta 4x480 m.

100 m. 10,2 A. Hajy
10,2 D. Sixne

Germania 
SUA

200 m. 20,5 L. Berruti Italia
409 m. 44,9 O. D-a vis SUA

44,9 C-. Kaufmann Germania
800 m. 1:46,3 P. Snell N. Zeelandă
1500 m. 3:35,6 H. Elltoth Anytralia5000 m. 13r39,6 V. Xut URSS
10000 m. 28t32,2 P. Bolotniaov URSS
Maraton 2h.15:16,2 B. Abeoe Etiopia
Ștafeta 4x100 m. 39,5 Echipa națională SUA

(Murchison-King-Baker-Morrow) 
39„5 Echipa unită a Germaniei 

(Cullmann-Hary-Mahlendorf-Laue®) 
0:02,2 Echipa -națională

(Yermann-Youug-G.
L. Calhoun
J. Dav-is
~ Dav.js 

Krszyszkoviak 
Șavlakadze 
Brumei 
Biagg 
.B-astan

'Schmidt 
Niedei 
Oerter 
Dani else u 
Rudencov 
Spirin

1960
I960
i960
1960
1960
1999
1960
1956
I960
1960
1956

I960

1969

110 m. garduri

400 m. garduri 
390G m. obst. 
Înălțime
Prăjină 
Lungime 
Trip lus alt 
Greutate
Disc
Suliță

4. Cracau
20 km. marș 
50 km. marș 
Decatlon

13,5
13,5
49,3

8:34,2
2,’6
2,16
4,70
842

15,81
19,68
59,18
85,71
67,10

lh.31:27,4
4h.25:30 0 D. Thompson 

8392 R. Johnson
(1Q,9—7,35 m.—-15,82
(15,3—48,49 m.—4,10

FEMEI

W. Rudolph 
Rudolph

L. Sevțava
I. Press

G. 
Z. 
•R. 
V.
D. 
R. 
I. 
B. 
A.
E. 
V. 
L.

SUA
Davis-O. Davis)

SUA
SUA
SUA
Polonia
URSS
URSS
SUA
SUA
Polonia
SUA
SUA 
Norvegia 
URSS
URSS
Anglia
SUA

m.—1,85 m—46,3) 
m.— 69,76

1956
L956
1960
I960
I960
i960

1960
1960
1963
1960
1956
I960
1956
I960
I960

m.—4:49,7)

IN m.
200 m.
NO m.
30 m. garduri 
Ștafeta 4x100 m.

Indltin.
Lungime 
Greutate

, Disc
Suliță

NOTA.

11,-S
23,2 

S
19.8

44,4

1.85

55,98

J.O. de la Melbourne i

200 m. bras 2:37,2 W. Mulliken SUA 1960
200 m. fluture 2:12,8 M. Troy SUA 1960
Ștafeta 4x200 m.

liber 8:1X2 Echipa Națională SUA 1960
(Mc Kinney-Hayt-Larssou-'Farrell)

Ștafeta 4x100 m
mixt 4:05,4 Echipa Națională SUA 1950

(Mc KmueY-nHayt-LarsBon-Faneli)

FEMEI
100 liber DM,2 D. Frazer Australia 1960
480 m. liber 4:50,6 C. van Sciltza SUA 1960
100 m. spate 1:09,0 L. Buxke SUA 1960
10D m. fluture 1:08.5 C. Schuler SUA 1960
200 m. bras 2:49,5 A. Lonsbrough Anglie; 1960
Storfeîts 4x100 m.

liber 4:08,9 Echipa Națională SUA I960-
(Spylanne-Stobs-Wood-Săltza)

Ștafeta 4x190 m.
mixt 4:41,1 Echipa Națională SUA 1960

(Burhe-Kempner-Schuler-Saltza)

m. liberNOTA. — Probele de 400 m. mixt ștafeta de 4x100
la bărbați și proba de 40.0 m. mixt la femei sînt nou introduse 
în programul Jocurilor Olimpice.

— Proba de 1GQ m. spate la hărbati a tost înlocuită cu 299 m. 
spate.

— Recordurile olimpice pentru toate aceste probe, vor fi 
la Tokio.

Cu mult interes este așteptat pentru 
duminică meciul de polo dintre re
prezentativele Romîniei și Italiei. în- 
tîlnirea va avea loc la bazinul Me
tropolitan, la ora 11, și va fi condusă 
de arbitrul Dirweber (Austria).. Echi
pa noastră va alinia lotul obișnuit, 
în timp ce la italieni se anunfă folo
sirea următorilor jucători i Rossi, 
D’Altrui, Pizzo, Lonzi, Dennerlein, 
Parmegiani, Bardî, Cevasco, Lavora- 
tori, Spinola, Merello. Ziaristul ita
lian Cotelani, de la „Corriere dello 
sport" (Roma), care a urmărit toa
te antrenamentele echipelor, spune 
că partida cu Romînia va fi foarte 
grea pentru campionii olimpici.

O formă foarte bună au manifestat 
la antrenamente sulițașele noastre 
Diaconescu și Peneș. Intr-o scurtă 
convorbire, ele ne-au declarat că se 
simt excelent și speră să obțină re
zultate valoroase în întrecerea o- 
limpică. La un antrenament, sufițașa 
germonă Schwalbe s-a accidentat la 
genunchi și nu va putea participa la 
concurs. Pe Ion Soter l-am întîlnit la 
un antrenament al cunoscutului sări
tor american Thomas, care a trecut 
de cîteva ori peste ștacheta ridicată 
lq 2,12 m. Atleții sovietici n-au sosit

RADIO : la orele 
17.15 și 21.30 — e- 
misiani speciale pe 
programul I. De a- 
semenea, știri în legătură cu J.O. var
Ii transmise și în cadrul radio-jurna- 
lelor, începînd ou cele de la orele 16.

11 OCTOMBRIE
RADIO: la aceleași ore — emisiuni 

speciale pe programul I, iar alte știri 
în oadrul radio-iurnalelor.cadrul radio-jurnalelor.

TELEVIZIUNE : 
în jurul orei 17,30 
sau 18 transmisiune 
cu J.O. de la To
kio. Conținutul ei 
va fi cunoscut cu 
cîteva ore înainte. 
Datorită acestui 
fa.pt sînt posibile

modificări în programele anunțate. în 
principiu însă, este stabilit ca toate 
emisiunile (înregistrări pe bandă de 
magnetofon, cronici și reportaje filmate, 
trimise de la Tokio) să înceapă în jurul 
orei 17.30 sau 18. Din cauza diferenței 
de fuse orare, ele vor cuprinde eveni
mentele sportive petrecute cu 19—24 
de are înainte. De pildă, în emisiunea 
de luni urmează să vedem, în ord: 
aspecte de la natație (30’), haltere 
(15’), box (30’), volei (10’), pentatlon 
(10’). și polo (10’), desfășurate dumi
nică.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
australiene 
a declarat 

n-au practic

HALTERE

Cat. cocoș (56 kg).
Cat. pană (S0 kg) 
Cat. ușoară (67,5 kg)
Cat. semî-mij. (75 kg) 
Cat. mijlocie (82.5 kg) 
Cat. semigrea (90 kg)
Cat. grea (peste 30 kg)

skxbilte

345 C. Vinci SUA 1960
372,5 E. Minaev URSS I960
397,5 V. Bușu.ev'URSS 1960.
437,5 A. Kurinov URSS 1950’
447,5 T. Kono SUA 1956
472,5 A. Vorobiav URSS 1960
5’37,5 I. Vlasnv URSS I960

TIR

ANTRENORUL echipei 
de gimnastică, Phile Tears, 
ziariștilor că elevii săi 
șanse de a obține vreo medalie olim
pică, deoarece acest sport este încă 
foarte tinăr în Australia. „Noi am 
putea realiza lucruri însemnate, dar 
ducem o mare lipsă de antrenori, iar 
amenajarea sălilor costă foarte scump. 
Am solicitat numeroși antrenori din 
Europa, însă ei ne-au refuzat, deoare
ce sîntem o țară foarte îndepărtată. în 
.general noi încercăm să nc îmbunătă
țim stilul gimnastelor noastre urmă
rind... cu încetinitorul filme de la ma
rile concursuri Internaționale care ne 
vrn din Europa".

guay, Porto Rico, Peru, R.P. Ungară, 
Finlanda, Japonia, Mexic, Australia, Ca
nada și Coreea de sud. Cele 16 echipe 
vor fi împărțite în două grupe de cîte 
8 echipe și se va juca după sistemul 
turneu (fiecare cu fiecare). Primele 
două clasate din fiecare 
întîlni în semifinale.
RENUMITUL alergător 

berg (Noua Zeelandă).

grupă se vor

îaoo 
rasa
I960 
I960

SUA 
SUA 
URSS 
URSS

W.

Echipa națională SUA I960 Armă libera calibru redus 60 tocuri culcat:
(Hudaan-Willianxs-Janes-Rudolph) 590 P. Kcfhnke Germania 1960
I. Balaș ROMÎNIA I960 Armă liberă calibru redus 3x40 tocuri:
V. Krepkina URSS 1968 1149 V. Samburkin URSS J9SU

Armă

Pistol

liberă

viteză

T. 
N. 
E.

URSS 
URSS 
URSS

I960
I960
1S60

calibru

lem.i lim «oi 
v« fi stabilit la Tefcto.

în pro-

Press
Ponomareva 
Osolina

— Probele de 400 m. și pentatlon 
‘gxamul Jocurilor Olimpice. Recordul olimpic

— Resultalul de 1'1,0 realizat la Roma în 1960 de Wilma Rudolph 
'tn finala probei de 100 m., a tost obținut cu vânt din spate.

BMBRȚt

ÎNOT

100 m. liber 55,2 J. Devltt Australia 1960
55,2 L. Larsson SUA 1960

406 m. ISbex 4:1'8.8 M. Rose Australia 1960
1300 m. liber 17:18,5 J. Konrads Australia 1963
100 m.spate 1:01,9 D. Theile Australia 1960

1

ttber

redus 3x40 tacuri: 
1138 V. Borisov 
587 S. Petrescu 
587 W. Mc Millan 
587 P. Linnusvuo 
587 A. Zabelin 
560 A. Gușicin

URSS 
ROMINfA
SUA 
Finlanda 
URSS 
URSSfistot

NOTA. — In proba de faleze nu se înregistrează record

CICLISM

1936 
1956 
1960 
i960 
1960 
1960

olimpic.

1 km. cu start de pe loc: 1:07,2 S Gaiardoni
Italia

4 km. urmărire pe echipe: 4:28,8 Echipa Italiei
(Arienti-Testa-Vallotto-Vigna)

AU LUAT SF1RȘJT lucrările comitetu
lui executiv al C.i.Q. —- lucrări premer
gătoare deschiderii celei de-a 62-a se
siuni a Comitetului olimpic internațio
nal (C.I.O.). Printre altele, s-a discutat 
că în ceea ce privește includerea în 
programul J. O. de la Mexico City a 
disciplinelor sportive: judo, tir. trage
rea cu arcul și handbalul să fie luată 
o hotărire definitivă la viitorul congres 
programat la Madrid. Va fi studiată 
propunerea R. P. Bulgaria de a se in
clude pe lista sporturilor olimpice bas
chetul feminin. In legătură cu alegerea 
orașului care va găzdui Jocurile Olim
pice din 1972 aceasta se va stabili Ia 
congresul de la Lausanne din 19G6.

Murray Hal
ci? tigă tor ul 

probei de 5000 m la J.O. de la Roma, 
_ j— <—x — <- actuala edi-

participa în 
voi lua star

tul în cursa de 10.000 m. Fără îndoială, 
va fi una din cele mai dure curse la 
care am participat pină acum, dar tre
buie să vă spun că rn-am pregătit mai 
bine ca niciodată".

a declarat ziariștilor: „la 
ție a Olimpiadei nu voi 
proba de 5000 m piat. Eu

SĂRITORUL cu prăjina John Penned 
(SUA) unul din marii favorifi ai 
acestei probe este în prezent suferind 
(dureri în spate). El a solicitat asis
tența maseurului echipei unite a Ger
maniei, Haueser. De asemenea, suferă 
de dureri recordmanul austriac la a- 
runcarea ciocanului, Henrich Thun.

1960 

i960 

NOTA. — Xa probele de viteză, urmărire individuală, tandem,
contratimp pe echipe și .tond individual, prevăzute în programul 
focurilor Olimpice, nu se înregistrează recorduri olimpice.

TURNEUL FINAL la baschet începe 
la 11 octombrie. La turneu participă 
echipele din S.U.A.. U.R.S.S., Brazilia. 
Italia, Iugoslavia, R. P. Polonă, Uru-

„TURNEUL masculin de floretă se a- 
nuață pasionant —, a declarat re
prezentanților presei campionul mon
dial francezul Jean Glande Magnați 
(Franța). După părerea mea șanse la 
o medalie olimpică au Parulski (R.P. 
Polonă), Midler, Jdanovici și Șîskin 
din eclitpa U.R.S.S.".
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