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Trimisul nostru special la J. 0., ROMEO VILARA, ne transmite:

Festivitatea de deschidere 
a Jocurilor Olimpice

TOKIO, 10 (prin telex). Ziua de 
10 octombrie 1964, pentru care s-au 
pregătit febril timp de patru ani 
sportivii, și pe care au așteptat-o cu 
mare nerăbdare iubitorii de sport de 
pe toate continentele, a sosit ! La 
Tokio, orașul gigant de peste 11 mi
lioane de locuitori, ea a fost o mă
reață sărbătoare : în această zi s-a 
dat startul în cea de a XVIII-a ediție 
a Jocurilor Olimpice moderne. Capi
tala Japoniei, avînd ca oaspeți mii 
de sportivi veniți din toate colțurile 
pămîntului și numeroși turiști de peste 
hotare, a trăit sîmbătă clipele so
lemne ale inaugurării acestei ediții 
a Jocurilor Olimpice. După zile mo- 
horîte și ploioase, razele soarelui s-au 
revărsat asupra orașului, iar locui
torii metropolei, nerăbdători să 
asiste la marele festival sportiv, s-au 
trezit mai devreme, pregătindu-se 
pentru a lua drumul stadionului spor
tiv sau pentru a ocupa o „poziție" 
mai bună în apropierea lui, spre a 
c.s>ce cunoștință cu sportivii veniți din 
roate colțurile pămîntului. Străzile 
orașului au îmbrăcat haină festivă : 
steaguri multicolore ale națiunilor 
participante la jocuri, pancarte, afișe, 
rlori, emblema olimpică — răsăritul 
de soare deasupra celor cinci inele 
înlănțuite...

Sportivii romîni au cucerit 
4 titluri individuale 

la Balcaniada de tenis 
de masă

Dar nu numai locuitorii Japoniei, ci 
și participanții la Olimpiadă s-au 
trezit astăzi mai devreme. In satul 
olimpic principal, Yoyogi, forfota 
specifică marilor parăzi o întîlnim 
la o oră matinală. îmbrăcați în cos
tumele lor de gală, sportivii așteaptă 
cu nerăbdare plecarea autobuzelor 
spre stadionul olimpic. Autocare ele
gante, înșirate pe o distanță de pes‘e 
2 krn, așteaptă pe participanții la 
deschiderea festivă a .Jocurilor Olim
pice.

Viața marelui oraș,sji așa foarte 
cnimat, freamătă astăzi mai mult ca 
oricînd : un torent nesfîrșit de ve
hicule și pietoni se îndreaptă spre 
parcul Meiji, unde se află Stadionul 
național, principala arenă olimpică. 
Cu mult timp înainte de ora fixată 
pentru începerea festivității, în tri
bunele stadionului sînt prezenți peste 
75 000 de spectatori. Deasupra arenei 
sportive flutură în adierea vîntului 
steagurile tuturor țărilor participante 
ia jocuri. Mii de crizanteme — albe, 
roșii, galbene, mari și mici înfru
musețează stadionul. In tribune se 
află oficialități japoneze, membri ai 
corpului diplomatic, oaspeți de peste 
hotare, turiști, peste 2 000 de ziariști, 
crainici de radio și comentatori de 
televiziune sosiți aici pentru a relata 
lumii întregi dîrzele dispute olimpice. 
Un mare număr de fotoreporteri, 
operatori de cinema și televiziune, 
sînt gata să înregistreze pe peliculă 
cele mai importante momente ale 
acestui eveniment solemn.

Acele ceasornicelor indică exact 
ora 13,45, cînd o solvă de artilerie 

marchează sosirea în sala de recep
ție a stadionului a împăratului Ja
poniei, Hirohito. în același timp, su
netele a sute de clopote, înregistrate 
electronic, se revarsă deasupra sta
dionului. Fanfara intonează Imnul 
național al Japoniei, iar la ora 13.58 
împăratul Hirohito însoțit de împă
răteasa Japoniei iau loc în tribuna 
de onoare. Peste 2 minute, la ora 
14 fix, pe poarta stadionului își face 
apariția coloana delegațiilor spor
tive. Respectînd o veche tradiție, în 
frunte se află delegația Greciei, țară 
în care, în urmă cu mai mult de două 
milenii, s-au născut serbările atletice 
denumite „Olimpiade", și unde în 
1896 a fost organizată, din inițiativa 
lui Pierre de Coubertin, prima ediție 
a Jocurilor Olimpice moderne. Stea
gul Greciei este purtat de cunoscutul 
atlet Georgios Marsellos, care în 
septembrie, la București, a cucerit 
titlul de campion internațional de 
atletism al R.P. Romîne. Tn conti
nuare, delegațiile defilează în or
dinea alfabe'ului englez, lată-i pe 
sportivii argentinieni, australieni, bel
gieni, reprezentanți ai Camerunului, 
Ceylonului... Delegația Cehoslovaciei 
are în frunte pe discobolul Ludvik 
Danek, proaspătul recordman mon
dial. Echipa unită a Germaniei este 
foarte numeroasă. Drapelul este 
purtat de campioana olimpică de 
sărituri de la trambulină, Ingrid 
Krămer. Sportivii indieni defilează 
în costume tradiționale, purtînd pe 
cap turbane. Viu aplaudați sînt re
prezentanții Mexicului, care trec în 
costume de un roșu aprins, iar pu-

Flacăra olimpică, purtată de studentul Ishinori Sakai pe pista stadionului
Național

blicul îi întîmpină cu simpatie și 
pentru că țara lor va găzdui în 1968 
cea de a XlX-a ediție a Jocurilor 
Olimpice.

în acordurile marșurilor executate 
de fanfară, participanții își continuă 
defilarea, lată apărînd în fața tri
bunei principale delegația olimpică 
a R.P. Romîne 1 în fața grupului de 
sportivi pășește purtătorul drapelu
lui, campionul mondial de caiac, 
Aurel Vernescu. Sportivii romîni 
poartă costume de culoare crem, iar
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din Iokio
Foto : „Kyodo News Service"

Citiți în paginile 2-3:

CRONICI Șl COMENTARII 
ALE PRIMELOR ÎNTRECERI 

OLIMPICE PRIMITE PRIN TELEX 
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL 

LA TOKIO

ATENA, II (prin telefon). — După 
rumosuil succes înregistrat vineri în 
rrobele pe echipe, iată că și în probele 
ndividuale sportivii romîni s-au impus, 
•.îștigînd titlurile de campioni balcanici 
a simplu femei — Eleonora Mihalca. 
lublu femei — Maria Alexandru și 
■lla Constantinescu, dublu bărbați — 
tadu Negulescu și Dorin Giurgiucă. 
lublu mixt Ella Constantinescu și Do- 
in Giurgiucă. Proba de simplu bărbfiti 

i revenit sportivului iugoslav Surbek.
Iată cîteva date asupra celor cinci 

inale ale probelor individuale, care 
au încheiat duminică, aproape de 

iiezul nopții: simplu femei, semili- 
ale Alexandru—Pire (R.S.F.I.) 3—0, 
Ăihalca-Constantinescu 3—2 i finala : 
ileonora Mihalca-Maria Alexandru 
—1 (21 — 19, 21—16, 18—21, 21—14). 
'înăra noastră jucătoare a produs, o 
rare surpriză trecînd cu destulă ușu- 
ință de valoroasele ei coechipiere, 
ia a folosit cu succes topspinul și 

avut inițiativa permanent. Simplu 
ărbați sferturi de finală Surbek-Giur- 
;iucă 3—2 (meci de mare luptă, cu 
rulte contre), Vecko (R.S.F.I.) — Reti. 
—1, Velikov (R.P.B.) — Negulescu 
—1 (I), Sivacev (R.P.B.) — Korpa 
R.S.F.I.) 3—0 Semifinale: Surbek- 
'eeko 3—1, Velikov-Sivacev 1—3;
inala: Surbek-Sivacev 3—0; dublu 
ărbați, semifinale: Vecko, Korpa- 
,'efi, Bodea 3—1 ; Negulescu, Giur- 
iucă-Cristoduiatos, Mandilos 3—0; 
nala: Negulescu, Giurgiucă-Vecko, 
,orpa 3—0 (15, 21. 16), dublu femei 
emifinale: Alexandru, Constantinescu- 
ikrivantj, Kotsia (Grecia) 3—0, Piro 
loth (R.S.F.I.) — Ivanova. Kristova 
R.P.B.) 3—1; finala: Alexandru
lonstantinescu-Pirc, Roth 3—0 (16, 18, 
5) ; dublu mixt, semifinale Alexandru 
Jegulescu-Kristova.Gerdgikov (R.P.B.) 
—0, Constantinescu, Giurgiucă-Mihsl- 
a, Bodea (această pereche a invins 
îublu'l Pire, Vecko) 3—0, finala: 
onstantinescu, Giurgiucă-Alexandru, 
legulescu 3—2 (18—21, 21-12, 21 — 
5. 15—21, 21—15).

Ion Cucii — excelentul nostru specialist în proba de viteză pe zgură—-într-una 
din evoluțiile sale de ieri, conducînd „plutonul" alergătorilor

ieri, In categoria A la fotbal
REZULTATELE DE IERI

Petrolul Ploiești — C.S.M.S. 3—0 (2—0)
Știința Craiova — Farul 1—-2 (0—0)
Steagul roșu — Crișul 1—1 (0—0).
Știința Cluj — U.T.A. 3—0 (0—0).
Dinamo Pit. — Minerul B.M. 2—0 (2—0)

ETAPA VIITOARE
C.S.M.S. — Știința Craiova

Progresul — Dinamo Pitești

Știința Cluj — Steagul roșu

Farul — Petrolul

CLASAMENT
1. Știința Cluj 5 3 11 14: 6 7
2. Petrolul 6 3 12 11: 8 y
3. Dinamo Pitești 6 3 12 11: 9 7
4. Farul 5 3 11 8: 7 7
5. C.S.M.S. 7 3 13 7:12 7
6. Crișul 7 2 2 3 7: 7 8
7. Steagul roșu 6 13 2 5: 4 5
8. Minerul B. Mare 7 2 14 9:13 5
9. Dinamo București 2 2 0 0 5; 0 4

10. Steaua 2 2 0 0 7: 1 4
11. Rapid 2 2 0 0 6: l 4
12. U.T.A. 6 2 0 4 5:11 4
13. Știința 1Craiova 6 12 3 4:13 4
14. Progresul 5 0 14 4:11 1

ION CUCU- ÎNVINGĂTOR ÎN CONCURSUL
INTERNATIONAL DE OIRT-TRACK

Aspecte de la „duminica sportiva" de pe Dinamo
O splendidă zi de toamnă, un pro

gram bogat și atractiv, o victorie ro- 
mînească de mare prestigiu — iată 
atributele „duminicii sportive" de pe 
Dinam o ! Organizată de ziarul nos
tru în colaborare cu ciobul sportiv 
Dinamo, această manifestație sportivă 
s-a bucurat de un public numeros — 
peste 20 000 de spectatori — care a 
savurat din plin disputele de pe gazon 
și pistă. Programul a debutat cu în
cercarea călăreților de a depăși recor
dul republican de înălțime. Chiar dacă 
n au . reușit performanța de 2,13 m 
— care le-ar fi dat prilejul să-și în
scrie numele pe tabloul recordmenilor 
țării — călăreții au lăsat spectatorilor 
o impresie deosebit de plăcută. Me
ciul de fotbal dintre combinata Di
namo—Rapid—Steaua și echipa Pro
gresul București a dat prileju] iubi
torilor aportului cu balonul rotund să i 
întîlnească pe unii dintre fotbaliștii 
reputați ai Capitalei. încheiată cu sco
rul de 2—0 în favoarea echipei din 
«tr. dr. Staicovici, partida a satisfăcut 
din punct de vedere ăl luptei spor
tive. Ziariștii și actorii au produs 
multe momente de baz, dar și faze de 
autentic fotbal. Conduși cu 4—3, ac
torii au reușit in final să egaleze «co
nul datorită lui... Mircea Crișan..

Am lăsat în mod intenționat la 
urmă dirt-track-uj pentru faptul că 
această întrecere internațională a sus
citat cel mai mare interes și a adus 
sportivilor noștri o splendidă victorie. 
ION CUCU — campionul țării noas
tre — i-a depășit categoric pe cam
pionii din R. D. Germană, R. S. F. Iu

goslavia și R. P. Ungară, înscriindu-și 
în palmares o victorie deosebit de va
loroasă. Mărturisim că nu ne-am aș
teptat la acest rezultat. Concurenții 
care ne-au fost oaspeți au o îndelun
gată și bogată experiență internațio
nală. Iugoslavii — de mai multe ori 
participanți la campionatul mondial, 
sportivii din R. D. Germană — cu o 
vastă experiență internațională, iar cei, 
din R. P. Ungară pe care i-am mai 
văzut la lucru și a căror tehnică ne-a 
făcut atunci o bună impresie — a- 
veau cărți de vizită impresionante. 
Dar, Ion Cucu •— mobilizat se pare 
de „antecedentele" adversarilor săi — 
a luptat eu toata energia, și-a pus în 
valoare toate cunoștințele, a atacat 
în viraje cu cea mai mare viteză, a 
recuperat un start întîrziat și a în
cheiat fiecare evoluție cu victorii în
delung aplaudate de spectatori. Ală
turi de Ion Cucu se cuvine subliniată 
și comportarea meritorie a lui Gh. 
Voiculescu, precum și evoluția deo
sebit de bună a reprezentanților R. D. 
Germane -— Dinse Iochen și Giinter 
Schelenz. Iată clasamentul final : 1.
ION CUCU (R.P.R.) 12 p ; 2. Dinse 
locben (R.D.G.) 11 p; 3. G. Schelenz 
(R.D.G.) 9 p ; 4. Gh. Voiculescu
(R.P.R.) 9 p ; 5. Fr. Radacsi (R.P.U.) 
7 p ; 6. AI. Da tc-u (R.P.R.) 5 p ; 7.
R. Pali (R.P.U.) 4 p ; 8. M. Stanco- 
viei (R.S.F.I.) 4 p. ; 9. Al. Pop
(R.P.R.) 4 p : 10. V. Medved (R.S.F.I). 
3. p.

HRISTACHE NAUM 
ION DUMITRESCU



AU INCEUUT JOCURILE
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FOTBALIȘTII NOȘTRI AU DEBUTAT CU 0 VICTORIE
A V» ___

Poloiștii rornini învinși la limită de campionii olimpii

H P. R0MINA — MEXIC 3-1 (2-0)
• ECHIPA NOASTRĂ A CONDUS CU 3-0 • UN PENALTI RATAT! • CELELALTE REZUL

TATE

Duminică, repre
zentativa de fotbal 
a țării noastre a sus
ținut — in compa
nia echipei Mexicu
lui—primul joc din 
cadrul turneului o- 
timpic. La căpătui 
celor 90 de minute, 
echipa noastră a 
obținut o victorie 
meritată cu 3—1

(2—G), fiind aplaudată de cei peste 
10.000 de spectatori veniți pe stadio
nul Omiya (la 60 km. de capitala Ja
poniei). Stadionul, situat înir-un cadru 
natural de toată frumusețea, înconju
rat de piui, și timpul frumos au creat 
o ambianță plăcută partidei care s-a 
bucurat în mod deosebit de aprecierea 
spectatorilor. Gazonul pe care s-a jucat

Surpriză la baschet 
Brazilia invinsă de Peru!

Turneul de bas
chet. a început cu o 
mare surpriză: e- 
chipa Braziliei, cam
pioană mondială, a 
fost învinsă de 
Peru, cu 58—50 
(24—20). în cele
lalte meciuri din ca
drai celor două serii, 
favoritele au învins 
pe toată linia, dar 
pentru a realiza vic
toria au luptat din 
toate puterile. Re
zultate : SERIA A : 
Italia—Mexic 
80 ( 42—45), 
nia—Ungaria 
Rjco—Japonia 
U.R.S.S.—Canada 
SERIA B: Coreea 
72—80 (.24—36), __ _______ _
50 ( 24 '— 20), Iugoslavia — Uruguay 
84—71 (45—30), S.U.A.—Australia
78—45 (36—20).

Sistemul de desfășurare a turneului 
este următorul : după încheierea dis
putelor dîn cele două serii, echipa 
clasată pe locul 1 în grupa A va juca 
cu echipa clasată pe locul 2 în grupa 
B și echipa clasată pe locul 2 în 
grupa A va juca cu echipa de pe 
locul 1 în grupa B (jocuri semifinale), 
după care învingătoarele vor juca 
între ele pentru locurile 1—2 în cla
samentul general, iar învinsele pentru 
locurile 3—4. Pentru locurile urmă
toare sistemul de disputare este ace
lași.

Luni vor avea 
U.R.S.S.—.Mexic, 
Italia—Porto Rico, _____  __t___
(seria A) ; S.U.A.—Finlanda, Austra
lia—Peru, Coreea de sud—Uruguay, 
Brazilia—Iugoslavia (seria B).

85—
Polo-
56—53 ( 34—26), Porto

65—55 (22—24),
87—52 (44—20) ;

de sud — Finlanda 
Brazilia—Peru 58—

loc partidele: 
Canada—Ungaria, 
Polonia—Japonia

Alte rezultate
’ In etapa inaugurală a turneului de 
hochei pe iarbă, echipa Pakistanului 
» învins cu 1—0 (1-—0) Japonia, iar 
India a întrecut cu 2—0 (0—0) Belgia. 
Celelalte rezultate din prima zi: echi
pa unită a Germaniei — Canada 5—1, 
Spania — Olanda 1—1, Kenya — Rho- 
dezia 0—0, Malaya — Hong Kong 
3—1, Australia — Anglia 7—0.

a fost bun, cu toate că din cauza ploii 
de joi nu era încă uscat.

La fluierul arbitrului japonez loko- 
jama s-au aliniat următoarele formații:

R. P. ROMI NA : Datcu — Greavu, 
Nunweiller III, Dan Coe, Hălmăgeanu
— Petru Emil, Koszka — Pîrcălab, 
Constantin, Ionescu, Creiniceanu.

MEXIC : Calderon—Gonzales, Loza, 
Hernandez, Galvan — Ruvalcaba, Arel
lano — Morales, Fragoso, Cisneros, 
Chavez.

De la început, fotbaliștii noștri joacă 
rapid și asaltează poarta lui Calderon, 
în min. 3. la un corner executai de 
Creiniceanu, Constantin — bine plasat
— reia splendid cu capul, dar portarul 
mexican salvează. Cinci minute mai 
tîrziu asistăm la un nou atac al echi
pei noastre: Constantin pasează ltd lo- 
nescu, care trage alături de poarta 
goală. In min. 20 Pîrcălab face o cursă 
lungă pe extremă, centrează lui Cons
tantin, care face un reușit schimb de 
pase cu Ionescu. Acesta sesizează po
ziția favorabilă a lui Creiniceanu și-i 
trimite balonul. Extrema noastră stingă 
reia pasa direct, în colțul opus al por
ții : 1—0. După acest gol, atacă jucă
torii mexicani. Datcu are o intervenție 
sigură, blocind mingea șutată puternic 
de extrema stingă Chavez. In minutul 
35 asistăm la cel de al doilea gol al 
echipei romîne. Creiniceanu schimbă cu 
Petru Emil. Mijlocașul formației noastre 
îl deschide pe Pîrcălab, care trage pla
sai în poarta lut Calderon : 2—& I Un 
minut mai tîrziu, trecem prin emoții... 
Greavu faultează un înaintaș mexican 
și arbitrul acordă lovitură liberă din 
colțul careului de 16 m. Execută exce
lent, pe lingă zid, Galvan, dar Datcu, 
atent, reține un șut periculos.

După pauză, chiar în primul minut 
asistăm la un gol de o rară spectaculo
zitate, mult aplaudat de miile de spec
tatori. Pîrcălab face o adevărată cursă 
de 100 m. Pornește din propriul nostru 
careu, driblează cîțiva adversari și chiar 
pe portarul Calderon ieșit în întîmpina- 
re, centrează lui Ionescu, care reia eu 
capul în poarta goală. La 3—0 echipa 
noastră pare mulțumită de rezultat și 
in continuare se menajează. Mexicanii 
devin, mai activi, joacă în viteză. Apă
rarea echipei noastre face ciieva gre
șeli. Una 
versorilor

Fragoso reia cu capul trimițînd balonul 
în plasă, peste Datcu, ieșit inoportun 
din poartă. In continuare, mexicanii 
atacă, dar Datcu, mai atent, se remarcă 
prin intervențiile prompte. In min. 85 
în urma unor driblinguri reușite, fones- 
cu se strecoară in careul advers, dar 
este faultat în momentul cînd se pre
gătea să tragă. Arbitrul acordă lovitură 
de la 11 m, pe care Constantin o exe
cută... în bară, după ce fentase portarull

După meci, fotbaliștii mexicani i-au 
felicitat călduros pe jucătorii noștri. 
Partida a fost urmărită de numeroși 
observatori germani și maghiari.

DOUĂ VICTORII LA „ZERO

A

dintre acestea permite ad- 
noștri să înscrie în nun. 72:

Turneul de
întreceri de „libere", pro-Primele__ .___ - - — . ,

gramate în sala Komazawa, au fost 
urmărite de t...
ta tori.

Luptătorii romîni, prezenți 
prima oară la J.O., au fost lipsiți de 
„șansele sorților", în primul tur al eli
minatoriilor. In cadrul categoriei 52 
kg., tînărul nostru reprezentant Gheor- 
ghe Tăpălagă a luptat cu renumitul 
luptător sovietic Aii Aliev. Acesta din 
urmă a terminat învingător la puncte. 
In meciul următor, Tăpălagă a fost în
vins prin tuș de bulgarul Gheorghiev 
și eliminat din concurs. La cat. 78 kg. 
Ștefan Tampa a pierdut la puncte în 
fața lui Watanabe (Japonia). Fr. Boia 
,a fost învins la puncte de sovieticul 
Medvedev, unul dintre favoriții cate
goriei de 97 kg.

Alte rezultate mai importante: cat. 
52 kg.: Grassi (Italia) b.p. Faiz Moha
med (Afganistan), Campbell (Pana
ma) b.p. Rio Cezar (Mexico); cat. 70

un număr mare de spec-

pentru

Surpriză în prima proitâ a pentatlonului

(2:49,6),
2:58,5 si
(3:03,5), 
ase piuă

Prima probă, că- 
lăria, a furnizat cî- 
teva rezultate sur
prinzătoare. Intre 
acestea, victoria 
mexicanului Flores, 
care cu timpul de 
2:39,6 a acumulat 
1100 puncte. Pe 
locurile următoare 
au sosit austria
cul Rudolf Trost 
Janssen (Suedia) 
chilian A. Glefka

Herman 
sportivul 
despre care nimeni nu au- 
acum. Echipa sovietică, una

din favoritele concursului, nu și-a 
găsit deloc cadența, ocupînd in această 
probă ultimul loc, cu 3050 puncte. 
Cea mai 
tatloniștii 
formației, 
pat locul 
iată eum 
după desfășurarea probei de călărie i
I. Austria 3270 pi 2. Mexic 3240 pi 
3. Suedia 3240 p; 4. S.U.A. 3240 p; 
5. Australia 3210 p; 6. Japonia 3210 
p; 7. Anglia 3150 p; 8. R.P. Un
gară 3150 p; 9. Echipa unită a Ger
maniei 3130 p; 10. Finlanda 3120 pi
II. U.R.S.S. 3050 p.

bună comportare dintre pen- 
sovietici a avut-o veteranul 
Igor Novikov, care a oeu- 

26 cu 2:59,9 (1040 p). Dar 
arată clasamentul pe echipe.

Cel de al doilea meci din grupa 
s-a disputat la Mitzuzawa, la 37 km 
de Tokio, între reprezentativele R-D. 
Germane și Iranului. Jocul s-a desfă
șurat sub semnui unei superiorități nete 
a fotbaliștilor din R.D. Germană, care 
— fără să se întrebuințeze prea mult — 
au cîștigat cu 4—0 (3—0). Cele patru 
goluri au fost marcate, în ordine, de 
Bauchspiess, Vogel, Frenzel și din nou 
Vogel. Apărarea fotbaliștilor germani 
n-a fost solicitată prea mult, iar linia 
de mijlocași a evoluat la un nivel me
diocru. Din atac, tripleta a mers foarte 
bine, în timp ce extremele au fost sla
be. Fotbaliștii iranieni s-au străduit mult 
să reducă scorul, dar jocul lor lipsit de 
omogenitate și bazat pe acțiuni indivi
duale nu le-a permis să-și creeze situa
ții de gol. R. D. Germană — viitoarea 
noastră adversară — a aliniat urmă
toarea formație: Heinsch — Urbanczyk, 
Walter, Geissler — Pankau, Kfirner — 
Engelhardt, Bauchspiess, Frenzel, 
Frassdorf, Vogel. A arbitrat Qeiroz 
(Brazilia). La meci a asistat, ca obser
vator, Stanley Rouss, președintele 
F.I.F.A., precum și antrenorul romîn 
Gh. Ola. Acesta a spus, după meci, că 
echipa R.D. Germane se mișcă bine și 
că partida noastră de miercuri va fi 
dificilă.

In cadrul grupei B a avut loc un 
singur meci: Ungaria a dispus la scor, 
cu 6—0 (2—0), de selecționata Maro
cului. Toate golurile au fost marcate 
de centrul înaintaș Bene.

Luni se dispută partidele : Cehoslo
vacia — Coreea de sud și Brazilia — 
R.A.U. (grupa C) și Argentina—Ghana 
(grupa D).,

Din cele, cinci 
meciuri de polo 
desfășurate la bazi
nul Gimnaziului 
Național, în cadrul 
grupelor prelimina
re, cel mai pasio
nant s-a disputat 
între reprezentativa 
Italiei, cîștigătoare 
a medaliei de aur 
la J.O. de la Roma, 
și echipa țării noa
stre (grupa A). 
Din cauza impor
tanței 
sărat 
multă 
șuturi 
au trebuit să depună eforturi susți
nute pentru a păstra un avantaj mi
nim. Scor final: 4—3 (2—0, 0—2, 
2—0, 0—1).

Primul gol a fost înscris în min. 
2,19 de Pizzo și două minute mai 
tîrziu d’Altrui 
2—0. In repriza 
formației romîne 
rită unor acțiuni 
să: egaleze prin 
Grințescu (min. 6,50 și 8,57). Penul
tima repriză aparține poloiștilor ita
lieni, care iau din nou conducerea 
prin golurile marcate de Pizzo în min. 
11,45 și 13,04. In sfîrșit, în ultimul 
„sfert" al partidei, reprezentanții țării 
noastre fac eforturi deosebite pentru 
a egala, dar nu reușesc decît să re
ducă din handicap (Kronermin. 19,58). 
In această parte a meciului, echipa 
romînă a greșit prin faptul că s-a 
apărat în „zonă", permițînd astfel ita
lienilor să țină mingea mai mult de 
un minut In cursul jocului au fost 
eliminați Parmegiani, Pizzo (de două 
ori) și Dennerlein din echipa Italiei,

lui, jocul a 
cu greșeli, 
prudență și 
la poart”. i

[ fost nervos, pre- 
S-a acționat cu 
s-au tras puține 

Campionii olimpici

majorează scorul la 
i secundă este rîndul 
: să domine și, dato- 

mai decise, reușește 
golurile înscrise de

kg.: Atalay (Tur
cia) b.p. Boriasvilî 
(U.R.S.S.); cat. 78 
kg.: Dermentjiev
(R. P. B.) t>. tuș 
Sup Chei (Coreea 
de sud), Bajko 
(R.P.U.) b.p. Afzal
(Pakistan); cat. 87 kg. t Lomidze 
(U.R.S.S.) egal cu Gardjev (R.P.B.).

Fiecare luptător rămîne în concurs 
pînă cînd acumulează 6 puncte rele. 
Punctele rele se socotesc astfel: 4 pen
tru înfringere prin tuș, 3 înfrîngere 
la puncte, 2 la meci egal și 1 punct 
la victorie la puncte. Victorie deplină 
este socotită numai cea prin tuș.

Concursul de hal
tere a început cu 
întrecerile din ca
drul categoriei co
coș. După prima 
probă (împins), F61- 
di a luat conduce
rea cu 115 kg, ur
mat de Vahonin cu 
110 kg. La a doua 
probă (smuls) hal
terofilul sovietic

reușește 105 kg, în timp ce Foldi ridică 
102,5 kg. Deci, înaintea ultimei probe, 
sportivul maghiar avea un avans de 2,5 
kg. La „aruncat" lupia a fost deosebit 
de pasionantă. Vahonin reușește să ri
dice 142,5 kg., iar Foldi nu poate mai 
mult de 137,5 kg. Astfel, Vahonin cîș- 
tigă întrecerea la limită cu 357,5 (per
formanță care constituie un nou record 
olimpic și mondial), față de 355 kg. cît 
a realizat Foldi.

Mărculescu, Culineac, Szabo și 
Novac dîn echipa. Romîniei. A c 
arbitrul J. Dirnweber (Austria)

Dintre celelalte rezultate menț: 
scorul minim cu care a dispus i 
Iugoslaviei de S.U.A. (grupa 
2—1 (1—1, 0—0, 0—0, 1—0). 
rezultate: U.R.S.S.—Australia ( 
B) 6—0 (1—0, 1—0, 2—0, 2 
Olanda—Brazilia (grupa C) 
(1—1, 1—0, 0—0, 1—1); Ung 
R.A.U. (grupa D) 11—1 (2-0, 
2—1, 4—0).

Programul jocurilor de luni: 
lia—Japonia (grupa A), U.R. 
Germania (grupa B), Iugosl. 
Olanda, S.U.A.—Brazilia (grup, 
Ungaria—Belgia (grupa D).

Trei probe, trei r»
-Participant 

cursa de 100 
ber au corec 
că din serii 
dul olimpic i 
bei 
din 

tralianul John Devitt. 
timp s-— 54,0 — a 
<le americanul Garry 
mat, ca timp, de

(5M), 
1960 d< 
Cel ma 
fost < 

lllman 
Don Sch< 

(S.U.A.) 543, Mc. Gregor (Mare 
tanie) 54,7, Austin (S.U.A.) 54,9. 
ceznl Alain Gotvalles, recordmar 
dial al probei, a realizat 55,2.

în cele două serii semifinale 
a fost deosebit de strînsă și a p 
o nouă îmbunătățire a recortkilu 
pic. Autor este același Garry 
care a parcurs distanta în 53,* 
lalfi eonenrenti care își vor 
finala sînt: Scholander 54,0, 
Gotvalles, Mc. Gregor și Klein 
mania) cronometrați toți cu 54 
kobsen (Germania) și Dobay

Startul voleibalistelor
Duminică la To

kio, în sala din 
parcul sportiv Ko
mazawa, echipele 
feminine de volei 
au începtat între
cerea olimpică.

în primele două 
partide an apărat 
principalele preten
dente la medalia de 
aur, Japonia și 
U.R.S.S. Iată rezul
tatele : Japonia—
S.U.A. 3—0 (1, 5, 
2), U.R.S.S.—Romî- 
nia 3—& (5, 6, ft). 
Setaverajele și punc
tajele ilustrează 
forma superioară a 
favoritelor. Echipa 
sovietică se prezintă foarte bine, la 
nu nivel mai înalt decît cel care i-a 
permis să-și mențină titlul continen
tal la „europenele" din oetombrie 1963 
de la Constanta. în fata echipei 
U.R.S.S., care se anunță un adversar 
deosebit de incomod și de periculos 
pentru campioanele lumii, sportivele 
noastre practic nu puteau realiza mai 
mult. Iar aceasta, ținind seamă în spe
cial de faptul că în majoritatea timpu
lui antrenorii au folosit formația de 
rezervă, menajind forțele titularelor în

vederea meciurilor cu șanse ș 
hotărîtoare pentru noi, cu S.U., 
reea de sud și Polonia. Cele ni, 
de pe teren în jocul U.R.S.S.— 
nia : luna Rîskal și Valentina 
de la învingăloaxe, Doina Pop, 
Lia Vanea din echipa noastră.

Luni 12 octombrie, î-n ziua 
a turneului feminin, Romînia în 
Japonia (în sala gimnaziului 
hama), Polonia—S.U.A., iar 
Coreea de sud.

Marți, cînd în competiția
va juca mecirnl nostru cu S.U., 
lua startul olimpic echipele par 
te la întrecerea masculină, fiir 
gramate partidele : Romînia—l 
Bulgaria — Brazilia, Ungaria — 
slovacia, Japonia—Coreea de 
S.U.A.—Olanda.

din 
U.I

fet

Prima z
de can<

Duminică 
ceput pe pis 
tică de la T 

- trecerile co 
m lui olimpic 

notaj acade 
prima zi ai 
programate 
preliminariiIată rezultatele: 1. ALEXANDR VA-_________

HONIN (U.R.S.S.) 357,5 kg (110+ mătoarele cinci probe : 4+1, 2 f 
105+142,5) — campion olimpic; 2. 
Imre Foldi (Ungaria.) 355 kg. .(115 l- 
102,5+137,5); 3. Shiro lchinosekî (Ja
ponia) 347,5 kg (100+110+137,5) ;. 4... 
Henryk Trebicki (Polonia) 342,5 kg ; 5. 
Li Sin Jang (Coreea de sud) 340 kg;
6. Furujama (Japonia) 335 kg.

Astăzi se vor desfășura întrecerile 
la categoria pană, la care va lua started 
și reprezentantul țării noastre Fiți Ba
laș.. La această categorie va participa 
o serie de halterofili de o excepțională 
valoare ca recordmanul mondial Jos- 
hinobu Myake, Fukuda (Japonia), Mar- 
guccio (Australia), Mausuri (Irak), 
Mannironi (Italia), Chung (Mâlaesia), 
Allaniz (Mexic), Lee Valdes (Panama), 
Kozlovski și Novak (Polonia), Berger 
(S.U.A.) etc.

maci, schif șimplu, 2-f-l și 4 f 
maci.

După cum se știe, reprea 
țării, poastre. sînt înscriși la 
cîripaci și 2+1. Ei au pârtie 
serii, la ambele probe.

La 4 fără cîrmaci (seria I) 
jul Danemarcei s-a clasat pe 
loc cu 6:51,07 în timp ce forma 
stră, alcătuită dm Covaci, Pon< 
reș și Tarara, a ocupat locul 
realizînd timpul de 6:57,35. Pe 
următoare, ambarcațiunile ( 
Australiei, și Japoniei. In afara 

■ vilor danezi s-au mai calificat c 
finala, probei Marea Britanie și 
nia, clasate, de asemenea, pe 
loc în serii.



ILIMPICE DE DA TOKIO
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n primul tur, Nicolae Puiu 
nvingator înainte de limită

Agenda J. O ULTIMELE ȘTIRI DE LA TOKIO

a urcatimul boxer romîn care 
ele ringului din sala Korakuen a 
„cocoșul** NICOLAE PUIU. El l-a 
lit pe Vanderwalt (Rhodezia de 
). Puiu, evoluînd în stilul său ca- 
îriștic, a pornit cu dreptul în aceas- 
îtrecere, obținînd o victorie înainte 
imită.
apă două reprize în care Puiu a 
nulat avantaj, anihilînd alonja ad- 
arului, în ultima repriză cîteva lo
ri puternice l-au zdruncinat vădit 
toxerul rliodezian. Arbitrul din ring 
teryenit la timp oprind o luptă care 
■nișe inegală.
hapul de afiș“ al categoriei cocoș 1-a 
tituit intilnirea dintre cei doi cam- 
i olimpici de la Roma, Oleg Gri-

olimpice la înot
aiului cu 54,8. Finala se dispută

fost în
de 200

erformanțe remarcabile au 
straie și în seriile probei 
>ras femei. Recordul olimpic al en- 
oaicei Anita Lonsbrough (2:49,5) a 

întrecut prima dată de Bârbel 
rnner (Germania) cu 2:48,6, dar în 

serie sovietica Svetlana Babanina 
labili t era 2:48,3 un nou record o- 
yic. în afară de Babanina și Grim- 

ș-au mai calificat pentru finala
: va
-tive : 
zumencikmra
LA.), Kupers (Germania), Slater- 
(Marea Britanic) și Bimolt (Olan- 

. De remarcat că Uraelmann (Ger- 
li-a), cîșLigă toarea medaliei de ar- 
t Ia Roma, nu s-a calificat pentru 
ilă-.
■a 200 m spate bărbați s-au desfă 
it seriile calificatorii pentru semi- 
ile. Dintre cci 15 înotători car» 

disputa azi semifinalele, cei mai 
ii timpi au 
J.A.) 2:14,2 
J.A.) 2:14.5

avea loc luni următoarele
Mitchell (Marea Britanie),

(U.R.S.S.), Kolb

fost obținuți de Dilly 
(record olimpic), Graef 
și Fukushima (Japonia)

La sărituri de la 
trambulină (femei), 
după primele 
execuții 
Patsy 
(S.U,A.) 
p, în vreme ce du
bla campioană o- 
limpică Ingrid Kra
mer se afla abia 
pe locul 4 cu 37,76 
p. Dnpă săritura a 
patra însă, Kra
mer a preluat con
ducerea și nu 
mai cedat-o.

Krămer 94,69 p ;

trei 
conducea 

Willard 
cu 39; 54

ClasamentK,
lard 92,60 p; 3. Collier (SALA.) 
94 p ; 4. Gorssik (S.U.A.) 89,29 p ; 
Hilbert (Germania) 89,10 p; 6. Fe- 
eeva (U.R.S.S.) 85,85 p ; 7. Ma
ri (Japonia) 85,27 p; 8. Watanabe 
ponia) 84.10 p. Aceste sportive își 
pută azi finala.

^trecerilor 
academic

bicicletele din satul olimpic. Cunoscu
tul aruncător de disc Oerter (S.U.A.) 
are o întindere musculară și i-a *rst 
interzis să se mai antreneze citeva zile. 
Este problematică participarea demifon- 
distul'ui japonez Morimoto, care are și 
el o întindere musculară. Marimoto 
alergat în acest sezon 800 m plat in 
1:47,4.

TOKIO, de la trimisul special Ager- 
pres, 1L1E GOGA.

• 350 de luptători, reprezentlnd 47 
de țări, participă la turneul olimpic de 
lupte libere și clasice. Luptători din 35 
țări se întrec la „libere". Cifra de 350 
luptători este cea mai ridicată din isto
ria luptelor la J.O. Echipele U.R.S.S., 
S.U.A și Turciei prezintă luptători la 
toate categoriile. Printre favorifi ageri- 
tiile internaționale de presă consemnea
ză pe luptătorii sovietici, turci, iranieni, 
bulgari, japonezi și romîni.

• La Tokio a fost stabilit primul 
record mondial neoficial. In cadrul con
cursului de selecție a înotătorilor ame
ricani Thompson Mann a parcurs 100 m 
spate în 59,8. El a devenit astfel pri
mul sportiv din lume care a înotat a- 
ceastă distanță sub un minut.

12 OCTOMBRIE

goriev (U.R.S.S.) 
și maghiarul Gyula 
Torok (fost cam
pion olimpic la ca
tegoria 
Meciul 
șit în 
cundă, 
a fost 
de medic în urma 
unei răniri, în ca
drul aceleiași cate
gorii : Bendig (Polonia) b.p. Posser 
(Germania).

In meciul următor Puiu va întîlni 
pe Johnson (S.U.A.). Iată viitoare
le meciuri ale boxerilor noștri: 
Ciucă — Henry (Canada), Crudu — 
Robero Cabinero (Cuba), Mihalic •— 
Konig (Austria), Niculescu — Gutierrez 
(Mexic), Mîrza — Lee (Coreea de sud), 
Monea — Kim (Coreea de sud), Ne
grea — Kiseliov (U.R.S.S.), Mariuțan 
— Pandov (Bulgaria).

muscă), 
a luat sfîr- 
repriza se- 
cînd Torok 

abandonat

BASCHET — Intîlniri în cadrul 
grupelor preliminare

BOX — Meciuri eliminatorii
CANOTAJ ACADEMIC — Serii și 

recalificări
FOTBAL — Jocuri în cadrul gru

pelor C și D.
HALTERE — 

categoriei pană
HOCHEI PE 

eliminatorii
1AHTING —
LUPTE LIBERE

minatorii.
NATAȚIE — Finale la 

de la trambulină (f), 200 
(f) și 100 m liber (m) ; serii la 
100 m liber (f) și 4x100 m mixt 
(m)

PENTATLON MODERN — între
ceri la proba de scrimă

POLO — Jocuri eliminatorii în 
cadrul grupelor

VOLEI — Trei partide feminine

întreceri în limitele

IARBA — Partide

Regata I
întreceri eli-

sărituri 
m bras

• Numeroși sportivi sînt răcifi saa 
sini accidentați de la antrenamente. Me
dicul șef al spitalului din satul olim
pic a declarat ziariștilor că 3 sportivi 
s-au accidentat în urma... căzăturilor cu

Festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice
(Urmare din pag. 1) 

fetele taioare albastre și fuste 
Defilarea sportivilor romîni este 
ternic aplaudată de spectatorii 
tribune, care disting în rîndurile

japonez pronunță tradiționala for
mulă : „DECLAR DESCHISA CEA DE 
A XVIII-A OLIMPIADA A EREI MO
DERNE" ! Pe ecranul electric al sta
dionului apar în traducere toate cu-

care orașul a fost distrus de bomba 
atomică. Sakai aleargă ritmic pe pista 
stadionului, purtînd torța aprinsă în 
mina dreaptă. El parcurge un tur de 
pistă și apoi urcă treptele tapisate în 
verde spre marele trepied care susține

iau zborul spre înălțimi la festivitatea de8000 de porumbei își

• La Yokohama s-a desfășurat o re
gată de... probă pentru verificarea am
barcațiunilor și, desigur, pregătirea 
sportivilor. La clasa „Dragon" cei mai 
bun rezultat a fost obținut de echipa
jul Danemarcei, cu 4 h 19:59,0.

• S-a tras la sorti ordinea .plecărilor 
in cursa ciclistă contra cronometru pe 
echipe, care se va desfășura miercuri, 
începind de la ora 10 (ora Tokio) pe 
traseul de la Hachioji. Vor lua startul 
32 de echipe. Formafia tării noastre, 
alcătuită din Cosma, Bădâră, Rtisu și 
Ciocan, va lua plecarea pe poziția- a 
9-a. înaintea ei vor lua startul, dintre 
formațiile mai redutabile: Franța, (po* 
zțtia Olanda (2), Belgia (3), Spa

nia (5), Danemarca (7), Germania (8), 
După echipa noastră vor pleca, printre 
altele. Argentina (poziția 10), Italia 
(11), U.R.S.S. (15), Suedia (16), Un
garia (18). Elveția (19), Japonia (25), 
Uruguay (30), Polonia (32). Distanta 
pe care o vor avea de parcurs echipele 
este de 109 km. Plecările se vor da din 
două in două minute.

• Cu ocazia lucrărilor congresului 
Federației internaționale de lupte s-au 
stabilit datele viitoarelor campionate 
mondiale, programate to anul 1965^ 
Campionatele de lupte clasice se vor 
desfășura la mijlocul lunii iunie, la Hel
sinki, iar cele de lupte libere în cursul 
lunii august la Manchester (Anglia).

• Mărfi dimineață. In sala Waseda. 
încep întrecerile probei masculine de 
floretă. Tn lupta pentru cuce'trea me
daliilor olimpice sltH angajați 56 de 
trăgători din 26 do țâri. Comisia teh
nică a competiției 'a alcătuit 9 grupe 
preliminarii. Ion Drlmbă (R.P. Pomină) 
face parte din grupa a 6-a împreună 
cu Courtillat (Franfa), Hoskyns (An
gle), Nanini (Argentina) si Zarnegar 
(Irlanda).

• La întrecerile atletice vor parti
cipa 1091 atleți și atlete din 83 țări 
(837 bărbați și 254 femei). Cei mai 
multi participant!. (83) vor lua. startul’ 
în proba de 100 m plat. La 200 m vor 
participa 78 de sportivi iar la 400 m 
61. Cel mai mic număr de participare 
îl înregistrează aruncarea greutății 
(25).

.a., <2-4-1,• seria în. care 3. participat 
lipajul romîn Gheorghe Rifelt, Ion 
Irov 4- Oprea Păun eseu, locul I a re- 
îit'reprezentativei Poloniei,1 cu timpul 
7:55,79. Timpul canotorilor romîni în 
■astă serie a fost de 8:02,34, cu a- 
îsță, performanță ei elasîndu-se. îna- 
eă Danemarcei, Argentinei și j'apo- 
■i. T'n' afara echipei poloneze s.a’ mai 
ificat pentru finală formația S.LLA. 
Reprezentanții noștri concurează din 
u,;luni, în recalificări.
In proba de simplu s-au înregistrat 
rprize. Americanul De Stero l-a în- 
is pd campionul' olimpic' V. 'Ivanov 
l.R.S.S.) iar. șchifistul german A. 
11 l-a întrecut pe un alt favorit al 
obei, cehoslovacul Kozak. Invingă- 
•ii s-au calificat pentru finală, ca și 
mțianul Kottuian.
La 2 fără cîrmaci s-au calificat după 
inia zi Olanda, Canada, Germania, 
r la 4-ț-l Germania, Italia și U.R.S,.S. 
întrecerile continuă luni, marți, 
iercuri și joi. (Miercuri sînt progra- 
ate curse pentru locurile 7—12 iar joi 
lalele pentru locurile 1—6).

legației sportivi binecunoscuți în 
Japonia, ca lolanda Balaș, fastul 
campion mondial de lupte Valeriu 
Bularca, pe campionii olimpici de la 
Roma, Ion Dumitrescu și Dumitru 
Pîrvulescu, pe boxerul Ciucă ș.a.

Două dintre cele mai numeroase 
delegații, cele ale Uniunii Sovieiice 
și Statelor Unite, defilează una după 
alta. Publicul îl urmărește cu deosebit 
interes pe halterofilul sovietic luri 
Vlasov, care poartă drapelul U.R.S.S. 
și recunoaște în rîndurile sportivilor 
americani numeroși campioni și re- 
cordmeni mondiali.

Coloana este încheiată cu dele
gația de sportivi din Japonia, pri
mită cu ropote de aplauze de către 
stadionul arhiplin.

Timp de 50 de minute a durat pa
rada delegațiilor participante la 
Jocurile Olimpice. După ce au făcut 
un tur al stadionului, sportivii s-au 
aliniat pe gazonul stadionului, dele
gație lingă delegație, cu fața spre 
tribuna de onoare. De aici coboară 
pe stadion președintele Comitetului 
de organizare a J.O. de la Tokio — 
Daigoro Yasukawa, care urcă pe o 
estra-dă special amenajată. De aici 
el adresează un salut de bun venit 
tuturor participanților la jocuri. Tn 
continuare ia cuvintul președintele 
Comitetului Internațional Olimpic, 
Avery Brundage, care, în limba Ja
poneză-, îl invită pe împăratul Hiro- 
nita . să declare deschise Jocurile 
Olimpice de la Tokio. Șeful statului

vîntările rostite în timpul festivității 
de deschidere.

Tși fac apariția apoi pe stadion — 
prin poarta de sud — opt marinari 
japonezi, care poartă drapelul olim
pic. Steagul de mătase albă este ri
dicat încet pe catargul de bambus, 
care are o înălțime de 15 metri. Ră
sună solemn Imnul olimpic, interpre
tat de un cor mixt, compus din peste 
300 de persoane. Din tribune se înalță 
în văzduh mii de balonașe multico
lore, iar pe ecranul stadionului becuri 
colorate înscriu deviza olimpică : 
„CITIUS, ALTIUS, FORTIUS" (mai 
repede, mai sus, mai puternic).

Amerigo Petrucci, primarul orașului 
Roma, înmînează lui Riotaro Yazuma, 
primarul orașului Tokio, stindardul 
care va fi păstrat aici pînă în preajma 
celei de a XlX-a Olimpiade. E un 
steag de satin brodat, care a fost 
lucrat în anul 1920, cu prilejul Jocu
rilor Olimpice de la Anvers.

Se apropie momentul culminant al 
festivității, sosirea flăcării olimpice. 
Trei salve de tun anunță această 
clipă. Aprinsă la 21 august în loca
litatea Olimpia din Grecia, flacăra 
sacră a Jocurilor, purtată de avioane 
peste țările Asiei și de peste 10 000 
de tineri sportivi pe șoselele Japo
niei/ a ajuns astăzi la capătul dru
mului ei. Toate privirile se îndreaptă 
spre poarta de nord a stadionului, 
unde apare ultimul purtător al ștafetei 
olimpice, studentul Ishinori Sakai, 
născut la Hiroșima în chiar ziua în

deschidere a 1. O.

Foto : „Kyodo News Service" 

imensa cupă de bronz. Ajuns sus, el 
se oprește o clipă, apoi cu un gest 
solemn aprinde focul ce va lumina 
întrecerile olimpice pînă la 24 oc
tombrie. Flăcările se înalță vii, stră
lucitoare, iar uralele și aplauzele iz
bucnesc cu putere. Corul și fanfara 
intonează imnul Jocurilor Olimpice 
de la Tokio. Stegarii țărilor partici
pante înconjoară podiumul pe care 
se urcă campionul olimpic de gim
nastică de la Roma, Takashi Ono, 
care rostește jurămîntul olimpic : „în 
numele tuturor participanților, jur că 
ne vom întrece la Jocurile Olimpice 
în luptă dreaptă, respectînd regula
mentele și dornici să concurăm în 
spiritul adevăratei sportivități, pentru 
gloria sportului și onoarea țărilor 
noastre**.

Mii de porumbei albi, simbolizînd 
dragostea de pace și de prietenie a 
sportivilor lumii, își iau zborul spre 
înălțimi, 
japonez, 
avioane 
chimice 
trasează „ _ _
olimpice. E ora 15,17, Sportivii pără
sesc stadionul, îndreptîndu-se spre 
autocarele care îi vor purta spre 
satul olimpic. Pînă seara tîrziu parcul 
sportiv Meiji a cunoscut o animație 
deosebilă. Au avut loc demonstrații 
de gimnastică, spectacole folclorice 
de acrobații, focuri de artificii etc. 
Olimpiada a început în’r-o atmosferă 
entuziastă.

• Tn cadrul unei ședințe a congre
sului Federației internaționale de atle
tism au fost omologate o serie de noi 
recorduri mondiale. Tn probele femini
ne, forul de specialitate a omologat 
timpul de 51.9 realizat Ta 400 m de Sin 
Kim Dan (R.P.D. Coreeană), ca -ecord 
mondial oficial. De asemenea a fost o- 
mologată performanta de 6,70 m reali
zată de atleta sovietică Tatiana Șcel- 
kanova Ta săritura în lungime. La mas
culin. printre altele, au fost omologate 
ca noi recorduri ale lumii performante
le obținute de cehoslovacul Luawik 
Danek la aruncarea discului cu. 
m și norvegianul T. Pedersen la 
carea suliței cu 91,72 m.

64.55
arnn-

flata*• Federația internațională de 
ție va discuta o serie de importante pro-, 
puneri cu ocazia congresului său. Ast
fel, federația suedeză a cerut forului in
ternațional să facă de pe acum o an
chetă și să comunice la timp rezultatele 
în ceea ce privește „efectele altitudinii" 
la Mexico City, locul de desfășurare a 
viitoarei Olimpiade de vară. Federațiile 
din R.F. Germană, Suedia și Canada 
au înaintat o propunere în legătură, cu 
„atingerea" peretelui bazinului de că
tre înotători în probele de liber. Fede
rația din R.A.U. a propus ca în progra
mul J.O. să fie inclus și maratonul 
nautic". " “ .

Fanfara intonează Imnul 
iar deasupra stadionului 

japoneze, folosind subs'anțe 
ce produc un fum colorat, 

pe cer cele cinci cercuri

J. O. la radio
și televiziune

12 OCTOMBRIE

LA RADIO: emisiuni speciale la 
orele 17,10 și 21,30, pe programul I. 
Alte știri vor fi transmise în cadrul ra- 
dio-jurnalelor.

LA TELEVIZIUNE: emisiune spe
cială în jurul orei 18, înregistrări pe 
bandă de magnetofon la întrecerile des
fășurate în prima zi a Jocurilor.



La multi ani, dragi petroliști!
întregul nostru popor i-a sărbătorit pe petroliști cu prilejul

Campionatele republicane la baschet, handbal, rugbi și tenis
• -E Ieri, 111VI UI 11OUM l* <«. w« • «y ** .

zilei lor traditionale instituită în semn de prețuire pentru cei care scot 
........ ............................................................. ...................... ...

I

v>iuipiiia ai jriyuic^ii, uc iu i/.vu<ucic îcuiauiui și piua ia aiuia «huiiw| 
de-a lungul marelui arc petrolier subcarpatic prin numeroase întreceri, 

r'-............ .. ..................................... ......................................... ....................... .......

din adîncurile pămîntului „aurul negru“, pentru tradițiile lor glorioase 
de muncă și de luptă.

în întrecerea socialistă desfășurată pentru înfăptuirea mărețelor sar
cini trasate de partid, petroliștii se află în primele rînduri obținînd zi de 
zi noi succese în activitatea lor, în ridicarea productivității' muncii, în 
reducerea prețului de cost.

Și în activitatea sportivă rezultatele petroliștilor sînt demne de 
remarcat. Participarea masivă și încununată de succes la întrecerile 
Spartachiadei republicane, la probele pentru cucerirea Insignei de poli
sportiv, la campionatele asociațiilor sportive se înscriu cu litere mari 
în palmaresul meșterilor petrolului.

„Ziua petrolistului* a fost sărbătorită la Băicoi și Teleajen; la 
Cîmpina și Momești, de la izvoarele Tazlăului și pină la albia Jiului, 

aprige și” entuziaste. Succesele sportive ale petroliștilor sînt pe măsura 
hărniciei lor în muncă.

De ziua voastră, dragi petroliști, vă felicităm cu căldură și vă dorim 
noi și însemnate succese în îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de al 
lll-lea Congres al partidului.

BASCHET

Ieri a început campionatul republican 
de baschet masculin. Iată rezultatele: 
SERIA 1 : Știința Buc. — Știința Timiș. 
75—71 (32—34) ; Steaua—Farul Con
stanta 99—51 (60-29); Politehnica Cluj 
— Știința Cluj 63—54 (32—29) I Rapid 
București—Știința Tg, Mureș 104—72 
(43—43); C.S.M.S. Iași — Steagul roșu 
Brasov 74—84 (35—55); SERIA a Il-a : 
I.C.F. — Voința Tg. Mureș 56—62 (25 
-— 31); Voința S. Mare — Progresul 
Buc. 93—87 (53—41); Știința Craiova— 
Olimpia Buc. 73—69 (27 38); Petrolul 
Ploiești — Siderurgistul Galați 67—88 
(47—32); A.S.A. Bacău — Aurul Brad 
5cf_77 ( 28—29).

HANDBAL
Campionatele republicane de handbal 

au continuat ieri cu etapa a Vl-a, în

cadrul căreia s-a disputat derbiul seriei 
I masculine Dinamo—Steaua. După un 
meci viu disputat, Dinamo a cîștigat cu 
10—7 (5—4). Celelalte rezultate:

MASCULIN — Seria I: Dinamo Ba
cău — Voința Sigh. 19—2 (11—2); 
Știința Petr. — Știința Galați 11—16 
(6—7), Dinamo Brasov — Știința Tg. 
Mureș 31—10 (14—3); Știința Tim. — 
Tractorul Brașov 20—12 (10—7).

MASCULIN — Seria II: Voința Si
biu — Cauciucul Onești 11—10 (5—5), 
C.S.M. Reșița — Știința Buc. 9—9 (4— 
5), C.S.M.S. Iași — Tehnometal Tim. 
23—15 (14—7), Rapid. Buc. — Recolta 
Hălchiu 13—11 (7—5), Știința Cluj — 
Rafinăria Teleajen 131—19 (7—7).

FEMININ — Seria I: Mureșul Tg. 
Mureș Știința Cluj 15—9 (5—6), 
S.S.E. Timișoara — Știința Buc. 3—4 
(1—1), S.S.E. ploiești—G.S.M. Sibiu

4—15 (2—6), Rapid Buc. —- Confecția 
Buc. 10-5 (4—2), Știința Tim. — Trac- 
torul Brașov 11—2 (4—2).

FEMININ — Seria II: Voința Sigh
— Favorit Oradea 4—6 (3—2), Progrr< 
sul Buc. —• Rulmentul Brasov 11—C 
(5-3), Știința Galați — S.S.E. Petro- 
seni 9—8 (5—4), Electromagnetica Buc.
— Constructorul Tim. 8—8 (7—5).

RUGBI

In campionatul republican de rugbi 
(etapa a XX-a) s-au înregistrat urmă
toarele rezultate! Steaua — Știința 
Petroșeni 21—0 (II—0), Gr ivită Roșie
— Progresul 29—0 (14—0), Dinamo— 
Știința Timișoara 37—3 (6—0), Gloria
— Știința Cluj 3—9 (3—3), Ancora 
Galafi — Constructorul 6—8 (3—0), 
C.S.M.S. Iași —- Rulmentul Btrlad 
9—6 (3—3).

TENIS

IERI, IN CATEGORIA A LA FOTBAL
Farul — Știința Craiova 2-1 (0-0) Știința Cluj — U. T. A. 3-0 (0-0)

CRAIOVA 11 (prin telefon). Local
nicii au dominat mai mult dar au 
părăsit terenul învinși din cauza exas
perantei ineficacități a înaintașilor.

...Craiovenii atacă din primul mi
nut și... deschid seria ratărilor prin 
Circiutnărescu. In min. 6, 17, 22 și 
26, îl imită Eftimîe. Dar, nu numai 
el, ci și ceilalți. Prima acțiune mai 
închegată a constănțenilor. primul lor 
șut pe poartă, îl înregistrăm abia în 
min. 36, cînd Tănase șutează în bară. 
După pauză oaspeții înscriu cele două 
goluri în același minut (58) : un con
traatac lansat de Stancu e fructificat 
de Tufan: 1—0. Repusă la centru, 
mingea este recuperată de Pleșa care

degajează lung la Bukosi; atacantul 
constănțean șutează prin surprindere 
de la 20 m și... 2—0. Craiovenii pre
sează apoi dar nu înscriu deeft o 
dată prin Sfîrlogea (min. 79) la o 
învălmășeală în fața porții.

Arbitrul M. Rotaru (Iași) a con
dus corect și autoritar.

Farul: Manciu—Costin, Stancu, Tîl- 
vescu (min. 80 Buzea), Gref—Neacșu, 
Pleșa—Tănase, Tufan, Bukosi, Ologu.

Știința: Papuc—Geleriu, Deliu, M. 
Marcel. Dumitrescu—Anton. Bîtlan— 
Cîrciumărescu, Sfîrlogea, Eftimie, C. 
Popescu (min. 66 Ganga).

V SANDULESCU — coresp.

CLUJ 11 (prin telefon). Deși au do
minat cea mai mare parte din timp, 
studenții nu au putut înscrie nici un 
punct în primele 45 de minute. Fotba
liștii din Arad au pus în această parte 
a jocului un accent deosebit pe apărare, 
acționînd doar pe contraatac.

Din prima repriză am reținut două 
mari ocazii ale studenților ratate de 
Adam (min. 17 și 18), care s-a aflat 
singur în careu cu portarul în față. Clu
jenii și-au asigurat victoria după pau
ză prin golurile înscrise de Adam în 
min. 47 și min. 80 și de Szabo în min.

50. De remarcat că în min. 62 Weichelt 
(U.Ț.A.) a apărat o lovitură de la 11 
metri executată de Mureșan II.

Arbitrul M. Popa-București a con
dus bine formațiile i

ȘTIINȚA: Moguț — Marcu, Tr. 
Georgescu, Grăjdeanu, Cîmpeanu — V. 
Alexandru, Suciu — Ivansuc, Mureșan 
II, Adam, Szabo.

U.T.A.: Weichelt — Pectcan, Bacoș, 
Mețcas, Czako II — Donciu, Chivu — 
Pantea, Țîrlea, Florut, Igna.

' V. MOREA și
N. TODORAN — coresp.

în ultima finală a campionatelor 
republicane de tenis, Julieta Namian- 
Boboc (Progresul) și-a păstrat titlul 
de campioană la simplu femei dispu- 
nînd. de Iudita Dibar cu 4—6, 6—4, 
6—3. Cele două finaliste se califica
seră prin următoarele rezultate obți
nute în semifinalet Julieta Namian- 
Boboc—Mariană Ciogolea 6—3, 6—2 
Iudita Dibar—Hermina Zurălău 2—6, 
6—1, 6-4.

Petrolul —C. S. M.S. 3-0 (2-0)
PLOIEȘTI 11 (prin telefon). — Par

tida a prilejuit o întrecere dîrză, în 
care victoria a revenit pe merit echi
pei ploieștene. Ea a prezentat o linie 
de atac mai incisivă, mal decisă In 
fazele de gol. Trebuie remarcat jocul 
promițător al debutantului Boc (Pe
trolul) care a contribuit la înscrierea 
a două dintre cele trei goluri ale 
formației sale.

lată cîteva dintre fazele mai im
portante ale meciului: în min. 5, 
'Matei, singur cu portarul, șutează in 
brațele acestuia. Notăm apoi două 
ocazii mari pe care le ratează Dridea 
1 și Mocanu. în min. 19, Boc cen
trează și Dridea 1 înscrie cu capul. 
Dominarea petroliștilor continuă și tot 
Dridea I majorează scorul, în min. 36.

După pauză, jocul are aceeași ca

racteristică : dominarea insistentă a 
gazdelor. In min. 47, Badea ratează 
o mare ocazie dar tot el, lansat de 
Boc în min. 80, înscrie cel de al 
treilea gol al partidei. Din min. 70, 
Petrolul a jucat In 10 oameni deoa
rece Pahontu a fost eliminat de pe 
teren de arbitrul Gh. Osiac (Timi
șoara).

PETROLUL : Ionescu—Pahonțu,
Fronea, Horea, Pali—luhas, Ivan— 
Boc, Drîdea 1. Badea, Mocanu.

G.S.M.S.: Constantinescu—Popescu, 
Moțoc, Vornicu, Deleanu — Humă, 
lancu—Matei, Pop, Voica (Goia din 
min. 80), Cuperman.

A. VLASCEANU si 
GH. ALEXANDRESCU — coresp.

Dinamo Pitești — Minerul Baia Mare 2-0 (2-0)
PITEȘTI 11 (prin telefon). Jocul a 

început in nota de dominare a gazde
lor. în min. 7 C. Ionescu îl deschide 
lung pe Stoenescu; acesta driblează 
portarul și Înscrie i 1—0.

în continuare cei care insistă mai 
mult sînt tot localnicii. In min. 36 Na
ghi singur cu portarul ratează o mare 
ocazie. Un minut mai tîrziu C. Ionescu 
este faultat. Lovitura de pedeapsă este 
executată de Stoenescu și... 2—0.

In repriza a doua oaspeții desfășoară 
un joc frumos în cîmp, se apropie mai 
des de poartă, dar dau dovadă de ine
ficacitate. în această repriză dinamo-

viștii contraatacă periculos dar nu reu
șesc să mai înscrie vreun gol. A arbi
trat Zaharia Drăghici-Constanța.

Au jucat formațiile :
DINAMO’ Matache (Niculescu min. 

88) — Valcan, Jlie Stelîan, Corneanu, 
Badea, Olteanu, Stoenescu, Banu, G. 
Ionescu, Naghi (Ene Daniel min. 84), 
David.

MINERUL : Vlad — Vaida, Colceriu, 
Szekely, Donca, Pînzaru (Ujvari min. 
53), Halagian, Dragan, Pop, Sasu, 
Czako I.

AL. MOMETE și 
I. UDRESCU — coresp.

Rezultatele din
SERIA I

Categoria B
SERIA A ll-A

Steagul roșu — Crișul 1-1 (0-0)
BRAȘOV 11 (prin telefon). Rezulta

tul de egalitate cu care s-a încheiat par
tida desfășurată la Brașov, nu expri
mă raportul de forțe de pe teren. Stea
gul roșu a avut mai mult inițiativa, 
dar nu a reușit să concretizeze perioa
dele de dominare datorită pripelii îna
intașilor în fața porții adverse. Oaspe
ții au jucat mai calm și în ciuda faptu
lui că au fost dominați și-au bazat ac
țiunile pe contraatacuri destul de spec
taculoase, contribuind astfel la reușita 
întîlnirii.

Au înscris: Ivăncescu în min. 60, 
dintr-o lovitură liberă de la aproxima

tiv 40 de metri, pentru Steagul roșu și 
■Szucs, în min. 71, pentru Crișul.

Arbitrul N. Cursaru (Ploiești) a con
dus foarte bine următoarele formații i

STEAGUL ROȘU: Haidu — Ivăn- 
cescu, Jenei, Campo, Naghi — Sigheti, 
Năftănăilă — Hașoti, Gane (min. 46 
Pescaru), Necula, Selimesi.

CRIȘUL: Duca — Georgescu, So
lomon, Pojoni, Sacaci II — Balog, M. 
Mihai — Bacoș (min. 64 Szucs), 
Sacaci III, Damian, Iacob (min. 64 
Bacoș).

0. GRUIA — coresp. reg.

CATEGORIA C
SERIA EST

Dinamo Moldova Iași — Viitorul Suceava 
3—0 (neprezentare).

Metalul Rădăuți — Metalospoit Galați 
2——0 (2—0).

Ceahlăul P. Neamț — Chimia Onești 3—0 
(0-0).

Textila Buhuși — Petrolul Moinești 2—2 
<2-l).

Fructexport Focșani — Victoria P. Neamț 
1—1 (0—0).

Foresta Fălticeni — Textila Botoșani 2—1 
(1-0).

Rulmentul Bîrlad — Flamura roșie Tecuci 
2—1 (0—1).

CLASAMENT
1. Foresta Fălticeni 5 2 3 0 4: I 7
2. Ceahlăul P. Neamț 5 3 11 10: 7 7
3. Dinamo Moldova Iași 5 3 0 2 8: 5 6
4. Metalul Rădăuți 5 3 0 2 11: 8 6
5. Victoria P. Neamț 5 2 2 1 5: 4 6
6. FI. roșie Tecuci 5 2 12 10: 8 5
7. Textila Buhuși 5 13 1 9: 8 5

8.-9. Viitorul Suceava 5 2 12 5: 5 5
8.-9. Metalosport Galați 5 2 12 7: 7 5
10. Fructexport Focșani 5 12 2 6: 6 4
11. Textila Botoșani 5 2 0 3 6:10 4
12. Chimia Onești 5 12 2 2: 7 4
13. Petrolul Moinești 5 113 6: 8 3
14. Rulmentul Bîrlad 5 113 6:11 3

gresul Alexandria, Marina Mangalia 
Electrica Fieni.

SERIA VEST
Muscelul Cîmpulung — Metalul Pitești 

3—0 (I—0).
C.F.R. Arad — Tractorul Corabia 4--0 

(3-O).
Metalul Hunedoara — Minerul Cîmpulung 

1—1 (0-0).
Minerul Anina — Teba Arad 3—0 (1—0).
Metalul Tr. Severin — Pandurii Tg. Jiu 

1—1 (0—0).
Minerul Deva — Electroputere Craiova 

3—0 (neprezentare).
Victoria Călan — Electromotor Timișoara 

2—0 (0—0).
CLASAMENT

1. Minerul Deva
2. Muscelul Cîmpulung
3. Minerul Anina
4. Victoria. Călan
5. Teba Arad
6. Metalul Hunedoara
7. C.F.R. Arad
8. Metalul Tr. Severin
9. Minerul Cîmpulung

10. Electroputere Craiova
11. Pandurii Tg. Jiu
12. Electromotor Timișoara
13. Metalul Pitești
14. Tractorul Corabia

5 3 0 2 8: 3 6
5 3 0 2 7: 5 6
5 3 0 2 8: 6 6
5 2 2 1 6: 5 6
5 3 0 2 7: 8 6
5 2 2 1 4: 5 6
5 2 1 2 5: 3 5
5 1 3 1 8: 7 5
5 2 1 2 7: 7 5
5 I 3 1 5: 7 5
5 1 2 2 6: 6 4
5 1 2 2 7: 8 4
5 1 1 3 4: 7 3
5 1 1 3 6:11 3

Știința Galați' — Chimia Făgăraș 1—0 
(0—0)

C.F.R. Pașcani — Flacăra Moreni 1—0 
(0-0).

Poiana Cîmpina — Știința București I—0 
(0-0).

Dinamo Bacău — Siderurgistul Galați 3—0 
(1—0).

C.F.R. Roșiori — Constructorul Brăila
1— 0 (1-4)).

Tractorul Brașov — Unirea Rm. Vîlcea
2— 1 (i —0).

Metalul București — Metalul Tîrgoviște 
1—1 (0—0).

A.S.M.D. Satu Mare — Știința Timișoara 
1—0 (0—0).

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

Ind. sîrmei C. Turzii — Clujeana 1—0 
(0-0).

C.F.R. Timișoara — Vagonul Arad 0—□.
Recolta Cărei — C.S.M. Sibiu 3—2 (1—1).
A.S.A. Tg. Mureș — Gaz metan Mediaș 

1—0 (0—0).
Meciul A.S. Cugir Jiul Petrila se va 

disputa la 21 octombrie.

CLASAMENT

1. Poiana Cîmpina
2. Dinamo Bacău

6 4 0 2
6 4 0 2

12: 8 8
8: 6 8

3. Flacăra Moreni 6 3 12 8: 3 7
4. Unirea Rm. Vîlcea 6 3 12 12: 6 7
5. Știința Galați 6 3 12 8: 8 7
6. C.F.R. Pașcani 6 3 0 3 8: 6 6

7.-8. Metalul Tîrgoviște 6 2 2 2 7: 7 6
7.-8. Constructorul Brăila 6 3 0 3 8: 8 6
9.-10. Siderurgistul Galați 6 2 2 2 6: 7 6
9.-10. Tractorul Brașov 6 2 2 2 6: 7 6
îl. Știința București 6 2 13 6: 7 5
12. C.F.R. Roșiori 6 2 13 5:10 5
13. Chimia Făgăraș 6 2 0 4 8:15 4
14. Metalul București 6 114 6:10 3

ETAPA VIITOARE : Flacăra Moreni — 
C.F.R. Roșiori, Metalul Tîrgoviște — Știința 
Galati, Unirea Rm. Vîlcea — Metalul Bucu
roșii, Constructorul Brăila — Poiana Cîm
pina, Chimia Făgăraș — Dinamo Bacău, 
Șțiinta București — C.F.R, Pașcani, Siderui- 
gistul Galati — Tractorul Brașov.

CLASAMENT
1. Industria sîrmei C. Turzii 6 4 2 0 12: 4 10
2. Jiul Petrila 5 3 2 0 10: 2 8
3. Știința Timișoara 6 3 2 1 10: 5 8
4. Recolta Cărei 6 4 0 2 14:12 8
5. Minerul Lupeni 6 2 2 2 10: 6 6
6. C.S.M. Sibiu 6 3 0 3 10: 8 6
7. A.S.A. Tg. Mureș 6 3 0 3 10:11 6
8. A.S.M.D. Satu-Mare 6 3 0 3 6: 8 6
9. Clujeana 6 2 1 3 7: 7 5

10. Gaz metan Mediaș 6 2 1 3 7: 9 5
11. Vagonul Arad 6 1 3 2 4: 6 5
12. C.S.M. Reșița 6 2 0 4 7:12 4
13. C.F.R. Timișoara 6 1 1 4 2:12 3
14. A.S. Cugir 5 l 0 4 6:13 2

ETAPA VIITOARE : A.S.A. Tg. Mureș — 
Ind. sîrmei C. Turzii, C.F.R. Timișoara — 
A.S.M.D. Satu Mare, Jiul Petrila — Știința 
Timișoara, Gaz metan Mediaș — Minerul 
Lupeni, Clujeana — Recolta Cărei, C.S.M. 
Reșița — A.S. Cugir, C.S.M, Sibiu — Va
gonul Arad.

ETAPA VIITOARE : Victoria P. Neamț — 
Foresta Fălticeni, Chimia Onești — Petro
lul Moinești , Fructexport Fodșani — Metalul 
Rădăuți, Rulmentul Bîrlad — Viitorul Su
ceava, Flamura roșie Tecuci — Ceahlăul 
P. Neamț, Metalospoit Galați — Dinamo 
Moldova Iași, Textila Botoșani — Textila 
Buhuși.

SERIA SUD
.Progresul Alexandria — Victoria Giurgiu 

2—0 (1—0).
Marina Mangalia — Electrica Constanta 

5—0 (3—U).
Metrom Brașov — Dinamo Victoria Buc. 

0—0.
Electrica Fieni — Rulmentul Brașov 3—1 

(2—0).
Flacăra roșie București — Rapid Mizll 

1-1 (1-1).
Portul Constanța — Tehnometal București 

0—2 (0—1).
Unirea Răcari — Textila SI. Gheorghe 

2—1 (1—0).

ETAPA ’ VIITOARE : Electroputere Craiova 
— Metalul Tr. Severin, Minerul Anina — 
Minerul Cîmpulung, Metalul Pitești — Mine
rul : Deva, Electromotor Timișoara — C.F.R. 
Arad, Muscelul Cîmpulung — Victoria Că
lan, Pandurii Tg. Jiu — Tractorul Corabia, 
Teba Arad — Metalul Hunedoara.

SERIA NORD
Steaua roșie Salonta — Unirea Dej 1—0 

(0—-0).
Soda Ocna Mureș — Arieșul Turda 0—1 

(0-1).
Metalurgistul Baia Mare — Forestiera Si

ghet 3—1 (2—0).
Faianța Sighișoara — Flamura roșie Ora

dea 2—0 (1—0).
Minerul Bihor — I.R.A. 2 Tg. Mures 4—0 

(2-0). ‘
Minerul Bala Sprie — A. S. Aiud 3—1 

(2-0).
Gloria Bistrița — Chimica Tîrnăveni 1—0 

(0-0).

CLASAMENT
1. Rulmentul Brașov 5 3 1 1 10: 6 7
2. Rapid Mizil 5 3 11 5: 4 7
3. Electrica Fieni 5 3 0 2 9: 5 6
4. Progresul Alexandria 5 3 0 2 5: 4 6
5. Victoria Giurgiu 5212 8: 7 5
6.-7. Metrom Brașov 5131 3: 3 5
S.-7. Unirea Răcari 5 2 1 2 9: 9 5
8. Tehnometal Buc. 5212 4; 5 5
9. Flacăra roșie Buc. 5 2 1 2 7: 9 5

10. Electrica Constanța 5 2 1 2 8:11 5
11. Marina Mangalia 5 2 0 3 8:6 4
12. Portul Constanta 5 1 2 2 8:14 4
13. Dinamo Victoria 5113 7; 5 3
14. Textila Si. Gheorghe 5113 2: 5 3

ETAPA VIITOARE : Rapid Mizil — Metrom 
Brașov, Dinamo Victoria București — Uni
rea Răcari, Victoria Giurgiu — Flacăra ro
șie București, Portul Constanța — Textila 
Si. Gheorghe, Tehnometal București — Elec
trica Constanța, Rulmentul Brașov — Pro

CLASAMENT
1. Faianța Sighișoara 5 4 10 9: 2 9
2. Minerul B. Sprie 5 3 11 8: 5 7
3. Minerul Bihor 5 3 0 2 10: 4 B
4. Arieșul Turdj 5 3 0 2 6: 6 6
5 Steaua roșie Salonta 5 3 0 2 6: 7 6
6. Gloria Bistrița 5 3 0 2 5: 8 6
7 A.S. Aiud 5 2 12 13: 8 5
8. Soda Ocna Mureș 5 2 12 10: 9 5
9. Metalurgistul B. Mare 5 2 0 3 7: 8 4

10. Chimica Tîrnăveni 5 12 2 6: 7 4
11. I.R.A. 2 Tg. Mureș 5 12 2 5: 8 4
12. Forestiera Sighet 5 113 7:10 3
13 Flamura roșie 5 113 5: 9 3
14. Unirea Dej 5 10 4 4:10 2

ETAPA VIITOARE: Soda Ocna Mureș —
Minerul Baia Sprie, Flamura roșie Oradea—
Gloria Bistrița, Unirea Dej — I.R.A. 2 Tg. 
Mureș, Forestiera Sighet — Minerul Bihor, 
A.S. Aiud — Faianța Sighișoara, Chimica 
Tîrnăveni — Metalurgistul Baia Mare, Arie
șul Turda — Steaua roșie Salonta.

După 7 ani, recordul țării la pistol 
precizie a fost corectat 

de L. Giușcă
Sîmbătă și duminică, pe poligonul 

Tunari, au continuat întrecerile din 
cadrul campionatului Capitalei. Rezul
tate foarte bune au fost înregistrate 
în proba de pistol precizie. După șapte 
ani, recordul țării a fost corectat de 
către L. Giușcă (Știința), care a tota
lizat 563 p., cifră care depășește cu 
două puncte vechiul record republican 
și constituie o performanță de va
loare mondială.

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 REZULTATE 

EXACTE

Programul concursului Pronosport nr. 41 
din II octombrie 1964

I. Petrolul — C.S.M.S. Iași 1
II. Știința Craiova — Farul 2

III. Steagul roșu — Crișul x
IV. Știința Cluj — U.T.A. 1
V. Dinamo Pitești — Minerul B.M. 1

VI. Dinamo Bacău — Siderurgistul 1
VII. A.S.M.D. — Știința Timișoara 1

VIII. Minerul Lupeni — C.S.M. Reșița 1
IX. Atalanta — Juventus x
X. Genoa — Internazionale - ***■ 2

XI. Milan — Lazio 1
XII. Roma — Fiorentina x

Fond de premii 189.506.

Autoturismul „TRABANT 600’ acordat prin 
tragere la sorți participanților la concursul 
suplimentar .PRONOSPORT OLIMPIC" a lost 
obținut de buletinul cu Nr. 2.382.905 depus 
la agenția din Suceava.

Fotbal pe glob
LA BUDAPESTA: UNGARIA— 
CEHOSLOVACIA 2-2 (1—1)

Echipa Cehoslovaciei — viitoarea 
noastră adversară în preliminariile 
campionatului mondial — a susținut 
ieri la Budapesta un meci amical cu 
reprezentativa Ungariei.

Intîlnirea dintre cele două echipe re
prezentative s-a încheiat cu rezultatul 
de 2—2 (1—1). Scorul a fost deschis 
în primele minute de Albert. în min. 
30, Pospisil a adus egalarea pentru for
mația oaspe. După pauză, Albert mă
rește scorul la 2—1, pentru ca în ulti
mele 30 minute, cehoslovacii să aibă 
inițiativa și să egaleze prin Pospisil.

Meciul a fost condus de iugoslavul 
Zecevici.

LA VIENA: AUSTRIA-U.R.S.S. 1-0

Pe „Wiener stadion* s-a desfășurat 
ieri meciul amical dintre primele re
prezentative ale Austriei și U.R.S.S. 
Singurul punct al partidei a fost mar
cat de Glechner în min. 43. în repriza 
secundă (min. 80) Skocik a executat o 
lovitură de la 11 m pe care lașin a 
a parat-o.

1 Redacția și administrația; str. Vasile Conta ar. 10, telefon 11.10 05. interurban 72 și 280. Telex; sportrom buc. 180. Tiparul: l. P. „Informația", str. Brezoianu, 23-25. 40356


