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organizarea viitoarelor campionate 
mondiale pentru tineret să fie atribuită 
Austriei (1966), Iranului (1967) și Ro- 
mîniei (1968), iar cele de seniori Uniu
nii Sovietice (1966), Canadei (1967) 
și• Mexicului (19£>S)

★
Campionul olimpic la aruncarea dis

cului. Al. Oerter (S.U.A.), continuă 
să se resimtă de pe urma întinderii 
musculare suferite zilele trecute la an
trenament. Antrenorul echipei S.U.A., 
Bob Giegengack, se îndoiește că Oer
ter ar putea concura joi la proba sa de 
specialitate, cu toate tratamentele ter
mice pe care acest atlet le urmează 
actualmente cu asiduitate.

•k
Armin Harry, campionul olimpic din 

1960 la 100 m plat, consideră că favo
ritul principal al acestei probe la To
kio este cubanezul Enrique Figuerola.

(Continuare in pag. 2-3)

Jocurile Olimpice de la Tokio
Trimisul nostru special la J.O., ROMEO VILARA, ne transmite

I1WI019641

TOKIO, 12 (prin 
telex). Numai după 
două zile de între
ceri olimpice specia
liștii sînt tentați să 
facă aprecieri de

ordin general cu privire la disputele
în care s-au angajat pe bazele spor
tive ale capitalei Japoniei mii de spor
tivi de pe toate cele cinci continente. 
Neîndoios, chiar din puținele probe 
desfășurate pînă acum se poate afirma 
că, așa cum se pronostica înaintea 
startului, această ediție va fi cea mai 
grandioasă din cîte au cunoscut pînă 
acum aceste Jocuri. Un succint bilanț 
cifric ne arată că în primele două zile 
nouă recorduri olimpice au fost depă
șite, cu performanțe care în cele mai 
multe cazuri își găsesc locul în ierar
hia superioară a tabelelor cu cele mai 
bune rezultate mondiale.

După cum era de așteptat, baza 
sportivă cea mai solicitată la începu
tul Olimpiadei este bazinul de la Gim
naziul național, care găzduiește între
cerile de natație și sărituri de la tram
bulină. Duminică și luni spectatorii au 
fost aici martorii a nu mai puțin de 
7 recorduri olimpice, ai căror autori 
au fost reprezentanții S.U.A. (4), 
U.R.S.S. (2) și Australiei (1). Intere
sant de remarcat este faptul că 6 din
tre cele 7 recorduri olimpice au fost 
stabilite în numai trei probe, cîte două 
de fiecare. Astfel, la 100 m liber mas
culin, americanul Iliman a corectat re
cordul olimpic în seriile preliminarii, 
realizînd 53,9. dar compatriotul său 
Schollander, în finală, a îmbunătățit 
această performanță, obținînd timpul 
de 53,4. La 2C0 m spate bărbați, au
torii celor două recorduri olimpice sînt 
tot doi sportivi americani. Este vorba 
de Dilly (2:14,2) și Graef (2:13,7). 
Înotătoarele sovietice Babanina (2:48,3) 
și '’Prozumencicova (2:46,4) au corec
tat pe rînd recordul olimpic la 200 m 
bras, ultima cucerind medalia de aur. 
Cunoscuta înotătoare australiană 
Dawn Fraser și-a îmbunătățit propriul 
record olimpic stabilit la Roma, reali
zînd aici timpul de 59,9 sec. la 100 m 
liber.

Anunțăm pe cititorii noștri că 
în tot timpul desfășurării Jocurilor 
Olimpice de la Tokio, ziarul „Spor
tul popular" va apare zilnic, la 
ora obișnuită.

A început campionatul de baschet

pază din meciul Rapid — Știința Tg. Mureș, cîștigat de prima formație. 
In acțiune — rapidistul Cristian Popescu

Foto T. Roibu

După două zile de întreceri: 
recorduri și surprize

faceîntrecerile de haltere promit a 
casă bună cu... recordurile olimpice și 
mondiale. Spunem aceasta deoarece 
primul campion olimpic al J.O. de la 
Tokio, halterofilul sovietic Vahonin, 
este și autorul unui valoros record 
mondial și olimpic. In ziua a doua, 
în aplauzele entuziaste ale spectatori
lor prezenți în sala Shibuia, japonezul 
Miyake a oferit susținătorilor săi nu 
numai satisfacția cuceririi medaliei o- 
limpice de aur, dar el a stabilit un 
nou record olimpic și mondial.

Aminteam în titlu de surprize. Din
tre acestea, ne referim în primul rînd 
la înfrîngerea recordmanului mondial 
al probei de 100 m liber, Alain Got- 
tvalles (Franța). Avînd în palmares o 
performanță mai bună decît 53 de 
secunde, realizată chiar în acest sezon, 
mulți îi acordau șanse Ia o medalie 
olimpică. în finala probei, înotătorul 
francez n-a mai reeditat însă rapida 
cursă de la Budapesta, clasîndu-se a- 
bia pe locul 5, după puternicii săi ad
versari Schollander, McGregor, Hans 
Joachim Klein și Iliman. Ca o sur-

C. Ciucă și C. Niculescu învingători
Nicolae Puiu a deschis seria victo

riilor pugiliștilor rotnîui în .narea în
trecere din sala Korakuen. Alți doi 
reprezentanți ai colorilor noastre, 
Constantin Ciucă și Constantin Nicu
lescu i-au urmat exemplul, obținînd 
două prețioase victorii.

Luni. în cele două reuniuni s-au în
trecut boxerii din cadrul categoriilor 
muscă și semimijlocie. CONSTANTIN 
CIUCĂ a întîlnit pe canadianul John 
Henry, După un scurt „studiu", Ciucă 
a pornit decis la atac și cu o puter
nică stingă și-a obligat adversarul să 
se odihnească la podea, încă din mi
nutul al doilea. La reluare, după 8 se
cunde, Ciucă a atacat insistent, s-a fo
losit de situația creată și cu o fulge
rătoare dreaptă în bărbie 1 a scos din 
luptă — în min. 1:56 — pe boxerul 
canadian. Cînd vocea crainicului a 
anunțat victoria prin k.o. a boxerului 
romin, publicul japonez a răsplătit cu 
vii aplauze pe vechea lui cunoștință.

Foarte disputată a fost întîlnirea 
dintre reprezentantul nostra la cate
goria semimijlocie CONSTANTIN NI
CULESCU și mexicanul Ramirez Gut- 
tierez. Deschizindu-și mereu drum cu 

priză este comentată și compor
tarea relativ slabă a pentatloniștilor so
vietici, mai "ales în prima. probă, călă- 
ria. întrucât aici are un cuvînt greu de 
spus și... calul, se aștepta ca în cele
lalte probe lupta să fie tnai echilibrată, 
ca sportivii sovietici să recupereze din 
handicap. Dar, nici în ziua a doua, la

(Continuare In pag. 2-3)
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la figură, 
cele trei 
nc.stiu a 

învingător 
cei 5 ar-

directa de stingă, Niculescu a aplicat 
numeroase lovituri variate

Superioritatea din toate 
reprize a reprezentantului 
fost oglindită în decizia de 
acordată în unanimitate de 
bitri. Pe buletinele de arbitraj, Nicu
lescu a fost indicat ca învingător la 
diferență de două și trei puncte.

Dintre celelalte întîlniri s a remar
cat partida „muștelor" Olech (Polo
nia) și Panaiotov (Bulgaria). Pugilis- 
tul polonez a cîștigat la puncte în 
fața finalistulrai de la „europenele" 
desfășurate la Moscova. O formă foar
te bună a demonstrat campionul olim
pie de la Roma — cehoslovacul Ne- 
mecek. Evoluînd la categoria semimij
locie, el l-a învins la puncte pe ceylo- 
nezul Bulmer.

Alte rezultate la cat. mușcă : Mc. 
Cafferțv (Irlanda) b. p. Carbonel 
(Cuba/fSulley (Ghana) b. k. o. Jumat 
(Malaya), Atzori (Italia) b. p. Mersar 
(R.A.U.), Darryl (Australia) b. k. o. 
Homo (Argentina), Cluskey (Anglia) 
b. p. Komolsen (Thailanda). Tibor 
Papp (Ungaria) b. p. Șaman (Kenya), 
Sorokin (U.R.S.S.) b. dese. Pavva (Bir- 
mania), Coch (Coreea de sud), b. dese. 
Aghay (Iran). în meciul următor, 
Ciucă îl va întîlni pe ceylonezul Cui- 
lenburg, iar C. Niculescu pe Mabve 
(Uganda). Azi vor boxa : Crudu cu 
cubanezul Cawrinero și Mirza cu Lee
(Coreea de sud).

ULTIMELE
Unul dintre antrenorii echipei germa

ne, Hans Studener, care a asistat ca 
observator la meciul Rominia — Me
xic, a declarat următoarele: „Rominii 
dispun de o echipă foarte rapidă, din 
raidurile căreia se remarcă cele două 
extreme, Pircălab și Creiniceanu. Mexi
canii au o tehnică individuală foarte 
bună dar joacă fără concepție tactică 
clară și comit chiar greșeli de ordin 
tactic.’ De pildă, ambii lor fundași 
de margine au plecat foarte deseori 
înainte, neglijindu-și sarcinile defen
sive".

■k
De un nivel foarte ridicat se anunță 

concursul de scrimă.
La floretă băieți și-au anunțat pre

zența 56 de concurenți, printre care 
Jdanovici, Sisikin, Midler, Joy, Mag- 
nan, Losser, Parulski, Vojda precum 
și Drlmbă, Mureșanu și Haukler din 
echipa- R.P. Romine.

La floretă fete vor evolua 40 de

IERI A FOST LANSATĂ IN UNIUNEA SOVIETICĂ

0 NAVĂ SATELIT
CU TREI COSMONAUTI LA BORD

MOSCOVA 12 (Agerpres). -
Agenția TASS anunță că la 12 octombrie, ora 10,30 (ora 

Moscovei), în Uniunea Sovietică a fost lansată pentru prima 
oară în lume pe o orbită de satelit al Pămîntuiui, cu ajutorul 
unei noi și puternice rachete purtătoare, nava cosmică „Vos- 
hod" („Răsăritul") pilotată, cu trei locuri. La bordul navei se 
află un echipaj alcătuit din cetățenii Uniunii Sovietice : avia
torul cosmonaut, inginerul colonel Vladimir Komarov, coman
dantul navei, și membrii echipajului: Boris Egorov, medic
cosmonaut, și omul de știință-cosmonaut, Konstantin Feoktistov, 
candidat în științe tehnice.

„Cupa Centenarului Universității* 4

Au început întrecerile finale
Duminică dimineața, 

pe baza sportivă' • de la 
complexul studențesc- Tei 
din Capitală a avut loc 
deschiderea festivă a în
trecerilor sportive dotate 
cu „CUPA CENTENA
RULUI UNIVERSITĂ
ȚII".

S.au întîlnit cu acest 
prilej aproape 1000 de 
stud'anți, reprezentanții 
tuturor institutelor de în- 
vățămînt superior. din 
București, cadre didacti
ce, instructori sportivi și, 
bineînțeles, numeroși 
spectatori, colegi și rude 
ale finaliștilor acestei 
frumoase competiții.

Participanții au fost sa
lutați de acad. prof. dr. Gh. 
Milioc, rectorul Universi
tății din București. în 
cuvîntul său, vorbitorul 
a arătat că în anii pu
terii populare, datorită 
grijii partidului, tineretul 
are condiții minunate pen
tru pregătirea sa multila
terală, pentru practicarea 
sportului, pentru căli-rea 
sa fizică și morală. 
Acad. prof. dr. Gh. Mihoc 
a declarat deschise între
cerile „CUPEI CENTE
NARULUI UNIVERSITĂȚII" și a urat 
succes deplin tuturor participanților.

Apoi, pe terenurile sportive și pe 
pista de apă a lacului Tei au început

Olimpicii romîni
participă azi la:
• BOX — C. Crudu Io cot. 

pană ți V. Mîrza la cat. mijlocie- 
mică

• CANOTAJ ACADEMIC — 
Recalificări la 4 fără cîrmaci ți 
2 + 1

• FOTBAL — Rominia — Ger
mania

• LUPTE LIBERE — Turul al 
Ill-lea, St. Stîngu la cat. grea

• POLO — Rominia — Japonia
• SCRIMA — întreceri indivi

duale la floretă 'masculin)
• VOLEI — Rominia — U.R.S.S. 

(m) ți Rominia — S.U.A. (f).

ȘTIRI DE LA TOKIO
concurente, la spadă 72 sportivi, iar 
la sabie 57. Un număr de 17 echipe 
își vor disputa titlul de campioană o- 
limpică la floretă bărbați, 10 la flore
tă femei și 14 la sabie. Tnțr-un ultim 
meci de antrenament, echipa noastră 
masculină de floretă a învins cu 9—7 
reprezentativa Japoniei, iar fetele au 
cîștigat cu 14—2 în fața sportivelor 
japoneze.

★
în cadrul congresului federației in

ternaționale de scrimă, desfășurat în 
aceste zile la Tokio, s-au luat printre 
altele următoarele hotărîri: au fost 
cooptate ca membre federațiile națio
nale din Zambia (Rhodesia de nord) și 
din Filipine. Noul președinte al fede
rației internaționale a fost ales în per
soana lui Pierre Ferri (Franța). Viitoa
rele campionate mondiale (1965) vor 
fi organizate în Olanda (pentru tine
ret) și în — aprilie — Franța (pentru 
seniori). S-a hotărît în principiu ea

Imaglne de la finala „Cupei Centenarului Univer
sității": se întrec voleibaliștii de la I.S.E. și 

Universitate.

întrecerile, lată primele rezultate (de
oarece întrecerile vor continua în tot 
cursul săptămânii). BASCHET (f): Uni
versitatea — ISE 42—27; I. Pol. —■ 
Arhitect. 29—18 (b) : I. Pol. — ISB 
55—46; Univ. — IPGG 67—38. VO
LEI (f): Univ. — I.M.F. 2-0; (b) i 
ISE — Univ. 2—1; I.M.F. — I. Pedag. 
2—1. HANDBAL (f): ISE — Univ. 
13—4; I. Pedag. — I. Pol. 7—5. (b) i 
I. Agr. — IPGG 27—19; ISE — Univ. 
24—15. FOTBAL: Inst. Pedag. — I. 
C-tii 1—0, Univ. - IPGG 2—0. ATLE
TISM (f): 100 m: Elena Tocilă (U) 
13,0; 400 m: G. îlinca (C-ții) 1:08,5; 
lungime: Adr. Drinceanu (Ped.) 4,68 
m; greutate: II. Lungulescu (Ped) 
9,26 m; înălțime: H. Schuster (Ped) 
1,30 m; 4x100: I. Pedag. 55,5. (b): 
100 m: A. Stamatescu (Ped) 10,9; 
800 m: A. Vlădoianu (I. Pol.) 2:01,0; 
lungime: P. Marcu (Ped) 6,59 m; 
greutate: E. Velciu (I. Pol) 12,93 m; 
înălțime: M. Savilo (I. Pol) 1,80 m; 
4x100 m: I. Pedag. 45.4. CANOTAJ. 
Canoe 10 I. Pedag. 1:30,0; caiac sim
plu: Elena Vadas (C-ții) 1:31,0. (b): 
caiac simplu: I. Dutchevici (I. Pol) 
1:25,3; caiac simplu ir.: Gh. Constan- 
tinescu (IPGG) 1:27,0; caiac dubiu 
sr.: I. Pol. 1:11,0.



A XVIII-A EDIȚIE A JOCURILOR OLI
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ÎN PRELIMINARIILE TURNEULUI DE FOTBAL
© IERI. O VICTORIE LA SCOR SI DOUA MECIURI NULE
• ASTĂZI, O PARTIDĂ ASTEP TATĂ CU INTERES: R. P. RO- 

MÎ'NA - GERMANIA
Ieri în cadrul 

preliminariilor tur
neului 
fotbal 
fășurat 
Cehoslovacia — 
Coreea de sud, 
Brazilia — R.A.U. 
(grupa C) și Ar
gentina — C 
(grupa B). Fotba
liștii cehoslovaci 

desfășurând un joc bun au dispus cu 
6—1 (4—0) de echipa Coreei de sud.

Un joc dîrz disputat a fost cel din
tre Argentina și Ghana. Meciul s-a 
lerminat la egalitate 1-1 (!) Formația 
Argentinei n-a putut învinge, 
dominat majoritatea timpului. 
h fost deschis 
a întîlnirii de 
lAlberto, centrul

olimpic la 
s-ati des- 
meciurile:

abia în partea 
argentinianul 

atacant al

Nici
Intră în

Ghana,

deși a 
Scorul 

a doua 
Carlos 

echipei.

Ghanezii nu s-au descurajat și, deși 
dominați, au contraatacat curajos. La 
un asemenea contraatac, extrema 
stingă Edward Acqnah a reușit să 
ducă pînă la capăt o acțiune ofensivă 
a echipei sale marcînd golul egali
zator. O altă echipă olimpică sud- 
americană, Brazilia, n-a putut trece 
de selecționata fotbaliștilor din R.A.U. 
Si această partidă s-a încheiat cu 
un scor nedecis: 1-1.

După cum se știe, fotbaliștii romîni 
susțin astăzi cea de a doua partidă 
a lor din cadrul grupei A, în compa
nia formației Germaniei. Meciul este 
așteptat cu viu interes aici (și desigur 
și acasă), în joc fiind șefia acestei 
grupe. Programul fotbalistic al acestei 
zile este completat de jocurile : Mexic.— 
Iran (grupa A) și Iugoslavia — Ma
roc (grupa B).

Halterofilul
Joshinobu Myake 

(Japonia) 
campion olimpic 

la categoria pană 
F. BALAS A 

ÎNCERCĂRI' LA 
DIN

RATAT CELE TREI 
„SMULS" Șl A IEȘIT 
CONCURS

La baschet, dispută foarte echilibrată în serk

o surpriză, luni, 
volei feminin

lupta ți echipele masculhse

La categoria pa
nă, după cum era ■ 
de așteptat, cam
pion olimpic a de
venit 
japonez 
Myake, 
nul mondial al ca
tegoriei. Perfor
manța realizată de 
el (397,5 kg) cons

tituie un nou record olimpic (v.r.: Ev. 
Minaev — U.R.S.S. 362,5 kg — 1960) 
și un nou record al lumii (v.r. J. Mya
ke 387,5 kg — 1964). Cu 4 ani în ur
mă, Myake a cîștigat medalia olimpică 
de argint la o categorie inferioară 
(cocoș). Campionul olimpic Myake s-a 
născut în 1939 la Tokio. Este student 
la facultatea de 
Pe loctil II s-a 
Berger : 382,5 kg 
decît realizase la 
rit — la aceeași 
lia de argint). Reprezentantul

halterofilul 
Joshinobu 
recordma-

După rezultatele 
înregistrate în ziua 
a doua a turneului 
de baschet, lupta 
pentru ocuparea 
locurilor fruntașe în 
seria B se anunță 
deosebit de intere
santă. Intr-adevăr, 
după ce duminică’ 
înyinsese echipa 
Braziliei, Peru a 
cedat ieri în fața 

■ Australiei, rezultat 
care constituie încă 
una din marile sur
prize de pînă acum 
ale competiției. Cel1

mai disputat meci a fost acela dintre 
campioana mondială — Brazilia — și 
reprezentativa Iugoslaviei, cîștigătoarea 
medaliei de argint la C.M. de la Rio 
de Janeiro. După înfrângerea suferită 
în fața peruvienilor, brazilienii au făcut 
o partidă bună și au condus la pauză 
cu 36—28. în partea a doua a meciu-

* Ini joptil: ș-a ișchilibțaLși Ja un n 
' dăt tabelă de marcaj indica < 
în final, însă, campionii mondia 
lizează un avantaj de 4 coșuri 
60). în ultimul minut baschet 
iugoslavi reușesc să reducă dir 
dicap (68—64) prin punctele î 
de Djurici. S-au evidențiat 
(17 p), Amaury (14 p) din 
Braziliei; Djurici și Kovacic 
17 p) diți formația 'Iugoslaviei.

Rezultate:
SERIA A : Italia — Porto Ric 

! 64 ; Po|onja — Japonia 81—57, C 
'--'UfigaTia 59—70; U.R.S.S. — 
87—76; SERIA B: Brazilia — 
slavia 68—64; S.UA. — Fii 
77—51 ; Australia — Peru 8 
Uruguay — Coreea de sud 105-

Azi se dispută următoarele p< 
SERIA A : U.R.S.S. — Ungaria,
— Porto Rico, Canada — Ja 
Italia — Polonia'; SERIA B : S.l 
Peru, Finlanda — Uruguay, Au
— Iugoslavia, Coreea de sud — 
zilia.

Istorie 
clasat 

(cu 20 
Roma, 
categorie

Luni, a doua zi 
sa Întrecerii, a adus 
din nou pe tere
nuri numai repre
zentative feminine. 
De astă diată însă 
pe toate cete șase 
participante, deslă. 
șurindr.-se astfei o 
etapă completă. 
Meciurile disputate 
s-au soldat, ca și 
to prima etapă, cu 
seoruri -----'
seturi, 
trindu-se 
■surpriză: 
—- S.U.A. 3—0 (3, 
4, 11). U.R.S.S. — 
Coreea de sud 3—0 
(0, fi, 0), Japonia 

!17, 3, 8).
Deși a pierdut în fața puternice1 

.garnituri a campioanelor mondiale, 
echipa noastră a realizat în genere un 
joc bun. superior oricutn celui din par 
tida precedentă. Cum arată și scoru
rile, rowincele au activat mai eficăm» 
iîn seturile 1 și 3, cînd in atac au ac- 
Iton at cu destulă forță și promptilu- 
idine, iar în apărare cu viteza de de 
plasare necesară. Scorul mai sever 

'cin setul al doilea se explică în spe- 
•ciai prin unele neatenții din compart;- 
Bicnlul defensiv. Antrenorii au utiliza*  
totregui lot al echipei, iar voleibalis
tele au manifestat suficientă siguranță 
pentru a ne da speranțe că vom fi te 
riți de o surpriza neplăcută în 
următor, cu S U.A.
I Azi, spectatorii japonezi 
de volei iși vor îndrepta pașii cu m 
itires sporit spre sălile din parcul spor-

mari la 
neinregis- 

nici o
Polonia

Romînia 3—0

meci»3

iubitori

tiv Komazawa și de la gimnaziul dio 
Yokohama. E firesc: intră în luptă e 
chipele masculine, al căror turneu este 
așteptat cu multă nerăbdare și cu... 
pronosticuri. Capul de afiș al zilei e 
meciul Romînia — U.R.S.S.; celelalte 
partide ale etapei inaugurale a com
petiției masculine: Ungaria — Ceho' 
slovacia, Bulgaria — Brazilia, Japo
nia — Coreea de sud și S.U.A. — O 
landa. Tn turneul feminin, marți se 
joacă două meciuri : cel al echipei 
noastre cu S.U.A. și Polonia — Coreea 
de sud, aminat din et3pa de dumi
nică.

Programul etapei de miercuri 14 oc
tombrie: Romînia — Brazilia, ~ 
slovacia — Bulgaria, Ungaria 
ponia, S.U.A.

Ceho- 
- Ja- 

Coreea de sud și 
ÎJ.R.S.S. — Olanda (masculin), Japo
nia — Coreea de sud (feminin).

a literaturii, 
americanul 

kg. mai mult 
unde a cuce- 

meda- 
„ , _..r-------------- țării

noastre, F. Balaș, a fost pe locul' IV 
după proba „împins". Ea a doua probă 
(smuls) el nu a reușit în cele 
3 mișcări admise de regulament să 
ridice bară care cîntărea 100 kg. Ast- 
fel. F. Balaș a fost eliminat din con
curs.

Iată rezultatele: 1. JOSHINOBU 
AWAKE (Japonia) 307,5 (122,5+122,5 
+ 152,5) — campion olimpic; 2. Isaac 
Berger (S.U;A.) 382,5 kg (122,5+
107,5+ 152,5) ; 3. G. Novak (Polonia) 
377,5 kg. (112,5+115+150) — record 
european; 4. Hiiroshi Fukuda (Japo
nia) 375 kg; 5. Sebastian Mannironi 
(Italia) 370 kg ; 6. Hai Nam Kim (Co
reea de sud) 367,5 kg.

Surprize au furnizat polonezul No
vak, clasat pe locul III, și japonezul 
Fukuda, care a ocupat doar locul IV.

Ultimele știri de la Tohic

POLOIȘIII ROMÎNI JOACĂ AZI CU JAPONIA
Din cele 13echipe

RJ/ participante la tur-
neul de polo, 4 

/ț și-au asigurat ca-
L 1 lificarea în grupele
v semifinale ale com-

.“r[ j>etiției. Este vorba
IkN de reprezentativele

Jlaliei' U.R.S.S., 
| x+v. Iugoslaviei și Un-

' Sar*e’< care au c*?"  
tigat și ieri, în- 
ehei ii d neînvinse 
jocurile din grupele 
preliminare.

Cea mai echilibrată partidă s-a des
fășurat între echipele U.R.S.S. și Ger
maniei (grupa B) și s-a terminat cu

scorul de 3—2 în favoarea poloiștilor 
sovietici.

Celelalte rezultate: Italia — Japonia 
(grupa A) 5—3, Iugoslavia — Olanda 
(grupa C) 7—2, S.U.A. — Brazilia 
(grupa C) 7—I, Ungaria — Belgia 
(grupa D) 5—0.

Reprezentativa țării noastre (care 
ieri nu a jucat) susține azi ultimul 
meci din grupa preliminară A în com
pania echipei Japoniei și în caz de 
victorie se va califica în grupa semi
finală A.

Tot azi vor avea loc următoarele în- 
tîlniri : Australia — Germania (grupa 
B), Iugoslavia — Brazilia, S.U.A, — 
Olanda (grupa C) și R.A.U. — Belgia 
(grupa D).

(Urmare din pag. 1)
Miercuri, pe circuitul de la Hachioji, 

cursa de 100 km pe echipe contra- 
cronometrului va inaugura seria intre-' 
cerilor cicliste olimpice. După această 
probă, pe velodrom, timp de 5 zile se 
vor intreCe Cicliștii de pistă. Competi
țiile rutiere se vor încheia la 22 oc
tombrie cu desfășurarea probei de fond 
pe distanta de 185 km. Cu privire la 
proba contracronometrului, specialiștii 
consideră că cele mai mari șanse le au 
echipele Italiei (campioană olimpică și 
învingătoare fn' campionatul mondial 
din Franța); Belgiei. Spaniei. Dane
marcei și R.P. Romine, care s-a clasat 
pe locul 4 la ultimul campionat al lu
mii. Echipa italiană va alinia pe Seve
rino AndreoU, Luciano Dala Bona. 
Pietro Guerra și Ferrucio Mama. E- 
chipa romînă este alcătuită din I. Cos- 
ma, Gh. Bădciră, C. Ciocan și E. Rusu.

■A
Dintre campionii olimpici în probele 

de atletism medaliați la Roma își vor 
apăra titlurile la Tokio următorii 15 
atleți : L. Berrtiti (Italia) — 200 m 
plat; P. Snell (Noua Zeelandă) —8<K) 
m plat; A). Halberg (Noua Zeelandă) 
— 5000 m; Bolotnikov (U.R.S.S.) 
10.000 m; R. Boston (S.U.A.) — lun
gime; J. Schmidt (R.P. Polonă) 
triplu salt; A; Oerter (S.U.A. — disc); 
B. Abebe (Etiopia) — maraton; V 
Golubnici (U.R.S.S.) —■ 20 km marș; 
D. Thompson (Anglia) — 50 km marș; 
Irina Pres (U.R.S.S.) — 80 m gar
duri; 1OLANDA BALAȘ — înălțime; 
Tamara Press (U.R.S.S.) — greutate; 
Elvira Ozolina (U.R.S.S.) — greutate; 
Robert ȘavlaRadze (U.R.S.S.) — înăl
țime.

★
Cu 48 de ore înaintea începerii mult 

așteptatelor întreceri atletice olimpice, 
polonezul Josef Schmidt, recordmanul 
mondial in proba de triplu-salt esie 
complet refăcut in urma operației pe

carp a suferit-o nu de mult la g 
chiul drept. El își va putea ape 
bune condițiuni medalia de aur cu 
la Olimpiada de la Roma. La ul, 
antrenamente Schmidt a sărit cu 
lariiate peste 16,20 ,m. Printre ai 

, ieți pedonezi. pe care specialiștii
dică ca faooriți. se numără arui 
rul de disc Piatkowski, sulițașul 
și săritorul in înălțime Czernik.

★
Robert Șavlakadze deține o 1 

excelentă — a declarat reprezenta 
. presei antrenorul sovietic Gavril 
■ robkov. La ultimele două antrenr 
• te Șavlakadze a sărit cu ușurință 
ștacheta înălțată la 2,20 m., dep 
eu 3 cm cea mai bună perforn 
a sa. -

După două zile de întreceri: recorduri
(Urmare clin pag. 1)

scrimă, componenții reprezentativei 
U.R.S.S. nu s-au aflat pe primul plan 
«il luptei.
i ☆
i Deoarece federațiile in? rnațio-nale 
■de atletism și natație și-au menținut 
'suspendările dictate împotriva' parti- 
cipanțiloc la Jocurile sportive de la 
Djakarta, delegațiile olimpice ale 
1R.P.D. Coreene și Indoneziei s-au în- 
4ors acasă.

Sportivii noștri se află în teiul 
Ruptei. După victoria de duminică, fot
baliștii se pregătesc să înfrunte marți 
^puternica echipă germană, partidă aș
teptată cu mult interes de iubitorii fot
balului din capitala Japoniei. Deși nu 
are un caracter decisiv pentru califi
carea noastră în sferturile de finală aie 
întrecerii, echipa privește cu toata se
riozitatea acest meci, halărițu să aibă 
o comportare bună. Antrenorul Silviu 
Ploieșteanu îmi spunea că e pxosibil ea 
în formația pe care o va alinia să 
survină ceva modificări față de gar
nitura care a evoluat în întîlnirea cu 
Mexicul. El avea în vedere îndeosebi 
introducerea în atac a lui Sorin Avram 
(care ar urma să-l înlocuiască pe Pîr- 
calab) și folosirea în linia de mijloc

a lui Jenei alături de Koszka. Un 
mare interes stîrnește aici meciul mas
culin de volei dintre reprezentativele 
Romîniei și Uniunii Sovietice, progra
mat pentru marți. Un ziarist japonez, 
cunoscător al acestei discipline, spunea 
că această partidă este o ade
vărată finală deoarece se înfruntă 
campioana mondială cu campioana eu
ropeană. Dar, sorții sînt sorți! Bă
ieții noștri, care se simt cu toții foarte 
bine, speră într-o comportare bună și 
într-un rezultat favorabil. , :

★
Echipa feminină de scrimă a R. P. 

Roniîne, al cărei debut are loc miine, 
este creditată cu serioase șanse la un 
loc pe podiumul învingătorilor. Intr-un 
pronostic al revistei ilustrate ameri
cane „Sport Iljustrieted" fețele noas
tre sînt „văzute" în lupta pentru me
dalii, la fel ca și Olga Orban-Szabo.

★
Se pregătesc de concurs și atlgții. 

Barabaș își va face debutul în proba de 
10 000 m. Printre cei 43 de concurenți 
pe care-i va avea ca adversari figu
rează nume binecunoscute în arena 
mondiala ca : Cervan, Bolotnikov, 
Rothe, Roeilants, Clarke, Lindgren, 
llaJberg, Ivanov, Horman, Baillie, 
Dutov și alții. Cursa se anunță ex

trem de puternică. Valeriu Jurcă se 
pregătește intens pentru proba de 400 
m garduri. El este programat în se
ria C. avînd ca adversari pe Roche 
(Australia), Awan (Pakistan), Songok 
(Kenya), Ochana (Uganda), Luck 
(S.U.A.) și (îeeroms (Belgia).

De altfel, întrecerile atletice conside
rate „cap de afiș" al Jocurilor Olim
pice, sînt așteptate cu un enorm in
teres.

Dacă timpul va fi favorabil, 
cu siguranța ca multe recorduri olim
pice și mondiale vor fi spulberate. Pe 
Jazy 1-afn înitîlnit pe pista stadionului 
antrenîndti-se de zor. El ne-a mărtu
risit că..; a aflat că Snell va lua 
startul în proba de 800 m și că, deci, 
el va scăpa de un adversar foarte pu
ternic în proba de 1 500 m, unde speră 
să obțină o medalie olimpică. Deși Bi- 
kila Abebe se pregătește asiduu pen
tru proba de maraton, sînt tot mai nu
meroși aceia care „nu-1 văd" între 
primit trei. Cele mai multe din pro
nosticuri se îndreaptă spre japonezul 
Kimihara, care are avantajul .de a cu
noaște foarte hjne traseul și va ști mult 
mai bine să se descurce în noianul de 
mașini de pe străzile marii metropole.

Presa japoneză continuă să vorbeas
că elogios despre recordmana mon
dială la săritura în înălțime, lolanda

și surprize
Balaș. O formă din ce în ce mai bună 
a manifestat în ultimul timp Maria 
Diaconescu, care speră ca alături de 
Mihaela Peneș să „scoată" un rezul
tat bun la aruncarea suliței.

Boxerii noștri au debutat cu succes. 
După victoria lui Puiu, în ziua a doua 
Niculescu și Ciucă au terminat și ei în
vingători în fața adversarilor pe care 
i-au întâlnit. Mult comentată a fost 
evoluția lui Constantin Ciucă, care a 
cîștigat înainte de limită. Nădăjduim 
că în zilele următoare noi succese vor 
fi consemnate în palmaresul delegației 
sportive din R. P. Romînă

J. O. la radio 
și televiziune

13 octombrie
La RADIO : emisiuni speciale la 

orele 17,15 și 21,30 pe postul I. 
în cadrul radio-iurnalelor vor fi 
transmise alte știri.

La TELEVIZIUNE : emisiune spe
cială în jurul orei 18, cu aspecte 
de la întrecerile olimpice din ziua 
a doua.

AL
PRIMII CAMPIONI OLIM 
LA NATATIE: DON SCH 
LANDER, GALINA PROZUM 
CICOVA Șl INGRID KRAI

In întrecerile de natație con 
„valsul recordurilor". în ziua a i 
finalele la 100 m liber masculii 
200 m bras feminin au prilejuit 
numai dispute aprige pentru cele 
medalii, dar și performanțe de 
valoare. Recordurile olifl*p5ce,  
stabilite în calificări, au căzut din 
fiind întrecute și de data aceast. 
mai mulți protagoniști.

Cursa de 100 m liber, proba a 
tată cu cel mai mare interes, a 
cea mai rapidă din istoria natați 
s-a încheiat cu rezultate surpr 
toare. Nu ne referim. în mod sp, 
la victoria lui Don Schollander i 
era .favorit în proba de 400 m li 
cît mai ales la faptul că cei doi 
favoriți. Gary Illman și recordn 
mondial Alain Gottvalles nu au r 
să cîștige nici o medalie! La î' 
ierea celor două lungimi de bazin 
Schollander a fost cronometra 
53,4 — record olimpic, cu o sin 
zecime mai puțin față de al doilea 
sat, Robert Mc. Gregor. Pentru 
rile 3 și 4 a fost necesară fotog 
sosirii, întrucit Hans Joachim Klei 
Gary Illman au fost înregistrați î 
eelasi timp : 54,0. Iată rezultatele 
nice: 1. DON SCHOLL ANI
(S.U.A.) 53,4 — campion olimpii 
Robert Mc. Gregor (Anglia) 53,5; 
J. Klein (Germania) 54,0; 4. Gar 
Iman (S.U.A.) 54,0; 5. Alain 
tvales (Franța) 5'1,2; 6. Mike At 
(S.U.A.) 54,5.

Și în proba de 200 m bras fen 
s-a înregistrat un nou record olin 
Cîștigătoarea cursei, Galina Pr 
mencicova a realizat 2:46,4, timp 
numai o secundă de recordul mor 
(care îi aparține). Surprinzătoare 
performanta Claudiei Kolb, cla 
pe locul secund, înaintea Svetlanei 
banina și a altor protagoniste ale 
bei. Rezultate tehnice: 1. GAL 
PROZUMENCICOVA (U.R.S.S.) 2: 
— campioană olimpică; 2. Cla 
Kolb (S.U.A.) 2:47,6; 3. Svetlana 
banina (U.R.S.S.) 2:48,6; 4. S
Mîtehell (Anglia) 2:49.0; 5. Jill J 
tery (Anglia) 2.49,0; 6. Barbel G 
mer (Germania) 2:51,0.

Proba de săritură de la trambu 
femei a revenit, cum era de aștej 
dublei campioane olimpice de la Rc 
Ingrid Krâmer, care a întrecut det.

S.UA


AMĂNUNTE DIN CATEGORIA B
îl Stings: o victorie și un meci nul 

în turneul de „libere"
întrecerile turneu

lui de lupte li
bere au continuat, 
in mijlocul unui in
teres general, in 
/sala '■ girnntniiflui 
Komazawa. O com
portare frumoasă a 

t reprezentantul nostru Ștefan Stin- 
in limitele categoriei grea, in 

nul meci, el l-a Intilnit pe cdhostb- 
ul Kubak, cu care a terminat la 
litote., la ■,al doilea . tpt-, Stingă • ■■&■' 
t ca adversar pe Jțampqț Andol- 
(ludiă), pe care T-'a întrecut p'in 

ratificare in miri. 8,47, cahjiairulu- 
istfel pentru turul .următor. Ceilalți 
ezeritanți ai noștri, totaliziiid cite 6 
cte rele, -, au fost eliminați din -eon
ii St. Tampa a pierdut la puncte 
ața germanului Heintz Martin (cat. 
kg), iar F. Boia a fost învins, tot 
runcte, de G. Kounim (S.U.A.), la 
9? kg.

Ite rezultate: Cat. 57 (turul IM): 
at (Turciei b.p. Kptabande (Iran), 
Auble (S.U.A.) b.p. Gheorghiev 
ilgaria), Retake (Japonia), b.p. 
ijtiu (Pakistan), Kiel Chiori (Co

de sud) b.p. Varga (Ungaria), 
imbor (India) b.p. Lopez Luiz 
xic) : cat. 70 kg: Rost (Germania) 
uș Greig (Noua Zeelandă), •Step- 
on (Anglia) b.p. Echaniz (Mexic), 
amed (Iran) b.p. Maran (Austra- 

Beriashvili (U.R.S.S.) b.p. Bas- 
(Pakistan), Aiălay ' (Turcia) b.p. 
idiș (Grecia): cat. 78 kg: Der- 
djiev (Bulgaria) b.p. Bajko (Un- 
r), :Afzak (Pakistan) b.p. Su Che 
eea de sud). Sagar adze (U.R.S.S.) 
uș Shakar (Afganistan); cat. 87 
Lomidze (U.R.S.S.) b. p. Kobeli 
.A.), Hollosi (Ungaria), b. tuș 
Vtjk (Rhodesia), Sasaki (Japonia) 

uș Khorloo (Mongolia): cat. 97 
turul II): lvanitzki (U.R.S.S.) b.

REZULTATE
sportivele americane și sovietice, 
ament final: 1. I. KRAMER-EN- 

(Ciermania) 145,0 p; 2. Colliers 
.A.) 138,36; 3. Willard (S.U.A.) 
8; 4. Gorssik (S.U.A.) 129,70; 5. 
seeva (U.R.S.S.) 126,33; 6. An-

(U.R.S.S.) 125,68.
finala probei de 100 m liber fe- 

s-au calificat: Dawn Fraser (Aus- 
i) 59,9 — record olimpic, Sharon 
Ier (S.U.A.) 1:01,4, Lay (Cana- 
1:02,2, Linda Bell (Australia) 

T; Erica Terpstra (Olanda) 1:02,3, 
1 Dobay (Ungaria) 1:02,4, Katty
(S.U.A.) 1:02,5, și Ann Christine 

>erg (Suedia) 1:02,8; în cea de 
m spate bărbați : Jed Graef
.A.) 2:13,7, Gerry Dilley (S.U.A.)
1, Shigeo Fukushima (Japonia)
, H. Joachim Kueppers (Germa- 
2:15,3, Viktor Mazanov (URSS) 

I, Peter Reynolds (Australia)
>, Hutton (Canada) 2:15,8 și Ro-
Bennett (S.U.A.) 2:16,3; iar la 

tn mixt băieți: Robie (S.U.A.) 
i record olimpic stabilit. Hetz 
nania) 4:57,6, Gilchrist (Canada) 
. Roth (S.U.A.) 5:01,3; Saari
A.) 5:02,3; Buch (Australia)
>, Kosztolanczy (Ungaria) 5:03,8 
skoot (Olanda) 5:04,4.

JURPRIZE TN TURNEUL 
)E HOCHEI PE IARBĂ

’•ecerile din cadrul turneului de 
i pe iarbă continuă să se desfă- 

sub semnul surprizelor; Astfel, 
zentativa Indiei n-a reușit să în- 

echipa unită a Germanici, cu 
a terminat pînă la urmă la ega- 
: 1—1. Selecționata Pakistanu-
•am.pioană olimpică, a dispus de
i cu 5—2.
? rezultate : Australia—Rhodezia 

Noua Zeelandă—Anglia 2--0,
a—Malava 3—0, Olanda—Cana- 
-0.

IPA R. P. UNGARE A BO
AT PROBA A DOUA LA 
»ENTATLON MODERN
>ba de scrimă din cadrul con- 
lui de pentatlon modern a început 
j 8 (locală), și a continuat pînă 

tîrziu, cirul a fost desemnat in
terul la individual și echipa cla
pe locul întâi. In general, această 

a fost dominată de componenții
ii R. P. Ungare, care au ocupat 
le două locuri prin Tbrok (1 000 

p. Dean (S.U.A.), Reznak (Ungaria) 
b. tuș Serentonoi (Mongolia), Djiber 
(Bulgaria) b.p. Bohuvikat (Cehoslova
cia), Vigh (Ungaria) meci nul cu 
Kavano (Japonia), Reza Takii (Iran) 
b. tuș Buck (Anglia), Șprivog (Bul
garia) b. tuș Kaian (Panama), Ayk 
(Turcia) b. tuș William (Australia), 
Manne (India). b.p.. Kief (Germania), 
Schuchzemler (Elveția) b. tuș Olzikai- 
hani (Mongolia),’ Medoed (U.R.S.S.) 
b. p. Robertson (Sueitid); cat. grea i 
Saito (laponiă) meci fiul cu Robert
son (Suedia), Rapida (Turcia) meci 
nul cu Dietrich (Germania).

Agenda J. O.
13 OCTOMBRIE

BASCHET — Jocuri eliminatorii 
BOX — întîlniri eliminatorii 
CANOTAJ ACADEMIC — Reca

lificări
FOTBAL — Meciuri în grupele 

A și B
HALTERE — întreceri în limitele 

categoriei ușoară
HOCHEI PE IARBA — Partide 

în turul preliminar
IAHTINGt— Regata a ll-a
LUPTE LIBERE, -t întreceri eli

minatorii
NATAȚIE — Sărituri de la tram-1 

bulină (m) eliminatorii, finalele la 
100 m liber (f) și 200 m spate (m), 
serii la 4x100 m liber (m), 100 m 
spate (f) si 200 m bras (m)

PENTATLON MODERN — Proba 
de tir

POLO — Jocuri eliminatorii în 
cadrul grupelor

SCRIMA — Floretă masculin, in
dividual, eliminatorii

VOLEI — Meciuri feminine si 
masculine.

p) și Nagy (892 p). Pe locul trei s-a 
clasat un sțwrtiv austriac, Trost, cu 
892 p, urmat de italianul Otaviani 
(856 p) și sovieticul Novikov (856 p). 
Victoria la scrimă i-a permis lui Ferenc 
Tordk să treacă în fruntea clasamen
tului la individual compus, după doua 
probe, cu 2070 p. El este urmat de 
Trost 1992 p și Imre Nagy — 1932 p. 
Pe locul patru se află sovieticul No
vikov cu 1896 p. Clasament pe echipe 
după două probe: R. P. Ungară 5740 
p, Austria 5737 p, S.U.A. 5502 p, 
U.R.S.S. 5435, Finlanda 5341, Suedia 
5297.

PRIMELE REGATE LA IAHTING

în golful Sagami au început, pe o 
vreme excelentă, primele regate ale 
concursului de iahting. După prima 
regată, la clasa finii conduce Peter 
jones (S.U.A) cu 1620 de puncte, 
urmat de germanul Wilhelm Huhweide 
cu 1318 puncte.

Iată liderii clasamentului la cele
lalte categorii de ambarcații : clasa 
5,5 m : Australia 1277 p. ; clasa dra
gon : Danemarca 1463 p. ; clasa „Olan
dezul sburătoru : Italia 1423 p. ; clasa 
star: Bahamas (la această probă sa 
introdus o contestație care poate mo
difica ordinea în clasament).

CONCURSUL DE CANOTAJ 
ACADEMIC CONTINUĂ...

în cea de-a doua zi a întrecerilor 
de canotaj academic de pe lacul Toda, 
s-au disputat seriile la 8+1 și schit 
dublu.

Cele 3 serii la „opt" au fost cîști- 
gate de Germania (5:54,02), Ceho
slovacia (6:03,88) și U.R.S.S. (6:06,15), 
care s-au calificat direct pentru finale. 
La dublu sînt calificate următoarele 
echipaje, cîștigătoare de serie: S.U.A. 
(6:31,63), Cehoslovacia (6:39,67) și 
U.R.S..S. (6:51,03).

Tot luni au avut loc și unele curse 
de recalificare. în urma rezultatelor în
registrate s-au calificat pentru finale:

Olanda, Franța, Polonia (la 4+1), 
Anglia, Finlanda, Danemarca (2 fără 

cîrraaci),
Viaceslav Ivanov (U.R.S.S.), Alberto 

Demidi (Argentina) și Murray Watkin- 
son (Noua Zeelandă), la simplu. La 
această probă, doi din favoriți, ceho
slovacul Kozak și olandezul Groen, au 
fost eliminați.

Azi participă la recalificări șî echi
pajele noastre de 4 fără cîrmaci și 2+1.

SERIA I

DINAMO BACAU — S1DERUR-. 
GISTUL GALAȚI (3-0). Dinamo-- 
viștii și-au depășit net adversarii.
Oaspeții și-au axat jocul mai mult pe 
apărare, dar fără succes. Cele trei 
goluri au fost realizate de Vătafu (min. 
20), Pașcanii (min. 60) și Harșani 
(min. 89). (Gh. Dalban și Ilie Iancu— 
coresp).

ȘTIINȚA GALAȚI — CHIMIA FĂ
GĂRAȘ (1—0). Partida a plăcut da
torită jocului deschis practicat de am
bele echipe. Studenții au dominat mai 
mult și au meritat victoria. Golul a 

Atac al metalurgiștilor bucureșteni la poarta colegilor lor tirgooișteni. 
(Fază din meciul Metalul București — Metalul Tîrgoviște, 1—1) 

Foto : I. Mihăică
fost realizat în min. 53 de Ionescu, 
printr-o lovitură de la 11 m. (State 
Constantinescu-coresp. reg.).

C.F.R. ROȘIORI — CONSTRUCTO
RUL BRĂILA (f—0). Feroviarii 
puteau obține un succes categoric dacă 
înaintașii lor ar fi fructificat mai multe 
din ocaziile avute. A înscris Chiru, în 
min. 7. (N. Iscru și T. NegulesCu — 
coresp.).

C. F. R. PAȘCANI — FLACARA 
MORENI (1—0). Spectatorii au asis
tat la un joc de bună calitate. Oaspeții 
au dat o ripostă dîrză. Singurul punct 
al partidei a fost înscris de mijlocașul 
Simina, în min. 61. (Const. Enea ’— 
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — UNIREA 
RM. VÎLCEA (2—1). Deși succesul 
formației brașovene a fost asigurat 
doar în ultimele secunde ale meciului, 
el este pe deplin meritat. Cele trei 
goluri au fost marcate de Pană (min. 
38), Marin (min. 90) pentru Tractorul 
și de Lupaș (min. 47) pentru Unirea. 
(Tiberiu Maniu — coresp.).

POIANA CIMPINA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (1—0). 4 000 de specta
tori au asistat la un meci de slab nivel 
tehnic. La aceasta a contribuit și arbi
trul AL Alexe, din Rm. Vîlcea, pentru, 
că a tolerat o serie de atitudini ne
sportive ale jucătorilor bucureșteni. U- 
nicul gol al meciului a fost înscris de 
Nanu, în min. 75, la o învălmășeală. 
(C. Virjoghie—caresp.).

METALUL BUCUREȘTI — META
LUL TÎRGOVIȘTE (1—1). După un 
joc de slabă calitate, întîlnirea a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate. Me-

Azi, ultima zi pentru depunerea buletinelor la Concursul special Pronoexpres!
Mîine are loc la București tragerea 

concursului special Pronoexpres la care 
dupâ cum vă este cunoscut se atribuie 
numeroase premii suplimentare printre 
care întîlnim : 4 AUTOTURISME (1 ,,Mosk- 
vici“, 1 ,,Fiat 600', 2 „Trabant—Combi“)/ 
motociclete, televizoare, frigidere, moto
rete, mașini de cusut, aparate de radio 
mașini de spălat rufe și altele.

Nu s-căpa fi prilejul de a participa Ia 
acest important concurs special Pronoex- 
pres 1

Rețineți însă : AU RAMAS NUMAI CITE- 
VA ORE în care mai puteți depune buleti
nele de participare. Deci, giăbi|i-vă 1

Continuăm să vă informăm asupra apa
riției cîștigătorilor autoturismelor oferite 
la concursul SPORTEXPRES trim. III. Pînă 
acum s-au prezentat următorii cîștigăiori 
de autoturisme :

— ION BAC1U din Bacău ; SPELLA IOSIF 
din Deta, reg. Banat ; NICOLAE PLAIAȘU 
din com. Rincez, reg. Ploiești CITE UN 
„MOSKVIC1“; OVAD1A LEVY din București 
— UN „SKODA-OCTAVIAU; VASILE STRUN
GARI/ din Gura Humorului; IOAN CODI
TA din corn. Ciutura, reg. Oltenia — CETE 
UN „FIAT 600' ; DANOIU ZAMFIR din corn. 
Sebeș, reg. Cluj, ION M. STOENESCU din 
București, CITE UN „TRABANT-COMBI“. 

Loto-Pronespor-t cumințește pe această 
cale și celorlalți posesori de bilete cîști- 
gătoare de aiwtotuanisme, c-are nu s-au pre
zentat pînă acum, că termenul de depunere 
a bilelel-oi cîșiigăt către de ante turisme ex
piră peste două zile.

talurgișfii bucureșteni ar fi putut să 
obțină victoria dacă atacanții ar; fi 
fost mai atențî în fazele de finalizare. 
Punctele au fost înscrise de Stan (min, 
46), pentru Metalul București și Ion 
Constantin (min. 51) pentru Metalul 
Tîrgoviște (C.D.).

SERIA A II-A

MINERUL LUPENI — C.S.M. RE
ȘIȚA (3—0). Cu toate că terenul a 
fost desfundat din cauza ploilor, echi
pele au desfășurat un joc bun care a 
plăcut spectatorilor. Au marcat: Stanciu 
(min. 12) și Țurcan (min. 60 și 85).

A arbitrat bine N. Stavru-Constanța 
(7. Ciortea-coresp.).

RECOLTA CĂREI — C.S.M. SIBIU 
(3—2). Ambele formații au jucat des
chis, oferind spectatorilor multe faze 
spectaculoase. Pin păcate, oaspeții au 
vociferat la unele decizii ale arbitru
lui. Jucătorul Fischer (Recolta) a fost 
eliminat din joc (min. 85) pentru lo
virea intenționată a adversarului. Au 
înscris: Hauler (min, 5 și 47), 
Fischer (min. 76), respectiv Laufceag 
(min. 23) și Reeer (min. 62). (Tr. Si- 
laghi-eoresp.).

INDUSTRIA SÎRMEI CIMPIA TUR- 
ZII — CLUJEANA (1—0). Derbiul

!----------------------- ------- ---------------------------

- Rezultate din campionatul republican de juniori
Dinamo Moldova Iași — Viitorul 

Suceava 3—1 (3—1), Ceahlăul P. 
Neamț — C.S.M.S. Iași 1 — 1 (0—0), 
Metalul Rădăuți — C.F.R. Pașcani 
4—3 (2—1), Foresta Fălticeni —
Textila Botoșani 1—0 (1—0J, Textila 
Buhușî — Victoria P. Neamț 2—0 
(1—0), Fructexport Focșani — Con
structorul Brăila 1—3 (0—1), Rulmen
tul Bîrlad •— Flamura roșie Tecuci 
3—0 (neprezentare), Dinamo Bacău — 
Siderurgistul Galați 0—0, Marina Man
galia -— Electrica Constanța 0—3 
(0—1), Rapid Mizil — Steaua Bucu
rești 0—5 (0—2), Poiana Cîmpina — 
C.S.Ș. București 3—0 (2—0), Dinamo 
Pitești — C.F.R. Roșiori 17—0 (8—0), 
Electrica Fieni — Unirea Rm. Vîlcea 
1—1 (0—1), Minerul Deva — Electro- 
putere Craiova 0—0, Știinta Craiova — 
Metalul Hunedoara 4—0 (2—0), C.F.R.

Vă prezentăm programul concursului Pro
nosport nr. 42 din această săptămîwă :

1. C.S.M.S. Iași—Știința Craiova
2. Progresul—Dinamo Pitești
3. Știința Cluj—Sieagul roșu
4. Farul—Petrolul
5. Unirea R. Vîlcea—Metalul Buc.
6. Constr. Brăila—Poiana Cîmpina
7. A.S.A. Tg. Mureș—Industria sîrmei
8. Gaz Metan Med.—Minerul Lupeni
9. Foggia—Genoa

10. Internazdonale—Roma
11. Juventus—Bologna
12. Messina —Milan

A apărut broșura ,,Programul campiona
tului de fotbal' 1964—1965, editată de Loto- 
Pionosport care cuprinde :

— etapele campionatului de fotbal,
— extrase din regulamentul de fotbal și

„regional" a corespuns înțruiptul, 
S-a jucat un fotbal bun, cu multe 
acțiuni spectaculoase. Unicul gol l--a 
marcat Miireșan în (min. 69). (P. Țo- 
nea-coresp.).

A. S. A. TG. MUREȘ — GAZ ME
TAN MEDIAȘ (1—0). Deși a plouat 
tot timpul, peste 7 000 spectatori au 
urmărit partida. Oaspeții s-au apărat 
supranumeric, dar n-au putut împiedica 
marcarea golului în min. 87 de către 
Miko. (C. A/fru-coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — VAGONUL’ 
ARAD (®—0). Partida, disputată pe 
stadionul C.F.R., nu s-a ridicat la ni
velul așteptărilor. Ambele formații s-au 
complăcut în practicarea unui joc con
fuz. Liniile de atac ale ambelor forma
ții au fost compartimentele cele mai 
deficitare. (N. Pirvu-coresp.).

A.S.M.D. SATU MARE — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA (1—0). Oaspeții an fost 
mai tehnici dar le-a lipsit voința de 
luptă, capitol la care au fost întrecuți 
de fotbaliștii sătmăreni. Unicul gol al 
meciului a fost înscris de un... timi
șorean (Petrovici — autogol în min. 
49). (A. Verta-coresp.).

Turneul in Algeria al echipei de fotbal 
(tineret) a R. P. Romine

In cadrul turneului întreprins în Al
geria, selecționata de tineret a R. P. 
Romîne a susținut două jocuri în com
pania primei reprezentative a țării gaz
dă. In primul meci, desfășurat la 
Oran, fotbaliștii algerieni au obținut 
o victorie la limită: 1—0. Ieri după 
amiază, pe stadionul municipal din 
Alger, s-a desfășurat cel de al doilea 
meci între echipa de tineret a R. P- 
Romîne și echipa A a Algeriei. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate : 0—0.

(Agerpres)

Timișoara — Vagonul Arad 2—2 
(1—1), Minerul Anina — Teba Arad 
3—0 (2-—0), Știința Timișoara —
C.FJ?. Arad 3—3 (3—2), Flamura roșie 
Oradea — ATinerul Bihor 1 — 1 (1—0), 
Metalurgistul Baia Mare — Forestiera 
Sighet 4—0 (2—0), Crișul Oradea — 
Recolta Cărei 3—2 (0—2), Steaua roșie 
Salonta — Minerul Baia Mare 0—3 
(neprezentare), Minerul Baia Sprie — 
A.S.M.D. Satu Mare 3—1 (1—1), Soda 
Ocna Mureș — Arieșul Turda 1—3 
(1—1), Ind. sîrmei C. Turzii — A.S. 
Aiud 6—1 (2—1), Gloria Bistrița —• 
Chimica Tîmăveni 3—1 (2—0), Ă.S.A. 
Tg. Mureș — I.R.A. 2 Tg. Mureș 6—0 
(1—0), Metrom Brașov — Tractorul 
Brașov 0—1 (0—0), Steagul roșu
Brașov — Gaz Metan Mediaș 0—2 
(0—1), Textila Sf. Gheorghe — Chimia 
Făgăraș 2—1 (2—1).

al competițiilor interne și internaționale,
— programul meciurilor din marile com

petiții (campionat mondial, Jocuri Olimpi-: 
ce, „Cupa campionilor europeni44 etc.).

— rezultate din marile competiții intere 
naționale

— clasamentul golgeterilor
— tabel sinoptic etc.
Broșura este utilă pentru toți iubitorii 

fotbalului. Ea se află în vînzare la agen
țiile Loto—Pronosport.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres nr. 41 
din 7 octombrie a.c.

Categoria I: 1,1 variantă a 47.765 lei; 
Categoria a H-a: 8,8 variante a 6.468 lei ; j 
Categoria a IH-a : 46,2 variante a 1.326 lei; 
Categoria a IV-a: 337,4 variante a 233--lei ; 
Categoria a V-a ; 861,7 variante a 91 lei; 
Categoria a Vl-a: 6017,4 variante a 17 lei.-

Premiul de categoria I a fost obținut de 
participanta Popescu Emilia din București-,

Tragerea următeare, tragere specială vet; 
avea 1-oc miercuri 1-4 octombrie în 
iești.

Rubrică redactată de Loto-Pionospo-rt ,



BASCHET

„DERBIUL4 NU S-A DEZMINȚIT, DAR...
In etapa de duminică a campiona

telor republicane așteptările au fost 
confirmate în parte, kupta pentru cla
samente se menține, tn general, echili
brată iar rezultatele oglindesc destuii 
de fidel acest lucru. Surprinzătoare 
este comportarea cu totul inegală _a 
cîtorva echipe, printre care Voința Si
ghișoara și Știința Tg. Mureș la 
băieți, ambele învinse duminică la di
ferente categorice, care ridică serioase 
semne de întrebare în ceea ce privește 
pregătirea lor. In schimb, se cuvine 
să subliniem forma în general constant 
bună și regularitatea rezultatelor la 
unele formații ca Dinamo Bacău. 
Știința Galați (realizatoarea unei pre
țioase victorii în deplasare), Rafinăria 
Teleajen (neînvinsă pînă acum), 
Știința București în campionatul mas
culin. Mureșul Tg. Mureș, Știința Bu
curești, Voința Odorbei și Rulmentul 
Brașov la fete. De asemenea, men-

ționăm revenirea marcată de Rapid Bu
curești, revenire însă care trebuie con
firmată.

Fără discuție că etapa a fost domi
nată de „derbiul" Dinamo — Steaua, 
meci care a stîrnit un interes mai mare 
ca orieînd. Și de data aceasta cefe mai 
bune echipe din țară au oferit un meci 
de mare luptă, disputat — cu puține 
excepții — în limitele sportivității. La 
capătul lui, Dinamo a obținut cîșiig 
de cauză cu 10—7 (5—4), dar vic
toria sa n-a fost convingătoare. Jocul 
practicat de Dinamo — și acest lucru 
trebuie 
preajma

să atragă aten(ia acum, in
„Cupei campionilor europeni"

Scorul a avut o evoluție pasionantă: 
1—0 min. 2 (Nica), 1—1 min. 5 '/ 
cob), 1—2 min. 13 (lacob), 1—3 min. 
19 (Bulgaru — 7 m), 2—3 și 
min. 23 (Nica de două ori), 4—3 min. 
28 (Nica), 4—4 min. 28 (Nodea), 5—4 
min. 30 (Ivănescu), Bulgaru ratează 
7 m min. 32, 5—5 min. 38 (Nodea), 
5—6 min. 41 (Bulgaru), 6—6 min. 45 
(Coman), 6—7 min. 46 (lacob), 7—7 
min. 52 (Hnat), 8—7 min. 53 (lone
scu), 9—7 min. 54 (Costache I), 10—7 
min. 57 (Hnat). Dinamo a avut patru 
bare, Steaua trei. Cei mai buni jucă
tori : Redl, Nica și lonescu, lacob, Tale 
și Nodea. Arbitrajul lui Gh. Nenciu

(Ia-

3—3

Programul turului campionatului

republican feminin seria a Il-a
I.C.F. Bucu-ETAPA I 18 OCTOMBRIE :

rești—A.S.A. Cluj, Olimpia București—I.C. 
Oradea, Spartac Salonta—C.S.M.S. Iași, 
Voința Tg. Mureș—S.S.E. Rm. Vîlcea. Ști
ința Timișoara — stă.

ETAPA A Il-a 25 OCTOMBRIE : Știința— 
I.C.F., Olimpia—Voința, I.C.O.—Spartac, 
C.S.M.S.-A.S.A., S.S.E.— stă.

ETAPA A III-A 1 NOIEMBRIE : Voința—Ști- 
lnța, I.C.O.—S.S.E., C.S.M.S.—Olimpia,
A.S.A.—Spartac, I.C.F. — stă.

ETAPA A IV-A 8 NOIEMBRIE: I.C.F. — 
Spartac, Olimpia—A.S.A., S.S.E.—C.S.M.S.,
Știința—I.C.Q., Voința — stă.

ETAPA A V-A 15 NOIEMBRIE : Voința— 
I.C.F., C.S.M.S.—Știința, A.S.A.—S.S.E.,
Spartac—Olimpia, I.C.O. — stă.

ETAPA A VI-A 22 NOIEMBRIE : I.C.F.— 
Olimpia, S.S.E.—Spartac, Știința—A.S.A., 
Voința—I.C.O., C.S.M.S. — stă.

ETAPA A VII-A 29 NOIEMBRIE : I.C.O.— 
I.C.F., C.S.M.S.—Voința, Spartac—Știința, 
Olimpia—S.S.E. A.S.A. — stă.

ETAPA A VIII—A 6 DECEMBRIE : I.C.F.—
5.5. E., Știința—Olimpia, Voința—A.S.A.
I.C.O.—C.S.M.S., Spartac — stă.

ETAPA A IX—A 13 DECEMBRIE : C.S.M.S.— 
I.C.F. A.S.A.—I.C.O., Spartac—Voința,
5.5. E.—Știința. Olimpia — stă.

Arbitraje slabe 
la etapa a Vll-a 

a campionatului republican
BRAȘOV (prin telefon). In locali

tate s-au desfășurat întrecerile din.ca
drul celei de a 7-a etape a campiona
tului republican de lupte clasice. Pre- 
zentîndu-se foarte bine pregătită, for
mația reșițeană a furnizat surpriza a- 
cestei etape învingînd acasă echipa. 
Steagul roșu cu scorul de 8—6. Bra
șovenii au fost handicapați de ab
sența a trei titulari. Arbitrajele lui' 
Azizi și Rath nu au corespuns.

Rezultate: Steagul roșu Brașov cu 
C.S.O. Reșița 6—8 și cu Metalul 
București 8—6; C.S.O. Reșița — Me
talul București 8—8.

C. Gruia-coresp. reg.

BAIA MARE (prin telefon). In o- 
rașul nostru s-au întîlnit echipele 
Steaua, Unio Satu Mare și Chimistul 
Baia Mare. Spectatorii au urmărit me
ciuri deosebit de frumoase. S-au evi
dențiat luptătorii de la Steaua. între
cerile au fost umbrite însă de arbitra
jele necorespunzătoare ale lui Gyor- 
kos (Cluj), Gonci (Marghita), Covaci 
(Odorhei) și Cristof (Oradea).

Rezultate: Steaua cu Unio Satu 
Mare 16—0 și cu Chimistul Baia Mare 
<0—6; Chimistul Baia Mare — Unio 
Satu Mare 9—7.

V. Săsăranu-coresp. reg.

|

meciul Dinamo
lacob (Steaua) a 

poartă.
scăpat singur la semicerc fi se pregătește să arunce la 
Fază din

Turnee internaționale de sah» s
• Turneul internațional de șah de 

la Zinnovitz a continuat cu desfășura
rea partidelor din rundele a 6-a și a 
7-a. Ghițescu a făcut remiză cu Popov, 
iar în runda a 7-a a pierdut la Golz. 
In clasament conduc Baumbach (R.D. 
Germană) și Moehring (R.D. Germa
nă) cu cîte 4,5 puncte, urmați de Bog- 
danovici (Iugoslavia), Popov (R. P. 
Bulgaria) și Bednarski (R.P. Polonă) 
cu cîte 4 puncte.

• După 15 runde, în turneul interna
țional de șah de la Belgrad în fruntea 
clasamentului se află marele maestru 
iugoslav Gligorici cu 10,5 puncte, ur
mat de Spasski (U.R.S.S.) — 10 (1) 
puncte și Ivkov 
puncte. In runda 
învins pe Miniei, 
gat la Korcinoi.

(Iugoslavia) — 10 
a 15-a, Gligorici 1-a 
iar Bronstet'' 3 ciști-

siguranța 
obișnuise,

claritatea,
cu care ne
cu greu a putut stră- 

' ‘ . Iar

FOTBAL PE GLOB
LUPTA STRÎNSA ÎN CAMPIONATUL 

ITALIAN
Rouen — St. 
ment, conduc 
cîte 9 p.

Etienne 0—1. în clasa-
Sochaux și Lyon ca

GALAȚI (prin telefon). întrecerile 
au fost dominate de sportivii din lo
calitate și s-au ridicat la un bun nivel 
tehnic.

Rezultate: C.S.O. Galați cu A.S.M. 
Lugoj 13—3 și cu Rapid Buc. 9—7; 
Rapid — A.S.M. Lugoj 12—2.

V. Ștefănescu-coresp.

V

— n-a mai avut 
și promptitudinea 
mai ales în atac; 
punge apărarea echipei Steaua, 
succesul l-a obținut în ultimele 8 mi
nute, cînd Steaua a comis citeva gre
șeli decisive. Pînă atunci. Steaua ju
case bine, uneori chiar mai bine decît 
adversara sa, în apărare și în atac, 
mai organizat, mai cursiv și avusese 
inițiativa. In final Insă, a slăbit și 
alura și atenția, jucătorii săi nu s-au 
mai concentrat suficient. Fără acea
sta, ea ar fi obținut un punct, pe care
— după aspectul general al jocului — 
l-ar fi meritat.

Steaua (10—7)
Foto t J. Mihăică

inegal: uneori atent, prompt, autori
tar; alteori depășit, nesigur, cu greșeli 
serioase. (g. p ).

CLASAMENTELE

MASCULIN

1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Dinamo Bacău
4. Știința Galați
5. Dinamo Brașov
6. Știința Timiș.
7. Știința Petr.
8. Voința Sighiș. 
* Tractorul Bv.

Știința Tg. Mureș

FEMININ ■

9.
10.

SERIA I

0 0
1 1
1 2
1 1
D
0
1
0
0
0

3
3
3
3
2
2
1
1

3
3
3
4
5
5

121: 59 
125: 79
85: 72
87: 91 

119: 94
98:124
97:113
82:108
89:121
82:124

12
8
7
7
1
6
5
4
2
2

Duminică, în Italia s-a desfășurat 
cea de a 5-a etapă de campionat : 
Mantova — Cagliari 2—2, Roma — 
Florentina 3—3, Torino — Foggia 
0—0, Genoa — Internazionale 1—2, 
Messina — Catania 2—1, Milan — 
Lazio 2—1, Lanerossi — Varese 3—2 
și Bologna — Sampdoria 0—1 1 In 
clasament, conduc Sampdoria, fnter- 
nazionale și Milan cîte 8 p, Atalanta 
7 p, Catania și Fiorentina cîte 6

DUPĂ 6 ETAPE
ÎN CAMPIONATUL FRANȚEI

P-

ATLETICO MADRID 
PE PRIMUL LOC

Spa- 
cla- 
Ma-

După 5 etape în campionatul 
niei, Atletico Madrid conduce în 
sament cu 10 p urmată de Real 
drid cu 9 p, Saragosa 8 p etc. In e- 
tapa de duminică s-au înregistrat re
zultatele: Levante — Barcelona 5—1 !, 
Sevilla — Saragosa 2—1, Atletico 
Bilbao — Betis 1—0, Real Madrid — 
Oviedo 1—0, Cordoba — Elche 2—0, 
Atletico Madrid — Murchia 1—0, Co
runa — Palmas 1—0.

DURA MECIUL DE LA BUDAPESTA

tmns international

DE DIRT-TRACK EA

Mureșul Tg. Mureș
2. Știința Buc.
3. Rapid București
4. Știința Timiș,
5. S.S.E. Timiș.
6. C.S.M. Sibiu
7. Tractorul Bv.
8. Știința Cluj
9. Confecția Buc.

10. S.S.E. Ploiești

In etapa a 6-a a campionatului Fran
ței s-au înregistrat următoarele re
zultate : Strasbourg — Monaco 3—3, 
Nîmes — Sochaux 3—0, Lyon — Ren
nes 1—0, Bordeaux — Nantes 2—2, 
Lens — Valenciennes 3—2, Toulouse 
— Toulon 0—1, Angers — Sedan 
3—0, Stade Franțais — Lille 0—0,

Miercuri după-amiază 
stadionul Corvinnl din 
avea Ioc un concurs internațional 
dirt-track cu partioiparea alergătorilor 
J. Dinse si G. Scbelenz (R.D.G.). Fr. 
Radaosi, R. Pali, E. Regoci și J. Voros 
(R.P.U.), I. Cucu, Al. Datcn, Gh. Voi- 
culescu, M. Alexandresou, Al. Pop și 
R. Jurcă (R.P.R.).

I

Etapa a Il-a a campionatului pe echipe
în cuplajul pugilistic disputat sîm- 

bătă seara, în sala Floreasca, Musce
lul Cîmpulung Muscel, evoluînd din 
nou promițător, a cucerit o meritată 
victorie, cu scorul de 23—15, în fața 
formației bucurestene Olimpia. Iată re
zultatele în ordinea categoriilor: C. 
Alexandru (O) b.p. V. Popa (M), în 
cel mai frumos meci, M. Ștefan (M) 
b.ab. III Gh. Marcov (O), C. Negoescu 
(O) b.p. Gh. Badiu (M), Gh. Oancea 
LM) b.p V. Luea (O). Gh. Manea (M) 
b.p. V. lonescu (O), M. Bălan (O) b. 
dese. I Gh. Ciurea (M), Gh. Maidan 
(M) b.ab II Șt. Comaroni (O), Gh. 
Preda (M) b.ab. I M. Statcu (O), Tr. 
Nicolae (M) b.ab. II I. Șerban (O), 
I. Ivan (M) b. neprez. FI. Preotescu.

In cea de a U-a partidă. Steaua a 
.cișiigat la scor în fața tinerei formații 
Cimentul din Medgidia. Scor: 27—13. 
Iată rezultatele în ordinea categoriilor: 
St. Constantin (S) b.p. C. Șoșoiu (C>, 
N. Gîju (S) b.p. ~ ‘ —
Iliescu (C) b.p. 
Stăncuț (S) b.p. 
Dinu (S) b.ab. 1 
Anghel (S) m.n.
Stumpf (S) b.p. G. Vlad (C), 
(S) b.ab. II C. Nazîru (C), M. Nicolau

D. Anghel (C). A.
1. Negru (S),
1. Tomescu 
N. Cherim
1. Ghenciu

Gh. 
(Cb I. 

(O, M 
(Ct. H. 
H. Leov

1

I

1.

HUNEDOARA

n 
n

8

la ora 16
Hunedoara

82: 39
35: 23
69: 47

SERIA

DUPĂ PATRU
V»Dinamo București din nou campioană a țării

Tn meciul de duminică de la Bu
dapesta cu echipa Ungariei, reprezen
tativa Cehoslovaciei — care se pre
gătește pentru preliminariile campio
natului mondial (fiind în aceeași se
rie cu echipa țării noastre, Portugalia 
și Turcia) a avut o frumoasă com
portare. Cehoslovacii au jucat în vi
teză și au avut perioade de dominare. 
Cei mai buni din echipă s-au dovedit 
Schroif, Popluhar, Masopust, Scherer, 
Lala și Pospichil autorul celor două 
goluri. De remarcat că echipa Ceho
slovaciei 
ultimele 
baliștilor

nu a pierdut nici unTpc din
9 susținute în compania fot- 
maghiari.

AI.TE REZULTATE

(S) b.ab. I 1. Vasile (C), M. Gheor- 
gliioni (S) b.ab. I N. Topală (C).

Un rezultat surpriză s-a înregistrat 
în reuniunea din sala Dinamo, unde 
Progresul a terminat la egalitate — 
19—19 — cu campioana din anul tre
cut — Dinamo. Acest rezultat se da- 
torește însă unor arbitraje flagrant 
eronate care i-au defavorizat pe pugi- 
liștii dinamoviști. Arbitrul de ring 1. 
Nicolescu, după ce a fost simplu specta
tor în meciul 1. Marin — M. Dumitrescu 
în timp ce neregularilățile abundau din 
ambele părți, s-a „trezit" dictînd des
calificarea lui Dumitrescu într-un mo
ment în care lupta era corectă. Cu 
puțin timp înainte, Dumitrescu primise 
primul avertisment. Același arbitru 
1. Nicolescu, ajutat de V. Eșean.u, l-a 
dat învingător pe E. Schnap, într-un 
---- : t_ _—  *-  fusese categoric

j
Campionatul republican pe anul 1964 

6-a încheiat cu victoria echipei Di- 
uamo București. Întrcrupînd seria suc
ceselor formației C.P.B., cîștigăloarea 
ultimelor trei ediții, dinamoviștii au 
recucerit, după patru ani, invidiatul 
titlu, terminînd neînvinși turneul fi
nal.

Cel mai important — și cel mai fru
mos meci al finalei — s a desfășurat 
șîmbătă între Dinamo și C.P.B. La 
„bătaia" mingii au intrat sportivii de 
la C.P.B., care — apărîndu-se bine — 
au reușit să termine prima repriză cu 
un scor strîns : 3—4. Nimeni nu mai

Clasamentul campionatului

obține un
ei urmau

meci în care acesta 
învins.

lată rezultatele în 
riiior : D. Davidescu

ordinea oateco- 
b.p. C. Simion, 

N. Mindr?anu b o. A. Verdeș, C. Gheor
ghiu ni.n. I. Sabău, S. Bîrsu b.p. M. 
Dincă, V. Antonio b.ab. II S. Baaea, 
1. Pito b.ab II P. Osman, I. Olteanu 
b.ab II G. Gheorghe, E. Schnap b.p. 
C. Stănescu, Gh. Rosier b. neprez. D. 
Gheorghiu.

1. Steaua 20 15 4 1 250: 71 54
2. Dinamo 20 16 1 3 319: 71 53
3. Grivița Roșie 19 15 1 3 271: 96 50

4- Progresul 20 9 5 6 127:123 43
5. C.S.M.S. lași 20 8 3 9 108:135 3S
6. Rulmentul Biilad 20 7 4 9 112:101 38
7. Construct. 19 8 3 8 114:130 38
8. Știința Cluj 20 8 1 11 97:192 37
9- Gloria 20 4 6 10 111:157 34

10. Știința Petroșeni 19 4 5 10 72:124 32
11. Știința Timișoara 19 3 2 14 88:251 27
12. Ancora Galați 20 3 1 16 79:297 27

e Azi se joacă două meciuri res-
tanțe. Pe terenul din Parcul copilului, 
Grivița Roșie are drept adversară for
mația Știința Petroșeni. Pe stadionul 
din șoseaua Olteniței, Constructorul 
primește replica Științei Timișoara. 
Ambele meciuri încep la ora 15,30.

spera că dinamoviștii vor 
rezultat favorabil, deoarece 
să fie jucați prin cele două culoare. • 
Dar... Maestrul sportului, Alex. Cio- 
banu, căpitanul echipei, dînd cele 
mai bune îndrumări jucătorilor săi, i-a 
eondius spre o nesperata victorie. De 
la 4—3 pentru Dinamo, tabela de mar
caj se modifică la 6—5 datorită lovi
turilor de treisferturi realizate de I. 
Dedu și Af. Moldovan. C.P.B. 
din avans prin „țintirea" 
sar. Apoi, scorul devine 
„barul*  lud I. Barbăroasă 
unui alt jucător dinamovist. Ultimul 
dinamcrvi6t care execută „bătaia min
gii*  este Alex. Ciobanii care reașește, 
într-un moment „cheie*,  să mărească 
avansul echipei sale la 10—7. Prin
cele două culoare mai erau de trecut 
încă patru dinamoviști. Unul din ei. 
I. Chițu este lovit și tabela de mar
caj indică 10—9. Jucătorilor de la 
C.P.B, le era suficient să „țintească" 
numai pe unul din cei trei dinamn- 
viști pentru a obține victoria. Dar, 
o pasa incorectă a «ușurat sarcina ce
lor trei apărători dinamoviști, aceștia 
trecînd neatinși . linia, de scăpare. Me
ciul a fost condus cu autoritate și 
competență de C. Căpățină (Buzău), 
învingătorii au folosit, ca și în cele
lalte partide, următoarea formație : A. 
Ciobanu, P. Olaru, l. Văduva, 1. Voi- 
cu, M. Marin, M. Hwiuuvuii, i. uuruu- 
roasă, A. Anghel, I. Dedu, Gh. Gruia- 
nu și I. Chițu.
pescu-Buftea. '

■u

reduce 
unui adver- 

8—7 prin 
și lovirea

Moldovan, l. Barbă-

Antrenor• l. Po-

TR. IOANIȚESCU

• La Moscova sau întîlnit echipele 
secunde ale U.R.S.S. și Austriei. Jocul 

încheiat cu un 
0—0.

s-a 
taie

Pe Nepstadion

rezultat de egali-

din Budapesta s-au 
juniori ale R. P.

•
I întîlnit echipele de
i Ungare și R. S. Cehoslovace. Meciul 
s-a încheiat cu scorul de 1'—0 (0—0)

; în favoarea fotbaliștilor maghiari.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
UNIUNEA organizațiilor sportive din 

U.R.S.S. a inițiat de la 1 ianuarie 1965 
un nou titlu pentru sportivii sovietici : 
„maestrul sportului din U.R.S.S. — 
clasa ’ internațional". Acest titlu va fi 
decernat sportivilor care se vor clasa 
în primele șase locuri la Jocurile Olim
pice și campionatele mondiale sau în 
primele trei locuri la campionatele 
europene. Pînă în prezent. în U.R.S.S. 
existau titlurile de maestru al sportului 
și maestru emerit ai sportului.

LA BONN se desfășoară în prezent 
un turneu internațional de hochei pe 
gheață, lată rezultatele înregistrate: 
Fiissem Manheim—sel. oraș Beigrac 
10—3 (4—0; 3 -3; 3—0); Kaufbeuren 
— Rex Cortina 2-2 (1-0; 0-2; 1-0).

in
ia

ÎN PENULTIMA zi a turneului 
ternațional masculin de volei de 
Atodena, Vasas Budapesta a învins cu 
2—0.(15—7; 15—11) pe Ciam Villa 
d’Oro. In finală, Vasas Budapesta va 
juca cu Avia Peruvia.
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