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Olimpicii noștri 
participă azi la [R.P. ROMiN.

Ițjngime, ValeriuATLETISM —..Viorica Viscopoleami la..săritura în 
Turcă la 400 m.g. și Andrei Barabaș la 10 000 m. 
BOX — Gh. Negrea întîlnește pe Kiselev (U.R.S/f.) 
CANOTAJ ACADEMIC — Echipajele Ia 2+1 și 4 
parte la finalele pentru locurile 7—12. , 
CICLISM — Echipa Romîniei participă la cursa
LUPTE LIBERE — St. Stîngu în turneul final la cat. grea.
POLO — Reprezentativa Romîniei joacă cu Germania în grupa A 
(semifinală).
SCRIMA» — Olga Szabo, Marla Vicol și Ana Derșidan în proba de

— cat. semigrea 
fără cîrmaci iau

contracronometru.

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă
• - - -,. floretă, întreceri individuale. $
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trimisul nostru special, ROMEO VILARA, ne transmite:

însemnări din ziua a treia

QS^P

întrecerile finale
Centenarului

din cadrul „Cupei 
Universității"
finiș mai bun, „constructorii" pun stă
pînire pe joc, reușind să cîștige pînă 
la urmă destul de concludent. Scoc 
final : 62—46. De remarcat nivelul buu 
al acestei partide.

In turneul de fotbal, desfășurat pe

Marți după-amiază, pe terenurile de 
sport din str. V. Pîrvan (Facultatea 
de Științe juridice) și Complexul spor
tiv studențesc de ia lacul Tei, au con
tinuat întrecerile finale din cadrul „Cu
pei Centenarului Universității".9 NOI VICTORII ROMÎNESTI LA BOX O DAWN FRASER, PENTRU A 

TREIA OARĂ CONSECUTIV CAMPIOANĂ OLIMPICĂ O RECORD DE... RE
CORDURI LA NATATIE SI HALTERE • O MEDALIE DE AUR DECISĂ LA...

---------------■ ----------- ------------------ ] NO| DEBUȚUR| OLIMPICE

dern, bunăoară, 
rea puternică a 
care, după ce a

CÎNTAR 0 MIERCURI,' PROGRAM BOGAT Șl

TOKIO (prin te
lex). — Seara tîr- 
ziu, cînd mii de lu
mini dau o strălu- 

ire aparte capitalei nipone, pe stră- 
il.e care conduc spre Casa presei, 
utobuzele rezervate ziariștilor se 
îapoiază după drumuri lungi, de zeci 
zeci de kilometri, parcurși între Ko- 

lazawa și bazinul Metropolitan, în- 
■e stadionul Omya și satul olimpic 
oyogi. _ Ca fiecare dintre confrați, 
evăd și. eu însemnările cșlei de-a 
•eia zile de întreceri olimpice, încer- 
înd un comentariu al pasionantelor 
ompetițîî din programul acestei zile, 
1 performanțelor realizate pe dife- 
itele baze sportive nipone.

Ca și ieri, atenția generală s-a 
îdreptat către bazinul Metropolitan, 
nde — conform așteptărilor — au 
ontinuat modificările tabelei de re- 
orduri olimpice și mondiale. Record- 
ianii de astăzi au fost renumita îno- 
□toare australiană Dawn Fraser 
jentru a treia oară consecu iv cam- 
ioană olimpică I), americanul Jed 
Sraef, un tînăr al cărui nume nu fi- 
ur.a printre favoriții probei, precum 

i australianul O’Brien și înotătorul 
erman Henninger, care —- în seriile 
Tobei de 200 m bras — au bătut de 
ouă ori recordul olimpic ol probei, 

.’e ne vor rezerva semifinalele, și fi
ola acestei probe !?... Finala probei 
eminine de 100 m liber care (la fel

rew 19641
cu cea pe aceeași distanță, rezervată 
băieților) a dat loc unei lupte elec
trizante, incertitudinea asupra învin
gătoarei planînd pînâ cînd obiec i- 
vele aparatelor de filmat s-au oprit 
la marginea bazinului. „Veterana" 
Dawn Fraser a suportat însă cu multă 
energie asaltul americancei Sharon 
Stouder (născută acum 16 ani la Los 
Angeles).

în așteptarea marilor dueluri ale 
greilor, la care protagoniști vor fi 
halterofilii Vlasov și Jabotinski, spec
tatorii au acordai același interes pa
sionantei întreceri de la categoria 
ușoară, care a desemnat campion o- 
limpic pe polonezul Waldemar Ba- 
zanowski. La sfîrșitul întrecerii, arbi
trii consemnau nu numai un nou re
cord mondial, — 432,5 kg — ci și- 
diferența de greutate dintre Baza- 
nowski și Kaplunov, care a decis 
medalia de aur în' favoarea haltero
filului polonez, mai ușor cu 350 de 
grame I Sovieticul Kaplunov, care ri
dicase aceeași greutate, a trebuit 
astfel să se mulțumească cu medalia 
de argint, avînd însă ca și Bazanow- 
ski satisfacția unui nou record mon
dial.

Mi-am notat pe carnet și instanta
nee de la alte competiții care, deși 
se bucură de o afluență mai mică de 
spectatori și de ...spațiu mai redus în 
ziarele sportive, sînf comentate viu, 
aici la Casa presei. La pentatlon mo- ■

se remarcă reveni- 
echipei sovietice 
debutat destul de

Au cucerit titlul
de campion olimpic
HALTERE

După un meci de mare luptă

Cat. cocos: ALEXANDR VAHO
NIN (U.R.S.S.) 357,5 kg — record 
mondial

Cat. pană: YOSH1NOBU MI
YAKE (japonia) 397,5 kg — record 
mondial

Cat. ușoară: WALDEMAR BA- 
ZANOWSKI (Polonia) 432,5 kg — 
record mondial
NAȚAȚIE

100 m liber (m) : DON SCHOL- 
LANDER (S.U.A.) 53,4 — record 
olimpic

200 m bras (f) : GALINA PRO- 
ZUMENCICOVA (U.R.S.S.) 2:46,4 
— record olimpic

Sărituri de la trambulină (f) : 
INGRID KRÂMER-ENGEL (Ger
mania) 145 p.

100.,m liber (f) : DAWN FRASER 
(Australia) 59,5 — record olimpic

200 m spate (m) : JED GRAEF 
(S.U.A.) 2:10,3 — record mondial 
și olimpic.

De , subliniat faptul că, exceptînd 
pe Ingrid Kramer-Engel, toți cam
pionii olimpici au cucerit titlul rea- 
lizînd șl cîte un record (mondial 
sau olimpic).

Centenarului

^mînia-Ocrmanla 1-1 (1-1) la fotbal
Tonul în această direcție îl dau fotba
liștii germani, care nu pot străpunge 
apărarea noastră. 'In continuare jocul 
se desfășoară mai «țiuit pe mijlocul 
terenului, apărările în special dînd do
vadă în această perioada de timp de 
multă prudență. In minutul.22 Hălma- 
geanu comite un fault, la aproximativ 
30 de metri, de-, poarta npașțră. Bauch
spiess execută Și trîipite mingea în 
bară. Din învălmășeala care se produ
ce în fata porții lui pateu, Frănzel 
reia imparabil — cu capiii •— în pla
să. Sînteni conduși cu 1—0. Dar, pen 
tru o . scurtă perioadă, Căci în minu
tul 27, Constantin îl deschide pe Pîrcă
lab, care face o cursă lungă, driblează 
cîțiva adversari, apoi centrează precis 
la Pavlovici, care de la 16 metri reia 
pe lîngă Heinisch ieșit din poartă : 
1 — 1. Reținem în continuare, în mi
nutul 30, un contraatac al echipei ger
mane, încheiat însă cu o intervenție 
splendidă a lui Datcu. La această fază, 
Vogel — extrema stingă a echipei ger
mane —• ÎI lovește intenționat pe por
tarul nostru, fapt pentru care este eli
minat de pe teren. In superioritate 
numerică, dominăm. Păcat însă că 
pînă Ia sfîrșitul reprizei înaintașii 
noștri dau dovadă de ineficacitate. Re
priza a doua începe în aceeași notă: 
dominăm. In minutul 48, o combinație 
Pîrcălab — Pavlovici se soldează cu

slab la călărie, a trecut acum pe pri
mul fee — și mai mult — atacă po
ziția de lider și în clasamentul indi-

Derbiul grupei A, 
neciul dintre fot- 
laliștii romîni și 
țermani, a atras pe 
>tad ionul Koma-
awa, situat la sud 
le Tokio, 30.000 de \ 
pectatori. La fiu- . 
erul arbitrului ce- 
toslovac Korellus 
«hipele au apărut 
►e teren în urmă- 
oarea componentă :

R. P. ROMÎNĂ: Datcu — Greavu, 
lunweiller III, C. Dan, Hălmăgeanu, 
Jenei, Koszka, Pîrcălab, Constantin, 
avlovici, Creiniceanu.
GERMANIA: Heinisch — Urbanc- 

:yk, Walter, Geissler, Pankau, Korner, 
-răssdorf, Bauchspiess, Frănzel,. Nold- 
îer, Vogel.

De la începutul partidei s-a putiit 
/edea emoția de care erau stăpîniți ju- 
■ătoril celor două echipe. In primele 
ninute de joc am înregistrat in car- 
îetul de notițe numeroase pase greșite, 
schimburi nereușite și faulturi comise 
le ambele formații. De acest trac s.-au 
lebarasat mai repede înaintașii ger- 
nani care, în primele zece minute au 
nițiat atacuri mai rapide, punîndu-1 
a grea încercare pe Datcu, prin două 
șuturi puternice, expediate de Frass
dorf și Bauchspiess. Jucătorii noștri 
es apoi la atac. Poarta lui Heinisch 
este încercată de Koszka în minutul 
ii. Se joacă nervos, pe alocuri dur. (Continuare în pag. 2—3)

Anunțăm pe cititorii noștri 
in tot timpul desfășurării Jocurilor 
Olimpice de la Tokio, ziarul „Sportul 
popular" t)a apare zilnic, la ora obișnuită

(Continuare in pag. 2—3)

Imagine din întrecerile finale de canotaj 
Universității".

Foto: prof. Mugur Frazzei 
terenul de la Tei, echipele Institutului 
politehnic și Institutului pedagogic a i 
terminat la egalitate: 0—0. Un meci 
în care ineficacitatea liniilor de atao 
ale ambelor formații s-a evidențiat din 
plin... Tot la fotbal, formația Univer
sității a dispus de cea a Institutului de 
Științe Economice cu scorul de I—0 
(0—0). Unicul punct al partidei a fost 
înscris de Mară, în minutul 81. De re
marcat jocul bun al studenților Mân
ii oiu, Petrovici și Enache.

Azi, întrecerile continuă cu următoai 
rele meciuri. VOLEI: Institutul peda< 
gogic — Institutul politehnic (fete). 
Institutul politehnic — Institutul da 

de Științe Economice și Institutul pedago. 
gic — Institutul de Construcții (băieți). 
HANDBAL : Universitatea — Institutul 
Medico-Farmaceutic (fete), Insti
tutul de Construcții — Institutul Agro
nomic și Universitatea — Institutul pe< 
dagogic (băieți).

Meciurile au loc pe terenurile din 
str. V. Pîrvan.

Pe „Juridice" s-a desfășurat turneul 
de baschet. Primul meci a adus pe te
ren reprezentativele feminine ale Insti
tutului de Științe Economice și Institu
tului de Construcții. Mai active în lupta 
sub panou și manifestind mai multă 
precizie în aruncările de la semidistan- 
ță, „economistele" au cîștigat cu scorul 
de 40—22 (16—9). Cel de-al ‘ doilea 
meci feminin de baschet a dat cîștig 
de cauză echipei Institutului pedagoge: 
20—0 cu reprezentativa Institutului de 
Arhitectură care nu s-a prezentat 
(De ce ?...)

Tn turneul masculin, cea mai dispu
tată partidă a fost cea prilejuită de 
întrecerea formațiilor Institutului i' 
Construcții și Institutului de Petrol, 
Gaze și Geologie. După ce Ia pauză 
viitorii ingineri constructori își asigu
raseră un avantaj substanțial (23—7). 
ia reluare ei sînt nevoili să se apere și 
evită greu repetatele acțiuni ale adver
sarilor tor care refac din handicap pînă 
la o diferență de 6 coșuri. Dar, cu un

în campionatul republican de rugbi

ȘTIINȚA TIMIȘOARA CU 14-9 (3-6)
Intr-unui din cele mai 

frumoase meciuri ale re
turului, Constructorul a 
dispus de Știința Timi
șoara cu 14—9 (3—6). A 
fost un meci în care s-a 
jucat mult la mînă, s-a 
făcut multă risipă de e- 
nergie.

Echipa bucureșteană s-a 
regăsit greu. Ea a avut 
în față un adversar 
incomod, care a jucat mai 
calm și mai organizat. 
Abia în ultimele 20 de 
minute, Constructorul pu
ne stăpînire pe joc, cînd 
domină cu autoritate și 
finalizează spectaculos.

Știința Timișoara s-a 
prezentat peste așteptări. 
Ea a reușit să conducă 
pînâ în min. 58, lăsînd 
impresia că va termina 
victorioasă. Studenții au 
beneficiat de un conducă
tor de joc inspirat, Celea, 
totodată un transformer 
eficace, autorul tuturor 
punctelor realizate de

rugbiștii timișoreni. După felul cum a 
jucat ieri, Celea merită să fie luat în 
discuție pentru meciurile cu RFG și 
Franța.

Realizatori: Antimoianu (o lovitură 
de pedeapsă și o transformare), Bără- 
scu (lovitură de pedeapsă), V. Nistor 
și Hulă (cite o încercare) pentru 
structorul și respectiv Celea (trei 
turi de pedeapsă).

Tn celălalt meci restanță, din
cui copilului, Grivița Roșie a întrecut 
formația Știința Petroșeni cu scorul de 
25—8.

Con- 
lovi-

Par-

CLASAMENTUL GENERAU

Cluj

Petroșeni 
Timișoara

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

Fază din meciul Grivița Roșie—
Știința, Petroșeni: luptă strînsă pen
tru balon, Grigoriu (in alb, dreapta) 

va cîștiga...
Foto; V. Bageac

1. Steau-a
2 Dinamo
3. Grivița Roșie
4. Progresul
5. Constructorul
6. CSMS Iași
7. Rulmentul Bîrlad
8. Știința
9. Gloria

10. Știința
11. Știința
12. Ancora Galați

Iată și programul etapei viitoare (18 
octombrie) : Steaua^—Gloria, Construe- 
torul—Grivița Roșie. Progresul—Di
namo, Știința Petroșeni—Ancora Galați, 
Știința Cluj—CSMS Iași și Rulmentul 
Bîrlad—Știința Timișoara.



A XVIII-a ediție a loci
A 5-A VICTORIE ROMlNEASCĂ, LA BOX

A

CONSTANTIN CRUDU Șl VASILE MlRZA, ÎNVINGĂTORI 
de Caminero in ultima repriză pentru 
țineri repetate a înclinat complet ba
lanța victoriei de partea lui Crudu.

In turul următor, boxerul nostru își 
va măsura forțele cu campionul euro
pean din anul 1963, sovieticul Stanis
lav Stepașkin.

Al doilea reprezentant al nostru care 
a evoluat ieri — Vasile Mîrza — l-a 
întîlnit în limitele categoriei mijlocie 
mică pe sud-coreeanul Kim Taik Lee. 
Boxerul nostru a practicat un box 
sobru și eficace. Mîrza, posesor al 
unei bune „directe* de stingă, a pus 
de la început stăpînire pe centrul rin
gului și a „stopat" cu regularitate 
toate încercările adversarului. Sfîrșitul 
primei reprize îl găsește pe boxerul 
romin în plină ofensivă. Cu lovituri 
precise el acumulează avantaj.

Repriza secundă este mai echilibra
tă. Boxerul coreean reușește de cîteva 
ori să străpungă garda lui Mîrza și 
repriza se termină egală. In ultimul 
rund, reprezentantul nostru se impune 
din nou și cîteva „drepte" în bărbie 
îl pun în dificultate pe boxerul coreean. 
Crainicul anunță victoria la puncte a 
boxerului nostru și cu aceasta se în
scrie a 5-a victorie a boxerilor romîni.

In turul următor, Mîrza îl va întîlni 
pe învingătorul din meciul Fabre (Bra
zilia) — Elnahas (R.A.U.).

Celelalte rezultate mai importante: 
CATEGORIA PANA: Stepașkin
(U.R.S.S.) b.ab.IIt Nieves (Porto Ri
co), Hung Chun Hau (Taivan) b.desc. 
II Loren (Spania), Mattson (Finlan
da) b.p. Beelealemou (Etiopia), 
Schultz (Germania) b.k.o.lll Shmiba- 
tur (NepaD. CAT. MIJLOCIE MICA : 
Gedziak (Polonia) b.p. Frusini (Ita-

Ieri s-au dispu
tat în sala Kora- 
kuen întrecerile 
din primul tur al 
eliminatoriilor la 
categoriile pană și 
mijlocie mică. Cu 
acest prilej, Cons
tantin Crudu și Va^ 
sile Mîrza, cei mai 
tineri boxeri din 
reprezentativa noas

tră, au aUaugat două victorii la cele 
trei obținute pină acum de pugiliștii 
noștri.

Primul l-a întîlnit pe cubanezul 
Roberto Caminero —- veche cunoștin
ță a publicului bucureștean. Boxerul 
de culoare a evoluat în țara noastră, 
în cadrul turneului internațional de la 
București, din anul 1963, la catego
ria semîușoară. Calitățile fizice deose
bite ale cubanezului (este foarte înalt 
și deci cu alonje, mobil și bun tehni
cian) i-au îngreunat mult sarcina tînă- 
ritlui nostru reprezentant, 
primelor două reprize, în 
nero și-a valorificat bine 
xertd cubanez acumulase 
ultimul rund însă, Crudu 
în luptă toate forțele. Reușind să se 
apropie mai mult, „pana" noastră s-a 
impus în lupta de aproape, a refăcut 
terenul pierdut șl cu serd de lovituri 
ia corp l-a obligat pe boxerul cubanez 
la o defensivă continuă.

Pregătirea fizică superioară a pugi- 
listului nostru și-a spus cuvîntul în 
ultimul minut de luptă, cînd el și-a 
„plimbat" adversarul prin toate colțu
rile ringului, reușind să-i plaseze nu
meroase lovituri. Avertismentul primit

La sfîrșitul 
care Cami- 
alonja, bo- 
avantaj. In 
și-a aruncat

Luptă strînsă in întrecerea floretiștilor
Marți au început 

și întrecerile 
scrimă.

Pe planșele 
sala Waseda 
fost prezenți 
număr de 56 
floretiști, 
pârtiei pa nți în com
petiție.

In trei din cele 
9 serii ale primu
lui tur au luat 
parte și reprezen
tanții țării noas
tre I. Drîmbă, T. 
Haukter. Toți s-au

de

din 
au 
un 
de 

primii

Mureșanu și St.
(Comportat bine (ultimii doi au ter- 
•iminat capi de serie), deși au avut 
ele înfruntat trăgători reputați print-e 
care Wojda, Jdanovici, Gerresheim, 
Hoskyns și Courtillat. Floretiștii noș
tri trec în turul II. In această nouă 
etapă, cei mai bine „merge" Drîmbă, 
clasat după Sveșnikov și înaintea 

!lui Wojda și Curletto.. Mureșanu, 
tatr-o serie foarte puternică, cu Re- 
țvenu și Gerresheim, realizează în 
techimb doar 2 victorii, ca și Mano 
.(Japonia) și Cohen (S.U.A.), în com
pania/ cărora susține un turneu de 
'baraj pentru două locuri. Și Mureșanu 
yierde: Haukler, care face și? el parte 
«intr-o . serie foarte valoroasă, cu 
Losert, Schmidt și Jdanovici, obține 
2 victorii, tot atîtea ca și Granieri 
și Elkalioubi (R.A.U.). Și aici, turneu 
de baraj în 3 pentru un loc. Cîștigă 
Eikaliouhi

In acest fel, în eliminări directe 
participă doar Drîmbă, care se nu- 
șitără printre cei 24 de floretiști ră
mași în concurs. In primul tur. Dr’m- 
bă dispune ușor, cu 10—4, de ira
nianul Madani. Apoi, în turul 2 (pen
tru un ioc în primii 8 trăgători), re
prezentantul nostru are drept ad-

versar pe austriacul Losert. Cîștigă 
Losert cu 10—6. în afara acestuia, 
se califică mai departe Magnan și 
Revenu, Gerresheim, Kamuti și Szabo, 
Hoskyns și Franke.

In turneul de „patru" s-au calificat 
francezii Revenu și Magnan, austria
cul Losert și polonezul Franke.

întrecerile floretiștilor vor continua 
miercuri.

• Tot miercuri vor intra în 
concurs și floretistele. Trăgătoarele 
noastre participă după cum urmează : 
grupa a 2-a: Sakovitz, Rossini, ANA 
DERȘ1DAN, Yasui, Weldel, Colombetti, 
Winter; grupa a 3-a: Gapais, An
gell, Worthington, MARIA VICOL, 
Owada, Palm, Juhasz: grupa a 4-a: 
Netherway, OLGA SZABO, Noiiwro- 
may, Gorohova, Takenshi și Yosbie.

lia), E. Dawies (Ghana) b.p. L. Se- 
bok (Ungaria), B. Lagutin (U.R.S.S.) 
b.p. Flock (Germania), T. Gibson 
(S.U.A.) b.k.o.II Tian Chveen (Tai- 
Ianda), Masuda (Japonia) b.ab.I Gip
son (Rhodezia).

Azi, reprezentantul nostru la cate
goria semigrea — Gheorghe Negrea 
— îl întîlnește pe campionul Uniunii 
Sovietice, Alexei Kiselev.

■ »
La polo, cu jocurile desfășurate ieri, 

s-au inchemt întrecerile din cadrul ce
lor patru grupe preliminare. In grupa 
A, Rominia a întilnii Japonia intr-o 
partidă decisivă și a ciștigat cu cate
goricul scor de 9—4'(1—1, 3—2, 2—0, 
3—1). La începui, inițiativa a fost de 
partea jucătorilor japonezi, care au ac
ționat rapid și variat, ' sur primind e- 
chipa țării noastre. Din repriza a doua

Intrecind echipa Japonii 
peri

pentru a treia
Promisiunile îno

tătorilor în această 
ediție a J.O. se în
deplinesc... probă de 
probă și iată-ne, 
după cea de a

treia zi de întreceri, înregistrînd alte 
recorduri olimpice și primul record al 
lumii.

Singurele fir.ale ale zilei s-au des
fășurat la 100 m liber femei și 200 m 
spate bărbați, probă introdusă pentru 
prima oară la J.O. Celebra înotătoare 
australiană Dawn Fraser a realizat ieri 
la Tokio o performanță unică în isto. 
ria natației, cucerind ■—• pentru a treia 
oară consecutiv — medalia de aur în 
cea mai rapidă cursă a întrecerilor fe
minine : 100 m liber. Fraser și-a domi
nat clar adversarele din finală, înche
ind proba cu timpul de 59,5 sec, per
formanță ce constituie un nou record 
olimpic. Pe locurile următoare s-au cla
sat înotătoarele americane Sharon 
Stouder și Katty Ellis. De reținut că 
Stouder este cea de a doua femeie din 
lume (după Dawn Fraser) care reu
șește să coboare sub limita celor 60 
de secunde la 100 m liber. Ieri ea a 
fost cronometrată în 59,9 sec. Iată re
zultatele complete:

1. DAWN FRASER (Australia) 59,5 
— campioană olimpică, 2. Sharon 
Stouder (S.U.A.) 59,9, 3. Katty Ellis 
(S.U.A.) 1:00,8, 4. Erica Terpstra (O- 
landa) 1:01,8, 5. Marion Lay (Canada) 
1:02,2, 6. Csilla Dobay (Ungaria)
1:02,4.

Tu proba de 200 m spate bărbați, 
înotătorii americani au obținut un ca
tegoric succes, cucerind toate cele trei 
medalii, performanță destul de rară în 
istoria acestor întreceri la J.O. Tim
pul realizat de cîștigătorul probei, Jed 
Graef, (2:10,3) constituie un nou re
cord mondial și depășește cu o zecime 
de secundă vechiul record al compa
triotului său Tom Stock (realizat la 
10 august 1963). De remarcat că doi

dintre favoriți, japonezul Fukushima și 
germanul Kueppers 
cît pe locurile 4 și, 
tate tehnice:

1. JED GRAEF 
campion olimpic,

2:10,5, 3.

nu s-au clasat de- 
respectiv, 5. Rezul-

(S.U.A.) 2:10,3 — 
2. Gerry Dilley 

Robert Bennett 
(S.U.A.) 2:13,1, 4. Shigeo Fukushima 
(Japonia) 2:13,2, 5. Ernest Joachim 
Kueppers (Germania) 2:14,7, 6. Vik
tor .Mazanov (U.R.S.S.) 2:15,9.

Tn seriile probei de 100 m spate fe
mei, Ginny Duenkel (S.U.A.) cu 
1:08,9, Katty Fergusson (S.U.A.) cu 
1:08,8 și apoi Christine Caron (Fran
ța) cu 1:08.5 au întrecut pe rînd ve
chiul record olimpic, deținut de Lynn 
Burke (S.U.A.) cu 1:09,9. Performanța 
Christinei Caron constituie în același 
timp și un nou record al Europei. A- 
lături de cele trei concurente s-au mai 
calificat în finală : Weir (Canada) 
1:09,7, Flarmar (S.U.A.) 1:09,8, Ta
naka (Japonia) 1:10,0, Ludgrove (An
glia) 1:10,3 și Norfolk (Anglia) 1:10,6.

Pentru finala probei de 4x100 m li. 
ber bărbați s-au calificat: S.U.A. 
3:38,8, record olimpic. Australia 
3:40,6, Germania 3:41,0, Suedia 3:41,3, 
U.R.S.S. 3:41,8, Franța 3:42,1, Japonia 
3:42,3 și. Anglia 3:42.7. De reținut că 
S.U.A. a aliniat o ștafetă din care lip
sește Don Schollander.

După figurile impuse în proba mas
culină de sărituri de la trambulină con
duce Francis Gorman (S.U.A.) 105,99 
p, urmat de Andreasson (S.U.A.) 
101,31 p, Sitzberger (S.U.A.) 98,66 p 
și Safonov (U.R.S.S.) 94,06 p.

(S.U.A.)

aspectul meciului se 
schimbă. Poloiștii 

noștri desfășoară un 
joc mai bine ori
entat tactic, șutează 
mai mult la poartă 
și își impun supe
rioritatea In mod 
categoric. Golurile 
au fost înscrise de 
Zattan 3, Grințescu 
2, Mărculescu, 

Kroner. Firoiu și 
■ Szabo, pentru Ro
minia, Shimizu 2 
Yokoyama (din lovitură de li 
și Takagi (de asemenea din 
pentru Japonia.

Arbitrul olandez De Kok a 
următoarele formații: ROMI NI. 
fănescu, Grințescu, Zahan, Szat 
ner, Firoiu, Novac, Mureșanu, 
lescu, Culineac; JAPONIA : Kt 
keuchi, Shimizu, Takagi, F, 
Yokoyama, Arakawa, Satsuki.

Prin această victorie, eoni 
noastre s-ă clasat pe lo&*»,sei 
grupă și s-a calificat pentru 
semifinală, alături de reprezer. 
Italiei, U.R.S.S. și Germaniei, 
prima partidă din semifinale, 1 
joacă cu Germania.

Celelalte rezultate de ieri: gi 
Germania — Australia 3—1 (1— 
2—0, 0—O): grupa C : Iugosh

Rominia
(Urmare din pag. I)

un șut în bară al acestuia din 
Interceptează Creiniceanu, șutea 
Urbanczyk salvează de pe linia 
Alte două mari ocazii sînt ra 
jucătorii noștn în minutele 50 
cînd șuturile lui Dan Coe și P 
trec milimetric pe lîngă bară, 
nați, jucătorii germani trag d 
trimit mingile „acasă" de la i 
terenului. Jocul se încheie cu 
zultat de egalitate. După părer 
jucătorii romîni nu au fost îi 
meci destul de incisivi în atac, 
inițiat, ce-i drept, multe acțit 
fost superiori teritorial, 
tuit prin faptul că nu

dar an 
au șut

Rominia - S.U.A. 3-0 la volei femi
Echipa masculină a pierdut in mod neaștepta 

jocul cu formația U.RJS.S.
HALTIROfllUL VAIDEMAR BAZANOWSKI (POIUNIA)- 

CAMPION OLIMPIC IA CATIGORIA UȘOARĂ
.t'i

Pentru a se 
cerna medalia 
aur la 
arbitrii au trebuit 
să procedeze la... 
cîniărirea primilor 
doi clasați: Valde
mar Bazanowski 
și Vladimir Kaplu- 
nov care au termi
nat la egalitate, ri- 
dicînd cite 432,5

de
de 

„ușoară",

kg. Medalia de aur a fost decernată 
lui c______________ „„
grame decît Kaplunov. Rezultatul de 
432,5 kg constituie un nou record 
mondial (vechiul record i-a aparținut 
lui Bazanowski cu 430 kg). Celelalte 
recorduri ale lumii au fost stabilite

Bazanowski, mai ușor cu 350

la „împins" de F 
lunov (140 kg), și la „____
kg) de sportivul polonez. Campionul 
olimpic este în vîrstă de 29 ani și 
este profesor de educație fizică la 
Varșovia. Performanța de 432,5 kg 
constituie totodată și un nou record 
olimpic (.v..r. Victor Bușuev, U.R.S.S., 
397,5 kg).

Iată rezultatele tehnice: VALDE
MAR BAZANOWSKI (Polonia) 432.5 
kg (140 +135-ț-157,5) — campion o- 
limpic. 2. Vladimir Kaplunov 
(U.R.S.S.) 432,5 kg. 3. Marian Ze- 
linski (Polonia) 420 kg. 4. Anthony 
Garey (S.U.A.) 412,5 kg. 5. Zdenek 
Otabal (Cehoslovacia) 400 kg. 6,. 
Hiroshu Jamazaki (Japonia) 397,5 kg.

Bazanowski și Kap- 
’ i „smuls" (135

Ștefem Stingă s-a calificat în turneul final la lupte libere
In turul trei al turneului de lupte, li

bere, reprezentantul nostru la categoria 
grea :— Ștefan Stingu — a fost învins 
la puncte de bulgarul L. Djiber. în ur
ma acestei infringed, sportivul nostru 
a totalizat 5 puncte penalizare și deci 
„merge” mai departe în concurs.

In cadrul aceleiași categorii s-au în
registrat următoarele rezultate: B. 
Kubak (Cehoslovacia) b. tuș G. Andak- 
lor (India), Ivanitski (U.R.S.S.) b. 
tuș J. Rezhak (Ungaria) — luptătorul 
maghiar a fost eliminat.

în ansamblu, lupta pentru medaliile 
olimpice este purtată de reprezentanții 
Uniunii Sovietice, Turciei, Bulgariei și

Japoniei care au cei mai mulți calificați 
pentru turneele finale.

Alte rezultate : cat. 78 kg: Muhamed 
Avzal (Pakistan) b.p. P. Dermendjiev 

(Iran) b.p. 
maghiarul 
(Japonia) 

— Heinze 
(U.R.S.S.) 

Singh (In-

(Bulgaria), M. Sanatkaram
K...............................
este 
b.p.
este
b.p. 
dia) , ___ _. .
Gungor (Turcia) b.p? Lomrdze (URSS) 
— sovieticul este eliminat, P. Gardjev 
(Bulgaria) cîștigă prin neprezentare. 
Cat. 97 kg: Vigh (Ungaria) b.p. Al. 
Mane (India) — amîndoi eliminați, 
7akhti (Iran) b. tuș Kawano (Japo

Bajko (Ungaria), — 
eliminat, J. Watanabe

M. Heinze (Germania) 
eliminat, Șagaradze 
Oberlander (Canada),
b.p. Allen (Anglia). Cat. °87 kg:

nia), japonezul es
te eliminat, A.
Ayik (Turcia) 

meci nul cu Afcrf- 
vedev (U.R.S.S.) 
Sherifov (Bulgaria) 
b. tuș Williams 
(Australia), aus
tralianul este eli
minat. Cat. peste 97 kg: W. Dietrich 
(Germania) b. p. K Eriksson (Suedia)
— amîndoi eliminați, D. Mc Namara 
(Marea Britanic) b. tuș Masanori (Ja
ponia), ultimul este eliminat, Kamod 
(Turcia) meci nul L. Kristoff (S.U.A.)
— ultimul este eliminat.

Cea de a treia zi 
confruntării echi

pelor de volei ne-a 
, furnizat satisfacția 

unei prime victorii, 
și anume aeees a 
reprezentativei fe
minine, care a în
vins detașat forma
ția S.U.A. : 3—0
(9, 1, 2). Echipa 
noastră a privit de 
la început jocul cu 
maximum de serio
zitate, hotărîtă să 
realizeze un punct- 
averaj cit 
mare, de care 
putea să aibă 
voie în finalul 
neului. Atenția deo
sebită cu care au acționat voleiba
listele romînce în primul set a de
terminat un ritm mai lent al atacu
lui lor, ceea ce le-a permis american
celor să-și regleze cu eficiență blo
cajul și, în contraofensivă, să înscrie ' 
mai mult decit le-ar fi îngăduit îft 
mod normal valoarea lor. In setu
rile 2 și 3 însă fetele noastre cresc 
substanțial viteza și varietatea atacu
rilor, cărora adversarele nu le mai 
pot face față, pierzînd astfel la sco
ruri categorice. Noi am întrebuințat 
formația: Mocanu, Lăzeanu, Popescu, 
Vanea, Chezan, Enculescu. Sporti
vele noastre mal au de susținut două 
jocuri : la 19 octombrie cu Coreea de 
sud și la 22 octombrie cu Polonia.

In celălalt meci feminin al pro
gramului voleibalistic de marți, Po
lonia a dispus, conform așteptărilor, 
cu 3—0 de Coreea de sud : la 5, la 
5 și la 11. In urma și a acestui re
zultat, clasamentul arată astfel :

2 
2 
2 
3

a

mai 
s-ar 
ne- 
tur-

1. U.R.S.S.
2. Japonia
3. Polonia
4. Rominia

2
2
2
1

O 
O 
O 
2

6:0 
6:0 
6:0 
3:6

90: 17
90: 26
90: 39
74:102

4
4
4
4

5. S.U.A. 3 0 3 0:9 31
6. Coreea de sud 2 0 2 0:6 2’

Au început întrecerea echipei, 
culine. Patru din cele cinci i 
ale primei etape au luat sfîr 
3—0, dar toate au avut o desfi 
animată pe majoritatea parc 
lor, cum de altfel o și ilustre 
bună măsură scorurile parțial: 
rezultatele: Cehoslovacia-Ungari 
(10, 12—15, 13—15, 9, 10), U. 
Romînia 3—0 (8, 10, 9 1), Bulg: 
Brazilia 3—0 (14, 10, 6), ;
Olanda 3—0 (10, 13, 6), J< 
Coreea de sud 3—0 (15. 8, 3). 
acestea, o veritabilă surpriză t 
zultatul partidei jucate de vi 
special în ceea ce privește sco 
3—0. Echipa noastră a fost de 
cunoscut, jucînd fără vigoare 
rietate, mult sub valoarea sa 
ratînd numeroase servicii și făc 
general greșeli copilărești. N< 
folosit 11 jucători (Schreiber n 
cat), dintre ei singur Coste dîi 
tisfacție. Din echipa U.R.S.S., < 
utilizat 10 jucători, exception, 
comportat Mondzelewski. A î 
cehoslovacul Kettner.

Referindu-se la jocul echipei : 
președintele federației franceze 
lei, JOURDAIN, a făcut urmi 
declarație: „Meciul dintre cele 
echipe a fost mai slab ca cel 
campionatele europene. Romînii 
fost în plenitudinea forțelor lor 
convins că în meciurile urmate 
își vor reveni și vor juca Ia ade 
lor valoare".

Miercuri 14 octombrie se vor 
fășura întîlnirile: Romînia-Bt 
U.R.S.S.-Olandă, S.U.A.-Coreea 
sud, Cehoslovacia-Bulgaria, Un 
Japonia (masculin) și Japoniă-t 
de sud (feminin). Joi 15 octoi 
Romînia-Bulgaria, U.R.S.S.-Core 
sud, Cehoslovacia-Japonia, Un 
S.U.A., Olanda-Brazilia (mascul 
U.R.S.S.-Polonia (feminin).



9-4, 
apele semifinale

Programul zilei
de 14 octombrie

Clasamentul pe medalii
(după trei zile)

izilia 8—0 (3-0, 0-0, 4-0, 1-0)) 
mda — S.U.A. 6—4 (2—2, 3—0, 0— 
1—2); grupa D: Belgia — R.A.U.
5 (2—1, 3—3, 2—1, 1—0).
'sametiiul celor patru grupe:

A

Țara Aur Argint Bronz Total

CAMPIONI
OLIMPICI

taiia 
?omînia 
laponia

GRUPA
2 2
2 1
2 0

0
1
2

9: 6 4
12: 8 2
7:14 0

J.R.S.S.
jermania
Australia

ugoslavia
Jian da 
<U.A. 
îrazilia

Jngaria
Se’lg’a
?.A.U.

GRUPA
2
2
2

GRUPA
3 3
3 2
3 1
3 0

GRUPA
2
2
2

2
1
0

B
2
1
0
c
o
o
o
o

D
0
o

■ o

o0
0 -1

2o

0 
1
2
3

0
1
2

9:2
5:4
1:9

6
4
2
0

16: 1
8:10
6:19

4
2
0

rid și alcătuirea grupelor semifinale: 
pa A: Italia. HOM1N1A, U.R.S.S., 
mania; grupa B : Iugoslavia, Olan- 

Ungaria, Belgia. Conform regula- 
itutui, rezultatele înregistrate in gru- 
■ preliminare contează și în grupele 
•ifinale.

riania 1-1 (1
lț la poartă. In general, echina 
stră nu a jucat la valoarea ei obiș- 
lă și a greșit și din punct de vedere 
ic. Avînd un adversar care a ju- 
aproape 60 de minute în 10 oameni, 
nația noastră a păstrat întregul 
pozitiv în apărare, lăsînd înain- 
i noștri să lupte de la egal la egal 
apărătorii germani.

stră cei mai buni 
Her III și Datcu.

★
' cursul zilei de ieri 
irat încă două meciuri, 
din care face parte și echipa noas- 
s-a disputat partida Alexie — Iran, 

uitat final : 1 — 1 (0—0).
1 seria B, fotbaliștii iugoslavi au 
uit să se întrebuințeze serios pen- 
a învinge echipa Marocului cu

1 (2—1). Din seria B sînt de pe 
im calificate echipele Iugoslaviei, 
tpioană olimpică, și Ungariei, ră- 
ind doar ca meciul direct dintre 
să decidă ordinea din clasamen- 
grupei.
stăzi au loc următoarele meciuri: 
oslovaci’ R.A.U., Japonia — 
entina, Coreea de sud — Brazilia.

Din echipa 
au fost Nun-

s-au mai des- 
în seria

ATLETISM — 100 m serii (m), lungime 
(f) caliiicdrî și finală, disc (m) califi
cări și finală, 400 m.g. serii, 800 m se
rii (m), 10 000 m finală.

BASCHET — Jocuri in cadrul grupelor.

BOX — întâlniri eliminatorii.

CANOTAJ ACADEMIC — Finalele pen
tru locurile 7—12.

■ , • . • • ' ■ i ■ . ■ .’»•.>• si
CICLISM — Cursa contra cronometru 

pe echipe.

FOTBAL — Meciuri în cadrul grupelor 
C și D (Cehoslovacia — B.A.U., Japo
nia — Argentina și Coreea de sud — 
Brazilia).

HALTEBE — întreceri în Umilele cat. 
semimijtocie.

HOCHEI — Jocuri in cadrai grupelor.
IAHTING — Regata a III-a.
LUPTE LIBERE — Intîlniri eliminatorii 

și finale.
NATAȚIE — Finala la sărituri de la 

trambulina (m), finalele la 100 m spate 
(f), 4G0 m mixt (m) și 4x100 m liber (m), 
semifinalele la 200 m bras (m), serii la 
100 m fluture (f), 400 m liber (m).

PENTATLON MODERN — Proba de 
înot (300 m liber).

POLO — Intîlniri în cadrul grupelor 
semifinale.

SCRIMA — Finala la floretâ indivi
dual masculin, eliminatorii la floretâ 

individual feminin.
VOLEI — Jocuri masculine și feminine.

-1) la fotbal
Mîine: Romînia — Iran, Germania 
— Mexic și Iugoslavia — Ungaria.

Iată cum arată în prezent clasamen- 
‘4tele celor

Germania 
Romînia 
Mexic 
Iran

grupe la
GRUPA

GRUPA
Ungaria
Iugoslavia 
Maroc
R. P. D. Coreeană

GRUPA
Celtoslovacia
Brazilia-

R.A.U.
Coreea de sud

GRUPA
Argentina
Ghana
Japonia
Italia

fotbal
A

2
2
2
2

B
2
2
3
3

C
1

1 0
1
1

1
1 
0
0 1 1

2
2
1
0

0
0

1 
1 
I

o 
o
I

5:1
4:2
2:4
1:5

3
3
1
1

0
0
0
0

0
0
2
3

00 
1 0
1
0

0
1

9:0 
6:1 
4:9
0:9

4
4
2
0

2
1
1
0

1 
1 
I 
o

0
0

1

0 0
0 3
meciurile

4:1 
4:1 
3:0
0:9

3
3
2
0

D 
2 
2
I
3

In clasament sînt trecute 
pierdute prin neprezentare de echipele 
Italiei și R.P.D. Coreene.

elliptic S.U.A., ll.R .S.S. și Poloniei- 
icinvinsc in turneul dc baschet

mai 
ziua 

turneu- 
basehet

S. U. A.
U.R.S.S.' 
Polonia 
Germania 
Japonia 
Australia 
Anglia 
Ungaria

3
1
2
1
1

10
4
3
2
2
1
1
1

Clasamentul pe puncte
(după trei zile)

Iată acum și un clasament alcătuit Anglia 10 puncte
de ziarul nostru după punctajul Australia 7 puncte
7-5-4-3-2-1 i Ungaria 6 puncte

Coreea de sud 3 puncte
S. U. A. 61 puncte Olanda 3 puncte
U.R.S.S. 27 puncte Canada 2 puncte
Japonia ’9 puncte Cehoslovacia 2 puncte
Polonia 18 puncte Franța 2 puncte
Germania 14 puncte Italia 2 puncte

însemnări din ziua a treia...
(Urmare din. pag. 1)

viduol. Este considerată ca o mare 
surpriză absența de pe tabelul fi- 
naliștilor la floretă băieți a scrime- 
rilor sovietici și în special a campio
nului olimpic de la Roma, Jdanovici. 
Pe pista nautică de la Toda s-au 
consumat astăzi ultimele probe de 
recalificare, în urma cărora specialiș
tii consemnează în special valoarea 
deosebită a echipajelor germane, 
americane și sovietice, prezente în 
majoritatea finalelor.

Reținînd alte date și rezultate pen
tru cronicile competițiilor olimpice din 
cea de a treia zi, pe care le găsiți 
în rubricile respective, să aruncăm o 
privire asupra bilanțului înregistrat 
astăzi de sportivii romîni. Se cuvine 
să acordăm întîietate boxerilor, din 
rîndul cărora alți doi reprezentanți 
ai țării noastre — Crudu și Mîrza — 
au trecut cu succes primul tur. Tn 
acest fel, toți cei cinci boxeri ro
mîni care au urcat pînă acum trep
tele ringului au cunoscut satisfacțiile 
victoriei și, după evoluția lor, aș
teptăm aici ca și viitoarele confrun
tări să le aducă succese. Am asistat 
astăzi la prima victorie a voleibalis
telor noastre, care au dispus catego
ric de formația S.U.A., în trei seturi, 
evoluînd mai dproape de valoarea 
lor reală, fapt foarte important îna
intea partidelor cu Polonia și Coreea 
de sud. în schimb, 
cepționat. Și. poate 
au pierdut în fața 
dioli, cît mai. ales
care în nici un cbz nu poate să re
prezinte posibilitățile reale ale vo
leibaliștilor romîni.

După victoria realizată în compa
nia fotbaliștilor mexicani, 
romîni au susținut astăzi 
joc, terminînd la egalitate 
tabila formație germană :

bele formații au astfel șanse egal» 
la primul loc în serie și la calificarea 
in sferturile de finală. Pe agenda com
petițiilor la care participau astăzi 
sportivii romîni au figurat și luptele 
libere, unde singurul nostru reprezen
tant — rămas în concurs — Șt. 
Stîngu a intrat în turneul final. în 
turneul de floretă masculin, scrimerii 
noștri au trecut cu succes de primul 
tur, iar Ion Drîmbă l-a depășit și pe 
al doilea. In eliminatoriile directe el 
a obținut o victorie, rămînînd prin
tre primii 16 concurenți, dar în a- 
ceastă fază a fost întrecut de cam
pionul mondial Losert, ratînd intrarea 
în „turneul de opt". Canotorii — 
componenți ai echipajelor de 4 f.c. 
și 2 plus I — au ratat și recalificăf- 
rile și vor trebui să se mulțumească 
cu un loc în turneul de consolare la 
care participă miercuri.

Și acum, după această succintă 
trecere în revistă a principalelor com
petiții ale zilei, așteptăm bogatul pro
gram prevăzut pentru miercuri, zi în 
care alți sportivi romîni — cicliștii, 
atleții, floretistele — vor intra în focul 
întrecerii și sperăm că în comentariul 
nostru următor vom avea ocazia să 
relatăm succese cît mai frumoase.

La ora cînd transmit aceste rîn- 
duri (N. R, marți — 18,15 ora Bucu
rești, miercuri — 01,15, ora Tokio), 
aici plouă torențial.

J O. la radio
băieții ne-au de- 
nu atît pentru că 
campionilor mon- 
pentru acest 0-3,

si televiziune

ALEXEI VAHONIN (U.R.SS.) 
haltere — categoria cocoș-

INGRID KRAMMER (Germania) 
natație — sărituri de pe trambulină

IOSHINOBU MIYAKE (Japonia) 
haltere — categoria pană

Jocul cel 
palpitant din 
a treia a 
lui de 
l-au oferit echipe
le Iugoslaviei 
Australiei. 
cbetbalițtii de la 
antipod au dat o 
replică puternică 
jucătorilor iugo
slavi ți, după în
cheierea timpului 
regulamentar de 
joc, scorul era e- 
ftal : 65—65. Cam
pionii balcanici au 
trebuit să se în- 

pentru a învinge -— 
ou 74—70 (33—32. 
echilibrat a fost ți 
și Polonia. Polonia 

58 (37—-27). Acest
aduce echipei poloneze 
de calificare în turneul

ei
Bas-

5. Japonia 2 p. 
2 p. (165:199), 
245) ți 8. Canada 0 p.
SERIA A II-A: 1. S.U.A. 6 p„ 2. U- 
mguay 4 p. (249:198), 3. B razîlia 4 p. 
(210:187), 4. Iugoslavia 4 p. (222: 
209), 5. Australia 2 p (196:214), 6. 
Peru 2 p (165:191), 7. Finlanda 2 p. 
(181:222), 8. Coreea de sud 0 p.

(170:219), 6. Ungaria
7. Mexic .0 p. (211:

(] 84:215')*
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RADIO: emisiuni speciale la

Jucătorii 
al doilea 
cu redu- 
1-1. Am-

La
orele 17,15 și 21,30 pe programul I. 
Alte știri și rezultate vor fi transmise 
in cadrul radiojurnalelor.
La TELEVIZIUNE : în jurul orei 16,45 

emisiune specială, cu aspecte de la 
întrecerile din ziua a treia.

GALINA PROZU MENCIKOV A ‘f
(U.R.S.S.) |

natatie — 200 m bras femei |

nințeze serios 
prelungiri — 
65). Un joc 
dintre Italia 
ivins cu 61—

succes
i șanse
I.
Jupele
/.R.S.S. 
ă să fie 
ive. Alte 
■-ea de i 
anda 73- 
37 ți Porto 
55. » 
tă cum arată clasamentele după 
zile de întreceri : SERIA I : 1.

S.S. 6 p. (258:170), 2. Polonia 
. (198:168), 3. Italia 4 p. (217: 
, 4. Porto Rico 4 p. (202:184),

S.U.A. (60—45 cu Peru) 
(84—42 ch Ungaria) con- 

neînvitise în seriile res- 
rezultate: Brazilia — 

sud 92—65 ; Uruguay — 
•—50; Japonia — Canada 

Rico — Mexic

AU FOST DESEMNAȚI FINALIȘTII 
LA CANOTAJ ACADEMIC

Sportivii romîni concurează azi în 
cursele pentru locurile 7-12

Marți au continuat pe lacul Toda între
cerile de recalificare din cadrul concursu
lui olimpic de canotaj academic.

In proba de 4 fără cîrmaci, sportivii ro
mîni s-au clasat pe locul al doilea, cu 
timpul de 6:30,37 fiind întrecuți de formația 
Olandei cu mai puțin de o secundă. în
vingătorii au realizat timpul de 6:29,42.

Cel de-al doilea echipaj romînesc (2 + 1) 
a ratat și el calificarea în finală. Iată re
zultatele tehnice ale cursei de recalificare : 
1. Cehoslovacia 7:28,61; 2. Elveția 7:30,60; 
3. Romînia 7:38,36; 4. Iugoslavia ; 5. R.A.U.

In urma acestor rezultate, sportivii ro
mîni vor concura miercuri în cursele de 
consolare, pentru locurile 7—12, introduse 
pentru prima oară în programul Jocurilor 
Olimpice, după modelul campionatelor eu
ropene.

Finalele olimpice propriu-zise (pentru 
locurile 1—6) se dispută joi. Este de re
marcat succesul sportivilor din Germania 
(prezenți în 6 din cele 7 finale), URSS și 
SUA (prezenți în cite 5 finale), precum și 
al celor din Italia, Cehoslovacia, Olanda și 
Franța, cu cite 3 echipe în finale.

Iată, de altfel, tabloul general al Ana
liștilor, pe probe :

Simplu j Hill (Germania), De Stero (SUA), 
Kottmann (Elveția), Demidi (Argentina), Iva
nov (URSS) și Wațtkinson (Noua Zeelandâ).

Dublu : SUA, URSS, Cehoslovacia, Elve
ția, Germania, Franța

2 fârâ cîrmaci : Olanda, Canada, Germa
nia, Finlanda, Danemarca, Anglia.

2 + 1 ; SUA, Polonia, Franța, URSS, Ceho
slovacia, Olanda.

4 iară cîrmaci : Danemarca, Anglia, Ger
mania, SUA, ” ”

4 + 1 : ~
Olanda, Franța.

8 + 1 : ~
Italia, SUA, Iugoslavia.

p. Pe echipe : U.R.S.S. 3040 p; Australia 
2880 p; Japonia 2870; Germania 2800; S.U.A. 
2640; Finlanda 2560. Clasamente după trei 
probe : individual compus ; F. Tfirok 3030 p. 
Novikov 2916, Nagy (R.P.U.) 2892, Mineev 
(UR.S.S.) 2820, Kirkwood (S.U.A.) 2804; pe 
echipe : U.R.S.S. 8475 p; S.U.A. 8142 ; R.P. 
Ungară 8120; Austria 8120; Finlanda 7901. 
Miercuii se desfășoară proba de notație.

IAHTING
Italia, Olanda.

Germania, Italia, URSS, Polonia,

Germania, Cehoslovacia, URSS,

ECHIPA U.R.S.S. A TRECUT IN 
FRUNTE LA PENTATLON MODERN

După a treia probâ a pentatlonului mo
dern, tirul, în clasamentul pe echipe, în 
frunte a trecut reprezentativa U.R.S.S., iar 
la individual compus continuă să conducă 
F. Toiok (R. P- Ungară). La tir ă terminai 
învingător Mokeev (U.R'S.S.) cu 198 p (1060 
p), urmat de Adler (Germania) 1020 p, No
vikov (U.R.S.S.) 1020 p, Maken (Australia), 
Fukutome și Uchino (Japonia), toți cu 1020

La Sagami Bay, veliștii și-au disputat 
victoria în cea de a doua regată. La clasa 
,,Dragon" continuă „duelul4* sportiv între 
echipajele Angliei și S.U.A. Sportivii englezi 
au acum 2.227 puncte iar cei americani 
1 750 puncte. Canada și Danemarca, două 
din favorite, se află pe locurile următoare 
cu același număr de puncte : 1.722. Echi
pajul U.R.S.S. a luat conducerea la clasa 
,,Star“ totalizînd 2.185 puncte. In continuare 
clasamentul se prezintă astfel : Bahamas — 
1963 puncte; Finlanda — 1759 puncte; Por
tugalia — 1583 puncte și Germania — 1486 
puncte. Sportivii italieni conduc la clasa 
,5,5 m“ cu 1952 puncte. Ei au în urmă e- 
chipele Australiei — 1776 puncte și S.U.A 
— 1554 puncte.

DON SC.I1 OLEANDER (S.U.A.)' 
natație — 100 m liber bărbați j



După cinci etape in categoria C la fotbal
Ceea ce caracterizează (după cinci 

etape) întrecerea celor 56 de echipe 
participante la campionatul categoriei 
C, este echilibrul de valoare. Intr-ade
văr, privind cele 4 clasamente se poate 
face constatarea că doar o singură 
formație (Faianța Sighișoara din se
ria Nord) s-a distanțat, la două puncte, 
de echipele ce o urmăresc. In celelalte 
trei serii in fruntea plutonului sînt cîte 
două și chiar.... 6 echipe (în seria 
.Vest) la egalitate de puncte. Ținînd 
seama de această situație, ne putem 
deci aștepta și în etapele viitoare la 
meciuri echilibrate. Privind scorurile 
înregistrate duminică se constată că 
cele mai multe dintre meciuri s-au în
cheiat fie la egalitate, fie la o dife
rență, foarte mică.

Desigur că cititorii au fost surprinși 
citind în numărul de luni al ziarului 
nostru că două echipe din categoria G 
Țeste vorba de Viitorul Suceava din se
ria Est și Electroputere Craiova din 
seria Vest) au pierdut cu 3—0, prin 
neprezeniare. Corespondenții noștri Ion 
Baciu din Iași și Ion Simion din Deva

ne-au transmis că meciurile nu s-au 
disputat pentru că echipele din Su
ceava și Craiova au prezentat pe teren 
jucători fără viza medicală. După apa
riția în presă a comunicatului federa
ției de specialitate în acest sens, ase
menea lipsuri sînt inadmisibile.

echipe. Ar fi de dorit ca cei care au 
în grijă această bază sportivă să dea 
dovadă de mai mult simț gospodăresc 
în ce privește întreținerea terenului de 
joc. Un. rezultat frumos a înregistrat, 
tot în seria Sud, Progresul Alexandria 
care a întrecut cu 2—0 formația Vic-

Duminica —
Fază din meciul Flacăra roșiein Capitală

Ipllll

Finala campionatului R.P.R 
de orientare turistică

împrejurimile orașului 
finală 
orien- 

startul 
noapte

Meciurile de fotbal programate dumi
nică în București se vor disputa după 
următorul program:

Stadionul „23 August" ora 13.45: Fla- 
'căra roșie București — Progresul Bu
curești (I): ora 15,30: Progresul Bucu
rești — Dinamo Pitești (cat. 71).

Stadionul Politehnica, ora 10,30 : 
'Știința București — C.F.R. Pașcani (cat. 
B)i ora 12,15 Știința București — Ma
rina Mangalia (j).

Teren Veseliei, ora 10,30 :
VzcZoria București — Unirea 
(cat. C): ora 12,30: Dinamo 
'București — Farul Constanța

Stadionul Giulești, ora 11 :
'București — Rapid Mizil (j); ora 12.45; 
Tehnometal București — Electrica Cons
tanța (cat. C).

Stadionul Dinamo, ora 11 : Dinamo 
'București —Portul Constanța (j).

Teren C.P.B., ora 10,30: C.S.S. Bucu
rești — Tehnometal București (j).

Teren Steaua (Ghencea), ora 11 : 
Bteaua — Ș.S.E. Ploiești (j).

Dinamo
Răcari 

Victoria
(I).

Rapid

In seria Est,’ un joc interesant a fost 
cel de la Focșani dintre Fructexport 
și Victoria P.' Neamț (1—1). După 
cum ne-a transmis corespondentul nos
tru S. Solomonovici, Fructexport a do
minat mai mult dar n-a putut „fructi
fica" nici o ocazie datorită jocului bun 
al apărării echipei oaspe. De altfel, go
lul focșănenilor a fost înscris în pro
pria sa poartă de Nistor (Victoria). 
Raportul de . cornere, 10—2 pentru 
Fructexport, e grăitor în ceea ce pri
vește dominarea localnicilor.

In Capitală, în cadrul seriei Sud, 
Flacăra roșie București și Rapid Mizil 
și-au împărțit punctele și perioadele de 
dominare. De altfel, rezultatul (1—1 
stabilit în prima repriză prin golurile 
înscrise de Oprea pentru Rapid și Ciu- 
tacu pentru Flacăra roșie) este echi
tabil, meciul plăcînd publicului pre
zent în mare număr pe terenul din Du- 
dești. Din păcate, așa cum ne-a comu
nicat corespondentul nostru R. Dinu, 
starea terenului de joc a fost foarte 
proastă. Mingea, prin traiectoriile bi
zare pe care le lua, i-a păcălit în re
petate rînduri pe fotbaliștii celor două

— Rapid Mizil (1—1).
, Foto: S. Petrică.

toria Giurgiu. Progresul, ne-a informat 
corespondentul nostru, a 
față de etapele trecute — 
în formă. Golurile au fost 
Polizu (min. 11) și Bălan

Tur de orizont în serin a doua

P. Baicu, 
marcat — 
o revenire 
înscrise de 
(min. 85).

Pierzînd cu 3-0 jocul cu Minerul Ani
na, Teba Arad, fostul lider al seriei 
Vest, a căzut tocmai pe locul al cinci
lea. După cum ne-a transmis N. 
Băiaș, corespondentul nostru din Ani
na, Minerul a fost net superior și 
barele (de 4 ori !) i-au salvat pe ară
deni de la o înfrîngere la un scor mai 
mare. La Tr. Severin, Metalul a avut 
în Pandurii Tg. Jiu un adversar neaș
teptat de dificil, cu care a terminat 
la egalitate (1—1). Spre sfîrșitul jocu
lui,'Metalul a dominat copios dar tiu 
a mai reușit să înscrie, portarul Ni- 
culescu (Pandurii) dovedind a formă 
excepțională. Corespondentul nostru P. 
Manafu ne-a comunicat că arbitrul 
C. Mihăilescu 
ceasta 
Nord, 
cauza 
dintre 
restiera Sighet (3*—1). 
corespondentul nostru din Baia Măre, 
ne-a informat că M. Bădulescu — 
Oradea, arbitrul acestui joc, a acordat 
de multe ori decizii în compensație.

Brașov a condus a- 
întîlnire cu greșeli. în seria 

un joc de slab nivel tehnic din 
terenului desfundat ă fost cel 
Metalurgistul Baia Mare și Fo- 

V. Săsăranu,

poartă. Alături de formația bucureș- 
teană trebuie menționate și Favorit O- 
radea, care a reușit o prețioasă victo
rie la Sighișoara, precum și Construc
torul Timișoara, care a cîștigat un

la

(neînvinse pînă acum) și 
București, adică între e- 
care, după părerea noas- 

șansele cele mai mari să

pe locul trei în clasament, la 
puncte de primele. în această 
însă, lupta este deschisă.

două 
serie

a campionatului de handbal
Campionatele republicane au intrat în 

ie doua jumătate a turului.
In seria a Il-a, masculină, se desfă

șoară o pasionantă întrecere pentru pri
mul loc (care aduce promovarea în se
ria I) între Rafinăria Teleajen, C.S.M. . punct nesperat la București și a ajuns 
Reșița 
Știința 
Chipele 
tră, au
aspire la șefia seriei. Duminică, Ra
finăria a obținut un nou succes în de
plasare, succes care este subliniat și 
mai mult de faptul că Știința Cluj, cu 
care a jucat, a făcut cea mai bună 
partidă a sa din acest sezon. Celelalte 
două echii» s-au întîlnit între ele, deci 
într un derbi al seriei. Meciul s-a în
cheiat Ia egalitate, însă — după rela
tările primite — formația bucureșteană 
s-a dovedit mai tehnică, mai bine pre
gătită și a condus permanent .(cu 4—1 
și 9—6 la un moment dat). Spre deo
sebire de C.S.M., care' a acționat mai 
slab ca de obicei, fără să folosească 
arma contraatacului. Intîlnirea a fost 
totuși spectaculoasă și palpitantă pen
tru numeroasa asistență. Din restul re
zultatelor subliniem prima victorie a 
Rapidului și comportarea bună a echi
pei Cauciucul Onești.

La fete notăm schimbarea de lider: 
Voința Odorhei, care a dispus cu 12—8 
(6—3) de Record Mediaș, a trecut — 
grație golaverajului — pe primul loc, 
înaintea Rulmentului Brașov. Această 
din urmă echipă a suferit duminică la 
București prima înfrîngere, aducind-o 
la egalitate cu Voința Odorhei. Progre
sul București — învingătoarea sa — a 
făcut de data aceasta un joc mai orga
nizat, mai insistent, cu multe aruncări

CLASAMENTE

MASCULIN -- SERIA A Il-A

1. Raf. Teleajen 6 8 0 0 95: 56 1-2

2. C.S.M. Reșița 6510 114: 73 11

3. Știința Buc. 6411 112: 66 9

4. Cauciucul Onești 6402 50: 45 8

5. Voința Sibiu 6402 71: 95 8

6. C.S.M.S. Iași 6204 89:106 4

7. Rapid Buc. 6 1 1 4 59: 77 3

8. Recolta Hălchiu 6 1 0 5 57: 77 2

9. Știința Cluj 6105 76:101 2

10. Tehnometal Tim. 6015 89:116 1

FEMININ — SERIA A II-A

1. Voința Odorhei 6411 52:46 9

2. Rulmentul Bv. 6 4 l 1 43:39 9

3. Constr. Timiș. 6312 51:49 7

4. Electr. Buc. 6222 45:42 6

5. Favorit Oradea 6303 51:51 6

6. Știința Galați 6 3 0 3 47:49 6

7. Voința Sighiș. 6213 35:37 5

8. Progresul Buc. 6204 48:47 4

9. S.S.E. Petroșeni 6 2 0 4 38:39 4

10. Record Mediaș 6204 46:57 4 1

I

i
L- .

Merită, de asemenea, a fi scoasă în 
evidență comportarea meritorie a e- 
chipei feminine Știința Călărași for
mată din Marilena Radu (în vîrstă de 
17 ani) și Aurelia Gheorghe (18 ani) 
care au ocupat locul 6 în clasamentul 
general feminin.

Au fost însă și unele echipe slab 
pregătite din punct de vedere fizic 
și al cunoștințelor tehnico-tactice. 
Dintre acestea amintim : echipele de 
băieți ale asociațiilor sportive Voința 
Slatina, Progresul Sanitar-Iași, Elec- 
tropuțere Craiova și echipele de f,etp 
Plastica Oradea, Penicilina Iași, Mus
celul Cîmpulung și Fabrica confecții

Recent, în 
Predeal, s-^a desfășurat etapa 
a campionatului republican de 
tare turistică pe echipe. La 
celor patru trasee turistice (de 
fi de zi) s-au aliniat peste 70 de spor
tivi și sportive — ciștigătarii etape
lor regionale.

Traseele pe care s-a concurat au fost 
destul de lungi. La băieți, etapa de 
zi a măsurat 10 700 m (cu o 
rență de nivel de 800 ni), iar 
de noapte 9 000 m (cu 560 m 
rență de nivel). Etapa de zi a 
lor a fost de 9 300 m (cu o 
rentă de nivel de 700 m), iar cea de . A 
noapte 7 475 m (cu o diferență de Brăila, i 
nivel de 455 m). Jn '

Traseul \de noapte al băieților ca 
și cel de ’-zi' dl fetelor a fost greu, 
iar pe unele porțiuni foarte dur. Cu 
toate aces'țeă', LththerOăse echipe de 
băieți și f^te au dovedit o bună pre
gătire fizica și tehnică, reușind să re
zolve multiplele probleme ridicate de lă posturile de control timp de 
aceste trasee și să obțină rezultate 
dintre cele mai bune. S-au evidențiat 
formațiile de băieți compuse din frații 
Klaus Schuller-Rudolf Schuller (aso
ciația sportivă Rulmentul Brașov), și 
Gerherd Hanennhaim și Alexandru 
Vancu (C.S.M. Reșița). Rezultate re
marcabile au obținut și echipele de 
fete formate din Georgeta Liță și Ma
ria Abrudan de, la asociația sportivă 
Ecranul București, Nidia Rimbaș și 
Margareta Miu de la asociația sportivă 
Dumbrava-Sibiu etc.

dife- 
etapa 
dife- 
fete- 
dife-

Pentru frumoasa ținută a ecliipagien- 
tului sportiv evidențiem echipele re- 
pr^zepjative ale'' cluburilor și asocia
țiilor sportive C.S.M. Reșița, Clujeana, 
Tîpo Oradea, Electrica Constanța.

Despre arbitraj se pot spune numai 
cuvinte \ de laudă. Arbitrii au l aerat

a-
proape 48 de ore fără întrerupere.

Clasamentul general pe echipe: bă
ieți : 1. Asociația sportivă Rulmentul 
Brașov 897 puncte penalizare — cam
pioană a R.P.R. 2. Clujeana 899 
p; 3. C.S.M Reșița 1167 p; fete: 1. 
Asociația sportivă Ecranul București 
505 p— campioană a R.P.R.; 2. A- 
sociația sportivă Dumbrava ,,’oiu 1156 
ț>; 3. Arieșul Turda 1441

GHEORGHE CLIBA

Ultima etapă a „Cupei regiunilor", re
zervată cicliștilor juniori, s-a desfășurat 
la sfîrșitul săptămînii trecute pe șosele
le din împrejurimile orașului Brăila. In 
program au figurat o probă de contra
timp individual' și o cursă pe circuit 
cu plecare în bloc. Iată rezultatele: 30 
km (contratimp) — 1. V. Mircea (Plo
iești) 47:12,0; 2. Gh. Radu (București) 
47:19,0; 3. St. Suciu (Brașov) 47:49,0.

Clasament pe echipe: 1. Oraș Bucu
rești 2h24:15; 2. Reg. Brașov 2h26:05; 
3. Reg. Ploiești 21126:59. Circuit 42 km 
(30 ture a 1400 m fiecare tur): 1. C. 
Grigore (București) 11101:09 (medie 
orară 41,210 km); 2. C. Gonțea (Bra
șov) 11101:19; 3. V. Tudor (Ploiești) 
lh01:19. Clasament pe echipe: 1. Reg. 
Brașov 3h04,00; 2. Reg. Ploiești
3h04:08; 3. Oraș București 3h04:13.

Cu toate eforturile depuse în ultimele 
etape ale „Cupei regiunilor" de puter- 
nica formație a regiunii Brașov, ea nu 
a putut depăși echipa tinerilor rutieri

bucureșteni în clasamentul general al 
competiției. Iată clasamentul final: 1. 
Oraș București 49h30:19; 2. Reg. Brașov 
49h35:55; 3. Reg. Ploiești 50h36:55; 4. 
Reg. Galați 511108:29; 5. Reg. Mureș 
Autonomă-Maghiară 51 h43:11.

Rezultate bune 
in campionatul de tir 

al Capitalei
din cadrul campionatn- 

i s-au încheiat cu rezuil- 
îudeosebi la probele de 

și pistol precizie. De 
menționate perfor- 

Margareta Ena- 
la armă liberă calibru redus 

senioare, Ana Capela, 
la aceeași probă poziția culcat și G. 
Vașilescu la armă standard 3x30 
focuri seniori.

Rezultate: armă liberă calibru re
dus 3x30 focuri senioare, poziția cul
cat — Ana Capela (Olimpia) 
poziție genunchi — MargarT" 
(Steaua) 285 p; poziția fc- 

■■țt- Margareta Eniclie 268 p; 
poziții' — Margareta Enaclie 
Pe > echipe au cîștigat în ordine —- 
Olimpia de 2 ori, Steaua de 2 ori. 
Pistol liber — 1. L. Giușcă (Știința) 
563 p — nou record al R.P.R.; 2. 
I. Pieptea (Olimpia) 549 p; 3. T. 
Jeglinscbi (Dinamo) 543 p. Pe echipe 
-r-, 1. Steaua 2128 p; 2. Olimpia 2112 
pi; . 3. Știința 2036 p. Talere aruncate 
din șanț 100 buc. — V. Calomfirescu 
(Steaua) 85 t. Armă standard 3x30 
focuri — G. Vasilescu (Olimpia) 
831 p. Pistol calibru mare — L. 
Giușcă (Știința) 579 p.

întrecerile 
lui Capitalei 
tale bune j 
pistol Viteză 
asemenea trebuie 
manțele trăgătoarei 
■che, 
3x30 focuri

Elapa a Il-a a campionatului de box pe echipe
Din cele 12 întîlniri programate în Rapidul s-a reabilitat în fața supor- 

cadrul celei de. a doua pțape a cam- terilor .săi,-rpentni. înfrîngerea suferită, 
pionatului republican pe. echipe, în ' "
București s-au disputat trei,' iar res
tul în țară. ■

l-a Brăila, formația locală Progre
sul a confirmat forma bună de la 
București și în partida cq C.S.M. Re
șița pe care a întrecut-o du Șcdrul ca
tegoric de 27-—ÎL La Ptoieștî; dinamo- ■ 
viștii craioveni s-au comportat la înăl
țime și în deplasare, l înyingînd echi
pa Uzinei 1 Mai Ploiești,cu. 22—17..

O altă echipă învingătoare în depla
sare este Armata Oradea, dare ă dispus 
de C.S.O. Baia Mare la scor: 27—11.

la București.. învingînd în deplasare pc 
Armata Tg. Mureș cu scorul de 22-17.

Un rezultat surpriză s-a înregistrat 
la' Galați. Echipa locală, Constructo
rul, după înfrîngerea suferită la Med
gidia, a învins pe Metalul București 
cu 23—16.

Celelalte rezultate: Voința Bucu
rești — C. F. R:-U. M. T. Timișoara 
24—15; Constructorul Hunedoara — 
C.S.M.S. lași 24--15; C.S.M. Cluj — 
Minerul Banat 25—14; Metalul Bocșa 
Romină — Dinamo Brașov 21—15.

290 p; 
’toaclie 

picioare 
pe trei
838 p.

FOTBAL PE GLOB
PRIMUL TUR ÎN COMPETIȚIILE 
EUROPENE SE APROPIE DE 

SFÎRSIT

In cele trei competiții europene 
zervate echipelor de club, primul tur 
se apropie de sfîrșit. Se cunosc acum 
majoritatea echipelor care voir continua 
lupta în optimile de finală, a căror 
tragere la sorți va avea loc săptămîna 
aceasta la Bruxelles.

Azi se dispută în „C.C.E." revanșa 
dintre Real Madrid și formația daneză 
Odense. Madrilenii sînt ca și calificați, 
deoarece primul meci l-au cîștigat în 
deplasare cu 5—2. Iată numele echi
pelor calificate: Internazionale (cali
ficată direct), Dinamo București, Ben
fica Lisabona, Panathinaikos, D.W.S. 
Amsterdam, Liverpool, Chaux des 
Fonds, Rapid Viena, Vasas Gyor, F.C. 
Koln, Lokomotiv Sofia. La aceasta se 
mai adaugă ciștigătorij în meciurile 
Dukla Praga — Gornik Zabrze, Glas
gow Rangers — Steaua roșie Belgrad

re-

(al treilea joc) și Lahti Reipas —: Lyn 

i „Cupa Cupelor" se dispută azi 
meciuri care încheie seria jocurilor

Oslo.
In 

trei 
din primul tur: Cardif City — Esbjerg 
(în 
La
Porto — Olympique Lyon. Iată echi
pele calificate în optimi : Steaua Bucu
rești, Dinamo Zagreb, Valkeakoski, 
Galatasarai, Slavia Sofia, Legia Var
șovia, Munchen 1860, Westham United, 
F.C.
lovo 
F.C.

In
pută, azi, următoarele jocuri din grupe: 
Everton — Oslo (în tur 5—0), BoM- 
klub Copenhaga — D.O.S. Utrecht (în 
tur 3—4), Dunferlime — Orgryte 
(Suedia) — primul meci.

PRELIMINARIILE CAMPJONATb’LUÎ 
MONDIAL

primul meci 0—0), Saragosa — 
Valetta (în tur: 3—0) și F.C.

Torino, 
Praga, 

Dundee 
„Cupa

Lausanne, Spartak Soko- 
Sportîng Lisabona și 

s-au calificat direct, 
orașelor tîrguri" se dis-

acum. în preliminariile catppio- 
mondial s-au desfășurat umiă- 
meciuri: Luxemburg—Franța 
Iugoslavia—Luxemburg 3—1

, 3-a), Olanda—Albania 2—0
(grupa 5-a). In acest an se mai dispu
tă următoarele meciuri : R.F.G.—Sue
dia la 4 noiembrie (grupa 2-a), Fran
ța—Norvegia la 11 noiembrie. Luxem
burg—Norvegia la 8 noiembrie (grupa 
3-a) ; Irlanda de nord—Elveția (azi, 
14 octombrie) și revanșa la 14 noiem
brie (grupa 5-a) ; Grecia—Danemarca 
la 25 noiembrie, Grecia—Țara Galilor 
la 9 decembrie, Danemarca—Țara Gali
lor la 21 octombrie (grupa 7-a); Ita
lia—Finlanda la 4 noiembrie. Scoția— 
Finlanda la 21 octombrie (grupa 8-a), 
Irlanda — Siria la 18 noiembrie iar 
revanșă la 9 decembrie.

Pină 
natului 
toarele 
0—2, 
(grupa
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