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Jocurile Olimpice de Iu Tokio
Trimisul nostru special, ROMEO VILARA, transmite

însemnări din ziua a IV-a

Ieri dimineață au început

Festivitățile consacrate centenarului
Universității București

ITOK101964
TOKIO 14 (prin telex). Previziunile 

meteorologice s-au adeverit. Toată 
noaptea de ieri și aproape întreaga 
zi de azi în capitala Japoniei a 
plouat, adesea torențial. Parficipanfii 
la Jocurile Olimpice, antrenorii, spec
tatorii, ziariștii priveau cu îngrijorare 
cerul, care râmînea acoperit de nori. 
Singurii fericiți erau... negustorii de 
umbrele și fulgarine din Tokio, care 
au organizat pe toate bazele sportive 
descoperite și pa străzile care duceau 
spre stadioane, centre volante de 
vînzare a acestor obiecte. Se pare 
că s-a stabilit un veritabil record...

In aceste condiții atmosferice ne
favorabile a început atletismul, „co
loana vertebrală* a Jocurilor Olim
pice. încă de dimineață, la calificări, 
stadionul era bine populat. După a- 
miază, cînd ploaia a mai stat, era 
plin pînă la refuz.

• DEBUT ATLETIC PE PLOAIE • ...Șl 
FIE • TREI RECORDMANI MONDIALI 
SARĂ PESTE 7 M LA LUNGIME ?
• COMENTARII LA TURNEUL DE 
PENTRU IOLANDA BALAȘ.

Prima a intrat în concurs 
Viscopoleanu. Calificările la 
au avut loc pe grupe, la două . 
de sărituri. Pista era grea, îmbibată 
de apă. La prima încercare din ca
lificări a Vioricăi am avut o emoție 
ca niciodată în ultima vreme: ta
bela de rezultate a arătat numai 
5,37 ml De necrezut. Campioana 
noastră obține mai mult chiar dacă 
sare... îmbrăca'ă. Intr-adevăr, fusese 
o greșeală de... corectură. Oficialii 
au corectat-o pe loc: 6,37 m. Și cu 
aceasta, Viorica Viscopoleanu s-a 
calificat pentru concurs, alături de 
alte 15 atlete, care au îndeplinit 
standardul de 6 metri. După-amiază, 
finala a furnizat o surpriză de mari 
proporții. Recordmana mondială, 
Tatiana Scelkanova a fost întrecută 
de englezoaica Mary Rand, care a 
stabilit un record mondial, ca și de 
junioara poloneză Kirszenstein. Vio-

PLOAIE DE RECORDURI LA NATA- 
ÎNVINȘI • VOR REUȘI FETELE SĂ 

• SULIȚELE-PLANOR ' INTERZISE 
BOX • SE ANUNȚĂ TIMP FRUMOS

Viorica 
lungime 
1 gropi 
ibîbată

rica a depășii prima încercare, apoi 
a sărit 6,35 m., a depășit iar și in 
continuare a sărit 6,32, depășit, 6,32 
m. Am regretat mult a cincea încer
care, care măsurase peste 6,50 m și 
i-ar fi putut aduce recordmanei noas
tre o meritată medalie de bronz. Așa, 
cu 6,35 m. ea se clasează a cincea, 
confirmînd locul pe care îl deține în 
elita săritoarelor lumii.

După concurs, am reușit în cadrul 
unui singur interviu să vorbesc cu 
Rând și cu Viorica. Englezoaica radia 
de fericire : „Oe la calificări mi-am 
dat seama că pot cîștiga, fiindcă 
mă acomodasem mai ușor cu pista, 
în timp ce Scelkanova nu era deloc 
în apele ei. Nu mi-am închipui? nici 
o clipă că voi stabili un nou record 
mondial. Gîndiți-vâ ce păcat că a- 
ceastă încercare n-a avut loc pe o 
pista bună ! Sînt sigură că perfor
manța ar fi fost cu 10-15 cm mai

Ieri au început în Capitală festivită
țile consacrate Centenarului Universi
tății din București.

La ora 11 în Sala Palatului Re
publicii Populare Romîne a avut loc 
adunarea festivă consacrată Centena
rului. Pe fundalul scenei, încadrată 
de drapele de stat ale R.P. Romîne și 
de datele festive „1864—1964", se afla 
emblema Centenarului Universității 
București.

In aplauzele îndelungi ale asisten
ței, în prezidiul Adunării au luat loo 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Leonte Răutu, A- 
vram Bunac.iu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Gheorghe Gaston 
Marin și Gogu Rădulescu, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consiliului 
de Stat, acad. Șt. Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R.P. Romîne, 
Florian Dănălache, prim-secretar al 
Comitetului Orășenesc București al 
P.M.R., Ion Cozma, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului Popu
lar al Capitalei, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, rectori 
ai unor institute de învățămînt supe
rior, cadre didactice ale Universită
ții bucureștene, invitați de peste hotare.

în sală se a Hau membri
al P.M.R., ai Consiliului de Sfat și 
ai guvernului, reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organizații obștești, 
oameni de știință, artă și cultură, con
ducători ai institutelor de învățăinîut 
superior din întreaga țară, numeroși 
studenți.

La adunare participă, de asemenea 
invitați de peste hotare, reprezentînd 
60 de universități din numeroase țări.

Au fost prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice 
mînă și alți 
matic.

Adunarea
acad. Gh. Mihoc, rectorul Universită
ții București.

al C.C.

acreditați în R.P. Ro- 
membri ai corpului diplo-

festivă a fost deschisă de

| OLIMPICII ROMÎNI 
PARTICIPĂ AZI LA

ATLETISM

(Continuare iti pag. 2—3)

Primit cu puternice aplauze, tova«J 
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în nu
mele Comitetului Central al PartiduluiI 
Muncitoresc Romîn, al Consiliului de! 
Stat și Consiliului de Miniștri, a adus 
un salut călduros corpului didactic, stu-, 
deniilor și tuturor colaboratorilor Uni« 
versității cu prilejul împlinirii unui se
col de activitate.

După ce a mulțumii tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru cuvin
tele de înaltă prețuire și îndemnurile 
adresate profesorilor și studenților de a' 
ridica pe o treaptă și mai înaltă învă- 
țămîntul nostru superior, acad. Gti. 
Mihoc a vorbit despre tradițiile Uni
versității și avîntul pe care învățămîntut 
superior din țara noastră l-a cunoscut 
în anii de democrație populară.

Au adus saluturi acad. Ștefan Bălan, 
în numele Ministerului învățămîntuluf, 
acad. Ilie Mtirgulescu, din partea A- 
cademiei R.P. Romîne, acad. Constantin 
Daicoviciu, în numele universităților și 
al celorlalte institute de învățămtnt 
superior din întreaga țară, și studentul 
Basarab Niculescu, în numele celor 
peste 13.000 studenți al Universității 
București.

Oaspeții de peste hotare au transmis 
mesaje șl daruri Universității Bucu
rești cu prilejul sărbătoririi Centena
rului. Totodată s-a anunțat că au fost 
primite telegrame de felicitări din par
tea a numeroase universități din dlfe-^ 
rile țări ale lumii.

Rectorul Universității din București » 
mulțumit călduros oaspeților pentru me
sajele și darurile înminate.

In încheierea adunării festive, s-a 
dat citire scrisorii adresate Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne de corpul profesoral și studenții 
Universității din București.

(Agerpres)

Iolanda Balaș, la săritura în înălțime 
ușoară și V. Marîuțan

Primii campioni olimpici la atletism
Viorica Viscopoleanu pe locul V

In sfîrșit, mult 
așteptatele întreceri 
atletice au intrat în 
actualitatea com- 
petițională olimpică.

In prima zi s-au 
desfășurat trei fina
le: lungime femei, 
10 000 m și suliță 
— bărbați. înainte 
de orice alte co
mentarii trebuie 
subliniat faptul — 
privit aici, la Tokio, 

surprindere —- că cei trei

Cum era și firesc, atenția noastră a 
fost îndreptată îndeosebi spre finala 
probei de lungime femei. Spre satis
facția noastră, VIORICA VISCOPO
LEANU ‘a debutat Iti „calificări'

de talere.

VITRINA OLIMPICA deosebită

BOX — I, Mihalic — Konig (Austria) la cat. 
— Pandov (Bulgaria) la cat. grea.
FOTBAL — Romînla — Iran
POLO — Romînia — U.R.S.S.
SCRIMĂ — Echipa masculină a Romîniei, la 
serie cu Franța, S.U.A. și Argentina.
TIR — 1. Dumitrescu și Gli. Enaclie, la proba 
VOLEI — Romînia — Bulgaria (masculin),

In fața geamurilor mari ale „Libră
riei noastre” de pe b-dul Magheru 
domnește în aceste rile o animație 
deosebită. Trecătorii se opresc și ad
miră frumoasa vitrină dedicată Jocu
rilor Olimpice de la Tokio. Aranjată 
cu gust, vitrina atrage atenția și place.

Sînt expuse aici, printre altele, cele 
mai noi cărți ji publicații sportive ca

turneul de floretă, în

VIORICA VISCOPOLEANU

albumul „Sportul în Romînia", „Pa- 
lestrica", „Jocurile Olimpice de-a lun
gul anilor", lucrări de tehnică sportivă 
etc. Mul ți nu se mulțumesc să pri
vească numai vitrina ci intră în libră
rie pentru O-și procura volumul ales.

Frumoasa inițiativă a organizării a- 
cestei „vitrine olimpice" aparține Cen
trului de librării și de difuzare a căr-

cu
recordmani mondiali ai probelor des
fășurate nu au Confirmat pronosticurile, 
dintre ei numai Tatiana Scelkanova și 
Ron Clarck cucerind medalii olimpice, 
dar... de bronz I Recordmanul mondial 
la suliță, Pedersen (91,72) a încheiat 
proba cu un rezultat care nu l-a clasat 
nici măcar în primii șase.

6,77 m, iar in finală — cu o perfor
manță de 6,35 — s-a clasat pe locul 
V, aducind astfel 2 puncte echipei 
noastre. Ea a întrecut săritoare cre
ditate cu rezultate superioare (W. 
White, Toyen, Laufer etc.). Proba a 
revenit englezoaicei Mary Rand care 
cu 6,76 m a stabilit un nou record 
mondial și olimpic. Favorita probei, 
Tatiana Scelkanova, s-a clasat pe locui 
III fiind întrecută și de junioara polo
neză Irena Kirszenstein, care a stabilit 
un nou record mondial de iunioare: 
6,60 m.

întrecerea fondiștilor prezenți la star
tul probei de 10.000 m a răsturnat pur 
și simplu toate calculele specialiștilor. 
Marii favoriți ai probei, recordmanul 
mondial australianul Ron Clarck și

neozeelandezul Murray Halberg, atl 
fost categoric învinși de atleți pe care 
aproape nimeni nu-i indusese pe lista 
primilor șase. învingător: americanul 
Bill Mills care, după un finiș pasio
nant disputat cu tunisianul Atohamed 
Gamoudi, a cucerit medalia de aur, 
stabilind totodată un nou record olim-ț 
pic și american: 28:24,4.

Disputa sulițașilor a adus finlande
zilor prima victorie după cea obținută 
la J. O. de la Londra în 1948 de Tapio 
Rautavara. Autorul ei: Pauli Nevalî. 
un tînăr muncitor în vîrstă de 24 de 
ani, care a cîștigat 
In rest, rezultatele 
așteptată.

Concurînd în cea de a Ill-a serie ar 
robei de 400 m g, atletul nostru Va- 
‘riu Jurcâ a alergat 52,7 și nu s-a’ 

calificat pentru finală.
Așadar, din bilanțul primei zile de 

întreceri ale atleților noștri, să remar
căm încă o dată comportarea avută 
de Viorica Viscopoleanu care, în com
pania unui „sextet" deosebit de va
loros, a obținut locul V în finala probei 
de lungime.

REZULTATE TEHNICE: Lungime 
femei: 1 Mary Rand Anglia 6,76 — 
campioană olimpică — nou record mon
dial și olimpic; 2. Irena Kirszenstein 
Polonia 6,60: 3. Tatiana Scelkanova. 1 
U.R.S.S. 6,42; 4. Ingrid Becker Ger
mania 6,39; 5. Viorica Viscopoleantt 
Romînia 6.35; 6. Diana Jorgova Bul
garia 6,24.

10 000 m. 1. Bill Mills S.U.A. 28:24.4 
— campion olimpic — nou record o< 
limpic; 2. Mohamed Gamoudi Tunisia 
28:24.8; 3. Ron Clarck Australia
28:25.9; 4. Mamo Wolde Etiopia 28:31.8;
5. Leonid Ivanov U.R.S.S. 28:53.2;
6. Kokichi Tsurabaja Japonia 28:59,4. 1 

Suliță bărbați: 1. Pauli Nevala Fin
landa 82,66 — campion olimpic; 
Gerely Kulcsar 
Lusis U.R.S.S.
Polonia 80,17; 
Elveția 78,72; 
Finlanda 76,94.

prot>i 82,69 m. 
sînt sub valoarea

2.
Ungaria 82.32; 3. Janls 
80,57: 4. Janus Sidle* 
5. Urs von Wartburg

6. Johma Kinuunea



A XVIII-a ediție a Jocu
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ROMÎNIA-BRAZILIA 3-0 ÎN TURNEUL MASCULIN DE VOLEI
— Surprizele continuă: Ungaria —Japonia 3-0!

Trezită după du
sul rece din prima 
zi a întrecerii, e- 
chipa noastră mas
culină a apărut 
miercuri pe teren 
decisă 
pentru 
minge, 
ceasta 
putea aduce punc
tul în plus în cla
sament sau măcar 
seturile pierdute 
în meciul de măr
fi, dar, cel pufin, 
i-a asigurat obți
nerea unei Victorii 
la zero și u unui 
punctaveraj con

sistent in inlilnirea cu Brazilia : 3—0 
(6, 5, 5). Jucătorii întrebuințați de 
noi au fost : Nicolau, Drăgan, Sziics, 
Grigorovici, Chezan, Ganciu, Coste. 
Foarte bun, din nou, Coste. A arbi
trat cuplul Sakamoto-Miyazawa (Japo
nia).

In ce măsură se lupta pentru fie
care punct în confruntarea olimpică a 
voleiului masculin care se desfășoară 
la Tokio și la Yokohama d dovedesc
— pe lingă clasamentul de mai jos
— îndeosebi două din cele cinci me
ciuri ale etapei secunde: Cehoslovacia
— Bulgaria 3—2 (13, 13-—15, 11, 
7—15, 11), în care punctaverajul este 
65—65, și S.U.A. — Coreea de sud 
3-2 (14, 4—15, 4—15. 10,. 11), în

să lupte 
fiecare 

Desigur, a- 
nu-t mai

care învinsa a terminat cu un puncta- 
veraj pozitiv —■ 65:54! Așadar, pre
vederile, din acest punct de vedere, 
nu se infirmă de loc. Și 
pă numai două zile de 
trei echipe sînt neînvinse, 
dut si Japonia. Ungaria intrecut-n

iată că, du- 
jocuri, doar 
Căci a pier-
a

cu 3—0 (12, 8, 12), ceea ce repre
zintă, mai cu seamă prin 
scorului la seturi, rezultalul-surpriză 
al etapei de miercuri.

in al cincilea meci 
U.R.S.S. — Olanda 3—0

Iată cum se prezintă 
turneului masculin 
întreceri :

1. U.R.S.S.
2. S.U.A.
3. Cehoslovacia 

Bulgaria 
Ungaria 
Romînia 
Japonia

8. Coreea de sud
9. Olanda

]Q. Brazilia

4.
5.
6.
7.

dll DU

2
2
2
2
2
2
2
2
2 0
2 0 2 0:6

severitatea

masculin : 
(8, 3, 11). 
clasamentul 

două zile de

STEFAN STÎNGU A
IN TURNEUL

Ieri după amia
ză, în sala gimna
ziului Komazawa, 
s-au încheiat între
cerile din cadrul 
turneului de lupte 
libere.

De remarcat că
în turneul final, la cat. peste 97 kg., 
printre cei mai buni 6 sportivi din 
lume a figurat și un luptător romîn
— Ștefan Stîngu. care a ocupat lo
cul VI. Rezultatul sportivului nostru 
este satisfăcător, dacă ținem seama că 
pe parcursul acestei întreceri, el a 
•avui o comportare curajoasă în com
pania unor luptători valoroși.
• Așa cum arătam și în numărul no
stru de ieri, lupta, pentru medalii s-a 
dat mai ales între sportivii japonezi, 
bulgari, sovietici și turci. Dăm mai jos 
lista primilor 6 clasați la fiecare ca
tegorie: CAT. 52 KG.: 1. Joshida (Japo
nia); 2. Clank (Coreea de sud), 3. 
Haidari (Iran), 4. Zoeite (Franța), 
Aliev (U.R.S.S.), Janilmaz (Turcia)
— toți cu același număr de puncte;

CAT. 57 KG: 1. Uetake (Japonia), 2. 
Akbas (Turcia), 3. Ibrahimov (URSS) 
’4. Auble (S.U.A.), 5. Jun Kil Ghoi 
(Coreea de sud), 6. Bishambhar (In
dia) ;

CAT. 63 KG: 1. O. Watanabe (Japo
nia), 2. Ivanov (Bulgaria), 3. Kokhas- 
vili (U.R.S.S.), 4 Douglas (S.U.A.), 
5. Ibrahimi (Afganistan), 6. Seipfour 
(Iran);

CAT. 70 KG: 1. Dimov (Bulgaria);

J. O. la radio
și televiziune

15 OCTOMBRIE

o-Ea RADIO : emisiuni speciale la 
rele 17,15 și 21,30 pe programul I. Ra- 
dioascultătorii pot urmări alte știri în 
cadrul radiojurnalelor.

La TELEVIZIUNE: emisiune spe
cială in jurul orei 17,30, cu aspecte de 
laettiferite întreceri.

s-a disputat un singur meci: Japonia 
— Coreea . de sud, pe care, normal, 
campioanele lumii l-au cîștigat deta
șat ; 3—0 (2, 3, 4). Prin acest rezul
tat, japonezele au luat conducerea în 
clasament, care acum arată astfel i

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

Romînia 
S.U.A.
Coreea de sud

4.
5.
6.

3 3 0 9:0
2 2
2 2
3 1
3 0
3 0

0 6;0 
0 6:0
2 3:6
3 0:9
3 0:9

135: 35 6
90: 17 4
90: 39 4
74:102 4
38 135 3
36:135 3

2
2
2
1
1
1
1
0

1 5:3
1 5:3
1 3:3
1 3:3
2 2:6
2 0:6

90: 49
99: 94 

135:124 
111: 95

Joi 15 octombrie (ca de altfel în 
toate etapele pînă la sfîrșit) în între
cerea fetelor se va juca numai o par
tidă: U.R.S.S. — Polonia, prima din 
cele patru întilniri cruciale ale tur
neului și care deschide deci „cursa 
în linie dreaptă" spre podiumul și me
daliile olimpice. Celelalte trei: Ja
ponia — Polonia (la 18 octombrie). 
Romînia —- Polonia (la 22 octombrie) 

în fine, la 23 octombrie, Japonia 
U.R.SS.

ji,
4
4
4
3

104:102 3 
72: 61 3 
79: 71 3 
91:101 2 
51: 90 2 
46: 91 2

prevăzut ce modificări

OCUPAT LOCUL VI
DE „LIBERE"
2. Rost (Germania), 3. Horiuchi (Ja
ponia), 4. Atalay (Turcie), 5. Ardas- 
vili (Iran), 6. Beriasvlil (U.R.S.S.) ;

CAT. 78 KG: 1. Ogan (Turcia), 2. 
Sakaradze (U.R-S.S.), 3. Santkaran 
(Iran). 4. Dermendjiev (Bulgaria), 5. 
J. Watanabe (Japonia), 6. Oberlander 
(Canada);

CAT. 87 kg: L Gardjiev (Bulga
ria), 2. Gungor (Turcia), 3. Brant 
(S.U.A.), 4. Metsidage (Iran), 5. Sa
saki (Japonia), 6.Soloși (Ungaria);

CAT. 97 kg : 1. Medved (U.R.S.S.), 
2. Auk (Turcia), 3. Srifov (Bulgaria), 
4. Tahti (Iran), 5. Jutzeler (Elveția),

CAT. peste 97 kg: Ivanitski
(U.R.S.S.), 2. Djiber (Bulgaria), 3. 
Kaplan (Turcia), 4. Kubak (Ceho
slovacia), 5. Mc Namara (Anglia), 6. 
Ștefan Stîngu (Romînia).

în preliminariile turneului de fotbes
• ÎN GRUPA C, DOUA REZULTATE 

MECIUL CU GERMANIA
In cursul zilei de 

miercuri s-au mai 
desfășurat încă trei 
meciuri din cadrul 
preliminariilor tur
neului de fotbal. 
Protagoniste, echi
pele din grupele C 
și D. Iată rezulta
tele tehnice: Ceho
slovacia — R.A.U. 
5—1 (3—0), Japo- 

3—2 (1—0), Brazi- 
sud 4-0 (2—0).

nia — Argentina 
lia — Corerta de . ...

întrecînd la limită Argentina, echipa 
Japoniei și-a asigurat participarea 
în sferturile de finală. Celelalte două 
rezultate înregistrate în cursul zilei 
erau scontate. Fotbaliștii cehoslovaci, 
care dețin o formă bună, s-au impus 
în fața jucătorilor din R.A.U. printr-un 
joc tehnic și mai cu seamă eficace. 
Mărturie fiind cele 5 goluri pe care le-au 
înscris. Brazilienii au înregistrat prima 
lor victorie din acest turneu, dispunînd

Decizie discutabilă la meciul 
Gheorghe Negrea—A. Kiseliov

E greu de
îi vor produce acestui clasament me
ciurile de joi, dintre care Romînia —• 
Bulgaria și Olanda — Brazilia e de 
așteptat să ofere dispute mai echili
brate. Mai sînt programate : Ungaria 
— S.U.A., Cehoslovacia — Japonia și 
U.R.SS. — Coreea de sud.

în competiția feminină, miercuri

Ieri, în cadrul 
eliminatoriilor dis
putate în sala Ko- 
rakuen, au început 
întrecerile pugilis
tice ia categoriile 
semiușoară, mijlo
cie și semigrea. In 
această 
a evoluat 
zentantul 
Gheorghe

care l-a întâlnit pe campionul Uniunii 
Sovietice, Alexei Kiseliov. Deși meciul 
— în general — a fost echilibrat și 
ultima repriză i-a aparținut lui Ne
grea, juriul i-a acordat decizia de în
vingător boxerului sovietic.

Reprezentantul nostru a adoptat în 
prima repriză o tactică defensivă și a 
„contrat" sporadic, la acțiunile ofen
sive ale adversarului. Negrea s-a lăsat 
dominat și a dat posibilitatea adver
sarului să acumuleze un ușor avantaj. 
In repriza secundă, Negrea iese mai 
des la atac și asistăm astfel la schim
buri năpraznice de lovituri. Întreaga 
repriză se desfășoară sub semnul unei 
egalități perfecte, scurtele perioade de 
dominare fiind cînd de partea unuia, 
cînd de partea celuilalt, fn 
rund, 
nește 
vituri 
reface 
a meciului. Kiseliov, obosit, simțindu-se 
depășit, recurge la obstrucții, pe care 
însă arbitrul din ring Brill (Olanda) 
le tolerează.

reuniune 
și repre- 

nostru 
Negrea,

ultimul 
hotărît sa cîștige, Negrea por- 
dezlănțuit la ofensivă și cu lo- 
clare își domina adversarul și 
terenul pierdut în prima parte

Surpriză de proporții la ciclism

Olanda învingătoare la contra-timp!
Ieri, pe traseul 

de la Hachioji, s-a 
desfășurat întrece
rea contra-timp pe 
echipe, pe un tra
seu care a măsurat 
109,893 km. Cicliștii 
olandezi (clasați

pe tocul 12 Ja campionatele mondiale 
desfășurate în luna septembrie în 
Franța 1) au reușit marea performan
ță de a întrece campioana mondială, 
fo mația Italiei, clasîndu-se pe primul 
loc și cucerind astfel medaliile de 
aur. Echipa campioană olimpică este 
fot ma tă din: Ever Dolman, Gerben 
Karstens, Johannes Pieterse si Hubertus 
Zoet.

Alte surprize: Suedia — clasată pe 
locul III și Argentina pe locul IV1

Echipa țării noastre — clasată pe 
locul IX — putea să realizeze o per
formanță la nivelul posibilităților reale. 
Am beneficiat de o bună tragere la 
sorți (după Germania și înaintea Ita
liei), iar băieții se simțeau în formă. 
Dar — dintr-o gravă neglijență — re
prezentativa țării noastre a fost obli
gată să plece din start în trei oameni: 
Gh. Bădără, Em. Rusu și C. Ciocan. 
Aceasta pentru faptul că Ion Cosma a 
întârziat la start și n-a mai plecat în

cursă. Este inadmisibilă atît compor
tarea lui Cosma — care prin neparticipa- 
re, a redus considerabil forța echipei — 
cit și a antrenorului (Ion Voieu) și a ce
lorlalți tehnicieni care însoțeau echipa și 
care nu s-au îngrijit ca toți cicliștii 
noștri să fie din vreme la start. In 
aceste condiții grele cei trei alergători 
au luptat din răsputeri, reușind să în
vingă 17 din cele 26 de reprezentative 
care au terminat cursa. Printre forma
țiile învinse se numără echipe reduta
bile : Uruguay, Polonia, Ungaria, Bel
gia (locul III la campionatele lumii), 
Germania, Anglia, Elveția etc.

Clasamentul final arată astfel: 1.
OLANDA 2h 26:31 — campioană o- 
limpică ; 2. Italia 2h 26:55; 3. Suedia 
2h 27:11; 4. Argentina 2h 27:58; 5.
U.R.S.S. 2h 28:26; 6. Franța 2h 28:52; 
7. Danemarca 2h 29:10; 8. Spania 2h 
30:23; 9. R. P. ROMINA 2h 31:22; 
10. Uruguay 2h 31:36; li. R. P. Polonă 
2h 31:44; 12. R.P. Ungară 2h 32:19; 
13. Belgia 2h 32:54; 14. Germania 2h 
33:37; 15. Anglia; 16. Elveția etc.

Comportarea excelentă a cicliștilor 
nordici a fost favorizată și de vremea 
rece și ploioasă pe care s-a desfășurat 
cursa.

a

SCONTATE • GH. CONSTANTIN 
A FOST FOARTE GREU..."

la 4 puncte diferență de jucătorii Cc 
dc sud și mărindu-și astfel șansele 
a fi cea de a doua echipă din grup 
(după Cehoslovacia), care să p< 
cipe în sferturile de finală.

Astăzi se dispută trei meciuri: 
mînia — Iran, Germania — M 
(grupa A) și Iugoslavia — Ung 
(grupă B).

La ora cînd transmit aceste rînc 
la cantonamentul fotbaliștilor nc 
este o liniște deplină. Toți jucă 
dorm, se odihnesc, pentru ca uiți 
lor meci din serie, pe care îl vor . 
ține la Omyia în compania selectă 
tei Iranului, să se încheie cu o viei 
Ia scor. Căpitanul echipei noa: 
Gheorghe Constantin, ne-a declarat 
mătoarele: „Meciul cu echipa Ger 
rtiei a fost deosebit de greu. In / 
jocul dur practicat de adversarii 
iri, pe lingă că m-a surprins nepli 
a lăsat și unele urme — ce-i d 
nu grave — 
încheiem cu 
Greul începe 
din sferturile 
însă hotărlfi 
comportare la adevărata lor vale 
Stniern, tot timpul cu gindul la 
de acasă, la sutele de mii de iub 
ai fotbalului care, sînt sigur, ne 
măresc zi de zi. Vom face totul 
iru

la unii jucători. Spr- 
bine jocurile din <

Insă o dată cu meci 
de finală. Băieții 
să facă totul pentr

La sfîrșitul meciului, deși Negrea 
terminat mai bine, a fost declarat în
vins la puncte. Această decizie a fost 
dezaprobată de publicul japonez, care 
s-a dovedit, de fiecare dată, competent 
și obiectiv.

După încheierea reuniunii, renumitul 
ziarist Nat Fleischer de la revista „The 
ring" îmi spunea: „Meciul a fost echi
librat. Decizia de meci nul ar fi oglin
dit fidel realitatea, dar cum aceasta 
nu este posibil, cea de învingător 1 
s-ar fi cuvenit lui Negrea, care a ter
minat mai bine, în forță și a fost mai 
proaspăt".

Alte rezultate mal importante în re
uniunea de ieri. Cat. semiușoară: 
Kajdi (Ungaria) b.k.o. Gurung (Ne
pal), Grudzien (Polonia) b.p. Hanen 
(Finlanda), Shiratori (Japonia) b.k.o. 
Mekudji (Ghana); cat. mijlocie: Va- 
lasek (Polonia) b.p. Bukowski (Aus
tralia), Hassan (R.A.U.) b.p. Frauen- 
lob (Australia); cat. semigrea: Firmin 
(Coasta de Fildeș) b.p. Casey (Aus
tralia) ; Christopherson (S.U.A.) b.p. 
Barat (Pakistan).

Azi, evoluează alți doi reprezentanți 
ai noștri. Mihalic boxează cu Konig 
(Austria) iar Mariuțan se întâlnește 
cu bulgarul Pandov.

a le da vești cit mai bune".

Halterofilul Hans
campion olimpic I

Una din 
mai mari suri 
înregistrate 
acum în conci 
de haltere a fi 
zat-o sportivul 
hoslovac 
Zdrajila, 
titlul 
cat.

j 
«îșți 

olimpic 
se mi miji 

Zdrajila nu a fost unul <lin fav< 
categoriei. La campionatele mon 
de anul trecut, Zdrajila a ocupai 
cui III cu 422,5 kg., titlul reve 
atunci sovieticului Kurinov cu l 
kg. Acum, la Tokio, Zdrajila s-a 
zentat excelent, realizînd 445 kf 
record olimpic și record mondial 
lat. EJ a stabilit două noi recoi 
mondiale : la „smuls" : 138,5 kg 
„aruncat" 176,5 kg. ! Iată rezulta 
1. BANS ZDRAJILA (Cehoslov

S.U.A. și U.R.S.S. continuă
să conducă neînvinse

Este prima înfrîngere a polont 
din acest turneu.

In urma acestor rezultate, clasa 
iele arată astfel : SERIA A: 1. U.F 
8 p; 2. Polonia 6 p; 3. Italia 6 
Porto Rico 4 p; 5. Japonia 4 ; 
Mexic 2 p (282—315); 7. Ungaria 
<206—257); 8. Canada 0 p.; SERI? 
1. S.U.A. 8 p, 2. Brazilia 6 p, 3. 1 
slavia 6 p, 4. Uruguay 4 p (277— 
5. Australia 4 p (261’—272), 6. 
2 p (229—264), 7. Finlanda 
(235—283), 8. Coreea de sud 0 p

Astăzi este zi de odihnă.

Marile favorite 
ale turneului de 
baschet. echipele 
S.U.A. și U.R.S.S., 
au obținut și în 
ziua a IV-a victorii 
clare. Baschetbaliș- 
tii americani au în
trecut cu categori
cul scor de 83—28 
(50—13) formația 
Uruguayului, iar 
echipa sovietică s-a 
impus net în fata 
selecționatei din 
Porto Rico: 83—63 
(43—28).

Ca și în zilele
precedente, surprizele nu au lipsit nici 
de data aceasta. Deși a fost condusă Ia 
pauză cu 26—24, echipa Japoniei a 
reușit într-un final pasionant să întreacă 
formația Ungariei (clasată pe locul 4 
la ultimul campionat european) cu 
58—41.

Echipa Iugoslaviei a înregistrat 
miercuri un nou succes, de astă- 
daiă în fața echipei din Peru cu 73—64 
(37—34), iar echipa Australiei a în
vins și echipa Coreei de sud cu 65—58. 
Foarte dificilă a fost pentru campionii 
mondiali partida cu Finlanda. Selecțio
nata Braziliei a reușit de-abia în final 
o victorie dificilă cu scorul de 61—54. 
Alte rezultate: Italia — Canada 66—54; j 
Polonia — Mexic 70—71 (36-27)./

CAMPIO
ATLETISM. 10.000 m: B. 

(S.U.A.) 28:24,4 — rec. ol. ; : 
(m): P. Nevala (Finlanda) 
m; lungime (f) : M. Rând (An 
6,76 m — rec. mondial.

CICLISM. Cursa 100 km i 
Olanda 2h26:31,19.

HALTERE. Cat. seni mijloci 
Zdrajila (Cehoslovacia) 445 k 
rec. mondial egalat.

LUPTE LIBERE. Cat 52 k 
Yoshida (Japonia); cat. 57 kf 
Uetake (Japonia) ; cat. 63 kg 
Watanabe (Japonia); cat. 70 kj 
Dimov (Bulgaria) ; cal. 78 k|



i polo, în grupa semifinală:
Romînia-Germania 5-4

Agenda J. O. însemnări din ziua a IV-a
Clasament:

1. U.R.S.S. 2 2 0 0 5:2
2. Romînia 2 1 0 1 8:8
3. Italia 2 1 0 1 4:5
4. Germania 2 0 0 2 6:8

4
2
2
0

Azi se dispută 
grupa semifinală,

meciuri din

Ieri, în bazinul 
Metropolitan din 
Tokio, au început 
jocurile dirt cadrul 
celor două grupe 
semifinale. Tn gru
pa A, echipa țării 
noastre a întîlnit 
Germania, pe care 
a întrecut-o cu 
5—4 (0—0, 1—1, 
2—0, 2—3). După 
o repriză „albă”, 
scorul a fost des-

e poliștii noștri prin Grințescu, 
același minut Hohne egalează, 

iriza a treia, inițiativa este de 
jucătorilor noștri, care reușesc 

irie două goluri prin Croner și 
Ultima repriză este deosebit de 

ită. Adversarii noștri se apro- 
un moment dat pînă la 4—3, 

ultimul minut de joc Firoiu mă- 
liferența la 5—3. Cu 5 secunde 
: de sfîrșituil partidei, poliștii 
ii beneficiază de o lovitură de 
n, transformată de Thiele: 5—4 
Romînia. Meciul a fost condus 

>iiritl belgian J. Bauwens. 
celălalt meci al grupei 

S. a întrecut Italia cu 2—0.

ultimele
decisive pentru ca. 

îificarea în turneul final (locurile 
(1—4). Sînt programate jocurile Ro- 
mînia — U.R.S.S. și Italia — Germa
nia.

în grupa B, Ungaria a întrecut greu 
Olanda cu 6—5, iar Iugoslavia a dis
pus de Belgia cu

Clasament:
1. Iugoslavia
2. Ungaria
3. Olanda
4. Belgia

Azi : Iugoslavia 
landa — Belgia.

Noi

A,

6—2.

2 
2 
0
0

0 
0 
0 
0

0 13: 4
0 11: 5
2 7:13
2 2:11

4
4
0
0

2
2
2
2

— Ungaria și O-

15 octombrie
ATLETISM — 100 m (t) serii. înălțime 

(f) calificări și finală, disc (m) califi
cări și finală, 400 m (!) serii, prăjină 
calificări, 100 m (m) semifinale și fi
nală, 400 m.g. semifinale, 800 m (m) 
serii, 20 km marș și 3000 m obstacole 
serii.

BOX — Intilniri in turul eliminatoriu.
CANOTAJ ACADEMIC — Finalele la 

toate probele.
FOTBAL — Meciuri în cadrul grupelor 

A și B.
HOCHEI PE IARBA — Jocuri pe gnrpe. 
IAHTING — Regata a IV-a.
NATAȚIE — Sărituri de la platformă 

(!) eliminatorii șî finală, 400 m mixt (!) 
serii, 4x100 m mixt (m) serii, 100 m flu
ture (f) serii și finală, 400 m liber (m) 
finală, 200 m bras (m) finală și 4x100 m 
liber (!) finală.

POLO — Intilniri In grupele semifi
nale.

SCRIMA — Finala la floretă-fete, in
dividual. începe turneul pe echipe la 
floretă-masculin.

TIR —- Probele de armă liberă și ta
lere.

VOLEI — Meciuri masculine și femi
nine.

PENTATLON MODERN — Ultima pro
bă : cros (4000 m).

recorduri mondiale ia inot
Christine Caron învinsă...

(Cehoslovacia) 
oria semimijlocie
g. (130+138,54-176,5) — «am- 
olimpie, 2. Victor Kurențov 

.S.) 440 kg. (135+130+175),
shashi Ohuchi (Japonia) 437,5 
140+135+162,5), 4. Jong Sup 
Coreea de sud) 432,5 kg., 5. 
Sadahi (Japonia) 422,5 kg., 6. 

4 Huszka (Ungaria) 420 kg.
halterofilii au zi liberă. Miine 

pută întîietatea sportivii de la 
-ia mijlocie.

întrecerile 
Metropolitan 
nate de înotătorii americani.

Extrem de disputată a fost cursa 
de 100 m spate femei. Chiar, de la 
plecare, pe primul plan al întrecerii 
s-au situat cele trei mari protagoniste: 
Katty Fergusson, Christine Caron și 
proaspăta recordmană a lumii, Ginny 
Duenkel. Cu un finiș excepțional Katty 
Fergusson a întrecut-o pe reprezentan
ta Franței, în timp ce Duenkel a fost 
nevoită să se mulțumească cu meda
lia de bronz. De reținut că primele două 
clasate au realizat timpuri excepțio
nale, reușind să întreacă nu numai 
vechiul record mondial (Duenkel 
1:08,3) ci și limita celor 68 de secun
de. Speranța gazdelor, înotătoarea Sa- 
toko Tanaka, s-a clasat abia pe locul 
patru, înaintea unei aite reprezentante 
a S.U.A., Nina Harmar. Clasament:

de natație de la bazinul 
continuă să fie domi-

Scrimerele noastre n-au corespuns așteptărilor

imul campion olimpic la scrimă- 
loretistul Egon Franke (Polonia)

întrecerile de scri
mă din cadrul 
J.O. au continuat 
miercuri cu desfă
șurarea probei fe- 
minine de floretă. 
Primele tururi, din 
serii, s-au închei‘at 
in general cu rezul
tate scontate. Bine
înțeles. cu unele 
excepții.

Printre acestea se 
situează și elimi
narea din competiție 
a două dintre pro
tagonistele probei,

ara Lidia Ddmolki-Sakovitz, fos- 
mpioană mondială și floretistă 
ă Maria Vicol.
■lalte două trăgătoare ale noas- 
n.ga Orban-Szabo și Ana Ene- 
'an, au reușit să treacă fără e- 
primele două tururi din sării, 

ună cu ele s-au mai calificat 
î altele, Ildiko Rejto - Ujlaki, 
fe. Gapais, Katalin Juhasz, Ga- 
lorohova, Valentina Rastvorova. 
marcat și forma bună a trăgă-

LIMPICI

toarelor Italiei, Antonella Ragno, Bru
na Colombeiti și Giovanna Masciotta, 
care se califică și ele, cu destulă u- 
șurință.

In turul III (primul din eliminări 
directe) lucrurile se complică. Repre
zentantele noastre au de înfruntat două 
dintre trăgătoarele Italiei, Ragno și 
-Masciotta. Cu prima avea să tragă 
Ana Ene-Derșidan. Asalt greu, în care 
iînăra noastră floretistă n-a reușit 
să se regăsească, lăsîndu-i adversarei 
inițiativa atacurilor și prilejul de a da 
mai multe tușe. Ragno cîștigă asaltul 
cu 8—4.

Nu ne mai rămîne decît o singură 
șansă de a avea o reprezentantă în 
finala probei, prin Olga Orban-Szabo. 
Asaltul trăgătoarei noastre cu Masciot
ta. spectaculos dar și epuizant, a dai 
cîștig de cauză reprezentantei italiei, 
care a realizat un valoros 8—6.

Lupta pentru un loc în turneul final 
de 4 continuă cu același dinamism. 
Pe rînd. rătnîn o serie de floretiste re
putate, printre care Rastvorova, Pruds- 
kova, Palm, Juhasz. Prilejul de a-și 
disputa titlul de campioană olimpică 
revine trăgătoarelor Ildiko Rejtb-Uj- 
laki, campioana mondială de anul tre
cut, de la Gdansk, Galina Gorohova. 
Antonella Ragno și Helga Mess. Finala 
va avea loc joi seara.

1. Katty Fergusson (S.U.A.) 1:07,7 —
campioană olimpică, 2. Christine Ca
ron (Franța) 1:07,9, 3. Ginny Duen
kel (S.U.A.) 1:08,4, 4. Satoko Tanaka 
(Japonia) 1:08,6. 5. Nina Harmar
(S.U.A.) 1:09,4, 6. Linda Ludgrove 
(Anglia) 1:09,5.

Cealaltă probă individuală, 400 m 
mixt bărbați, a prilejuit o nouă dispută 
strînsă. La sfîrșitul celor 4 stiluri, 
tînărul Dick Roth (S.U.A.) l-a întrecut 
pe compatriotul său Roy Saari cu 1,7 
sec., în timp ce Gerhard Flefz și Cari 
Robie și-au disputat locul 3 pînă la 
ultimii centimetri ai cursei. Hetz a 
atins cu trei zecimi de secundă mai 
repede marginea bazinului, adjude- 
cîndu-și medalia de bronz. Rezultate 
tehnice: 1. Dick Roth (S.U.A.) 4:45,4 
(record mondial) — campion olimpic,
2. Roy Saari (S.U.A.) 4:47,1 (de ase
menea sub vechiul 
4:48,6 al lui Roth), 
(Germania) 4:51,0, 
(S.U.A.) 4:51,4. 5.
(Canada) 4:57,0. 6. 
landa) 5:01,9.

Cu un timp foarte bun a cîștigat 
proba de 4x100 m liber bărbați ștafeta 
S.U.A. La încheierea celui de al pa
trulea schimb („au mers" pe rînd 
Clarck, Austin, Illman și Schollander) 
cronometrele s-au oprit la 3:33,2 — 
nou record mondial. După învingători 
s-au clasat în ordine: 2. Germania 
3:37,2 — nou record european, 3. Aus
tralia 3:39,1, 4. Japonia 3:40,5, 5. Sue
dia 3:40,7. 6. U.R.S.S. 3:42,1. De reți
nut că media timpurilor înregistrate 
de campionii olimpici este 
sec I Tot ca un fapt important 
nalat este absența ștafetei 
(fosta recordmană a Europei) 
mele 6 locuri.

La săriturile de la trambtdină-băr- 
bați cel mai bun s-a dovedit de data 
aceasta Kenneth Sitzberger (S.U.A.), 
care a acumulat cu 2,27 puncte mai 
mult decît compatriotul său Frank 
Gorman. Iată rezultatele complete ale 
probei: 1. Kenneth Sitzberger (S.U.A.) 
159,90 p — campion olimpic, 2 Frank 
Gorman (S.U.A.) 157,63 p, 3. Larrie 
Andreason (S.U.A.) 143,77 p, 4. Fians 
Dieter Pophal (Germania) 142,58 p, 
5. Lundqvist (Suedia) 138,65 p, 6. 
Boris Polylyach (U.R.S.S.) 138,64 p.

record mondial,
3. Gerhard Hetz
4. Cari Robie 
Sandy Gilchrist 
Yan Jiskoot (O-

de 53,3 
de sem-
Franței 

din pri-

(Urmare din pag. 1)

bună. Vom reuși oare noi, fetele, să 
sărim 7 metri în lungime ?".

Intervine Viorica Viscopoleanu: 
„Cu asemenea picioare, probabil că 
da I" Viorica este și veselă și tristă: 
„Să zicem că sînt mulțumită. M-am 
acomodat și eu ușor cu pista, ■» 
schimb vîntul din față m-a împiedicat 
foarte mult".

întreaga reuniune atletică de 
miercuri a stat sub semnul surprize
lor de mari proporții, finind astfel 
mereu trează atenția tribunelor. La 
10.000 metri, una clin cele mai fru
moase curse pe care le-am văzut, re
cordmanul mondial a fost învins, iar 
campionul olimpic de la Roma, Piotr 
Bolotnikov, a fost ajuns din urmă, 
cu un tur, de primii trei clasați. Spre 
regretul nostru, Andrei Barabaș a a- 
bandonat la 4000 metri, nemaiputînd 
face față ritmului. Din cite mi s-au 
spus, el fost înscris în această pro
bă, pentru a se pregăti ...pe viu pen
tru cursa de 5000 m la care urmează 
să participe.

Și recordmanul mondial la arunca
rea suliței furnizează reporterilor un 
subiect copios, nereușind să treacă 
baremul și realizînd o cifră cu... 
20 de metri inferioară recordului său. 
Aceeași soartă a avut-o și fostul deți
nător al performanței supreme, ita
lianul Carlo Lievore, marea speranță 
a francezilor — Michel Maquet, nor
vegianul Rasmussen. Concurenții au 
acuzat modificarea regulamentară, 
care a interzis în ultimul moment fo
losirea suliței tip „Held 80", cu ex
celente calități de planare. în com
petiție au fost admise numai sulițe de 
tipul „Held 70“ și obișnuitele modele 
suedeze, finlandeze și sovietice. Așa
dar, multe din performanțele senza
ționale ale sezonului preolimpic par 
să fie anulate, rămînînd doar de do
meniul... statisticii.

în încheierea însemnărilor de la at; 
letism, cîteva note din seriile cursei 
de 100 metri. Ele au arătat că sprin
tul mondial posedă nenumărați at- 
leți de mare clasă. Aici, la masa 
presei, pronosticurile se împart între 
Figuerola și Hayes. Intră în calcule și 
Jerome și Robertson (10,3) în serii.

Am așteptat cu nerăbdare, și îmi 
pregătisem multe foi albe pentru 
însemnări privind cursa de ciclism pe 
echipe contra-cronometru. Locul _ IV 
de la mondiale făcea ca echipa 
noastră să fie socotită printre pre
tendentele la o medalie. Și probabil 
că așa s-ar fi întîmplat dacă un e- 
lement neprevăzut nu ne-ar fi scos 
din lupta pentru primele locuri încă 
înainte de începerea cursei. Va părea 
poate de necrezut, dar ciclistul Ion 
Cosma NU S-A PREZENTAT LA 
START I Dintr-o neglijență de neier
tat, el a întîrziat și n-a mai ajuns la 
timp pentru a lua plecarea. Și ast
fel, echipa rămasă în trei oameni a 
concurat cu un handicap imposibil 
de remontat. La încheierea întrecerii, 
faimosul campion francez Louison 
Bobetîmi spunea: „Fără îndoială, că 
în patru oameni echipa Romîniei ar fi 
putut scoate un rezultat foarte bun". 
Și la ciclism întrecerea a stat sub 
semnul surprizelor, pentru că nimeni 
nu vedea în alergătorii olandezi pe 
cîștigătorii medaliilor de aur....

O veritabilă concurență îi face 
ploii japoneze... ploaia de recorduri 
care la bazinul Metropolitan nu mai 
contenește. Cronicarii își modifică 
după fiecare probă listele recordu
rilor mondiale și olimpice și sînt gata 
să le piardă socoteala, lese în. evi
dență, desigur, buna pregătire a 
înotătorilor americani. Antrenorul lor, 
Counsillman, a venit de acasă cu un 
grafic detaliat al recordurilor pe care 
trebuie să le bată elevii săi. După 
fiecare arobă, acest bărbat calm și 
foarte amabil, șterge tacticos și sa
tisfăcut cîte una din cifrele însemnate.

Înaintea fina.Iei de 100 metri spate, 
„coach"-ul echipei americane era 
absolut sigur că va cîștiga, în timp 
ce întreaga delegație de ziariști și 
fotoreporteri francezi era gata să 
imortalizeze pe hîrtie și peliculă 
victoria Christinei Caron, cea de la 
care se aștepta revanșa pentru 
succesul lui Gottvalles la 100 m liber- 
bărbați. 
care sosise a 
a ieșit din apă cu o figură tristă. 
Pe fața ei, picăturile de apă 
se amestecau cu lacrimile. Pierduse 
nu numai medalia de aur ci și... re
cordul mondial pe care-l definea.

Pentru noi, această a patra zi de 
întreceri olimpice nu a adus depline 
satisfacții, chiar dacă ținem seama 
de locurile pe care le-au ocupat V o- 
rica Viscopoleanu și Stîngu, de victo
riile voleibaliștilor și poloiștilor. Aș
teptăm de la sportivii noștri mult 
mai mult. Și ei pot să facă acest lu
cru. Acum jucătorii echipei de polo 
au în față o întîlnire decisivă pentru 
calificarea în turneul final de patru: 
cea cu selecționata U.R.S.S. Tn ge- 
neral, situația în clasamentul seriei 
noastre este foarte încurca'â, trei for
mații concurînd la cele două locuri 
care asigură calificarea. Este foarte 
posibil ca aici golaverajul să intre 
în acțiune.

Foarte mult comentat este turneul 
de box. Constatare unanimă : nici
odată întrecerea olimpică n-a reunit 
nn lot mai valoros, mai puternic. 
Trimisul special al agenfiei „France 
Presse", consemna :

„La J. O. precedente, cîțiva cam
pioni se detașau la fiecare categorie, 
in dauna cîtorva veniți să-și piardă 
iluziile. De data aceasta, nici un 
participant nu trebuie privit superfi
cial. Toți sînt antrenați și redutabili. 
O foarte bună impresie fac boxerii 
din țările care și-au cucerit recent 
independența, în prim plan situîn- 
du-se reprezentanții Africii negre.

La categoria 51 kg., s-au înregis
trat revelații o dată cu victoriile ra
pide ale lui Sulley Shittu (Ghana) și 
mai ales □ australianului Darryl 
Norwood (extrem de înalt). Printre 
ceilalți boxeri care au făcut impresie 
trebuie citați sovieticul Stanislav So
rokin, filipinezul Dominador 
marde și, mai ales, romînul 
Constantin, care pare foarte puter
nic.

La categoria cocoș (54 kg.), după 
disputa dintre doi campioni olimpici 
din 1960 — sovieticul Oleg Grigoriev, 
deținătorul titlului la această catego
rie și maghiarul Gyula Torok, cam- 
ftion la categoria muscă, dar trecut 
a cocoș, s-au mai impus evoluțiile 

frumoase ale campionului panameri
can Abel Almaraz (Argentina), cuba
nezului Fermin Espinosa, filipinezului 
Arnulfo Torrevillas, uruguayanului 
Washington Rodriguez, polonezului

in-

Dar, la sfîrșitul cursei, ir» 
doua, Christine Caron,

Calu- 
Ciucă

Brunon Bendig (semifinalist la Roma) 
și romînului Nicolae Puia".

★
Ne apropiem de momentele culmi

nante ale Olimpiadei. Tn programul 
deosebit de încărcat al zilei de joi, 
punctul principal de atracție îl con
stituie evolufia alît de așteptată a 
lolandei Balaș. Colegii de la diferite 
societăți de televiziune, nenumăratii 
operatori de cinematograf >și pre
gătesc de pe acum aparatele. Ei au 
urmărit-o pe lolanda la antrenamente, 
au socotit 
lanului ei, 
cordmana 
dul lor, să 
unghiuri.

Acum, la Tokio, este trecut de ora 
1 noaptea. Pentru miine se... prono- 
stichează timp frumos. Tn clipa cînd 
această veste plăcută s-a anunțat la 
microfon, un confrate 
adăugat s „In cinstea 
Balaș"...

cu exactitate lungimea e- 
unghiul din care sare re- 
lumii, pentru ca, la rîn- 
gâseased cele mai bune..»

francez a 
lolandei

Pentatlon modern : SUEDEZII 
AU DOMINAT PROBA DE NATAȚIE

(f): K
— rec.

D.

(Turcia): cat. 87 kg: P. Gard- 
iulgaria) ; cat. 97 kg : A. Med
ii. R.S.S.): cat. peste 97 kg: 
initski (U.R.S.S.).
TAȚIE. 100 m spate 
sson (S.U.A.) 1:07,7
al; 400 m mixt (m): 
(S.U.A.) 4:45,4 — rec. mon- 
4x100 m liber (m): S.U.A.
— rec. mondial; săritori 

. (m) : K. Sitzberger (S.U.A.) 
rp.
RIMA. Floretă (m) ind.: E. 
:e (Polonia).

• Turneul final de floretă masculi
nă desfășurat tot miercuri (seara) a 
fost cistigat de polonezul EGON 
FRANKE, clasat pe locul 3, anul tre
cut. la ..mondiale". Tn urma lui s-au 
situat: 2. Jean Claude Magnan, 3. 
Daniel Revenu, 4. Roland Losert, 5. 
Jan Kamuti, 6. Gerresheim.

• Joi începe și întrecerea echipelor 
masculine de floretă, cu eliminatoriile. 
Printre participante se va afla și e- 
chipa țării noastre. Formația proba
bilă: I. Drîmbă, T. Mureșanu, 1. Faib 
și A. Csipler. Echipa Romîniei face 
parte din grupa A. împreună cu Fran
ța, S.U.A. și Argentina. ■

Joi va fi cunoscut învingătorul con
cursului de pentatlon modern. Apro- 
piindu-se la mai puțin de 20 de 
puncte de lider și fiind mai br.in la 
cros, Igor Novikov pare să fie cel mai 
aproape de medalia de aur olimpică. 
Natația, desfășurată miercuri, a eviden
țiat huna pregătire a suedezilor, ola- 
aați pe primele trei locuri: Bo Johnson 
(3:45,2) 1075 p; Rolf Junefelt (3:46,2) 
1070 p; Han» Liljenwal (3:49,2) 1055 
p. Pe echipe, victoria a revenit selec
ționatei Suediei, eu 3200 p.

După patru probe, la individual con
tinuă să conducă sportivul maghiar 
Ferenc Toriik, cu 3990 p, urmat de

veteranul formației sovietice, Novikov, 
eu 3971 p, Viktor Mineev (U.R.S.S.) 
3870 p, I. Nagy (R.P.U.) 3832 p; Al
bert Mokeev (U.R.S.S.) 3823
Peter Maken (Australia) 3765 p. Pe 
echipe, reprezentativa U.R.S.S.
avans apreciabil, care o pune Ia adă
post de orice surpriză în proba de 
cros. Iată primele clasate: U.R.S.S. 
11.625 p; S.U.A. 11.057 p; Ungaria 
11.005 p; Suedia 10.957 p; Australia 
10.850 p; Finlanda 10.786 p.
AZI SE DESFĂȘOARĂ CELE 7 FINALE 

LA CANOTAJ ACADEMIC

P 9*

are un

Ieri s-au desfășurat întrecerile pen- 
tna locurile 7—12. In cursa de 4 fără 
eîrnraei, eîștigală de echipajul U.R.S.S. 
eu timpul de 6:22,3, formația R. P.

3, ocupindRomîne s-a clasat pe locul 
astfel locul 9 în clasamentul general 
al probei. La 2 plus 1, cursa de con
solare a fost eîștigată de Germania 
cu 7:27,98 iar reprezentanții noștri au 
terminat pe locul 4 revenindu-le deci 
locul 10 in clasamentul general.

Azi, joi, se dispută finalele pentra 
locurile 1—6 la toate probele.

IAHTING

La Sagami Bay veliștii au continuat 
întrecerile, cu regata a treia.

După desfășurarea acestei regate, 
conduc în clasamente : Olandezul 
sburator: Anglia 3065 p., Star: Fin
landa 1331 p., Dragon * S.U.A. 3213 
p., Finn : Germania 3955 p. Clasa 5,5 
m: S.U.A. 2831 p.



..Cupa Centenarului Universității*

întreceri pasionante la volei 
și handbal

O „secvență11 din proba de 800 m
A. Vlădoianu (Inst. Politehnic)

Pe terenurile de sport din str. V. 
Pirvan au continuat întrecerile din ca
drul „Cupei Centenarului Universită
ții". Meciurile de volei și handbal, 
programate în după-amiaza zilei de 
miercuri, au atras în tribunele acestei 
frumoase baze sportive studențești 
numeroși spectatori. Ei au venit să ur
mărească evoluția celor mai bune 
echipe studențești, în rîndul cărora fi
gurau o serie de sportivi cunoscuți 
in activitatea competițională și tot
odată fruntași ia învățătură. în echipa 
voleibaliștilor de la Institutul de con
strucții, de pildă, a jucat G. Vasiliu, 
iar la „Politehnică" R. Costinescu, ul
timul din lotul republican de tineret. 
Handbaliștii Institutului de construcții 
și cei de la Institutul pedagogic au 
fost conduși de G. Gațu, component al 
lotului secund al R.P.R., și respectiv, 
I. Paraschiv, din lotul de tineret

In echipa de handbal a Institutului 
pedagogic ara remarcat și pe Gh. An
gliei, care deține o performanță deose-

CALEID
o Reprezentanții Rhodesiei de Nord 

au venit la Tokio cu două... drapele. 
Cli unul au defilat la festivitatea de 
deschidere — și el flutură și acum în 
satul olimpic — iar cu cel de al doilea 
vor defila la festivitatea de închidere 
de la 24 octombrie, zi in care Rhodesia 
de Nord își va proclama independența, 
numindu-se statul Zambia

® Olandezii au apărut la Tokio cu 
o echipă de polo mult întinerită, care 
a și obținut un rezultat onorabil cu 
Ungaria: 5—6. Din vechea generație 
a mai rămas totuși Frits Smol. care, cu 
cei 40 de ani ai săi, este fără îndo
ială cel mai vlrstnic dintre poloiștii 
participanți la l.O. de la Tokio. Smol 
a participat și la Olimpiada de la Lon
dra. din 1948, ao'uid in total 92 de 
selecționări in echipa națională a O- 
landet

• Tn proba de tir, din cadrul 
pentatlonului modern, s-a înregistrat un 
caz puțin obișnuit. Tn ținta concurentu
lui maghiar Otto Torok (fratele lui 
Ferenc Torok, care conduce deocam
dată in clasamentul general individual) 
au fost găsite, după o serie, 6 perfo
rări in loc 51 Pentru acest lucru (un 
foc tras in plus). Torok a fost sancțio
nat cu 20 puncte (de la 186 cit trăsese 
la 166 p.) ceea ce, in punctajul acordat 
în proba de tir, Înseamnă... 400 de 
puncte. Astfel, pe echipe. Ungaria a 
pierdut locul I.

• In clasamentul golgeterilor la 
fotbal, conduce deocamdată jucătorul 
maghiar Bene, care într-un singur meci 
a marcat 6 goluri. De remarcat că 
Bene a jucat de 9 ori în prima repre
zentativă a Ungariei, dar la J. O. are 
drept de joc, deoarece nu a participat 
la campionatul mondial.

• Cursele de 100 m. liber (bărbați 
și temei) au fost cele mai rapide din 
istoria notației. La bărbați, primii 8 au 
înotat sub recordul olimpic stabilit la 
Roma de australianul John Devitt (55,2) 
iar ia fentei, primele 3 clasate au rea
lizat performanțe superioare recordului 
olimpic stabilit la Roma de Dawn Fra- 
ser (1:01,2).

® Don Schollander (S.D.A.) a decla
rat după ce a învtns în proba de 100 m, 
liber, că dorește să obțină a doua me
dalie olimpică de aur în proba de 400 
m liber. Forma m care se află îi dă 
dreptul să spere în victorie și la această 

probă.

plat care va fi ciștigată de studentul 
cu timpul de 2:01,0,

Foto : Florian Păncescu
bits: în carnetul lui de student figu
rează numai note de 10!

Studenții de la Institutul politehnic 
au reușit să cîștige la volei cu 2-0 me
ciul cu I.S.E. La handbal masculin, 
formația Institutului de construcții a 
întrecut echipa Institutului agronomic 
cu 14—9 (7—6). Studenții de la „pe
dagogic*, în mare majoritate de la 
facultatea de educație fizică, au în
trecut categoric pe colegii lor de la 
Universitate. Scor: 18-8 (6-4).

Alte rezultate: I. S. E. — Institutul 
pedagogic 49—40 (22-20) la baschet. 
Institutul pedagogic — Institutul de 
construcții 2—1 la volei masculin.

Iată și programul zilei de joi. 
Baschet: I. pedagogic — I. politehnic 
și Universitate — L construcții (fete), 
I. politehnic ■— I. pedagogic și Uni
versitate — I. construcții (băieți),

FOTBAL : I. construcții — I. politeh
nic și I.P.G.G. — I.S.E.

Meciurile de baschet au loc pe baza 
sportivă de la „Juridice", iar cete de 
fotbal la Complexul sportiv studențesc 
de la lacul Tei.

OSCOP o
• Oerter nu va participa — probabil 

— la aruncarea discului, fiind acci
dentat.

® La săriturile de la trambulină au 
fost depuse numeroase contestații. Din 
această cauză, juriul a frebuit să re
curgă la o serie de compromisuri, ad- 
mițind de cîteva ori reluarea probelor 
și renotarea concurentilor.

• Sosirea la 100 m liber băieți a 
fost atît de strlnsă, incit a fost nevoie 
nu numai de... mărturia celulei foto- 
electrice, ci și de aceea a aparatidui 
de filmat, pelicula fiind rulată cu în
cetinitorul.

• Nabuhiko Higaskuni, nepotul îm
păratului Hirohito, în etate de 19 ani, 
poate fi văzut în satul olimpic, înde
plinind funcția de... ospătar, alături de 
alți colegi ai săi de facultate.
• Poloneza Irlna Klrszesteln, medalie o- 

limpică de argint la lungime. în virată de 
numai 18 ani, este o excelentă sprinteră 
HCO șl 200 m). La campionatele europene 
de Junioare ea a cîștigat lungimea cu 6.19 
m (acum a sărit 6.80 m ’.) și proba de 
200 m (23,5).
• Printre numeroasele pancarte adresate 

participanților la întrecerile de canotaj a- 
cademic de Ia Toda se află una a! cărei 
conținut merită să fie redat : „Scăldatul 
Și pescuitul sînt interzise în timpul desfă
șurării probelor". Așadar, răsturnările și 
„racii*4 se penalizează...

O Cei patru componențl ai ștafetei de 
4x400 m a Trinidadului, Mottley, Bernard, 
Roberts și Skinner, și antrenorul lor, cu
noscutul sprinter Mc Donald Bailey, s-au... 
cunoscut la Tokio. Cei patru alergători 
studiază fiecare la altă universitate ame
ricană și nu se văzuseră înainte de a 
ajunge în orașul Olimpiadei.
• Una din marile surprize ale Olimpia* 

dei o constituie desigur victoria lui Biel 
Mills In proba de 10 000 m. Atletul ameri
can este de profesie marinar și axe 26 de 
ani. De remarcat câ recordul olimpic sta
bilit de el este cu un minut mai bun de- 
cît cea mai bună performanță pe caro a 
deținut-o pînă^ la startul de la Tokio.

• Chiar fără Jocurile Olimpice circulația 
rutiexă din capitala Japoniei reprezenta o 
problemă serioasă. Se părea că darea în 
folosință a magistralelor „supraetajate" va 
descongestiona puțin circulația. Dar, cînd 
s-a aflat că numai pe autostrada sus
pendată vor fi prezenți peste 7.500 de po
lițiști pentru ~ dirijarea vehiculelor scepti
cismul a apărut din nou în rîndurile șo
ferilor 1
• în proba de 280 m spate, Kuppers 

(Germania) a ocupat locul 5. Antrenorul tai 
Kiîppers este chiar... tatăl său, care la 
două edițî ale J.O. (în 1928 la Anvers și în 
1932 la Los Angelos) a ocupat in proba de 
100 m spate tot locul... 5.

© Bicicleta, vehicul olimpic 1000/0, cel 
puțin pentru ediția 1964. Exemplul edifica
tor îl oferă pățania doctorului Heraud, di
rector al Institutului Național de Sport din 
Paris, care a vrut să urmărească antrena-

Echipele participante 
la campionatul republican 

de volei cat. A de anul 
acesta

Anul acesta, în campionatul republi
can al categoriei A vor participa 22 
de echipe masculine (14 în seria I și 
8 în seria a II-a) și 18 echipe femi
nine (12 în seria I și 6 în seria a 
II-a). Iată lista lor:

MASCULIN, SERIA Ii Rapid 
București, Dinamo București, Tracto
rul Brașov, Progresul București, Ști
ința Timișoara, Petrolul Ploiești, Mi
nerul Bihor, Știința Cluj, Steaua 
București, Știința Galați, C.S.M.S. 
Iași, Farul Constanța (enumerate în 
ordinea în care au încheiat Cupa 
R.P.R.), Constructorul Brăila, Mine
rul Baia Mare (promovate din seria a 
II-a); SERIA A II-A: Știința Brașov, 
Știința Petroșeni, Electroputere Cra
iova, înainte Timișoara, Industria sîr- 
mei Cîmpia Turzii, C.S.M. Cluj (ordi
nea finală a locurilor 3—8 în Cupa 
R.P.R., seria a II-a), Semănătoarea 
București, Metalul Pitești (promovate 
de la calificare).

FEMININ SERIA I: Rapid Bucu
rești, Dinamo București, C.S.M. Si
biu, Știința Cluj, Combinatul poligra
fic București, Farul Constanța, Ști
ința București, C.S.M. Cluj, Progresul 
București, Voința Craiova (ordinea 
din Cupa R.P.R.), Partizanul roșu 
Brașov, Metalul București (promovate 
din seria a II-a); SERIÂ A li-A: Vo
ința Miercurea Ciuc, Penicilina Iași, 
Progresul Tîrgoviște, Corvinul Deva 
(ordinea finală a locurilor 3—6 îti 
Cupa R.P.R, seria a II-a), Flacăra ro
șie București, Sanitarul Tg. Mureș 
(promovate de la calificare).

„Cupa Progresul4* 
azi, la handbal in 7
Un interesant turneu-fulger în noc

turnă, l.-i handbal in 7, azi pe tere
nul Progresul din Capitală. De la ora 
18,30 se întîlnesc trei dintre echipele 
bucureștene fruntașe si anume: Știința, 
Rapid și Progresul. Se dispută urmă- 

| toarele trei partide (2 reprize a 15 
minute): Rapid—Progresul. Știința— 

• Rapid și Știința—Progresul.

LIMPIC
mentul cicliștilor pe circuitul care va găz
dui cursa pe șosea. El a avut nevoie de 
2 ore și jumătate pentru a străbate cu au
tomobilul cei 40 de km dintre Tokio si 
„satul" cicliștilor și s-a înapoiat în 59 de 
minute cu trenul. Cicliștii au parcurs dis
tanța în 70 de minute, fără să forțeze...

© Ziarele din Helsinki care au apărut 
miercuri seara au publicat cu lux de a- 
mănunte victoria repurtată de sulițașul fin
landez Nevoia. Din 1948, de la Jocurile O- 
limpice de Ia Londra, cînd Taapi-o Rauta- 
waara a cîștigat proba de suliță, finlan
dezii nu au mai repurtat niciodată victoria 
în această probă. La Tokio, favoriții, re
cordmanul mondial Pedersen (Norvegia) șî 
compatriotul său Rassmussen, nici nu s-au 
calificai în finală. In calificări, cea mai 
bună performanță a realiza t-o elvețianul 
Von Wartburg (clasat în finaiâ pe locul 5).

© în meciul de fotbal Mexic — Iran s-a 
întîmplat un fapt puțin obișnuit. în min. 
26, la un atac al mexicanilor centrul îna
intaș care se afla într-o fază de gol a căl
cat Intr-o... groapă intrind pînă Ia brîu.,. 
în pârnînt. în primul moment, nu se știa ce 
s-a întîmplat. Pămîntul călcat de jucător 
se surpase datorită faptului că s-a spart 
o țeava cu aer caid, menită să usuce te
renul 1
• Kathy Fergusson, campioana olimpică 

la 100 m spate, 16 ani, mică, agilă și si
gură de ea, a furnizat material de pagina 
I ziariștilor încă de la antrenamentele pre
liminarii. în primul rînd. prin iaptul că de 
cînd a sosit la Tokio și pînă a luat 
primul start olimpic nu a parcurs decît 
3—4 lungimi de bazin în stilul spate.

în al doilea rînd, a făcut următoarea 
declarație : „înotul spate mă plictisește 
teribil. E un înot care nu-mi place. Dar, 
Intrudt nu m-am putut califica la selecție 
pentru 100 m liber, mă voi mulțumi cu me
dalia de aur la 100 m spate... Totuși, în 
eventuala lipsă a acesteia, medalia de aur 
la ștafeta 4x100 m liber m-ar consola 
pentru acești 4 ani de muncă „pe rupte", 
tot timpul cu gîndul la Tokio. Mai ales câ 
la Mexico, In 1988, voi fi prea bătrînă..." 

Și, în al treilea rincL a cîștigat titlul 
la 100 m spate 1

100000 de lei la Loto-Central
Concursul suplimentar Pronosport orga

nizat cu prilejul Turneului Olimpic de la 
Tokio a produs o animațfe deosebita la 
rîndul participanților. Aceasta se reflecta: 
în numărul apreciabil de variante depuse.

După cum se știe, meciurile cuprinse în 
programul concursului au început să w 
dispute duminică 11 octombrie. lata: rezul
tatele primelor partida :

1. Romînia — Mexic : 3—1 1
2. Maroc — Ungaria 0—6 2
3. R.A.U. — Brazilia : 1—1 x
4. Iran — Mexic : 1—1 x
5. Romînia — Germania : 1—1 x
6. Maroc — Iugoslavia : 1—3 2
8. Argentina — Japonia : 2—3 3

’a: 'L...
Rezultatele complete ale concursului 

„Pronosport Olimpic^ vor fi cunoscute ta 
ziua de 16 octombrie a.c.

BASCHET
UN DEBUT PROMIȚĂTOR.

9

Steaua, Rapid București și Politehnica Cluj-
performerele primei etape

Au început întrecerile celor mai bune 
echipe de baschet masculin din țara 
noastră. Ca o primă caracteristică, pe 
care am dori-o prezentă și în etapele 
care urmează, putem nota eficacitatea 
sporită a celor mai multe din echipele 
care au evoluatîn medie s-au înscris 
cîte 150 de puncte de fiecare meci, ceea 
ce constituie o cifră mai mult decît 
promițătoare. De asemenea, tot ca un 
fapt pozitiv trebuie relevat afluxul de 
tinere elemente (chiar și la echipele 
fruntașe), care au adus un aport con
sistent formațiilor în care evoluează.

• Jucînd pe teren propriu, reprezen
tantele Capitalei, Steaua, Rapid și 
Știința au înregistrat succese. Cam
pionii au trecut din nou la „pre
sing" pe toată durata partidei, mă
rind astfel nu numai potențialul defen
siv al formației, dar și posibilitățile 
de a-și crea un număr mai mare de 
acțiuni ofensive. îmbucurător este 
faptul că Diaconescu, Dimancea, Bulat 
sau Dikai — alături de experimentații 
Nedef, Novacek și Niculescu — au do
vedit că se poate conta pe aportul lor. 
Echipa constănțeană Farul nu s-a re
găsit în nici un moment al partidei, 
dovedind lacune serioase atît în apă
rare, cît șî în atac, lucruri care tră
dează deficiențe importante în pregă
tire.

Formația feroviarilor bucureșteni a 
avut de lucru serios — timp de o re
priză — cu experimentata echipă mu- 
reșană, Știința. Apoi, însă, elevii an
trenorului Alexandru Popescu au dat 
frîu liber begatei lor imaginații, și-au 
sufocat — prin contraatacuri prompte 
și în cea mai mare viteză — adversarii

Duminică, in Capitala

Concurs internațional de viteză pe circui

La sjîrșitul acestei saptamîni, iubi- 
torii sportului cu motor vor putea să 
asiste la un important concurs inter
național de viteză pe circuit. întrece
rea va avea loc în Capitală, pe circui
tul de la podul Bordei — Șoseaua 
Nordului, începînd de la ora 10. La 
concurs vor participa campionii Ita
liei la proba de viteză — Luciano 
Garagnani și Franco Fame și cei ai 
R. P. Bulgaria Alexandr Stoianov 
și Boris Țecov. Spectatorii noștri cu
nosc valoarea alergătorului italian, de 
anul trecut, cînd acesta a cîștigat de
tașat concursul de la București, Cei 
doi sportivi italieni vor alerga pe ma
șini Ducati și Bultaco, iar alergătorii 
bulgari pe Danuvia. De asemenea, vor 
fi prezenți la concurs cei mai buni 
alergători din țara noastră, reprezen

Dar, cu gîndul la concursul suplimentar 
Olimpic, să nu-1 uităm pe cel obișriuit din 
această săptămînă. Programul său a apă
rut în numărul de marți și după cym a ti 
văzut, cuprinde o serie de partide intere
sante din campionatele țării noastre si Ita
liei.

Nu neglijați, deci, să depuneți din titxlp 
buletinele pentru concursul Pronosport nr. 
42 de duminică 18 septembrie a.c.

PRONOEXPRES
La tragerea specială PrOnoeXpres din 14 

octombrie a.c., au ÎO9t extrase din urnă 
următoarele numere :

PREMIIi JM BANI
24 17 6 1 3 3 —'25'

PREMII IN OBIECTE ȘI BANI
Extrageiea* î~: 11 43 48 33 18 45 32

Extragerea a II-a: 12 33 21 24 44 2 19 
Fond de premii : 1.032.420 lei. 

și au reușit, în prima lor evoluție, 
scor peste .sută".

• Extrem de pasionantă, prin r 
așteptatele răsturnări de situații, 
fost partida care a opus echipele st 
dențești din București și Timișoa: 
Paraschivescu, Savu și Iekeli (un tîn 
care promite prin jocul său intelige 
și eficace) pe de o parte, Pușca; 
îonescu și Chirluță, pe de altă par 
s-au întrecut timp de 40 de minute 
a reuși combinații și coșuri splendi 
de la semidistanță. Tn final se păr 
că balanța va înclina spre echipa b 
nățeanâ, mai ales că noul ei antren< 
Constantin Lache, și-a condus jucăio 
cu o mare siguranță, care vădește p: 
cepere și experiență. Dar cîteva gr 
șeii comise tocmai de căpitanul echip, 
Pușcașu, îti momentele decisive au pe 
mis bucureștenllor să răstoarne scor 
în favoarea lor și să obțină o victot 
la care cei mai mulți dintre spectate 
nu se mai așteptau. Dacă în ceea 
privește organizarea și concretizar 
acțiunilor ofensive echipele pot prim’ 
notă bună, în schimb arabei t.s-au <2 
vedit deficitare la capitolul apărare.

• Prima etapă a adus și prima ma 
surpriză: derbiul echipelor clujene s 
încheiat cu victoria PolitehniciiI 
ciuda faptului că erau dominați si 
panou, jucătorii de la Politehnica t 
luptat cu un elan admirabil șl, dui 
cum ne-a transmis corespondentul no 
tru N. Todoran, victoria lor este ; 
deplin meritată. Surprinzător de slat 
evoluția lui Demian, care este depar 
de forma sa obișnuită.

— a. v. —

tanți, ai cluburilor sportive Steaua, D 
namo, Metalul, Steagul roșu Brașo. 
Locomotiva Ploiești etc.

în fotografie : alergătorul italia 
Luciano Garagnani (nr. 2) conducîn 
„plutonur într-o cursă de viteză f 
circuit*

De la I. E. B. S.
Pentru înlîlnireâ de fcrtbâl PROGRESUL - 

DINAMO PITEȘTI de duminică 18.X de p 
stadionul .23 August", bileleU •• pun « 
vînzare începînd de azi la casele din st 
Ion Vidu, Pronosport cal. Victoriei 2, agei 
ția C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele J 
August*’, Republicii, Dinamo și GiUlefti.

Casele din str. Ion Vidu și Pronospo 
vînd și bilele pentru cuplajul de bo 
OLIMPIA — CONSTRUCTORUL HUNEDOAB 
si PROGRESUL — C.S.M. REȘIfA de sta 
bata 17.X ora 18.30 din sala Horească.

Premiile întregi și sferturi de la trag< 
rea Loto-Central din 9 octombrie 1964 :

Premiul suplimentar I : 1 variantă ste 
a 100.000 lei ; Premiul suplimentar II : 
variante a 6.117 lei și 1 variantă d 1.52 
lei ; Categoria I : 6 variante a 10.094 și 
variante a 2.523 lei ; Categoria a II-a; 
variante a 6.583 lei și 14 variante a 1.64 
lei; Categoria a IlI-a: 19 variante a 2.85 
lei și 31 variante a 7(37 lei; Categoti 
a IV-a: 44 variante a 1.334 lei și 51 vc 
tiante a 333 lei; Categoria a V*d: 66 vc 
riante a 920 lei și 65 variante a 230 lei 
Categoria a Vl-a: 122 variante a 590 k 
și 117 vdriante a 125 lei ; Categoria 
Vil-a : 126 variante a 473 lei și 135 variant 
a 118 lei ; Categoria a VlII-a : 180 variant 
a 337 lei și 177 variante a 84 lei.

Cîstigător ăl premiului de 106.003 1«
Suplimentar I sfert este participanta Szab 
Elisabeta din Oradea.

Rubrică redactată de Lota-Pronosport.

1 Redacția și administrația: str. Vasile Conta nr. 16, telefon H.10.0A Interurban 72 și 286. lelex; sportrom buc. 180. Tiparul: L P. „Informația", str. Brezoiaau, 23-25. 4035(


