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Trimisul nostru special, ROMEO VILARA, transmite:

In îndepărtata Japonie, maestia emerită a sportului lolanda Balaș — excepțională 
reprezentantă a sportului rominesc — a izbîndit din nou. Pe stadionul Național din Tokio 
a tost înălțat, pe catargul col mal înalt, drapelul patriei noastre in limp ce se Intona 
Imnul de Stat al B. P. Romine. Acest moment solemn a marcat victoria olimpică a 
lolandei Balaș ! Succesul ei a umplut de bucurie inimile tuturor iubitorilor sportului 
din țara noastră.

• IOLANDA BALAȘ - PENTRU A DOUA OARĂ CONSECUTIV CAMPk 
OANÂ OLIMPICĂ 0 FLORETISTII ROMÎNI AU ÎNTRECUT FRANȚA -FA
VORITA TURNtULUI MASCULIN ! O BOXERII ÎN „SERIE" !... O VOLEIBA

LIȘTII SI FOTBALIȘTII - ÎNVINGĂTORI • CONTINUĂ MODIFICĂRILE ÎN TABELELE RE
CORDURILOR OLIMPICE SI MONDIALE @ ÎNSEMNĂRI DE LA PRINCIPALELE COMPETI
ȚII DE JOI @ VINERI - PROGRAM BOGAT PENTRU SPORTIVII ROMÎNI
TOKIO (prin telex). Din agenda 

competițiilor olimpice de joi — atît 
de bogată dar de necuprins în în
tregime— mi-am ales în primul rînd, 
așa cum era firesc, atletismul — 
sportul în care lolanda Balaș avea 
să repurteze un strălucit succes, CU
CERIND MEDALIA DE AUR în cea 
mai disputată probă de înălțime 
femei din întreaga istorie a atletis
mului mondial. A fost o victorie a 
înaltei pregătiri, a puterii de luptă 
și patriotismului, a voinței de a în
vinge. lolanda a fost... lolanda. A 
străbătut cu siguranță, stăpînă pe ex
celenta sa pregătire, drumul spre cea 
de a doua medalie olimpică de aur,

spre recordul olimpic pe care 75 000 
de spectatori l-au ovaționat îndelung. 
Momentele marii victorii le păstrăm 
cu bucurie și mîndrie în inimi. Le-au 
consemnat pe peliculă zeci și zeci de 
operatori cinematografici. Sînt proas
pete în amintirile tuturor celor care 
au umplut joi stadionul Național din 
Tokio.

Mi-am notat pe blocnotesul acestor 
competiții olimpice de 
însemnări de la marea 
lolandei Balaș, care a 
trecerile din calificări.
săritoare au trecut norma de 1,70 m> 
și s-au întîlnit apoi în finala probeij

(Coniinu'are in pag. 2-3)

neuitat ci te va 
confruntare a 
început cu îm 
O duzină da

învingând echipa Franței

Atleta noastră a stabilit cu o performanță de 1,90 m
FLORETISTII ROMÎNI S-AU CALIFICAT

In sferturile de finală

un nou record olimpic

reușit pentru

Mult înainte de 
terminarea celor 
patru finale ale ce
lei de a doua zi de 
întreceri atletice, a- 
gențiile de presă au 
transmis... recorduri 
și performanțe de 
mare valoare. Fără 
a epuiza lista aces
tora, să amintim 
că în seriile probei 
de 100 m, america
nul Robert Hayes a 
na oară în istoria

atletismului mondial să coboare sub 
granița celor zece secunde — 9,9 — 
dar cu vînt peste 2 m astfel încît per
formanța sa nu poate fi omologată ca 
record al lumii. In proba similară la 
femei, compatrioata sa, Wyoma Tyusa 
alergat 11,2, de data aceasta în con
diții regulamentare, egalind recordul

mondial deținut de Wilma Rudolph și 
stabilind un nou record olimpic. Tot 
în seriile probei de 100 m, polonezul 
Maniak a realizat 10,1 sec — nou re
cord al țării sale. In proba de 3000 m 
obstacole alergătorul sovietic Alexeio- 
nas a stabilit — în serii — un nou 
record olimpic vechi de cîteva... mi
nute (Herriot — Anglia — 8:33,2).

Apoi au început finalele! Ne vom 
opri, desigur, în primul rînd asupra 
întrecerii săritoarelor de înălțime, care 
a pasionat zecile de mii de spectatori 
atît prin valoarea ridicată a concuren
telor cit mai ales prin evoluția care 
aproape nu poate fi descrisă a IOLAN- 
DEI BALAȘ —• învingătoare indiscu
tabilă cu o performanță excepțională : 
1,90 m — nou record olimpic. Rămasă 
singură în concurs, de la 1,80 m, lo
landa a continuat să se întreacă cu

propriul ei record olimpic stabilit cu 
patru ani în urmă, la Roma (1,85). 
Și a reușit să răsplătească primirea 
caldă a spectatorilor și dorința lor 
fierbinte de a asista la un nou record 
olimpic. Pe stadionul National din 
Tokio, lolanda a corectat joi recordul 
olimpic cu cinci centimetri, reușind să 
sară pentru a patra oară fantastica 
înălțime de 1,90 m, performanță care 
a detașat-o de principala ei adversară, 
australianca Michel Brown cu 10 cm ! 
Dintre celelalte concurente aflate în 
primele 6, menționez ca o surpriză cla
sarea pe locul 4 a braziliencei Dos 
Santos.

După acei 9,9 din serii realizat de 
Hayes, finala probei a fost așteptată cu 
enorm interes. Atletul de culoare a 
cîștigat detașat proba, reușind să ega
leze recordul mondial și să stabilească 
un nou record olimpic. Locurile urmă
toare au fost foarte disputate, fiind 
necesară fotografia pentru departajarea

(Continuare în pag. 2-3)

Joi dimineața au 
intrat în întrecere 
echipele masculine 
de floretă. Partici
pante : 16 formații 
împărțite in patru 
serii (grupe). Echi
pa Rominiei a fă
cut parte din grupa 
A, împreună cu re
prezentativele Fran
ței, Argentinei pi 
S.U.A.

In primul meci, 
floretiștii romini au 

drept adversari pe trăgătorii Argenti
nei. Victorie clară, cu 9—0, realizată 
de Csipler (3 v), Mureșanu, Falb și 
Drîmbă (cu cite 2 o). In meciul ur
mător, reprezentativa țării noastre in- 
tilnește formația S.U.A. Meci echili
brat, mai greu decit era de așteptat, 
care se încheie cu un rezultat de ega
litate: 8—8 (Mureșanu și Falb — cite 
3 v., Drîmbă și Haukler — cite o vic-

9

torie, respectiv Glazer 3 o., Axelrod 
și Anastasi — cite 2 v. și Oghen — 
o victorie). Meciul este insă ciștigai. 
de echipa S.U.A., la tușe, cu 62—54.

Pentru a mai păstra o șansă de ca- 
lificare in sferturile de finală, echipa 
țării noastre trebuia să obțină victoria 
in ultimul meci din grupă, cu Franța. 
Comportindu-se excepțional, îndeosebi 
atacind continuu fără a lăsa adversari
lor lor posibilitatea de a prelua iniția
tiva, flo-etiștii romini reușesc să intrea-. 
că concludent puternica formație a Fran
ței cu scorul de 11-5. Punctele echipei 
noastre au fost realizate de Falb, Mu-< 
reșanu și Csipler, c'te 3 victorii și 
Drîmbă, 2 victorii. Punctele francezi
lor au fost asigurate de Magnan (3), 
Noel și Rodocanachi, cu cite o victorie. 
Rezultatul floret ist dor romini este apre
ciat ca o mare performanță.

In celelalte meciuri ale grupei, Fran
ța a întrecut S.U.A. cu 9—3 și Argen
tina cu 16—0. Argentina a pierdui și

(Continuare în pag. 2-3)

DRAGA IOLANDA,

Vestea noului succes de presti
giu pe care l-ai obținut la Tokio, 
cucerirea pentru a doua oară 
consecutiv a medaliei olimpice de 
aur, ne-a umplut inimile de bucu
rie. Te felicităm din toată inima 
și îți așteptăm întoarcerea cu dra
goste și nerăbdare. Urăm tuturor 
sportivilor romîni succese în întîl- 
nirile viitoare din capitala Japo
niei.

Muncitoarele și ceilalți 
1 iubitori ai sportului de
ț la Fabrica de confecții
ț „București"
î ★
» Au mai fost trimise telegrame de 
s felicitare recordmanei noastre 
1 olimpice de către numeroși spor- 
J tivi și iubitori ai sportului. To- 
i varășii ei de la clubul sportiv 
' Steaua, însuflețiți de noua vic- 
j torie, o asigură că împreună — 
ț antrenori și sportivi — își vor in- 
ț tensifica eforturile pentru a con- 
ț tribui în mai largă măsură la dez- 
J voltarea activității sportive în 
ț patria noastră. Iularula Bala, trece ștacheta ridicată la 1,90 m

Telefoto Agerprea

OLIMPICII 
ROMÎNI

PARTICIPĂ AZI LA:
• ATLETISM — Maria Dia- 

eonescu și Mihaela Peneș la 
suliță, Șerban Ciochină la tri- 
plusalt

• BOX — C. Ciucă (cat. 
muscă) boxează cu Cuylemburg 
(Ceylon), N'. Puiu (cat. cocoș) în
tâlnește pe Johnson (S.U.A.), C. 
Niculescu (cat. semimijlocie) pe 
Mabwa (Uganda), I. Monea (cat. 
mijlocie) pe Kim (Coreea de 
sud).

• LUPTE CLASICE — Primul 
tur preliminai’

• SCRIMA — Reprezentativa 
masculină participă la sferturile 
de finală și la finala de floretă, 
iar cea feminină la întrecerile 
eliminatorii pe echipe, la floretă.

• TIR — I. Dumitrescu și Gh. 
Enache concurează la proba de 
talere (manșa a Il-a), N. Rotaru 
și Tr. Coguț la armă liberă cali
bru redus (60 focuri, poziția 
culcat).
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CAMPIONI OLIMPICI
ATLETISM — înălțime (f) : IOLANDA BALAȘ (Romînia) 1,90 m — 

record olimpic. 100 m (m) : R. HAYES (S.U.A.) 10’’ — record olimpic, 
record mondial egalat. 20 km marș : K. MATHEWS (Anglia) 1 h 
29:34,0 Disc (m) : A. OERTER (S.U.A.) 61,00 m — record olimpic.

CANOTAJ ACADEMIC - Simplu : V. IVANOV (U.R.S.S.) 8:22,51. 
2 fără cîrmaci: CANADA 7:32,94. — 2 + 1 : S.U.A. 8:21,33. — Dublu: 
URSS 7:10,66 — 4 fără cîrmaci: DANEMARCA 6:59,30. — 4+1 :
GERMANIA 7:00,44. — 8 + 1 : S.U.A. 6:18,23.' ___ „„ „„

NATATIE — Sărituri de la platformă (f): LESLIE BUSH (S.U.A.) 99,80 
p 200 ni bras (m) : Y O’BRIEN (Australia) 2:27,8 — record mondial. 
400 m liber (m) : DON SCHOLLANDER (S.U.A.) 4:12,2 - record mon
dial. 4x100 m liber (f): S.U.A. (Stouder - Da Varona - Watson- Ellis) 
4:03,8 — record mQndial.

PcNTĂTLOn 'MODERN — Individual: F. TOROK (Ungaria) 5116 p. 
Echipe: U.R.S.S. 14 961 p. .....................

SCRIMĂ — Floretă, individual (f): ILDIKO UJLAKI - REJTO (Ungaria)
TIR — Armă liberă calibru mare (3x40 f) : G. ANDERSON (S.U.A.). 

1153 — record mondial și olimpic.

'“'IZ Rominia —Bulgaria 3-2
Voleibaliștii noștri — din nou în

vingători. De astă dată, în fața unui 
adversar extrem de dificil, echipa Bul
gariei, cu jocul ei complet și tenace, 
pe care reprezentativa Romîniei a 
mvins-o cu 3-2 (6, II —15,
13, 8). Greu, după cura se vede 
cum era de prevăzut, 1 
unui meci de mare

începem puternic, 
în setul al doilea, 
îl cîștigă printr-un 
Ei cîștigă și setul 
liștii noștri comițind greșeli în apă
rare. In 
Bulgaria

5—15, 
'‘ ȘÎ 

la capătul 
tensiune.
dar slăbim alura 
pe care bulgarii 
atac mai variat.

următor, voleiba-

penultima parte a meciului, 
continuă să conducă pînă la

Rominia intilnește Ungaria 
ale turneului

Am
de finală

sferturile
fotbal

Drăgan,
Grigorovîci, 

Bărbuță, 
Chrzan, 

Coste;

ROMINIA — IRAN 1—0 (1—0) UNGARIA — IUGOSLA
VIA 6-5 (5—4)

După meciul cu 
Germania, care a 
cerut fotbaliștilor 
noștri o puternică 
concentrare, jocul 
cu Iran se anunța 
mai relaxat, ținînJ 
seama de diferența 
de valoare dintre 

cele două echipe. 
Desigur, scorul mi
nim cu care am dis

pus de selecționata Iranului nu ne mul
țumește pe deplin, pentru că, după si
tuația de pe teren, se putea realiza un 
scor mai mare. Pentru a avea cît de 
cît o imagine a fazelor de joc, vă rela
tez că în decursul celor 90 de minute 
iranienii au trimis în total 4 șuturi spre 
poarta apărată de Andrei.

Mai menționez și faptul că fotba
liștii iranieni, pentru a evita o înfrin- 
.gere la scor, s-au apărat cu îndîrjire,

CLASAMENTE
AGRUPA

fl. Germania 3 2 1 0 7:1 5
■2. ROMINIA 3 2 1 0 5:2 5
3. Mexic 3 0 1 2 2:6 1
4. Iran 3 0 1 2 1:6 1

GRUPA B

Un adevărat scor de... 
handbal, datorită liniilor 
de atac, care au jucat ex
celent, 
un bun 
sionant 
rului. 
marcat 
Osim (min. 1). Apoi, ju
cătorii maghiari au pre
luat conducerea prin 
punctele înscrise de Cser
nai (min. 4 și 11). Au 
egalat iugoslavii prin Be
lin (min. 14). In conti
nuare, fotbaliștii maghiari 
au marcat de două ori prin 
Farkas (min. 18) și Bene 
(min. 25): 4—2. 
slavii înscriu din 
egalează (4—4)
Zambata și Belin. 
de pauză, al cincilea gol 
al formației maghiare este 
înscris de Csernai din pe
nalii. După reluare, sco
rul devine 6—4 (a înscris 
din penalti). In finalul partidei, Osim 
reduce scorul la 6—5 (min 83). Forma, 
ția Ungariei se clasează astfel pe pri
mul loc în grupă și va întîlni duminică

Meciul a fost de 
nivel tehnic și pa- 
prin evoluția sco- 
Primul gol l.au 

iugoslavii prin

IugO- 
nou și 

prin 
înainte

înaintea meciului Ilomînia-Mexic, căpitanii celor 
două echipe schimbă tradiționalele fanioane. In 
dreapta: Constantin. Foto U.P.I.

Csernai tot

9-4, unde se pro
duce revenirea echi
pei romîne, care își 
impune treptat su
perioritatea, cîști- 
gînd la 13 într-un 
final de set entu- 
ziasmant. Setul ul
tim ne dă mai pu
ține emoții, băieții 
nemaiseăzînd rit
mul pînă la sfîr
șit.

Au jucat: RO
MINIA — Fieraru, 
Nicolau, 
Szocs,
Plocon, 
Derzei, 
Ganciu,
BULGARIA — Karov, Koțev, Kon
stantinov, Hristov, Srindev, Krcima- 
rov, Stoianov, Ghiuderov, lvanov, 
Slavov, Boiagiev, Koritarov. Au arbi
trat Yunohara și Yazaki (Japonia).

Un alt meci masculin care a confir
mat joi previziunile în ceea ce privește 
echilibrul și tensiunea disputei a fost 
Olanda — Brazilia, desfășurat de ase
menea pe parcursul a cinci seturi și 
terminat cu un rezultat favorabil olan
dezilor: 3-2 (14-16, 11, 12, 6-15, 14).

întîlnirea U.R.S.S. — Corset 
sud a luat sfîrșit cu victoria c 
rică a voleibaliștilor sovietici la 
de 5—0 (7, 5, 5).

Victorie netă, dar numai la 
și în meciul Ungaria — S.U.A. 
(12, 13, 8) pentru prima echipă

Ordinea echipelor în clasament 
neului masculin după trei etaj 
U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 3. Ut
4. Rominia, 5. S.U.A., 6. Bulga 
Japonia, 8. Olanda, 9. Coreea d 
10. Brazilia.

Aleciul feminin al zilei, U.R.S 
Polonia, a fost departe de a ofer 
tatorilor calitatea de derbi așt 
disputa echilibrată făgăduită și 
fă de poloneze. Voleibalistele : 
ce, confirtnînd forma lor deoseb 
învins clar, cu 3—0 (9, 5, 5), 
sarele punîndu-le prea puține pre

Clasamentul turneului feminin 
ma acestui rezultat, după trei 
1. Japonia, 2. U.R.S.S.. 3. Polo 
Rominia, 5. S.U.A., 6. Coreea c

Vineri 16 octombrie e zi de 
în ambele turnee de volei. Int 
se reia sîmbătă, cu următoarei 
ciuri: Rominia — OSjnda, B 
— Japonia, U.R.S.S. — Ungaria 
slovacia — S.U.A., Brazilia — 
de sud (masculin) și Li.R.S
5. U.A. (feminin).

LA POLO, ROMÎNIA —U.R.S.S
2-2 DUPA UN MECI VIU DISPUT

în sferturile de finală echipa țării noa
stre. Iată echipa UNGARIEI: Szent- 
mihaly — Novak, Orban, lhasz, Palo- 
tai. Nogradi, Farkas, Csernai, Bene, 
Komoira, Kaiona.

In vreme ce Italia 
a dispus de echipa 
Germaniei cu 2—1, 
reprezentativa țârii 
noastre nu a realizat 
decit un meci egal 
(2—2) cu poloiștii so
vietici, rotind calili- 
carea tn turneul fi
nal pentru locurile 
1—4. Astlel Rominia 
va participa, ca și la 
J.O. de la Roma, la 
turneul pentru locu
rile 5—8.

Partida cu echipa 
U.R.S.S. a lost ex
trem de disputată. 
Scorul a lost deschis 
în repriza secundă 
dar în min. 8,50 Ka-- —, 

Sportivii romîni

de Zahan (min. 5,58),
lesnikov egalează, iai în min. 12,18 Ageev 
înscrie încă un punct.
luptă din răsputeri pentru a egala și reu
șesc acest lucru, dar de abia în min. 19, 
prin Zahan, astfel că timpul rămas este 
prea scurt pentru a se mai putea produce 
o modificare a rezultatului de 2—2 (0—0,

Azi ; Japonia — Ghana.

fl. Ungaria
:2. Iugoslavia 
:3. Maroc
4. R.P.D. Coreeană

3 3. 0 0 15:5 6
3 2 0 1 11:7 4
3 1 0 2 4:9 2
3 0 0 3 0:9 0

în sferturile de finală: Romînia —
Ungaria; Germania —- Iugoslavia

GRUPA C
fl. Cehoslovacia 2 2 0 0 11:2 4
12. Brazilia 2 1 1 0 5:1 3
13. R.A.U. 2110 2:6 3
•4. Coreea de sud 2 0 0 2 1:10 0

Azi: Cehoslovacia -- Brazilia și Co-
sreea de sud — R.A.U.

GRUPA D
fl. Japonia 2 2 0 0 6:2 4
’.2. Ghana 2 1 1 0 4:1 3
.'3. Argentina 3 1 1 1 6:4 3
'4. Italia 3 0 0 3 0:9 0

0 medalie de aur și alte victorii prețioase••

1—1, 0—1, 1—0). In celalalt meci al 
A : Italia — Gexmania 2—1 (0—0, 0— 
1—n.

Clasament :
1. U.R.S.S.
2. Italia
3. Rominia
4. Germania

Derbiul grupei B 
chipele Iugoslaviei și Ungariei șl a 
evoluție a scorului rar întîlnită. Inti- 
dupâ ce în prima repriză Ungaria 
excelent și a iealizat scorul de 
doua parte a meciului a dat prile 
iștilor iugoslavi să se remarce și să 
și ei trei goluri. Ultimele doua rep 
lost deosebit de disputate și, în c: 
forturilor vădite ale jucătorilor amb 
mâții, nu s-a mai înscris decît cîte 
Scor final al meciului Ungaria — 1 
via ; 4—4 (3—0, 0—3, 1—0, 0-1),- 
grupa B, Olanda a dispus de ” ' 
7—5 (3—2, 2—1, 0—1, 2—1).

Clasament :
1. Iugoslavia 3 2
2. Ungaria 3 2
3. Olanda 3 1
4. Belgia 3 0

Toate echipele au astăzi pauză, ic 
își reiau întrecerea în cadrul turne 
nale pentru locurile 1—4 (U.R.S.S., 
Iugoslavia, Ungaria) și pentru locui 
(Romînia, Germania, Olanda, Belgii

3 2 10
3 2 0 1
3 111
3 0 0 3 

s-a disputat î

Bel

î c 
1 o 
0 2
0 s

(Urmare din pag. 1)

sportivilor romîni

teu 8—9 oameni în careu, au desfășu- 
irat un joc distructiv, lucru care a dat, 
în general, o nolă de slab nivel tehnic 
lîntîlnirii.

Iată cum s-a înscris singurul punct 
ral acestei partide : în minutul 26, Ivan 
Ill lansează pe Creiniceanu, acesta își 
.„înșiră" toți adversarii ieșiți în cale 
iși centrează la Constantin care, atacat 
ide doi jucători iranieni, sare peste ba
ton și... Pavloviei venit din urmă șu- 
itează imparabil în gol. In urma acestui 
rezultat, avînd în vedere golaverajul, 
■echipa noastră a ocupat locul al doi. 
ilea în clasamentul grupei A. Fotbaliș
tii romîni urmează să întîlnească du- 
iminică în sferturile de finală pc lide
rul grupei B, selecționata Ungariei.

întîlnirea cu selecționata Iranului a 
Tost condusă de arbitrul argentinian 
'Miguel Comesana, căruia i s-au aliniat 
formațiile : R. P. ROMINA : Andrei — 
Greavu, Nunweiller III, Petescu, Ivan, 
Pavloviei, Koszka, Sorin Avram, Con
stantin, lonescu, Creiniceanu. IRAN : 
Asli Amir — Asefi, Habibi, Arab, 
Ghelichkhani, Latifi, N'ourian, Nirlou, 
iMostafavi, Esmaili, Tatebi.

GERMANIA — MEXIC 2—0 (1—0)
I» celălalt meci ai grupei A, echipa 

Gerwianiei a îniîlnit formația Mexicu
lui, pe care a întrecut-o cu 2—0 (1-0). 
Punctele au fost marcate de Barthels 
(mia. 37) și Noldner (min. 66).

La 1,74 m rămîn numai 11
— lolanda și Brown n-au 
1,76 m loli și Brown frec din crima 
încercare, Cencik de-abia 
La 1,78 loli și Cencik
Brown din a doua. Și apoi ștacheta 
este ridicată la 1,80. Trec numai lo- 
landa și Brown. Apoi loli, începe ma
rea demonstrație : 1,82... 1,86... 1,90 
•— din prima încercare și tentativa de 
record — 1,92 — ratată foarte pu- 
|in.

Asaltată pur și simplu de ziariști, 
lolanda Balaș ne-a rezervat cîteva 
minute, în care ne-a spus următoare
le : „Se vede, desigur, cît sînt de fe
ricită că am putut răsplăti grija și 
condițiile de pregătire care mi-au fost 
create, cu o medalie de aur. îmi pare 
rău că nu am reușit să realizez și un 
nou record mondial. Pista a fost des
tul de moale după ploaia de ieri. 
Este cel mai tare concurs la care am 
participat Mason Brown este o atletă 
excelentă. M-a pus pe ginduri sigu
ranța cu care a sărit chiar de la în
ceput și de aceea n-am vrut să risc 
nimic, incepind și eu să sar la înăl
țimi mici : 1,55, 1,60...".

Să închei aceste rînduri dedicate 
lolandei Balaș amintind că două ore 
mai țîrziu, priveam chipul fericit al 
campioanei olimpice în... prima pa
gină a ziarului „The Japan Times"...

Și acum, despre ceilalți sportivi ro
mîni cărora ziua de joi le-a adus evi
dent mai multe satisfacții ca în pri
mele zile. Fotbaliștii au cîștiga-t în 
fața Iranului, voleibaliștii au terminat
— de asemenea — învingători, după 
un meci al „nervilor*, cu reprezen
tativa Bulgariei. La această pasio
nantă partidă — transmisă în între
gime de posturile de televiziune — 
a asistat și împăratul Japoniei, Hi
rohito. Jucătorii de polo au făcut 
meci egal cu redutabila echipă a 
JJ.R.Ș.Ș. O comportare deosebită au

concurente 
sărit —. La

din a treia, 
din prima.

avut joi componenții echipei de flo
retă băieți, care au reușit să se ca
lifice în sferturile de finală și să rea
lizeze o mare victorie asupra olimpi
cilor francezi (11-5), echipă cu mari 
șanse la o medalie olimpică. în 
sfîrșit, Mihalic și Mariuțan au obținut 
două victorii prețioase, astfel îneît 
7 din cei 8 pugiliști romîni intrafi 
pînă acum în concurs au terminat în
vingători în primul tur.

Și acum despre programul de vi
neri. El este foarte bogat și deosebit 
de important pentru sportivii romîni. 
La atțetism intră în concurs Șerban 
Ciochină, Maria Diaconescu-Diți și 
Mihaela Peneș, boxerii vor susține 
noi întîlniri importante — Monea, 
Ciucă, Niculescu și Puiu —, scrimerii 
vor participa în continuare la întrece
rile de floretă băieți. Intră în con
curs și floretiste'le, în întrecerea pe 
echipe. Alături de taleriștii Dumitrescu 
și Enache vor concura, începînd de 
vineri, Itrăgătorii Nicolae Rotaru 
și Traian Coguț Cu multă nerăbdare 
este așteptată și prima evoluție a 
luptătorilor de la „clasice” progra
mată, de asemenea, pentru ziua de 
vineri, lată dar, numeroase compe
tiții pe care le vom avea de urmărit 
și, sperăm, numeroase prilejuri de a- 
firmare a sportivilor romîni.

Comentariul întrecerilor -olimpice 
de joi trebuie completat cu cîteva as
pecte care au subliniat, din nou, va
loarea ridicată a acestei ediții a 
Jocurilor. Numeroase noi recorduri au 
modificat din nou tabelul marilor 
performanțe realizate pînă acum în 
capitala Japoniei. Joi a fost ziua în 
care Hayes a alergat 9,9 în seriile 
probei de 100 m (rezultat ce nu poate 
fi însă omologat, datorită vîntului], 
în seriile probelor de 100 m bărbați, 
100 m femei și 3 000 m obstacole au 
fost stabilite recorduri olimpice, 
care au „căzut” chiar în cursul între
cerilor preliminare. Pe lista celor mai 
valoroase rezultate se înscrie recor-

dul olimpic realizat de lolanda Balaș 
si egalarea recordului mondial al pro
bei de 100 m bărbați — 10,0: ameri
canul Hayes. Tot joi, cîțiva dintre 
marii sportivi ai lumii și-au sporit 
„colecția* de titluri și medalii olim
pice, stabilind adevărate recorduri în 
această direcție. Astfel, discobolul 
american Oerter și schifistul sovietic 
Ivanov au cucerit pentru a treia oară 
consecutiv medalia de aur. Amatorii 
de statistică au înregistrat mai pu
ține surprize ca în primele zile. Prin
tre acestea, înfrîngerea proaspetei 
campioane olimpice Ingrid Krămer și 
a recordmanului mondial la arunca
rea discului, cehoslovacul Danele pre
cum și victoria americanului Yan 
O’Brien la 200 m bras. La Casa pre
sei sînt comentate cu aprindere re
zultatele competițiilor olimpice care 
au cunoscut joi fazele finale. Tn pri
mul rînd, întrecerile de canotaj a- 
cademic. Apoi, victoria maghiarului 
Torok și a echipei Uniunii Sovietice 
la pentatlon modern. Și, desigur, 
medalia, olimpică cucerită de flore- 
tista Rejto. A’enția ziariștilor se în
dreaptă însă acum mai mult spre 
sporturile care și-au făcut debutul 
olimpic. Mă refer în special la tir, 
unde învingătorul — scontat — ame
ricanul Anderson, multiplu campion 
al lumii a încheiat întrecerea cu 
1153 p, performanță care constituie 
un nou record mondial și olimpic al 
probei.

Recordul medaliilor îl deține pînă 
acum americanul Schoilander, care 
a urcat de trei ori pe podiumul în
vingătorilor I

La ora cînd transmit aceste însem
nări, în satul olimpic s-a așternut din 
nou liniștea. Peste cîteva ore, după 
o odihnă binemeritată, pe bazele 
sportive din Tokio va fi reluată, mai 
bogată, mai pasionantă, marea în
trecere pe care toți specialiștii o con
sideră de pe acum drept cea mai va
loroasă din întreaga istorie a Jocu
rilor Olimpice.

s-au 
pe 

întrec 
ale c 
olimpii 
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Toi
șurat 

Toda 
nale 
ției
canotaj

Deosebit 
putată 
în care

condus
probă
Ivanov, 

germanul Hill, a a

Ia simplu, 
sovietic V. 
1500 m de 
finiș puternic, reușind să term 
vingălor cu aproape 4 secund 
nov realizează astfel performan 
sebită de a cîștigă titlul la < 
olimpice consecutive. In proba 
fără cîrmaci, ca de altfel ț 
fără cîrmaci. medaliile oliinp 
aur au revenit, surprinzător, 
lorilor danezi și canadieni, li 
rențe de ordinul zecimilor de s

O surpriză s-a înregistrat și 1: 
probă în care canotorii germa 
favori(i după timpul de 5:54,0 
gistrat de ei în calificări) i 
întrecuti de cei americani. De 
canotorii din S.U.A. au înregii 
această disciplină sportivă c 
buu bilanț: 4 medalii. Compor 
marcaliile au avut și vîslașii t 
(2 medalii de arar, la simplu și 
Reprezentanții echipei unite a 
niei, prezenti în finale cu < 
mare număr de echipaje, au 
o medalie de aur, două de a 
una de bronz. Confirmîndu*și 
iirl de la campionatele europ< 
prezentanfii Olandei s-au imps 
J.O. oblinînd trei medalii o 

lată rezultatele tehnice:
SIMPLU: 1. V. Ivanov (I 

8:22.51; 2. A. Hill (Germ.) 
3. G. Kolman (Elv.) 8:29,68; 
Demidi (Arg.) 8:31,51; 5. M. 
son (N. Zeel.) 8:35,57; 6. B 
(S.U.A.) 8:37,53.

DUBLU: 1. U.R.S.S. 7:10



ilor Olimpice de vară
Ufi doi boxeri romîni învingători: 

I. Mihalic și V. Mariutan
La înot: proba și ••a recordul mondial

• DON SCHOLLANDER ÎNVINGĂTOR Șl LA 400 M LIBER
• INGRID KRAMER, ÎNVINSĂ...

Agenda J. O.
16 OCTOMBRIE

încă o zi ferici
tă în tabăra bo
xerilor romîni. în
că două victorii și, 

____  deci, încă doi re- 
prezentanți ai noș- 

____ tri calificați in tu
rul următor al în
trecerilor 
tice din 
rakuen.
prezent 

terminat învingători 
al eliminatoriilor. Aces- 
adăugat I. Monea. pe 

l-au calificat... direct

pugilis* 
sala Ko- 

Pînă în 
7 boxeri 

în
ul tur
li s~a 
„sorții* 

urul următor!
ri au continuat întrecerile cti
torii pentru boxerii din cate- 

le ușoară și grea. Cei doi repre- 
înți ai noștri, Iosif Mihalic și 
e Mariutan au avut... „întîlnire* 
:echi cunoștințe ale lor. Mihalic 
întrecut categoric pe austriacul 
g, asupra căruia cu cîtva timp 
trmă obținuse o dificilă victorie 
unde (turneul internațional de 

ălzburg). De data aceasta, Miha- 
i realizat un meci de toată fru- 
ițea. Acuratețea stilului său a 
.tat publicul japonez (motiv 
ru care Mihalic a fost răsplătit 
vii aplauze). El a boxat simplu 
pectaculos, a atacat insistent, în 
al în repriza secundă, cînd cu 
extrem de rapide la cap și 

, l-a pus în vădită inferioritate 
Konig. In minutul 2 al repri- 
secunde, arbitrul din ring a o- 
lupta, consemnînd victoria prin 

0. tehnic a boxerului romîn.
cel de-aț doilea reprezentant 

ostru, care a evoluat ieri, Vasile 
uțan, a avut drept adversar 
i rival — bulgarul Pandov 
:are l-a întrecut la puncte în 
1961, cu prilejul Balcaniadei 

'ofia. Cunoscînd stilul de box 
rsarului (acesta este foarte înalt 
eci bun în lupta de la distanță) 
uțan a impus lupta de aproape 

din primele secunde și l-a sur- 
i pe Pandov cu lovituri puter- 

Sportivul bulgar, care a mai 
cunoștință cu „stînga" lui 

uțan (la Sofia, Pandov a fost 
urat), a boxat cu multă pruden- 
i a încercat să puncteze de la 
nță cu directe de ttînga. In 
'za secundă, Mariuțan atacă dez- 
lit, este net superior și gongul 

anunță sfirșitul reprizei îl gă- 
• pe Pandov în situație de grog-

un

a- 
de 
al

distribuit ieri
A. 7:13,16; 3. Cehoslovacia 7:14,23; 
Elveția 7:24,97; 5. Germania
,03; 6. Franța 7:41,80.
F. C.Î 1. Canada 7:32,94, 

a 7:33,40; 3. “
Anglia 
'■ 6.

1.
3.
5.
8:40,0.
C.: 1. Danemarca 6:59,30; 

’; 3. S.U.A. 7:01,37; 
'I; 5. Italia 7:10,05; 

nania 7:10,33.
El: 1. Germania 7:00,44; 2. Ita- 
7:02,84; 3. Olanda 7:06,46; 4.

ița 7:13,92; 5. U.R.S.S. 7:16,05; 6. 
>nia 7:28,15.
El: 1. S.U.A. 6:18,23; 2. Ger- 
ia 6:23,29; 3. Cehoslovacia 6:25,11; 
Iugoslavia 6:27,15; 5 .U.R.S.S
,15; 6. Italia 6:42,78.

.13; 
M: 
,15; 
-85; 
mia

F. 
lia 7:00,47; 
ida 7:09,98;

2. O- 
Germania 7:38,63; 

7:42,00; 5. Danemarca 
Finlanda 8:05,74.
S.U.A. 8:21,33; 2. Franța 
Olanda 8:23,42; 4. URSS 
Cehoslovacia 8:36,21; 6.

2. 
4.
6.

avem 8 reprezentanți 
„cursa" pentru locurile fruntașe în 
ierarhia celor mai buni boxeri ama
tori din lume. Rezultatele de pînă 
acum mențin un „climat" 
în rîndul boxerilor romîni. Dar lup
ta grea abia acum începe... Azi, bo
xerii noștri au de susținut meciuri 
foarte grele.

Constantin Niculescu întîlnește pe 
Mabwa (Uganda) — un adversar 
foarte tare, care în primul tur l-a 
eliminat pe Frilot (SUA).

Nicolae Puiu are ca adversar tot 
un boxer de culoare — Lou John
son (SUA). Johnson are 25 de ani, 
a susținut pînă în prezent 141 de 
meciuri, în care a pierdut numai de 
10 ori. Ciucă întîlnește pe ceilone- 
zul Cuylenburg și apoi pe învingă
torul din meciul T. Papp (Ungaria) 
— Olech (Polonia). Monea va sus
ține primul său meci în compania 
sud-coreeanului Kim.

Alte rezultate mai importante: o 
mare surpriză s-a produs în cadrul 
categoriei grea, unde italianul Giuse- 
pe Rossi l-a învins la puncte pe 
campionul european J. Nemes (Ce
hoslovacia). In cadrul aceleiași ca
tegorii, Emilianov (U.R.S.S.) a în
vins prin K. O. pe Jedrezedewski 
(Polonia). Cat. ușoară: Mc Taggart 
(Scoția) b. p. Rossi (Australia), Ku- 
lej (Polonia) b.p, Amaya (Argen
tina).

în

favorabil

gy. „K. D.-ul“ vine înaintea gon
gului final și, la reluare, după cele 
S secunde, boxerul bulgar termină 
meciul cu mare dificultate. Decizia : 
învingător Mariutan (toii cei 5 arbi-

Figura centrală a 
celei de a 5-a zile 
de întreceri de la 
bazinul Metropoli
tan a fost tlnărul 
înotător american

Don Schollander (17 ani). Elevul an
trenorului Counsilltnan a confirmat toa
te pronosticurile, clștigînd de o manie
ră impresionantă cursa finală de 409 
m liber. La capătul celor 8 lungimi de 
bazin cronometrele au arătat pentru 
Don Schollander 4:12,2 timp ce consti
tuie un nou record mondial, superior cu 
5 zecimi de secundă vechiului record, 
care îi aparținea. în felul acesta Schol
lander a adăugat impresionantului său 
palmares și cea de a treia medalie de 
aur la această ediție a J. O. Pentru 
locurile următoare s-a dat o luptă ap'i- 
gă între germanul Frank Wiegand, aus
tralianul Allan Wood și americanii Roy 
Saari și John Nelson. Cu un finiș mai 
bun, europeanul a reușit să se claseze 
pe locul secund cu un timp (4:14,9) ce 
constituie un nou record al continentu
lui nostru. în timp ce Roy Saari, unul 
dintre favoriții probei, a fost nevoit să 
se mulțumească doar cu locul 4. Re
zultate tehnice: Don Schollander 
(S.U.A.) 4:12,2 — campion olimpie, 2. 
Frank Wiegand (Germania) 4:14,9, 3. 
Allan Wood (Australia) 4:15,1, 4. Roy 
Saari (S.U.A.) 4:167, 5. John Nelson 
(S.U.A.) 4:16,9, 6. Tsuyoshi Yamanaka 
(Japonia) 4:19,1.

Primele întreceri la tir
Joi dimineață tră

gătorii participant! 
la Jocurile Olimpi
ce au luat primul 
start. Cei care au 
pășit mai întîi pe 
standurile de tra
geri au fost cen- 
curenții de la pro- 

de armă calibru mare 
arma de vînătoare.

de Ia pro- 
și ținfașii 

Pe poli-
ba
cu
gonul Tokorozawa s-a desfășurat prima 
manșă a probei de talere aruncate din 
șanț (200 buc.) la care au luat parte 
și cei doi reprezentanți ai țării noastre, 
Ion Dumitrescu și Gheorghe Enache. 
După cum transmit agențiile de presă, 
după trei serii a 25 de focuri (din to
talul de patru ale primei manșe), nici- 
unul dintre participant! nu a totalizat 
maximum de puncte, adică 75 de talere 
lovite. Conduc cu cîte 74 de talere lo
vite italianul Rossini și chilianul Lira. 
I. Dumitrescu a obținut 71 de puncte 
iar Gh. Enache a avut o comportare

sub așteptări totalizînd doar 62 de 
puncte din 75 posibile.

Pe poligonul Asaka s-a consumat 
ieri proba de armă liberă calibru mare 
3x40 focuri (distanță 300 m.). Lo
cul I și titlul de campion olimpic a re
venit americanului ANDERSON cu ex
cepționalul rezultat de 1153 puncte din 
1200 posibile. Rezultatul reprezintă un 
nou record olimpic și mondial. (Vechiul 
record mondial era de 1 150 p. și apar
ținea elvețianului Hollenstein). Pe 
locurile următoare s-au clasat i 2. 
Veliashvili (U.R.S.S.) 1144 p.; 3. Ku- 
narsson (S.U.A.) 1136 p.; 4. Gherasi- 
menov (U.R.S.S.) 1135 p.; S.Hollen- 
stein (Elveția) 1134 p.; 6. Neroinen 
(Finlanda) 1133 p. La această probă 
țara noastră nu a prezentat concurenți.

Azi, se dispută manșa a 11-a la ta
lere și proba de armă liberă calibru 
redus 69 focuri culcat, la care participă 
trăgătorii romîni Nicolas Rotaru și 
Traian Cogut.

Mult mai disputată a fost finala la 
200 m bras barbați, probă care s-a în
cheiat cu surprinzătoarea victorie a 
australianului Yan O'Brien. Timpul în
registrat (2:27,8) constituie un nou 
record al lumii, fiind superior cu patru 
zecimi de secundă vechiidui record de
ținut de Cheet Jastremski, marele în
vins al acestei finale.

Realizînd timpul de 2:29,6 Jastremski 
a obținut doar medalia de bron2, fiind 
depășit și de sovieticul Georgi Proko
penko, cronometrat in 2:28,2, nou re
cord european, iată rezultatele com
plete : 1. Yan O'Brien (Australia) 
2:27 $ — campion olimpic, 2. Georgi 
Prokopenko (U.R.S.S.) 2:28,2, 3. Cheet 
Jastremski (S.U.A.) 2:29,6, 4. Alexandr 
Tutukaev (U.R.S.S.) 2:31,0, 5. Egon 
Henninger (Germania) 2:31,1, 6. Osa- 
mu Tsurumin (Japonia) 2:33,6.

Finala la 4 x 100 m liber femei a 
luat sfirșit cu victoria scontată a sprin
terelor americane. Timpul înregistrat de 
ele este de-a dreptul excepțional și în
trece vechiul record al lumii cu 3,9 
sec I. Sharon Stouder, Donna Da Va- 
rona, Pokey Watson și Katty Ellis au 
parcurs cele 4 schimburi in 4:03,7, timp 
a cărui medie este de 60,9 seci

Rezultate: 1. S.U.A. 4:03,7 — cam
pioană olimpică, 2. Australia 4:06,9, 3. 
Olanda 4:12,0, 4. Ungaria 4:12,1, 5. Sue
dia 4:14,0, 6. Germania 4:15,0.

La sărituri s-a desfășurat finala fe
minină de la platformă. Ingrid Krâmer 
nu a mai putut reedita performanța 
de la Roma, unde reușise să cîștige 
ambele medalii de aur. A fost foarte 
aproape de a realiza „dublul" și ai ei 
în bazinul de la Metropolitan, dar la 
sfirșitul ultimei sărituri americanca 
Leslie Bush acumulase cu 1,35 p. mai 
mult decît ea. Leslie Bush, specialistă 
în săriturile de la platformă a devenit 
campioană olimpică cu un total de 
99,80 p. în urma ei s-au clasat: 2. 
Ingrid Rramer-Engel (Germania) 
98,35 p, 3. Galina Alexeeva (U.R.S.S.) 
97,60 p, 4. Li rula Cooper (S.U.A.) 96,39 
p, 5. Christine Lanzke (Germania) 
92,92 p, 6. lngeborg Perdmayer (Aus
tria) 92,70 p.

ATLETISM — Pentatlon F (80 
m.g., greutate, înălțime), suliță F 
calificări șl finală, triplusalt cali
ficări și finală, 200 m M serii, 
100 tn F semifinale și finală, 400 
m F semifinale, 5000 m serii, 400 
m.g. finală, 800 nt M finală.

BASCHET — Jocuri în cadru! 
seriilor

BOX — Intflniri eliminatorii
CĂLĂRIE — Proba completă — 

dresaj
CICLISM — Cursa de urmărire 

individuala, 4000 m, serii și sferturi 
de finală, proba de 1000 m cu start 
de pe loc.

FOTBAL — Meciuri în cadrul 
grupelor C și D (Cehoslovacia — 
Brazilia, Coreea de sud — R.A.U. 
și Japonia — Ghana)

HALTERE — întreceri în cadrul 
categoriei mijlocie

HOCHEI — Jocuri în cele două 
serii

LUPTE CLASICE — Primele în
treceri eliminatorii

NATAȚIE — Calificări la sări
turi de la platformă (m), serii la 
200 m fluture (m), serii 4x100 m 
mixt (f), serii la 1500 m (m), fi
nala la 100 m fluture (f), finala 
la 4x100 m mixt (m).

SCRIMA — Sferturi de finală și fi
nala la floretă pe echipe (m), eli
minatorii la floretă pe echipe (f)

TIR — Armă liberă calibru re
dus (60 focuri, culcat) și talere 
(manșa a 11-a).

J. 0. la radio
și televiziune

16 OCTOMBRIE

LA RADIO: emisiuni speciale la 
le 17.30 și 21.30 pe programul 1. 
dioascultătorii pot urmări alte 
în cadrul radio-jurnalelor.

LA TELEVIZIUNE: emisiune
cială în jurul orei 17.30 cu aspecte de 
la diferite întreceri.

ore-i
Ra< 
știri

spe-

ALTE REZULTATE
TURNEUL DE HOCHEI PE IARBA

Iolanda Balaș — din nou 
campioană olimpică
(Urmare din pag. 1) 

locurilor 2 și 3 care au revenit, în or
dine, cubanezului Figuerola și corecord- 
manului mondial, canadianul JerOme. 
Următorii patru clasați au realizat o 
performanță mai modestă : 10,4.

Deși a anunțat ca problematică par
ticiparea sa la întrecerea discobolilor, 
americanul Oerter s-a prezentat la start

FLORETISTII ROMÎNI S-AU CALIFICAT 
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ

(Urmare din pag. 1)

S.U.A., cu 11—5. în acest fel, trei 
pe — Rominia, Franța șt S.U.A. — 
aflau la egalitate de victorii. S-au 
ficat mai departe Romînia și Fran- 
care au avut un punctaveraj mai

lin grupa B s-au calificat Polonia 
Italia, din grupa C — Ungaria și 
oaia, iar din grupa D — U.R.S.S. 
Germania. Cele opt echipe rămase 
concurs iși continuă întrecerea vi- 
i dimineață. Formația de floretă a

Rominiei va avea drept adversară re
prezentativa Poloniei.

• Tot vineri încep întrecerea și echi
pele feminine de floretă (primul tur din 
eliminări) la care participă și echipa 
țării noastre. Vom alinia următorul 
„4": O!ga Orban — Szabo, Ana Ene 
— Derșidan, Maria Vicol și Ileana 
Ghiulai

• Proba individuală de floretă femi
nină a revenit maghiarei Ildiko Rejto — 
Ujlaki, după un baraj cu Mess și 
Ragno. S-au mai clasat, în ordine: 
2. Helga Mess, 3. Antonella Ragno, 
4. Galina Gorohova, 5. Katalin Juhasz, 
6. Giovanna Masciotta.

și a... cîștigat! Finala probei s-a ca
racterizat de altfel prin duelul foarte 
pasionant dintre Oerter și cehoslovacul 
Danek care după a patra încercare 
conducea cu 60,52 m, în timp ce Oerter 
reușise doar 58,341 Cu 61,00 m rea
lizați în cea de a cincea încercare, ame
ricanul și-a asigurat primul loc și me- 
dalia de aur •— pentru a treia oară 
consecutiv — avînd totodată și satis
facția stabilirii unui nou record olimpic.

Ultima finală a zilei a fost cea a 
probei de 20 km marș, încheiată cu 
victoria englezului Mathews, care și-a 
înscris astfel numele pe lista campio
nilor și recordmanilor olimpici,

BABBAȚI : 100 m: 1. Robert Hayes (SUA) 
10,0 — campion olimpic, xecoid mondial 
egalat, record olimpic; 2. Enrique Figue
rda (Cuba) 10,2; 3. Harry Jerome (Canada) 
10,2; 4. Vieslav Maniak (Polonia) 10,4; 5. 
Heinz Schumann (Germania) 10,4; 6—7.
Gaussou Kone (Coasta de Fildeș) și Mel 
Pender (SUA) 10,4; 20 KM. MARȘ : 1. Ken
neth Mathews (Anglia) lh.29:34,0, campion 
olimpic, record olimpic; 2. Dieter Lindne 
(Germania) 1 h.31:13.0; 3. Vladimir Golub- 
nicii (URSS) lh.31:59.4; ‘ " -------
(Australia) lh.32:06.8; 
(URSS) lh.32:33.0; “ 
lh.32:34,0; DISC : 
61,00, campion

4. Norman Freeman
5. Vladimir Solodov

6. Ron Zinn
1. Alfred Carter (SUA) 

olimpic, record

(SUA)

olim
pic; 2. Ludvik Danek (Cehoslovacia) 60,52; 
3. Dave Weill (SUA) 59,49; 4. Jay Silvester 
(SUA) 59,09; 5. Josei Secsenyi (Ungaria) 
57,23; 6. Zenon Begiei (Polonia) 57,06.
ÎNĂLȚIME FEMEI : 1. IOLANDA BALAȘ (Ro
mînia) 1,90, campioană olimpică, nou re
cord olimpic; 2. Mason Brown (Australia) 
1,80; 3. Taisia Cencik (URSS) 1,78; 4. Aida 
Dos Santos (Brazilia) 1,74; 5. Diane Gerace 
(Canada) 1,71: 6—7. Frances Slaap (An
glia) și Olga Pulic (Iugoslavia) 1,71.

Turneul de ho
chei pe iarbă a 
continuat ieri în 
ambele grupe. Din
tre rezultate 
remarcă victoria 
scor obținută 
India în meciul 

. Hong Kong $1
•) succesul la limită

al Pakistanului în 
Iată rezultatele zilei : 
Pakistan—Anglia 1—0,

se 
la 

de 
cu

fața Angliei.
Grupa A: __ n__

Japonia—Noua Zeelandă 1—0 și Ke
nya—Australia

Grupa B: India— Hong Kong 6—0, 
Germania— Malaya 0—0, Spania—Ca
nada 3—0 și Olanda—Belgia 4—0.

1—0.

S-AU DECERNAT MEDALIILE Șl LA 
PENTATLON MODERN

Dacă în oe pri
vește clasamentul 
pe echipe soarta 

primului loc era 
pecetluită încă îna
intea ultimei probe 
(selecționata 

UJt.S.S. avînd un 
avantaj consistent), 
în schimb crosul

decidă pe îu- 
Diferența din- 
Ferenc Torok 
Igor 

atît de
era

în

era acela care avea să 
vingător la individual, 
tre primi doi clasați, 
(R. P. Ungară) și 
(U.R.S.S.), era 
„duelul" dintre ei 
mult interes. Luând 
performanțele mai bune 
terior de sportivul sovietic in această 
probă, i se acorda prima șansă, apre
ciind că 
renta de 
sportivul 
4000 de

Novikov 
mică incit 
așteptat cu 
considerare 

obținute an-

el va putea recupera dife- 
19 puncte care-1 separa de 
maghiar. Pe parcursul celor 
metri s-a desfășurat o luptă

sportivă de o rară frumusețe, luptă 
care în cele din urmă a mărit și mai 
mult avantajul sovieticilor în clasa
mentul pe echipe, dar a dat cîștig de 
cauză pentatlonistului maghiar la in
dividual. Avantajat de faptul că a 
plecat în cursă, după ce a alergat No-* 
vikov, Torok „a mers pe ceas", între-< 
cînd cu cîteva secunde timpul înre-1 
gistrat de cel mai de temut adversar 
al său. Proba de cros, așa cum era de 
așteptat, a revenit sovieticului Makeev, 
în 13:48,0 (1216 p), urmat de Moore 
(S.U.A.) 13:55,0 (1195 p) și Maken 
(Australia) 14:16,0 (1132 p.). Torok 
a obținut timpul de 14:18,7, „sosind* 
al cincilea. In felul acesta, Torok a 
cîștigat medalia de aur, cu 5116 pune-, 
te, urmat de Novikov — 5067, Ma-» 
keev (U.R.S.S.) 5039, Maken (Austra
lia) 4987, Mineev (U.R.S.S.) 4894 și 
Moore (S.U.A.) 4891 p.

Medalia de aur pe echipe a revenit 
formației Uniunii Sovietice cu 14 9611 
p, iar cea de argint a fost cucerită1 
de echipa S.U.A. (14189 p), care ai; 
reușit să întreacă cu puțin reprezen-*, 
tativa R. P. Ungare (locul 3, meda
lia de bronz) cu 14173 p. Locurile: 
următoare : 4. Suedia 14 056; 5. Aus
tralia 13 703; 6. Germania 13 599,

IAHTING

Ieri s-au dispu
tat 'întrecerile celei 
de a IV-a regate o- 
limpice. Veliștii 
s-au bucurat de 
bune condijii de 
participare, vîntul \ 
fiind favorabil.

După desfășura
rea acestei regate, 
în clasamente conduc următoarele e* 
chipe:

STAR: 
DRAGON: 
LANDEZUL 
3789 p; FINN: Germania 4796

/

Finlanda 3342 puncte t
S.U.A. 4199 puncte, 0. 

ZBURĂTOR r Anglia



„Cupa Centenarului Universității"
Meciuri viu disputate la baschet și fotbal

" Terenurile de la „Juridice” au cuno
scut și joi după-amiază o animație 
deosebită. Sute de spectatori, în majo
ritate studenți, au populat tribunele, 
susținîndu-și 'echipele favorite ta care 
evoluau colegi și colege.

In competiția de baschet s-au dis
putat patru meciuri, două de fete și 
tot atît-ea de băieți. In formă excelentă, 
baschetbalistele de la Institutul poli, 
tehnio au furnizat o adevărată sur
priză, întrecînd formația Institutului 
pedagogic (în care au fost prezente 
multe studente de la Facultatea de edu
cație fizică) ou scorul de 54—30 
(28—18). A fost un meci de un bun ni
vel tehnic în care s-au evidențiat stu
dentele Anca Odobescu și Mariana Du
mitrescu (I. Pol.), Elena Cristu și Ma
riana Vîrlan (I. Ped.).

In continuare, tot un meci feminin, 
între echipele Universității și Institu
tului de construcții. Dispută pasionan
tă și scor strîns : 33—31 (18—10)
pentru formația Universității, din ria
dul căreia s-au remarcat Cristina Savu 
și Aurelia Mita. învinsele au contat în 
principal pe Mariana 
Adelaida vulpe.

La băieți, în primul 
tul politehnic a dispus 
pedagogic cu 86—72 (42—26). Un
meci cu multe faze spectaculoase și, 
■așa cum arată și scorul, cu acțiuni 
reușite la panou. Cei mai buni: D. 
Haneș și T. Cîrnaru de la învingători, 
respectiv Gh. Cioranu și M. lonescu. 
In celălalt meci de baschet, Univer
sitatea — Institutul de construcții 
59—63.

Andreescu și

meci, Institu- 
de Institutul

Atmosfera sărbătorească 
a caracterizat și întrece
rile de fotbal desfășurate 
pe terenul de la Com
plexul studențesc Tei.

în primul meci, stu
denții de ia „Politehni
că" au reușit să întreacă 
formația Institutului de 
construcții cu scorul de 
2—0 (1—0). A înscris 
Wetzer, în minutele 20 
și 55. Meciul nu s-a ri
dicat însă la un nivel 
deosebit. Maii frumos a 
fost cel de-al doilea meci, 
dintre echipele Institutului 
de Petrol, Gaze și Geo
logie și Institutului de 
Științe Economice, 
învins „petroliștii" 
scorul de 3—1 (0—1), la 
capătul unei partide, 
subliniem, interesante, cu 
multe acțiuni pe 
și faze în cîmp, 
concepute. IPGG 
sigurat victoria 
punctele marcate 
runtu (min. 47) 
zăr (min. 52 și 56). 
Iul echipei ISE a 
înscris de Covrig, în min. 
28. O notă bună pentru 
ținuta sportivă a jucăto
rilor ambelor formații.

Ultimele meciuri ale competiției de 
fotbal au loc duminică după urmă
torul program : ORA 9: Institutul de 
Petrol, Gaze și Geologie — Institutul 
pedagogic (pentru locurile 3—4); ORA 
10,30: Universitatea — Institutul poli, 
tehnic (locurile 1—2).

TF

Cu două zile înaintea începerii 
campionatului îcininin de baschet

ceau față jocului modem. In consecin
ță, în loturi au fost promovate o se
rie de elemente tinere și talentate de 
la S.S.E. Astfel, la Voința noul antre
nor Toma Velciov a introdus în prima 
formație pe E. Dudaș, V. Trîpon, li 
Popovici, V. Szucs și V. Chinceș (13 
ani). Primele două se încadrează de 
pe acum in prima formație. Antrenorul 
Liviu Naghi de la Crișui și-a comple
tat lotul cu D. Popovici, K. loja 
M. Vințe. (PAUL LOR1NCZ).

★
Lutnd în discuție neprezentarea 

chipei Dinamo Oradea la meciul 
Dinamo București (prima etapă a cam
pionatului masculin), Biroul F. R. 
Baschet a apreciat că absența s.a da
torat neglijenței asociației Dinamo O- 
radea și a decis ca echipa să piardă 
jocul cu 20—0, iar în clasament să fi
gureze la acest meci cu zero puncte.

înce- 
mas-

Ea numai o săptămînă după 
perea campionatului republican 
culin, duminică iau startul și forma
țiile feminine participante la cea mai 
importantă competiție internă.

Participantele au așteptat cu mult 
interes această întrecere, fapt dovedit 
în primul rînd de seriozitatea pregăti
rilor din ultima vreme.

Iată cîteva relatări ale corespon
denților noștri. Baschetbalistele de la 
Voința Brașov și-au desfășurat la în
ceput antrenamentele în aer liber, tre- 
cind apoi în sala Tractorul. La pre
gătiri participă Octavia Simon, Ag
neta Vogel, Eda Ifergetz, Tita Andrei, 
Ana Benedec, Ursula Gundisch, lo- 
hana Binder, Nina Miriacovschi. Lo
tul antrenat de Gh. Roșu a fost întărit 
prin reintrarea Virginiei Fieraru (după o 
absență de un an), a Hertei Antosch 
(absolventa LC.F.-ului s-a înapoiat la 
Brașov) și prin promovarea junioarei 
Edit Albert, fostă la S.S.E. Brașov. Voin
ța Brașov s-a antrenat în permanență 
cu toată sîrguința pentru a avea o 
comportare bună chiar din prima eta
pă în care joacă cu Voința București. 
(P. DUMITRESCU).

La Oradea, în urma analizei echi
pelor feminine de baschet din locali
tate, s-a constatat că rezultatele slabe 
obținute în campionatul trecut s-au da
torat folosirii aproape în exclusivitate 
a unor baschetbaliste care nu mai fă-

Au
CU

Întrecere viu disputată în meciul feminin de baschet 
dintre echipele Institutului de construcții și I.S.E.

poartă 
frumos

a a- 
prin

și-.

de

CONCURSUL INTERNATIONAL DE DIRT-TRACK
OE LA HUNEDOARA

Miercuri după-amiază, pe stadionul 
Corvinul din Hunedoara s-a desfășurat 
un concurs internațional de dirt-track. 
Au participat, alături de alergătorii 
noștri, aceiași valoroși adversari din 
R. D. Germană și R. P. Ungară care 
au concurat și duminică la București. 
De-a lungul a 14 manșe s-a dat o luptă 
în care au abundat duelurile palpitante 
între protagoniștii I. Cucu, Fr. Radacsi, 
J. Dinse și G. Schelenz. Aceștia și-au 
disputat cu ardoare șansele și au oferit 
celor peste 10 000 de spectatori momen
te pasionante pentru care au fost de
seori răsplătiți cu ropote de aplauze 
la „scenă deschisă". Dintre cele mai 
disputate manșe le-am reținut pe a IlI-a 
și a Vl-a cîștigate de G. Schelenz în 
fața coechipierului său J. Dinse și res
pectiv I. Cucu, a VIII-a și a XlII-a 
cîștigate de Fr. Radacsi în fața lui 
G. Schelenz și respectiv J. Dinse pre
cum și manșa finală de departajare 
în care l. Cucu și-a învins de o ma
nieră categorică principalii adversari 
Fr. Radacsi și J. Dinse. Clasament 
final: 1. G. Schelenz (R.D.G.) 7 p., 
2. Z. Cucu (R.P.R.) 6. p., 3. /. Dinse 
(R.D.G.) 6 p„ 4. Fr. Radacsi (R.P.U.) 
6 p., 5. Gh. Voiculescu (R.P.R.) 1 p., 
6. L. Voros (R.P.U.) 1 p„ 7. E. Re- 
gocsi (R.P.U.) 1 p. In afara concursu-

lui internațional s-au alergat cinci 
manșe suplimentare între alergătorii ro- 
mîni. Clasament! I. R. Jurcă (Steaua) 
8. p., 2. AL Datcu (Steaua) 3 p., 3. 
Al. Pop (Dinamo) 3 p., 4. M. Alexan- 
drescu (Atetalul) 1 p.

I. DUMITRESCU

FOTBAL
DUKLA PRAGA SI ANDERLECHT 

CALIFICATE PRIN TRAGERE 
LA SORTI!

• Miercuri seara s-au desfășurat 
trei partide în „Cupa campionilor eu
ropeni" (turul I). Două din acestea 
s-au desfășurat în a treia „manșă" : 
Bologna — Anderlecht și Dukla Praga
— Gornik Zabrze. Ambele .partide s-au 
terminat la egalitate, după prelungiri: 
0—0. Astfel, pentru a stabili echipele 
calificate în optimi, s-a procedat la 
tragerea la sorți— La Barcelona, sorții 
au favorizat echipa belgiană Ander
lecht, iar la Duisburg, pe Dukla 
Praga.
- • La Madrid, Real a dispus de O- 
dense (Danemarca) cu 4—0. (In pri
mul meci, 5—2).

e- 
cu

De la I. E. B. S.
Pentru întîlnirea de fotbal PROGRESUL — 

DINAMO PITEȘTI de duminică 18.X de pe 
stadionul ,23 August", biletele se găsesc 
de vînzare la casele din str. Ion Vidu, Pro
nosport cal. Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. 
bd. 6 Martie, stadioanele ,23 August", Re
publicii, Dinamo și Giulești.

Casele din str. Ion Vidu și Pronosport 
vînd și bilete pentru cuplajul de box *UM- 
PIA — CONSTRUCTORUL HUNEDOARA și 
PROGRESUL — CSM REȘIȚA de simbăttf 
17.X ora 18,30 din sala Floreasca.

CALEIDOSCOP OLIMPIC
9 Înotătorii americani s-au făcut... foc 

citind declarația lui Gottvalles că antre- 
ti'amentul lor este o muncă forțată, inu
mană. Unii dintre ei — în replică — 
au intensificat ritmul la antrenamente 
pentru a-l putea convinge apoi in... 
concursuri pe Gottvalles că antrena
mentul lor este cel mai indicat. Și 
l-au convinși
9 In Japonia s-a organizat un con

curs pentru cea mai bună lozincă o- 
limpică. Premiul I a fost cîștigat de 
un elev în etate de 13 ani, Kohej Ta- 
kama, cu următoarea lozincă: „Uni
tatea lumii — Olimpiada /".
• Zăpada și gheața... franceză sini 

prezente la Jocurile Olimpice de vară

PE GLOB
• în „Cupa cupelor", Saragosa a 

întrecut formația malteză La Valetta 
cu 5—1, iar Olympique Lyon a fost 
învinsă pe teren propriu cu 1—0 de 
F. C. Porto. Echipele învingătoare s-au 
calificat în turul al doilea.

• In „Cupa orașelor târguri" s-au 
desfășurat trei întâlniri. La Dublin: 
Shelbourne — Belenenses 0—0 (va a- 
vea loc un al treilea joc). La Oslo: 
Lyn — Everton 2—4 (s.a calificat E- 
verton). La Anvers: Anvers — Hertha 
2—0 (s-a calificat Anvers).

IN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL

La Belfast, în preliminariile cam
pionatului mondial, Irlanda de Nord a 
dispus de Elveția cu 1—0 în primul 
joc. Revanșa va avea loc în acest an.

uiiiiiuiiiiiituuiiiiiiiiiiiniiumniiiiuitiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii!

DINAMO BUCUREȘTI INTERNAZIONALE MILANO
IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"Steaua București-Dinamo Zagreb in „Cupa cupelor"

«TRAGEREA LA SORTI ÎN OPTIMILE DE FINALĂ ÎN „C.C.E." SI „CUPA CUPELOR" 
• MECIURILE TUR-RETUR SE VOR DESFĂȘURA PÎNĂ LA 15 DECEMBRIE

Ieri, la Bruxelles o comisie a U.E.F.A. a procedat la 
tragerea la sorți a optimilor de finală din cadrul 
„Cupei campionilor europeni" și „Cupei cupelor".

După cum se știe, echipele romînești Dinamo Bucu
rești și Steaua București, și-au asigurat calificarea în 
optimi, în „Cupa campionilor europeni" și, respectiv, 
în „Cupa cupelor". în competiția rezervată echipelor 
campioane, DINAMO BUCUREȘTI va juca cu renumita 
formație italiană INTERNAZIONALE din Milano, care 
a cîștigat anul trecut „Cupa campionilor europeni" și,

recent, „Cupa intercontinentală". Prin urmare „Inter" 
este considerată la ora actuală cea mai bună formație 
de club din lume.

STEAUA BUCUREȘTI va întâlni o altă formație va
loroasă, pe DINAMO ZAGREB, care în primul tur, a 
eliminat echipa

Toate meciurile 
la 15 decembrie, 
în deplasare, iar

AEK (Atena) cu 3—2 (3—0, și 0—2). 
din turul al doilea se vor juca pînă 
Dinamo București susține primul joc 
Steaua pe teren propriu.

lată programul complet a! opti
milor de finală :

In „CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" : Chaux de Fonds (Elveția) — 
Benfica Lisabona (Portugalia) ; F.C. 
Liverpool (Anglia) — Anderiechf 
(Belgia) ; D.W.S. Amsterdam (Olanda) 
— Skyoglin Oslo (Norvegia); Glas
gow Rangers (Scoția) sau Steaua 
roșie Belgrad (Iugoslavia) — Rapid 
Viena (Austria) ; Real Madrid (Spa

nia) — Dukla Praga (Cehoslovacia) ; 
INTERNAZIONALE MILANO (ITALIA) 
— DINAMO BUCUREȘTI (ROMÎNIA); 
Vasas Gyor (Ungaria) — Lo
komotiv Sofia (Bulgaria) ; Panathi- 
naikos Atena (Grecia) — F.C. Koln 
(R.F. Germană).

In „CUPA CUPELOR": F.C. Porto 
(Portugalia) — Munchen 1860 (R.F. 
Germană) ; Slavia Sofia (Bulgaria) — 
Lausanne (Elveția); Valkeakoski 
(Finlanda) — F.C. Torino (Italia) ;

Westham-United (Anglia) — Spartak 
Praga Sokolovo (Cehoslovacia) ; 
Sporting Lisabona (Portugalia)—Car
diff City (Țara Galilor) ; STEAUA 
BUCUREȘTI (ROMÎNIA) — DI
NAMO ZAGREB (IUGOSLAVIA) ; 
F.C. Dundee (Irlanda) — Saragosa 
(Spania) ; Legia Varșovia (Polonia) — 
Galatasarai Istanbul (Turcia).

Primele echipe sint gazde în jocu
rile din tur.

1

de la Tokio. Intr-adevăr, printre In
vitații C.l.O. figurează și... surorile 
Goistchel, Allain Calmat, Franșois 
Bonlieu și Gtty Perillat.

• A stîrnit multe comentarii faptul
că Anderson, campionul olimpic și re
cordmanul mondial al probei de armă 
c'alibru mare 3x40 focuri, este în viața 
de toate zilele... pastor. Anderson nu 
este de altfel singurul caz de acest 
fel. Campionul olimpic la săritura cu 
prăjină, Bob •
ocupație, fiind 
zburător".

• Conducătorul delegației senega- 
leze, Aliotine Fall, *a declarat: „Am 
venit la Tokio cu 15 sportivi, toți aler
gători. Cauza? Deocamdată, în țaia 
noastră se practică acele sporturi care 
nu au nevoie de prea mult utilaj. Noi 
am venit doar să vedem cum este de 
fapt... Olimpiada. Sperăm, însă, că la 
viitoarea ediție vom putea alinia boxeri 
și luptători".

• Performanța australiancei Dawn 
Fraser la 100 m liber se află doar la 
5 zecimi de secundă de rezultatul cu 
care Johny Weissmuller (celebrul 
,,T*arzan“) a cîștigat aceeași probă la 
Jocurile Olimpice de la Paris, din 
anul 1924. După victorie, seara în satul 
olimpic, colegele de echipă i-au făcut 
cadou campioanei olimpice un... delfin 
din ciocolată. Mare amatoare de dul
ciuri, Fraser le-a mulțumit, spunind — 
însă — că l-ar fi preferat în... mărime 
tfaturală.

• Decanul turiștilor de peste ho
tare sosiți la Tokio pentru a urmări 
Jocurile Olimpice este englezul A. 
Sherman, în vîrstă de 80 de ani. în
trebat dacă o călătorie atît de lun
gă nu l-a obosit, englezul a răspuns: 
„Nicidecum ! 
Jocurile din 
am... bani !“.

• Atletul 
fost recordman mondial 
în înălțime, este de profesie frizer. 
EI a venit la Tokio eni o trusă com
pletă de brice și foarfeci, anunțînd 
pe sportivi că oricine se poate rade 
sau tunde la el pentru numai 50 
de cenți. Thomas speră, să plece de 
la Tokio nu numai cu o medalie o- 
limpică dar și cu o frumoasă sumă 
de bani. Fără să poată fi acuzat do 
profesionism.

• Un ziarist spunea că partici- 
panții la întrecerile de notație de 
la J. O. alcătuiesc o „grădiniță de 
copii*. Intr-adevăr, vîrstă medie a
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concurenților este de 19 ani, iar 
mulți dintre campionii olimpici sînt 
elevi. Copiilor, după cum se vede, 
le place să se ...joace cu secundele 
și minutele recordurilor!

© Oficialii concursului do judo 
sînt puși într-o mare încărcătură, 
din care nni prea găsesc ieșire. în 
echipa Olandei, la aceeași categorie, 
concurează doi frați gemeni, Jan și 
Peter Snaiders, care seamănă ca 
două picături de apă. Arbitrilor le 
este teamă că, profitînd de această 
asemănare, frații vor putea 
Ia... trucuri și substituiri.

• In echipa olimpică a 
pe care reprezentativa țării
o va întîlni duminică in cadrul sfer
turilor de finală, figurează mai mulți 
jucători care au fost selecționați de 
numeroase ori în prima reprezentati
vă. Print-re aceștia se numără porta 
rul Szentmihaly, înaintașii Bene, 
I'arkas, Csernai ș.a. tn echipa Iugo
slaviei joacă, de asemenea, fotbaliști 
cunoscuți ca Samardjici, Zambata, 
Belin, Top, Fazlaghioi etc., care au 
îmbrăcat de multe ori tricourile pri
mei echipe a Iugoslaviei. Conform 
regulamentului, acești jucători au 
drept de joc deoarece nu au partici
pat la jocurile din cadrul campiona
tului mondial.

9 Don Schollander 8 cucerit 
actuala ediție a J. O. 3 medalii 
limpice de aur. Exact cit își pr 
sese. Drapa ce a cîștigat locul I 
100 m liber și a fost component
ștafetei S.U.A. clasată de asemenea 
pe loou4 I, miercuri el a cîștigat și 
proba de 400 m liber. Don Scholtan- 
der, în vîrstă de 17 ani, are 1,75 m 
și cîntărește 70 kg. El a început 
să practice înotul la 7 ani. Recent, 
absolvind cursurile colegiului din 
Santa Clara, Sohollander urmează 
devină student în medicină Ia 
versitatea din Yale.

• Pentatlonul modern este
sport relativ nou in Japonia. Cu 
te acestea el se bucură de 
popularitate. Ieri, de pildă, la ulti
ma probă (crosul), întrecerile au 
fost urmărite cu un deosebit interes. 
Pe traseu și in tribunele unui sta
dion de golf (unde au sosit crosiștii) 
au fost prezenți peste 30 000 de
spectatori. In timpul desfășurării 
probei, japonezii serbau pe învingă
tori cu... jocuri de artificii.
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Agenfiile de presă comentează 
succesul Iolandei Balaș

Agențiile internaționale de presă comentează în cronicile lor succesul 
repurtat de atleta noastră Iolanda Balaș, cîștigătoare pentru a doua oară a 
medaliei olimpice de aur. la săritura în înălțime. In cronica sa agenția UPl 
scrie printre altele: „Romînca Iolanda Balaș, marea favorită a probei, și-a 
confirmat reputația cucerind cu siguranță medalia de aur. Ea și-a depășit cea 
mai apropiată rivală, Michele Masson Brown din Australia, cu ...10 cm. Noul 
ei record olimpic, 1,90 m, este numai cu 1 cm inferior recordului mondial, 
care-i aparține".

„FRANCE PRESSE" arată că „Simpatica atletă romînca folanda Balaș 
a cucerit pentru a doua oară titlul olimpic, și-a corectat cu această ocazie 
propriul său record olimpic stabilit la Roma care era de 1,85 m. Ea a realizat 
cu acest prilej 1,90 m. încă o dată Iolanda Balaș ne-a demonstrat că are o 
detentă extraordinară". (Agerpres).
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