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SUB SEMNUL MECIURILOR EGALE • RECORDURI... RECORDURI!

TOKIO (prin telex). Această a 
Zlll-a ediție a J.O. este plina cu 
imeroase surprize, presărate în 
jcare din zile și sporturi. V-am re
iat despre ele și, desigur, au fost 
î larg comentate și de iubitorii 
ortului din țara noastrâ. Ei bine, 
venit și rîndul nostru să furnizăm 
asemenea surpriză, considerată 

ci, la Tokio, ca fiind cea mai de 
oporții dintre cîte au fost pînă în 
ezent. La ora cînd citiți aceste rîn- 
jri, știți, firește, despre ce este 
>rba, așa încît nu-mi mai rămîne 
icît să vă povestesc... cum a fost. 
Azi, pe stadionul Național, la edi
tările în proba de aruncare a su- 
ei, cuplul sovietic Ozolina — re- 
irdmenă mondială — și Gorcia- 
va se arăta de neînfrînt, după 
m reieșea din statisticile specia
lilor. Curînd, calculul hîrtiei este 
ărit și pe... teren, prin aruncarea 
arciakovei, a cărei suliță a trecut 
i tăblița ce indica recordul mon- 
□I, și s-a înfipt la 62,40 m I Așa- 
ir, prima concurentă, din prima a- 
ncare, „încălzește" tribunele și 
îgheață" pe adversare. Zarurile 

fost aruncate I Așa să fie ? Să 
dem. Romînia prezintă și ea un 
piu, ce-i drept nu de recordmene 
andiale, dar cuplu 1 Maria' Diaco- 

mai 
at-

Pri- 
Un

seu cu „state de serviciu" 
chi, și foarte tînăra noastră 
ă Mihaela Peneș își țin firea 
ușesc să se califice în finală. 
3 aruncare — Mihaela Peneș. 
jment ae concentrare, primul pas, al

doilea, apoi alții, din ce îh ce mai 
iuți, o oprire de-o clipită, o privire 
spre zările albastre (vedeți telefo- 
to-ul) și sulița țîșnește spre înălțimi, 
în timp ce colegii mei de la masa 
presei își revizuiesc însemnările din 
„calificări". Și sulița plutește, plutește 
și coboară în zbor prelung, dincolo de 
linia care marchează granița celor 
60 de metri. Un ropot de aplauze și 
„tribuna presei" începe să freamăte., 
întrebînd parcă din ochi: „eine-i 
temerara ?". Tabela electronică arată 
că fata noastră a aruncat 60,54 m, 
în pofida tinereții ei, a puținei sale 
experiențe de concurs și în pofida 
proaspătului record mondial reali
zat chiar sub ochii ei. Este rîndul 
adversarelor Mihaelei. Din tribună 
se vedea că Gorciakova se strădu
iește să fie calmă, dar aruncările ei, 
ca și ale celorlalte adversare, pur
tau evident, amprenta unei serioase 
îngrijorări. Aruncările se succed 
dar, spre bucuria noastră și stupe
facția tribunelor, toate celelalte su
lițe se opresc undeva mai în urma 
indicatorului cu numărul Mihaelei. 
Să vă mai descriem entuziasmul nos
tru ? Sîniem convinși că l-ați trăit 
din plin și dv. Voi nota locul 6 o- 
cupat în mod meritoriu de Maria 
Diaconescu în această probă a mo
ralului pus la încercare și vă voi re
produce două declarații culese ime
diat după încheierea concursulului. 
ARTUR TAKACS (Iugoslavia - se
cretar tehnic al Ligii . europene de 
atletism): „Sincere felicitări prieteni-

lor romîni, care au scos la iveală o 
foarte mare atletă". TORSTEN TEG- 
NER (redactor șef al ziarului „Idrot- 
tsbladet“ - Suedia) : „Cînd am vă
zut prima ei aruncare m-am convins 
că nu va trece multă vreme pînă ce 
vom asista la aruncări spre 70 m la 
suliță fete".

Cu greu mi-am făcut loc în camera 
de interviuri. Mihaela fusese luată cu 
asalt de un număr record de ziariști.

(Continuare in pag. 2-3)

Mihaela Peneș (17 ani)—campioană
olimpică la aruncarea suliței

© Junioara noastră a întrecut-o cu peste 3 metri pe recordmana lumii !© Șerban Ciochină 
pe locul v, la triplusalt • riaria Diaconescu —pe locul vi la sulița

Reportaj printre urale
• UN DIRECTOR... NEDISCIPLINAT • VAPORII LUI 

JAMES WATT • BIS MEXICO !
• UN OM TȘI RECAPĂTĂ 

BĂTĂLIA PENTRU'TELEGRAMĂ 
GRADUL IV • UN AVION MĂ

GRAIUL LA ORA 10,26 • 
• EXISTĂ SI PÎRGHII DE 
PUNE LA PUNCT.

7eri dimineața, ta orele 9,18, foar
te tlnărul director George Simio- 
nescu al școlii medii nr. 35 din 

■pitală (la școală se ajunge prin stra 
... ROMEI, după ce se taie cu... pre- 
stinație — strada TOKIO) a înfrint 
"itru cîteva clipe disciplina școlii și a 
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Tiueuresh'
ni în două ora de fizică a clasei 
-a A.
„ELEVII ASTĂZI, LA TOKIO, CO- 
■GA VOASTRĂ MIHAELA PENEȘ, 
CUCERIT MEDALIA OLIMPICA 

1 AUR /"
Ultimele minute ale orei de fizică 
tu scurs printre urale, fierbind ca va
rii lui lames Watt.
Apoi a venit recreația. 
Și apoi am venit noi.

a

Iar cînd am venit noi, ideile preme
ditate pentru acest mic reportaj au zbu
rat pe fereastră. Gabriela Răduleseu 
scria pe tablă cu litere mari cit cele de 
pe panoul electric al capitalei japoneze: 
„URA / BRAVO. MIHAELA I BIS ME
XICO I"

Și pentru că toți se îmbulzeau spre 
tablă, fotoreporterul ziarului nostru s-a 
urcat pe ultima bancă, ca să ofere 
o fotografie albumului clasei in care 
învață campioana olimpică. (Mihaela 
Penes — a patra clasată într-a X-a, cu 
8,37).

Treptat vacarmul a început să se 
stingă. Pe neașteptate l-am zărit și pe 
antrenorul Mihaelei, Pândele Lixandru. 
căzut ca din senin. (E tlnărul 
căruia i-a revenit graiul la orele 10.26).

...In sfirșit, parcă e ceva mai multă 
liniște. încerc să redevin reporter;

„Cine e premiantul clasei?" (As vrea 
două vorbe despre Mihaela).

Răspuns pe trei voci:
„Premiantul e la... Tokio".
Insist mai mult ca să-mi disimulez 

Infrîngerea. Clasa a Xl-a A, generoasă, 
mă iartă pentru greșeală și mi-l servește 
pe Potcovaru Petre:

— Formidabilă Mihaela noastră. La 
plecare ne-a spus cu simplitatea ei cu-

IOAN CHIRILA

Programul între
cerilor atletice de 
vineri — cu cinci 
finale — a atras 
din nou pe stadio
nul Național din 
Tokio, zeci de mii 
de spectatori. Ma
rea revelație a zi
lei a fost, spre 
imensa noastră 
bucurie, tînăra re
prezentantă a țării 
noastre Mihaela 
trecut de calificări

(în care atleta sovietică Gorciakova a 
stabilit un nou record mondial cu 
62,40 m), în finala probei MIHAELA 
PENEȘ a realizat o performanță care 
este apreciată ca cea mai mare sur. 
priză a întrecerilor disputate pînă a- 
cum la această' ediție a J.O. Ea s-a 
concentrat la maximum, a aruncat în 
luptă toate forțele, dovedind o extraor
dinară voință de a învinge. Și a reu
șit I Mihaela Peneș a cucerit primul 
loc în întrecerea celor mai bune su- 
lițașe ale lumii, și medalia de aur, 
realizînd un record republican care de
pășește cu aproape 4 m vechiul record

al tării deținut de Maria Diaconescu. 
Performanța Mihaelei Peneș (60,54) 
reprezintă, de asemenea, un nou re
cord mondial de junioare. Pentru a 
aprecia cît mai exact valoarea deose
bită a performanței realizate de tînăra 
noastră atletă să amintim și faptul că 
ea este a treia sportivă din lume care 
reușește să depășească granița celor 
60 m!

Am 
ceasta pasionantă întrecere încheiată 
cu un 
romînesc. Subliniem, în plus, locul VI 
ocupat de campioana noastră, Maria 
Diaconescu, cu o performanță valoroa
să, care a situat-o înaintea a două din
tre favoritele probei, atletele germane 
Anelisse Gerhardt și Ingrid Schwalbe.

Și acum, cîteva însemnări despre ce
lelalte finale. Vom începe cu proba de 
triplusalt, pe care am așteptat-o cu 
mult interes, dat fiind faptul că și în 
această întrecere evolua unul dintre 
reprezentanții noștri, Șerban Ciochină. 
Proba s_a încheiat cu succesul polone
zului Josef Schmidt, care a cucerit me
dalia de aur cu un nou record olim
pic : 16,85 m. Atletul nostru a confir
mat constanța de care a dat dovadă

descris în comentariul zilei a-

strălucit succes al atletismului

Mihaela Peneș in momentul aruncării care ii va aduce medalia olimpică 
de aur

în acest sezon, reușind să se claseze 
pe locul V într-o companie deosebit de 
valoroasă. Printre învinșii lui Șerban 
Ciochină se numără redutabilii săritori 
japonezi și americanul Ira Davis, cre
ditați în acest an cu performante de 
peste 16,40 m.

Una din marile atracții ale progra
mului atletic de vineri a fost finala 
probei de 100 m femei. Ea s-a încheiat 
cu un succes detașat al sprinterelor a- 
mericane, care au cucerit locurile 1,2 
și 4. învingătoare: tînăra atletă 
VVyoma Tyus care, după ce în elimina
torii egalase recordul lumii (11,2), în 
finală a învins detașat.

Cursa celor două ture a prilejuit re
editarea succesului de la Roma al neo
zeelandezului Peter Snell, care a dobo- 
rît și vechiul său record olimpic. Fi
nala probei de 400 mg a revenit, după 
cum era de așteptat, recordmanului 
mondial Warren Cawley. Surprinzător 
s-a clasat însă — pe locul 2 — en
glezul Cooper, în timp ce unul din fa- 
voriți — Hardin — nu a intrat în pre* 
mii șase.

Tot vineri s-au desfășurat seriile pro 
bei de 5000 m la care a participat și

(Continuare în pag. 2—3)
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T • BOX — Ion Monea cu Lec 
Ț(Coreea de sud), cat. mijlocie.
I • HALTERE — L. Baroga (cat 
Țsemigrea).
I • '
♦ceri
Icare participă toți sportivii noștri.--44/A f 1 « r. GA1 n r-1 rA O
f •
♦ Enache la proba de talere (ultima” 
T manșă).
I • VOLEI — Romînia — Olanda ”
♦ (masculin)
I • SCRIMA — Echipa feminină” 
Ta Romîniei la turneul pentru locu-H 
Trile 5-8. ”

LUPTE 
în cadrul

CLASICE — între-” 
torului al doilea, la i ’

POLO — Romînia — Olanda 
TIR — I. Dumitrescu și Gh.

l



A XVIII-a edifie a Joci
Campioni 
olimpici

ATLETISM - Suliță (fl: MIHA-
ElA PENEȘ (Romînia) 60,54 — re
cord mondial la junioare și record
R. P.R. la senioare. 800 m (m): 
P. Snell (Noua Zeelandă) 1:45,1 
— record olimpic 400 m.g.: W.
Cawley (S.U.A.) 49,6. Triplusalt :
J. Schmidt (Polonia) 16,85 m — 
record olimpic. 100 m (f) : W.
Tyus (S.U.A.) 11,4.

CICLISM — 1000 m cu start de
pe loc : P. Sercu (Belgia) 1 :09,59.

HALTERE — Cat. mijlocie : R.
Plukfelder (U.R.S.S.) 472,5 kg — 
record olimpic.

NATAȚIE — 100 m fluture (f):
;■ S. Stouder (S.U.A.) 1 -.04,7 — re

cord mondial. 4x100 m mixt (m) :
S. U.A. 3:58,5 — record mon
dial

SCRIMA — Floretă pe echipe
(m): U.R.S.S.

■ TIR — Armă liberă calibru re
dus, 60 focuri culcat: L. Hamerl 
(Ungaria) 597 p. — record mon
dial

Mîine: Sferturile
Aici, In capitala 

Japoniei, un ioc de 
frunte în coloanele 
ziarelor îl ocupa 
comentariile pri
vind turneul de fot
bal. .Japan Times”, 
ta numărul de vi
neri, acordă un 
mare spațiu com
petiției fotbalistice, 
pubticînd întllniri-

le ce vor avea loc în sferturile de fi
nală. După disputarea ta cursul zilei 
de ieri a ultimelor jocuri din grupele 
C și D au devenit cunoscute toate for
mațiile participante în sferturi. Iată-le, 
In ordinea locurilor ocupate ta clasa
mentele din cele patru grupe: Germa
nia, Romînia (A), Ungaria, Iugosla
via (B), Cehoslovacia. Brazilia (C), 
Ghana, Japonia (D). Specialiștii pre- 
zenți la Tokio consideră meciurile Ro. 
mtaia — Ungaria și Germania — Iu
goslavia ca veritabile finale înainte 
de- finală. De altfel, cererea de bilete 
pentru fotbal a crescut în ultimele 
zile cu mult peste capacitatea stadioa
nelor care vor găzdui aceste meciuri.

I-am văzut pe fotbaliștii noștri după 
meciul cu Iran. Nu erau mulțumiți de 
scorul realizat După convorbirea a- 
vuta cu Bucureștiul, le-am spus că și 
cei de acasă au primit cu surprindere 
scorul strîns cu care au obținut ei 
victoria. Atenția antrenorilor noștri 
este îndreptată spre „reglarea" tirului 
la poartă. Se lucrează mult cu înain
tașii. Partida de duminică cu Ungaria 
este privită cu toată seriozitatea de
oarece adversarii noștri au dovedit, in 
meciurile disputate în grupă, că dețin 
o formă excelentă. în tabăra fotbaliști
lor nu lipsește optimismul. La plecare 
le-am urat succes în numele tuturor 
iubitorilor de fotbal din țară, care aș
teaptă de la ei un rezultat valoros în 
partida de duminică.

La înot - victorii ale sportivilor americani
înotătorii ameri- 

'eoni și-au îmbogății 
colecția de medalii 
ciștigind și cele 
două finale ale zilei 
de ieri. In proba
de 100 m fluture femei, tinăra Sharon 
Stouder nu a mai ratai ocazia de « 
pleca cu o medalie de aur de la Tokio, 
tnireclnd relativ ușor pe principalele 
concurente la locul f. Intr-adevăr, după 
ce cucerise medalia de argint la 100 m 
tiber, sosind după Dawn Fraser, de 
dala aceasta Sharon Stouder și-a „înși
rai" toate adversarele pînă la sosire, 
obfinind și un timp, 1:047, care cons
tituie un nou record al lumii. Olandeza 
Ada Kok, care pînă ieri deținuse cea mai 
bună performanță din toate timpurile 
(1:05,1) s-a clasat pe tocul secund, dis
putând pe ultimii metri de Katty Ellis. 
Neașteptat de bună este performanta 
finlandezei Eila Pvrhonen, sosită pe 
locul 4 cu un timp (1:07,3) care consti
tuie pentru ea un nou record personal. 
Rezultatele complete ale probei: 1. Sha
ron Stouder (S.U.A.) 1:04,7— campioa
nă olimpică, 2. Ada Kok (Olanda) 1:05 fi, 
8. Katty Ellis (S.U.A.) 1:06,0, 4. Eila 
Pyrhonen (Finlanda) 1:07,3, 5. Donna 
Da Varona (S.U.A.) 1:08,0, 6. Heike 
Hustede (Germania) 1:08,5.

Conform așteptărilor, ștafeta de 
4 x 100 iți mixt a S.U.A. și-a adjudecat 
fără dificultate medaliile de aur. Luind 
un start excepțional, Thompson Mann 
a parcurs In primul stil (spate) cele 
două lungimi de bazin in 59,6 sec, ceea 
ce constituie un nou record mondial. 
După el Bill Craig (bras). Frederick 
Schmidt (fluture) și Steve Clark (liber) 
au „mers" de asemenea intr-un ritm im
presionant, obținind timpul total de 
3:58,3 — nou record al lumii, superior 
cu 2.7 sec. vechiului record. Pentru me
daliile de argint s-a dat o luptă foarte 
strinsă Intre ștafetele Germaniei și 
Australiei. La încheierea cursei crono- 
metrele au arătat pentru înotătorii ger
mani un timp cu 7 zecimi de secundă 
mai bun decît al adversarilor, ca'e cui 
trebuit să se mulțumească cu meda
liile de bronz. Rezultate tehnice: 
1. S.U.A. 3:58,3 — campioană olim
pică, 2. Germania 4:01,6, 3. Australia 
4:02,3, 4. U.R.S.S. 4:04,2, 5. lapoma 
4:06,6, 6. Ungaria 4:08.5.

In finala probei de 1.500 m liber s-an 
calificat, conform previziunilor, trei 
înotători americani Roy Saari, William 
Farley și John Nelson, 3 sportivi aus 
tratieni Allan Wood, Robert Windle st 
Russel Phegan, unul japonez Sueki 
Sasaki și recordmanul Europei Jozset 
Katona (Ungaria).

de finală ale turneului de fotbal
In ultimele meciuri din cadrul gru

pelor C și D echipa Cehoslovaciei a în
vins la limită (1—0) formația Brazi, 
lieî, ocupînd primul loc în clasamen
tul grupei C. Echipa R.A.U. a surcla
sat cu 10—0 formația Coreei de sud, 
dar nu a reușit să obțină calificarea, 
deoarece Brazilia (locul II în grupă) 
are un golaveraj mai bun.

In grupa D, Ghana a furnizat o 
mare surpriză întrecînd cu 3—2 echi
pa Japoniei. Ambele echipe s-au cali
ficat în „sferturi". Iată .clasamentele 
celor două grupe (clasamentele defini
tive ale grupelor A și B le-am publi
cat fa ziarul nostru de ieri).

GRUPA C:
3 a o 
3 1 1 
3 1 1 
3 0 0

Cehoslovacia 
Brazilia 
R.A.U.
Coreea de sud

12: 2 B
5: 2 3

12: 6 3
1:20 0

GRUPA Di

NOI VICTORII
Ghana 
JapQnia 
Argentina
Italia

Duminică, cu începere de la ora 14,30 
ora Japoniei (7,30 ora R.P.R.), se vor 
desfășura sferturile de finală după cum 
urmează r Germania — Iugoslavia; 
Romînia — Ungaria; Cehoslovacia — 
Japonia și Ghana — Brazilia. In caz 
de egalitate, meciurile se vor prelungi, 
cu 30 minute. Dacă nici după prelun
giri nu se decide învingătorul se va 
proceda prin tragere la sorți.

în semifinale, jocurile, se vor des
fășura la 20 octombrie, după cum ur
mează : Germania sau Iugoslavia cu 
Cehoslovacia sau Japonia. Romînia sau 
Ungaria cu Ghana sau» Brazilia.

Au început întrecerile la lupte clasice

ADVERSARI DIFICILI CHIAR DIN PRIMUL TUR
După terminarea 

întrecerilor de lup
te libere, sala Ko- 
mazawa 
tala 
avut o 
Ieri ea 
să din 
lată de 
urmărească aprigele meciuri de lupte 
clasice, la care participă cei mai valo
roși sportivi de pe glob. Coneurenții 
au furnizat în prima vi partide spec
taculoase, ru toate că multe din ele 
s-au încheiat cu rezultate de egali
tate. Aceasta dovedește valoarea apro
piată a multor luptători. Sortii au fă
cut ca cei prezeiiți îu sala Komazau'a 
să poată vedea la lueru, chiar din 
prima zi, pe toți reprezentanții noștri. 
Și tot acești sorți au... repartizat lup
tătorilor romîni, chiar din primul tur, 
adversari de certă valoare internațio
nală, aspiranți la medalii olimpice, de 
care nu au reușit să treacă decît D. 
Pîrvulescu și I. Țăranu. Ceilalți au 
obținut rezultate de egalitate, excep
ție făcînd M. Bolovan, care a fost 
învins la puncte. In cel de al doilea 
tur, însă, M. Bolovan s-a comportat 
mai bine și a părăsit salteaua cu a 
frumoasă victorie la tuș.

Iată rezultatele sportivilor noștri : 
categoria 52 kg — P. Pîrvulescu în
vinge la puncte pe I. Jenssen 'Dane- 
marea); categoria 57 kg — I. Cernea, 
meci egal eu campionul mondial I. 
Varga (R.P. Ungară). Categoria 63 kg 
— Af. Bolovan este învins la puncte 
în turul I de Olsson (Suedia), iar în 
turul următor pune cu umerii pe sal
tea pe Sayet (Afganistan). In cadrul

din cupi- 
laponiei a 

zi... liberă, 
a fost în- 
nou popu- 
spectatorii care au venit să

J. O. la radio 
și televiziune

La RADIO : emisiuni speciale 
la orele 17,30 și 21,30 pe progra
mul I. Alte știri și rezultate vor fi 
transmise în cadrul radiojurnale
lor.

La TELEVIZIUNE: în jurul orei 
17,30 emisiune specială, cu aspecte 
de la întrecerile din ziua a șaptea.

categoriei 70 kg. V. Bularca face 
meci nul cu finlandezul Tapio. Pen
tru reprezentantul nostru de la cate
goria 78 kg., I. Țăranu, specialiștii au 
avut cuvinte de laudă în legătură cu 
comportarea din meciul cu C. Teodo- 
rov (R.P. Bulgaria) pe care l-a între
cut la puncte. El a acumulat un mare 
număr de puncte tehnice. Gh. Popo- 
viei, la categoria 87 kg., a avut ca 
adversar pe campionul mondial V. 
Olenik (U.R.SS.). Rezultatul de ega
litate este meritoriu. N. Martinescu la 
categoria 97 kg., a întîlnit în poloue- 
zul Sosnowschi, un adversar dificil, 
care s-a apărat lot timpul, destrămînd 
acțiunile sportivului nostru. Meciul a 
luat sfîrșit cu un rezultat de egalitate. 
La categoria grea, Ștefan Stîngu a 
urcat și pe salteaua de lupte clasice. 
In primul meci el a avut ca partener 
pe puternicul luptător bulgar Kasabov, 
de mai multe ori medaliat la campio
natele mondiale. Stîngu a reușit si 
faci meci nul.

Ieri au 
întrecerile 
torii din 
doilea per 
goriile m 
coș și s 
cie. Și z 
sta a fost 
de succer 
rilor rorr 
prin frun 
corn portar

acum, au atras atenția spe
Unui dintre meciurile de m 

fie care s-au disputat ieri 
ringul din sala Korakuen a f 
„cocoșilor" Nicolae Puiu și I 
son (S.U.A ).

Depășit ta prima repriză, 
boxerul de culoare a reușit 
pună stilul (lupta de ia 
Puiu a pornit dezlănțuit 1a 
repriza secundă. De nenun 
s-a „strecurat" pe sub b 
Johnson și și-a pus în funcți, 
la corp și cap, cărora adve 
le-a putut face față decît p 
La sfîrșitul prime!®»" două r 
tuația era egală. Conștient d 
Puiu s-a concentrat la rna: 
cu o voință puțin obișnuită a 
luptei un ritm debordant, ci 
depășit pe boxerul american 
mentul primit de Johnson, 
repriză, pentru țineri repeta 
periculos cu capul le-a ușu 
cîtva sarcina celor cinei ar 
au consemnat pe foite lor d 
aceeași decizie : Învingător 
Puiu — Romînia.

Echipa

Alte rezultate : cat. 
(U.R.S.S.) b.p. Ballery 
(Jap.) b. tuș Senosa 
(Iran) •

S3 kg — Mustafa 
(Franța), Sakuiama 

_ (Fîlipine), Mirmalek 
(Iran) egal -Olsaon (Suedia), Polyak (Ung.) 
b. tuș Kim Bong (Coreea), Roman (U.R.S.S.) 
b. tuș Muzahir (Turcia); cat. 78 kg: Kolesov 
(U.R.S.S.) b.p. Sin Dong (Coreea), Lasko 
(Fini,) b. tuș Maio (Filipine), Bayiak (Tut- 
cia) egal Bisiiom (Suedia), Wespej (Germ.) 
egal Kazama (Jap ), Rizmayer (Ung.) b.p. 
Vario (Argentina), Barlie (Noiv.) egal Hel
mut (Austria), Miehiels (Belgia) egal Schier- 
mayer (Franța); cat» ““ * _ "
(Cehosl.) ’ b. tuș Hiraki ( 
Iov (Bulg.) b. tuș Lee (’ 
(Iugosl.) 
(Turcia) 
(Suedia) _ __ _ _  „_______
97 kg: Abashidze (U.R.S.S.) egal 
(Iugosl.), Kiss (Ung.) b. tuș Mane 
Bulgarelli (It.) egal Ihnaz (Turcia), 
paa (Fini.) b.p. Nakaura (Jap.), ______
drov (Bulg.) b. tuș Lovel (S.U.A.), Svensson 
(Suedia) b.p. Jutzeler (Elv.) ; cat. grea : 
Cment (Cehosl.) b.p. Kaplan (Turcia).

97 leg: 
■ (Jap):

, - (Coie»a),
b.p. Hollo.i (Ung.), 2

b.p. Raskovi (Australia), 
b. tuș Garcia (Filiplne);

igal Hel- 
il Schiei’ 
Kormanik 

Bimba- 
Sîmic 

Selekman 
Koblet 
caleg. 
Cucik 

(India), 
Maen- 

Alexan-

Vineri dimmer 
ță, ta sferturile 
de finală ale pro
bei de floretă mas
culină pe echipe, 
reprezentativa Ro- 
mîniei a avut drept 
adversară formația 
Poloniei. Aicătuită 
dm trăgători deo
sebit et» valoroși, 
printre care Egon 
Franke, proaspătul 
campion olimpic la 
individuale, Ryczard 
Prrulski și Josep

Wojda, în repetate rînduri 
protagoniștii „mondîaleloi 
echipa Poloniei a clștjgaf 
scorul de 9—2 (Wojda și Sk 
3 v. Parulski 2 v și Franke 
pectiv Falb 2 v. Din echipa 
tre au mai făcut parte Csiplr 
și Mureșanu).

Echipa țării I
schimb formația Ungariei 
(Mureșanu 3, Falb, Uaukler 
— cite 2, respectiv Gyuric: 
muți, Gyarmati și Szabo —

Alte rezultate : U.R.S.S. —

afl 
’ <

Miliada Pcncș (lî ani) ca
(Urmare din pag. 1)

Andrei Barabaș. Luînd startul In se
ria 1 — care a revenit francezului Jazy 
cu 13:55,4 — Barabaș s-a clasat pe

locul 4 cu 14:02.0. De remar 
partajarea locurilor 3—4 s-. 
fotografie, atletul sovietic B 
lifieîndu-se ta finală, cu ac 
ca și Barabaș. V. Jurcă nu 
cat pentru finala probei de

Simbătă, în programul c<

De la Spariachiada republicană la medalia olimpică de aur!
atletice stat cuprinse alte pt 
tate cu deosebit interes : pră 
tate băieți, 200 m, 3000 m 
pentatlon — femei și 400 m

(Urmare din pag. 1)

încă sub impresia puternică a mare
lui succes, Mihaela mi-a spus : „La 
Spartaehiada republicană, cind am 
aruncat peste 55 de metri, mi-am dat 
seama că voi puiea obține rezultate 
și mai bune. Cind începusem sâ mă 
gin dese la Mexic, am fost trimisă la... 
Tokio ! Am considerat aceasta o 
mare cinste pentru mine. O dală ca
lificată în finală, mi-am dorit din 
toată inima un rezultat „mare". Nu 
aruncarea din calificări mă îndrep
tățea la aceasta, ci faptul că mă sim
țeam foarte bine și doream din răs
puteri ca, împreună cu Maria, să 
facem o treabă bună. Deși de felul 
meu stat foarte calmă, vă mărturi
sesc că după ultima aruncare din 
concura mi s-au muiat pur ți simplu 
pidoare'e. Sînt extrem de fericită că 
am puiuț aduce patriei o medalie de 
aur. Sărutări părinților și toate mul
țumirile mele tovarășului antrenor 
Lixandru Pândele și tuturor celorlalți 
care s-au ocupat de pregătirea 
psea".

A yenii șă e felicite $i wlolj'. îm

brățișări, sărutări și... sute de foto
grafii cu cele două campioane o- 
limpice ale Romîniei. „Bravo Miha
ela I Acum, no mai sînt singură. Hai, 
că de-abia ie așteaptă ți ceilalți să 
te îmbrățișeze".

Și cu greu și-au făcut loc spre ie
șire. Spre seară, poșta a adus pri
mele telegrame cu felicitări din pa
trie. Din ziarele japoneze de seară 
ne zîmbește chipul Mihaelei, „Marea 
fterformeră" „Senzația Jocurilor O- 
impice", „Splendida amazoană din 

Romînia".
Tot astâzi, Ciochină a ocupai un 

merituos loc cinci lo triplu salt 
(16,23 m), iăsind în urmă afleți cu- 
noscuți ca Stoikovski (Bulgaria), 
Riickborn (Germania), Davis (S.U.A.), 
Okazaki (Japonia). Barabaș a făcut 
o cursă foarte curajoasă, dar pe li
nia de sosire a fost întrecut „la 
fotografie" de Baiduk (U.R.S.S.) care 
— cu același timp — s-a calificat în 
finală

Boxerii noștri Cjucă șl Puiu au 
obținut noi victorii prețioase, în 
compania unor adversari redutabili 
ți așteptăm cu încredere partidele

lor următoare care, în mod practic, 
le-ar asigura cel puțin medaliile de 
bronz. După un meci foarte greu, 
Niculescu a pierdut la mare luptă în 
fața ugandezului Mabwa, doi din 
cei cinci arbitri văzîndu-l învingă
tor pe boxerul nostru.

La armă liberă calibru redus (60 
focuri culcat) Rotaru a egalat re
cordul mondial (595 p), dar alți patru 
sportivi au obținut rezultate supe
rioare, astfel că el a ocupat locul 
cinci. Tn aceeași probă, Traian Co- 
gut a evoluat mai slcrb, ocupînd lo
cul 8, cu un rezultat peste recordul 
olimpic... de la Roma înaintea man
șei decisive, talerișiii Dumitrescu și 
Enache se află pe locurile 10 și, 
respectiv, 35. Să vedem ce va aduce 
ultima zi.

întrecută de echipa Poloniei, repre
zentativa noastră masculină de scri
mă n-a reușit mai mult decît locul 
șase, iar ecnipa feminină -- evo- 
luînd și ea sub așteptări — va tre
bui să lupte simbătă în turneul pen
tru locurile 5—8.

Azi au intrat in concurs luptătorii 
de la clasice. Pîrvulescu și Țăranu

au debutat cu victorii la puncte, în 
fața unor adversari puternici. Aș
teptăm ca în meciurile viitoare toți 
luptătorii noștri să acționeze cu mai 
multă hoîărîre, pentru ca rezultatele 
de egalitate — multe în primul tur 
— să facă loc victoriilor la tuș, sin
gurele care nu aduc „puncte rele".

Pe agenda zilei figurează două 
noi recorduri mondiale la notație 
(100 m fluture — femei, Sharon 
Stouder — S.U.A., cu 1:04,7 și 4x100 
m mixt, echipa S.U.A. cu 3:58,3) și 
recorduri olimpice (la haltere — 
Plukfelder — U.R.S.S., cu 475 kg, 
la 800 m bărbați Pe’er Snell — 
Noua Zeelandă, cu 1:45,1 și triplu 
salt — Schmidt — Polonia, cu 16,85 
metri).

Programul zilei de sîmbălă vă este 
desigur cunoscut din rubrica ziaru
lui. Vom fi bucuroși să consemnăm în 
cronica următoare noi succese ale 
sportivilor noștri, cure la această 
oră (la Tokio e trecut de miezul 
nopții cind acasă soarele scapătă 
spre asfințit) se odihnesc în liniștea 
satului olimpic.

S. CIOCHINA

BARBAȚ1: 800 m: 1. F 
Noua Zeelandă 1:45,1 — c 
limpic, nou record olimpic;



rilor Olimpice de vara
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini^^

BERILOR NOȘTRI
în turul următor, decisiv pentru ca- 

ficarea in semifinală, Puiu îl va fa
ini pe Japonezul Takao Sakurai.
Constantin Ciucă, simpatia publicu- 

ui japonez, a demonstrat din nou 
lașa boxului său. El l-a depășit cate- 
oric pe ceylonezul Cuilemburg, care 
iu i-a ridicat reprezentantului nostru 
•robleme deosebite. In turul următor, 
îiucă va boxa cu polonezul Olech — 
eche cunoștință a boxerului nostru.
Al treilea reprezentant al nostru, 

:are a boxat ieri, a fost „semimijlo- 
:iul“ Niculescu. El a avut de întron
at un adversar deosebit de greu — 
Aabwa (Uganda) — învingătorul a- 
nericanului Frilot. Niculescu a făcut 
> partidă bună, dar decizia de învio
rător i-a revenit boxerului Mabwa. 
VIonea boxează azi în compania sud- 
roreeanului Lee. ,

Alte rezultate mai importante: caf. 
muscă: Babiasch (Germania) b.p. 
îoșhino (Japonia), Sorokin (U.R.S.S.) 
j.k.o. II Mc Kiusky (Angiia), Atzoiii 
; Italia), b.p. Norwood (Australia), 
Jlech /Polonia) b.p. Papp (Ungaria). 
;ât. eveoș: Grigoriev (U.R.S.S.) b.p. 
Zurlo (Italia). Rodriguez (Uruguay) 
j.k.o. III J. Slajs (Cehoslovacia), C 
Voung (Nigeria) b.p. Bendig (Polo
nia), Sakurai (Japonia) b.p. Aryee 
(Ghana); cat. semimijlocie: Puhonen 
(Finlanda) b.k.o. III Nemecek (Ceho
slovacia) — fost campion olimpic la 
Roma, Tamulis (U.R.S.S.) b.p. Giisse 
(Germania), Bertini (Italia) b.p. Sadik 
(R.A.U.), Kasprzik (Polonia) b.p. 
Alimi (Nigeria).

nou și olimpic
Rotaru pe locul V la 60 focuri

Asaka 
marto-

rezultat bun, 593 p, clasîndu-se pe locul 
8 înaintea multor trăgători consaerați in 
arena mondială.

lată primii clasați ai probei de armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcat: 
1. L. Hamerl (Ungaria) 597 p (vechiul

J.
17 OCTOMBRIE

Poligonul 
a fost și ieri 
rul unor performan
te de valoare excep
țională. La proba de 
armă liberă calibru 
redus 60 focuri cul
cat, toți cei trei me-

daliați au obținut rezultate superioare 
recordurilor mondiale și olimpice, iar 
următorii doi trăgători, printre care și 
sportivul romîn Nicolae Rotaru, au ega
lai cifra de 595 care pină ieri constituia 
cel mai bun rezultat oficial al lumii. 
La această probă dificilă, unde s-au 
întrecut cei mai buni trăgători de pe 
toate continentele, reprezentantul nos
tru și-a confirmat valoarea ob(inind un 
reztdtat deosebit de valoros, 595 p din 
600 posibile. El a tras 5 ținte de 100 
și una de 95. N. Rotarul s-a clasat pe 
locul V la egalitate de puncte cu sporti
vul care a ocupat locul IV. Trecind in 
revistă rezultatele lui Rotaru din ulti
mii ani, inclusiv cele de la l.O. de la 
Roma, constatăm cu satisfacție o evo
luție dinamică. La Roma, N. Rotaru a 
ocupat la această probă modestul loc 
24, cu 579 p. iar acum locul V cu un 
rezultat de valoare mondială. Celălalt 
reprezentant al nostru la proba de 60 
jocuri, Traian Cogut, a realizat și el un

N. ROTARU

ATLETISM — 110 m.g. M serii, ciocan calificări, greutate M calificări 
și finală, prăjină finală, pentatlon lungime șl 200 m, 200 m M semifinale 
400 m M serii, 400 m F finală, 200 m M finală, 3000 m obstacole finală. 
BASCHET — Jocuri în cadrul seriilor
BOX — Intîlniri eliminatorii
CĂLĂRIE — Proba completă — dresaj
CICLISM — Proba de viteză, serii și recalificări, optimi și recalificări, cursa 
de urmărire individuală, semifinale și finale.
HALTERE — Întreceri la categoria semigrea 
HOCHEI — Meciuri în cadrul grupelor 
LUPTE CLASICE — Intîlniri eliminatorii:
NATAȚIE — Sărituri de la platformă M. 400 m liber F serii, 4x200 m liber M 
serii. 200 
finală.
POLO —
SCRIMA
finală.
TIR — Proba de talere, al IlI-lea tur final.

m fluture M semifinale, 1500 m liber M finală, 400 m mixt F

Meciuri în cadrul turneelor finale pentru locurile 1—4 și 5—8. 
— Proba de floretă pe echipe feminine, eliminatorii și

Halterofilul Rudolf Plukfelder (U.R.S.S.)
campion

:ampioană olimpică la floretă - bărbați
Floretiștii rom ini

?—3, Franța — Italia 9—5 și o verita- 
5ilă surpriză: Japonia — Ungaria 
)—7 I

Au urmat întrecerile semifinale. în 
orima semifinală, echipa Poloniei a 
•îștigat și în fața trăgătorilor Japoniei, 
M scorul de 9—4, în timp ce fiore- 
iștii U.R.S.S. aveau să dispună de 
:ei ai Franței, cu 9—6.

în acest fel, în finala probei s-au 
calificat formațiile U.R.S.S. și Polo
niei. Meciul a avut o desfășurare 
dramatică. Scorul a alternat pînă la 
l egal. Apoi trăgătorii sovietici pre- 
au conducerea : 8-7. Ultimul asalt — 
Sîsikin — Franke. Floretistul sovie- 
ic punctează cu mai multă siguranță. 
El conduce la un moment dat cu 4-2. 
Polonezii nu-și pierd speranțele. O 
rictorie a lui Franke ar fi restabilit 
egalitatea. Și la 8-8, cu o situație mai 
jună la tușe, Polonia putea să cuce- 

'ă și cel de al doilea titlu olim- 
floretă. Dar, cu un ultim efort, 

Sîsikin dă și cea de a cincea tușe... 
Scor final : 9-7 pentru U.R.S.S. De 
emarcat faptul că In timpul unuia din 
asalturi, polonezul Parulski, pornit si-

pe locul 6 —
în Ileșă, s-a dezechilibrat

El nu a părăsit
acci- 
însă 

sinii-

ană olimpică
Crothers Canada 1:45,6; 3. \V. Kiprn- 
gut Kenya 1:45.9; 4. George Kerr Ja
maica 1:45.9; 5. Tom Farrell SUA 
1:46,6; 6. Jerry Siebert SUA 1:47,0;

400 m.g.: 1. Warren Cawley SUA 
49,6 campion olimpic; 2. John Cooper 
Anglia 50,1; 3. Salvatore Morale Ita
lia 50,1; 4. Gary Knoke Australia 50,4; 
5. Jerry Luck SUA 50,5; 6. Roberto 
Frinolli Italia 50,7.

Triplusalt: 1, Jostf Schmidt Polo
nia 16,85 — campion olimpic, record 
olimpic; 2. Oleg Fedoseev URSS 16,58; 
3. Victor Krăvcenko URSS 16,57; 4. 
Fred Alsop Anglia 16,46; 5. Șerban Cio
chină Romînia 16,23; 6. Manfred Hint
ze Germania 16,15.

FEMEI : 100 m: 1. Wyoma Tyus 
SUA 11,4, campioană olimpică; 2. E- 
dith Mc Guire SUA 11,6; 3. Eva Klo- 
bukovska Polonia 11,6; 4. Marilyn Whi
te SUA 11,6; 5. Miguelina Cobian Cuba 
11,7; 6. Marylin Blake Australia 11,7.

gur 
dentîndu-se. 
planșa. Intr-o situație aproape 
iară, a fost și Sîsikin care a tras ulti
mele două asalturi într-un.„ picior.

Pentru locurile 3-4 s-au întrecut e- 
chipele Franței și Japoniei. Au riști- 
gat francezii cu 9-4. Reprezentativa 
Romîniei a tras cu cea a Germaniei, 
pentru locurile 5-6. Meci egal, 8-8, 
dar victoria a revenit floretiștilor 
germani, la o diferență de două tușe. 
Iată și clasamentul:

1. U.R.S.S. — campioană olimpică; 
2. Polonia; 3. Franța; 4. Japonia; 
5. Germania ; 6. Romînia.

Echipele feminine de floretă ?î-au 
început și ele — în cursul zilei de 
vineri — întrecerea. Reprezentativa 
Romîniei a fost in aceeași grupă cu 
formațiile Ungariei și S. U. A. Flore- 
tistele țării noastre au susținut un 
meci, cu S.U.A. pe care l-au cîștigat 
cu scorul de 
Ileana Ghiulai 
col — 
O’Connor 
King — cîte 2 v). Cum reprezentan
tele S.U.A. aveau să piardă și meciul 
cu echipa Ungariei (9-1), în sferturi 
de finală s-au calificat formațiile 
mîniei și Ungariei.

In meciul următor, floretistele 
noastre au de înfruntat redutabila 
mație a U.R.S.S. Meci greu în care, 
nici de data aceasta, trăgătoarele 
noastre nu reușesc să se comporte la 
nivelul așteptărilor. Ele pierd cu sco
rul de 9-4 (Rastvorova 3, Prudskova, 
Gorohova, Samușenko — cîte 2, res
pectiv Ghiulai 2, Szabo și Vicol — 
cîte o victorie; a mai tras și fencic) 
și cu aceasta posibilitatea de a con
cura la o medalie.

în lupta pentru titlul de campioană 
olimpică au rămas patru echipe și a- 
nume: Ungaria, U.R.S.S., Italia și 
Germania. Semifinalele și finala se vor 
desfășura în cursul zilei de sîm- 
bătă.

record mondial 595 p. si cel Olimpic 599 
p); 2. J. Wigger (S.U.A.) 597 p; 3. T. 
Gayle Bool (S.U.A.) 596 p; 4. Gilmar 
Boa (Canada) 595 p; 5. NICOLAB 
ROTARU (ROMÎNIA) 595 p; 6. A. 
Rinzaki (Japonia) 594 p.

La talere aruncate din șanț au con
tinuat întrecerile din manșa II (75 
buc.). Pe primul loc se află trăgătorul 
italian Mattareli cu 148 p. urmat de 
compatriotul său Rossini cu 147 p. și 
Lira (Chile) 147 p. Concurența noștri 
I. Dumitrescu și Gh. Enache au lovit 
143 talere și respectiv 134. După două 
manșe I. Dumitrescu ocupă locul 10 in 
clasament, iar Gh. Enache tocul 35.

Sîmbătă se desfășoară ultima manșă 
de 50 talere.

categoria mijlocie

10-6 (Olga Szabo și
- cite 4 v, Maria Vi-

2 v, respectiv Drungis și 
— cile I v, Romary și

Ieri, Ia Tokio, 
8-a decernat a cin- 
cea medalie olim
pică de aur la hal
tere. Posesorul ei, 
renumitul halterofil 
sovietiic Rudolf 

Plukfelder, a tota- 
lizat 475 kg. Per
formanța constituie
un noa record olimpic. Vechiul re
cord a aparținut lui Thomas Konno 
din 1956 cu 447,5 kg. Plukfelder, în 
vîrstă de 36 de ani, obține pentru 
prima oară titlul olimpic. La Roma 
el nu a luat startul îmbolnăvindu-se 
înainte de concurs. Pe locurile I L-III
s-au 
renți 
timul 
4773 
467,5

clasat la egalitate doi concu- 
maghiari : Toth și Vere» (ol- 
deține recordul mondial cu 
kg), care au totalizat cîte 
kg. La cîntar, Toth a fost mai

in turneul de baschet

S.U. A. a învins greu Iugoslavia cu 69-61 (35-34)
O nouă surpriză: Porto Rico—Polonia 66-60 (21-26)!

Partida dintre.
S.U.A. și iugo
slavia a stat in 
centrul atenției pro
gramului de baschet 
de ieri. Formația 
americană a fost 
nevoită să se între
buințeze în mod se
rios pentru a în
vinge cu scorul de 
69—61 (35—34).
Baschetbaliștiî iu
goslavi s-au ipărat 
cu multă dîrzenie 
în acest meci și au 
contraatacat peri
culos. Ei au ținut 

șah" formația S.U.A.,mult timp
fiind întrecuți doar în ultimele minute. 
Cei mai buni jucători: Shipp 21, Brad
ley 20, Jackson 8 din echipa S.U.A. 
și Daneu 21, Djurici 13, Nicolici 12 de 
la iugoslavi.

Cedînd și în partida cu Porto Rico, 
echipa Poloniei a pierdut în mare mă
sură șansa de a se califica în turneul 
final. Deși condusă la pauză (21—26), 
echipa din Porto Rico, puternic ani
mată de Juan Vicens (în formă excep-

Suliță: 1. M1HAELA PENEȘ Romî
nia 60,54, campioană olimpică, nou re
cord republican și nou record mondial 
de junioare; 2. Maria Rudasne Unga
ria 58,27; 3. Elena Gorciakova URSS 
57,06; 4. Birute Kaledene URSS 56,31; 
5. Elvira Ozolina URSS 54,81; 6. Ma. 
ria Diaconescu Romînia 53,71. ,

Echipele de volei
După ziua de pauză de vineri, echi

pele de volei reiau lupta pentru intiie- 
tatea olimpică. In turneul masculin se 
joacă meciurile Romînia — Olanda, 
Bulgaria — Japonia, U.R.S.S. — Un
garia, Brazilia — Coreea de sud și 
Cehoslovacia — S.U.A., iar In cel fe
minin U.R.S.S. — S.U.A. Dintre 
două echipe masculine neînvinse 
acu.n, o sarcină mai ușoară e de 
supus că va avea Cehoslovacia,
și în întîlnirea de joi, cînd a dispus cu 
3—1 (9—15, 13, 12, 13) de Japonia, 
a dovedit o formă remarcabilă, lată 
cum se prezintă clasamentele înaintea 
meciurilor de sîmbătă:

reiau întrecerea
MASCULIN

cele 
pînă 
pre
care

1. U.R.S.S.
2. Cehoslovacia
3. Ungaria
4. Romînia
5. S.U.A.
6. Bulgaria
7. Japonia
8. Olanda

ușor decît Veres, și a cucerit meda
lia de argint. Iată rezultatele : l'«
RUDOLF PLUKFELDER (U.R.S.S.)I 
475 kg (150+1423 + 182,5) campion 
olimpic. 2. Geza Toth (Ungaria); 
4673 kg. (145+137,5 + 185) 3. Gycte 
zii Vere» (Ungaria) 467,5 kg. 4. Jera- 
zi
5.
6.

Kaczkowshi (Polonia) 457,5 kgț 
Cary Cleveland (S.U.A.) 455 kg.; 
Lee (Coreea de eud) 452,5 kg.

Astăzi se desfășoară întrecerile 1* 
categoria semigrea, la care participi 
și reprezentantul firii noastre La-* 
zăr Baroga. Dintre concurent! mur1 
ționărn pe Golovanov (U.R.S.S.), Pa-* 
linski (Polonia), Louis Martin (Ana 
glia), Flores (Curasao) «ic.

UlCftĂÎUlt FEDifiAIlfl
INnmilONME 8f
Viitoarele campionate mondiale de 

haltere vor avea loc anul viitor, intre 
26 octombrie și 2 noiembrie, la feheran4 
iar cele europene Intre 7 și 13 iunie 
1965 la Sofia. Acestea au fost dou#, 
din importantele holăriri luate Ja îokîatî 
în cadrul lucrărilor Federației interna
ționale de haltere.

țională), a egalat în min. 26 și a eîș- 
tigat pină la urmă cu 66—60 (21—26). 
Principalii realizatori: Baenz (P.R.) 20 
și Likszo 14. Alte rezultate: U.R.S.S. 
— Japonia 72—59; Italia — Ungaria
77— 73 (45—38) ; Mexic — Canada
78— 68 (47—18); Peru — Coreea de 
sud 84—57 ( 41—20) ț Finlanda — 
Australia 61—59 (31—26); Brazilia — 
Uruguay 80—68 ( 35—21). Clasamente:

Seria A: 1. U.R.S.S. 10 p; 2. Italia 
8 p; 3. Porto Rico 6 p; 4. Polonia 
6 p; 5. Mexic 4 p (360:383); 6. Ja
ponia 4 p (287:332) ; 1. Ungaria 2 p; 
8.

Ser cu s-a revanșat.

8
4
4 
O

Canada 0 p.
Seria B: 1. S.U.A. 10 p; 2. Brazilia 

Iugoslavia 6 p; 4. Uruguay 
Australia 4 p; 6. Finlanda 

Peru 4 p; 8. Coreea

p; 
p; 
p; 
p-

3.
5

7. de sud

Poloiștii romîni joacă 
cu echipa Olandei

azi

Belgienii au cucerit 
prima medalie de aur 

la ciclism
La recentele cam

pionate ale lumii 
desfășurate la Paris, 
excelentul vitezisi 
belgian Sereu ® 
lost deposedat (în 
semifinale) de titlul 
de campion mondial*

de către francezul Morelon Firește, Ser- 
cu și-a propus revanșa... Și a reușit acest 
lucru acum la Tokio cu prilejul Jocu
rilor Olimpice. Disputa a avut loc lai 
proba de... 1 000 m cu start de pe loc*’ 
Belgianul a aJus țării sale medalia 
de aur în această probă, învingindu-F 
pe campionul mondial de viteză (fran
cezul Trentin) — clasat pe locul II® 
(medalie de bronz) ca și pe italianul 
Peteneila (medalie de argint). Rezul
tatele realizate sînt departe de ceie mai 
bune performanțe ale lumii în proba 
de 1 000 m cu start de pe loc, dar. 
ele au fost influențate 
mai puțin 
Italia, unde se obțin,
cei, rezultate excelente Clasamentul 
final: 1. PATR1K SERCU (Belgia) 
1:09,59 — campion olimpic; 2. Giovani 
Peteneila (Italia) 1:10,09; 3. Pierre 
Trentin (Franța) 1:10,42; 4. Dieter Van 
der Tow (Olanda) 1:10,68: 5. Jiri Pecka 
(R.S. Cehoslovacă) 1:10,70: 6. Lothar 
Ciaesges (Germania) 1:10,86.

Tot ieri am asistat și la confrun
tările din cadrul probei de urmărire 
individuală (bărbați) — 4 000 m. în 
sferturi de finală campionul mondial 
Tim Groen (Olanda) — 4 59,59 l-a 
eliminat pe sportivul sovietic Stanislaw, 
Moskvin — 5:02,27. Jiri Daler (R.S. 
Cehoslovacă) — 5:00,70 pe polonezul 
L. Josefowiecz — 5:07,08, Giorgio Ursi 
(Italia) — 5.02,43 pe L. Spiegelberg 
(Germania) — 5:09,84, iar G. Isaksson 
(Danemarca) — 5.01,13 pe Hugh Por
ter (Anglia) — 5.04,66. In semifinale 
sînt programate disputele Groen 
Ursi și Daler — lsakșson.

de 
își

zi de pista 
rapidă decît cele 

de

După o 
pauză, poloiștii 
reiau azi disputa 
pentru stabilirea 

■' ■■ clasamentelor fi
nale. Pentru locu
rile 1—4 se întrec 
echipele U.R.S.S., 
Italiei, Iugoslaviei 
și Ungariei. Preci
zăm că rezultatele 
din grupele semi
finale (U.R.S.S. — 
Italia 2—0 și Un

garia — Iugoslavia 4—4) contează in 
turneul final.

Reprezentativa țării noastre participă 
la turneul pentru locurile 5—8, ală
turi de echipele Germaniei, Olandei și 
Belgiei. Și aici contează rezultatele 
din semifinale: Romînia — Germania 
5—+ Olanda — Belgia 7—5.

Poloiștii romîni joacă azi cu echipa 
Olandei.

din 
obi-

9:0
9:5
8:3
6:5
6:5
7:6
4:6
3:8

135: 66 
189:177 
149:135 
133:118 
132:139 
168:156 
132:125 
117:158 
108:146 
114:157

3
3
2
2
2
1
1
1 
O 
O

3
3
3
3
3
3
3
3

9. Coreea de sud 3
3

FEMININ
3
3
3
3
3
3 0 3

10. Brazilia

1. Japonia
2. U.R.S.S.
3. Polonia
4. Romînia
5. S.U.A.
6. Coreea de sud

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

6:3
3:6
0:9
0:9

135: 35
135: 36
109: 84
74:102
38:135
36:135

4
4
4
3
3

6
6
5
4
3
3



CALEIDOSCOP OLIMPIC O ETAPĂ DE FOTBAL
• Iată cîteva adjective acordate atle

telor romînce la J. O. de la Tokio: 
„Magnifica zburătoare", „Steaua Du
nării", „Fenomenul secolului", „Fai
moasa Balaș", „Inegalabila romîncă 
„Aurul atletismului feminin" (lolanda 
Balaș) și „Amazoana Romlniei", „Sen
zația Olimpiadei", „Perla Carpaților", 
„Faimoasa necunoscută" (Mihaela Pe
neș).

• înainte de a' începe să practice 
atletismul, sport care avea să-i aducă 
consacrarea supremă prin cucerirea tit
lului de campioană olimpică, MIHAELA 
iPENEȘ, a fost pasionată de o altă dis
ciplină. Nu vă mirați... tirul / La vîrstă 
de 13 ani, Mihaela, lovea țintele de pe 
«nicul poligon de la Palatul pionierilor. 
Foarte precis. Printre colegii săi de gru- 

_pă se numărau Ion Olărescu și Marcel 
Roșea. Și ei se află acum la Tokio, con- 
•curînd în probele de tir. Roșea la pistol 
viteză, Olărescu la armă. După cum 
declară campioana, tirul i-a folosit foar
te mult la aruncarea suliței. Nu pentru 
că ar fi trebuit să... ochească I Acest 
sport i-a dat însă o stăpînire nervoasă 
perfectă, calitate absolut indispensabilă 
în marile confruntări.

• La antrenamentele făcute la Tokio, 
recordmanul mondial la aruncarea dis
cului. cehoslovacul Ludvik Danek, a 
aruncat de mai multe ori peste 65 de 
metri. Una din aruncări a măsurat 
65,95 m. Și totuși, in concurs el n-a 
reușit să arunce decit 60.52 m I

• Payton Iordan, antrenorul tînăru- 
lui aruncător de greutate din S.U.A., 
Randy Atatson. în etate de 19 ani, nu 
merge cu pronosticurile sale pînă acolo 
îneît să-l „vadă" pe Matson campion 
olimpic la Tokio, dar este convins că în

1965 elevul său va fi 
noul recordman mondial 
al probei. La ultimele 
antrenamente, Matson a 
avut 20 de aruncări con
secutive între 19 și 20 de 
metri I Cea mai bună 
aruncare: 19.85.

• C. /. O. întinerește I 
Este interesant de men
ționat că printre cei S 
membri noi aleși figu
rează și belgianul Me- 
rode, care n-are nici 39 
de ani.

să folo- 
socotind 
bicicletă 

pentru

CU MECIURI INTERESANTE

i
PENEȘ

CURCANUL

• Se știe că principa
lul mijloc de locomoție 
în satul olimpic este bi
cicleta, mii de astfel de 
vehicule fiind puse la 
dispoziția participantilor 
la „Jocuri". Dar iată tă 
antrenorul de atletism al 
S.U.A., Bob Giegenbach, 
a interzis sportivilor de 
care răspunde 
sească bicicleta, 
că mersul pe 
este dăunător
mușchii atleților, deose
bit de sensibili.

9 Atleta engleză Mary Bignal-Rand 
este cea mai... grăbită să se întoarcă 
acasă. De ce? Cîștigătoarea probei de 
săritură în lungime este așteptată de 
fetița sa, Alison-Jane, în vîrstă de ua 
an și jumătate. Deocamdată, însă, Mary 
Rand trebuie să-și stăpînească dorul de

EL: — Peneș Curcanul a luptat cu arma In mină 
pentru gloria patriei I

EA: Iar Peneș Mihaela cu... sulița /
Desen de Al. Clenciu

Ecouri de peste hotare

„Peneș este extraordinară"
leri, ta jurul orei 10 dimineața, pe 

toate lungimile de undă, posturile de 
radio din străinătate anunțau în emi
siunile lor speciale dedicate Olimpia
dei, senzaționala veste de la Tokio. 
„O romîncă în vîrstă de 17 ani, Mi
haela Peneș, a furnizat cea mai mare 
surpriză cucerind medalia olimpică de 
aur la aruncarea suliței" — și-a în
ceput comentariul postul de radio din 
Koln (R. F. Germană).

In același timp, telexurile de la To
kio transmiteau pe tot globul marele 
succes al elevei din București. Agen
ția D.P.A. din R.F.G. comentînd re
zultatul sportivei noastre scria printre 
altele: „Sulițașele au avut azi o zi 
mare Ia Tokio. După ce atleta sovie
tică Gorceakova a aruncat din prima 
încercare din calificări peste 62 de me
tri, anunțîndu-se mare favorită în fi
nală, o romîncă necunoscută cu numele 
de MIHAELA PENEȘ a spulberat toa
te iluziile marilor „ași" în frunte cu 
Elvira Ozolina și Elena Gorceakova, 
Kaledene etc. Peneș, o elevă din Bucu
rești, despre care am auzit doar de o

lună, cînd s-a afirmat la .europenele” 
de juniori cîștîgînd și titlul, le-a timo
rat pur și simplu pe adversarele ei prin 
acea fantastică aruncare de 60,54 m 
realizată în prima încercare*.

Ziaristul francez Marcel Hansenne, 
care ta urmă cu vreo 15 ani a fost un 
excelent semifondist, prezent acum la 
Tokio, a declarat: „De cînd sînt nu 
am asistat la o surpriză mai mare de- 
cît cea de azi. Acum Romînia nu are 
numai pe lolanda Balaș. Peneș este 
extraordinară. Și cînd te gîndești că 
nu are decît... 17 ani!”

casă, deoarece mai concurează la pro
be de sprint și la pentatlon.

• Anita Lousbrough — campioană 
olimpică la Roma la proba de 200 m 
bras a dai următorul sfat colegelor sale 
de înot: „0 manichiură bine făcută cu 
cîteva ore înainte de concurs este na 
numai liniștitoare pentru nervi, dar are 
o influență directă și asupra vitezei de 
înaintare în apă. Căci, cu cît unghiile 
sînt mai lungi, cu atît mai eficace va 
fi vîslirea brațelor. Cîțiva milimetri în 
plus la unghii pot aduce un avans de 
cîțiva centimetri la sfîrșitul cursei. Ceea 
ce uneori este suficient pentru victorie*.

Nu toate înotătoarele au putut urma 
acest sfat amical. De pildă, ttnăra îno
tătoare sovietică Galina Prozumenciko- 
va, (16 ani), foarte nervoasă, și-a... 
mîncat unghiile înainte de start. Șl to
tuși a sosit primai
• Singurii ziariști străini aflați la 

Tokio care au uniformă sînt mexicanii. 
Ei poartă haine din stofă roșie, cămașă 
albă cu cravată verde și pantaloni negri.

• Japonezii s-au pregătit să găzdu
iască la 1. 0. peste 100.000 de turiști. 
Totuși numărul turiștilor, nu depășește 
cifra de 70.000, astfel Incit în multe ho
teluri se găsesc camere libere.

Mîine, din nou la fotbal. Campio
natele categoriilor A, B C. și juniori 
programează noi întîlniri, dintre care 
unele deosebit de promițătoare, ținînd 
seama de valoarea echipelor care își 
vor disputa șansele.

Fără îndoială că atenția este polari
zată de cele patru jocuri ale categoriei 
A. lată și programul lor: C.S.M.S.— 
ȘTIINȚA CRAIOVA. ȘTIINȚA CLUJ*— 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV, PROGRE
SUL — DINAMO PITEȘTI, FARUL— 
PETROLUL. Este așteptată cu interes 
evoluția în Capitală a dinamoviștilor pi- 
teșteni, care vin după două succese 
consecutive „acasă".

Clujenii primesc vizita fotbaliștilor 
din Brașov, specializați, se pare, în 
ultima vreme, în obținerea de meciuri 
egale. Vor reuși oare acest lucru și la 
Cluj? în rest un meci echilibrat la 
Constanța și un favorit, cel puțin așa 
ne indică calculul hîrtiei — C.S.M.S. 
— în jocul de la Iași.

Interesantă este și etapa echipelor de 
„B“. Fruntașa seriei I, Poiana Cîmpi
na și Dinamo Bacău (locul II) au o 
sarcină grea la Brăila și, respectiv, Fă
găraș, în timp ce următoarele clasate, 
Flacăra Moreni și Unirea Rîmnicul 

j Vîlcea, beneficiază de avantajul terenu
lui în meciurile cu C.F.R. Roșiori și 
Metalul București. In seria a Il-a, frun
tașa clasamentului, Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii, joacă în deplasare iar 
la Petroșeni are loc „derbiul" Jiul— 
Știința Timișoara. Cît privește catego-

ria „C", datorită diferenței mici de 
puncte dintre echipe (în seria Vest 10 
formații sînt înșiruite la distanță de 
un singur punct) aici se anunță jocuri 
deosebit de echilibrate.

Aruncînd o privire peste programul 
acestei duminici fotbalistice sînt de 
așteptat partide disputate, de un bun 
nivel tehnic.

combinatei bucureștene 
au plecat în Iugoslavia

După cum am mai anunțat la sfîr- 
șitul acestei săptămîni se desfășoară 
ia Novisad ta Iugoslavia un turneu in
ternațional de fotbal organizat cu pri
lejul aniversării a 60 de ani de activi
tate ai echipei Vojvodina Novisad. La 
acest turneu participă echipele locale 
Vojvodina și Novisad, Honved Buda
pesta și o combinată bucureșteanâv al
cătuită din jucători de la Dinamo,^.ța- 
pid și Steaua, care n-au intrat în com
ponența loturilor olimpice și de tineret 
ale țării noastre. Au făcut deplasarea, 
printre alții: Uțu, Gornea (portari). 
Popa, Cojocaru, Langa, Macri, Ciulea- 
nu, Ghergheli, Kraus, line II, Oble- 
menco. Antrenorii combinatei sînt: 
Angelo Niculescu și Valentin Stănescu.

Mîine începe a 16-a ediție a campionatului 
de

Reportaj printre urale
(Urmare din pag. 1)

noscută : „Știi, Pefrică, acolo, la Tokio, 
am un mare avantaj: nu mă cunoaște 
nimeni. Cine știe ce mai iese din 
asta...? I

...In jurul unei bănci s-au adunat re
dactorii telegramei al cărei facsimil îl 
publicăm. Telegrama a fost adoptată 
după o ■ - ■ 
stilului 
tan. Au

...Un
aruncat

aprigă bătălie Intre partizanii 
protocolar și cei ai stilului spon- 
invins ultimii.
flăcău cu mustață-piersică a 

o vorbă: „De ce grad e
pîrghia la aruncarea suliței, măi, fra
ților?" 'întrebarea prinde. „Unde-i for
ța ?“ „Ba nu I Aici e rezistența"... „Da' 
de unde? Lipsește punctul de sprijin". 
Gradul l? Gradul 117 Gradul III? 
Susținătorii gradului III (forța în mij
loc) ciștigă teren. Intervin dificultăți 
ia plasarea rezistenței. In cele din 
urmă, „cearta fizicienilor" e aplanată 
de Petre Dumitrescu, care aduce o so
luție de mare efect:

— Pîrghia Mihelei e de gradul IV. 
Punctul de rezistență s-a aflat în me
dalia de aur.

...Am cam intrat In ora 
Hai, Tudoret

— Să ne vedem cu bine 
limpiadei mexicane I

Un băiat mă privește
„Scrieți ceva și despre Gabriela Radu
lescu.... Peste 6 metri, nu-i de cotoi..." 

Coborîm. De sus, de la etaj, tună din 
nou. Patru fete lansează un aoion de 
hlrtie. TI prind și citesc: „Pînă la 
Mexic tot mai veniți dv. pe la noi. în 
1966 sînt „europenele" de atletism. 
L-ați uitat pe Costache, care e tot dia 
clasa noastră ?“. Ah, reporterii...

de istorie...

în zilele 0-

cu reproș:

1

Premierea clubului sportiv 
București
antrenori și activiști ai clubului au 
vorbit despre metodele lor de muncă, 
despre deficiențele care mai există, 
făcînd propuneri menite să contribuie 
la creșterea nivelului performanțelor 
ta viitoarele competiții.

In încheiere, tov. Petre Capră, pre
ședintele Consiliului orășenesc UCFS 
București, a înmînat conducerii clubu
lui Dinamo cupa transmisibilă pentru 
locul I pe Capitală ocupat de sportivi: 
dinamoviști la prima ediție a Sparta- 
chiadei republicane și o cupă de cris
tal acordată definitiv.

Mîine dimineață, șapte orașe ale țării 
vor găzdui meciurile etapei Inaugurale 
a celei de a 16-a ediții a campionatului 
republican feminin de baschet. în pers
pectivă, o întrecere pasionantă în care 
dorim să vedem pe prim plan preocupa
rea echipelor pentru calitatea jocurilor.

lată jocurile acestei prime etape: 
SERIA I : Știința Cluj—Știința Bucu
rești, Voința Brașov — Voința Bucu
rești, Voința Oradea — Unirea Bucu
rești, Mureșul Tg. Mureș — Progresul 
București, Știința Constanța (fostă 
S.S.E.) — Rapid București; SERIA A 
Il-a: I.C.F. — A.S.A. Cluj, Olimpia 
București — I. C. Oradea, Spartao Sa- 
lonta ■— C.S.M.S. Iași, Voința Tg. 
Mureș — S.S.E. Rm. Vîlcea, Știința 
Timișoara stă.

Și, acum, iată lista de onoare a cam
pioanelor. 1950: Știința București; 1951

și 1952: Locomotiva C.F.R. București; 
1953 și 1954: Știința Cluj; 1955: Știin
ța I.C.F.; 1956, 1957, 1957—1958 și 
1958 — 1959: Constructorul București; 
1959—1960, 1960—1961 și 1961 —19621 
Rapid București; 1962—1963 și 1963— 
1964: Știința București.

Dinamo
Joi seara, la sediul clubului Dinamo 

București, a avut loc ® adunare fes
tivă, in cadrul căreia s-a analizat evo
luția sportivilor dinamoviști In prima 
Spartachiadă republicană. La lucrări 
au luat parte membri al consiliului 
clubului Dinamo, sportivi șl antrenori 
dinamoviști, invitați. Tot. Ioan Nae, 
președintele clubului sportiv Dinamo, 
a prezentat o dare de seamă în care a 
trecut în revistă participarea sportivi
lor dinamoviști la cea mai mare com
petiție sportivă de mase și de perfor
manță din țara noastră. în cadra dis
cuțiilor, o serie de sportivi fruntași,

De la I. E. B. S.
Pentru întîlnirea de fotbal PROGRE

SUL — DINAMO PITEȘTI de mîine 
de pe stadionul „23 August", biletele 
se găseso de vînzare la casele din str. 
Ion Vidu, Pronosport cal. Victoriei nr. 
2, Agenția C.C.A. bd. 6 Martie, stadioa
nele „23 August", Republicii, Dinarne, 
și Giulești.

Casele din str. Ion Vidu și Prono
sport vînd și bilete pentru cuplajul de 
box OLIMPIA — CONSTRUCTORUL 
HUNEDOARA și PROGRESUL - 
C.S.M. REȘIȚA de azi ora 18,30 din 
sala Floreasca.

Rezultatele
Deosebitul interes manifestat de 

participanți față de concursul supli
mentar “Pronosport — Olimpic” «-• 
dovedit îndreptățit, prin rezultatele 

această 
de co- 
poseaia 

i putem 
exacte” 

Olimpic: 
1 
2 

X 
X 
X 
2 
2 
2 
1 
2 
2
1

Depunerea buletinelor oîștigătoare 
cu 12, 11 și 10 rezultate «e va face 
pînă în ziua de joi 22 octombrie 
a.c. ora 13, în orașele de reședință 
regională, iar în celelalte localități 
pînă în ziua de miercnri 21 ootom* 
brie a.c.

“surpriză" oferite. Dar, în 
privință nu mai este nevoie 
mentarii, asfel că, fiind în 
ultimelor două rezultate, vă 
anunța cele "12 pronosticări 
ale concursului suplimentar <
1. Romînia — Mexic
2. Maroc — Ungaria
3. R.A.U. — Brazilia
4. Iran — Mexic
5. Romînia — Germania
6. Maroc — Iugoslavia
7. Mexic — Germania
8. Argentina — Japonia
9. Romînia — Iran

10. Iugoslavia — Ungaria
11. Brazilia — Cehoslovacia
12. Ghana — Japonia

Pronosportului „Olimpic"

înaintea etapei decisive 
a întrecerilor pe echipe 

la tenis
Sîmbătă și duminică se desfășoară 

la București ultima etapă, decisivă, a 
campionatului republican de tenis pe 
echipe. In meciul-derbi se întîlnesc for
mațiile Steaua și Dinamo, care conduc 
în clasament, fiind neînvinse pînă acum. 
Amîndouă echipele au totalizat cîte 7 
victorii. întîlnirea lor se anunță deose
bit de interesantă și echilibrată. Vor 
putea fi urmăriți în întrecere I. Țip 
V. Seresfer, S. Dron (Dinamo), <. 
Mărmureanu, C. Năstase, C. Popovici, 
Gh. Boaghe (Steaua) și alții.

Meciul Steaua — Dinamo este pro
gramat pe terenurile Progresul, sîmbătă 
de la ora 15, iar duminică de la 8,30 
și 15. Amintim că în etapa precedentă 
Steaua a întrecut pe Progresul cu 11— 
4. iar Dinamo pe Știința cu 10—5.

în aceleași zile se dispută și meciul 
care urmează să desemneze pe dețină
toarea locului trei în clasamentul final. 
Se întîlnesc echipele Progresul și Știin
ța, jocurile fiind programate la ace
leași ore, pe terenurile Știința (lîngă 
ștrandul Izvor).

Pînă în prezent s-au prezentat la 
Loto-Pronosport următorii cîștigători 
de autoturisme la Sportexpres 
trim. III:

ION BACIU din Bacău; SPELLA 
IOSIF din Deta, regiunea Banat ; 
N1C0LAIE PLAIASU din corn. “ 
cez, reg. Ploiești — CITE
„MOSKVICI"; OVAD1A LEVY 
București; BOCOI GH. din
Ioaniș, reg. Crișana 
„SKODA-OCTAVIA" ; 
VAS1LE din Gura uuiuuiuiui^ 
CODIȚĂ din comuna Ciutura, 
nea Oltenia ; 
din comuna 
reg. Argeș. — 
DANOIU ZAMFIR din 
beș, reg. Cluj; ION M. 
din București — CITE 
BANT-COMBI".

Loto-Pronosport atrage 
celorlalți posesori de bilete câștigă
toare de autoturisme, că trebuie să 
se prezinte de urgență la Direcția 
generală pentru a-și depune biletele.

Și acum, vă prezentăm din timp 
programul concursului Pronosport de 
săptămîna viitoare (nr. 43 din 25 
octombrie 1964) :

Rîn- 
UN 
din 

com. 
— CITE UN 
STRUNGARU 

Gura Humorului ; ION 
... regiu- 
GEORGE 

raion Găiești;
„FIAT 600"; 
comuna Se- 
STOENESCU 

UN „TRA-

STANCIU 
Priboieni, i 
- CITE UN

atențiunea

1. R.P. Ungară.—R.S.F. Iugoslavia
2. U.T.A.—Știința Craiova

Crișul—Știința Cluj
Farul—Progresul
Petrolul—Steagul roșu
Poiana Cîmpina—Dinamo Bacău 
A.S.M.D.-Satu Mare—Jiul Petrila 
Gaz metan Mediaș—C.S.M. Sibiu 
Cagliari—Internazionale
Mantova—Lanerossi
Torino—Fiorentina
Varese—Lampadaria

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 41. 
din 11 octombrie 1964

Categoria I 18.6 variante a 2.547 lei; Ca
tegoria a H-a 383,1 variante a 148 lei; Ca
tegoria a IH-a 3.142,9 variante a 27 lei.

LOTO CENTRAL

Loto-central din 16 octombrie 
extrase din urnâ urmâtoarele 

numere :

36 51 4 19 84 59

La tragerea 
1964 au ' 'fost

14
suplimentare : 9 13 12

438 23
Premii _
Fond de premii : 756.072 lei.
Tragerea următoare va avea ioc la 

zâu.
Rubrică redactată de Loto-Prono

sport.

Bu-

. "11 SPORTIVI
^CAPITAL

AZI

BASCHET. Sala Dinamo, de la 
ora 18,30: Olimpia — Petrolul 
Ploiești (seria a Il-a), Dinamo 
București — Știința București 
(seria I), meciuri în cadrul campio
natului republican masculin.

RUGBI. Teren Steaua, ora 15,30: 
Steaua — Gloria, meci în cadrul 
campionatului republican.

BOX. Sala Floreasca, de la ora 
18.30. Olimpia București — Con
structorul Hunedoara și Progre
sul București — C.S.M. Reșița, me
ciuri în cadrul campionatului re
publican pe echipe.

TENIS. Teren Progresul și teren 
Știința, de la ora 15 : Steaua — 
Dinamo și Știința — Progresul 
(ultima etapă a campionatului re
publican pe echipe).
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