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COMENTARIUL ZILEI
• DIN NOU NUMEROASE RECORDURI • BOXERII NOȘTRI 
CONTINUA SERIA SUCCESELOR • AZI MECIUL DE FOTBAL 
ROMTNIA - UNGARIA • MODIFICĂRI IN FORMAȚIA NOAS- 
TRÂ • GIMNASTH ROMINI INTRA ÎN CONCURS • TOTI 

LUPTĂTORII ROMINI CONTINUĂ ÎNTRECEREA

TOKI019641

TOKIO 17 (prin 
telex), lată-ne a- 
junși la jumătatea 
celei de a XVIII-a 
ediții a Jocurilor 
Olimpice. Este, 
poate, prea de- 
vreme pentru a 
încerca formularea 
unui bilanț, dar 
sînt toate șansele 
ca pînă 1a urmă 
să putem vorbi 
despre Olimpiada 
de la Tokio ca des

pre cea mai mare întrecere spor
tivă a tuturor timpurilor. Și dacă 
sub aspectul participării — ca număr 
de țări și sportivi — Jocurile la care 
asistăm își merită de pe acum acest 
calificativ putem pronostica o în
trecere fără precedent și sub as
pectul nivelului său tehnic. Un exem
plu mic, dar cît se poate de con
cludent : numai azi au fost doborîte 
nouă recorduri olimpice și unul mon
dial. De altfel, aproape în fiecare 
zi din săptămîna care s-a scurs de la 
deschiderea Jocurilor statisticienii au 
avut de făcut numeroase modificări 
pe tabelele de recorduri și aici, la 
atletism ca și la haltere, la natație 
ca și la tir, a devenit aproape obiș
nuit ca după anunțarea învingători
lor, și uneori chiar în serii sau ca
lificări, microfoanele să ne anunțe o 
dată cu cifrele performanței și cali
ficativele de „world record" sau 
„Olympic record". Și sîntem convinși 
că sportivii prezenți la această ex
trem de spectaculoasă și aprig dis
putată competiție internațională ne 
vor mai da prilejul să notăm alte 
și alte recorduri. Săptămîna pînă la 
24 octombrie le 
perspectiva 
sunet.

oferă în continuare 
unor performanțe de ră-

*

Național din Tokio a 
Zeci de mii 

să urmărească 
prin

duală, în care cehoslovaoul Jiri Da- 
ler a obținut o victorie nescontată. 
Nu același lucru se poate spune de 
întrecerea taleriștilor, unde italienii 
— specialiști în această... speciali
tate — au avut doi oameni în 
mele patru locuri.

★
Pentru sportivii romîni ziua de 

a fost bogată. Ei au participat 
sporturi, obținînd rezultate remar
cabile.

Dăm întîietafe boxerilor. După Ciu
că și Puiu, alți doi reprezentanți ai 
noștri — C. Crudu și V. Mîrza, au 
obținut victorii, care îi califică pen
tru sferturile de finală. Comportarea 
lor ca și a celorlalți componenți ai 
garniturii care reprezintă boxul nos
tru în această întrecere, a fost re
marcată de specialiști și de spectatori. 
Am stat de vorbă cu Natale Rea, 
cunoscutei antrenor al naționalei ita
liene, care ne-a declarat : „Sînt pur 
ți simplu impresionat de forma pe 
care o arată boxerii romîni, precum 
si de boxul tehnic și curat pe care 
il practică. Pentru acest motiv, con
sider că ei au toate șansele să fie 
prezenți în lupta pentru medalii la 
cel puțin patru categorii".

Luptătorii și-au continuat „marato
nul". V. Bularca, I. Cernea, D. Pîr- 
vulescu și N. Martinescu au repurtat 
victorii importante. Dintre aceștia, 
cea mai bună poziție în categoria sa 
o are „veteranul" participărilor noas
tre la întrecerile olimpice de lupte, 
campionul olimpic de Ia Roma, Du
mitru Pîrvulescu. în orice caz, toți 
cei opt luptători romîni sînt încă pre
zenți în competiție și sperăm că ne 
vor mai da încă posibilitatea de a 
consemna în relatările noastre bu
nele lor comportări și rezultate.

Reprezentativa noastră feminină de 
floretă, halterofilul Lazăr Baroga și
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Toți luptătorii romîni s-au calificat
pentru turul III la „clasice"

OLIMPICII
ROMiNI

elL

Stadionul 
fost din nou arhiplin, 
de spectatori au venit 
cele șase finale atletice care 
disputa pasionantă și nivelul ridicat 
al performanțelor le-au răsplătit din 
plin așteptările. La greutate băieți, 
ei au putut asista la două aruncări 
de peste 20 m. La pentatlon fete au 
aplaudat noul record mondial al at
letei sovietice Irina Press, la 3000 m 
obstacole au fost martorii unei ade
vărate demonstrații a belgianului 
Roelants, care a condus cursa din 
cap în car

Cele două probe de natație au fost 
dominate de americani și australieni, 
care au cucerit toate cele 6 medalii. 
Mult comentată a fost surpriza de Ia 
proba de ciclism urmărire indivi-

(Continuare în pag. 2—3)

In sala Koma- 
zawa au continuat 
întrecerile la lupte 
clasice. Sportivii 
noștri au avut și în 
aceste reuniuni ad
versari redutabili 
și este îmbucură
tor faptul că toți 
au reușit să obți
nă rezultate care să

le permită să continue întrecerile din 
turul trei. Merită scoasă în evidență 
comportarea luptătorilor D. Pirvules- 
cu, care și-a învins adversarul prin tuș 
și astfel, după două tururi, are numai 
un punct rău, 1. Cernea, V. Bularca și 
N. Martinescu — victorioși la puncte. 
Sub posibilități a evoluat în turul se
cund Gh. Popovici, care a fost întrecut 
la puncte de germanul Metz, un luptă
tor cu care sportivul romîn... s-a 
„jucat“ — cura se spune, în multa 
din meciurile anterioare.

In general însă, punctajul pe care 
îl au (pînă acum toți reprezentanții noș
tri ne îndreptățește să sperăm la locuri 
cît mai bune în clasamentele pe ca
tegorii.

Iată cîteva aspecte ale întrecerilor 
din turul II. Categoria 52 kg : 
vulescu a dovedit mobilitate și 
orientare tactică, reușind să 
prin .tuș, chiar din primele 
pe mexicanul Dela Rio Gill, 
nea, la categoria 57 kg a luptat în forță 
și a reușit în cele din urmă să-și asi
gure victoria la puncte în fața lui Knit
ter (Polonia). In turul trei, M. Bolocan 
la categoria 63 kg. a avut un partener 
foarte dificil, pe iranianul Mirmalek, 
posesor al unei tehnici avansate și al 
unor procedee derutante. Sportivul nos
tru a terminat la egalitate, dar acest 
lucru a făcut să sporească aproape de 
maximum punctele rele pe care le-a 
acumulat (5) și astfel că numai victo.

riile prin tuș îl mai salvează de 
minare. La categoria 70 kg. V. Bular- 
ca a dispus de Kim le-Jong (Coreea 
de sud) cu un avantaj apreciabil de 
puncte. I. Țăranu la categoria 78 kg. 
nu <a reușit să treacă de dublul cam
pion mondial Kolesov (U.R.S.S.). Am
bii luptători fiind de valoare apropiată, 
meciul a luat sfîrșit cu un rezulfat de 
egalitate. în cadrul categoriei 87 kg. 
Gh. Popovici a pierdut nejustificat la 
puncte în fața lui Metz (Germania).
N. Martinescu, la categoria 97 kg., a 
avut un adversar valoros în Bulgarelli 
(Italia). Martinescu a fost superior din 
punct de vedere al forței reușind să-și

(Continuare In pag. 2—3)

Romînia

AGENDA J. O
18 OCTOMBRIE

ATLETISM — 200 m F serii și semifl- 
nole, lungime M calificări și finală, 800 
tn F serii, 50 km marș, ciocan finală, 
110 mg semifinale și finală, 80 mg 
serii, 400 m M semifinale, 5000 m fi
nală.

BASCHET — Jocuri în cadrul seriilor. 
BOX — Intîlniri eliminatorii.
CĂLĂRIE ?— Proba completă — fond.
CICLISM — Viteză — sferturi și reca

lificări, semifinale, finale (locurile 3—4 
și 1—2), cursa de urmărire pe echipe, 
serii.

FOTBAL — Sferturile de finală (Ger
mania — Iugoslavia, Romînia — Unga
ria, Cehoslovacia — Japonia și Ghana 
— Brazilia).

D. Pîr- 
o bună 
învingă 
minute, 
I. Cer-

Exerciții impuse M,

categorie : grea 
în cadrul grupe-

Intreceri elimina- 

de la platformă

GIMNASTICA
individual și pe echipe M.

HALTERE — Ultima
HOCHEI — Meciuri 

lor.
LUPTE CLASICE —

torii.
NATAȚIE — Sărituri

M finala, 200 m fluture M finala, 400 m 
liber F finală, 4x100 m mixt F finală, 
4x200 m liber M finală.

POLO — Jocuri în cadrul turneelor 
finale centru locurile 1—4 și 5—8.

SCRIMA — Concursul de spadă, indi
vidual, eliminatorii.

TIR — Proba de pistol liber, 60 de 
focuri.

VOLEI — Meciuri masculine șl femi
nine.

PARTICIPĂ AZI LA • < *
4 »

- - © ATLETISM — Hi© Popa în probai■* ”
- -de marș. " ’
- ► © BOX — Iosîf Mibalic boxează cu’“
-•■Fasolii (Italia), iar Ion Monea cu Kim * 
-•■(Coreea de sud). '

© FOTBAL — Romînia — Ungaria, în ’ *' 
’’’cadrul sferturilor de finală.
’ * © GIMNASTICA — Echipa Romîniei ,.
’*și componenții săi Ia exerciții impuse,»» 
’’pe echipe și individual (m). » »
„ „ © LUPTE CLASICE — Sportivii romîni--

participă în turul al IlI-lea. --
< k © POLO — Romînia — Belgia, în ca-< 
„►drul turneului final pentru locurile 5—8. " “
- - © TIR — Neagu Bratu și Gavrilă Ma- ’ “
«>-ghiar la proba de pistol liber.
-► © VOLEI — Romînia — Coreea de’*
-•■sud (masculin). **

ROMINI
FINALĂ:

Așa s-a terminat lupta între reprezentantul nostru Nicolae Puiu și rhode- 
zianul Vanderwold. Puiu și-a pus în funcțiune „stînga" și... iată rezultatulzianul Vanderwold. Puiu și-a pus in

Azi, pe traseul din șoseaua Nordului

Italia Bulgaria •••

Simbătă in cadrul 
eliminatoriilor pen
tru categoriile pană 

r și mijlocie mică, alți
' doi pugiliști romîni

■ — au făcut pași înseni-
___  nați spre semifina- 

..___ le. Ciucă și Puiu
,i]_ au fost urmați de

Constantin 
și Vasile

...CEL MAI INTERESANT CONCURS INTERNATIONAL DE VITEZĂ
CIRCUIT DIN ULTIMII ANI 1

PE

Amatorii curselor de viteză pe circuit 
au astăzi ocazia să asiste la cel mai 
interesant concurs din cîte a găzduit 
țara noastră în ultimii ani. Pe traseul 
din șoseaua Nordului se va da la ora 
10 startul într-o întrecere internațio
nală la care vor fi prezenti campioni 
din ROMINIA, ITALIA și BULGARIA. 
Interesează îndeosebi evoluția repre
zentanților noștri în compania cunos- 
cutilor motociolisti italieni LUCIANO 
GÂRAGNANI și FRANCO FARNE. 
Creditat cu numeroase succese în acti
vitatea internațională, Luciano Garag- 
nani ne-a făcut o strălucită demonstra-' 
ție a cunoștințelor pe care le posedă 
cu prilejul concursului de anul trecut. 
Așa după cum ne-a declarat, colegul 
său Franco 
mai prejos.

Alergătorii 
nov și Boris 
sari de valoare. Fără îndoială, vor face

Fame nu este cu

bulgari Alexandr 
Țvefkov sînt și ei

nimic

Stoia- 
adver-

totul pentru a se impune în compania 
motocicliștilor din Romînia și Italia.

Dintre motocicliștii din țara noastră 
se remarcă Traian Macarie, Ludovic 
Sabo, Iosif Popa, Gh. Ion, Mihai Pop, 
Ion Lăzărescu și Ștefan Florian. La 
concurs vor lua parte 47 de motocicliști.

Iată acum numerele de concurs pe 
care le vor purta principalii protago
niști : Tr. Macarie (52), I. Lăzărescu 
(66), Gh. Dragotă (87), L. Sabo (16), 
I. Popa (25), Alexandr Stoianov (449), 
Boris Țvetkov (448), T. Popa (17), 
Al. Datcu (46), M. Pop (17), Gh. Ion 
(33), E. Keresteș (30), P. Paxino (31), 
V. Sabo (26), I. Sasz (26). Motoci
cliștii italieni, superstițioși, n-au vrut 
să ne dezvăluie... secretul numerelor de 
concurs pe care le vor purta. Ei vor 
alerga la clasele 125 cmc, 175 cmc și 
250 cmc, iar Franco Fame va lua star
tul și la 350 cmc. Ordinea de desfășu
rare a
125 cmc
350 cmc
500 cmc

tinerii 
Crudu 
Mirza. Și acești doi 

romîni au trecut cu bine turul al doi
lea, ridicînd numărul victoriilor boxeri
lor romîni la 11 din cele 13 partide 
susținute. Avem In acest moment pa
tru candidați la medalii olimpice: 
Ciucă, Puiu, Crudu, Mirza.

Primul boxer romîn care a urcat ieri 
treptele ringului a fost mezinul echipei 
—Constantin Crudu. El a avut o mi
siune dificilă în fața finlandezului 
Limmonen dar... și-a îndeplinit-o. Boxe
rul finlandez este bine legat, posesor 
al unor lovituri foarte puternice. El l-a 
surprins de cîteva ori pe Crudu în pri
ma repriză și cu directe de stînga a 
atacat mereu și a acumulat avantaj. 
Bine sfătuit din colț, Crudu schimbă 
tactica in repriza secundă. Ca atacuri 
prin surprindere.

țuie din nou și-l surprinde deseori ca 
lovituri rapide pe Limmonen. Astfel se 
termină partida. Sportivii romîni care 
înaintea anunțării deciziei scandau in 
cor „Crudu 1“ „Crudu 1“ l-au răsplătit 
apoi cu vii aplauze, alături de ceilalți 
spectatori, pe tînărul nostru reprezen
tant.

în meciul următor „pana" noastră 
are o sarcină grea. Pentru a obține 
medalia de bronz el trebuie să-l învin
gă pe campionul european Stepașkin 
(Uniunea Sovietică).

Un meci foarte greu a avut de sus
ținut reprezentantul nostru la categoria 
mijlocie mică — Vasile Mîrza. El l-a 
iniilnit pe Elnahas Sayet (R.A.U.) — 
posesor al unei tehnici bune și foarte 
combativ. Cei doi au realizat un meci 
foarte disputat, în care au abundat lo-

(Continuare în pag. 2—3)

a acumulat avantaj. J. O. LA RADIO

întrecerilor este următoarea : 
(12 ture), 250 cmc (15 ture), 
(18 ture), 175 cmc (12 ture), 
(20 de ture).

prin surprindere, boxind in continuă 
mișcare, el îl „păcălește" pe Limmonen 
și cu „contre" precise îl temperează. La 
un schimb de lovituri, Crudu îi pla
sează o excelentă „stingă" la ficat 
care-l trimite la podea pe boxerul fin
landez. La reluare, Crudu insistă șl 
punctează, cîștigînd detașat repriza.

în ultimul rund, după o scurtă pe
rioadă de așteptare, Crudu se dezlăti-

ȘI TELEVIZIUNE
RADIO : emisiuni speciale la 
17,30 și 21,30 pe programul I. 

știri și rezultate vor fi trans- 
în cadrul radiojurnalelor.
TELEVIZIUNE: în jurul orei

La
orele 
Alte 
mise

La_________
17,30 emisiune specială cu aspecte 
de la întrecerile din ziua a opta.
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„Cursa recor
durilor a continuat 
sîmbătă pe stadio
nul Național din 
Tokio, da: într-un 
ritm mai lent de
ci t începuse. Acea
sta din cauza tim- 

— vîntul a bătut cu 
a stînjenit evident

pului nefavorabil 
putere — care 
desfășurarea probelor. Cu toate aces
tea, vechile recorduri olimpice au fost 
substantial îmbunătățite. Spre deosebire 
de primele zile, sîmbătă faveriții au cîș
tigat Iată, pe scurt, cîteva instantanee 
de la cele șase finale programate în 
cea de a patra zi a întrecerilor de 
atletism.

Finala probei de 400 m femei s-a 
soldat cu rezultate excelente și desigur 
că dacă vîntul n-ar fi stînjenit alergă
toarele, statisticienii ar ti consemnat și 
un nou record mondial. Australianea 
Betty Cuthbert a cișfigat la mare luptă 
în fața englezoaicei Ann Packer. Să re
ținem că învingătoarea a cucerit me
dalia de aur la iOO și 200 m la J. O. 
de la Melbourne. Specialiștii comen
tează ca o surpriză clasarea doar pe 
locul V a cunoscutei atlete sovietice 
Itkina, care a pierdut și recordul euro
pean în dauna englezoaicei Packer: 
52,2.

Disputată timp de două zile, proba 
de pentatlon femei a revenit tn mod 
așteptat recordmanei mondiale lrina 
Press, care a realizat totodată un nou 
record al lumii cu 5246 p. Pe locul II 
s-a clasat campioana olimpică ș? re
cordmana mondială de la... lungime, 
Mary Rand cu o performanță excelentă: 
5037. De remarcat că locurile 2 și 3 au 
fost decise în ultima probă — cea de. 
200 m — pînă atunci pe locul secund 
aflîndu-se Bîstrova. Vechea noastră cu
noștință de la Jocurile Balcanice, 
Draga Stamejcici a ocupai locul 5 cu 
un rezultat care constituie un nou re
cord iugoslav.

Ca și proba de IOC m, finala de 
200 m a revenit tot unui atlet de cu
loare, americanul Henry Carr. Dacă 
vîntul n-ar fi suflat cu 0.8 din față, 
s-ar fi realizat desigur nu numai un 
nou record olimpic ci și unul mondial 
— attt de mult așteptat. Campionul 
olimpic al probei de la Roma, italianul 
Livio Berutti s-a clasat pe locul 5.

Din 1962 neînvins în proba sa fa
vorită, belgianul Gaston Roelants a 
cîștigat fără emoții și primul său titlu 
olimpic, cu un nou record olimpic. Roe
lants a condus cursa tot timpul, între- 
cînd detașat pe ceilalți finaliști ai pro
bei. O mare surpriză este clasarea pe 
locul IV a atletului portughez Manuel 
Oliveira, puțin cunoscut pe plan in
ternational și care înaL.te de această 
finală olimpică nu se afle în primii 
20 din lume I

i,Uriașii” Dallas Long și Randy 
Mattson au ocupat primele do m locuri 
în proba de aruncarea greutății. Long 
cucerind medalia de aur iar compatrio
tul său pe cea de argint. Long a sta
bilit un nou record olimpic, iar Mattson 
un nou record mondial de juniori. Este 
pentru prima oiră în istoria atletismu
lui cînd doi atieți realizează în același 
concurs performanțe de peste 20 m I

Participînd pentru a patra oară la Jo
curile Olimpice, americanul Parry 
O’Brien s-a clasat pe locul... IV.

Proba de prăjină s-a încheiat foarte 
tîrziu, fiind deseori întreruptă în des
fășurarea ei de vîntul puternic care do- 
bora ștacheta. Americanul Hansen a 
cîștigat pînă la urmă întrecctez stabi
lind un nou record olimpic: 5,10 m. 
Trei săritori germani — Reinhard, 
Preussger și Lemnertz s-au clasat în 
primii șase, 
zător. John

Sîmbătă, 
nu am avut

In mod ca toiul surprin- 
Pennel a ocupat locul XI 
la probele programate, noi 
reprezentanți.

REZULTATE

m: 1. Betty Cuthbert (Aus- 
___ 1 ____"1 
Ann Packer (Anglia) 
european; 3. Juddy 

53,4; 4. Antonia
54,4; 5. Maria Itkina 
der Zwaard (Olanda)

FEMEI. 400 __ __ ___ . ________ ,
tralia) 52,0 — campioana olimpica, record 
olimpic stabilit; 2. ’ «
52,2 — nou record 
Amoore (Australia) 
Munkaksi (Ungaria) 
(URSS) 54,6; 6. Van
55.2.

PENTATLON : 1. Irina Press (URSS) 5246 
(10,7 — 17,16 — 1,63 — 6,24 — 24,7) cam
pioană olimpică — nou record mondial, 
record olimpic stabilit; 2. Mary Rand (An
glia) 5037; 3. G. Bîstrova (URSS) 4956; Mary 
Peters (Anglia) 4797; 5. Draga Stamejcici 
(Iugoslavia) 4790; 6. Helga Hohmann (Ger
mania) 4737.

BĂRBAȚI. 200 m. 1. Henry Carr (S.U.A.)
20.3, campion olimpic — record olimpic:
2. Paul Drayton (SUA) 20,5; 3. Edwin Ro
berts (Trinidad) 20,6; 4. Hary Jerome (Ca
nada) 20,7; 5. Livio Berutti (Italia) 20,8; 6- 
Marian Foik (Polonia) 20,8.

3000 m. obstacole : 1. Gaston Roelants
(Belgia) 8:30.8, campion olimpic — record 
olimpic; 2. Maurice Herrioth (Anglia) 8:32.4ț
3. Vladimir Beliaev (URSS) 8:33.8; 4. Ma
nuel Oliveira (Portugalia) 8:36.3; 5. George 
Young (SUA) 8:38.2; 6. Guy Texereau (Fran
ța) 8:38.6.

Greutate : 1. Dallas Long (SUA) 20,33;
campion olimpic — record olimpic; 2. 
Randy Mattson (SUA) 20,20; 3. Vilmos Var- 
ju (Ungaria) 19,39; 4. Parry O’Brien (SUA) 
19,20; Zigmond Nagy (Ungaria) 18,88; 6. Ni
colai Karasev (URSS) 18,86.

Prăjină : 1. F. Hansen (SUA) 5,10 — re
cord olimpic; 2. Wolfgang Reinhard (Ger
mania) 5,05 m; 3. Klaus Lemnertx (Ger
mania) 5,00 m; 4. Manfred Preussger (Ger
mania) 5,00 m;
(U.R.S.S.) 4,95 m; 6. Rudolf Tomașek (Ce
hoslovacia) 4,90 m.

5. Ghenade Bliznetov

(Urmare din pag. 1)

a- 
fi-

Ion Dumitrescu la tir, au ocupat 
■coloși loc cinci în clasamentele 
note respective.

încheiem scurta trecere în revistă 
asupra participării sportivilor ro- 
mîni la întrecerile zilei a Vlll-a con- 
semnînd victoriile categorice 
fote de poloiști și voleibaliști 
ciuole cu Olanda.

Duminică, alte examene 
îi așteaptă pe olimpicii noștri.

Pe primul plan, prin interesul stîr- 
nit și perspectivele spectaculare pe 
care le oferă, se situează meciul de 
fotbal dintre reprezentativele Romî- 
niei și Ungariei, în cadrul sferturi
lor de finală. Meciul este foarte im
portant pentru ambele echipe, a- 
vînd în vedere că învingătoarea își 
ya vedea netezit drumul spre finală, 
deoarece în semifinale urmează să 
întîlnească pe cîștigătoarea meciului 
Ghana — Brazilia, formații care 
pînă acum n-au dovedit o valoare 
ca aceea arătată de echipele Ger
maniei, Cehoslovaciei sau Iugo
slaviei.

Tn dorința de a furniza cititorilor 
amănunte în legătură cu pregătirile

repur- 
în me-

înotătorii australieni an dominat 
proba de 1500 m liber Lazar Bar

Saari—pe
zut-o“ pe Finneran cu o zecime de 
secundă mai bună. Clasament final: 
1. Donna Da Varona (S.U.A.) 5:18,7 
— campioană olimpică, 2. Sharon 
Finneran (S.U.A.) 5:24,1, 
Randall (S.U.A.), 5:24,2, 4. 
Holletz (Germania) 5:25,6, 
Mc Gill (Australia) 5:25.6, 
Heukels (Olanda) 5:30,3, 
Lonsbrough (Anglia) 5:30,5, 8. Marta 
Egervary (Ungaria) 5:38,4.

Mîine sînt programate ultimele fi
nale. La 200 m fluture bărbați pe 
cele opt culoare ale bazinului vor 
concura: Robie (S.U.A.) 2:09,3 — 
record olimpic, Berry (Australia) 
2:09,8, Riker (S.U.A.) 2:09,9, Schmidt 
(S.U.A.) 2:11,5, Hill (Australia)
2:11,9, Kuzmin (U.R.S.S.) 2:11,9, Ka- 
donaga (Japonia) 2:12,3, și Sherry 
(Canada) 2:12,9. In finala de 400 m 
liber femei s-au calificat: Marylin 
Ramenofski (S.U.A.) 4:44,7 — re
cord olimpic, Duenkel (S.U.A.) 
4:48,6, Stickles (S.U.A.) 4:49,3, Ker- 
ford (Australia) 4:52,2, Lilija (Sue
dia) 4:52,3, Long (Anglia) 4:54,5, Hu
ghes (Canada) 4:54,8. Cele 8 ștafete 
care vor lua startul la 4x200 m li
ber sînt: S.U.A. 8:09,0 — record 
olimpic, Germania 8:09,7, Suedia 
8:10,3, Japonia 8:10,4, U.R.S.S. 
8:14.5, Franța 8:17,0, Italia 8:17,8 
și Australia 8:18,3.

locul 7!Roy
Penultima zi a 

întrecerilor de la 
bazinul Metropo
litan a consemnat 
prima surpriză de 
mari proporții o

dată cu desfășurarea finalei la 1500 
m liber. Venit la Tokio sigur de vic
toria sa în proba de fond, Roy 
Saari — singurul înotător care co- 
borîse sub limita celor 17 minute 
— nu numai că a părăsit piscina 
fără nici o medalie, dar a încheiat 
proba cu un modest loc 7, la 28,1 
sec de învingător.

Australianul Robert Windle a fă
cut o cursă foarte rapidă și, la sfîr- 
șitul celor 30 de lungimi de bazin, 
a atins primul peretele într-un timp 
excelent: 17:01,7 (nou record olim
pic). La numai 1,3 sec în urma lui 
Windle a sosit tînărul american 
John Nelson (15 ani). Iată rezulta
tele complete ale probei : 1. Robert 
Windle (Australia) 17:01,7 — cam
pion olimpic, 2. John Nelson (S.U.A.) 
17:03,0, ~ .......................
17:07,1, 
17:18,2, 
17:22,4, 
17:25,3,
8. Jozsef Katona (Ungaria) 17:30,8.

Recordmana lumii, Donna Da Va- 
rona, a cucerit de o manieră cate
gorică medalia de aur. Ea a parcurs 
cele 4 stiluri în 5:18,7 (nou record 
olimpic), timp aflat la numai 3,8 
sec de cea mai bună performanță 
care îi aparține. Foarte disputată a 
fost însă medalia de argint. La sfîrșit, 
Sharon Finneran și Marta Randall 
au atins aproape în același timp pe
retele, dar cronometrele au „vă-

3. Allan Wood (Australia)
4. William Farley (S.U.A.)

5. Russel Phegan (Australia)
6. Sueki Sasaki (Japonia)

7 Roy Saari (S.U.A.) 17:29,8,

ECHIPA NOASTRA FEMININA DE FLORETA
A OCUPAT NUMAI LOCUL 5

Sîmbătă au conti
nuat întrecerile e- 
chîpelor feminine de 
floretă. In semifina
le, formația Unga
riei a 
cea a 
9-6, 
tativa 
dispus de echipa 
Italiei cu 9—5.

In acest fel, lm 
crurile au început 
să se limpezească; 
pentru locurile 3—4 
s-au întîlnit echipele Germaniei și Ita
liei. Au învins floretistele germane, cu 
?—5, un rezultat apreciat ca surpriză.

Pentru medalia de aur s-au întrecut 
echipele Ungariei (Sakovits, Rejto-Uj- 
îaki, Juhasz și Mendelyne) și U.R.S.S.

întrecut pe 
Germaniei cu 
iar reprezen-
U.R.S.S. a

(Gorohova, Samușenko, Prudskovg și 
Sișkina). A fost un meci viu disputat, 
o veritabilă finală de competiție olim
pică, în care trăgătoarele Ungariei — 
contînd în principal pe Rejto-Ujlaki și 
Juhasz — au cîștigat cu scorul de 
9—7.

Echipa Romlnlei a întîlnit formația 
Franței. Floretistele țării noastre au 
obținut victoria, în general, fără prea 
mari emoții: 9—6. Cu aceasta, forma
ția noastră s-a clasat pe locul 5. După 
o comportare departe de așteptări și 
de posibilități. -

Iată și clasamentul, general: 1. Un
garia — campioană ,, olimpică; 2. 
U.R.S.S.; 3. Germania; 4. Italia; 5. 
ROMÎNIA; 6. Franța'.

Duminică vor intra în concurs tră
gătorii înscriși în proba individuală de 
spadă (tururile eliniinatorii).

I! n

3. Marta
Veronika
5. Linda
6. Bettie
7. Anita

La categori 
migrea, haltei 
romin LAZĂL 
ROGA a avu 
la Tokio o co 
tare meritorie, 
tllnind ade 
deosebii de 
nici, reprezen 
tării noastre 

cu un rezultaiclasat pe locul V . ...._____
constituie un nou record al R. P. 
ne: 460 kg. (Vechiul record i-a 
ținut cu 455 kg, stabilit cu puțin 
înainte de a pleca la Tokio). In t 
ani, Lazăr Baroga și-a îmbunătăți 
țitor performanțele. Tn 1959 la < 
de la Varșovia, Baroga a realize 
kg. (locui 4), un an mai tirz 
„europene" a obținut la Milano 
kg. (locul 3) și in acest an la ~Mo. 
a ocupat locul 4 cu 440 kg. Act 
1. O. a realizat cu 20 kg. mai 
declt acum 3 luni la Moscova! 
Baroga,_ student la I.C.F., este i 
la Cisnădie, la 11 august 1937.

Campion olimpic a devenit Vlc 
Golovano» (U.R.S.S.) cu un nou > 
mondial: 487,5 kg (u. r. ii apar, 
cu 485 kg), lată rezultatele: 1. 
DIMIR GOLOVANOV (U.R.S.S.) 
kg. — campion olimpic. 2. Louis 
tin (Anglia) 475 kg. 3. Ireneus:

ION DUMITRESCU

Italianul Mattarelli
Ion Dum

Ieri, pe poligonul 
Tokorozawa, după 
trei zile de între
ceri foarte dispu
tate, au fost de
semnați medaliații 
olimpici la proba 
de talere aruncate 
din șanț — 200
bucăți. Pe primul loc s-a clasat 
TARELLI (Italia) cu 198 de 
lovite, rezultat foarte valoros cai 
trece cu 6 puncte cifra cu care I 
mitrescu a cucerit în 1960 medal 
aur la J.O. de la Roma. La a< 
ediție a Jocurilor, reprezentantul 
tru I. Dumitrescu a obținut un re

Spicuiri din participările la caiac-cano
La întrecerile de 

cafec-canoe parti
cipă sportivi din 22 

. de țări.
-’Iată cîțiva dintre 

“ sportivii sau echi- 
<pa jele cele mai cu
noscute care vor lua 

startul pe lacul . Saga mi. La caiac 1 
s-au înscris 19 coscurenți. Printre ă- 
ceștia se află reprezentantul țării noas
tre VERNESCU, danezul Hansen, ger

fotbaliștilor noștri, am făcut sîmbătă 
dimineață o vizită în satul olim
pic. Jucătorii tocmai urmau să ia 
parte la o scurtă ședință tehnică de 
pregătire a meciului cu Ungaria. In 
rîndul componenților lotului domnea 
optimism și încredere.

Ion Nunweiller, ne-a spus: 
„Sîntem conștienți de importanța a- 
cestvi meci și nu ne vom precupeți 
eforturile pentru a obține victoria. 
Trebuie să învingem și să terminăm 
cu „tradiția" că. nu putem trece de 
fotbaliștii maghiari în competițiile 
internaționale importante". Ceilalți 
băieți cu care am vorbit gîndesc la 
fel și sînt tot atît de hotărîți să 
lupte din răsputeri pentru calificarea 
în semifinale.

Starea fizică a jucătorilor este 
bună la ora actuală, deși după me
ciul cu Germania cîțiva dintre ei au 
fost accidentați. Mar îngrijorătoare 
a fost s area lui Pîrcălab, suferind 
de o gripă ușoară, dar care după 
numai două zile a intrat în progra
mul normal și mîine va fi prezent în 
echipă. De altfel, antrenorii lotului 
mi-au comunicat următoarea formație: 
DATCU — GREAVU, NUNWEILLER 
III, C. DAN, HALMĂGEANU —■

PETRU EMIL, GEORGESCU 
PIRCĂLAB, CONSTANTIN, IONESCU, 
CREINICEANU.

Meciul va avea loc pe stadionul 
Mitsuzawa din Yokohama și va fi 
----- _'j arbitrul Aschinazi din

ii

condus de arbitrul 
Izrael. •

Am stat de vorbă și cu antrenorul 
formației maghiare;, Karoly Lakat 
„Va fi un joc foarte greu — a spus 
el. Vom folosi aceeași formație din 
partida cu Iugoslavia".

Gimnaștii :ntră în concurs dumi
nică dimineață, participînd la exer
cițiile impuse. Sorții i-au plasat in 
grupa D, alături de cei din U.R.S.S., 
Bulgaria, Japonia și Cuba, precum 
și de cîțiva concurenți individuali.

In afară de fotbaliști și gimnaști, 
duminică vor mai concura boxerii, 
luptătorii, jucătorii de polo și volei, 
trăgătorii și mărșăluitorul llie Popa 
la proba de 50 km.

După cum se vede, o zi plină la 
capotul căreia sperăm să notăm și 
alte succese ale șoortivilor noștri. In 
orice caz, numeroasele telegrame dr> 
încurajare și felicitări, care continuă 
să sosească în fiecare zi la sediul 
delegației noastre din solvi olimpic.

îi stimulează pe sportivii noștri, car» 
simt astfel că gîndurile 
acasă sînt mereu alături de

i ■
★

celor de 
ei.

Karoly Lakat. 
i — a spus

Tn încheiere, să focem un 
lan| al zilei de

scurt bi- ț
, _ sîmbătă, în cursul

căreia s-au desfășurat pe diversele 
baze sportive nu mai puțin de 12 fk < 
nale. Au fost decernate 36 de me-; 
dalii, din care cele mai multe (lO-u-bs: j 
4 de aur, 4 de argint și 2 de bronz), 
au revenit sportivilor din S.U.A. C»» t< 
lalți mari protagoniști ai întrecerii;' ■ < 
sportivii sovietici, au cules și ei o 
bogată recoltă {2 medalii de aur, 2 '’ 
de argint și 2 de bronz). Australienii’ 
— reamintindu-și parcă prestigiul de 
care se bucură în notația mondială 
și pe care pînă acum nu prea și l-au 
confirmat îndeajuns — au cîștigat 
proba de 1500 m liber, iar campioana 
olimpică de acum 8 ani de la Mel
bourne, Betty Cuthbert, a oferit un 
frumos exemplu de longevitate spor
tivă, cucerind medalia de aur la 
400 m plat. Pentru englezi, oscilăm 
între a spune că a fost o zi bună 
sau o zi care nu i-a satisfăcut. Pen
tru că, aflați la patru probe în lupta 
directă pentru medaliile de aur, ei 
le-au ratat pe toate și au trebuit să 
se mulțumească cu cele de argint.

manul Suhrbier, suedezul Pet 
maghiarul Hess, sovieticul Pisari. 
La caiac 2 vor lua startul 16 ech 
Cuplurile Biicker, Sander (Germ 
Kaplaniak, Zielinski (Polonia), NI 
RA, IVANOV (Romînia), Sjo 
Utterberg (Suedia), Kalugin, Ha 
(U.R.S.S.), Szolossi, Meszaros (' 
ria) etc. La caiac 4 pariicipă 15 
paje, priritre care ROMÎNIA, G-n 
Polonia, Suedia. U.R.S.S. și Ur 
Ambarcațiunea suedeză este „con 
de Gerber, iar echipajul sovietic 
alcătuit din Ciujikov, Grișin, b 
Morozov.

La canoe 1 sînt prezenți 1’ 
curenți. Printre aceștia aminti 
IGOROV (Romînia), Eschert (G 
nia), Emanuelsson (Suedia), 
(Ungaria), Jiran (Cehoslovacia] 
niaev (U.R.S.S.) etc. La canoe 
lua startul 12 echipa le, printre 
SIDOROV, LIPALIT (Romînia), 
Bohle (Germania), Haiba, 5 
(Ungaria), Himici, Ostepkov (U.I 
etc.

f. -,t:

Teii luptătorii 
pentru tur

(Urmare din pag. 1)

adjudece victoria după sunetul < 
lui. La categoria grea. St. Stingu 
învins la puncte de Ragnor (Si 
Adversarul sportivului nostru a 
o apreciabilă diferență de greut: 
a fost mai greu ca Stingu cu 30 

Astăzi, în turul trei, luptători 
tri intră în concurs cu um 
punctaj negativ (la 6 puncte rek 
tivul este eliminat): D. Pirvulesc 
1. Cernea 3 p, M. Botocan 5 p (ii 
turul trei), V. Bularca 3 p, 1. .1 
3 p, Gh. Popov ici 5 p, N. Mari 
3 p. St. Stingu 5 p.

Alte rezultate: Categoria 87
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LAZĂR BAROGA

România — Olanda 3-0
A

A TREIA VICTORIE A VOLEIBALIȘTILOR ROMINI
Al patrulea meci 

— a treia victorie 
a reprezentativei 
masculine a țării 
noastre în turneul 
olimpic de volei, 
învinsa ei — O- 
landa, iar rezulta
tul — categoric : 
3—0 (9, 6, 13). Cu 
acest rezultat, am 
săltat un loc in 
clasament.

Vorbind despre 
meciul nostru de 
sîmbătă, trebuie 
spus că, deși nu au 
avut de cealaltă 
parte a ftleului un 
adversar care să
le dea foarte mult de lucru, voleiba
liștii romini au manifestat totuși sem
nele unei apropieri de valoarea lor 
reală, ei realizînd numeroase faze de 
mare spectacol. Păcat însă că — în

— ei nu se concentrează su- 
de-a lungul întregii partide,

William 
LAZAR 
460 kg.

(Polonia) 467,5 kg. 4. 
h (S.U.A.) 467,5 kg. 5. 
OG A (R. P. ROMINA) 
pad Nemesanyi (Ungaria) 460 kg. 
ezultat egal, halterofilul mai ușor 
:t favorizat. Azi se desfășoară in
rile la ultima categorie: grea, la 
favor iți sini Juri Vlasov și Leonid 
inski.

ir in proba de talere
se locul V

comportîndu-se la valoarea lui 
uită. Cel mai bun punctaj al lut 
cest an este de 194 p, cu un punct 
puțin decît a reușit să obțină la 
>.
a, păcate, nu putem vorbi în ter- 

favorabili și despre cel de al 
a concurent romîn la această probă, 
rghe Enache. în timp ce în eon- 
irile din acest an el a obținut per- 
anțe de valoare internațională, 
p, la Tokio ne-a dezamăgit, cla- 
i-se pe un loc foarte slab.
ă rezultatele tehnice: 1. Matta- 

(Italia) 198 p; 2. Senicev 
•S.S.) 194 p; 3. William (S.U.A.) 
p; 4. Rossini (Italia) 194 p; 5.

DUMITRESCU (ROMÎNIA) 
>. ...33. Gh. Enache 182 p.

1 i..( .

Azi șe; desfășoară proba de pistol 
zie la care participă doi sportivi 
ii: Bratu Neagu și Gavrilă Ma-

(Urmare din pag. 1)

de puternice. Mirza calm, stăptn 
ne, a pus stăptnire pe centrul rin- 

și a contrai eficace la fiecare 
al adversarului. In repriza secun- 
iaurt simjindu-se depășit a aruncai 
ptă toate rezervele sale, dar Mirza 
emperat cu directe de dreapta. La 
fel de lovitură lui Sayet i s-a „des-

i s-an calificat
Ia „clasice*1
balov (Bulgaria) învinge la puncte 
unkaVi’ (Finlanda), Selekman (Tur- 
dispune la puncte de Robelt (El- 

t) • categoria 97 kg — Wilfried 
-mania) întrece la puncte pe Kasa- 
(Bulgăria), James (S.U.A.) în- 

e prin tuș pe Taisto (Finlanda), 
toii (U.R.S.S.) învinge la puncte 
(menii (Cehoslovacia), Kozma (Un. 
a) întrece la puncte pe Kaplan 
via) care este eliminai din cott- 
. (Sportivul turc este de mai multe 
medaliat al campionatelor mon- 

')•
stăzi, în turul trei participă toți 
Sforii noștri prezenti la întrecerile 
i.

general 
ficient 
ceea ce le scade din randament. Îm
potriva Olandei au jucat toți comp-o- 
nenții echipei, în afară de Grigorovici 
și Schreiber. A arbitrat Yazukava (Ja
ponia).

In principala întîlnire a etapei de 
sîmbătă, echipa U.R.S.S. și-a menținut 
poziția de lider fără să-și strice set- 
averajul, întrecînd deci cu 3—0 (9, 13, 
11) Ungaria.

Cehoslovacia, cealaltă echipă neîn
vinsă încă, a făcut primul său 3—0, 
în fața S.U.A., care însă a realizat 34 
de puncte: 7 în primul, 13 în al doilea 
și 14 în cel de al treilea set

Cu două locuri a urcat în clasament 
Japonia, prin rezultatul de 3—1 (10, 
12—15, 6, 10) reușit în meciul cu Bul
garia.

In fine, în al cincilea meci masculin 
de sîmbătă, Brazilia i-a trecut lanterna 
Coreei de sud, de care a dispus cu

3—1 (12, 8, 14—16, 4) și care e greu 
de crezut că va mai părăsi locul ultim.

Singura partidă disputată In cadrul 
turneului feminin, U.R.S.S. — S.U.A., 
a luat sfîrșit cu victoria firească a pri
mei echipe: 3—0 (1, 8, 7).

Clasamentele celor două competiții 
se prezintă astfel înaintea etapei de 
duminică:

Campioni 
olimpici

ATLETISM — 400 m (f): BETTY
CUTHBERT (Australia) 52,0 —

IRINAPentatlon :
5246 p — record 
(m): H.
record

CARR 
olimpic.

La baschet

Campioana
S. U. A.-Brazilia

învinsă la scor
86-53 (46-22)

Cu un deosebit 
interes a fost aș
teptată ieri parti
da dintre echipele 
S.U.A. — cîștigă- 
toare a tuturor e- 
dițiilor J. 
pină acum 
Brazilia 
campioană 
dială. 
liștii 
practicat un 
de înaltă 
surclasîndu-și 
și simplu adversa
rii. La pauză, echi
pa S.U.A. avea un 
puncte, datorită jo- 
al lui Shipp și

O. de 
— fi 

actuala 
moa- 

Bascbetba- 
americani au 

joc 
clasa

pur

avantaj de 24 de 
cuini exceptional __ _____
Bradley, iar după reluare americanii 
și-au mărit continuu avantajul, termi- 
nînd învingători cu scorul de 86—53 
(46—22). în urma acestui rezultat, _ 
chipa S.U.A. se menține neînvinsă în 
fruntea seriei, iar Brazilia (deși se a- 
flă la egalitate cu Iugoslavia) se 
califica probabil în turneul final da
torită victoriei directe din zioa a 
doua.

Și echipa Uniunii Sovietice a reali
zat cea de a 6-a victorie consecutivă 
asigurîndu-și calificarea în burneu] fi
nal. Basehetbaliștii sovietici au ' învins, 
mai greu decît era de așteptat, echi
pa Poloniei cu 74—65 (38—-25).

e~

▼a

Dintre surprizele zilei cităm victo
ria neașteptată a Japoniei asupra Ita
liei cu scorul de 72—68 (32—32).
Datorită acestui surprinzător insucces, 
„azurii" nu mai au șanse să se cali
fice în turneral final. Ei întîlnesc mîi- 
ne formația U.R.S.S. (pe care în mod 
normal nu o pot învinge), în timp ce 
echipa din Porto Rico — învingătoare 
asupra Canadei cu scorni de 88—69 
(45—31) — va juca cu Ungaria. Cu 
rezultate surprinzătoare s-au încheiat 
și meciurile Ungaria — Mexie 69—61 
(31—30) și Finlanda — Peru 63—59 
(30—32). Alte rezultate: Iugoslavia 
— Coreea de sud 99—66 (47—32) ; 
Uiwguay — Australia 58—57 (30—29). 
Iată cum arată clasamentele înaintea 
ultimelor jocuri din serii: Seria A: 
U.R.S.S. 12 p, 2. Italia 8 p, 3. Porto 
Rico 8 p, 4. Polonia 6 p. 5. Japonia 
6 p, 6. Ungaria 4 p, 7. Mexie 4 p, 8. 
Canada 0 p; Seria B: 1. S.U.A. 12 p, 
2. Brazilia 8 p, 3. Iugoslavia 8 p, 4. 
Uruguay 6 p, 5. Finlanda 6 p, fi. 
Australia 4 p, 7. Peru 4 p, 8. Co
reea de sud 0 p
se consideră victoria directă dintre e- 
cbipele în cauză).

0a punctaj egal

record olimpic. 
PRESS (U.R.S.S.) 
mondial. 200 m 
(S.U.A.) 20,3 —
3 000 m obstacole : G. ROELANTS 
(Belgia) 8:30,8 — record olimpic. 
Greutate : D. Long (S.U.A.) 
m — record olimpic Prăjină : 
HANSEN 
olimpic.

MASCULIN

4 4 0 12: 0 
5
5
6
7
8

1. U.R.S.S.
2. Cehoslovacia
3. Romînia
4. Ungaria
5. Japonia
“ S.U.A.

Bulgaria
Brazilia
Olanda 
Coreea de sud

FEMININ

6.
7.
8.
9.

10.

1. 
2.
3.
4.
5.

4 4 0
4 3 1
4 2 2
4 2 2
4 2 2
4 1 3
4 1 3
4 1 3
4 0 4

180: 99 8 
235:211 8 
178:146 7 
182:180 6 
189:166 6 
166:185 6

9 209:213 5
173:197 5
145:203 5
148:205 4

:10
11

CICLISM 
J. DALER

20,33
F.

(S.U.A.) 5,10 — record

— Urmărire individuală: 
(Cehoslovacia).

4 4 0
3 3 0
3 2 1
3 1 2
4 0 4
3 0 3 

ETAPEI

12: 0 
9: 0 
6: 3
3: 6 
0:12 
0: 9

180: 52 8
135: 35 6
109: 84 5
74:102 4
54:180 4
36:135 3

DUMI-

U.B.S.S.
Japonia 
Polonia
Romînia
S.U.A.

6. Coreea de sud

PROGRAMUL
NICA t Romînia — Coreea 
hoslovacia — U.R.S.S., Ungaria — 
Brazilia, Bulgaria — Olanda, Japonia 
— S.U.A. în competiția masculină și 
Japonia — Polonia în cea feminină.

Fetele noastre reintră în întrecere — 
întîlnind Coreea de sud — luni, cînd 
reprezentativa masculină a Romîniei 
va juca cu Ungaria.

HALTERE — Ca», semigrea : V.
GOLOVANOV (U.R.S.S.) 487,5 kg. 
— record mondial.

DE
de sud, Ce-

liber (m):
17:01,7 — 
mixt (f) :

NATAȚIE — 1500 m 
B. WINDLE (Australia) 
record olimpic. 400 m 
DONNA DA VARONA (S.U.'Ă.) 
5:18,7 — record olimpic.

SCRIMĂ — Floretă femei, echipe:
UNGARIA.

TIR — Proba de talere: E. MAT-
TARELLi (Italia) 198 p — record 
olimpic.

Poloiștii au învins

jastre a > 
formația 
ale cărei '—

romini
echipa Olandei

Echipele de polo 
participante la 
turneele finale 
pentru locurile 
1—4 și 5—8 și-au 
disputat ieri pen
ultima etapă care 
a cuprins meciuri 
decisive pentru 
ambele grupe.

Reprezentativa 
țării noastre a 
jucat cu 1 ___ _ __ _
Olandei, ale cărei '—
rezultate anteri
oare (6—4 cu S.U.A. în turneul pre
liminar și înfrîngere la limită, 5—6, 
în partida cu Ungaria din semifi
nale) o indicau drept un adversar 
periculos. Poloiștiî romîni au intrat 
însă hotărîți să învingă și, și-au asi-

din prima repriză un avan»

Din nou surpriză la ciclism
 ■ --

• CAMPIONUL MONDIAL J1M GRO EN ÎNVINS 
OBOSIT, ITALIANUL A CEDAT IN FINALĂ •
• TOȚI „AȘII" CALIFICAȚI ÎN SFERTURILE DE FINALA LA VITEZA

DE GIORGIO URSI • 
CE FAC ITALIENII i

Deși rănii, boxerul egip- 
continuare (de multe ort 
capul, fapt pentru care 
avertisment) dar Mirza.

eu

chis" arcada, 
tean atacă in 
periculos cu 
primește și
calm, îi oprește toate încercările 
lovituri puternice' de intimpinare. Toți 
cei 5 arbitri dau învingător pe Vasile 
Mirza! ' '

In turul următor, deci în sferturi de 
finală, Mirza il tntîlnește pe polonezul ■ Groen (Olanda). A fost o luptă ex- 
Grzesiak.

Meciul lui fon Monea cu sud-coreea- 
nul Kim 'â fost arhinat, împreună eu 
alte meciuri, pentru duminică.

Tot duminică, in cadrul categoriei 
ușoare, I. Mîhali'c boxează cu italianul 
Fasolit

Alte rezultate: cat. pană: Tim Tun 
(Birmania) b.p. Andeh (Nigeria), 
Schultz (Germania) b.p. Waringe (Ke
nya), Broown (S.U.A.) b.p. Khri (Cam- 
bodgia), Guttman (Polonia) b. ab. 
Takayama (Japonia); cat. mijlocie 
mică: Gonzales (Franța) b. p. Masuda 
(Japonia); cat. semigrea: Schlegel 
(Germania) b. p. Mugwanya (Uganda), 
Pinto (Italia) b. p. Lubbers (Olanda), 
Nikolov (Bulgaria) b. p. Thebault 
(Franța).

Velodromul de la 
Hachioji Continuă' 
să producă... sur
prize. După ce 
Sercu i-a... suflat 
lui Trentin medalia 
de aur la 1 000 m 
cu start de pe loc,

ieri am asistat la o nouă surpriză. In 
proba de urmărire individuală s-au 
desfășurat semifinalele. Italianul Gior
gio Ursi l-a întîlnit — în prima semi
finală — pe campionul mondial Tini

traordinară în care italianul a ‘făcut 
risipă de energie și — m îinăl șt-a 
învins redutabilul adversar. Ursi — 

■ 4:56,64 (I) — Groen — 5:01.36. Felici
tat de toată lumea, italianul se și vă
zuse cu medalia de aur... In buiimar. 
Mai ales că în cealaltă semifinală ce
hoslovacul Jiri Daler, deși își Intrecuse 
adversarul (lsaksoon — Danemarcă), 
realizase un timp inferior performan
ței lui : 4:59.57. Dar... Giorgio Ursi a 
fost învins în finală. Așa cum declara, 
el și-a consumat toate forțele în lupta 
cu campionul lumii și n-a mai avui 
resurse pentru finală. Timpi: Daler 
— 5:04,75, Ursi — 5:05,96. Descurajat, 
Tim Groen a pierdut și lupta pentru 
locul 3. Clasamentul final arată ast
fel: 1. J. DALER (RSC) — campion 
olimpic: 2. G. Ursi (Italia): 3. Isak- 
sson (Danemarca); 4. T. Groen (Olan, 
da). Specialiștii de aici se întreabă în 
mod firesc: ce fac italienii ? Mari fa- 
voriți la probele de ciclism, ei n-au 
cîșiigat nici o medalie de aur din cele

trei distribuite pînă acum. Elio Rime- 
dio — antrenorul principal al echipei 
Italiei — a spus însă : „Să așteptăm ! 
Mai sînt destule probe și noi avem 
finiș..."

Tot ieri a început șl proba de vi
teză. In serii și recalificări n-au fost 
surprize prea mari astfel că în sfertu
rile de finală sînt prezenti toți așii 
vitezei : Daniel Morelon (Franța), Ser
gio Bianchetto (Italia). Pierre Tren- 
tin (Franța), Patrîk Sercu (Belgia), 
Giovanni Pettenella (Italia), Mario 
Jiminez (Columbia), Vzbyslaw Zajac 
(Polonia) șl Willi Fiiggerer (Germa
nia).

gurat
de două goluri. Următoarele două 
reprize au fost mai echilibrate, dar 
reprezentanții țării noastre au reu
șit totuși să se distanțeze cu încă un 
gol, iar în ultima parte a meciului 
au mai înscris două puncte, reali
zînd astfel categoricul scor de 6—1 
(2—0, 1—1, 1—0, 2—0). Romînia a 
prezentat lotul obișnuit, mai puțin 
Zahan, accidentat la meciul cu 
U.R.S.S. Au înscris Mărculescu 
Grințescu, Szabo și Firoiu, respec
tiv Vriend. în celălalt meci al tur
neului pentru locurile 5—8, forma
ția Germaniei a trecut prin mari 
emoții în partida cu Belgia. Poloiștii 
germani au fost conduși cu un punct 
timp de trei reprize și de-abia în 
ultima au reușit să egaleze și apoi 
să înscrie încă două puncte, obți- 
nînd rezultatul final de 5—3 (0—1< 
1_1, i—i, 3_o).

în urma acestor rezultate, echipa 
țării noastre are cele vnai mari 
șanse de a-și păstra locul 5, identic 
cu cel ocupat în I960 la J.O. de la, 
Roma.

în turneul pentru locurile 1—4) 
echipa Iugoslaviei a învins repre
zentativa U.R.S.S. cu 2—0 (0—Oî j
0—0, 2—0, 0—0) și are mari șanse dej 
a cuceri medalia de aur. în același1* 
turneu, Ungaria a învins Italia cu 
3—1 (0—0, 0—1, 2—0, 1—0). AU mar
cat Bognar, Domotor, Rusoran ; res
pectiv Cevasco. întîlnirile Iugosla
via — Italia și Ungaria — 
vor stabili clasamentul 
acum se prezintă astfel :
1.
2.
3.
4.

Iugoslavia 
Ungaria 
U.R.S.S. 
Italia

final
U.R.S.S.'

care

2 1 1 0 8:4 J; 
2 1 1 O 7:5
2 1 0 1 2:2 2:
2 0 0 2 1:5 O

■».

CRONICI ȘI COMENTARII DE LA > 
TRIMISUL NOSTRU SPECIAL J JȘI DE LA AGERPRES

ALTE REZULTATE
PRIMA „MANȘA" ÎN PROBA COM

PLETA DE CĂLĂRIE

zile 
în-

După dona 
s-au încheiat 
trecerile de dresaj 
din cadrul probei 
complete de călă
rie. Pe primele

locuri s-au clasat : 1. Fritz
(Germania) 32 p. ; 2.
Samuel Johnson (Anglia)

3. Carlos Alberto Morato-
(Argentina) 42 p; 4. James Bo-

cinci
Ligges
Reuben
35 p. ;
rio
bert Templer (Anglia) 42,67 p; 5.
John Michel Piumh (SUA) 42,67

Competiția continuă dștiinieă era 
proba de fond și se va încheia cit 
întrecerea de obstacole.

TURNEUL HOCHEI PE IARBA

în cadrul între-* 
cerii de hochei pe*! 
iarbă s-au disputaț 
următoarele par
tide: Spania —■
Germania 1—11* 
(0—0). Olanda 

Hong Kong 
0 (4—0) și In-* 

— Malayîg 
3—1 (1—0), .



Programul 
manifestațiilor sportive 

din Capitală
AZI

TENIS. Terenurile Progresul și Știința, 
de la orele 8,30 șl 15 : meciurile 
Steaua — Dinamo șl Știința — Progre
sul în cadrul campionatelor republi
cane.

FOTBAL. Stadionul „23 August", ora 
13.45; Flacăra roșie București — Pro
gresul București (camp, jun.); ora 15,30: 
Progresul București — Dinamo Pitești 
(cat. A); stadionul Politehnica, ora 
10,30: Știința București — C.F.R. Paș
cani (cat. B); ora 12,15: Știința Bucu
rești — Marina Mangalia (camp. Jun.); 
teren Veseliei, ora 10,30: Dinamo Vic
toria București — Unirea Râcari (cat. 
C); ora 12,30: Dinamo Victoria Bucu
rești — Farul Constanța (camp. Jun.); 
stadionul Giulești, ora 11 s Rapid Bucu- 
reștl — Rapid Mizil (camp. Jun.); ora 
12,45: Tehnometal București — Elec
trica Constanța (cat. C); stadionul Di
namo, ora 11: Dinamo București — 
Portul Constanța (camp. Iun.); teren 
Steaua, ora 11: Steaua — S.S.E. Ploiești 
(camp. Jun.); teren C.P.B., ora 10,30: 
CI. sp. școlar București — Tehnometal 
București (camp. Jun.).

BASCHET. Sala Giulești, de Ia ora 
8,30: Progresul — Aurul Brad (m. II), 
Progresul — Mureșul (f. I), Rapid — 
Știința Constanța (f. I), Rapid — 
C.S.M.S. Iași (m. I); sala Floreasca, de 
la ora 8,30: Olimpia — I.C.O. (f. II), 
I.C.F. — A.S.A. Cluj (!. II), I.C.F. — 
Știința Craiova (m. II), Steaua — Po
litehnica Cluj (m. I), meciuri în cadrul 
campionatelor R.P.R.

RUGBI. Stadionul Progresul, ora 9: 
Progresul — Dinamo; stadionul Cons
tructorul, ora 11: Constructorul — Grl- 
vița Roșie, meciuri în cadrul campiona
tului republican.

HANDBAL. Teren Steaua, de Ia oTa 
10: Electromagnetica București — Ști
ința Galați (f). Steaua — Dinamo Ba
cău (m); stadionul Tineretului, de la 
ora 16: Știința București — S.S.E. Plo
iești (I.), Confecția București — Mureșul 
Tg. Mureș (1), meciuri în cadrul cam
pionatelor R.P.R.

CICLISM. Velodromul Dinamo, de Ia 
ora 10: Hnala campionatului republican 
de demifond. Programul va fi comple
tat cu o serie de probe de ciclism pe 
pistă.

MOTOCICLISM. Șoseaua Nordului, de 
la ora 10 : concurs Internațional de 
viteză pe circuit cu participarea spor
tivilor din Italia, R. P. Bulgaria șl țara 
noastră

• Meteorologii faponezi se pare că 
nu au șanse să clștige... o medalie de 
aur. De ce? Pentru perioada „Jocuri
lor" ei au pronosticat numai' vreme fru
moasă. ceea ce nu s-a prea potrivit 
cu realitatea, multe zile fiind înourate 
sau chiar ploio'ase.

• Poliția japoneză îl caută de zor 
pe cel care a vîndut un bilet de in
trare la festivitatea de deschidere a 
J.O. cu 500 de dolari I Deocamdată a 
fost găsit însă numai... cumpărătorul: 
un turist american.

• Ddacikov, antrenorul săritorilor 
sovietici, referirtdu-se la unele rezultate 
sub așteptări ale lui Brumei, a dat 
următoarea explicație: Brumei a în
cercat, in mod inutil, un stil nou. Cînd 
a folosit vechea sa tehnică — încă 
înainte de plecarea la Tokio — a sărit 
ta antrenament 2,24.

® Cit privește pe Savlakadze. acesta 
a declarat: „Mă simt mai tînăr declt 
la Roma. Lucrarea mea de diplomă va 
trata despre „menținerea formei spor
tive" și am datoria să dovedesc la 
Tokio că stau bine și cu practica, nu 
numai cu teoria".

• Moda la actuala ediție a J.O. 2 
La festivitatea de deschidere a predo
minat culoarea ‘albastră. Nu mai puțin 
de 38 de delegații au defilat in îmbră
căminte albastră de toate nuanțele.

Sportivele engleze și germane nu 
prea au fost bucuroase constatînd că 
taioarele lor aveau ‘aceeași culoare: 
vișinie. Mai ales că defilau unele după 
altele. Ce vreți, și pe stadion femeia 
rănune femeie!

• Portul Yokohama este amenințat 
de o... paralizie aproape totală. Din 
ziua cînd a început Olimpiada n-a mai 
plecat nici un vapor — nici de marfă 
nici de pasageri. Căpitanii vaselor mo
tivează că s-au ivit stricăciuni neaș
teptate la motoare, că nu se poate ieși 
In larg din cauza furtunilor etc. eta.

Azi—etapa a Vlll-a a campionatului de fotbal

Un „buchet" de jucători în luptă pentru balon. Fază din meciul Progresul 
București — Dinamo Pitești disputat în sezonul trecut

SIBIU: Noi campioni 

ai țârii la călărie
La Sibiu, s-au desfășurat recent în

trecerile din cadrul campionatului re
publican de călărie la proba completă. 
La categoria mijlocie, primul loc și 
titlul de campion republican a revenit 
lui Virgil Bărbuceanu (Steaua) — 
cu Severin — care a totalizat +208,6 p. 
Cel de al doilea titlu de campion, la 
categoria ușoară, a fost cîștigat de 
Dumitru Roșea de la C.S.M. Sibiu care, 
cu Mangalia, a totalizat — după cele 
trei zile de concurs — 147,6 p. Cam
pionatele au fost bine organizate și au 
subliniat un nivel satisfăcător al con- 
curenților în proba de dresaj și un 
progres la fond și obstacole.

în penultima etapă 
a campionatului republican de rugbi
Mîine, în penultima etapă a "Campio

natului republican de rugbi sînt pro
gramate cinci meciuri (cel de-al șa
selea, Steaua — Gloria, a avut loc 
sîmbătă. încheindu-se cu victoria spor
tivilor militari: 15-9.

La București, Progresul va juca cu 
Dinamo, iar Constructorul cu Grivița 
Roșie. Două meciuri în perspectivă, la 
fel de interesante. Primul prezintă in
teres în special pentru dinamoviști care 
au nevoie neapărat de o victorie 
pentru a se menține in vecină
tatea liderului. în cel de al 
doilea, rezultatul nu va influența 
prea mult clasamentul; în schimb este 
vorba de un meci de tradiție, în care 
(totdeauna) cele două competitoare au

Adevărul este că și marinarii vor să 
v'adă Olimpiada I

• într-unul din geamantanele de
legației engleze s-au aflat 300 de bu
letine de vot. Sportivii englezi au par
ticipat astfel și ei la ^alegerile de zilele 
trecute cîștigate de laburiști.

• Un lucru puțin obișnuit: patru 
frați într-o echipă olimpică I Este vorba 
de Rene, Râul, Frederico și Juan 
Difarte, care fac parte din selecționata 
de baschet a statului Peru.

• Cel mai virstnic sportiv din lotul 
japonez este călărețul Okabe, în virstă 
de 51 de ani, de profesie funcționar.

• Următorii atleți au cucerit din nou 
la Tokio medalia olimpică de aur: — 
Iolanda Balaș, Peter Snell (Noua Zee- 
landă), Iosef Schmidt (Polonia) și Al.

Caleidoscop olimpic
Oerter (S.U.A.). Alți medaliați la 
Roma, ca Ozolina, Bolotnikov, Golub- 
nici, nu au obținut primul loc la Tokio.

• Singurul sportiv aflat la Tokio care 
locuiește în satul olimpic în aceeași ca
meră cu soția sa este australianul Ron 
Clarke. „Am venit aci cu soția pentru 
a mă simți ca acasă. Soția mea a fost 
atletă, dar din superstiție nu vine la în
trecerile la care concurez. In acest timp 
preferă să-mi pregătească mîncarea..."

• Printre ziariștii sosiți la Tokio 
se află și italianul Roberto Patrignani. 
El a venit în capitala Japoniei după 
un voiaj de... trei luni, efectuat cu un 
scuter. Ziaristul a parcurs in felul 
acesta 12999 km, străbătlnd 30 de țări 
din Europa și Asia.

• Iuri Vlasov, recordmanul mondial 
absolut la haltere, este — după cum 
se știe — inginer mecanis. în timpul 
liber, pe atlet îl pasionează literatura.

După ce timp de trei săptămîni (de 
la etapa a V-a) n-au mai avut prilejul 
să asiste la meciuri de categoria A, bu- 
curestenii amatori de fotbal se vor în
drepta azi spre stadionul „23 August 
unde PROGRESUL BUCUREȘTI și 
DINAMO PITEȘTI își vor disputa șan
sele cu începere de la ora 15,30.

•Tocul dintre aceste două formații se 
anunță deosebit de pasionant, întrucît 
bucureștenii, care ocupă ultimul loc în 
efesament, au neapărată nevoie de 
puncte, iar piteștenii aflați pe poziția a 
treia, doresc să-și mențină locul frun
taș. Dinamo Pitești se prezintă în Ca
pitală ou o carte de vizită de invidiat 
(în primul rînd de ... Progresul I) î nu 
a pierdut nici unul din ultimele patru 
meciuri disputate. Echipa piteșteană, 
după cum ne-a declarat chiar antreno
rul ei, este hotărîtă să-și continue seria 
victoriilor.

pus accentul pe latura spectaculară. în 
plus, vom avea prilejul să-i vedem la 
lucru pe cîțiva din rugbiștii selecționați 
pentru meciurile cu R.F.G. și Franța 
(Nedelcu, Wusek, Iliescu, Moraru, M. 
Rusu și alții).

In două din cele trei meciuri pro
gramate în provincie se va decide 
„soarta" echipelor care vor retrograda i 
Știința Petroșeni — Ancora și Rulmen
tul Bîrlad — Știința Timișoara. Ame
nințate direct sint formațiile Ancora 
Galați și Știința Timișoara.

Un singur meci pare să aibă o des
fășurare calmă, cel de la Cluj dintre 
Știința și C.S.M.S. Iași, formații aflate 
la mijlocul clasamentului și deci scu
tite de... probleme.

Vlasov a și publicat cîteva schițe și 
povestiri în revistele sovietice, iar nn 
fragment a fost reprodus și în ziarul 
nostru. Acum Vlasov intenționează să 
scrie cartea Jocurilor Olimpice de la 
Tokio. In realizarea acestui proiect el 
are un concurent: pe săritorul în înăl
țime Robert Savlakadze. înaintea ple
cării la Jocuri editura căreia i se adre
saseră cei doi autori a răspuns 1

— îl vom prefera, bineînțeles, pe 
campionul olimpic.

Dar ce se întîmplă dacă ambii vor 
cuceri medalia de aur...

• Sînt feluri și feluri de omogeni
tate. Echipa de hochei pe iarbă a 
Indiei, spre exemplu, are în echipă nu 
mai puțin de nouă jucători cu numele 
Singh !

• Majoritatea sportivilor preferă, la 
cumpărături, amintirile ușoare și puțin 
voluminoase, fapt explicabil dacă ne 
gîndim că majoritatea călătoresc cu 
avionul. Halterofilul belgian Serge 
Reding a făcut însă notă discordantă: 
a achiziționat un „Budh'a" care cîntă- 
rește exact cit și el, adică... 115 kg. 
Indiscutabil, un „record" olimpic greu 
de depășit...

• Halterofilul Imre Foldi (Ungaria) 
a fost nevoit să slăbească foarte mult 
pentru a nu depăși greutatea regula
mentară. El s-a răzbunat însă în ziula 
de după concurs: a crescut în greu
tate cu 5 kg.

• Lustragiii din satul olimpia au 
mult de lucru. Prețul fixat pentru văc- 
suirea unei perechi de pantofi a fost 
de 50 de yeni. Acest preț a fost iasă 
stabilit în raport cu dimensiunile miei 
ale pantofilor purtați de japonezi (nu-

La antrenamentele efectuate în ulti
ma vreme de formația Progresul, Titus 
Ozon și Eugen Iordache au pus accen
tul pe îmbunătățirea atacului, compar
timentul cel mai deficitar care, de la 
începerea actualului campionat, n-a 
reușit să marcheze decît 4 goluri. Fot
baliștii din str. Dr. Staicovici sînt dor
nici de o victorie, de o cotitură în ge
neral în comportarea echipei lor. Așa
dar, meciul de azi se anunță deosebit 
de echilibrat, Progresul avînd de partea 
sa avantajul terenului și al „galeriei", 
Dar, pentru o victorie nu-i suficient nu
mai atî-t...

în țară se vor disputa trei partide 
și anume i Iași: C.S.M.S. — ȘTIINȚA 
CRAIOVA; Cluj: ȘTIINȚA — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV; Constanța: 
FARUL — PETROLUL PLOIEȘTI.

Fotbaliștii bucureșteni 
au jucat în R.S.F. Iugoslavia

Selecționata bucureșteană, alcătuită 
din jucători ai cluburilor sportive Ra
pid, Dinamo și Steaua, a jucat ieri în 
R.S.F. Iugoslavia cu formația Vojvo- 
d-ina Novisad. Jucătorii iugoslavi au 
cîștigat partida cu scorul de 2-0 (0-0).

Concursul de atletism de la Piatra Neamț
Pe frumosul stadion din Piatra 

Neamț s-au desfășurat recent în
treceri atletice la c'are au luat 
parte și numeroși sportivi frun
tași din București.

Dintre rezultatele obținute, remarcăm 
performantele realizate de P. Cio
banii (10,7), M. Isbășescu (10,8) la 
100 m plat, 1. Osoianu (50,1), C. 
Bloțiu (50,2 — record personal), V. 
Raica (50,9) la 400 m plat, O. Lupa 
(8:36,2), V. Caramihai (8:53,4) la 
3000 m, E. Ducu (1,98 m), N. Per- 
țea (1,83) la înălțime, S. Cristescu 
(4,30 m), A. Savin (4,20 m), M. Du
mitru (4,00 m) la prăjină, C. Dră- 
gulescu (63,34 m), M. Rășcănescu 
(57,31 m) la ciocan, Ioana Petrescu 
(12,1) la 100 m plat, Leontina Frun
ză (59,2), Elisabeta Teodorof (60,5), 
E. Baciu (61,5) la 400 m.

ÎNTRECERI DE JUNIORI LA
SF. GHEORGHE

Tradiționalele întreceri de juniori 
dintre tinerii atleți din orașul Sf. 
Gheorghe și cei ai asociației sporti
ve „Clujeana" din Cluj au prilejuit 
dispute deosebit de frumoase și rea- 

mărul 35—38). Cînd ‘au venit însă cu 
pantofii la curățit baschetbaliștii, lup
tătorii și halterofilii de la grea, văc- 
suitorii au rămas perplex. In viața 
lor nu văzuseră pantofi cu numere 
intre 46—50. „Nu vă supărați — au 
spus ei — pentru 50 de yeni nu vă 
putem servi decît pe jumătate, adică 
un pantof. Dacă vreți să-i lustruiți pe 
amîndoi, plătiți dublu".

• In orășelul Wales din sudul An
gliei, în momentul cînd s-a aflat că 
Marg Rand a cucerit prima medalie 
olimpică de aur pentru Anglia, s-a 
oprit toată circulația. Claxoanele mași
nilor, sirenele pompierilor și clopotele 
bisericilor au vestit marea bucurie. A- 
poi fericitul tată a ținut o scurtă cuvîn- 
tare în piața orașului spunirtd că, de fapt 
Mary a fost o adevărată campioană la 
6 ani, cînd a sărit prima dată gardul 
din fața casei. Nicicîrtd după aceea, 
în anii copilăriei, ea nu mai intra pe 
poartă ci a sărit gardul.

• Mama englezoaicei Anita Lons- 
brough, excelentă înotătoare la bras, 
a declariat că nu-și lasă fiica să plece 
singură la Tokio. Și, cum nu putea 
suporta cheltuielile de călătorie, banii 
au fost procurați prin chetă publică 
făcută în rîndul salariaților unei fa
brici textile din Huddersfield, unde lu
crează mama Anitei.

• Sportivii, după ce obțin o perfor
manță mare, își manifestă bucuria în 
diferite feluri. Unii îmbrățișe'ază pe 
primul întîlnit, alții sar în sus sau fac 
tumbe. Fiecare după... temperament 
Halterofilul polonez Miaceszlav Novak 
(ciștigătorul medaliei de bronz la ca
tegoria ușoară) s-a manifestat, însă, 
într-un mod cu totul original. Cînd ‘a 
ridicat haltera de 150 kg, el a rămas 
mai mult timp în această poziție și a 
începui să... danseze cu bara de metal 
deasupra capului. Bucurie, dar și 
curaj!

Partide interesante 
in campionatele de handbal

® Astăzi se dispută etap'a a 
VH-a a campionatelor republicane. Ir 
cadrul ei au loc cîteva meciuri int<. 
resante: Steaua București — Dinanu 
Bacău, Știința Galați — Dinamo Bra 
șov. Cauciucul Onești — C.S.M. Reșița 
Tehnometal Timișoara — Știința Bucu 
rești, Raf. Teleajen — Rapid Bucureșt 
(la băieți), Confecția București — Mu
reșul Tg. Mureș, C.S.M. Sibiu — Știința 
Timișoara, Tractorul Brașov — Rapic 
București, Constructorul Timișoara — 
Rulmentul Brașov S.S.E. Petroșeni— 
Voința Odorhei (ia fete). Campioana 
țării se deplasează la Brașov undepri 
mește replica formației locale Trac
torul.

• Partidele etapei, programate în 
Capitală, se vor disputa astăzi după 
următorul program:

Stadionul Steaua (terenul de la 
„Ghencea") — ora 10,00: Electro
magnetica — Știința Galați (f); ora 
11,10: Steaua — Dinamo Bacău (m)

Stadionul Tineretului — ora 16.00: 
Știința — S.S.E. Ploiești (f); ora. 
17,10: Confecția — Mureșul Tg. Mures 
(!)■

• Zilele trecute s-au disputat la 
București finalele campionatului coope
rației meșteșugărești, la' care au par
ticipat — de la prima sa fază — n 
proape 25 000 de jucători (circa 10 00C 
handbaliste). Clasamentele finale i 
Masculini 1. Voința București; 2. 
Voința Agnita; 3. Voința Oradea; 4. 
Voința Brăila. Feminin: 1. Voința O- 
dorhei; 2. Voința Craiova; 3. Voința 
București; 4. Voința Brăila.

Uzarea unor rezultate promițătoare. 
Localnicii au dominat majoritatea pro
belor la băieți, ciștigînd întrecerea cu 
89—64. In schimb, la fete victoria a 
revenit asociației „Clujeana" cu 
65—51.

Gh. Briotă, coresp.

PE STADIONUL DIN CUGIR™

Un reușit concurs atletic s-a desfă
șurat de curlnd pe stadionul din 
Cugir cu participarea atleților asocia
ției sportive Metalurgistul și ai șco
lii profesionale din localitate. lat' 
cîteva din cele mai bune rezultate: 
juniori I: disc Traian Jurcă 42,80 nu 
juniori II: 100 m. A. Fazecaș 12.6. 
disc Gheorghe Dăian 48,91—record 
regional, suliță Virgil Ghișa 46,18 m; 
seniori: 2 000 m Mihai Băncioit 
6:09,2.

E. Schneider, coresp.

loan Șerban —1,97 m 
la înălțime

Cu prilejul unui concurs desfășura! 
în Capitală, tînărul atlet loan Șerban 
de la SSE 1 a corectat recordul re
publican în proba de săritură în înăl
țime pentru juniorii de categoria a If-a 
realizînd 1,97 m. Vechiul record, care 
îi aparținea, era de 1,95 m.

N. NICULAIE, coresp.

Theodor Ghițescu pe locul doi 
în turneul internațional de șah 

de la Zinnowitz
S-a încheiat turneul internațional de 

șah de la Zinnowitz (R.D .Germană) 
Primul loc al clasamentului final a fosi 
ocupat de B. Malich (R.D. Germană) 
care a totalizat 7 puncte din 11 posi
bile. La distanță de numai lf2 p. s-au 
clasat Th. Ghițescu (Romînia), Dely 
(Ungaria) și Jansa (Cehoslovacia). Gt 
un punctaj al coeficienților Sonneborr 
mai bun și avînd o victorie la Malich, 
campionul romîn obține Jocul doi în 
clasament Ghițescu a mai cules vic
torii la șahiștii germani Liebert, M6- 
hring și Madler, a făcut cinci remize 
și a pierdut două partide (la Bednarski 
și Golz).

In continuare clasamentul turneulu; 
este următorul: 5—8. Bogdanovici (Iu 
goslavia), Popov (Bulgaria) și Bednar- 
ski (Polonia) 6 p. 8. Baumbach (R.D. 
Germană) 5*/2 p. 9—10. Liebert și Gol? 
(ambii R.D. Germană) 6 p. 11. Mo- 
hring (R.D. Germană) 3 p. 12. Mădle-r 
(R.D. Germană) 2*/2 p.

Turneul a constituit un antrenament 
în vederea apropiatelor întreceri ale 
Olimpiadei de șah, care se va desfă
șura la Tel Aviv (Izrael).
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