
UPTĂTORII NOȘTRI AU OBȚIhUT NOI VICTORII 
IN TURURILE TREI Șl PATRU

încă din primele 
are ale dimineții 
de ieri, la Sala 
Komazawa aii în
ceput să sosească 
numeroși spectatori 
pentru a urmări 
evoluția luptători
lor de „Clasice" în 
cel de al treilea

r al concursurilor. Cu toate că 
eciurile au devenit mai dificile — în 
mpetiție rămînînd sportivi bine pre- 
itiți — reprezentanții țării noastre 
au comportat bine, în marea lor mă
ritate, în întâlnirile susținute cu 
ptători de talie mondială.
„Tonul" a fost dat de D. Pîrvulescu 
re a urcat pe saltea numai cu un 
inct negativ din tururile anterioare.

OLIMPICII ROMÎNI 
PARTICIPĂ AZI LA

ATLETISM — Olimpia Cataramă și Lia Manoliu la disc.
BOX — Ciucă cu Olech (Polonia), N. Puiu cu Sakurai (Japonia) 
și V. Mariutan cu Rossi (Italia).
GIMNASTICĂ — Reprezentativa feminină a Romîniei și compo
nentele sale la exerciții impuse, individual și pe echipe.
LUPTE CLASICE — D. Pîrvulescu, I. Cernea, V. Bularca și N Marti- 
nescu.
TIR — I. Tripșa și N. Roșea Ia pistol viteză.
VOLEI — Romînia — Ungaria (m) și Romînia — Coreea de sud (f).

Jversarul său Rolf (Germania) bun 
hnician și cu multă forță (l-a în- 
ns pe Pîrvulescu la campionatele 
ondiale din 1963), a încercat o serie 
î procedee la care sportivul romîn a 
spuns prin contraprocedeele cele mai 
icace, reușind în cele din urmă să-și 
eeze avantajul necesar pentru a fi 
jclarat învingător la puncte.
A venit apoi rîndul lui I. Cernea, 
iruia sorții i-au fixat ca partener pe 
ce-campibnul mondial și olimpic 
vek (Cehoslovacia). A fost un meci 
: mare luptă, datorită valorii apro- 
ate a concurenților. Aruncînd în 
ptă, toate resursele fizice și cunoș- 
ițele tehnice, I. Cernea și-a depă- 
t adversarul la puncte, totalizînd ast- 
1 patru puncte penalizare, care i-au 
it dreptul de a se prezenta și în tu- 
. următor.
La categoria 63 kg. M. Bolocan, 
tsținuse încă de sîmbătă meciul din 
irul trei și acumulase 5 puncte nega-

AȚELE DESFĂȘURĂRII C.C.E. 
LA VOLEI

Ediția 1964T965 a Cupei campio- 
ilor europeni la volei, la care țara 
lastră 'a fi reprezentată de campi- 
anele republicane (Rapid București 
i băieți și Dinamo București la fete), 
a începe la 6 decembrie. Datele de 
esfășurare a competiției au fost fi- 
ate astfel: calificările la 6 (turul) 

13 decembrie 1964 (returul); etapa 
la 24 I și 7 II 1965; etapa a II-a la 
și 21.III 1965; etapa a IlI-a la 

1 și 25.IV 1965; finalele la 10 și 17 
. 1965.

itapa a lll-a a campionatului de box pe echipe
In cadrul etapei a III-a a campio- 

atului republican de box pe echipe, 
1 București au fost programate trei 
îtîlniri: PROGRESUL—C.S.M. RE-
IȚA, OLIMPIA—CONSTRUCTORUL 
IUNEDOARA și VOINȚA—UZINA 
MAI PLOIEȘTI.
Primele două s-au disputat în cu

la j, sîmbătă seara, în sala Floreasca 
i au dat cîștig de cauză formațiilor 
azdă. In prima partidă, Progresul 
întrecut echipa din Reșița cu scorul 

e 23—15. Din rîndul celor opt me- 
iuri disputate s-a desprins cel din- 
■e „semimijlociii" I. Marin (Progresul) 
i I. Hodoșan (C.S.M.). Reșițeanul, 
entru mai imultă claritate în acțiuni, 

primit decizia de învingător la 
uncte.
Iată celelalte rezultate în ordinea 

ategoriilar: I. Papălapte (C.S.M.)
.p. C. Simion (P), N. Mîndreanu (P) 
. ab. II P. Nedelcea (C.S.M.), I. Sa- 
ău (P) b.p. C. Ciontu (C.S.M.), C. 
!usu (P) b.ab. III D. Curiman 
C.S.M.), M. Telefan (P) b.ab. II I. 
lorchescu (C.S.M.), Gh. Constantin 
P) b.p. I. Rednic (C.S.M.), N. Pa- 
ina (C.S.M.) cîștigă fără adversar, 

Schnapp (P) cîștigă fără adversar, 
ih. Rosier (P) b.ab. II G. Creangă.

Tn cea de-a doua întâlnire, Olimpia 
întrecut la limită pe constructorii hu- 

ledoreni: 20—19. Cel mai frumos 

tive. Pentru a putea intra în semifinală 
și finală trebuia să cîștige prin tu? 
întâlnirea cu Mustafa (R. A. U.), Ne
atent însă la prinderea brațelor și la 
rebuturile lui Mustafa, Bolocan a fost 
dus la parter și fixat. După sunetul 
gongului, juriul a acordat decizia 
sportivului din R.A.U. și astfel Bolo
can a fost eliminat din concurs.

Foarte bine s-a comportat V. . Bu- 
larca la categoria 70 kg., terminînd 
cele trei tururi numai cu 3 puncte 
penalizare. Dovedind o bună pregătire 
tehnică, cîștigătortil turneului preolim- 
pic de anul trecut, a reușit o frumoasă 
victorie prin tuș în fața deținătorului 
medaliei de bronz a campionatelor 
mondiale de la Toledo, americanul 
Burke. Bularca a folosit o bogată 
gamă de procedee tehnice și în spe
cial acțiunile înșelătoare. Ne-a sur

Co

prins în schimb evoluția lui I. Țăranu. 
Sportivul nostru intra în turul trei cu 
șanse de victorie, luptătorul finlandez 
Laakso nefiind o valoare pe plan in
ternațional. Pînă la urmă partida s-a 
terminat la egalitate și a periclitat 
rămînerea în concurs a lui Țăranu, 
care a totalizat 5 puncte rele. In si
tuația de a părăsi concursul, avînd 
cinci puncte rele, se afla și Gh. Po
povic! la categoria 87 kg. Deși a în
vins pe americanul Baugman, sporti
vul romîn a fost eliminat, totalizînd 
șase puncte. Și de la Popovici am aș- 

(Continuare in pag. 2—3)

7 BOXERI ROMlNI 
în sferturile de finală
• I. MIHALIC Șl I. MONEA AU OBTINUT DOUA FRUMOASE 

VICTORII
încă o zi fericită 

in rîndul boxerilor 
romîni participanți 
la marea întrecere 
olimpică. Grupului 
de patru — Ciucă, 
Puiu, Crudu, Mîrza 
— despre care 
scriam ieri că s-au 
calificat in sfertu
rile de finală, li- 
s-au adăugat, in 
urma meciurilor susținute ieri, Iosif 
Mihalic și Ion Monea. Vasile Mariuțan, 
favorizat de sorți, i-a urmai numai cu 
o singură victorie.

Șapte romini calificați in sferturi de

meci al reuniunii l-au realizat C. Ne- 
goescu (Olimpia) și V. Prooroc (Cons
tructorul). Datorită unui final mai bun, 
bucureștea-nul a obținut victoria 'la 
puncte. Iată celelalte rezultate în or
dinea categoriilor: C. Alexandru (O) 
b.p. N. Manea, Gh. Marcov (O) meci 
nul cu I. Cismaru (C), I. Balaș (C) 
b.p. T. Jerdea (O), V. Ionescu (O) 
b.p. M. Ceaușu (C), Șt. Comaroni (O) 
b.p. I. Safciu (C), V. Dobre (O) b.ab. 
I C. Stoenică (C), Gh. Bucur (C) b.ab.

(Continuare in pag. 2—3)

IERI, IN CATEGORIA A LA FOTBAL
C.S.M.S. — Știinta Craiova 3—0 

(2-0)
Progresul — Dinamo Pitești 0—0 
Știința Cluj — Steagul roșu 0—0 
Farul — Petrolul 1—0 (1—0)

ETAPA VIITOARE
U.T.A. — Știința Craiova
Crișul — Știința Cluj
Farul — Progresul București
Petrolul — Steagul roșu

(Citiți cronicile meciurilor în
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JOCURILE OLIMPICE DE LA TOKIO
TRiniSlJL NOSTRU SPECIAL LA J. 0., ROFIEO VILARA, TRANSMITE PRIN TELEX:

ÎNSEMNĂRI din ziua a noua

T8K01SSJU

• FOTBALIȘTII N-AU REUȘIT SĂ SE CALIFICE ÎN SEMIFINALE 9 DUMITRU 
PÎRVULESCU ARE O MEDALIE OLIMPICA IN... BUZUNAR 9 7 BOXERI ROMÎNI 
IN SFERTURILE DE FINALĂ 9 GIMNASTICA A INTRAT ÎN SCENĂ 9 „...AL 
TREILEA CÎȘTIGĂ" 9 8 RECORDURI OLIMPICE Șl 3 MONDIALE.

Prima zi din cea de-a doua jumăta
te a Jocurilor Olimpice de la To
kio a avut înscrise în program nu mai 
puțin de 8 discipline la care au par
ticipat sportivii romîni. Voi începe, 
bineînțeles, cu fotbalul care, aici ca 
și în țară, a suscitat cel mai mare in
teres și care, acasă ca și aici, a produs 
multă mîhnire. N-aș vrea să pun totul 
pe miza importantă a acestui meci, dar 
un lucru a fost evident : fotbaliștii 
noștri nu au reușit să depășească 
acest moment hotărîtor. Cunoscîn- 
du-le posibilitățile, numai așa îmi 
explic cum a fost cu putință ca după 
aproape 90 de minute de dominare 
ei să părăsească terenul învinși. Au 

finale I O frumoasă carte de vizită pen
tru boxul romînesc. De azi, orice vic
torie a unui boxer romîn echivalează 
cu o medalie olimpică. Și, chiar dacă 
meciurile următoare sînt deosebit de 
grele, băieții le așteaptă cu optimism.

Ieri s-au disputat întrecerile elimina
torii pentru categoriile ușoară, mijlo
cie și semigrea. Primul boxer romîn 
care a evoluat ieri a fost losif Mihalic. 
Meciul său cu italianul Fasolii a fost 
unul dintre cele mai frumoase din reu
niunile de ieri. Cei doi combatanți au 
fost deseori aplaudați „la scenă des
chisă" de publicul japonez.

Mihalic a boxat ieri excelent. încă 
din primele secunde el a luat conduce
rea luptei, a atacat în permanență și 
cu lovituri variate și spectaculoase și-a 
asigurat avantajul necesar victoriei. 
Atacurile dezlănțuite ale lui Mihalic 
l-au surprins pe boxerul italian și l-au 
determinat să adopte o tactică defensi
vă. Deosebit de spectaculoasă a fost 
ultima repriză, citid Fasolii, conștient 
că partida este pierdută, a „jucat ulti
ma carte". El a pornit la atac și l-a 
surprins cu citeva lovituri pe reprezen
tantul nostru. Mihalic l-a „temperat" 
cu „directe" iar apoi, calm, a evi
tat frumos lupta pînă la gongul final, 
învingător la puncte losif Mihalic I

în sfirșit, meciul aminat — dintre 
reprezentantul nostru la categoria mij
locie, Ion Monea și Duk pal Kim

(Continuare în pag. 2—3)

pagina a 4-a).

CLASAMENT

1. Farul 6 4 11 9: 7 9
2. C.S.M.S. 8 4 13 10:12 9
3. Știința Cluj 6 3 2 1 14: 6 8
4. Dinamo Pitești 7 3 2 2 11: 9 8
5. Petrolul 7 3 13 11: 9 7
6. Steagul roșu 7 14 2 5: 4 6
7. Crișul 7 2 2 3 7: 7 6
8. Minerul Baia Mare 7 2 14 9:13 5
9. Dinamo București 2 2 0 0 5: 0 4

10. Steaua 2 2 0 0 7: 1 4
11. Rapid 2 2 0 0 6: 14
12. U.T.A. 6 2 0 4 5:11 4
13. Știința Craiova 7 12 4 4:16 4
14. Progresul 6 0 2 4 4:11 2

jucat crispat, nervos, apărarea a fă
cut numeroase greșeli, iar înaintarea 
s-a dovedit de această dată total 
ineficace. în tot meciul s-a tras 
numai de trei ori Ia poarta adversă, 
în pofida terenului alunecos, care 
cerea șuturi puternice la poartă, din 
orice poziție, întrucît mingea era 
greu ae prins. La faptul că Constan
tin a ratat din nou un „11 metri' 
(într-un moment cheie), aș adăuga 
că nici lonesou și nici Pîrcălab nu 
au corespuns azi. Ceea ce trebuie 
să facă în continuare fotbaliștii este 
să lupte pentru ocuparea locului 
maxim posibil — 5.

Ca și în zilele precedente, 
facții ne-au adus, în schimb, 
și luptătorii. După cum cunoașteți 
la această oră, Mihalic și Monea au 
învins la puncte adversari puternici, 
ridicînd la 7 numărul băieților noștri 
calificați în sferturile de finală unde,

satis- 
boxerii

CONCURSUL INTERNATIONAL DE MOTOEICLISM

Gh. Ion și l. Garagnani au cucerit cîte două victori;

Fază din pasionantul duel de la 35» cmc : Vasile Sabo este „tatonat- fn virai 
de Luciano Garagnani

Foto : Tudor Chioreanu

Mii de bucureșteni au venit ieri 
dimineață pe traseul din șoseaua Nor
dului pentru a asista la concursul 
internațional de viteză pe circuit, la 
startul căruia au fost prezenți aler
gători de valoare din R.P. Romînă, 
Italia și R.P. Bulgaria. Spre satis
facția tuturor, concursul a fost deo
sebit de interesant, a oferit faze pal
pitante și s-a încheiat — la 3 din cele 
5 clase programate — cu victorii 
romînești. Performerii întrecerilor șînt 
desigur maestrul sportului Gh. Ion 
— clasat pe locul I la clasele 350 
cmc și 500 cmc și alergătorul italian 
Luciano Garagnani, învingător _ la 
125 cmc și 175 cmc. Foarte bună a 
fost și comportarea maestrului sportu
lui Mihai Pop care a cîștigat întrece, 
rea la clasa 250 cmc.

Primul start — clasa 125 cmc. Au 
fost prezenți pe linia de plecare 12 mo- 
tocicliști:. 8 din R.P. Romînă, 2 din 

practic, fiecare nouă victorie în
seamnă o medalie olimpică. Pug,- 
liștii noștri au de luptat încă serios 
și ei sînf hotărîți să nu precupe
țească nici un efort. Luptătorii aj 
continuat înaintarea lor spre vîrfu 
piramidei pe un drum deosebit d; 
dificil, în care întâlnesc de fiecare 
dată numai adversari de „mîna în
tâi", pentru că sorții ne-au fost to
tal defavorabili. Dumitru Pîrvulescu s_: 
arată decis să repete figura fru
moasă de la Roma și la această oră 
el are asigura'ă o medalie. Compor
tări bune au avut, de asemenea. 
Cernea și Bularca, calificați în tu- 
neul final. Aceasta înseamnă că de 
luni dimineață, pe foile de concu-■ 
rămîn — la unele categorii — nu 
mai numele sportivilor dn finale, iar 
nedorita „zestre" de puncte rele, de 
care au fugit toți concurenții, se face 
„tabula rasa". Ca și boxerii, luptă-

(Continuare in pag. 2—3) |l

Italia și 2 din R.P. Bulgaria. Chiar 
din primul tur in fruntea plutonului 
se instalează cei doi alergători ita
lieni (Franco Fame și Luciano Ga
ragnani). De-a lungul celor 12 ture 
ei nu pot fi ajunși de nici un alt con
curent, astfel că la sosire își disputa 
în „familie" primele locuri. Remarca
bilă este și comportarea alergâtorulu. 
nostru Ludovic Sabo — clasat pe lo
cul III. Iată clasamentul întrecerii: 1. 
Luciano Garagnani (Italia); 2. Fran
co Fame (Italia); 3. Ludovic Sab> 
(Dinamo); 4. Tr, Macarie (Dinamol. 
5. T. Popa (Metalul); 6. Boris Țvet- 
kov (R.P. Bulgaria).

La 250 cmc primele 10 ture stni 
Conduse de Franco Fame, după care

HRISTACHE NAUM 
ION DUMITRESCU

(Continuare in.
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A XVIII-A EDIȚIE A JOCURILOR
Victorie dificilă la volei:

ROMÎNIA—COREEA DE SID 3-2
[• U.R.S.S. - CEHOSLOVACIA 3-2

O nouă victorie 
romîneasca în tur
neul masculin de 
Tolei. Echipa noas
tră a învins 
reea de 6ud, 
după un meci 
multe emoții 
doar cu 3—2 
'14—16, 8—15, 
9), pierzînd astfel 
•două prețioase se
turi. Coreenii au o- 
pus o rezistență 
neașteptată jucînd 
foarte 
rare 
mingi 
unele 
din tun. Dar pentru seturile pierdute 
de noi nu aceasta a fost determinantă, 
ci insuficienta concentrare a volei
baliștilor noștri după primul set. 
Am folosit 11 jucători. Nu a intrat 
Schreiber, 
dar__ care 
va putea 
viitoare.

• BRAZILIA — UNGARIA 3-2 I

Serie de surprize la atletism

bine în apa
și scoțînd 
„imposibile", 
pornite ca

din
Brazilia—Ungaria 3—2 
15, 14, 11)!; Bulgaria—

care e incomplet restabilit, 
a 
fi

reluat antrenamentele și 
utilizat în meciurile

In celelalte întîlniri masculine 
etapa a V-a: 
(4, 1—15, II-
Olanda 3—2 (11, 8—15, 8, 14-16, 8); 
Japonia—S.U.A. 3—1 (12, 10, 13—15, 
11); U.R.S.S.—Cehoslovacia 3—2 (9,8, 
5—15, 10—15, 7).

Meciul feminin disputat duminică, 
Japonia—Polonia, a înscris în tabela 
de concurs a turneului primul set 
cîștigat pînă în prezent de o echipă 
învinsă. Scorul final al partidei: 3—1 
(4, 5, 13—15, 2) pentru campioanele 
mondiale.

Iată cum 
rezultatelor

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

10. Coreea de

arată clasamentele 
de duminică: 
MASCULIN 

5 
4 
4
3 
2
2
2

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

in urma

5
5
5
5
5
5
5
5 2
5 1 
s oFEMININ

4
4
2
1
0

3 0 3

sud

sud

4
4
4
3
4

0 
1 
1
2
3
3
3
3
4
5

o 
o
2
2
4

15: 2
14: 8 
12: 7 
10: 8 
10: 9 
11:11
8:12
7:11
5:14
5:15

240:153 
289:271 
245:204 
247:214 
241:238 
276:271 
231:256 
214:243 
203:270 
206:272

180: 52
193: 61
135:142
74:102
54:180

Noi recorduri mondiale și olimpice la naiație
Echipa S. U. A. 

de naiație a înche
iat întrecerile de la 
bazinul Metropoli
tan cu un succes 
deplin, cîștigînd

duminică încă 4 medalii de aur.
în rindul surprizelor zilei se înscriu 

victoria tinerei Genny Duenkel (la 400 
m liber) asupra recordmanei mondiale 
a probei, Marilyn Ramenofski, clasată 
pe locul secund, ca și cucerirea me
daliei de argint de către italianul 
Ciaus Tibasi la sărituri de la plat
formă, proba fiind cîștigată de 
Webster (campionul olimpic de 
Roma).

Bob
la

REZULTATE TEHNICEi

400 m liber femei: 1. Genny Duenkel 
(S. U. A.) 4:43,3 (noy record olim
pic) — campioană olimpică ; 2. Mari
lyn Ramenofski (S. U. A.) 4.44.6;
3. Terry Stickles (S.U.A.) 4:47,2; 
Dawn Fraser (Australia) 4:47,6; 
Carolyn Hughes (Canada) 4:50,9; 
Elisabeth Long (Anglia) 4:52,0.

Sărituri de la platformă (m): 
Bob Webster (S. U. A.) 148,58 p. 
campion olimpic; 2. Claus Tibasi
(Italia) 147,34 p; 3. Tom Gompf 
(S. U. A ) 146,57 p; 4. Roberto Ma
drigal (Mexic) 144,27 p; 5. Viktor Pa- 
lagin (U.R.S.S.) 143,77 p; 6. Bryan
Phelps (Anglia) 143,18 p.

200 m fluture (m): 1. Kewin Berry 
(Australia) 2.06,6 (nou record mon

4.
5.
6.

i.

Polo: știi

10
9
9
8
7
7
7
7
6
5

Vremea nefavora
bilă a continuat să 
împiedice realizarea 
unor performanțe de 
valoare și în între
cerile atletice de 
duminică. In cele 

cinci finale au fost 
corectate numai două 
recorduri olimpice : 1 
1 50 km marș și cio
can. Așteptată cu cel 
proba de 5 000 m, în . _ __
ca sigură stabilirea unui nou record mon
dial — datorită participării unor atleți cre
ditați cu performanțe excelente — s-a în
cheiat fără... record dar cu o surpriză. 
Ca și la 10 000 m, învingător a fost un 
atlet american — Bob Schul — care a 
întrecut în finiș pe germanul Norpoth, pe 
coechipierul său Dillinger și pe marele 
favorit al probei, francezul Jazy. Tot ca o 
surpriză este comentată clasarea austra
lianului Ron 
alergătorilor

După ce a 
a participat 
Pamisch și-a 
ba olimpică, __ ___ r_______
zul Nihiîl. Din nou, surpriza absenței măr
șăluitorilor sovietici în prima parte a cla
samentului probei. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît ei dețin locuri fruntașe pe 
lista celor mai buni performeri mondiali.

mai mare interes, 
care era mai mult

Clarck pe locul 9 și absența 
sovietici din primii șase, 
dominat toate cursele la care 
în acest an, italianul Abdon 
adjudecat victoria și în pro- 
dar la mare luptd cu engle-

învingător scontat la 110 mg, americanul 
Hayes Jones a cucerit medalia de aur, 
dar nu și-a îndeplinit și dorința de a îm
bunătăți recordul olimpic (13,5), realizînd 
numai 13,6. Valoros este locul 3 ocupat 
de sovieticul Mihailov. Și aici o surpriză: 
unul din iavoriții probei, americanul Da
venport — deținător al unei performanțe 
excelente: 13,5 — nu s-a clasat în primii 
șase. în schimb, atletul indian Randhava 
— complet necunoscut în atletismul mon
dial — a ocupat locul 5 1

Fără îndoială că cea mai mare surpri
ză a zilei a constituit-o înfrîngerea record
manului mondial și fostului campion olim
pic la lungime, Ralph Boston. Tînărul atlet 
englez Lynn Davies l-a întrecut cu 4 cm 
realizînd 8,07 m. Specialiștii consideră că 
locul secund ocupat de Boston se datorește 
timpului rece și ploios cu care acesta, 
spre deosebire de cîștigătorul probei, nu 
este de loc obișnuit.

O serie de atleți creditați în acest an 
cu performanțe de peste 8 m — sovieticii 
Barkovski și Vaupsas precum și ameri
canii Hopkins și Shinnick — n-au reușit 
să se claseze în primii șase.

Proba de ciocan a revenit atletului so
vietic Romuald Klim cu un nou record 
olimpic: 69,74 m. Recordmanul mondial, a- 
mericanul Connolly s-a clasat numai pe 
locul 6, în timp ce juniorul german Bayer 
a cucerit medalia de bronz cu un nou re
cord mondial de juniori.

BARB AȚI. 5000 m : 1. Bob Schu 
13:48,8, campion olimpic; 2. Harald 
(Germania) 13:49,6; 3. Bill Dillinge 
13:49,8; 4. Michel Jazy (Franța) 13 
K. Kipehog (Kenya) 13:50,4; 6.
Baillie (Noua Zeelandă) 13:51,0.

50 km. marș : 1. Abdon Pamisch 
4h.11:12,4 campion olimpic — nou 
olimpic; 2. Paul Nihiîl (Anglia) 4t
3. I. Pettersen (Suedia) 4h.14:17,4
Lenschke (Germania) 4h.15:26,8; 5. 
ner (Australia) 4h.17:06,8; 6. Chr
Hohne (Germania) 4h.17:41,6. Ilie 
(Romînia) s-a clasat pe locul 
4h.57:40,8.

110 m. garduri : 1. Hayes Jone< 
13,6 — campion olimpic; 2. Blaine 
(SUA) 13,7; 3. Anatoli Mihailov (URÎ
4. Eddie Ottoz (Italia) 13,8; 5. G. 
va (India) 14,0; 6. Marcel Duriez 
14,0.

Lungime: 1. Lynn Davies (Anglia) 8 
pion olimpic; 2. Ralph Boston (SU 
3. Igor Ter Ovanesian (URSS) 
Moriboko West (Nigeria) 7,60; 5. J< 
chaid (Franța) 7,44; 8. Louis Aret 
nia) 7,34.

Ciocan : 1. Romuald Klim (URS
campion olimpic — nou record oii: 
Gyula Zsivotzki (Ungaria) 69,09; 
Beyer (Germania) 68,09 — nou reco 
dial de juniori; 4. Iuri Nikulin 
67,69; 5. Iuri, Bakarinov (URSS) E 
Harold Connolly (SUA) 66,65.
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dial) — campion olimpic; 2. Carl Ro
bie (S. U. A.) 2:07,5; 3. Frederick 
Schmidt (S. U. A.) 2:09,3; 4. Philip 
Ricker (S. U. A.) 2:11,0; 5. Valentin 
Kuzmin (U.R.S.S.) 2:11,3; 6. Kado-
naga (Japonia) 2:12,6.

Ștafeta 4x200 m liber (m): 1.
S. U. A. (Saary, Clark, Ulman. Schol- 
lander) 7:52,1 (nou record mondial)
— campioană olimpică; 2. Germania
7:59,3; 3. Japonia 8:03,8; 4. Australia 
8:05,7; 5. Suedia ~ ~
8:08,7.

Ștafeta 4x100 m
(Fergusson, Goyette, Stouder, K. El
lis) 4:33,9 (nou record mondial) — 
campioană olimpică ; 2. Olanda 4:37,0
— record european; 3. U.R.S.S.
4:40,2; 4. Japonia 4:42,0; 5. Anglia 
4:45,8; 6. Canada 4:49,9. Echipele Un
gariei și Germaniei au fost descalifi
cate.

8:08,0; 6. Franța

mixt (1): 1. S.U.A.

ATLETISM — Decatlon (100 m, 
lungime, greutate, înălțime, 200 
m), disc F calificări și finală, 1500 
m M serii, 80 mg. F semifinale și 
finală, 800 m F semifinală, 200 m F 
finală, 400 m M finală.

BOX — Întîlniri eliminatorii.
CĂLĂRIE — Proba completă — 

sărituri.
CICLISM — Proba de viteză, 

sferturi, semifinale și finală; pro
ba de tandem, serii și recalificări; 
cursa de urmărire pe echipe, semi
finale.

GIMNASTICĂ — Exerciții im
puse F, individual și pe echipe.

HOCHEI PE IARBĂ — Jocuri în 
cadrul seriilor.

IAHT1NG — Regata a V-a.
LUPTE CLASICE — Finalele la 

toate categoriile.
SCRIMĂ — Proba de spadă, in

dividual, finală; proba de sabie, 
individual eliminatorii.

TIR — Proba de pistol de viteză 
(ambele manșe).

VOLEI — Meciuri în turneele 
masculin și feminin.

Luptătorii noștri au oDfinut noi victorii
în tururile

(Urmare din pag. I)

teptat mai mult, finind seama de 
loarea arătată în ultima vreme, 
categoria 97 kg, N. Martinescu a avut

va-
La

maghiari campioni olimpici
ECHIPA ROMINIEI PE LOCUL 5

(0-1, 1-1, 0-1, 2-2). Totuși, datorită 
golaverajului asigurat Ia meciurile an
terioare, poloiștii romîni au obținut 
locul 5 în clasamentul general. în cea
laltă partidă a grupei: Germania — 
Olanda 5-4 (0-1, 2-0, 0-1, 3-2).

Clasament
5. Romînia
6. Germania
7. Belgia
8 Olanda

final i
3 2 0 1
3 2 0 1
3 10 2
3 10 2

14:10
14:12
13:15
12:16

4
4
2
2

trei și patru
ca adversar pe renumitul luptător turc 
Ylmaz. în această partidă Martinescu 
s-a întrecut pe sine. El a furnizat un 
meci apreciat de asistență, a dovedit 
forță și combativitate, cîștigînd la 
puncte. La categoria grea, St. Stîngu 
a cedat la puncte în fața pretendentu
lui la medalie de aur, Rcscin 
(U. R. S S.).

în după-amiaza zilei de ieri s-au 
desfășurat și întrecerile din turul pa
tru. I. Cernea și V. Bularca s-au com
portat și de această dată la nivelul 
așteptărilor. I. Cernea l-a învins la 
puncte pe Besergil (Turcia), iar V. 
Bularca a dispus la puncte de Johns- 
scn (Suedia). I. Țăranu a întrecut la 
puncte pe Routian (Iran), dar a fost 
eliminat din concurs, avînd 6 puncte 
penalizare.

D. Pîrvulescu s-a calificat mai de
parte, după un tur liber.

Astăzi se desfășoară semifinalele și 
finalele.

însemnări din
(Urmare din pag. 1) 

torii sînt deciși să țintească medalii 
cît mai... prețioase.

Echipa masculină de volei a întîl
nit în formația sud-coreeană un ad
versar hotărît să răstoarne calculele 
hîrtiei. Adversarii noștri au reușit 
chiar să cîștige două seturi (al doi
lea și al treilea) dar pînă la urmă 
au fost nevoiți să încline steagul în 
fața mai valoroasei și mai experi
mentatei echipe romîne. Poloiștii au 
jucat slab cu echipa Belgiei, au fost 
de nerecunoscut, ca niște începători, 
(subestimarea adversarului ?) și nu
mai golaverajul mai bun le-a asigu
rat locul 5 după înfrîngerea sufe
rită.

Așadar, echipa noastră de polo a 
ocupat același loc de la Olimpiada 
precedentă, deși — după părerea 
noastră — ar fi putut realiza mai 
mult.

Dacă natația s-a încheiat astăzi, 
după ce sportivii din S. U. A. au 
obținut 15 medalii numai de aur și 
alte multe de argint și bronz, pe a- 
genda Jocurilor Olimpice au intrat 
întrecerile de gimnastică, și anume 
exercițiile impuse, pentru echipele 
masculine. Teatrul de desfășurare a 
concursurilor așilor gimnasticii mon
diale ■— sala Gimnaziului Metropoli
tan din Tokio. Un public numeros 
(gazdele își pun mari speranțe în 
acest sport) a asistat la evoluția 
lui Endo, Tsurumi, Titov, Lisițki, Ce
rar ș. a. La sfîrșitul „impuselor" pe 
tabela de rezultate primele litere lu
minoase apărute au alcătuit numele 
lui Endo și selecționatei Japoniei. 
Au urmat, în ordine, Tsurumi, Lisițki 
— la individual compus — și, res
pectiv U.R.S.S. și Germania. Gimnaș- 
tii noștri, debutanți într-o întrecere 
pe echipe de o asemenea anvergură, 
se aflau — după trei aparate — pe 
poziția a 12-a. La individual compus 
primul dintre ai noștri era Orendi 
(14).

*
Ploaia, care a început să-și facă 

simțită tot mai insistent prezența, 
a influențat unele întreceri (îndeo-

ziua a nou
sebi atletismul) si a amînat pr< 
200 m viteză de pe velodror 
la Hachioji. Atletismul, „marel 
vorit" al Olimpiadelor, a ret 
azi atenția spectatorilor și 
liștilor prezenți aci. întrebare 
și-o punea toată lumea se 
la cîștigătorul duelului Bos 
Ovanesian, principalii favor 
săritura în lungime. Numai 
data aceasta s-a întîmplat ca 
noscutul proverb cu „...al treil 
tigă!" Așa că din disputa cel 
protagoniști a ieșit învingăto 
glezul Davies (8,07 m), iar rm 
de argint și bronz au fost a 
lui Boston și, respectiv, Igc 
Ovanesian. O altă surpriză a 
nefavorabilă echipei franceze, 
neașteptata înfrîngere a cuno; 
Michel Jazy în proba de 5 0(X 
a ocupat doar locul 4, la... f< 
fie, după Schul (S. U. A.), N 
(Germania) și Dillinger (S. 
„Veteranul" Connolly (locul 6) - 
dat ștafeta loculuf prim sovi 
Klim, care a aruncat ciocan 
69,74 m (nou record olimf 
mult așteptata confruntare din 
terofilii sovietici Vlasov și Jaf 
a cîștigat tinerețea : Jabotinsk 
cerit titlul de campion olimpic, 
celen'a performanță de 572,5

Pentru iubitorii de statistice 
recordurile zilei : 8 olimpic
mondiale, pe care vi le ofe 
detalii la rubricile respective, 
niem dintre acestea performa 
regi strata la 4x200 m r’*Țr ( 
lin), în care s-a înotat „ifru 
oară sub 8 minute.

în încheierea comentariului, 
bliniem prezența în înfrecei 
luni a celor două aruncătoare < 
Lia și Olimpia, urîndu-te să i 
exemplul cuplului Peneș—Difî, 
xerilor și luptătorilor (de la ct 
teptăm noi rezultate de valoa 
gimnastelor și trăgătorilor de 
toi viteză, care întră și ei în 
ceri. Ca și dv., cei dragi de 
le urăm tuturor sâ-și vadă poi 
la panoul din satul olimpic 
prima pagină a ziarului nosti

La spadă: asalturi viu disputate

Turneul de polo 
a luat, sfirșit cu Vic
toria reprezentativei 
Ungariei. In ulti
ma partidă, po
loiștii maghiari au 

întîlnit echipa 
U.R.S.S. Jocul a 
lost echilibrat în 
primele două re
prize, cu o notă 
de superioritate 
pentru sovietici în 
repriza secundă. 
In partea a treia
a partidei, echipa Ungariei se 
impune si realizează scorul final de 
5—2 (1-0, 0-2, 1-0, 3-0). Au marcat 
Fatkay (2), Domotor (2), Rusoran, 
respectiv Semionov și Kalcikov. Prin 
scorul de 5—2 reprezentativa Unga
riei a realizat golaverajul de 1,7, față 
de 1,6 cit a obținut echipa Iugosla
viei, învingătoare eu 2—1 (1—0, 1—0, 
C—0. 0—1) asupra Italiei, campioană 
olimpică la J. O. de la ~

Clasament fina!;
1. Ungaria
2. Iugoslavia 
B. U.R.S.S.
4. Italia

In turneul pentru 
chipa țării noastre a 
zătoare înfrîngere în

Iuri Vlasov învins de Jabottnshi

Roma.

2
2
1
0

0
0
2
3
5-8

12:7
8:5
4:7
2:7

5
5
2
0

e-

3
3
3
3

locurile
suferit o surprin- 
fața Belgiei; 3-5

întrecerile 
haltere s-au înche
iat cu o mare sur
priză. Iuri Vlasov, 
campion olimpic 
la goma și record
man mondial, 
fost învins, 
mare luptă, 
compatriotul său 
denumit 
zultatul 
botinski 
pic. El 
mondial 
(v.r. a aparj in ut lui Vlasov cu 215 kg. j.

de

Leonid Jabotinski, 
din Zaporoje". Re- 
kg. realizat, de Ja-

„uriașul 
de 572,5 
constituie un nou record olkn- 
a mai obținut un nou record 

la „aruncat" cu 217,5 kg.

Iuri Vlasov a realizat două recorduri 
ale lumii, la „smuls" 172,5 kg și la 
„împins" 197,5 kg. De remarcat că 
primii 5 au depășii greutatea de 500 
kg. (La J. O. de la Roma numai doi 
halterofilii au trecut de 500 kg). De 
notat, că Jabotinski are o greutate de 
150 kg. și o înălțime de 1,90 m. Cel 
mai vîrstnic concurent la haltere a 
fost Schemanski (42 ani).

Iată clasamentul : 1. LEONID JA- 
BOTINSKI (UR.S.S.) — campion olim
pic 572,5 kg. 2. Iuri Vlasov (U.R.S.S.) 
570 kg. 3. Norbert Schemanski (S.U.A.)
537.5 kg. 4. Gary Gubner (S.U.A.)
512.5 kg. 5. Karoly Ecser (Ungaria)
507.5 kg. 6. Ibrahim (R.A.U.) 495 kg.

Duminică au de
butat în competiție 
și spadasinii, con- 
curenții înscriși în 
proba individuală. 
Țara noastră a fost 
reprezentată de un 
6ingur trăgător,
Ștefan Haukler.
Spadasinul nostru 
a participat în gru
pa D, reușind să 
obțină un număr 
de 4 victorii cali- 
fieîndu-se în turul 
II. Aici Hauk
ler a avut de înfruntat adversari deo
sebit de valoroși, printre care pe 
Rolland Losert, campion mondial al 
probei, anul trecut, la Gdansk și 
Kostava, unul din cei mai pratemici 
trăgători ai U.R.S.S., astfel că n-a 
putut realiza numărul de victorii 
care să-i asigure menținerea în com
petiție.

Urmează tururile din eliminări di
recte. Spectatorii prezenți și de data 
aeeasta în număr mare în sala Wa-

seda sînt martorii unor asaltc 
osebit de disputate. Se remarcă 
Honquins, Gonsior, Quittet și S

Pînă Ia urmă pe tabloul între 
de spadă nu mai rămîn decît 1 
gători. Ei urmează să-și conținu 
întrecerile, tot prin eliminare ( 
pînă la desemnarea campionu 
limpic. Iată și componenții cel 
perechi de spadasini care se v 
trece mai departe:

Losert (Austria)—Kostava (U.I 
Bourquard (Franța)-Hosquins (A 
Lindval (Suedia)—Kulcsar (Un 
Gonsior (Polonia)—Oberhagg 
(Germania) ; Abrahamsson (Sn< 
Kriss (U.R.S.S.); Legerval fSm 
Saccaro (Italia); Nielaba (Polc 
Nemere (Ungaria) și Quittet (F 
ftompza (Germania).

Tot luni vor intra în cont 
trăgătorii înscriși în proba de 
(individual, serii). La această'” 
ultima din competiția de scrim 
mînia va fi prezentă prin tră 
Octavian Vintilă, Tănase Mureș 
Ionel Drîmbă. i
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îmnastica ia start
atletism și
gimnastica

După 
natație, 
constituie întotdea
una unul din „punc
tele de atracție" ale-a teie ae atracție ale

\\ întrecerilor oliiw
pice. Presa sporii-
vă, ca și celelalte 

ilene japoneze, au făcut pronos- 
ri, acordînd șanse echipelor parti- 
nte sau celor mai buni dintre par- 
tanți. La masculin, se subliniază 
upta principală se va da între se- 
ionatele Japoniei și Uniunii So- 
ice, în timp ce la feminin se pre- 
! că locul fruntaș deținut de gim- 
ele sovietice va fi asaltat de re- 
entative ca acelea ale Cehoslova- 

Japoniei, Romîniei, Germaniei, 
eocamdată, primii care au luat 
tul au fost gimnaștii. Duminică 
fost programate exerciții impuse 
ru echipele masculine și pentru 
naștii individuali. Endo (58,30) 
Rsurumi (57,80) din echipa Japo- 

individual- 
exereițiilor 

(U.R.S.S.) 
și Șahlin 
(U.R.S.S.)

se află în frunte Ia 
pus, după executarea 
use, urmați de Lisițki 
57,65, Ofto (Japonia) 

t.S.S.) cu 57,60, Titov
0. Pe echipe, în fruntea clasa
tului se află reprezentativa Japo- 
cu 289,00 p, urmată de echipele 

unii Sovietice (287,55) și Germa- 
(280,70).

5 apreciază că doi din gimnaștii 
ți cu șanse bune la primele locuri, 
:r (Iugoslavia) și Menichelli (Ita- 
au evoluat arab așteptări în prima 

Jupa trei aparate, echipa reprezen
ta a R.P. Romîne se află pe locul 
iar Orendi, primul dintre gim- 

ii romîni, pe locul 14, 
uni sînt programate exercițiile im- 
! pentru gimnaste.

BOXERI ROMtNI
sferturile de finală

7
n

(Urmare din pag. 1) 

de Sud) — s-a disputat azi.reea
cum era de așteptat, partida s-a 

linat cu victoria pugilistului romln 
va boxa in continuare cu germa- 

Sehultz. El l-a dominat categoric 
boxerul sudeoreean și, cu lovituri 
mice și bine plasate, l-a determi- 
pe acesta să se odihnească la 

>a '’-’■i/ru 8 secunde, în repriza a 
i. -it evident, Duk pal Kim a
rs apoi la țineri repetate și atacuri 
duioase cu capul, pentru care a pri- 
și avertisment.
zi. in sferturi de finale reprezentan- 
loștri susțin următoarele meciuri: 
ă — Olech (Polonia), Puiu — 
urai (Japonia) și Mariuțan — Rossi 
lia ).
'te rezultate mai importante: cot
iră: Da Silva (Brazilia) b. p. 
imi (Iran), Blay (Ghana) b. K.O.
(Cambodgia), Kulej (Polonia) b.p. 
Taggartr (Scoția). Betancourt 

ba) b. p. Yonegura (Japonia), 
ia (Tunisia) b. K.O. Omparsat 
fii), Frollov (U.R.S.S.) b.p. Ellis 
.A.), Cucera (Cehoslovacia) b. p.
(Ungaria); cat. mijlocie: Popen- 

o (U.R.S.S.) b. K.O. Mahmud

ÎNTRECERILE LA CICLISM
ale probei de viteză, 
loc duminică se vor

D.

rturile de finală 
urmau sâ alba

:șura luni, în următoarea ordine :
Ion (Franța) cu Z. Zajac (Polonia) ; 
anchetto (Italia) cu M. Vanegas (Co
la); P. Sercu (Belgia) cu G. Pettenella 
a); P. Frentin (Franța) cu W. Fug- 

(Germania). Pronosticurile legate de 
carea în semifinale se îndreaptă, în 
ritate, spre cei doi francezi, belgianul 
î și italianul Beghetto. In ceea ce 
ște proba de urmărire pe echipe, se- 
au următoarea înfățișare.: Germania 

nglia, Italia — Argentina, U.R.S.S. — 
a. Cehoslovacia — Danemarca, Aus-

— Olanda, Uruguay — Japonia,
— Belgia, India — Malaezia și 

;tan — Tailanda. In sfîrșit, în proba 
jndem sînt înscrise 13 echipe în serii, 

se vor alerga marți. Printre altele, 
rie întreceri vor consta în disputele 
[ — Mexic, Franța — Australia, Ger- 
a — Danemarca și Cehoslovacia — 
.S.

LOBA COMPLETA DE CĂLĂRIE
200 km de Tokio, în localitatea Ka- 

wa s-au disputat — pe o ploaie to
rid — întrecerile celei de a doua zi 
obei complete de călărie : fondul. Pe 
îl loc s-a clasat italianul Mauro 
coli cu 118,4 p. In ordine ,au venit 
dorii : 2. Brien Cobcroft (Australia)

p; 3. Richard Meady (Anglia) 118,4;
ntoni Cameron (Irlanda) 117,2.

1N SFERTURILE DE FINALĂ 14 FOTBAL,

GREȘELILE DIN APĂRARE Șl INEFICACITATEA ÎNAINTAȘILOR 
SI-AU SPUS CUVlNTUL INTR-UN MECI CHEIE:3

0-2 (0-1) CU REPREZENTATIVA UNGARIEI
un teren gieu.Pe 

din cauza ploii care 
a căzut lână întreru
pere, fotbaliștii noș
tri au părăsit ieri 
terenul învinși cu 
2—0 (1—0), în meciul 
cu reprezentativa Un
gariei.

Scorul nu exprima 
raportul de forțe de 
pe teren, dar greșe
lile se plătesc scump. 
Chiar în min. 9, Hălmă- 
geanu și-a lăsat ne
marcat propriul adversar, a fugit
nestingherit și a centrat la Csernai. Aces
ta a tras tare pe jos. Datcu a plonjat, dar 
nu a putut reține mingea. Dupd acest 
.duș' echipa noastră începe să domine, 
dar înaintarea, nu trage la poartă. In 
plus, menționez faptul că unii înaintași 
(Ionescu și Cieiniceanu) au abuzat de 
dribling.

Fotbaliștii maghiari au inițiat acțiuni cu 
pase lungi pe aripi, destul de periculoase. 
In min. 9 Ionescp. trage peste poartă din- 
tr-o poziție favorabilă. După alte 5 mi- 
nule, la o săritură, Nunweiller III iese 
cu arcada spartă și reintra în joc abia 
după 10 minute. La un atac al echipei 
noastre Pîrcălab este faultat la 25 m. Tra
ge puternic Georgescu în ,zid“, mingea 
revine și tot el reia jos la colț, dar Gelei 
reține. In min. 25, un șut puternic al lui 
Bene întîlnește bara de sus a porții noas
tre. Pînă la sfîrșitul reprizei cei care do
mină — dar steril — sînt fotbaliștii noștri.

După pauză, dominarea echipei noastre 
se intensifica. Adversarii își întăresc linia de 
mijloc, unde mențin 3 oameni și inițiază 
doar contraatacuri. Jn min. 50 Pîrcălab are o 
acțiune personala, centrează. Constantin 
sare peste balon, dar Ionescu întîrzie să 
șuteze. Trecem prin emoții în min. 56, cînd 
Greavu greșește o pasa. O interceptează 
Bene care trage plasat. Datcu — atent — 
respinge în corner. O faza care ridică tri
bunele în picioare inițiază echipa noastră 
în min. 59 cînd Cieiniceanu trimite înapoi

(Pakistan), Darkei (Ghana) b. p. 
Rosette (S.U.A.), Valașek (Polonia) 
b. p. Aguilard (Argentina), Vale (Ita
lia) b. p. Cezar (Brazilia), Slinas 
(Chile) b. K-O. Hahidons (Maroc), 
Sehultz (Germania) b. K.O. Stack 
(Anglia); cat. semigrea: Pietrzikowski 
(Polonia) b. dese. Holmes (Jamaica), 
Kiseliov (U.R.S.S.) b. p. Cristofersohn 
(S.U.A.), Polacek (R.S.C.) b. K.O. 
Firmin (Coasta de Fildeș).

CAMPIONI OLIMPICI
ATLETISM — 50 km marș:

A. Pamich (Italia) 4h 11:12,4 — 
record olimpic. 5000 m : R. Schul 
(S.U.A.) 13:48,8. Ciocan: R. Klim 
.. — record olim-

L Davies (Anglia) 
m. g.: H. Jones

(U.R.S.S.) 6972 
pic. Lungime : 
8.07 m. 110 
(S.U.A.) 137.

HALTERE - Cat. grea : L Ja-
botinski (U.R.S.S.) 572,5 kg — re
cord olimpic.

NATATIE — 400 m liber (f) î
Genny Duenkel (S.U.A.) 4:43,3 —

Pe 
nicd

ÎNTRECERILE LA 
PRECIZIE

poligonul Asaka s-au 

PISTOL

r „ i întrecut dumi-
cei mai buni pistolari de pe glob

la proba de precizie, 6Q focuri. Rezultatul 
cîștigătorului titlului olimpic — Markkanen 
(Finlanda) 560 p. este modest (cu șase 
puncte sub recordul mondial). Cei doi tră
gători ai noștri la această armă, Neagu 
Bratu și Gavrilă Maghiar, s-au comportat 
slab, clasîndu-se pe locurile 19 și res
pectiv 22. Iată cum arată clasamentul pro
bei de pistol precizie : 1. Markkanen (Fin
landa) 560 p (record olimpic egalat), 2. 
Green (S.U.A.) 557 p.; 3. Yosikawa (Japo
nia) 554 p.; 4. Gairein (Germania) 554 p.f 
5. Chiwer (Anglia) 552 p.; 6. Vita Segura 
(Peru) 550 p. ...19. Neagu Bratu 542 p., ...22. 
Gavrilă Maghiar 540 p.

Azi va avea loc proba de pistol viteză 
60 focuri la care vor participa și trăgă
torii romîni Ion Tripșa și Marcel Roșea.

F' S.U.A., U.R.S.S., BRAZILIA
PORTO RICO (!)

S-AU CALIFICAT IN TURNEUL 
FINAL LA BASCHET

Cu meciurile de ieri s-au încheiat în
trecerile din seriile turneului de baschet.

Ja Dan Coe, acesta șuteazâ năprasnic dai 
portarul maghiar respinge în extremis.

Cu 10 minute înainte de sfîrșit, la o 
centrare în careul echipei maghiare, Con
stantin îl pune într-o poziție ideală de șut 
pe Petru Emil. Acesta este însă faultat in 
careu. Obținem o lovitură de ic 11 m. Exe
cută Constantin, inexplicabil de slab și... 
portarul maghiar respinge mingea. Astfel, 
s-a pierdut cea mai mare ocazie și posi
bilitatea de egalare într-o perioadă în 
care echipa noastră își impunea jocul. Mi
nutele se scurg cu repeziciune și pe lingă 
iaptul că nu reușim să egalăm, și apăra
rea comite greșeli. In min. 58 C. Dan tri
mite cu tocul o minge înapoi la... Bene. 
Acesta intră în posesia balonului, pătrun
de în careu dar este crjuns din urmă și 
faultat de același C. Dan. Transforma 
Csernai și meciul se termină cu scorul de 
2—0 în favoarea echipei ungare. In aceas
tă partidă echipa noastră a făcut multe 
greșeli în apărare (Greavu, Dan Coe), îar 
înaintașii dînd dovadă de ineficacitate, au 
pierdut multe ocazii de gol. Cît privește 
lovitura de la 11 m orice comentariu e de 
prisos.

Bun arbitrajul lui Askenazi (Izrael) care 
a condus formațiile :

ROMINIA : Datcu — Greavu, Nunweiller 
III, C. Dan, Hălmăgeanu, Petru Emil, Geor
gescu, Pîrcălab, Constantin, Ionescu, Crei- 
niceanu.

UNGARIA : Gelei — Novak, Ihasz, Pa- 
lotai, Orban, Nogradi, Farkas, Csernai, 
Bene, Komora, Katona.

CELELALTE MECIURI
In sferturile de finală s-au mai desfă

șurat ieri trei meciuri :
Cel mai echilibrat joc a avut loc între 

echipele GERMANIEI și. IUGOSLAVIEI. Me
ciul s-a încheiat cu victoria la limită a 
echipei germane : 1—0, prin golul înscris 
în min. 2 de Frenzel. Arbitrul Gree de 
Sille (Malaia) a condus următoarele for
mații :

GERMANIA: Heinsch, Urbanczik, Geissier, 
Pakau, Walter, Kaiser, Frassdorf, Bau- 
chspiess, Frenzel, Nbldner, Vogel.

IUGOSLAVIA : Țurkovici, letici, Vuiovici, 
Belin, Top, Miladinovici, Takaci, Zambata, 
Osim, Rădici, Djalcl.

Echipa CEHOSLOVACIEI nu a avut difi
cultăți în meciul cu JAPONIA ,pe care a 
învins-o cu 4—0.

Al treilea mecî din sferturi s-a desfășu
rat între R.A.U. și GHANA. (Aici trebuie 
să menționăm că în grupa C echipa 
R.A.U. s-a calificat în dauna Braziliei. Am
bele echipe au avut același număr de 
puncte (3) cu următorul golaveraj: Brazi
lia 5:2, în timp ce R.A.U. 12:6. Organiza
torii au hotărît, ca în caz de egalitate de 
puncte să decidă diferența de goluri și nu 
coeficientul. Prin urmare, R.A.tC avînd un 
plus de 6 goluri s-a calificat în sferturi, 
și nu Brazilia, care a avut un plus de 
numai 3 goluri).

ECHIPA R.A.U. a obținut o victorie ușoa
ră : 5—1 cu GHANA.

★
Semifinalele se vor disputa Ia 20 octom

brie, după cum urmează : GERMANIA — 
CEHOSLOVACIA și UNGARIA — R.A.U. E- 
chipele învingătoare se vor întîlni în fi
nală, iar cele învinse își vor disputa locu
rile 3—4. Pentru locurile 5—6 se dispută 
un turneu la Osaka. Romînia Întîlnește 
Ghana iar Iugoslavia joacă cu Japonia, 
învingătoarele se întîlnesc între ele, pen
tru locurile 5—6.

record olimpic. 4x100 m mixt (f) : 
S.U.A. 4:33,9 — record mondial. 
200 m fluture (m) : K. Berry (Aus
tralia) 2:06,6 — record mondial. 
4x200 m liber (m) : S.U.A. 7:52,1 
— record mondial. Sărituri de la 
platformă (m) : B. Webster (S.U.A.) 
148,58 p.

POLO — Ungaria.
TIR — Pistol liber : V. Marka- 

nen (Finlanda) 560 p. — record 
olimpic egalat.

de 
au

Invingînd și echipa Ungariei cu scorul 
74—59, baschetbaliștii din Porto Rico 
obținut o surprinzătoare calificare în tur
neul final pentru locurile 1—4, alături de 
echipele S.U.A., U.R.S.S. și Braziliei, cîș-- 
tigăloare și în partidele de ieri. Formația 
S.U.A. a făcut o nouă partidă bună, în- 
trecînd la scor (116—50) echipa Coreei de 
sud, iar baschetbaliștii sovietici au fost 
nevoit! să se întrebuințeze serios pentru 
a învinge echipa Italiei cu 76—67 (40—32). 
In sfîrșit, jucătorii brazilieni s-au impus 
în repriza secundă în fața Australiei, ob- 
ținînd victoria cu 69—57 (28—24). Alte re
zultate : Polonia — Canada 74—69 (32—42); 
Iugoslavia — Finlanda 74—45 (34—28);
Mexic — Japonia 54—62 (34—30); Uruguay 
— Peru 69—59 (29—26). Iată cum arată cla
samentele finale :

SERIA A î 1. U.R.S.S. 14 p (563:424), 2. 
Porto Rico 10 p (493:455), 3. Polonia 8 p 
(467:448), 4. Italia 8 p (495:480), 5. Mexic 
6 p (485:514), 6. Japonia 6 p (421:464), 
Ungaria 4 p (407:469), 8. Canada 0
(444:521); SERIA B : 1. S.U.A. 14

7. 
p 
p 

(569:333), 2. Brazilia 10 p (473:452), 3. Iu-
goslavia 10 p (529:453), 4. Uruguay 8 p 
(472:477), 5. Finlanda 6 p (404:475), 6.

București

Sibiu

M. Olteanu 
(V), C. Geor-

București

(434:460), 7. Peiu 4 p
jea de sud O p (432:641).

Australia 4 p (434:460), 7. Peru 4 p
(431:453), 8. Coreea de sud 0 p (432:641).

In meciurile semifinale de miercuri
S.U.A. va juca cu Porto Rico, iar U.R.S.S. 
cu Brazilia.

Capitala va găzdui astăzi și mîine 
nou eveniment automobilistic in

ternațional. După „Raliul Dunării" iu
bitorii sportului cu motor vor fi as
tăzi martori: sosirii din etapa a IH-a 
a „Turului Europei". Concurenții sosesc 
la noi după ce au parcurs într-o sin
gură etapă itinerariul Alena-Sofia- 
Bucnrești. Punctul termirras al etapei 
a 111-a este Piața Libertății unde 
concurenții vor trece linia de sosire 
îneepînd de la ora 11.30.

Organizat de „Allgemeiner Deutscher 
Autoroobil-Club" din R. F. Germană,

REZULTATELE ETAPEI DE IERI
A CAMPIONATELOR DE HANDBAL

MASCULIN — SERIA I
Știinta Galați — Dinamo Brașov
14— 17 (7—4)
Tractorul Brașov — Dinamo București
17— 23 (9—8)
Steaua București — Dinamo Bacău
10— 9 (7—6).
Știința Tg. Mureș — Știința Timișoara
11— 12 (4—6)
MASCULIN — SERIA A II-A
Cauciucul Onești — C.S.M. Reșița
12— 9 (8—5)
Tehnometal Timișoara — Șt
15- 20 (10—10)
Rafinăria Teleajen — Rapid
18— 10 (9—3)
Recolta Hălchiu — Voința
15—8 (8—3)
C.S.M.S. Iași — Știința Cluj
17—11 (9—3)

Partide interesante 
in campionatele de baschet 

întrecerile celei de a doua etape a 
campionatului masculin de baschet 
sau încheiat cu rezultate scontate.

Ieri a început și întrecerea celor 
mai bune echipe feminine.

In general, meciurile au fost plă
cute și de Un bun nivel tehnic. Re
zultate tehnice :

MASCULIN — SERIA I: Dinamo 
Buc.—Știința Buc. 74—50 (37—21); 
Steaua—Politehnica Cluj 95—57 (53— 
27); Rapid Buc.—C.S.M.S. Iași 83—60 
(38—23); Dinamo Oradea—Steagul roșu 
Brașov 87—62 (34—32); Știința Timi
șoara—Farul Constanța 75—53 (33—37); 
Știința Cluj—Știința Tg. Mureș 72—54 
(44—32); SERIA A Il-a: Progresul 
Buc.—Aurul Brad 64—94 (23 —48);
Olimpia Buc.—Petrolul Ploiești 83—53 
(33—-26); I.C.F.—Știința Craiova 68— 
75 (37—30); Siderurgistul Galați—

(Urmare din pag. 1)
II M. Staieu (O), N. Tudor (C) b.ab. 
I 1. Șerban (O), Gh. Orian (C) b.ne- 
prezentare F. Preoteșeseu (O).

Ieri dimineață, în grădina de vară 
din calea Moșilor, s-a disputat meciul 
între echipele Voința și uzina 1 Mai 
Ploiești. Echipa locală, după o luptă 
foarte disputată, a obținut victoria 

cu scorul de 24—16. De la învingători 
am. reținut comportarea foarte bună a 
lui Constantin Ghiță, Tudose Voicu 
și M. Băloiu, iar de la învinși am re
ținut doar pe M. Olteanu. Un meci 
foarte disputat au realizat „mijlociii" 
I. Pițigoi (Voința) și 1. Păunoiu 
(1 Mai). Primul a obținut victoria 
la puncte. Iată celelalte rezultate în 
ordinea categoriilor» " 
(1 Mai) b.p. D. Miron

TURNEUL DE HOCHEI PE IARBA
In a Vili-a zi a turneului de hochei pe 

iarba s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Grupa A s Kenya — Anglia 1—0 (1—0), 

Pakistan — Noua Zeelandâ 2—0 (1—0),
Japonia — Rhodezia 2—1 (1—0).

Grupa B : Germania — Belgia 0—0, O- 
landa — Malaya 2—0 (1—0).

J. 0. la radio și televiziune
Iubitorii sportului pot urmări, în 

continuare, astăzi la radio și televi
ziune vești și imagini de la întrece
rile din capitala Japoniei:

La RADIO: emisiuni speciale Ia 
orele 17.30 și 21.30 (pe programul 1), 
precum și în cadrul radiojurnalelor.

LA TELEVIZIUNE: emisiune spe
cială în jurul orei 17.30.

Astăzi, sosesc in Capitală,

„Turul automobilistic al Europei" are 
la această a VIII a ediție a sa (star
tul s-a dat la Hanovra) un itinerar 
de peste 10 000 km c.»re trece prin 12 
țări, urmînd ca sosirea să se facă la 
Travemiinde (R. F. Germană!. La 
concurs s-au prezentat concurenți din 
9 țâri. Traseul etapei de astăzi de pe 
teritoriul țării noastre este Giurgiu— 
București, iar cel de mîine (startul 
începînd de la ora 7,30) — Bucu
rești - Pitești - R. Vîlcea - Sibiu - Si-* 
meria - Hațeg - Caransebeș - Lugoj- 
Timișoara - Stamora Moravița.

Rapid București

FEMININ — SERIA 1
Știinta Cluj — S.S.E. Timișoara
7— 8 (2—4)
Știința București — S.S.E. Ploiești 
19—3 (11—1) 
Tractorul Brașov
5— 9 (4—5)
Confecția București — M. Tg. Mureș
3— 15 (1—7)
C.S.M. Sibiu — Știinta Timisoara
8— 5 (4—3)
FEMININ SERIA A II-A
Record Mediaș — Voința Sighișoara
10—8 ((5—5)
Favorit Oradea — Progresul București
4— 8 (0—5)
Electromagnetica Buc.
6— 7 (4—5)
S.S.E. Petroșeni — Voința Odorhei ■
6—8 (4—2)
Constr. Timisoara — Rulmentul Brașov 
6—6 (2—4)

Șt. Galați

A.S.A. Bacău 97—36 (47—12); Voința 
Satul Mare—Voința Tg. Mureș 64—51 
(33—26).

FEMININ — SERIA I: Știința 
Cluj—Știința Buc. 52—66 (26—38);
Voința Brașov—Voința Buc. 49—61' 
(26—23); Voința Oradea—Unirea Buc. 
49—62 (21—17); Progresul Buc.—* 
Mureșul Tg. Mureș 51—58 (25 — 27); 
Rapid Buc.—Știința Constanța 86—23 
(43—12); SERIA A II-A: I.C.F.— 
A.S.A. Cluj 73--48 (34—14); Olimpia 
Buc.—LC. Oradea 59—35 (23—17);
Spartao Salonta—C.S.M.S. Iași 57—36 
(29—11); Voința Tg. Mureș—S.S.E. 
Rm. Vîlcea 64—41 (29—17). (RezuD 
late primite de la corespondenții noș
tri: C .Popescu, Gh. Cioranu, N. Todo- 
ran, V .Ște/ânescu, C. Corcodei. I. Ioa
na, I. Oprea, I. Ghișa, P. Lorincz, A. 
Verba și C. Albuj.

gescu (V) meci nul Gh. Răileanu 
(1 Mai), H. Zafia (1 Mai) b.p. V. Mt- 
hăilă (V), M. Băloiu (V) b.p. C. Ro* 
taru (1 Mai), V. Tudose (V) b.p. T« 
Oprinoiu (1 Mai), G. Ghiță (V) b.ab. 
II C. Badea (1 Mai), D. Ionescu 
(V) m.n. V. Vlădesctt (1 Mai), I. Pa
duraru (1 Mai) b.ab. III F. Mustată 
(V), N. Motoc (V) b.ab.I Gh. Ale
xandru (1 Mai).

internațional
de mntDciclism
(Urmare din pag. 1)

Mihai Pop preia primul loc. El reu- 
șește să se mențină în frunte pînă la 

i sosire. Clasament: 1. Mihai Pop (Die 
7 rtamo); 2. Vasile Solomon (Dinamo);; 
L 3. AL Ionescu (Steaua).
" Gh. Ion a luat un start foarte bun la 
L clasa 350 cmc. El a fost urmat de Ga- 
r ragnani și Vasile Sabo. Ultimii doi s-au 
b angajat într-un duel pasionant, astfel 
[ că pînă aproape de final a stat sub 
) semnul incertitudinii de partea cui se 
■ va înclina balanța. Clasament! 1. Gh. 
j Ion (Steaua); 2. Vasile Sabo (Dinai 

mo); 3. L. Garagnani (Italia); 4. E.
f Keresteș (Steaua); 5. P. Paxino. 
i (Steaua); 6. P. Enescu (Metalul). > 
‘ Clasele mici s-au dovedit a fi „spe« 
[ ciaiitatea" motociclistului italian Ga-* 
? ragnani. La 175 cmc (ca și la 125 emu 
. de altfel) el a condus de la începui 
’ și pînă la sfîrșit fără ca victoria să-i 
l fie amenințată de un alt concurent 

Clasament: 1. L. Garagnani (italia);'
1 2. M. Pop (Dinamo); 3. L. Sabo (Di-. 
r namo); 4. Al. Ionescu (Steaua); 5. 
i Iosif Pop (Dinamo); 6. Șt Florian 
, (Loc. PI.). Primul loc la clasa 50Q 
j cmc a fost cucerit de Gh. Ion 
l (Steaua). El a fost urmat de V. Sabo. 
) (Dinamo) și E. Keresteș (Steaua). A-> 

lergătorii italieni vor concura dumi< 
f nică la întrecerile de viteză organic 

zate în orașul Ploiești.



Meci slab, scor „alb“
PROGRESUL —DINAMO PITEȘTI 0-0

Categoria C
SERIA EST

' Scor alb în partida care a opus ieri, 
pe stadionul 23 August, echipele Pro
gresul și Dinamo Pitești. Rezultatul 
satisface firește pe oaspeți, care-și mai 
adaugă în clasament un punct prețios 
și nemulțumește formația gazda, aflată, 
Ia ora actuală, într-o situație cît se 
poate de critică.

Cum a fost jocul ? Slab. Și cînd tre
cem acest calificativ pe hîrtie ne gîn- 
dim, în primul rînd, la faptul că pe 
gazonul de la 23 August (neted ca-n 
palmă, numai bun pentru fotbal de ca
litate) au evoluat două echipe de pri
mă categorie. S-a degajat tare și la 
întîmplare, s-au greșit pase chiar la 
mijlocul terenului (în așa zisa zonă 
„moartă", unde poți manevra mai în 
voie), în sfîrșit amîndouă echipele au 
fost deficitare la capitolul finalizare. 
S-a șutat anemic și imprecis la poartă, 
combinațiile din apropierea și de din
colo de careul de 16 m n-au avut con
ținut tactic, multe din ele eșuînd și 
dintr-o insuficiență în controlul balo
nului. Dna peste alta, explică, în final.

acest meci nul și la propriu și la 
figurat.

Trecînd la un scurt film al partidei, 
vom vedea că reprizele au fost împăr
țite; în prima, piteștenii au avut o

nea, Mafteuță, Iofciulescu (din min. 46 
Baboie).

Dinamo: Matache — Valcan, I. Ste- 
Corneanu, Badea — Olteanu,

Farul-Petrolul 1-0 (1-0)
CONSTANȚA 18 (prin telefon). Ieri, 

la Constanța, Farul s-a prezentat mult 
mai bine decît Petrolul. Superioritatea 
constănțenilor a fost mat pregnantă 
■în linia de atac, unde cele două ex
treme au excelat. Jucătorii constănțenî 
au fost de asemenea prompți în apă
rare, rezolvînd cu succes toate atacu-

Voined controlează 'balonul în ^careul advers
Foto : T. Roibu

Victoria P. N.—Foresta Fălticeni 
Chimia Onești—Petrolul Moinești 
Fructexport Focsani—Met. Rădăuți 
Rulm. Bîrlad—viitorul Suceava 
Flamura r. Tecuci—Ceahlăul P.N. 
Metalosport Gal.—Din. Mold. Iași 
Textila Botoșani — Textila Buhuși

CLASAMENT

1. Foresta Fălticeni
2. FI. roșie Tecuci
3. Victoria P. Neamț
4. Metalosport Galați
5. Ceahlăul P. Neamț 

Fructexport Focșani 
Din. Moldova Iași 
Metalul 
Textila 
Chimia

11. Textila 
12—13. Viitorul
12—13. Rulmentul Bîrlad 
14. Petrolul Moinești

Rădăuți 
Botoșani 
Onești 
Buhuși

Suceava

SERIA SUD

(0-0) 
(1-0) 
(2-O) 
(1-0) 
(2—1) 
(0-1) 
(0-2)

7. Flacăra roșie București
8. Progresul Alexandria
9. Dinamo Victoria Buc.

10. Unirea Răoari
lf. Metrom Brașov
12. Electrica Constanța
13. Portul Constanța
14. Textila Sf. Gheorghe

6 2 2 2 8:10 6
6 3 0 3 6: 8 6
6 2 1 3 8: 5 5
6 2 1 3 9:10 5
6 1 3 2 3: 4 5
6 2 1 3 8:12 5
6 1 3 2 8:14 5
6 1 2 3 2: 5 4

6 2 
6 3 
6 2
6 3 
6 3
6
6
6
6
6
6 1
6 2
6 2
6 1

2
3
3
3
2

1
3
1
1
2 
0
0 
o
2
3
1
1
1

13: 9
6: 5
9: 8 

11:10 
11: 6
9: 7 

11:13

ETAPA VIITOARE: Victoria Giurgiu — 
Rulmentul Brașov, Tehnometal București — 
Flacâra roșie București, Metrom Brașov — 
Marina Mangalia, Unirea Răcari — progre
sul Alexandria, Electrica Fieni — Portul 
Constanța, Textila St. Gheorghe —. Rapid 
Mizil, Electrica Constanța — Dinamo Vic
toria București.

SERIA VEST

Electroputere Cr.—Met. Tr. Sev. 
Minerul Anina — Min. Cîmpulung 
Met. Pitești — Minerul Deva 
Electromotor Tim.—C.F.R. Arad 
Muscelul C.-lung—Victoria Călan 
Pandurii Tg. Jiu—Tract. Corabia

1—2
3—1
2—3
1—6
2—1
1—0

(0-1)
(1-1) 
(1-1) 
(0-3) 
(2-1)
(0-0)

rare, rezolvînd cu succes 
rile oaspeților.

Partida a început sub 
minării localnicilor care, 
înscris în min. 30 prin 
continuare fazele alternează de la o 
poartă la alta, fără a se înregistra 
schimbarea scorului.

Remarcăm în repriza secundă oca
ziile de gol ratate de Tufan (min. 49 
și 53) și A. Munteanu (min. 55).

A arbitrat bine Iosif Ritter — Ti
mișoara.

FARUL: Manciu — Costin, Tilves- 
cu, Stancu, Gref — Neacșu (Pleșa), 
Zamfir — Tănase, Tufan, Bukosi, 
Ologu.

PETROLUL: Ionescu — Pahonțu, 
Fronea, Boc, Florea (Mocanu) — 
lulias, Ivan — D. Munteanu. lonîtfi. 
Badea, Mocanu (A. Munteanu).

semnul do- 
de altfel, au
Bukosi. In

ușoară superioritate, „legînd" mai ușor 
decît adversarul și „spărgînd", de 
cîteva ori, pe partea aripei Banu — 
C. Ionescu. In min. 20, oaspeții sînt 
pe punctul de a deschide scorul, dar 
șutul expediat de Naghi este scos de 
Cosma in extremis. Cea mai mare 
ocazie a reprizei o va rata însă Oaidă, 
care — deși scăpat singur — ezită de 
frica „unghiului" și apoi e blocat la 
picioare.

După reluare, piteștenii joacă mai 
prudent, „închid" jocul și inițiativa tre
ce de partea formației bucureștene. No
tăm o bară (min. 51) la un șut al lui 
Voinea și momente de panică la poarta 
lui Matache în min. 57, 65, 67, 71 și 89. 
Dintre toți jucătorii care au evoluat ieri 
reținem doar pe Cosma, Știrbei și 
Sandu de la Progresul, Matache, Oltea
nu și Banu de la Dinamo Pitești.

Arbitrajul prestat de Petre Sotir (Me
diaș) a fost și el surprinzător de slab.

Stoenescu — Banu, G. Ionescu, Naghi, 
David (din min. 70 Dobrin).

G. NICOLAESCU

T. Rulmentul Brașov
2. Rapid Mizil
3. Tehnometal București
4. Marina Mangalia
5. Electrica Fieni
6. Victoria Giurgiu

6 4
6 4
6 3
6 3

Rapid Mizil — Metrom Brașov 
Din. Victoria Buc.—Unirea Răcari 
Vict. Giurgiu—FI. r. București 
Portul Cța—Tex. Sf. Ghecrghe 
Tehnometal Buc.—Electrica C-ța 
Rul. Brașov—Progr. Alexandria 
Marina Mangalia—Electrica Fieni

CLASAMENT

1 1
1 2
0 3

1—0 (0-0)
1—0 (0-0)
1—1 (0-0)

0—0
1—0 (0-0)
4—1 (1-1)
2—0 (1-0)

1 1 I 4: 7 9
6:
5:

10:
6
6

L. BRUCKNER șl 
E. PETRE — coresp.

Progresul: Cosma — Sandu, Ivă- 
nescu. Știrbei, Ioachim Popescu — Du
mitru Popescu, Ionită — Oaidă, Voi-

C.S.M.S. Iași — știința Craiova 3-0 (2-0)

Ieri, în categoria
SERIA I SERIA A ll-A

Flacăra Moreni —• C.F.R. Roșiori 
1-1 (1-0)

Metalul Tîrgoviște — Știința Galați 
2—1 (2—1)

Unirea Rm. Vîlcea — Metalul Bucu
rești 1—0 (1—0)

Constructorul Brăila
Cîmpina 2—1 (1—1)

Chimia Făgăraș — Dinamo Bacău 
1—0 (0—0)

Știința București — C.F.R. Pașcani
1—0 (0-0)

Siderurgistul Galați 
Brașov 3—0 (2—0).

Poiana

Tractorul

6 3 0 3
6 2 2 2

sîrmeiA.S.A. Tg. Mureș — Ind. 
G. Turzii 1—0 (1—0)

C.F.R. Timișoara — A.S.M.D. Satu 
Mare 2—1 (2—0)

Jiul Petrila — Știința Timișoara 
0-1 (0—0).

Gaz metan Mediaș — Alinerul Lu
peni 1—1 (0—1)

Clujeana — Recolta Cărei 
(0-1)

C.S.M. Reșița — A.S. Cugir 
(0-2)

C.S.M. Sibiu
3-0 (1—0).

Vagonul

0—1

2—2

Arad

Ceahlăul P. Neamț — 
Foresta Fălticeni — 
Metalosport Galați—

ETAPA VIITOARE : 
Rulmentul Bîrlad, 
Fructexport Focșani, 
Victoria P. Neamț, Petrolul Moinești — Tex
tila Botoșani, Viitorul Suceava — Chimia 
Onești, Textila Buhuși — Flamura roșie 
Tecuci, Dinamo Moldova Iași — Metalul 
Rădăuți. ,

Corabia

Teba Arad — Met. Hunedoara 1—0 (1—0)

CLASAMENT
1. Minerul Deva 6 4 0 2 11: 5 8
2. Minerul Anina 6 4 0 2 11: 7 8
3. Muscelul Cîmpulung 6 4 0 2 9: 6 8
4. Teba Arad 6 4 0 2 8: 8 8
5. C.F.R. Arad 6 3 1 2 11: 4 7
6. Metalul T. Severin 6 2 3 1 10: 8 7
7. Pandurii Tg. Jiu 6 2 2 2 7: 6 6
8. Victoria Călan 6 2 2 2 7: 7 6
9. Metalul Hunedoara 6 2 2 2 4'6 6

10.. Minerul Cîmpulung 6 2 1 3 <10 5
11. Electroputere Craiova 6 1 3 6 u: 9 5
12. Electromotor Timișoara 6 1 2 3 8:14 4
13. Metalul Pitești 6 1 1 4 6:10 3
14. Tractorul Corabia 6 1 1 4 6:12 3

ETAPA VIITOARE : Tractorul
Victoria Călan, Metalul Tr. Severin — Mi
nerul Deva, Metalul Hunedoara — Minerul 
Anina, Pandurii Tg. Jiu — Muscelul Cîm
pulung, Teba Arad — Electromotor Timi
șoara, Electroputere Craiova — Metalul Pi
tești, Minerul Cîmpulung — C.F.R. Arad.

SERIA NORD

IAȘI 18 (prin telefon). — Știința 
Craiova, în ciuda scorului categoric 
cu care a ierdut, a dat o replică 
dîrză echipei locale. Studenții Cra- 
ioveni s ju angajat într-o dispută dîrză 
pentru balon, desfășurată în cea mai 
mare parte la mijlocul terenului. A- 
părarea lor, deși a luptat mult, n-a 
putut face față presiunii înaintașilor 
echipei gazde datorită faptului că nu 
a fost ajutată de jucătorii de la înain
tare, care au cedat balonul foarte u- 
șor. In tot meciul craiovenii au șutat 
de 10 ori la poartă și au avut o sin
gură ocazie clară de a marca (min. 
15), cînd Sfîrlogea a șutat în bara 
transversală.

C.S.M.S., cu toate că a cîștigat, nu 
a jucat la adevărata valoare, nu a 
mai desfășurat acțiuni pe un front

larg, iar jucătorii săi s-au găsit mai 
greu ca în jocurile anterioare. Echipa 
ieșeană vădește o scădere a potenția
lului de luptă, care se datorește unei 
slabe pregătiri fizice. In jocul ei s-au 
înregistrat multe perioade în care e- 
chipa a slăbit ritmul. Autorii golu
rilor: Vornieu (min. 12 din 11 m), 
Cuperman (min. 17) și Matei (min. 
89). Bun arbitrajul lui Gh. Bîrsan- 
Galați.

C.S.M.S.: Constantinescu — V. Po
pescu, Moțoc, Vornieu, Deleanu — 
Humă, Iancu — Matei, Pop, Voica 
(min. 77 Milea), Cuperman.

ȘTIINȚA CRAIOVA : Papuc — Ge- 
leriu, Deliu, M. Marcel, Dumitrescu— 
Bărbulescu, Anton — Cîrciumărescu, 
Sfîrlogea, Eftimie, C. Popescu.

CLASAMENT

1. Unirea Rm. Vîlcea
2. Flacăra Moreni
3. Poiana Cîmpina
4. Siderurgistul Galați
5. Dinamo Bacău
6. Metalul Tîrgoviște
7. Constructorul Brăila
8. Știința “
9. Știința Galați
10. C.F.R. •* ;-

11. Chimia Făgăraș
12. Tractorul Brașov
13. C.F.R. Roșiori
14. Metalul București

București
Z. ’ 3 

Pașcani

CLASAMENT

7 4 1 2 13: 6 9 1. Ind. sîrmei C.T. 7 4 2 1 12: S 10
7 3 2 2 9: 4 8 2. Știința Timișoara 7 4 2 1 11: 5 10
7 4 0 3 13:10 8 3. Recolta Cărei 7502 15:12 10
7 3 2 2 9: 7 6 4. Jiul Petrila 6 3 2 1 10: 3 8
7 4 0 3 8: 7 8 5. C.S.M. Sibiu 7 4 0 3 13: 8 8
7 3 2 2 9: 8 8 6. A.S.A. Tg. Mureș 7403 11:11 8
7 4 0 3 10: 9 8 7. Minerul Lupeni 7 2 3 2 11: 7 7
7 3 13 7: 7 7 8. Gaz metan Mediaș 7 2 2 3 8:101 6
7 3 13 9:10 7 9. A.S.M.D. Satu-Mare 7 3 0 4 7:10 6
7 3 0 4 8: 7 6 10. Clujeana 7 2 1 4 7: 8 5
7 3 0 4 9:15 6 11. C.S.M. Reșița 7 2 1 4 9:14 5
7 2 2 3 6:10 6 12. Vagonul Arad 7133 4: 9 5
7 2 2 3 6:11 6 13. C.F.R. Timișoara 7 2 1 4 4:13 5
7 115 6:11 3 14. A.S. Cugir 6114 8:15 3

MinerulCîm- Lu-Poîana

Soda Ocna Mureș—Min. B. Sprie 3—0 (1—0) 
FI.roșie Oradea—Gloria Bistrița 2—1 
Unirea Dej — I.R.A. 2 Tg. Mureș “ ’ 
Forestiera Sighet—Min. Bihor 
A.S. Aiud—Faianța Sighișoara 
Chimica Tîrn.—Metalurg. B.M.
Arieșul Turda—Steaua r. Salonta

CLASAMENT

1. Faianța Sighișoara
2. Arieșul Turda
3. A.S. Aiud
4. Soda Ocna Mureș
5. Minerul Baia Sprie
6. Minerul Bihor
7. Chimica Tîrnăveni
8. Gloria Bistrița
9. Steaua roșie Salonta

10. Forestiera Sighet
11. Flamura roșie Oradea
12. Metalurgistul B. Mare
13. Unirea Dej
14. I.R.A. 2 Tg. Mureș

ETAPA VIITOARE: Minerul 
Aiud, Chimica Tîrnăveni — 
Steaua roșie Salonta — Metalurgistul 
Mare, Faianța Sighișoara — Minerul 
Sprie, Forestiera Sighet — Flamura 
Oradea, Gloria Bistrița — Arieșul Turda, 
I.R.A. 2 Tg. Mureș — Soda Ocna Mureș.

3—1
2—1
1—0
2—1
7—0

(1-1)
(2-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(0—1) 
(3-0)

D. DIACONESCU-coresp. reg.

.ETAPA VIITOARE:
pina — Dinamo Bacău, Siderurgistul 
Galați — Știința București, Flacăra 
Moreni — Știința Galați, Metalul 
București — Tractorul Brașov, Unirea 
Rm. Vîlcea — C.F.R. Pașcani, C.F.R. 
Roșiori — Chimia Făgăraș, Metalul 
Tîrgoviște — Constructorul Brăila.

ETAPA VIITOARE:
peni — C.F.R. Timișoara, A.S. Cugir
— A.S.A. Tg. AȚureș, Vagonul Arad
— Clujeana, A.S.M.D. Satu Mare — 
Jiul Petrila, Ind. sîrmei C. Turzii — 
C.S.M. Reșița, Gaz metan Mediaș — 
C.S.M. Sibiu, Știința Timișoara — Re
colta Cărei.

RUCBI1

6 4
6 4 0 2
6 3
6 3
6 3
6 3
6 2
6 3 0 3

3
3
3
4
4
3

1 1 
Z 2
1 2
1 2
1 2
0 3
2 2

6 3 0
6 2
6 2
6 2
6 2
6 1

1
1
0
0
2

Bihor —
Unirea

A.S. 
Dej, 
Bală 
Bala 
roșie

Pronosport >
AȘA ABATA O VARIANTA CU IZ REZULTATE

Concursul ar. 42 din 18 noiembrie 1964

I C.S.M.S. Iași—Știința Craiova (3—0) 1 
II Progresul — Dinamo Pitești " “

III Știința Cluj—Steagul Roșu
IV Farul — Petrolul _
V Unirea R. Vtlcea—Met. Buc. (1—0) 1 

VI Ccnstr. Br&ila—Poiana Cîmpina (2—1) 1
VII A.S.A. Tg. Mureș—Ind. Sirmel (1—0) 1 

VIII Gaz metan Mediaș—Min. Lupeni (î—1) x 
IX. Foggia—Genoa “ “*
X Internazionale—Roma

XI. Juventus — Bologna
XII. Messina—Milan

(0-0) x 
(0-0) x 
(l-O) 1

(0—0) x 
(0-0) x 
(l-o) 1 
(0-2) 2

Surpriză la Cluj:
C. S. M. S. Iași—Știința 8-0!

Știința Cluj—Steagul roșu Brașov 0-0
CLUJ 18 (prin telefon). Tntîlnirea 

s-a rezumat la un duel, aproape con
tinuu, între înaintarea clujenilor și apă
rarea, uneori supranumerică, a oaspe
ților. Acțiunile gazdelor s-au oprit însă 
în marginea careului, sau au fost deju
cate de portarul Haidu, foarte inspirat 
și decis în intervenții. Deși brașovenii 
au pus accentul pe apărare, ei au fost 
totuși destul de j>ericuloși în acțiunile 
pe contraatac, purtate îndeosebi pe 
arioa David — Selymesi.

Iată fazele mai importante ale întîl- 
nirii: în min. 25 Adam pătrunde în 
careu, dar șutul său trece pe lîngă 
poartă. După 5 minute, Moguț blochea
ză la picioarele lui Hașoti. După pau
ză, în min. 56, Ivansuc îl deschide

„printre" pe Mureșan și acesta ratează 
o bună ocazie. In min. 66 Selymesi 
pătrunde în careu, dar în ultimă ins
tanță Grăjdeanu trimite în corner. In 
ultimele minute Hafdu se remarcă, re- 
ținînd spectaculos și sigur șuturile tra
se de Szabo și Ivansuc.

Foarte bun arbitrajul 
V. Dumitrescu (Buc.).

ȘTIINȚA: Moguț — 
Georgescu, Grăjdeanu, 
V. Alexandru (Szoke), Suciu — 
suc, Mureșan, Adam, Szabo.

STEAGUL ROȘU: Haidu — 
cescu. Jenei. Campo, Naghi — 
caru, Sigheti — Hașoti (Necula 
67), Năftănăilă, David, Selymesi.

V. MOREA și I. BRAȚAN — coresp.

prestat de

Marcu, Tr.
Cîmpeânu — 

■ Ivan-

Ivăn-
Pes- 
min.

• Steaua a dispus de Gloria cu 
15—9, după un meci în general confuz, 
fără nici un istoric. Aproape tot timpul 
s-a practicat un joc închis (trei șarje 
de a lungul întregei partide, ceea ce 
desigur este foarte puțin), fapt care a 
scăzut mult din nota de interes a me
ciului. Din nou, cel mai activ jucător 
din echipa învingătoare a fost Penciu. 
El a transformat trei lovituri de pedeap
să și a înscris un „dropgol" de toată 
frumusețea. Pentru Steaua a mai mar
cat Ionescu (lovitură de picior căzută).

Gloria n-a reușit să se „vadă" decît 
prin Marinescu (autorul a două lovi
turi de pedeapsă) și Soare (care a 
transformat și el o lovitură de pe
deapsă). Bun arbitrajul lui T. Witiiig.

• Progresul a pierdut în fata lui 
Dinamo cu 14— 3 (6—3). începutul 
partidei a aparținut Progresului care 
a și deschis scorul’ prin P. Niculescu 
(lovitură de pedeapsă).

După ce Nica egalează (tot printr-o 
lovitură de pedeapsă), Dragomir înscrie

o spectaculoasă încercare. La acest 
scor (6—3 pentru Dinamo), rugbiștii 
de la Progresul beneficiază de o lovi
tură de pedeapsă. Execută P. Nicules- 
cu în... bară I Dinamoviștii înscriu din 
nou, o încercare, prin Dragomir (du
minică foarte bun). Cea mai frumoasă 
acfiune a dinamoviștilor a fost însă 
aceea din care s-a înscris ultima în
cercare. Autor — Giugiuc. A transfor
mat Nica : 14—3, rezultat cu care se 
încheie partida. A arbitrat foarte bine. 
J. Oncescu.

• Constructorul a fost întrecută de 
Grivifa Roșie cu 2(7—9 (II—0). în
vingătorii au avut aproape în perma
nentă inițiativa. Ei au practicat un joc 
pe spatii largi, reușind să acopere în
tregul teren. Foarte bine s-au compor
tat Moraru (excelent coordonator), De- 
mian) neîntrecut la jocul în tușe), 
Iliescu, Teodorescu și M. Rusu. Au în
scris : M. Rusu (trei încercări), Iliescu, 
Teodorescu și Oblemenco (cîte o încer

care) și Țîbuleac (o transformare). 
Constructorul s-a mișcat ceva mai bine 
doar în ultimele 20 de minute, cînd a 
și marcat trei încercări prin Stroe. 
Marin și Jabin.

T. STAMA

• In țară: Rulmentul Bîrlad — Ști- 
infa Timișoara 29—6 (11—6), Știința 
Petroșeni — Ancora Galați 3—0 (rte- 
prezentare),’ Știința Cluj — C.S.M.S. 
Iași 0—8 (0—5) 1

Clasamentul după etapa a M-a-

1. Steaua 21 16 4 1 265: 80 ST
2. Dinamo 21 17 1 3 333: 74 58
3. Grivița Roșie 21 10 5 6 316:113 56
4. Progresul 21 9 5 7 130:137 44
5. C.S.M.S. 21 9 3 9 116:135 42
6. Constructorul 21 9 3 9 137:159 42
7. Rulmentul 21 8 4 9 141:107 41
8. Știința Cluj 21 8 1 12 97:200 38
9. Știința Petroșeni 21 5 5 11 83:149 36

10. Gloria 21 4 6 11 120:172 35
11. Știința Timișoara 21 3 2 16 103:294 29
12. Ancora 21 3 1 17 79:300 27

1 Redacția și administrația; str. Vaslte Conta or. 16, telefon 11.10.05, interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: 1. P. .informația*, str. Brezolanu, 23—25. 40356


