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DOUĂ MEDALII DE ARGINT
SI TREI DE BRONZ CUCERITE
DE SPORTIVII ROMlNI ÎN ZIUA A 10-A

• ARGINT SI BRONZ LA LUPTE SI TIR
• LIA „REDÎVIVUS" ® CIUCĂ ÎNVINS DE... 
JURIUL DE ARBITRI ! ® LA START: CAIA-

CISTII SI CANOISTH

hWQ 1964

TOKIO, 19 
(prin telex). 
La cele două 
medalii de aur 
cîștigate de lo- 
landa Balaș și 
Mihaela Peneș, 
s-au adăugat 
astăzi două

medalii de argint și trei de bronz. 
Intr-un concurs deosebit de pu
ternic, trăgătorul nostru ION 
TRIPȘA a realizat un rezultat 
excepțional la pistol-viteză (591 
p.J, clasîndu-se pe locul doi, la 
numai un punct diferență de fin
landezul T. Linnosvuo, cîștigăto- 
rul medaliei de aur, care a sta
bilit și un nou record olimpic.

Tripșa merită toate felicitările 
pentru modul cum s-a pregătit în 
vederea marii confruntări olimpice, 
pentru dîrzenia și calmul dovedit 
în această dificilă probă. O com
portare bună a avut în aceeași 
probă și Marcel Roșea. Realizînd 
588 p., rezultat superior celui cu 
care Ștefan Petrescu a cîștigat

Anal XX —Nr. 4540 ★ Marți 20 uctombrie 1964 ★ 4 pagini 25 bani

VALERIU BULARCA și ION TRIPȘA-medalii de argint

medalia de aur la 
Roșea a ocupat locul 
vine subliniat faptul 
nostru student de la

Melbourne, 
șase. Se cu
că tînărui 
arhitectură 

practică tirul de performanță doar
din anul 1962, primul său rezultat 
„mare" fiind atunci 576 puncte. 

A doua medalie de argint la 
această ediție a J. O. a adus-o 
sportului nostru luptătorul VA
LERIU BULARCA. în compania pro
tagoniștilor de la categ. 70 kg., 
luptătorul romîn a ocupat locul 
doi, în urma rezultatului de ega
litate obținut azi în meciul cu 
turcul Ayvaz, campion mondial în 
1962. De consemnat că Valeriu 
Bularca nu a cunoscut înfrînge- 
rea în această Olimpiadă, dar 
cele două meciuri, nule au consti
tuit, totuși, o piedică în drumul 
spre medalia de aur. Tot la lupte 
clasice, pe lista medaliaților o- 
limpici în urma finalei de azi fi
gurează DUMITRU PÎRVULESCU și 
ION CERNEA, cîștigătorii meda
liilor de bronz. Pîrvulescu

(Continuare îti pag. 2—3)

Lia Manoliu—medalie de bronz
la aruncarea discului

Atleta noastră a stabilit un valoros record republican: 56,97 m 
pogromul atletic de luni au fi

gurat patru finale, dintre care trei la 
femei. Voi începe cu aruncarea discu
lui, probă care a cunoscut o desfășu
rare deosebit de interesantă și care ne-a 
adus, din nou, o mare satisfacție: Lia 
Manoliu a cucerit — ca și la J.O. de 
la Roma — medalia de bronz cu o per
formanță excepțională, care reprezintă 
un valoros record republican : 56,97 m. 
Ca și la trecuta ediție a J.O., Lia Ma
noliu s-a impus ca pretendentă la me
dalia olimpică încă din prima încer
care. Ea a aruncat discul la 55,90 m 
— record olimpice, care avea să fie însă 
depășit de eiștigătoarea probei, Tamara 
Press. Din a doua încercare Lia și-a 
îmbunătățit performanța cu peste 1 ni, 
realizind 56,97, rezultat care a clasat-o 
pe locul III în-probă.^ealaltă reprezen
tantă a Cataramă, a
reușit un reziilitu 'laN&tloarea ei: 53,08

(Continuare În/Spag. 2—3)

romîni
± Olimpicii

zn probă.^ealaltu reprezen- 
as^ăi-b Ifsfcia Cataramă, a

LIA MANOLIU

participă azi la
ATLETISM — Ana Săiâjan la, 

V greutate. »■

T BOX —C. Crudu ’Stepaskinș 
± (tfeR.S.S.), I. Mihalic — Kulej (Po^ 
jloniaL V. Mîrza — Drzeziak (Po--t 
Ț Ionic) și I. Manea — Schulz (Ger- 
-f mania) în cadrul sferturilor/ de fi-ij 
Tndtă. -1

CAIAC-CANOE — la toate pro--< 
bele (eliminatorii). "

FOTBAL — Romînia — Ghana, " 
în forneul pentru locurilp 5—6.

GIMNASTICĂ — Echipa repre-^ 
zehtativâ masculină și componen-a 
ții săi la exerciții libere.

TIR — N. Rotaru si 1. Olărescul 
la proba de armă liberă calibru^ 
redus. j

Un frumos succes romînesc 
la proba de pistol viteză

Luni dimineața, 
trăgătorul roinî'n 

. ÎQN TRIPȘA a cu
cerit medalia de ar
gint . la întrecerile 

< de . pistol viteză 1 
S, Speranțele puse în 

tînărui nostru tră
gător Tripșa s-au 

adeverit. Sportivul romîn, care a cu
cerit anul acesta locul I la o serie 
de competiții internaționale de tir, s-a 
comportat la valoarea lui, obținînd lo
cul II la cea mai u:a.r.e întrecere olim
pică la care au partjsîpat așii probei 
din toată lumea. Rezultatul Iui Tripșa 
(591 puncte) întrece ,cu un punct re
cordul olimpic de la Roma și este la 
o diferență minimă de cifra obținută 
de primul clasat, finlandezul Linnosvuo 
— 592 p. Al doilea Trăgător romîn la 
această probă, studentul Marcel Roșea, 
a obtinut și el un rezultat bun: 588 . . .5

de puncte, care îl situează pe focul 
șase în ierarhia olimpică a probei. Re
zultatul, deși cu 4 puncte sub re
cordul personal al trăgătorului nostru, 
este valoros ținînd cont că Roșea prac
tică tirul de performanță doar din pri
măvara anului 1962.

Iată clasamentul probei: 1. Penti 
Linnosvuo (Finlanda) 592 p (nou re
cord olimpic șl cu trei puncte sub re
cordul mondial), 2. ION TRIPȘA (RO- 
MÎNIA) 591 p, 3. Liubomir Nakovschi 
(Cehoslovacia) 590 p, 4. Hans' Albrecht 
(Elveția) 590 p, 5. Kun Szilard (Un
garia) 589 p, 6. MARCEL ROȘCA 
(ROMÎNIA) 588 p.

Marți, tot pe poligonul Asaka, se 
va desfășura ultima probă de tir, la 
armă liberă calibru redus 3x40 focuri 
(3 poziții pe distanță de 50 m.). La 
această ultimă întrecere de tir din ca
drul J.O., țara noastră va fi 
tată de Nitolae Rotaru și I.

reprezen- 
Olărescu.

ALTE ȘTIRI
DE LA TOKIO

că pentru excepționalele eforturi 
organiza în perfecte condiții cea 
18-a ediție a Jocurilor Olimpice, 
internațional a decernat orașului

» Intr-o declarația făcută reprezen
tanților presei sportive internaționale, 
președintele CIO, Avery Brundage, a 
spus 
de a 
de a 
forul
Tokio „Cupa Olimpică" a CIO.

Această hotărîre a fost luată în ca
drul unei ședințe extraordinare a con
siliului de direcție a! CIO. „Cupa O- 
limpică" a fost inițiată în 1906 de 
Pierre de Coubertin, inițiatorul Jocu
rilor Olimpice. „Cupa Olimpică" re
compensează orașele sam persoanele 
care contribuie la cauza sportului a- 
mator și a ideii olimpice.

TREI LUPTĂTORI ROMÎNI
AU URCAT PE PODIUM

D. PIRVULESCU I. CERNEA

de lupte 
niciodată

• 74 de judocani îșî vor disputa, 
începînd de azi, medaliile olimpice la 
cele 4 categorii. Cu mare interes este 
așteptată evoluția campionului mon- 
dial Anton Geesink, care în primul 
tur se va întîlni cu japonezul Akio 
Kaminaga. Printre favoriți se mai nu
mără și englezul Porthebridge.

De tind a început turneul 
clasice, la sala Romazawa, 
nu au venit atîția spectatori ca în 
cursul zilei de luni. Acest lucru era 
și firesc, deoarece în această zi își 
măsurau forțele cei mai buni spor
tivi de pe glob, semifinaliștii și fi
nalista concursului, trecuți prin „sita" 
deasă a celor patru tururi desfășu
rate piuă atunci. Cei mai buni dintre 
cei buni, trebuiau să desemneze a- 
cum pe purtătorii medaliilor olimpice, 
să stabilească ierarhia primilor șase 
din lume. In cursa pentru medalii se 
aflau și patru luptători romitii: Pîr- 
vulescu, Cernea, Bularca și Martinescu.

Cei prezenți in sala Komazawa nu 
au avut ce regreta. Fruntașii sportu
lui luptelor de pe cele cinci continente 
au oferit meciuri deosebit de fru
moase, au făcut risipă de energie, au 
pus 
nice 
fost

• în cadrul congresului federației 
internaționale de tir s-a stabilit ca în
trecerile campionatelor mondiale de 
talere să se desfășoare în anul 1865, in 
Chile. In 1986 campionatele mondiale 
de tir și talere V9r avea loc în R. F. 
Germană.

in joc toate cunoștințele lor teh- 
și tactice. Foarte aplaudate au 
meciurile reprezentanților noștri

(Continuare în pag. 2—3)

• Primo Neviola, președintele fede
rației internaționale a sportului uni
versitar (FISU) a anunțat în cursul 
unei conferințe de presă, care a avui 
loc la stadionul Național din Tokio, că 
Franța și Portugalia și-au depus can
didatura pentru a organiza „Univer
siada" din 1967. Desemnarea orașului 
care va găzdui „Universiada" se vi 
face cu prilejul lucrărilor adunării ge
nerale a FISU (21—29 august 1965). 
In cursul lunii ianuarie, la Madrid- ss 
va stabili ce oraș va găzdui Jocurile 
Universitare de iarnă. Pentru aceste 
jocuri candidează Italia și Austria.
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PARTKIPANJII LA TIPII AUTOMOBILISTIC
AL EUPOPII AU SOSIT LA BUCUREȘTI

ASTĂZI, START ÎN ETAPA A 1V-A : BUCUREȘTI — BELGRAD _ BUDA
PESTA — PRAGA

au evoluat 
la „impuse1

,S. 189,728 p; Cehoslovacia 188,695 p; 
ania 188,060 p; Japonia 187,593 p; Un- 

187,261 p; Romînia 184,757 p; Po- 
184,494 p; Suedia 184,229 p; S.U.A. 

0 p; Australia 171,227 p; individual 
us: Ceaslavska (Ceh.) 38,432 p; La

și Astahova (U.R.S.S.) 38,199 p; Ra- 
a (Germania) 38,165 p; Aihara (Japo- 
37,965 p; Ikeda (Japonia) 37,898 p; 
3 (Germania) 37,866 p; Volcețkaia 
>.S.) 37,832 p; Manina (U.R.S.S.)

p; Fâst (Germania) și Ruzickova 
I 37,699 p.
ți sînt programate exercițiile liber 
pentru gimnaști iar miercuri exerci

ser alese pentru gimnaste, după care 
li cunoscuți campionii la individual 
us și pe echipe.

RIGORII KRISS (U.R.S.S.)-CAMPION OLIMPIC LA SPADĂ
Luni au con

tinuat asalturile din 
cadrul turneului 
individual de spa
dă, cu tururile de 
eliminare directă. 

Caracteristică î a- 
salturi de mare 
luptă, «încheiate în 
general cu rezulta
te strînse.

Una din surpri
zele probei a con- 
stituit-o eliminarea
aust ni a cul u i Rol-

Losert, aureolatul „mondialelor" 
nul trecut. Losert l-a avut ad- 
ir pe sovieticul Kostava. Austria-

urcat pe podium
2. Kerezov (Bulgaria), 3. D. PIR- 

ESCU (R.P. Romînă), 4. Wilson 
A.), 5. Mevis (Belgia), 6. Fabra
a).
A 57 kg ; 1. Ichiguchi (Japo-

2. Trosiianski (U.R.S.S.). 3. I.
.'JEA (R.P. Romînă), 4. Swek (Ceho- 
.cia), 5. Agii (R.A.U.), 6. Pascalev 
’aria).
-. 63 kg: 1. Polyak (Ungaria), 2. 
an (U.R.S.S.), 3. Martinovic (Iugo- 
a), 4. Sakurama (Japonia), 5. Fin_ 
4U.A.), 6. Mansur (R.A.U.).
;. 70 kg : 1. Ayvaz (Turcia). 2. V. 
ARCA (R.P. Romînă), 3. Gvanda.

(U.R.S.S.), 4. Fujima (Japonia), 
orvat (Iugoslavia), 6. Tapio (Fin
ii.

78 kg : 1. Kolesov (U.R.S.S.), 2. 
rov (Bulgaria). 3. Nistrom (Suedia), 
abikj (Polonia), 5. I. TARANU (R.P. 
înă), 6. Rizmaier (Ungaria).

87 kg : 1. Simic (Iugoslavia), 2. 
aanik (Cehoslovacia), 3. Metz (Ger. 
a), 4. Olenik (U.R.S.S.), 5. Holosi 
aria), 6. Bimbalov (Bulgaria).

97 kg : 1. Alexandrov (Bulgaria), 
vensson (Suedia), 3. Kiell (Germa- 

4. N. MARTINESCU (R.P. Ro- 
). 5. Iuterer (Elveția). 6. Abasidze 
S.S.).

< : 1. Kozma (Ungaria) 2.
-a iu.xLS.S.), 3. Dietrich (Germa- 

4. Kment (Cehoslovacia), 5. Sven. 
(Suedia), 6. Pikens (S.U.A.),

Lin Maaoliu — medalie de bronz
(Urmare din pag. 1) 

lasindu-se pe locul 8 . și inireclnd 
'Stele campioane olimpice Nina Po- 
iriova (URSS) și Ol ga Connolly 

tala la 200 m temei a fost decisă 
Uimii metri și s-a soldat cu rezul- 
excelente. Cîștigăioarea medaliei 

rgint In proba de 100 m, atleta 
uloare Edith Mc Guire, a cucerit 
ul loc cu un nou record olimpic:
Atleta poloneză Kirsensiein a tur
cea de a doua surpriză, clasîn- 

> (ca și la lungime) pe locul II 
n nou record european și cu un 
record mondial de junioare: 23,1. 
cordmana mondială a probei, auș- 
inca Margaret Burvill, nu s-a cla
ia primele șase / 
sputa alergătoarelor de 80 m. 
uri a fost una din cele mai pasio- 
» probe atletice desfășurate pînă 
i. Trei alergătoare, Karin Balzer- 
nania, Tereza Ciepla-Polonia și 
ela Kilborne-Australia, au fost cro- 
drate în același timp: 10,5. 
dinea clștigăioarelor celor trei 
ilii olimpice a fost stabilită 
li după developarea fotografiilor, 
rgura finală masculină, proba de 
n, s-a încheiat cu victoria așteptată 
iericanului Mike Larrabee în vîrstă
31 de ani, care a realizat 45,1. 

"emarcat faptul că doi alergători 
;zi s-au clasat în primele, șase 
i.
t luni s-au desfășurat și întrece- 
care au desemnat finaliștii pra

de 1.500 m bărbați și 800 m 
i. lată pe cei care iși vor disputa

CAMPIONI
ATLETISM — Disc (f) i Tamara 

Press (U.R.S.S.) 57,27 m — record 
olimpic. 80 m.g. (f) : Karin Balzer 
(Germania) 10,5 sec. 20® m 
(f): Edith Mc Guire (S.U.A.) 230 
— record olimpic. 400 m (m) i Al. 
Larrabee (S.U.A.) 45,1.

CĂLĂRIE — Prob? completă, 
individual : M. Checcolli (Italia) 
54 p./ pe echipe: Italia.

CICLISM — Proba de viteză: 6. 
Pettenella (Italia).

cui a1 mizat pe finețe tehnică, sovie
ticul pe atacurile sale irezistibile, în 
fleșă. Pînă la urmă, victoria a reve
nit lui Kostava, Ia limită: 10—9. Ce
lălalt trăgător sovietic, Kriss l-a avut 
adversar pe suedezul Abrahamsson. 
Cei doi spadasini au condus pe rînd, 
pînă aproape de terminarea timpului 
regulamentar. Cu o pregătire fizică su
perioară, Kriss cîștigă însă cu 10—9. 
O surpriză, desigur de mai mici pro
porții, a fost și înfrîn,gerea maghiaru
lui Kulcsar de către suedezul Lind- 
tval, care a cîștigat destul de catego
ric cu 10—6, Cu același scor s-a 
încheiat și asaltul dintre englezul 
Hosquins și maghiarul Nemere. Din
tre ceilalți învingători în asalturile 
din eliminări directe amintim pe fran
cezul Bourquard (la polonezul Nie- 
Laba), germanul Rompza (în fața fran- 
zezului Quittet) și italianul Saccaro 
(în asaltul cu suedezul Legerwal)

In turneul final de 4 s-au calificat 
următorii trăgători: Kriss, Hosquins, 
Kostava și Saccaro, Dînd dovadă de o 
excepțională vitalitate, sovieticul Gri- 
gorii Kriss realizează cele mai multe 
victorii, devenind astfel campion o- 
limpic. In urma lui s-au clasat : 2. 
Hosquins (Anglia); 3. Kostava 
(URSS); 4. Saccaro (Italia).

Pentru locurile 5—8 s-au întrecut 
Gonsior, Bourquard, Rompza și Lind- 
tcal. Cel mai bun s-a dovedit a fi 
Bogdan Gonsior (Polonia) care a 
terminat astfel pe locul 5. După el 
s-au situat: 6. Bourquard (Franța); 7. 
Rompza (Germania); 8. Lindwal (Sue
dia).

In ultima probă a competiției de 
scrimă, cea de sabie, începută luni 
dimineața, au intrat în concurs și trei 
trăgători romîni: Octavian Vintilă, 
Ionel Drîmbă și Tănase Mureșanu. 
Vintilă și Drîmbă au rezistat doar în 
turul I din serii, în turul următor 
nereușind să obțină un număr sufi
cient de victorii pentru a continua 
întrecerea. Mureșanu, în schimb, a 
trecut cu bine tururile din serii și

titlurile olimpice la aceste două probe: 
1.500 m: Peter Snell (N. Zeelandă) 
3:38,8, Vitold Baran (Polonia) 3:38,9, 
Odlozil (Cehoslovacia) 3:39,3, Michel 
Bernard (Franța) 3:39,7, Dyrol Bur
leson (SUA) 3:41,5, Allan Simpson 
(Anglia) 3:41,5, John Davies (N. Zee
landă) '3:41,9, Jean Wadoux (Franța) 
3:41,9.

800 m. femei: Marivontie Dupureur 
(Franța) 2:04,1, Mărise Chamberlain 
(N. Zeelandă) 2:04,6, Antje Gleichfeld 
(Germania) 2:04,7, Laine Eric (URSS) 
2:04,7, Rosemarie (Anglia) 2:04,8, 
Szusza Nagy (Ungaria) 2:05,1, Ann 
Packer (Anglia) 2:06,0, Gerda Kraan 
(Olanda) 2:06,2.

BĂRBAȚI
400 m; 1. Mike Larrabee (S.U.A.) 45,1

campion olimpic; 2. Verner Motley (Trini
dad) 45,2; 3. Andrei Badenski (Polonia) 45,6; 
4. Robert Brightwell (Anglia) 45,7; 5. Williams 
(S.U.A.) 46,0; 6. Tom Graham (Anglia) 46,0.

FEMEI
200 m; 1. Edith M? Guire (S.U.A.) 23,0 

campioană olimpică — nou record olimpic; 
2. Irina Kirsensteih (Polonia) 23,1 — nou re
cord european; 3. Marilyn Black (Austra
lia) 23,1; 4. V. Mooris (Jamaica) 23,5; 5. 
Ludmila Samotlesova (U.R.S.S.) 23,5; 6.
Barbara Sobotta (Polonia) 23,9.

80 m. garduri; 1. Xarin Balzer (Germania) 
10,5 — campioană olimpică; 2. Tereza 
Ciepla (Polonia) 10,5; 3. Pamela Kilborne 
(Australia) 10,5; 4. Irina Press (U.R.S.S.)
10,6; 5. Ykuko Yoda (Japonia) 10,7; 6. Ma
ria Piatcovska (Polonia) 10,7.

Disc: 1. Tamara Press (U.R.S.S.) 57,27 — 
campioană olimpică — nou record olimpic; 
2. Ingrid Lotz (Germania) 57,21; 3. Lia
Manoliu (Romînia) 56,97 — nou record re
publican; 4. Virginia Mihailova (Bulgaria) 
56,70; 5. Valeria Kuznețova (U.R.S.S.) 55,17; 
6. Jolan Kontsek (Ungaria) 54,87. Cea de 
a doua reprezentantă a țării noastre Olim
pia Cataramă a ocupat locul 8 cu o per
formanță de 53,08.

OLIMPICI
LUPTE CLASICE Cat. 52 kg.» 

Ts. Hanahara (Japonia); cat. 57 
kg» M. Ichlguchi (Japonia); cai 
63 kg i I. Polyak (Ungaria) ; cat. 
70 Kg i K. Ayvat (Turcia); cat. 
78 kg» 4. Kolesov (U.R.S.S.); 
eai 87 kgi B. Simiti (Iugoslavia)l 
cai 97 kg» fi. Alexandrov (Bul
garia); eat. grea: J. Kozma (Un
garia).

SCRIMA — Spadă, individual» 
G. Kriss (U.R.S.S.).

TIR — Pistol viteză : T. Lin- 
nosvuo (Finlanda).

calificat în eliminări directe. Aici 
a «rut drept adversar pe francezul 
Marcel Parent în fața căruia a pierdut 
greu cu 10—7. în același tur, Arabo 
a întrecut categoric pe italianul Quic- 
ca, cu 10—4, Rîlski pe Lefevre 
(10—6), Pezsa pe Rîkita (10—6) și 
Olcira pe Salvadori (10—6). Surpriza 
turului o realizează germanul Kost- 
ner care a cîștigat la unul din 
protagoniștii probei, polonezul Paw
lowski (10—9). Foarte greu s-a cali
ficat și Mavlehanov care l-a întrecut 
pe Bakoni.

In sferturile de finală desfășurate 
tot luni (seara), Pezsa s-a dovedit mai 
bun decît Parent pe care l-a învins 
eu 10—7. Arabo (Franța) a cîștigat la 
germanul Wellmann, cu 10—6, Mav
lehanov l-a întrecut pe polonezul 
Ohira, iar Rîlski a punctat mai bine 
(ți mai mult) decît germanul Kost- 
ner (10—5).

In turneul final pentru desemnarea 
campionului olimpic care va avea loc 
mîine «-au calificat Tibor Pezsa, Ia- 
cov Rîlski, Umăr Mavlehanov și Clau
de Arabo. Tot mîine își încep între
cerea ți echipele de spadă.

Alte rezultate
MAURO CHECCOLLI ÎNVINGĂTOR 

IN PROBA COMPLETA DE 
CĂLĂRIE

S-au încheiat disputele din cadrul 
probei complete de călărie. După cele 
trei întreceri, victoria a revenit ita
lianului Mauro Checcolli. Călăreții ita
lieni au cucerit, de asemenea, și proba 
pe echipe. Iată clasamentul: indivi
dual: 1. Mauro Checcolli (Italia) 64,40; 
2. Carlos Alberto Moratorio (Argenti
na) 56,40; 3. Fritz Lîgges (Germania) 
49,20; 4. Michael Owen Page (S.U.A.) 
47,40; 5. Anthony Careron (Irlanda) 
46,53; 6. Horst Karsten (Germania) 
36,30; echipe: 1. Italia 85,80; 2. S.U.A. 
65,86; 3. Germania 56,73; 4. Irlanda 
42,86; 5. U.R.S.S. 39,63; 6. Argen
tina 34,80.

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL PRE
LIMINAR LA HOCHEI PE

IARBA

Ieri s-au disputat ultimele partide în 
cadrul celor două grupe. Iată rezul
tatele tehnice:

Grupa A. Rhodezia — Noua Ze- j 
elandă 2—1, Pakistan — Australia 
2—1, Anglia — Japonia 1—0.

Grupa B: Malaya — Canada 3—1, 
Hong Kong — Germania 1—1, Spa
nia — Belgia 3—0 și India — Olan
da 2—1.

Cu aceste întîlniri s-a încheiat turul 
preliminar. Patru reprezentative, pri
mele două din fiecare grupă, s-au ca
lificat în semifinale, în cadrul cărora 
se vor disputa meciurile: Pakistan — 
Spania și India — Australia-

1AHTING

După trei zile de pauză, întrece
rile de iahting din golful Sagami 
au fost reluate luni, cînd s-a des
fășurat regata a cincea. în urma 
rezultatelor înregistrate, conduc în 
clasamente :

Clxzsa star: S.U.A. 4099 p.; Cla
sa 5,5 m: S.U.A. 4306 p.; Clasa O- 
landezul zburător: Anglia 4434 p.; 
Clasa Dragon: S.U.A. 4759 p.; Clasa 
finm: Germania 5717 p.

Au mai rămas de disputat două 
regate.

CRONICI SI COMENTARII DE 
LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL 
SI DE LA AGERPRES.

Ieri dimineață, vremea nefavorabilă 
nu i-a împiedicat pe iubitorii sportului 
cu motor să vină în număr mare în 
Piața Libertății unde a avut loc, în- 
cepînd de la ora 11.30, sosirea din 
etapa a IlI-a (Atena — Sofia — Bucu
rești) a Turului automobilistic al Eu
ropei. Participanții la competiție au luat 
startul în Turul Europei din orașul Ha- 
novra (R. F. Germană). Ei au de par
curs în această întrecere peste 10 000 
km, traseul traversînd 12 țări. Ieri, au- 
tomobiliștii au avut zi de odihnă în

Capitală. Ei urmează să ia startul as
tăzi, începînd de la ora 8,41 din fața 
sediului O.N.T. Carpați din Bd. Ma- 
gheru, în etapa a 4-a — București — 
Belgrad — Budapesta — Praga. Prin 
țara noastră automobiliștii vor parcurge 
următorul traseu: Pitești — Rm. Vîl- 
cea — Sibiu — Simeria — Hațeg —• 
Caransebeș — Lugoj — Timișoara —> 
Stamora Moravița.

In fotografie: aspect de la sosirea 
primului concurent în Capitală.

Handbal

Etapa echipelor oaspete
Etapa de duminică a fost în mare 

parte favorabilă echipelor în depla
sare. Faceți și dvs. socoteală: în 20 
de meciuri programate, oaspetele au 
cîștigat de 10 ori, iar o dată au ter. 
minat la egalitate. Cea mai mare pro
porție au dat-o seria I la băieți si fete 
și seria Il-a fete: 9 jocuri pierdute de 
gazde și unul încheiat la egalitate, 
performerele etapei sînt: Dinamo Bra
șov (care a învins la Galați o echipă 
în formă bună, pe Știința), Știința 
Timișoara (m. I), S.S.E. Timișoara, 
Mureșul Tg. Mureș, Rapid București 
(f. I). Progresul București, Știința 
Galați și Voința Odorhei (f. II). Me
rituoasă este și victoria repurtată de 
C.S.M. Sibiu în campionatul feminin 
(s. I): a învins pe campioana țării, 
Știința Timișoara, ca și aceea a echi
pei Cauciucul Onești care a dispus de 
C.S.M. Reșița.

In clasamente continuă gruparea e- 
chipelor, pe sectoare, după locurile la 
care le dă dreptul valoarea și pregă
tirea. Lideri se mențin și după acea
stă etapă echipele Dinamo București, 
Rafinăria Teleajen (în cele două serii 
masculine). Mureșul Tg. Mureș și Vo
ința Odorhei (în cele feminine). Pri
mele două au un avans de cîte 3 
puncte, ceea ce le creează perspective 
bune; în schimb, Mureșul se află la 
egalitate cu Știința București (ambele 
la 3 puncte distanță de Rapid), iar 
Voința Odorhei are 1 punct față de 
Rulmentul Brașov, fostul lider. Iată, 
de altfel, cele patru clasamente:

Masculin — Seria I

La Copșa Mică: Voința Sighișoara
— Știința Peiroșeni 21—18 (10—11).

1. Dinamo Buc. 7 7 0 0 144: 76 14
2. Steaua Buc. 7 5 1 1 135: 88 11
3. Dinamo Bv. 7 4 0 3 136:108 8
4. Știința Tim. 7 4 0 3 110:135 8
5. Dinamo Bacău 7 3, 1 3 94: 82 7
6. Șt. Gal ați 7 3 1 3 101:108 7
7. Voința Sigh. 7 3 0 4 103:126 6
8. Știința Petr. 7 2 1 4 115:134 5
9. Tract. Bv. 7 1 0 6 106:144 2

10. Știința Tg.M. 7 1 0 6 93:136 2

Masculin — Seria a ) l-a
1. Raf. Teleaj. 7 7 0 0 113: 66 14
2. Știința Buc. 7511 132: 81 llî
3. C.S.M, Reșița 7 5 1 1 123: 85 111
4. Cauciucul 7 5 0 2 62: 54 10
5. Voința Sib. 7 4 0 3 79:110 8
6. C.S.M.S. Iași 7 3 0 4 106:117 6
7. Rec. Hălchiu 7 2 0 5 72: 85 4
8. Rapid Buc. 7115 69: 95 3
9. Știința Cluj 7 1 0 6 87:118 2

10. Tehnomet. Tim. 7 0 1 6 104:136 1
Feminin -— Seria I

1. Mureșul Tg.M. 7 6 1 0 97: 42 13
2. Știința Buc. 7 6 1 0 54: 26 13
3. Rapid Buc. 7 5 0 2 78: 52 10
4. S.S.E. Tim. 7 4 0 3 58: 49 8
5. C.S.M. Sibiu 7 4 0 3 57 ; 53 8
6. Știința Tim. 7 3 1 3 58: 37 7
7. Tractorul Bv. 7 2 1 4 34; 48 5
8. Știința Cluj 7 2 0 5 57: 67 4

9. Confecția Buc. 7 0 2 5 29: 51 2
10. S.S.E. Ploiești 7 0 0 7 31:128 0

Feminin — Seria a Il-a
1.Voința Odorh. 7 5 1 1 60:52 11
2. Rulmentul Bv. 7 4 2 1 49:45 10
3. Constr. Tim. 7 3 2 2 57:55 8
4. Știința Gal. 7 4 0 3 54:55 8
5. Progresul Buc. 7 3 0 4 56:51 6
6. Electr. Buc. 7 2 2 3 51:49 6
7. Favorit Orad. 7 3 0 4 55:59 6
8. Record Med. 7 3 0 4 56:65 5
9. Voința Sig. 7 2 1 4 43:47 5

10. S.S.E. Petr. 7 2 0 5 44:47 4

MOTOCROSIȘTII DE LA DINAMO 
ÎNVINGĂTORI ÎN R. P. BULGARIA
Miercuri a avut loc la Russe (R.P. 

Bulgaria) un concurs internațional de 
motocros la care au fost prezenți și 
sportivi din țara noastră. Alergătorii 
dinainoviști au avut o comportare 
meritorie reușind să cucerească primul 
loc la clasele 125 cmc (Traian Ma- 
carie). 175 cmc (Mihai Pop) și 250 
cmc (Cristian Doviț). In clasamentul 
final al concursului primul loc a fost 
cucerit tie formația duhului sportiv 
Dinamo București.

A

începe finala 
campionatului feminin 

de șah al R. P. Romine
Azi, la Oradea, încep întrecerile 

finalistelor campionatului republican 
de șah. Pe lista competitoarelor la 
titlul de cea mai bună șahistă a tării 
se afla 18 nume. Trei dintre ele apar
țin primelor clasate la ediția de anul 
trecut a campionatului • Alexandrat 
Nicolau — campioana țării —, Mar» ’ 
gareta Teodorescu și Rodica Reicher* 
Se află în întrecere, desigur, jucă< 
toarele calificate din semifinalele cam
pionatului, desfășurat la sfîrșitul ve
rii (în ordinea grupelor): Elisabeta 
Polihroniade, Elena Rădăcină, Aura 
Teodorescu, Domnița Sutiman, Emilia 
Dima-Chiș, M'arieta Ionescu, Rodica 
Manole$cu, Catalina Stolnicu, Maria 
Desmireanu, Gertrude Baumstarck, 
Heidrun Brantsch și Suzana Mal tai. 
Pentru a completa tabela turneului, 
F.R.Ș. a invitat încă trei dintre semi- 
finalistele clasate pe locuri superioare, 
anume Maria Pogorevici, Victoria Vi» 
drașcu și Pia Brinzeu. Finala se în
cheie la data de 7 noiembrie.



roTBAL Amănunte din categoria B
SERIA I

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — C.F.R. 
PAȘCANI (1—0). Studenții nu se pot 
declara mulțumiți de jocul prestat. Ei 

iau tras la poartă cînd aveau adversar 
Îmi față, iar atunci cînd nu-1 aveau 
lîntîrziau să tragă, fiind apoi depose
dați de minge. în plus, centrul lor a- 
tacanf, Păiș, a reluat defectuos balo
nul cu> capul peste poartă, de cel pu- 
țțiii șase ori. Golul marcat în miri. 61 
ise datorește mai mult greșelii portaru
lui echipei oaspe : jucătorul bucureștean 
iEne a tras la poartă de la aproxima
tiv 20 m un șut destul de slab, por
tarul Leafă a venit în întîmpinarea 
mingii în „pași de dans", dar balonul 
i-a jucat festa, strecurîndu-i-se printre 
picioare în plasă I Și oaspeții au avut 
cîteva ocazii bune de a înscrie, ratate 
însă din cauza pripelii. A. condus bine 
arbitrul Stavru Nicolati - Constanța. 
(C. D.).

METALUL TÎRGOVIȘTE — ȘTIIN
ȚA GALAȚI (2—1). Echipa locală și-a 
asigurat victoria prin golurile înscrise 
în prima repriza de Loviri (min. 15) 
și Constantin (min. 30). Știința reduce 
din handicap prin Neagu (min. 35) în 
urma unei greșeli a apărării metalur
giste. Jocul a fost în general dinamic, 
în special în prima parte. (Al. Avanu- 
coresp.).

S1DERURGISTUL GALAȚI—TRAC
TORUL BRAȘOV (3—0). Așa cum a- 
rată și scorul, formația gălățeană. a 
fost mai activă, reușind să înscrie de 
trei ori prin R. Matei (min. 1), Stă- 
tescu (min. 24) și... Roșea (autogol 
— min. 87). A condus bine M. Rotaru 
(Iași). (State Constantinescu-coresp. 
reg.).

UNIREA RM. VILCEA META
LUL BUCUREȘTI (1—0). Meciul a 
fost de un nivel tehnic foarte scăzut, 
în plus s-a jucat nervos, motiv pentru 
care arbitrul întîlnirii, I. Soos (Tg. 
Mureș), a fost nevoit să intervină de
seori. Unicul gol al partidei a fost în
scris în min. 33 de Mihăilescu, din 
penalti. (Al. Romică-coresp.).

CONSTRUCTORUL BRĂILA — PO
IANA CIMPINA (2—1). Partida a 
prilejuit o dispută îndîrjită (dar spor
tivă) pentru victorie. Primul gol îl 
înscriu brăitenii, în min. 5 prin Cazacii. 
Fotbaliștii de la Poiana reușesc să 
egaleze, în min. 40, prin Nanu. Oaspeții 
caută să mențină rezultatul. înainta
rea în vervă a echipei brăilene modi
fică însă scorul : în min. 53, Adam 
înscriind cel de al doilea gol al for
mației Constructorul. A condus bine 
A. Macovei-Bacău. (Ion Baltag-corssp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — DINAMO 
BACAU (1—0). Chimia a făcut dumi
nică un meci frumos în compania fot-

baliștilor de la Dinamo Bacău. Jocul 
a abundat în faze spectaculoase înche
iate cu șuturi pe spațiul porții, mai ales 
în prima parte a întrecerii. In partea a 
doua a jocului localnicii forțează des
chiderea scorului. Ei nu reușesc să în
scrie decît în min. 80 cînd, după un 
corner, Nițu reia în plasă (jucătorii 
oaspeți au protestat susținînd că golul 
a fost înscris cu mîna). Bun arbitra
jul lui M. Vasiliu-Ploiești. (B. Stoiciu 
și T. Lancea-coresp.).

tale de Peronescu și Libardi de la gaz
de. (N. Tăuta si S. Băloi-wtesp.).

C.S.M. SIBIU — VAGONUL ARAD 
(S—0). Superioritatea gazdelor se re
flectă în scorul realizat. Golurile au 
fost marcate de Dombrovschi (min. 21), 
Comșa (min. 54) și Laufceag (min. 
62). Jucătorul arădean Lenardt a fost 
eliminat de pe teren pentru atitudine 
ireverențioasă față de unul dintre ar
bitrii de tușă. (Gh. Topirceanu-coresp.).

Un atac al echipei bucureștene Știința la poarta feroviarilor din Pașcani. 
Paiș (Știința) va relua cu capul peste poartă. (Fază din meciul Știința 

București — C.F.R. Pașcani 1—0)
Foto : V. Bageac

FLACĂRA MORENI — C.F.R. RO
ȘIORI (1—1). Meciul a fost de slabă 
factură tehnică. O notă proastă pentru 
gazde care au... tras de timp, trimițînd 
deseori mingea în tribune. Au înscris 
Drăgan (min. 40) pentru Flacăra, res
pectiv Bogdan (min. 61). (GA. Ilinca- 
coresp.).

SERIA A ll-A

Pezultate din campionatul

GAZ METAN MEDIAȘ — MINE
RUL LUPENI (1—1). Deși au dominat 
majoritatea timpului gazdele n-au reu
șit să obțină victoria datorită inefica
cității înaintașilor. Scorul a fost des
chis de oaspeți în min. 44 prin Șepte- 
leanu. Gazdele au egalat în min. 62, 
prin Filip. (Z. Rîsnoveanu-coresp.).

JIUL PETRILĂ — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA (0—1). Derbiul seriei i-a de
zamăgit pe suporterii Jiului. Fotbaliștii 
din Petrila au practicat un joc slab. 
Unicul gol al meciului a fost înscris 
de Manolache spre sfîrșitul partidei. 
De menționat marile ocazii de gol ra-

A.S.A. TG. MUREȘ. — INDUSTRIA 
SÎRMEI CIMPIA TURZII (1—0). 
Jocul a fost aprig disputat. Gazdele au 
marcat prin Goran în primul minut 
de joc. (C. A/ăzz-coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA - 
SATU MARE “ ” ~
care n-a ieșit 
de sportivitate a unor jucători. Tiron 
(A.S.M.D.) și I (-------;
— de altfel — eliminați de arbitru. 
Au marcat: Fcdor (min. 2), Panici 
(min. 40), respectiv Gavrilă (min. 70). 
(Al. Gross^aoresp. reg.).

C.S.M. REȘIȚA — A.S. CUGIR 
(2—2). Meci de scăzut nivel tehnic, în 
care s-au îrffegistrat multe durități 
din ambele părți. Arbitrajul prestat de 
R. Pop-Oradea a fost în ton cu me
ciul, adică slab. (I. Plăvitu-eoresp.).

CLUJEANA — RECOLTA CĂREI 
(0—1). Gazdele au practicat un fot
bal de slab nivel tehnic. Victoria oas
peților este pe deplin meritată, ea da- 
torîndu-se unui joc. mai organizat. (D. 
Bara-c(xesp.).

A.S.M.D.
(2—1). O partidă în 

în evidență decît lipsa

Lang (C.F.R.) au fost

Campionatul masculin de baschet după două etape
Jocurile de baschet desfășurate sîm

bătă și duminică în cadrul primei eta
pe a campionatului republican feminin 
și a celei de a doua etape a campion 
natullui masculin s-au încheiat fără 
surprize. In prima serie a echipelor 
masculine se remarcă forma bună a 
baschetbaliștilor de la Dinamo Bucu
rești, Steaua și Rapid București, care 
și-au învins adversarii la scoruri con
cludente. Demnă de subliniat este șl 
comportarea dinamoviștilor orădeni, în
vingători cu 87—62 asupra formației 
Steagul roșu Brașov, care cu o săptă- 
mînă în urmă dispusese în deplasate 
de C.S.M.S. Iași.

Foarte echilibrată se anunță lupta 
pentru primele locuri în seria a doua. 
Siderurgistul Galați, Aurul Brad, Vo. 
ința Satu Mare și Știința Craiova se 
anunță drept principale candidate Ia 
ocuparea primelor două locuri care vor 
aduce promovarea în seria I.

Iată clasamentele t
SERIA I

2
2
2 
2 
2 
2 
2 
2

87— 82
134—167 
125—179 
104—174

9. Din. Oradea 2 1 1
10. G.SĂ4.S. Iași 2 0 2
11. Știința Tg. ÂL 2 0 2
12. Faruil C-ța 2 0 2

SERIA A II-A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Sîderurg. Galați 
Aurul Brad 
Voința S. Mare 
Știința Craiova 
Olimpia Buc. 
Voința Tg. M. 
I.C.F.
Progresul Buo. 
Petrolul PI.
A.S.A. Bacău

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2 
2
2
2
1 
I 
0
0 
o 
o

0 
0 
0
0
1
1
2
2
2
2

2
2
2
2

152—126 
113—120 
124—137 
151—187 
120—171
95—174

1. Steaua
2. Rapid
3. Dinamo Buc.
4. Știința Tini.
5. Știința Cluj
6. St. roșu Bv.
7. Știința Buc.
8. Polii. Cluj

2
2
2
1 
l
1
1
1

0
0
0
1
1
1
1
1

194— 88
187—132
94— 50 

146—128 
129—116 
146—161 
125—145 
100—149

4
4
4
3
3
3
3
3

185—103 4 
171—123 4 
157—138 4 
148—137 4 

3 
3 
2 
2 
2 
2

Punctajul la alcătuirea clasamentu
lui este următorul: 2 puncte pentru 
meci cîștigaf; 1 pentru meci pierdut 
pe teren; nu se acordă nici un punct 
pentru joc pierdut în alte condiții (de 
pildă, Dinamo Oradea care nu s-a pre
zentat în prima etapă la jocul cu Di
namo București). In caz că două sau 
mai multe echipe au acumulat același 
număr de puncte, clasamentul se în-< 
tocmește ținîndu-se seama, succesiv, 
de următoarele criterii: 1. victoriile In 
întîlnirile directe; 2. coșaverajul di
rect; 3. coșaverajul general. Deoarece 
echipele aflate la egalitate de puncte 
nu .au jucat toate între ele, departaja-, 
rea în clasamentele de mai sus s-a fă
cut după coșaverajul general.

Luptă strînsă între Dinamo și Steaua 
pentru titlul de campioană la tenis

republican de juniori
' C. F. R. Pașcani — Ceahlăul P. 
Neamț 2—0 (2—0), Victoria P.
Neamț — Foresta Fălticeni 2—3 (1—0), 
Textila Botoșani- — Textila Buhuși 

3-—0 (neprezentare), C.S.M.S. Iași — 
Viitorul Suceava 5—0 (3—0), Chimia 
Onești — . Petrolul Moinești 4—2 
L3—2), Siderurgîstul Galați — Meta- 
Hrtsnort Galați 2—2, Fructexport Foc
sani’ — Știința Galați 2—1 (2—0), 
Rulmentul Birlad — Dinamo Bacău 
il—l (0—0), Petrolul Ploiești — Me

ntalul București 2—0 (1—0), Flacăra 
iMoreni— Poiana Cîmpfna 2—0 (1—0), 
C.S.Ș. București — Tehnometal Bucu
rești 1—0 (0—0), Metalul Tîrgoviște—■ 

^.Unirea Răcari 5—1 (3—0), Muscelul 
Cîmpulung — Progresul Alexandria 
2—0 (2—0), Minerul Cîmpulung — 
Dinamo Pitești 0—3 (0—1), Jiul Pe- 
trila — Victoria Călan 5—0 (2—0), 
Electroputere Craiova — Metalul Tr.
Severin 5—0 (3—0), Pandurii Tg. 

'Jiu — Minerul Deva 0—1 (0—1), Mi
nerul Anina — Știința Timișoara 1—1 
(0—1), Minerul Baia Mare — Flamu
ra roșie Oradea 3—0 (neprezentare), 
Crișul Oradea — Metalurgistul Baia 
Mare 9—3 (3—2), Ă.S.M.D. Satu Ma
re — Steaua roșie Salonta 7—0 (4—0), 
Forestiera Sighet — Minerul Bihor
2— 1 (0—1), A. S. Atud — Gloria 
-Bistrița 5—1 (3—1), A.S.A. Tg. Mu
reș—Ind. Sîrmei C. Turzii 2—0 (0—0), 
Arieșul Turda — Clujeana 2—1 (1—0), 
Unirea Dej -— I.R.A. 2 Tg. Mureș
3— 0 (2—0), C.S.Ș. Brașov — Steagul
roșu Brașov 0—1 (0—0), Tractorul
Brașov — Textila Sf. Gheorghe 3—0 
i(l—0), Gaz metan Mediaș — Metrom 
Brașov 3—0 (1—0), Chimia Făgă
raș — Rulmentul Brașov 2—0 (0—0), 
Faianța Sighișoara — C.S.M. Sibiu 
1-2 (1-1). ’

ȘTIRI... REZULTATE...
HONVED BUDAPESTA VA EVOLUA 

IN ȚARA NOASTRĂ

Săptămîna aceasta, echipa maghiară 
de fotbal Honved Budapesta va sus
ține două partide în țara noastră : la 

octombrie —■ cu Știința Timișoara 
Timișoara) și la 25 octombrie — 
Dinamo Pitești (la Pitești).

22 
(la 
cu

IN „CUPA R.P.R."

Duminică 25 octombrie, în cadrul 
etapei interregiotiale din „Cupa R.P.R." 
se vor mai disputa următoarele par
tide : Tractorul Hămeiuș —■ Progresul 
Onești, IMU Medgidia —- Cimentul 
Medgidia, Recolta Urzicuța — Minerul

Jim-Motru, Victoria Criș — Ceramica 
bolia. Ideal Cernavodă —■ Construc
torul. Slobozia, .Progresul Reghin — 
Străduința. Crișfur, Faianța II Sighi-- 
șoara — Măgjira Codlei, Minerul Vul
can — Textila Sebeș.

MINERUL BAIA MARE — U.T.A. 
4-0 (0—0) IN MECI AMICAL

BAIA MARE (prin telefon). Cele 
două echipe au desfășurat doar în re
priza a dona ’tin joc cu faze frumoase. 
Au marcat Soo „(min. 47), Drăgan 
(min. 50), Sasu (min. 72 și 87).

Sîmbătă și duminică, în ultima e- 
tapă a campionatului republican pe 
echipe, tenismenii de la Dinamo și 
Steaua au dat o luptă îndîrjită pen
tru o victorie care echivala cu cuce
rirea titlului. Acumulîn-d punct după 
punct, dinamoviștii au încercat să 
se distanțeze în prima zi, dar au fost 
ajunși din urmă, trebuind apoi să 
lupte la rîndul lor pentru egalare. 
Scorul întîlnirii este 7—7, rezultatul 
final urmînd să fie cunoscut după 
reluarea partidei dintre Iudita Dibar 
(Dinamo) și Țetiția Man (Steaua), 
în care prima conducea cu 6—4, 
4—4. Ieri acest meci n-a putut fi 
reluat din cauza timpului nefavorabil.

O serie de rezultate surprinzătoare 
și-au făcut loc în acest meci-derbi al 
tenisului nostru. Astfel, dinamovistul 
S. Dron l-a întrecut categoric pe C. 
Popovici, finalist la recentele cam
pionate individuale ale țării. De no
tat de asemenea victoria în trei seturi 
a lui D. Viziru asupra Iui V. Serester, 
care la rîndul său a reușit să-l întrea
că pe primul echipier al Stelei, redu
tabilul G. Năstase. Campionul țării, 
I. Țiriac a terminat învingător în 
toate cele patru întîlniri la care a 
luat parte. La o bună valoare s-a * si
tuat și campionul nostru de juniori, 
I. Năstase, învingător asupra lui 
Dron. La fete, Eleonora Roșianu și-a 
luat revanșa asupra Marianei Ciogolea 
care o eliminase la ultimele campio
nate individuale.

Iată rezultatele tehnice ale meciu
lui Dinamo-Steau’ăs’ îii ordinea termi
nării partidelor^-' Tiriac—C. Năstase 
6—1, 7—5, 6-—3; .Serester—Viziru 
0—6,1—6, 4—6; Dron—Popovici 6—0,
6—•!; Ionescu—I. Năstase 
Dibar—Man 6—4, 4—4 
riac—Viziru 6—0^ 
rester—C.

7—5, 6—2; Dron, Dibar—I. Năatase, 
Man 6—3, 4—6, 6—4.

Tot în ultima etapă, în meciul 
contînd pentru locul 3 al campiona
tului, Știința a dispus la scor cate
goric de Progresul: 10—4 (și o par
tidă neterminată). Dintre rezultate 
notăm: Ecaterina Horșa—Julieta Na- 
mian Boboc 6—2, 4—6, 7—-5; Burciu, 
Basarab—Caralulis, Bosch 1—6, 6—2, 
7—5, 2—6, 1—6; Horșa, Butoi — 
Namian, S. Ciogolea 3—6, 5—7.

înaintea încheierii meciului Dinamo- 
Steaua, care va decide echipa cam
pioană a ediției 1964, o serie de titluri 
puse în joo își au de pe acum sta
biliți cîștigătorii : echipe bărbați — 
Steaua (C. Năstase. P. Mărmureanu, 
D. Viziru); echipe tineret — Steaua 
(C. Popovici, Gh. Boaghe, I. Năstase); 
echipe femei — Progresul (Julieta Na
mian Boboc, Sanda Ciogolea, Aneta 
Veronc).

RD. V.

I. Gocirtiaii-V. Burlacii
(Steaua)

campioni la demifond
pe pistă s-, 
consumarea ta

V. Săsăranu-coresp. reg.

1

0—6, 3—6; 
(într.); Ți-

6—2; Ser 
7—5, 7—5, 
2—6, 5—7';

6—3,

6—2; Dtoii—1? Wăstase'
Ionescu—Popovici 2—6, 3—6; Ciogo
lea—Roșiatiu 1—6, 6—8; Țiriac, Se- 
îester—Boaghe, Viziru 8—-6, 6—1, 
6—3; Dron, Toneseiu—I. Năstase, Po
povici 0—6, 3—6, 0—6; Ciogolea, 
Dibar—Roșianu, Man 3—6, 5—7; Ți
riac, Ciogolea—C. Nastase, Roșianu

PRONOSPORT ® PRONOEXPRES G PRONOSPORT ® PRONOEXPRES
Programul concursului PRONOSPORT din 

această săptămînă (nr. 43 din 25 octom
brie) cuprinde: un meci internațional (R.P. 
Ungară — R.S.F. Iugoslavia), șapte întîlniri 
din campionatele A și B ale țării noastre 
și patru partide din campionatul italian.

împreună, cele douăsprezece meciuri alcă
tuiesc un program atractiv. Iată-1 •.

1. R. P. Ungară — R.S.F, Iugoslavia
2. U.T.A. — Știința Craiova
3. ~
4.
5. ___ _
6. Poiana Cîmpina — Dinamo Bacău
7. ASMD S. LJare — Jiul Petrila
" Gaz metan Mediaș — C.S.M: '

Cagliari — Internazionale 
Mantova — Lanerossi 
Torino —i Fiorentina 
Varese —Scmpdoria

Pentru o bună documentare în vederea 
acestui 
gramul 
pus în

_. . Știința Craiova 
Crișul — Știința Cluj 
Farul — Progresul 
Petrolul — Steagul roșu

8.
9. 

10. 
11. 
12.

Sibiu

concurs vă invităm să citiți, 
Loto-Pronospârt" nr, 

vînzare astăzi.
42 care

★
cum este cunoscut,După ________

data de 1 aprilie 1964, plata
Capitală se face în cadrul ______  ____
prin casierii proprii, care funcționează p© 
lingă unele agenții Loto-Pronosport.

începînd 
premiilor 

fiecărui raion

cu 
în

Pentru ă veni în ajutorul câștigătorilor, 
redăm mai jos modalitatea de plata pre
miilor în Capitală:

A. Prin ggențiile Loto-Pronosport.
Raionul Lenin,, ag. 1—12 b-dul 6 Martie 10 

casieria 11; Raionul T. Vladimirescu ag. 
2—16, Moșilor iir. 90, casieria 21; Raionul 
30 Decembrie agi.. 3—18, 13 Decembrie nr. 6, 
casieria 31; Raionul 16 Februarie, ag. 4—23 
Cobălcescu nr. 54, casieria 41; Raionul 23 
August, ag. 5-“-22; șos Mihai Bravu Bloc 
E 1, casieria 51; Raionul 1 Mai, ag. 6—9 
Lizeanu — Ștefan cel Mare Bloc 30, casie
ria 61;Raiot>ul Nic. Bălcescu, ag. 7—1, Ra- 
hovei nr. 120, casieria 71; Raionul Gr. Roșie, 
ag. 8—8, Petru. Maior nr. 7Q, casieria 81.

Cîștigătorii din Capitală își vor ridica 
premiile — indiferent de valoarea lor — 
numai de la casieria din raionul unde au 
jucat, în zilele de luni, miercuri și vineri 
între orele 10—16, iar marți, joi și sîmbătă 
între orele 10—12 și 15—18.

Duminica și sărbătorile legale casieriile 
sînt închis©;

B. Prin mandat poștal.
a) Cîștigătorii care au jucat în alte re

giuni.
b) Cîștigătorii- po abonamente Loto-Cen- 

tral și Pronoexpres.
c) Cîștig.ătorii,. pe buletine la Pronosport 

și Pronoexpres.
d) Cîștigătorii care au indicat ca adresă, 

unitate militară.

Particip-anții câștigători au obligația 
la depunerea taloanelor II sau a ..duplica
telor sa scria pe verso acestora în mod 
descifrabil cu litere de tipar: numele și 
prenumele, localitatea, strada, numărul, rar. 
ionul și regiunea.

PRONOEXPRES

Premiile concursului special Pronoexpres 
din 14 octombrie 1964. ' ;

PREMII OBIȘNUITE: Categoria t .2,1 va
riante a 58.995 lei Categoria a fî-a.. 16,4 
variante a 8.183 lei. Categoria a IlI-a 105,S 
variante a 1.370 lei, Categoria a IV-a 
678,5 variante a 273 lei. Categoria a V-a 
2.114,7 variants a 87 Iei, Categoria a Vl-a 
9.553,9 variante a 27 lei. PREMII SUPLI
MENTARE: Categoria a II-a 5,4 variante. 
Categoria a III-a 20,2 variante, Categoria 
a IV-a 65,0 variante, Categoria a V-a 95,2 
variante, Categoria a VI-a 479,7 variante. 
Categoria a VII-a 785,9 variante, Catego
ria a VIII-a 1.929,0 variante. Premiul de 
categoria I de 58.995 lei a reverd partici- 
panților Filipov Mihai din Bacău și ~ 
pescu Alexandru din București.

Tragerea autoturismelor atribuite Ia 
tegoria a II-a va avea loc miercuri 21 
tombrie 1964 la Tîrgoviște.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Pa-

că
ci c-

Sezonul de ciclism 
cheiat duminică prin 
mei probe a campionatelor republicane: 
detnifonduț. Din păcate nu toate clu
burile, cu secții' puternice de ciclism, 
au... îmbrățișat această probă deosebit 

..de spectaculoasă. Astfel, echipele clu
burilor Dinamo și Voința au lipsit și 
de la startul finalei campionatului re- 

'pubiican desfășurată duminică în trei 
fhâ'ttșe a cîte 20 minute fiecare.

întrecerile au fost dominate de 
■ 1. Goeimari și V. Burlacii. Aceștia au 
conlucrat perfect, creîndu-și în primele 
două manșe un avans substanțial care 
i-a scutit de orice emoții în finalul 
cursei, lată clasamentele în cele trei 
manșe.

MANȘA 1:1.1. Gociman — V. Bur- 
iacu 20,400 km (medie orară 61,200 
km); 2. M. Niculescu — C. Dumitrescu 
la 570 m; 3. D. Marin — D. Panaites- 
cu la 1350 m; 4. C. Voicu — D., Măr
gărit lă 1400 m; 5. V. Oprea — Gh. 
'Radu la 1-900 m. MANȘA A II-A: 
I. Gociman — V. Burlacu 20,800 km 
(medie orară 62,400 km); 2. D. Măr
gărit — D. Panaitescu la 930 m; 3. 
V. Oprea —• Gh. Radu la 950 m; 4. 
M. Niculescu —■ C. Dumitrescu la 1160 
m; 5. C. Voicu — D. Mărgărit la 1700 

.ni. MANȘA A III-A: 1. D. Marin — 
D. Panaitescu 20,400 km (medie orară 
61,200 km); 2. C. Voicu — D. Mărgă
rit la 350 m; 3. I. Gociman — V. Bttr- 
îacu la 810 m; 4. V. Oprea — Gh. 
Radu la 1100 m; 5. Gh. Negoiescu (l-a 
înlocuit pe M. Niculescu care a avut 
o defecțiune tehnică) '— C. Dumitres
cu la 1530 m. CLASAMENT GENE
RAL: 1. I. Gociman — V. Burlacu 
(Steaua) 60,790 km; 2. D. Marin — 
D. Panaitescu (Steaua) 59,320 km; 
3. Gh. Negoiescu — C. Dumitrescu 
(Olimpia) 58,340 km; 4. C. Voicu — 
D. Mărgărit (Steaua) 58,150 km; 5. 
V. Oprea — Gh. Radu (Steaua) 57;900 
km.
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