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transmite: COMENTARIUL ZILEIA11-A ZI A JOCURILOR OLIMPICE
• RECORDURI PE O, UMIDITATE DE 9O’/o ! 
® ERORI GRAVE DE ARBITRAJ LA BOX
• „FLOTILA" DE LA JAJCE LA START • E 
STRIMT PODIUMUL OLIMPIC... « PE MÎINE...

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîna

TOKIO, 20 (prin 
telex), lată că și 
atletismul, unul din 
marile puncte de 
atracție ale între
cerilor olimpice, se 
pregătește să-și 
încheie bilanțul. 
Mîine, pe stadio
nul „National" va 

avea loc reuniunea atletică de adio 
a acestei a XVIII-a ediții a Jocurilor 
Olimpice.

Nici astăzi timpul nu a surîs parti- 
cipanților. Frigul, vîntul, burnița și 
ploaia (umiditatea 90% I) au fost 
adversari permanenti ai atletilor în 
calea spre marile performanțe. In 
-■•„•da acestor condiții atmosferice, 
rezultatele de valoare au fost pre
zente aproape în toate finalele (și 
nu rareori în semifinale), iar cursa 
recordurilor nu s-a oprit.

Să luăm, de pildă, acea fantastică 
alergare feminină pe 800 de metri. 
Absența fortuită de la start a super- 
campioanei nord-coreene, Sin Kim 
Dan (singura femeie din lume care a 
coborî) sub 2 minute pe această dis
tanță — record neomoloqat încă —) 
a echilibrat dintr-odată finala. Lupta 
sportivă s-a ridicat to‘uși la un nivel

Mihaela Peneș, pe podiumul învingătorilor, primește medalia 
olimpică de aur

Asociațiia 

fruntașe 
pe raion

Au luat sfîrșit întrecerile din cadrul 
„Cupei Centenarului Universității"

foarte înalt. E suficient să arăt că 
primele cinci clasate au întrecut re
cordul stabilit la J. O. de la Roma 
iar cîșfigătoarea a reușit un nou re
cord mondial și olimpic.

Favorita nr. 1 a probei, franțu
zoaica Maryvonne Dupureur, a vrut 
cu tot dinadinsul să cîștige întrecerea. 
Eă a întîlnit însă o adversară extrem 
de tenace și bine pregătită, în per
soana alergătoarei engleze Ann 
Packer. Ambele s-au succedat alter
nativ la conducere și au încercat pe 
parcursul celor două ture de stadion 
tot ce omenește era posibil. în linia 
dreaptă, pe ullimii 80 de metri ai 
cursei, Ann Packer a învins I

Dupureur și-a îmbrăcat treningul 
plîngînd : „Ultima speranță a Franței 
de a obține o medalie de aur s-a 
spulberat — a spus ea printre la
crimi. Dacă ați ști cît de bine eram 
pregătită și cît am luptat..."

Tot azi tribunele l-au sărbătorit pe 
învingătorul celei mai grele probe at
letice, decatlonul. Germanul Willi 
Holldorf a cîștigat pe merit. Rezul
tatul, în aparență slab (sub 8000 p), 
se explică prin faptul că punctajul 
s-a făcut după o nouă tabelă, în

(Continuare in pag. 2—3)
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• ATLETISM — G Grecescu !a 
cursa de maraton.

• CAIAC-CANOE — Echipajele 
de caiac simplu, caiac dublu și 
caiac 4 în semifinale.

e GIMNASTICĂ — Reprezenta
tiva feminină și componentele ei la 
exerciții liber alese, individual și 
pe echipe.

• VOLEI — Romînia — Ceho
slovacia (masculin).

REPREZENTANȚII NOȘTRI AU CONCURAT CU SUCCES
ÎN PRIMA ZI A ÎNTRECERILOR DE CAIAC-CANOE

Marți, pe pista 
de la Toda, și-au 
făcut debutul ca- 
iaciștii și canoiștîi. 
S-au tras elimina
torii în cadrul celor 

șapte probe și — spre marea noastră 
satisfacție — toate echipajele romî- 
nești au obținut calificarea pentru 
semifinalele sau finalele competiției, 
•mii dintre reprezentanții noștri cîști- 
gînd chiar seriile eliminatorii.

La caiac simplu, prima serie a re
venit, cum era de așteptat, danezului 
Hansen, unul dintre favoriții probei, 
în cea de.a doua, Aurel Vernescu și-a 
învins adversarii realizînd un timp re
marcabil. cel mai bun după cel obținut 
de Hansen (4:02,08). Mai puțin scon

tată, victoria polonezului Suszkewicz. 
S-au calificat pentru semifinale: se
ria I: Hansen (Danemarca) 4:00,58; 
Hess (Ungaria) 4:02,90; Petersson 
(Suedia) 4:04,27. Seria a Il-a: AUREL 
VERNESCU (ROMINIA) 4:02.06; 
Schurbier (Germania) 4:03,44; Pfaff 
(Austria) 4:07,65. Seria a Ill-a: Susz
kewicz (Polonia) 4:06,48; Wilson (An
glia) 4:09,44; Pisarev (U.R.S.S.) 
4:11,91.

In proba de caiac dublu, Nicoară și 
Ivanov au cîștigat seria a Il-a reali
zînd cel mai bun timp al zilei (3:40.57), 
dovedind o formă bună și anunțîndu-se 
candidați îndreptățiți la medaliile olim
pice. Iată cele șase echipaje calificate: 
Seria I : Germania (Bucker, Sander) 
3:44,25; Ungaria (Meszaros, Szolossi) 
3:46,14; Italia (Beltrami, Zilioni) 
3:46,43. Seria a Il.a; ROMINIA (Ni
coară, Ivanov) 3:40,57. Olanda (Geu- 
ros, Hoechstra) 3:40,67; Suedia (Sjo- 
delius, Uttberg) 3:42,65.

Tot pe primul loc și cu cel mai bun 
timp ai probei respective a terminat 
seria și echipajul nostru de caiac 4, 
care a învins pe eaiaciștii sovietici și 
maghiari. Iată rezultatele: Seria 1:,RO
MINIA 3:15,17; U.R.S.S. 3:18,24: Un
garia 3:18,60; Seria a Il-a: Germania 
3:17,13; Suedia 3:18,79; Iugoslavia 
3:20,30.

Reunind mai puține concurente pe 
listele de concurs, întrecerea caiacelor

Alte știri de la Tokio
© în cadrul lucrărilor congresului 

federației internaționale de baschet s-a 
stabilit ca la Jocurile Olimpice din 
1968 de la Ciudad de Mexico să par
ticipe calificate direct, fără joc, pri
mele 5 clasate din turneul final de la 
J.O. Tokio, plus echipa Mexicului, ca 
țară organizatoare. Cite două echipe 
se vor califica din America, Africa, 
Asia și Europa în urma unor turnee 
ce se vor organiza în acest sens. Alte 
două echipe vor fi desemnate în urma 
turneului preolimpic programat înain
tea J.O. în Mexic.

Campionatul mondial masculin din 
1967 va avea loc in Uruguay între 1 și 
15 martie, iar cel feminin se va desfă
șura în 1967 în organizarea federației 
din R. S. Cehoslovacă.

în principiu, congresul a aprobat 
propunerea federației din Peru de a 
se organiza la Lima în 1965 un cam
pionat intercontinental rezervat echi
pelor de cluburi. Competiția ar urma 
să aibă loc la Lima in cursul lunii 
octombrie. 

• U

de simplu-fete oferea primelor trei cla- 
sate în fiecare serie prilejul de a ob- 
ține direct calificarea în finala probei* * 
Acest lucru a făcut ca lupta să fie 
deosebit de îndîrjită, lucru pe care-L 
ilustrează foarte bine și micile dife
rențe de timp. Este de remarcat fru
moasa comportare a reprezentantei 
noastre Hilde Lauer, învingătoare în 
prima serie, care a întrecut pe caia- 
cisia germană Felten, una din favori
tele probei. Rezultate tehnice: Seria I:
1. HILDE LAUER (ROMINIA) 2:10,91;
2. Felten (Germania) 2:11,94; 3. Spitz
(Austria) 2:12,14; Seria a Il-a: 1. Hve- 
dosiuk (U.R.S.S.) 2:10,38; 2. Jones 
(S.U.A.) 2:ll,50; 3. Ljungdahl (Sue
dia) 2:12,82.

Iată și echipajele clasate pentru fi
nala întrecerii feminine de caiac dublu: 
Seria I: Danemarca (Hansen, Hansen) 
1:58,99; S.U.A. (Fochs, Perrier) 1:59,09; 
Suedia (Ljungdahl. Sisth) 2:00,16 J 
Seria a 11-a: Germania (Esser, Zimmer
mann) 1:56,66; ROMINIA (Hilde Lau-I 
er, Cornelia Sîderi) 1:57,69; U.R.S.S*;  
(Gruzințeva, Seredina) 1:58,81.

Și la cele două probe de canoe re-’ 
prezentanții noștri au obținut califica-" 
rea direct în finale, clasîndu-se pe 
locul secund în seriile la care au par
ticipat :

CANOE SIMPLU. Seria I: 1. Peneae»!

(Continuare in pag. 2—3)

• Jean Jourdan, președintele fede
rației franceze de volei, a propus con
gresului federației internaționale ini
țierea „Cupei Mondiale" cu participarea 
a 12 țări. Competiția ar urma să se 
dispute după fiecare Olimpiadă. Prin
tre alte hotărîri pe care le-a luat con
gresul este aceea că s-a limitat la 24 
numărul echipelor participante la cana-’ 
pionatul mondial. > ț

Olimpicii 
romini
participă azi la:

Clubul sportiv Rapid a inițiat o între
cere între asociațiile sportive din raionul 
Grivița Roșie, stabilind — cu acest prilej 
— cîteva obiective, printre care : extin
derea, în asociații, a ramurilor sportive 
de mare însemnătate pentru dezvoltarea 
fizică multilaterală a tineretului (atletism, 
gimnastică, natație, turism), cuprinderea 
unor mase largi de tineri în concursurile 
pentru cucerirea Insignei de polisportiv, 
organizarea campionatului asociației la cît 
mai multe ramuri sportive, creșterea numă
rului de sportivi legitimați și clasificați 
etc.

Recent s-a făcut bilanțul acestei între
ceri. S-au făcut clasamente — pe baza 
punctajului — pentru asociații care cu
prind peste 1000 de membri UCFS, sub 1000 
de membri și pentru asociații sportive șco
lare. In prima categorie, primele cinci aso
ciații sportive sînt următoarele: 1. M.T.Tc. 
(Ministerul Transporturilor și Telecomunica
țiilor); 2. Grivița Roșie; 3. Dacia; 4. Re
gionala C.F.R.; 5. Centrul tehnic de for
marea trenurilor. Asociații sub 1000 de 
membri : 1. Laminorul; 2. Precizia; 3. Teh- 
nometal; 4. Zahăr Chitila; 5. Zarea. Aso
ciații sportive școlare: 1. Școala profesio
nală B.C.; 2, Școala profesională C. Da
vid; 3. Școala Confecții 6.

După o săptămînă de întreceri viu 
disputate, duminica a luat sfîrșit com
petiția rezervată studenților din Ca
pitală dotată cu „Cupa Centenarului 
Universității*.  Cu acest prilej au fost 
desemnate echipele cîștigătoare la 
jocuri sportive (baschet, fotbal, hand
bal și volei).

• La baschet fete pe locul I s-a cla
sat reprezentativa Universității (antre- 
noare, asist. Valentina Pădureanu), 
care a întrecut in finală echipa I. 
politehnic cu 37—29 (20—11). A fost 
un meci echilibrat în care, abia spre 
sfîrșit baschetbalistele de la Univer
sitate au reușit să se desprindă în 
învingătoare. Cele mai bunei Luminița 
Tibacu și Cristina Radu. Pentru locu
rile 3—4 s-au întrecut formațiile I. 
pedagogic și I.S.E. Au cîștigat studen
tele de la „Pedagogic*  cu 37—33 
(19—17).

In competiția masculină, locul I a 
revenit echipei Institutului politeh
nic (antrenoare, asist. Elena Caimacan) 
care a întrecut în finală formația Ins
titutului de Construcții cu 65—56 
(35—19). Intr-un meci contînd pentru 
locurile 3—4t Universitatea a dispus 

de I.S.E. cu 71—64 (27—31). O im
presie deosebită au lăsat jucătorii C. 
Ivan și A. Savu.

9 La fotbal, reprezentanții Institu
tului politehnic s-au dovedit mai bine 
pregătiți decît cei ai Universității. Ei 
au cîștigat partida finală cu scorul 
de 2—1 (0—0). Pe locul 3 — echipa 
Institutului pedagogic, fără... adver
sar, deoarece fotbaliștii de la Insti
tutul de Petrol, Gaze și Geologie nu 
s-au mai prezentat!!?!).

• La handbal fete, pe locul I s-a 
clasat echipa Institutului pedagogic. 
In finală ea a întrecut formația I.S.E. 
cu 13—6 (8—3). învingătoarele au
avut în Schranko, cea mai bună ju
cătoare. Pe locul 3 — echipa I. poli
tehnic, victorioasă cu 4—2 (1—1) în 
fața handbalistelor de la Universi
tate.

La băieți, reprezentativa Institutului 
de Construcții (antrenor, asist. M. 
Crețu) a reușit să întreacă în finală 
formația I.S.E. cu 12—8 (5—3). E- 
vidențiați: studenții Cristian Gațu și 
Dan Angelescu. Pe locul 3 s-a si-

(Continuare în pag. a 4-a)
Pe lacul Tei: aspect din întrecerea canotorilor participant la „Cupa 

Centenarului Universității"
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fotbal

Din etapa de duminică a categoriei C

CAMPIONI 
OLIMPICI

ATLETISM — Decatlon : W. 
olldorf (Germania) 7887 p. 800 
i (f) : Ann Packer (Anglia) 
01,1 — record olimpic. Greu- 
ite (f): Tamara Press (U.R.S.S.), 
1,14 m — record olimpic.

GIMNASTICA — Echipe (m) : 
jponia 577,95 p. Individual: Y. 
ndo (Japonia) 115,95.

JUDO — Categoria ușoară : J. 
akano (Japonia).

SCRIMA — Sabie (m) individual: 
Pezsa (Ungaria).

TIR — Armă liberă calibru re
us : J. Wigger (S. U. A.) 1164 p. 
- record rr idial.

Endo—învingători la gimnastică
nai între echipele Japoniei și Uni-
i Sovietice, victoria a revenit gim- 
tilor japonezi, atît pe echipe cît și 
individual compus. In competiția 
echipe sportivii japonezi au termi- 
cu un avans de două puncte și ju- 

iate, în timp ce la individual com- 
, pe distanța a nouă zecimi sînt 
sați nu mai pu(in de șapte concu- 
ți, fapt ce ilustrează dîrzenia luptei, 
srtitudinea asupra învingătorului, 
formanta realizată de gazde este re-

rea spadasinilor
emnarea cîștigătorului probei, ceî 
competitori au fost nevoiți să sus- 

i un asalt de baraj. Mai activ, Pezsa 
>ă asaltul cu 5—2 devenind ast- 
campion olimpic.
ntr.un asalt pentru locurile 3—4, 
vlehanov reușește să-și ia revanșa 
pra lui Rîlski pe care îl întrece cu
3. Pentru locurile 5—6 s-au întîlnit 
ira și Parent. A învins sabrerul 
xiez cu 10—5. Cu același scor se 
heie și asaltul dintre germanii Well- 
nn și Kostner. Iată și clasamentul 
erai al probei: 1. Tibor Pezsa (Un
ia) — campion olimpic; 2. Claude 
ibo (Franța); 3. Umăr Mavlehanov 
R.S.S.); 4. lacob Rîlski (U.R.S.S.); 
Ian Ohira ,Polonia); 6. Marcel Pa- 
l (Franța); 7. Dieter Wellmann 
umania); 8. Walter Georg Kastner 
■rmania). ,
>upă primul tur, In proba de spadă, 
:pută marți, s-au calificat pentru 
turtle de finală următoarele echipe: 
nța — Germania și Italia — Polo-

Suedia va juca cu învingătoarea 
re Elveția și Anglia, iar U.R.S.S. 
cea dintre Austria și Ungaria. 
Jșfigătoarea probei va fi cunoscută 
i seară.
lîine încep și întrecerile de sabie pe 
ipe la care va participa și țara 
’stră.

HR E ÎL El IL
?etricefici 4, Eihelt 4, Djurici 4, 
olici 4.
u celelalte meciuri Canada a in- 
s Peru cu 82—81 (43—28), obți- 
d astfel prima victorie din acest 
neu, iar Ungaria pe Coreea de 

cu 99—83, după ce la pauza 
;se condusă cu 43—38. In sfirțit, 
consemnat victoria Poloniei a- 
ra Uruguayului cu 82—69 (37— 
In urma acestor rezultate, Pe- 

și Coreea de sud vor juca pentru 
irile 15—16, Canada și Ungaria 
■tru locurile 13—14; Iugoslavia 
Uruguay își vor disputa locurile 
3, iar Polonia și Italia locurile
5.

NAKANO (JAPONIA) PRI- 
fL CAMPION OLIMPIC LA 

JUDO

Iarțl dimineața au început la 
apon Budokan întrecerile tur- 
lui olimpic de judo. După cum 
știe, la această disciplină se vor 
erna titluri olimpice la patru 
jgorii și anume: ușoară, mijlocie, 
a și fără limită. Primii concu-

MIHALIC Șl MÎRZA-FRUSTRATI DE VICTORIE!
In sala Korakuen 

s-au disputat marți 
întrecerile- din ca
drul sferturilor de 
finale pentru cate
goriile pană, semi- 
ușoară, ușoară, mij
locie mică și mijlo
cie. în aceste reu
niuni au evoluat 
și patru boxeri ro- 
mîni: Constantin

Crudu, Iosif Mihalic, Vasile Mirza și 
Ion Monea.

Crudu, lipsit de experiența marilor 
concursuri internaționale, a pierdut ca
tegoric în fața campionului european 
Stepașkin (U.R.S.S.) : K.O. tehnic în 
ultima repriză.

Monea a cedat din nou în fața ger
manului Schultz, în urma unui meci 
confuz, în care boxerul nostru n-a evo
luat la valoarea sa.

Dacă acești doi pugiliști romîni au 
fost învinși pe merit, ceilalți doi repre- 

marcabilă, mai ales dacă avem în ve
dere că cinci gimnaști japonezi s-au 
clasat în primele 10 locuri. După evo
luția mai slabă de la impuse, cîștigă- 
torul „Cupei Europei", gimnastul iugos
lav Cerar, a concurat foarte bine azi, 
reușind pînă la urmă să intre în plu
tonul fruntașilor, dar nu a mai putut 
obține nici o medalie.

Gimnaștii japonezi au dovedit o 
mare măiestrie la sol și inele, în timp 
ce sportivii sovietici au obținut note 
mai mari la cal cu mînere.

Echipa romînă nu a putut reface 
prea mult teren, ameliorîndu-și poziția 
față de „impuse” cu numai un loc: 
deci locul 12 în final, deși speram îna
intea concursului că băieții vor putea 
intra în primele opt echipe partici
pante.

iată acum rezultatele tehnice: pe 
echipe: Japonia 577,95; U.R.S.S. 
575,45; Germania 565,10; Italia 560,90; 
Polonia 559,50; Cehoslovacia 558,15; 
S.U.A. 556,95; Finlanda 556,20; Unga
ria 555,70; Bulgaria 555,65; Iugoslavia 
554,80; Romînia 550,65; ’ individual 
compus: Endo (Japonia) 115,95; Tsu- 
rumi (Japonia), Șahhn și Lisițki 
(U.R.S.S.) — toți cu 115,40; Meni- 
chelli (Italia) 115,15; Yamasita (Japo
nia) 115,10; Cerar (Iugoslavia) 115,05; 
Haiata (Japonia) 114,90; Mitsukuri 
(Japonia) 114,80; Leontiev (U.R.S.S.) 
114,50... 31. Orendi 111,40... 40. Tohă- 
neanu 110,60... 51. Cadar 110,45... 69. 
Silaghi 109,65.

Miercuri sînt programate exercițiile 
liber alese — fete.

Reprezentanții noștri au concurat cu succes 
in prima zi a întrecerilor de caiac-canoe

(Urmare din pag. 1)

(U.R.S.S.) 4:41,06; 2. Koro (Ungaria) 
4:42,31; 3. Musev (Bulgaria) 4:48,39: 
Seria a 11-a: 1. Eschert (Germania)

T/^TIE
renți care au intrat în întreceri au 
fost cei de la categoria ușoară. în 
semifinale japonezul Nakano l-a 
învins pe Stepanov (U.R.S.S.), iar 
elvețianul Haenni l-a întrecut pe 
sovieticul Bogoliubov. Meciul final 
a revenit luptătorului japonez. Cla
sament: 1. Takaside Nakano (Ja
ponia) — campion olimpic, 2. Erik 
Haenni (Elveția) 3—4. Oleg Stepa
nov și Aron Bogollubov (ambii 
U.R.S.S.).

Miercuri se desfășoară întrecerile 
din cadrul categoriei mijlocie.

IAHTING

In golful Sagami s-au desfășurat ieri 
întrecerile celei de-a șasea regate 1» 
iahting.

La cele cinci clase conduc, înaintea 
ultimei regate, care se dispută azi:

Australia 5407 p la clasa 5,5 m, 
S.U.A. cu 5523 p la clasa Dragon, An
glia cu 5556 p la clasa Olandezul zbu
rător, Bahamas cu 5279 p la clasa 
star și Germania cu 6859 la clasa Fino. 

zentanți ai noștri, care au încrucișat 
mănușile cu boxerii polonezi, au fost 
evident victimele unor grave și inad
misibile erori de arbitraj.

Mihalic a făcut o partidă de „zile 
mari" în compania campionului euro
pean Kulej (Polonia). Reprezentantul 
nostru (ca și publicul japonez), aștepta 
îndreptățit ca la terminarea partidei 
decizia să-i fie atribuită lui. Totuși, 
victoria a fost acordată boxerului po
lonez.

Aceeași situație s-a repetat șl în 
partida Mîrza — Grzedziak (Polonia). 
Boxerul romîn a fost mereu în ofen
sivă, a avut tot timpul inițiativa și a 
lovit mai clar. în final, din nou ar
bitrii l-au „văzut" învingător pe bo
xerul polonez.

Aceste două decizii, ca și cea de luni 
din partida Olech — Ciucă, au fost în
delung dezaprobate de publicul japonez 
și negativ comentate de specialiștii 
prezenți la această competiție.

Iată rezultatele sferturilor de finale. 
CAT. PANA: Schultz (Germania) b.p. 
Tin Turn (Birmania), C. Brown 
(S.U.A) b.p. Aquire (Mexic), Vila- 
nueva (Filipine) b.K.O.I Guttman (Po
lonia), Ștepașkin (U.R.S.S.) b.K.O. 
tehnic III Crudu (Romînia); CAT. 
SEMIUȘOARA: Baranikov (U.R.S.S.) 
b.K.O.II Kajdi (Ungaria) — campion 
european, Mc Kourt (Irlanda) b.p. Pa- 
rera (Spania), Grudzien (Polonia) b.p. 
Pilicev (Bulgaria), Harris (S.U.A.) 

b.p. Arpon (Filipine) ; CAT. UȘOARA: 
Galhia (Tunisia) b.K.O. Betancourt 
(Cuba), Frollov (U.R.S.S.) b. nepre- 
zentare Kucera (Cehoslovacia), Kulej 
(Polonia) b.p. Mihalic (Romînia), Bay 
(Ghana) b.p. Da Silva (Brazilia); 
CAT. MIJLOCIE MICA: Grzedziak 
(Polonia) b.p. Mîrza (Romînia), La
gutin (U.R.S.S.) b. neprezentare Da
vies (Ghana), Gonzales (Franța) 
b.K.O Barder (Australia), Maiegun 
(Nigeria) b.K.O. Bogs (Danemarca); 
CAT. MIJLOCIE: Valasek (Polonia) 
b.p. Hasan (R.A.U.), Popencenko 
(U.R.S.S.) b.p. Darkei (Ghana), 
Schultz (Germania) b.p. Monea (Ro
mînia), Valle (Italiaă b.p. Alinas 
(Chile).

CRONIC1 Șl COMENTARII DE 
LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL 
ȘI DE LA AGERPRES.

4:36,92; 2. ANDREI IGOROV (ROMI- 
NIA) 4:39,23; 3. Emanuelsson (Sue
dia) 4:46,73.

CANOE DUBLU. Seria I: 1. 
U.R.S.S. (Mimici, Oscepkov) 4:08,05;
2. Franța (Boudeheu, Chappuis) 
4:10,26; 3. Danemarca (Norrbohm, 
Jdornsen) 4:11,34; Seria a H-a: I. 
Germania (Bohle, Lewe) 4:12,37; 2. 
ROMÎNIA (Igor Lipalit, Achim Sido
rov) 4:12;81; 3. Finlanda (Makinso. 
Naojannen) 4:21,41.

★
Marți după amiază s-au desfășu

rat recalificările la cele trei probe 
în care mai trebuiau desemnați 
semifinaliști. Iată rezultatele:

CAIAC 1. Seria l: Haigashyama 
(Japonia) 4:42,93; 2. Gaurts Johan
nes (Olanda) 4:45,53; 3. Ralph Tony 
(S.U.A.) 5:09,14. Seria a Il-a: 1. Si- 
monik (Canada) 5:31,18; 2. Num- 
misto Ilkka (Finlanda) 5:31,76; 3. 
Incauste Fernando (Bolivia) 6:07,70.

CAIAC DUBLU. Seria I: 1. Au
stralia (Jeffrey, Powell) 3:51,19; 2. 
Danemarca (Jensen, Knudsen) 
3:51,43; 3. Polonia (Kaplaniak, Zo- 
linski) 3:52,49. Seria a 11-a : 1. URSS 
(Kalughin, Kasabov) 3:50,20; 2. Ca
nada (Braun, Joo) 3:53,97; 3. Bel
gia (Roells, Verbyvgghe) 3:57,27.

CAIAC 4. Seria I: 1. Olanda 
3:21,04; 2. Italia 3:21,36; 3. Anglia 
3:30,4; Seria a ll-a: 1. Australia 
3:22,75; 2. Polonia 3:22,84; 3. Aus
tria 3:26,98.

La aceste probe se desfășoară 
miercuri semifinalele. ,

Joi, la toate cele 7 probe, finalele.

C1TEVA SUPERLATIVE...

• CELE MAI ACTIVE LINII DE 
ATAC. în etapa de duminică, a Vl-a, 
cea mai activă s-a dovedit a fi îna
intarea formației Arieșul Turda care, 
în meciul cu Steaua roșie Salonta, a 
înscris nu mai puțin de șapte goluri 
(autori: Pîrvu 3, Găbudean 2, Faur și 
Ivan). Ceea ce e mai interesant de 
arătat este faptul că în cele cinci etape 
anterioare turdenii înscriseseră... 6 go
luri! In „clasamentul eficacității" ur
mează linia de atac a feroviarilor din 
Arad, care la Timișoara, în meciul cu E- 
lectromotor, l-au obligat pe portarul e- 
chipei gazdă să scoată balonul din 
poartă de șase ori. Este cel mai mare 
scor înregistrat pînă acum de o forma-

Fază din meciul Tehnometal București — Electrica Constanța 1-0 (0-0), 
disputat duminică in Capitală.

(ie în deplasare In actuala ediție a cam, 
pionatului categoriei C. In sfîrșit, pe 
locul 3 se află înaintașii de la Fruct- 
export Focșani, în urma rezultatului de 
5—0 cu care au dispus de Metalul Ră
dăuți.

• CEA MA) MARE SURPRIZA: 
scorul final (1—6) al meciului Electro
motor Timișoara — C.F.R. Arad din ca
drul seriei Vest.

• CELE MAI BUNE JOCURI: 
Textila Botoșani — Textila Buhuși 4—2 
(datorită revenirii marcate In repriza se
cundă de botoșeneni), Rulmentul Bîr- 
lad — Viitorul Suceava 3—1 (joc ra
pid, cu multe situații de gol ratate însă 
de ambele înaintări), Tehnometal Bucu
rești — Electrica Constanța 1—0 (meci 
plăcut, foarte disputat, cu ratări... spec
taculoase de ambele părți: unicul punct 
al partidei a fost înscris în min. 86 de 
Bucur Toma), Rapid Mizil — Metrom 
Brașov 1—0 (Metrom a prezentat • 
echipă bine pregătită tehnic și tactic, 
în care fundașul central Bălăianu a 
fost cel mai bun de pe teren; Rapid a 
înscris în min. 49 prin Pățău, gol care 
z consfințit victoria meritată a echipei 
gazdă), Pandurii Tg. Jiu — Tractorul 
Corabia 1—0 (meci în care Pandurii 
au dominat mai mult, dar Tractorul s-a 
apărat cu dîrzenie), Unirea Dej — 
I.R.A. 2 Tg. Mureș 3—I (joc disputat 
și spectaculos în care Unirea, cu un 
plus de voință, ?i-a impus superiorita
tea în special în primele 45 de minute).

• CELE MAI SLABE MECIURI: 
Victoria P. Neamț — Foresta Fălticeni

A LUAT SFÎRȘIT TURNEUL DE IA NOVISAD
Duminică a luat sfîrșit la Novi- 

sad turneul de fotbal prin care s-au 
aniversat 50 de ani de activitate a 
echipei locale Vojvodina.

Pentru locurile 3—4, combinata 
Dinamo-Rapid-Steaua, alcătuită din 
jucători care n-au intrat în com
ponența loturilor reprezentative o- 
limpice și de tineret, a întîlnit echi
pa iugoslavă Hajduc Split. Victoria 
a revenit fotbaliștilor noștri cu 
scorul de 1—0 (1—0), prin punctul 
înscris de Ghergheli, în min. 41. 
Echipa noastră a avut o comportare 
bună în acest joc, remarcîndu-se 
Macri, Varga, Uțu și Ghergheli.

în repriza întâi a fost folosit ur
mătorul „11“ : Uțu — Popa, Cojo- 
caru, Langa, Macri — Ciuleanu, 
Ghergheli — Lucescu, Varga, Ene 
II, Haidu. După pauză, Ene II a 
trecut pe aripa dreaptă în locul Iui 
Lucescu, iar pe post de înaintaș 
central, în locul lui Ene II, a fost 
introdus Oblemenco.

1—1 (slabă factură tehnică, cu multe 
faulturi și obstrucții; „eroii" meciului 
au fost frații Vasile și Âtihai Apetri de 
la Foresta. Primul a înscris în min. 48 
pentru Foresta, iar cel de-al doilea a... 
egalat scorul în min. 64 printr-un auto
gol !), Dinamo Victoria București — 
Unirea Răcari 1—0 (deși Dinamo Vic
toria a jucat ceva mai bine, a 
tras numai trei șuturi pe poartă I 
Golul s-a înscris în min. 90, cînd 
mingea șutată de Vasile Georges
cu de la Dinamo a intrat în 
poartă după ce a lovit mîna lui 
Scarlat de la Unirea), Flamura roșie 
Oradea — Gloria Bistrița 2—1 (cele 
două echipe s-au angrenat într-un joc 
care a depășit limitele admise de regu
lament ; „inițiativa" în durități a apar-

Foto: P. Romoșan
ținut echipei oaspe), Victoria Giurgiu —- 
Flacăra roșie București 1—1 (joc cu 
multe durități, lipsit de spectaculozitate, 
și...incidente petrecute pe teren).

...Șl C1TEVA CONSTATĂRI

• GAZDELE ȘI-AU IMPUS JOCUL’. 
Din cele 28 de meciuri disputate gaz
dele au cîștigat 22 (victorii pe toată 
linia în seriile Est și Nord), au termi
nat de trei ori la egalitate șl «u pier
dut alte trei partide (toate trei în se
ria Vest).

• LOVITURI DE LA 11 M. Arbitrii 
au acordat duminică 3 lovituri de la 
II m, toate fructificatei Pasan (Fruct- 
export) în meciul Fructexport Focșani
— Metalul Rădăuți, Covaci (Forestiera) 
în partida Forestiera Sighet — Minerul 
Bihor și Pop (Flacăra roșie) în jocul 
Victoria Giurgiu — Flacăra roșie Bucu
rești.

• AU FOST ELIMINAȚI DOI JU
CĂTORI : Chirilă (Metalul Rădăuți) și 
Ion Stan (Gloria Bistrița), ambii pen
tru atitudini ireverențioase față de ar
bitri.

• ABSENȚE. Doi „cavaleri ai fluie
rului". Constantin Sotir și Marcel 
Gheorghe, ambii din București, nu s-au 
prezentat la meciul Rulmentul Brașov
— Progresul Alexandria.

(Materia) redactat după relatările 
corespondenților noștri).

în finala turneului s-au întîlnit 
echipele Vojvodina Novisad și Hon- 
ved Budapesta, învingătoare în pri
ma zi a turneului. Meciul a fost 
cîștigat eu 2—1 (1—0) de Vojvodina, 
care a intrat astfel în posesia tro
feului „Cupa de aur“, cu care a 
fost dotat turneul.

ARBITRI ROMÎNI PESTE HOTARE

Bucuri nd u-se de frumoase apre
cieri, o serie de arbitri romîni au 
fost solicitați să conducă noi întâl
niri internaționale peste hotare. 
Astfel, Iosif Ritter va arbitra la 
centru meciul dintre selecționatele 
secunde ale Iugoslaviei și Ungariei^ 
care se va desfășura sîmbătă 24 
octombrie. De asemenea, o brigadă 
de arbitri romîni avînd la centru 
pe Nicolae Mihâilescu va conduce, 
la 22 noiembrie a.c., întâlnirea din
tre primele reprezentative ale Iu
goslaviei și U.R.S.S.



La grupul școlar „I. Rangheț44

Insigna de polisportiv la ordinea zilei!
Amănunte din jocurile primei etape 
a campionatului feminin de baschet

De la mijlocul lunii septembrie, 
terenurile de sport ale grupului 
școlar „I. Rangheț" din Capitala au 
devenit locul de desfășurare a 
concursurilor pentru Insigna de po
lisportiv. După cei 679 de elevi ai 
școlii care și-au trecut normele în 
primăvară, acum, alți 430 se nu
mără printre aspiranți.

în acest sens, aci se duce o veri
tabilă întrecere intre clase. Pe ordi
nea de zi — un singur obiectiv: 
îndeplinirea tuturor normelor pină 
la finele acestui an. Organizatorii 
sportivi pe clase au avut mult de 
lucru. In recreații, în orele lor libe
re, acești inimoși activiști sportivi 
din școli stau de vorbă cu elevii, 
le dau lămuriri, le citesc pasaje din 
regulamentul concursului. Ceva mai 
mult, unii dintre ei, ca Victor Ler- 
că sau Teodor Gaiță, fiind și in
structori sportivi, au dat și îndru
mări tehnice în concursurile pregă
titoare unor elevi aflați în perioadă 
de...ucenicie sportivă. Cum s-ar 
spune, calitatea acestor instructori 
sportivi, de colaboratori prețioși ai 
profesorilor de educație fizică, s-a 
făcut simțită din plin. în această 
calitate s-au prezentat pe terenuri
le sportive ale școlii și cîtiva dintre 
elevii fruntași în activitatea spor
tivă : Mircea Deteșan și Stoica 
Mușat din anul II C 1, Mihai Ga
ma din anul II A 2 și Gheorghe 
Popescu din anul II B.

La popularizarea temeinică a con
cursurilor pentru trecerea normelor 
Insignei de polisportiv, comitetul 
U.T.M. pe școală (secretar, tova
rășul Emil Gruia) aduce o contri
buție prețioasă, instruind organiza
torii U.T.M. sau organizînd, în 
comun cu asociația sportivă, emi
siuni s pew a le la stația de ampli
ficare. sub forma „minutului spor-

Curs de înot 
pentru copii

La bazinul acoperit Floreasca func
ționează un curs de inițiere la înot pen
tru copii. înscrierile se primesc în li
mita locurilor disponibile la complexul 
Floreasca, telefon 11.64.06

AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRECERILE DIN CADRUL 
„CUPEI CENTENARULUI UNIVERSITĂȚII"

(Urmare din pag. 1)

tuat echipa I. pedagogic care a dis
pus de cea a I. agronomic cu 15—10 
(5-6).

• In finala de volei, studentele 
Universității (antrenoare, asist. Geor- 
geta Constantin) au întrecut net pe 
colegele lor de la „Politehnică* * cu 
3-0 (1, 5, 14). S-au remarcat stu
dentele Hriste Ceamurian, Mihaela 
iVIădeanu, Rodica Rădulescu și Cor
nelia Chelniceanu. Pe locul 3 s-a cla
sat echipa I.M.F. care a întrecut, cu 
2—1 (17—15, 10—15, 16—14), forma
ția I.S.E.

in clasamentul campionatului R. F. 
Germane cu 10 p — după 7 etape. Iată 
rezultatele din etapa a 7-a: Hertha — 
Munchen 2—1, Schalke 04 — Stut
tgart 1—2, Borussia Neunkirchen — 
Meidericher S. V. 4—2, Hanovra — 
Werder Bremen 1—2, Hamburger S. V 
— Eintracht Frankfurt 2—1, F. C 
Nurnberg — Karlsruher S. C. 4—1. 
Borussia Dortmund — F. C. Kaisers
lautern 3—2, F. C. Koln — EintracW 
Braunschweig 5—1,

ALTE ȘTIRI

• Azi se dispută două jocuri to pre 
liminariile campionatului mondial 
Danemarca — Țara Galilor și Scoți; 
— Finlanda.

• Duminică are loc la Budapest: 
meciul amical dintre primele repre 
zentative ale Ungariei și Iugoslaviei

• In campionatul Poloniei, pe pri 
mul loc se află Polonia Bytom ct 
13 p.

• In campionatul Angliei, pe pritnel« 
locuri se află Chelsea cu 20 p. urmați 
de Manchester United 18 p., Evertor 
și Blackpool cu cîte 17 p., Tottenhan 

și Nottingham cu cîte 16 p. etc.

Iu întrecerea băieților, echipa Insti
tutului politehnic a obținut victoria 
în fața studenților de la I.M.F. cu 
3—1 (15—0, 15—3, 3—15 și 15—8). 
Foarte bine au jucat C. Costinescu 
și I. Ardelea. Echipa Universității s-a

in campionatele de box
Sîmbătă și duminică s-a consu

mat cea de a treia etapă a campio
natului republican de box pe echi
pe. întrecerile pugiliștilor din a- 
ceastă etapă s-au încheiat cu doua 
surorize, dintre care una de pro
porții : STEAUA,- finalista ediției 
trecute a campionatului republican; 
a fost învinsă la scor de formația 
gălăteană CONSTRUCTORUL. 4 
22—16 !

Surprinzătoare a fost în special 
înfrângerea prin k.o. suferită de V. 
Trandafir în fața lui T. Felea.

Cea de a doua surpriză o con
stituie rezultatul de egalitate din- 

tiv“. în același scop, gazetele de 
perete (din școală și de la cămin) 
au programate în mod regulat arti
cole cu referiri la regulamentul 
concursurilor, normele ce trebuie 
trecute, programarea pe zile și 
clase etc.

Colectivul catedrei de educație 
fizică (prin profesorii N. Alexe și 
E. Bărbulescu mai ales) se ocupă 
cu toată atenția de reușita acțiunii, 
acordînd asistența tehnică nece
sară. Colectivul ține totodată și 
evidența concursurilor. Fruntașe 
pină în prezent sînt clasele II B 
Cazane, I C I Centrale Stații, I A 
2 Mecanici turbine cu aburi și 
II C 1.

Așadar, la grupul școlar „I. Ran
gheț*  există toate condițiile pen
tru ca obiectivul de care aminteam 
să fie îndeplinit. Timpul prielnic 
din această toamnă este un îndemn 
pentru participarea tuturor elevilor 
la trecerea normelor, (t. st.)

CALEIDOSCOP OLIMPIC
• Iun Vlasov va abandona activita

tea competițională I Aceasta nu este 
însă — cum s-ar putea crede — urma
rea înfrîngerii pe care a suferit-o la 
Tokio în întrecerea cu compatriotul său 
Jabotinski. Motivul este altul: Vlasov 
vrea să se debaraseze de 30 dintre kilo
gramele pe care le are, revenind astfel 
la greutatea pe care o avea înainte de 
a deveni halterofil de performanță.

•' Profesorul japonez Sakae Oka a 
simțit că i se taie respirația în clipa 
cînd a constatat lipsa portofelului său. 
Și asta nu pentru că ar fi avut în el 
economiile strinse de-a lungul vieții, ci 
pentru că „pusese bine" in portofel cele 
150 de bilete de intrare la întrecerile de 
atletism, pe care urma să le distribuie 
studenților săi. Cineva a găsit insă por
tofelul și i l-a predat, redindu-i astfel 
liniștea și permițindu-i să dea din nou 
ochii cu studenții...

• încă un amănunt care „vorbește" 
despre nivelul înalt al întrecerilor de 
natație la actuala ediție a J. O.: cu 
timpul care i-a adus la Roma, în 
1960, medalia de aur în proba de 
100 m (55,2 sec.) australianul John 
Devitt n-ar fi ajuns la Tokio nici în 
finală 1

• Discobolul american Alfred Oer
ter nu e... mulțumit cu cele 3 medalii 
de aur pe care le-a cucerit pină acum,

clasat pe locul 3, după un meci foar
te frumos cu voleibaliștii de la „Peda
gogic*.  Scor final: 2—1 (15—8, 8—15, 
15—9).

★
In cadrul festivității de închidere, 

care a avut Ioc pe baza sportivă stu
dențească de la „Juridice*,  au luat 
cuvîntul tovarășii lectori universitari 
Gheorghe Vasilescu, președintele Aso
ciației studenților de la Universitate, 
și Victor Ionescu din colectivul cate
drei de educație fizică. Ei au ținut 
să felicite pe cei aproape 1 000 de 
participant! Ia întreceri pentru ți
nuta sportivă de care au dat dovadă 
ca și pentru rezultatele obținute.

După aceea au fost împărțite cupe 
echipelor și concurenților (de la at
letism și canotaj) clasați pe locul I, 
fanioane — pentru locurile I—III și 
diplome, tuturor participanților.

tre echipa campioană DINAMO și 
PROGRESUL bRÂILA. Brăilenii au 
confirmat forma bună din ultima 
vreme și au obținut pe teren pro
priu un rezultat de egalitate 19—19.

DINAMO CRAIOVA a avut un 
start puternic în actualul campio
nat. Boxerii craioveni au obținut 
în cele trei întîlniri susținute pînă 
acum, tot atîtea victorii. în ultima 
etapă, dinamoviștii craioveni au 
întrecut categoric tînăra formație 
U.M.T TIMIȘOARA cu scorul de 
28—12. De remarcat că din cele 10 
partide susținute, craiovenii au cîș- 
tigat 7 înainte de limită.

Iată cîteva amănunte primite din 
partea corespondenților noștri cu pri
lejul desfășurării primei etape a cam
pionatului republican feminin de bas
chet :

VOINȚA ORADEA — UNIREA 
BUCUREȘTI (49—62). Formația înti
nerită a gazdelor a reușit să țină în 
„șah*  echipa bucureșteană timp de 20 
minute. în repriza secundă însă expe
riența bucureștencelor și-a spus cu
vîntul. Cele mai multe puncte : Vamoș 
17, Arbore 14 pentru Voința, Suliman 
25 si Cherciov 18 pentru Unirea (ILIE 
GHIȘA).

SPARTAC SALONTA — C.S.M.S. 
IAȘI (57—36). Debutantele în catego
ria A au practicat un joc simplu și 
eficace, obținînd o victorie pe deplin 
meritată. Cele mai multe puncte : Var
ga 16, Cociș 14, Balaș 14 pentru Spar- 
tac, Todirașcu și Idriceanu cîte 11 pen
tru C.S.M.S. (PAUL LORINCZ).

VOINȚA BRAȘOV — VOINȚA 
BUCUREȘTI (49—61). Un meci echili
brat pînă în ultimele trei minute în care 
bucureștencele s-au detașat și au cîști- 
gat pe merit. Realizatoare: Fieraru 11, 
Hergetz 10, Simon 9 pentru brașovence, 

participlnd la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne (1956), Roma (1960) și 
Tokio (1964). El a declarat că speră 
să ciștige titlul olimpic și in 1968, la 
Ciudad de Mexico, iar după aceea să-și 
încerce șansele la cea de a XX-a edi
ție a J.O. Trebuie să arătăm, de altfel, 
că Oerter n-are in momentul de față 
decît 28 de ani.

• La ștafetele care au străbătut pă- 
mîntul Japoniei, transportînd flacăra 
olimpică pînă la Tokio, au participat 
peste 100.000 de tineri japonezi.

• Ieri la Tokio a plouat toren
țial, iar temperatura a înregistrat 12 
grade. Din cauza timpului nefavorabil, 
probele de ciclism au fost aminate 
pentru azi.

• Multi cititori ne-au întrebat dacă
în probele de ștafetă și în competi
țiile pe echipe se acordă medalii fie
cărui component. Iată răspunsul : în 
aceste probe se acordă medalii fiecă
rui component al echipei, dar în 
clasamentul neoficial, care se face pe 
națiuni, se socotește pentru întreaga 
echipă o singură medalie. De pildă, 
înotătorul american Don SchoIIander 
a cucerit 4 medalii de aur (la 100 
m și Ia 400 m liber, precum și în 
calitate de component în ștafeta 4x100 
m și la 4x200 m). In clasamentul
neoficial, ștafetei S.U.A. i s-a soco
tit o singură medalie, ea și echipei 
Italiei (la călărie), Ungariei (la polo) 
URSS (la pentatlon) etc.
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COMPORTAREA ECHIPELOR FINALISTE 
VĂZUTĂ PRIN PRISMA CLASAMENTELOR

După ce a cucerit trei ani la rînd 
titlul de campioană a țării, echipa 
C.P.B. a fost nevoită să cedeze locul 
unei alte formații bucureștene: DINA
MO. Specialiștii prezenți pe stadionul 
Victoria din Giurgiu la finala pe țară 
a campionatului republican au fost de 
părere, în unanimitate, că jucătorii di- 
namoviști au obținut pe merit primul 
loc în clasament. Ei s-au impus, în 
special, în jocul la „prindere", unde au 
combinat derutant și au tras cu preci
zie, făcînd de multe ori ca rezultatul 
final să încline în favoarea lor în a- 
ceastă repriză.

pe echipe
La fel de bine continuă să se 

comporte și elevii antrenorului 
Cristian Panaitescu din Cîmpulung 
Muscel. Invingînd, la Iași, echipa 
locală cu scorul de 25—14, boxerii 
musceleni au obținut cea de a treia 
victorie consecutivă.

Celelalte rezultate ț DINAMO 
BRAȘOV — RAPID: 20—20; A.S.A. 
TG. MUREȘ — METALUL BOCȘA 
ROMINĂ: 12—26; C.S.O. BAIA MA
RE — C.S.M. CLUJ: 8—28; CI
MENTUL MEDGIDIA — META
LUL BUCUREȘTI: 20—17; MINE
RUL BANAT — A.S.A. ORADEA: 
20—20.

După o partidă viu disputată, Mureșul Tg. Mureș a întrecut duminică echipa 
bucureșteană Progresul, in fotografie, Olga Per can (Mureșul) 

încearcă o depășire.o depășire.
Foto: P. ROMOȘAN

Spiridon 24 și Vasilescu 9 pentru bucu- 
restence. (GH. CORCODEL).

ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINȚA BUCU-

• Don SchoIIander are toate șan
sele să fie declarat cel mai bun spor
tiv al J.O. rle la Tokio, fiind pînă 
acum singurul participant (și probabil 
va și rămîne) care are la activ 4 me
dalii de aur. Doar unul din gimnaștii 
japonezi sau sovietici ar putea sa as
pire la o asemenea performanță.

• Superexpresul care face legătura 
între Tokaido și marele oraș al Jocu
rilor Olimpice se numește „Hikari", 
adică „Pasărea albastră*.  La fel și 
bolidul lui D. Campbell, cu care acesta 
a stabilit recordul mondial de auto
mobilism pe pistă.

• Atleta poloneză Eva Klobukowska 
(medalia de bronz in proba de 100 
m) a început să practice atletismul 
cu doi ani în urmă, în echipa școlii 
Ea este născută în 1946, are 1.70 m 
și 60 kg. Recordurile sale: 100 m: 
11,3; 200 m: 23,5. Coechipiera sa, 
Irena Kirszenstein (medalii de ar
gint la 200 m și la lungime), este 
născută in același an și practică atle
tismul din 1959, debutînd ca sprin
teră. In 1963, a concurat pentru prima 
oară la proba de săritură în lungime.

• Cea mai importantă medalie de 
aur la „Jocurile Olimpice din Cos
mos*  — scriu ziarele americane — 
a fost cîștigată de „Troica sovietică", 
care a purtat pe cei trei cosmonauți 
în eter: Vladimir Komarov — pilot, 
Boris Egorov — medio și Konstantin 
Feoktistov — savant.

Dintre celelalte echipe finaliste s-au 
remarcat C.P.B., Avîntul Frasin, Bi
ruința Gherăești (reg. Bacău) și Avîn
tul Curcani (reg. București). Intîlni- 
rile echipelor de mai sus au oferit par
tide echilibrate și de bună calitate. In 
timpul întrecerilor am alcătuit o serie 
de clasamente care ilustrează gradul de 
pregătire a protagonistelor campionatu
lui republican pe anul 1964. Iată aceste 
clasamente :

Cele mai multe puncte realizate la 
„prindere": ]. Dinamo București 100 
p ; 2. C.P.B. 76 p; 3. Avîntul Curcani 
72 p; 4. Avîntul Frasin 56 p; 5. Bi
ruința Gherăești 40 p.

Jucători loviți prin cele două culoare: 
1. C.P.B. 10; 2. Biruința Gherăești 17;
3. Dinamo București 22; 4. Avîntul
Frasin 23; 5. Avîntul Curcani 29.

Cele mai multe puncte obținute din 
„bătaia mingii": 1. Avîntul Curcani 
32 p; 2. Dinamo București 29 p; 3. 
Biruința Gherăești 25 p; 4. Avîntul
Frasin 21 p ; 5. C.P.B. 19 p.

Clasamentul final pe echipe: 1. Di
namo București 21 p; 2. G.P.B. 19 p; 
3. Biruința Gherăești 16 p; 4. Avîntul 
Frasin 14 p! 5. Avîntul Curcani 13 p!
6. Minerul Baia Mare 11 p; 7. Drum 
Nou Boureni (reg. Oltenia) 11 p 
(punctaveraj mai slab) 8. Victoria 
Cristești (reg. Cluj) 7 p.

I. TRAIAN 

REȘTI (52—66). Reprezentantele stu
dentelor bucureștene atț . l&minat în 
permanență și au învins categoric. Rea
lizatoare : Niculescu 15, Dumitrescu 7 
de la Știința București, Horvat 17, 
Rizescu 4 de la Știința Cluj. (N. TO- 
DORAN).

VOINȚA TG. MUREȘ — S.S.E Rm. 
VÎLCEA (64—41). Meciul s-a desfă
șurat pe terenul din parcul sportiv Vo
ința, pe o ploaie care nu a contenit nici 
un moment. Localnicele, mai experimen
tate, au depășit net formația din Rm. 
Vîlcea care a arătat totuși frumoase po
sibilități. Principale realizatoare : Balaș 
21, Demeter 19 pentru Voința, Trincă 
14, Enaclie 11, Cedulescu 7 pentru 
S.S.E. (C. ALBU).

FOTBAL PE GLOB
IN CAMPIONATUL ITALIAN...

...viitoarea adversară a echipei D; 
namo București în „C.C.E.", Internazio- 
nale, a terminat duminică la egalitate 
(0—0) cu Roma, pe teren propriu. Alte 
rezultate: Catania — Cagliari 2—1, 
Fiorentina — Atalanta 1—0, Juventus 
■ - Bologna 1—0, Lanerossi — Torino 
0—0. Lazio — Varese 3—1, Messina 
— Milan 0—2, Sampdoria — Modena 
1—0. Foggia — Genoa 0—0.

...ȘI IN CEL FRANCEZ...

după 8 etape, în fruntea ^clasamentu
lui se află Lyon cu 11 puncte. Rezul
tatele etapei: Angers — Sochaux 1—0, 
Nantes — Lens 3—0, Rennes — Sedan 
3—2, Bordeaux — Stade Frangais 
2—1, Strasbourg — Toulon 0—0. Rou
en — Lille 2—1, Nîmes — Monaco 
1—0, Toulouse — St. Etienne 2—2, 
Lyon — Valenciennes 1—0
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