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stinge și miile de
din toa e colțurile lumii, pentru a 
participa la marea competiție a spor
tului amator mondial, vor părăsi ca
pitala Japoniei. Multi dintre ei s-au 
și grăbit spre aeroport iar alții stau 
cu bagajele făcute.

O dată cu ieșirea din arenă a a- 
tlelismului și notației, programul în
trecerilor „s-a subțiat", cele mai 
multe dintre disciplinele sportive in
cluse în program încheindu-și de 
acum „socotelile".

Joi, atenția generală s-a îndreptat 
spre caiac-canoe, disciplină la care 
aveau să se decearnă nu mai puțin 
de 21 de medalii.

Ne-am îndreptat și noi sore lacul 
Sagami, atrași mai ales de faptul că 
aici concurau sportivii romîni, care 
avuseseră în cursele de calificare per-

• LA CAIAC-CANOE, SPORTIVII ROMÎNI 
CUCERIT 2 MEDALII DE ARGINT Șl 3 
BRONZ 9 DEMONSTRAȚII DE MĂIESTRIE ... 
METROPOLITAN GYMNASIUM ® DIN NOU, 
VOLEIBALIȘTII NOȘTRI NE-AU DECEPȚIONAT
• ULTIMELE ÎNTRECERI PENTRU SPORTIVII 
ROMÎNI

TOKIO (prin te
lex). — Olimpia
da se apropie de 
sfîrșit...

Sîmbătă, flacăra 
olimpică se va 
sportivi veniți aici

AU 
DE 
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Olimpicii HI
[R.P.ROMINÎț

romîni
participă azi la:

• SCRIMĂ — Reprezentativa 
țării la proba de sabie, pe echipe, 
turneul final.

• VOLEI — Romînia—S.U.A. (m)

formanțe promițătoare și de fa care 
se așteptau — pe bună dreptate — 
confirmări. Au venit aceste confir
mări ? Parțial, da. Pentru că, prezenți 
în 'toate cele șapte finale, concurenții 
noștri au reușit să obțină medalii de 
argint în două probe și medalii de 
bronz în alte trei, fapt care confir
mă valoarea noastră generală în a- 
ceastă disciplină. Mărturisesc însă că 
am venit la Sagami cu speranța că 
sportivii romîni vor obține și o me
dalie de aur, mai ales că în proba de 
caiac dublu echipajul nostru Nicoa- 
ră — Ivanov dominase autoritar în 
tot anul și reușise cele mai bune tim
puri dintre toți concurenții, chiar aici, 
la Tokio. Acest echipaj însă ne-a pro
dus o deziluzie. Și nu numai pentru 
că nu ne-a adus medalia de aur 
scontată, ci și pentru că n-a reușit 
nici să urce pe podium... Locul 4 ob
ținut este prea puțin pentru campionii

IN FINALELE DE CAIAC-CANOE

Sportivii romîni au cucerit 2 medalii 
de argint și 3 de bronz

mondiali ai probei. Ce ie-a lipsit, atît 
lor cît și altor caiaciști și canoiști ro
mîni ? După părerea multor specia
liști cu care am stat de vorbă, spor
tivii noștri n-au avut finiș, n-au știut 
să atace decisiv pe ultimii metri ai 
parcursului, acolo unde se decid re
zultatele. In acest fel, ei au fost între- 
cuți după ce conduseseră în majori
tatea probelor. Urmărind cele 7 fit 
nale de caiac-canoe, am remarcat 
succesul reprezentanților Uniunii So
vietice (învingători în 3 probe), al

(Continuare In pag. 2—3) Hilde Lauer — medalie de argint la caiac simplu și de Andrei Igorov — medalie de argint la canoe simplu 
bronz la dublu

0 NOUĂ „DUMINICĂ SPORTIVĂ1
PE DINAMO

Ziarul „Sportul popular4* în cola- 
»orare cu cluburile sportive Dinamo 
ji Steaua organizează duminică dimi
neață o noua și interesantă manifesta
re sportivă în parcul Dinamo. In 
programul întrecerilor figurează moto- 
jiclism, fotbal și călărie.

CONCURS INTERNATIONAL 
DE OBSTACOLE

între- 
stadionul 
cuprinde

Cei mai buni motocicliști din țara 
loastră vor evolua începînd de la 
>ra 9,30 alături de reprezentativa
I. P. Bulgaria într-un interesant și a- 
ractiv concurs de obstacole dotat cu 
,Cupa Steaua**. Pentru această 
oere a fost amenajat pe 
?inan»o un parcurs care 
rambuline, „șicane4* și alte obstacole. 
..a start vor fi prezenți — în ordi- 
&ea claselor — următorii alergători: 
75 cmc — Boris Țvetkov, Alexandr 
îtoianov și 
lulgaria), 
dihai Pop, M. 
iaS, Alex.
Steaua), I. 
Steagul roșu 
van Enev Radev (R.
Cristian Doviț, D. Va^ilescu (Metalul), 
’uiți Ovidiu (Steagul roșu Brașov), 
Taian Macarie (Dinamo), Al. Șuier,
II. Ioneseu, P, Paxino, I. Gabor. Gh. 
’lorescu (Steaua); 350 cmc — Erwin 
•eiler (Metalul), Otto Stepliani, Paul 
’rom (Steagul roșu Brașov), Vasile 
zabo (Dinamo), Gh. Ion, Eugen 
ue^esteș, Șerban Ioneseu, D. Bivolaru 
Steaua). La fiecare clasă se va a- 
?rga cîte două manșe.

Ivan Daskalov (R. P.
Tudor Popa (Metalul), 

Covaci (Dinamo), Ion 
Datcu, St. Gheorghe 
Ioneseu, Fr. Szinte 
Brașov); 250 cmc — 

P. Bulgaria),

LA FOTBAL : STEAUA — DINAMO

La ora 11,00 pe gazonul stadionu- 
xi Dinamo își vor face apariția — 
a cadrul a două reprize a cîte 30 
ijnute — echipele de fotbal Steaua 
i Dinamo cu formațiile care nu cu 
wlt timp în urmă își disputau par- 
idele din campionatul republican. 
>upă cum desigur ați bănuit. ESTE 
ORBA DE FORMAȚII ALCĂTUITE 

UN FOȘTI JUCĂTORI AI ACESTOR 
lOUĂ CLUBURI. Dar mai bine să 
ă înfățișăm cele două loturi;

STEAUA: Voinescu, I. Savu, Catană, 
Apolzan, Cernea, V. Dumitrescu, Mlă
diu, Nanciu, Mișu Ioneseu, Victor 
Moldovan, Drăgan, Zavoda I, I. 
Alexandrescu;

DINAMO: Stănculescu, Nanculescu, 
C. Marinescu, Cioboată, Călinoiu, An
gliei, Gh. Teodorescu, Szokii, Novac. 
A. Teodorescu, Toma, Val. Neagu, An
gelo Niculescu, V. Anghel, Barta, D. 
Nicolae, M. Apostol, Erie, Mihai.

Fără îndoială, în -perspectivă un 
meci foarte interesant.

CĂLĂREȚII DIN NOU LA START

De această dată călăreților li s-a re
zervat locul „vedetă** în program. 
Aceasta pentru faptul că spectatorii 
ultimelor „duminici sportive** organi
zate pe Dinamo au regretat faptul că 
maeștrii sportului călare au fost 
„constrînși** de program la o evolu
ție de numai 20—30 de minute. Du
minică îi vom vedea la lucru pe 
Recer Oscar, Al. Longo, C. Lazăr, 
Lilîana Nițulescu, Gh. Moiseanu, Puiu 
Victor, Enache Boiangiu, Ani Dinu- 
lescu, Val. Adrian, A. Dănescu, T. 
Vasile etc.

A. VERNESCU — medalie de bronz la caiac 
simplu și la caiac 4

Pe malul lacului 
Sagami. mii de 
spectatori au venit 
ieri să urmărească 
întrecerile finale 
ale competiției o- 
limpice de caiac- 

canoe. întrecerile i-au satisfăcut din 
plin pe numeroșii spectatori care au 
înfruntat ploaia rece, cele 7 finale 
oferind dispute dirze, de un bun nivel 
tehnic. Finalurile ae cursă au fost 
de-a dreptul pasionante, la multe din 
probe echipajele „intrind" pe linia de 
sosire separate de distanțe pe care 
numai... fotografia le-a putut stabili.

Prezenți in toate cele șapte finale, 
reprezentanții noștri au reușit să obți
nă un număr de cinci medalii și să 
se claseze la celelalte două pe locuri 
fruntașe. Caiacistele noastre ne-au 
făcut o frumoasă surpriză, obținind 
medalii în ambele probe la care au 
concurat. Hilde Lauer și Aurel Vernes- 
cu au cucerit cile două medalii.

Remarcabilă. în special, comporta
rea caiacistei noastre care dacă la 
dublu a obținut un succes scontat, in 
schimb, la simplu, a întrecut aștep
tările, ocupînd un valoros loc secund, 
în această probă, Hilde Lauer a în
vins pe americanca Jones și pe concu
renta germană Felten, una din favo
rite, față de care s-a revanșat după 
infrîngerea sufelită în vara aceasta, 
la Regata Snagov. Sosirea in proba 
de caiac simplu fete a fost de-a drep
tul pasionantă, concurentele clasate pe

M. ȚUiiCAȘ — medalie de broaz la caiac 4

locurile de la 2 la 6 fiind înșirate pe 
intervalul a numai șapte zecimi de 
secundă! La dublu fete, sportivele 
noastre au fost întrecute de echipajele 
Germaniei si S.U.A. (ultimele, o aae- 
vărată revelație, deoarece pe plan in
ternațional erau aproape necunoscute)

CORNELIA SIDERI — medalie de bionz 
la caiac dublu

dar s-au impus tn fața dublo-ului so
vietic, din care a făcut parte și cam
pioana olimpică Seredina.

La canoe simplu, Andrei Igorov a 
obținut un rezultat peste așteptări : 
locul secund, după germanul Eschert.

O surpriză, la această probă: concu
rentul sovietic n-a intrat in primii 
șase clasați, tn această cursă. Andrei 
Igorov a condus in cea mai marc 
parte a traseului, spre final a încetinit 
ritmul și apoi a atacat impetuos. în 
cealaltă probă de canoe (dublu) re
prezentanții noștri s-au clasat pe 
locul 5, rezultai sub posibilitățile lor.

In proba de caiac simplu, repre
zentantul nostru Aurel Vernescu a 
comis greșeala de a-și concentra aten
ția asupra campionului olimpic, dane
zul Hansen, omul care îl învinsese ae 
două ori in acest an și care scosese 
cele mai bune timpuri în calificări. 
Hansen insă a mers sub așteptări șl 
a terminat de-abia pe locul 7. în 
acest fel suedezul Peterssen și ma
ghiarul Hess i-au „scăpat" de sub 
supraveghere și s-au detașat.

La caiacul de 4, întrecerea a /ost 
pasionantă. Pentru primul loc s-a dat 
o „bătălie" dirză între echipajele 
U.R.S.S., Germaniei și Rominiei. care 
s-au clasat în această ordine ne in
tervalul a mai puțin de o secundă t 
Echipajul Germaniei a cucerit medalia 
de argint, înirecind formația noastra 
cu o zecime de secundă! Interesant 
de reținut amănuntul că această între
cere s-a decis pe ultimii 30 de metri, 
pînă atunci echipajul nostru fiind ne 
primul plan.

La caiac dublu, echipajul nostru 
format din Nicoară și Ivanov era 
considerat favorit, nu numai după

(Continuare în pag. 2—3)

S. CUC1UC — medalie de broaz ia caiac £
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Ain de
LA FOTBAL

Un număr de 13 
echipe de sabie au 
luat parte joi la ul
tima probă din ca
drul competiției de 
scrimă. Echipa Ro
mîniei .aflată în 
aceeași grupă (B) 
cu reprezentativele 
Angliei, Franței și 
Australiei, a avut o 
comportare bună. 
Astfel, ea a obți
nut victoria, mai 
întîi în fața repu- 
taților sabreri din 
19—6, într-un meci 

noștri au avut per- 
Ei au condus cu

echipa Angliei, cu 
în care trăgătorii 
manent inițiativa.
2—0. 3—1, 4—2, 6—3. 8—4. De notat
că în echipa engleză au tras scrimerîî 
Richard Oldcorn și Henry Williams 
Hosquins, trăgători care s-au bucurat 
de frumoase aprecieri la Tokio.

După aceea, trăgătorii Romîniei au 
obținut o nouă victorie, asupra repre
zentativei Australiei cu scorul de 9—3. 
In ambele meciuri, echipa țării noas
tre a fost alcătuită din Tănase Mure- 
șanu, Octavian Vintilă, Ionel Drîmbă 
și Atrla Csipler.

Tot în grupa B, Franța a dispus de 
Anglia cu 10—2. Pentru turneul final 
s-au calificat echipele ROMÎNIEI și 
Franței.

Din grupa A au făcut parte trei e-

chipe: U.R.S.S., Japonia și S.U.A. In 
primul meci, trăgătorii S.U.A. au cîș
tigat la cei japonezi, cu 12—4. Cum 
sabrerii japonezi aveau să piardă și 
la scrimeriii sovietici, cu 9—2, din 
această grupă s-au calificat echipele 
U.R.S.S. și S.U.A.

Tot un număr de trei echipe, italia, 
Argentina și Ungaria, au făcut parte 
din grupa C. Cel mai bun rezultat din 
această grupă l-au realizat sabrerii 
Italiei, învingători cu 15—1 asupra 
celor din reprezentativa Argentinei. E- 
chipa Ungariei a întrecut și ea Argen
tina, cu 9—2. S-au calificat 
Italiei și Ungariei.

In fine, ultima grupă (D) 
formațiile Poloniei, Iranului
maniei. Tn primul meci. Polonia a în
trecut Iranul cu 16—0 (cel mai cate
goric scor al turneului). După aceea, 
Germania a dispus de Iran cu 9—3. 
S-au calificat mai departe echipele Po
loniei și Germaniei.

Iată și ordinea 
neul final (care 
U.R.S.S.—S.U.A., 
Ungaria—italia și
In caz de victorie, echipa țării noas
tre va participa, în continuare, la tur
neul de 4 pentru stabilirea campioanei 
olimpice.

echipele

a reunit 
și Ger-

meciurilor din fur
are loc astăzi) : 

Polonia—Germania, 
ROMÎNIA—Franța.

Romînia - Iugoslavia 3-0 (0-0)
Mario Zanin înving: 

în proba de font
Pe stadionul Osa

ka, în fața a peste 
10 000 de spectatori, 
reprezentativa noa
stră de fotbal a în- 
tîlnit astăzi selec
ționata Iugoslaviei, 
într-un meci care 
trebuia să decidă 
locurile 5—6 în cla
samentul turneului. 
Jucînd mult mai
bine decît în partidele anterioare, fot
baliștii noștri au obținut o victorie cla
ră, cu 3—0 (0—0), clasîndu-se astfel 
pe locul 5. La fluierul arbitrului ma
ghiar Zsolt s-au aliniat pe teren urmă
toarele lormații;

ROMÎNIA : Datcu — Greavu, Petes- 
cu, Dan Coe, Hălmăgeanu — Petru 
Emil, Koszka — Pîrcălab, Constantin, 
Pavlovici, Creiniceanu.

IUGOSLAVIA: Curkovie — Jeftic, 
Vujovic, Belin, Miladinovic — Brncic, 
Takaci — Zambata, Osim, Pirmajer, 
Dzajici.

Deși n-au reușit să înscrie nici un 
gol în prima repriză, fotbaliștii romîn! 
au fost și în această parte superiori 
valoroșilor lor adversari. Ei au fost în
totdeauna primii la balon, au alergat 
mai mult, cîștigînd cele mai multe due
luri directe pentru minge. Din păcate, 
cele cîteva șuturi expediate la poarta 
adversă și-au greșit de puțin ținta. In 
unele cazuri a apărat cu succes porta
rul iugoslav; alteori, atacanții romîni 
au tras pe lîngă poartă. Superioritatea 
evidentă a selecționatei olimpice romîne

s-a concretizat în repriza secundă, cînd 
Pavlovici (min. 50), Pîrcălab (min. 72) 
și Constantin (min. 78) au înscris în 
poarta lui Curkovie. Pavlovici a mar
cat primul gol printr-un șut puternic de 
la marginea careului de 16 m, iar Pîrcă
lab a majorat scorul în favoarea echipei 
noastre, înscriind din apropiere, după 
o subtilă combinație cu Constantin. In 
sfîr.șit. Constantin, în min. 78, după o 
pasă primită la centrul terenului de la 
Koszka, combină spectaculos cu Pa
vlovici și, dintr-o poziție favorabilă, 
expediază balonul în poartă, de la circa 
20 de metri: 3—0.

Vineri au loc finalele: Cehoslovacia 
— Ungaria (locurile 1—2) și Germa
nia — R.A.U. (locurile 3—4).

AGENDA J. O.
23 OCTOMBRIE

finale
9—10

cate-

însemnări din ziua a 12-a

BASCHET - Meciurile 
pentru locurile 1—2, 3—4, 
și 11—12.

BOX — Finalele la toate 
goriile.

CĂLĂRIE — Marele Premiu de 
dresaj (proba individuală).

FOTBAL — Finalele pentru locu
rile 1—2 si 3—4.

GIMNASTICA — Concursul pe 
aparate (m și f).

HOCHEI PE IARBA — Finalele 
pentru locurile 1—2 și 3—4.

JUDO — întreceri în cadrul ul
timei categorii.

SCRIMĂ — Concursul de sabie 
pe echipe, finală.

VOLEI — Ultimele jocuri mascu
line și feminine.

Cicliștii
au cucerit ie 
de a treia r 
de aur. Dup 
tenella (la 
și Blanche 
miano (la ta 
ei au cucer

mul loc și în cea mai importan 
pută rutieră: cursa de fond. Mai 
nin, clasat pe locul IX la campi 
mondiale de la Sallanches (Frai 
reușit printr-un finiș extraordin: 
întreacă pe cei 60 de partener 
mai rămăseseră în lupta pentru 
loc cu cîteva sute de metri înai 
sosire. Ciclismul italian — ca 
reușit la Roma, prin Trape, < 
mare satisfacție — și-a văzut v 
ochii la Tokio, după patru an 
clismul nostru are doar satisfa* 
a fi avut trei rutieri în primul 
sosiți la cîteva sutimi de cei c 
urcat pe podiumul învingători., 
locurile ocupate de ei (57, 58 
sînt desigur foarte departe de < 
am așteptat.

Iată clasamentul întrecerii î 
rio Zanin (Italia) 4 h.3fe:51,63; 
Akerstram (Danemarca) 4 h.3 
3. Walter Godefroot (Belgia) 
39:51,74; 4. Raymond Viktor 
(Australia) 4 h.39:51,74; 5. Jose 
Rodriguez (Spania) 4 h.39:51 
Wilfried Peffgen (Germania) 
39:51,74; ...57. G. Moiceanu 4 h.3 
58. C. Ciocan 4 h.39:51,80; 59. 
ma 4 h.39:51,83.

în probele cicliste medaliile 
au fost cucerite de Italia (3), 
(1), Cehoslovacia (1), Germai 
și Olanda (1).

(Urmare din pag'. 1)

celor suedezi (2 medalii de aur) și 
germani (2 medalii de aur și alte 
locuri fruntașe).

Cit despre desfășurarea propriu- 
zisă a curselor, subliniez finalurile 
pasionan'e Nu de pufine ori, trimișii 
agențiilor de presă au trebuit să aș
tepte cîte un sfert de oră pentru 0 
începe transmisiile rezultatelor, în aș
teptarea fotografiilor de la sosire...

„porție“ de medalii, dintre care 2 de 
aur prin Hayata și - respectiv — 
Polina Astahova. Să vedem cum se 
vor solda ultimele întreceri pe apa
rate (trei la băieți și două la fete) 
programate simbătă și cu care gim
nastica va părăsi și ea arena relei 
de a 18-a Olimpiade..

★

★
Pe primul plan al „agendei" olim

pice ae azi a figurat și competiția de 
gimnastică. în sala Metropolitan 
Gymnasium specta orii au putut a- 
sista la adevărate demonstrații de 
măiestrie și virtuozitate, oferite de cei 
mai buni șase concurenți la fiecare 
aparat. Și aici, surprize. In întrecere 
cu cei mai buni gimnaști japonezi și 
sovietici, italianul Menichelli, iugo
slavul Cerar și cehoslovaca Ceas
lavska au cucerit medalii de aur. 
Principalii protagoniști ai întreceri
lor de gimnastică, sporiivii japonezi și 
sovietici n-au lăsat însă să la „scape" 
această zi și au luat și ei o bună

Ce s-a mai petrecut în celelalte 
ramuri sportive din programul zilei ?

La ciclism, în cursa de fond cu 
plecarea în bloc, un pluton de peste 
60 de alergători a venit compact 
la sosire. In această situație, rar în- 
tîlnită, ciclistul clasat pe primul loc, 
italianul Zanin, nu l-a putut întrece 
pe cel de-al 60-lea clasat, de exem
plu, decît cu... cîteva sutimi de 
cundă, deoarece lățimea mare a 
selei a permis plutonului să se 
șire lateral pe o distanță de 40 
metri. Bineînțeles că și aici a
trat în funcțiune, pentru departajarea 
concurenților, celula foto-electrică, 
atît de solicitată la această Olim
piadă...

La judo, sportivii japonezi și-au 
confirmat specialitatea, obținînd cea

se- 
Șo- 
în- 
de 
in-

Sportivii romîni au cucerit 2 medalii 
de argint și 3 de bronz

de-a treia medalie de aur, iar la 
călărie primul loc în proba de dre
saj a revenit Germaniei.★

Și acum, cîteva cuvinte despre 
sportivii romîni.

Ne-am ocupat de caiaciști și de 
canoiști la începutul comentariului, 
cînd am subliniat aportul lor la ri
dicarea numărului total al medaliilor 
noastre la cifra de 12. O comportare 
bună a fost azi și cea a seri meri lor, 
care au reușit să întreacă echipa An
gliei și să se califice pentru turneul 
final de opt echipe. In fine, fotba
liștii — jucînd în cadrul turneului 

locurile 5-6 — 
Iugoslaviei .cu 

prestat un joc 
pe care ne-au 
tardivă...

Voleibaliștii au susținut o întîlnire 
decisivă cu Japonia, meci important 
pentru o eventuală medalie de bronz; 
ei n-au știut însă să se concentreze 
și au pierdut cu 3-0, scor cu care, 
de altfel, au pierdut și fetele noas
tre în fata polonezelor un meci de 
al cărui rezultat depindea, de aseme
nea, medalia de bronz.

Din cea de-a 18-a ediție a Jocu
rilor Olimpice au mai rămas două 
zile. Pentru sportivii noștri însă, în
trecerile se termină vineri cînd ei 
susțin ultimele întilniri : sabrerii în- 
tîlnesc, în formația Franței, un ad
versar redutabil în 
depinde calificarea

de la Osaka pentru 
au întrecut echipa 
scorul de 3-0. Ei au 
bun, dar satisfacția 
adus-o este cel puțin

(Urmare din pag. 1)

performanțele anterioare din acest se
zon, ci și după timpurile (cele mat 
bune dintre toți concurența), scoase în 
calificări. Din păcate, acest echipaj 
ne-a produs cea mai mare decepție, 
terminind de-abia pe locul al patrulea.

lată rezultatele tehnice ale probelor

■“iCaiac simplu bărbați: 1. Petersen 
(Suedia) 3:57,13,- 2. Hess (Ungaria 
5:57,28; 3. AUREL VERNESCU
(ROMÎNIA) 4:00.77; 4. Schurbier
(Germania) 4:01.62; 5. Pfaff (Austria) 
4:03,56; 6. Guerts (Olanda) 4:94.48.

Caiac dublu bărbați: 1. Suedia (Sfo- 
delius, Utteberg) 3:38,54 ; 2. Olanda 
(Guerts. Hoechstra) 3:39,30 ; 3. Ger
mania (Biicker, Zander) 3:40,69; 4. 
Romînia (V. Nicoară, H. Ivanov) 
3:41,12; 5. Ungaria (Solossy, Meszâ- 
ras) 3:41,39; 6. Italia (Bertrand. Zi ■ 
torni) 3:43,55.

Caiac 4 bărbați : 7. U.R.S.S. (Ku- 
zikov, Grișin. Ionov. Morozoo) 3:14,67; 
2. Germania (Perlberg, Schultze, Zan
der și Nuzke) 3:15,39; 3. ROMÎNIA 
(VERNESCU. ȚURCAȘ, SCIOTN1C, 
CUC1UC) 3:15,51; 4. Ungaria

3:16,241 5. Suedia 3:17.47 / 6. Italia 
3:19.32.

Caiac simplu lentei: 1. L. Hvedo
siuc (U.R.S.S.) 2:12,87; 2. HILDE 
I.AUER (ROMÎNIA) 2:15,35; 3. Mar
cia Jones (S.U.A.) 2:15,68; 4. 1. Fel
ten (Germania) 2:15,94; 5. E. Lfung- 
dahl (Suedia) 2:16,00; 6. A. Spitz 
(Austria)^ 2:16,11, —>

Caiac duEIu femei: 1. Germania, 
(Esser, Zimmermann) 1:56,95 ; 2.
5. U.A. (Fox, Perrier) 1:59,16: 3.
ROMÎNIA (HILDE LAUER, COR
NELIA S1DERI) 2:00.25 ; 4. U.R.S.S. 
(Gruzințeoa. Seredina) 2:00,69 ; 5. Da
nemarca (Hansen, Hansen) 2:00,88;
6. Suedia (Ljungdahl, Sixth) 2:02,24.

Canoe simplu: 1. Eschert (Germa
nia) 4:35,14; 2. ANDREI 1 GOROV 
(ROMÎNIA) 4:37,89; 3. Peneaeo
(U.R.S.S.) 4:38,31; 4. Toro (Ungaria) 
4:39,50; 5. Emanuelsson (Suedia) 
4:42,80; 6. Museev (Bulgaria) 4:44.76.

Canoe dublu: 1. U.R.S.S. (Himici, 
Oscepenko) 4:04,65 ; 2. Franța (Bou- 
deheu, Chapuis) 4:06,52 ; 3. Danemar
ca (Norbochm, Sorensen) 4:07,48 ; 4. 
Ungaria (Hajba, Soltes) 4:08,97 ; 5. 
Romînia (Igor Lipalrt, Achim Sido
rov) 4:09,88 ; 6. Germania (Bdhle, 
Lowe) 4:13,18.

meciul de care 
____ __ pentru turneul 

locurilor 1-4 sau 5-8, iar jucătorii de 
volei joacă cu reprezentanții S.U.A

Sîmbătă, ceremonia de închidere...

ALTE ȘTIRI DE EA TOKIO
oficial 
de la

al comisiei de 
Tokio cuprinde

e Un comunicat 
organizare a J. O. 
cîteva cifre în legătura cu marea com
petiție internațională. Astfel, între 10 și 16 
octombrie diferitele competiții au fost ur
mărite în total de peste 900.000 de specta
tori. Cea mai mare asistență a fost înre
gistrată cu prilejul deschiderii festive, cînd 
au asistat 66.842 de spectatori. In zilei® 
de 14, 15 și 16 octombrie la atletism au 
urmărit întrecerile 54.306, 55.053 și respectiv 
63.778 persoane. Cea mai bună zi pentru 
natație a fost la 15 octombrie cînd între
cerile au fost urmărite de peste 30.000 de 
spectatori.

• La Osaka s-a disputat un concurs de 
natație cu participarea unor campioni olim
pici și recordmani mondiali care au parti
cipat la întrecerile din cadrul J. O. Proba 
de 100 m spate (femei) a fost cîștigartâ de 
Tanaka (Japonia) cu timpul de 1:10,5. Pe 
locul doi s-a clasat Ginnie DuenkeI (S.U.A.) 

Australianul Windle a cîștigat 
400 m liber în 4:48,1. Stouder 
terminat pe primul loc in proba 
fluture (femei) în 1:07,5.

— 1:11,7. 
proba de 
(S.U.A.) a 
de 100 »

Astăzi se desfășoară finala turneul 
de baschet: S. U. A.-U. R. S. S.
PENTRU LOCURILE 5—6: ITALIA — POLONIA 79—59!

Turneul olimpic 
de baschet a pro
gramat joi. în sa
la anexă a Gimna
ziului național, o 
serie de partide ca
re urmau să de
semneze echipele 
clasate pe locurile 
5-8 și 13—16.

Intîlnirea cea 
mai așteptată a fost 
desigur cea dintre 
echipele Italiei și 
Poloniei pentru lo
curile 5—6. După 
cum se știe, în me
ciul din serii, po
lonezii cîștigaseră cu 61—58. De data 
aceasta însă, confirmînd rezultatele 

bune din ultima parte a turneului, Ita
lia a obținut victoria cu scorul de 
79—59 ( 44—29). Meciul s-a disputat 
în nota de superioritate a italienilor, 
care s-au impus printr-o serie de ac-

CAMPIONI
CAIAC-CANOE — Caiac simplu 

(m) ; R. Petersson (Suedia) 3:57.13. 
Caiac dublu (m) : Suedia 3:38,54. 
Caiac 4 (m) : U.R.S.S. Caiac sim
plu (f) : L. Hvedosiuc (U.R.S.S.) 
2:12,87. Caiac dublu (f) : Germa
nia 1 -.56,95. Canoe simplu: J. 
Escherl (Germania) 4:35,14. Canoe 
dublu : U.R.S.S. 4:04,65.

CĂLĂRIE — Dresaj, echipe: 
Germania 2 558 p.

CICLISM — Cursa de fond, in-

II II II
CEA DE A 3-A MEDALIE DE AUR 

A JAPONIEI LA JUDO

semifinale pe sovieticul

Cea de a treia întrecere de judo 
(categoria grea) din cadrul turneului 
olimpic a adus gazdelor cea de a treia 
medalie de aur. Japonezul Ynokuma a 
învins în
Chikviladze, iar apoi în finală s-a im
pus în fața canadianului Roger. Cla
sament final : 1. Ynokuma (Japonia) — 
campion olimpic, 2. Roger (Canada) — 
3—4. Chikviladze și Knodze (ambii 
U.R.S.S.).

țiuni rapide și extrem de spec 
se. Principalii realizatori: Vit 
Vianello 15, Pellanera )4, de 
lieni, Dregier 12, Likszo li, P 
ski 11, de la polonezi.

învingînd echipa Uruguayi 
78—55 (40—31), Iugoslavia a 
în cele din urmă locul 7 în ci; 
tul general. Este o performat 
posibilitățile baschetbaliștiior in 
care au însă scuza de a fi ev 
acest turneu fără cel mai bun 
Radivoj Koraci.

In celelalte două partide s-i 
gistrat următoarele rezultate 

locurile 15—16: Peru a învins 
de Sud cu 71—66 (37—31), i 
tru locurile 13—14, Ungaria 
cut Canada cu 68—65 (38—2i

Astăzi se desfășoară ultimele 
ale turneului olimpic. Pentru 
oară consecutiv, echipele S. 
U.R.S.S., singurele neînvinse 
ceasta competiție, își vor disp 
dalia de aur, în timp ce Br; 
Porto Rico vor juca pentru 
3—4.

OLIMPIC)
dividual; M. Zanin (Italia 
39’51 63

GIMNASTICĂ — Aparate 
Sol s F. Menichelli (Italia) 19, 
Cal cu minere: M. Cerar ( 
slavia) 19,525 p. inele : T. Hc 
(Japonia) 19,475 p. Aparate 
Sărituri : V. Ceaslavska (Ceh 
vacia) 19,483 p. Paralele : P. , 
hova (U.R.S.S.) 19,332 p.

JUDO — Categoria grea 
Ynokuma (Japonia).

URII # I!
Astăzi se desfășoară uîtim< 

ceri la categoria fără limită.

CALARETil GERMANI INVIN 
LA DRESAJ-ECHIPE

Joi s-au încheiat întrecerile 
pe la dresaj. Medalia de aur 
călăreților germani, care au 
2558 p. Clasamentul conținu 
2. Elveția 2 526 p; 3. U.R.S.S 
4. S.U.Ă. 2 230 p ; 5. Suedia 
6. Japonia 1 679,50 p.

Vineri, întrecerile de dresaj 
cu proba individuală. S au cal 
mătorii șase călăreți: Harj
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CONCURSUL PI APARATE IA GIMNASTICĂ
întru a împăca 
suporterii și... 
trierele, orga- 
itoriî au pro- 
oat concursul 
gimnastică pe a- 
te concomitent, 

pentru gim- 
i, cît și pen- 
gimnaste. Joi s-au desfășurat în- 

erile la primele trei probe pen- 
băieți (sol, cal cu mînere și inele) 

t-au decernat medaliile la primele 
ă probe feminine (sărituri și pa- 
le).
i compania a trei gimuaști sovie- 

și doi japonezi, italianul Meni
ți a obținut un succes meritoriu, 
igînd medalia de aur, în timp ce 
^pionul olimpic Ia individual corn-

japonezul Endo, și sovieticul 
țki au primit medalii de argint, 

cum era de așteptat, deținătorul 
pei Europei", iugoslavul Cerar, a 
mit campion olimpic Ia aparatul 
cel tdi bun, calul cu mînere, în- 
>n<lu-și principalii adversari cu 
ă și trei zecimi de puncte. La 
e, superioritatea a fost de partea 
Hiczilor, care prin Hayata au cu- 
t medalia de aur. După cum se 
e gimnaștii sovietici n-au reușit 
5 6a cîștige la gimnastică nici un
ii de campion.
a fete, Ceaslavska a mai cucerit 
medalie de aur, la sărituri, între- 
d cu două zecimi pe Radochla și 
înina, care au cîștigat medalii de

argint. La paralele succesul a fost de 
partea Polinei Astahova (U.R.S.S.); 
pe locul doi s-a clasat o gimnastă din 
R. P. Ungară, Makray. Fosta campi
oană olimpică de la Roma, Larisa 
Latînina, a trebuit să se mulțumească 
cu medalia de bronz.

Rezultate tehnice.
Feminin, sărituri: Ceaslavska (R.S.C.) 

19,483 p., Radochla (Ger.) și Latînina 
(U.R.S.S.) — ambele cu 19,283 p., 
Aihara (Jap.) 19,282 p., Volcețkaia 
(U.R.S.S.) 19,149 p., Starke (Ger.)
19,116 p.ț paralele: Astahova
(U.R.S.S.) 19,332 p„ Makray (R.P.U.) 
19,216 p., Latînina 19,119 p., Aihara 
18,712 p., Ceaslavska 18,416, Manina 
(U.R.S.S.) 17,833 p. Masculin, sol :
Menichelli (Italia) 19,45 p., Endo 
(Jap.) și Lisițki (U.R.S.S.) — ambii 
cu 19,35 p., Leontiev (U.R.S.S.) 19,20 
p., Mitsukuri (Jap.) 19,10 p„ Țapenko 
(U.R.S.S.) 18,85 p.ț cal cu mînere .- 
Cerar (lug.) 19,525 p„ Tsurumi (Jap.) 
19,325 p., Țapenko 19.200 p., Yama- 
sita (Jap.) 19,075 p., Wiggaard (Nor
vegia) 18,925 p., Mitsukuri 18,650 p.; 
inele; Hayata (Jap.) 19,475 p., Meni- 
chelli 19,425 p., Șalilin (U.R.S.S.) 
19,400 p., Leontiev 19,350 p., Tsusumi 
19,275 p., Endo 19,250 p.

Recent a avut loc la asociația Gri- 
vița Roșie un reușit schimb de ex
periență, organizat de către consiliul 
orășenesc UCFS București. Au parti
cipat activiști ai cluburilor și ai unor 
mari asociații sportive din Capitală.

Cu acest prilej am avut o convor
bire cu tov. ION RAICIU, vicepre
ședinte al consiliului orășenesc UCFS 
București.

— Această inițiativă este un aspect 
al preocupării consiliului orășenesc 
pentru pregătirea și îndrumarea ca
drelor salariate și obștești care acti
vează în asociațiile și cluburile spor
tive din Capitală. Schimbul de expe
riență organizat la „Grivița Roșie" — 
una dintre cele mai mari asociații

sportive din oraș — a avut un carac
ter complex, îmbrățișînd atit expe
riența practică cit și cea teoretică a 
activiștilor sportivi de aici. Acest lu
cru este evident chiar din programul 
și tematica acțiunii pe care o discu
tăm. După ce au fost prezentate re
ferate de către llie Vrănescu, pre
ședintele asociației (Unele aspecte 
privind stilul de muncă al consiliului 
asociației), Ion Gheorghe, secretarul 
asociației (Structura organizatorică a 
asociației și metode prin care au fost 
îndeplinite angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 August), Coman 
Popa, secretarul comitetului sindical 
(Colaborare și sprijin între grupele

Zilele trecute, 'aproape 60 de tineri de la Școala profesională de comerț 
Nicolae Krețulescu au participat la un concurs de aticism pe stadionul 
Olimpia, contind pentru trecerea normelor Insignei de polisportiv, iri folv- 

grafie, aspect de la o cursă de 100 m platEchipele noastre de volei 
iu pierdut ambele partide de joi

nea, scăderi însemnate, hotărîtoare 
pentru rezultatele nesatisfăcătoare ale 
formației masculine, au fost lipsa de 
varietate a jocului din linia ofensivă și 
reducerea ritmului, care trebuia să fie 
una din armele sale de bază ia Tokio.

Rezultatele celorlalte patru partide 
masculine jucate în etapa a opta! Ce- 
lioslovacia — Olanda 3—1 (10—15, 10, 
9, 6), Ungaria — Coreea de sud 3—2 
(15, 6—15, 13—15, 8, 6), U.R.S.S. — 
Bulgaria 3—0 (2, 14, 13), Brazilia — 
S.U.A. 3-2 (5—15, 11—15, 9, 6, 9).

Clasamentele în urma rezultatelor în
registrate joi:

Fotot C. Costin

INSIGNA DE POLISPORTIV

La Progresul Brăila: numai 173 din 5400!?
Joi, în penultinia 
ipă a turneelor 
mpice de volei, 
lîndouă echipele 
asfre au părăsit 
enul Învinse.
■jrmația î'emin- 

iă n-a reușit 
și materializeze 
tsele — pujine, 
drept — pe care 
avea în meciul 
polonezele. A- 

stea, 'învingînd
3—0 (7, 6, 8), 
terminat com- 

iția pe locul III 
au cucerit me- 

lia de bronz, e- 
ipa noastră cla- 
idu-se pe locul
. Cîștigătoarea titlului olimpic și a- 
îa a medaliei de argint vor fi decise 

meciul U.R.S.S. — Japonia, care 
s loo vineri. Ocupantele locurilor V
VI In turneul feminin, desemnate 

in rezultatul tntilnirii de miercuri, 
it S.U.A. și, respectiv. Coreea de 
d.
Mai supărătoare decît cea de la fele 
te lnfrîngerea echipei masculine, 
-3 (6, 9, 8) în fața Japoniei, mai 
es prin severitatea scorului, deși după 
-1 realizat de niponi împotriva echi- 

U.R.S.S. ne puteam aștepta că sar- 
ia nu ne va fi de loc ușoară. Conse- 
ița imediată a rezultatului nefavo- 
bil din partida de joi e că am ieșit 
n lupta pentru locul III, deținut acum 
: japonezi, care e aproape sigur că-1 
>r păstra și după ultimul lor joc, cu 
landa.

Formațiile noastre au păcătuit îndeo- 
■bi prin faptul că nu s-au concentrat 
ificient, nereușind să facă mai mult 
i 2—3 puncte consecutiv. De aseme-

FEMININ

MASCULIN

1. U.R.S.S. 8 7 1 22: 5 370:256 15
2. Cehoslovacia 8 7 1 23:10 441:382 15
3. Japonia 8 6 2 19:11 415:339 14
4. Romînia 8 5 3 16:14 376:346 13
5. Bulgaria 8 4 4 17:15 407:385 12
6. Ungaria 8 4 4 17:15 405:397 12
7. Brazilia 8 3 5 13:20 376:419 11
8. Olanda 8 2 6 10:21 344:422 10
9. S.U.A. 8 2 6 9:20 312:394 10

10. Coreea de sud 8 0 8 9:24 348:454 8

1. U.R.S.S. 4 4 0 12: 0 180: 52 8
2. Japonia 4 4 0 12: 1 193: 61 8
3. Polonia 5 3 2 10: 6 180:163 8
4. Romînia 523 6: 9 140:172 7
5. S.U.A. 5 1 4 3:12 99:213 6
6. Coreea de sud 5 0 5 0:15 94:225 5

PROGRAMUL ULTIMEI ZILE A 
TURNEELOR OLIMPICE DE VOLEI: 
U.R.S.S. — Japonia (feminin), Romî- 
nia — S.U.A., Japonia — Olanda, Bul
garia — Ungaria, U.R.S.S. — Brazilia 
și Cehoslovacia — Coreea de sud 
(masculin).

A TIE
Germania), Henry Charaartin (Elve- 
a), Fischer (Elveția), Filatov 
U.R.S.S.), Klimke (Germania), Ne- 
kerman (Germania).

LA HOCHEI PE IARBA :
5. Germania, 6, Kenya

Intîlnirea pentru locurile 5—6 s-a 
isputat ieri între echipa unită a Ger- 
laniei și reprezentativa Kenyei. Prima 

cîștigat cu 3—0 (1—0).
Astăzi au loc finalele: Pakistan — 

ndia (locurile 1—2) și Australia — 
îpania (locurile 3—4).

J. O. la radio 
și televiziune

Posturile noastre de radio și televi
ziune transmit azi vești și imagini din 
capitala Japoniei, după următorul pro
gram :

La RADIO: emisiuni speciale la ore
le 17.15 și 21.30 (pe programul I), pre
cum și în cadrul radio-jurnalelor.

La TELEVIZIUNE: emisiune specia
lă în jurul orei 17.30.

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

Asociația sportivă a uzinelor Pro
gresul din Brăila se poate mîndri, și 
pe bună dreptate, cu numărul mare 
de membri UCFS — 5400. Este o cifră 
care arată strădania tovarășilor de la 
această asociație sportivă pentru atra. 
gerea unui număr cît mai mare de sa- 
lariați în riadul membrilor UCFS. Se 
cuvine să mai adăugăm că majorita
tea tor sînt cu cotizația la zi.

Nu mică ne-a fost însă mirarea, 
cînd, aducînd vorba despre preocupa
rea „la ordinea zilei" a tuturor asocia
țiilor sportive — „Concursul pentru In
signa de polisportiv" — interlocutorii 
noștri — tovarășii Cristache Fincu, 
președintele consiliului asociației spor
tive, Pompiliu Eftimie, secretarul aso
ciației și Viorel Șeitan, responsabilul 
tehnic — se priveau nedumeriți. In 
cele din urmă „gheața" a spart-o tov. 
V. Șeitan, care și-a amintit că în ca
drul întrecerilor Spartachiadei republi
cane au fost trecute de unii tineri și 
normele pentru Insigna de polisportiv. 
A răscolit dosare, registre, mape, pînă 
cînd a nimerit tabelele cu pricina.

— Priviți, toți aceștia sînt purtători 
ai insignei.

Am privit tabelele liniate (ce-i drept, 
destul de îngrijit), probele, performan. 
țele mai bune și, cum era firesc, nu
mărul curent al ultimului purtător. Nu 
ne venea să credem: șirul posesorilor 
de insigne se oprea la cifra de 173 ?î

— Știți... continuă responsabilul teh
nic, vizibil stingherit, de la 3 august 
nu s-a mai organizat nici un concurs 
pentru trecerea normelor „insignei de 
polisportiv" și de aceea nu avem mai 
mulți posesori. Intr-adevăr, față de 
numărul membrilor UCFS purtătorii 
insignei sînt toarte puțini.

— Tovarășul Șeitan, intervine pre
ședintele Consiliului asociației — a 
fost în concediu în perioada aceasta, 
ia rîndu-i tovarășul Eftimie a avut și 
alte sarcini, pe lingă faptul că înde
plinește funcția de secretar numai de 
cîteva săptămîni, iar în ultima vreme, 
de ce să ne ascundem după deget, nu 
ne mai vedem capul cu boxul și fot
balul 1 Am «amenajat arena pentru 
box și găsindu-ne la începerea campio
natelor, atit fotbaliștii cit și boxerii

au venit cu zeci și zeci de probleme 
pe care a trebuit să le rezolvăm.

Trebuia să ne dăm seama că între
barea era inoportună, mai ales după 
explicația cu preocupările „centrale" 
(reamintim că-i vorba de box și fot
bal). Și cînd te gîndești că asociația 
are nu mai puțin de... 8 salariați!

După cum se vede, vremea favora. 
bilă continuă. Se mai pot prezenta la 
startul concursului pentru cucerirea 
Insignei de polisportiv mulți tineri de 
la uzinele „Progresul". Pentru aceasta 
însă tovarășii din consiliul asociației 
sportive trebuie să-și găsească timp 
pînă nu-i prea tîrziu, pînă cînd frigul 
și zăpada nu vor deveni „motive obiec
tive".

COSTIN CH1RIAG

sindicale și grapele sportive în ‘e&. 
țiile de producție) și Ion Paraschiv, 
secretarul comitetului U.T.M. (Parti
ciparea organizațiilor U.T.M. din sec
ții la impulsionarea activității spor
tive) a fost vizitată o grupă sportivă 
și s-a asistat la antrenamentele sec
țiilor de handbal, volei, fotbal, tenis 
de masă și șah.

— De ce ați ales tocmai asocia
ția aceasta?

— După cum spuneam mai sus, 
„Grivița Roșie" este o asociație mare. 
In registrele sale de evidentă figu
rează peste 6.000 de membri ai 
UCFS, organizați în 65 de grupe spor
tive. La Grivița Roșie există 13 secții 
pe ramură de sport, unele angrenate 
în activitatea sportivă de performanță, 
altele cu evidente realizări în ce pri
vește sportul de mase.

— Considerați că acest schimb 
iie experiență și-a atins scopul ?

— Da. Faptul că la discuții a fost 
înregistrat un număr mare de partis 
cipanți este edificator în acest sens. 
Schimbul de păreri privind metodele 
de muncă și măsurile folosite con
tribuie, fără îndoială, la găsirea celor 
mai potrivite mijloace de impulsionare 
a activității sportive în asociațiile 
respective. Aș dori să mai adaug că 
au mai fost dezbătute și alte pro
bleme, între care :

— metode privind angrenarea în
tregului tineret în practicarea exerci- 
țiilor fizice și sportului;

— legătura dintre consiliul asocia
ției și birourile de secție;

— instruirea bhuurilm szetîîța--ța, 
ramură de sport;

— munca de evidență;
— amenajarea și reamenajarea ba

zelor sportive.
Iată, deci destule motive caro 

confirmă că această acțiune a 
fost bine venită, constituind o etapă 
importantă în instruirea cadrelor 
noastre sportive. De altfel, in viito
rul apropiat ea va fi urmată de al
tele.

©TEhliSotMASÂ

Sportivi romini participă 
la campionatele internaționale 

ale Austriei
Sîmbătă și duminică vor avea k* 

la Innsbruck campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Austriei. 
La această competiție țara noastră 
va fi reprezentată de Maria Alexandru, 
Ella Constantinescu, Eleonora Mihalca,- 
Dorin Giurgiueă și Radu Negulescu.

HANDBAL
AGENDA CAMPIONATELOR...

ECHIPELE GAZDA FAVORITE?

Cu puține excepții, penultima etapă 
a campionatelor republicane se anunță 
favorabilă echipelor gazdă. Cel puțin 
teoretic. Majoritatea întîlnirilor progra
mate duminică prezintă avantaj, sub 
raportul forțelor, pentru formațiile lo
cale. Sînt însă partide în care echipele 
oaspe au cel puțin tot atîtea șanse la 
victorie. în primul rînd este vorba de 
Dinamo București, care joacă la Timi
șoara cu Știința; în al doilea rînd, de 
Steaua București (se deplasează la Pe- 
troșeni), Rafinăria Teleajen (programa
tă la Sibiu), și formațiile feminine Ra
pid București (care joacă cu Știința 
Timișoara), S.S.E. Timișoara (la Bucu
rești cu Confecția/, Știința Cluj (la Plo
iești cu S.S.E.) și S.S.E. Petroșeni (la 
Sighișoara). Toate acestea pot cîștiga 
duminică, fără ca rezultatele lor să con
stituie surprize propriu-zise. De altfel, 
toate aceste jocuri, la care adăugăm 
și Rulmentul Brașov—Favorit Oradea 
(f) și Voința Odorhei—Electromagneti
ca București (f), se anunță drept cele 
mai interesante.

PROGRAMUL DIN BUCUREȘTI

De data aceasta, în București pri
mează meciuri feminine: au loc trei,

din totalul de patru. Acestea se vor 
disputa în felul următor:

Stadionul Tineretului, de la ora 10» 
Știința București—C.S.M.S. lași (m). 
Confecția București—S.S.E. Timișoara 
(f) și Știința București—C.S.M. Si
biu (f).

Terenul Progresul, de la ora 16: Pro
gresul—Record Mediaș (f),

AȘA NU!

In general, se poate spune că par
tidele de campionat se dispută într-o 
notă de sportivitate accentuată. Majo
ritatea jucătorilor și jucătoarelor înțe
leg să păstreze pe teren o ținută co
rectă, disciplinată. Nu lipsesc însă ex
cepțiile, din păcate. Și una din ele ne-a 
furnizat-o duminica trecută, jucătoarea 
A. Onghert (Electromagnetica Bucu
rești), care — fiind eliminată pentru 
joc neregulamentar — și-a permis să 
folosească — în auzul tuturor — un 
limbaj cu totul deplasat și să adreseze 
amenințări la adresa uneia dintre jucă
toarele echipei Știința Galați. O atitu
dine reprobabilă care trebuie să atragă 
atenția conducerii secției și mai ales 
antrenorului P. Borugă, care — de alt
fel — a avut și el manifestări necores
punzătoare.

(c. ch.)



Actualități interne și internaționale
HONVEB BHOAMSTA 7-3 (3-3)

TIMIȘOARA (prin telefon). Joi 
după-amiază s-a disputat in localitate 
meciul amical de fotbal dintre Știința 
și Hotived Budapesta. Localnicii au 
învins cu 7—3 (3—3), după un meci 
de foarte bună calitate, presărat cu 
numeroase faze spectaculoase. S-a 
jucat rapid, cu combinații reușite, s-a 
tras mult la poartă. Studenții au fost 
superiori și au învins deplin meritat

Știința a condus cu 3—0 prin golu
rile înscrise de Manolache, Surdan și 
Cotormani. kj minutele 8. 11 și 29. 
iApoi Honved are o puternică revenire 
și egalează pină la sfîrșitul reprizei, 
prin golurile marcate de Balogh (min. 
36 și 44) și Tichy (min. 37). După 
pauză, studenții înscriu de 4 ori prin 
Manolache (min. 49), Lereter (din 
11 metri in min. 51), Cotormani (min. 
66) și din nou Lereter (din 11 metri, 
in min. 86).

A condus foarte bine Steiian Matai- 
zer, Craiova. (I. Ioana și P. Arcan, 
cores p.)

în Capitală, 
la sfîrșitul săptăminii

Iată cum se vor disputa meciurile de 
fotbal programate la sfîrșitul acestei 
săptâmini in Capitală :

S1MBATA
Stadionul Ciulești, ora 15.30: Tehno- 

tnetal București — Flacăra roșie Bucu
rești (cat. C).

DUMINICA

Teren Gloria, ora 10: w?tcitri Bucu-' 
f-.ti ■ TrîetoriifBrașfev (cat. B).

Stadionul 23 August, teren 111, ora 
10: Metalul București — Steaua Bucu
rești (j); teren IV, ora 10,30: Viitorul 
Electronica București — Progresul 
București (j).

Stadionul Ciulești, ora 10.30: Rapid 
București — Metalul Tîrgoviște (j) ; 
ora 12: Tehnometal București — 
Ș.S.E Ploiești (j).

Etapa a IX-a în campionatul 
categoriei A

Duminică, în etapa a IX-a a campi
onatului categoriei A, se desfășoară 
patru partide, toate în provincie. Cea 
mai echilibrată ni se pare a fi aceea 
programată la Ploiești. Gazdele pierd 
foarte greu pe teren propriu, în timp 
ce adversarul lor de duminică — Stea
gul roșu Brașov — cîștigă puncte în 
deplasare (vezi rezultatele cu Știința 
Craiova, Progresul și Știința Cluj). 
Un meci disputat se anunță și acela 
de la Constanța, deși Farul, liderul 
actual, va primi replica echipei Pro
gresul, aflată în momentul de față pe

ultimul loc. In cursul pregătirilor efec
tuase săptămîna aceasta, antrenorii 

Ozon și Iordache au acordat o aten
ție specială liniei de atac, comparti
ment cu un slab randament în ultimele 
jocuri. Interesantă este și partida din
tre Crișul Oradea și Știința Cluj. In 
campionatul trecut, victoriile au fost 
împărțite, înregistrîndu-se același re
zultat (1—0). Ce va fi duminică?

In sfîrșit, U. T. Arad are, teoretic 
vorbind, prima șansă în jocul -pe care-1 
susține acasă cu Știința Craiova, dar, 
firește, formația studențească are și ea 
cuvîntul.

Pe arenele de popice din întreaga 
țară se desfășoară în continuare etapa 
î a campionatului republican pe echi
pe, ediția 1964/1965.

REZULTATE BUNE IN CAMPIO
NATUL CAPITALEI

’daflj.sdăsii disputa cuTilvescu balonul, sub privirile lui Neacșu și Mateianu. 
Fază din meciul Progresul — Farul, disputat in campionatul trecut

Foto: V. Bageac

In campionatul orașului București 
luat startul 14 echipe masculine și 
feminine, fată rezultatele obținute 
etapa a IV-a. MASCULIN: Construc
torul — LP.C.M.C. 5014—4859 p.d.; 
Gloria — Frigul 4786—4805; Laro- 
met — Voința 4571—4579; M.M.C.M. — 
Tranzistorul 4760—4705; I.U.T. — E- 
lectroaparataj 4548—4716; Metalul „23 
August" — S.P.C. 4870—4785; Ra
pid — F.T.B. 5080—4519. După cum 
se vede, formațiile Constructorul și 
Rapid au reușit cifre peste 5000 p.d. 
In clasament conduce Rapid. La fete : 
Rapid — Metalul „23 August" 2333 (re
zultat bun) — 2090; Frigul II — Con
structorul 1694—2197; Voința — Glo
ria 2240—2090; Electroaparataj — 
LP.C.M.C. 2004—1427.

au
12 
în

Cele mai valoroase rezultate indivi. 
duale la fete au fost obținute pină ît 
prezent de Valeria Amzulatu (Rapid) 
443 p.d.; Maria Drăghici (Metalul „2Î 
August") 442 p.d. și Elena Predeanu 
(Larotnet) 425 p.d.. iar to băieți pri
mul loc în clasament îl deține Stan 
Jlarion (Laromet) cu 903 p.d. urmat 
de V. Măntoiu (Rapid) 898 p.d. și tî- 
nărul C. Constantinescu (Metalul „23 
August”) 890 p.d.

SPORTIVI ROMINI PESTE HOTARE

Miercuri seara au părăsit Capitala 
campionii țării Ecaterina Damo II și 
Cristu Vînătoru pentru a participa la 
concursul Internațional de la Bautzen 
(R. D. G.), dotat cu trofeul „Werner 
Seelenbinder".

La întreceri participă popicari din 
Cehoslovacia, Ungaria, Iugoslavia, 
Austria, și, bineînțeles, R. D. Germană. 
Se joacă' tur-retur la probele clasice 
de 100 bile mixte femei și 200 bile 
mixte bărbați.

l f»
ft A

Activitatea continuă în Capitală
A trecut o 

înotătorii, poliștii 
trambulină și-au 
competițional în 
tea de pregătire

cînd

sezonul

lună de 
și săritorii de Ia 

încheiat 
aer liber. Activita-

a continuat însă 
fără întrerupere, iar în ultima vreme 
s-au desfășurat și primele întreceri 
la bazinul acoperit Floreasca.

Iu momentul de față, înotătorii se
niori și juniori sînt în perioada de 
pregătire fizică generală și specială 
pe uscat, urmînd ca de la 17 ianua
rie 1965 să înceapă antrenamentele Ia 
bazin. Copiii, în schimb, folosesc din 
plin bazinul Floreasca pentru însuși
rea și corectarea elementelor de teh
nică. Ei au susținut și cîteva con
cursuri de verificare. La ultimul, 
unii au realizat recorduri personale

1:19,1; 200 m
100 m

(S.S.E. nr. 2)
I. Eugen

400 m
nr. 1)

Liliana Gruia

Duminică; Romînia—Polonia, la tineret și la juniori
mînîcă cu selecționatele similare a!e 
Poloniei. Echipa de tineret a Romîniei 
(care s-a înapoiat aseară din turneul 
efectuat în Africa) părăsește Capitala 
în cursul zilei de azi cu destinația 
Sczeczin. Meciul echipelor de juniori 
va avea loc la Sibiu.

Reprezeritativele de tineret și de ju
niori ale țârii noastre se întîlnesc du-

RĂSPUNS CITITORILOR
'„Iubitorii sportului și în special ai 

'fotbalului de la întreprinderea Sec
torul Minier din comuna Surduc, ra
ionul Zalău, regiunea Cluj, au aflat 
cu multă părere de rău de accidentele 
suferite de sportivii Suciu, portarul 
echipei Steaua, și Neșu, jucător al 
Științei Cluj.

Cele două accidente se datorese jo
cului dur practicat de Lovin de la 
Știința Craiova, care în loc să-și per
fecționeze tehnica și să fie un sportiv 
disciplinat, a căutat ca prin fa'ilturr 
grosolane să-și ascundă propriile slă
biciuni, lipsurile in pregătire.

fi oi considerăm că autorului acestor 
accidente ar trebui să i se interzică 
să mai apară în formație și am dori 
să aflăm ce măsuri a luat federația 
de specialitate".

Scrisori asemănătoare celei de mai 
sus am mai primit la redacție. Sem
natarii lor dezaprobau jocul dur al 
lui Lovin fi, in general, fotbalul care 
depășește limitele regulamentului.

Comisia de disciplină a F.11. Fotbal, 
care a judecat abaterile lui Lovin, a 
hotărit să-i ridice dreptul de joc pe 
timp de Șase luni pină cînd Sttciu 
fi Nefu se vor însănătoși fi vor apă
rea pe terenurile de fotbal. Am don 
să cunoaștem însă și măsurile luate 
de biroul secției de fotbal de la Știin
ța Craiova, in ce privește munca de 
educație pe care o va desfășura în 
rîndul jucătorilor săi, pentru evitarea 
pe viitor a abaterilor de la disciplina 
sportivă.

Primele rezultate ale finalei șahistelor

FOTBAL PE GLOB
ÎN PRELIMINARIILE CAMPIONA

TULUI MONDIAL

S-au disputat meciuri în două grupe 
europene ale preliminariilor campio
natului mondial .

La Copenhaga, echipa Danemarcei 
a întrecut de justețe pe Țara Gali
lor: 1—0 /O —O). Golul învingătorilor 
a fost înscris de Ole Madsen. De

cepute. Ei au deschis scorul în min. 
23 prin Cornells. După șapte minute 
Pickering egalează, dar belgienii reiau 
conduceiea prin Van Hinist. După 

pauză, englezii au inițiativa dar nu 
pot marca decît spre sfîrșitul partidei, 
cînd la o centrare a lui Hinton, sto
perul belgian Verbiest introduce balo
nul în proprie poartă. Scor final: 2—2 
(1-2).

ORADEA, 22 (prin telefon). — Pri
ma rundă a finalei campionatului re
publican feminin individual de șah 
a fost precedată, ca de obicei, de tra
gerea la sorți, a! cărei rezultat este 
următorul: 1. ~ — - -
zaua Makkai 
rieta Ionescu 
cu 6. Emilia 
dra Nicolau

9. Gertrude Baumstarck 
Sutiman 
dica Manolescu 
14. Catalina Stolnicu 
dorescu 
17. Maria Desmîreanu 
Polihroniade.

In runda întîi deținătoarea 
Alexandra .Nicolau, a obținut o 
în 25 mutări asupra Rodicăi 
lescu, după un frumos atac în 
Tînăra Pia Brînzeu (cu albele) 
dut dama și apoi partida în fața Ălar- 
garetei Teodorescu. Rodica Reicher a 
făcut remiză cu Elisabeta Pclihronia- 
de după o partidă fără complicații. Al
te rezultate: Makkai — Desraireanu 
1/2—1/2, Ionescu — A. Teodorescu

2. Su-
4. Ma-

Victoria Vidraș-
7. Alexan-

Rodica Reicher
3. Pia Brînzeu

5.
Cliiș-Dima

8. Maria Pogoreviei
10. Domnița

11, Elena Rădăcina 12. Ro-
13, Heidrun Brantsch

15. Aura Teo-
16. Margareta Teodorescu

18. Elisabeta

titlului 
victorie
Mano- 
cenfrtt. 
a pier-

0—1, Vidrașcu — Stolnicu 0—1, Di
ma — Brantsch 1/2—1/2, Pogoreviei 
— Rădăcină 1—0, Baumstarck — Su- 
timan 1—0.

Din rezultatele rundei a doua este 
de reținut remiza dintre Alexandra Ni- 
colau și Heidrun Brantsch, survenită 
intr-o poziție tăioasă rezultată din 
deschiderea Vieneză. Rodica Mano- 

lescu a întrecut-o pe Maria Pogore- 
vici după o bună partidă pozițională. 
In celelalte întîln.iri: Polihroniade — 
Sutiman 1—0, Rădăcină — Baum
starck 1/2—1/2, Ștotaicu — Dima 
0—1, A. Teodorescu — Vidrașcu 0—1, 
M. Teodorescu — Ionescu 1—0, Des- 
mireanu — Brînzeu 1—0. Partida Rei
cher — Makkai s-a întrerupt într-un 
dificil final de turnuri.

In clasamentul după 2 runde, con
duce Margareta Teodorescu, singura 
care
1 1/2 
Elisabeta 
mirean u, 
trude Baumstarck.

a cîștigat ambele partide. Cite 
puncte au Alexandra Nicolau, 

Polihroniade, Maria Des- 
Emilia Chiș-Dima și Ger-

T. NI CO AR A

V. Dovgan
200 m fluture:

nr.
Liliana
100
100
nr.

m
1) 3:05,4; FETE 

Gruia (S.S.E. 
liber:m

m bras: Maria Dumitrescu
2) 1:27,4; 100 m spate:'

(C. Bădiță, Roxana Pîrvulescu, Li
liana Gruia, Maria Dumitrescu ș. a.). 
Iată câștigătorii probelor concursului 
disputat la sfîrșitul săptăminii trecute: 
BĂIEȚI 100 m liber: C. Bădiță (Ra
pid) 1:07,0; 400 m liber: O. Niculae 
(S.S.E. nr. 2) 5:23,4; 100 m bras: St. 
Vizitiu (Rapid) 1:18,5; 200 m bras: 
St. Vizitiu 2:54,2; 100 m spate: Gh. 
Soroceanu (Rapid)
spate: Gb. Soroceanu 2:49,5. 
fluture : 
1:18,8; 
(S.S.E. 
liber: 
5:48,4; 
1:13,3;
(S.S.E.
Eugenia Botezatu (S.S.E nr. 1) 1:21,8; 
200 m bras: Maria Dumitrescu 3:10,0; 
100 m fluture: Monica Munteanu 
(S.S.E. nr. 1). In săptămînile urmă
toare sînt prevăzute alte concursuri 
pentru copii și juniori.

Poliștii seniori și juniori își dis
pută returul campionatului Capitalei 
(turul s-a desfășurat în primăvară). 
La seniori participă Progresul, Steaua 
și Rapid. Știința și Dinamo au -ost 
excluse din cauză că au pierdut me
ciuri prin
iau parte echipele Progresul, 
sportiv 
(seria 
Steaua 
Știința 
zentări.
cum ,.Cupa Progresul'4, 
Steaua. Pe locurile 
clasat Dinamo, Clubul sportiv școlar, 
Progresul, Rapid, S.S.E. nr. 2 și S.S.E. 
nr. 1.

Turneul final al campionatului re
publican 
disputa 
cembrie, 
echipelor
Știința Cluj fi Crișul Oradea. Restanța 
Steaua-Criișul din seriile preliminare 
va avea loc în ziua de 29 noiembrie.

neprezentare. La juniori 
Clubul 

școlar, Dinamo, S.S.E. nr. I 
I), S.S.E. nr. 2, Rapid și 
(seria a II-a). Și aci echipa 
a fost exclusă pentru nepre- 
Copiii și-au disputat pînă a- 

cîștigată de
următoare s-au

de polo pentru seniori se va 
(tur-retur) între 1—6 de- 
în Capitală, cu participarea 

Dinamo București, Steaua,

menționat că din grupa a VH-a mai 
Iac parte echipele U.R.S.S. si Gre
ciei.

Pe stadionul Hampden Park din 
Glasgow s-a disputat meciul Scoția— 
Finlanda, din cadrul grupei a VIH-a. 
Gazdele au învins cu 3—1 prin go
lurile înscrise de Law, Charman și 
Gibson. Finlandezii au redus scorul 
prin Lehfonen. Din această grupă mai 
fac parte Italia și Polonia.

La Londra: ANGLIA—BELGIA 2—2

La Wembley, în meci amical, echi
pa Angliei a trecut pe lîngă înfr'rn- 
gere în țața naționalei Belgiei.. Oaspe
ții, a căror echipă a fost alcătuită în 
majoritate din jucători de la Ander- 
iecht, au desfășurat un joc bins legat, 
cu pase scurte și atacuri bine con-

ft Crainicul reporter al radiodifuziunii 
franceze a făcut exerciții speciale, ore în
tregi, pentru a putea pronunța cu cit mai 
puține greșeli numele — dificile — ale 
unora dintre participanțiî la Jocurile Olim
pice. Și încă i-a venit destul de greu să 
pronunțe numele lui Zofi Szcsesniewska, 
Robert Grownhuljen, Istkoulingas etc. La 
hochei pe iarbă el s-s..,. împotmolit com
plet, cînd a trebuit să anunțe echipa ma
laiezii. Și nu e de mirare. Iată formația : 
Kanagalingam Sinaia Hamby, Alagarathnam, 
Shanniuganathan, Minickam și Yogeswaran 
Rajaratnam...

@ Viteza cu care au fost transmise ști
rile olimpice a făcut ca în multe publi
cații să se strecoare greșeli, mai mici ««» 
mai mari. Uo reporter suedez, după ce ci
tise lista participanJUor Ja o probă de călă
rie, întîlnindu-se cu călărețul francez Lef- 
rant, l-a întâmpinat cu un salut cordial : 
„Omagiile mele, domnule M. De Litry 1“.

La care călărețul a replicat : „Bonjour, 
domnule. Dar să știi eă M. De Litry este... 
calul meu 1*

ft Intr-un interviu acordat ziarului japo
nez „Mainiti4*, înaintea săriturii în înăl
țime bărbați, atletul american John Thomas 
a declarat : „Toată lumea știe că nu sînt

Caleidoscop olimpic
în formă și că nu mă număr printre favo- 
riți. Aceasta mă bucură foarte mult, pentru 
că la Olimpiada de la Tokio cel mai rău 
este să fii... favorit. Cei mai mulțî dintre 
sportivii considerații dinainte învingători 
pleacă de la Jocuri... fără medalia de aur. 
Așa că...“

In „eclipsă* de formă (după spusele 
sale) și nefavorit, Thomas a fost totuși al 
doilea (cu același rezultat ca și Brumei), 
cucerind medalia de argint.
• Cea mai vîrstnîcă dintre ziaristele pre

zente la J. O. este suedeza Gerta Lind
strom. In ciuda virștei sale respectabile 
— €7 de ani — (pe care n-o mai ascunde !), 
corespondenta din Stockholm a fost tot tim
pul foarte activă, luindu-se la întrecere cu 
colegi mult mai tineri. Gerta Lindstxăm a 
fost o bună sportivă a Suediei, practicînd 
înotul, atletismul și patinajul viteză. Și un 
amănunt demn de luat în considerație : 
din anul 1912 și pînă acum, ziarista sue
deză a urmărit toate edițiile Jocurilor Olim
pice. La ediția de la Stockholm (1912), cînd

avea 15 ani, ea a fost spectatoare. După 
aceea a participai în... interes profesional.

ft Romuald Klim, campionul olimpic la 
ciocan (69,74 in), a obținut la Tokio prima 
sa victorie într-o mare Întrecere. Pînă acum 
el n-a cîștigat niciodată un campionat. 
Cel mai bun rezultat al său a fost locui III 
la Spartachiada U.R.S.S. de anul trecut. 
Klim are 31 de ani și este profesor de 
educație fizică. El aie trei copii: o fată, 
Innes, și doi băieți gemeni: Romuald și 
Artur, născuți acum 4 ani, în ziua cînd a 
început Olimpiada d.e lg Roma.

ft Viaceslav Ivanov era cît p-acî să nu 
participe ia finala cursei de schit simplu, 
în care a obținut ca și la Melbourne, în 
1956, medalia de aur. Motivul: cu o zi îna
inte, la antrenament, barca Iu? a suferit o 
avarie serioasă și reparația trebuia făcută 
într-o singură noapte. Aceasta au reușit 
lucrătorii companiei de construcții navale 
japoneze „Delta-4. Opt oameni au muncii 
ore jn șir și înaintea startului schiftii era 
gata. După reparație ambarcația nu „.cîști- 
gase“ în greutate nici măcar un gram 1

ft Ziarul „Asahi', din Tokio, comentînd 
rezultatele actualei ediții a J. O., pune 
succesul sportivilor americani (mai ale® al 
înotătorilor și atleților) pe seama unui 
preparat, denumit „Pioteină-H“, care in
trodus în alimentație ar da rezultate cu 
adevărat miraculoase. Bob Hoffman, mana
gerul halterofililor americani, a confirmat 
că dă elevilor săi produse proteice și vita
mine, dar că performanța sportivă este de
terminată în primul rînd de pregătire.

© Printre miile de spectatori prezenți 
la înh ©cerile olimpice de volei, unul s-a 
bucurat de o atenție deosebită, fiind pur 
și simplu asaltat de ziariști. Este vorba de 
bătrînul Fred Braun, în vîrstă de 82 de 
ani. Acum o jumătate d© veac, locuind la 
Tokio, Brauu i-a învățat pe japonezi să 
joace volei. Comitetul de organizare a 
Jocurilor n-a uitat acest amănunt și l-a in
vitat la Olimpiadă. Nu de alta, dar ca să 
vadă că bobul aruncat atunci a căzut pe 
un teren fertil.

O Ziarul grec „Ethnos“ a publicat re
cent o serie de materiale foarte interesante 
din istoria Olimpiadelor antice. Printre 
altele, ziarul arată că dacă Jocurile Olim
pice s-ar socoti de la prima Jor desfășu
rare, acum, la Tokio, ar fi avut loc a 
312-a ediție a acestei întreceri.
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