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MIINE, PE STADIONUL DINAMO

Motociclism, fotbal, călărie!
.șadar, din nou o dimineață plăcută 
parcul sportiv Dinamo! In organi
ca ziarului nostru și a cluburilor 

Dinamo și Steaua miine vor 
a' loc interesante manifestații spor- 

care vor reuni la start numeroși 
rtivi de valoare din țara noastră și 
peți din R. P. Bulgaria.

t AMĂNUNTE DESPRE ÎNTRECE
REA MOTOC1CLIȘTILOR

lelipsit din programul ultimelor „du- 
ici sportive", motociclismul ne ofe- 
și de această dată prilejul de a 
lira curajul și măiestria specialiști- 
sportului cu motor. Este vorba de 
coneurs internațional de obstacole, 
seul, înscris pe pista stadionului 
trai, va cuprinde trambuline, „șica- 
și alte obstacole care vor supune la 

sever examen pregătirea sportivilor, 
afara motocicliștilor de la Dinamo, 
aua, Metalul și Steagul roșu Bra- 

vor evolua și maeștri ai sportului 
motor din R. P. Bulgaria. In mate
rii de astăzi ne propunem să vă 
:m cunoștință cu ei.

Boris Țvetkov are 23 de ani. El este 
campion al țării sale la motocros și 
anul acesta a cîștigat locul 1 la con
cursul internațional organizat la Șipka 
cu participarea sportivilor din 5 țări.

Alexandr Stoianov este component al 
lotului R. P. Bulgaria. La 27 de ani el 
are o vastă experiență internațională 
acumulată cu prilejui participării la 
concursurile organizate în Uniunea So
vietică, R. P. Polonă, R. S. Cehoslova
că, R. D. Germană și în alte țări.
_ Ivan Daskalov este dublu campion al 

P. Bulgaria. El a 
mai
și la

și în cea internațională. Are 26 de ani
Acești 4 alergători bulgari vor con

cura la clasele 175 cmc și 250 cmc. In 
concurs mai figurează și clasa 350 cmc. 
La fiecare clasă vor avea loc cite două 
manșe. La 175 cmc se vor alerga 6 ture 
înlr-o manșă, iar la 250 cmc și 350 
cmc cite 8 ture de manșă. Concursul 
este dotat cu „Cupa Steaua".

,UN MECI DE MARE ATRACȚIE"

I

REPORTAJUL NOSTRU

Printre primii sportivi
} la „kilometrul 943
Viatul a amestecat în părul nos- 

u frunze de salcîm — ca niște 
'muți de aur. In această toamnă, 
z văzut la Gura Văii modelul 
al, mărit de mii de ori, al ma
netei din București a „Giaantu- 
i* de la Porțile de Fier, Ne-arn 
>rit la kilometrul 943. In spatele 
rstru — cantonul de cale ferată; 
• marginea drumului — două 
scuri de stînci cu contur ome- 
'sc, rezemîndu-se reciproc, Moșul 

Baba; în fața noastră — Du
rea prăvătindu-se vijelios, ruptă 
n strinsoarea Car fraților și a niun- 
or Balcanici.

★

R. 
cel 
cit

bun alergător 
viteză. Are 28

cucerit 
atît Ia 
de ani

titlul de 
motoc ros 
și a luat

Fotbalul este și el prezent duminică 
dimineață pe stadionul Dinamo. Așa 
cum am anunțat, se vor întrece echipele 
Steaua și 'Dinamo, alcătuite din foștii

44
De la stingă: Voinescu. Ene,

Radulescu
parte la numeroase concursuri inter
naționale.

Ivan Enev Radev participă de 8 ani 
la întrecerile motocicliste. în acest timp 
el a realizat numeroase performanțe de 
valoare atit în activitatea internă cit

Ne agit, Apolzan ți Zavoda
văzuți de Neagu

jucători ai acestor cluburi. Referitor 
la această intilnire, maestrul sportului 
Alexandru Apolzan ne-a spus: „Va fi 
un meci de mare atracție. Ambele e-

(Continuare în pag. a 4-a)
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• ULTIMELE ÎNTRECERI ALE SPORTIVILOR 
ROMÎNI • UN MECI DE FOTBAL DEMN DE 
O FINALĂ O

TOKIO (prin te
lex). — Puțin a mai 
rămas pînă la fes
tivitatea de închi
dere a Jocurilor 
Olimpice, cînd cei 
peste 7 000 de par
ticipant! la cea mai 
grandioasă ediție 
a acestei competiții

mondiale își vor lua rămas bun de la 
ospitalierele lor gazde. A mai rămas 
o singură probă de disputat — Ma
rele Premiu al Națiunilor, la călărie, 
după care se va trage cortina peste 
cea de a XVIII-a ediție a J.O.

Ziua de vineri, în ciuda timpului ca
pricios, a marcat același aflux de 
spectatori spre diferitele baze spor
tive care găzduiau finalele la o serie 
de sporturi. Tribunele arhipline ale 
Stadionului Național, cei peste 15 003 
de spectatori prezenți în sala Gimna
ziului Național, la meciul de judo 
dintre olandezul Geesink și marea 
speranță a localnicilor, Akio Kamina- 
ga, ca și asistența numeroasă de la 
ultimele întreceri de gimnastică, bas
chet, box sau hochei pe iarbă subli
niază acest interes pentru competi
țiile de vineri. Și pe bună dreptate, 
pentru că programul acestei zile a 
prezentat multe puncte de atracție 
S-au desfășurat 23 de finale I

Finala la fotbal a exercitat și aici 
o atracție deosebită, iar așteptările 
n-au fost înșelate. Reprezentativele 
Ungariei și Cehoslovaciei au oferit 
un joc demn de o finală. Meciul a 
fost extrem de disputat și — cu toate 
că timpul era cețos, iar terenul îm
bibat de apă — cei 22 de jucători au

LA BASCHET, TRADIȚIA A FOST 
RESPECTATA

practicai un fotbal de o bună cali
tate. Mai experimentați, fotbaliștii 
maghiari au obținut o victorie me
ritată.

La Korakuen, cele 10 finale de box: 
au stîrnit, firește, un legitim interes. 
Miile de spectatori au trăit fiecare 
minut al acestor dispute pugilistice, 
răsplătind cu dărnicie nu numai pe 
cei care au coborit ringul cu medalia 
de aur, ci și pe cei învinși, mai ales 
că în unele întîlniri deciziile au fost 
discutabile și spectatorii n-au ezitat 
să-și manifeste dezaprobarea față de 
arbitraje. In ce privește victoriile, 
„partea leului” a revenit 
sovietici și polonezi, care 
cite trei titluri olimpice.

Atracția turneului de 
constituit-o partida — i 
dintre echipele S.U.A. 
care de 12 ani în 
premafia la J. O. 
ceasta, tradiția a 
Jucătorii americani 
victorie și, totodată, 
remarcabilă : cucerirea pentru a 6-a 
oară consecutiv a titlului de campioni 
olimpici.

(Continuare în pag. a 3-a)

boxerilor 
au cuceri*

baschet a 
decisivă — 
și U.R.SS.„ 
dispută su-

a-
șir își

Și de data
fost respectata, 
au reușit o nouă 

o performanță

»» Cupa Steaua 4 a inaugurat
sezonul de ciclocros

Mâine, la Szczecin și Sibiu

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE ÎNTRE TINERII FOTBALIȘTI ROMÎNI Șl POLONEZI

De la Gura Văii, la cîțiva kilo- 
etri spre Turnu-Severin, pe valea 
iui torent ieșit și el din anonimat 

Valea Jidoștiței — se lucrează 
amenajarea grupului social. In- 

e casele mărunte, de munte, în- 
p să se ridice blocuri noi, care 
<r adăposti constructorii. Sub poa- 

pădurii, printre fugii de aur, 
văd conturate alte amenajări: 

'•'itina, băile, o sală de mese și — 
-m era și de așteptat — un mic 
omplex sportiv* — cum îl nu- 
ește călăuza mea, maistrul 
ihai Alexeevici, venit 
i pe marele șantier.
— Făceam noi sport 
untelui, îmi spune el 
tare, dar aici... Să nu

cu
miner 

ortacii

vîrful 
conți-

în 
în 
uităm că 

na la iarnă aici, pe Valea Jidoș- 
ței, vor locui peste 2 000 de oa- 
eni!
„Nea Mihai“ nu are decît 34 

■ ani! Cit timp a fost la școala
— maiștri, la Cîrnpalung, a jucat 
tbal în echipa trustului minier. 
n raion, tovarășe!-, ține el sâ 
eâzeze. După aceea, pierind în 
‘îrful
•Maus 
t«L 
să..
— Am un plan grozav, tovarășe... 
ia așa... Dia echipa mea (și 
mbind)... de mineri, scot doi 
laintași, un portar și subsemnatul 
»ec“.
— Fundaș, precizez.
— Las’ că știu eu! Am și o 

itreagă documentație... Și dacă 
:ei să știi, sînt botărît ca peste 
ai ani să poți scrie la ziar despre 
;hipa de fotbal de Ia ...„kiloiue-

mrmtefni", nu a mtri avut 
decît „să se joace unii cu 
minerii între ei!" Acum

(Continuare în pag. a 2-a)

Duminică — o dublă confruntare 
între fotbaliștii romîni și polonezi: 
la Sibiu »e întîlnesc echipele de ju
niori, iar la Szczecin, în Polonia, cele 
de tineret.

Desigur, ambele partide se anunță 
interesante. Să acordam însă locul I 
în comentariul nostru celor două for
mații de tineret. Echipa noastră a so
sit joi seara din turneul întreprins în 
Africa și vineri dimineața a plecat 
mai departe la Varșovia, de unde își 
ra continua drumul spre orașul în 
care se dispută meciul. Sportivii noș
tri vor alinia la Szczecin o echipă al
cătuită din următorul lot: Uțu, Urzi- 
ceanu — portari, M\ Georgescu 
(Steaua), Lupescu, Dumitru Nicolae, 
Nunweiller IV, Nunweiller VI, Ștefan, 
Dinu, lancu, Jamaischi, Matei 
(C.S.M.S.), Raksi, 
dreanu. Tn linii mari, 
zii Marian a păstrat 
turneul întreprins în 
pentru omogenitate.

Ce fac sportivii polonezi? De Ia re
dacția ziarului varșovia» „Przeglad 
Sportotcy" am fost informați că ad
versarii echipei noastre vor alinia ur
mătoarea formație: Wilkeinski (Pie- 
trek) — Fulbricht, Winkle, Trasz- 
hewszki — Szuszki, Wilim — Smiew- 
szki, Kozseniowski, Szimczak, Stahula, 
Jarosik. Pentru informarea cititorilor 
noftri amintim că anul aeesta echipa 
poloneză de tineret a susținut trei 
partide: după ce a fost învinsă cu 
3—0 de formația similară a Uniunii 
Sovietice, ea a întrecut Cehoslovacia 
cu 1—0 și, recent, la Varșovia, a dis
pus c-u 6—1 de selecționata 
a Suediei. Fără îndoială, 
sînt deosebit de valoroase, 
aceea fotbaliștii noștri au 
grea. Mai alea că ei susțin partida

Jamaischi,
Frățilă, Sasu, Co- 

antrenorul Ba- 
același lot din 
Africa. Aceasta

de tineret 
rezultatele 
Tocmai de 
o sarcină

după un turneu obositor și trebuie 
să se reabiliteze după înfrîngerea 
(0—3) suferită anul trecut la Arad.

Echipele de juniori vor evolua în 
fața publicului din Sibiu. Este cea 
de a 12-a partidă dintre cele două 
formații (pentru amatorii de statis
tici amintim că juniorii noștri au cîș
tigat de șapte ori, au pierdut trei 
partide, iar una s-a încheiat la egali
tate). In vederea acestui joc cei mai 
tineri fotbaliști romîni au susținut 
joi un meci ia Sibiu în compania 
formației locale C.S.M. în fața căreia 
au pierdut cu 1—0. După cum ne-a 
comunicat corespondentul nostru Ilie 
Ionescu, echipa a construit faze fru
moase și, în general, s-a arătat bine 
pregătită. Antrenorii I. Bălănescu și 
Șt. Stănculescu 
miine următorul 
Casoni, Grancea, 
nescu, Mereș,
Banu, Grozea, Moldoveanu. Meciul va 
fi condus de arbitrul bulgar Konstan
tinov.

au anunțat pentru 
„unsprezece* : Pilea, 

Sătmăreanu, Stoe- 
Olteanu, loniță,

DUMITRU NICOLAE

S-a inaugurat sezonul de ciclocros 1 
Joi după amiază s-a desfășurat pe uu 
traseu ales în împrejurimile bazei 
sportive Steaua (căpătui tramvaielor 
3 și 8) primiți coneurs din acest an, 
la care au participat peste 50 de aler
gători de la asociațiile și cluburile 
bucureștene. în program au figurat în
treceri pentru toate categoriile de ci
cliști.

Cea mai importantă probă, cursa se
niorilor (12 km), a avut o desfășurare 
deosebit de spectaculoasă. După ce la 
conducere s-au perindat, pe rind, D. 
Panaitescu, I. Braharu și P. Siinion, 
în fruntea cursei s.a instalat în ulti
mul tur tînărul Gheorghe Radu 
(Steaua) care a trecut primul linia de 
sosire. L-a urmat la 14 secunde D. Pa
naitescu (Steaua) și la 7 minute Fr. 
Gera (Steaua).

In celelalte probe s-au înregistrat 
următoarele rezultate : juniori cat. I (8 
km.) — 1. Gh. Toader (Voința), 2. C. 
Grigore (Voința), 3. R. Calagiu (Vo
ința); juniori cat. a Il-a (4 km.) — 1. 
N. Marinescu (Olimpia), 2. N. Drago- 
mir (S.S.E. Nr. 2), 3. I. Room
(C.P.B); biciclete de semicurse — 1. 
C. Băloiu (Dinamo), 2. N. Colea (Di
namo), 3. F. Heves (Dinamo); bici
clete de turism: Gh. Mănescu (Steaua).

• Duminică are loc un nou concurs 
organizat de clubul sportiv Voința, 
întrecerile au loc pe un traseu situat 
în jurul G.A.S. Roșia. Sînt invitați să 
participe toți posesorii de biciclete. 
Primul start se va da la ora 9,30.

S. GREGORIAN — coresp.

$ > " ~............... ‘ ' Știința Constanța (L I), meciuri în gț
cadrul campionatelor republicane. Js 

HANDBAL : stadionul Tineretului, 
de la ora 10: Știința — C.S.M.S. gf 
Iași (m). Confecția București — g: 
S.S.E. Timișoara (I) și Știința gj 
București — C.S.M. Sibiu (t) ; te- g: 
renul Progresul, de la ora 16: Pro- gg 
greșul — Record Mediaș. gc

ATLETISM : stadionul’ 23 August, gg 
de la ora 9: campionatul pe echipe gc 
al Capitalei și „Cupa Steaua". gg 

SPORTURI NAUTICE i lacul He- Jg 
răstrău, de la ora 8 — „Cupa gg 
Steaua" la canotaj academic (se- |g 
niori și juniori) și, de la ora 10.30, gg 
„Cupa orașului București" la iah- gs 
Ung. g

PROGRAMUl ÎTOCfMIOR
SPORTIVE BIH CAPITALĂ

SPORTURI NAUTICE : lacul He
răstrău, de ia ora 15.30 — „Cupa 
orașului București" la iahting (cla
sele snipe și fina).

DUMINICA
S1MBATA

FOTBAL: stadionul Giulești, ora 
15.30 : Tehnometal București — Fla
căra roșie București (cat. C).

ATLETISM : stadionul 23 August, 
de la ora 15.45 : finala campionatu
lui pe echipe al Capitalei și „Cupa 
Steaua".

HALTERE: sala Dinamo II, de la 
ora 18: „Cupa Steaua".

BASCHET: sala Floreasca, de la 
ora 8.30: Olimpia — Voința Tg. 
Mureș (f. II) , Constructorul — Mu
reșul Tg. Mureș (f. I), Știința Bucu
rești — Dinamo Oradea (ni. I), 
Steaua — Știința Tg. Mureș (m. I); 
sala Giulești, de la ora 9: Voința 
București — Voința Oradea (f. I), 
Progresul — Rapid (f. I), Știința —



Tuturor ramurilor sportive - aceeași atenție
Sportivii asociației Zarea pot ti 

găsiți în... exercițiul funcțiunii în multe 
centre ale Capitalei. Maeștrii șampa
niei își au sediul în Bucureștii Noi, 
la Chitiia și in str. Puțul cu apă rece. 
Cei de la secția „vermut". în str. Va
selor. Cu toate că sint atît de răspîn- 
diți, cînd este vorba de o acțiune a 
consiliului asociației, din toate cen
trele orașului vin la sediul asociației 
(care se află la „Centrală") un mare 
număr de sportivi. Membrii asociației 
Zarea, ca să nu mai vorbim de con
ducătorii acesteia (președinte, tov. 
Șerban Rădulescu, secretar, tov. Petre 
Clement) sînt sportivi despre care 
conducerea clubului raional Rapid are 
numai cuvinte de laudă. Explicația ?

★
...Sînt multe sporturi care se bucură 

ide simpatie la „Zarea". In cadrul 
celor zece grupe sportive își duc viața 
de organizație peste 500 de membri 
ai UCFS. Voleibaliști, șahiști, popicari, 
atleți, halterofili, trăgători, amatori de 
turism desfășoară o bogată activitate. 
Campionatul asociației a început în 
iunie și se va încheia la sfîrșitul lunii 
octombrie. întrecerile dintre secțiile 
„șampanie", „vermut", „coniac" dau 
loc unor dispute dinamice, care sînt 
comentate zile în șir. Inginera Marcela 
Gamaleț (jucătoare de tenis de masă), 
Elena Dionisie (gimnastă), maistrul 
Ion Maftei (voleibalist), dopuitoarea

Cum arbitram?
Picblema arbitrajului a fost ridicata în 

mod expres de ultimele competiții ale se
zonului 1964. Este știut ca există două me
tode de arbitraj: 1. din afara terenului; 
2. de pe linia de centru. Aceste două me
tode se aplică în funcție de jocul pe care-1 
desfășoară echipa la „prindere**. In cazul 
In care formația își axează jocul pe mijlo
cașul centru, acesta devine factorul prin
cipal de „țintire" și arbitrul își alege pozi
ția din teren; în cazul cînd echipa la „prin
dere' acționează prin mărginași, meciul 
este condus din afara terenului. Dar...

Unii „cavaleri ai fluierului** conduc par
tida, și într-un caz și într-altul, din teren. 
Astfel, la recenta finală pe țară a campio
natului republican, desfășurată la Giur
giu, P. Istrate (Sibiu), D. Mugioiu (Cluj) 
ș.a. au fost adepții arbitrajului din teren, 
fapt care le-a micșorat de multe ori vizi
bilitatea loviturilor și chiar a poziției spor
tivului care a „țintit**. Din această cauză, 
la meciul Avîntul Frasin — C.P.B., P. Is
trate nu a acordat, într-un moment decisiv 
pentru stabilirea rezultatului final, două 
puncte valabile jucătorilor din Frasin.

Cazul a fost dezbătut pe larg. Din dis
cuțiile purtate cu specialiștii șl jucătorii 
prezenți la Giurgiu, a reieșit clar că la 
ora actuală cel mai bun sistem de arbi
traj este acela din afara terenului. In fa
voarea lui pledează un fapt foarte impor
tant : aproape toate echipele aplică, în 
ultimul timp, o serie de noi scheme tac
tice, actionînd cu mărginașii de care poți 
ti aproape numai dacă arbitrezi din afara 
terenului. E drept că un astfel de arbitraj 
cere conducătorului întîlnirii să alerge mai 
mult, pentru că uneori jocul se schimbă 
de pe un culoar pe altul și să colaboreze 
stiîns cu arbitrii ajutători cu care trebuie 
să se găsească, în permanență, în dia
gonală.

Deci, să arbitrăm din afara terenului de 
vreme ce din ce în ce mai multe echipe 
își bazează jocul pe mărginași.

TR. IOANIȚESCU

Ștefania Ivan, etichetatoarea Angela 
Popa, electricianul Constantin Cră
ciun (atleți) alcătuiesc... plutonul spor
tivilor care fac cinste întreprinderii și 
al căror nume a figurat deseori printre 
evidențiații clubului Rapid. Amintim, 
printre altele, că muncitoarea Ștefania 
Ivan s-a clasat pe locul l în proba de 
800 m. plat din cadrul etapei a 111-a 
a Spartachiadei republicane, iar gim- 
naștii Elena Dionisie și Eugen Stâ- 
nescu au ocupat primele locuri pe ra
ion, în aceeași competiție. Pe pieptu
rile a 62 de tineri și tinere de la „Za
rea" strălucește Insigna de polispor
tiv, urniînd ca în curînd numărul a- 
cestora să crească la 115.

★
Atenția de care se bucură sportul 

de mase la „Zarea" a făcut ca și acti
vitatea de performantă să realizeze 
pași înainte. In campionatele raionului 
Grivița Roșie activează — alături de 
sportivi din alte întreprinderi — și e- 
chipele de volei, șah, popice, precum 
și atleți de la această întreprindere. 
Elementele tinere, talentate, depistate 
în campionatul asociației, precum și 
în alte competiții de mase formează 
baza echipelor de performanță ale aso
ciației. Dar nu a fost întotdeauna așa.

Voleibaliștii și voleibalistele asocia
ției au participat în trecutul apropiat 
la întrecerile campionatului orășenesc. 
Succesele lor însă erau rare și, în cele 
din urmă, echipele au retrogradat. A- 
ceasta pentru faptul că majoritatea 
sportivilor care alcătuiau formațiile nu 
figurau în evidența asociației Zarea. 
Cînd ți-era lumea mai dragă, la antre
namente sau la meciuri sportivii... că
lători lipseau. S-a hotărît atunci — și 
pe bună dreptate — să nu se mai 
apeleze la serviciile unor sportivi 
străini de întreprindere și să se încu 
rajeze elementele proprii. Consiliul a- 
sociației, sprijinit îndeaproape de or
ganizația de partid, a convocat șefii 
secțiilor de producție, cerîndu-le con
cursul în această privință. Iar tinerii 
de la „Zarea" abia au așteptat să 
intre în echipele de performanță. Spor 
tivii cu experiență (printre care Aneta 
Dorobanțu — fostă jucătoare de volei 
în categoria A, Emilian Cristescu — 
popicar, Dumitru Brad — tehnician în 
consiliul asociației ș.a.) au fost prin
tre primii care au pus umărul pentru 
rezolvarea acestei sarcini. Și rezulta
tele s-au văzut. Să le urăm succes în 
continuare și — de ce nu ? — o nouă 
promovare în categorii superioare...

R. CALARAȘANU

IN CAMPIONATUL REPUBLICA

Lupta pentru locul I se va tranșa abia in ultima etapă..
Mîine ia sfîrșit ediția 1964 a cam

pionatului republican de rugbi. Cît de 
disputată a fost competiția o atestă și 
faptul că deși ne aflăm înaintea ulti
mei etape, campioana nu este încă cu
noscută. In acest sens, în atenția iubi
torilor acestui sport se află trei partide, 
toate programate în țară.

Mai întîi, meciul de la Iași, în eare 
se vor întilni C.S.M.S. și actualul li
der, Steaua. Meci greu pentru rugbiștii 
militari, care în ultimele etape au evo
luat sub valoarea lor. In schimb, ie
șenii, tot mai în formă de la un meci 
la altul, au furnizat duminica trecută 
surpriza etapei: au întrecut la Cluj — 
și încă la scor — pe Știința. In pers
pectivă, un meci viu disputat.

Nu mai puțin interesantă se anunță și 
partida de la Bîrlad dintre Rulmentul 
și Dinamo. Aflată doar la un punct de 
lider, formația dinamovistă este direct 
interesată de rezultat, fiindcă o even
tuală înfrîngere a echipei Steaua (șl 
chiar un meci egal), ar aduee pe Di
namo pe locul I. Dar însuși jocul său 
este greu, știut fiind că rugbiștii bîrlă- 
deni au pierdut rareori pe teren pro
priu.

Cea de a treia pretendentă la titlu, 
Grivița Roșie, joacă și ea în deplasare, 
la Petroșeni, cu echipa studenților de la 
Institutul de mine. In eventualitatea 
unei victorii, Grivița Roșie va trebui 
să... aștepte rezultatele de la Iași și 
Bîrlad pentru a vedea dacă va fi sau 
nu campioana țării.

Dacă în fruntea clasamentului lucru
rile sînt, pe cît se vede, destul de 
încurcate, în schimb, la periferia lui 
este... liniște. Ancora Galați, una din 
echipele care vor retrograda, joacă a- 
casă cu Gloria. Chiar și în cazul unei 
victorii, gălățenii nu se mai pot salva. 
Aceeași situație și în cazul Științei Ti
mișoara, care va primi vizita Științei 
Cluj.

Tn fine, pentru locul 4, două echipe 
bucureștene, Progresul și Constructorul, 
vor fi protagonistele singurei partide 
programate în Capitală (duminică, pe 
„Progresul", de la ora 9) și care spe
răm, dată fiind forma bună a ambelor 
echipe, să satisfacă înainte de toate ca 
spectacol.

Un spectaculos... plonjon al lui Rahtopol (Dințamo) in partida cu Progrt 
din etapa precedentă

Feto i St. Cic

HANDBAL
ACTUALITĂȚI

• PENULTIMA ETAPĂ DE CAMPIONAT SE DISPUTĂ Mî
• JOC NEREGULAMENTAR REPETAT = O ETAPĂ SUSPI 
DARE • A FOST FIXATA DATA MECIULUI DINAMO BUC

REȘTI-VORWAERTS BERLIN TN „C.C.E."

BASCHET
IN CAMPIONAT: Cîteva meciuri cu o frumoasă tradiție

DE IA COMISIA CENTRALA 
A SPORTULUI RADIO

Comisia centrală a sportului radio 
face cunoscut că în orașul București 
se mai primesc înscrieri la cursurile 
de radioamatori care vor începe la 
3 noiembrie la Radioclubul central 
al R.P.R., din str. dr. Staicovici nr. 
44, telefon 27.05,13.

Duminică, baschetbaliștii își dispută 
o nouă și interesantă etapă, in cadrul 
campionatelor republicane, care cu
prinde o serie de jocuri cu o frumoasă 
tradiție. Astfel, în seria I a campio
natului masculin Știința București întîl- 
nește pe Dinamo Oradea, C.S.M.S. Iași 
pe Știința Cluj, iar Steagul roșu Bra
șov pe Rapid București. Desigur, cea 
mai importantă partidă este ultima, 
mai ales dacă ținem seama că jocurile 
dintre cele două formații au fost întot
deauna echilibrate și spectaculoase. în 
seria a Il-a a campionatului masculin 
se desfășoară unul din meciurile „cheie" 
ale clasamentului: Aurul Brad—Side- 
rurgistul Galați.

La fete, în seria I, derbiul etapei îl 
susțin echipele Constructorul București 
și Mureșul Tg. Mureș, ambele învin
gătoare în deplasare, în etapa inaugu
rală. O altă partidă interesantă se dis

pută între Știința Cluj și Voința Brașov. 
Din seria a Il-a remarcăm întîlnirile 
Olimpia București—Voința Tg. Mureș 
și Știința Timișoara—l.C.F.

Iată și celelalte meciuri care se vor 
desfășura în cadrul etapei a III-a a 
campionatului masculin și etapei a Il-a 
a campionatului feminin: MASCULIN 
SERIA 1: Farul Constanța — Dinamo 
București, Politehnica Cluj — Știința 
Timișoara, Steaua — Știința Tg. Mu
reș; SERIA A Il-a: Voința Tg. Mureș — 
Progresul București, Știința Craiova — 
Voința Satu Mare, Petrolul Plo
iești — I.C.F., A.S.A. Bacău — Olimpia 
București; FEMININ SERIA I: Știin
ța București — Știința Constanța, Pro
gresul București — Rapid București, 
Voința București — Voința Oradea; 
SERIA A Il-a: Crișul Oradea — Spar- 
tac Salonta, C.S.M.S. Iași — A.S A 
Cluj.

MI INE: ETAPA A Vlll-A

După cum se știe, mîine în campio
natele republicane se desfășoară penul
tima etapă, în cadrul căreia se dis
pută cîteva partide interesante: Știin
ța Timișoara—Dinamo București, 
Știința Petroșeni—Steaua București 
(m.I), Voința Sibiu—Rafinăria Te- 
leajen, C.S.M. Reșița—Recolta Hăl- 
chiu (m. II), Știința Timișoara—Ra
pid București, Mureșul Tg. Mureș— 
Tractorul Brașov, Știința București— 
C.S.M. Sibiu (f. I), Rulmentul Bra
șov—Favorit Oradea, Voința Odor- 
hei—Electromagnetica București și 
Știința Galați — Constructorul Timi
șoara.

In București au loc patru întâl
niri, al căror program îl găsiți la ru
brica „Programul întrecerilor sporti
ve din Capitală**.

ABSENȚE... MOTIVATE (!?)
0 serie de echipe vor juca mîine 

fără cîțiva jucători sau jucătoare de 
bază. Nu pentru că aceștia ar fi bol
navi sau accidentați, ci pentru că au 
fost suspendați pentru joo neregu

lamentar repetat. Și cum comisia 
disciplină din cadrul federației 
specialitate nu îngăduie asemenea 
teri (eliminări repetate pentru ac< 
infracțiune), a recurs la prima 
sură: suspendarea pe o etapă. Ii 
ceastă situație se află jucători 
Hetrea (Voința Sighișoara), Bran 
(Voința Sibiu), Ivânescu (Din 
București), Duca și Goran (Șv 
București) și jucătoare ca Soos i 
reșul), Nako și M. Hudea (Tracto 
E. Sinkievici (Voința Sighișoara). 
Dumitrescu și Zâne (Progresul), 
Florea (Electromagnetica) și Sze 
(Record Mediaș). Sperăm că a<M 
sancțiune va contribui la corect 
sportivilor de mai sus și la discip 
rea jocului.

JOCUL DINAMO BUCUREȘTI 
VORWAERTS BERLIN...

...a fost fixat la data de 28 no 
brie. După cum se știe, această î 
nire se va disputa Ia București în 
drul primului tur al „Cupei can 
nilor europeni**.

Printre primii sportivi de la „kilometrul 94:

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
După cum este cunoscut, duminică ur

mează eă plece în excursie un nou grup 
de premiați Loto-Pronosport. Este vorba de 
cîștigătoiii excursiiloi pe Dunăre, oferite 
la tragerea suplimentară SPORTEXPRES din 
18 septembrie a.c.

Fericiți! cîștigători se vor Îmbarca mîine 
și vor călători pe Dunăre timp de 10 zile. 
El vor zăbovi cîteva zile în orașele Bel
grad și Budapesta.

Și fiindcă printre aceștia se află cîștî- 
gătorl din diverse colțuri ale țării, Loto- 
Rronoșpoxt Ie oferă GRATUIT, în ziua de 
25 octombrie (înainte de plecare spre Giur
giu) un TUR al ORAȘULUI BUCUREȘTI cu 
autocarele.

Pe vas se va organiza un bogat pro
gram de manifestații cultural-distractive 
(concurs „Cine știe, cîștigă', proiecții de 
filme, seri de dans, surprize).

Le urăm, încă o dată, CĂLĂTORIE PLĂ
CUTĂ 1

★
Iată programul concursului Pronosport 

de săptămîna viitoare (nr. 44 din 1 noiem
brie a.c.)

1. Minerul B. Mare —• Șt. Cluj
2. Progresul — U.T.A.
3. C.S.M.S. Iași — Din. Pitești
4. Crișul — Farul
5. C.F.R. Pașcani — Poiana Cîmpina
6. Dinamo Bacău — Met. Tîrgoviște

7. Chimia Făgăraș — Siderurg. Galați
8. Șt. Galați — C.F.R. Roșiori
9. Clujana Cluj — A.S.M.D. Satu Mare

10. Jiul Petrila — C.S.M. Sibiu
11. A.S.A. Tg. Mureș — Min. Lupeni
12. C.S.M. Reșița — Vagonul Arad

LOTO-CENTRAL

PE DUNĂRE
CU VIZITAREA 
BELGRADULUI Șl A 
BUDAPESTEI

OFERITA DE LOTO-PRONOSPORT

La tragerea Loto-Central din seara zilei 
de 23 octombrie a.c. au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 67 13 73 9 38
31 50 1 79 55. Premii suplimentare
47 2 63.

Fond de premH: 726.788 lei

Tragerea următoare va avea loc la Ti. 
Măgurele.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 42 
din 18 octombrie 1964. Categoria I 0,2 va
riante a 24.406 lei. Categoria a Il-a 33,8 
variante a 1.732 lei. Categoria a III-a 378,8 
variante a 231 Iei.
Premiile concursului Pronosport — Olimpic 

din 10 octombrie a.c.
Categoria I 0,2 variante a 15.857 lei. 

Categoria a II-a 13,1 variante a 2.905 lei. 
Categoria a III-a 127,9 variante a 446 lei.

(Urmare din pag. 1) 
trul 943**. L-am asigurat că o voi face 
cu cea mai mare plăcere, iar el, la 
despărțire, mi-a strigat:

— Și, mai ține minte că cunosc la 
perfecție sistemul 1—1—2—4... Așa 
incit, dintr-un bun început o s-o 
luăm cu fotbalul modern!★

Unul din inginerii grupului hidro
energetic îmi spune că fixarea locului 
barajului a fost precedată de o in
tensă muncă de cercetare la fața lo
cului.

Minerii au deschis galerii, au creat 
un adevărat laborator subteran pen
tru cercetarea stincilor de la Porțile 
de Fier, pentru experimentarea du
rității și rezistenței, și au făcut 12 
kilometri de foraj în albia Dunării.

— Sintem aici din 1961, îmi spune 
șeful de brigadă Popa Petre. Aud 
că te interesezi de sport...

— Desigur...
Șeful de brigadă nu-mi dă nici un 

pic de răgaz.
— Atunci notează repede că nu e

vreme: in fiecare dimineață, gin 
tică și cros... Stai! Despre cros 
spun una bună... „Prîslea" brip 
Ludovic Onija, după atâta anti 
ment, intr-o zi îmi spune că e 
duce la „Turnu**, la finalele „Ci 
lui 1 Mai“.„ Și S-a dus! Nu-ți . 
că ptnă la urmă a venit cu dip! 
locul II! — apoi brusc — Ai n< 
Ludovic Onija, zis „Prîslea**! Mai 
tează că ne-am amenajat singuri 
teren de volei, că am organizat 
ciuri între brigăzi și că la „C 
roșu** din baraca I se joacă șah li 
de mese!

Brigadierul Popa Petre nu mai 
vreme să stea de vorbă cu mine, 
preună cu un inginer, cercetează 
tima probă scoasă de sub albia 
nării.

★
Respir adînc aerul proaspăt, n 

sind a vînt de toamnă. Sub no 
lume! Dunărea își mină apele și 
îi simt noul capitol al istoriei ei 
lenare ce se deschide acum.

MIHAI TODI

Patinoarul artificial din parcul „23 Augus 
își așteaptă vizitatorii

AUTOTURISMUL .TRABANT 600‘* oferit la 
acest concurs a revenit participantului Ste 
fanov Dumitru din Botoșani.

Rubrică redactată de Loto-Pionosport.

La patinoarul artificial din parcul .23 
August" s-au luat toate masurile ca, în 
cazul cînd temperatura va fi în scădere 
față de cea actualâ, mîine, între orele 
10—13 și 15—17 sâ albă loc reuniunile 
inaugurale de patinaj public.

Patinoarul va fi deschis săptămînal pen
tru public în zilele de joi și sîmbâtâ orele 
17—13 și duminica orele 10—13 și 15—17.

In zilele în care vor avea loc comp 
sportive, patinajul public este suspei

La patinoar va funcționa șl un cun 
inițiere în patinaj pentru copil de la i 
ani, organizat de Federația romînâ 
hochei și patinaj. înscrieri și informaț 
patinoar și la telefon nr. 21.21.63.



A XVIII-A EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE DE EA TOKIO
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Ultimele întreceri la gimnastică
La gimnaziul Me

tropolitan din Tokio 
s-au desfășurat vi
neri ultimele între
ceri de gimnastică 
ale acestei ediții a 
J.O. In concursul 
feminin, gimnasta 
cehoslovacă Vera

Ceaslavska a cucerit la bîrnă o nouă 
medalie de aur, a treia în această în
trecere. Din nou, alături de Latînina 
și Astahova — adversarele ei princi
pale și la celelalte aparate — Ceas
lavska s-a distanțat totuși în învingă
toare, dar avansul său a fost la sfîr- 
șit de mai puțin de o zecime.

La masculin este de menționat că 
gimnaștii sovietici au reușit să obțină 
prima lor medalie de aur, prin vete
ranul echipei, Boris Șahlin (la bară 
fixă). In celelalte două probe victoria 
și medaliile de aur au revenit unor 
gimnaști japonezi: Endo la paralele 
egale și Yamasita la sărituri.

lată rezultatele tehnice la ultimele 
probe ale concursului pe aparate;

FEMININ. Bîrnă; Vera Ceaslavska 
(R.S.C.) 19,449 p; Tamara Manina
(U.R.SS.) 19.399 p; Larisa Latînina 
(U.R.S.S.) 19,382 p; Polina Astahova 
(U.R.S.S.) 19,336 p; Hana Ruzickova 
(R.S.C.) 19,329 p; Keiko Ikeda (Japo
nia) 19,216 p; sol: Latînina 19,599; 
Astahova 19,500; Aniko Ducza (R.P.U.) 
19,300; Birgit Radochla (Germania) 
19,299; Ingrid Fost (Germania) 19,266; 
Vera Ceaslavska 19,099.

MASCULIN. Sărituri: Haruhiro Ya
masita (Japonia) 19,600; Viktor Lisițki 
(U.R.S.S.) 19,325; Hanu Rantakari
(Finlanda) 19,300; Shui Tsurumi (Ja
ponia) 19,225; Boris Șahlin (U.R.S.S.) 
19,200; Yukio Endo (Japonia) 19,075; 
paralele: Endo 19,675; Tsurumi 19,450; 
Franco Menichelli (Italia) 19,350; Ser- 
ghei 
sițki 
via) 
Iuri
19,500; Lisițki 19,325; 
Takhasi Ono 19,000.

CAMPIONI OLIMPICI

• AMÎNDOUĂ ECHIPELE NOASTRE PE LOCUL IV • IN 
ULTIMA

Diamidov (U.R.S.S.) 19,225; Li-
19,200; Miroslav Cerar (Iugosla-
18,450; bară fixă:
Titov (U.R.S.S.)

Șahlin 19.625; 
19,550; Cerar 
Endo 19,050;

Ultima medaliată la scrimă

echipa U.R.S.S.—campioană olimpică la sabie

sa- 
în-

întrecut repre-

Turneul final de 
sabie pe echipe pen
tru locurile I—VIII 
a avut o desfășu
rare dintre cele mai 
interesante. N-au 
lipsit nici surprize
le. Cea mai mare 
au realizat-o 

brerii Italiei,
vingători cu 9—7 
asupra celor ma
ghiari. Intr-un meci 
in care victoria pu
tea reveni oricăreia
dintre echipe, Franța a 
zentativa țării noastre cu 8—6. In ce
lelalte meciuri din sferturi. URSS a 
dispus de SUA cu 9—4, iar Polonia de 
Germania cu 9—6.

In prima semifinală, echipa URSS, 
avînd ca principal atu omogenitatea, a 
dispus de cea a Poloniei (una din favo
ritele turneului) cu 9—7. In cealaltă 
semifinală, Italia a scos din „bătălia" 
pentru medalii formația Franței, în 
fața căreia a cîștigat cu 8—7.

Pentru locurile 3—4 au tras echi
pele Poloniei și Franței. Meci foarte 
echilibrat de la primul pînă la ultimul 
asalt și încheiat cu un rezultat nede- 
cisi 8-8. Au cîștigat sabrerii polonezi, 
la tușaveraj (49—50).

Intr-un meci pentru locurile 5—6 
s-au întîlnit echipele Ungariei și Ger
maniei. Au cîștigat sabrerii maghiari 
cu 9—3.

In finala probei, sabrerii reprezenta
tivei URSS s-au dovedit mai deciși 
decît cei ai Italiei pe care l-au întrecut 
cu 9—6. Clasament; 1. URSS — cam
pioană olimpică; 2. Italia; 3. Polonia; 
4. Franța; 5. Ungaria; 8. Germania.

Meciul pentru locurile 7—8, dintre 
Romînia și SUA, nu s-a mai disputat

Jocurile Olim
pice au luat sfîrșii 
și la volei. Meda
lia de aur tn În
trecerea echipelor 
masculine a cîști- 
gat-o U.R.S.S., în
vingătoare vineri 
cu 3-0 (7, 6. 9) 
In fața Braziliei 
(locul VII), iar cea 
de argint — Ceho
slovacia, care fn 
etapa finală a dis
pus, de asemenea, 
cu 3—0, de codașa 
clasamentului, Co
reea de sud i la 1, 
la 7 și la 9. Japo
nia a cîștigat me
dalia 
urma
8, 5) 

In
echipa Romîniei 
cului IX, S.U.A.
13), victorie cu care a terminat compe
tiția pe locul IV tn clasament, loc ne
corespunzător titlului de campioană a 
Europei pe care-1 posedă și nădejdilor 
puse tn ea.

Pe locul V s-a clasat Bulgaria, tntre- 
cînd Ungaria (locul VI) cu 3—1 (9, 
12, 12-15, 8).

Intlietatea pe locurile 1—11 și VIII— 
IX la băieți au hotărî t-o setaverajele.

Medalia de aur In turneul olimpia 
feminin au cucerit-* campioanele lumii, 
echipa Japoniei, care a întrecut cu 3—0 
(11, 8, 13) pe aceea a U.R.S.S., aces
teia revenindu-i medalia de argint Pe 
cea de bronz, cum se știe, o deține, 
de Joi, Polonia. Echipa noastră femi-

de bronz tn 
rezultatului de 
împotriva 

ultima zi

ETAPĂ:

(15—17, 4,

ROMTNIA-S.U.A. (m) 3-1,*
nină — locul IV. Pe V — S.U.A., pe VI 
— Coreea de sud.

Iată clasamentele finale ale primei 
confruntări olimpice de volei i

3-1
©landei (locul VIII), 
a turneului masculin, 
a Învins ocupanta lo- 
(3—1: 11 — 15, 9, 11,

MASCULIN

1. U.R.S.S. 9 8 1 25: 5 415:278 17
2. Cehoslovacia 9 8 1 26:10 486:399 17
3. Japonia 9 7 2 22:12 475:373 18
4. Romînia 9 6 3 19:15 432:394 15
5. Bulgaria 954 20:16 464:429 14
8. Ungaria. 9 4 5 18:18 449:454 13
7. Brazilia 936 13:23 398:464 12
8. Olanda 9 2 7 11:24 378:482 11
9. S.U.A. 9 2 7 10:23 360:450 11

10. Coreea de sud 9 0 9 9:27 365:499 9

FEMININ

1. Japonia 5 5 0 15: 1 238: 93 10
2. U.R.S.S. 5 4 1 12: 3 212: 97 9
3. Polonia 5 S 2 10: 6 180:163 8
4. Romînia 5 2 3 8: 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

BASCHET — S.U.A.
BOX — Cat. muscă: F. ATZORI 

(Italia). Cat. cocoș: T. SAKURAI 
(Japonia). Cat. pană: S. STEPAȘ
KIN (U.R.S.S.). Cat. semiușoară: J. 
GRUDZIEN (Polonia). Cat. ușoară: 
J. KULEJ (Polonia). Cat. semi- 
mijlocie: M. KASPRZIK (Polonia). 
Cat. mijlocie mică: B. LAGUTIN 
(U.R.S.S.). Cat. mijlocie: V. PO- 
PENCENKO (U.R.S.S.). Cat. semi
grea: C. PINTO (Italia). Cat. grea: 
J. FRASIER (S.U.A.).

CĂLĂRIE — Proba de dresaj, 
individual: H. CHAMARTIN (El
veția).

FOTBAL — UNGARIA.
GIMNASTICĂ — Aparate ff), 

sol: L. LATÎNINA (U.R.S.S.)
19,599 p.; bîrnă: V. CEASLAVSKA 
(Cehoslovacia) 19,499 p.; Aparate 
(m) paralele: Y. ENDO (Japo
nia) 19,675 p.; bară: B. ȘAHLIN 
(U.R.S.S.) 19,625 p.

HOCHEI PE IARBĂ — INDIA.
JUDO — Toate categoriile: A. 

GEESINK (Olanda).
SCRIMĂ — Proba de sabie pe 

echipe: U.R.S.S.
VOLEI — Masculin: U.R.S.S.; 

feminin; JAPONIA.

Ungaria a cîștigat turneul olimpic de fotbal

S-a încheiat turneul de box

Echipa S. U. A.-campioană 
olimpică la baschet

putere spre poarta lui Schmucker s-a 
lovit de piciorul unul apărător cehoslo
vac, intnnd tn plasă. In min. 57, sco
rul devine 2—0, pentru echipa ma
ghiară, prin golul marcat de Bene. In 
ultimele 
reușesc 
movskl 
(Izrael) 
ții;

UNGARIA; Szentmihaly — Novak, 
Orban, Ihasz, Nogradi, Szepesi, Far
kas, Csernai, Bene, Komora, Katona.

minute, cehoslovacii Insistă și 
să reducă scorul prin Bru- 
(min. 80). Arbitrul Askenazi 
a condus următoarele forma-

Vineri, în sala Ko- 
rakuen, s-au înche
iat disputele pu- 
gilistice pentru ce
le zece medalii de 
aur, acordate ce
lor mai buni 
boxeri amatori din 
lume. Cea mai dis
putată întîlnire, a 
fost cea dintre
campionul euro
pean Stepașkin (U.R.S.S.) și filipine- 
zul Villanueva. Cei doi candidați Ia 
medalia de aur, ambii cu garda in
versă, s-an angrenat din primele se
cunde în schimburi puternice de lo
vituri. In ciuda convingerii unanime, 
judecind după aspectul bătăios al par
tidei, că meciul dintre cele două 
„pene* se va termina înainte de 
limită, ei an continuat lupta aproape 
tn același ritm, pînă Ia gongul final. 
Victoria Ia puncte a fost atribuită 
lui Stepașkin.

Un alt meci spectaculos, în care s-a 
produs o neașteptată schimbare de si
tuație, a fost cel al „eemimijlociilor" 
Tamulis (U.R.S.S.) și Kasprzyk (Po
lonia). După două reprize, în care

boxerul sovietic acumulase un sub
stantial avantaj, el a recepționat 
două „stingi" neașteptate în bărbie si 
a poposit de două ori Ia podea. Aceste 
K. D.-uri au botărît soarta partidei. 
Considerăm, totuși, că ele au cintărit 
prea mult în balanța victoriei lui 
Kasprzyk.

învinsul lui FI. Pătrașcu — Josef 
Grudzien (Polonia) — a urcat pe cea 
mai înaltă treaptă: medaliat cu „aur" 
la J.O. de la Tokio! In finală, el l-a 
învins pe campionul continentului 
nostru, sovieticul Baraniltou.

Singurii care au obținut victorii 
înainte de limită an fost japonezul 
Sakurai (învingătorul lui Puiu) care 
l-a scos din luptă, în repriza secundă, 
pe sud-coreeanul “
cenko (U.R.S.S.) învingător prin k.o. 
tehnic în prima repriză, în fata ger
manului Schultz. 
Atzori (Italia) 
b.p. Ț
kulej (Polonia) b. p.
(U.R.S.S.)ț cat. semigrea: Plnto (Ita
lia) b.p. Kiseliov (U.R.S.S.); cat. grea: 
Frasier (S.U.A.) b. p. Huber (Ger
mania).

Chung și Popen-

In celelalte meciuri, 
— cat. muscă — 

Olech (Polonia); cat, ușoară:
(Polonia) b. p. Frollov

Ieri, pe stadionul 
Național din Tokio, 
s-au desfășurat ul
timele întîlniri din 
cadrul turneului o 
limpic de fotbal. 

Cei 60000 de spec
tatori au asistat în- 
tîi Ia meciul care 
a opus echipele 
Germaniei și RÂ.U. 
Au învins fotbaliș
tii germani cu 3—1 (1—0), cîștigînd 
astfel locul III și medalia de bronz.

In ultimul meci s-au întîlnit finalis
tele turneului: Ungaria și Cehoslova
cia. A învins Ungaria cu 2—1 (0—0). 
La început inițiativa a aparținut ce
hoslovacilor. apoi fotbaliștilor maghiari. 
După pauză, echipa ungară asaltează 
poarta cehoslovacă reușind să des
chidă scorul. Bene s-a strecurat în ea- 
reul

ALTE REZULTATE

advers și mingea expediată eu

CEHOSLOVACIA: Schmucker — Ur
ban, Weiss, Pikman, Voita, Geleta, Bru- 
movski, Mraz, Eichtnegl, Valosek, 
Masny.

lată clasamentul î 1. Ungaria — 
campioană olimpică ; 2. Cehoslovacia ; 
3. Germania ; 4. R.A.U.; 5. Romînia j 
6. Iugoslavia.

Pentru a patra 
oară consecutiv, e- 
chipele S.U.A. și 
U.R.S.S. și.au dis
putat titlul olimpic 
la baschet Vineri 
seara, sportivii a- 
mericani au obți
nut victoria cu 
73—59 (39—31),
lutndu-și astfel re
vanșa pentru In- 
frîngerea suferită 
anul trecut la Rio 
de Janeiro (74— 
75).

La început (min. 
3) au condus jucă

torii sovietici cu 8—4. Din min. 10
Insă, baschetbaliștii americani au pre
luat conducerea și nu au mai cedat-o 
pînă la sfîrșit. La pauză ei aveau un 
avans de 8 puncte, iar In min. 37 dife
rența se cifrase la 18 puncte. Cu toate 
eforturile depuse de echipa sovietică, 
care l-a folosit foarte mult pe Kruminș, 
baschetbaliștii americani au obținut 
pină la urmă o victorie clară. Pentru 
echipa învingătoare au înscris: Brad
ley 12, Shipp 12, Caldwell 10, Jackson 
19, Brown 6, McCaffrey 4, Davis 4, 
Counts 4, Wilson 2. Din echipa sovie
tică cete mai multe puncte le-au tn. 
scris: Travin 12, Kruminș 11, Petrov 
6. Korneev 6, Alaciacian 6 și Volnov 
12.

Alta rezultate: Brazilia — Porto 
Rico 76—60 ( 39—26); Australia — Ja
ponia 64—57 (30—29); Finlanda 
Mexic 73—72 (38—40). Clasament: 
S.U.A. — campioană olimpică, 
U.R.S.S., 3. Brazilia, 4. Porto Rico, 
Italia, 6. Polonia, 7. Iugoslavia,
Uruguay, 9. Australia, 10. Japonia, 11. 
Finlanda, 12. Mexic, 13. Ungaria, 14. 
Canada, 15. Peru, 16. Coreea de sud.

2.
5.
8.

în ziua celor 23 de finale
(Urmare din pag. 1)

Ultimele întreceri de gimnastică 
la aparate au îneîntat asistența prin- 
tr-o suită de evoluții care au scos 
din plin in evidență toate frumuse
țile acestui sport. Exercițiul Verei 
Ceaslavska la bîrnă, ca și cel al 
Larisei Latînina la sol, sau al lui 
Yukio Endo la paralele — adevărate 
îmbinări de grație, forță ți fantezie 
— au smuls ropote de aplauze. Iar 
medaliile au revenit celor mai 
buni.

Consemnînd victoria Indiei la ho
chei pe iarbă, a 
martin la călărie 
ternicului olandez 
(care a dovedit o 
este imbatabil la 
parcurs aproape 
torilor zilei.

Ne mai rămîne
lei și scrimă, ultimele două sporturi 
la care au participat sportivii romîni.

elvețianului Cha- 
(dresaj) și a pu- 
Geesink 
data în 

categoria
toata lista

la judo 
plus câ 
sa), am 
cîștigă-

să amintim de vo-

cuVoleibaliștii au jucat la Yokohama 
echipa S.U.A., care n-a constituit un 
adversar prea puternic și pe care ou 
Intrecut-o cu 3-1, încheind astfel 
turneul pe un loc 4 care — firește 
— nu corespunde posibilităților lor. 
Locul I în această întrecere l-a ocu
pat reprezentativa U.R.S.S. In schimb, 
la fete, în finală. Japonia a obținut 
o netă victorie asupra formației so
vietice. La scrimă, sabrerii romîni 
au trecut pe lingă o mare victorie 
In meciul cu Franța, pe care l-au 
pierdut la limită (6-8) și o dată cu ei 
și posibilitatea de a intra tn turneul 
pentru locurile 1-4. Medalia de aur 
a revenit echipei U.R.S.S.

Și cu aceasta s-a încheiat o zi bo
gată în finale, în care s-au decernat 
nu mai puțin de 69 de medalii de aur, 
argint și bronz și în care lupta spor
tivilor pentru o performantă cit mai 
bună a tost pe primul plan.

la hochei pe Iarbă
Finala turneului de hochei pe Iarbă 

a dat cîștig de cauză reprezentativei 
Indiei, care — în meciul decisiv — a 
dispus cu 1—0 de echipa Pakistanului, 
deținătoarea titlului olimpio. Pentru 
locurile 3—4 s-au întîlnit formațiile na
ționale ale Australiei și Spaniei. Prima 
a cîștigat eu 3—2.

Deci, clasamentul final al competiției 
se prezintă astfel: ' " ~
stan ; 3. Australia ; 
mania; 6. Kenya.

dovedindu-șl o dată în plus superio
ritatea. Clasament final: 1. Anton 
Geesink (Olanda) — campion olim
pic, 2. Akio Kaminaga (Japonia), 
3.—4. Teodore Baranowski (Austra
lia) și Klaus Glahn (Germania).

Elvețianul H. Chamartin învingător

Anton Geesink

1. 
4.

a

India; 2. Paki-
Spania; 6. Ger-

confirmat!
a peste 15.000 deVineri, în fața 

spectatori, olandezul ANTON GE- 
ESINK (120 kg) a întrerupt seria 
succeselor japoneze la judo, cuce
rind o splendidă victorie în categoria 
„fără limită". In meciurile prelimi
nare el și-a întrecut fără dificultate 
toți adversarii, calificîndu-se în fi
nală împreună cu japonezul Akio 
Kaminaga. Geesink s-a impus clar;

la dresaj-individual
Foarte echilibrate, întrecerile olimpi

ce din cadrul marelui premiu de dre
saj-individual s-au încheiat cu victoria 
scontată a elvețianului Henry Chamar
tin care a totalizat 1.504 p._In clasa
ment 
1.503 
1.486 
1.485 
1.429 
1.404

urmează: 2. H. Boldt (Germania)j 
p; 3. Serghei Filatov (U.R.S.S.)! 
p; 4. Gustav Fischer (Elveția); 
p; 5. J. Neckerman (Germania)' 
p; 6. R. Klimke (Germania)’

P-

J O. LA RADIO

Agenda J. O,
24 OCTOMBRIE

alCĂLĂRIE — Marele Premiu 
Națiunilor — sărituri.

FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE 
A CELEI DE A XVIII-A EDIȚII A 
JOCURILOR OLIMPICE.

ȘI TELEVIZIUNE
Posturile noastre de radio șl tele

viziune transmit azi vești și imagini din 
capitala Japoniei, după următorul pro
gram :

La RADIO: emisiuni speciale la 
orele 17,15 și 21.30 ( pe programul I), 
precum și în cadrul radio-jumalelor.

La TELEVIZIUNE: emisiune spe
cială în jurul orei 17,30.

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



JU. MOTOCICLISM

ÎN CATEGORIILE A, B Șl C
Vn singur joc azi (Tehnometal— 

Flacăra roșie în seria Sud a cate
goriei C), toate celelalte fiind pro
gramate, ca de obicei, pentru mîine 
pe cele trei fronturi ale campiona
telor republicane.

In categoria A, se desfășoară me
ciurile etapei a IX-a: Farul—Pro
gresul, Petrolul—Steagul roșu, Cri
șul—Știința Cluj și U.T.A.—Știința 
Craiova. Sînt jocuri — exceptînd 
poate pe cel de la Arad — care se 
anunță viu disputate, deschise ori
căror rezultate.

Cu viu interes sînt așteptate, de
sigur, și meciurile din cadrul cate
goriilor B și C. Dar, din întregul pro
gram al partidelor se desprind și 
cîteva capete de afiș: Poiana Cîm- 
pina—Dinamo Bacău și Siderurgis- 
itul Galați—Știința București (cat. 
B — seria I), Știința Timișoara— 
Recolta Cărei (cat. B — seria a Il-a), 
iForesta Fălticeni—Fructexport Foc
șani, Metalosport Galați—Victoria 
P. Neamț (cat. C — seria Est), Vic
toria Giurgiu—Rulmentul Brașov 
(meciul se joacă la Alexandria), 
Tehnometal—Flacăra roșie Buc. (cat. 
C — seria Sud), Metalul T. Seve
rin—Minerul Deva, Metalul Hune
doara—Minerul Anina (cat. C — 
seria Vest), Faianța Sighișoara— 
Minerul Baia Sprie și Minerul Bi
hor—A. Ș. Aiud (cat. C — seria 
Nord).

ȘTIRI... REZULTATE...
CRIȘUL, VICTORIOASA ÎN U.R.S.S.

De curînd, echipa oradeană Cri șui 
■ efectuat un turneu în U.R.S.S, In 
ziua de 16 octombrie, ea a evoluat 
la Așhabad și a dispus cu 1—0 de 
formația Stoitil. Apoi, la 21 octom
brie, fotbaliștii arădeni an jneat la 
Frunze în compania echipei A nea pe 
care au întrecut-o tot cu 1—0, prin go
lul înscris de Mihai. Echipa Crișul 
H înapoiat ieri în țara.

ARBITRU ROMIN LA MECIUL 
TURCIA—TUNISIA

In ziua de 1 noiembrie se va des
fășura la Ankara întilnirea interna-

ȘTIRI EXTERNE
SIN KIM DAN - NOU RECORD 

MONDIAL
■I
1 O știre din Phenian transmisă de 
agenția China Nouă, anunță că în ca
drul unui concurs de atletism desfășu
rat în capitala R. P. D. Coreene, cu
noscuta atletă Sin Kim Dan a stabilit 
o performanță excepțională în proba 
de 400 m plat, parcurgînd distanța în 
51,2 sec. Rezultatul corectează cu 0,2 
sec. recordul mondial care aparținea 
aceleiași atlete.

MARELE PREMIU AL ORAȘU4UI 
MEXICO CITY

I
Duminică are loc pe circuitul de la 

Mexico City ultima probă, decisivă, 
a campionatului mondial automobilis
tic. înaintea startului conducerea în 
clasament o deține Graham Hill cu 39 
puncte, pe o mașină BJR.M. El este 
urmat de John Surtees (Ferrari) cu 
34 p. și Jim Clark (Lotus) cu 30 p. 
Distanța traseului este de 325 km.

Se anunță că în ediția de anul viitor 
a campionatului mondial automobilistic 
Va fi inclus și Marele Premiu al ora
șului Brno (R. S. Cehoslovacă).

PREGĂTIRILE HOCHEIȘTILOR 
CEHOSLOVACI

înaintea campionatului mondial de 
hochei pe gheață, programat în primă
vara viitoare la Tampere (Finlanda), 
hocheiștii reprezentativei R. S. Ce

NUMĂRUL URMĂTOR AL ZIARULUI NOSTRU VA APARE 
LUNI 26 OCTOMRBIE, LA ORA OBIȘNUITA.

LUCRURI DE CARE TREBUIE SĂ SE ȚINĂ SEAMA
Împreună cu rapoartele observatori

lor federali, foile de arbitraj aduc 
în fiecare săptămînă amănunte intere
sante, ale „cavalerilor fluierului" asu
pra modului în care sînt organizate me
ciurile, cum se comportă echipele etc. 

Iată, de pildă, părerea arbitrului M. 
Bădulescu din Oradea asupra partidei 
de categorie B Clujeana — Știința Ti
mișoara : „Jocul s-a desfășurat într-o 
perfectă sportivitate și disciplină. La 
reușita lui a contribuit atitudinea e- 
xemplară a publicului, care încuraja 
cînd o echipă, cînd pe cealaltă". Ast
fel de aprecieri, atît asupra jocului e- 
chipelor noastre de fotbal cît și a grijii 
organizatorilor pentru buna desfășurare 
a partidelor întdnim foarte des în foile 
de arbitraj. De pildă, arbitrii Stavru 
Nicolau din Constanța (la jocul Con
structorul Brăila — Dinamo Bacău) și 
Mircea Sadoveanu din București (la 
partida Unirea Rm. Vîlcea — Con
structorul Brăila) notează „atitudinea 
foarte sportivă și obiectivă a publicu
lui". „Terenul de joc foarte bun, mar
cajul vizibil, plasele de bună calitate 
ale porților", sînt remarcate de arbi
trul N. Mihăilescu — București cu pri
lejul jocului Recolta Cărei — A.S.M D. 
Satu Mare.

Arbitrul C. Denghel — Ploiești, con
ducătorul partidei Tractorul Brașov 

—Știința București consemnează în foa
ia sa de arbitraj următoarele: „Trebuie 
remarcat faptul că ambele echipe au 
avut echipament bun, cu numere vizi
bile pe tricouri. Din păcate, jucătorul 
Roșea (Tractorul), fundaș central, a 
purtat nr. 12 pe tricou. Am atras aten
ția conducătorilor echipei brașovene a-

(tonală de fotbal dintre reprezentati
vele Turciei și Tunisiei. Meciul va fi 
condus la centru de arbitrul romîn 
Andrei Radulescu.

MECIUL DINAMO PITEȘTI—-HON-
VED NU SE MAI JOACĂ

După cum fusese anunțat initial, 
eehipa de fotbal Honved din Buda
pesta trebuia să susțină. în cadrnl 
turneului întreprins în Romînia, un 
al doilea joc la Pitești în compania 
echipei locale Dinamo. Dar, după me
ciul susținut joi la Timișoara, oaspe
ții au renunțat la acest al doilea meci 
și s-au înapoiat în patrie.

hoslovace au de susținut o serie de 
importante meciuri internaționale.

In cursul lunii noiembrie, ei vor în- 
tîlni la Praga echipa R. F. Germane 
și apoi vor pleca la Moscova pentru a 
juca în compania deținătoarei titlului 
mondial, reprezentativa Uniunii Sovie
tice.

La începutul lunii decembrie, la 
Stockholm, se vor desfășura două în- 
tîlniri Suedia—Cehoslovacia. După a- 
ceasta, hocheiștii cehoslovaci se vor 
deplasa la Colorado Springs (S.U.A.), 
unde este programat un important tur
neu internațional, cu participarea echi
pelor sovietice, canadiene și americane. 
Toate acestea vor pleca apoi în turneu, 
în Canada răsăriteană, ultima etapă 
de pregătire în vederea campionatului 
mondial de la Tampere.

PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH 
FEMININ

Milunka Lazarevici (Iugoslavia), Ta
tiana Zatulovskaia și Ala Kușnlr (am
bele U.R.S.S.), cîștigătoarele la egali
tate ale recentului turneu al candidate
lor la titlul mondial feminin de șah, 
urmează să susțină un raeci-tnrneu 
de baraj pentru desemnarea viitoarei 
adversare a actualei campioane a lu
mii, Nona GaprindașvilL S-a stabilit 
ca această nouă întrecere să se dispute 
pînă la sfîrșitul anului. Există o pro
punere a federației de specialitate din 
Iugoslavia ca „msci-turneul celor 3" 
să fie organizat în două etape, la Bel
grad și Moscova. 

saipra acestui fapt, dar jucătorul nu și-a 
schimbat tricoul". Ziarul nostru s-a mai 
ocupat de această problemă și socotește 
că e de datoria federației de speciali
tate să intervină din nou, hotărît, 
pentru curmarea acestei practici.

Despre nerespectarea altei dispoziții 
a F. R. Fotbal scrie în observațiile sale 
făcute cu prilejul meciului Vagonul 
Arad — Știința Timișoara arbitrul Gh. 
Ștefănescu din Vișeu: „In incinta te
renului a pătruns un numeros public, 
încălcîndu-se în acest fel instrucțiunile 
F.R.F. privind accesul unor persoane în 
terenul de joc".

Alte însemnări ale arbitrilor privesc 
etica jucătorilor, modul cum se 

comportă în întrecere. De pildă, N. Mo- 
goroașe — Craiova, conducătorul jocu
lui Știința Timișoara — Minerul Lu- 
peni a constatat că „jucători cunoscuți 
ca Manolache, Lereter, R. Lazăr, Mir
cea Popa de la Știința, Sima și Țur- 
can de la Minerul își apostrofează în 
timpul jocului colegii mai tineri pentru 
unele greșeli, fără a-și recunoaște însă 
propriile lor lipsuri". El propune: „mai 
multă muncă educativă cu jucătorii am
belor formații, arătîndu-li-se ce înseam
nă o comportare tovărășească, cole
gială". Tov. Gh. Bădulescu — Bucu
rești, care a condus partida Gaz metan 
Mediaș — Recolta Cărei, pe lîngă re
marca „foarte sportivă atitudinea pu
blicului", consemnează faptul că echipa 
Gaz metan era slab pregătită din punct 
de vedere fizic: „spre sfîrșitul jocului 
medieșenii au dat vădite semne de o- 
boseală, întrebîndu-mă de nenumărate 
ori cît mai e de jucat și spunîndu-mi 
că... nu mai au resurse..."

...Interesantă această călătorie In lu
mea foilor de arbitraj. De observațiile 
conducătorilor de jocuri ar trebui să 
țină seama conducerile echipelor, an
trenorii și, firește... jucătorii.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimmnmmimiiiiimiiimmiiimmiiiiimimiiiiiiiiiiimiiiiuimiiiimmimiimiimimimiiiiiimiimmiiimimimiiiiiimmiii

CALEIDOSCOP OLIMPIC
• O fotografie de avancronica o- 

limpică din ziarul francez L’Equipe 
a avut efecte... sonore tocmai în Ja
ponia. Sportivul francez Aimar era 
prezentat ținînd un splendid pește 
prins, chipurile, în orele libere. Ja
ponezii au identificat însă imediat un 
crap aurit dintre cei care populează 
exclusiv un bazin din grădina vilei 
imperiale, situată în imediata apro
piere a satului olimpic de la Ila- 
chiogi...

• Boxerul polonez Artur Olech a 
fost selecționat în urma victoriei asu
pra fratelui sau Zbigniew, care, de 
altfel, participase acum un an la 
Săptămînă sportivă internațională, re
petiția generală din 1963 a J.O. „Gu
rile rele* susțin că și consiliul de 
familie a avut un cuvînt greu de spus: 
era rîndul lui Artur să vadă Japo
nia!

• Ziariștii americani au fost, poate, 
cei mai surprinși de victoria lui Mills 
în proba de 10.000 m plat și, bine
înțeles, l-au asaltat (cu pretenții de 
prioritate) după victorie. „De trei 
săptămîni de cînd sînt aici, n-ați ve
nit unul măcar, a spus Mills zîm- 
bind. Acum, v-ați năpustit toți... E 
drept că în felul acesta m-arn putut 
pregăti în liniște!"

• Organizatorii au considerat că nici 
un sacrificiu nu e de prisos pentru 
ca drapelele să fluture și în... săli. 
Numai în sala de lupte s-au instalat

Concurs internațional la Ploiești
Iubitorii sportului cu motor din Plo

iești vor avea ocazia, miine dimineață, 
să-i vadă la lucru pe specialiștii vitezei 
pe circuit din țara noastră. Ei se vor 
întrece cu soprtivii italieni, invitați de 
asociația Locomotiva din localitate. 
Primul start se va da la ora 10. Cla
sele de capacitate la care se va alerga 
sînt cele la care s-a concurat și du
minică la București : 125, 175, 250, 350 
și 500 cmc. Alături de motocicliștii 
oaspeți, Luciano Garagnani și Franco 
Fame (Italia), vor evolua mai muiți 
alergători romini de valoare din ora
șele București, Ploiești, Brașov, Cîm- 
pina și Sibiu.

Din lista participanților, pentru acest

Motociclism, fotbal, călărie!
(Urmare din pag. 1)

chipe sînt formate din jucători care 
și-au încheiat de curind activitatea. Ei 
vor dovedi, fără îndoială, că sînt încă 
în plenitudinea forțelor. Va fi o adevă
rată reeditare a atît de disputatelor 
partide dintre echipele cluburilor Steaua 
și Dinamo. Cine va învinge ? Eu cred 
că Steaua 1“

Cum era și firesc, i-am solicitat și lui 
V. Călinoiu o declarație: „Sînt de a- 
cord cu ce-a spus Apolzan. în afară de 
pronostic, fiindcă eu sînt convins că 
va cîștiga Dinamo...**

DOUA INTERESANTE PROBE 
DE CĂLĂRIE

Maeștrii sportului călare vor parti
cipa la două probe dotate cu premii. 
Se va desfășura mai întîi proba de șta
fetă la care vor lua startul echipele 
cluburilor sportive Dinamo, Steaua și

în acest scop ventilatoare în valoare 
de 2.500 de dolari!

• „Oyasumi!" — noapte bună în 
limba japoneză — era în fiecare seară 
ultima inscripție luminoasă care a- 
părea pe tabelele electronice de la 
fiecare bază sportivă olimpică.

• Adriano Rodoni, președintele 
U.G.I. (Federația Internațională de 
Ciclism), a vrut să facă un wtur“ de 
recunoaștere a traseului pe care urma 
să se dispute proba ciclistă contra cro
nometru. Oamenii de ordine au fost 
însă intransigenți și nu l-au lăsat cu 
nici un preț. „Avem dispoziție de la 
U.C.I." au spus ei...

* • Frații poloiști Anton și Alfred 
Vandorp au fost... adversari în me
ciul Olanda—Statele Unite. Alfred, 
care locuiește la Amersford, în Olanda, 
s-a întîlnit la Tokio cu fratele său 
Anton, emigrat acum 8 ani în S.U.A., 
jucător la clubul califomian „El Se
gundo" și selecționat în reprezentativa 
Statelor Unite.

• In cursele cicliste de pistă, căș
tile pentru cicliști sînt obligatorii. 
Organizatorii au avut însă mult de 
furcă cu... indienii, care nu au vrut 
să renunțe la turbanele lor. Zadarnic 
au căutat organizatorii să explice că 
turbanele nu pot ține locul căștilor. 
Pînă la urmă, tot indienii au „ieșit 
învingători44: și-au pus căștile, dar 
peste ele și-au înfășurat tradiționalele 
lor turbane... 

concurs, am reținut •’îțiva dintre cei 
mai îndreptățiți să aspire la primele 
locuri în clasamentele pe clase. Prin
tre aceștia se numără maeștrii spor, 
tul ui: Gheorghe Voiculescu (Steaua), 
Mircea Cernescu, Ludovic Sabo și Io
sif Popa (Dinamo Buc.), precum și a- 
lergătorii Gheorghe Dragotă și Romu
lus Jurcă (Steaua), Constantin Pes- 
caru și Paul Miilner (St. roșu Brașov), 
Florian Ștefan și Ștefan Chițu (Loco
motiva PI.), Ion Lăzărescu, Mihai Ter- 
mentu și Cicerone Coman (Cîmpina).

Azi, începînd de la ora 9 dimineața, 
va avea loc antrenamentul oficial pe 
traseul de concurs.

Știința. Apoi, va avea loc o întrecere 
individuală, eliminatorie, pe două par
cursuri identice. Ambele probe sînt deo
sebit de spectaculoase

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR

„Duminica sportivă" de pe stadionul 
Dinamo are următorul program:

• Ora 9.30: concurs internațional 
de obstacole (motociclism)

• Ora 11.00 : meciul de fotbal 
Steaua — Dinamo

• Ora 12.25: concurs de călărie.

DIFUZAREA BILETELOR

Biletele pentru această manifestație 
sportivă s-au pus in vînzare la casele 
obișnuite. La întreceri vor avea acces 
posesorii următoarelor legitimații eli
berate de UCFS : roșii și maro in 
piele, verzi (ziariști) în dermatin.

• In finala pentru locurile 3—4, 
în proba de sabie pe echipe, francezii 
au pierdut medalia de bronz dintr-o... 
greșeală de calcul. înaintea ultimului 
meci, echipa Poloniei conducea cu 
8—7. Pe planșă au apărut în ultimul 
meci, Jerzy Pavlovski și „bătrînuT* 
Lefevre, în virstă de 43 de ani. An
trenorul echipei Franței ia spus a- 
cestuia, înainte de meci, că în caz 
de victorie, echipa Franței va ocupa 
locul III. Intr-adevăr, Lefevre a în
vins cu 5—4 și scorul pe echipe a 
devenit egal (8—8). Dar... Polonia a 
cucerit locul Ill, pentru că la tușe 
rezultatul i-a fost favorabil cu 50— 
49. Pavlovski, care auzise înainte de 
meci sfatul antrenorului francez, a 
replicat în glumă: ..Pe viitor nu strică 
să aveți un contabil44.

• Golgeterul turneului olimpic de 
fotbal este centrul înaintaș Ferenc 
Bene din echipa Ungariei, care nu a 
împlinit încă 20 de ani. El a înscris 
12 goluri din cele 21 ale echipei 
sale.

• Campionul olimpic de judo la 
toate categoriile, olandezul Anton 
Geesing, este în vîrstă de 33 de ani, 
are 120 kg. ți o înălțime de 1,92 m. 
Primul mare succes l-a obținut la Pa
ris în 1962 cînd a devenit campion 
mondial, după ce cîștigase 20 de tit
luri de campion al Europei.
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