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3:44,2 Zoltan Vamo> (R. P. Romînâ) i, . . i" ' ~ . - ... .
_______  Manglaras (Grecia)

79,96 Alexandru Bizim (R. P. Romînâ)
41,4 Grecia (Komitucfs, Katsibardis, Kormalis, Georgopoulos}

6.955 Stoian Skivkov (R. P. Bulgaria)
7,12 m- 12,58 m- 1,98 m- 51,0 sec- 15,1 seo- 36,64 m- 3,80

ob. 8:52,6 Giorgios Papavasiliu (Grecia)
7,51 Dimitrios Mang la ras (Gr

m

sec-

FEMEI
Ioana Petrescu (R. P. Romînâ)

5,77 Polina Țolikofer (K P. Bulgaria) 
15,20 Ano Coman (R. P. Romînâ)

CLASAMENTUL PE ȚARI 
BĂRBAȚI

24,9

1. R. P. Romînâ
2. R.P.F. lugoslovia
3. R.P. Bulgaria
4. Grecia
5. Turcia

Ir

v.

99 p 
61 p 
56 p 
54 p 
22 p

FEMEI
1. R. P. Romînâ
2. R.P. Bulgaria
3. R.P.F. Iugoslava
4. Turcia

54 I» 
3» p

i -a p>
4 p

Atletii romîni au dominat și întrecerile zilei
0 Tabela de recorduri a R.P.R. din nou modificată s AI. Bizim (79,96 m Ia suliță), Ana Coman (ÎS,20 m 
la greutate), Sorin loan (7,44 m la lungime), Victor (Încă (6.773 p la decatlon) • Vamoș și Ioana Pe

trescu, învingători pentru a doua oară £ Au fost înregistrate 6 noi recorduri balcanice • Atleții 
romîni au cîștigat patru titluri, grecii trei, iar cei bulgari două

Jocurile Balcanice de ailetism au 
continuat ieri in aceeași atmosferă 

; sărbătorească, în același spirit de 
prietenie între participant. 35.000 

' de spectatori au fost martorii unor 
• întreceri atletice de calitate, solda- 

te ou un excelent bilanț: 6 recor
duri balcanice și . unul egalat, 9 

, recorduri naționale și unul egalat.
Este evident că cea de a XV 111-a 
ediție a Jocurilor Balcanice, pe 
care o găzduește în aceste zile 

. Capitala țării noastre, reprezintă 
'ea mai puternică dintre toate edi- 

ile acestei mari competiții atle
tice.

■ Și ziua a doua a întrecerilor 
; , ne-a adus satisfacția unor rezul-
■ taie deosebite obținute de atleții 
, noștri. Comportarea lor ă făcut ca 
'•■ la capătul probelor de ieri avan- 
' tajul cucerit de echipele R.P. Ro

mine în ajun să fie sporit: echipa, 
noastră masculină conduce acum 
cu 38 de puncte față de cea. a

■' Iugoslaviei, iar echipa feminină 
are un avantaj de 15 puncte țață 
de cea a Bulgariei. Se conturează

i tot mai clar victoriile finale ale 
' ambelor echipe ale tării noastre la 

cea de a XVIII-a Balcaniadă.
Ieri a fost o zi bună șl pentru, 

atleții greci oare au cucerit trei 
titluri prin Papavasiliu, Manglaras 
și ștafeta de 4Ș<.100 ,m. De ase- 

< menea, echipele Bulgariei au re- 
! purtat primele victorii, prin Stoian 
i Slavkou șl Polina Țolikofer.

Astăzi, Jocurile vor lua sfîrșit. 
"'ntem convinși că și ultima zi de 

treceri va prilejui noi rezultate 
Ide valoare, va aduce noi succese 

ale at’.eților romîni.

Al doilea titlu 
>. pentru Ioana Petrescu I

Cursa da 200 m femei a semănat 
perfect cu cea pe 100 m, din ajun. 
Pînă și ordinea primelor trei clasate 
este aceeași. Victoria Ioanei Petrescu, 
mult mai problematică de data aceasta 
(Sikovec și Kolarova realizaseră în 
acest sezon 24,8 sec, S im ici 25,0 sec, 
în timp ce campioana noastră doar 
25,2 sec) a fost totuși la fel de clară 
și de faimoasă. Ioana Petrescu a con
dus încă de pe prima parte, ieșirea 
din turnantă găsind-o cu un avantaj 
de cîțiva metri, pe care avea să-l 
păstreze. In felul acesta Ioana Pe
trescu a cucerit cel de al doilea titlu 
de campioană balcanică, fiind pe 
punctul de a reedita (în cazul unei 
victorii a echipei noastre și în ștafeta 
de 4X100 m) splendida triplă victorie 

’Aceasta este fotografia sosirii în cursa de 200 m femei, ciștigată de Ioana Pe
trescu. Ea a fost realizată cu ajutorul aparatului rominesc de înregistrat sosirile 
t,Telesid". De remarcat faptul că toate concurentele din fotografie, au fost în- 

k. fegistrate pe peliculă in momentul trecerii lor peste linia de sosire.

obținută cu doi ani în urmă la Atena. 
REZULTATELE TEHNICE. 1. 1OA. 

NA PETRESCU (R) 24,9 sec — re
cord balcanic și record al R.P. Ro
mine egalat, campioană balcanică; 2. 
Olga Sikovec (I) 25,2 sec; 3. Snejana 
Kerkova (B) 25,2 sec; 4. Nada Stndci 
(I) 25,3 sec.; 6. Veseli na Kolarova 
(B) 25,3 sec; 6. Gabriela Luță (R) 
26,0 sec.

Punctajul probei: Iugoslavia 8 p; 
R.P. Romînâ 7 p; Bulgaria 6 p.

A doua victorie a Iu* Zoltan Vamoș

După excelenta comportare avută în 
prima zi a întrecerilor în cursa de 
800 m, am așteptat cu firească ne
răbdare evoluția excelentului nostru 
a’ergător Zoltan Vameș și în cursa 
de 1.500 ni în care a luat startul ieri. 
Speranțele noastre, ca și ale tuturor 
spectator.lor, au fost pe deplin îm
plinite nu numai de splendida victo
rie obțină de. Vamoș într-o cursă în 
care — ca și în ajun — a condus din 
,,cap în ,cap“, ci și de frumosul succes 
înregistrat de tînărul Andrei Bara- 

,baș, care a încheiat întrecerea pe lo
cul doi, înaintea unor adversari pu
ternici și rennmiți.

Imediat după pocnetul pistolului 
Vamoș țișnește în fruntea gruplui de 
alergători, urmat îndeaproape de a- 
lergâtorul grec Depastas. După pri
mul tur de pistă. Vamoș se menține 
în frunte, iar Barabaș trece al doi
lea. Ii urmează Depastas, Onel, Cu- 
lar etc. In aceeași ordine se trece și 
la 800 m, numai că plutonul a fost 
resfirat din cauza ritmului rapid im
pus de Zoltan Vamoș. La intrarea 
în ultimul tur Vamoș, Barabaș și De
pastas se distanțează de ceilalți. Cu 
200 ni îngințea sosirii Vamoș își jn- 
cJpe finișul care avea să-i asigîire o 
Victorie clară de tot, La intrarea în 
linia dreaptă Depastas îi depășește 
pe Barabaș și lasă impresia că va 
ocupa locul doi. Dar această impresie 
n-a durat decît ...cîteva secunde, de
oarece Barabaș găsește resurse și 
își întrece adversarul.

REZULTATELE TEHNICE: 1. ZOL
TAN VAMOȘ (R) 3:44,2 — campion 
balcanic; 2. Andrei Barabaș (R) 
3:46,6; 3. Evanghelos Depastas (G) 
3:46,7; 4. Muhareem DaUcilăci (T) 
3:48,6; 5. Simo Vazlci (1) 3:49,2; 6. 
Dimitrios Konstantinidis (G) 3:49,2; 
7. Cahit Onel (T) 3:55,4; 8. Dimiter 
Stojanov (B) 3:56,4; 9. Manuș Dimi
trov (B) 4:02,4; 10. Leo Cular (I) 
'4:04,8.

PUNCTAJUL PROBEI: R. P. Ro- 
mînă 11 p; Grecia 5 pi Turcia 3p; 
Iugoslavia 2 p.
Alexandru Bizim la 4 cm de 80 m I

Maestrul sportului Alexandru Bi
zim și-a respectat și depășit pro-

Alexandru Bizim are toate motivele să fie fericit de succesul înregistrai 
la aruncarea suliței.

A.

Recordul Stadionului Republicii 
la aruncarea suliței (80,47 Sîdlo, 
1956) a... tremurat ieri după a- 
miază... Intr-adevăr, sulița pornită 
din mîna lui AL. BIZIM s-a apro
piat în zbor amenințător de linia 
albă a celor 80 m., qăzînd în ime
diata sa apropiere. L-ani întrebat 
pe noul recordman balcanic dacă

4- jnaipte .de concurs era convins că 
Ț poate obține o asemenea perfor-

mantă.
„Da și nu... — rie-ă răspuns

misiunea făcută: nu numai că s-a 
apropiat de acel 79,91 m de la cam
pionatele republicane (performanță 
care îl situa pe locul 7 în ierarhia 
mondială a probei), ci a dat chiar 
cu 5 cm peste acest rezultat, sta
bilind astfel un nou record republi
can. Bizim a arătat-o de la prima 
aruncare — 78,40 m — că este în 
formă excelentă. Emoțiile spectatori
lor au crescut însă văzînd, la cea 
dg a doua încercare, sulița pornită 
din mîna lui Bizim înjigîndu-se la 
banda albă ce marca 80 m. Va fi 
nou record ? A trecut oare Bizim 
de granița consacrării mondiale — 
180,00 jn\? Rezultatul măsurătorii 
siîrnește entuziasm: da, este un 
nou record al R.P.R. și totodată un 
nou record balcanic. Dar granița ce
lor 80 m nu s-a lăsat încă învinsă, 
mai sînt doar 4 cm pînă la ea. Ori
cum, evoluția campionului balcanic 
a dat multe speranțe că în curtad 
recordul țării va măsura peste 80 m. 
Iar dacă performanța va fi reali
zată tot pe stadionul Republicii, 
n-ar fi exclus să fie măi bună și 
decît 80,47 m, record al stadionului 
pe care au aruncat Sidlo și Da
nielsen, Kuznețov și Macquet. Tîbu- 
lenko și Kopyto...

Lupta pentru locul 2 a dat cîștig 
de cauză aruncătorului bulgar To
palov, cu un rezultat bun : 73,46 m, 
obținut din prima încercare. Este de 
semnalat că la a 6-a încercare, iu
goslavul Miletici . a aruncat peste 
79 m, dar sulița necăzînd cu vîrful 
pe pămînt și nelăsînd nici o urmă, 
încercarea a fost — conform regu
lamentului — anulată.

REZULTATELE TEHNICE: 1. 
ALEXANDRU BIZIM (R) 79,96 m 

—■ record balcanic și record al R. P. 
Romîne (78,40 m; 79,96 m; 78,47 m; 
72,03 m; 69,00 m; 70,10 m) cam
pion balcanic’, 2. M. Topalov (B) 
73,46 m; 3. B. Miletici (I) 70,79 m;
4. M. Pavlovici (I) 69,35 m; 5. Gh. 
Popescu (R) 67,27 m; 6.M. Anyfan-

IN LUPTA cu... 80 m •4 ► 
Bizim. Eram cam nesigur, după re- ’; 
zultatul mai slab de la Torino, da- ” 
torat in mare parte unei răceli, •* 
care mi-a dat o stare fizică proastă ’ " 
Dar astăzi m-am simțit perfect și ■ ■ 
am avut o mare dorință de a cîș- “ 
iiga. Și era cit pe aci să trec de ■ • 
linia celor 80 m. pe care o... tin- ’; 
tesc de la începutul anului. Sper ' i 
că la viitoarea ocazie — și mă - ■ 
gîndesc la apropiata intilnire cu ~ ț 
Danielsen, în meciul cu Norvegia - ■ 

'SSTsTo trec insfirșitt" "

takis (G) 62,09 rn; 7. St. Pav
lov (B) 59,55 m.

PUNCTAJUL PROBEI: R. P. Ro- 
mînă 8 p ; Iugoslavia 7 p; Bulga
ria 5 p; Grecia 1 p.

Prima victorie a sportivilor 
bulgari

Cîștigătoarea trecutelor ediții ale cam
pionatelor ba'canice la proba de sări
tură în lungime femei, Paulina Țol ko- 
fer, și-a păstrat titlul, dar după o în
trecere în care a trecut prin multe 
emoții. Intr-adevăr, pînă înaintea ulti
mei șăr.ițuri reprezentanta noastră Ma
ria Pândele avea și ea o performanță 
egală cu cea â 'sarTtoărel bulgare 
(5,69 m) realizată în cea de ă patra 
încercare), și ne dădea sneranțe într-o 
victorie. Concentrîndu-se la cea de a 
șasea săritură, reprizentantă R. P. 
Bulgaria a reușit un valoros 5,77 m. 
cu care a cîștigat proba, a egalat re
cordul balcanic (deținut tot de ea) și 
a adus țării sale prima victorie din 
această ediție a Jocurilor Balcanice. 
O comportare remarcabilă este și cea 
a Sandei Grosu (locul 3) cu 5,52 m.

Rezultate tehnice: 1. PAULINA
ȚOLIKOFER (B) 5,77 m (record bal
canic egalat) — campioană balcani
că ; 2. Maria Pândele (R) 5,69; 3. 
Sanda Grosu (R) 5,52 m; 4. Deana 
lorgova (B) 5,43 m; 5. Stefica Kraut- 
haker (I) 5,21 m; 6. Onel Aycan (T) 
5,09 m; 7. Ana Sunaric (I) 4,95 m.

Punctajul probei : R. P. Bulgaria 
9 p; R. P. Romînâ 9 p; Iugoslavia 2 
p; Turcia 1 p.

Draga Stamajcici conduce după 
S probe de Dentation.

Deși inițial anunțase că nu va hia 
pwte la pentatlon, atleta iugoslavă 
Draga Ștamejcici s-a prezentat tgs 

tuși ieri dimineață la ștartul acesteît 
probe în care deține recordul balca-il 
nic și a cucerit titlul de campioană’ 
balcanică la Atena și la Sofia.

Duminică dimineața s-au desfășura!,' 
primele trei probe. Iată rezultatele* 
înregistrate cu acest prilej:

Draga Stamejckă (I) 2.499 p
(greutate — 11,98 m; înălțime — 
1,44 m; 200 m — 25,6); 2. Aurelia. 
Sîrbu (R) 2.340 p (11,00 m — 1,44 m 
26,7 sec); 3. Irene Skrejanec (I)1 
2.318 p (10,62 m — 1,50 m — 27,5 
sec); 4.Penka Kirilova (B) 2.245 p 
(11,42 m — 1,40 m — 27,7 sec);
5. Țvetana Vasilieva (B) 2.184 p 
(8,96 m — 1,47 m — 27,2 sec) f
6. Eda Knall (R) 2.151 p (9,95 m— 
1,44 m — 28,2 sec).

Ana Coman a bătut de 3 ori recor
dul republican |i de 5 ori pe cei 

balcanic !

Rareori se întîmplă ca un atlet sa 
bată de trei ori în cadrul aceluiași 
concurs recordul țării sale. De altfel, 
nici nu prea ne amintim ca vreo a-, 
semenea performanță să fi fost reali
zată pe stadioanele noastre. Și to
tuși, ieri. Ana Coman — deținătoarea 
recordului de 15,02 m. — ne-a oferit 
nu numai această performanță cu to
tul neobișnuită ci și — firește —• 
satisfacția de a vedea crescînd recor
dul nostru la greutate fete cu încă 
18 cm. încă de la prima aruncar® 
(15 m) Ana Coman a lăsat să se în
trevadă avalanșa de recorduri ce a- 
vea să urmeze. Și iată apărînd pe ta
belă mai întîi un nou record de 15,17 
m (aruncarea a 3-a) apoi un 15,19 n» 
și în ultima aruncare un 15,20 m, ci
fră cu care valoroasa noastră arun-

ANA COMAN
cătoare stabilește un nou record repu
blican șl balcanic, îndeplinind tot
odată și norma olimpică pe acest an.

Dintre celelalte participante au 
concurat remarcabil Milena UseniK 
care a aruncat 14,51. Constantă peste 
13,50 m, Erika Scherer a ocupat fi
nalmente locul 5.

De remarcat că Ana Coman cîștigă 
pentru a treia oară titlul de campioa
nă balcanică și că în acest concurs 
ea a bătut de 5 ori vechiul record 
balcanic de 14,61.

Rezultatele tehnice: 1. ANA CO
MAN (R) 15,20 m (record balcanic 
și al R.P.R.) — campioană balcanică;
2. Milena Usenik (l) 14,51 m; 3. Țve
tana Asenova (B) 14,37 m; 4. Lidia 
Saramovici (B) 14,14 m; 5. Erika

[Continuarg în pag. a 2-a^‘



O COINCIDENȚĂ INTERESANTĂ

ta actndla ediție a J.B. mai 
nuilți campioni și-au păstrat titlu
rile. Dar ca nu numai persoana 
cîștigătorului, dar și performanța 
să fie aceeași — aceasta s-a în- 
t'mp'at numai săritoarei In lun
gime, POL1NEI ȚOLIKOF.'îR. A- 
tleta bulgară a cîștigat la Bucu- 
rești„cu 5,77 m„ exact așa cum 
reușise și anul trecut, la Sofia.

,,/lm avut destule emoții — ne-a 
declarat Polina Țolikofer. Ro- 
mîncele se prezentau la start cu 
performanțe mai bune dealt ale 
mele și hi general lupta se anunța 
foarte echilibrată, Ceea ce s-a Și 
intimplat, eu reușind performanța 
mea abia la ultima încercare. Silit 

, fericită mai ales pentru că am a- 
dus echipei țării mele prima vic
torie in concurs și — cum se spune 
— am sparj gheața... Sper cp to
varășii mei de .echipă mă vor 
imita /".

Dorința Poliriei s-a împlinit. Cî- 
teva ore mai tîrziu, la lumina re- 

' HccfoareTdr; decatlorifstul Stoian 
Slaykțjy. cucerea primul Joc în 
grfiltia întrecere a celor 19 probe, 
adticînd ecbbi'i bulgare un nou 
succes. .

(Urmare din pag. 1)

Scherer (R) 13.87 m; 6. Maria Rado- 
sovljavic (I) 13,47 m.

Punctajul probei: R.P.R. 8 p; R.P. 
Bulgaria 7 p ; Iugoslavia 6 p.
Giorgios Papavasiliu, pentru a 5-a 

cară campion balcanic
Spectaculoasă prin definiție, cursa 

de 3.000 ni obstacole a avut ieri și 
o desfășurare pasionantă, care a fă-, 
cui ca ,,tribunele" s-o urmărească cu 
mare interes, din primul și pînă în 
ultimul moment. Pînă la jumătate' 
din distanță, conducerea a avut-o un 
„trio" alcătuit din Peev, Hafner și 
Papavasiliu. Reprezentanții noștri 
Aioanei și Florea alcătuiau un al 
doilea grup, la 40—50 m în urmă. 
La 2000 m, Hafner rămîne din plu
tonul fruntaș. Sezisînd clipele grele 
prin care trece alergătorul iugoslav, 
Florea schimbă alura, se desprinde 
de Aioanei și îl ajunge pe Hafner. 
La intrarea în ultimul tur de pistă, 
situația se prezenta astfel: în frun
te Papavasiliu; la 10 m în urma 
lui Peev; la mică distanță Florea, 
avînd fi m înaintea lui Hafner ; 
după a'.ți cîțiva metri Aioanei. In 
prima turnantă, Aioanei reface dis
tanța care îl separa de Hafnor, îl 
depășește, iar apoi trece și de Fio 
rea. Cursa pare încheiată, iar aler
gătorii noștri siguri de locurile 3 și 
4. Iată însă că în ultima turnantă, 
găsind resurse nebănuite. Hafner 
.sprin țaazii, înfrepîndu-i pe ultimii 
50 m atît pe Florea cît și pe Aioa
nei. Avșni injpresia că alergătorii 
noștri nu și-au coordonat acțiunile 
în aceasta cursă. Ei p-au știut să 
colaboreze pentru a folosi la maxi* 
miim momentul de slăbiciune al a* 
lergătorului iugoslav. Reproșul i-1 
adresăm în primul rînd lui Aioanei, 
atlet cu o bogată experiență interi 
națională, Timpurile înregistrate însă 
de Aioanei și Florea sî-nt nesperaț 
de bune: pentru Aioanei cel mar

■ bpn rezultat al sezonului, pentrrț 
Florea un . excelent recgrd personali

Rezultate : 1. GIORGIOS PAPA
VASILIU (G) 8:52,6 (record balca
nic), campion halcahic ; 2. I. Peev 
<B) 8:56,6 • 3. F. Hafner (I) 8:57,6; 
4. C. Aioanei (R) 8:58,4; fi. V. Flo
rea (Rj 8:59,4; 6. N. Soloviov (15) 
9:13,2; 7. S. Subotici (I) 9:48,6.

Punctajul probei: Grecia 6 p; 
R. P. Bulgaria 6 p; R. P. Romînă 
5 p ;’ Iugoslavia 4 p.

• Echipa Greciei a cîșt'gat ștafeta 
de 4x100 m bărbați.

Conform previziunilor, ștafeta 4X160 
tn bărbați a p-rilejuit o luptă ’extrem 
de echilibrată, la capătul căreia a în
vins echipa Greciei. La fel de bine 
putea însă cî.știga oricare dintre e- 
chipele clasate pe primele 4 locuri. 
La început, conducerea a aparținut 
echipei iugoslave, mulțumită avansului 
luat de Lorger la primul schimb, în 
fața lui Enache, Komitudis și Kolev. 
Schimbul doi (Măgdaș — Katsibardis 
— Starcev — Grujici) găsește în a- 
vantaj echipa Greciei, înaintea echi
pelor Iugoslaviei, R.P. Romîne, Bul
gariei. Ih schimbul 3, pe turnantă, 
tinărul nostru atlet Valeriu Jurcă face 
o cursă excepțională, refăcînd terenul 
pierdut și predînd ștafeta înaintea tu- 
iuror, lui Eugen Lupșa. Forțele sînt 
însă inegale: Lupșa are de luptat cu 
Ceorgopou'.os și Bîcivarov. Avansul

Î* Materiale redactate de: C. AN-Î
ȚONESCU, V. CHIOSE. C. MA-f 

^COVEI, I. MANOLIU. C. RADU, Ț 
-t R. VILARA și R. VOJA.
± Fotografii : B. CIOBANU, I. Ț 
■[MIHAICA și TH. ROJBU. J

f + EL

s-a dovedit insuficient pentru a ne 
asigura victoria. Locurile II și III au 
fost decise abia după developarea fo
tografiei sosirii. In general, echipa 
noastră a făcut o cursă bună și dacă 
n-a cîștigat, a reușit în schimb să se 
claseze înaintea formației iugoslave, 
sporind ,, zestrea" punctelor în plus 
ale reprezentativei noastre în clasa
mentul general.

REZULTATE TEHNICE: 1. GRECIA 
(Komitudis, Katsibardis, Korraalis, Ge- 
orgopoulos) 41.4 sec — record balca
nic și record grec, campioană balcani
că; 2. R.P. Bulgaria (Kolev, Starcev, 
Kirilov, Bîcivarov) 41,6 sec; 3., R.P. 
Romînă (Enache, Măgdaș, ‘ Jurcă, 
Lupșa) 41,6 sec; 4. Iugoslavia (Lor
ger, Grujici, Snaji^r, Lcsck) 41,8 sec; 
4. Turcia (Onur, Yalcin, Yordanjdis, 
Kocâfe) 44,9 sec. .

PUNCTAJUL PROBEI: Grecia 12 p; 
R.P. Bulgaria 10 p; R.P. Romînă 8 
p; R.P.F. Iugoslavia 6 p; Turcia 4 p.

La lungime băieți, nci recorduri 
ale Greciei și R- P. Remîne

Cea de a patra încercare, a fost 
aceea care a decis în proba de săritu
ră în lungime băieți, ‘ordinea "prime
lor 3 locuri ale probei. Intr-adevăr, 
în această săritură, Manglaras, So
rin loan și Ivan Ivanov și-au stabilit 
cea mai bună cifră din concurs, ur- 
.cînd — în această ordine — pe po
diumul învingătorilor. Demn de men
ționat este faptul că sportivul grec 
a stabilit nu numai un nou record 
balcanic (el a depășit cu 14 cm. ci
fra de anul trecut a bulgarului Ma- 
rirțov), ci și un nou record al țării 
sale (în săritura a Ill-a realizase, 
primul record 7,43 m), întrecînd ast
fel o cifră care figura pe tabelul re
cordurilor Greciei de peste 21 de anii

Reprezentantul nostru Ion Sorin a 
realizat și el un nou record republi
can, superior cu -11 cm. celui reali
zat în 1954 de Ion Wiesenmayer, 
ocupînd în această probă un- foarte 
bun loc secund. Concurenții bulgari

DIMITRIOS MANQLARA's

PRIMA MARE SATISFACȚIE 
SPORTIVĂ ..

Sportivii din delegația Greciei 
care nu se aftau în probele de con
curs au constituit o „galerie" ad- 
hoc în tribuna rezervată atlețilpr, 
care se „manifesta" prompt ori de 
cite ori sportivii eleni se remar
cau prin rezultate bune. Succesul 
lui Dimitrios Manglaras în proba 
de săritura în lungime a fost pri
mit însă cu cea mai mare satis
facție de către toți compatrioții săi. 
Aceasta fiindcă tinărul sportiv a 
stabilit un noa record al Greciei 
și a devenit campion și record
man balcanic. Ne-am adresat și 
noi proaspătului recordman al Gre
ciei, pe fața căruia stăruia ferici
rea, pentru a n? împărtăși cîteva 
impreșii.

„Sini foarte fericit că am deve
nit campion balcanic. Este prima 
competiție internațională de am
ploare și, se înțelege, prima Bal
caniadă, la care îmi măsor for
țele cu asemenea atlcți valoroși. 
Sînt bucuros că am întrecut un re
cord care „trăia" din afiul.., 1938!. 
Sincer vorbind, nu mă așteptam să 
realizez această performanță și nici 
să ocup primul lor. Rezultatele de 
piuă acum nu-mi dădeau nici mă
car dreptul să sper la aceasta. A- 
cum, după ce am urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului, e fi
resc să mă bucur nespus și, să... 
sper la rezultate și mai mari. E 
primp mea mare satisfacție spor
tivă".

Seara, cînd întunericul își făcuse 
loc și în tribunele Stadionului Re
publicii, Manglaras mai păstra 
încă în brațe buchetul de flori, iar 
pe față zîmbetul satisfacției deose
bite pe care o încercase..; 

au ,,venit" grupați (subliniem’ locul 
4 al decatlonistnilui 16-lavkov), iar 
cel de-al doilea concurent romîn, 
Valeriu Jurcă și-a bătut recordul per
sonal.

REZULTATE TEHNICE : 1. DIMI- 
TRIOS MANGLARAS (G) 7,51 m
(nou record grec și balcanic) — cam
pion balcanic; 2. Sorin Ioan (R) 7,44 
m. (nou record al R.P.R.) < 3. Ivan 
Ivanov (B) 7,33 m.; 4. S. Slavkov (B) 
7,30 m; 5. Valeriu Jurcă (R) 7,19 
m.; 6.AIex. Kazantzidis (G) 7,08 m;
7. Kurt Turgay (T) 6,81 m.; 8. Djami 
Kovaci (I) 6,67 m.; 9. Branko Miller 
(I) 6,59 m. ; 10. Unsal Yalgin (T) 
6,58 m.

PUNCTAJUL PROBEI: Grecia 7p., 
R.P'.R. 7 p., R.- P. Bulgaria 7 p.

Ultimii metri a! cursei de 1500 m 
au fost decisivi pentru rezultatul 
decatlonuiui

. încheiată aseară la lumina reflec
toarelor, proba de decatlon a ținut 
încordată atenția unui numeros pu
blic, rămas în tribunele - stadionului 
pînă în clipa în carp și «ltinfăl 
concurent a trecut linia de sosire ■ în 
cursa de 1.500 m. Nu exagerăm cu 
nimic dacă vom spline că în acea
stă probă a... probelor, învingătorul 
a fost decis ne ultimii metri ai 
cursei de 1.500 m. Și pentru' a vă 
face o idee despre dramaticul final 
al întrecerii decatloniștilor vom pre
ciza că învingătorul, atletul' bulgar 
Stoian Slavkov, a cîștigat doar la 
un punct diferență 1 Era suficient ca 
atletul iugoslav Jose Brodnik să a- 
lerge mai bine cu două zecimi de 
secundă în cursa de 1.500 m sau ca 
Stoian Slavkov să parcurgă această 
distanță cu două zecimi de secundă 
mai încet și cîșfigătorul ar fi fost 
sthimbat.

Firește că îndîrjita luptă în care 
s-_au angajat, spre sfîrșitul întrece
rii, principalii' protagoniști, a dus la 
realizarea unor perforrtianțo de va
loare europeană. Astfel, campionul 
balcanic Stoian Slavkov (care cu
cerește titlul pentru a treia oară) 
reușind 6.955 de puflete. a stabilit 
un nou record al țării sale și un 
nou record balcanic. In ordine, atle
tul iugoslav Jose Brodnik — 6.954 
p. și atletul romîn Victor Cincă — 
6.773 p. au realizat și ei noi re
corduri naționale.

Alături de cei doi principali pro
tagoniști ai acestui decatlon de neui
tat, reprezentantul nostru Victor Cin
că a confirmat excelenta sa formă, 
depășind pentru a treia oară norma 
olimpică pe acest an (6.400 p.)„ și 
raalizînd un valoros record al țării cu 
6.773 p.

REZULTATE TEHNICE: 1. STO
IAN SLAVKOV (B) 6.955 p — cam
pion balcanic, record balcanic, .re
cord al R. P. Bulgaria — (110 m. 
g. — 15,1 sec.; disc — 36,64 Im.; 
prăjină — 3,80 m; suliță — 48,32 
m; 1.500 m —4:48,6); 2. Jose Brod
nik (I) 6-954 p. — record al Iugo
slaviei (15,3 sec. — 36,20 m. — 43,90 
m. — 67,16 m. — 4:34.2) ; 3. Vic
tor Cincă (R) 6.773 p. — record al 
R. P. Romîne (15,0 sec. — 34,4^ m. 
— 4,00 m. — 52,43 m. — 4:41,7) ; 
4. Mirko Kolnik (1) 6.689 p. (15,1 
sec. — 38,80 m. -*■ 4,10 m. —-53,61 
m. —- 5:20,2) ; 5. Ion Mesaroș (R) 
6.041 p. (15,5 sec. — 32,76 m. — 
3,40 m. — 50,99 m. — 4:33,8) ; 6. 
Milan Kuzma-nov (B) 5.798 p. (15,3 
sec. — 34,45 m. — 3,50 m. — 52,19 
m. — 5:14,2); 7. Orhan A1tan (T) 

•5040 p. (18,2 sec. — 29,54 m. — 
3,70 m. — 44,85 m. — 4:40,4) ; 8. 
Antonios Tritis (G) 5021 p. (16,9 
sec. — 32,71 m. — 3,20 m. — 32,52 
m. — 5:02,0) ; 9. Giorgios Kavoti- 
ras (G) 4.986 p. (16,8 sec. — 31.43 
m. — 3,60 m. — 43,64 m. — 4:42,6).

Punctajul probei : Iugoslavia 8 p; 
R. P. Bulgaria 7 p; R. P. Romînă 
6 p.

Probe care se încheie azi...
200 m: seili 1: 1. L. Kormalis 

(G) 22,1; 2. M. Grujici (I) 22,1; 3.'
1. Savel (R) 22,3; 4. M. Bîcivarov 
(B) 22.3; seria a 11-a: 1. N. Georgo- 
poulos (G) 21,5; 2. V. Snajder (1) 
2[,6 — nou record iugoslav; 3. Gr. 
Enache (R) 22,2; 4. Z. Kolev (B) 
22,6.

400 m: seria I: 1. K. Morayemos 
(G) 49,2; 2. V. Snajder (1) 49,3; 3. 
F. Ozgiiden (T) 49,5; 4. St. Mihaly 
(R) 49,7; 5. A. uincev (B) 51,0; 
seria a Il-a: 1. M. Grujici (I) 49,1;
2. Tr. Sudrigean (R) 49,6; 3. V. Syl- 
lis (G) 49,6; 4. T. Yordanidis (T) 
50,2; 5. G. Sapungiev (B) 51,0.

110 iu g: seria 1 : 1. S. Lorger (I) 
14,5; 2. M. Ursac (R) 14,8; 3. G. 
Kaburov (B) 14,8; 4. D. Skourtis (G) 
15,0; seria a Il-a: 1. G. Marsellos 
(G) 14,4; 2. M. Petrusici (I) 14,5;
3. T. Ardeleanu (R) 14,7; 4. N. Vlad- 
koy (B) 15,3,

Pronosticuri,.. Pronosticuri
Campionii ediției 1958 a J.B. despre probele ultimei zile

VIKTOR SNAJDER: ,.Avem mare 
nevoie de punctele de la 400 m I"

„Cu unul din principalii 
mei adversari în cursa de 
400 m, romînul Sudrigean, 
m-am întîlnit de curînd 
la Torino. Eu am ieșit 
primul, el al 5-lea. Totuși, 
Sudrigean este capabil de 
un rezultat mult mai bun- 
decît acel 48,2 sec. din

finala de la Universiadă, De altfel, 
în semifinale el realizase 47,8 sec. 
Prevăd că aici, la București, îmi va 
da o replică dîrză. Pentru locurile 
următoare, luptă ou șanse egale com
patriotul meu Grujici — 47,8 sec. și 
grecul Siilis/r— 47,9 sec. Personal aș 
vrea ca eu și Grujici să ocupăm pri
mele locuri. Echipa noastră are mare 
nevoie de punctele pe care i le putem 
aduce' Ia 400 m 1“

SNEJANA KERKOVA: „Pista sta
dionului Republicii este cea mal 
bună din cîte am cunoscut".

„Suferind o contuzie, 
am avut în acest sezon 
o întrerupere da aproape 
2 luni șl ca atare cel 
mai bun rezultat al meu 
pe 80 m g este doar 11,3 
sec. Draga Stamejcici vine 
la startul probei cu un 
10,9 sec. Și totuși, sper 
să cîștig. De ce? In primul rînd pen
tru că sînt din nou în formă: recent 
am cucerit medalia de argint la Uni
versiadă. Apoi, pentru că pista de pe 
stadionul Republicii este cea mai bună 
din cîte am cunoscut. în ceea ce pri
vește locul 3: iugoslava Babovici, sau 
una din romînce.

CHRISTOS HIOTIS : „Nu mai am 
nici o îndoială, romînii sînt favo- 
riți Iși 5000 m“.

| ' „înainte de a vedea 
.cttrsa de 10.000 ni, aș ii 
■spus că lupta la 5.000 ni 
'este foarte deschisă. Ii 
Iconside-ram pe iugoslavul 
lva-novici și pe romînul 
Barabaș ca pretendenfi se
rioși la titlul pe care, deși 
n-am avut un sezon prea

chip. Acum însă, după ce mi-am dat 

diștilor romîni, cît de bine știu aceștia 

romînii sînt favoriți și la 5.000 m, iar

bun, eram h-otărît să-l apăr cu orice 

seama cît de omogenă este echipa fon- 
diștilor romîni, cît de bine știu aceștia 
să colaboreze în cursă, pot să afirm: 

smt faVorîț: ș, la 5.000 m, î«r 
noi ceilalți sîntem out-sideri".

STANKO LORGER : „Vreau să de
vin pentru a 7-a oară camp on bal
canic la 110 m. g. I"

„Din 1953, de la relua
rea Jocurilor Balcanice, 
n-am pierduț niciodată 
titlul la 110 m g. Vreau 
ca aici să-l cuceresc pen
tru a 7-a oară. Pronosti
cul meu este: locurile 1 
și 3 iugoslavii (colegul 
meu Petrusici, în tormă
bună, a alergat de curînd 11,1 sec.); 
locul 2 grecul Marsellos (14,5); locul 
4 Ardeleanu. După părerea mea, ar 
fi un suțces deosebit peptru record
manul romîn dacă ar urca pe podium".

FRANJO SKRiNJAR: „Maratonul 
este specialitatea noastră".

„Ca. și la Atena și So
fia, vrem să cucerim la 
maraton primele două 
locuri. Pronosticul pe ca- 
re-1 dau șște: 1—?. Skrițț- 
jar și Stoipnovici șan in
vers; 3. Toma Voicu; 4. 
bulgarul Slavi Koev. Se 
pot produce și surprize, 

dar nu cred. Maratonul este speciali
tatea noastră și avem niisiunaa pre
cisă de a aduce 11 puncte echipei". 

Succes ștafetelor noastre de 4x 
100 m femei și 4 X 400 m. bărbați.

In două dintre cele mai atractive 
probe din programul zilei, ștafetele, 
cc.hîpe'e noastre vor trebui să apere 
titlurile cucerita în mod strălucit anul 
trecut la Sofia. Iată părerea a doi 
dintre antrenorii loturilor noastre:

DUMITRU CONSTANTIN, antrerior 
al-ștafetei feminine: „Am a,vu.t difi
cultăți la alcătuirea echipei, in urma 
indisponibilității Letiției Bendiu și 
Smarandei Poenăreanu. Ne vom pre
zenta cu: ioana Petrescu (îl,8), Ga
briela Luță (12,1), Crista Malrsai 
(12,3) și Aurelia Sirbu (12,6). Adver
sara cea mai puternică este echipa Bul
gariei și, ca de obicei, schimburile vor 
decide".

Dr. ION ARNAUT: „AHn’em exact 
aceeași echipă care a cucerit victoria

la Sofia: Enache, Mihăly, Savel, ‘ 
drigean. Iugoslavii, cu Danilovici, 
vaci, Grujici și Snajder, apar fave 
după „calculul hirtiei". Atn încrec 
însă în echipa noastră, care are 
ultimele două schimburi alergători 
cunoscuti prin marea lor putere 
luptă". ’

MARIA DiȚI : „Nici suliîașele i 
să he lăsăm mai prejos".

„Anul trecut, la JSofia, tețațe ar 
cările au fost cîștigate de romînce. 
cum, în primele zile de concurs, 
Manoliu și Ana Coman și-au puii 
titlurile, cu performanțe excelente, 
venit rîndul su'ițașelor. Nici noT 
trebuie să ne lăsăm mar prejos, 
mi-am reintrat în forma (de al: 
și Ta Torino aș fi putut obține un 
zultat mai bun. — prima arunc: 
puțin’ afară din sector — era de p< 
50 m, dar înainte de a doua arunc 
sulița mea a fost ruptă și a trei 
să concurez cu sulițe noi,' de met 
Vreau să obțin norma preoliUf 
(52,00)’ de cara mă despart 5. 
sau chiar un. nou record! Cît des 
Ilona Micloș, revenită pentru un t 
în „familia" atletelor (în acest an 
s-a dedipat exclusiv schiului) e, h< 
rîtă să lupte pentru locul 2".

LUBEN GURGUȘINOV: „Im tri 
se va cîștiga, probabil,

„Mă simt în formă și 
sînt absolut sigur că voi 
putea depăși cea mai bună 
performanță a mea din a- 
cest sezon: 15,46 m. Șan
se la primul loc au de 
asemenea colegul meu Pa- 
tarinski si recordmanul 
romîn Sorin Ioan, care în 
acest sezon au înregistrat același 
zultat: 15,47 m. Lupta va fi echilibr 
și cred că se va cîștiga cu o c 
în jur de 15,60 tn".

cu

TODOR ARTARSKI : „Kounadis, 
vorit la disc".

„După ce la greutate a trebuit 
mă înclin în fața unui atlet g 
Tsakaniikas, iată că și la disc ad 
sarul nr. 1 și favoritul probei < 
tot un grec: Antonios Kounadis, 
are o excelentă performanță în a 
sezon: 56,06 m. In lupta pentru î 
ietate va conta desigur și iugosfa 
Radoșevici — 53,97 m.“

★
Din pronosticurile prezentate lip: 

tocmai probele cele mai inte 
ale Zilei: săritura în înălțime „ 
și săritura cu prăjina. Motivul 
că la ambele proba nu poate fi vc 
dft pronosticuri ci de certitudini, 
înălțime^, (glanda va intra în conc 
după.ce adversarele ei vor.fi înch 
lupta. Ăsta este precis. Dar toii 
are un adversar, pa care l-a urm 
cu stăruință de-a lungul întregi 
sezon: recordul mondial. Și ea i 
mărturisit că dorește din toată in 
să încununeze performanțele si vi' 
riile atleților romîni la Balcani 
printr-un nou record mondial. Su; 
în această nouă tentativă, loll 1 
despre prăjină, și aici problema îir 
gătorului nu se pune. Roubanis r 
declarat că osțe capabil să se apr< 
da cea mai bună performanță a 
din acest sezon (4,535) și că < 
decis oa pe ștadionul unde au < 
curat Guțowski, Cernobai, Landstr 
Lundberg, Sillon, Waszni si atîția 
săritori de valoare, să aibă o c 
portare cît mai bună.

Programul zilei
21 septembrie 

ora 9,00-ț 80 rn garduri (pentatlon' 
ora 9,30: săritura în lungime (per 
tlou).
ora 15,30: maraton (plecare).
ora 15.35: săritura cu prăjina.
ora 17,00: 2U0 m bărbați (finală), 
runcarea discului bărbați, săritură 
înălțime femei,
ora 17,05: 400 m femei (serii) 
ora 17; 15: 400 m bărbați (finală 
ora 17,25: 110 m garduri (finală). 
triplu salt.
ora 17,40: 80 m garduri (finală), 
ora 17,45: aruncarea suliței femei 
ora 17,50: mara-on (sosire).
ora 18,10: 400 m femei (finală), 
ora 18,30: 5.000 m.
ora 18.50: 4x100 m femei,
ora 19.00: 4x400 m.
ora 19.10: Festivitatea, de tnchider 
întrecerilor celei de a XVilI-a e< 
a locurilor Balcanice*



Trei echipe neînvinse in frunte, in categoria A: Dinamo Bacău, U.T.A. și Steagul roșu
--- —

CLASAMENTUL
!

septem-

1. Dinarno Bacău
2. U.T.A.

5 3 2 0 10:4 8
7:3 85 3 2 0

3. Steagul roșu 5 2 3 0 9:7 7
4. C.C.A. 5 3 0 2 9:7 6
5. Farul 5 2 2 1 8:7 6
6. Știința 4 2 1 1 7:6 5
7. Minerul 5 1 2 2 3:4 4
8. Jiul 5 1 2 2 4:7 4
9. Rapid 5 1 1 3 4:5 3
10. Petrolul 4 1 1 2 6:8 3
11. Dinarno Buc. 5 1 1 3 3:7 3
12. Progresul 5 0 1 4 4:9 1

(27ETAPA VIITOARE 
brie) : Progresul—Dinamo Bucu
rești, Petrolul—Jiul, Steagul roșu
— l-arul, Minerul—Știința, Rapid
— C.C.A. si Dinarno Bacău — 
U.T.A.

Joc frumos Ia Orașul Stalin
STEAGUL ROȘU - C.C.A. 2-1 (0-0)

U. T. Arad—Mineral Lapeni 1-0 (0-0)1

ORAȘUL-STALIN 20 (prin telefon). 
Dacă din punct de vedere tehnic și fizic 
echipele au fost la fel de bine pregă
tite, din punct de vedere tactic Stea
gul roșu s-a prezentat mai bine în 
acest meci. Jucătorii echipei locale 
s-au orientat mai bine pe teren, au 
dominat mai mult și — ca o urmare 
firească — au avut mai multe ocazii 
de gol. S-au remarcat în s'pcial mi
jlocașii care — alimentînd mereu a- 
tacul — au constituit cheia succesu
lui. C.C.A. a jucat bine în cîmp, dar 
incursiunile sale la poartă, construite 
mai ales pe aripi ati fost anihilate de 
apărarea localnicilor.

In primele minute,* ambele echipe 
forțează deschiderea scorului. Alexan- 
drescu (min. 4) trage fulgerător, dar

Fusulan, iar 
ocazii clare, 
domine pu- 
Spre sfîrși- 

atac însă nu

(min. 4) trage fulgerător, dar

UinasMO Bacău a
minut cu 2^=®

' Puțini dintre spectatorii prezenți ieri 
în tribunele stadionului Dinarno ar fi 
îndrăznit să pronosticheze, după pri
mele 15—20 de minute de joc, o vic
torie a,,echipei oaspe. Bucureștenii ju
cau mai bine. dominau terenul, iar

.ARAD 20 (prin telefon). Pe sta
dionul „30 Decembrie" din Arad, 
în fața a 13.000 .spectatori, echipele 
U.T.A. și Minerul Lupeni și-au dis
putat întîietatea într-un joc care 
nu a satisfăcut. Nivelul scăzut al 
partidei se datorează îndeosebi oas
peților, care au venit la Arad de
ciși să piardă Ia un scor cit mai 
mic. Aceasta s-a văzut nu numai 
din maniera în care s-a „desfășu
rat" echipa pe teren (1—4—3—3), 
ci și din modul cura au acționat 
oaspeții pc tot parcursul celor 90 
minute.

In primele minute, U.T.A. atacă

33 șutează extrem de- puternic da 
la 10 m drept în portarul Kiss.

In repriza a doua, în primele 20 
minute aspectul jocului este același, 
U.T.A.^ atacă continuu, iar Alinerul 
se apără în 7—8 oameni. Arădenii 
obțin 3 cornere consecutive, iar în 
min. 60 un șut ,<;u efect al lui Țîrl 
lea este reținut cu .-greutate de Riss, 
In min. 68 se produce faza care 
s-a soldat cu golul victoriei : Szucsl 
trimite lung balonul la marginea: 
careului echipei Minerul, Petescu pa-i 
sează lui Afețcaș și acestp de Ia' 
6 m înscrie- nestingherit. Raport de 
cornere : 15—4 (8—3) în favoarea1

' ' . A arbitrat bine V. Măil 
cănescu (București).

U.T.A.: Coman — SZUCS, BAd 
CUT II, Izghireanu — Capaș, SE-! 
REȘ — PIRCALAB, PETSCUOVV-i 
SKI, Petescu, Mețcaș, Țîrlea.

MINERUL: KISS — PLEV, CO-1 
MAN, Cherestes — SZOKE,, Mid 
haly — Paraschiva, Nisipcanu, Lead 
hevipi, Pereț, Crăiniceanu.

Ghiță apără. In min. 10 
în min. 11 Proca ratează 
Echipa locală începe să 
ternic dar fără rezultat, 
tul reprizei C.C.A. iese la 
reușește să marcheze.

La începptul reprizei a 
reține pe rînd șuturile lui 
san și David. La
C.C.A. obține în min. 57 o lovitură de 
colț executată de Cacoveanu. Mingea 
ajunge la Constantin care reia direct 
în plasă, pe lîngă portarul mascat de 
apărători:. I—0. Militarii nu insistă 
si peste 3 minute Steagul roșu ega
lează : o centrare a lui Hașoti ajunge 
la Meszaros II care trage. Mingea lo
vește bara laterală și ricoșează în 
plasă: 1—1. Gazdele continuă să pre
seze, în timp ce militarii par a fi 
mulțumiți de rezultat. In min. .83 Fu- 
sutan este faultat în colțul careului. 
Lovitura liberă executată de Meszaros 
II se lovește de „zid", mingea a'jimge 
la Davi4 care înscrie: 2—1. Pînă la 
sfîrșit este de remarcat un-șut peri
culos a lui Cacoveanu (miri. 89). S-ă 
evidențiat întreaga..ccliipă a. Steagului 
roșu și în. -mod special. Szițftti și jfe- 
șoti. De la C.C.A. au plăcut Cepolschi, 
Mihăilesou, CatoVeanu și Constantin. 
O. Comșa (Craiova) a arbitrat bihe. 
STEAGUL' ROȘU: GHiiță-Sbîrcea, 
Zaharia, Moarcăș—Bîrsăn, Szigeti— 
Hașoti, Fusulan, Proca, Meszaros II, 
David. C.C.A.: Toma—ZavOda II, 
Cepolschi, Sfaicti—Mihăilescu, Bone— 
Cacoveanu, Constantin, Alexandres- u, 
Zavoda I,- Tătarii.

doua, Toma
Hașoti, Bir

tul contraatac,

puternic și obține două cornere care ! gazdelor, 
rămîn nefructificate. In min. 10 și căriescu
12 Mețcas și Capaș trag din apro
piere peste bară. O ocazie mare a 
fost ratată pentru arădeni în min. 
18 cînd Petescu pătrunde în careu 
și șutează peste poartă. U.T.A. con
tinuă să atace și înaintașii săi 
tează pe rînd deschiderea; 
Astfel, Pîrcălab în 
lingă poartă. Tot

» ■ ra.‘ scorului, 
trage pe 
în min.

min. 19
Pîrcălab ST. WEINBERGER, coresp,-Dinarno București atacă cu 6—7 

oameni, arc o mare ocazie (min. 78 , 
cînd balonul e respins de 3 ori de 
apărătorii oaspeți), apoi Nunweiller 
ratează o ocazie unică (min. 8^.

Prin jocul său bine organizat, calm, 
în special după pauză, cînd a avut 
mai mult inițiativa, Dinamo Bacău a 
meritat victoria. Cei mai buni jucă
tori ai învingătorilpr au fost- jeri : 
l’atir. Gîrnaru, Cincu (îi reptoșăm însă 
imrarife uneori foarte dure). Țîrcov- 
nicu, Publik. De Ia bucureșteni, la 
care atacul a fost din noii comparti
mentul

RAPID NN NOU
Caii 'mar bine, dominau terenul, 
atacul lor trăgea mult și precis la 
poarta, lăsînd impresia că golul va 
cădea dînlr-o clipă în alta. Faur 
apărătorii băcăoani salvau situații din 
cele mai (dificile, in timp ce, dq cea- 
lalYă "ptsfte a tereriiiltli, Uțti’ erâ rtiâi 
mult spectator...

Aceasta a ținut, însă, doșf p jti- 
mâtate de repriză. Pentru ca, în 
continuarea primei părți a jocului, 
chiar dacă Dinarno București a fost 
tfi. general mai bun, toiuși jocul s-a 
mai echilibrat, băcăoanti revenindu-și 
trepțat-treptat. In ultimele cinci mi
nute ale primei reprize, situații de gol 
palpitante: mai întîi o mare ocăzie 
a lui Sziiko (min. 40 mirigea s-a plim
bat prii) fâța pdfții goale), âpol o 
..bară" a lui Biikossy (mingea reve
nită din teren a fost reluată de Szo- 
ke în... brațele lui Faur, căzut în 
dreapta porții) și însifîtșit, o mare 
ocazie a lui Dinarno Bacău (min. 44, 
cînd Nunweiller, căzut în fața porții 
a respins o minge ce se îndrepta spre 
g°l)-

In pauză, comentariile spectatorilor 
convergeau către o victorie a lui Di
namo București, victorie pe care o 
lăsau să se întrevadă fazele primei 
reprize, dar pe care — totuși — ine
ficacitatea atacului o punea sub un 
semn de întrebare.

Cu totul altfel ru stat însă lucru
rile dțip;î pauză, citul a jucat aproape 
numai Dinarno Bacău 1 Chiar din min. 
47 Uțu lămurește greu o situație cri
tică. Oaspeții joacă fot mai bine, în 
vreme Ce atacul gardeior nu mai poate 
păstra batonul. Și iată minutul 76, care 
a decis meciul La o fază oarecare, 
aprogpe de mij'qcitl terenului, Pph- 
lik primește baloriul, face cîțiva pași 
și șutează prin surprindere, puternic, 
la poartă. Mingea, se lovește de bara 
de stis apoi cade în poartă, odată 
cu ; Uțu, care. ..plonjase cu îutîcziere. duleșcu, Țîrcoițnicu. Filip, Ciripoi, Pn- 
Pctilru mai multă... siguranță. Filip ' b.lilc.

Dinarno București: Uțu-Popa, Motroc,

1-2
și

C. GRUIA — corespondent

■
1

falimentar, singurii care

/7. Anghel, Ciniaru, Scntenescu, Giosanu și Bilkossy urmăresc balonul. Cine-l 
va ctștiga? (foto Gh. Dumitru)

lăsat o impresie mai bună au fost 
Panalt, Nunweiller și — doar în prima 
repriză — Biikdssy.

Arbitrul A. Iftimie, Orașul Stalin, 
a condus în general bine. Credem însă 
că el a acordat cu oarecare ușurință 
lovitura de la 11 metri. Au jucat:

Dinarno Bacău: Faur—Giosanu, Cîr- 
naru, Cincu—F'l. Angliei, Ujvari—Ra- 
dtileacu, Țîrcc-Țnicu. Filip, Ciripoi, Pn-

telefon). Jo- 
mtilt interes 
minute, cel 
aplaudau la

care urmărise faza, trimite, mingea .1 .... .
în plasă. De la centru,, ImtureȘtenii Panșit—Dragomir, Nunweiller—V. 
atacă în trombă, obțin tin corner si. Arighbt, Varga, Biikossy, Szoko, Se- 
................. ■ - - ■ menesett.

C. RADU
toată echipa se duce înainte. Din 
învălmășeala ce se produce la poarta 
oaspeților mingea ajunge la Pnblik, 
care face o cursă lungă, pătrunde în 
careu, dar cînd să tragă este atacat 
de Metro'- și — dezechilibrat — 
pierde controlul balonului. Arbitrul a- 
cordă lovitură de la 11 m. Execută Uj- 
vari: 2—0.

PETROȘANI 20 (prin 
cui a fost așteptat cu 
și după primei^ 20 de 
peste 6000 de spectatori 
scenă deschisă cele două formații care 
furnizaseră pînă atunci un joc plăcut 
cu multe faze spectaculoase de un 
dicat nivel tehnic.

In minutul 4, Dinulescu scapă 
apărarea gazdelor, se apropie

FARUL-PETROLUL 1-1 (1-0)

»
ri

de 
de

posibilități pe care l-a 
ales echipa gazdă. In- 

unele excepții, jucătorii 
acționat în acest meci

nit s-au la

Ia ultimele 15 zile, Rapid 
ținut 5 meciuri și a pierdut 
la un punct diferență, 
trei pe teren | . ’ , . , ,
dn-șî numeroșii și înfooații susțină- 

' sa umple 
Giulești în 
echipa în 
cu U.T.A., 

.. ... .. . ___ _____ cu Levski,
ba în cel de ieri dimineață Cu Știin
ța Cluj. Dc fiecare dată însă, de
cepția Ie-a fost mare. Ultima cară: 
ieri dimineață, cînd clujenii au cîș- 
tigat cu 2—1 (0—1).

Așa cum începuse jocul, nimic nu 
lăsa să se 
pețitor, nici

a sus-
4, toatfe 

dintre cate 
propriu, dccepționîn-

tori, care au continuat 
tribunele ' stadionului din 
speranța că-și vor vedea 
revenire, ba în mfeciul. 
ba în Cel internațional

întrevadă succesul oas- 
. . .. chiar cele doua cornere
obținuie de aceștia în primele două 
minute de la începerea partidei. Pe 
de o parte, Rapid (deși fără Macri, 
Greavu, Stancu, Langa) debutase 
cu acțiuni clare, desfășurate iute în 
adîncime, scoțînd în evidență verva 

joc a lui Ene 11.
—acerea în min. 5 

marcat de Erie II la 
frumoase combinații cu

! O
Pe de altă

de ii 
conducerea în min.

Luase chiar 
prin golul 

capătul unei 
Popeșcu și 
superioritate 

parte, clitje-
Văcatu și marcase
evidentă.
nîi începuseră' meciul slab. Apărarea 
imediată se dovedise penelrabilă, Iar 
atacul nu reușea să 
pericliteze poarta lui

lege jocul, să 
Dungu. Astfel,

poarta Jiului, dar, este împiedicat ne
regulamentar de Romoșan și arbitrul 
acordă 11 m. A executat Caricaș, dar 
Crîsnic a apărat. Jocul a contihuat 
,să.se «desfășoare-Jn cele, mai bune

că în primele 15 njinute, scorul pu-; 
tea fi 3—0 în favoarea Rapidului, 
fără ca aceasta să fi fost cu nimic 

■exagerat. Dar Ene II (de două or.i) 
și Văcaru (o_ dată) au ratat situații' 
bune. Incet-încet însă, clujenii (și 
ei lipsiți de aportul cîtorva jucători, 

au 
și 
si 

li-: 
acest 

va

Afurcșan, Mârcu) șl-au revenit, 
început să atace, mai omogen 
mai periculos, echilibrînd jocul 
punînd în evidență slăbiciunea 
niei de fund a Rapidului. Și 
compartiment al bucureștenilor . . 
contribui în bună măsură la răstur-i 
narea scorului din prima repriză.1 
Dacă lucrul acesta nu s-a întîm-! 
plat în prima repriză se datorește1 
impreciziei în șut a clujenilo, care 
au ratat trei ocazii bune (Ivan-'
suc min. 18, Moldovan min. 34 șî 
Aîiinteanu min. 45). După pauză
î.isă, în 8 minute a fost 2—1 per.' 
tril Știința: ‘ 
luftează la 
vește lui 
egala ; iar 
bine lansa* 
și de data 
toriei. Rapidiștii, surprinși, slăbesd 
ritmul, dar nu renunță la atac. Jo-> 
cui însă, este egal. Știința joacă 
mai bine decît în prima repriză, 
ține mai mult balonul. Ocaziile a4 
bundă la cele două porți, dar ră-l 
mîn nefructificate pînă la urmă, ast-' 
fel că scorul se fixează la 2—1, 
grație căruia clujenii au plecat a-i 
casă cu două puncte foarte preți
oase, pentru care au luptat . mai 
mult și mai bine. Rapid a dezamă
git din nou i

Intîlnirea, în gener.4, a fost des 
nivel modest, cu unele faze într-a- 
devăr frumoase, dar Și cu perioade1 
de joc. îpcîlcjt,

în min. 47, Dodeanri 
6 m de poartă și-i ser- 
Munteanu ocazia de a 
în min. 54, Ivanstic — 
— îl întrece pe Koczka 

aceasta înscrie golul viei 
surprinși, slăt

recis și nervos*<să .se desfășoare-jn sele mai bune ,.e 1°? mcilcit, imprecis și nervos*
J-*.- i „ UncoTi a prezentat aspecte ufite,-condițiuru, pma citul arbitrul Rusu a provocate de jucători, care s-au brus-i

lata cum arata un buletin Pronosport cu 
12 rezultate exacte la concursul nr. 38 din 
20 septembrie a.c.
i. Farul Constanta—Petrolul Pioejti 
II. Rap:d București—ȘiitnȘa Cluj 
HI. Sleagul Ro?u Or. StaJin-C.C.A. Buc.
IV. Jiul Peîroșani—Progresul București
V. U.T.A. Arad-Minerul Lupeni
VI. Prahova Ploești—C.S.M’.S. lași 
Vil. C.F.R. Pașcani—Victoria Suceava
VIII. Știința Tim'șoara-C.F.R. Timișoara
IX. Jiul Craiqva-Știin'a Cra'ova
X. Chimia Făgăraș—C.S.M. Baia Mare
XI. Poiana Cîmpina-C.S.M. Roșia
XII. Rapid Cluj-C.F.R. Cluj 

m-at'V 304.493 variante.
Intrucît meciul II (Rapid—Știința, Cluj) s-a 

disputat înaintea închiderii concursului, con
form regulamentului el se anulează și toate 
variantele depuse primesc la acest meci 
pronostic exact.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres din 
20 septembrie au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

Numerele de bază 47 42 1 19 12 18
)| Numsre de rezervă 41 36
i Fond de premii 420 309 Iei

x 
anulat

1 
X
1
X 
X
2
2
2 
1

____ , 2
La acest concurs au fost depuse aproxi-

im ano ___ !__

Constanța 20 (prin telefon). Mulți 
dintre cei’ peste 30.000 de spectatori 
prezenți la meciul Farul—Petrolul au 
părăsit frumosul stadion nemulțumiți 
de jocul sub 
practicat mai 
tr-adevăr, cu 
localnici n-au
la va'oarea lor. In apărare, Ciuncan, 
lipsit de’ mobilitate, a constituit tot 
timpul un punct nevralgic, astteț că 
multa s-ar fi putut întîmpla, dacă 
Cornsanu nu l-ar fi dublat în momen
te dificile. Pe de altă parte, portarul 
Ghibănescu, deseori neînspirat la ie
șirile din poartă, a creat multe emo
ții coechipierilor, „reușind" pînă Ia 
urmă să primească un gol gratuit. In 
ce privește atacul, acesta a făcut gre
șeala de a. conta aproape numai pe 
Ciosescu; Olaru — obosit — nu a 
mai reușit să lege jocul. In aceste 
condiții, Sever are meritul de a fi 
realizat punctul constănțenilor în min. 
7, direct din corner. Pe deasupra, 
formația locală a repetat greșeala de 
a se retrage în apărare în pairtea a 
doua a jocului.

ridicat nici ei 
Apărătorii Pahon-

format din trăgători re- 
plimbat prea mult min- 
încercat poarta prea de 
imprecis. Golul egaliza-

Oaspeții 
valoarea cunoscută, 
țu și Marinescu au jucat slab ; au 
fost supliniți însă de Fronea și Tabar- 
cea, care s-au dovedit foarte utili atît 
în apărare, cit și în atac. Cvintetul 
ofensiv, deși 
ctinoscuți, a 
gea sau a 
departe, și-
tor a fost marcat în min. 85 de către 
Constantineseu. la o greșeală a lui 
Ghibănescu. Ca desfășurare, echipele 
și-au împărțit perioadele de dominare. 
Repriza întîi a marcat superioritatea 
localnicilor, în cea de a doua iniția
tiva a aparținut petroliștilor. Rezul
tatul de 1-1 (1-0) este just. Arbitrul 
C. Mitran a condus cu unele scăpări 
care n-au influențat rezultatul. FA
RUL : Ghibănescu—TOMA, Ciuncan, 
FLORESCU—CORNEANU, Pană — 
Matei, Olarii, Ciosescu, Moroianu, 
SEVER. PETROLUL: Sfetcu—Pahon- 
țu, Marinescu, NEACȘU I—FRONEA, 
TABARCEA—Constantinescu, D. Mun- 
teanu, Dr.id'ea, BABONE, Bădulescu.

I.
P. ENACHE—coresp. regional

acordat din nou oaspeților o rovitură 
de la 11 m. (min. 24). P'rnaltiiil a 
fost transformat de Soare. Din acest 
niomeht, jocul a degenerat. Oaspeții 
trec în apărare și încearcă să men
țină avantajul luat. Pînă la sfîrțitul 
reprizei, jucătorii se calmează însă și 
jetul recapătă din valoarea inițială. 
La reluare, Jiul intră pe teren decisă 
să obțină egalarea și atacă periculos 
poarta apărată de Birtașu. De altfel, 
începutul celei de a doua reprize pri
lejuiește o fază foarte periculoasă, in 
min. 46, Ghibea trimite mingea la 
Cosmoc, acesta trage puternic și Bir
tașu respinge cu greu în corner. In 
min. 60, după un i
Crăciun, la o învălmășeală în fața 
porții, unul dintre apărători respinge 
balonul cu mină și arbitrul acordă 
lovitură , de la 11 m. Execută Farkaș, 
Birtașu respinge mingea care este re
luată de 
respinge 
care —

cat (Koczka-Ivansuc, Cromeli-Văcal 
ru) sau s-au lovit (Nedclcu I-' 
Raab, Copil-Costin, Neacșu-A4oldo->' 

van). Sînt vitiovați acești jucători,1 
dar și arbitrul Drăghici Zaharia- 
Constanța, care s-a dovedit lipsii 
de autoritate, nehotărît, InfluențabiL 
A tolerat abateri flagrante și a’ 
sancționat sau invers sau infraed 
țiuni imaginare. Arbitrajul său tre-! 
buie analizat serios ’ 
trai al arbitrilor 
corespunzătoare.

de.colegiul cenJ 
și luate măsuri

î
— Neacșu, Do>RAPID: DUNGU 

deanu, Koczka — Bcdd. POPESCU—J 
Copil, Raab, ENE II (în prima re-:! 
priză), Georgescu, Văcaru. '

ȘTIINȚA: NICOARA — Cromeli,/ 
sut puternic al lui Georgescu, Costin — PETRU EMIL,-' Xi^L.ix in NF.DEr.CU I - IVANSUC, Mafeianu,-

MUNTEANU, NEDELCU Ii. Mbldo-r 
văt1- i-PEÎRE GAȚtl

Gliibea, dar din nou 
și mingea ajunge la 
de data aceasta —

Crîsnic—Romoșa n,

Birtașu 
Farkaș, 
înscrie.

Panaât,JIUL :
Vasiu—Farkaș. Crăciun—Manea, Ghi
bea, Cosmoc, Ciurdărescu, Nertea.

I
PROGRESUL : Birtașu—Dobrescu, 

Caricaș, Soare—Petrescu, Știrbei — 
Birn, Smărăndescu II, Dinulescm, Maf- 
teuță, Vasilescu.

i

I. ZAMORA—1. PAL1ȚA —coresp.

Fotbaliștii coreeni 
învingători la Sinaia
SINAIA 20 (prin telefon) Echipa d.«i 

fotbal a Cantonamentului Central. 
Sportiv din R.P.D. Coreeană a jticatf- 
azi cu formația Carpați din Ideali-» 
tate. Unicul got al partidei a fosț 
marcat de Bak Du-Ik în min. 52*- 
S-au remarcat Li Zohg-Săc și lari 
Sing-Cial, respectiv Dul’amă, Onu șt 
Toacă. 1 i

M. BOTA și V. ZBARCEAi* 
coresp.



Echipa de volei a Uniunii Sovietice 
a cucerit „Cupa Continentelor" 

Reprezentativa noastră pe locul 4
KÎ PARIS 20 (prin telefon). Compe

tiția internațională de volei „CUPA 
CONTINENTELOR" s-a încheiat sîtn- 
ibătă seara cu victoria roprezentati- 
țvei Uniunii Sovietice. Iată rezultatele 
îiltimei zile: U.R.S.S.—Cehoslovacia 
B-2 (12-15, 15-7, 15-10, 13-15, 15-12), 
franța — Ungaria 3-1 (12-15, 15-11, 
15-13, 15-11). Bulgaria—R.P. Chineză 
B-l (15-9, 13-15, 15-4, 15-7), Polbnia

— Romînia 3-1 (13-15,
15-7).

19-17, 15-9,

Iată clasamentul final
1. U.R.S.S. 8 8 0 24: 4 14
2. Cehoslovacia 8 4 2 22: f 14
3. Bulgaria 8 5 3 19:12 13
4. Romînia 8 5 3 18:15 13
5. Polonia 8 4 4 15:13 12
6. Ungaria 8 3 5 13:21 11
7. Franța 835 10:18 11
8. R. P. Chineză 8 2 4 12:20 10
9. Brazilia 8 0 8 5:24 8

Rezultate scontate 
în campionatul de rugbi

In prima etapă a returului campio
natului de rugbi echipa Dinamo a în
tîlnit 
multe 
buna 
ta și 
jocul

Sub denumirea „București", volei
baliștii noștri vor efectua în con
tinuare un turneu prin "— ---- 11
vor juca la Lyon cu 
orașului, miercuri la 
joi la Marsilia, urmînd 
sosească în Capitală.

Franța : marți 
reprezentativa 

Montpellier și 
ca sîinbătă să

întreceri pasionante
Duminică dimineață s-au desfășurat, 

pe lacul Snagov Ultimele finale ale 
campionatului republican de caiac-ca- 
noe. Ca și în prima zi, întrecerile au 
fost dominate de canotorii dinamo- 
viști, dar — de data aceasta — ei 
au cucerit victoria cu mult mai multe 
emoții decît sîmbătă. Echipajele de la 
C.C.A. au luptat cu dîrzenie și la caiac 
4—1.000 m, au reuțit chiar să obțină 
o frumoasă victoria. Prima probă, ca
iac 1—1.000 m., revine dinamovistu’.ui 
I. Sideri cu 4:19,0, urmat de Mihai 
Stavăr (C.C.A.) care a făcut o cursă 
frumoasă, realizînd 4:21,3 și de C. 
Grigorescu (Dinamo) 4:36,0. De sub
liniat comportarea bună a caiacistului 
Hie Tudor de la Marina Constanța, 
clasat pe locul IV cu 4:38,0. Stavru 
Todorov și Mircea Anastasescu (Di
namo) au cîștigat cu autoritate proba

caiac dublu 1.000 m. cu timpul'
3:53.6. Aprecieri din cele mal

pe Știința Cluj într-un meci cu 
faze interesante, care au vădit 

pregătire a celor două formații, 
lăudabila lor preocupare către 

ofensiv. Mai tehnici, mai ruti- 
nați și mai calmi în momentele deci
sive, dinamoviștii au repurtat victo 
ria cu scorul de 29—6 (8—3). După 
jproporțiile scorului s-ar părea că jo- 
tul a fost la discreția bucureștenilor.

• In realitate însă, studenții clujeni au 
dat o replică dîrză unui adversar în 
formă care a lăsat balonul să circule 
în permanență. Dinamoviștii au în
scris spectaculos prin Barbu (3 în- 
’cercări) "' 
Rusu (o 
nescu a 
sformări. 
marcat: 
filă. Rusu, Ghiondea.

Clujenii au jucat mult timp de la 
jegal, demonstrînd din nou reale'e lor 
calități. Deși conduși, ei au avut pu
terea să-și revină și să înscrie două 
admirabile încercări la centru t,rin 
Gebefiigi, netransformate în mod sur
prinzător. Remarcați: Demian, Cali
niau, Cordoș, Gebefiigi, Crăciunescu, 
di. Pop.

De semnalat că arbitrul de centru 
'Em. Valeriu nu s-a prezentat la joc, 
conducerea meciului fiind încredințată 
lui Paul Georgescu (arbitru de linie), 
care a condus incompetent, săvîrșind 
piuite greșeli. (D. C.)

• In mare vervă, jucătorii echipei 
C.C.A. au înregistrat ieri o frumoasă 
victorie: 22—3 (6—3), în dauna echipei 
ieșene C.S.M.S. Echipa oaspe a rezis
tat cu succes în prima repriză, dar la 
reluare n-a mai putut face față repe
tatelor atacuri ale gazdelor. Au în
scris: Kramer (3), Căpușan (3), Al. 
Ionescu (9) șî Penciu (7) pentru 
C.C.A., respectiv Vizitiu. Remarcați: 
t4/. Ionescu (cel mai bun de pe teren), 
'Penciu, Ciobănel, Merghișescu (C-C.A.), 
Șinga.V izitiuși Plumbu (C.S.M.S.) A 
arbitrat bine C. Cocor. Ii reproșăm nu- 
hiai eliminarea cu prea multă ușurință 
p jucătorului Jinga. (T. St.').

• Alte rezultate : Știința Timișoara—
C.F.R. Grivița Roșie 0—16 (0—5) și 
/Constructorul Birlad—Constructorul
bucurești 6—9 (3—3),

Diaconescu (2 încercări) și 
încercare). In plus Tih’ lo- 

realizat 11 puncte din tran- 
De la învingători s-au re- 

lordăchescu, Barbu, Aldea.

IntîJnirea iinternațională de natație
R. P. Romînă—R. D. Germană (juniori)

a fost cîștigată de oaspeți
La polo: R. P. R. —R. D. G.

(R.D.G.) 2:38,6; 2.
(R.D.G.) 2:41,3; 3. I. 
2:52,2, 4. V. Medianu 
Ștafeta 4x200 m liber : 
Daroczi, C. Mocanu, I 
Voicu) 9:04,1 (nou record republican 
de juniori cat. I), 2. R.D.G. 9:07,9.

POLO: R.P.R.—R.D.G. 7-3 (4-1). 
Formații: R.P.R.: Frățilă--Alexan- 
dre seu, Chi r vă su ță—D arocz I—M arcu, 
Culineac, Ionescu; R;D.G. : Bartsch 
— Kirsten, Borsțl—Lehman—Gbtze, 
Fritsche, Arendt. Au înscris: Chir- 
văsuță (2), Daroczi (2), Alexandres- 
cu, Marcu, Ionescu. Lehman, Kirsten 
si Arendt. A arbitrat bine A. Blumen
thal (U.R.S.S).

s-au desfășurat la Ștrandul 
a Il-a a 

de natație

Ieri 
Tineretului întrecerile znei 
întîlnirii internaționale 
dintre reprezentativele de juniori ale 
R. P. Romîne și R. D. Germane. Ca 
și în prima zi. oaspeții au dominat 
în probe'e de înot, iar juniorii ro- 
mîni s-au dovedit superiori la polo. 
Intîlnirea a fost cîștigată de echipa 
oaspe cu scorul de 119—82. Iată re- 
zu'tatele tehnice înregistrate:

JUNIOARE. 100 m liber: 1. Gisela 
Weiss (RD.G.) 1:07,6; 2. Ingrid Wa
chter (R.P.R.) 1:07,8 (nou record re
publican de senioare, junioare cat. I 
și a ll-a), 3. Edith Pekstein (R.D.G.) 
1:08,3, 4. Leontina Marinescu
(R.P.R.) 1:18,7. 100 m fluture: 1. 
Gandula Schneider (R.D.G.) 1:20,1;
2. Vasilica lurciuc (R.P.R.) 1:20,9;
3. Erica Semisch (R.D.G.) 1:23,0; 4.
Ingrid Rothe (R.P.R.) 1:25,7.
100 m spate : 1.
(R.D.G.) 1:15,5; 2 
(R.D.G.) ‘
(R PR.) 1:18,0; 4: 
(R.P.R.) 1:23,6. 200 
Menge (R.D.G.) 2:53,8; 2. Herbel 
Gdbel (R D G.) 3:02.1; 3.. Sanda Ior
dan (R PR.) 3:02,4 (record R PR 
de senioare egalat și nou record 
R.P.R. de junioare cat. I și a ll-a),
4. Helga Geiser (R.P.R.) 
4x100 m liber: 1. R.D.G. 4:45,6, 2. 
R.P.R. 4:57,0. Juniori. 200 m bras. 
1. Singer (R D.G.) 2:46,2; 2. T; Rinea 
(R.P.R.) 2:46,4 (nou record republi
can de juniori cat. I), 3. P. Singer 
(R.D.G.) 2:50,2; 4. I. Covaci (R P R.) 
2:55,4. 400 m liber: I. F. Wiegand 
(R.D.G.) 4:43,1, 2. E. Voicu (RPR) 
4:47,6 (non record republican de se
niori și juniori cat I), 3. C. Mocanu 
(R PR.) 4:55,3; 4. P. Redl (R.D.G.) 
4:55,4. 200 m fluture: 1. I. Dietze

1:16,0;
4

Ingrid Schmidt 
Kristina Seedorf 
3. Maria Both 

Henriette Jincoca 
m bras : 1. Heidi

3:15.2:

Etapa de ieri a categoriei B la fotbal

7-3
R. Enterlei n 

Nagy (R.P.R.) 
(R.P.R.) 2:56.9. 

: J R.P.R. (L. 
1. Culineac, -E.

de 
de 
bune și pentru echipajele clasate pe 
locurile II și III: Victoria București 
și C.S. Marina Constanța. Una din 
cele mai frumoase probe ale campio
natului, întrecerea de caiac 4 
m. a revenit 
nantă 
(Vișevan, Stratulat, Nicoarâ, Antoniu) 
cu 3:24,7. In ordine s-au clasat: Di
namo (D. Grigore, Husarenco, Terenti 
Simion, Gr. iacovici) 3:29,2 si U.T. 
Arad (Budacek, VasMe Fica, Al. Ve- 
reș, C. Szabo) 3:49,2. Maestrul eme
rit al sportului Simion 
adăugat în palmaresul 
victorie, cucerind primul 
simplu viteză cu 4:49,5. 
Serghei Filip (C.C.A.) 4:52,2;
III V. Azizoaîe (Dinamo) 4:55,0. Pro
ba de canoe dublu viteză a revenit, 
conform așteptărilor, dinamoviștilor 
Dumitru Alexe — Ai. Iacovici care 
au cîștigat detașat cu 4:38,5. Pe locu
rile următoare: C.C.A. (E. Jurco—Ta- 
rara III) 4:47,7 și C.S. Marina Cons-' 
tanța (P. Covaliu — I. Ivanov) 4:52,5. 
Ștafeta K 1—4 X500 m. a fost cîști- 
gată de echipa dinamovistă, dar după 
mu’4e emoții. A impresionat îndeo
sebi ultimul schimb, S. Todorov, care 
— nu greșim spunînd — a adus, de

1.000 
după o luptă pasio- 

canotoriilor de la C.G.A.

fapt, căa mai mare contribuție la ob
ținerea’'victoriei. Clasament:- 1.- DinaJ 
mo (Bărdaș, Anastasescu. Sideri, Tot 
dorov) 8:14,4; 2. C.C.A. 8:42,0; 3. 
Dinamo II 9:11,4.

D. G.

S. K. Chemie Halle 
din nou învingătoare

Ismailciuc a 
său 
loc
Pe

o nouă 
la canoe 
locul II, 
pe locul

Revanșa întîlnirii internaționale de 
baschet dintre echipele S.K. Chemie 
Halle (R.D.G.) și Progresul. București 
disputată aseară în sala Dinamo, a 
luat sfîrșit cu victoria categorică’ a 
oaspeților: 47—68 ( 29—33). Progresul 
a desfășurat un joc sub orice critică. 
Aceasta nu scade însă meritele învin
gătorilor, ei manifestînd o bună pre
gătire fizică și tehnică. Au înscris 
Fiau (22), Pelzt II (18), lanzke (9),' 
Llhlig (8), Voigt (7), Franke (4) pen- 
tțu Ș.J<. Chgmie și Criștev (17). Ca- 
rabeliari (16), Popovici (7), Simion 
(4), Gontz (2) și Voicu de la Pro
gresul. In deschidere, Progresul 
București — S.K. Chemie Halle (ju
niori) 33-51 (14—24).

N. TOKACEK #
corespondent

lin nou lider in campionatul masculin de handbal: 
CHIMIA FĂGĂRAȘ

In cel mai important meci al etapei 
IV-a a categoriei A masculin, Rapid 
întîlnit fruntașa clasamentului —

a
a
C.S.M. Reșița. Confirmînd forma bună 
manifestată în ultimele jocuri și avînd 
în Constantinescu un excelent reali-

Echipa R. P. Ungară a ciștigat turneul 
internațional de polo de la Moscova

In ultimul joc, echipa noastră a terminat la egalitate cu Italia: 
4—4 (2—1), ocupînd locul 5

gravă este aceea a lui Mureșan din 
min. 17,39, cînd portarul nostru și-a 
înscris singur în propria poartă un 
gol 1 Celelalte puncte au fost înscrise 
în ordine de: Grințescu (min. 2,50), 
Blaiec (min. 6,17), D’Altrui (min. 
8,35), Pizzo (min. 15,07). Blajec (min. 
16,31), Bădiță (nifn. 
(min. 18,35). Iată 
nai al turneului:

SERIA I.
Prahova Pioești-C.Ș.M.S. 
Știinfa București-S.N.M. 
C.F.R. ” .............
Unirea 
Gloria

' Dinamo _ _ . _____
.Rulmentul Bîrlad-Unirea

CLASAMENTUL

1. C.S.M.S. lași 
** S.N.M. Constanța 

Rulmentul Bîrlad 
Dinamo Gala i 
Victoria Suceava 
Unirea lași 
Gloria Biftrița 
Prahova Ploești 
C.S.M. Rădăuți 
C.F.R. Pașcani 
Victoria Buzău 
Unirea Focșani 
Foresta Fălticeni 
Știința București

ETAPA VIITOARE : 
ioria Buzău, _____ T..
Bîrlad, S.N.M. Constanta-Prahova 
Foresta Fălticeni—Victoria Suceava,

Pașcani—Victoria 
lași-Victaria 

Bistrița-Foresta 
Galoti—C.S.M.

. lași 
Constanța. 
Suceava 

Buzâu î 
Fălt cerii 
Rădău i

Focșani

2-2 (1-2)
i 1-2 (1-2) .

1-1 (0-0)
2-1 (1-1)
2-1 (0—0)
5-3 (3-3)
2-0 (0-0)

zator (a înscris 9 goluri), bucureșienF 
au obținut o victorie meritată cu s> 
rul de 16—12 (9—7). Reșițenii 
jucat confuz în atac, iar apărarea lor 
a dovedit multă nesiguranță. Cele două 
jocuri feminine programate în Capi
tală s-au terminat cu victoriile echi
pelor gazdă ; Rapid a întrecut Steaua 
roșie Sibiu cu 6—4 (2—1), iar Știința 
a învins categoric C.S.M. Reșița cu 
9-^ (4-1).

Dintre rezultatele înregistrate în 
țară remarcăm victoria Chimici Fă
găraș la Sibiu, unde a întrecut echipa 
locală Voința ou 14—8 (5—2). In 
urma acestui rezultat Chimia a tre
cut, datorită golaverajului superior, pe 
Tfimul loc în clasament. Surprinzător 
meciul egal, 4—4 (2—1), obținut de 
Tractorul Or. Stalin la Tg. Mureș, în 
fața liderului campionatului feminin, 
C.S. Tg. Mureș.

Iată celelalte rezultate înregistrate: 
CATEGORIA A MASC.: Tehnomctal 
Timișoara—Dinamo Or. Stalin 13—' 
(6—6): C.S.M.S. Iași—Victoria Ji- 
bolia 11—10 (8—7); CATEGORIA A 
FEM,: Record Mediaș—Cetatea Bucur 
1—8 (1—3); Știința Timișoara—Con
structorul Timișoara 4—1 (3—0).

MOSCOVA 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Astăzi au luat sîîr- 
șit la bazinul Lujniki din capitala U- 
nitinii Sovietice întrecerile din cadrul 
turneului internațional de polo pe apă. 
Cu un viu interes a fost așteptat me
ciul dintre puternicele formații ale 
R. P. Ungare și U.R.S.S., partidă care 
avea să decidă cîștigătoarea turneului. 
Meciul deosebit de disputat, a prile
juit un joc de un înalt nivel tehnic 
și s-a terminat cu victoria echipei ma
ghiare cu scorul de 2—1 (1—0). Ech pa 
R. P. Ungare, de mai multe ori cam
pioană olimpică și europeană, a con
firmat din nou valoarea ei ridicată 
obținînd o victorie care o menține pe 
primul loc în acest sport în lume. De 
remarcat că din .min. 13,21 cînd Do-' 
motor a înscris al doilea gol al echi
pei sale maghiarii au jucat excelent, 
făcînd față cu mult stiCces atacurilor 
dezlănțuite ale jucătorilor sovietici și, 
deși au fost timpi de patru minute în 
inferioritate numerică (Heveși a fost 
eliminat în min. 14,16) ei au reușit 
să nu primească nici un gol.

In ultimul său meci împotriva echi
pei Ițp'iei, tînăra formație a tării noa
stre a trecut din nou pe lingă victorie 
terminînd la egalitate : 4—4 (2—1). Ju
cătorii noștri au avut în permanență 
inițiativa și conducerea la scor, dar 
au trebuit să se mulțumească cu un 
rezultat egal, datorită cîtorva greșeli 
comise în apărare dintre care cea mai

1 R. P. Ungară 3
2. U.R.S.S. 3
3. R. P Romînă 3
4. Italia 3

Și

2
2
0
0

GH.

18,10) și Pizzo 
clasamentul fi-

1
0
2
1

0
1
1
2

8: 6
7: 5
7: 8
9:12

5
4
2
1

NICOLAESCU

Keres și Tal conduc în turneul 
candidațilorr S-h. Poiana Cîmpina 

7—8. Flacâra Moroni 
7-8. Metalvl Ti». Buc.

Met. Oțelul Roțu 
Pompierul Buc. 
C.S.M. Reți a 
Drubeta T. Severn 
Jiul Craiova 
Car pa ti Sinaia

ETAPA VIITOARE : C.F.R. 
mo Pitești, Carpafi 
gov’ște, Știința ____
tonii București, C.S.M. ______
Iul Roșu, Pompierul Buc.-Știinta Timișoara, 
Flacâra Moreni-Jiul Craiova, Poiana 
pina-Drubeta T. Severin.

SERIA A IH A

9.
10.
11.
12.
13.
14.

4 2 11 
4 2 0 2 
4 2 0 2 
4 112
4 112
4 10 3
3 0 2 1
4 0 2 2
3 0 12

Gligorici, Care a cîștigat ia Petrosjan 
(r. 7) și Benko. Olafsson a realizat 
avantajul pe care-l avea la Petrosiăn, 
iar partida Smîslov—Fisher a fost 
remiză.

In felul acesta, după opt runde, li
derii concursului au devenit Keres și 
Tal cu 5*/2 p. Ei sînt urmați de Pe
trosian și Gligorici cu 4*/2 p și de 
Smîslov, Benko, Olafsson și Fisher, 
care au 3 p.

Vineri seara, în runda a VllI-a ă 
turneului candidaților, luaseră sfîrșit 
doar două . din cele 
programate, 
her iar Tal 
du-și astfel 
pierdute în 
Olafsson au 
Benko și respectiv Petrosian, 
bâtă au fost reluate partidele neter
minate. Un dublu succes a obținut

patru partide 
Keres l-a învins pe Fis- 
pe Smîslov, ambii luîn- 

revanșa pentru partidele 
primul tur. Gligorici și 
întrerupt cu avantaj la 

Sîm-

10:8 5
4 

4:4 4 
4:7 3 
4:8 3 
8:8 2 
3:4 2 
4:4 2 
5:8 1

Timișoara-Dina- 
Sinaia—Metalul Tîr-

Cra iova—Metalul Ti-
Reșița—Metalul Qfe-

1 0 11:
4:
7:
9:
5:
4:

7
7

5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2: 
0 
0

___Râdâufi—Vic- 
Știinja București-Ru^mentul 

r.-i.v-.a Ploești,
----- --------- Z—Unirea 

lași—C.S.M.S. lași, Dinamo Galaf—C.F.R. Paș
cani, Unirea Focșani—Gloria B’str’fa.

SERIA A ll-A.
Jiul Craiova-Știinfa Craiova 0-1 .. ,
Știinfa Timișoara—C.F R. Timișoara 0—4 (0—3) 
Metalul Tîrsoviște-Metalul Titanii București 

2-0 (0-0) 
.Metalul Otelul Roșu-Flacoro Morenî 1-0 (0—0) 
Poiana Cîmpina-C.S.M. Reșița 3-1 (0-1) 
Dinamo Pitești—Pompierul Bucureșii 
' Jocul Carpați Sinaia—Drubeta T.

>e d sputâ la 23 septembrie.

CLASAMENTUL

1. D’namo Pitești
2. C.F.R. Timișoara
3. Metalul Tîrgoviște
4. Stiin-a T’mișoara

5-4. Știința Craiova

X
3. 

• 4.
5.
4.
7.
t.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14.

OS M.

1 o
0 1

4 3 
4 3
4 3
4 2 11
4 2 11
4 2 11
4 2 0 2
4 12 1
4 2 0 2
4 112
4 10 3
4 0 2 2
3 0 0 3
3 0 0 3

4
3
3
4
4
5

7: 4 
7: 7 
7:12 
5:10 
4: 6 
4: 7 
4: 7 
3: 7

(0-1)

1-0 (1-0)
Severin

Cîm-

4
4
4
4
4

4
2
2
2
2

o
1
1
1
1

0
1
1
1
1

7:2 
10:4
6:4 

10:7
5:4

C. S. Oradea—Gaz Metan Med aș 4—0 
A.M.E.F.A. Arad—C.F.R. Arad 2 2
Tractorul Orașul Stalin—C.S.A. Sibiu 1-0 
Ch.im.u Fâgâraș-C.S.M. Baia_Mare 1-4 
C.S. Tg. Mureș—Recolta 
Rapid ’
Ind.

Cluj-C.F.R. Cluj
Sîrmei C. Turzii—Corvnul

2-0
(1-D)
(2-0)
(1-0) 
U-1) 
(0-1) 
(0-2)

Cărei 1-4 
0-3 . .

Hunedoara 
2-0 (2-0)

. CLASAMENTUL
1. A.M.E.F.A. Arad 4 3 0 1 5:2
2. Recolta Cărei 4 3 0 1 7:4
3. C.S.M. Baia Mare 4 2 1 1 7:4
4. C. S. Oradea 4 2 1 1 8:6
5. Tractorul Or. Stalin 4 2 0 2 4:2
4. C.F.R. Cluj 4 2 0 2 8:5
7. Corvinui Hunedoara 4 2 0 2 7:6
8. Gaz Metan Mediaș 4 1 2 1 5:8
9. Ind. Sîrmii C. Turzii 4 1 1 2 7:7

10. Chimia Făgăraș 4 1 1 2 5:8
11. Rapid Cluj 4 0 3 1 2:5
12. C.F.R. Arad 4 0 3 1 1:3
13. C.S.A. Sibiu 3 0 2 1 1:2
î4. C.S. Tg. Mureș 3 1 0 Z 3:8

4
4
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2

ETAPA VIITOARE : C.S.M.
colta Cărei, C F.R. Cluj—Gaz
C.F.R. Arad—Corv nul Hunedoara,
Sîrmii Cîm-pia Turzii-Rapid Cluj, 
b;u-A M.E.F.A. Arad, C. S. Tg. Mureș-Chi- 
mia Fâgâraș, C. S. Oradea-Tractorul Ora
șul Stalin.

Baia Mare-Re- 
Metan Mediaș, 

Industria 
C.S.A. Si-

• După trei etape. în Turul ciclist 
al R. P. Bulgaria conduce Fronalczyk 
(R. P. Polonă) cu 30li 13:05. Urmea
ză Koțev (R. P. Bulgaria) ia 30 sec.

• La Paris s-a desfășurat cursa ci- 
cl:stă contra cronometru „Marele Pre
miu al Națiunilor" pe distanța de apro
ximativ 100 km. Victoria a revenit 
ciclistului italian Aldo Mozer, crono
metrat în 2h.18:01.

• Selecționata de rugbi a Marii Bri
tanii a susținut ultimul meci în com
pania echipei Noii Zeelande, la Oack- 
land. In prezența a '60.0CO spectatori, 
rugbiștii britanici au reușit să cîșt’ge. 
pentru prima oară în întîlnirile interțări 
din acest turneu, disptinînd de gazde 
cu 9—6.

• La. Koln a luat sfîrșit meciul in
ternațional de atletism R. F. Germa
nă—R. P. Polonă. Atleții germani au 
terminat învingători cu scorul final de 
111—109. In a doua zi a întîlnirii, un 
alt record al lui Harb’g a fost întrecut 
(după ce în ajun Kauffman alergase

PE SCURT După numai cîteva minute Fischer 
(R.D.G.) înscre în proprie poartă, 
stabilind scorul de’_2—0_în fayoarea

_ , , * , ’ , reprezentativei olimpice ă‘ Qermsb"'
400 m in 45,8). Le data aceasta a fost njej occidentale. Revanșa acestei fn- 
^blllt recof- ,eeĂma,no a- t‘!n'n va avea loc miercurea viitoare.

acoperita de PaulScți- - •INTÎLNIREA de atletism dintre
Spaniei, 
încheiat 
119—92. 
că,,, din 

; - -------- ---------- r, ---- --------de fot-
cadrul zilei a doua; 400 m. g_ : Janz. bal, nu va mai participa la turneul 

greutate^' Sosgqrnik (P) pre Timpic. In felul acesta,- reprezen
tativa Indoneziei s-a calificat fără 
joc îri ejapa finală a zonei asiatice. 

- • INTR-UN CONCURS infernațio 
nai. de atletism ce a avut loc ’.în . 
orașul .vest-german . Dortmund s-au 
înregistrat următoarele • rezultate mat 
importante:- 100 m damper (R.F.G.) 
-10,3 sec.; 200 m Naujoceks (R.F.G.) 
21,1 sec.'; 110 m g. Caloun (S.U.A.) 
13>9 șec.

midt în 1:46,2 (v.r. Harbig 1:46.6). In 
cadrul aceleiași curse, atletul > polonez . 
Lewandowski a stabilit un nou record 
al țării sale cu 1:46,5.

Iată alte rezultate de valoare din mbtive financiare, echipa sa __1_ 1 _-îi . « _ j_ //in __ t____ m "

(G) 51,6; ___ ..
17,43 m; su'iță: Sidlo (P) 81,76 tn; 
3000 m. obst.: Krzsyszkowiak 8:46,4<; 
10.000 m.: Zininy (P) 29:28,6 ; triplii: 
Schmidt (P) 16,19 m.; 4x400 m.: R. F, 
Germană 3:08,7.

• PE STADIONUL „Walter Ul- 
bricht" din Berlin s-a desfășurat pri
ma întîlnire dintre selecționatele oliriij 
pice ale R. D. Germane și R. F? Ger
mane. In min. 83 reprezentativa 
R.F.G. deschide scorul prin Derfeld.

repfeze’ntativele Elveției și 
desfășurată*la Barcelona, s-a 

’d cu victoria elvețienilor. Scor.:
• AUSTRALIA a anunțat
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