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Sportivii romîni ou dominat cea de a XXI-a ediție 
a Balcaniadei de atletism

• ECHIPELE NOASTRE PE PRIMELE LOCURI IN CLASAMENTELE GENERALE
• 14 TITLURI DE CAMPIONI AU REVENIT REPREZENTANȚILOR ROMINIEI

ANKARA 30 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). — Și între
cerile de simbătă. din cadrul celei de 
a XXI-a ediții a Balcaniadei de atle
tism s-au desfășurat intr-o atmosferă 
de caldă prietenie intre sportivii 
celor 5 țări participante. Din nou, 
pe primul plan al concursului s-au 
situat atleții romîni, învingători in 
4 probe din cele 9 disputate.

O victorie pe cit de neașteptată, 
pe atît de frumoasă a obținut repre
zentantul nostru Ion Dăndărău în 
cutisa de 3.000 m obstacole, la star
tul căreia erau prezenți alergători cu

aflindu-se înaintea ultimei aruncări 
pe locul 6. Ultima sa încercare însă, 
a măsurat 72.82 m și aceasta i-a per
mis să treacă pe Jocul doi.

Rezultate tehnice: 1.500 m: 1. Z. 
VAMOȘ (R.P.R.) 3:57,0 ; 2. Barabaș 
(R.P.R.) 3:57,4; 3. Vazici (R. P. F. I.) 
3:57,9 ; 4. Anghelov (R.P.B.) 3:59,0 ;
5. Mesimertis (Grecia) 3:59,2 ; 6.
Kovaci (R.P.F.I.) 4:01.2. S-uliță băr
bați : 1. GH. POPESCU (R.P.R.) 75.51 
m; 2. A. Bizim (R.P.R.) 72,82 m; 3. 
Pavlov (R.P.B.) 72,13 m; 4. Pierakos 
(Grecia) 71,47 m ; 5. Miletici (R.P.F.I.) 
71,23 m; 6. Galici (R.P.F.I.) 70,39 m.

(R.P.F.I.) 24,9 ; 3. Petrescu (R.P.R.)
25,1 (a condus pînă la 140 m.); 4. Ko- 
larova (R.P.B.) 25,4; 5. Maksaî (R.P.R.) 
25.6; 6. Ilieva (R.P.B.) 26,0. 3.000 m. 
obstacole : 1. I. DANDARAU (R.P.R.) 
9:10.8 ; 2. Onel (Turcia) 9:15,2 ; 3. Pa-

ROMEO VILARA

(Contiunare tn pag. a 4-a)

GALAȚI 30 (de la trimisul nostru). 
Aproximativ 8000 de spectatori au 
fost prezenți simbătă seara la întîlni- 
rea dintre selecționatele orașelor Ga
lați și Varșovia. Meciurile, așteptate 
cu justificat interes, nu au reușit însă 
să satisfacă decît în mică măsură e- 
xigențele spectatorilor, deși finalmen
te, gazdele au cîștigat cu scorul de 
12-8. Făcînd o comparație între parti
dele disputate la București și cele de 
la Galați, trebuie spus că cea de a 
doua întîlnire nu s-a ridicat la nivelul 
primei dispute cu pugiliștii varșovieni. 
De data aceasta, atît gazdele, cît mai 
ales oaspeții, au pus accentul pe for
ță, urmărind obținerea victoriei cu 
orice preț, astfel că „directorii de 
luptă" au... împărțit cu larghețe a- 
vertismente în stînga și-n dreapta.

O singură partidă a întrunit, cu a- 
devărat, toate calitățile ce se cer unui 
meci de box. Aceasta s-a disputat în 
limitele categoriei mijlocie, între Ște
fan Cojan și Tadeusz Walasek. Spec
tatorii au „trăit" la acest meci mo
mente de tensiune și nu mult a lipsit 
ca Cojan să obțină o mare victorie. 
Ca și Monea, gălățeanul a început me
ciul oarecum timorat, pe cînd Wala
sek a presat chiar de la început, ex
pediind cu adresă directe de dreapta 
la față și stingi la plex. In repriza a 
doua însă, Cojan pornește dezlănțuit 
la atac și-i aplică lui Walasek —fără 
ca acesta să poată evita ■— o ploaie 
de lovituri la față. Walasek bate în 
retragere, își... îmbrățișează adversa
rul și firește, pierde repriza. Ultimul

rund — decisiv. încurajat puternic de 
spectatori, Cojan pornește hotărît din 
colțul său și lovește cu forță. Wala
sek e plimbat printre corzi și toți am 
început, mai cu seamă din acest mo
ment, să întrezărim ceea ce. la începu
tul partidei nici nu ne venea să cre
dem : victoria lui Cojan. Dar, în cele 
din urmă, nu s-a întimplat așa. In 
ultimele secunde ale meciului, Wala
sek a schimbat soarta partidei. El i-a 
aplicat lui Cojan două lovituri la față 
și a terminat repriza cu mai multe re
surse. Arbitrii, orientîndu-se după mo
dificările aduse regulamentului A.I.B.A. 
cu privire la ultima repriză, au acor
dat decizia lui Walasek. Cojan a tre
cut pe lingă o mare victorie dar, cu 
toate că nu a cîștigat, trebuie felici
tat pentru modul exemplar cum a lup
tat cu campionul Europei. Din forma
ția gălățeană au făcut, de asemenea, 
o bună impresie, Vintilă, Olteanu și 
Mitrea Tache iar de la oaspeți am re
marcat, în afară de Walasek, pe 
Krawczik, Franke și Mazurek. Iată ce
lelalte rezultate: Vintilă b. p. Kraw
czik; Mindreanu cîștigă fără adver
sar ; Olteanu b. p. Franke; I. Marin 
b. p. Kacinski; Mazurek b. p. M. Ta
che; Ulmer b. ab. 3 Badea; Ivan b. p. 
Dampc; Zygarowski b. p. Cioloca | 
Gheorghioni b. ,p. Branicki. Arbitra
jele în ring ca și deciziile dictate de 
arbitrii Serer (Ungaria), Guriew, Kos- 
sowski (Varșovia), Robert și Tătaru 
— bune.

R. CALĂRAȘANU

O victorie clară

dubli campioni balcanici.V. Jurca ji Z. Vamoș, 

mult superioare (iugoslavii 
Hafner, grecul Pa.pavasili.Ui și 

Dăndărău a făcut o

rezultate
- Span și 

turcul Onel).
.•ninsă foarte inteligentă, obținînd un 

de mare prestigiu. Papa-vasi- 
(Gu. ciștigâtorul acestei probe la toa- 
•w tir edițiile din 1954 și pină în. 1962. 

a condus mai mult de 2.000 de metri. 
Cu două ture înainte de sosire. se 

r desprind din pluton Dăndărău și 
Onel. iar pe ultimii 400 m. atletul 
romin atacă puternic, ciștigind cu o 
diferență de aproape 5 secunde față 
de următorul clasat.

Zoltan Vamoș și Andrei Barabaș 
au făcut o cunsă bună la 1.500 m. 
clasîndu-se pe primele două locuri, 
iar Ana Sălă-gean. eonfirmind toate

- așteptările, a terminat învingătoare la 
greutate cu un nou record balcanic: 
15.87 m. In sfirșit o victorie mult a- 
plaudată a fost și cea a lui 
pe seu la aruncarea suliței.
concurent cu 3 încercări de 
metri, dintre care cea mai 
75.51 m. Recordmanul țării 
AI. Bizim, a concurat destul

Gh. Po~ 
singuriil 
peste 74 
bună de 
noastre, 
de slab,

Ieri in categoria A
REZULTATE TEHNICE:

Stiinta Timișoara —• Steaua 1-0 
(1-0). ’

Rapid — Dinamo Bacău 5-1 
(2-0).

Progresul—Crișana 1-0 (1-0).
Minerul—C.S.M.S. 2-1 (0-0).
Viitorul—Steagul roșu 7-1 (1-1).
Farul—Petrolul 2-0 (2-0).
U.T.A. — Dinamo București 0-1 

(0-0).

CLASAMENTUL
1. Farul 7 4 2 1 14: 7 10
2. Știința Cluj 6 4 1 1 10: 6 9
3. Știința Tim. 7 4 1 2 11: 9 9
4. Progresul 7 2 4 1 10: 6 8
5. Rapid 7322 17:14 8
6. Petrolul 6 3 1 2 15: 6 7
7. Viitorul 6222 19:11 6
8. C.S.M.S. 6222 13îl0 6
9. Dinamo Buc. 5 13 1 4: 4 5

10. Steagul roșu 6213 10:15 5
11. U.T.A. 5 1 2 2 6: 7 4
12. Crișana 6204 5:15 4
13. Steaua 4 112 5: 5 3
14. Dinamo Bacău 5 113 4:10 3
15. Minerul 7 115 5:23 3

Etapa viitoare: Dinamo Buc. — 
Minerul, Știința Cluj — Progresul, 
Steaua—Farul, Crișana — U.T.A., 
C.S.M.S.—Rapid, Dinamo Bacău— 
Viitorul, Petrolul—Știința Timișoa
ra. Steagul roșu stă.

ROMÎNIA-MAROC 4-0 (2-0), LA FOTBAL

Lungime bărbați : 1, TONEV 
7.48 tn; 2. CaJnicov (R.P.R.) 
3. Munjici (R.P.F.I.) 7.34 m; 
lev (R.P.F.I.) 7.28 m; ' 5. 
(R.P.B.) 7,28 m; 6.

(R.P.B.) 
7,37 m;
4. Mi- 
Ivanov

Visilas (Grecia) 
7.20 ni : 7. Popovschi (R.P.R.) 7,13 m. 
Greutate femei : 1. A. SALAGEAN 
(R.P.R.) 15.87 m. — rec. balcanic; 2. 
Christova (R.P.B.) 15.54 m; 3. Cior- 
bova (R. P. B.) 14.83 m : 4. Gurău 
(R.P.R.) 14.11 m ; 5. Perovici (R.P.F.I.) 
13.45
13,41 
VEC

m ; 6. Hudobivnici (R.P.F.I.) 
m. 200 m femei : 1. O. SICO- 
(R. P. F. I.) 24,8; 2. Silnici

In prima întîlnire internațională a 
acestui sezon, echipa reprezentativă 
de fotbal a R. P. Romine a repurtat 
o victorie la scor în fața selecționa
tei Marocului: 4—0 (2—0). Cei peste 
45.000 de spectatori, prezenți în tri
bunele stadionului „23 August" au 
fost satisfăcuți doar în parte de va
loarea jocului și aceasta din cauză 
că echipa oaspe a dat o replică des
tul de slabă fotbaliștilor noștri. Ju
decind după palmaresul echipei maro
cane (care a realizat victorii sau re
zultate foarte strînse în compania 
unor valoroase echipe europene) ne 
așteptam ca oaspeții să arate mai 
mult decît au reușit ieri, tn aceste 
condiții, echipa noastră a fost mai 
puțin solicitată iar victoria ei netă 
s-a conturat încă din primele minute 
de joc. După aspectul jocului, scorul 
acestei întilniri putea să fie mult 
mai net. Echipa romînă a dominat 
de la un 
tașii s-au 
bune de a

Imediat 
a jocului, 
lează în terenul advers și în minu
tul 4 asistăm la înscrierea primului

capăt la altul, iar înain- 
găsit deseori în situații 
marca.
după fluierul de începere 
echipa noastră se ins-ta-

Întreceri viu disputate în concursul internațional
de viteză pe circuit

Ieri dimineața, pe traseul de La Arcul 
de Triumf, cîteva mii de spectatori au 
asistat la cel mai frumos concurs moto- 
ciclist de viteză pe circuit desfășurat în 
uitiiinii ani în țara noastră, încheiat cu 
5 victori (din 7 probe) ale alergăto
rilor noștri. La reușita acestui 
splendid spectacol sportiv a con
tribuit și faptul că la starttul întrecerilor 
s-au aliniat valoroși motocicliști din 
R. P Ungară și R. P. Bulgaria. îndeo
sebi valoarea alergătorilor I^aszlo Szabo

(R.P.U.j, M. Dănescu și Gh. Ion 
(Steaua), M. Pop (Dinamo) și Lajos 
Kovacs (R.P.U.) a constituit „punctul 
forte" al concursului. De altfel, Laszlo 
Szabo se află in momentul de față pe 
locul If în campionatul mondial de vi
teză în curs de desfășurare și ieri ne-a 
probat înalta sa valoare mai ales

H. NAUM
I. DUMITRESCU

la

gol : Ozon îi pasează în adîncime 
lui Voinea, acesta șutează pe jos de 
la 12 metri și balonul intră, pe sub 
portar. în piasă: 1—0! La cîteva
minute după aceea. Ozon primește o 
pasă de la Seredai și din poziție ex
trem ' de favorabilă de șut trimite 
mingea peste poartă. Contraatacul 
oaspeților se termină cu un șut pu
ternic, pe l.îngă poartă, al lui LMok- 
tatif. In min 13, Voinea este -faultat 
la’ marginea careului. Lovitura liberă 
de la 18 ni. o execută Ozon, care 
înscrie spectaculos, peste zid : 2—0 ! 
Oaspeții abia pun mingea la centru 
și iată că echipa noastră atacă din 
nou. Un schimb de mingi Ghergheli 
— Voinea — Ozon și acesta, din 
nou ratează din poziție favorabilă 1 
Spre mijlocul reprizei, 
noastrp scade ritmul de 
dă prilej oaspeților să 
mai des de poarta lui 
min. 28, un șut-bombă
tatif (cel mai periculos șuter al oas
peților) întîlnește bara transversală. 
In această perioadă se înregistrează 
la echipa noastră nu numai o scădere 
a ritmului de joc ci și unele greșeli 
de plasament, pase greșite sau con
ducerea abuzivă a balonului, ceea ce 

' ducea in ultimă instanță la pierderea 
lui (Ivansuc, Seredai. Voinea). Pînă 
Ia sfîrșitul reprizei mai pot fi re
marcate acțiunile din min. 35 (o 
frumoasă lovitură de cap a lui Petru 
Emil respinsă de portar), min. 41 
(Ivansuc -centrează prin fața porții 
dar Ozon și Voinea nu intervin), 
min. 42 (un șut prin surprindere al 
lui Ghergheli pune în dificultate pe 
portarul marocan) și min. 43 (cînd 
Labied apără un șut puternic al lui 
Seredai). In această repriză, subli
niem buna comportare a apărării 
noastre, care n-a permis oaspeților 
decît un singur șut pe spațiul porții, 
precum și jocul elastic al întregii 
echipe. Mai slab au jucat în această 
primă parte a jocului Seredai, Ivan- 

. suc și Ghergheli.

selecționata 
joc. ceea ce 

se apropie 
Dungu. In 

al lui Mok-

După reluare, jucătorii noștri con
tinuă să aibă inițiativa. Acțiunile de 
atac se desfășoară una după alta. 
Echipa R.P.R. beneficiază de cîteva 
lovituri de colț rămase nefructificate. 
Atacurile echipei noastre reliefează 
nesiguranța portarului marocan care, 
de mai multe ori, se „bilbîie" la prin
derea balonului. După o nouă ocazie 
ratată de Voinea, în minutul 58 
Seredai ridica scorul la 3—0 : Ivan- 
suc execută un corner. Voinea tri
mite lateral ' și extremul stînga al 
echipei noastre reia în poartă, de la 
cîțiva metri. Ca și in prima repriză, 
spre mijlocul celei de-a doua părți 
a jocului, echipa noastră joacă mai 
incîlcit. Și Voinea și Ozon țin prea 
mult mingea. în faze în care o sim
plă pasă putea crea ocazii clare de 
gol. Iar in apărare se înregistrează 
unele ezitări nepermise. (I. Lazăr, 
Koszka).. sau driblinguri și execuții 
tehnice spectaculoase pentru public 
dar inutile și chiar periculoase pen
tru echipă (Macri, Zavoda II).-Scă
derea ritmului de joc al echipei 
noastre permite oaspeților să atace 
tnai periculos. In min. 70 ei obțin 
un corner, Lafife șutează de aproape 
și Dungu are o intervenție salutară, 
respingind in corner. Neatenția ata- 
canților noștri duce la ratarea unei 
bune ocazii de gol. Seredai șutează 
de pe aripă (min. 72). portarul sca
pă mingea care se plimbă lent pe 
linia porții dar., nimeni nu inter
vine 1 In min. 82 Voinea primește o 
minge în adîncime. surprinzînd com
plet apărarea adversă. Deși Ozon se 
demarcase și putea primi o pasă 
ideală, Voinea a încercat să rezolve 
singur faza și astfel... ocazia s-a 
irosit, tn continuare echipa noastră 
domină și în min. 84 Voinea. pri
mind o pasă în adîncime de la Pe
tru Emil, șutează imparabil din ca-

V. GRADINARU 
R. URZICEANU

(Continiuire tn pag. a 4-a)

Ozon a executat lovitura liberă cu precizie fi balonul s-a oprit in plasă. E 
miiwtui 13 și K<oru. e 2-0 pentru R&R,

(Continuare in pag. a 2-a)

La un corner, Koszka — venit wi atac — trimite cu capul spre poartt
Foto; Y* Bageao
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Steaua-campioono țării-a trecut prin mari emoții

~________ ----------------------------------------------------------------------

IERI, ÎN CATEGORIA R
DE LA 0—8 ta 11—S™

Aproape 70 de minute, •-» Juret 
ataâ&c, fără ca vreuna din eabipe rt 
găsească culoarul liber spre ținta ad
versă. De aici un joc cu grămezi des
chise multe și fără rost șt șuturi la 
nesfirșit In margine. Dacă penăru 
Unirea - fără cei doi internaționali 
Teofilovici și Sava , prea adese® ab
senți în acest sezon de pe gazon. — 
o asemenea tactică a „câștigării tâm
pului" era oarecum justificată, fiind 
vorba de o formație mal tânără care 
căuta să realizeze un scor dt mai 
Btrîns în fața campioanei, pentru 
Steaua în schimb, un asemenea joc 
apare inadmisibil. în ultimele zece 
minute „tribunele* s-au med încălzit 
puțin asistind Ia citeva acțiuni de 
rugbi adevărat. Tonul l-a dat firește. 
Steaua, care și-a amintit probabil că 
are obligația de a-și cinsti titlul. Dar 
la un atac al militarilor, Moromete 
de la Unirea interceptează o pasă 
dirijată spre un jucător advers, face 
o cursă splendidă de 50 de metri și-i 
pasează precis lui Cochta, care în
scrie la colț : 3—0 pentru Unirea 
(transformarea e ratată). Rugbiștil de 
la Steaua, speriați de spectrul infrin- 
gerii, se dezlănțuie și înscriu în se
rie prin Cojoooru, Joneses și Ciobă
nel trei încercări, dintre care una 
este transformată de Ștefan Constan
tin : 11—3. Așa dar, im finei așteptat, 
dar care putea fi însă compromis. Au 
contribuit la reușita lui mai ales lip
sa de experiență a foarte tânărului 
XV al Unirii. Remarcați : Ciobănel, 
Merghișescu, Ionescu, Șt. Constantin, 
Enache de la Steaua, respectiv Co
ch ia. Coravu, Marica, V. Nistor 
ta Unirea. Corect arbitrajul lui 
Onoescu.

de 
J.

te

ieri în 
de cam- 
Oaspeții, 

frumoasă

GRIVIȚA ROȘIE 
Șl-A CONSOLIDAT POZIȚIA

Așa cum au jucat rugbâgtii de 
Gri vi fa Roșie au impresionat plăcut 
publicul numeros, prezent 
Parcul Copilului la partida 
pionat cu Știința Timișoara, 
care veneau după o partidă 
și o victorie concludentă asupra Știin
ței București, au fost sufocați, de 
data aceasta, «ie ritmul impus de 
bucureșteni și — în ataca tai Cetea 
care și acum a plăcut deosebit (de 
ce oare nu ar fi eetecționaC ta totul 
reprezentativ ?) — au decepționat
Gazdele, in schimb, an jucat Uoe, au 
plimbat balonul cu nepătata*» pe 
ambele compartimente, croind teze 
interesante și bine finalizate. Prima 
tacercare a fost opera tot Maneta, 
apoi Mircea Rusu urcă aoond, pentru

O frumoasă
a sportivilor de

Spectatorii prezente ta bare hipică 
dta Calea Plevnei, eu «totat rtmbă- 
tt și duminică la probe deosebit de 
spectaculoase în cadrul ceflapiotatelor 
republicane de călărie.

Să amintim numai de probe cu cere 
a-e încheiat ediția de «riui aceștia • 
campionatelor de călărie, proba de 
obstacole categorie ugoeră pe echipe, 
terminată cu victoria puțin scontată 
■ sportivilor de la C.S.M. Sibiu. In 
luptă cu reputații călăreți «ie ta Di
namo. Steaua și Petrolul Moșești, cei 
patru sibieni, Gogheș, Roșea. Miiller 
și Fleischer s -au întrecut pe ei în
șiși in manșa a doua, reali zind par
cursul cu 0 puncte penalizare, față 
de cele 15 p. ale dinamoviștilw, clasați 
pe locul secund. La fel de interesantă 
a fost și întrecerea pentru locul III. 
La sfirșitul probei, două echipe. Stea
ua și Petrolul Ploiești, erau ta ega
litate de puncte. Conform regula
mentului, fiecare echipă a desemnat 
cite un călăreț care să ia parte la 
baraj (parcurgerea a jumătate din 
traseu). Primul a plecat ploieșteanul 
Dan Mihăilescu. Realizând o cursă 
excelentă fără a primi vreun punct 
penalizare și străbătînd traseul în 
27,1 sec., el a adus echipa Petrolul 
pe tecul III, pentru că Gh. Langa, 
reprezentantul dubulul Steaua, a do
bori!

puncte 
Iată 

te zile
OBSTACOLE CAT. UȘOARA, JU

NIORI : 1. Anghel Dcnescu (Steaua) 
Pe Sebeș 0 P- L-f5;7, campion al R.P. 
Romine pe 1962; 2. Anghel Donescu 
pe Stejar 4 p., 1:11,3 ; 3. Eugen Do- 
brogeanu (Știința București) pe Ar
caș 4 p., 1:11,8. DRESAJ, CAT. SE
MIGREA : 1. Nicolae Mihalcea (Stea
ua) pe Bolero 347 p., campion al 
R-F. Romine pe 1962; X Iosif Molnar

primul obstacol (deci patru 
penalizare) realizând 32,3 eec. 

rezultatele tehnice din uătime- 
aie campionatelor :

ea spre sfirșitul reprizei Iatan să 
pecetluiască rezultatul: 9—0. La re
luare, acțiunile impetuoase ale rug- 
biștilor de la Grivțța continuă, ele 
fiind finalizate prin O. Rădulescu, 
Teodore seu și Iliescu (toți încercare). 
Scor final: 18—0. Oei mai buni de 
ta Învingători: Mora.ru, M. Rusu,
Obiemenoo și Buda. Din nou C. Stă- 
nescu a fost eliminat de arbitrul V.

Marica (Unirea) imobilizat de Blegescu și Preda (Steaua) nu va mai putea 
trimite balonul coechipierilor. (Fază din partida Steaua—-Unirea 11—3 (0—3).

, Foto: V. Bageac

In campionatul feminin

Rapid a învins Știința București fără emoții: 9-5 (5-1)
FEMININ

SERIA I

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 9—5 (5—1). In sfîrșit. 
un meci 1» valoarea unui derbi al 
campionatului. Cele două formații, și 
în special cea campioană, au oferit o 
mostră de handbal modern și specta
culos, fapt care a atras dese aplauze 
„la scenă deschisă".

Chiar din min. 3, Hedeșiu deschide 
•corul, iar 7 minute mai tirziu o fru-

comportare
la C. S. M. Sibiu
(Steaua) pe Pelinaș 786 p ; 3. Dumi
tru Velicu (Steaua) pe Koheilan 785 p. 
OBSTACOLE CAT. MIJLOCIE : 1.
Constantin Vlad (Dlnamo) pe Hala 
4 p. 1:17,4, campion al R. P. Romine 
pe 1962 : 2. Vasile Plnciu (Dinamo) 
pe Clasic 4 p. 1:27,2 ; 3. Emil Olteanu 
(Steaua) pe Recova 8 p. 1:27.7. DRE
SAJ CAT. GREA : 1. Nicolae Mihal- 
oea pe Bolero 1267 p.. campion al
R. P. Romine pe 1962 ; 2. Iosif Mol
nar pe Pelinaș 1123 p. : 3. Dumitru 
Veiicu pe Koheilan 1115 p. OBSTA
COLE CAT. UȘOARA. FEMININ : 
1. Mihaela Radulescu (Dinamo) pe 
Peștera 0 p. 1:19.4, campioană a R.P. 
Romine pe 1962 ; 2. Iolanda Lazăr 
(Steaua) pe Nușa 4 p. 1:13.5 : .3. Ma
nuela Bog za (Știința București) ne 
Odor 4 p. 1:18.4. OBSTACOLE CAT. 
GREA : 1. Gheorghe Langa pe Ru
bin 0 p. 2:24.0, campion al R. P. Ro
mine pe 1962 ; 2. Andrei Costeâ (Stea
ua) pe Diavblo 8 p. 2:28.2 : 3. Gheor
ghe Langa pe Rapsod 12 p. 2:132' 
OBSTACOLE CAT. UȘOARA PE E- 
CHIPE : 1. C.S.M. Sibiu (antrenor: 
AL Purcherea) Carol Gogheș pe Ră
dăuți, D. Roșea pe Rival. H. Muller 
pe Mangalia. W. Fleischer pe Nonius 
12 p., campioană a R- P. Romine pe 
1962; 2. Dinamo București (antre
nor : P. Andreianu) C. Vlad pe Hala, 
Al. Lo-ngo pe Gloria. O. Recec pe A- 
gata, V. Pinciu pe Sprinten 15 p. ; 
3. Petrolul Ploiești (antrenor : P. Roș
ea) Aurel Stoica pe Inel. Dan Mihăi
lescu pe Rodna, Andrei Kadar pe 
Sandu 16 p.

In afara campionatului s-a disputat I 
proba de obstacole „durată" 
tă cu următorul clasament : 
dor Stanciu (Steaua) pe 
1:34,8; 2. Oscar Recer 
Melchior 30 p. 1:31,5 ; 
Roșea (C.S.M. Sibiu) pe 
1:36,1, 

i

încheia-
1. Teo- 

Răsunet 31 p. 
(Dinamo) pe
3. Dumitru 

Sorinei 30 p.

Hossu, dar de data aceasta — după 
părerea noastră — cu prea multă 
ușurință.

D. CALL1MACHI 
N. BARBÂUȚEAN

Alte rezultate: C. S. M. S. Iași — 
Dinamo 0—0, Știința Cluj — Știința 
București 5—0 (5—0), Metalul — Olim
pia 3—0 (neprezentare!?!)

moașă combinație Vîrlan-A. Leonte 
aduce Științei egalarea: 1—1. Au ur
mat trei minute cînd jucătoarele fe
roviare au atacat dezlănțuit. înscriind 
de trei ori prin M. Boian, H. Roth și 
M. Constantinescu. Pină la sfirșitul 
reprizei A. Bo(an ratează un 7 metri 
și Maria Constantinescu — simbătă 
in deosebită vervă — mărește avan
tajul echipei sale la 5—1 (min. 22).

După pauză, tot campioanele sînt 
cele care atacă puternic și în min. 39 
scorul ajunge 7—1 (a mai marcat de 
două ori M. Constantinescu). Din a- 
cest moment, victoria rapidistelor șe 
eonturase sig-ur. Știința face eforturi 
deosebite pentru a mai reduce din 
handicap. Ultimele goluri au fost în
scrise de A. Leonte. lanosi și E. Con
stantinescu (2) pentru Știința și H 
Roth și F. Coșug pentru Rapid.

Feroviarele au cîștigat pe merit, 
pentru Că acțiunile lor Su avut mai 
multă claritate, varietate și viteză. 
Știința, in schimb, a atacat mai lent 
ca deobicei, iar F. Costin. care a 
înlocuit-o in poartă pe 1. Hector, a 
primit 2—3 goluri parabile. (a. v.)

PROGRESUL BUCUREȘTI—UNI 
REA BUCUREȘTI 13—5, (5—1).
Meci îa 'discreția jucătoarelor de la 
Progresul Partida a ridicat insă o 
problema importantă: lipsa (pentru a 
cita oară?) a unui medic la terenul 
de joc. (C. Niculescu-coresp).

FAIANȚA SIGHIȘOARA—TRAC
TORUL BRAȘOV 5—7 (3—5)

S.S.E. CONSTANȚA — S S.F 
PLOIEȘTI 5—9 (1—7).

SERIA A II-A
MUREȘUL TG. MUREȘ-FAVORIT 

ORADEA 13—5 (8—1) ; C.S.S. BA
NATUL TIMIȘOARA — C.S.M SI
BIU .7—14 (4—7): VESTITORUL 
BUCUREȘTI — ȘTIINȚA TIMÎȘOit 
RA'3—17 (0—9).

MASCULIN 
SERIA I

fiTEAUA BUCUREȘTI — C.S.M.S 
IAȘI 23—12 (10—6). Victorie conciit 
de.’ită a echipei militare, datorită in 
special jocului bun din repriza se 
cundă. cind jucătorii de la Steaua an 
impresionat prin „șarjele" lor rapide 
și eficace.

RAPID BUCUREȘTI — DINAMO 
BACĂU 18—13 (7—9). TRACTORUL 
BRAȘOV — DINAMO BUCUREȘTI 
15—27 (4—12): RAFINĂRIA TE- 
LEAJEN — ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
14—10 (7—3)

SERIA A II-A
VOINȚA SIBIU — DINAMO BRA

ȘOV 17—21 (8—10); TEHNOMETAL 
TIMIȘOARA — C.S.M. REȘIȚA 
17—30 (6—13); C.S.O. CRAIOVA- 
ȘTIINȚA PETROȘENI 15-24 (7-12) ; 
ȘTIINȚA TG MUREȘ — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 24-16 (11-5).'

SERIA I
I.M.U. Medgidia — Poiana Gmpina 

4-1 (2-1).
Foresta Fălticeni — Carpați Sinaia 

1-0 (0-0).
Prahova Ploiești — Metalul Tîrgo- 

viște 1-0 (1-0).
C.S.O. Galați — Știința Galați 2-1 

(1-1).
Ceahlăul P. Neamț — Flacăra Mo- 

reni 2-1 (0-0).
C.F.R. Pașcani — Rapid Focșani 

2-1 (0-0).
Flamura roșie Tecuci — C.S.O. 

Brăila 2—5 (0—1).
CLASAMENT

1. C.S.O. Galați S 3 2 0 11: 6 8
2. Metalul Tirgoviște S 3 1 1 12: 4 7
3. Foresta Fălticeni 5 3 1 1 10: 8 7
4. I.M.U. Medgidia 4 3 0 2 11: 5 fi
5. Știința Galați S 2 2 1 12: 7 6
6. C.S.O. Brăila S 2 1 2 9: 8 5
7. Prahova Ploiești 5 2 1 2 7: 7 5
8. Ceahlăul P. Neamț 5212 9:11 5
9. C.F.R. Pașcani 5212 8:12 5

10. Carpați Sinaia 5122 6: 7 4
11. Poiana Cîmpina 5203 7:12 4
12. Flacăra Moreni 5032 4: 7 3
13. Rapid Focșani 5113 5:11 3
14. r 1. roșie Tecuci 5023 8:14 2

Etapa viitoareȘtiința Galați — 
Metalul Tirgoviște, Carpați Sinaia — 
C.S.O. Galați, Rapid Focșani—C.S.O. 
Brăila, Poiana Cîmpîna — Prahova 
Ploiești, Foresta Fălticeni — I.M.U. 
Medgidia, C.F.R. Pașcani — Ceahlăul 
P. Neamț, Flacăra Moreni — FI. ro
șie Tecuci..

SERIA A II-A
Știinfa București—C.S.M. Mediaș 2—2 

(0-2)
C.S.M. Reșița—Chimia Făgăraș 4—0 

(2-0)
C.F.R. Roșiori—C.S.M. Sibiu 3—2 

(1-0)
Unirea Rm. Vtlcea—Metalul București 

0—0
Tractorul Brasov—C.S.O. Craiova 1—1 

(0-1)
Dinamo Obor—Progresul Alexandria 

1-1 (1-0)
Drubela Tr. Severin—Dinamo Pitești 

1—2 (0—1)

CLASAMENT
1—2. C.S.M. Sibiu 5 3 1 1 14: 7 7
1—2. Metalul București 5311 S: 3 7

3. Dinamo Pitești 5 3 11 0: 5 7

Rom in io-Maroc 4-0 (2-0) la fotbal
(Urmare din pag. 1)

reu și stabilește scorul final: 4—0 
pentru echipa R. P. Romine.

în ansamblu, echipa noastră (în 
care au figurat nu mai puțin de 7 
debutanți) a dat satisfacție. Jucătorii 
s-au străduit să aplice cit mai bine 
indicațiile tactice. Cei mai mulți s-au 
mișcat vioi, au dovedit putere de 
luptă. Unele execuții tehnice (pre
luări, pase din mișcare, driblinguri 
etc.) au Jost executate cu mai rriultă 
siguranță, fapt care a provocat a- 
plauzele meritate ale spectatorilor. 
S-a văzut' în acest meci că echipa 
noastră are posibilități. Rămîne ca 
printf-o rhfltică asiduă a antrenori
lor și a tuturor jucătorilor să se retu
șeze din lipsurile semnalate pentru 
ca întîlnirile internaționale viitoare 
—mult tfiăi dificile că aceea de ieri— 
să găseaȘcă echipa noastră într-o for
mă mereu mai bună, cu un potențial 

' de luptă tot mai ridicat. In această 
partidă, pot fi menționați : Ozon, 
Voinea, Zavoda II, Petru Emil. Toți 
jucătorii însă au merite în obținerea 
victoriei.

Echipa marocană posedă unele in
dividualități remarcabile ca de pildă: 
ALoktatif, Tibari. Azhar. Pasarea ex
cesivă a mingii în fața porții i-a 
privat îfrsă pe oaspeți de posibilita
tea realizării unor faze care să ducă 
la situații de gol.

Brigada de arbitri iugoslavi (Z. 
Bajici. Ia centru, B. Gugici și B. Bo, 
tici. la tușa) a prestat un arbitraj 
de bună calitate.

Raport de cernere: 8—3 pentru e- 
chipa R. P. Romine.

Au jucat următoarele formații:
R. P. ROMINA : Dungu (din min. 

80 Sfetcu) — Zavoda II, I. Lazăr, 
Macri — Petru Emil, Koszka — 
Ivansuc. Ozon, Voinea, Ghergheli, 
Seredai.

MAROC: Labied — Larbi, Amar, 
'Mekki — Tibari (min. 83 Jenane), 
Zinaya (min. 65 Hamid) — Hiba, 
Moktatif, Mohamed, Baba (min. 46 
Lafife), Azhar.
»

DECLARAȚII DUPĂ MECI

JIFKO BAJICI (Arbitrul meciului): 
.Echipa romină a dovedit o tehnică 
bună, dar cred că ea poate juca și 
mai bine. După cum am văzut eu 
jocul, tm avut impresia că formația

4. C.S.M. Reșița 5 3 0 2 10: 7 C
5. Tractorul Brașov 5 2 1 2 10: 8 5
6. Unirea Rm. Vil cea 5 2 1 2 7: 1 i
7. Știința Bueurești 5212 9:10 5
8. Dinamo Obor 5 2 1 2 8: 9 5
9. C.F.R. Roșiori 5212 7:11 5

10. C.S.O. Craiova 5122 7: 7 4
11. C.S.M. Mediaș 5122 8:11 4
12. Chimia Făgăraș 5 2 0 3 5:11 4
13. Drubeta Tr. Severin 5 113 8: 8 3
14. Progresul Alexandria 5 113 5:10 3

ETAPA VIITOARE: C.S.M. Sibiu— 
Unirea Rm. Vtlcea, C.S.O. Craiova— 
Stiinfa București, C.S.M. Mediaș.—-Trac
torul Brașov, Progresul Alexandria— 
Dinamo Pitești, Metalul București— 
C.F.R. Roșiori. C.S.M. Reșița—Dinamo 
Obor, Chimia Făgăraș—Drubeta Tr. Se
verin.

SERIA A lll-A

Crișul Oradea — Jiul Petrila 2-0 
(2-0).

Recolta Cărei — A.S. Cugir 3-2 
(2-0).

Unirea Dej — Mureșul Tg. Mureș 
1-2 (0-1).

C.F.R. I.R.T.A. Arad — Ind. Sîrmei 
Cîmpia Turzii 0-2 (0-1).

C.S.M. Cluj — C.S.O. Timișoara 
5-0 (0-0).

A.S.M.D. Satu-AÂare — C.S.O. Baia-- 
Mare 1-0 (1-0).

Arieșul Tur-da — Vagonul Arad 2-1 
(10).

CLASAMENT

1. Crișul Oradea 5 3 2 0 7: 3 8
2. Arieșul Turda 5 2 3 0 6: 3 7
3. Ind. Sîrmei C. Turzii 5 3 11 11: C 7
4. Jiul Petrila 5 2 2 1 12: 5 4
5. Recolta Cărei 5 2 2 1 8: 7 C
6. A.S.M D. Satu-Mare 5 3 0 2 5: 5 S
7. Vagonul Arad 5 2 12 5: 5 5
8. C.S.M. Cluj 5 12 2 7; 4 4
9. C.S.O. Baia-Mare 5 2 0 8 tr.10. Mureșul Tg. Mureș 5 1

11. A.S. Cugir 5 2 0 3 4:11 4
12. C.S.O. Timișoara 5 2 0 3 8:12 4
13. Unirea Dej 5 113 8:12 3
14. CJF.R. I.R.T.A. Arad 5 0 2 3 1: 6 2

Etapa viitoare (7 octombrie) : C.S.O.
Baia-A4are — Recolta Cărei, Ind. Sîr
mei Cîmpia Turzii — Arieșul Turda. 
Jiul Petrila — C.S.M. Cluj, C.S.O. Ti
mișoara — Crișul Oradea. C. F. R. 
I.R.T.A. Arad — Vagonul Arad, A.S. 
Cugir — Unirea Dej, Mureșul Tg. .Mu
reș — A.SM.D. Satu-Mare.

gazdă a jucat doar cu 50 la 
forța sa. Mi-au plăcut Ozon, 
Emil și Voinea din echipa învingă
toare. Formația marocană a dat o 
replică prea puțin convingătoare. To
tuși, unii jucători, printre care Moha
med, sint buni tehnicieni și au fru
moase perspective",

MASSON (antrenorul echipe maro
cane): „Călătoria noastră spre Bucu
rești, in preziua meciului, a fost des
tul de obositoare. Am plecat la ora 
13 din Casablanca și am ajuns in 
capitala Rominiei seara tirziu. Prin 
aceasta nu vreau să scuz infringerea 
noastră. Cred ca, intr-o oarecare mă
sură, oboseala s-d făcut resimțită șt 
în cortdițiudi normale am fi pierdut 
poate partida la o mai mică diferen
ță. Echipa romină a arătat un joc 
tehnic, un fotbal solid. Am reținut 
numele unor jucătoti de valoare ca 
Ozon, Petru Emil și Voinea. Mențiuni 
speciale pentru publicul foarte spor
tiv și pentru arbitrul care a condus ' 
ireproșabil".

CITITI IN NUMĂRUL
18 AL REVISTEI SPORT

• ATLETISM: CAMPIONATELE 
EUROPENE DE LA BELGRAD.
(un amplu fotoreportaj cuprinzind
17 imagini inedite — corespon
dență specială pentru revista 
„Sport").
• SCRIMA: După marea victorie 

de la Buenos Aires (acasă ia cam
pioana mondială Olga Szabo).
• FOTBAL: Problemele echipei 

Steaua.
• RUGBI: Dincolo de linia de 

fintă.
• ALPINISM: „Gîtul iadutar a 

fost înfrînt!
• TENIS: Ce trebuie să facă Ti

riac. ,.:ui i-rr |
• VOLEI : Băiefii-promovafi, fe- 

tele-corigente.
• Magazin-sportiv etc. etc.
Acest interesant număr ii găsiți 

la toate chioșcurile Difuzării pre
sei din Capitală și din provincie.

Mora.ru


Farul Constanța lider în categoria A la fotbal
VIITORUL S-A... JUCAT CU STEAGUL ROȘU Farul confirmă: 2-0 (2-0) cu Petrolul

De necrezut și totuși adevărat : Viito
rul a învins Steagul roșu (cu 7—1), 
recentă învingătoare a liderului. în pofi
da începutului de partidă mai timid 
(cînd oaspeții au și reușit să deschidă 
scorul prin Selymesy), gazdele au luat 
curînd comanda „ostilităților". Atacul, 
punctul forte în meciul de ieri, a în
chegat acțiuni după acțiuni pe un front 
larg, semănînd panică în careul advers. 
Și după ce Pavlovici execută defectuos, 
în min. 22, un 11 m (mult prea ușor 
acordat), Haidu reușește să egaleze, tri- 
mi[înd plasat în poarta părăsită de tizul 
său... Ilaidu. Repriza se sfîrșește sub 
semnul egalității pe tabela de marcaj, 
dar superioritatea formației gazdă ln 
această parte a jocului se reflectă cit 
se poate de olar în numărul loviturilor 
la poartă ca și în cel al cornerelor.

Curînd după pauză, în numai 12 mi
nute, perfectul mecanism al cvintetului 
ofensiv bucureștean combină subtil și 
precis, majorînd scorul La 4—1 prin 
punctele înscrise de Haidu (min. 50 
și 55) și Pavlovici (min. 57). Apăra
rea oaspeților, dezorientată, este depă
șită complet și numai... Dumitriu II 

Tpină atunci foarte bun) poartă vina ra
tărilor care urmează. Pe teren estie • 
singură echipă. Viitorul, care demons-

Haidu salvează o situație critică, blocind balonul in picioarele lui Dumitriu II 
Foto: V. Bageac

trează în continuare un frumos, joc mo 
bil, oolectiv. Publicul răsplătește cu ro
pote de aplauze formația 
cărei joc este reconfortant

gazdă, a! 
și optimist

DINAMO BUCUREȘTI A CIȘTIGAT LA ARAD: 1-0 (0-0)
ARAD 30 (prin telefon de la tri

misul nostru). A fost mare numărul 
arădenilor (aprope 15.000) care au ve
nit astăzi 6ă 
tre formația 
oar^AJării.
pădete. ’insă,

întregime, 
meteahnă

urmărească meciul din- 
locală U.T.A. și campi- 
Dinamo București. Din 

. , ___  ei au încercat o mare
deziluzie la sfîrșitul partidei. Și nu atit 
pentru faptul că textiliștii au fost 
învinși- pe teren propriu, d mai a- 
les pentru că au fost lipsiți de poei- 
bilitatea de a vedea un fotbal de cali
tate. Uitînd, parcă, că evoluează in
tr-un meci de categoria A. atît Dina
mo cit și U.T.A. au oferit celor pre- 
zenți o partidă de un slab nivel ca
litativ. A fost un meci in care jucă
torii celor două echipe s-au întrecut 
parcă în pase la adversar, în combi
nații sterile și inutile la mijlocul te
renului, în mingi trimise „acasă" (în
deosebi Dinamo la scorul de 1—0) și 
a fost aproape total absentă preocu
parea pentru un fotbal modern, teh-

Ift viteză.
privește rezultatul final, victo

ria echfpet campioane este meritată : 
dinamoviștii s-au „găsit" mai bine pe 
teren, au jucat mai mult balonul și 
au avut o repriză (a doua) in care

inițiativa le-a aparținut in 
S-a resimțit însă vechea 
a acestei formații, aceea de a nu mai 
insista în atac atunci cînd conduce. 
U.T.A. a jucat îngrijorător de slab. 
Cu Băcuț care a trimis aproape toa
te mingile la adversar, cu o linie de 
mijlocași care n-a sprijinit de loc 
înaintarea, cu un atac dezlinat, ine
xistent în repriza a Il-a, U.T.A. nici 
nu putea spera mai mult.

Ținind seama de slaba comportare 
a U.T.A.-ei, ne întrebăm : care este 
preocuparea conducerii acestui club 
pentru ridicarea calitativă a fotba
lului arădean ?

Unicul gol al meciului a fost în
scris in min. 60 de Unguroiu la o 
greșeală a apărării arădene.

Arbitrajul lui C. Nițescu (Sibiu) 
— cu scăpări.

U.T.A. : COMAN - SZUCS, Capaș. 
Neanyu — Băcuț, Mețcas (Vați) r- 
Selimesy (Mețcas), Sasu, Țirlea, Flo- 
ruț, Toma.

DINAMO : Uțu - POPA, Constan- 
tinsseu, Ivan - Al. Vacile, Ștefan - 
Niculescu (David), Varga, Unguroiu, 
ȚÎRCOVNICU, Eftimie.

pentru fotbalul nostru, după atîtea me
ciuri șterse în cursul săptămînii. Piuă 
la sfîrșit scorul 
golurile înscrise de 
Dumitriu I (min.
(min.. 86).

Să ne entuziasmăm 
acestei victorii ? Sinceri să fim, oscila
țiile de formă ale echipelor noastre de 
la o săptămînă la alta ne opresc să o 
facem. Iată, de pildă. învinsa de ieri 
Steagul roșu. învingătoare duminica tre
cută, mulțumită unei evoluții de bun 
nivel tehnic, ea s-a comportat sub orice 
critică doar 7 zile după aceea : palida 
idee de joc colectiv, mari lipsuri la 
capitolul pregătire fizică. Explicația de 
dată mai veche a antrenorului Silviu 
Ploieșteanu, precum că echipa lui nu se 
regăsește la București, nu satisface pe 
nimeni. Iosif Ritter a condus în gene
ral bine echipele : VIITORUL: Adamache 
— Pal, Petescu, Răcelescu — Popescu, 
Neșu—Mureșan (S. Avram), Dumitriu 
II, Pavlovici, Dumitriu I, Haidu. STEA
GUL ROȘU: Haidu—Bărbulescu (min. 
69 Filimon), Jenei. Ivăncesou—Filimon 
(min. 69 Campo), Szigeti—Hașoti, Năf- 
tănăilă, Campo (min. 69 Meszaroș), 
Meszaroș (min. 69 Pescaru), Selymesy.

G. NICOLAESCU

ajunge la 7—1, prin 
Haidu (min. 77), 
83) și Pavlovici

prea mult în fata

A fost foarte așteptat acest meci 
Farul—Petrolul aici la Constanța, ca 
și în întreaga regiune (dovadă sta
dionul arhiplin), pentru că amatorii 
de fotbal țineau să verifice potenția
lul formației locale în compania unei 
echipe redutabile, cum e Petrolul. 
Partida, de bun nivel, a oferit prin 
desfășurarea ei, această posibilita
te. Oaspeții s-au dovedit din nou o 
formație bună, peste care se trece 
greu, iar jocul ca atare, a fost mai 
totdeauna strîns.

In aceste condiții, victoria gazdelor 
cu 2—0 (2—0), este eu atît mai fru
moasă și semnificativă în același 
timp, confirmînd că victoriile de pînă 
acum ale Farului n-au fost întîmplă- 
toare. Adevărul e că echipa este la 
ora actuală pe un drum sănătos, are 
o mai bună omogenitate, atacul se 
orientează mai inspirat și dovedește 
eficacitate. In plus, toți componenții 
în frunte cu inepuizabilii halfi Stancu 
și Pleșa imprimă jocului lor o mai 
accentuată notă de hotărîre. Sînt toc
mai elementele care au determinat 
reușita și in confruntarea cu Petro
lul și care au ieșit în evidență, atît 
în’ perioada de atac (repriza I), cît 
și în cele de apărare (repriza II). In
tr-adevăr, după un început de 10 mi
nute 
tidei, atacanții și linia de halfi depă
șind 
jocul 
jucînd cu vigoare.

ficace, au creat fază după fază la 
poarta lui Ionescu, reușind să înscrie 
de două ori, prin Dinulescu (min. 
28) și Ciosescu (min. 41), cu capul. 
Putem spune că în acest fel, ata
canții, adică cei care au fost solici
tați mai mult în această parte a jo
cului, au trecut cu bine examenul.

In repriza a doua, în care Petrolul 
a deținut inițiativa, a fost rîndul a- 
parării să fie pusă la încercare și să 
se evidențieze. Oaspeții, cu Dridea, 
Tabarcea și Badea, ca vîrfuri de atac, 
au forțat jocul și au creat chiar două 
situații favorabile (min. 73 și 84), dar 
linia de fund a fost la post, rnenți- 
nînd rezultatul neschimbat. Victoria 
Farului a fost meritată, fapt remarcat 
și de antrenorul Ilie Oană, care a 
subliniat că „localnicii au fost mai 
buni". Arbitrul Titus Burtan (BuC.) 
a condus bine formațiile :

FARUL : GHIBĂNESCU - Firică; 
BRINZEI, FLORESCU - STANCU, 
PLEȘA — Moroianu, Biikossi, CIO
SESCU, DINULESCU, Mănescu (Va- 
silescu).

PETROLUL : Ionescu - PAHON- 
ȚU. FRONEA, Florea — Ivan, M. 
MARCEL - BADEA, Tabarcea, Dri- 
dea I, A. MUNTEANU, Dridea II.

influențat de importanța par-

starea de tensiune, au deschis 
și pînă la sfîrșitul reprizei, 

combinativ și e-

GELU RUSCANU, 
LIV1U BRUCKNER 

corespondenți

La tineret : Farul—Petrolul 1—2 (0—0).

Știința Timișoara—Steaua 1-0 (1-0)
TIMIȘOARA, 30 (prin telefon). 

Mult așteptata întîlnire dintre cele 
două formații nu a reușit să satis
facă pe deplin pe cei 20.000 de spec
tatori prezenți în tribunele stadionu
lui.

Studenții timișoreni n-au mai reușit 
să facă un joc frumos. După înscrie
rea golului ei n-au mai insistat, pă- 
rînd mulțumiți. Apărarea a făcut 
față, însă linia de atac, deși bine 
susținută și de această dată de că
tre cei doi mijlocași, a greșit foarte 
mult, ratînd copilărește.

Steaua a jucat bine în cîmp, însă 
înaintașii săi n-au fructificat ocaziile 
avute Exceptînd primele 10 minute 
din repriza I și o bună parte din 
repriza a Il-a. fotbaliștii bucureșteni

Progresul a ciștigat cu 1-0 (0-0)
partida cu Crișana

au dominat. Am putea spune că, 
luind în considerare și ocaziile pier
dute de către gazde, o caracteristici 
generală a acestei partide a fost toc-: 
mai lipsa celor 10 ataca'nți de a con
cretiza, in fazele decisive. "Astfel, Ma- 
nolache, Popa, Mițaru, Tomeș, Tă- 
taru și Mateianu au fost deseori in 
poziții clare de gol, dar n-au înscris. 
Este adevărat că și portarii celor, 
două echipe — Urziceanu și Voi- 
neScu, care au făcut o partidă foarte 
bună — au împiedicat înscrierea de 
goluri. Unicul gol al partidei a fost 
înscris în min. 35 de către Lereter, 
care a transformat o lovitură de la 
11 m cu care a fost sancționat Cojo- 
caru. A arbitrat bine: Aurel Pop 
(Oradea).

ȘTIINȚA: Urziceanu-Hîrșova, Tur- 
can, Botescu-Tănase,
R. Lazăr, I

STEAUA: 
Cojocaru,
Cacoveanu (din min. 78 Creiniceanu), 
Constantin, Tomeș, Mateianu, Tătaru.

Lereter-Igna,
Manolache. Popa, Mițaru. 

Voinescu-Hălmăgeanu, 
Ivănescu-Jenei, Crișan-

Rapid putea ciștiga la
5-1 (2-0) cu

Dacă la sfîrșitul' partidei Rapid—Di
namo Bacău tabela de marcaj ar fi ară
tat o diferență de 10 goluri în favoa
rea formației din Giule.ști în Ioc de 5—1 
(2—0) ou cit s-a terminat meciul, fără 
îndoială că nici unul dintre spectatorii 
prezeuți sîmbătă pe stadiorjul „23 Au
gust" nu ar fi fost surprins. Intr-atlt 
de categorică a fost superioritatea bucu- 
reștenilor sau. dacă vreți, atît de slab 
s-au prezentat cei de la Bacău. Bucureș-

gtonosport
Așa arată o variantă cu 12 rezul

tate exacte:
I. R.P. Romînă — Maroc 4—0 . .. 1,
II. R.P, Bulgaria .— R.P. Polo?
nă 2—1 1
III. Farul — Petrolul (Cat. AJ
2—0 '\J'! "V 1
IV. Știința Timișoara — Steaua
(Cat A) 1—0 1
V. U.T.A. — Dinamo București 
(Cat. A) 0—1
VI. Viitorul • — Steagul 
(Cat. A) 7—1
VII. Minerul — C.S.M.S 
(Cat. A) 2—1
VIII. A.S.M.D. Satu Mare 
C.S.O Baia Mare (Cat. B) 1—0
IX. Crișul Oradea — Jiul 
trila (Cat. B) 2—0
X. Drubeta Tr. Severin — 
namo Pitești (Cat. B) 1—2 
XI l.M.U. Medgidia — Poiana 
Cîmpina (Cat,' B) 4—1 
XII. Știința Galați — C.S.O. Ga
lați (Cat. B) 1—2 
Variante depuse,

236.000.

roșu

Iași

Pe-

Di-

2

1

1

1

1

2

1

2
aproximativ

E grea tăcerea unui stadion, le care 
publicul asistă indiferent la desfășurarea 
unui joc fără perspectivă. Și sîmbătă 
după amiază, la cuplajul de pe marela 
stadion al Capitalei, asemenea minute iu 
fost destule- Atît la primul meci cit și 
la cel de al doilea. S-ar putea spune că 
„vedeta* a fost ceva mai animată 
a avut și a doză de neprevăzut. Scriind 
aceasta ne gîndim Ia faptul că arădenii 
veni ti 1« București, eu puțină șansă ar 
fi plecat acasă victorioși sau măcar cu 
pupcțul atît de mult visat de către echi
pele ooda«e omd joacă în deplasare. 
Dacă Bpdo a-ar fi ratat 
min. 30; dacă Soare n-ar 
capul iw ■ gol ca și făcut 
dacă... dacă.;. ‘

Progresul, de pildă, ar 
tită de emoțiile pe care le-a 
min. 2 și pînă în min. 90 DACA jocul 
praoticat de eoMporientii săi ar sfi avut 
valoare, Cineva ar putea susțpie că echi
pa a jucat mai bine d«cît în< meciul ou 
Dinamo București. De acord, dar dife
rența este miriirilă. Ea se rezumă, în 
ultimă instanță, la faptul că !n ana- 

; mite, perioade Oaidă, Smărăndescu I, 
Știrbei său Pașcanii au acționat mai pre
cis. în genera), însă, s-a jucat la în

furia. 80). Cele două, penalțiuri, au foșÂ ... tîpiplar^, fără forță, fără idei. Lipsa 
Iții Yoinea, „omul care se duce* a 
adîncit inconsistenta unui atac căruia un 
tipar tactic nu-i .poate da și soluțiile de 
ultim moment, în fața porții. Balonul 
este lovit greșit, prea tare sau prea încet 
și nu-și atinge obiectivul țintit. Ni s-a 
părut semnificativă, pentru aceasta, ex
plozia de bucurie a lui Smărăndesoii I, 
la marcarea golului victoriei (min. 50), 
în urma Solitarului „un-doi* reușit, cil 
Oaidă.

Orădenii ne-ati dat mai mult decît 
așteptam, mai ales în prima repriză. Dar 
ou un singur om în atac (Harșany) 
chiar dacă acesta aleargă cît cinci, 
și cu doi apărători care au „stofă* (sto
perul Solomon și portarul Sailaghi) ne

C. MACOVEI
poște clștig» totuși chiar ta condițiile 
oare anumite slăbiciuni ale ad versa ru-

tenii au dominat cu autoritate și 
nstat ocazii peste ocazii. Numai Kraus 
a scăpat în min. 3. 9, 27, 28 (bară), 
85 (bară) prilejul de a înscrie, ca să 
nu mai vorbim și de alte situații pier
dute de ceilalți înaintași rapidiști, sau 
<ie goluri gata făcute salvat? în ultima 
instanță de excelentul portar Ghiță.

Jucătorii de Ia Dinamo Bacău au fost 
mai mult figuranți, pentru care execu
țiile tehnice, chiar și cele elementare, 
par să reprezinte procedee aproape necii- 
poscuie. Nu este admisibil să , asistăm 
ia stopuri greșite, cînd mingea mai 
parcurge încă vreo... 10 m (atenție 
Gros, Cineu, Ciripoi). Este și o lipsă 
de respept pentru public, ca antrenorul 
Șepci să prezinte jucători eu un bagaj 
atît de redus de cunoștințe tehnice.

Cele șase goluri au fost înscrise de 
Georgescu (min. 5 și 42), Năsturescu 
(min. 49) și Ionescu (min. 59 . și ,89. 
ambele din 11 m ) și respectiv Glteanu

•o

penaitiul din 
salvat cu 
min.

fi
în

fi fost 
in-ait

89.

scu-
din

se
ta
lui îți pot favoriza la un moment dat 
acest lucru.

Progresul : Coama — Panait. IONIȚA, 
SOARE—ȘTIRBEI. PAȘCANU—V. «o- 
pil, Smărăndescu I, Oaidă, Mafteulă. 
Baboie.

Grișana : SZILAGHI—KSszegy, SO
LOMON, Szakaes II—Bodo, VLAD I — 
Szuc®, P strică (Nemeth min. 68). HAR
ȘANY, SzakaoS I, Vlad II.

M. LUCA-coresp.

La tineret: Știința Timișoara — 
Steaua 3—3 (1—I)

2-1 cu C.S.M.S. Iași

VALENTIN PAUNESCU

Gwardîa Varșovia 0-2 (0-1)

abordate nemotivat de arbitrul 0. Tur
cita (Galati). La primul, Georgescu nu 
a fost împiedicat să șuteze ci a iuftlt, 
iar la cel de al doilea, la o învălmășeală 
în spațial de 6 m.. un jucător rapidist 
a tras într-unul de la Dinaițio. De altfel, 
arbitrul Turcitu a condus eu multe ezi
tări și de o manieră care nu-i justifică 
prezența la meciurile de primă categorie.

Rapid : Niculescu—Lupescu, Motroc, 
Neacșu (din min. 69 Cimpoca)—Gher
ghina. Langa—NĂSTURESCU, GEOR
GESCU, IONESCU. Dinu, Kraus.

Dinamo Bacău : GHIȚÂ—Giosan, Gros, 
Cineu—RADULESCU, Vătafu—POPA, 
Meder (din min. 46 Olteanu), Gram, 
Ciripoi, Nemeș.

C. COMARNISCHI
f^i tineret : Rapid—Dinamo Bacău 

6—0 (4—0).

CLUJ, 30 (prin telefon). Așteptată 
cu mult interes, întîinirea dintre Știin
ța Cluj și Gwardia Varșovia s-a sol
dat cu victoria meritată a oaspeților, 
care au dovedit o bună pregătire fi
zică și tehnică. Clujenii, deși au do
minat mai mult, în special în repri
za a doua (raport de cornere: 10—6), 
n-au reușit să înscrie din cauza lip
sei de calm în finalizarea acțiunilor. 
Scorul de 2—0 (1—0) pentru Gwar
dia a fost realizat de Wyszomyrski în minutul 
(min 15) și Kelak (min. 65).

Arbitrul R Sabău (Cluj) a condus 
corect următoarele formații:

ȘTIINȚA CLUJ: RINGHEANU- 
K romei y, Costin, Cerchizan-Geor- 
gescu. POPESCU-CUCU (Toma), A- 
dam, Gane, Marcu (Szabo), Matei. 
GWARDIA: STEFANISZIN-Woznick, 
JURCZAK, Wspanialy-LEWANDOW- 
SKY, Wasziak-WISZOMIRSKY, Ko- 
walewsky, Kutak (Kelak), Szarzinszky. 
Troczynsky (Gawroinszky).

LUPENI (prin telelon). — Un pu
blic numeros a asistat la intilnirea 
formației locale Minerul cu C.S.M.S. 
Iași, care s-a terminat cu o meritată 
victorie a fotbaliștilor din Lupeni. Deși 
a plouat tot timpul și terenul a deve
nit alunecos, jucătorii echipei gazdă 
s-au descurcat bine, au atacat mereu, 
finalizînd majoritatea acțiunilor ofen
sive. Dacă înaintașii IC. Ion. Drăgoi 
și Staudt nu ratau ocazii clare de gol, 
localnicii puteau învinge la scor.

Minerul a practicat un joc accepta
bil. doar prin cvintetul său ofensiv. 
Apărarea (improvizată, fundaș stingă 
Nicoia) nu a dat satisfacție. Din echi-> 
pa oaspe, apărarea a constituit pune-, 
tul forte, iar de la înaintare a cores
puns numai un singur jucător, Alf. 
Voica și Pop au jucat foarte slab. 
C.S.M.S. Iași s-a prezentat în acest 
joc ca o echipă care nu este bine pusă 
la punct, a jucat fără orizont și unii 
dintre jucătorii ei au depășit limitele 
sportivității (Scarlat, V. Popescu și 
Gonstantinescu).

Golurile i

V. MOREA-coresp regional

au fost marcate de Drăgoi 
50 din 11 m (Scarlat l-a 

Staudt în careu) de Szoke 
și respectiv de Aii în min. 

. , de cornere 14-3 (9-1) pen
tru Minerul. A arbitrat bine I. Gheor- 
gtiită (București).

.MINERUL:' - “ ■ — -
II, Nicola — 
C. ION, Comsa, (Cotroază), 
STAUDT, Drăgoi. C.S.M.S. 
FAUR — Scarlat, MOTOC, 1 
M1RESCU — V. Popescu, “ 
Pop, Constantinescu, C. 
(Smărăndescu), Voica, Aii.

I. CIORTEA — coresp.
La tinerei : Minerul—C.S.M.S. 2-1 

(20).

faultat pe 
în min. 51
65. Raport

Szikfai—Stanciu, Dan
SIMA_ II, Mihaly — I. 

Szoke, 
, IAȘI • 
DRAGO- 

Danileț— 
Popescu



ECHIPA U.R.S.S. DIM NOU A EUROPEI OLIMPIADA DE ȘAH DE LA VARNA S-au încheiat

LA BASCHET
pe loculR. P. Romină

MULHOUSE (Agerpres). A VIII-a multe puncte ale

IV
învingătoarelor au

ediție a campionatului european te- tost înscrise de Gospodinova (18) și 
minin de 1™—-—. — ----- -----------  -
puternica reprezentativă a Uniunii 
Sovietice, 
chipa R.
(39—20). Baschetbalistele sovietice au 
dominat în permanență, manifestind 
o netă superioritate. Cele mai bune 
jucătoare din echipa campioană a 
Europei au fost Halimova și Smildzi- 
nia. In întrecerea pentru locurile 3-4, 
R. P. Bulgaria a învins echipa R. P. 
'Bomîne cu 48-36 (20—8). învingătoa
rele au fost superioare și doar in fi- 
înal jucătoarele romînce au reușit să 
‘micșoreze din handicap. Cele mai

baschet a fost cucerită de

care a învins în finală e- 
S. Cehoslovace cu 63—45

Voinova (8). Pentru reprezentativa 
R. P. Romine au marcat NiculeScu (8), 
Marian (8), Racovițâ (13), 
Kraus (2), Gheorghe (2).

Clasamentul final: 1. 
campioană a Europei ; 2. 
slovacă; 3. R. P. Bulgaria; 
ROMÎNĂ ; 5. R.P.F. 
R. P. Polonă ; 7. R. 
Franța ; 9. Italia ; 10.

Cele mai eficace 
lungul campionatului, au fost Smild- 
zinia (U.R.S.S.) 76 p.. Borisova (R.P. 
Bulgaria) 73 p., Gospodinova (R. P. 
Bulgaria) 69 p.

Ferencz (3).

5.

U.R.S.S. - 
R.S. Ceho-

4. R.
Iugoslavia ; 
P. Ungară ; 
Belgia, 
jucătoare, de-a

P.
6.
8.

n'SĂRITORUL COSMIC", VALERI BSUMEL, A REALIZAT

campionatele mondiale de popiiArgentina — R.P Ungară 2V2—1*/2, 
S.U.A.—R. S Cehoslovacă 21/,—1*/2, 
R.F.G. — Austria 3—1, Iugoslavia —

Aseară s-au disputat partidele run
dei a patra. O mare surpriză au fur
nizat șahiștii austrieci, care conduc 
în intîlnirea' cu 'S.U.A. cu'scorul' de 
2—1 (1). Fischer a ciștigat in nu
mai 19 mutări la Robatsch, dar Benko 
a pierdut la Duckstein și Byrne la 
Lokwenc.

Țara noastră a jucat cu R.F. Ger
mană. . Atît Ciocîltea, cit și Ghițescu 
au pierdut ia marii maeștri Unzicker 
și Schmidt, Partidele Troger—Sooș și 
Hecht—Giinsberger s-au întrerupt în 
poziții complicate, cu șanse de am
bele părți. Irț celelalte întîlniri; 
U.R.S.S. — Argentina 1—1 (2), R.P. 
Bulgaria — Olanda 1—1 (2), R.P. 
Ungară — R.S. Cehoslovacă l*/2—V2 
(2), Iugoslavia — R.D.G. 2‘A—*/2 
(D-

După 4 runde, clasamentul se pre
zintă astfel: Iugoslavia 9 (1),
U.R.S.S. (2). R.F.G. (2). S.U.A. (1) 
8</2, R.P. Romînă 7>/2 (2), R.P. Bul
garia, Argentina, Olanda 7 (2), R. P. 
Ungară 6'/2 (2), R.S. Cehoslovacă
(2), R.D.G. (1) 6 și Austria 5 (1)). 
puncte.

ALEXANDRA NICOLAU 
maestră internațională

VARNA, 30 (prin telefon). —
După consumarea partidelor între

rupte din runda a doua, reprezenta
tiva noastră ' a fosf învinsă de R.P. 
Bulgaria-cu 3—1. 'Ciocîltea nu a pu-* 
tut salva finalul cu Peev, iar Ghi- 
țescu, dînd in plic la întrerupere, o 
mutare slabă, a permis partenerului 
său să obțină remiza; In celelalte îri- 
tîlniri s-au consemnat următoarele 
rezultate: U.R.S.S. — Iugoslavia
2‘/2-—l*/2, R S. Cehoslovacă — R.F.G. 
2—2, S.U.A. — Argentina 3—1, R.P. 
Ungară — R.D. Germană 2—2, O- 
landa — Austria 2*/2—iy2.

In runda a treia, echipa R.P. Ro
mine a jucat cu DIanda. De data a- 
ceasta șahiștii noștri au avut o com
portare bună și au ciștigat cu 3—1 
(Ciocîltea a remizat cu fostul cam
pion mondial Max Euwe iar Florin 
Gheorghiu cu Boowmester. Sooș a 
jucat inspirat în partida cu Prins și 
a ciștigat în mod convingător. Ra
dovici și-a depășit adversarul într-o 
partidă în care a avut tot timpul ini
țiativa). U.R.S.S. a terminat la ega
litate întilnirea cu R.D. Germană. In 
mod surprinzător, Botvinnik a pier
dut la marele maestru Uhlman, Pe
trosian a cîștie-at la Pietzsch, în timp 
ce Keres și Gheller au remizat cu 
Malich și Fuchs.

Alte rezultate din runda a treia:

' Bulgaria 2'/2—\lJ2. 
seară s-au disputat

BRATISLAVA 30 (prin telefon). 
In cursul zilei de simbătă s-a dd 
fășurat returul întrecerilor pentru cu 
cerirea titlurilor mondiale individual 
masculin și feminin. La capătul unJ 
dispute presărate 
invidiatele titluri 
vilor I. Sidlerova 
L. Szabo (R.P.U.) 
samentele finale : 
rova (R.S.C.) 861 
Kuznețova (R.S.C.) 852 p.d.. 3. NadJ 
(R. P. U.) 849 p.d.... 6. Elena Prd
deanu 828 p.d. (421+407), 7. EcatJ 
rina Antonovici 819 p.d. (414-|-405)l 
13. Elena Lupescu 768 p.d. (4024~36d 
BĂIEȚI : 1. L. Szabo (R. P. U.) 181 
p.d.. 2. Preisler (R. S. C.) 1799 p.d 
3. Gross (R.D.G.) 1796 p.d.... 11. TibJ 
riu Szemany 1755 p.d., ...19. P-‘J
Purje 1666 p.d.

Rezultatele alabe înregistrate 9 
general se datoresc în mate peri 
stării arenei care a fost foarte din 
cilă pentru toți participanții oaspefl 
Aceștia s-au acomodat extrem d 
greu cu ea. Din această cauza chiu 
și campionii mondiali Luther (R.D.CI 
și Belzan (R.P.F.I.) s-au dasat n 
locuri foarte slabe; 12 (1739 p.d.) 
respectiv 10 (812 p.d.). J

cu surprize, md 
au revenit sporii 
(R.S.C.) la fete 

la băieți. Iată ou 
FETE: 1. I. Sidll 
popice doborâte, I

me- 
tre-

Palo Alto, cind
atletic U.R.S.S.—S.U.A. a

cu prilejulde ia 
ciului 
cut peste ștacheta așezată la 2.26 m.

Noua performantă a atletului so
vietic a fost obținută din prima Încer
care. Brumei a început 
1.95 m și a sărit apoi 
2.00 m. 2.05 m. 2.08 
2,16 m, 2.21 m și direct 
dîat după stabilirea noului record mon
dial, Valeri Brumei a declarat unui 
corespondent al Agenției TASS : 
„Pină la sfirșitul sezonului atletic au 

____ ___ ____ _ mai rămas puține zile. In curind. im- 
fața spectatorilor americani preună cu alți atleți ai clubului Bu- 

un concur» 
la campio- 
la Tașkent. 
de 2M m, 

încerc o

MOSCOVA 29 (Agerpres). —
Simbătă la Moscova, pe stadionul 

LV. I. Lenin“, excepționalul atlet so- 
ivietic Valeri Brumei a stabilit cu o- 
seazia unui concurs al Institutului de 
jCultură Fizică un nou record al lu
mii în proba de săritură în înălțime 
isu extraordinara performanță dc 
IS,27 m. Este pentru a doua oară in 
I decursul acestui an cind , jacheta 
■eosmică" a atletismului sovietic co
rectează recordul mondial. La 23 iu- 
Ție anul acesta Valeri Brumei și-a de- 
■«nonstrat multiplele sale calități spor
tive în 1

concursul la 
înălțimile de 
m. 2.12 m.

2.27 m. Ime- întreceri viu disputate
(Lrmare din pag. 1)

GAPRimȘVILI CONDUCE CU 5-1
’ ■ I

Nona Gaprindașviii continuă se
ria succeselor in meciul pe care-1 
susține cu Elisabeta Bîkova pentru 
titlul de campioană a lumii, la șah. 
Cea de a 6-a partidă a fost cîștigată 
de șahista gruzină. S-a. continuat 
de asemenea și cea de a 5-a partidă, I 
care fusese întreruptă . de două ori. 
După Tl ore'de joc Gaprindașviii și > 
Bîkova au convenit asupra remizei. 
In acest fel, scorul, este acum . de : 
5—1 în favoarea Nonei Gaprindașviii. I

revestnic, voi participa la 
in Belgia, apoi voi evolua 
natele țării pe echipe de 
Doresc să trec înălțimea 
urmtnd ca in anul 1963 să 
nouă culme — 2.30 m.“

Valeri Brumei este in virstă de 
21 ani. Specialiștii îl consideră ca fi
nul din cei mai mari campioni pe ca
re i-a cunoscut lumea. EI și-a înscris 
numele pentru prima oară pe lista 
recordmanilor lumii la 18 iunie 1961. 
cind a doborît, la Moscova, recordul 
lumii' deținut de americanul Thomas. 
Atunci Brumei a sărit 2,23 
Brumei a sărit 2,24 m 
16.7.1961), 2,25 m (Sofia.

ț 2,26 m (Palo Alto 22.7.1962)
I 2,27 m (Moscova. 29.9.1962).

m. - Apoi- 
(Moscova, 
31.8.1961). ,
și acum

clasa 350 cmc curse, pe care a eâști- 
gat-o pilotînd o motocicletă de construc
ție specială LF.A. de 125 cmc 1

fai 125 cmc sport pleacă primul Tri- 
ia'n Macarie. dar la încheierea turului l, 
alergătorul maghiar Laszio Szabo trece 
la conducerea cursei (pe care nu o mai 
predă pîn.1 la capătul celor 12 ture) 
urmat de Traian Macarie și T. Popa, 
care au avut o comportare meritorie.

Gheorghe Ion a avut molt de furcă 
la clasa 250 cmc sport pentru a cuceri'‘ 
primul loc. Duelul său ou Ludovic Szabo 
(soldat cu un rezultat de egalitate in 
ceea ce. privește numărul de ture în care 
au condus : 6—6) i-a dat cîștig de cau-' 
ză în f inal.. Bună și comportarea alergă
torilor Vasile Szabo, AL Huhn și Ivan 
Manolov (R.. P. Bulgaria). Mihai Pop . 
ne-a .adus satisfacția unei frumoase și 
certe _ victorii la 175 cmc sport. De altfel 
aici trebuie să subliniem ' și. comportarea 
unui alt sportiv romîn — Puiu Ovidin

în concursul internațional
— care, plecat. penultimul din start, a 
întrecut de-a lungul a 12 ture, 16 con- 
curenti, printre care și pe La jos Kovacs 
(R.P.U.). I. Dascalov (R.P.B.) Traian 
Macarie etc. clasîndu-se pe locul 2. Fio
rin Costache a obținut un frumos succes 
clasîndu-se pe primul loc la 350 cmc 
sport. La 500 cmc curse Mihai Dănescu 
a tranșat în favoarea sa lupta cu Gheor
ghe. Vofculescu, iar la 350 cmc curse, 
Laszio Szabo (R.P.U.) a entuziasmat 
spectatorii, cucerind pe merit primul 
loc. -

Clasamente: 125 cmc spart: 1. Laszio’ 
Szabo, (R.P.U.), 2. Traian Macarie (Di-;
namo)? 3. T. Popa (Metalul) ; 250 cmc Voicirlescu (Steaua), 3. Eugen Keresti 
sport: 1. Gheorghe Ion (Steaua), (Steaua).

de viteză pe circuit ]
Ludovic Szabo (Dinamo), 3. Vasile Sz»hl 
(Dinamo) ; ataș: 1. Eugen KerestCi-l 
Al. Schuier (Steaua). 2. Gh. Canachr-l 
V. Tarhoa (Steaua). 3. Gh. Mîndroiu -| 
N. Mătăoanu (Voința) : 350 cmc spori]
1. Florian Costache (Steaua). 2. GH 
Ion (Steaua). 3. Ludovic Szabo (Dina 
mo); 175 cmc sport: 1. Mihai Po 
(Dinamo). 2. Puiu Ovidiu (St. roș 
Brașov) 3. Lățos Kovâos (R;P.U.) 
350 cmc curse: 1. Iasz-lo Szabo (R.P.U 1
2. Vasile Szabo (Dinamo)^^■Floril 
Costache . (Steaua) ; 500 . amc curse 
1. Miliai Dăhescu (Stiraua), 2. Gheorgh

Sportivii romîni au dominat cea de a XXI-a ediție
a Balcaniadei de atletism

(Urmare din pag. 1) Rezultate tehnice: Înălțime femei :
1. I. BALAȘ (R.P.R.) 1,84 m - re-

Peev cord balcanic; 2. O. Gere (R.P.F.I.)

(R.P.B,) 4,45 m ; 2. Kolnik (R.P.F.I.)’ 
4,45 m; 3. Hristov (R.P.B.) 4,40 m;
4. Nicolaidis (Grecia) 4,40 m; 5. Asta-
fei (R.P.R.) 4,30 m; 6. Lesek (R.P.F.I.) 
4,30 ni; 7. A. Savin (R.P.R.) 4,20 m. 
110 m garduri: 1. MARSELL'OS
(GRECIA) 14,4 ; 2. Petrusic (R^P.F.I.) 
14.4 : 3. Georgescu (R.P.R.) 14,7;' 4. 
Bbjindv (R.P.B.) 14,8; 5. Jurcă (R.P R.) 
14.8: 6. Sahiner (Turcia) 15,5. . 400 m 
bărbdți: 1. SYLLIS (GRECIA) 48,2 ; 
2. Grujic (R.P.F.I.) 48,6; 3. Segukop 
(Grecia) 48.6; 4. Cevik (Turcia) 48.4 ;
5. Bosniar (R.P.F.I.) 49,1 ; 6. Dimi
trov (R.P.B.) 49,9. 200 m bărbați • 1. 
V. JURCĂ (R.P.R.) 21.8; 2. Komitu- 
dis (Grecia) 21,9; 3. Vîtov (R. P. B.) 
21.9; 4. Bîcivarov (R.P.B.) 22.0; 
Stamatescu (R.P.R.) 22,3; 6. Danilo- 
vici (R.P.F.I.) 22,3. Pentatlon: 
STAMEJCICI (R.P.F.I.) 4266 p; 2. M. 
Budan (R.P.R.) 4091 p; 3. A. Sîrbu 
(R.P.R.) 4065 p; 4. Daneva (R.P.B.) 
4007 p; 5. Varbanova (R.P.B.) 3947 p;
6. Urbancici (R.P.F.I.) 3707 p. Triplu-
salt: 1. PATARINSKI (R.P.B.) 15,77 
m; 2. S. Ioan (R.P.R.) 15.73 m ; 3. 
Jocici (R.P.F.I.) 15,71 m; 4. S. Cio
chină (R.P.R.) 15,58 
nov (R.P.B.) 15.50
(R.P.F.I.) 15.28 m. 
KACICI (R.P.F.I.) 
Diaconeecu (R.P.R.) _ ______, „. m
laskova (R.P.B.) 45,80 m; 4. Ivanova 
(R.P.B.) 43.90 m; 5. Urbancici' (R.P.F.I.) 
40.72 m; 6. R. Bucea (R.P.R.) 35,60 m. 
Maraton : .1. MUSTAFI (TURCIA)
ai.36:42,2 ; 2. Skxinjar (R.P.F.I.) 2h.

Vazic (R.P.F.I.) 14:56,6. 400 m fe- Ș9^.'4; 3. Haydav (Turcia) 2h.54:12,0 ; 
mei: 1. N. glMICI' (R.P.F.I.) 57,8;' T. Voicu (R.P.R.) 2h.57:55,2'; 5. So- 
2. n. stancu (R.P.R.) . 57,8; 3. Isaeva 
(R. P. B.) 58,4 ; 4. G. Dumitrescu
(R.P.R.) 60,0;' 5. Pene va (R.P.B.) 60,8;
6. Rajkov' (R.P.F.I.) 63.1. S0 m gar- 
duri :.l. M. BUDAN (R.P.R.) 11,6; 2. 
Magiarska (R.P.B.) 11,7 ; 3. A. Sîrbu 
(R.P.R.) 11,8; 4. Neogradi (R.P.F.I.) 

________ __ ___ _ H.,8; 5- Karapeva (R.P.B.) 12,1; 6. 
a încheiat" probămaeătra ă^ită . Tanbay (Turcia) 12,6. Disc bărbați : 
a sportului Iolanda Balaș învingă- A-BTARSKI (R.P.B.) 54.40 m ; 2. 
toare cu 13 cm. în fața . principalei Bndosevici (R.P.F.I.) 53,73 m; 3. Ra- 
sale adversare de la „europene" Olga (B.P.F.I.) 51,81 m; ,4. Kounadis
Gene, iar Maria Budan s-a dovedit <Grecia> 50>l3 m; 5. Giurov (R.P.B.) 

garduri. tura prăjina: j. HLEBAROV

pavaslliu (Grecia) 9:16,4; 4.
<R. P. B.) 9:18.8; 5. Span (R.P.F.I.) 1.71 m; 3. Dimitrova (R.P.B.) 1.59 m;
9:20,2; 6. Todorov (R.P.B.) 9:20,8 ; 7. 4. S Dâscălescu (R.P.R.) 1.56 m ; 5.
Hafner (R.P.F.I.) 9:37,3: 8. O. Lupu- Konvur (Turcia) 1.50 m; 6. Mrinjec 
(R.P.R.) 9:41.8. Lungime femei: j --- - —
D. IORGOVA (R.P.B) 5,97 m ; 2. V.
Belmega (R. P. R.) 5,93 m; 3. Sta- 
«nejcici (R.P.F.I.) 5.57 m: 4. Pândele

’ (R.P.R.) 5,51 m ; 5. Tolikofer (R.P.B.) 
5.49 m; 6. Mrinjek (R.P.F.I.) 5,31 m; 
Decatlon.: 1. J. BRODNIK (R.P.F.I.) 
«705 p; 2. M. Kolnik (R.P.F.I.) 6385 p;
3. Meraros (R.P.R.) 5965 p; 4. K. So
kol (R.P.R.) 5806 p; 5. Asariotis (Gre
cia) 5624 p; 6. Kuzmanov (R. P. B.) 
5619 p. Ștafeta 4X100 m bărbați : 1. 
R. P. BULGARIA 41,7 ; 2. R. P. Ro
mână 42,4 : 3. R.P.F. Iugoslavia 42.6;
4. Grecia 43,0 ; 5. Turcia 43.5.

Ultima zi a întrecerilor ă consfin
țit deplina victorie a atleților romini, 

. care s-au impus in cadrul acestei 
ediții a Balcaniadei in mod cu totul 
remarcabil. Atît în clasamentul mas
culin, cit și în cel feminin, repre
zentativele R.P. ROMÎNE au înre
gistrat victorii de prestigiu, depășind 
destul de clar principalele adversare, 
selecționatele R. P. F. Iugoslavia.

Luptând cu o deosebită ardoare pen
tru fiecare victorie, pentru -fiecare 
ioc fruntaș. ’ atleții romîni au lăsat o 
frumoasă impresie spectatorilor pre-. 
aenți ’ lă concurs în -cele -trei zile. Ei. Ț 51,53 m. 
au ciștigat 9 titluri de campioni bal
canici' în probele masculine și 5 tit
luri în cele feminine.

.< .Duminică..’ reprezentanții R. P. Ro
mine au mai obținut îracă 4 frumoase

‘. succese. • Zoltan Vamoș și Andrei 
r Bavabaș au reeditat dubla perfor- 
. manță din proba de 1.500 m, sosind 
: pe primeie două locuri și în cursa de 

5.000 m, iar Valeria Jurcă a cucerit
-; al doilea titlu balcanic în proba de

200 m.
r ■:; Ou un nou record balcanic (1,84 m)

1., (R.P.F.I.) 1,45. m. ,5.000 m: 1. Z. VA-
MOȘ (R.P.R.) 14:39.2; 2. A., Barabaș
(R.P.R.) 14:40.0 : 3. Cervan (R.P.FȚ.)
14:42.4 : 4. Pâkel' (Turcia) 14:42,6:
5. Saban (Turcia) 14:51,2; 6.

CLASAMENTE PE NAȚIUNI
MASCULIN : I. R.p. ROMtNA 142

2. R.P.F. Iugoslavia I3t
3. R.P. Bulgaria 110
4. Grecia 7S
5. Turcia 41

♦
♦
♦
♦ FEMININ' : 1. R.p. ROMtNA
Ț 2. R.P.F. Iugoslavia 79
X 3/ R.P. Bulgaria 75
+ 4. Grecia 8
A- 5. Turcia 7

102

f
♦

♦ Atleții romini au fost învingători > 
>in 14 din cele 34 de probe desfășu-X 
-frate. Au devenit campioni balcanici : 4-
♦ MASCULIN : V. Jurcă goo m 21,8 si4-
♦ 400 m. g. 53,9; Z. Vamoș 5.000 m> 
Ț14:39,2 și 1500 m 3:57,0: E. Ducu ină!--* 
Țțime 2,02 m; Gh. Popescu suliță 73.51 ♦ 
Tm; C. Grecescu 10.000 m 31:39; I.Ț

t^Dăndârău 3.000 m obst. 9:10,8; C. Dră-T 
gulescu ciocan 61.51 m. FEMININ :T 

x Iolanda Balaș înălțime 1,84 m: Ma-Ț 
> ria Sudan 80 m. g. 11,6: Ana SUă-Ț 
^.gean greutate 15.85; Florica Greces-1. 

■y--cu 800 m 2:16,9;- Lia Manoliu discX

♦ '

5.

1. D.

4. S.
m; 5. Gurguși- 
m; 6. Stanisici
Suliță femei: 1. 
49,71 m ; 2. M.
48.45 m ; 3. Ba

foviov (R.P.B.) 3h.02:15,6 ; 6. Stancev 
(R. P. B.) 3h.17:27,8. Reprezentantul 
nostru Constantin Grecescu, la prima 
sa cursă de maraton, a abandonat la 
km. 35. Ștafeta 4X100 m femei: 1. 
R.P.F. IUGOSLAVIA 47,8;. 2. R. P. 
Romînă. 48,6; 3. R. P. Bulgaria
48.9 ; 4. Grecia 50.7; 5. Tur
cia 53,0. Ștafeta 4X400 m: 1. R.P.F 
IUGOSLAVIA 3:15,0; 2. Grecia 3:18,5- 
3. R. P. Română 3:19,0; 4, Turcia
3:19,8 ; 5. R. P. Bulgaria 3:20,8.
. Ca și în primele două zile de con

curs, rezultatele de duminică au fost' 
mult influențate de starea proastă a 
pistei. ' ’■ ’’

Moment pasionant din cursa de 250 cmc sport cîștigată de Gheorghe r<M 
primul din stingă. Se mai văd in fotografie Gheorghe Voiculescu (î) si 

Vasile Szabo (26).
Foto: T. Chioreanu

FOTBAL PE CLOB
R. P. BULGARIA — R. P. POLONA

2—1 (2—t)

SOFIA 30 (prin telefon de la 
corespondentul nostru Toma Hristov). 
în fața a 30.000 de spectatori, cele 
două .echipe au practicat un joc slab, 
anost. Victoria a revenit formației 
bulgare, care a jucat mai bine în 
prima parte a meciului. Diev a des
chis scorul în min. 7, zece minute 
mai tîrziu Faber a egalat, iar în

Congresul Fedeirsției internaționale 
de haltere

Congresul Federației internaționale 
de haltere, întrunit la Budapesta, a 
stabilit datele de. desfășurare a vii
toarelor competiții. europene și. mon-, 
diale. Astfel, campionatele mondiale 
și europene din 1963 vor avea loc la 
Praga, iar campionatele europene se 
vor desfășura în 1964 la Paris. In 
1965 Sofia va găzdui campionatele 
europene, iar Teheranul pe cele mon
diale. • ; , '

Congresul a primit ca noi membre 
ale F.I.H., federațiile din R. P. Mon
golă, Siria,' Izrael, Jamaica, Trinidad 
și/Cațnerun. Ga președinte al federa
ției a fost reales Johnson (S.U.A.), 
jar ca secretar State (Anglia).

rnin. 27
victoriei
25 de m.
lat Ja tușă de V. Drug și Ai Tot!

~ a condus următoarele x»

Apostolov a marcat golu 
din lovitură liberă de ’ 
Arbitrul italian Adaim aju

(R.P.R.) 
mafii:

R. P.
Metodiev, 
Costov, 
Iordanov.
Asparuhov, Dermendjiev.

R. P. POLONA: Szinkowiak —| 
Sczepanski, Oslizlo, Dudka — Niero 
ba. Kowalski (Gregorczyk) — Faber 
Brichczy, Wilczek (Kalewska), Liber 
da, Lentner.

BULGARIA: Naidenov -J 
Dimitrov, Apostila. -J 

Velicikov — Diev. IheJ 
N. Naidenov (Sokolov)!

R.P.F. IUGOSLAVIA — R. F.
GERMANA 2-3 (1-2)

'La Zagreb, echipa yest-german» I 
obținut victoria cu 3—2. Golurile aJ 
fost marcate de Stell (3) și respecți I 
Galici (2).

CAMPIONATUL U.R.S.S.

Turneul final al campionatului u 
jiional de fotbal a fost inaugurat 
meciul Spartak Moscova — Șahtiol 
Donețk. Intîlnirea desfășurată lj 
Moscova s-a încheiat cu scor 
4—0 în favoarea echipei Spartald 
Toate cele patru puncte ale forma 
ției învingătoare au fost înscrise dd 
Iuri Sevidov.

■ ■ «edacțla fl administrația» ctr. VasDa «Qata w. IC, Melon 11.10.05, interurban o», l-t. întreprinderea Poligrafia! fir, t, atr. Brezolana 23—2$


