
Au luat sfirșit Jocurile balcanice de atletism
IOLANDA BALAS, VIORICA VISCOP OLEANU, FLORENTINA STANCU, 
MARIA DIACONESCU, ANDREI BA RABAS SI GHEORGHE POPESCU — 

ÎNVINGĂTORI IN ULTIMELE' DOUA ZILE

SOFIA, ÎS (prin telefon de la tri
misul nostru special). Probele celei 
de a doua zile a Joourilor balcanice 
de atletism, care se desfășoară pe sta
dionul „Vasil Lewski" din localitate, 
au oferit întreceri viu disputate. Trei 
din cele 9 probe ale programului au 
fost cîștigate de atleții romîni, care 
însă — în linii mari — se comportă 
sub așteptări.

Curea de 1.500 m a avut un final 
neașteptat. Pînă la ultima turnantă, în 
frunte s-au aflat Vamoș, Bxrabaș și 
Vazioi. Cu 200 m înainte de sosire, 
Vamoș atacă, dar Vazioi nu-i permite 
să treacă, îmbrîncindu-1. Vamoș cade 
și în frunte rămân doar Vazici și 
Barabaș. Cu un sprint mai puternic, 
atletul nostru termină învingător, în 
timp ce Vazici, sosit pe locul doi, va 
fi descalificat. Clasament : 1. A. Ba-

2. Calnicov (R.P.R.) 7,35 m, 3. Dașkov 
(R.P.B.) 7,31 m, 4. Munici (R.S.F.I.) 
7,26 m, 5. Popovschi (R.P.R.) 7,24 m, 
6. Maleșev (R.S F.I.) 6,89 m; 3 900 m 
obstacole : 1. Span (R.S.F.I.) 8:48,0 — 
nou record balcanic, 2. Caramihai 
(R.P.R.) 9:02.9, 3. Papavasiliu (Grecia) 
9:05,0, 4. Hafner (R.S.F.I.) 9:05,6, 5.
Teodorov (R.P.B.) 9:06,2, 6. Peev
(R.P.B.) 9:15,8. Al doilea atlet romîn 
Dăndărău, a abandonat cu 600 m îna
inte de sosire ; aruncarea greutății 
femei; 1. Hrisiova (R.P.B.) 15,78 m, 
2. Sălăgean (R.P.R.) 15,70 m, 3. Cior- 
bova (R.P.B.) 15,09 m, 4. Gurău
(R.P.R.) 14,87 m, 5. Bilici (R.S.F.I.) 
13,09 m, 6. Vukovici (R.S.F.I.) 12,36 m; 
200 m femei : 1. Sikoveo (R.S.F.I.) 24,5,
2. Kerkova (R.P.B.) 24,6 (record),
3. I. Petrescu (R.P.R.) 24,7, 4. Simioi 

5. Kolarova (R.P.B.) 25,0,(R.S.F.I.) 25,0,

X. 3ALAS F, STANCU.V. V1SCOPOLEANU M, DIACONESCU

A. BARABAȘ GH. POPESCU

rabaș (R.P.R.) 3:45,8, 2. Anghelov
(R.P.B.) 3:46,9, 3. Mesimertzis (Grecia) 
3:47,6, 4. Kovaci 
Florov (R.P.B.) 
(R.P.R) 3:54.8.

Cu o frumoasă 
proba de săritură 
romînă Viorica Viscopoleana. 
zînd în ultima încercare 6,08 m, ea a 
depășit-o pe D. Iorgova (R.P.B.) — 
favorita probei — care obținuse pînă 
atunci 6,06 m. în urma lor s-au clasat:
3. Venkova (R.P.B.) 5,80 m, 4. Miliadis
(R.P.R.) 5 64, 5. Mrinjec (R.S.F.I.)
5,63 m, 6. Stamejcici (R.S.F.I.) 5.50 m.

Tot în ultima încercare a obținut 
victoria și sulițașul romîn Gh. Popescu. 
Aruncarea sa a măsurat 77,69 m. Pe 
locurile următoare : 2. Takov (R.P.B.) 
74,80 m, 3. Galici (R.S.F.I.) 73,66 m,
4. Dicev (R.P.B.) 72,35 m, 5. Al. Bizin 
(R.P.R.) 69,69 m, 6. Pierakos (Grecia) 
68,08 m.
portarea
4 ori 1

Cu o
proba de aruncarea greutății femei, 
unde fosta campioană balcanică, Ana 
Sălăgean, a fost întrecută de atleta 
bulgară Hrisiova. Și acum rezultate 
tehnice :

Săritura în lungime băieți: 1. Țonev 
(R.P.IÎ.) 7,48 m (din prima încercare).

4. (R.S.F.I.) 3:49,6, 5. 
3:51,2, 6. .Vamoș

victorie a terminat 
în lungime atleta 

Reall-

Inexplicabil de slabă com- 
Iui Bizim, care a depășit de

mare surpriză s-a încheiat

6. FI. Stancu (R.P.R.) 29,3 ; ștafeta 
4x100 m bărbați : 1. R.P.B. (Vîlov, 
Tcajkov, Gluiicev, Bici var o v) 40,4 
(nou record) — nou record balcanic, 
2. R.P.R. 41,2, 3. R.S.F.I. 41,3, 4. Grecia
41.4 — nou record, 5. R.P, Albania 
43,6 — nou record, 6. Turcia 43,8 ; 
decatlon : 1. Kolnik (R.S.F.I.) 7 093 p,
2. Slavkov (R.P.B.) 6 826 p, 3. Socol 
(R.P.R.) 6 742 p, 4. Brodnik (R.S.F.I.) 
6 410 p, 5. Kuzmanov (R.P.B.) 6 350 p, 
6. Asairiotis (Grecia) 5 290 p.

In ultima zl de concurs, reprezen
tanții noștri au cucerit alte trei ti
tluri balcanice prin lolanda Balaș, 
Florentina Stancu și Maria Diaco- 
nescu. Probele au fost dominate însă 
de sportivii bulgari și iugoslavi, care 
au obținut victoria în cele mai multe 
probe.

BĂRBAȚI : 200 m : 1. Trajkov
(R.P.B.) 21,3, 2. Gluhcev (R.P.B.) 21,3,
3. Zamfirescu (R.P.R.) 21,5, 4. Pa-
vlovict (R.S.F.I.) 21.9, 5. Jurcă (R.P.R.) 
21,9, 6. Georgopoulos (Grecia) 21,9 ; 
400 m : 1. Regoukos (Grecia) 48,2, 
2. Grujlcl (R.S.F.I.) 48,3, 3. Stanovnik 
(R.S.F.I.) 48,3, 4. Zamfirescu (R.P.R.)
48.4, 5 Voiatzis (Grecia) 48,5, 6. Vîl-
cev (R P.B.) 48,6 ; 5 000 m : 1. Dalkilic 
(Turcia) 14:12,8, 2. Barabaș (R.P.R.) 
14:13,4, 3. Vazici (R.S.F.I.) 14:14,8, 4. 
Vamoș (R.P.R.) 14:18,4, 5. Cervan
(R.S.F.I.) 14:24,8, 6. Mesimertzis (Gre
cia) 14:29,6. Atletul turc a obținut Vic
toria datorită unui sprint puternic pe 
ultima porțiune a cursei. Z. Vamoș 
s-a comportat nesatisfăcător, obținînd 
un timp cu mult sub posibilitățile 
sale. 110 m garduri: 1. Petrusici
(R.S.F.I.) 14,3, 2. Macovei (R.P.R.)
14.4 — nou record, 3. Nikolov (R.P.B.)
14.5, 4. Bojinov (R.P.B.) 14,5, 5. Sa-
hiner (Turcia) 14,5, 6. Rukavina
(R.S.F.I.) descalificat. Maraton: 
Mu.sta.fioi (R.S.F.I.) 2h. 32:31,0,
D.
(R.P.R.) 
(R.S.F.I.)

Tîlmaciu (R.P.R.) și
A
5.

2h.34:23,4,
2h.35:40,0,

1. 
2—3. 

Ț. Voicu 
Mihalioi 

Sarankov

In etapa de ieri

Petrolul — Progresul 2—2 (1—1) 
Steaua —t Știința Timișoara 

3—2 (0—1)
U.T. Arad — Farul 2—0 (1-0) 
Steagul

(1-1)
Dinamo

(0—0)
Știinta

0—1 (0—1)
Dinamo București

2—1 (1—0)

voșu

Pitești

ROMEO VILARA

(Continuare In pag. a 4-a)

Rapid 1—2

Siderurgistul

CLASAMENT
1. Siderurgistul 4 3 0 1 6: 3 6
2. Steaua 4 3 0 1 13: 7 6
3. Rapid 4 2 11 9: 7 5
4. Progresul 4 2 11 7: 7 5
5. Dinamo Buc. 4 2 0 2 11:6 4
6. Petrolul 4 12 1 6: 4 4
7. C.S.M.S. 4 2 0 2 B: 6 4

8—9. Dinamo Pit. 4 2 0 2 6: 6 4
8-9. Steagul roșu 4 2 0 2 8: 8 4
10. U.T.A. 4 2 0 2 5: 6 4
11. Farul 4 2 0 2 4:10 4
12. Știința Tim. 4 10 3 5: 8 2
13. Știința Cluj 4 10 3 3: 7 2
14. Crișul 4 0 2 2

ETAPA VIITOARE
1:7 2

Dinamo Pitești — Dinamo București 
Crișul — C.S.M.S.
Progresul — Știința Cluj
Farul — Știința Timișoara 
Siderurgistul — Steaua 
Steagul roșu — U.T.A.
Rapid —-Petrolul

Rațională
i Hunedoara-Deva ’
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Dinamo București, performera etapei de ieri;
32-0 cu C.S.M.S. Iași

In sezonul trecut, rugbiștii nu prea 
ne-au bucurat cu multe partide de 
calitate. Dar, pentru a se răscumpăra 
parcă, iată-i în acest retur de cam
pionat (pe care îl apreciem deosebit 
de important, mai ales prin prisma 
meciului din decembrie, de la Tou
louse, cu redutabila echipă a Franței) 
întrecîndu-se pe sine. Din nou în 
centrul atenției a stat cuplajul bucu- 
reștean și din nou aprecierea maximă 
trebuie acordată echipei Dinamo, a- 
flată în mare formă.

Firește, ne așteptam la victoria di- 
namoviștilor în partida cu „15“-le ie
șean. Dar, oricum nu la o victorie 
realizată de o manieră atît de cate
gorică. In trecut ieșenii erau, in ge
neral, egalii dinamoviștilor — nu ca 
valoare,. firește, ci ca scor. Și deodată 
o asemenea diferență : 32—0 1 Un 
scor cu totul neobișnuit, obținut la 
capătul a două reprize... simetrice, 
în care s-au marcat cite 16 puncte. 
Pentru a nu avea probleme și, deci, 
pentru a elimina eventualele surprize 
neplăcute — care îi supărau atât de 
des în trecut —, dinamoviștii au în
ceput jocul repede, intr-un ritm su
focant. O „mină în grămadă" a unui 
înaintaș ieșean, sancționată prompt^ 
îi dă de îndată prilejul lui Nica să 
dovedească că la ora actuală el este 
unul dintre cei mai buni transformer! 
din țară : 3—0. Urmează o suită de în
cercări, la capătul unor acțiuni de 
toata frumusețea. Au realizat pînă la 
pauză, în ordine : Dragomir (3 încer
cări) și Nica două transformări. Apoi, 
Popa — 2 încercări la rînd (una fiind 
transformată de Nica), Nica (de data 
aceasta o încercare pe care GiUgiuc a 
transformat-o) și. în fine, o ultimă 
încercare a lui Baciu, care a pece
tluit scocul final: 32—0.

Ce-au realizat ieri dinamoviștii ? 
Un joc eficace, un spectacol major

Alexandrescu — ieri pe post de mijlocaș la deschidere — atacă decis, înainte 
de a marca dintr-o lovitură de picior căsuță (Progresul — Știinfa Petroșeni 8_ 0)

(așa cum am vrea să vedem mereu). 
Desigur, echipa Dinamo vădea încă 
din anii trecuți tendința spre un rugbi 
deschis, dar o ineficacitate exaspe
rantă anula eforturile jucătorilor.

Acum Dinamo a găsit cheia succe
selor. înaintarea joacă grupat și dă 
baloane folositoare unei lini de trei- 
sferturi excelente, care a găsit în 
Nica un mare realizator. Așa cum a 
jucat ieri, el și-a pus serios candida
tura la un post în centrul liniei de 
atac a naționalei. Și, alături de el, 
Rahtopol și Giugiuc. Au mai jucat 
bine: Dăiciulescu, Dragomir, Pilă,
V. Rusu, Nagy, Iordăchescu și Baciu.

De la ieșeni, care deși învinși atît 
de categoric, au meritul de a nu fi 
închis jocul, am reținut eforturile e-

vidente ale lui Probotă — inepuizabil 
— și unele acțiuni izolate ale lui Mă- 
nescu și Săndulescu. Oricum, aștep
tăm din partea formației ieșene in 
viitor o evoluție mai apropiată de va
loarea ei reală.

In deschiderea cuplajului de ieri. 
Progresul a furnizat o partidă agrea
bilă în compania studenților din Pe- 
troșeni și a obținut un succes me
ritat : 8—0 (5—0). Punctele victoriei 
se datoresc lui Sorin Niculescu (în
cercare), Alexandrescu (lovitură de 
picior căzută) și Negulescu (trans
formare).

ECHIPA R. S. CEHOSLOVACE A CÎȘTIGAT, LA COȘAVERAJ,
„CUPA

Simhăta, R.
MARII NEGRE" LA BASCHET FEMININ

învins R. s. Cehoslovaca cu 55-49. 
și ieri franța cu 62-59

P. Pomină a

15 (prin telefon de laCONSTANȚA 
trimisul nostru). In ziua a Il-a a tur
neului internațional de baschet femi
nin, dotat cu „Cupa Mării negre", re
prezentativa țării noastre a jucat ex
celent, învinglnd redutabila echipă a 
R. S. Cehoslovace, clasată pe locul doi 
la ultimul campionat european. Spre 
deosebire de jocul de vineri, baschet
balistele noastre nu s-au mai intimi
dat de faima adversarelor și au intrat

pe teren decise să facă tot posibilul 
pentru a cîștiga.

Formația cehoslovacă a aplicat „pre
singul" de la Început. Romîncele au 
acjionat însă calm, cu multă sigu
ranță, luind conducerea pe care nu au 
cedat-o decît timp de cîteva secunde,

D. STANCULESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

Siderurgistul Galați—lider în campionatul categoriei A la fotbal!

C.S.M.S.

Primul gol al echipei Steaua, (Citiți în paginile 2-3 amănunte din etapa de ieri a campionatului de fotbal).

D. CALLIMACHf
Sîmbătă, conform așteptărilor, Glo

ria a întrecut tînăra formație a ciu- 
bului Unirea cu 6—0 (3—0).

Rezultate din țară : Farul Constan
ța — Gri vița Roșie 0—11 (0—0) ; Rul
mentul Bîrlad — Steaua 0—10 (0—0) ; 
Știința Timișoara — Știința Cluj 
11—5 (0—5).

Ion Tiriac și Julieta Namian
din nou campioni ai țării
în ultima zi a campionatelor repu

blicane individuale, publicului i-au 
fost oferite, în sfîrșit, partide specta
culoase, urmărite cu mult interes.

Finala de simplu masculin, opu- 
nînd lui Ion Țiriac pe tinărul Petre 
Mărmureanu, a avut un debut oare
cum surprinzător. Deși campionul și-a 
creat de la început un avantaj consis
tent — 3-0 și 4-1 — el a fost ajuns 
de Mărmureanu, care a jucat în pri
mul set neașteptat de bine, în con
trast cu meciul său de vineri, cînd 
a fost cel mai slab om al finalei de 
dublu. De data aceasta, lui Mărmu
reanu i-au reușit nu numai atacurile 
la fileu, ci și acțiuni defensive, mingi 
plasate pe linie și treceri executate eu 
precizie. El a cîștigat cinci ghemuri 
la rînd și setul i-a revenit cu 6—4. 
Mărmureanu a condus și în al doilea 
set cu 1—0, dar imediat campionul ță
rii se concentrează la maximum și 
pune stăpinire pe joc. Țiriac conduce 
cu 4—1 și de data aceasta nu scapă 
ocazia de a lua setul: G-3. Superio
ritatea lui Țiriac și-a spus cuvîntul 
și în următoarele două seturi care 
i-au revenit fără dificultate deosebită. 
Scor final : Țiriac învinge pe Măr
mureanu cu 4-5. 6-3, 6-3, 6-2. Maestrul 
sportului Ion Țiriac (Dinamo Bucu
rești) a cucerit astfel pentru a cincia 
oară consecutiv titlul de campion re
publican la simplu bărbați.

Și în finala de simplu femei, Julie- 
ta Namian (Progresul București) a 
reușit să-și păstreze titlul, in fața 
Eleonorei 
eu scorul 
racterizat

Roșianu de care a dispus 
de 6-2, 6-3. Meciul s-a ca- 
printr-o continuă inițiativă

C. COM A RN ISC IM 
RADU VOIA

(Continuare in pag. a



Steaua a întrecut în final Rapid învingător la Brașov: 2-1 (1-1) cu Steagul roșu Gol egalizate
pe Știința Timișoara: 3-2 (O-l)

Singura partidă desfășurată ieri în 
Capitală (Steaua — Știința Timișoa- 
sna, Stadionul Republicii, 25.090 de 
spectatori) s-a încheiat cu o meritată 
victorie a echipei militare : 3—2. 
Bucurcșlenii au trecut însă prin mul
te emoții pînă cînd tabela de marcaj 
i-a arătat, in fine, in avantajul Ia 
eare le dădea dreptul superioritatea de 
ansamblu dovedită de ei îndeosebi in 
repriza a doua. Acest lucru s-a pe
trecut de-abia în minutul 85 și după 
ce studenții conduseseră Ia pauză cu 
1—0 iar pînă în minutul 84 cu 2—1. 
După cum se vede, sub aspectul evo
luției scorului meciul a fost intere
sant. Ca valoare tehnică insă, partida 
nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. 
Știința a căutat să imprime întrecerii 
ritmul lent oare-i convenea, iar mi- 
Jitarii n-au reușit să-și impună jocul 
rapid, care le-ar fi dat mai ușor cîș- 
tăg de cauză. Ei au făcut acest lucru 
de-abia in ultima parte a disputei. La 
victoria finală a echipei Steaua a 
contribuit și modificarea liniei de 
atac, compartiment care în formula 
Raksi, Constantin, Favlovici, S. A- 
vram, Crăinîceanu a dat un randa
ment superior celui dat de formula 
inițială.

Steaua a dominat in marea majo
ritate a timpului, dar ataeanții săi au 
greșit muii în faza de finalizare. De 
altfel, deși Steaua a șuta", la poartă 
de 20 de ori în acest meci (față de nu
mai 9 șuturi ale oaspeților) prea pu
ține din șuturile ataoanților militari 
l-au solicitat efectiv pe Urziceanu, 
ele ocolind ținta sau fiind trase slab. 
Nu e mai puțin adevărat insă că și a- 
părarea timișoreană a fost la înălțime, 
compartimentul defensiv al oaspeți-

deschizînd scorul. Fină la sfirșitul 
reprizei domină Steaua, dar numai 
Constantin încearcă poarta, de Ia dis
tanță.

In repriza secundă, atacul Științei 
— lipsit acum și de aportul lui Ma- 
nolache, accidentat — joacă mai ti
mid. Steaua presează și mai insistent 
și după o bară (Voinea, cap, min. 52), 
egalează prin Pavlovici, in min. 67, 
din centrarea lui Raksi. La un atac 
al Științei, Zavoda respinge balonul, 
în careu, cu genunchii, dar arbitrul 
acordă 11 metri. Lovitura este trans
formată de Lereter : 2—1 în min. 75. 
In min. 84, Steaua obține un corner 
iar în învălmășeala produsă în careu 
Mihăilă comite henț. Execută Con
stantin și scorul devine egal. Un mi
nut mai târziu, Tănase — vrînd să 
respingă un balon trimis cu capul 
spre poartă de Constantin — îl îm
piedică pe Urziceanu și... împinge 
mingea in propria poartă.

Arbitrul C. Geană a condus echi
pele :

STEAUA : Suciu — Zavoda II, Pe- 
tescu, Cojoearu — Jenei, Koszka — 
Crăinîceanu, Constantin, Voinea (min. 
65 Pavlovici), Raksi, S. Avram.

ȘTIINȚA TIM. : Urziceanu — Hir- 
șova, Lereter, Răcelescu — Mihăilă, 
Tănase — Lazăr, Surdan, Manolache 
(min. 5# Popa), Ciosescu, Mițaru.

RADU URZICEANU

BRAȘOV 15 (prin telefon de la tri
misul nostru). Pentru că surpriza e 
mare (înainte de joc feroviarii nu-și 
mai aminteau.de vreo victorie a lor 
la Brașov, așa că lăsăm asta în sarci
na lui Ion Poștașu) vrem să relatăm 
în ordine cele intimplate.

...Stadion Tractorul — arhiplin. At
mosferă de derbi. Apar echipele. Un 
pic de ușurare în tribune : „La Rapid 
nu joacă Georgescu !“

Să notăm formațiile : RAPID : An
drei — C. Dan, Motroc, Greavu — Ja- 
maischi, Danga — Năsturescu (Codrea- 
nu min. 60), Dumitriu, Ionescu, Cră
ciun, Kraus. STEAGUL ROȘU : Ada- 
mache — Zahar ia, Jenei, Pe scar u — 
Seredai, Sigheti — Hașoti, Năftănăilă, 
Necula, Mezaroș, Selimesi (Ciripoi 
din min. 68).

...După 5 minute de joc aprig și 
iute, în care ambele echipe au elimi
nat „studiul”, Crăciun îl găsește liber 
pe Dumitriu, acesta renunță la obiș
nuitele sale fente fără adversar și a- 
runcă mingea lui Ionescu care se ca
tapultează pe lîngă Pescaru : 1—0. Re
plica brașovenilor e calmă. Ofensiva 
gazdelor se accentuează treptat în ac
țiuni supranumerice în care „omul 
în plus” e Seredai. Totuși golul în- 
tîrzie. Broderiile din jurul lui Necula, 
deși deseori surprinzătoare, nu sînt 
finalizate. Mult mai periculoase sînt 
cele cîteva curse ale lui Hașoti, care 
după ce atrage lîngă stegulețul de colț 
2—3 adversari, centrează eficient, dar 
Mezaroș ratează două ocazii clare.

Surpriză la Cluj:

Știința-Siderurgistui Galați 0-1 (0-1)!
lor avi nd in Lereter un adevărat 
«tilp.

Partida a început în nota de supe
rioritate a gazdelor. Steaua obține 
citeva cornere, dar atacul său joacă 
■ub posibilități. Studenții fac o apă
rare aglomerată (care oprește destul 
de ușor acțiunile fără claritatea și vi
goarea obișnuită ale bucureștenilor) 
i«r in atac se bazează pe două vîrfuri, 
Ciosescu și Manolache. In min. 30, 
Manolache ciștigă spectaculos un duel 
«i Koszka, pasează lui Surdan, acesta 
prelungește ia Mițaru și extremul 
•tinga timișorean șutează puternic,

CLUJ? 15 (prin telefon). — Celor 
peste 25 000 de spectatori, studenții 
clujeni le-au făcut una dintre cele 
mai neplăcute surprize. în loc să in
firme Infrîngerea de la Iași, clujenii 
au oferit un exemplu de felul cum 
se poate pierde un meci în care, de 
departe, au avut prima șansă. Cînd 
spun aceasta mă refer la faptul că 
în decursul întîlnirii studenții au ex
pediat spre poarta apărată excelent de 
Cîmpeanu nu mai puțin de 33 de șu
turi și au obținut 11 lovituri de colț, 
în timp ce oaspeții au șutat doar de 
11 ori și au avut o singură lovitură 
de colț.

In vederea Jocului cu Dinamo București in (.(.r.

Motor Jena a sosit ieri in Capitală
Avionul IL 18 care a adus echipa de 

fotbal Motor Jena a aterizat pe aeropor
tul Băneasa ieri dimineața' la o oră 
neobișnuită : 5,37 1 Motivul ? Ni l-au 
•pus chiar oaspeții : „am preferat călă
toria de noapte pentru a evita căldura 
din timpul zilei. Am zburat excelent și 
după 2 ore și jumătate de drum, iată-ne 
eosifi la București".

AȚI DEPLASAT LOTUL COMPLET 
DE JUCĂTORI 1 — ne adresăm antre
norului Buschner ? „Da. Am venit cu cea 
mai bună garnitură. Iată și formația 
probabilă: Fritzsche — Otto, Stricks- 
uer, Woitzat — Krauss, Marx -— Lange, 
Muller, P. Ducke, Seifert, R. Ducke. 
Rezerve : Blither — portar, Egelmayer 
— mijlocaș, Rock și Kirsch — înain

tași. înaintarea noastră este bună mul
țumită celor 3 internaționali (frafii 
Ducke și Miiller) tn schimb apărarea, 
cu toate că are doi jucători din prima 
reprezentativă (portarul Fritzsche și 
fundașul Woitzat), se pierde repede 
cînd primește un gol".

Ne am adresat apoi portarului Fritz
sche: CE PĂRERE AVEȚI DESPRE 
DINAMO BUCUREȘTI ?. „Echipa nu o 
cunosc, dar apreciez valoarea internațio
nalilor din formafie pe care i-am văzut 
și i-am „simfit" tn ultimul meci pe care 
echipa reprezentativă a R.D.G. l-a pierdut 
la București cu 3—2. Dacă aripa dreaptă 
dinamovistă (Pircălab—Varga) prinde 
o zi bună, Infrîngerea noastră va fi 
inevitabilă11.

Și totuși victoria gălățenilor este 
meritată, chiar dacă o privim prin 
prisma cifrelor amintite. Ea a fost 
urmarea voinței de care a fost ani
mat fiecare jucător, a deosebitei lor 
puteri de luptă. Pentru gălățeni n-a 
existat minge pierdută, el au fost în 
permanență primii care au ajuns la 
balon, care au declanșat contraatacuri 
periculoase, punînd de cîteva ori la 
grea încercare apărarea clujenilor.

Lipsa de calm a echipei gazdă, pri
peala și imprecizia în fazele de poar
tă, creșterea continuă a stării de 
nervozitate o dată cu trecerea tim- 
pulu^, au făcut ca întîlnirea să se 
încheie cu scorul de 1-0, stabilit de 
Militaru în min. 44. El a reluat în 
plasă o centrare a lui Matei, care a 
interceptat o degajare defectuoasă a 
lui Moguț.

Dintre nenumăratele ocazii de gol 
ale clujenilor nu amintesc decît pe 
cea mai mare : în min. 47, la un fault 
în careu comis asupra lui Toma, ar
bitrul acordă o lovitură de 11 metri. 
Adam a executat... telefonat și Cîm
peanu a reținut spectaculos. Atît îna
inte de această lovitură cît și după, 
clujenii au mai ratat nenumărate 
ocazii clare, prin Popescu si Adam.

ȘTIINȚA CLUJ : Moguf - Kromely, 
Marcu, Cîmpeanu — Bîrsan, Popescu 
— Ivansuc, Szabo (Bretan min. 66), 
Suciți, Adam, Toma (Szabo min. 66).

SIDERURGISTUL : Cîmpeanu -
Tomescu, Hulea, Voiau — Dragomir, 
Gherghina — Militaru, Ijupea, Matei 
(Florescu din min. 70), Negrea, David.

Arbitrul A. Bentu — București a 
arbitrat bine.

V. MOREA — coresp. reg.

Pe partea opusă Selimesi joacă ste
reotip și C. Dan cîștigă majoritatea 
duelurilor. După 20 de minute de do
minare brașoveană, Hașoti se lansează 
din nou și este oprit prin fault de 
Kraus, în afara careului. Tot el exe
cută precis, mingea lovește bara opu
să și Andrei, plasat mult prea în față, 
nu poate urmări decit ricoșeul in pla
să : 1—1. Sintem în min. 27. Steagul 
roșu atacă, dar de cele mai multe 
ori prin centru, astfel îneît feroviarii, 
conduși de Crăciun șl Langa, se gru
pează, anihilînd toate acțiunile. în 
toată această „perioadă brașoveană” 
am remarcat jocul excelent al lui Cră
ciun (stăpînul autoritar al centrului), 
marea putere de luptă a lui Năstures
cu șl Kraus, angajat într-o veritabilă 
ștafetă între cele două linii de fund 
și execuțiile lipsite de tempo ale lui 
Dumitriu, deposedat de fiecare dată 
la jumătatea înfloriturii.

La reluare se așteaptă căderea Ra
pidului, mult solicitat în apărare în 
primele 45 de minute. Dar, după vreo 
10 minute de tentative confuze ale 
gazdelor (presărate cu cîteva ocazii : 
Necula și Năftănăilă), jocul se trans
feră văzînd cu ochii spre Adamache. 
Ionescu se complace tactic în postura 
de „sandviș" între doi apărători, Du
mitriu mai puțin... îndrăgostit de 
minge se desparte de ea în favoarea 
lui Kraus, venit pe partea sa. „Al 
doilea eșalon", Crăciun—Jamaischi, 
simte oboseala din picioarele lui Se
redai și Sigheti și avansează spre ca
reu. în acest timp Greavu anihilează 
complet pe Hașoti, iar Motroc, C. Dan 
și Langa operează ferm pentru inter
ceptarea mingilor servite de Necula. 
Din min. 80 dominarea feroviarilor 
devine tot mai insistentă, mai ales 
că apărarea „stegarilor” rămîne dese 
ori • descoperită. în min. 87, în urma 
unui frumos schimb de pase și de 
locuri, Kraus ajunge în centru, trage 
puternic și înscrie imparabil. Peste 
3 minute, arbitrul Al. Toth (Oradea), 
care a condus bine, fluieră sfirșitul 
meciului.

IOAN CHIRILA

Petrolul — Pr
Meci frumos, ieri, la Ploiești, în 

încheiat cu un rezultat care i-a d 
zamăgit pe susținătorii Petrolului, 
dezamăgirea a fost cu atît mai mai 
cu cît echipa lor a pierdut cu doi 
minute înainte de fluierul final 
victorie la care i-ar fi dat dreptul d 
minarea teritorială și jocul mai bt 
din prima repriză, precum și ocazii 
de gol avute în această parte a j. 
cului.

Dar ocaziile au trecut una dur 
alta — numai Badea a ratat trei, dii 
tre care una chiar în primele minu 
de joc — și, spre surprinderea spe< 
tatorilor care așteptau golul Petre 
lului, cei care au deschis scorul a 
fost fotbaliștii de la Progresul. 1 
min. 24, la un contraatac care s- 
soldat cu o lovitură de colț, Mafteuț 
— cel mai bun jucător al bucureșten 
lor în întîlnirea de ieri — a șutat p 
sus de la marginea careului și mir 
gea a trecut pe lîngă Sfetcu, neaten 
Acest gol neașteptat i-a făcut pe plo 
ieșteni să acționeze în minutele ur 
mătoare cu mai puțină siguranță, s 
joace nervos, crispat. Dimpotrivă 
Progresul acționează calm, mai ales îi 
apărare, reușind astfel să facă faț 
atacurilor insistente ale gazdelor ș 
răspunzînd cu contraatacuri pericu 
loase. Ritmul jocului este foarte ra 
pid, se trage mult la ambele porț 
(mai mult la aceea apărată de Min 
dru), dar șuturile nu sînt îndeajun 
de precise. Petrolul este pe cale st 
egaleze în min. 37, prin Dridea I, îna 
intașul cel mai activ și mai inspira 
în acțiuni, dar șutul acestuia „șterge" 
bara. încă o ocazie pierdută ! Com
pensată însă norocos prin faza dir 
min. 43, cînd același Dridea executînc 
o centrare cu efect, mingea s-a stre
curat în plasă printre mîinile lui 
Mindru : 1—1. în minutul următor
însă Petrolul este gata să primească 
din nou gol, la un „luft" al lui Ko
rea, care a făcut multe greșeli, ca și 
alți apărători ai Petrolului (Fronea, 
Dumitru Niculae, Marin Marcel).

Repriza a doua a meciului a avut 
un început dinamic. Voinea, care fu
sese la un pas de a înscrie și în pri
ma repriză, a tras puternic și Sfetcu 
de-abia a putut respinge mingea, cu 
pumnii, în corner. Apoi Petrolul a 
construit o fază foarte frumoasă — 
inițiator Dridea — care s-a încheiat 
cu un gol înscris de Moldoveanu 
(min. 57). Ploieștenii mai insistă cîtva

Un joc sub așteptări
Dinamo Pitești—Crișul Oradea 1-0 (0-0)

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU

12 REZULTATE EXACTE
Concursul nr. 37 din 15 septembrie 1963

V. Met. Tîrg. — El. Moreni 2—1 1
VI. Jiul — Minerul Baia M. 1—0 1 

VII. C.S.M. Reșița — Mureșul

I. Steagul roșu — Rapid 
II. Steaua — Știința Tim.

1—2 2
3—2 1

III. U.T.A. — Farul 2—0 1
IV. Ceahlăul — Din. Bacău 2—2 x

Tg. Mureș 2—0 1
VIII Industria Sîrmei — Mine-

rul Lupeni 5—1 1
IX, Lazio — Fiorentina 1—1 X
X. Mantova — Milan 1—4 2

XI. Lanerossi — Torino 1—1 X
XII. Bari — Roma 1—3 2
FOND DE PREMII : 291.081 lei.
Termen pentru depunerea contesta

țiilor 6 X 1963.
.‘Hai dintre internaționalii echipei Motor Jena: portarul Fritzsche și Înaintașul 
1 Muller

PITEȘTI 15 (prin telefon). — Prima 
confruntare directă a celor două for
mații proaspăt promovate în categoria 
A, a stîrnit un interes deosebit la Pi
tești. Din păcate însă, așteptările nu au 
fost justificate decît parțial. Deși în
vingătoare, echipa Dinamo s-a compor
tat mai slab ca în partida anterioară, 
jucînd confuz în atac. întreaga linie 
de atac a gazdelor s-a dovedit neinspi
rată și, ca urmare, s-au înregistrat nu
meroase ezitări în fața porții adverse, 
precum și o serie de execuții tehnice 
greșite. Adeseori jocul a fost înghesuit 
pe tripletă și astfel sarcina apărării 
orădene (în care a excelat Solomon), 
a fost ușurată.

Dinamoviștii au fost surprinși și de 
elanul dovedit în tot timpul des
fășurării partidei de jucătorii oaspeți 
care au acționat deschis, trecînd cu multă 
ușurință de la apărare la contraatac. 
Și nu a lipsit mult ca formația Crișului 
să realizeze mult... speratul meci nul. 
Dar linia de fund a dinanioviștilor, în 
care Barbu și Valcan s-au remarcat în 
mod deosebit, a fost la înălțime.

Unicul punct al partidei a fost mar
cat în min. 73. V. Alexandru a pătruns 
în careu și a pasat lui Lovin, care 
nu a greșit ținta. Din acest moment, 
parcă, gazdele și-au revenit la reali
tate, lansîndu-se mai decis în atacuri, 
dar nereușind să fructifice. Judecind 
după aspectul reprizei întîi, după 
acțiunile ajunse în faza de finalizare, 
dinamoviștii își puteau asigura victoria 
încă din prima parte a întîlnirii. Dar 
Țurcan șutează în min. 1 în bară, în 
min. 25 Lovin trimite de la 4 m pe 
lîngă poartă, Ionescu, Constantinescu 
și iar Țurcan ezită și pierd ocazii favo
rabile. Situații similare s-au înregis
trat și în repriza a II-a, cînd localnicii 
au acționat în continuare crispați, dînd 
posibilitate oaspeților să spere la ega- 
lare. In concluzie, a fost o întîlnire a 
pripelii, a ezitărilor și ocaziilor ratate 
de dinamoviști și a unui joc curgător, 
dar numai pînă la linia de 16 m, prac
ticat de oaspeți.

Arbitrul MIHAI POPA (Buc.) a 
condus cu competență următoarele for
mații ;

DINAMO: Matache — Valcan, Bdt'.ii, 
Radu — V. Alexandru, Ilie Stelian — 
Constantinescu, Lovin, Țurcan, Cor- 
neanu (David din min. 52), G. Ionescu.

CRIȘUL: Weichelt — Georgescu, 
Solomon, Sacaci II — Donciu, Scliiopu 
— Bacoș, Sacaci III, Pojoni (Balog 
din min. 76), Vlad, Mănescu.

D. ȘTEFĂNESCU și I. UDRESCU 
corespondenți

Știinja Craiova i 
pe primul loc

SERIA I
Metalul București — C.F.R. Pașcani

1—0 (1—0)
Știința Craiova — Chimia Făgăraș

4—1 (1—0)
Poiana Cîmpina — Știința București

1—0 (1—0)
Știința Galați — Tractorul Brașov

1-2 (1-0)
Ceahlăul P. Neamț — Dinamo Bacău

2—2 (0—2).
Metalul Tirgoviște — Flacăra Moreni

2—1 (1—0).
Foresta Fălticeni — Unirea Rm. Vîlcea

1—1 (0—0).
CLASAMENT

1. Știința Craiova 3 2 1 0 6:2 5
2. Tractorul Brașov 3 2 1 0 9:5 5
3. Metalul București 3 2 0 1 5:1 4
4. Poiana Cîmpina 3 2 0 1 4:2 4
5. Foresta Fălticeni 3 1 2 0 3:2 4
6. Metalul Tirgoviște 3 2 0 1 4:5 4
7. C.F.R. Pașcani 3 1 1 1 3:2 3
8. Dinamo Bacău 3 1 1 1 5:4 3
9. Știința Galați 3 1 0 2 6:5 2

10. Chimia Făgăraș 3 1 0 2 5:8 2
11. Ceahlăul P. Neamț 3 0 2 1 5:8 2
12. Flacăra Moreni 3 1 0 2 3:7 2
13. Unirea Rm. Vîlcea 3 0 2 1 2:5 2
14. Știința București 3 0 0 3 0:4 0

ETAPA VIITOARE : Metalul Tîrgo- 
viște — Foresta Fălticeni, Unirea Rm. 
Vilcea — Metalul București, Dinamo 
Bacău — Tractorul Brașov, Știința 
București — Știința Craiova, C.F.R. 
Pașcani — Știința Galați, Chimia Fă 
găraș — Ceahlăul P. Neamț, Flacăra 
Moreni — Poiana Cîmpina.

aminteau.de


!

uimitul 88 U.T.A. -Farul 2-0 (1-0)
!-2 (1-1)
’ahonțu, venit la înaintare 
bara cu un șut puternic), 
măsură ce trec minutele 

lent că forța lor de joc des- 
șteptînd fluierul final, jucă- 
rolului nu se mai concen- 
pierd controlul partidei, ini- 
ecînd acum de partea Pro- 
care obține și egalarea cînd 
u se mai aștepta și în spe- 
rarea Petrolului. In min. 88 
a executat bine o lovitură 
la 20 m și, din nou, inter- 

■eșit, Sfetcu a văzut mingea 
pe lingă el. prin colțul 
oprindu-se în fundul plasei, 

ral, meciul a fost plăcut de 
>-a jucat iute cea mai mare 
timp și s-a practicat adesea 
bun.
Mircea Rotaru (Iași), bine 

a tușă de Iosif Ritter (Timi- 
Ion Chilimbar (Pitești) a 

?elent următoarele formații: 
RJL : Sfetcu — Pahonțu,
!, Florea — Fronea, Marin 
Badea, D. Munteanu, Dri- 

Junteanu și Moldoveanu. 
iSUL : Mîndru — Nedelcu, 
olceriu — I. Popescu, Știr- 
lidă, Mateianu (Stoicescu), 
. Popescu, Mafteuță.

J. BERARIU

ARAD, 15 (prin telefon). — După 
primele 20 de minute de joc se părea 
că U.T.A. va obține o victorie la scor. 
In acest timp textiliștii au practicat 
un joc legat, presărat cu combinații 
subtile, de toată frumusețea. înain
tașii au supus unui adevărat „tir" 
poarta apărată de Manciu și, ca rezul
tat, în min. 10 ei deschid scorul: 
Floruț ia o acțiune pe cont propriu, 
driblează trei apărători și înscrie 
printr-un șut fulgerător : 1—0.

De la acest început promițător și 
pînă la victoria finală cei peste 10 000 
de spectatori au trecut însă prin 
multe emoții. Obținerea victoriei a 
devenit mult mai grea decît se părea 
și aceasta nu fiindcă oaspeții ar fi 
jucat mai bine ci datorită faptului că 
arădenii au scăzut treptat ritmul și 
au practicat un joc steril. Astfel, 
pînă ia sfîrșitul primei reprize jocul 
s-a desfășurat mai mult la mijlocul 
terenului. Am reținut în această pe
rioadă „bara“ Iul Bucosi (min. 23) 
care putea aduce egalarea.

în cea de-a doua repriză jocul a 
abundat în execuții greșite și pase la 
adversar. Liniile de atac ale echipelor 
au funcționat defectuos, nereușind să 
lege jocul.

în această partidă, cele două echi
pe au aplicat sisteme de așezare di
ferite. U.T.A., prin sistemul 4—2—4, 
a reușit să se organizeze bine în a- 
părare și să păstreze o mai bună le
gătură între compartimente. Oaspeții 
au aplicat sistemul 4—3—3 cu scopul 
de a obține un meci egal, dar n-au 
reușit. Cînd nimeni nu se mai aș
tepta, U.T.A. ridică scorul la 2—0 : 
Țîrlea ii lansează pe Farcaș (min. 87) 
care face o cursă pe extremă, dri
blează pe Costin și înscrie.

Victoria echipei U.T.A. este meri
tată. Ea a dominat mai mult și a do
vedit un plus de claritate în fazele de 
finalizare. Sub aspect tehnic nici una 
din echipe n-a dat însă satisfacție. 
S-au remarcat : Capaș, Comisar, Meț- 
cas (U.T.A.), Tîlvescu șl Pleșa (Fa
rul).

Arbitrul V. Drug — București a 
condus mulțumitor formațiile :

U.T.A. : Coman — Pecican, Capaș, 
Neamțu — Comisar, Mețcas — Leac 
(Tomeș din min. 54), Chivu, Țîrlea, 
Floruț, Farcaș.

FARUL : Manciu — Costin, Tîlves
cu, Gref — Stanciu, Pleșa —- Ologu, 
Bibere, Bucosi, Dinulescu, H. Moldo
van (Tufan min. 68).

ȘT. IACOB — coresp.

Cinci echipe la a doua victorie consecutivă 
în campionatele categoriei A

Fază din meciul Rapid — Progresul Foto: St. Petrică

I OPT ȘUTURI PE POARTĂ ÎN ÎNTÎLNIREA DINAMO BUCUREȘTI —
C. S. M. S. IAȘI: 2-1 (1-0)

sîmbătă, întrucît miercuri 
ilnește pe Motor Jena în 
pionilor Europeni", meciul 
:urești — C.S.M.S. Iași a 
unele stadionului Republicii 
100 de spectatori.
i fluierul care a chemat Ia 
lipele, spectatorii au înre- 
a surpriză : din formația 
r lipseau Pîrcălab și Ilaidu, 

Astfel, unsprezecele dina- 
irczentat în următoarea al
ai — Popa. Nunweiller III, 
ru Emil, Nunweiller IV — 
'a, Ene II, Ștefan, Ungu- 

ce C.S.M.S. a aliniat for- 
— Popescu, Mofoc, Drago- 
Humă, Vornicu — Pop, 
r, Votca, Milea (din min.

jonslituit pentru campioni 
ilitate de verificare a po- 
hipei înaintea partidei cu 

scurgerea celor 90 de 
lorii formației, ca și spec- 
au declarat mulțumiți de 
■ lui prestat, cu toate ci 
igat cu 2—1 (1—0). Apă- 
sntăt mai bine decît înain- 

de doi oameni de bază, 
acționat destul de slab 

■ara lui Unguroiu (care 1 
periculos atacant dinamo- 
ut cine șuta ! Sîmbătă, 

numai de două ori pe 
i II, Fr utilă și Ștefan cite 
icciul acesta, cel mai decis

s-a dovedit mijlocașul Petru Emil. De 
altfel, el a și marcat primul gol al 
echipei sale (min. 37).

Aceeași carență au arătat-o și ieșenii.
Ei au prestat un bun joc de cîmp, avînd 
majoritatea timpului inițiativa. Fotba* 
liștii de la C.S.M.S. au demonstrat un 
control al balonului mai bun ca altă 
dată și au aplicat destul de bine sistemul 
cu patru fundași. In același timp însă 
s-au pierdut și complicat inutil în 
combinații sterile, cu pase înapoi sau 
de-a latul terenului, de parcă porțile 
ș-ar fi aflat în locul stegulețelor ce 
indică jumătatea cîinpului de joc! O 
adevărată frînă a atacului ieșan a fost 
Matei. Este necesară mai multă simpli
tate și hotărîre în jocul acestei echipe, 
care trebuie să învețe că drumul cel 
mai scurt între două puncte este... linia 
dreaptă. Fundașii Popescu și Dragomi- 
rescu au acționat de multe ori ofensiv, 
dar nimeni nu le-a luat locul în apă
rare. Intr-un astfel de moment (min. 
57) un contraatac al bucureștcnilor îi 
găsește nepregătiți pe ieșeni. Unguroiu,

primind mingea de Ia Frățilă, se infil
trează în apărarea adversarilor, Moțoc 
ezită să intervină și scorul devine 2—0. 
C.S.M.S. continuă același joc fără fina 
litate, reușește cîteva faze de gol, dar 
nimeni nu șutează. Doar Zamfir „îndrăz
nește" și reduce scorul la 2—1 (min. 
80). De altfel, în acest meci ambele 
echipe au șutat doar de opt ori în spa 
țiile apărate de cei doi portari.

I ără îndoială, meciul a scos în evi
dență unele lipsuri ale echipei Dinamo, 
dar sîntem siguri că, chiar în puținele 
zile care au mai rămas- pînă la meciul 
cu Motor Jena, antrenorii le vor putea 
remedia. Jucătorii echipei Dinamo se 
pot prezenta în cele mai bune condiții 
la această importantă competiție inter
națională !

Desfășurarea partidei a scos în evi
dență pe Ștefan, Unguroiu (Dinamo) și 
Zamfir (C.S.M.S.). Arbitrul Z. Drăghici 
(Constanța) a împărțit prea multe aver
tismente, fără să intervină cu mai multă 
autoritate.

MIRCEA TUDORAN

Ieri în categoria C
SERIA EST

Unirea Botoșani — Rapid Focșani 2—0 
Textila Buhuși — Dinamo Suceava 

(0—0)
Rapid Mizil — Laminorul Brăila 1—4 
Rulmentul Billed — Metalosport
,2—2 (1—0)
(2-0)

(0-0)
1—1

M. Reșița 
goria B
RIA A II-A
ira — C.S.M. Cluj 3—1

— Mureșul Tg. Mureș

ta — C.S.M. Sibiu 2—0

(1-D
Galați

Moldova Iași — Flamura roșie Tecuci 5—1 
(2-0)

Chimia Onești
(0-0)

Moldova Moinești 2—0

Turzii — Minerul Lu- 
-0)
Mare — Arieșul Turda

Minerul Baia Mare

sdiaș — A.S. Cu gir

ASAMENT

ra 
tdiaș

Turzii 
Oradea 
Mare 
Mare

ureș

3 2 10
3 2 10
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 111
3 111
3 10 2
3 10 2
3 10 2
3 10 2
3 0 2 1
3 0 0 3

6:2 5
5:2 5
6:1 4

11:4 4
4:2 4
5:3 4
4:8 3
2:5 3
4:3 2
4:6 2
3:7 2
1:3 2
2:6 2
1:6 0

CLASAMENT
1. Laminorul Brâlla
2. Chimia Onești
3. Moldova Iași

4—8. Dinamo Suceava
4—6. Textila Buhuși
4—6. Rulmentul Birlad
7—8. Unirea Botoșani
7—8. Moldova Moinești

9. Flamura roșie Tecuci
10. Bapid Mizil
11. Rapid Focșani
12. Metalosport Galați

ETAPA VIITOARE : Chimia 
dova Iași, Laminorul Brăila 
șani. Moldova Moinești — Rulmentul Birlad, 
Unirea Botoșani — Textila Buhuși, Dinamo 
Suceava — Rapid Mizil, Metalosport Ga
lați — Flamura roșie Tecuci.

SERIA SUD
Victoria Giurgiu — Tehnometal București 

8—3 (4—1)
Portul Constanța — C.F.R. Roșiori l—0 

d-0)
Muscelul Cîmpulung — Metalul Pitești 

2—1 (0—0)
Uniiea Răcari — Progresul Alexandria

1-1 (1-1)
Flacara roșie Buc. — Dinamo Victoria

2-2 (1—1)
Electrica Fieni — Electrica Constanța 

d-0)

3 3
3 2
3 2
3 1
3 1
3
3
3
3
3
3
3

Onești 
— Rapid Foc-

1 
1
1
1
1
1
0

6
1 
0
1
1
1
6 
0 
0 
o 
o
2

0 
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1

1
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2

12:4 
5:2 
6:7 
4:4 
4:4 
5:5 
4:4 
5:5 
5:9 
4:6 
3:6 
3:6

— Mol-

Buc.

3—1

)ARE : A. S. Cu gir — 
ui Petrila — Minerul
Baia Mare — C.S.M. 

imișoara — Flamura 
S.M. Cluj — Gaz Me- 

Sîrmei C. Turzii — 
Iureșul Tg. Mureș — 
fare.

CLASAMENT
1. Portul Constanța

2—3. C.F.R.Roșiori
2—3. Victoria Giurgiu
4. Dinamo Victoria Buc.
5. Muscelul Cîmpulung
6. Tehnometal Buc.
7. Flacăra roșie Buc.
8. Progresul Alexandria
9. Metalul Pitești
10. Unirea Râcari

11. Electrica Fieni
12. Electrica Constanța

ETAPA VIITOARE : C.F.R.
Electrica Fieni, Tehnometal
Unirea Râcari, Progresul __________
Portul Constanța, Flacâra roșie București 
— Muscelul Cîmpulung, Electrica Constan
ța — Victoria Giurgiu, Metalul Pitești — 
Dinamo Victoria București.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2 
2
2
1 
2 
2
1 
0
0 
0
1 
o

1
1
1 
0
1
1
1
o
1
1
2
3

5:2 4 
2:1 4 
2:6 4 
5:3 4 
7:5 4 
7:9 4 
4:4 3 
3:3 3 
4:5 2 
3:6 2 
3:7 2 
3:7 0

o 
o 
o
2 
0
0 
1
3
2 
2
0 
0

Roșiori 
București 
Alexandria

SERIA VEST
Tractorul Corabia — Electroputere Craiova 

2—0 (1—0)
Electromotor Timișoara — Teba Arad

Minerul' Deva — Metalul T. Severin 
(2—0)

C.F.R. Arad — Vagonul Arad 0—0 
Pandurii Tg. Jiu — Victoria Călan 

(2—4))
Siderurgistul Hunedoara — 

Salonta 3—2 (3—1)
CLASAMENT

Minerul Deva 
Pandurii Tg. Jiu 
Tractorul Corabia 
C.F.R. Arad 
Vagonul Arad 
Electromotor Timișoara 
Siderurgistul Hunedoara 
Victoria Câlan 
Steaua roșie Salonta 
Teba Arad 
Metalul T. Severin 
Electroputere Craiova

Steaua

4—1

5—1

roșie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.
9.

10. 
11.
12.

2 
2
2
1
1
1
1
1
1 
0
1 
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

-r-----w 3 . .
ETAPA VIITOARE : Teba Arad —

T. Severin, Tractorul Corabia — Pandurii 
T9- Jiu, Steaua roșie Salonta — Electro
motor Timișoara, Electroputere Craiova — 
Siderurgistul Hunedoara. C.F.R. Arad — Mi
nerul Deva. Victoria — 
Arad.

i 9: 3 5
10: 1 4
8: 1 4

I 3: 2 4
7: 3 3
6: 8 3
5:10 3
1: 4 3 

! 5: 7 2
3: 6 2 

! 2:11 2
• 2* S 1
Metalul

Câlan

o 
1
1 
o
1
1
1
1
2
1
2
2

Vagonul

SERIA_____
Unirea Dej — Gloria Bistrița 3—2 (1—1) 
Metalurgistul Baia Mare — Soda Ocna

Mureș 1—2 (0—0)
Faianța Sighișoara — Chimica Tîrnâveni 0—0
Minerul Baia Sprie — Textila Sf. Gheorghe 

3—1 (0—1)
Dinamo Or. Dr. P .Groza — Metrom Brașov

1—1 (0—1)
Rapid Tg. "

(1-3)

NORD

Mureș — Recolta Cărei

CLASAMENT 
Cărei 

Dej
Baia Sprio

2—4

1. Recolta
2. Unirea
3. Minerul___
4. Soda Ocna Mureș

5—8. Dinamo Or. Dr. P. Groza
5—-6. Metrom Brașov
7. Chimica Tîrnâvenl
8. Metalurgistul Baia Mare
9. Gloria Birirlța

10. Textila Sf. Gheorghe
11. Faianța Sighișoara
12. Rapid Tg. Mureș

ETAPA VIITOARE : Metrom — __
Pto T?L_,Mur®?' Re«Lolta Carei — Minerul
Dej, Chimica Tîrnâvenl — Dinamo Or. Dr.

• C----------* - ----- • M1UUJU

Sighișoara, Gloria Bistrița — Metalurgistul

3
3
2
2
1
1
1
1
1 
1 
0 
0

o 
o 
o 
o
1 
1
1 
o 
o 
o
1 
o

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Brașov — Ra- 

- - a. - .: — — T* vwivl Lunci UI
Baia Sprie, Soda Ocna Mureș — Unirea pai r-s.:™ mt_ ____ ■ —
P. Groza, Textila St. Gheorghe — Faianța

Baia Mare.

o 
o
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3

10: 4 
4: 2
5: 3
2: 2
4: 4
2: 3
4: 4
5: 6
3: 6
1: 4
4:11

în etapa a doua, Steaua Bucureștii 
Voința Sighișoara și Știința Tg. Mu
reș la băieți, Rapid București șl 
C.S.M. Sibiu la fete au obținut a 
doua victorie consecutivă. De reținut 
succesele realizate în deplasare de 
Steaua, C.S.M. Sibiu, Ș.S.E. Ploiești 
și Voința Sighișoara.

Iată cîteva amănunte din meciu
rile de ieri.

MASCULIN SERIA I

RAFINĂRIA TELEAJEN-STEAUA 
BUCUREȘTI 9-14 (6-10). Rezultatul 
este just și reflectă raportul de forțe 
de pe teren. Steaua a folosit foarte 
bine contraatacurile prin Iacob și Tel
man, în timp ce gazdele l-au căutat 
prea mult pe pivotul Șnep, fără ca 
să le reușească această tactică. Par
tida a fost presărată cu neregulari- 
tăți. Au marcat: Bulgaru 4, Schmit 
3, Gruia 2, Oțelea 2, Telman, Nodea 
și Iacob, respectiv Rotaru 3, Brașo- 
veanu 2, Șnep 2, Popescu și Enache. 
(M, Popescu și Gh. Apostolescu — 
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV - RAPID 
BUCUREȘTI 12-9 (7-5). Victorie
muncită și meritată. Tractorul a avut 
inițiativa majoritatea timpului; a ra
tat trei lovituri de la 7 m. Au mar
cat : Veber 4, Medianu 3, H. Bren- 
dorfer 2, E. Brendorfer 2 și Martini 
(T), Constantinescu 3, Barbu 2, Du
mitru 2, Roșescu și Hausner. (C. Gruia 
— coresp. reg.).

DINAMO BUCUREȘTI - C.S.M.S. 
IAȘI. Meciul nu s-a disputat, deoarece 
formația ieșeană nu s-a prezentat.

SERIA A II-A
C.S.M. REȘIȚA - VOINȚA SIGHI

ȘOARA 15-26 (7-11). Joc de nivel 
tehnic bun. Oaspeții i-au depășit în 
toate compartimentele pe reșițeni, 
care au prezentat o formație cu muiți 
juniori. S-au remarcat prin eficacitate 
la poartă Guneș (8), Hetrea (6) la 
Voința și Peter (6) la C.S.M. (I. Plă- 
vițu — coresp.).

ȘTIINȚA TG. MUREȘ - TEHNO
METAL TIMIȘOARA 21-15 (14-8).
Localnicii au jucat tehnic, impunîn- 
du-se printr-un atac viguros, cu arun
cări puternice la poartă, și printr-o 
apărare in zonă foarte mobilă și si
gură. Tehnometal a fost un adversar 
incomod atît timp cit a folosit doi 
pivoți pe semicerc și a aplicat in 
apărare zona cu un „zburător”. (I. Vul
can — coresp.).

VOINȚA SIBIU - ȘTIINȚA PE- 
‘TROȘENI 16-11 (6-4). Joc frumos, cu 
faze rapide. Evoluția scorului a fost 
pasionantă, mai ales în prima repriză. 
Datorită unor greșeli ale oaspeților, 
Voința a luat, în ultimele minute ale 
partidei un avans de cinci goluri. 
Victoria sa însă este meritată. (M. 
Lupuțiu - coresp.).

FEMININ - SERIA I

RAPID BUCUREȘTI - PROGRE
SUL BUCUREȘTI 21-7 (10-5). Doar 
începutul acestui meci a fost echili
brat. Tabela de afișaj a rămas nea
tinsă pînă in min. 6. Progresul a com
binat destul de bine în primele mi
nute, dar fără eficacitate ; nu a reu
șit să străpungă apărarea bine or
ganizată a Rapidului. în schimb, echi
pa campioană s-a dovedit mult mai 
eficace în atac ; acțiunile sale rapide 
și derutante au fost finalizate cu 
multă precizie, astfel că în 7 minute 
a ajuns să conducă cu 6—0 (min. 13). 
Progresul (care a prezentat numai 9 
jucătoare..!) are o revenire și reduce 
din handicap (7—3 in min. 15, 8—4 
în min. 19 și 9—5 min. 20). Dar nu
mai atît. Depășite net în forță de 
joc, în rapiditatea acțiunilor, în frec
vența și precizia aruncărilor, ele ce

dează după pauză și Rapid își mă
rește treptat avantajul. Cele mai 
eficace jucătoare: M. Constantinescu 
7, Oțelea 6 și Boțan 5 la Rapid, VJ 
Dumitrescu 5 la Progresul, (p. g.)

TRACTORUL BRAȘOV - RULc 
MENTUL BRAȘOV 9-7 (3-5). Joc 
spectaculos, cu perioade egale de do
minare. Mai hotărîte, jucătoarele de 
la Tractorul a obținut o victorie 
muncită. (Gh. Corcodel, coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA - Ș.S.E. 
PLOIEȘTI 6-7 (3—3). Ploieștencele au 
jucat simplu, bazîndu-se în atac pe 
Zamfiresci (care a și marcat 4 go
luri). Gazdele au jucat bine. Arbitra
jul lui T. Curelea-București cu decizii 
eronate, care au dezavantajat echi
pele, mai ales pe Faianța. (C. Mol
dovan, coresp.).

SERIA A II-A
BANATUL TIMIȘOARA - MURE

ȘUL TG. MUREȘ 8-6 (4-3). Mai bine 
atît în apărare cît și în atac și datorită 
unei pregătiri superioare, timișorence- 
le au cîștigat mai ușor decît arată 
scorul, la capătul unui joc spectaculos. 
Ele au condus cu 3—0, 4—1 șl 8—4. Am
bele echipe au ratat cite o lovitură 
de la 7 m. (I. Ioana, coresp.).

Ș. S. E. PETROȘENI - C.S.M. 
SIBIU 6—8 (3—6). Sibiencele au obți
nut o victorie grea, dar meritată;' 
datorită unui plus de eficacitate în 
atac. Ș.S.E. a ratat două lovituri de 
la 7 m, C.S.M. una. (I. Zamo . și 
Șt. Bclloiu, coresp.).

g&M d J JI U-—i

Ion Tiriac și Julieta Namian- 
din nou campioni ai tării

(Urmare din pag. 1)

din partea Julietei Namian, care a des
fășurat un joc variat, avînd ca arme 
decisive atacurile la fileu, completate 
cu stopuri eficace. în primul set, cam
pioana s-a distanțat cu ușurință, do- 
minîndu-și cu autoritate adversara.' 
în cel de-al doilea, Eleonora Roșianu 
a reușit 6ă dea o replică mai dlrză 
și jocul decurge sub semnul echili
brului pînă la scorul de 3—3. De aici 
însă, Julieta Namian se impune din 
nou, încheind în aceeași notă de su
perioritate.

Se poate spune că cea mai frumoasă 
finală a fost cea de dublu mixt dintre 
perechile Julieta Namian-Gheorghe 
Boaghe și Mariana Ciogolea—Ion Ti
riac. Fără a constitui o surpriză de 
proporții, modul categoric în care 
și-au asigurat victoria Julieta Namian 
și Gheorghe Boaghe (Progresul Bucu
rești) a întrecut așteptările. învingă
torii au alcătuit o echipă omogenă 
în care s-a distins totuși jocul deose
bit de bun al Julietei Namian, secon
dată cu promptitudine de tînărul ei 
partener. Altfel au stat lucrurile de 
partea cealaltă a fileului, unde Țiriac 
a căutat să ia meciul pe cont propriu, 
fără a putea însă să acopere tot te
renul. Tactică greșită, mai ales că la 
începutul partidei, în rarele ei inter
venții, Mariana Ciogolea arătase că 
poate face față unei finale desfășura
te la nivel superior. Meciul a avut 
momente de frumos spectacol și de 
tensiune, mai cu seamă în prirrul set, 
în care cîștigătorii s-au impus la li
mită. Apoi, pe măsură ce partida se 
apropia de sfîrșit, învinșii au slăbit 
vizibil. Scor : 6—4, 6—1 pentru Julieta 
Namian-Gheorghe Boaghe. ■



REPREZENTATIVA DE POLO A R. P. ROMÎNE A FĂCUT JOC EGAL (4-4) ECHIPA R. S. CEHOSLOVACE A CÎSTifiAT, LA COSAVEW
CU ECHIPA U. R. S. S, DAR A PIERDUT PRIMUL LOC CUPA MARII NEGRE'1

Un public numeros a umplut aseară 
pînă Ia refuz tribunele de la ștrandul 
Tineretului, dornic să asiste la ulti
mul acț al turneului internațional de 
polo ; un act mai pasionant decît 
spectacolul de teatru, prin aceea că 
tn sport „deznodămîntul" nu e cu
noscut dinainte. Pe program, figura la 
Ioc de cinste întilnirea dintre repre
zentativele R. P. Romîne și U.R.S.S., 
care avea să decidă, în această ultimă 
zi de întreceri, pe cîștigătoarea tur
neului. La sfîrșitul celor patru repri
ze a fost consemnat un rezultat de 
egalitate (4—4), cu care formația oas- 
pe a reușit să se claseze pe primul 
loc.

A fost un meci intr-adevăr pasio
nant, cu un final care a ridicat „tri
bunele" în picioare. Oaspeții începu
seră repriza a 4-a cu 2 goluri avans 
și nimeni nu mai credea că rezultatul 
poate fi răsturnat. Cu un ultim efort 
jucătorii noștri au făcut însă o repri
ză de zile r.iari (de ce n-au jucat așa 
și pînă atunci?) au atacat în trombă 
poarta adversă, reducînd din handi-

cap cu un minut înainte de sfîrșit și 
reușind apoi, în ultimele secunde, 
punctul egalizator. Timp pentru ob
ținerea victoriei nu mai rămăsese, dar 
prin acest rezultat de egalitate for
mația noastră s-a clasat pe locul 2- 
Cum s-au desfășurat lucrurile în ce
lelalte reprize ? în prima, jucătorii 
noștri au început puternic, reușind să 
deschidă scorul (prin Zahan), deși e- 
chipa se afla în inferioritate nume
rică. Apoi, oaspeții obțin egalarea și 
la începutul reprizei a doua iau și 
conducerea. Formația noastră nu se 
regăsește deloc. Ea nu desfășoară jo
cul ei obișnuit, de permanentă miș
care, încercînd să înscrie din poziții 
statice ; oaspeții se apără printr-un 
marcaj strict și, o dată aflați în po
sesia mingii, declanșează contra
atacuri rapide, care le mai aduc în 
repriza a 3-a încă două goluri. Ulti
mele 5 minute de joc sînt de-a drep
tul dramatice și, așa cum spuneam 
mai sus, se desfășoară în nota de 
superioritate a poloiștilor noștri, care

întîlnit repre- 
R. P. Romine 
reprezentanți 
reprize de la

printr-un efort de voință obțin ega
la rea.

Tn „deschidere" s-au 
zentativele Olandei și 
(tineret). Tinerii noștri 
au luptat timp de trei
egal cu valorosul lor adversar, dar un 
gest necugetat al lui B. Mihăilescu, 
la sfîrșitul reprizei a 3-a, îi atrage 
eliminarea definitivă. Jucînd o repri
ză întreagă (a 4-a) cu un om în mi-

ț

REZULTATE TEHNICE

I (Urmare din pag. 1)

minutul 24 (24—27). In rest, forma-

Au luat sfîrșit Jocurile balcanice de atletism
(Urmare din pag. lj

I 
t-.P.B.) 2h.39:28,6, 6. Deaci (R.P. Al
bania) 2h.45:41,6; triplu salt: 1. Stoi- 
kovski (R.P.B.) 16,15 m (nou record) 
— record balcanic, 2. Gurgușinov 
(R.P.B.) 16,14 m, 3. Ciochină (R.P.R.) 
15,95 m, 4. Viscopoleanu (R.P.R.) 
15,57 m, 5. Niaradi (R.S.F.I.) 15,22 m, 
6. Abadielos (Grecia) 15,13 m. A fost 
o luptă foarte strînsă între Ciochină

1 oei doi atleți bulgari, care au ob
ținut cele mai bune performanțe în 
ultimele încercări. Prăjină: L Leșek 
(R.S.F.I.) 4,70 tn — nou record bal
canic, 2. Hlebarov (R.P.B.) 4,70 m -< 
nou record, 3. Kolnik (R.S.F.I.) 4,50 m, 
4. Astafei (R.P.R.) 4,40 m, 5. Hristov 
(R.P.B.) 4,40 m, 6. Papanicolau (Gre
cia) 4,30 m. A. Savin s-a clasat pe 
locul 8 cu 4,00 m. Dise : 1. Radosevici 
(R.S.F.I.) 54,91 m, 2. Kunadis (Grecia)

R. P. ROMINA — R. P. ROMINA 
neret) 5—3 (0—0. 1—2, 2—0, 2—1). 
marcat : Popa (5,40), Szabo (7,08), 
Marinescu (9,42), Mărculescu 
Kroner (14,23), Mărculescu (16,57), Ma
rinescu (17,45 din 4 m) și Mărculescu 
(19,06). A condus corect H. Ketelaar 
(Olanda).

OLANDA — SUEDIA 4—3 (0—I, 1—0, 
2—1, 1—1). Au marcat : T. Fjârstad
(2,25), Ekman (13,25), Branelius (16,16) 
pentru Suedia și Geutjes (7,45, 11,48, 
13,52), Miiller (19,35) pentru Olanda. Bun 
arbitrajul lui N. Nicolaescu (R.P.R.).

U.R.S.S. — R.D.G. 6—3 (1-1, 2—1, 2—1, 
1—0). Au înscris : Miminoșvili (1,45), 
Grigorovski (7,42 și 14,18), Sidlovski 
(9,34 și 13,30), Romanov (17,56) pentru 
U.R.S.S. și BaJlerstedt (4,05, 5,51, și
13,57) pentru R.D.G. A. Costa (Italia) 
a arbitrat corect și autoritar.

OLANDA — R. P. ROMINA (tineret) 
5—3 (0—1, 2—2, 1—0, 2—0). Au marcat : 
C. Marinescu (4,09), Miiller (5,26), Ale- 
xandrescu (7,31), Geutjes (8,19), Popa 
(8.42), Van Dorp (11,39), Miiller (16 44) 
și Leenards (19,19). A arbitrat E. Se- 
mionov (U.R.S.S.).

R.P. ROMINA — U.R.S.S. 4—4 (1—1, 
0—1, 1—2, 2—0). Au înscris : Zahan
(1,07), Sidlovski (2,14), Kaitașev (5,50), 
Kartașev (10,36), Sidlovski (11,57), Grin- 
țescu (13,26, 19,16 și 19,57). A arbitrat 
A. Costa (Italia).

(tl- 
Au 
c. 

(13.10),

La Varșovia

„Dinamoviada* de tir
VARȘOVIA 15 (prin telefon). în 

capitala R.P. Polone au început astăzi 
întrecerile din cadrul „Dinamoviadei” 
de tir, la care participă trăgători din 
cluburile Dinamo Moscova, Dozsa Bu
dapesta, Gvardia Varșovia, Dinamo 
București, Dinamo Berlin, Dinamo 
Braga și Spartak Sofia. în prima zi 
s-a tras la proba de armă liberă ca
libru redus 60 focuri culcat, seniori 
și senioare. Poligonul fiind însă neîn
căpător pentru numărul mare de con
cur enți, proba se va trage în două 
zile. în prima zi, cele mai bune rezul
tate au fost obținute de Stanislav — 
Gvardia Varșovia 592 p; Velișco—Spar
tak Sofia 592 p. Concurenții noștri P. 
Sandor a totalizat 583 p, iar M. Fe- 
recatu 577 p. La senioare, cel mai 
bun rezultat l-au înregistrat sportivele 
Avilova și Bosko -5 Dinamo Mos
cova cite 591 p. Dinamovistele bucu- 
reștence Moscu și Zvonevschi au ob
ținut 581 și, respectiv, 580 p.

disputat, atleta 
ultimii metri — 
de voință — o 
80 m graduri :

52,49 m, 3. Artarski (R.P.B.) 51,99 m, 
4. Cegar (R.S.F.I.) 51,78 m, 5. Darnla- 
nov (R.P.B.) 50,64 m, 6. Sălăgean 
(R.P.R.) 50,45 m ; ștafeta 4x400 m : 
1. Grecia 3:13,2 — nou record, 2. R.S.F. 
Iugoslavia 3:13,3, 3. R.P. Bulgaria 
3:15,8 — nou record, 4. R.P. Romînă 
3:17,6, 5. Turcia 3:24,0, 6. R.P. Albania 
3:29,4.

FEMEI : 400 m : 1. Florentina Stanca 
(R.P. Romînă) 56,9, 2. Simici (R.S.F.I.)
57.2, 3. Grecescu (R.P.R.) 58,0, 4. Farkaș 
(R.S.F.I.) 58,9, 5. Beneva (R.P.B.) 59,7 
6. Ilieva (R.P.B.) 61,3. Finalul cursei 
a fost extrem de 
noastră obtinînd pe 
datorită unui plus 
frumoasă victorie.
1. S. Kcrkova (R.P.B.) 10,8 (nou re
cord) — record balcanic, 2. Stamejcici 
(R.S.F.I.) 11,0, 3. Magiarska (R.P.B.)
11.2, 4. Budan (R.P.R.) 11,4, 5, Vre-
taku (Grecia) 11,5 — nou record, 6. 
Babovici (R.S.F.I.) 11,6 ; înălțime :
1, Iolanda Balaș (R.P.R.) 1,80 m (în 
continuare reprezentanta noastră nu 
a mai încercat), 2—3. Gere (R.S.F.L) 
și Dimitrova (R.P.B.) 1,63 m, 4. Vo- 
roneanu (R.P.R.) 1,63 m, 5. Jug
(R.S.F.I.) 1,60 m, 6. Ruseva (R.P.B.) 
1,55 m ; suliță : 1. Maria Diacon eseu 
(R.P.R.) 47,82 m, 2. Ivanova (R.P.B.) 
45,80 m, 3. Urbancici (R.S.F.I.) 44,58 m, 
4. Baltakova (R.P.B.) 
(R.S.F.I.) 43,25 m, 6.
43,22 m ; pentatlon ; 
(R.S.F.I.) 4 440 p, 2.

CLASAMENT

1. U.R.S.S. 4 3 I 0 19: 9 7
2. R. P. Romînă 4 2 2 0 19:10 8
3. R. D. Germană 4 2 1 1 14:15 5
4. Olanda 4 1 0 3 10:14 2
5. Suedia 4 0 0 4 10:24 0

nus, jucătorii noștri 
luri. Scor 
reprezentativei Olandei.

In cel mai important meci desfășu
rat sîmbătă reprezentativa U.R.S.S. a 
obținut o victorie, oarecum ușoară, în- 
trecind selecționata R. D. Germane cu 
6—3.

vor primi 2 go-
final : 5—3 in favoarea

43.60 m, 5. Juni 
Neacșu (R.P.R.) 

Stamejcici 
(R.P.B.) 
4 305 p, 
Minjec 

(R.P.R.) 
1. R.P.

1.
Naneva

4 375 p, 3. Vermanova (R.P.B.) 
4. Budan (R.P.R.) 4177 p, 5. 
(R.S.F.I.) 4 104 p, 6. Pândele
4 008 p, ; ștafeta 4x100 m :
Bulgaria 46,8 (nou record) — record 
balcanic, 2. R.S.F. Iugoslavia 48,3,
3. Grecia 50,6 — nou record, 4. R.P. 
Albania 52,6 — nou record, 5. R.P. 
Romînă 54,9. Atletele noastre au scăpat 
bățul de ștafetă, pierzînd secunde 
prețioase.

Clasamente generale: BĂRBAȚI : 
1. R.P. Bulgaria 152 p, 2. R.S.F. Iugo
slavia 146 p, 3. R.P. Romînă 134 p,
4. Grecia 61 p, 5. Turcia 24 p, 6. R.P. 
Albania 7 p; FEMEI : 1. R.P. Bul
garia 92,5 p, 2. R.P. Romînă 81 p, 
3. R.S.F. Iugoslavia 79,5 p, 4. Grecia 
10 p, 5. R.P. Albania 7 p.

Echipa Olandei a avut ca adversar 
reprezentativa Suediei, pe care a în
trecut-o cu 4—3, la capătul unui joc 
viu disputat.

GH. NICOLAESCU
A. VASILIU

în
ția romînă a avut permanent avantaj 
(min. 28 : 36—31, min. 30 : 42—35) pînă 
în min. 37, cind oaspetele au reușit să 
egaleze : 46—46. Baschetbalistele noas
tre au găsit însă noi resurse, atacînd 
cu mult elan și au reușit o victorie de 
prestigiu cu scorul de 55—49 (22—19). 
Din echipa romînă, o comportare foarte 
bună au avut Niculescu, Racoviță, Iva- 
novici, Spiridon și C. Gheorghe. For
mația cehoslovacă a jucat destul de 
bine, demonstrînd din plin calitățile 
ei de vicecampioană europeană, dar a 
avut în față o echipă în formă bună, 
decisă să obțină victoria.

Punctele au fost marcate de : V. Ni
culescu 14, A. Racoviță 14, E. Ivano- 
vici 11, H. Spiridon 8, C. Gheorghe 6, 
D. Suliman 2 pentru reprezentativa 
romînă și Veckova 9, Sourkova 19, Ho- 
rakova 7. Joskova 10 și Hubalkova 4 
pentru echipa cehoslovacă. Bun arbi
trajul cuplului Klitnaj (R.P.P.) și Sto- 
ianov (R.P.B.).

In cealaltă partidă de simbătă, R. P. 
Bulgaria a învins fără dificultate 
Franța cu scorul de 62—41 (23—13).

în ultima zi de întreceri, reprezen
tativa țării noastre a întrecut — la 
capătul unui joc spectaculos și viu 
disputat — echipa Franței cu scorul 
de 62—59 (30-31). Romîncele, deși au 
resimțit eforturile depuse in partida 
din ajun, au reușit totuși ca intr-un 
final strins să se impună și să obți
nă victoria. Echipa noastră a condus 
in min. 11 cu 21—11, dar în min. 18, 
formația Franței este cea care se află 
în avantaj (26-25). După pauză, sco
rul a alternat permanent pină in 
min. 37, cînd romîncele au luat condu
cerea (57-56) și nu au mai cedat-o 
pînă la sfîrșit. Au înscris: Niculescu 
7, Racoviță 8, Ivanovici 19, Spiridon 
9 ,C. Gheorghe 14, D. Suliman 5 pen
tru formația romînă și Stephan 7, Ca-

LA BASCHET FEMININ
tor 5, Delasse 4, Pierre 14, Mazel 
Prugneau 7, Guinchard 2, Vignot 
Gauteraux 4 pentru echipa france 
Au condus corect Stoianov (R.P.B.) 
Velkey (R.P.U.).

învingînd selecționata R.P. Bulga 
cu categoricul scor de 61—31 (29- 
formația R.S. Cehoslovace a reușit 
se claseze pe primul loc al turneu 
la egalitate de puncte cu R.P. Romi 
și R. P. Bulgaria, dar cu un coșa 
raj mai bun. Echipa cehoslovacă 
jucat excelent, cîștigînd pe nv 
chiar și la acest scor. Au marc 
Richterova 8, Surkova 19, Hut 
kova 2, Veckova 15, Joskova 4, I 
kulaskova 8, Horakova 14 pentru R 
Cehoslovacă și Voinova 1, Vasilieva 
E. Popova 2, V. Popova 4, Borisc 
6, Kuzova 2, Gospodinova 9 pen 
R. P. Bulgaria. Au arbitrat foa 
bine Avachian (R P.R.) și Klir 
(R.P.P.).

Clasament final ; 1. R.S. Cehoslov 
4 p ; 2. R.P. Romină 4 p ; 3. R.P. B 
garia 4 p ; 4. Franța 0 p.

ȘTIRI EXTERNE
• Reprezentativa d® box a Scoției se 

pregătește Intens in vederea dublei întîl- 
nirî pe care a va susține la 28 și 30 sep
tembrie la București și Galați cu echipa 
R. P. Romîne. Din echipa scoțiană fac 
parte printre alții cunoscuții Internaționali 
Fischer Mallon, Armstrong, Mc Kenzie, 
Groll, Dryden, precum și speranțele Mc 
Kluskey, Strachan, Pearce, Wilson.
• In runda a 13-a a turneului Internațional

de șah de la Havana, Tal (U.R.S.S.) l-a în
vins în 28 de mutări pe Letelier (Chile). Bo- 
boțov (R.P.B.) a ciștigat la Broderman 
(Cuba), Uhlman (R.D.G.) I-a învins pe Ji
menez (Cuba), iar Barcza (R.P.U.) a dispus 
de Robatsch (Austria). S-au încheiat remiză 
partidele : Darga (R.F.G.) — O’ Kelly (Bel
gia), Greiff (Columbia) — Wade (Anglia). 
Restul partidelor au fost întrerupte. In cla
sament * “ ............. —
puncte, 
puncte, 
cu cîte 
etc.

S-au încheiat campionate 
mondiale de haltere 

luri Vlasov 557,5 kg — record mont 

în ultima zi a campionatelor mond 
de haltere s-au întrecut sportivii 
categorie grea. O strălucită victori 
repurtat hui, Vlasov (U.R.S.S.) car 
totalizat 557,5 kg (nou record aF, Iun 
întrecîndu-1 cu 20 de kg pe princip 
său adversar — N. Shemanski (S*U|, 
Foarte bună este și performanța 
rului halterofil sovietic Jabotinski 
ani), care în afară de concurs a sta 
un nou record al lumii : 167,5 kg 
smuls. De menționat de asemenea 
4 halterofili au realizat perform 
peste 510 kg.

Iată rezultatele : 1. Vlasov (U.R.5 
5573 kg (187,5, 160, 210); 2. 
manski (S.U.Ă.) 537,5 kg (180, 
197,5) ; 3. Jabotinski (U.R.S.S.) 5 
kg (170, 157,5, 200) ; 4. Henri (S.U 
517,5 kg; 5. Veselinov (R.P. Bulga 
485 kg ; 6. Ecser (R.P. Ungară) 
kg ; 7. Borman (Iran) 467,5 kg ; 
Mdkkinen (Finlanda) 467,5 kg.

în clasamentul pe națiuni primul 
a fost ocupat de U.R.S.S. cu 38 p. 
locurile următoare, în ordine : R.P. 
gară 25 p. ; R.P. Polonă 24 p., S.î 
21 puncte.

Medaliile de aur au fost astfel 
buie: U.R.S.S. (3), R.P. Ungară, 
Polonă, Japonia, Anglia cîte o med

conduce Korclnol (U.R.S.S.) cu 107, 
urmat de Gheller (U.R.S.S.) 9Vt 
Packman (H.S.C.). Uhlmaan (R.D.G.) 
9 puncte. Tal (U.R.S.S.) 87» puncte

S-au încheiat Jocurile balcanice
la baschet masculin

In ziua a IV-a a locurilor balcanice la 
baschet masculin, formația secundă a țârii 
noastre a întîlnit echipa R.S.F. Iugoslavia, 
clasată pe locul doi la ultimul campionat 
mondial. După cum ne-a relatat telefonic 
aseară antrenorul federal Aurel Predescu. 
echipa romină a făcut un joc destul de 
curajos tn prima repriză scorul menținln- 
du-se mult timp echilibrat : 10—10 (min. 5), 
16—16 (min. 8), 16—20 (min. 10). Trecînd 
la apărarea ,,om Ia om", baschetbaliștU 
iugoslavi au reușit ca ptnă la pauză să 
obțină un avantaj de 9 puncte : 46—37. In

Maria Alexandru și Radu Negulescu Învingători
în campionatul republican de tenis de masă

Cele trei probe (simplu femei, sim
plu bărbați și dublu mixt) — desfășu
rate sîmbătă și duminică in cadrul ce
lui de-al doilea concurs al etapei fi
nale a campionatului republican indi
vidual — s-au încheiat cu victoriile 
Măriei Alexandru, Radu Negulescu Și 
a cuplului Ella Constantinescu— Dorin 
Giurgiucă. Ciștigătorii au demonstrat 
o bună pregătire, au luptat cu multă 
hotărîre și au folosit o tactică judi- 
cipasă. In afara învingătorilor, merită 
a ti evidențiat in mod special Mircea 
Popescu, care după o întrerupere de 
doi ani. și-a făcut o frumoasă reintrare 
în activitatea competițională, califi- 
cîndu-se in turneul primilor patru ju- 
cătcri ai concursului. De asemenea, 
mai pot fi menționați pentru rezulta
tele obținute, Catrinel Folea, A. Reti, 
H. Trupei și O. Botner.

Iată acum cîteva rezultate mai im
portante și clasamentele turneelor fi
nale : SIMPLU BĂRBAȚI, turul l i 
H. Trupel-Sentivanj 3-2, turul al II-

lea; Botner—Sîndeanu 3-2, Popescu- 
Hidveghi 3-1, H. Trupei—Luchian 3-1, 
sferturi de finală: Negulescu—Botner 
3-2, Reti—Cobîrzan 3-1, Popescu—Tru
pei 3-1, Giurgiucă—Bodea 3-0, turneul 
final: 1. Negulescu cu Giurgiucă 3-1 
(18, -20, 8, 18), Reti 3-0 (20, 14, 16), 
Popescu 3-2 (-7, -15, 14, 20, 14) ; 2. 
Giurgiucă cu Reti 3-2 (9, -13, 21, -19, 
13), Popescu 3-0 (11, 16, 17); 3. Reti cu 
Popescu 3-2 (-13, 14, -11, 13, 13).

SIMPLU FEMEI, sferturi de finală : 
Maria Alexandru—Luci Slăvescu 3-0, 
Marta Tompa—Iudit Crejec 3-2, Catri
nel Folea—Geta Pitică 3-0, Ella Cons- 
tantinescu-Eleonora Mihalca 3-0, tur
neul final: 1. Maria Alexandru cu 
Ella Constantinescu 3-1 (15, 15, -15, 17). 
Catrinel Folea 3-6 (16, 16, 10), Marta 
Tompa 3-1 (-15, 11, 15, 14) ; 2. Ella 
Constantinescu cu Catrinel Folea 3-2 
(15, -13, 21, -18, 12), Marta Tompa 3-0 
(8, 12, 12); 3. Catrinel Folea-Marta 
Tompa 3-0 (6, 10, 14).

DUBLU MIXT, turneul final: 1. 
Ella Constantinescu—Giurgiucă cu Ma

ria Alexandru—Negulescu 3-1 (15, 18, 
—18, 13), Eleonora Mihalca—Gantner 
3-0 (11, 11, 17), Catrinel Folea—Reti 
3-1 (18, -18, 14, 18) ; 2. Maria Alexan- 
dru-Negulescu cu Eleonora Mihalca— 
Gantner 3-0 (15, 12, 14), Catrinel Fo- 
lea-Reti 3-2; 3. Eleonora Mihalca, 
Gantner—Catrinel Folea, Reti 3-0 (14, 
17, 15).

în „Cupa FRTM“ pe primul loc se 
află CSM Cluj cu 92 puncte, urmată în 
ordine de Progresul București 61 p.. 
Voința București 54 p.. Voința Arad 
15 p., înfrățirea Oradea 4 p., Știința 
Petroșenj 3 p.. Izvorul Bocșa Vasio- 
vei 2 p. și Spartac București, Dinamo 
Craiova și Tehnometal Timișoara cu 
cîte 1 punct.

în turneele de consolare pentru ju
niori, la fele, "învingătoare a ieșit Li
dia Sălăgean», iar la băieți. Silviu 
Dumitriu. S-au mai remarcat : Doina 
7'haria, Viorica Ivan, Carmen Crișan, 
Gelu Păun, Marton, Bledea, lovan și 
Simin.

partea a doua a meciului, echipa noastră 
neavînd rezerve de valoarea titularilor a 
fost nevoită să cedeze pasul. Formația 
iugoslavă a ciștigat partida cu scorul de 
98—67 (46—37). Punctele echipei noastre au 
fost înscrise de : Demian 8, Spiridon 15, 
Albu 9, Giurgiu 11, Nosievicl 17, Cr. Po
pescu 5, Visner 2. Au condus corect Ivanov 
(R.P.B.) și Gundiiz (Turcia).

Al doilea meci al serii a furnizat o mare 
surpriză : Grecia a jucat din nou foarte 
bine și a învins R. P. Bulgaria cu 76—60 
(46—29). Duminică, R.S.F. Iugoslavia a în
trecut Grecia cu 81—74 (47—41), iar R. P. 
Bulgaria pe Turcia cu 75—44 (42—22). lată 
clasamentul final :

1. R.S.F. Iugoslavia, 2. Grecia, 3. R. P. 
Bulgaria, 4. R. P. Romînă B, 5. Turcia.

Dubla întîlnire de volt 
R.P. Ungară-R. P. Romi

BUDAPESTA, 15. (Agerpres).
Sîmbătă seara la Budapesta s-a, 
fâșurat dubla întîlnire intemațio 
de volei dintre echipele repreze 
tive ale R. P. Ungare și R. P. Ron 
In ambele meciuri victoria a re\ 
gazdelor cu scorul de 3—0. Voleib 
tele gazde au ciștigat cele trei s< 
la 7, 14 și 8, iar echipa masculin 
10, 11 și 9. întâlnirile revanșă vor ; 
loc luni, de asemenea, la Budap

• La Brașov echipa masei 
Tractorul din localitate a întîlnit 
bălă și duminică echipa Wawel 
covia, din prima" categorie a R 
Polone. Ambele întîlniri s-au tem 
cu scorul de 3—1 în favoarea oas 
lor. Gazdele au aliniat o echipă ti 
fără Fieraru și Soci. (P. DUMIT1 
CU și V. SECĂREANU — coresp.

FOTBAL
R.D. GERMANĂ — R.F. GERMANĂ 

(echipe olimpice) 3—0

Ieri s-a disputat la Karl Marx Stadt 
primul meci de selecție dintre echipele 
olimpice ale R.D. Germane și R.F. 
Germane. In fața celor 55.000 de spec
tatori, echipa R.D. Germane a cîști- 
gat cu 3—0 (1—0) prin golurile mar
cate de Kleminger, Stocker și Nolder. 
Meciul revanșă este programat du
minica viitoare la Hanovra.

DANEMARCA ÎNVINGĂTOARE 
LA OSLO

La Oslo, reprezentativa Norvegiei 
a suferit ieri o nouă înfrîngere ca
tegorică în fața Danemarcei ; 0—4 !

ALTE ȘTIRI

• în „Cupa Cupelor", ieri la Hel
sinki : Slovan Bratislava — Palausera 
Helsinki 4—1.

PE <SLO]
® In „Cupa Campionilor Europe 

Dukla Praga — La Valleta (M 
6—0 (2—0).
• La Stara Zagora, echipa E 

a întrecut cu 3—2 pe Chemie I 
(R.D. Germană), iar la Sofia, Lok< 
tiv a ciștigat la același scor pa 
cu Novi-Sad (Iugoslavia).

9 înainte de a pleca la M's 
pentru a susține -meciul retui 
Suedia, din cadrul „Cupei Euro 
reprezentativa Iugoslaviei a sus 
Ieri un meci cu formația de 
goria B, Mixicl. Reprezentativ 
ciștigat cu 4—1.
• în vederea întîlnirii intern 

nale pe care o va susține la 22 
tembrie la Varșovia cu echipa. 
Polone, selecționata de fotbal a Tu 
și-a continuat antrenamentele, 
lotul echipei fac parte : Tui 
Candemir. Tarik, Metin, Ugur, S 
Birol, Senol, Aydin, Ozcan, Sun 
Suat, Sabahatia, Kaya, Yalcin, 
zaffer.
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