
MIRII TITIIRIII
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VAI

IE „EROU AL MUNCII SOCIALISTE”,
.1 UMUR ORDINE, fITLURI

$1 MEDALII ALE R. P. ROMINE
Ieri, (a Consiliul de Stat ut R. P. Romîne, o avut loc solemnitatea înmînării 
fulul de „Erou al Muncii Socialiste al R. P. Romîne" și a medaliei de aur 
lecera și Ciocanul" tovarășilor Nicokie Ceaușescu, Alexandru Bîrtădeanu, 
umitru Coliu, Leonte Răutu, Leonșin Sălăjan, Ștefan Voitec.
la solemnitate au participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
heorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
hivu Stoica, Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
oghiaroș. Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
iiojen, Ștefan Voitec, Mihai Dolea,
In sală se afla un mare număr de tovarăși care au fost decorați în aceeași 
cu ordine și Medalia „A XX-a aniversare a Eliberării Patriei".

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a adresat calde cuvinte de felicitare 
warășilor distinși cu titlul de Erou a! Muncii Socialiste, cu ordine și 
edalii.
Tai în cursul zilei de ieri, la Consiliul de Stat au fost înmînate titluri ale 
P. Romine de „Om de știință emerit", „Profesor emerit", „Artist al poporului", 
Maestru Emerit al Artei", „Artist Emerit", „Medic Emerit" unor oameni de 
iință, artă și cultură, cadre didactice și medici, precum și diplomele de 
.aureați ai Premiului de Stat" creatorilor din domeniile științei, tehnicii 

invențiilor, literaturii și artei, cărora le-a fost acordată această înaltă 
istincție pe anul 1964.
La solemnitate a participat tovarășul Ion Gheorghe Maurer, care a ad re

ft celor distinși calde cuvinte de felicitare.
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IN TRIBUNA, LA ÎNTRECERILE ATLETICE
Soarele arde puternic deasupra ca

lpului. Ziarul pe care-l pui pe cap, 
"incertirul să te ferești de arșiță, a de- 

venit inutil. E o căldură moleșitoare

care radiază și din pietrele încinse 
ale tribunelor stadionului.

Jos pe pistă, leoarcă de sudoare, 
atleții se întrec cu toată energia pen-

!•••

geoda finalelor Spartachiadei republicane
• HALTERE. —

9,00: întreceri în _____
12,00: cat. 90 kg.; de la ora 19,00: cat 
peste 90 kg.
• HANDBAL. — Parcul sportiv Dlnamo, -. » 

de la ora 9,00, terenul I: Banat—Ploiești -,»■ 
(M), oraș București — Mureș-A.M. (F), 'Lo--«>- 
tul R.P.R. — Bacău (M, amical); de la oru-- 
17,0ff: Banat—Ploiești (F), o-raș București— 
Mureș-A.M. (M).

• LUPTE LIBERE. — Sala Dinamo.de la<K 
ora 10,90: întrecerile tururilor III și IV; de la 
ora 17,00: Moalele la 'cele 8 categorii.

9 ÎNOT. — Bazinul Dinamo, de la ora I 
17,30 finalele Ia probele: 200 m c 
M, 100 m - ---- - — -
spate M, - . _
400. m liber F, 4x100 m mixt M.

21 AUGUST
a ATLETISM. — Șos. București—Ploiești 

si. 8, ora 7,00: plecarea și sosirea în 
roba de 50- km marș. Stadionul „23 Au
lts!", de Ia 8,00: HO mg (decatlon), 
isc (decatlon), 800 m M serii, prăjină 
ieoatlon), 30' mg F serii, 110 mg M serii, 
iălțime M, suliță F, lungime M, igreutate F, 
)0 m F finală, 800 m M finală, 800 m F 
nală, 80 mg F finală, 110 ,mg M finală. 
)00 m serii c.t., suliță (decatlon), 4x100 m 

serii c.t., 1500 m (decatlon), 4x400 m
asii c.t.
• BASCHET. — Terenul Știința (str. 

. Pîrran), de la ora 16,30: Banat — Do- 
rogea (F), Banat — Brașov (M), oraș <Bucu- 
jștt — Mureș-A. M. (F), oraș București— 
luj (M).
O (BOX. — Patinoarul „23 August", de la 

ra 17,30, finalele — pentru locurile 3—4: 
«iați—Brașov; pentru locurile 1—2: oraș 
ucurești—Argeș.
> CICLISM. — Șos. București—Ploiești. 

tn. 8, ora 3,00: plecarea în cursa pentru 
iciclete curse 80 km; ora 8,35; plecarea 
i cursa pentru biciclete turism 15 km.

GIMNASTICA. — Sala Floreasca, de 
i ora e.lTO: exerciții liber alese pentru 
eniori I și II (F și M); de la ora 18,00: 
xerciții liber alese pentru (maeștri (F 
i M}.

Sola Recolta, de Ia ora 
cat. 82,5 kg; de Ia ora 

de Ia ora 19,00:

tru 
Nu 
adversar puternic, dar nici atleții nu 
se lasă mai prejos...

Pentatlonistele mai au încă două 
probe pînă la capătul întrecerii. 
Maria Pândele, favorita concursului, 
„merge" cu siguranță spre uri nou 
record al țării. Dar ea ține să reali
zeze un rezultat cît mai bun. Ocazia 
i-o oferă săritura în lungime, fosta ei 
specialitate. Ceea ce n-a reușit nici
odată pînă acum, a făcut joi: a sărit 
peste 6 metri l După cursa de 2t>0 m 
ea a totalizat 4508 p. Norma olimpică 
pe anul 1964 a fost îndeplinită! In 
același concurs brașooeanca Elf ride 
Nicolaus a realizat și ea un nou re
cord pentru junioare.

La turnul de parașutism se desfă
șoară aruncarea ciocanului. Drăgules- 
cu ciștigă comod dar marea revelație

a obține rezultate cit mai bune, 
e însă prea ușor. Căldura este un

Petre Astafei a realizat un nou record republican la prăjină: 4,65 m.

Scurt interviu cu Ioli

■ a a
Din 1960 și

Acum insă am avut o pistă 
un timp ban și m-am simțit

inexactitate 
pentru că

nici cea 
în concurs.
veni vorba de

de apărat poziția ciștigală
,‘i pînă acum sări

ră

hîrtie pe cap se agita și făcea „ga- 
Iată un 

un interviu —

Th tribună, printre spectatorii con- 
deuîn" cursuri lor de ieri, am remarcat-o pe

m spate F, 200 m bras M, 100 m,, [OLANDA BALAȘ. Cu IUI COÎf de 
Ube‘ M "hîrtie pe cap se agita și făcea ..oa- 

O POLO. — Bazinul Dinamo, de la oro.. lerie" aflețtlor din concurs. 
,00: Mureș-A.M. — Crișana și Cluj — --bun prilej pentru rnnt .... r j i..„fulger .

~ — Știu I Cunosc prima întrebare...
--Sini cum nu se poate mat mulțumită 

’ miercuri. De 
___ -L-trei ani tot încerc să mă apropii de

™. — Terenurile Progresul, de to''reCOrdlll Stabilit tn iulie 1961 la So- 
ota is.oo: iași—oltenia (F), Galați — oiteAfia. Și de fiecare dată a existat „ceva" 

,ia^-care m-a împiedicat s-o fac. Ba con- 
"Adițiite atmosferice, ba pista, ba acciden-

îi.i
Banat.

• SĂRITURI. — Ștrandul Tineretului, de 
la ora 11,45: sărituri liber lalese de la 
platformă (M și F).

, •, TEt"s, DE de rezultatul obținuttehnic, de la ora 3,00 și 15,00: meciurile-► , • , , -finale 4frzn. t/st tmr-nrn cr
• VOLEI.

nia (M), ora? ‘București—Cluj (F), oi 
București—Cluj (M).

ÎN DRUM SPRE TITLURILE DE CAMPIONI
cea de a 
a finale-

Și în 
treia zi 
lor de gimnastică 
■ale Spartachiadei 

epuWicane-, disputa pentru titlurile 
te campioni s-a desfășurat în aceeași 
itmosferă însuflețită, de mare interes, 
’roi.igmiști : concurenții de la cate- 

i II, băiețijoriile seniori I și seniori
-i fete.

La categoria seniori II, 
antul orașului București, 
laiuc, multiplu campion 
«olar, a făcut și de data aceasta do
vada talentului și pregătirii sale de
osebite, realizînd note superioare 
«peste 9,50!) lâ aproape toate apara- 
eie. Impresia cea mai bună a lăsat-o 
nsă la inele și paralele, unde a ter- 
ninat concursul printre fruntași. Mi- 
laiuc se situează, deocamdată, întrun
ea clasamentului, dar în vecinătatea 
ui se află mulți alți gimnaști bine 
rregătiți cum sîpt Petru Șebu (Ba
rat), Gli. Păunescu (Oltenia), Mihai 
Teodorescu (lași), Mihai Herlea 
(Cluj), C. Stoicea (Dobrogea) ș.a. 
rare, vineri, la liber alese vor forța 
lesigur pentru a putea realiza un 
punctaj cît mai substanțial.

Seniorii mari (cei de categoria I) 
au atras și ei atenția prin cîțiva gim
nast) deopotrivă de valoroși : Petre 
Mărcuțiu, reprezentantul regiunii Cri
șana, Tiberiu Drumuș, din selecționata 
regiunii Banat și Gheorghe Sechereș, 
candidat lai. titlul de campion al 
Spartachiadei republicane din partea 
orașului București. întrecerea pe fie
care aparat dintre acești trei tineri 
gimnaști a fost foarte strînsă, ea în- 
cheindu-se de fiecare dață la diferențe 
minime. Tocmai de aceea așteptăm cu 
legitim, interes și... partea a doua a 
concursului, cînd va fi desemnat cel 
.mai bun dintre ei. Tn discuție s-ar pu
tea să intre și cel mai tînăr concm-ent 
la această categorie. Constantin Bar- 
bălată (regiunea Iași) care, deși n-a 
împlinit vîrsta de 17 ani, a evoluat 
foarte curajos și cu elemente de mare 
dificultate.

Ceva și despre fete... La categoria 
senioare II, o comportare foarte fru
moasă a avut Iulia Martinovici (re
giunea Cluj), la bîrnă mai ales, unde 
a cules meritate aplauze. Ea promite 
— prin finețe, fantezie și siguranță — 
să o... prindă din urmă pe sora ei 
mai mare, Maria Martinovici, concu
rentă și ea, dar la o categorie supe
rioară, senioare I.

care — este de așteptat — vor avea 
un. cuvînt greu de spus, vineri, la 
liber alese. Evoluții frumoase la a- 
ceastă categorie au avut și sportivele 
Alice Musceleanu (regiunea Argeș) și 
Eta Zveniac (regiunea Maramureș) 

a căror prezență, pentru prima oară, 
într-un concurs de o asemenea am
ploare, poate fi calificată ca foarte 
promițătoare.

reprezen- 
Petre Mi- 
republiean

Talentata reprezentantă a regiunii Bacău, Maria Andrioaie (categoria seni
oare I) în timpul exercițiului la bîrnă.

Foto : prof. V. Bogdăneț - Bacău

Să ne oprim aici cu comentariul 
nostru. Să vedem ce se va întîmpla 
vineri, după desfășurarea exercițiilor 
liber alese. Antrenorii, specialiștii nu 
exclud unele surprize, apariția în frun
tea clasamentului final a unor concu- 
renți și concurente care, în prima parte 
a întrecerilor au stat... în pluton.

Ca și la băieți, întrecerea senioare
lor de la categoria I a stat mai tot 
timpul sub semnul echilibrului. După 
primele aparate s-a impus tînăra 
gimnastă bucureșteană Nona Stiucă, 
care, de altfel, a și încheiat pe pri
mul loc întrecerea la impuse. Ea este 
însă tatonată foarte îndeaprag.e de 
Viorica Moglan (regiunea Brașov) și 
Maria Androaie (regiunea Bacău) TIBERIU STAMA

tete mele, 
minunată, 
perfect.

— Dar
— L-am încercat convinsă că-l pot 

realiza. Și nici n-a lipsit mult, la 
prima încercare, să fi reușit un nou 
record. La celelalte două încercări, 
am ratat clar. Dar pentru mine prima 
contează foarte mult. însemnează că 
pot lupta pentru corectarea recordu
lui. Abia aștept să developez filmul 
să studiez toate săriturile din acest 
concurs. Voi vedea unde au fost gre
șelile și voi munci să le înlătur. Am 
în față Jocurile Olimpice și acolo, la 
Tokio, nu-mi este permisă 
mai mică

— Dar
J. O....

— Am 
la Roma, 
tura în înălțime femei a făcut și 
un... salt frumos. La ora actuală sint 
în lume multe săritoare tinere, foarte 
talentate, cu frumoase posibilități. Voi 
lupta însă nu numai pentru primul 
loc ci și pentru un nou record...

— Mondial ?
— Să zicem: olimpic t Tn orice caz 

vreau să obțin un rezultat superior ce
lui de 1,85 m de la Roma. Performanța 
de 1,90 m pe care am înregistrat-o în 
cadrul Spartachiadei republicane mă 
îndreptățește să sper chiar și intr-un 
record mondial. Nu vreau să par lip
sită de modestie, dar cred că în viito
rul apropiat voi putea încerca la... 
1,94 m. Dacă va fi la Tokio, va fi cu 
mult mai binel

In decurs de două săptămini, Maria 
Pândele a corectat de două ori recor

dul țării la pentatlon

a concursului este juniorul Costache. 
După ce. In aruncarea a treia a ob
ținut un nou record republican de ju
niori (ciocan de 7.257 kg) cu 59,45 m. 
in încercarea următoare și-a egalat 
recordul: 59,45 m I In ultima arun
care Gli. Costache obține un nou re-

(Continuare in pag. a 2-a)

Clasamentul pe regiuni
110
109
105

92
90
85
80
77

De data aceasta, clasamentul 
general (neoficial) pe regiuni al- 

' ' ' ' astru, cuprinde
Li finalele la na- 
adifionat la înot, 

după două zile de

cătuit de ziarul nostru, 
situația la zi și în f----
tație (punctaj < 
sărituri — c_,
concurs — și polo — după trei 
etape), gimnastică (după desfă
șurarea exercițiilor impuse) și 
atletism (după două zile de con
curs). fată cum se [

exercițiilor impuse) și

7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.

Ploiești 
Crișana 
iași 
Argeș 
Mureș-A.M. 
Bacău
Oltenia 
Hunedoara
Reg. București 60

puncte
W

ii
ir
11
ti
19

prezintă clasa-
mentul : 16. Maramureș 55 „

1. Oraș Buc. 185 puncte 17. Suceava 35 „

2. Banat 149 rr La jocuri (baschet, volei, hand
3-4. Cluj 146 91 bal) a fost luat în considerare

Brașov 146 n punctajul după trei etape, iar la
5. Galați 126 91 haltere după disputarea finalelor
6. Dobrogea 111 n Ia patru categorii de greutate.

Dinamo.de


FINALELE SPARTACHIADEI REPUBLICANE
«ST»

La ciclism, A.

Astăzi dimineață 
Ia .ora 8,30 cei mJai 

buni cicliști din țara noastră vor lua 
startul în finalele Spartachiadei repu
blicane. Este interesant de arătat fap
tul că la această mare competiție sînt 
prezenți alergători care au participat 
la Jocurile Olimpice de la Roma (Ion 
Cosma — clasat pe locul 5 la între
cerea Individuală, Gabriel Mofceanu 
ș.a.), cicliști clare au luat startul în 
„Cursa Păcii", „Turul Tunisiei", in 
cursa Paris—Rouen—Paris și în alte 
concursuri internaționale de amploare. 
De asemenea, vor fi prezenți tinerii 
noștri cicliști remarcați în cadrul con
cursurilor din ultimul .timp și care fac

parte din lotul olimpic: Emil Rusu 
(proaspăt campion la contra-timp pe
rechi), Constantin Ciocan, Gh. Bădă- 
ră ete. In compania acestor valori ale 
sportului nostru cu pedale, tinerii evi- 
dențîați în cadrul Spartachiadei repu
blicane vor avea prilejul să-și verifi
ce talentul și să se afirme din plin. 
Așteptăm de ta toți partltipanții o com
portare la nivelul acestei im,portante 
întreceri.

Primul start se va da la ora 8,30: 
categoria curse 80 km (km 8—48 și 
înapoi). La ora 8,35 vor pleca con
curență la categoria biciclete de tu
rism. Ei vor ;avea de parcurs 15 km 
Intre bornele 8—15,500 — 8.

în tribună, la întrecerile atletice...
(Urmare din pag. 1)

ik Meciuri atractive in sala Dinamo
ia um uncut.

De două zile, 
sala Dinamo găz

duiește întrecerile finale Ia lupte li
bere. La competiție sînt prezenți 180 
de sportivi din toate regiunile țării. 
Atrași do spectaculozitatea acestui sport, 
spectatorii au umplut tribunele 
pînă la refuz chiar de Ia primele me
ciuri.

In primele trei tururi,

sălii

șana) b. p. G. Constantinescu (Su
ceava), I. Mureșan (Brașov) b. tuș 
I. Crăciun (Hunedoara), St. Tampa 
(Buc.) b. tuș S. Arsene (Oltenia); 
cat. 87 kg, — I. Popescu (Buc.) b. tuș 
N. Constantinescu (Ploiești), A, Maindt 
(Brașov) b. tuș Gh. Ene (Suceava); 
cat. 97 kg. — A. Chircă (Buc.) b. tuș 
St. Dragomir (Galați), Fr. Boia (Mureș) 
b. tuș S. Pascu (Buc.); cat. grea —

cord cu 60,11 ml 
Bravo! Un bravo 

din toată inima.
Finala la 200 m 

bărbați. Zamfirescu 
pornește puternic și la ieșirea din tur
nantă are un avans apreciabil. În
toarce însă capul să-i vadă pe urmă
ritorii săi. Ba, mai și strigă ceva. Ter
mină cursa relaxat.' Cind se comunică 
rezultatul — 21,0 secunde — nici nu-i 
vine să creadă. A egalat recordul lui 
Jurcă /

Greșelile din timpul cursei, neper- 
mișe pentru un alergător ca el, l-au 
privat astfel de un nou record...

Cele mai bune alergătoare pe 400 m 
au furnizat o luptă de un rar dina
mism. Ioana Petrescu și Florentina 
Stancu erau in frunte și se angajaseră 
in finiș. Se părea că Ioana avea să 
cîștige. A căzut Insă în apropierea 
sosirii și a terminat a patra.

Discul și prăjina, prin forța împre
jurărilor, n-au putut avea întreceri de 
„calificare". Din acest motiv concursu
rile au angrenat un mare număr de 
participanți, ceea ce a făcut ca lupta 
să se întindă pe mai multe ore și re
zultatele să nu fie chiar cele aștep
tate. Sălăgean a ciștigat ușor, dar de 
la el așteptam un nou record. Juniorul 
Iosif Naghi a avut două aruncări de 
49,16 m (la 2 cm de recordul de ju
niori). La prăjină, clujeanul Andrei 
Șepci (un decatlonist în formare) a 
reușit cu 3,74 m un nou record repu
blican pentru juniorii de categ. a 11-a 
iar Petre Astafei a obținut și el un 
nou record la seniori: 4,65 m. Ce pă
cat de prima încercare pe care a efec
tuat-o, apoi, la 4,70 m! Nu i-a lipsit 
decît foarte puțin pentru a fi trecut 
ștacheta. Să-l vedem acum, în septem
brie, la Jocurile Balcanice.

D. Piștalu (Buc.) 4,00, 
6. Em. Enescu (Buc.) 
4,00; disc: 1. V. Sălăgean 
(Brașov) 52,78, 2. I. Na- 
ghi (Mureș-A.M.) 49,16,
3. L. Kotlar (Buc.) 48,98,
4. M. Plev (Banat) 47,34,
5. I. Pantici (Crisana)
43,89, 6. Gh. David (Buc.) 
43,65; ciocan: 1. C. Dră- 
gulescu (Buc.) 63,82, 2. 
Gh. Costache (Buc.) 60,11 
— nou record de juniori 
al R.P.R. (v.r. îi aparținea 
cu 58,74 m), 3. N. Răș- 
cănescu (Buc.) 57,69, 4. 
V. Tibulschi (Argeș) 
56,88, 5. D. Gheorghiu 
(Buc.) 55,23, 6. C. Mu- 
șat (Buc.) 54,49; mara
ton : 1. C. Grecescu
(Buc.) 2.29:11,8, 2. T.
Toma (Buc.) 2.42:43,8,3. 
D. Buiac (Buc.) 2.46:21,0, 
4. P. Lazăr (Dobrogea) 
2.48:06,4, 5. V. Weiss
(Buc.) 2.50:16,2, 6. N.
Moldoveanu (București) 
2.55:29,4, 7. M. Ruse

---------- 8. D. 
(Buc.) 3.02:07,6, 
Bontiu (Banat) 

Gh. Barbu

REZULTATE TEHNICE

Cel mai spectaculos meci din turul trei al finalei la „libere" l-au susținut 
Al. Geantă (în picioare) și N. Cristea.

Foto: T. Roibu
St. Stîngu (Buc.) b. tuș V. Tărcatu 
(Hunedoara), G. Deac (Buc.) b.p. C. 
Teodorescu (Galați).

Semifinalele și finalele se vor dis- 
pută azi, începîn<d

bucureștenii

luptătorilor 
P. Cernău

nut atenția comportarea 
G. Tăpălagă (București), 
(Buc.), Z. IancAu (Brașov), P. Buboi 
(Hunedoara), Al. Geantă, N. Cristea 
(Buicntrești), P. Poalelungî (Galați), R. 
Hoțea (Banat), I. ChirUă, St, Tampa, 
Șt. Stîngu fBu-c.), Fr. Boia (Mureș 
A. M.) și alții. Ei s-au străduit, și au 
reușit, sâ folosească cea mai variată 
gamă de procedee tehnice în care au 
abundat cheile de picior, rebusurile, 
răsturnările, salturile și prinderea pi
cioarelor. Este pozitiv și faptul ca toa
te regiunile aiu prezentat luptători la 
acest stil care pînă nu de mult era 
practicat de un număr restrîns de ti
neri. O parte dintre participanți nu 
an încă experiența marilor concursuri. 
Ne-am bucurat însă văzînd eîte stră
chinii depun pentru a face față unor 
luptători cu o tehnică avansată.

Din puzderia de meciuri desfășurate 
două zile de concurs, am re- 
cîteva. La cat. 57 kg. Al. 
l-a întâlnit în turul trei pe 
său adversar bucureștean Nic. 
Partida s-a ridicat la un bun 

. i dat 
dovada de multă combativitate, acțio- 
nînd în viteză și în forță. Avînd un 
minim de avantaj, Geantă a 
victoria Ia puncte. St. Tampa 
kg.) l-a întrecut la puncte 
luptă pasionantă pe clujeanul 
șan. De menționat că cei doi 
au evoluat mai mult la parter. St. 
Stîngu a dominat întrecerea greilor. 
Mcoituriile lui sînt aproape fără istoric, 
el reușind în nuonai cîteva aninate 
să-și pună adversarii cu umerii pe 
saltea.

Iată cîteva rezultate mai semnifica
tive : cat. 52 kg. — G. Stan (Mara
mureș) b. tuș I. Tiparu (Reg. Bucu
rești), I. Bordea (Crițana) b. tuș L. 
Zbanț (Bacău); cat. 57 kg. — D. To- 
mesw (Galați) b.p. I. Radu (Ploiești), 
V. Vînătoro (Buc.) b. tuș P. Păcu
rarii (Banat); cat. 63 kg. — M. Dio- 
nisie (Mureș A.M.) b. tuș A. Bol- 
diș (Cluj), II. Mavridis (Buc.) b. p. 
M. Bădiță (Oltenia); cat. 70 kg. I. 
Chirilă (Buc.) ]>. p. M. Carol (Cluj), 
Al. lampa (Brașov) b. tuș G. Csomor 
(Mureș); cot. 78 kg. — A. Paaișan (Cri-

Sn cole 
marcat 
Geantă 
tină rol 
Cristea. 
nivel tehnic. Ambii luptători au giunii Cluj 

vor disputa

de la ora 9. 
VASILE TOMA

BAR BAȚI: 200 m: 1. Gh. Zamfi
rescu (Buc.) 21,0 — record al R.P.R. 
egalat (reCordul îi aparține, din a- 
cest an, lui V. Jurcă), 2. V. Popescu 
(Buc.) 21,5, 3. M. Isbășescu (Buc.) 
21,7, 4. B. Albrecht (Hunedoara) 21,7, 
5. Al. Tudorașcu (Buc.) 22,1, 6. I. 
Osoianu (Buc.) 23,2; 3000 m obst.:
1. V. Caramihai (Buc.) 9:16,8, 2. C. 
Perju (Buc.) 9:27,4, 3. I. David (Ba
nat) 9:30,6, 4. V. Ciociu (Buc.) 9:33,4, 
5. C. Schiopu (Buc.) 9:38,6, 6. F. Luca 
(Banat) 9:42,8; 4x400 m (Campionat 
al R.P.R.): 1. Dinamo Buc. (Rățoi, 
Nițu, RaiCa, Osoianu) 3:24,1, 2. Viito
rul Buc. 3:27,6, 3—4. Știința Buc. și 
Viitorul II Buc. 3:28,9, 5. Dinamo
Brașov 3:32,5, 6. Metalul Buc. 3:36,5; 
prăjină: 1. P. Astafei (Buc.) 4,65 — 
nou record al R.P.R. (v.r. îi aparținea, 
din acest an, cu 4,60 m), 2. S. Cris- 
tescu (Buc.) 4,40, 3. A. Savin (Buc.) 
4,40, 4. M. Dumitru (Buc.) 4,15, 5.

(Buc.) 2.55:55,8, 
Aldea ' 
9. V.
3.02:55,6, 10. 
(Banat) 3.16:59,2, 11. V. 
Ghelț (Buc.) 3.17:04,2,12.
N. Constantin 
3.19:10,8 etc.

FEMEI: 400
Stancu (Buc.)
Ec. Cheșu (Buc.) 
coară (Buc.) 58,7, 
(Buc.) 58,7, 5. G. Drăghici (Buc.) 
59,0, 6. F. Negru (Banat) 59,9; pen
tatlon: 1. M. Pândele (Buc.) 4508 p 
— nou record al R.P.R. (v.r. îi aparți
nea cu 4373 p). In cele 5 probe a rea
lizat următoarele rezultate: 80 mg — 
11,6, greutate — 11,60, înălțime — 
1,57, lungime — 6,02, 200 m — 26,2 
sec.; 2. M. Budan-lliuță (Buc.) 4352p. 
3. Ec. Potoroacă (Buc.) 4071 p, 4. Ol. 
Borăngic (Buc.) 3950 p., 5. E. Nicolaus 
(Brașov) 3931 p. (12,6—10,32—1,51— 
5,19—27,2) — nou record de ju
nioare al R.P.R., 6. A. Sîrbu (Buc.) 
3928

(Bacău)

obținut 
(cat. 78 
după o 
G. Cri- 
sportivi

Gheorghe Zamfirescu, dublu învingător în înirecei 
finale ale Spartachiadei republicane.

Foto î I. Mihăict
3. M. Ni- 

I. Petrescu 
(Buc.) SUPERLATIVE

In 
mai 
de: FI. Stancu (BuC.) 25,4, I. Petrescu 
(Buc.) 25,6, Ec. Cheșu (Buc.) 26,0, 
G. Moga (Argeș) 26,1, G. Pailade 
(Buc.) 26,3, D. Ursache (Buc.) 26,6. 
Toate aceste alergătoare se vor re- 
întîlni vineri la startul finalei.

In proba de decatlon, după cele 5 
probe din ziua I, conduce Vasile Mu- 
reșan (Buc.) cu 3839 p. (100 ni — 11,0, 
lungime — 6,73, greutate — 12,33, 
înălțime — 1,90, 400 m — 51,8). El 
este urmat de recordmanul probei K. 
Sokol (Cluj) cu 3661 p (11,3-6,67— 
12,96—1,80—51,5).

seriile cursei de 200 m femei cele 
bune rezultate au fost realizate

Reprezentativele de tenis de masă ale orașului București 
și regiunii Cluj se intrec pentru cucerirea primului loc

La capătul a trei 
zile de Întreceri si
tuația clasamente
lor din cele două 
serii la tenis de 
masă nu este clari
ficată decît în ceea 
ce privește primul 
loc. Neînvinse, re
prezentativele re- 

orașului București își

2—0, Iovan—Lepădat 2—1, H. De- 
metrovici — R. Mataizer 2—0), Cluj— 
Suceava 9—0, Ploiești — Bacău 9—0 
(Ancei—Căldăraru 2—0, Teodorescu—■ 
Birceanu 2—4, Băcioiu—Georgescu 
2—0), Cluj—Banat 6—3 (Neguilescu— 
Cărmăzan 2—0, M. Biro — E. Mihal- 
ca 0—2, V. Veis — L. Sălăgeanu 
0—2, Giurgiucă — Șuba 2—0, M. 
Biro, I. Crejec — E. Mihalca, L. Să-

pi . . .
astăzi după-amiază întâie

tatea. Partida se anunță foarte atrac
tivă și lasă să se întrevadă o luptă 
deosebit de echilibrată. Cele două for
mații cuprind jucătoare și jucători 
de valoare cum sînt Maria Alexandru, 
Ella Constantinescu, Mar'ta Tompa, 
Mircea Popescu, Matei Gantner, lo- 
nescu Solare (oraș București) pi ludit 
Orejec, M'aria Biro, junioara Vera 
Veis, Dorin Giurgiucă, Radu Negu- 
lescu și Marius Bodea (Cluj). După 
cum se poate vedea din componența 
echipelor, selecționata orașului Bucu
rești se arată superioară la fete, iar 
reprezentativa regiunii Cluj la băieți. 
Determinant pentru stabilirea scoru
lui final va fi — probabil — rezultatul 
meciului de dublu mixt.

Pentru definitivarea celorlalte locuri 
în clasiamentele pe serii ca și în cel 
general, partidele de azi vor fi hotărâ
toare.

Rezultate tehnice înregistrate joi, 
seria 1: Banat—Oltenia 8—1 (Cărmă
zan — Ploscartr 2—0, E. Mihalca — 
G. Fuiorea 2—0, Șuba—Bătrînescu

Nicoleta Spiridon (10 ani) din repre
zentativa regiunii Iași

lăgeanu 0—2, Bodoa — Iovan 
I. Orejec — H. Demetrovici 
Mureș-A.M. — f * *
zar — Bîrsan 2—0, Peter — 
2—0), Mureș-A.M. _ — - 
(Verzar — / ' ~ i
dorescu 1—2, C. Iaco 
2—0, O. Laslo 
Peter - - - 
A. Gogul eseu 2—0).

Seria a II-a: Hunedoara — Dobro
gea 6—3 (H. Trupei — Simizeanu 
2—0, L. Suciu — I. Schreiber 0—2, 
F. Măreulescu — L. Neagoe 0—2, A. 
Trupei — Nicolau 2—0, I’otopeanu— 
Radu 2—1, A. Dornic — E. Bratu 
2—0), oraș București — Dobrogea
9—0, Brașov — Argeș 7—2 (Bucs— 
Belaus 2—0, I. Sandu — D. Badi 
2—0, I. Gheorghe — M. Radion 2—1, 
Zamfir — Ancuța 2—0, I. Gheorghe, 
I. Sandu — M. Radion, D. Badi 1—2), 

5—4 (Maghiari — 
A. Erenfeld — R. 
Cnișan — E. Stoc-

2—0,
2—0), 

Suceava 9—0 (Ver- 
" ’ • — Lucan 

Ploiești 5—4 
Ancei 0—2, Farago—Teo- 

~ ’.._j — C. Zaharia 
M. Rusnac 2—0, 

Băcioiu 0—2, M. Cismodie—

Foto: I. Mihăică

Crișana — lași 
Simizeanu 0—2, 
Creangă 2—0, G.
loza 2—0, Trip'a — Cojocaru 1—2, 
Roth ■— Sumulea 0—2, L. Borza — 
N. Spiridon 2—1), reg. București — 
Matamureș 6—3 (Lăzărescu — Ci- 
sec 2—0, F. Bratu — V. Ionescu 2—1, 
Marinescu — Ferencz 2—1, I. Gheor
ghe — 1. Ilieș 2—0, C. Croitoru — 
E. Moșuli 0—2), Maramureș — Cri
șana *5—4 (Cisec — Maghiari 2—0, 
V. Ionescu — A. Erenfeld 0—2, E. 
Moșuli — C. Crișan 0-—2, Ferenee — 
Trip.a 2—1, Terebesi — Roth 2—1, 
1. Iliee — L. Borza 2—0).

• Cea mai rapidă cursă din isto 
ria campionatelor R.P.R. a fos 
cursa de 100 m plat. Media finale 
a fost de... 10,63 sec I

• Cea mai surprinzătoare înfrin 
gere la fotbal este cea suferită d, 
selecționata orașului București, car. 
a pierdut în fața echipei bănățem 
cu scorul de 3-11

• Cel mai... nou campion repu 
blican la lupte clasice C. Bușoit 
(Oltenia), profesor de matematicL—

• Cel mai formidabil șut al fina
lelor de fotbal a fost cel tras de Ic 
25 de metri de Vasile Alexandru, ir. 
meciul regiunii Cluj cu reprezentati
va Dobrogei. Mingea trimisă fulge 
rător în poarta lui Ghibănescu c 
făcut inutilă intervenția acestuia.

• Cea mai spectaculoasă partidă 
de box în întîlnirea București — 
Galați a fost cea dintre N. Deicu 
(Galați) și V. Tudose (București), 
în acest meci au abundat loviturile 
în linie, directele repetate și un- 
doi-uri la figură.

• Cea mal ilnără participante 
am fost siguri că este Nicoleta Spi
ridon (10 ani), componentă a re
prezentativei reg. Iași la tenis de 
masă. In ultimul moment însă am 
aflai că mezina Spartachiadei este 
alta: Marcela Păurtescu (reg. Ol
tenia), care participă la întrecerile 
de gimnastică.

• Cele mai rapide victorii au 
fost obținute de Ștefan Stîngu și 
Gh. Popovici care și-au învins ad
versarii în mai puțin de un minut, 
prin tuș.

• Cel mai tlnăr concurent la ca
tegoria 1 seniori — Constantin Bar- 
bălată (Iași). Deși n-are nici 17 
ani, a concurat de la egal la egal 
cu toți fruntașii categoriei respec
tive : Petre Mărcuțiu, Gheorghe Se- 
chereș și alții.

• Cele mai multe ezitări la... 
bîrnă le-a avut Iulia Martinovici 
(Cluj). Totuși ea a fost cea mai a- 
plaudată în momentul în care și-a 
desfășurat din plin gama de pro
cedee tehnice la acest aparat.

'• Cel mal mare scor înregistrat 
in turneul de polo a fost de 10—2 
pentru selecționata orașului Bucu
rești în meciul susținut cu Mureș 
A. M.l

9 Cea mai bună organizare a în
trecerilor din cadrul 
la lupte clasice și 
buna desfășurare a
pentru felul cum au fost organizate 
întrecerile și întocmit programul, 
specialiștii au acordat competiției 
nota 10.

finalelor a fost 
libere. Pentru 
concursurilor,



Nici o surpriză în „eliminatoriile"
desfășurate ieri la bazinul Dinamo

Pe programul întrecerilor de joi 
dimineața au figurat numai probe eli
minatorii. Desfășurarea seriilor nu 
ne-a pus în fața unor surprize: Cris
tina Balaban a cîștigat ușor proba 
de 400 m mixt, Costa, Șoptereanu, 
Schmaltzer, Malarciuc și Săruleanu au 
sosit în această ordine la 100 m bras, 
la fel și Măriuca Rotaru, Agneta Ster
ner, Gabriela Tărnăuceanu și Codruța 
Sala la 100 m fluture. Conform ulti
melor „cronometre" Emil Voicu a ob
ținut cel mai bun timp (1:04,7) la 100 
m fluture, împreună cu el 
mai calificîndu-se pentru 
finală și Fiilop, Cornel 
Georgescu, Tat, Schmalt
zer, Constantin Georgescu, 
Zeno Giurasa și Traian 
Surianu.

Dar iată rezultatele, 
(primii opt clasați) înre
gistrate în serii: MASCU
LIN : 100 m bras: V.
Costa (S.S.E. Tim.) 1:15,2, 
A. Șoptereanu (C.S.S. 
Buc.) 1:15,8, Al. Schmalt
zer (Steaua) 1:16,4, G. 
Malarciuc (C.S.S. Buc.) 
1:17,0, Gr. Săruleanu 
(C.S.S. Buc.) 1:19,8, V. 
Marcovici (S.S.E. Tim.) 
1:20,2, St. Vizitiu (Rapid 
Buc.) 1:20,3, R. Băncilă 
(S.S.E. Tim.) 1:21,0; 100 
m fluture: Em. Voicu 
(Dinamo Buc.) 1:04,7, Fr.

. Futdp (C.S.O. Mureșul) 
1:07,3, C. Georgescu 
(Steaua) 1:10,3, M. Tat 
(Olimpia Reșița) 1:10,7, 
Al. Schmaltzer (Steaua) 
1:11,0, Const. Georgescu 
(Dinamo Buc.) 1:13,0, Z.
Giurasa (S.S.E. Reșița) lr.
Surianu (C.S.M. Cluj) 1:15,3; 4x100 
m liber: Dinamo Buc. (Popa, Deme- 
triad, Seitan, Georgescu) 4:17,4, 
Steaua 4:20,6. FEMININ. 400 m mixt: 
Cristina Balaban (Dinamo Buc.) 
5:58,0, Vasilica Rotaru (Dinamo Buc.) 
6:31,9, Eva Naghi (C.S.O. Mureșul) 
6:40,3, Cristina Hohoiu (S.S.E. Re
șița) 6:47,0, Ildiko Csordas (C.S.M- 
Cluj) 6:52,8, Tunde Kokai (C.S.M. 
Cluj) 6:56.4; 100 m fluture : Măriuca 
Rotaru (Rapid Buc.) 1:17,2, Agneta 
Sterner (C.S.S. Buc.) 1:19,4, Gabriela 
Tărnăuceanu (C.S.S. Buc.) 1:23,6, Co
druța Sala (S.S.E. Tim.) 1:24,2, Eva 
Naftali (C.S.O. Mureșul) 1:26,0, Mo
nica Munteanu (S.S.E. I Buc.) 1:28,8, 
Mihaela Zarchievici (S.S.E. I Buc.) 
1:30,9, Crăița Lupu (Steaua) 1:31,5; 
4x100 m mixt: Dinamo Buc. (Bala
ban, Stănescu, V. Rotaru, Grintescu) 
5:32,2, C.S.S.
reșul 5:42,3,
S.S.E. I Buc.

NECLASIFICAȚI. MASCULIN: 100 
m bras: A. Vasas (Mureș-A.M.) 1:27,6, 
C. Săvinuță (Galați) 1:28,7, M. Popa 
(Oltenia) 1:29,0, T. Takacs (Mara
mureș) 1:29,1, I. Lambadarie (oraș 
Buc.) 1:30,6, U. Kraus (Dobrogea) 
1:31,0, E. Liczkai (Crișana) 1:31,4, 
Constantinescu
100 m
1:19,0, 
1:26,5,
1:26,8, V. Sărățeanu (Brașov) 1:28,0,

1 :31,4;
fluture t
Ovidiu 
V.

(Argeș)
Al. Csiky (Cluj)
Ionescu (Ploiești)

Silaghi (Maramureș)

G. Kevorkian (București) 1:29,6, P. 
Popescu (Iași) 1:31,7, C. Csedo (Alu- 
reș-A.M.) 1:34,5, Gh. Kuhn (Banat) 
1:35,3; FEMININ: 100 m fluture: 
Mihaela Vizante (oraș Buc.) 1:38,1, 
Melita Covaci (Cluj) 1:43,0, Antoa- 
neta Blavușteac (Brașov) 1:45,0, Vic
toria Epure (Ploiești) 1:49,7, Mihaela 
Păsat (Mureș-A.M.) 1:51,4; 4x100 m 
mixti Cluj 6:08,1, Brașov 6:23,4, oraș 
București 6:26,1, Mureș-A.M. 6:36,8, 
Crișana 6:47,4, Galați 6:53,2.

V1
Meciuri spectaculoase la handbal

HANDBALIST!!
BUCUREȘTEN1

IN FORMA

Jucînd mult mai 
aproape de valoa
rea lor, handbaliș- 
tii bucureșteni au 
realizat cel mai 
bun meci de pînă 
acum. Reprezenta
tiva masculină a 
orașului București 
a practicat un joc

mare viteză, cu o circulație preci- 
a balonului, într-un ritm care a fă- 

„șah-mat“

cat lent, dar a jucat mai simplu, mai 
sigur și mai organizat în apărare, ju
cătoarele arătînd mai multă îndemîna- 
re. Mureșencele au tras la poartă din 
poziții mai clare. în general, echipa 
Brașovului a acționat precipitat. Jo
cul a fost de bun nivel tehnic, iar vic
toria cu 7—5 (3—2) a regiunii Mu- 
reș-A.M. meritată. De remarcat că 
fiecare echipă a beneficiat de cîte 5 
aruncări de la 7 m, ratînd cîte 2, 
ceea ce înseamnă o insuficientă pre
gătire și concentrare în această di
recție.

Vedere întrecerilorde ansamblu a bazinului Dinamo. "Locul d& 'desfășurare a 
de înot și polo.

în 
să
cut „șah-mat“ apărarea echipei Plo
iești. Bucureștenii au folosit foarte 
des arma contraatacului și au șutat 
necruțător, făcînd inutile blocajele ad
verse. în apărare, echipa • Bucureștiu- 
lui a jucat organizat, corect, stăvilind 

. cu promptitudine tentativele ploiește- 
nilor de pătrundere la semicerc sau 
de aruncat la poartă.

Formația regiunii Ploiești a încer
cat să opună rezistență, dar a trebuit 
să se încline în fața valorii și expe
rienței adversarilor lor.

PÂNDELE CTRLIGEANU
arbitru internațional

IN CELELALTE PARTIDE

NICOLAE NEDEF
antrenor emerit

Scor final: 31—13 (15—4). Marca
tori i Moser 6, Ivănescu 4, Costache I 
3, Hnat 4, Costache II 4, Nica 4, Io- 
nescu 2, Popescu 4, 
3, Trifu 3, Schnap 
Popescu și Rotaru,

DIFERENȚA DE

respectiv Netei
4, Brașoveanu,

VALOARE

Buc. 5:34,4, C.S.O. Mu- 
S.S.E. II Buc. 5:44,0, 
5:53,2, Steaua 5:58,9.

La numai o zi 
după încheierea în
trecerilor 
trambulină, 
au început 
platformă.

La băieți, cei mai buni s-au dove
dit Aurel Breja și Ion Ganea, despăr
țiri, după cele cinci sărituri, doar de 
unsprezece sutimi de puncte, dar foar
te apropiați de ei sînt și Pantelimon 
Decuseară. Gh. Banu și Gh. Ungu- 
reanu care păstrează șanse serioase în 
lupta pentnu primul loc.

Nora Miess conduce la fete cu un 
avans de 2,50 puncte față de campi
oana la trambulină, Aurelia Manache. 
Ele au fost de altfel singurele concu
rente care au sărit de la 
celelalte, mai „prudente*,

conduc după prima zi 
la sărituri de la platformăde la 

săritorii 
să-și dispute întîietatea la va5 metri. Ce se 

asista din nou Ia o 
a clasamentului, 

trambulină

Jucătoarele din reprezentativa ora
șului București, în vervă de joc, au 
cîștigat fără emoții partida cu Ploiești 
cu scorul de 15—3 (7—1). Ele au 
jucat bine în atac și atente în apă
rare, au avut o bună circulație și au 
fost prompte în contraatacuri. Pe par
cursul meciului echipa orașului Bucu
rești a oferit perioade de mare spec
tacol handbalistic, manifestînd o su
perioritate netă asupra adversarelor, 
în mod deosebit s-a evidențiat Ana 
Boțan, ca joc și eficacitate (10 go
luri). Jucătoarele din regiunea Plo
iești sînt lipsite de forță de atac și 
de șut și din această cauză sînt ne
voite să paseze foarte mult, cu rare 
tentative — pe pivot — de a arunca 
la poartă.

10 metri, 
folosind

BACAU — MUREȘ-A.M. (m) 24— 
15 (13—8). Băcăoanii, în formă foarte 
bună, au manifestat de la început o 
superioritate evidentă, care fe-a adus 
o victorie concludentă. Au înscris» 
Martini 7, Moldovan 2, Sauer 5, Ho- 
robăț 4, Stanciu 2, 
Schneider, respectiv 
nyai, Schuller, Papp 
meri 6, Bereghi 2.

LOTUL R.P.R. —

Kopp, Schena 2, 
Fabian 2, Bara- 
2, Mezei, Berek-

BANAT (m) 30— 
9 (13—4). în acest meci amical, lo
tul a prezentat o garnitură completă 
și, după un joc bun, a obținut o vic
torie categorică. Au înscris : Goran 2, 
Oțelea 2, Gruia 7, Samungi 8, Mari
nescu 4, Iacob 4, -Nodea, Gațu și Pa- 
raschiv, respectiv Jumate, Botin, Al
bert, Sauer 2, Schena 2 și Feder- 
spiel 2.

CLASAMENTELE
1—2. Oraș 
3—4. Banat 
A.M. 0 p.

Feminin :
Mureș-A.M. 4 p; 3. Banat 3 p; 4. Bra
șov 1 p; 5. Ploiești 0 p.

Masculin t
București și Bacău 4 p; 
și Ploiești 2 p; 5. Mures-

1—2. Oraș București și

Culese la Dinamo...

CRIȘANA-CLUJ 4-0, LA POLO

platforma de la 
petrece azi? Vom 
răsturnare a clasamentului, ram s-a 
petrenat la trambulină unde Nora 
Miess a condus în prima zi, dar a fost 
depășită în final de Aurelia Manache? 
Săriturile libere de azi vor hotărî.
Pînă atunci, iată clasamentele după 
..impuse": masculin: 1. Aurel Breja 
(Buc.) 74,21 p; 2. I. Ganea (Brașov) 
74,10 p; 3. Gh. Banu (Brașov) 71,99 
p: 4. P. Deoaseară (Buc.) 71,09 p; 5. 
Gh. Ungureanu (Buc.) 70,91 p; 6. D. 
Popoaie (Brașov) 68,19 p; feminin: 1.
Nora Miess (Buc.) 37,10 p ; 2. Aurelia Meciul dintre reprezentativele femi- 
Manache (Buc.) 34,60 p; 3. Elena Timar nine ale regiunilor Mureș-A.M. și Bra- 
IBuc.) 29,60 p; 4. Marilena Pop (Buc.) șov a fost dominat 
26,80 p. ,

RADU BADESCU
antrenor

O VICTORIE MERITATA

majoritatea
timpului — de prima, care s-a miș-

Turneul de polo 
a continuat ieri di
mineață la bazinul 
Dinamo cu meciu
rile orașul Bucu
rești — Mureș-A.M. 
și Crișana — Cluj.

In prima partidă, 
poloiștii selecționa
tei orașului Bucu

rești au fost net superiori. Ei au 
desfășurat un joc mobil, au pătruns 
în viteză în dispozitivul advers și au 
încercat poarta cu un procent mare de 
reușită. Ca urmare, bucureștenii au în
scris gol după gol, realiztnd la sfîrșit 
scorul turneului: 10—2 (2—0, 2—1, 
4-0, 2-1).

Reprezentativa regiunii Mureș-A.M. 
a fost depășită de joc. Echipa a dai

dovadă de o slabă orientare tactică și 
de ineficacitate nereușind să fructifice 
nici în situațiile de superioritate nu
merică.

Punctele au fost înscrise de Zamfi- 
rescu (4), Mihăilescu (2), Țăranu 
(2), Fleșeriu și Al. Popescu pentru 
învingători și de Rigo și Csiszer pen
tru învinși.

Meciul a fost bine condus 
H. Iacobini (București).

In cel de-al doilea joc s-au îniilrut 
selecționatele regiunilor Crișana și Cluj. 
Prima formație a acționat cu mai multă 
siguranță și a reușit să cîștige cu 4 — 0 
(1-0, 0-0, 1-0, 2-0). prin punctele înscri
se de Lengyel (2), Gavriș și Hegheși. 
învinșii au prestat un joc sub posibili
tăți. A arbitrat Andrei Kiss (Tg. Mu
reș).

Figuri de participanți

MĂRIUCA ROTARU MIHAI BACIU

e 1NTILNIREA DINTRE ALEX. TAMPA Șl 
NICOLAE BUȘE nu a durat decît doua mi
nute, fostul campion al țârii făcîndu-și 
•tuș' adversarul. Cu toate acestea, noi 
am reținut-o deoarece tractoristul Nicolae 
Bușe nu are decît 16 ani și este la primul 
lui mare concurs. Mai avea încâ respira
ția întretăiata de eforturile luptei de pe 
saltea cînd am purtat cu el următoarea 
micro-convorbire:

— Cam rapid s-a încheiat meciul tâu ?
— Da, mal repede deci! mă așteptam.—
— ?
— Aș fl vrut sâ rezist Iul Tampa cel 

puțin cinci minute... Așa am făgăduit to
varășului profesor Aurel Goșereanu car» 
este antrenorul nostru la Roșiori. îmi pare 
rău, dar data viitoare...

• LA MASA MEDICULUI o figură cuno* 
scută: fosta floretistă Eugenia Țăiăngohx 
Mateianu.

—• Da, ne spune dinsa, de cîtăva vrem» 
sînt medicul lotului olimpic de lupte...

— Și, cum vă înțelegeți cu «paciențli»* 
d-vo-astră ?

— Luptătorii, cred, sînt cel mal pcllticoșl 
sportivi. Sînt pur și simplu inclntată d» 
oamenii cu care am de-a face și dacă șl 
pe podiumul învingătorilor vor li cit mal 
mulțl dintre ai noștri satisfacția va 
mai mare.

Și cu floreta ?
A rămas fiului meu Dănuț...
Iar fotbalul ?
Lui Viorel, soțul meu...

• CITEVA CIFRE interesante: LA 
NEELE FINALE (lupte libere și clasice) au 
participat (cel de •clasice" s-a terminat) 
334 de urmași ai lui Hercule; 166 la ckw 
sice și 166 la libere. Cei mai mulți conctw 
renți s-au prezentat la categoria 52 kg.? 
(la clasice). La categoriile 57 kg. clasice 
și libere și 87 clasice și libere, numărul 
concurenților a fost egal 24 la primele, 23 
la ultimele două. Cel mai bătrîn concur

H

4;

TOT-

Halterofilii de la categoria 75 kg 
și-au desemnat campionul

rent la aceste turnee finale este luptă-*

întrecerile de hal
tere în limitele ca
tegoriei 75 kg., 
desfășurate joi di

mineața în sala din șos. lancului, au în-
regietrat un record de... participare. 
27 de sportivi din toate regiunile ță
rii și-au disputat m ardoare întîiieta- 
tea pentru cucerirea mult rîvnitului 
titlu de campion al Spartachiadei și 
aii țării pe anul 1964. N-au lipsit nici 
zur prizele. Valorosul halterofil Lisias 
Ionescu a intrat în concurs cu o greu-

autoelimimndu-se astfel din cursa pen
tru titlu. In continuare lupta s-a dat 
între tinerii Francis Marton (Cluj) și 
Olimpiu Crimes cu (Buc.), primul reu
șind să-și adjudece victoria finală cu 
un total de 345 kg. 11 urmează în cla
sament O. Cristescu cu 327,5 kg., Ște
fan Gușe (Buc.) 320 kg, Gh. Enciu 
(Buc.) 312,5 kg, V. Ionescu (Buc.) 
307,5 kg, A. Voicu (Cluj) 295 kg, St. 
Pintilie (Tg. Mureș) 290 kg etc. Azi 
«u loe ultimele întreceri.

VALERIA MEL1NTE C. BUȘOIU

torul ploieștean Vasile Constantinescu car»- 
a împlinit recent 43 de ani.

VALENTIN PAUNESCU

De la I. E. B. S. j
Biletele pentru toate competițiile |

sportive din cadrul Spartachiadei re-» 
publicans se găsesc la casele din str^ 
Ion Vidu, Pronosport calea Victoriei 
sur. 2 și stadionul Dinamo.

La casele de mai sus precum și Ia 
stadionul «23 August" s-au pus în vin- 
zare, î'ncepînd de azi, și biletele pen
tru Jocurile de fotbal Dobrogea —• oraș jj 
București șl Banat — Cluj din 22.V1II ■
a.c. de pe stadionul „23 August", întîl- 
niri finale pentru locurile 3—4 și 1—2 
din cadrul Spartachiadei republicane, 
cind va avea Ioc și festivitatea de în
chidere a Spartachiadei republicane.

ta-te pe care nra a putut s-o „împingă* TK. L



Depuneri de coroane FINALELE SPARTACHIADEI REPUBLICANE
cu prilejul celei de-a 20-a aniversări

a eliberării patriei
LA MONUMENTUL EROILOR 

LUPTEI PENTRU LIBERTATEA PO- 
/ PORULUI SI A PATRIEI, PENTRU 
« SOCIALISM

Cu prilejul celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei, joi după- 
amiază au fost depuse coroane de 
flori la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Gheorghe Apostol, Nicolae Ceau
sescu, Alexandru Moghioroș, general 
de armată Leontin Sălăjan, Ștefan 
•Voitec, Gogu Rădulescu, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, generali activi și în 
rezervă — foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitlerist, condu
cători ai unor instituții centrate și or
ganizații obștești, reprezentanți ai Co
mitetului orășenesc București al P.M.R. 
și ai Sfatului Popular al Capitalei, 
delegații ale oamenilor muncii din în
treprinderile bucureștene.

participat șefi ai misiunilor di
plomatice în R.P. Romînă, atașați mi
litari și alți membri ai Corpului diplo
matic.

O companie de onoare a prezentat 
onorul. Se intonează Imnul de Stat 
al R.P. Romîne.

In acordurile marșului funebru au 
fost depuse coroane de flori din partea 
C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, Corpului diplo
matic, Ministerului Forțelor Armate, 
Consiliului Central ai Sindicatelor, C.C. 
al U.T.M. și Consiliului UASR, Co
mitetului orășenesc București al P.M.R. 
și Sfatului Popular al Capitalei, Consi
liului Național al Femeilor, Academiei 
R. P. Romîne, Comitetului național 
pentru apărarea păcii, Comitetului na
țional al foștilor deținuți antifasciști, 
Comitetului organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, uzinelor „Grivița 
Roșie", „Vulcan" și Fabrica de con
fecții și tricotaje București. Pionieri 
și elevi au depus jerbe de flori.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în fața monumentului.

Asistența a primit apoi defilarea 
companiei de onoare.

LA MONUMENTUL EROILOR 
PATRIEI

In memoria ostașilor romîni că
zuți în lupta împotriva fascismului, 
pentru libertatea și independența pa
triei, în aceeași zi au fost depuse co
roane de flori la Monumentul Eroilor 
Patriei.

Au luat parte tovarășii Emil Bodnă- 
raș. Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, general de armată Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Gogu Rădu
lescu, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
generali activi și în rezervă, foști co
mandanți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
reprezentanți ai Comitetului orășenesc 
București al P.M.R. și ai Sfatului 
Popular al Capitalei, delegații ale oa
menilor muncii din 
bucureștene.

Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditate în ~
atașați militari și alți membri 
Corpului diplomatic.

O companie de onoare a prezentat 
onorul. A fost intonat Imnul de Stat 
al R. P. Romîne.

Au fost depuse coroane de flori din 
partea C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, Corpu
lui diplomatic, Ministerului Forțelor 
Armate, Consiliului Central al Sindi
catelor, C.C. al U.T.M. și Consiliului 
UASR, Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R. și Sfatului Popular al 
Capitalei, Comitetului național al foș
tilor deținuți antifasciști, Comitetului 
organizatoric al veteranilor din războiul 
antifascist, Uzinelor „23 August" și în
treprinderii „Flacăra roșie". Pionieri și 
elevi au depus jerbe de flori.

întreprinderile

R.P. Romîtiă, 
ai

CICLIȘTII ION COSMA— EMIL RUȘU (DINAMO) 
CAMPIONI REPUBLICAM LA COAIIRMIMP PERECHI
Joi dimineață s-a desfășurat pe șoseaua 

București — Oltenița campionatul republi- 
țdcan de contra-timp perechi. Startul s-a dat 
•3d,e la km. 13,2 și alergătorii au avut de 
acoperit 50 km (km 13,2 — 38,2 — 13,2). 
Au ieșit în evidență în mod deosebit cu
plurile dinamoviste care — de aLtfel — 
au și ocupat primele trei locuri în clasa
mentul campionatului. Căldură a influen
țat oarecum performanțele. Ion Cosma și 
Emil Rusu — primii doi clasați la campio
natul individual de contra-timp desfășurat 
cu 5 zile în urmâ la Brașov — au fost de 
departe cei mai valoroși dintre participau^. 
Ei au cucerit pe merit titlul de campioni ai 
țârii, lată acum clasamentul :

Cei prezenți au păstrat un moment T 
de reculegere în fața monumentului. I

Asistența a primit apoi defilarea T 
companiei de onoare. !

LA MONUMENTUL EROILOR ! 
SOVIETICI !

Cu același prilej au fost depuse co-4 
roane de fiori la monumentul Eroilor! 
Sovietici. !

Au luat parte tovarășii Emil Bod-Ț 
năraș, Alexandru Drăghici, Alexandru! 
Moghioroș, generat de armată LeontlnT 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Constantin X 
Tuzu, membri ai C.C. al P.M.R., aiy 
Consiliului de Stat și ai guvernului,! 
generali activi și în rezervă, foști co-y 
mandanți de mari unități pe frontulȚ 
antihitlerist, conducători ai unor insti-X 
tații centrate și organizații obștești, T 
reprezentanți ai Comitetului orășenesc! 
București al P.M.R. și ai Sfatului! 
Popular al Capitalei, delegații ale oa-! 
menilor muncii din întreprinderile! 
bucureștene. Ț

Au participat șefi ai misiunilor di-! 
plomatice în R.P. Romînă, atașați mi-T 
litari și alți membri ai corpului di-T 
ptomatîc, membri ai ambasadei Uniunii! 
Sovietice. y

O companie de onoare a prezentat! 
onorul. !

Au fost intonate Imnurile de Stat ale! 
U.R.S.S. și R. P. Romîne.

Au fost depuse coroane de flori din! 
partea C.C. al P.M.R., Consiliului de! 
Stat și Consiliului de Miniștri, Corpu-y 
lui diplomatic, Ministerului Forțelor! 
Armate, Consiliului Central al Sindi-y 
cateior, C.C. al U.T.AI. și Consiliului! 
UASR, Comitetului orășenesc Bucu-X 
rești al P.M.R. și Sfatuiui Popular alȚ 
Capitalei, Comitetului național al foș-y 
tilor deținuți antifasciști, Comitetuluiy 
organizatoric al veteranilor din răz-î 
boiul antifascist, Combinatului poligrafic! 
„Casa Scînteii" și Uzinelor „Repu-Ț 
blica". Pionieri și elevi au depus jerbe! 
de flori. y

Cei prezenți au păstrat un moment! 
de reculegere în fața monumentului. y

Asistența a primit apoi defilarea! 
companiei de onoare. !

LA CIMITIRUL MILITARILOR ! 
BRITANICI X

în aceeași zi au fost depuse coroane 
de flori și la Cimitirul militarilor brita
nici căzuți pe teritoriul Romîniei în 
lupta împotriva fascismului.

Au participat Alexandru Bîrlădeanu 
și Gogu Rădulescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Voinea Marinescu și loan 
Constant Manoliu, miniștri. Ion Crean
gă, membru al Consiliului de Stat, 
Vasile Mateescu, președintele Sfatului 
popular al regiunii București, generali 
și ofițeri superiori.

Au asistat James Batten Murray, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești și membri ai ambasadei, precum 
și șefi ai misiunilor diplomatice in R.P. 
Romînă, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

O companie de onoare a prezentat 
onorul. Au fost intonate Imnurile de 
Stat ale Marii Britanii și R. P. Ro
mine.

Au fost depuse coroane de flori din 
partea Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri, corpului diplomatic. 
Ministerului Forțelor Armate. Sfatului' 
Popular al regiunii București, Comite
tului organizatoric al veteranilor din' 
războiul antifascist și uzinelor „Se
mănătoarea".

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere.

Asistența a primit defilarea compa< 
niei de onoare.

★ _
In cursul zilei de joi au fost depuse.: 

de asemenea, coroane de flori la ci
mitirele eroilor de la Ghencea, Herăs
trău și Jilava din Capitală.

(Agerpres)

1. ION COSMA — EMIL RUSU (DINAMO) 
1 h 09:21 — campioni ai R.P.R. pe anul 
1964 ; 2. Gh. Bădărâ — C. Ciocan (Dinamo) 
1 h 10:38; 3. G. Moiceanu — L. Zanoni 
(Dinamo) 1 h 12:37; 4. N. Niculescu — M. 
Gurgui (Steaua) 1 h. 13:13; 5. Fr. Gera — 
Ion Stoica (Steaua) 1 h. 13:18; 6. Gh. Nea- 
goe — M. Rîndașu (Steaua — Voința Plo
iești) 1 h. 14:03; 7. Ion Braharu — FI. 
Cristescu (Voința București) 1 h. 15:30; 8. 
Gh. Calcișcâ — Aurel Șelaru (Dinamo) 1 h. 
15:41; 9. V. Ioidache — P. Neacșu (Voința 
București) 1 h. 16:37; 10. Gh. Drâghicioiu 
— I. Ignat (Dinamo) 1 h. 18:41.

— fi.

După ISO tic uilnulc de volei,

CLUJ-GALAȚI (m) 3-2
Ieri dimineață am 

asistat la cei mai 
frumos și mai dis
putat joc de pînă 
acum din cadrul 
turneelor finale de 
volei. Era de aștep
tat ca meciul din
tre reprezentativele 
masculine- ale re
giunilor Cluj șl Ga
lați să fie disputat, 
dar acest joc a în
trecut toate așteptă
rile. Ambele echipe 
au luptat pînă la 
ultima picătură de 
energie, fiecare ju
cător a muncit la 
maximum pentru 
obținerea victoriei. 
Meciul a durat 
două ore si jumăta
te, iar setul doi — 
încheiat cu 20 —13 
pentru Cluj — a 
fost decis abia după 
43 de minute de joc. 
Un adevărat record!

Pe parcursul celor 
158 de minute am

urmărit un joc de calitate. Dîrzenia și 
puterea de luptă au fost completate cu 
acțiuni de toată frumusețea. Am remar
cat atacurile puternice sau liftate, plon- 
joaneîe spectaculoase și eficace în li
nia a doua, fazele dramatice. Toate a- 
ceștea au dus la o evoluție a scorului 
neașteptată : primul set l-au cîștigat 
gălățenii după ce erau conduși cu 9 — 3 ! 
Apoi 1 — 1 după ce scorul a fost 
15 — 15. 16—16, 18 — 18. în setul III - 
8—1 pentru Cluj. Apoi, 6 — 12, 12 — 12 
și 14 —14. Mai bine pregătiți fizic* clu
jenii cîștigă ultimele două seturi — al 
patrulea în mod categoric — și cu a- 
ceasta și meciul cu scorul de 3 — 2 
(13-15, 20-18, 14-16, 15-6, 15-W. Cei mai 
buni au fost Vălean, Bîndat Redntc și 
Rogozan (Cluj), Kramer, Vasile Petre, 
Udișteanu (Galați). La fel de bun arbi
trajul Iui Ioachim Niculescu (București). 

în al doilea joc Dobrogea, cu un lot 
maț valoros, mai bine pregătit, a învins 
Oltenia cu 3 — 0 (10, 10, 11). în setul III 
dobrogenii au fost conduși cu 7 — 1 ! 
Gornoviceanu, Mihalcea, Timirgazin 
(Dobrogea) și Crivăț (Oltenia) au fost 
jucătorii cei mai buni.

Clasamentul se prezintă astfel : 1, Cluj 
6 p, 2. oraș Buc. 4 p, 3. Dobrogea 4 P, 
4. Galați 2 p, 5. Oltenia 2 p. Echipele 
Cluj și Dobrogea au cite un-meci mai 
mult jucat.

Cît despre întrecerile feminine, nu pu
tem spune decît că ieri unele echipe 
ne-au adus din nou aminte de prover 
biala inconstanță a voleibalistelor noa
stre. Astfel, după ce cu o zi înainte 
selecționata regiunii Cluj se comportase 
bine în meciul cu reg. Brașov, iată că 
joi, în meciul cu reg. Iași, clujencele 
au dovedit că au uitat tot ce arătaseră 
miercuri. Ca urmare, tinerele reprezen
tante ale reg. Iași, jucînd cu același 
aplomb pe care-1 arătaseră în partidele 
anterioare și cu dorința de afirmare pc 
care ți-o dă tinerețea, au cîștigat pri
mul set cu 16 —14. Pînă la urmă, clujen
cele au cîștigat cu 3 — 1, dar... chinuit 
și numai în urma plusului de experiență 
pe care-1 au. Rezultat : 3 — 1 (14-16, 15-11, 
16-14, 15-7) pentru Cluj.

Cel de-al doilea meci feminin a început 
tot sub semnul surprizelor : formația 
Olteniei a dat brașovencelor o replică 
dîrză, dar din. nou, ca și în prima par
tidă a zilei experiența și-a spus cuvîn- 
tul și selecționata reg. Brașov a cîștigat 
CU 3 — 0 (16-14. 16-14, 15-5).

După trei zile de întreceri în fruntea 
clasamentului se află reg. Cluj cu 6 p 
urmată de selecționata orașului Bucu
rești 4 p, reg. Brașov 4 p, reg. Iași 2 p, 
reg. Oltenia 2 p. Echipele orașului Bucu
rești și ale regiunilor Iași și Oltenia 
au cite un meci mai puțin jucat.

CONSTANTIN ALEXE 
MIRCEA TUDORAN

Programul turului campionatului categoriei A de fotbal 1964-1965
ETAPA I, 30 AUGUST
Dinamo București—Crișul Oradea 
Rapid București—C.S.M.S. lași 
Petrolul Ploiești—Știința Cluj 
Farul Constanța—Dinamo Pitești 
Steagul roșu Brașov—U. T. Arad 
Minerul Baia Mare—Progresul Buc. 
Stiinta Craiova—Steaua București
ETAPA A ll-a, 6 SEPTEMBRIE 
Progresul București—Petrolul Ploiești 
Crișul Oradea—Știința Craiova 
U. T. Arad—Dinamo București 
Steaua București—Minerul Baia Mare 
Știința Cluj—Farul Constanța 
Dinamo Pitești—-Rapid București 
C S.M.S. lași—Steagul roșu Brașov 
ETAPA A liî-a, 13 SEPTEMBRIE 
Știința Cluj—Știința Craiova 
Dinamo București—Rapid București 
Steagul roșu Brașov—Farul C-ța 
Dinamo Pitești—U. T. Arad 
Progresul București—Steaua București 
Minerul Baia Mare—C.S.M.S. lași 
Petrolul Ploiești—Crișul Oradea 
ETAPA A LV-a, 1 NOIEMBRIE 
U. T. Arad—Petrolul Ploiești 
C.S.M.S. Lași—Progresul București 
Rapid București—Știința Cluj 
Crișul Oradea—Minerul Baia Mare 
Dinamo București—Dinamo Pitești 
Farul Constanța—Steaua București 
Stiinta Craiova—Steagul roșu Brașov 
ETAPA A V-a, 8 NOIEMBRIE
Farul Constanța—-Minerul B. Mare 
Steaua București—U. T. Arad

Progrese și la baschet
Am urmărit cu mult interes evolu

ția finaliștilor turneelor de baschet 
și, în special, pe componenții lotului 
masculin, reprezentînd în majoritatea 
lor orașul București, sau făcînd parte 
din selecționata Clujului. După me
ciurile desfășurate pînă acum mi-am 
putut forma o părere despre stadiul lor 
de pregătire, despre caracteristicile jo
cului lor. In ansamblu, în comparație cu 
evoluția lor în turneul final al campio
natului republican din luna mai, s-au 
făcut progrese substanțiale. Majoritatea 
jucătorilor au o bună pregătire fizica 
și, ca rezultat direct aș putea spune, o 
poftă deosebită de joc. Lucrul acesta 
este vizibil mai ales în acțiunile ofen
sive ale selectionabililor, care au un 
ritm viu și multă cursivitate. Se obser
vă însă că deși jucătorii se străduiesc 
să concretizeze indicațiile primite de 
pe margine, uneori sînt neatenți și 
acest lucru face să scadă eficacitatea 
acțiunilor. Foarte interesant mi se pare 
și sistemul nou (combinația de „zonă" 
șt „om la om") pe care jucătorii îl

Faza din meciul feminin București- 
Dobragea

aplică în apărare. Ca să spun așa, 
„lecția" pare bine învățată și, atunci 
cînd este corect aplicată, ea dă roade 
bune. Numai că unii jucători se lasă 
uneori „furați" de minge, neglijînd la
tura colectivă a acțiunii respective. In 
orice caz, perspectivele sînt frumoase.

prof. DRAGOȘ HADÎRCĂ

ASTĂZI, MECIURI DECISIVE : 
MUREȘ-A. M. — BUCUREȘTI (f) 

ȘI BUCUREȘTI — CLUJ (m)

Favoritele turneului feminin, selec
ționatele Bucureștiului și regiunii Mu
reș-Autonomă Maghiară au obținut și 
în ziua a treia a întrecerilor victorii 
așteptate, rămînînd astfel singurele 
echipe neînvinse. Confruntarea lor 
directă, care va avea loc chiar astăzi, 
va decide, mai mult ca sigur, pe cîști- 
gătoarea competiției.

Progresul Buc. — Steagul r. Brașov 
Știința Cluj—Dinamo București 
C.S.M.S. lași—Crișul Oradea 
Știința Craiova—Dinamo Pitești 
Petrolul Ploiești—Rapid București
ETAPA A Vl-a, 11 NOIEMBRIE
Steagul r. Brașov—Steaua București 
Dinamo Pitești — Știinta Cluj
U T. Arad—C.S.M.S. lași
Rapid București—Farul Constanța 
Minerul B. Mare—Petrolul Ploiești 
Crișul Oradea—Progresul București 
Dinamo București—Știinta Craiova
ETAPA A Vll-a, 15 NOIEMBRIE
Petrolul Ploiești—C.S.M.S. lași 
Știința Craiova—Farul Constanța 
Rapid București—Steaua București 
Steagul r. Brașov—Crișul Oradea 
Dinamo București—Progresul B-uc 
Știința Cluj—U. T. Arad
Dinamo Pitești—Minerul B. Mara
ETAPA A Vlîl-a, 22 NOIEMBRIE
U. T. Arad—Rapid București 
Minerul B. Mare—Dinamo București 
C.S.M.S. lași — Știința Craiova 
Progresul București—Dinamo Pitești 
Știința Cluj—Steagul roșu Brașov 
Farul Constanța—Petrolul Ploiești 
Steaua București—Crișul Oradea

ETAPA A IX-a, 25 NOIEMBRIE
Dinamo Pitești—Steaua București 
U. T. Arad—Știința Craiova
Rapid București—Minerul B. Mare 
Crișul Oradea—Știința Cluj

în primul joc 
mureșencele au a- 
vut însă destule e- 
moții și nu puțini 
dintre cei de față 
credeau după 17 
minute de joc 
(28—14 în favoa
rea ieșencelor) că 
vor asista la o ve
ritabilă surpriză. 
De obicei, laudele 
li se cuvin (și, mai 
ales, li se adresea
ză) învingătorilor. 
De data aceasta am 
putea să le împăr- 
țim... frățește, căci 
deși în cele din ur
mă experiența mu- 
reșencelor a avut 
ultimul cuvînt, ele
vele antrenorului
Zama au arătat că sînt capabile să 
obțină și rezultate mai bune. Scor final: 
59 — 48 (25 - 23) în favoarea selecțio
natei Mureș-Autonomă Maghiară.

Celălalt meci nu a avut propriu-zis 
un istoric, echipa Capitalei dominîtid 
permanent de-a lungul celor 40 de mi
nute formația regiunii Dobrogea : 
65 — 47 (28-20). După trei zile clasa
mentul arată astfel : 1. Mureș-Autono
mă Maghiară 6 p (185 - 186) ; 2. Bucu
rești 4 p (147 - 94) ; 3. Iași 2 p 
(166- 198) ; 4. Dobrogea 0 p (.94- 134); 
5. Banat 0 p (93 - 138).

Aseară, în primul meci mascts’în, 
selecționata regiunii Bacău a fost fa 
u-n pas de a furniza cea mai mare 
surpriză a turneului. Intr-adevăr, deși 
scorul final a fost favorabil clujenilor 
cu 54—53 (31—31), învingători morali 
se pot considera băcăoanii. Aceasta, 
în primul rînd, pentru că și-au impus 
jocul în cea mai mare parte a timpu
lui și apoi pentru că experimentațiloc 
jucători clujeni le-au fost necesare 
toate resursele tehnico-tactice pentru 
a putea, în final, „smulge" o victorie 
la limită.

In. cealaltă partidă, formația Bucu- 
reștiului a învins pe cea a Brașovului 
cu 89—58 (38— 26). Clasament: l.
București. 4 p (20b—116), Banat 4 p. 
(138—112), 3. Cluj 4 p (165—153), 4. 
Brasov 0 p (102—159), 5. Bacău 0 p 
(182—252).

G. RUSSU-S1RIANU 
A. VAS IE IU

Performanțele atlețHor romîni 
remarcate de agenția France Presse

Agenția France Presse transmite 
o știre în care remarcă performanțele 
excelente realizate în prima zi a cam
pionatelor de atletism ale Romîniei. Co
mentatorul subliniază recordul ro.mîn la 
triplu salt stabilit de Șerban Ciochină 
16,2® (cea mai bună performanță euro
peană a sezonului), precum și rezulta
tele obținute de lolanda Balaș — 1,(T 
m la săritura în înălțime, Viorica Vis- 
copoleanu — 6,44 m la săritura în lun
gime, Lia Manoliu — 53,51 la disc și 
Valeria Jurcă — 51,1 la 400 m gar
duri.

Farul Constanța—Progresul București 
Dinamo București—C.S.M.S. lași 
Petrolul Ploiești—Steagul r. Brașov
ETAPA A X-o, 29 NOIEMBRIE
Steagul r. Brașov—Dinamo București 
Minerul Baia Mare—Știința Cluj 
Progresul București—U. T. Arad 
C.S.M.S. lași—Dinamo Pitești 
Știința Craiova—Rapid București 
Steaua București—Petrolul Ploiești 
Crișul Oradea—Farul Constanta

ETAPA A Xl-A, 6 DECEMBRIE
Știința Cluj—C.S.M.S. lași
Steaua București—Dinamo București 
Dinamo Pitești—Crișul Oradea 
Petrolul Ploiești—Știința Craiova 
Farul Constanța—U. t. Arad
Steagul r. Brașov—Minerul B. Mare 
Progresul București—Rapid București
ETAPA A Xil-a, 9 DECEMBRIE 
Știința Craiova—Minerul B. Mare 
Rapid București—Steagul r. Brașov 
Știința Cluj-—Progresul București 
Dinamo București—Farul Constanța 
Dinamo Pitești—Petrolul Ploiești 
C.S.M.S. lași—Steaua București* 
U. T. Arad—Crișul Oradea
ETAPA A Xlil-a, 13 DECEMBRIE 
Crișul Oradea—Rapid București
Steaua București—Știința Cluj 
Farul Constanța—C.S.M.S. lași 
Minerul Baia Mare—U. T. Arad 
Progresai București—Știința Craiova 
Steagul r. Brașov—Dinamo Pitești 
Petrolul Ploiești—Dinamo București
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