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Comitetul de onoare al Jocurilor
Balcanice de atletism

Capitala Republicii Populare Romîne găz
duiește între 11 și 13 septembrie cea de a 
XXIII-a ediție a Jocurilor Balcanice de atle
tism, competiție tradițională care se desfă
șoară sub semnul întăririi legăturilor de 
prietenie între sportivii din țările balcanice.

Cea de a XXIII-a ediție a Jocurilor Balca
nice de atletism va fi patronată de un Co
mitet de onoare, avînd ca președinte pe 
tovarășul ION GHEORGHE MAÎIRER, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne.

Din Comitetul de onoare fac parte : COR- 
NELIU MĂNESCU, ministrul Afacerilor Ex
terne, VOINEA MARINESCU, ministrul Să
nătății și Prevederilor Sociale, ȘTEFAN 
BĂLAN, ministrul Învățămîntului, AUREL 
DUMA, președintele Consiliului General al 
UCFS și al Comitetului Olimpic Romîn, 
PETRU ENACHE, prim secretar al C.C. al 
U.T.M., DUMITRU BEJAN, secretar al C.C.S.,

COSMA, președintele Comitetului Exe- 
al Sfatului Popular al Capitalei, ION

ION 
cutiv _____ __
PAS, președintele Comitetului de Radiodi- ă 
fuziune și Televiziune, CONSTANȚA CRĂ- gj 
CIUN, președintele Comitetului de Stat pen- 
tru Cultura și Artă, FLOCA ARHIP, gene- 
ral colonel, președintele Federației romîne â 
de tir, EMIL GHIBU, președintele Federației 
romîne de atletism.

Din Comitetul de onoare mai fac parte : 
ALEXANDRE CIMON ARGYROPOULO, am- | 
basador extraordinar și plenipotențiar al 
Greciei, GHEORGHI BOGDANOV, amba- | 
sador extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Bulgaria, DHIMITER STAMO, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R. P. Albania, S? 
CAHIT OZCAN, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Turciei, A. CIUDINA, însărcinat cu Ș 
afaceri ad-interim al R.S.F. Iugoslavia.

(Agerpres) gînaintea primului start
A intrat în obișnuința iubito

rilor de sport din Capitala noa
stră ca în fiecare început de 
toamnă să-și îndrepte pașii și 
să-și ocupe locurile favorite in 
tribunele stadionului Republicii.

Din 1948 și pînă acum, toam
nă de toamnă, iubitorii sportului 
au avut ocazia de a asista la 
mari competiții atletice, de an
vergură internațională. Competi
ția care începe mîine depășește 
însă ca amploare și semnificație 
tradiționalele noastre campio
nate internaționale de atletism, 
atît de apreciate în întreaga 
lume. La București, de data a- 
ceasta, și-au dat inlllnire cei 
mai buni atleți din cele șase țări 
balcanice Albania, Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, Romînia și Tur
cia, continuînd șirul unor minu
nate confruntări sportive, Jocu
rile Balcanice de atletism.

întrecerile din acest an, ale 
celei de-a XXIII-a Balcaniade 
atletice, capătă o semnificație în 
plus datorită faptului că ele re
prezintă — la ora actuală — cel 
mai important concurs interna
țional organizat în Europa, că ele 
constituie ultimul șl cel mai pre
tențios examen, cu o lună înain
tea startului olimpic din capi
tala Japoniei. Din acest motiv 
sîniem absolut convinși că fie
care dintre participanți se va 
strădui să obțină rezultate de o 
valoare cit mai ridicată și că 
pentru aceasta va face apel la 
toate resursele sale, la întreaga 
măiestrie sportivă dobîndită in 
migăloasele antrenamente desfă
șurate în anul celei de-a XVIIl-a 
Olimpiade.

Ca și Olimpiadele, Jocurile 
Balcanice au i2vorît din ideea no
bilă, din țelul înalt de a apropia 
pe oameni, de a-i face să se cu
noască mai bine, să se impriete-

Noi întreceri ale înotătorilor
e FINALELE CAMPIONATELOR DE JUNIORI o REVANȘA 
INTÎLNIRII DE ÎNOT FLOTA GDYNIA — STEAUA BUCUREȘTI

De azi pînă duminică, ștrandul 
Tineretului din Capitală găzdu
iește ultimele întreceri de am
ploare ale actualului sezon de 
înot. Este vorba, in primul rirui, 
de finalele campionatelor repu
blicane ale juniorilor și junioa
relor, la startul cărora vor fi 
prezenți cei mai talentațl înotă
tori din București, Reșița, Timi
șoara, Cluj, Arad, Oradea, Tg. 
Mureș, Ploiești etc. In lupta 
ce o vor da pentru primele locuri, 
competitorii vor avea prilejul să 
modifice tabloul recordurilor re
publicane, așa cum au mai fă
cut, de altfel, aproape în fiecare 
din săptăminile acestei veri. Pri

vească și prin aceasta să trăias
că in pace și bună înțelegere. 
Iar sportul a constituit totdeau
na o minunată cale în acest 
sens.

Poporul nostru, bucuros de 
oaspeți, îi întlmpină cu caldă 
prietenie pe solii sportului din 

(TOKIO^

Balcaniada de atletism de la București : o escală spre Tokio!
Desen de Neagu Radulescu

țările balcanice, participanți la 
cea de-a XXIII-a ediție a Jocu
rilor.

Marea competiție sportivă, care 
va fi inaugurată mîine, eate 
importantă nu numai prin 'în
trecerea pe care o va oferi lupta 
atleților cu centimetrii și se
cundele, cu ei înșiși, ci și prin 
aportul pe care-l va aduce la 
apropierea dintre popoarele din 
această parte a lumii, la întări
rea spiritului prieteniei olimpice 

mele curse au loc azi de la ora 
18 (serii), urmînd ca mîine de la 
ora 10 să se dispute alte serii, 
iar de la ora 18 finalele la opt 
probe.

Paralel cu campionatele junio
rilor se va desfășura și intilnirea 
de înot dintre echipele cluburilor 
Flota Gdynia și Steaua, din ria
dul cărora fac parte campioni și 
recordmani ai Poloniei și ai Ro- 
mîniei. Probele întrecerii, care 
constituie o revanșă a intîlnirii 
susținută în 1963 la Gdynia, vor 
avea loc vineri, simbătă și du
minică, intercalate cu cursele fi
nale ale juniorilor. 

și balcanice. Iar marele învin
gător va fi, fără îndoială, spiri
tul de prietenie, de înțelegere, 
care, aici la București, in aceste, 
zile de frumoase întreceri, va cu
ceri noi lauri...

Urăm deplin succes Jocurilor 
Balcanice de atletism 1

în „CUPA CUPELOR^

STEAUA A ÎNVINS PE DERRY CITY CU 3-0 (1-0)...
...dar scorul putea fi și mai mare

Așadar, Steaua va începe cel 
de al doilea meci cu Derry 
City, miercurea viitoare, cu un 
avantaj de trei goluri care, de
sigur, vor cîntări mult în balan
ța victoriei finale. Acest avan
taj (el putea fi mult mai ma
re I) a fost obținut Ia capătul 
unui meci de luptă de o in
tensitate rar întilnită. Ieri, cei 
30.000 de spectatori prezenți în 
tribunele stadionului „23 Au
gust" n-au asistat Ia un meci 
de fotbal „olasic", în care să 
se înfrunte două concepții tac
tice, în care tehnica jucătorilor 
să ne demonstreze virtuțile aces
tui sport atît de popular. Ei au 
urmărit, în schimb, cu sufletul 
la gură, o partidă desfășurată 
într-o alură vie, în oare o echi
pă, Stcaiua, asalta continuu 

I poarta adversă, iar cealaltă.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romîna’
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Campionatul european de baschet feminini

Romînia a întrecut Ungaria 
intr-un meci decisiv: 53-42

Astăzi un nou joc important: Rominia — Iugoslavia
De la trimisul nostru special, MIRCEA TUDORAN

BUDAPESTA 9 (prin telefon).
De marți vremea s-a îmbună
tățit, soarele a reapărut, iar 
organizatorii aiu decis ca în
trecerile campionatului euro
pean să se dispute din nou în 
aer liber, pe „Kisstadion". 
După necazul provocat de com-

Derry City, se apăra cu o ad
mirabilă energie, luptînd din 
răsputeri pentru fiecare minge.

Aceasta a fost caracteristica 
meciului de ieri. Diferența de

portarea »Iabă a echipei noas
tre în meciul cu Franța, marți 
seara în mijlocul delegației 
noastre a domnit bucuria. Răs- 
turnînd pronosticurile presei 
locale și ale multor specialiști 
prezenți la campionat, oare 
„vedeaiu" o victorie a gazdelor, 
reprezentativa Romîniei a făcut 
un joo excelent și a cîștigat 
fără drept de apel în fața Un
gariei cu scorul de 53—42 
(25—13).

La chemarea arbitrilor Pyt- 
houd (Elveția) și Stawarz (Po
lonia) s-au aliniat echipele : 
ROMÎNIA: Niculescu, Spiridon, 
Racoviță, Gheorghe, Suliman; 
UNGARIA: Korean, Hegedus, 
Varga, Kovacs, Berefk. Cu toate 
că mii de oameni încurajează 

j echipa gazdă și că „galeria“ 
turiștilor romîni este de cele 
mai multe ori acoperită, des
chideau scorul prin Viorica Ni
culescu, după 3 minute de ta-

V. Moraru și D. lonescu 
participă la cursurile 

de antrenori de la Paris
In fiecare an, înaintea înce

perii campionatului de rugbi din 
Franța se desfășoară la Paris 
cursurile de pregătire a antreno
rilor la care sînt invitați și spe
cialiști de peste hotare. La cursul 
organizat de F.F.R. în acest an 
yor participa și maeștrii emeriți 
ai sportului Viorel Moraru și 
D. lonescu, care au plecat marți 
la Paris.

valoare — în acest joc — a 
fost atît de flagrantă, încît nici

JACK BERARIU 
RADU URZICEANU

(Continuare în pag. a 2-a) 

Pavlovici a înscris primul gol în poarta lui Derry City
Foto V. Boțjeac

tona re în cursul cărora to a Mb 
româncele au încercat coșul», 
fără succes însă. Imediat He- 
gedus transformă o aruncare* 
liberă și tabela de marcaj in-** 
diică: 2—1 pentru R.P.TL AL 
fost cea mai mică diferență! 
din tot meciul, pentru ca avan
tajul a crescut apoi necontenit^ 
în favoarea noastră: 8—1 (min* 
6), 11—5 (min. 7), 17—7 (min- 
9), 19—10 (min. 13), 21—12 
(min. 16) și 25—13 (min. 19) v 
Pe teren se aude acum o sin
gură „galerie**, cea a turiștilor- 
romîni. Superioritatea noastră! 
este evidentă și în ’ repriza a? 
Il-a: 29—13 (min. 21), 35—19p 
(min. 23), 41—25 (min. 28) * 
47—29 (min. 33) și 49—3fi 
(min. 34). De aici, diferențe 
începe să scadă, atît pentru caî 
Spiridon (min. 21), Niculescic 
(24), Suliman (33), Ivanovicft 
(35) au fost eliminate pe rînd! 
pentru 5 greșeli personale,- oit 
și pentru că între timp a inter
venit iun sentiment de siguranța' 
că victoria nu ne mai poate» 
scăpa.

(Continuare în pag. a 4-a)

Alte rezultate
ale sportivilor noștri

LA IZMIR: Petrolul - 
Goztepe 1-0, în 
„Cupn Orașelor 
tîrguii"

LA PLOVDIV : Rapid - 
Spartak Plovdiv 
1-1, în „Cupa bal
canică"

LA CONSTANȚA: Ro
mînia - Cehoslova
cia 3-0 și 3-2 la 
volei feminin.



In primul meci al finalei „Cirpei Balcanice"

RAPID-SPARTAK PLOVDIV 1-1 (0-0)
Petrolul a întrecut la Izmir pe Goztepe cu 1-0 (1-0)

PLOVDIV 9 (prin telefon de la antre
norul VALENTIN STANESCU). Prima 
„manșă" a finalei din cadrul Cupei Bal
canice, desfășurată în localitate între 
echipele Spartak Plovdiv și Rapid 
București, s-a încheiat cu un rezultat 
nedccis ; 1—1 (0—0).

A fost un joc dinamic, cu faze spec
taculoase la ambele porți. Fotbaliștii 
de la Rapid au prestat un fotbal de ca
litate fiind aplaudați deseori la scenă 
deschisă. De altfel, formația bucureș- 
teană a condus cu 1—0 pînă în minu
tul 88, prin golul înscris de Ion Ionescu 
(în min. 60), la capătul unei acțiuni 
personale, în care a înșirat pe drum 
șase adversari. în minutul 88, însă, 
apărarea feroviarilor acordă un corner; 
Ia mingea executată înalt, cu efect, de 
pe aripa stingă, sare C. Dan împreună 
cu trei jucători ai formației gazdă; mai 
înalt, Diev reia cu capul, mingea sare 
din pămînt în brațele portarului Urzi- 
ceanu (aflat pe linia porții), dar arbi
trul iugoslav acordă gol 1 ? La proteste
le justificate ale jucătorilor rapidiști, 
(C. Dan fusese faultat în timpul săritu
rii, arbitrul fluierase... ceva și oricum 
Urziceanu prinsese balonul înaintea li-

Ion Ionescu este... elimi- 
(I).

niei porții) 
nat din joc

La începutul partidei, inițiativa apar
ține fotbaliștilor de la Spartak Plovdiv, 
dar la un atac Diev reia cti capul, tri- 
mițînd mingea peste bară. Imediat, însă, 
feroviarii preiau inițiativa și,.în interval 
de 10 minute, Ion Ionescu ratează în 
două rînduri.

Piuă la sfîrșitul reprizei, perioadele 
de dominare alternează. Fotbaliștii de 
la Spartak folosesc contraatacuri, cu 
mingi lungi, în timp ce cei de ia Rapid 
prestează un joc colectiv, combinativ.

După pauză, Spartak are o scurtă 
perioadă de superioritate, după care ini
țiativa va trece de partea echipei Rapid 
care timp de 20 de minute (între min. 
60 și 80) domină cu autoritate. In acest 
interval Ion Ionescu înscrie golul fe
roviarilor, iar Dinu și Dumitriu II ajung 
în poziții favorabile de a înscrie dar... 
ratează. In min. 88, se produce ega- 
larea în condițiile descrise mai sus.

Rapid a aliniat următoarea formație: 
Urzicenu — Lupescu, Motroc, C. Dan, 
Greavu — Dinu, Georgescu — Năstu- 
rescu, Dumitriu II, Ionescu, Codreanu.

ISTANBUL 9 (prin telefon de la co
respondentul nostru SAM1M VARR).

Astăzi s-a desfășurat la Izmir, în 
fața unui public numeros, întîlnirea 
internațională de fotbal dintre echipele 
Goztepe Izmir și Petrolul Ploiești. Me
ciul, disputat în cadrul „Cupei orașelor 
Tîrguri" (prima manșă), a prilejuit un 
joc plăcut de urmărit, viu disputat și 
s-a încheiat cu victoria fotbaliștilor ro- 
mîni : 1—0 (1—0).

Jocul debutează 'cu un atac Ia poarta 
oaspeților, dar centrul înaintaș Feyzi 
ratează. A fost singura ocazie pe care 
a avut-o Goztepe în această primă re
priză. Apoi inițiativa trece de partea 
fotbaliștilor de la Petrolul, care închea
gă frumoase acțiuni colective, încheiate 
cu șuturi pe poartă. în minutul 10, Ba
dea șutează puternic însă balonul trece 
cu puțin pe 
19, apărarea 
mă instanță

Dar golul
în minutul 22. Dridea 1 primește ba
lonul în suprafața de pedeapsă adver
să și, de la 10 metri, îl trimite puter
nic în plasă : 1—0 pentru Petrolul !

în minutul 30, meciul este întrerupt 
timp de patru minute din cauza ploii 
torențiale. Pînă la sfîrșitul reprizei ni
mic deosebit de semnalat.

După reluare fotbaliștii turci au o 
perioadă de dominare forțînd egalarea. 
în minutele 53 și 61, Niiiat și — res
pectiv — Giirsel ratează bune ocazii. 
Oaspeții fac în această repriză mai 
mult un joc de apărare și reușesc să 
mențină, pînă la sfîrșit, rezultatul de 
1—0, fixat în min. 22 prin golul în
scris de Dridea I.

Deoarece arbitrul bulgar, delegat să 
conducă acest joc n-a sosit la Izmir, 
meciul a fost condus de arbitrul inter
național turc, Talu, care s-a achitat 
cu succes de sarcina încredințată. Cele 
două echipe au aliniat următoarele for
mații :

Goztepe: Nevzat — Camil, Ekrem, 
Sedat, Sabahattin, Nevzat II, Ceihan, 
Nihat, Feyzi, Giirsel, Cengiz.

Petrolul: Ionescu — Pahonțu, Fro- 
nea, Mălmăgeanu, Florea — Iuhasz, 
Ivan — Oprișan, Dridea 1, Badea, Mo- 
canu.
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De la F. R. F
lingă poartă. In minutul 
gazdelor salvează în ulti- 
o situație critică.
care plutește în aer, cade

STEAUA A ÎNVINS PE DERRY CITY CU 3-0 (1-0)
(Unnare din pa^. 1)

nu puteam vedea altceva decît o hăr- 
țuială permanentă, o încercare a echi- 
pci î»»i slabe, aflată și în 
de a obține un rezultat cit mai. istrîns, 
care să-i dea șanse — sau 
zii — pentru meciul retur, 
puțin adevărat că și Steaua 
la urmă net învingătoare — 
mentat o bună bucată de vreme fot
baliștilor irlandezi aceste speranțe, 
pentru că, în ciuda unei categorice 
superiorități teritoriale și a unui „car 

rde ocazii" ivite de-a lungul partidei, 
echipa bucureșteană a jucat sub po
sibilitățile ci, a plimbat prea mult 
mingea, pierzînd-o pînă Ia urmă da
torită jocului bun la intercepție al 
oaspeților.

începutul jocului — din punctul 
nostru de vedere — a fost mai mult 
’decît promițător. Steaua a atacat »e 
*un front larg, cu mingi lungi, cu dese 
schimbări de direcții, punînd stăpî- 
nire pe joc și pe... public. Bucurește- 
nii pierd cîteva situații propice, după 
cart un abac răzleț al irlandezilor se 
soldează cu un șut al lui Wilson, în 
bară- Revenit în teren, balonul ajunge 
din cîteva pase la Creiniceanu, care 
face o cursa spectaculoasă de-a lun
gul liniei de margine, centrînd apoi 

viteză, 
pentru 
Derry 
jumă- 

gpațiul 
puter-

deplasare,

măcar ilu- 
Nu e mai

— pînă 
le-a ali-

precis la Pavlovici, venit în 
O lovitură ca capul și... 1—0 
Steaua. Presați, jucătorii de la 
City caută să descongestioneze 
lalea lor de teren și mai ales 
din apropierea porții, trimițînd 
nic mingea înainte sau chiar în aut. 
In min. 22, atacul militarilor surprinde

pe o poziție mai avansată apărarea ad
versă, dar șutul lui Pavlovici trece 
peste poartă. Oaspeți-i au și ei o oca
zie, în min. 27, cînd — în urma unui 
corner — Mogeough șutează puternic 
din apropiere, dar Eremia plonjează 
și respinge balonul. Una din cele mai 
clare ocazii ale meciului avea să fie 
ratată însă de Pavlovici în min. 40. 
Scăpat singur în careu, el a tras tare, 
pe jos, decisiv părea, dar mingea a 
întîlnit bara. în finalul reprizei no
tăm șutul lui Wilson peste poarta pă
răsită de Eremia și o nouă ratare a 
lui Pavlovici. foarte activ ieri în joc, 
în min. 44, cînd, de la cîțiv» metri 
a tras pe lîngă poartă.

în repriza a Il-a oaspeții sînt și 
mai mult constrânși să se apere. Cel 
puțin în primul sfert de oră, s-a ju
cat numai în fața careului irlandez. 
Spațiul nu ne permite să relatăm „fil
mul" jocului în această 
rezumăm să vă spunem 
lida s-a desfășurat în 
spic poarta lui Mahon, 
gistrat nenumărate atacuri ale 
noastre terminate cu cornere 
alte situații care „anunțau 
tr-o clipă în alta. Derry City s-a apă
rat însă excepțional, jucătorii s-au du
blat unul pe altul, am format astfel 
în permanență noi linii defensive, au 
ieșit ,.cu fața curată44 din situații cri
tice. Nu e mai puțin adevărat însă că 
Steaua n-a avut nici ea claritate în 
joc, înaintașii considerând, pare-se, că 
golul li se cuvine ca simplu rezultat 
al acestei dominări și că nu trebuie 
făcut nimic în plus pentru a-1 obține. 
Așa se explică faptul că tabela de

perioadă. Ne 
doar că par- 
„sens unic4*, 
că am înre- 

echipei 
sau cu 

golul din-

lnio Satu Marc-campioană
pc anul 1904

marcaj n-a fost schimbată decît în 
min. 68 cînd Constantin a înscris din 
11 metri, acordat în urma unui henț 
comis de Campbell.

La 0—2,i, oaspeții schițează cîteva 
atacuri, lămurite însă cu ușurință de 
apărătorii de la Steaua. Curînd jocul 
își reia aspectul de pînă atunci. Steaua 
continuă să atace, majorează scorul 
în min. 80 prin Pavlovici și, în fina
lul partidei, forțează, încercând să ob
țină o diferență și mai mare.

Repetăm, a fost un meci în 
accentul a căzut pe luptă. S-a 
bărbătește, dar corect. în aceste con
diții au ieșit în evidență cei care au 
muncit mai. mult. Și aceștia au fost 
.lenei, Pavlovici, Constantin, Sorin A- 
vram și Georgescu, de Ia Steaua, și 
Mogeough, Crossan și Doherty, de la 
Derry City.

Arbitrul grec Monastiriotis a con
dus bine următoarele formații :

STEAUA ; Eremia — Georgescu, D. 
Nicol ae, Petescu, Cojocar» — Jenei, 
Koszka — Sorin Avram, Constantin, 
Pavlovici, Creiniceanu.

DERRY CITY : Mahon — Campbell, 
Cathcart — Mogeough, Crossan, Wood 

Doherty, Coyle, Wil-— Mackenzie, 
son, Seddon.

Turneul

din R

care 
jucat

de juniori

P. Bulgaria

Duminică 13 septembrie a.c. începe 
întrecerea echipelor din categoria C. 
Pentru a se asigura și formațiilor din 
această categorie un număr egal de 
jocuri cu acelea din categoriile A, B și 
regionale, Biroul Federației romîhe de 
fotbal a decis mărirea numărului echi
pelor din categoria C de la 48 la 56.

Din categoria C nu a retrogradat 
nici o echipă.

Avînd în vedere echipele care au 
promovat în această categorie în urma 
jocurilor de baraj, campionatul catego
riei C pe anul 1964—65 care începe 
duminică 13 septembrie, se va desfă
șura în patru serii a cîte 14 echipe îm
părțite după cum urmează :

3. Metalul Pitești
4. Tractorul Corabia
5. Electroputere Craiova 

Metalul Tr. Severin 
Minerul Anina

8. Electromotor Timișoara
9. C.F.R. Arad 

Teba Arad 
Minerul Deva 
Metalul Hunedoara 
Victoria Călan

14. Pandurii Tg. Jiu

6.
7.

10.
11.
12.
13.

SERIA NORD :

SERIA EST:

Rădăuți
Suceava 
Botoșani 
Fălticeni

1. Metalul
2. Viitorul
3. Textila
4. Foresta
5. Dinamo Moldova Iași
6. Ceahlăul P. Neamț
7. Victoria P. Neamț
8. Textila Buhuși
9. Petrolul Moinești

10. Chimia Onești
11. Rulmentul Bîrlad
12. Flamura roșie Tecuci
13. Fructexport Focșani
14. Metalosport Galați

1. Faianța Sighișoara
2. Chimica Tîrnăveni
3. Soda Ocna Mureș
4. A.S. Aiud
5. Arieșul Turda
6. Rapid Tg. Mureș
7. Gloria Bistrița
8. Unirea Dej
9. Foresta Sighet

10. Minerul Baia Sprie
11. Metalurgistul Baia Mare
12. Flamura roșie Oradea
13. Steaua roșie Salon ta
14. Minerul Bihor

toc în cele 
categoria B.

și 14 în 
în compio-

SERIA SUD:

1. Marina Mangalia
2. Electrica Constanța
3. Portul Constanța
4. Victoria Giurgiu
5. Progresul Alexandria
6. Dinamo Victoria București
7. Flacăra roșie București
8. Tehnometal București 

Unirea Răcari
10. Rapid Mizil
1). Electrica Fieni
12. Metrom Brașov
13. Rulmentul Brașov
14. Textila Sf. Gheorghe

9.

SERIA VEST:

Din cele 15 meciuri ale finalei de 
floretă feminină, două —și anume 
Steaua — Progresul și Unio Satu Mare 
—Progresul — au reținut în mod deose

bit atenția.
Meciul Steaua — Progresul a... de

butat cu un ușor avantaj de partea 
primei formații care a condus pînă la 
4 — 2. Progresul egalează la 4, preia 
conducerea și apoi se distanțează 
(6—4). Dar numai pentru... 7 minute, 
deoarece trăgătoarele de la Steaua 
!(Grieb și Orban-Szabo) restabilesc 
■echilibrul. Cu alte două victorii .reali
zate de floretistele de la Progresul 
'{Vicol și Ene-Derșidan), acestea con- 
'duc cu 8 — 6. Sachelarie și Orban-Sza- 
bo aduc însă, din nou, egalitate pe 
planșă. Scor final: 8—-8. Pentru de
semnarea echipei cîștigătoare a avut 
loc un asalt de baraj între Orban-Sza- 
bo și Vicol. Pentru a treia oară- în 
decurs de 24 de ore, Vicol termină vic
torioasă, cu 4 — 1 ...

Nu trec nici 5 minute și reprezen
tantele clubului Progresul sînt din nou 
pe planșă. Adversare: trăgătoarele de 
la Unio Satu Mare. Scor final: 
B—8, dar victoria la tușe a formației 
Unic care, cu punctajul obținut în 
manșa I, devine campioană 
anul 1964.

Pe locurile următoare: 
Steaua, S.P.C., Știinja Tg. 
Petitoiul Ploiești.

a 
finalelor, echipei Steaua i s-a decernat 
titlul de campioană absolută a țării pe 
acest an.

In cadrul festivității de închidere

SOFIA 9 (prin telefon de la cores
pondentul nostru TOMA HR1STOV). 
Azi a început la Sofia și Varna turneul 
internațional de fotbal rezervat echipe
lor de juniori, la care participă forma
țiile Romîniei, Iugoslaviei și Bulgariei 
(A și B). La Sofia, în primul meci, s-au 
întîlnit echipele Romîniei și Bulgariei 
(A). Victoria a revent echipei gazdă cu 
2—0 (1—0) prin punctele marcate de 
Kiuciukov (min. 17) și A. Hristov (mim 
69). La Varna : Iugoslavia — Bulga
ria B 4-2 (2—0).

Vineri, Romînia întîlnește Iugoslavia 
iar Bulgaria A joacă cu formația se
cundă.

1. Muscelul Câmpulung
2. Minerul Cîmpulung

Echipele clasate pe primul 
patm serii voi promova în 
Cele clasate pe tocurile 13 
fiecare serie vor retrograda 
notele regionale respective.

Iată jocurile din prima etapă a cate
goriei C: SERIA EST: Fructexport Foc
șani — Textila Botoșani; Victoria P. 
Neamț — Petrolul Moinești; Viitorul Su
ceava — Foresta Fălticeni; Dinamo Mol
dova Iași — Chimia Onești; Metalul Ră
dăuți — Flamura roșie Tecuci; Textila Bu
huși — Ceahlăul P. Neamț; Metalosport 
Galați — Rulmentul Bîrlad; SERIA SUD: 
Electrica Fieni — Flacăra roșie București; 
Rulmentul Brașov — Textila Sf. Gheorghe; 
Unirea Răcari — Portul Constanța; Dina
mo Victoria — Rapid Mizil; Progresul Ale
xandria — Metrom Brașov; Electrica Con
stanța — Victoria Giurgiu; Marina Manga
lia — Tehnometal București. SERIA VEST: 
Teba Arad — Metalul Pitești; Victoria Că
lău — Pandurii Tg. Jiu; Metalul Tr. Se
verin — Muscelul Cîmpulung; Electroputere 
Craiova — Electromotor Timișoara; Mine
rul Cîmpulung — Tractorul Corabia; Mi
neral Anina — Minerul Deva; Metalul Hu- 
nedoaia — C.F.R. Arad. SERIA NORD: 
A.S. Aiud — Gloria Bistrița; Rapid Tg. 
Mureș — Minerul Baia Sprie; Foresta Si- 
ghet — Faianța Sighișoara; Metalurgistul 
Baia Mare — Soda Ocna Mureș; Mineral 
Bihor — Flamura roșie Oradea; Chimica 
Tîrnăveni — Steaua roșie Salonta; Unirea 
Dej — Arieșul Turda.

a tării pe

Progresul, 
Mureș și

Nu este plăcut să pierzi un 
cu câteva ' '
se părea 
In situația

Asa
joc în care* 

fluierul final 
buzunar".

minute înainte de 
că ai victoria „în... 
aceasta s-a aflat Metalul Bucu-

iești care. în pruna etapă a campionatului 
categoriei B„ a pierdut „ acasă* cu 3—2

Poiana Cîmpîna. după ce cxm-
2—1 pină in minutul... 87.

meciul cu 
dusese eu

Dar, în timp ce fotbaliștii de Ia Metalul 
au „știut" să piardă, au dat dovadă de 
sportivitate, nu același lucru se poate 
spune despre organizatori și mai alee

nu!

70933
Vă reamintim că la 18 septembrie a.c. 

va avea loc O TRAGERE SUPLIMENTARA 
pentru posesorii de bilete SPORTEXPRES 
trimestrul III la care se atribuie :

— 250 călătorii pe Dunăre cu vizitarea 
orașelor Belgrad și Budapesta;

— 1 AUTOTURISM „Fiat 600’.
Participarea se face pe baza taloanelor 

biletelor Sportexpres (fotografia publicată), 
înscriindu-se pe spatele biletului, în spa
țiul care-i corespunde talonului, cu cer
neală sau pastă citeț și cu litere mari de 
tipar : numele, prenumele și adresa com
pletă.

Biletele cu taloanele astfel completate, 
nedetașate, se prezintă la agențiile Loto- 
Pronosport. Gestionarul-vînzător va înre
gistra pe bilet numărul borderoului și po
ziția, va semna și aplica ștampila 
după care, detașînd talonul va 
biletul participantului.

Rețineți, însă 1
PENTRU A PUTEA PARTICIPA LA 

REA SUPLIMENTARA, TALOANELE 
DEPUSE PINA MARȚI 15 SEPTEMBRIE A.C.

PRONOEXPRES

unității, 
înapoia

TRAGE- 
TREBUIE

la tragerea Pronoexpres nr. 37 din 9 
septembrie 1964 au fost extrase dn urnă 
următoarele numere :

11 26 7 34 38 39
Numere de rezervă : 42 28

Fond de premii ; 543.682 lefi

lei pe un bilet sfert
locTragerea următoare va avea 

miercuri 16 septembrie la Tg. Jiu.

LOTO CENTRAL
premiile întregi și sferturi de ia tragerea 

Loto-central din 4 septembrie 1964

Premiul suplimentar I: 1 variantă
(sfert) a 70.933 lei ; premiul suplimentar 
II: 3 variante a 3.546 lei și 4 variante 
a 886 lei: categoria I; 5 variante a 
13.569 lei și o variante a 3.392 lei; cate- 
gjaris a Il-a : 8 variante a 6.640 lei și 15 
variante a 1.660 lei; categoria a IlI-a : 
31 variante a 2.066 lei Și 27 variante a

516 lei; categoria a IV-a : 31 variante 
a 1,975 îei și 34 variante a 493 lei; cate
goria a V-a: 52 variante a 1.114 lei și 
72 variante a 279 lei; categoria a Vl-a; 86 
variante a 699 lei și 102 variante a 174 
lei; categoria a Vil-a 118 variante a 489 
lei și 166 variante a 122 lei; categoria a 
VIII-a : 117 variante a 500 lei și 155 va
riante a 125 lei.

Câștigătorul premiului suplimentar 
sfert. în valoare de 
participantul Ștefan 
București.

despre delegatul asociației Metalul, Alexan
dru Maraolescu. Enervai de această înfriro- 
geie neașteptată. el a avut o atitudine 
huliganică față de unii suporteri ai oaspe
ților,, care își manifestau bucuria pentru 
victoria echipei lor favorite. Fără îndoială, 
oricât ax iii fost furați de entuziasm, aceștia 
nu aveau voie să pătrundă în teren, după 
meci, pentru a-șl felicita Jucătorii. Tre
buiau să rămână în tribune și ",ă aplaude 
cit doresc. Aceasta însă nu scuză citași 
de puțin atitudinea pe care a avut-o 
Alexandru Manolescu. care s-a repezit Ia 
un spectator și a început să-l lovească 1?

De altfel, aceasta n-a fost singura ma
nifestare necorespunzătoare a lui Alexan
dru Manolescu. Supărat că echipa sa a 
pierdut, a începui să strige că nu plătește 
baremul de .................................
jocului este 
lului. 
fi în 
plac.

Și. 
bule

arbitral, întrucît conducătorul 
vinovat de înfringerea Meto- 
cum achitarea baremului ar 
de rezultat și de bunul său

vorbim de bunul plac, he- 
i arătăm conducerii clubului

CG Ș1 
funcție

fiindcă 
să mai __________ ___

Metalul faptul că fotoreporterul noshu n-a 
fost lăsat să-și exercite profesiunea. Acesta 
este și motivul pentru care nu am putut 
publica o fotografie la cronica acestui joc.

Clubul Metalul s-a remarcat pînă acum 
prin bune organizări. Dar cu astfel de 
procedee își strică o „carte de vizită** pe 
care ne obișnuisem s-o apreciem.

C. DUMITRIU

i £

I
70.933 lei este 
Constantin dir

Loio-Pronosport.Rubrică redactată de

LOTO•PRONOSPORT

TALON
SPORTEXPRES

34.440

Șt' LL.

u 4.508.000 lei

SP0RTEXPBES
466227 AKr. 466227 WO

De la I. E. B. S.
Pentiu Jocurile Balcanice de atletism 

din 11 — 13. IX. de pe stadionul Republicii 
s-au pus în vînzare la casele din str. Ion 
Vidu, Pronosport cal. Victoriei nr. 2, agen
ția CC A bd. 6 Martie, stadioanele „23 Au- 
gust". Republicii, Dinamo și Giulești, în 
afara biletelor pentru fiecare zi și abona
mente cu preț redus.

De asemenea la aceste case se găsesc 
bilete cu preț redus pentru elevi și stu- 
denți.

★
Aceleași case vînd bilete și abonamente 

pentru Campionatul Balcanic de baschet (m) 
din 16 — 20 IX. de la sala Floieasca.



Jocurile Balcanice de atletism — ediția a XXIII-a
Lucrările Congresului Mărci pentru „Jocurile Balcanice"

murilor Balcanice de atletism
Ieri s-au desfășurat în Capitală lucrările Congresului Jocurilor Balcanice 
tletism.
La lucrări au luat parte reprezentanții Federațiilor de atletism din Al- 
», Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și Rominia.
Participanții la Congres au fost salutați de tov. Emil Ghibu, vicepre- 
ite al Consiliului General al UCFS, președintele Federației romîne 
tletism.
Congresul a aprobat în unanimitate raportul Federației bulgare de 
ism asupra desfășurării celei de a XXll-a ediții a Jocurilor Balcanice 
a avut loc în septembrie 1963 la Sofia și raportul Federației iugoslave 

itletism asupra desfășurării ediției a IX-a a Crosului Balcanic disputat 
rimăvara acestui an la Vrnjacka Banja.
La Congres s-a stabilit ca viitorul Cros Balcanic să se desfășoare la 
irești, la 21 martie 1965, iar ediția a XXIV-a a Jocurilor Balcanice de 
ism să aibă loc la Atena, în a doua jumătate a lunii septembrie 1965. 
Lucrările Congresului s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și de 
ică colaborare.

Direcția Generală a Poștelor și Te
lecomunicațiilor a emis o serie spe
cială de mărci poștale, intitulată: 
„Jocurile Balcanice 1964“, in cinstea 
celei de a XXlll-a ediții a acestei 
competiții sportive de atletism, care

lei — alergări cu garduri — toate a- 
ceste desene avind ca jundal tribu
nele unui stadion; ultima valoare, de 
1,55 lei înfățișează în prim plan drape
lele celor șase țări participante, pe 
un jundal cu hărțile respective și cu

FIGURI 
de participant 
la întrecerile 

Balcaniadei

îcuiri din programul primei zile de concurs
fine după-amiază, pe stadionul 
oblicii, va fi înălțat steagul în- 
erilor balcanice de atletism. At- 
I Șerban Ciochină va rosti apoi 
iționalul jurămînt balcanic : „Ju
ca Ia Jocurile Balcanice de aile- 
să concurăm în mod loial, să 

cctăm regulamentele care le con-

de 800 m (Farcas — 2:06,4. Grecescu 
— 2:07,3, Teodorof — 2:09,1), între
cerea alergătorilor jle 400 m (Jurcă 
și Kovaci au stabilit recent noi re
corduri cu 51,1). O luptă foarte dîpză 
vor oferi, fără discuție, aruncătorii de 
ciocan ale căror rezultate, din 1964, 
arată o însemnată creștere valorică :

arc loc la București între 11—13 sep
tembrie.

Această serie este alcătuită din șase 
valori, dintre care primele cinci înfă
țișează — intr-un desen de jormă ro
tundă — dijerite probe atletice. Ast
fel, valoarea de 3(3 de bani înfățișează 
săritura in înălțime la femei; 40 b. — 
aruncarea suliței; 55 b. — alergări 
plate; 1 leu — aruncarea discului; 1,20

siluetele unor ailefi in mișcare.
Machetele au fost făcute de către 

artiștii graficieni Mihai Giurcă și Sil
viu Zarimba, mărcile fiind tipărite în 
diferite culori, pe hirtie cretată și din
țată.

S-au pus in circulație 2 plicuri 
„Prima zi a emisiunei", francate cu 
aceste mărci, obliterate cu o ștampilă 
specială, plicurile avind și cite un de
sen asemănător celor de pe mărci.

garduri ! Valeria Jurcă și Djani Kovaci vor fi 
probe

Palmaresul Jocurilor
Balcanice feminine

51,1 secunde pe 400 m

să participăm în spirit prietenesc, 
!ru gloria sportului și onoarea țări- 
noastre".
poi vor începe concursurile celei
i XXIII-a Balcaniade...
îtrecerile acestei ediții se anunță 

mai disputate din lunga istorie 
cestei competiții. Cu foarte puține 
pții nu există probe în care să 
oată spune dinainte că un atlet sau 
1 va cîștiga cu siguranță. Același 
u și despre întrecerea pe echipe 
, în mod practic, atît la bărbați 
și la femei, angrenează trei for-
ii redutabile și omogene : Bulgaria, 
>slavia și Rominia. Reiese deci, în 
1 evident, că în aceste zile de 
.-urs vom putea urmări întreceri 
iebit de atractive care, cu sigu- 
ă, se vor încheia cu rezultate dintre 
mai bune.

intre probele primei zile, cele mai 
resante ni se par a fi cursele de 
ză pe 100 m (Zamfirescu — 10,4, 
varov — 10,4, Traikov — 10,4, la 
>ați, Kolarova — 11,8, Petrescu — 

Sicovec — 12,0), proba feminină

Drăgulescu — 64,80 m, Krumov — 
63,66 m, Bezjac — 63,36 m, Babanio" 
tis — 63,35 m, Racici — 62,91 m etc. 
La înălțime bărbați campionul balca
nic al anului trecut, atletul bulgar 
Evgheni Iordanov are, cu 2,12 m, cel 
mai bun rezultat, dar săritorii iugo
slavi (2,08 și 2,06) și reprezentanții 
noștri Spiridon — 2,09 m și Porumb
— 2,07 m îi vor fi adversari puternici. 
La 800 m bărbați, după rezultatele de 
pînă acum, prima șansă o are tînărul 
nostru campion C-tin Bloțiu (1:51,0). 
Să-1 vedem în cursă și să-i aplaudăm 
strădaniile. Cursa de 10 000 m, în 
mod normal, nu se poate încheia decît 
cu victoria iugoslavului Cervan, care 
deține cu 29:04,6 o performanță de cer
tă valoare internațională.

Aruncarea greutății bărbați reunește 
cîțiva aruncători redutabili : Jocovici
— 18,46, Barisici — 18,40, Tsakanikas
— 17,53 etc., la fel ca și discul femei, 
probă la care Virginia Mihailova 
(56,52 m), Lia Manoliu (55,16 m) și 
Olimpia Cataramă (52,93 m) își 
dispută primele locuri.

rnîine principalii protagoniști ai acestei

Am spicuit numai cîteva nume din
tre protagoniștii întrecerilor de rnîine. 
Rezultatele din acest sezon și, mai ales, 
dorința atleților de a participa, peste 
o lună, la Jocurile Olimpice, sînt o 
garanție că la ediția din acest an a 
Balcaniadei vor fi înregistrate per
formanțe deosebite, noi recorduri bal
canice și naționale.

ATENA — >957
1. Rominia 92 p
2. Iugoslavia 78 p
3. Bulgaria 69 p
4. Grecia 1 P

SOFIA — 1988
1. Rominia 89 p
2. Bulgaria 81 p
3. Iugoslavia 64 p
4. Turcia 6 p

BUCUREȘTI — )95S
1. Rominia IOC p
2. Bulgaria 79 p
3. Iugoslavia 77 p
4. Turcia 5 p

ATENA — I960
1. Rominia 94 p
2. Iugoslavie 81 p
3. Bulgarie 72 p
4. Turcia 14 p

BELGRAD — 1981
1. Romînia 89 p
2. Bulgaria 85 p
3. Iugoslavia 83 p
4. Turcia 3 P

ANKARA — 19»2
1. Romînia 102 p
2. Iugoslavia 79 p
3. Bulgaria 75 p
4. Grecia 8 p
5. Turcia 7 p

SOFIA — 1963
1. Bulgaria 92,5 p
2. Romînia 81 p
3. I ugoslavia 79,5 p
4. Albania 7 P

Programul întrecerilor
VINERI 11 SEPTEMBRIE

ana Si„GO Decallon-100 m 
>ra 9.30 £00 m femei (serii) 
>xa 9.40 Decatlon-lungime 
<ic 9.45 800 m bărbați (serii)
>ra 16,45 Festivitatea de deschidere 
>ra 17,30 400 m garduri (serii)

Înălțime bărbați
Decatton-greutate
Disc femei

na 17.45 20 km marș (plecarea) 
aura 17.50 100 m femei (serii) 
>xa 18.00 100 m bărbați (serii)

Decatlon-înălținie 
D*xa 18.10 800 m femei (finală)

Ciocan
»ia 18,20 800 m bărbați (finală) 
mg 18,30 100 m femei (finală) 
»»a 18,35 100 m bărbați (finală)

18,45 400 m garduri (finală) 
Greutate bărbați

»ra 18,55 10.000 m
>ra 19,15 20 km marș (sosirea)
o»xa 19,35 Decatlon-400 m

Lungime bărbați 
arcs 17.15 200 m bărbați (serii) 
ora 17,30 200 m femei (serii) 
aia 17,40 1 500 m 
ora 17,55 110 m garduri (serii) 
ora 18,10 400 m bărbați (serii)

Greutate femei 
Lungime femei 
Decatlon-sulîță 

ora 18,25 200 m femei (finală) 
ora 18,35 Decatlcn-1 500 m 
ora 19.05 3 000 m obstacole 
ora 19,10 50 km marș (sosire) 
ora 19,20 400 m femei (serii) 
ora 19,40 4 x 100 m bărbați

DUMINICA 13 SEPTEMBRIE

ora
ora
ora
aia
ora

SÎMBATA 12 SEPTEMBRIE

ora 9,00 Decatlon-110 m garduri 
ora 9.15 Pentatlon-80 m garduri 

Decatlon-disc
t>xa 9,45 Pentatlon-greutate 
mol 10,15 Pentatlon-înălțime 
Dies 14,30 50 km marș (plecare) 
mc 15,00 Decatlon-prăjtaiă
ara 17.00 80 m garduri (serii)

Suliță bărbați

ora 
ora

ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
ora

9.00 Pentatlon-lungime
9,40 Pentatlon-200 mi 

14,00 Prăjină 
18,30 Maraton (plecase) 
17.00 200 m bărbați (finală)

Disc bărbați 
înălțime femei

17.10 400 m femei (finală) 
17,25 110 m garduri (finală)

Triplu salt
17,40 80 m garduri (finală)
17.45 Suliță femei
18,00 400 m bărbați (finală)
18.10 5000 m
18,30 4 x 100 m femei
18.45 4 x 400 m

ora 19,00 Maraton (sosire) 
ora 19,10 FESTIVITATEA DE

ÎNCHIDERE

Cite dintre aceste recorduri 
vor ii îmbunătățite?

BĂRBAȚI

Dată fiind valoarea participanților la cea de a XXIII-a Balcaniadă atle
tică și țiirind seamă de... apropierea J. O. sîulem convinși că foarte multe 
din aceste cifre vor fi serios îmbanălățite.

100 m 10,3
10,3

Mihail Bîcivarov (Bulgaria)
Jivko Traikov (Bulgaria)

1958
1963

(10,4)

200 m 20,9 Valeria Jurcă (Rominia) 1964 (21,2)
400 m 46,6 Djani Kovaci (Iugoslavia) 1961 (47,0)
800 m 1:48,2 Zoltan Vanwș (Romînia) 1959 (1:48,2)
1 500 m 3:40,5 Zoltan Vamoș (Romînia) 1960 (3:43,8)
5 000 m 13:49,8 Andrei Barabaș (Romînia) 1963 (14:12,8)
10 000 rn 29:04,6 Franc Cervan (Iugoslavia) 1964 (29:37,6)
110 mg 13,8 Stanko Lorger (Iugoslavia) 1958 (14,0)
400 mg 51,1 Valeriu Jurcă (Romînia) 1964 (51,6)

51,1 Djani Kovaci (Iugoslavia) 1964
3 000 m ob 8:35,3 Slavko Span (Iugoslavia) 1964 (8:48,0)
4x 100 m 40,0 Bulgaria 1964 (40,4)
4 x 400 m 3:10,2 Iugoslavia 1960 (3:12.3)
Lungime 7,87 Raicio Țonev (Bulgaria) 1964 (7,61)
Triplu 16,28 Șerban Ciochină (Rominia) 1964 (16,15)
înălțime 2,12 Evgheni Iordanov (Bulgaria) 1964 (2,03)
Prăjină 4,91 Roman Leșek (Iugoslavia) 1964 (4,70)
Greutate 18,46 Milija Jocovici (Iugoslavia) 1964 (17,61)
Disc 57,09 Gheorghi Damianov (Bulgaria) 1964 (55,24)
Suliță 81,21 Alexandru Bizim (Romînia) 1963 (79,96)
Ciocan 65,55 Constantin Drăgulescu (Romînia) 1963 (63,92)
20 km marș 1.33:43,0 Ilie Popa (Rominia) 1964 (1.38:10,0)
Decatlon 7 472 Joze Brodnik (Iugoslavia) 1962 (7 348)
Maraton 2:21:14.2 Franjo Skrinjar (Iugoslavia) (2.29:11,2)

FEMEI
100 m 11,7 Olga Sicovec (Iugoslavia) (11,9)
200 m 24,0 Olga Sicovec (Iugoslavia) 1964 (24,0)
400 m 54,9 Alexandra Sicoe (Romînia) 1955 (56,4)
800 m 2:06,4 Gizela Farkas (Iugoslavia) 1964 (2:08,7)
80 mg 10,5 Draga Stamejcici (Iugoslavia) 1964 (10,8)
4 x 100 m 46,4 Iugoslavia 1962 (46,8)
Lungime 6,44 Viorica Viscopoleanu (Rominia) 1964 (6,08)
Înălțime 1,91 folanda Balaș (Romînia) 1961 (1,84)
Greutate 16,53 Ana Sălăgean (Romînia) 1964 (15,87)
Disc 56,52 Virginia Mihailova (Bulgaria) 1964 (53,00)
Suliță 56,64 Maria Diaconescu (Romînia) 1961 (52,74)
Pentatlon 4 582 Draga Stamejcici (Iugoslavia) 1962 (4 440)

De sus: lolanda Balaș (R.P.R.), 
Stamejcici (Iugoslavia), (Inel (Tur
cia), Kolarova (Bulgaria), Tsakani- 
cas (Grecia), Georgeopoulus (Grecia), 
Hlebarov (Bulgaria). Sicoveț (Iugo
slavia), Dhanta Pitta (Albania), Șer~ 
ban Ciochină (R.P.R.), Driza (Al
bania) și Fersi Pakel (Turcia) văzuți 
de Neagu Radulescu.



Întîlnire de atracție la box

R. P. Romînă—R. D. Germană
seară, începînd de la ora 20, 

aprinde luminile deasupra 
instalat în „potcoava" stadio-

Mîine
•e vor 
ringului 
nului Dinamo. Echipele reprezentative 
ale R. P. Romîne și R. D- Germane 
iV* r susține, cu aces-t prilej, ultima ve
rificare înaintea marilor confruntări 
pugilistic© de la Tokio. Partidele din
tre cei mai valoroși boxeri romîni și 
germani suscită, cum e și firesc, un 
interes major în rîndurile iubitorilor 
sportului cu mănuși din cele două 
țări. Deși are un caracter de verifi
care, confruntarea de mîine seară se 
anunță deosebit de pasionantă deoa
rece în ultimii ani victoriile au alter
nat.

Mîine seară, pugi'liștii noștri vor 
urca treptele ringuhui deciși să facă 
o figură cît mai frumoasă. Antrena
mentele lor s-au încheiat miercuri sea
ra. „Triott-ul Ion Chiriac, Lucian Po
pescu, Eugen Doda, care a condus 

, pregătirile boxerilor noștri este, în 
general, satisfăcut de forma atinsă de 
sportivi, și — ceea ce este mai im-

Fără discuție că împărtășim opti
mismul antrenorilor, însă — trebuie 
precizat — meciul R.P. Romînă —- 
R.D. Germană se anunță dificil. Nu 
trebuie uitat că recent, adversarii noș.

C. CIUCĂ

tri au învins selecționata R.F. Germa
ne în meciul de selecție pentru J.O., 
și că oaspeții prezintă la București o 
formație în oare figurează trei cam
pioni pe anul în curs Poser (boxer 
cu o mare experiență a ringului), 
Kirsch și Schlegel (speranțe autentice 
ale boxului din R.D.G.).

Și acum, iată-i pe competitori, față 
în față : Ciucă — John ; Puiu — Po
ser ; Buzidiuc — Drgalla ; Circiumaru 
— Kirsch ; Mihalic — Biisse (acum 
doi ani, la Berlin, Biisse a obținut 
decizia. Atenție, deci Mihalic 1) ț Ni- 
culescu — Lehmann ; Low — Olesch ; 
Manea — Anders ; Negrea — Schle
gel ; Mariațian —■ Juttner. Oaspeții 
sosesc azi la ora prânzului în Capi
tală. Partidele de la București și Cra
iova (duminică) vor fi conduse de ar
bitrul bulgar Emil Jecev.

Sportivii romîni 
în întîlniri internaționale

R.P. ROMINA—R.S.S. UCRAINEANA 
LA SCRIMA

Tn zilele de 11, 12 și 13 septembrie 
reprezentativele de scrimă ale R. P. 
Romîne întîlnesc în București echipele 
R.S.S. Ucrainene, la toate probele. întîl- 
nirea este programată în sala Dinamo. 
Din lotul țării noastre fac parte flore- 
tiștii I. Drîmbă și T. Mureșanu, floretis- 
tele Maria Vicol și Olga Orban—Szabo, 
spadasinii Dan Ionescu și Dumitru Po
pescu, sa brodi D. Mustață și O. Vin- 
tilă etc.

ECHIPA OLIMPICA FEMININA 
DE GIMNASTICĂ EVOLUEAZĂ 

IN SUEDIA

Miercuri a plecat spre Stockhoi 
echipa olimpică feminină de gimnast: 
a țării noastre, care vineri și sîmbă 
va susține un meci amical cu sele 
ționata Suediei, în orașul Orebro. / 
făcut deplasarea: Sonia Iovan. Ele; 
Leușteanu-Popescu. Emilia Liță, At 
nasia Ionescu, Cristina Doboșan 
Elena Ceampelea.

Mii ne Începe la Constant

Turneul volcibalistic îiitcriiuțioiiii 
de vcriticure preolimpică

sportivi, și — ceea ce este mai 
portant — manifestă optimism.

„Vom alinia mîine seara, ne-a de
clarat antrenorul Cliiriac, o formație 
robustă, ale cărei caracteristici sînt 
tehnica și combativitatea. Cu mici ex
cepții (mă refer la categoria mijlocie 
mică) echipa țării noastre este bine 
.pregătită ți așteaptă cu încredere în- 
ttîlnirile cu redutabilii boxeri din R.D. 
Germană".

R. CALARAȘANU din Constanța va

Duminică, .Regata Snagov“ 
la canotaj academic

Canotajul academic este și el pre
zent în bogatul program internațional 
al sportivilor noștri, în această săptă- 
mînă. Duminică dimineața (primul start 
la ora 10.30) se desfășoară pe lacul 
Snagov întrecerile tradiționalei noastre 
competiții internaționale „Regata Sna
gov", lâ care — în afara echipajelor 
reprezentative ale R. P. Romîne — iau 
parte canotori valoroși din R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Bulgaria și 
R. P. Ungară. în total, la startul celor 
șapte probe clasice (simplu, dublu, 
2 f.c., 2-1-1, 4 + 1, 4 Le. și 8+1) și-au 
anunțat prezența 80 de canotori de peste 
hotare.

Oaspeții, care au început să sosească 
la București încă din cursul zilei de 
ieri, vor concura la toate probele pre
văzute în program, după cum urmează: 
R. D. Germană (2 f.c., dublu, 4+1 și 
8+1), R. P. Polonă (2 f.c., simplu, 
4 + 1), R. P. Bulgaria (2 f.c., 2+1, 
4+1), R. P. Ungară (4 f.c., 2+1, 4+1, 
8+1). In afara acestor echipaje repre
zentative, s-au mai primit înscrieri de 
Ia clubul polonez Zawisza (4 f.c., 2+L 
4+1, 8+1) și de la cluburile noastre 
Dinamo, Steaua și Știința.

Pentru sportivii noștri „Regata Sna
gov" constituie o ultimă importantă ve
rificare preolimpică.

Discuții în legătură cu participarea 
fotbaliștilor italieni la J. O.

LAUSANNE 9 (Agerpres).— Cance
larul Comitetului internațional olimpic, 
Otto Mayer, a declarat recent că se va 
lua diu nou în discuție situația echipei 
olimpice de fotbal a Italiei care a 
eliminat din turneul preolimpio de 
fotbal selecționatele Turciei și R. P. 
Polone. După cum se știe, majori, 
tatea fotbaliștilor italieni, selecționați 
pentru Tokio, aparțin celor mai pu
ternice cluburi profesioniste din Ita
lia și mulți dintre ei sînt oameni de 
bază în aceste echipe. E suficient să 
ne referim la cunoscutul înaintaș San- 
drino Mazzola de la Internazionale 
sau la jucătorul De Sisti din echipa 
A. S. Roma. Otto Mayer a declarat 
că investigațiile sale i-au permis să 
afle că numai Sandrino Mazzola pri
mește un salariu de 12 milioane lire

pe an. Aceasta, desigur, ne face pe 
noi să nu-i putem considera amatori 
pe jucătorii italieni — a adăugat O. 
Mayer.

Pe de altă parte, Comitetul olimpie 
italian susține că regulamentul în vi
goare al federației italiene de fotbal 
prevede că jucătorii sub 23 de ani 
pot să fie legitimați la un olub profesio
nist, fără a fi salariați. Antrenorul 
echipei Italiei, Edmondo Fabri, a de
clarat: „Această polemică dovedește că 
Italia este temută de toți. Sînt con
vins că pînă la urmă totul se va re
zolva cu bine. Jucătorii noștri sînt a- 
matori pentru că acum un an contrac
tele lor de profesioniști au fost blo
cate în vederea participării la Olim
piadă".

FOTBAL PE GLOB

Sala Sporturilor 
găzdui vreme de trei zile, începînd de 
mîine după-amiază, o importantă con
fruntare voleibalistică: turneul femi
nin de verificare preolimpică, la care 
iau parte, în afara reprezentativei noa-

Echipa feminină de volei 
a R. P. Romîne

de două ori învingătoare

Ca în fiecare miercuri, marile compe
tiții oficiale europene la fotbal au pro
gramat ieri, numeroase întîlniri. In a- 
fara jocurilor susținute de echipele 
Steaua și Petrolul Ploiești iată rezulta
tele celorlalte partide:

ÎN „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"

BELGRAD: Steaua roșie — Glasgow
Rangers 4—2 (în primul meci 1—3):

Rezultate modeste in ultimele două zile
ale campionatelor republicane de tir

ST. ETIENNE: St. Etienne — Chaud 
de Fonds 2—2 (primul meci); GYUR: 
Vasas — Chemie Leipzig 4—2 (în pri
mul meci 2—0). A condus o brigadă 
de
N.
F.

arbitri romîni avînd la centru 
Mihăilescu; TIRANA: Partizan 

C. Koln 0—0.

IN „CUPA CUPELOR"

pe

CONSTANȚA, 9 (prin telefon). In 
meciul jucat marți împotriva volei
balistelor cehoslovace, echipa olimpică 
a R.P. Romîne a învins cu 3—0 
(5, 5, 9). Sportivele romînce au aliniat 
formația: Doina Ivănescu, Lia Vanea; 
Ana Mocanu, Elisabeta Goloșie: Doina 
Popescu, Cornelia Lăzeanu.

Miercuri, în a doua partidă R.P. Ro
mînă — R.S. Cehoslovacă din „avan
premiera" turneului care începe vineri, 
victoria i-a revenit dîn nou reprezen
tativei noastre, de astă dată însă nu
mai la capătul a cinci seturi (3—2: 
11—15, 15—4, 12—15, 16—14, 15—8), 
oaspetele practicînd un joc mult ame
liorat față de prima întîlnire. Cum 
arată și scorul, cel mai animat a fost 
setul penultim, în care învinsele au 
condus cu 13—11 și 14—12. Echipa 
R.P. Romîne a folosit în acest al doi
lea meci formația: Doina Ivănescu, 
Lia Vanea; Ana Mocanu (Elena Flo- 
rescu), Elisabeta Goloșie; Doina Po
pescu (Alexandrina Chezan), Cornelia 
Lăzeanu.

stre, echipele naționale ale R.P. Polot 
R.D. Germane și R.S. Cehoslovace.

Prin observațiile și concluziile 
care le va prilejui, întrecerea are, bin 
kițeles, însemnătate — în primul rî 
— pentru selecționatele Poloniei și R 

mîniei, care vor participa la J.O. C 
privește dîrzenia replicii pe care e 
presupus că o vor primi „olimpicei* 
în deosebi din partea voleibalistei 
germane, rezultatele din ultimul tir 
ale acestora exclud necesitatea un 
comentariu suplimentar.

Iată programul:
VINERI 11 SEPTEMBRIE, ORA 1 

R.P. Romînă—R.S. Cehoslovacă; R. 
Polonă—R.D. Germană.

SIMBATA 12 SEPTEMBRIE, OI 
17: R.D. Germană—R.S. Cehoslovac 

R.P. Polonă—R.P. Romînă.
DUMINICA 13 SEPTEMBRIE, OI

91 R.P. Polonă—R.S. Cehoslovac. 
R.P. Romînă—R.D. Germană.

E. PETRE-corespondent

TURNEUL PESTE HOTARE 
AL VOLEIBALIȘTILOR NOȘTRI

BRUXELLES, 8 (prin telefon). 
Turneul peste hotare al voleibaliștii 
noștri, care se pregătesc pentru J.< 
a continuat marți în capitala Bel»-' 
unde una dintre echipe a întîlnit rt 
mâți a primă a voleibaliștilor polone 
pierzînd în fața acestora ou 1—3. 
doua echipă a jucat ou aceea a B 
giei și a cîștigat cu 3—0.

Voleibaliștii romîni își încheie ti 
neul vineri, prin meciul pe care t 
mează să-l susțină în R.D. Genua 
ou reprezentativa țării gazdă.

întrecerile din cadrul campionatelor 
republicane se apropie de sfîrșit. Au 
«nai rămas de desfășurat probele de 
armă militară 3x20 focuri, pistol ca
libru mare și armă liberă calibru redus 
3x30 focuri senioare. In ultimele 2 zile 
de concurs, deși lupta a fost pasionantă, 
nu s-au mai înregistrat performanțe de 
valoare. In cursul zilei de marți, concu
rență de la proba de pistol liber au 
fost stînjeniți de timpul nefavorabil, iar 
cei de la talere aruncate din turn nu 
au avut materiale corespunzătoare (ta
lere foarte tari care deși erau lovite nu 
se spărgeau). Trebuie să amintim faptul 
că pînă în prezent întrecerile au fost 
dominate de sportivii de la Steaua care 
au cucerit majoritatea titlurilor de cam
pioni ai țării. Buna pregătire a sporti
vilor militari a ieșit în evidență pe tot 
parcursul anului. Trăgătorii clubului 
Steaua au cîștigat toate concursurile or
ganizate în acest an și în majoritatea 
dintre ele au obținut performanțe deo
sebit de valoroase. Este un merit al 
trăgătorilor dar și al antrenorilor res
pectivi. De asemenea, trebuie să scoa
tem în evidență preocuparea admini
strației poligonului de la Tunari, care 
s-a străduit să asigure cele mai bune 
condiții pentru desfășurarea concursu
lui.

Ieri s-au tras probele de armă liberă 
calibru mare 3x40 focuri și ultima 
manșă la skeet. în ambele probe, re
zultatele sînt cu mult sub posibilitățile 
concurenților.

Iată rezultatele: armă liberă cali
bru redus 60 focuri culcat, senioare: 
1. Maria Ignat (Știința) 583 p — 
campioană a R.P.R., 2. Ioana Soare 
(Știința) 582 p (11 m), Ana Goreti

4. Margareta
p, 5. Maria
p, 6. Iuliana

(Olimpia) 582 p (7 m), 
Enache (Steaua) 581 
Fleancu (Olimpia) 577
Doroczi (C.S.M. Cluj) 576* p; pe echipe:
1. Steaua 1 718 p — campioană a 
R.P.R., 2. Dinamo 1712 p, 3. C.S.M. 
Cluj 1711 p, 4. C.F.R. Arad 1710 p, 
5. Olimpia 1704 p, 6. Știința 1703 p. 
Pistol liber: 1.1. Pieptea (Olimpia) 
541 p (22x10) — campion al R.P.R.,
2. N. Bratu (Știința) 541 p (21x10),
3. G. Maghiar (Dinamo) 540 p, 4. L. 
Giușcă (Știința) 538 p, 5. T. Jeglinschi 
(Dinamo) 535 p, 6. E. Harea (Dina
mo) 534 p; pe echipe: I. Dinamo 2138 
p — campioană a R.P.R., 2. Olimpia 
2122 p, 3. Știința 2120 p, 4. Steaua 
2098 p, 5. Steagul roșu Brașov 1985 
p, 6. Steaua roșie Bacău 142! p. 
Skeet: 1. I. Albescu (Steaua) 183 p 
— campion al R.P.R., 2. Gh. Florescu 
(Steaua) 182 p, 3. St. Popovici (Dina
mo Obor) 176 p; pe echipe: 1. Steaua 
333 p — campioană a R.P.R., 2. Dina
mo Obor 281 p, 3. Școala sportivă de 
elevi^ nr. 1 274 p, 4. Olimpia 259 p; 
Armă liberă calibru mare 3x40 focuri, 
poziția culcat: 1. V. Enea (Steaua) 390 
p, 2. Gh. Vasilescu (Olimpia) 384 p, 
3. L. Cristescu (Steaua) 381 p; pozi
ția în genunchi: 1. N. Rotaru (Steaua) 
381 p, 2. P. Sandor (Steaua) 374 p, 
3. L. Cristescu 374 p; poziția în pi
cioare: 1. V. Enea 356 p, 2. N. Rotaru 
355 p, 3. P. Sandor 347 p; pe trei po
ziții: 1. N. Rotaru 1106 p — campion 
al R.P.R., 2. V. Enea 1102 p, 3. P. 
Sandor 1095 p; pe echipe: 1. Steaua 
4397 p — campioană a R.P.R., 2. O- 
limpia 4167 p, 3. Dinamo 3040 p.

V. GODESCU

ATENA : A.E.K. — Dinamo Zagreb 
2—0 (primul meci). A condus o bri
gadă de arbitri romîni avînd la centru 
pe M. Popa; MAGDEBURG: Aufbau— 
Galatasaray Istanbul 1—1 (primul 
joc); BUDAPESTA: Honved—Lau
sanne 1—0 (în primul meci 0—2); CO
PENHAGA : Esbjerg — Cardif City 
0—0 (primul joc).

IN „CUPA ORAȘELOR TIRGURI"

BUDAPESTA: Ferencvaros — Spar
tak Brno 2—0 (primul meci); BILBAO: 
Atletico — OFK Beograd 2—2 (primul 
joc).

(Vrmare din pag.

elemente au concurat

1)

Ce
rea succesului? In primul rînd, modul 
gindit în care a acționat întreaga e- 
chipă. Fetele noastre au fost de ne
întrecut în apărare, împiedioînd vă- 

. dit pe adversare să șuteze la coș, fie 
de sub panou, fie de la semidistanță. 
In plus, trebuie remarcată organizarea 
atentă a acțiunilor de atac, preferîndu- 
ae trasul la coș din apropiere pentru 
mai multă siguranță; vîntul a 
în tot timpul meciului și ar fi 
devia traectoria unor aruncări 
semidistanță sau distanță. In al
rînd trebuie subliniat modul admirabil 
în care a luptat echipa pentru vic
torie. Jucătoarele au știut să-și în
frângă emoția înaintea acestui joc de
cisiv și să acționeze calm și hotărât. 
In sfîrșit, trebuie arătat că jucătoa
rele de rezervă aiu înlocuit cu succes

la obține-

bătut 
putut 
de la 
doilea

Au început campionatele mondiale pe pist
PARIS 9 (prin telefon). Pe velodro

mul „Parc des Princes" din Paris a 
început marți desfășurarea campiona
telor mondiale de ciclism pe pistă. De 
dimineață au avut lor preliminariile în 
proba de urmărire individuală. Au luat 
startul 19 perechi de alergători. Din
tre cei 38 de cicliști s-au calificat 8, 
în ordinea performanțelor realizate. 
Printre surprizele acestei probe pot fi 
enumerate eliminarea fostului campion 
mondial Walschaerts (Belgia) — care 
a realizat 5:17,0, precum și faptul că 
doi alergători socotiți ca favoriți nu 
s-au calificat pentru sferturile de fi
nală : sovieticul Moskvin și engleziul

Porter. Primii 8 alergători sînt: 
men Groen (Olanda) 5:01,66/100, V 
Loo (Belgia) 5:03,78/100, Mogeus (E 
nemaroa) 5:04,98/100, ~
5:05,47/100, 
5:05,66/100, 
5:05,95/100, 
5:06,50/100, Claesges (RFG) 5:07,28/10 
Reprezentantul nostru C. Dumitres 
l-a învins în seria sa pe sud-afrioat 
Jonker, dar timpul obținut 
5:18,60/100 — nu i-a permis să se < 
lifice în sferturile de finală. Vim 
intră în concurs și echipa noastră 
urmărire.

Daler
Spiegelberg 
Jozefowieoz 
Ronca glia

(RSt 
(RF 
(RP 

(Itali

pe cele eliminate din joc, demonstrând 
pregătirea omogenă a întregii echipe. 
Absolut toate jucătoarele și-au făcut 
datoria cu prisosință. Trebuie sub
liniat însă în mod deosebit jocul ex
cepțional al Ancăi Racoviță, clarvi
ziunea arătat de Viorica Nioulescu și 
promptitudinea Hanelorei Spiridon.

Punctele au fost înscrise de: Baco- 
viță 18, Spiridon 8, Gheorghe 8, Ha- 
ralambie 8, Niculescu 7, Sndiman 2, 
Vasilescu 2 pentru romînce și He- 
gedus 15, Korenn 10, Varga 6, Rat- 
vay 5, Klick 4, Kovacs 2. In celelalte 
meciuri s-au înregistrat următoarele 
rezultate: U.R.S.S.-—Franța 71—34
(30—16); Cehoslovacia—Polonia 47—- 
31 (21—19); R.D.G.—Italia 63—37 
(37—12).

în reuniunea de miercuri s-au înre
gistrat rezultate normale. Cehoslovacia 
a întrecut R. D. Germană cu 64—41 
(29—17). Iugoslavia pe Franța cu

54—43 (25—21) și Bulgaria pe Ita 
cu 63—34 ( 33—19).

In ultima partidă de aseară, repi 
zentativa țării noastre a jucat cu ecl 
pa Uniunii Sovietice, campioană mo 
dială, care a cîștigat cu 81—45 (31 
18). Cele mai multe puncte au fost î 
scrise de Salimova 14, Krodere 10 pe 
tru U.R.S.S., Ivanovici 8, Haralamb 
Gheorghe, Vogel și Dumitrescu cite 
pentru Romînia. Echipa noastră a I 
losit mai mult jucătoarele de rezerv

Iată cum arată clasamentele înaint 
ultimei etape din serii: Grupa A: 
U.R.S.S. 6 p, 2. Romînia 4 p, 3. Ung 
ria 4 p, 4. Iugoslavia 2 p, 5. Franța 
p; Grupa B: 1—2. Cehoslovacia și Bt 
garia 6 p, 3—4. R.D. Germană și P 
lonia 2 p, 5. Italia 0 p. Joi se dispu 
partidele : Romînia—Iugoslavia, Rit 
— Polonia, U.R.S.S. — Ungaria 
Cehoslovacia — Bulgaria.
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