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DIN ZECI DE ÎNSEMNĂRI...
Ziua a ll-a a Balcaniadei atletice 
fost fierbinte și trepidantă. A în- 
lzit-o un soare strălucitor care, ui- 
di parcă apropierea echinoxului, 
bronzat ca în iulie fețele spectato- 
□r și atleților. l-a imprimat ritmul 
>ta .șoortivă aprigă, încordarea de 
, piv-', din sectoarele aruncărilor și 
riturilor.
.Primele viori" în această memora- 
lă zi a mitingului sportiv balcanic 
i fost atleții noștri. Ei au dominat 
cerind alfe titluri de campioni și 
irind avansul deținut în clasamen- 
le generale pe echipe. Romînia con
ice acum cu 32 de puncte la băieți 

fața Iugoslaviei și 11 puncte la 
te, în fața Bulgariei. Dar, firește, 
te devreme să sărbătorim victoria. 
Îîne va fi încă o zi grea, în care 
incipalii noștri adversari, atleții iu- 
>slavi și bulgari, vor arunca în lup- 
toată energia, toate resursele.

Pe carnet s-au adunat multe în- 
mnări... în fruntea lor, cele închi- 

'iorica Viscopoleanu, marea perfor
meră de ieri, în săritura record

ite performerei zilei de ieri, marei 
oastre atlete Viorica Viscopoleanu. 
i multe concursuri săritura în lungi- 
e trece neobservată, pentru că se 
esfășoară undeva într-o margine a 
adionului și de la înălțimea tribu- 
Aor es'e greu să apreciezi perfor- 
anța, să-l cunoști pe învingător I 
:ri însă, întrecerea săritoarelor în 
mgime a ținut încordată atenția 
jectatorilor, le-a tăiat respirația, a 
nuls ropote de aplauze. Meritul este 
I Vioricăi Viscopoleanu. Bilanțul ei: 
,46 m, record republican, record 
alcanic, una dintre cele mai bune 
erformanțe mondiale ale anului I
Un alt personaj principal al zilei: 

ecatlonistul Socol. Accidentat la 
leznă în prima zi, sportivul nostru 
;i diminuase mult șansele de a... pu- 
e piciorul pe podiumul învingători- 
or. Așa credeam cu toții. Dar, în 
iscare atlet există resurse de nebă- 
uit. Cu o voință admirabilă, Socol 

i învins durerea, și-a mobilizat toate 
orțele. A învins, stabilind un nou re-, 
ord republican în proba probelor. 
Jn adevărat exemplu de eroism pe 
lo'dion I

Iubitorii semifondului alergat după 
actici savante, au -savurat cursa de 
500 m, o veritabilă partidă, de șah 

>e pistă, în care s-au ghicit intenții 
;i s-au apreciat situații ivite abia 
huit mai'tîrzîu? Barabă^ și Bloțiu au 

colaborat în mod desăvîrșit. „închis" 
după primele două ture, învingătorul 
a trebuit să facă un complicat sla
lom, strecurindu-se spre vîrful pluto
nului, unde Bloțiu controla atent si
tuația. Aproape 40 de metri cei doi 
alergători romîni merg cot la cot și, 
după ce anihilează atacul concu
rentului iugoslav, își dispută specta
culos finișul. A învins Barabaș, adău
gind palmaresului său a patra meda
lie balcanică de aur.

Ziua a doua a Balcaniadei a adus 
multă bucurie în tabăra echipei gre
cești. Două victorii 1 La aruncarea 
suliței —. probă străveche elenă — 
am sărbătorit un învingător pe cît de 
neașteptat, pe atît de merituos, 
Christos Pierakos, un băiat negricios, 
dîrz, hotărit. A îmbunătățit recordul 
Greciei cu aproape 2 metri și era gata 
să plîngă de bucurie. L-a impresio
nat competența publicului, care l-a 
aplaudat și l-a aclamat în timp ce 
sulița sa se mai afla în zbor. Tribu
nele și-au dat seama că va fi o per
formanță mare.

Toate onorurile Ioanei Petrescu, 
care și-a luat o splendidă revanșă a- 
supra Veselinei Kolarova, în cursa de 
200 m. A fost ’rîndul sportivei bulga
re s-o felicite pe învingătoare, care 
a dominat alergarea într-un mod 
autoritar, scutindu-ne de emoțiile ine
rente probelor de sprint.

Și aceleași felicitări Anei Sălă
gean. Ea, ca și Viorica Viscopoleanu, 
a avut drept principal adversar — 
recordul, l-a lipsit puțin ca să-l poată 
învinge. Dar, fără îndoială, are toate 
posibilitățile să-1... împingă în curînd 
către granița celor 17 mefri.

Să răsfoim alte file... Din însemnă
rile zilei a doua nu pot lipsi elogiile 
la adresa lui Slavko Span, concu
rentul iugoslav la 3000 m obstacole, 
un adevărat campion al echilibrului, 
relaxării și regularității, la adresa 
ștafetei bulgare de 4x100 m cu schim
burile ei de ceasornic și cu un rezul
tat final care onorează orice mare 
competiție internațională.

Și, în sfîrșit, âîteva cuvinte adresa
te publicului nostru, cunoscător, o- 
biectiv, generos. Atletul grec Mangla- 
ras spunea că jdih cele două recor
duri balcanice, pe care le-a stabilit 
ieri, unul îl dăruiește publicului. 
Apoi s-a răsgîndit și a spus : „Le 
dăruiesc pe amîndouă. Fiindcă, aici 
la voi, totul este minunat !“.

VALERIU CHIOSE

Vn fruriios adubtu“ romînesc la 1500 m. Pe primul loc Barabaș, pe lacul seeurtd Blojiu, 
Al treilea — atletul iugoslav Vazici

Prietenie...

In... antract, printre participant
Ziua a doua. Cu performante bune, 

cu ploaie de recorduri. Cel mai va
loros — cel realizat de Viorica Vis
copoleanu : 6,46 m la lungime. Ne 
aflam in tunel, in timp ce fetele de 
la lungime și cele de la greutate 
porneau spre locul de concurs. In 
fruntea celor două grupuri. Viorica 
Viscopoleanu și Ana Sălăgean.

— Sperăm, fetelor — tot primele...
Viorica a zlmbit încrezătoare. La 

fel și Ana. Fetele au luat in serios 
această anticipare. La festivitatea 
de premiere amiitdouă se aflau pe 
treapta cea mai de sus a podiumului.

ir
Concurentul cu tir. 181, iugoslavul 

Sima Vazici este un tinăr bine fă
cut, cu fa(ă veselă Înaintea viu dis
putatei probe de 1 m0 m, Simo Vazici 
a rămas citeva clipe ginditor, clntâ- 
rindu-și din ochi principalii adver
sari, pe Costică Bloțiu și Andrei Ba
rabaș.

Campioni balcanici (ziua a Il-a)
BĂRBAȚI

1500 m 3:48,7 Andrei Barabaș (Romînia)
3000 rn ab. 8:44,8 Slavko Span (iugoslavia)
4x100 m 43,2 Echipa Bulgariei (Bîcivarov, 

Glulicev, Traikov)
Lungime 7,67 Dimitrios Manglaras (Grecia)
Suliță 77.30 Christos Pierakos (Grecia)
Decatlon 7 282 Curt Socol (Romînia)

Vălov,

20*) m 
Lungime 
Greutate

CLASAMENTUL PE ȚĂRI
BĂRBAȚI FEMEI

1. Romînia 112 p 1. Romînia 52
2. Iugoslavia 80 p 2. Bulgaria 41
3. Bulgaria 77 p 3. Iugoslavia 30
4. Grecia 31 p 4. Grecia 3
5. Albania 7 P 5. Albania 0
6. Turcia 6 p

— Ei, ce zici ? l-a întrebat un 
coechipier.

Simo Vazici a dat din cap ară- 
tind cu privirea către cei doi demi- 
fondișii romini. Parcă ar fi vrui să 
spună: Eu știu? Mai sînt și ei... A 
rostit într-un tirziu:

— Va fi o „bătălie" mare!...
Așa cum, de altfel a și fost... Simo 

Vazici, a trebuit să se consoleze cu 
un loc trei. La finele probei Simo 
Vazici a fost primul care l-a felicitat 
pe Bloțiu:

— Cursa a cîștigat-o Barabaș, dar 
un mare merit îți revine ție. Felicitări. 
Te-ai dovedit un strașnic tactician...

Seriile la 260 m băiefi au avut 
tempoa de... finală. Ghiță Zamfirescu 
s-a dus in 21,5, bulgarul Iordan Gluh- 
cev in 21,6, iar Valeritt Jurcă in 21,9. 
După concurs, în tunel, l-am prins pe 
Zamfirescu savarina o lăntiie.

— Nu cumva s-a mers 
cam tare ?

— Adevărul este că 
n-am forțat de loc. Am 
mers atita cit m-au dus 
picioarele. Fiindcă mai e 
și... mîine.

—• Ce pronostic dai 
pentru finală ?

— Eu știu ?... Duel 
probabil cu Glulicev și 

• altul sigur cu Jurcă.
— Sub 21 ?...
— Dacă plecăm Line, 

dacă nu repetăm plecarea, 
dacă...

Doctorul Wiesenmaier, 
fostul specialist al pro
bei, ne face cu ochiul: 
„N-aveți nici o grijă...".

★
Revedere plăcută cu 

Leonid Scerbakov, fost 
campion al Europei la

-------------------------------------- --------------------------- -—

Citiți în paginile 2 ți 3 cronici ți comentarii din ziua 
a doua a Jocurilor.

FEMEI
24,4 Ioana Petrescu (Romînia)
8,46 Viorica Viscopoleanu (Romînia)

16,31 Ana Sălăgean (Romînia)
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triplu salt. Revederea ne-a provocat 
totodată surpriză, întîlnindu-l pe cele
brul atlet în calitate de... antrenor al 
lotului bulgar.

— Cum aprecia fi concursul ?
— Foarte reușit. Sînt încîntat de 

organizare, de întreaga atmosferă —• 
ații de prielnică bunelor performanțe. 
Bucureștiul ntt-și dezminte marea fai
mă pe care și-a cucerit-o și pe acest 
tărîm.

★
Atletului grec Christos Pierakos i-a 

stiris victoria in proba de siilită: 
77,30 m. După concurs, vesel, în mij
lociii compatrioțildr săi, Pierakos se... 
destăinuiește:

— Bine că s-a terminat I... A fost 
mai greu decît mă așteptam. Și, ce 
surpriză I Mă temeam de Bizim și cînd 
colo, umbra mea a fost Popescu.

Apoi, către grupul nostru, după ce 
a terminat cu răspunsul la felicitări:

— Rezultatul obținut întrece recordul 
țării mele. Totuși, parcă aș fi vrut 
mai mult...

— Dar despre ceilalți sulițași ?...
— Nici unul n-a fost într-o dispo

ziție prea teribilă, deși s-au bătut 
strașnic. Bizim, mai ales, pe care ca
litatea de recordman balcanic îl cre
dita cu mai mult de 75.64 m. Un ac
cident însă, se poate întîinpla oricui...

★

Primii ...sosiți vineri, în proba de 
înălțime băieți, s-au reîntllnit simbă- 
tă la... festivitatea de premiere. Al. 
Spiridon . și Evgheni lordanov. Amân
doi cu un valoros 2,09 m. Evgheni ii 
invită politicos pe Spiridon către po
dium. Urcă brat la braț. Apoi își 
string mlinile. Și tot braț la braț, 
după festivitate, se înapoiază la tri
bună. Spectatorii, aplaudă. Ce dovadă 
mai elocventă că intrece'ea sportivă 
se identifică cu lin autentic mesaj de 
prietenie t . ț

M TiBERIU STAMA
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INSTANTANEE

Sosire în finala cursei de 200 m. Ioana Petrescu cîștigă detașat

ÎNTRE FINAL Șl PREMIERE...
rAî învins...

’ După o alergare epuizantă, în care 
ți-ai rhemat în ajutor și ultima pică
tură de energie, după șaee aruncări în 
care fiecare fibră ți-a răspuns „pre
zent" în momentul „exploziei", după 
țase sărituri la care pentru tine dis
păruse freamătul stadionului și n-aveai 
în fată decît ștacheta sau pragul, ai 
învins...

Ți-ai îmbrăcat treningul. Ai string 
cîteva mîini care ți se întindeau (ale 
cui or fi fost, nu știi nici acum...) și 
le-ai îndreptat — parcă plutind — 
•pre gradenele acelea de lîngă pistă.

Le cunoști bine. Le-ai dorit mult, 
pentru că ele sini avanpremiera... pre
mierii.

Savurezi acele mimate. de așteptare. 
Vei fi chemat să urci pe podium.

Și atunci, ei vin și nu-ți dau pace I 
Un ziarist își deschide hloc-notcs-iul 
căutînd o filă albă, un radioreporter 
îți bagă sub nas microfonul, un crai
nic al televiziunii te ia de braț (apa
rent curtenitor dar cu o fermitate 
căreia nu-i poți scăpa) și te duce în 
fața camerelor...

Ce să le spui
...Te înțeleg, învingător balcanic 1 

îți cer iertare că ți-am făcut și eu 
mai scurte minutele celei mai plăcute 
așteptări și-ți mulțumesc că mi-ai pri
lejuit reportajul de fată,

IERI, CEL DINȚII A FOST
B ARAB AS,.

Primul învingător al zilei a venit 
la gradene braț la braț cu unul din 
meroii“ primei zile, Constantin Bloțiu, 
clasat la 1500 pe locul secund. Cei doi 
au colaborat excelent în cursa caro 
Xie-a adus 11 puncte. Barabaș ține să 
Mie atragă atenția asupra acestui lucra 
ți adaugă : „Mi am dat seama că va fi 

•<> cursă de așteptare, încă de la în
ceput. Nimeni nu vroia să ducă trena, 
Pentru victorie, acest lucru îmi con
venea. Nu însă și pentru rezultat. Am 
iveupat un loc bun în pluton și am 

atacat cu 240 de metri înainte de so
sire. Castică l-a supravegheat bine pe 
Vazici și apoi a lichidat și el socote
lile cu acesta. Și eu și Bloțiu putem 
actualmente scoate timpuri mult mai 
bune. Eu cred chiar într-un 3:44,0 la 
actualul stadiu de pregătire. Dacă azi 
nu era un „1500 rn" tactic și, mai 
ales, dacă n-aveam mîine și proba de 
5000 m, puteam scoate cîteva secunde 
acestui 3:48,6...".
ȘI APOI PIERAKOS ȘI MANGLARAS

Cei doi campioni balcanici de iețji 
ai Greciei, Pierakos la suliță și tMan- 
glaras la lungime, l-au obligat pe tîriă- 
ru.l care s-a oferit să ne servească 
de interpret pentru limba greacă, să 
folosească, de două ori la interval de 
cîteva minute, aceleași cuvinte de în
ceput : mulțumiri pentru buna orga
nizare a concursului, satisfacția de a 
fi concurat în fața unuii public cald 
și competent, bucuria de a constata —■ 
o dată în plus — cît de mult contri
buie aceste întreceri la dezvoltarea și 
întărirea continuă a legăturilor de 
prietenie dintre sportivii și tinerelul 
țărilor participante. „M-am simțit ca 
acasă", spunea Pierakos. Și era nes
pus de fericit că, în primul mare con
curs pe care-1 cîștigă, a doborît de 
două ori recordul țării sale. Iar Man- 
glaras regreta că s-a dezechilibrat la 
uma din sărituri, aproape de 8 metri, 
căzînd pe spate. „Recordul Greciei, 
7 m 74 cm., — a adăugat el — e însă 
în pericol..".,

IOANA PETRESCU, DIN NOU 
PE PRIMUL PLAN

încununa lă de un splendid succes, 
reapariția Ioanei Petrescu în probele 
de sprint pur a fost ieri călduros a- 
planidată. Am aplaudat-o și npi pe 
Ioana Petrescu și i-am dat cuvîntul : 
f,Sînt fericită că după semi-insuccesul 
de la sută, unde m-am clasat a treia, 
am învins azi. Arn ieșit foarte bine din 
turnantă și mulțumită rezistenței că

pătate prin antrenamentele de 400 m 
pe care le-am făcut in tot acest an 
am putut să-mi măresc treptat avansul. 
Dacă entorsa pe care am făcut-o vi
neri, la sută, nu m-ar fi jenat pe 
ultimii zeci de metri, scoteam un timp 
și mai bun. Mă simt capabilă să îm
bunătățesc încă în acest sezon re
cordul țării (24,2), stabilit recent și 
de care azi m-au despărțit doar două 
zecimi. Oricum, mă bucură nespus 
acest al șaptelea titlu de campioană 
balcanică din cariera mea sportivă".

„SIMȚEAM PERFORMANȚA"

Așa și-a început declarația Viorica 
Vicopoleanu. Și apoi a continuat : 
„Azi am simțit că pot „face record". 
Ultimele antrenamente îmi dădeau o 
încredere mai mare ca orieînd. După 
proba din cadrul Spartachiadei, n-am 
mai concurat vreo 3 săptămîni. Aveam 
ceea ce se cheamă „poftă de concurs". 
Probele ajutătoare pe care le-am sus
ținut în acest interval dăduseră rezul
tate mai mult decît încurajatoare, iar 
antrenorul meu era mulțumit de ele
mentele de tehnică. Desigur, nu-i deloc 
rău acest 6,46 dar știu că mai trebuie 
să-mi „șlefuiesc" aterizarea. Am încă 
de lucru și doresc din toată inima ca 
toți cei care m-au aplaudat azi să pri
mească de la Tokio cel puțin vestea 
unui nou record al meu...".

★
„Mi-era teamă de Vamoș. Și de a- 

ceea am itras serios azi în proba de 3000 
metri obstacole. Poate că’ și acestui lu
cru îi datorez noul meu record bal
canic. A fost o cursă destul de difici
lă, dar în plăcuta ambianță a Stadio
nului Republicii orice efort ți se pare 
mai ușor"...

Și Slavko Span s-a ridicat pentru a 
răspunde chemării microfoanelor.
* Și lui îi răpise foaia albă a carne
tului de impresii un minut-două din 
minunatul interval dintre final și pre
miere...

RADU URZ1CEANU

„O DESPĂRȚIRE ASA CUM MI-AM 
DORIT-O"...

De fapt cum și-o dorește fiecare 
sportiv. Să schimbe locul de pe stadion 
cu cel din tribună sau de pe banca an
trenorilor, după o victorie.

Am scris aceste rînduri cu gîndul la 
Florica Grecescu. Vineri seara, în me
morabila cursă a . celor 800 de metri, 
urmărind lupta atletei noastre cu pro
pria ei ființă, admirîndu-î ' dîrzenia, 
ne-ant reamintit pentru cîteva clipe de 
fetișcana care, în urmă cu 15 ani, pe 
același stadion, cucerea primii lauri 
sportivi în marea competiție de mase 
„Cupa Tineretului Muncitor".

De atunci, Florica Grecescu a condus 
cu autoritate „plutonul" semifondistelor 
noastre și și-a înscris de nenumărate 
ori numele pe lista campionilor țării, a 
cucerit pe stadioanele noastre și peste 
hotare succese de prestigiu pentru a- 
tletismul romînesc.

Vineri seara Florica a realizat cea 
mai frumoasă dintre victoriile sale, un 
strălucit final al unei bogate cariere 
sportive. Poate că nu toți spectatorii, 
care i-au dăruit cu atîta generozitate 
entuziastele lor aplauze, au știut că 
Florica făcea pentru ultima oară încon
jurul pistei de zgură a stadionului.

„Mi-ant propus să închei activitatea 
competițională și sint nespus de feri
cită că acest' moment a coincis 
cu o victorie adusă colorilor țării. 
Este clipa cînd simt nevoia să reînno
iesc mulțumirile adrese, celor care 
nii-au călăuzit pașii pe drumul perfor
manțelor, celor care au știut șă-mi risi
pească amărăciunea inirîngerii sporti
ve. Acum e rîndul metf să îndrum alți 
„pași" pe pista de zgură ! Aș încerca 
o foarte mare fericire dacă- intr-o bună 
zi, în atletismul nostru, se va vorbi și 
despre... gemenii Grecescu !“

BRAVO DJANI!

La toate marile competiții atleticei 
spectatorii își dăruiesc aplauzele tuturor 
concurenților, o recompensă meritată 
pentru efortul celui Pâre termină lunga 
cursă a maratonului, celui mai rapid 
sprinter, sau discobolului 'care-și adună 
toată forța și indeminar^a in, momentul 
final al aruncării... Dar, ca la orice 
sport „tribunele" își ati','făvoriții lor. 
Unul dintre cei care, au Cucerit repede 
simpatia spectatorilor a fost iugosla
vul Djani Kovaci. Aplauzele i-au în
soțit vijeliosul finiș și au culminat cu 
o bucurie generală în momentul cînd 
arbitrii au anunțat rezultatul de 50,9 
sec, performanță pe care, în țara noa

Atletul grec Pierakos în fața microfonului radioreporterului. De. la aceasti 
ediție a Jocurilor Balcanice sînt multe impresii de relatat

stră, n-a mai înregistrat-o decît cum 
catul alergător sovietic Iuri Lituiev.

După momentul victoriei, cînd spt 
tivul iugoslav primea felicitările... c 
versorilor, el n-a uitat să mulțumeai 
cu brațele ridicate spectatorilor din t 
bune. Pe Ungă multe amintiri plăci 
de la București, Kovaci va păstra 
siguranță și căldura celor două c 
vinte ce i-au fost adresate de mu 
spectatori: „Bravo Djani/“.

IMPRESII

• ALIAJ GANIN (R. P. Albania 
Cu acei loc șase pe care l-am ocup 
vineri în proba de 800 m, am adus c 
lorilor Albaniei un punct. Sînt foar 
bucuros.

Vreau să remarc frumusețea co 
cursului, organizarea bună și comp 
tenta spectatorilor, excelenți cunosc 
tori ai atletismului. Dintre concurer 
mi-au plăcut romînii Bloțiu și Barabi 
iugoslavii Span și Vazici și btilga 
lordanov și Bicivarov.

• MUHARREM DALKÎLIC (Turcia, 
Voi participa duminică la proba mea pr 
ferată, 5 000 m. Prevăd o luptă st’n 
să cu concurența romîni și iugosla. 
care s-ar putea încheia cu un nou î 
cord al competiției. Păcat de accident 
meu din cursa de 1 500 m, in r'âre d 
ream să joc un rol însemnat.

Apreciez calitatea organizării ca 
valoarea multor concurenți. Pînă acui 
după parcea mea, Viorica Viscopole 
nu, cu acel 6,46 m la lungime, se sii 
ează în frunte. Dar, pînă la încheieri 
Balcaniadei...

PE LOCUL 5 ÎN LUME

6,19 m, 6,22 m, 6,40 m, 6,44 >
6.46 m -— iată drumul ascendent 
Vioricăi Viscopoleanu în actualul s 
zon. O frumoasă promisiune olimpici 
Ultima sa performanță cu care a c 
cerit ieri titlul de campioană balcani) 
o recomandă printre favoritele pr 
bei de săritură în lungime la J.O. < 
la Tokio.

Campioana balcanică urcă cu 6,46 
pe locul 5 în ierarhia mondială : 
Tatiana Scelkanova (U.R.S.S.) 6,70 i 
2. Willie White (S.U.A.) 6,60 m. 
Mary Rand (Anglia) 6,56 m, 4. H» 
drun Lar.ifer (R.D.G.) 6,44! m, 5. VIf 
RICA VISCOPOLEANU (ROMÎNIJ
6.46 m, 6. Berit Toeyen (Norvegu
6,46 m, 7. Ingrid Becher (R.F.G.) 6,4 
m, 8. Helga Hoffmann (R.F.G.) 6/ 
m, 9. Helen Frith (Australia) 6,39 r 
10. Irena Kirzenstein (R.P.P.) 6,39 r

(De la stingă: Viorica Viscopoleanu (Rominia), Slavko Span-(Iugoslavia), Ioana Petrescu (Rominia), 'Andrei Barabaș (Rominia), Ana Sălăgean (Rominia) }i Christos Pierakos (Grecia) 
văzuți de Neagu Rădulescu
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Performante de valoare, noi recorduri balcanice 
și naționale-în ziua a doua a întrecerilor

Ziua a doua a întrecerilor a prilejuit 
aceleași dispute vil încheiate cu rezul
tate remarcabile care au modificat, 
uneori substanțial, recordurile națio
nale și balcanice.

EXCEPȚIONALA SERIE
A VIORICĂI VISCOPOLEANU !

. De obicei probele de alergări sînt 
cele care rețin, în cea mai mare mă
sură, atenția spectatorilor la concursu
rile atletice. Ieri însă a existat o excep
ție 1 Punctul de atracție l-a constituit 
vreme de mai bine de un ceas desfă
șurarea probei de săritură în lungime 
femei. Nu este vorba numai- de aștep
tatul „duel" dintre Diana Iorgova și 
campioana noastră Viorica Viscopo- 
leanu, ci de fiecare din cele șase să
rituri efectuate de valoroasa noastră 
a'i-etă care cu o constanță uimitoare a 
aterizat cu regularitate în jurul și... 
după „granița" celor 6,40 m. Toate să
riturile ei au fost peste cel mai bun 
rezultat al principalei sade adversare. 
Viorica a început cu 6,40 m, a conti
nuat cu 6,42 m, vestind parcă marea 
performanță a recordului pe care-1 aș
teptau tribunele. In a treia săritură a 
obținut 6,39 m. Apoi, din nou la 2 cm 
de propriul său record (6,44). In 
sfîrșit, înir-o liniște deplină, obșnuită 
în clipele de mare încordare ale Iolan-' 
dei Balaș, Viorica a pornit hotărâtă, a 
prins un prag bun, s-a înălțat cu im
petuozitate și... a aterizat acolo unde 
dorea toată lumea: 6,46 m — nou re
cord republican și balcanic, una di 1- 
ire primele performanțe mondiale ale

4. anului.
Și ca să nu se dezică de la „su- 

perconstanța" arătată, Viorica a înche
iat suita săriturilor cu 6,33 m. Această 
rigurozitate aproape matematică în 
repetarea performanțelor a reținut a- 
tenția specialiștilor care, în comenta
riile probei, au subliniat faptul că nu
mai recordmana lumii, Tatiana Scel- 
kanova, a mai avut în concursuri o a- 
semenea regularitate.

REZULTATE TEHNICE: 1. V. Vis- 
copoleanu (R) 6,44 — nou record bal- 
can și național, 2. D. Iorgova (B) 
6,24 m (la 4 cm de recordul său), 3. 
M. Lubej (1) 5,88 m, 4. M. Zafirova 
(B) 5,85 m, 5. G. Radulescu (R) 5,85 
m, 6. J. Salaj (I) 5,24 m.

VICTORIE LA... REZULTAT
EGAL

Proba săriturilor în lungime a avut 
nu numai o desfășurare dramatică (cei 
doi protagoniști Raicio Țonev și Di
mitrios Manglaras avînd în concurs 
performanțe destul de apropiate) ei și 
un final mai rar întîlnit. înaintea pen
ultimei sărituri conducea sportivul grec 
cu 7,56 m (record balcanic). Țonev 
avea notată pe foaia de arbitraj perfor-

PROGRAMUL
ÎNTRECERILOR DE AZI

ora 9,00 Pentatlon — sâitiura In lun
gime

ora 9,10 Pentatlon — 200 m 
ora 14,00 Săritură cu prăjină 
ora 16,30 Maraton (plecarea) 
ora 17,00 200 m bărbați — finală 

Aruncarea discului bărbați 
Săritura în lungime femei

ora 17,10 400 m femei — finală
ora 17,25 110 m garduri — finală

Triplu salt
ora 17,40 80 m garduri — finală 
ora 17,45 Aruncarea suliței femei 
ora 18,00 400 m bărbați finală 
ora 18,10 5 000 m
ora 18,30 4X100 m femei 
ora 18,45 4X400 m bărbați 
ora 19,00 Maraton (sosire) 
ora 19,00 Festivitatea de închidere a ce

lei de a XXIII-a ediții a J.B.A. 

manja de 7,46. In cea de a cincea să
ritură s-a produs un spectaculos echi
libru, ambii concuirenți sărind 7,67 m, 
rezultat care a rămas cel mai bun. In 
această situație victoria i-a fost atri
buită lui Dimitrios Manglaras care de
ținea rezultatul imediat următor ca 
valoare.

Slavko Span pe ultimii metri ai cursei 
de 3000 m obstacole

gfaras a dîștigat primul său titlu de 
campion balcanic.

REZULTATE TEHNICE: 1. D. Man
glaras (G) 7,67 m — rec. balcanic, 
2. R. Tonev (B) 7,67 m, 3. T. Dașkov 
(B) 7,46 nT, 4. Ad. Samungi (R) 7,34 
m, 5. N. Popovschi (R) 7,32 m, 6. M. 
Babici (I) 7,11 m.

CA Șl ÎN 1963 B ARAB AȘ 
A CÎȘTIGAT LA 1500 M

Cuplul Bloțiu—Barabaș și-a făcut 
cu prisosință datoria. Reprezentanții 
noștri au condus împreună pe prima 
parte a cursei, rezistînd unui puternic 
atac al lui Dalkîlic (care, ulterior, a că
zut și a abandonat). Apoi în lupta pen
tru întîietaiț» au intervenit, pe rînd iu
goslavii Iariez Kovaci și Simo Vazici. 
La intrareajîn ultimul tur Bloțiu sprin- 
tează puternic, dar Barabaș îl ajunge, 
îl depășește și se îndreaptă victorios 
spre firul alb de Ia sosire. Pe ultima 
porțiune a.ioursei, Bloțiu a avut de 
făcut față «Itimei tentative a lui Va
zici, căreia î-a rezistat Cu brio, menți- 
nîndu-și meritoriul loc doi care-i re
compensează eforturile.

REZULTATE TEHNICE: T. A. B.i- 
rabaș (R) 3:48,7, 2. C. Bloțiu (R) 
3:49,4, 3. S. Vazici (I) 3:49,5 4. S. 
Florov (I) ,3:49,6. 5. G. Mesimertz’s 
(G) 3:50,0,, 6. 1. Virvilis (G) 3:50,3.

VICTORIE CLARĂ LA 200 M
FEMEI

La masă presei, înaintea startului, 
ziaristul Luncer, care este soțul cam
pioanei iugoslave Olga Sicovec, a fă
cut un p: lostic în care o indica vic
torioasă ha pe soția sa, așa cum ne-am 
așteptat, c i pe Ioana Petrescu... Des
fășurarea finalei acestei probe i-a con
firmat în totul previziunea. Firește, 
spre marea bucurie a tuturor specta- 
.torilor. Ioana Petrescu a dominat net 
întreaga cursă obținînd o victorie ca
tegorică. Remarcabilă comportarea mi
cuței. noastre sprintere Ecaterina Cheșu.

REZULTATE TEHNICE: 1. I. Pe
trescu (R).>24;4, 2. V. Kolarova (B) 
24,8, 3. Ec. Cheșu (R) 24,9, 4. O.

Sicovec (I) 24,9, 5. S. Kerkova (B) 
25,3, 5. J. Djanih (1) 25,6.

ANA SÂLAGEAN A REINTRAT 
TN POSESIA TITLULUI

Cîștigătoare la primele șase ediții 
ale J.B. feminine, Ana Sălăgean a fost 
învinsă însă anul trecut la Sofia. De 
data . aceasta ea și-a luat o frumoasă re
vanșă obținînd, chiar din prima arun
care, rezultatul de 16,31 m (record 
balcanic) cu care a cîștigat întrecerea, 
în afara acesteia ea a mai avut încă 
trei aruncări peste 16 ml 16,16 m de 
două ori și 16,22 m.

REZULTATE TEHNICE: 1. A. Să
lăgean (R) 16,31 m — rec. balcanic, 
2. I. Hristova (B) 15,88 m, 3. M. Cior- 
bova (B) 15,70 m, 4. A. Gurău (R) 
15,20 m, 5. K. Sporer (I) 13,84 m, 
6. M. Kacici (1) 13,39 m.

SURPRIZA LA SULIȚĂ 
BĂRBAȚI!

Să fim sinceri scontam o victorie a 
sulițașilor noștri. Nu știam însă a cui 
avea să fie: Bizim sau Popescu ? Re
zultatele din anul acesta îi îndreptă
țeau — pe amîndoi —să aspire la pri
mul loc. Ei n-au reeditat însă succe
sele anterioare de la Balcaniadă. A- 
ceasta nu scade cu nimic din meritul 
învingătorului, atletul grec Christos 
Pierakos care a avut și bucuria de 
a fi întrecut recordul țării sale. Victo
ria lui Pierakos se înscrie printre ma
rile surprize ale întrecerilor actuajei 
ediții ale Jocurilor Balcanice.

Manglaras (stingă) și Țonev au furnizat o luptă palpitantă la săritura în
lungime bărbați

REZULTATE TEHNICE: 1. Ch. Pîe- CAMPIONUL CELOR 10 PROBE
rakos (G) 77,30 — nou record grec, 
2. Gh. Popescu (R) 76,90 m, 3. Al. Bizim 
(R) 73,64 m, 4. B. Miletici (I) 72,40 
m, 5. P. Galici (I) 71,50 m, 6. M. 
Dicev (B) 70.50 m.

SLAVKO SPAN A CONFIRMAT 
AȘTEPTĂRILE

Recordmanul iugoslav, cu 8:35,3, se 
înscrie în acest an printre cei mai 
rapizi alergători din lume pe 3000 m 
obstacole. In mod firesc el întrunea 
unanimitatea pronosticurilor. De la 
plecare Span s-a ‘instalat în fruntea 
celor nouă concurenți și a condus cu 
autoritate cursa, cărera i-a imprimat 
o trenă rapidă. O bună parte din dis
tanță „umbra" sa a fost Zoltan Vamoș. 
Acesta n-a putut rezista însă acestui 
tempou. și pî.nă fa urmă a și aban
donat.

In schimb, Victor Caramihai a făcut 
o cursă cura joasă și a pierdut locul doi 
numai pe ultima porțiune a distanței, 
când a. fost surprins de finișul îiiipfesioi 
nant al iugoslavului Kokici.

REZULTATE TEHNICE: 1. S. Span 
(I) 8:44,8 — rec. balcanic, 2. I. Kokici 
(I) 8:51,6, 3. V. Caramihai (R) 8:53,4, 
4. I. Peev (B) 8:54,2, 5. C. Onel (T) 
8:56,0, 6. K. Todorov (B) 9:01,2.

CVARTETUL BULGAR 
ÎNVINGĂTOR LA 4X100 M

Cu puține zilei în urmă sprinterii 
bulgari înregistraseră, la Sofia, un va
loros record de 40,0 secunde. Cu a- 
eeastă carte de vizită ei s-au prezentat 
fa București ca favoriți ai probei de 
ștafetă.

Arătînd o tehnică a schimburilor 
foarte bine pusă Ta punct, care dubla 
omogenitatea formației și valoarea in
dividuală a fiecăruia din cei patru 
sprinteri, ștafeta bulgară a cîștigat 
clar.

Băieții noștri au luptat pentru a ob
ține un timp cît mai bun, dar schim
burile n-au ajuns încă la acea precizie 
de „ceasornic" care să-i apropie de 
marile performanțe.

REZULTATE TEHNICE: 1. Bulga
ria (Bîcivarov, Vălov, Gluhcev, Trăi
tor) 40,2 — record balcanic; 2. Ro- 
mînia (Popescu, Zamfirescu, Jurcă, 
Stamatescu) 40,6, 3. Grecia (Voiatzis, 
Ntartaidis, Hatziemanue), Georgopou- 
los) 41,6, 4. Albania (Guri, Kraja, Bal- 
luku, Stefanllarf) 42,7 — record ega
lat, 5. Turcia (Serefoglu, Alasam, 
Akgiin, Sosan) 43,0. Echipa Iugosla
viei a abandonat.

Proba probelor, decatlonul și-a de
semnat aseară, în lumina reflectoare
lor, campionul Balcaniadei anului 
1964. întrecerea începută încă de vi
neri dimineață a prilejuit una dintre 
cele mai frumoase victorii ale atleților 
noștri la această competiție. Rareori 
ne-a fost dat să asistăm la o luptă 
alît de strânsă ca cea pe care am a- 
plaudat-o cu toată căldura în finalul 
de ieri seară. Recordmanul nostru 
Curț Socol se afla după cele cinci pro
be ale primei zile pe locul patru. Un 
accident la gleznă l-a stînjenit în rea
lizarea unor rezultate mai bune și a 
transmis în tribune regretul că, după 
toate probabilitățile, Socol va lipsi din 
grupul fruntașilor.

Pentru cei care n-au știut nimic 
despre accidentul lui Socol, evoluția 
Tui de sîmbătă a fost pe deplin fireas
că. Să spunem însă că în lupta care 
l-a condus spre podiumul învingători
lor decatlonistul nostru a învins nu 
numai un foarte valoros adversar dar 
și propria-i durere fizică. A făcut-o cu 
o voință remarcabilă, cu o dăruire

Deși accidentat, Curt Socol a triumfat 
in marea luptă a decatlonului. Iată-l 
în timpul probei de aruncare a suliței

pentru care, la sfîrșitul ultimei probe, 
spectatorii l-au ovaționat ca pe un 
mare campion.

Este greu să urmăm drumul celor 
zece probe. Ne vom opri la momentul 
culminant al întrecerii, probele de arun
carea suliței șl 1500 m. Pînă atunci 
pe primul Ioc se afla Mirko Kolnic, cu 
un avantaj substanțial de peste 400 de 
puncte. La suliță, Socol a redus din 
handicap, urmînd ca 1500 m să-l de
cidă pe învingător. Pentru a obține 
victoria atletul nostru trebuia să-l în
treacă pe Kolnic, dar nu cu un... 
piept, ci cu 20 de secunde întregi și cu 
un timp cît mai bun. Socol a făcut a- 
pel la ultimele resurse de energie și 
luînd startul în prima serie a obți
nut 4:37,4, cel mai bun timp reușit pe 
această distanță de un decatlonist ro- 
mîn. Totalul punctelor: 7282 — nou 
record republican și balcanic. Incerti
tudinile continuau însă... Kolnic a por
nit în seria a treia. Deși a făcut efor
turi lăudabile totuși n-a putut înde
părta pericolul celor... 20 de secunde 
și a încheiat cursa în 5:03,7 cu un 
punctaj general de 7267 p. Remarca
bilă și comportarea celui de al doilea 
reprezentant al nostru, Vasile Mure- 
șanu, căruia i-a lipsit puțin ca să tota
lizeze 7000 puncte.

REZULTATE TEHNICE: I. C. So
col (R) 7282 p — nou record, 2. M. 
Kolnic (I) 7267 p, 3. V. Mureșanu 
(R) 6918 p, 4. F. Vravnik (1) 6869 p,
5. F. Assariotis (G) 6113 p, 6. G. Ka- 
vouras (G) 5966 p.

FINALELE ACESTOR PROBE
LE VOM URMĂRI ASTĂZI I

Ieri s-au desfășurat cîteva serii ale că
ror întreceri finale figurează pe progra
mul zilei de astăzi. Iată-ipe cei 6 atleți 
calificați la: 200 METRI: Zamfirescu 
(R) 21X Gluhcev (B) 21,8, llatzima- 
nuel (G) 22,0; Vălov (B) 21,7, Jurcă 
(R) 21,8, Karasi (I) 21,8; 400 METRI: 
Valeev (B) 47,9, Stanovnik (I) 48,7, 
Cevik (T) 49,3; Jurcă (R) 48,4, Re- 
goukos (G) 49,0, Kovaci (I) 49,4; 
110 M GARDURI: Marsellos (G) 14,2, 
Sahiner (T) 14,6, Macovei (R) 14,6, 
Bojinov (B) 14,6, Petrușici (I) 14,9, 
Suciu (R) 15,1; 400 M FEMEI: Mari- 
cici (I) 58,9, Stancu (R) 59,1, llieva 
(B) 61,0, Farkas CI) 57,8, Lukova (B) 
59,2, Cheșu (R) 59,7. De remarcat 
că în cadrul seriilor la această probă 
concurentele Moka (Albania) •— 60,4 
sec. și Katsikadelis (Grecia:) — 60,5 
sec. au stabilit noi recorduri naționale.

După 3 probe la PENTATLON si
tuația este următoarea: 1. Stamejcici 
(I) 2825 p, 2. M. Pândele (R) 2749 p, 
3. Vîrbanova (B) 2709 p, 4. Mrinjek 
(I) 2636 p, 4 Dimitrova (B) 2552 p,
6. M/Iliu'ăȚR) 2546 p.

ROMEO VILARA 
DAN GIRLEȘTEANU

Fotografii de: V. BAGEAC, 
T. CH1OREANU și T. ROIBU



Azi se țncheie campionatul european 
de baschet feminin

Victorie de prestigiu la Dresda

U.R.S.S. și Bulgaria se intilnesc pentru locurile 1-2, 
Romînia și Cehoslovacia pentru locurile 3-4

Prin telefon de la trimisul nostru special, MIRCEA TUDORAN
mană — Iugoslavia 61—55 (28—26; 
53—53) 1; Polonia — Ungaria 66—50 
(32—23); turneu pentru locurile 1—4; 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 63—43 
(33—21).

Titlul de campioană a Europei, ca 
și celelalte locuri ale clasamentului, vor 
fi stabilite duminică prin disputarea 
următoarelor meciuri: Iugoslavia — 
Ungaria (locurile 7—8), R.D. Germa
nă — Polonia (locurile 5—6), Romî
nia — Cehoslovacia (locurile 3—4), 
U.R.S.S. — Bulgaria (locurile 1—2).

BUDAPESTA 12 (prin telefon). 
După o zi de odihnă binevenită, în 
care toate echipele au făcut o agrea
bilă plimbare pe Dunăre, cam-piona- 

i tul european feminin de baschet a 
l continuat azi cit partide deosebit de 
I importante pentru clasamentul final.
Una dintre acestea s-a desfășurat în
tre reprezentativa țârii noastre și cea 
a Bulgariei, în luptă amîndouă pentru 
unul din primele patru locuri. Arăttnd 
aceeași bună pregătire tehnică și tac
tică. echipa Bulgariei și-a păstrat au
reola de neînvinsă — pînă acum, — 
cîștigînd cu 66—44 (28—23). începu
tul partidei nu anunța însă această di
ferență categorică, pentru că baschet
balistele noastre au început foarte bine. 
Ele au condus cu 13—9 (min. 7) și 
15—11 (min. 9), pentru ca în minutul 
următor să fie conduse cu 16—15. Bine 
angajată de coechipierele sale, Borisova 
nu a ezitat niciodată și a înscris coș 
după coș. In același timp, loviturile li
bere erau transformate aproape fără gre
șeală. Totuși, echipa noastră nu a fost în
trecută decît la sfîrșitul primei repri
ze, cînd adversarele s-au distanțat. 
După pauza, romîncele se comportă 
diametral opus fața de prima repriză 
și vedem că, după opt minute, Bul
garia a înscris 17 puncte, fată de nu
mai 4 ale formației romîne. Reprezen-

tativa Bulgariei a jucat în continuare 
bine și a obținut o victorie clară. Sco
rul a’ fost realizat de: Voinova 20, 
Vasilieva 1, Kuzova 3, Gospodinova 
15, Borisova 25, Manikova 2 pentru 
Bulgaria; Haralambie 1, Niculescu 10, 
Spiridon 7, Ivanovici 1, Ferenczi 8, 
Vasilescu 6, Gheorghe 2, Racoviță 9 
pentru Romînia. Au arbitrat Velkey 
(Ungaria) și Pitlioud (Elveția).

In celelalte partide s-au înregistrat 
următoarele rezultate; pentru locurile 
9—10: Italia — Franța 50—43 (31-21); 
turneul pentru locurile 5—8: R.D. Ger-

Primii oaspeți la Balcaniada de baschet

Reprezentativa Greciei— 
pentru prima oara în (ara noastră
Cursa de Atena a adus aseară la 

aeroportul Băneasa primii oaspeți ai 
campionatului balcanic de baschet mas
culin. Este vorba de echipa Greciei, 
care — interesant de subliniat — se 
află pentru prima oară la noi în țară.

Imediat după sosire, jucătorii greci au 
început să se intereseze de... viitorii ad
versari. Grija lor este oarecum justifi

Turneul internațional de volei 
de la Constanța

CONSTANȚA 12 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Astâzi, în primul meci 
al turneului international feminin de 
volei ce se desfășoară aici, reprezentati
va Cehoslovaciei a reușit, după 120 de 
minute de joc de bună calitate, un va
loros rezultat, înirecînd cu 3—2 (3—15, 
15—5, 15—8, 8—15, 16—14) echipa 
R.D. Germane. Au arbitrat Mușat fi 
Covaci (R.P. Romînă).

în meciul vedetă echipa R.P. Polone 
a obținui victoria în fata selecționatei 
R.P. Romine cu 3—1 (15—13, 12—15, 
15—7. 15—11),după 105 minute de joc. 
Voleibalistele noastre au început bine 
meciul și au continuat astfel timp de 
două seturi- în această perioadă echipa 
a practicat un joc mult ameliorat in 
atac. în ceea ce privește varietatea ac
țiunilor, mingile puse sau liftate, din 
păcate însă ca și în partida din prima 
etapă, echipa noastră a vădit ace
leași lacune la capitolul, defen
siv, blocajul grupîndu-se cu întîrziere, 
iar dublajele functionînd defectuos, în 
special prin retragerea prea în spate 
a centrului doi.

Au jucat formațiile î
ROMÎNIA : Ivănescu, Vanea, Golo- 

șie, Popescu, Mocanu, Chezan (Colce- 
riu, Todorovschi, Florescu, Lăzeanu).

POLONIA: Sliwca, Marko, Czai- 
kowska, Cordaczuk, Jaktibowska, Rut- 
kowska (Golimowska, Ledwig, Busz).

A arbitrat cu scăpări, care n-au in-
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fluențat rezultatul, Prilozny (R.S.C.) a- 
jutat de Nicolau (R.P.R.).

înaintea ultimelor jocuri .programate 
duminică (Romînia—R.D.G’., Polonia— 
Cehoslovacia) clasamentul turneului 
este următorul: Polonia, Cehoslovacia, 
Romînia, R.D. Germană.

CONSTANTIN FAUR

cată, dacă ținem seama că echipa elenă 
a furnizat anul trecut surpriza compe
tiției, clasîndu-se pe locul doi înaintea 
Bulgariei și Romîniei. Mai liniștit este 
doar uriașul Georges Trontzos, care e 
convins de faptul că la cei 2,15 m ai 
săi nu are nici un adversar...

„Obiectivul nostru principal — ne-a 
declarat antrenorul Phedon Matheu 
este calificarea pentru „europene". De
sigur ne va fi greu să învingem Iugo
slavia sau Romînia, dar după părerea 
mea, lupta pentru locul III este des
chisă. Am adus o echipă cu jucători ex
perimentați (Amerikanos, Kondvouni- 
sios) dar și cu bascheibaliști tineri, 
plini de temperament (Barlas, Vasilia- 
dis, Politis, Panayotarakos), Săptămina 
trecută, intr-un meci de verificare, am 
iniUnit selecționata militară a Franței 
(cîștigătoarea turneului internațional de 
la Damask) pe care am invuts-o cu 
74—5S. Sper că ne vom atinge țelul 
propus".

înotătorii juniori au realizat noi recorduri
finalele campiona

te înot pentru ju- 
au avut și ieri o 
reflectată în recor-

Participanții Ia 
telor republicane 
niori și junioare 
comportare bună, 
duri și alte rezultate remarcabile în
registrate atît în serii, cît și în finale. 
Recordmanii zilei sînt Cristina Bala
ban : 1:12,9 la 100 m spate — record 
de senioare și junioare eat. I (v.r. 
1:13,6 — Cristina Balaban) ; Vladimir 
Moraru : 2:32,2 la 200 m fluture — 
record de juniori cat. I (v.r. 2:34,4
— N. Tat) ; VI. Belea 1:15.3 — re
cord de copij Ia 100 m spate și 
Dorina Mezinca; 1:27,5 la 100 in 
spate — record de fetițe (v.r. 1:29,1
— Dorina Mezinca). Excelent este și
rezultatul lui Vasile Costa la 200 m 
bras : 2:39,7. Cîștigătorii probelor :
200 m fluture juniori I : VI. Morarii 
(C.S.S.) 2:32,2; juniori II: Z. Giurasa 
(S.S.E. Reșița) 2:55,4 ; 100 m spate 
junioare 1 : Cristina Balaban (Dina-

întrecerilor

E ATLETISM. Stadionul Republicii (de
E osa 9 și 14) ediția a XXIlI-a a Jocuri-
E lor Balcanice,
: FOTBAL. Stadionul Giulești, ora 9 :
E Rapid — Progresul (formațiile de re-
E zervă); ora 10.45: Rapid — Progresul
E (joc amical); teren Politehnica (fost
: C.A.M.), ora 16.30: Știința București —
E Știința Galati (cat. B); teren Veseliei,
- ora 10: Dinamo Victoria — Rapid Mizil
~ (cat. C).
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sportive din Capitală

la

ÎNOT. Ștrandul Tineretului, de la ora 
10 și 17: finalele campionatului de ju
niori și întîlnirea Steaua — Flota Gdy
nia.

SCRIMA. Sala Dinamo, de la ora 8.3C: 
meciul R. P. Romînă — R.S.S. Ucrai
neană (echipe — toate probele).

ȘAH. Sălile Progresul (str. Lipscani 
14) și Banca de Investiții (str. Doamnei 
4), de la 16.30: semifinalele campiona
tului republican masculin (la .Progre
sul’ — grupa a Il-a, la .Banca' — 
grupa I).

HANDBAL. Teren Giulești, ora 9..30: 
Confecția __  Știința Cluj (f); ora 10.30:
Rapid — S.S.E. Timișoara (f); ora 11.45: 
Rapid — C.S.M. Reșița (m) Teren Di
namo, ora 13.30: Electromagnetica — 
Favorit Oradea (f); ora 14.30: Steaua 
— Voința Sighișoara (m); ora 15.45: 
Dinamo — Știința Petroșeni (m) — jocuri 
din campionatele republicane.

RUGBI. Parcul Copilului, ora 8.30 : 
Gloria — Știința Petroșeni; ora 10.30 : 
Grivița Roșie — Rulmentul Bîrlad; ora 
11.30: Steaua — Dinamo — meciuri din 
campionatul republican, cat. A.

CĂLĂRIE. Velodromul Dinamo, ora 10: 
„Cupa Dinamo“.

CANOTAJ ACADEMIC. Lacul Snagov, 
ora 10.30: concursul internațional .Re
gata Snagov“.

mo) 1:12.9 ; junioare II : Eugenia Bo- 
Iczatu (S.S.E. nr. 1) 1:19,8; 200 m 
bras juniori I : V. Costa (S.S.E. Ti
mișoara) 2:39,7; juniori II: A. Șop- 
terean-u (C.S.S.) 2:42,8 ; 100 m spate 
juniori I: Al. Bota (C.S.S.) 1:09,8; 
juniori II; C. Lungu (CJS.S.) 1:13,6; 
100 m bras junioare I : Maria CIos 
(Mureșul) 1:25,0; junioare II: Cristina 
Stănescu (Dinamo) 1:28,2 ; 400 m li
ber juniori I ; VI. Moraru (C.S.S.) 
4:45,0 ; juniori II; A. Moraru (S.S.E. 
nf. 1) 5:19,0 ; 400 m liber junioare I: 
Cristina Balaban (Dinamo) 5:19,2 ; ju
nioare II : Gabriela Talpan (C.S.S.) 
5:39,6. Ultimele probe au loo azi la 
ștrandul Tinerelului.
STEAUA - FLOTA GDYNIA 7—2
'Din cele șase probe desfășurate ieri 

în cadrul întîlnirii de înot Steaua — 
Flota Gdynia, sportivii bucureșteni au 
cîștigat patru astfel că, adăugind cele 
trei victorii de vineri, scorul a deve
nit 7—2 în favoarea lor. Iată rezul- 
tele : 400 m liber băieți : 1. M.
Căprărescu 4:48,2 ; 2. Z. Woiceliowszki 
5:08,9 ; 200 m fluture băieți ; 1. E. 
A'oicu 2:29,7; 2. W. Pstrokonszki
2:41,9 ; 100 m spate fete : 1. Danuta 
Roszezynialska 1:18,6; 2. Eugenia Bo- 
tezatu 1:20,6; 200 m bras băieți: 1. 
J. Klukowski 2:45,7 ; 2. Al. Schmalt- 
zer 2:47,0 ; 100 m spate băieți: 1. M. 
Potoceanu 2:32,8 ; 2. W. Boruszak
2:46,8 ; 400 m liber fete : 1. Mariuca 
Rotaru 5:37,0 ; 2. Barbara Dondalska 
6:06,6. Concursul se încheie astăzi.

De la I. E. B, S.
Pentru focurile Balcanice de atletism de astâzi — ultima zi din cadrul ediției a 

XXIII-a — de pe stadionul Republicii, biletele se găsesc Ia Casele din' str. Ion Vidu, 
Pronosport cal. Victoriei nr. 2/ agenția C.C.A. bd.'6 Martie, stadioanele „23 August", 
llenublicîi, Dinamo și Giulești.

Dupq-amiază biletele se găsesc numai la stadionul Republicii.
Aceleași case vînd bilete și abonamente pentru Campionatul Balcanic de baschet 

(m) din 13—20.IX de la sala Floreasca. ?
Începînd de miine toate casele de bilete vînd și pentru întîlnlrea de fotbal

RAPID — SPARTAK PLOVDIV de miercuri IB.tX de pe stadionul „23 August”.
--ÎH Î '. , - . . -
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La box, „secunzii" noștri au învins echipa 
R. 0. Germane cu 6-4!

Boxerii din selecționata secundă a 
țării noastre au evoluat vineri seara 
în orașul Dresda, unde au avut de sus
ținut o dificilă partidă cu reprezentativa 
similară a R. D. Germane, în compo
nența căreia au intrat patru pugiliști 
care vor reprezenta această țară la 
J. O. de la Tokio (Babiasch, Poser, 
Schultz, Schlegel). Răsturnînd toate 
pronosticurile „secunzii" noștri au în
vins puternica formație a țării gazdă, 
cu scorul de 6—4 1 Victoria selecționatei 
noastre B este și mai valoroasă decît 
cea realizată de prima garnitură a 
țării noastre, vineri seara, la Bucu
rești. Tinerii noștri reprezentanți nu 
s-au lăsat impresionați de valoarea și 
pronosticurile favorabile gazdelor și au 
luptat cu o ambiție rar întîlnită pentru 
victorie. Primul meci a constituit și

prima surpriză neplăcută pentru gazde! 
Davidescu l-a învins la» puncte pe „o- 
limpicul" Babiasch, boxer cu o mare 
experiență a ringului. Reprezentativa 
R. D. Germane a luat însă imediat con
ducerea. Poser l-a întrecut prin aban
don pe Covaliov, Schultz l-a învins la 
puncte pe Crudu, iar Seifert pe Vanea. 
La ușoară, Ion Dinu l-a obligat pe 
Stiller să abandoneze, iar la semimij- 
locie Covaci l-a învins pe Blume, resta
bilind echilibrul. Luăm imediat condu
cerea prin victoriile realizate de Mîrza 
asupra lui Constantin și de Mihai Ma- 
riuțan asupra lui Graff. La semigrea, 
Schlegel l-a depășit pe Nicdau iar la 
ultima categorie, Gheorghioni l-a învins 
la puncte pe Moesring, stabilind astfel 
scorul final de 6—4 pentru echipa R. P. 
Romîne.

Concursul internațional 
de scrimă de la Dinamo

Sîmbătă a 
mo concursul 
dintre trăgătorii romîni și cei ai R.S.S. 
Ucrainene.

In cea de a treia probă a concursu
lui, spada, victoria a revenit, .după un 
disputat turneu final, trăgătorului u- 
crainean Iosef Vîtebski, neînvins. Iată 
și ordinea celorlalți 
ceasta '" *
3. St. 
(3 v);
nescu
C. Țintea (1 v).

In ultima probă din cadrul turne» 
elor individuale, pe planșe s-au pre
zentat sabrerii. Asalturile, care au fost 
de bună calitate, au dat cîștig de

continuat în sala Dina- 
internațional de scrima

probă : 2. R. 
Moldanschi (4 
5. 1. Puteatin 

(3 v); 7. Gh.

concurgi®______’ț a"
Safronov (4 v); 
v); 4. E. Husar 
(3 v); 6. D. lo- 
Cristof (2 v); 8.

cauză, pînă la urmă, trăgătorilor ro- 
mîni T. Mureșanu și D. Mustață care 
au acumulat cîte 5 victorii. Pentru 
desemnarea cîștigătorului turneului ; 
fost necesar un asalt de baraj. Incon
testabil mai bine orientat tactic, 1. 
Mureșanu a cîștigat cu 5—3.

în acest fel, clasamentul turneului 
final de sabie se infățișează astfel: 
1. T. Mureșanu 5 v (d.b.); 2. D. Mus
tață 5 v (d.b.); 3. Ev. Cerepovski 4 
v.; 4. V. Arderihin 4 v; 5. O. Vintilă 
3 v; 6. C. Nicolae 3 v; 7. V. Kaida- 
novici 2 v; 8. H. Bădescu 2 v.

Duminică va avea loc meciul pe e- 
chipe. Programul este următorul: ora 
9: floretă băieți; ora 11: floretă fete; 
ora 16: sabie; ora 17,30: spadă (t. st.).

Deși Steaua conduce cu 3-0.La Londonderry trebuie jucat ca și cum ar ii primul meci
Așadar, debut bun al echipelor noa

stre de fotbal în competițiile europene 
inter-cluburi. Petrolul a învins 
plasare pe Goztepe, la Izmir, 
vedem cum ar mai putea 
ficarea în etapa următoare 
Orașelor Tîrguri". Rapid, 
la egalitate la Plovdiv, a 
în mod practic — finala 
balcanic la un singur meci 
rești, 
Iar Steaua a debutat 
mai mare amploare 
cu un confortabil 
Derry City.

Scorul realizat de 
mai mare cu care a cîștigat pînă acum 
o echipă romînească într-o asemenea 
competiție. In legătură cu această 
victorie publicăm două declarații ale 
oaspeților: Malcolm 
trimis special al lui 
graph": 
Chiar 
City 
rarea 
la al 
o ezitare inexplicabilă) superioritatea 
de ansamblu a jucătorilor de la Steaua 
este just concretizată în diferența de 
3 goluri. Mai mult chiar, mă temeam

în de
și nu 

rata cali- 
a „Cupei 
terminînd 
redus — 
Turneului 
la Bucu- 

în care păstrează prima șansă, 
în competiția de 
„Gupa Cupelor* 
3—0 asupra lui

militari este cel

Brodie, ziarist, 
„Belfast Tel-e- 

cîștigat meritat.„ Romînii au 
dacă golurile primite de Derry 

erau evitabile (la primul, apă- 
noastră s-a oprit nepermis iar 
treilea portarul Mahon a avut

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
• La Varna a început campionatul eu- î 

ropean feroviar feminin de volei, la care 
participă selecționate din 7 țări. In primul 
meci al campionatului, echipa R. P. Romîne
a învins cu 3—0 (15—2; 15—3; 15—2) 
selecționata R. D. Germane U.R.S.S. a în
trecut cu 3—0 pe R. P. Bulgaria, R. P. Po
lonă cu 3—0 pe R. P. Ungară.

• Cu , două runde înaintea încheierii 
turneului internațional de șah de la Soci, 
în clasament conduce maestrul sovietic 
Krogius cu 10 puncte din 13 posibile. In 
runda a 13-a, Krogius a făcut remiză cu 
Forintos (R.P.U.), Gheorghiu l-a învins pe 
Uitumen (R. P. Mongolă) și Bondareski a 
cîștigat la Garcia. S-au dat remiză parti
dele Antosin — Holmov și Barcza — Nej- 
metdinov.

• Fostul campion mondial de box la cat. 
mijlocie, Dick Tiger (Nigeria), și-a făcut 
reintrarea la Cleveland, întîlnindu-1 pe a- 
mericanul Don Fullmer. Dick Tiger a obținut 
victoria la puncte la capătul a 10 reprize
• Cea de-a treia rundă a turneului 

pretendentelor la titlul mondial de șah a
j.cuprins , multe partide importante în care 
victoria s-a decis prin combinații specta
culoase. Șahista iugoslavă Lazarevicl a

P- » ; 

învins-o pe compatrioata sa Nedelkovici 
în 30 mutări după două sacrificii de turn 
și nebun. Maestra internațională Ludmila 
Borisenko a suferit prima înfrîngere de la 
începutul turneului, în partida cu ceho
slovaca Eretova. Margareta Teodorescu în
tr-o variantă a apărării - siciliene n-a pi^tut 
rezista atacului pieselor negre conduse de 
maestra Kușnir și a pierdut ila mutarea 
35-a. S-a terminat remiză partida dintre 
Ivanova și Gresser.

» Au continuat meciurile turneului 
internațional de tenis de la Forest Hills, 
în sferturile de finală ale probei mascu
line Mc Kinley (S.U.A.) l-a învins cu 
13—11; 9—7; 6—1 pe Roger Taylor 
(Anglia). Emerson (Australia) l-a eli
minat cu 13—11 ; 8—6; 6—2 pe Roche 
(Australia). La femei, Maria Bueno 
(Brazilia), cîștigătoarea Concursului de 
la Wimbledon, a dispus cu 6—4 ; 6—1 
de Robyn Ebbern (Australia). Carele 
Hawks (S.U.A.) a întrecut-a cu 7—5; 
2—6 ; 8—6 pe Haydon (Anglia)!
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— în timpul reprizei secunde —v că 
ne vom întoarce la Londonderry cu 
un deficit de goluri și mai sever. Mi-a 
plăcut tehnica ridicată a romînilor, 
jocul lor purtat într-un ritm constant 
susținut, incisivitatea atacurilor lor. 
Dintre jucătorii echipei gazdă i-am re
ținut pe atacanții Pavlovici și Avram, 
pentru viteză și pătrundere și pe sto
perul D. Nicolae, atent și sobru“.

Managerul echipei, Willie Ross, 
oarecum afectat de faptul că jucătorii 
săi n-au reușit să mențină diferența 
de un gol existentă cu 22 de nujiute 
înainte de final, se consola cu g’-.Jdjiil 
că, la urma urmelor, față de domi
narea bucureștenilor din repriza se
cundă și ocaziile de gol avute de ei, 
scorul de 3—0 este... satisfăcător pen
tru echipa sa. „A’e va fi foarte greu 
să cîștigăm la 4 goluri în fața unei 
formații echilibrate, omogene, cum e 
Steaua, dar sperăm totuși intr-un al 
treilea meci. Formația noastră este 
ceea ce se numește un „home-teamli, 
o echipă care joacă foarte bine acasă 
și de aceea nu ne putem considera 
de pe acum eliminați^. Așadar, Steaua 
va avea miercuri un joc dificil, în 
ciuda faptului că îl începe de la sco
rul de 3—0 în favoarea sa. Militarii 
au însă toate șansele să rămînă în 
avantaj și după viitoarele 90 de mi
nute ale întîlnirii lor cu Derry City. 
Ea constituie o echipa echilibrată, mai 
tînără 
dotată

Este 
Stea.ua
riozitatea, să uite că 
cu 3—0 și să joac^ 
ca și cum acolo s-ar 
întîlnire. Concentrarea
rare, simplificarea acțiunilor în atac, 
unde nici o acțiune nu trebuie iroiită 
din lipsă de atenție sau insuficientă 
concentrare, „căutarea" cu insistență a 
porții și mai ales, o putere de- luptă 
care să „tamponeze" de la bun în
ceput elanul cu care vor ataca gazdele, 
iată cîteva din „atout"-uriie cu care 
Steaua poate să cîștige miercuri cali
ficarea sa în turul următor al „Cupei 
Cupelor", performanță așteptată de 
toți iubitorii fotbalului de la noi.

decît eea irlandeză, mai bine 
tehnic.
însă necesar ca jucătorii de Ia 
să abordeze jocul cu toată se- 

de fapt conduc 
la Londonderry 

disputa prima 
maximă în apă-

R. U.
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