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A JOCURILOR BALCANICE DE ATLETISM
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

TABLOUL DE ONOARE
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La încheierea
• •unei tradiționale competiții

A luat sfirșit și.ziua a treia. Ultima. 
Ne-am despărțit cu regret de atleții 
Balcaniadei, de ospitalierul și fami
liarul stadion al Republicii. Dar păs
trăm ca noi amintirea unei lupte spor
tive minunate, a recordurilor prezente 
aproape in fiecare probă și a biruinței 
repurtate de culorile romînești la 
această a 23-a ediție.

Succesul nostru a fost cum nu se 
poate mai bine punctat de un fapt

campion balcanic pe 1964. eleganța 
cu care a trecut obstacolele, cursei de 
110 metri garduri, Georgios Marsellos, 
tînărul care a avut onoarea de a purta 
Racăra olimpică în primul schimb al 
uriașei ștafete cu linie de sosire la 
Tokio.

In răstimpul probelor glodurile spec
tatorilor părăseau stadionul... pentru a 
face mai ușoară singurătatea alergăto
rului de cursă lungă. Constantin Gre-

Stimați oaspeți,
Dragi prieteni sportivi,
După trei zile de frumoase și prietenești întreceri sportive, încheiem 

astăzi cea de a 23-a ediție a Jocurilor Balcanice de atletism, competiție 
care, prin întreaga ei desfășurare, a constituit un deplin succes.

Am avut prilejul să admirăm cu această ocazie buna pregătire a 
concurenților, dîrzenia cu care ei au luptat pentru victorie și dorința vie 
a fiecăruia de a obține rezultate cit mai valoroase. Spre satisfacția tutu
ror, eforturile atleților au fast încununate prin realizarea a 22 recorduri 
balcanice și 21 recorduri naționale.

Ne bucurăm — de asemenea — din toată inima că desfășurarea aces
tei tradiționale întreceri sportive a contribuit la întărirea legăturilor de 
P' 'etenie, care unesc tineretul din țările balcanice. Vreau să mulțumesc 
iu. bitrilor, oficialilor și tuturor celor care și-au adus aportul la buna des
fășurare a acestei competiții.

Tuturor vă doresc deplin succes în
DECLAR ÎNCHISĂ CEA DE A 2?-A

CANICE DE ATLETISM !

entuziasm general, s-a desfășurat fes
tivitatea de închidere a celei de a 23-a 
ediții a Jocurilor Balcanice de Atle
tism.

Participant ii s-au aliniat din nou pe 
gazon. Echipelor R.P. Romîne le-au 
fost înmuiate cupele de campioni bal
canici pe anul 1964, care consfințesc 
acest nou succes al sportului nostru.

Tov. Aurel Duma, președintele 
UCES. a rostit cuvintul de închidere. 
Silit coborile de pe catarg drapelele 
de stat ale celor 6 țări participante. 
Minunatele întreceri atletice găzduite 
de capitala țării noastre s-au încheiat- 
Vor stărui multă vreme ecourile aces
tei competiții tradiționale. Se vor face 
comentarii, statistici, bilanțuri ale per
formanțelor și recordurilor. Cel mai 
valoros dintre rezultate va rămine, 
însă, și la această ediție, PRIETENIA 
care a domnit intre sportivi.
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BALCANICI Al ANULUI 1964
BARBAȚ1

Mihail Bîcivarov (Bulgaria)
Gheorghe Zâmfire-scu (Romînia) 
Djani Kovaci (Iugoslavia)
Constcntin Bloțiu (Romînia) 
Andrei Barabaș (Romînia) 
Muharrem Dalkîlic (Turcia) .
Franc Cervan (Iugoslavia)
Constantin Grecescu (Romîniq) 
Georgios Marsellos (Grecia) 
Djani Kovaci (Iugoslavia) 
Slavko Span (Iugoslavia)
Bulgaria (Bîcivarov, Vălov, Gluhcev, 
Traikov)
Iugoslavia (Jankovici, Boșnar, Sfanovnik, 
Kovaci) 
llie Popa (Romînia)
Dimitrios Manglaras (Grecia) 
Șerban Ciochină (Romînia) 
Alexandru Spiridon (Romînia) 
Dimiter Hlebarov (Bulgaria) 
Pero Barișici (Iugoslavia) 
Dako Radoșevici (Iugoslavia) 
Christos Pierakos (Grecia) 
Vasil Krumov (Bulgaria) 
Curt Socol (Romînia)

FEMEI
Veselina Kolarova (Bulgaria) 
Ioana Petrescu (Romînia) 
Gizela Farkaș (Iugoslavia) 
Florica Grecescu (Romînia) 
Draga Stamejcici (Iugoslavia) 
Iugoslavia (Stamejcici, Kjanik, 
Lubej)
Viorica Viscopoleanu (Romînia) 
lolanda Balaș (Romînia) 
Ana Sălăaean (Romînia) 
Virginia Mihailova (Bulgaria) 
Maria Diaconescu 
Draga Stamejcici

Sikovec,
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care' n-a scăpat, probabil, spectatori
lor. tn clipa cînd [olanda Balaș urca 
pe podiumul victoriei, iși făcea intra
rea pe stadion învingătorul maratonu
lui, Constantin Grecescu. O explozie 
de aplauze și orale a subliniat pe loc 
această plăcută coincidență.

Pe portativul ultimei reuniuni a Bal
caniadei atletice, proba feminină de 
săritură in înălțime a constituit nota 
cea mai de sus. Bineînțeles datorită 
lolandei, această sportivă excepțională, 
căreia — așa cum remarca un confrate 
— i-a fost sortit de multă vreme să nu 
se poată întrece dealt cu ea însăși. 
Ceea ce na este de loc ușor. Ieri, de 
pildă, lolanda a mai încercat o dată 
tăria de granit a propriului său record 
mondial. Poate l-ar fi biruit, dacă pe 
stadion nu s-ar fi furișat un oaspete 
nedorit, virilul. Dar. și așa, campioana 
noastră ne-a delectai cu recitalul său. 
încheiat
Clipa de totală, tinișfe, premergătoare 
ovațiilor după. încercarea reușită . su
perb la I metru, și 85 centimetri — 
in condițiile arătate — a fost un oma- 

. gin adus unei virtuoase, a sportului- 
Pe ecranul lat de zgură șt gazon 

s-au perindat și alte secvențe minu
nate. Săriturile de lăcustă ale lui Șer- 
ban Ciochină, care a dat tîrcoale re
cordului republican, saa zvîcnirile pră- 
iiniștilor, unde Asia!ei nu l-a putut 
întrece pe Hlebarov, deși a sărit ca 
10 cm peste recordul republican... Am 
admirat, deopotrivă, aterizările 
ale sulițelor, lupta de două ori 
a sprinterilor, cărora viatul le 
umărul în piept, (tocmai de 
duble felicitări lui Gheorghe 
rescu), perseverența fondistului
Dalkllic, alergarea uimitor de relaxară 
a iugoslavului Dțani Rovaci, triplu

cescu. Dar Crișu,, cum îl răsfață prie
tenii. nu era de stoc singur- Moral o- 
nistul iugoslât) câte'condusese o parte 
din drum, s-a 'țițiut apoi ca o umbră 
de campionul roniin. Rivalitatea a fost 
tranșată abia pe pista, stadionului, 
unde Greciscll, îtlcurajat de miile de 
spectatori, a sprinlat irezistibil. Nici . 
nu-ți venea să crezi că lăsase peste

. 42 de kilometri în urmă...

printr-un record balcanic.

in picai 
îndirjită 
punea... 

aceea
Zamfi- 

turc

VALERIU CHIOSE 
NEAGOE MARDAN

După victorie! Echipele noastre, avînd în fa(ă cupele balcanice cucerite
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In cadrul feeric al stadionului Re
publicii, luminat de reflectoare, intr-un

Sare IOLANDA BALAȘ

= FOTBAL
Ș La Valetta : Dinamo București a cîștigat cu 2—0 
= Sliema Wanderers din cadrul „Cupei campionilor 
| GIMNASTICA

= Orebro : Reprezentativa feminină
= cu 379,10 puncte — 374,85 puncte.
1 BOX

= Craiova : Boxerii romîni din nou
= Germană, cu 7—3.
I CANOTAJ ACADEMIC

a R. P. Romîne

primul meci cu 
europeni".

a învins Suedia

învingători în întîlnirea cu R. D.

Snagov : Patru victorii romînefti în concursul internațional „Re
gata Snagov".
VOLEI

• Constanța : Echipa feminină a R. P. Romine a întrecut R. 0. 
Germană cu 3—2.

• Vama : Selecționata feminină a țării în semifinalele campiona
tului internațional feroviar.
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Gimnastele noastre învingătoare în Suedia
OREBRO 13 (prin telefon). Vineri 

și sîmbătă, în această localitate din 
Suedia s-a desfășurat întîl-nirea inter
națională de gimnastică dintre se
lecționatele olimpice ale Suediei și 
R. P. Romîne. Confirmînd forma bună 
manifestată în acest sezon, gimnas
tele noastre au repurtat un frumos 
succes, obținînd victoria cu 379,10 
la 374,85 puncte. De asemenea, spor
tivele noastre au ocupat primul loc 
la toate cele patru probe, precum și 
primele patru locuri la individual 
compus. Publicul local, specialiștii și 
presa locală au avut aprecieri elo
gioase la adresa echipei noastre olim
pice de gimnastică.

TURNEUL INTERNATIONAL FEMININ DE VOLEI A LUAT SFÎRȘIT
• In ultimul sau «teci, echipa R. P. 

cu 3—1 • Reprezentativa R.

CONSTANȚA, 13 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Turneul inter
național feminin de volei a luat sfîr- 
țit duminică.

în ultima sa partidă, reprezentativa 
noastră a demonstrat că este capa
bilă de mai mnilt decît arătase pînă 
acum ; ea a dispus categoric de echipa 
R. D. Germane, după 95 de minute 
de joc, eu 3—1 (11—15, 16—14, 15— 
7, 15—13). Acest succes este —• în 
bună măsură — urmarea modului in
teligent în care a fost alcătuită for
mația și au fost operate schimbările, 
antrenorul principal, dr. Miron Geor
gescu, dovedindji-se lie astă dată mai 
bine inspirat decît în partidele cu 
Cehoslovacia și Polonia. în progres a 
fost atacul și oarecum îmbunătățită 
și activitatea apărării, departe totuși 
ide a ne satisface pe de-a întregul 
(dublajele și blocajul rămîn — îm
preună cu pasele — capitolele care 
■reclamă multă atenție și retușuri).

, La fliiieiul arbitrului polonez Krol, 
care a condus secondat de Mușat (R. 
P. Romînă), echipele au jucat în for
mațiile următoare :

R. P. ROMÎNĂ: Ivănescu (Colce- 
riu). Chezan (Vanea), Lăzeanu (Golo- 
?ie), Va nea (Enculescu), ITorescu (Go- 
Joșie), Schreiber (Mocanu), Popescu 
(Colceriu).

R. D. GERMANĂ s Rom (Risse), 
Mahn, Lange (Triller, Latzel), Schmidt 
(Richter), Loest (Girich)» Latzel.

în deschidere a avnt loc meciul din
tre echipele R. P. Polone și R. S. 
Cehoslovace, arbitrat de Beciji—Nico- 
lau (R.P.R.), care s-a terminat după

Patru victorii ale
„Regata Snagov* * la canotaj acade

mic, desfășurată ieri dimineață, 6-a 
încheiat cu un bilanț pozitiv pentru 
•portivii noștri: PATRU FRUMOASE 
VICTORII DIN TOTALUL CELOR 
CINCI PROBE, la startul cărora s-au 

^prezentat — alături de reprezentanții 
ițării noastre — sportivi -de valoare 
din R. D. Germană, R. P. Ungară, 
•R. P. Bulgaria și de la clubul polonez 
Zawizsa. îmbucurător este, mai ales, 
faptul ca victoriile noastre au fost 
<epurtate tocmai la unele probe oare 
ne interesează mai mult, din punctul 
ide vedere al pregătirilor olimpice.

Echipa oaspe a deplasat un lot 
puternic din care fac parte și cițiva 
jucători valoroși (Uyguc, Buyukay- 
kan, Kaplanoglu), cunoscuți publicu
lui bucureștean din meciurile Steaua 
— Galatasaray (ultima ediție a 
„C.C.E."). Alături de ei vom mai 
vedea evoluînd pe: G. Bariș, Gonul- 
sen, H. Alp, B. On gor. I. Ortac, A. 
Cubucku, I. Imre, E. Poyrazoglu, G. 
Yalciner și ’ ” ‘ ‘
de Osman 
lași timp 
ției. Din 
Muammer ~
al federației turce de specialitate, ma
nagerul Silha Ozgermi și 
Uhan Uyguc.

„Știm că meciurile echipei 
saray la București — ne-a 
Dl. Muammer Pamuk — au 
frumoasă impresie despre baschetul 
din țara noastră și de aceea ne-am 
pregătit cu multă atenție pentru 
această Balcaniadă. Ca și pentru echi
pele Rominiei și Greciei, principalul 
nostru obiectiv este calificarea pen
tru „europene".

In cursul zilei de astazi este aștep
tată să sosească echipa Bulgariei; 
formația Iugoslaviei și-a anunțat so
sirea pentru mîine dimineață.

VARNA 13 (prin telefon). Prima fază a 
campionatului internațional feroviar la 
volei feminin s-a încheiat duminică. Cele 
opt echipe au fost împărțite în două serii 
a patru. Echipa R. P. Romîne a ieșit În
vingătoare în seria I. Ea a ocupat locul 
1 prin victoriile repurtate cu : 3—0 (2, 3, 
2,) cu R. D. Germană ; 3—2 (—9, -—13, 8. 
14. 6) cu R. P. Polonă și 3—0 (3, 4, 9) cu 
R. P. Ungară. Pe locul 2 s-a clasat echl-

• Componenții lotului olimpic de 
atletism al U.R.S.S. se află în pre
zent la Kiev, unde au participat la ul
timul concurs de verificare înaintea 
plecării spre Tokio. Dintre performan
țele primei zile se detașează recordul 
unional la 800 m plat femei stabilit de 
Zoia Skobțova cu timpul de 2:03,7. 
Alte două concurente au mers sub 
2:05,0. La lungime bărbați, Igor Ter 
Ovanesian a sărit 8,14 m și Atanas 
Vatipsas și-a corectat recordul per
sonal, realizînd 8,01 m. Un nou record 
unional a stabilit echipa de ștafetă 
4x400 m (Sveretov, Anisimov, Ărhip- 
ciuk, Bîcikov) cu rezultatul de 3:07,3.

Alte rezultate: disc femei: Tamara 
Press 58,24 m; lungime femei Aida 
Ciuiko 6,49 m; 400 m garduri Anisi
mov 50,6; 800 m plat bărbați Krivoșeev 
1:47,5; ștafeta 4x100 m masculin: (Ozo- 
lin, Zubov, Kosanov, Politiko) 39.5.

• Meciul de atletism dintre echipele 
masculine ale Angliei și Franței, dis
putat la Londra, s-a încheiat cu sco
rul de 110—102 puncte în 
gazdelor, 
tante din 
Cooper 
Batnbuck 
stacole 
înălțime Rosse (Franța) 2,00 m; cio
can Husson (Franța) 63,66 m; disc 
1-Iollinswort (Anglia) 52,52 m; 5 000 m 
Jazy. (Franța) 13:56,4; prăjină D’En- 
causse (Franța) 4,80 m; ștafeta 4x400 
m: Anglia 3:08,5.

Paralel cu acest meci, s-a desfășurat 
și un concurs de selecție a echipei fe
minine engleze. Proba de săritură în 
lungime a fost ctștigată de Mary Rand 
cu performanța de 6,55 m.

• Pe velodromul „Parc des Prin
ces" din Paris se desfășoară ultimele 
probe ale campionatelor mondiale de

La 4 fără cîrmaci, victoria a revenit 
Echipei noastre (Pongraț, Radu, 

'.Covaci, Cichi) în 6:26.2 urmată tot 
de un echipaj romînesc (Tușa, Lin- 
c®ru, Drilea, Mihailov), Ia 3 sec. 6 ze- 

<eimi. Pe locurile următoare : 
jgaria I 6:33,5 ; 4. Ungaria II 
T5k Dinamo 6:37,6.

La 2 fără cîrmaci, din nou 
TBouă locuri au fost cucerite
rmații romînești. Rezultate tehnice : 
:Romînia (Tarara, Vereș) 7:00,3 ; 2.
’Dimamo (Chirlacovschi, Zaiț) 7:07,6;

3. Un- 
6:35,3 ;

primele 
de for-

1.

în 7:26,0 ea fiind urmată de'

în 7:31,2, de reprezentativa

-3. Ungaria 7:07,7 ; 4. R. D. Germană 
‘7:22,3 ; 5. Zgwizsa 8:14,3.

Proba de 2-j-l s-a încheiat cu suc
cesul scontat aț țării noastre. Formația 

/Petrov, Rifel 4~ Păunescu a parcurs 
țtraseul ‘ _'L_4 ______
HDinamo (Batschi, Ceapura |-j- Gheor
ghiu) ‘ 
'bulgară (7:38,3) și de Știința Bucu- 
«ești (7:46,3).

Prima victorie a canotorilor oaspeți 
ân această competiție a fost obținută 
*de maghiarul Istvan Bohn, la simplu, 
5n 7:36,4. Au urmat: Eugen Petrache 
(Știința), Nicolae Nuhov (Bulgaria) și 

-Al. Ferenczi.
Cu iun interes deosebit a fost aștep

tată proba de dublu, în care concura 
noul nostru echipaj Aposteanu, Pa- 
velescu. Reprezentanții țării noastre au 
obținut o victorie pentru care au 
fost nevoiți însă să facă mari efor
turi. Rezultate tehnice : 1. Romînia
6:49,0 ; 2. R. D. Germană (Raake, Er- 
Jiehkiindler) 6:49,6 ; 3. Bulgaria (Be- 
âipelkov, Tașov) 6:55,6; 4. Romînia 
Jl (Larion, Ciocoi) 7:06,2; 5. Steaua 
Îd3,6,

Iată citeva rezultate tehnice înre
gistrate în întrecerea dintre gimnas
tele suedeze și romînce: sărituri 
Iovan 19,15; Egman 19,05; Liță 
18,90; paralele Iovan 19,35; Leuș- 
teanu-Popescu 19,05; Lindhal 18,90; 
birnă Leușteantt-Popescu 19,15; Io
van 19,10; Lindhal și Rydell 18,90; 
sol Leușteanu-Popescu 19,40; Iovan 
19,35; Lundquist 19,30; individual 
compus: Iovan 76,85; Leușteanu-Po
pescu 76,30: Liță 75,55; Ionescu 
75,35; Rydell 75,30; Eaman 75,20; 
Lindhal 74,65; Lundquist 74,50; Do- 
boșan 74,20; Lindstrom 74,10; Lam
bert 74,05 f Ceampelea 73,80.

Romîne a dispus de R. D. Germană 
P. Polone a cîștigat turneul.

joa cu 3—2 (8—15, 15— 
6—15, 15—11). învingă- 

au folosit nici un

două ore de
6, 15—10, 
toarele nu 
moment în întregime formația primă.
Cu acest rezultat, după trei zile de 
concurs, echipa Poloniei a încheiat 
întrecerea neînvinsă. Clasamentul final 
arată astfel :
1. R.P. Polonă
2. R. P. Romînă
3. R. S. Cehoslovacă
4. R. D. Genoană

3 3 0 9:5 (165:153)
3 2 1 7:6 (172:170)
3 1 2 7:8 (170:183)

3 0 3 5:9 (164:165)

CONSTANTIN FAUR

6 
5
4
3

Pugiliștii romîni învingători
cu 7-3 la Craiova

din 
a 

de 
la 
K. 

de- 
N.

CRAIOVA, 13. — (Prin telefon de 
ia trimisul nostru). — Selecționata 
țării noastre a cîștigat cu 7—3 cea 
de a doua întîlnire cu reprezentativa 
R. D. Germane. Cîteva secvențe 
filmul meciurilor. Prima victorie 
boxerilor romîni a fost obținută 
Cinică. El a reeditat partida de 
București, învingînd la puncte pe 
John. Cu un „finiș44 impresionant, 
butantul în prima reprezentativă, 
Gîju, a obținut o meritată victorie în 
fața „cocoșului44 german W. Fdhst. în 
cele două reprize cît a ținut meciul, 
N. Puiu l-a trimis pe E. Fielitz de 
trei ori la podea în urma unor lovituri 
variate la corp și cap. Intervenția

în „Regata Snagov“

canotorilor noștri
O dispută pasionantă a fost cea a 

„opturîlor". Mai omogenă, reprezenta
tiva R. D. Germane (Hein, Băhr, Her. 
nig, Schmidt, Schulz, Wunderlich, 
Bagdonat, Lucke-j-Gross) a cîștigat 
țtimp : 6:16,7) în fața unei formații 
romînești compusă din canotori care 
mai concuraseră și în alte probe și 
care a realizat 6:21,3. Pe locurile ur
mătoare : Zawizsa 6:22.4 ; Dinamo 
6:26,9 ; Steaua 6:41,5.

Ultima probă a zilei, 44” 1 rame, a 
revenit echipei R.D.G. (Mrachacz, Jiir- 
gen, Lubbert, Wilke-f-Wozniak) în 
6:49,0, urmată de Dinamo (Batski, 
Ceapura, Stratan, Hueare»co~j-Gheor- 
gbiu), la numai patnu zecimi de se
cundă, Zawisza. Bulgaria, Ungaria și 
formația clubului Steaua.

fi. U.

Ieri, în campionatele republicane de handbal
CAMPIONATUL MASCULIN 

SERIA I

Steaua Buc.—-Voința Sig. 23—15 (9—4) 
Din. Buc.—Șt. Petroș. 28—11 (13—3) 
Tractorul Brașov—Șt. Gl. 17—15 (7—4) 
Șt. Tim.—Din. Brasov 21—19 (8—8)
Din. Bac.—Șt. Tg. M. 18—12 (12—5)

SERIA A Il-A republican de rugbi
Rec. Hălc.—Caute. Onești 11—8(3—4)
Raf. Teleajen—Șt. Buc. 17—16 (8—9)
Șt. Cluj—T. Metal Tim. 19—15 (6—6)
Rapid Buc.-C.S-M. R. 17—18 (7—8) 
Voința S.—C.S.M.S. 1.16—14 (11—7)

CAMPIONATUL FEMININ 
SERIA 1

Confecția Buc.—Șt. Cluj 
Tractorul Br.—Șt. Buc. 
Șt. Tim.—S.S.E. Ploiești 
Rapid Buc.—S.S.E. Tim. 
Mureșul Tg. M.

(3-2)
(2-3)
(8-2)
(4-2)

6—8
4—6

21—4
9—5

I.S.M. S. 14—4 (4—2)

SERIA A II-A

S.S.E. Petroș.—Rac. Med. 10—6(7—3)
Electr. Buc.—-Fav. Oradea 14—9 (7—5)

ÎN CAMPIONAIll EUROPEAN DE BASCHET FEMININ
REPREZENTATIVA ROMTNIEI PE LOCUL IV 

De la trimisul nostru special MIRCEA TUDORAN

BUDAPESTA 13 (prin telefon). O 
dată cu meciul U.R.S.S. — Bulgaria, 
terminat acum cîteva minute, s-a în
cheiat cea de a IX-a ediție a campio
natului european feminin de baschet.

Tn „cursa" pentru unul din primele 
patru jocuri a participat și reprezenta
tiva țării noastre. Din păcate, însă, în 
partida susținută azi, ca și în meciu
rile anterioare, au ieșit la iveală carențe 
mai vechi, printre care lipsa unor pi
voți corespunzători, „căderi" în apărare 
etc. Baschetbalistele cehoslovace au 
fost, în schimb, superioare în înălțime 
și au manifestat multă precizte în arun
cările la coș. Ca urmare, victoria le-a 
revenit cu scorul de 68—47 ( 37—24). 
Cehoslovacia s-a clasat astfel pe locul 
III, pe cînd echipa Rotnîniei și-a păs
trat locul IV cîștigat la ediția desfășu
rată în 1962 la Mulhouse. In această

Și echipa Turciei se afla in Capitala
Aseară au sosit în Capitală noi 

oaspeți ai Balcaniadei de baschet. 
Este vorba de reprezentativa Turciei, 
care a făcut în cursul zilei de ieri 
drumul Istanbul—București cu auto
carul.

inspirată a arbitrului M. Voiculescu 
l-a scutit pe pugilistul german de... 
ceea ce urma.

în cadrul categoriei pană, C. Buaiu- 
liuc a fost învins discutabil de W. 
Llubner, iar C. Stanef, insuficient de 
experimentat, a cedat în fața lui P. 
Drgala. După infringe rea Inii F. Pă- 
trașcu în meciul cu W. Kirsch, re
zultatul era egal : 3—3. Moment psi
hologic în echipa noastră. Conștient 
de aceasta, Mihalic s-a concentrat de 
la început și a realizat o partidă ex
cepțională în compania lui W. Busse, 
în ultima repriză antrenorul boxerului 
german a aruncat prosopul, cerînd a- 
bandonul e-levnilui 
întrecut la puncte pe S. Olesch, Mo- 
nea l-a învins mai greu decît la Bucu
rești pe H. Bed au, iar Negrea l-a fă
cut k.o. pe B. Anders.

M. TRANCA

său. I. Olteanu l-a

Muscelul Cimpulung— 
Traktor Schwerin 11-9

CÎMPLLDNG MUSCEL (prin tele
fon). — Joi seara, peste 5000 de 
spectatori prezenți pe stadionul „23 
August44 au aplaudat victoria boxeri
lor localnici asupra celor din echipa 
Traktor Schwerin (R.D. Germană). 
Cîmpulungenit au cîștigat cu 11—9. 
Iată rezultatele: Șt. Constantin b. p. 
Ruchnau; A. Simion b. dese. Iuter- 
zenka; Zimmerman b. dese. Gh. Ba- 
diu; Bittman b. p. Gh. Manea; A. 
Pițigoi b. p. Rasch; Ruhl b. p. Gh. 
Citirea; Gh. Maidan b. p. Stanat; Gh. 
Preda b. k. o. 2 Panitz; Tr. Nicolae 
egal cu Menthei; Degenhardt b. p. I. 
Ivan.

V. POPESCU, coresp.

Electronico-. Buc.—Fav. Or. 14—9 (7—5) 
Șt. Gl.—Voința Sighișoara 8—5 (4—3) 
Voința Odprhei—Rul. Br. 9—11 (3—7)

Rezultatele de ieri din campionatul

Steaua — Dinamc 8—3 (8—0)
Grivița Roșie — Rulmentul Bîrlad 8—3 

(3-0)
Gloria —: Știința Petroșeni 3—3 (3—0) 
C.S.M.S. Iași — Constructorul 0—0
Știinta Timișoara — Progresul 6—14

(3-3)
Ancora Galati — Știinta Cluj 0-3

(0-0)
CLASAMENT t

1. Steaua 15 11 4 0 178: 53 41
2. Dinamo 15 13 1 1 245: 54 40
3. Grivița Roșie 14 12 1 1 219: 75 39
4. Progresul 15 7 5 3 99: 63 34
5. Rulmentul Bîrlad 15 5 3 7 86: 77 28
6. C.S.M.S. Iași 15 5 3 7 82: 93 28
7. Constructorul 15 5 3 7 91:104 28
8. Știmfa Cluj 15 5 1 S 65:160 28
9. Gloria 15 2 6 7 81:136 25

10. Știința Petroșani 14 3 3 8 49: 94 23
11. Știința Timișoara 15 3 1 11 76:184 22
12. Ancora GaUați 15 3 1 11 58:230 22

18, Spiridon 6, Haralambie 1,
1 și Ivanovici 4 pentru Ro-

partidă, condusă de arbitrii D’Hondt 
(Belrria) și Kassai (Ungaria), punctele 
au fost înscrise de: Joskova 15, Bro- 
zova 18, Stekerova 3, Richterova 8, 
Veckova 3, Kizlinkova 4, Jindrova 8, 
Holkova 4, Melicharova 2, Krahulkova 
2, Spejchalova 1 pentru Cehoslovacia ; 
Gheorghe 2, Nicuiescu 9, Vasilescu 6, 
Racoviță 
Suliman 
mînia.

Finala 
deosebit 
U.R.S.S. 
U.R.S.S. a cîștigat cu 55—53 ( 22—20). 
Au marcat: Slidenko 9, Salimova 10, 
Kukanova 6, Oreol 4, Smildzina 16, 
Krodere 4, Fomineh 6 pentru U.R.S.S.; 
Voinova 6, Kuzova 12, Borisova 20, 
Gospodinova 8, llova 4, Manikova 3 
pentru Bulgaria.

campionatului a oferit un joc 
de echilibrat între echipele 
și Bulgariei. Reprezentativa

Balcaniada de baschet

I. Esel. Lotul este condus 
Asaf Kermen, care în ace- 
este și antrenorul forma- 
delegație mai fac parte 
Pamuk, secretarul general

arbitrul

Galata- 
declarat 
lăsat o

CAMPIONATULUI INTERNATIONAL FEROVIAR LA VOLEI LLMININ

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE

favoarea 
Cîteva rezultate mai impor- 
ziua a doua: 400 m garduri 
(Anglia) 51,0; 200 m plat
(Franța) 21,6; 3 000 m ob- 
Herriott (Anglia) 8:42,0;

în jocurile pentru celelalte locuri 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Polonia — R. D. Germană 49—41 
(23—23), Iugoslavia — Ungaria 56— 
49 (28—18).

Clasament final; 1. U.R.S.S.; 2. Bul
garia; 3. Cehoslovacia; 4. ROMÎNIA;
5. Polonia; 6. R. D. Germană; 7. Iu
goslavia; 8. Ungaria; 9. Italia; 10. 
Franța.

★
Intr-o discuție purtată cu conducerea 

delegației țării noastre, Biroul F.I.B.A. 
a propus organizarea celei de a X-a 
ediții a campionatului european femi
nin în 1966 la București.

la scrimă: 
R. P. Romînă—

R. S. S. Ucraineană 2-2
Meciul de scrimă dintre reprezenta

tivele R. P. Romîne și R.S.S. Ucrainene 
s-a încheiat cu iun rezultat egal : 2—2. 
Dimineața, în prima probă, cea de flo
retă băieți, reprezentanții noștri s-au 
comportat bine, învingînd cu 9—3. 
Cei mai valoroși trăgători din echipa 
noastră au fost T. M'ureșanu. și A. 
Csipler care au realizat cîte trei vic
torii. I. Drtmbă a cîștigat dou asal
turi iar I. Falb unul. Deci, după 
proba masculină de floretă, 1—0 pen
tru R. P. Romînă.

în continuare, fetele — fără Olga 
Orban-Szabo și Maria Vicol ■— obțin 
și ele victoria, și mai categoric, cu 
9—1 : Marina Stanca 3 v (a fost cea 
mai tenace componentă a echipei), 
Ileana Ghiulai 3 v, Ecaterina Iencic 
2 v și Ana Derșidan 1 v. Pentru spor
tivele ucrainene a punctat Anufrieva. 
Și scorul se modifică : 2—0 pentru 
R. P. Romînă.

La spadă, asalturi frumoase, strînse 
și în cele din urmă victoria trăgăto
rilor oaspeți, cu 8—6 (E. Husar 3 v, 
D. Ionescu 2 v, C. T.inlea 1 n, respec
tiv Bîkov și Vitebski cîte 3 v, Pu
tea tin și Safronov cîte 1 v). Scor pe 
echipe : 2—1*  pentru R. P. Romînă.

în ultima probă, cea de sabie, spor
tivii R.S.S. Ucrainene cîștigă cu 9—4 
(I. Drîmbă 2 v, T. Mureșanu și O. 
Vintilă cîte 1 v, respectiv Arderihin 
și Sideak cîte 3 v, Cerepovski 2 v și 
Kaidanovici 1 v). Scor final : 2—2.

pa B. P. Polone. Ta seria a II-a a Ieșit 
victorioasa reprezentativa U.B.S.S. Locul 2 
a fost decis de partida R. P. Bulgaria—R.S. 
Cehoslovacă, aflată în curs de desfășurare 
la era cînd are loc convorbirea telefonică» 

Primele două clasate toi disputa semifi
nalele, programate in ziua de 15 septem
brie. Finalele vor avea loc la 16 septem
brie.

ciclism-pistă. Probele de viteză pentru 
amatori au fost cîștigate Ia masculin 
de Pierre Trentin (Franța) și la femi
nin de Irina Kiricenko (U.R.S.S.). Tn 
finală, Trentin l-a învins pe compatrio
tul său Morelon. Pe locul trei s-a cla
sat italianul Blanchetto. Proba de se- 
mifond cu antrenament mecanic (ama
tori) a revenit olandezului Iakob 
Oudkerc, care a parcurs distanța de 
50 km cu o medie orară de 78,055 km. 
Belgianul Waschaerts Sra clasat pe 
loeul doi la 220 m-

In finala probei de urmărire indivi
duală (profesioniști) belgianul Ferdi
nand Bracke l-a învins pe italianul 
Leandre Faggin. Bracke a parcurs 
5 000 m în 6:13,92/100. Este pentru 
prima oară în istoria campionatelor 
mondiale cînd un belgian cîștigă titlul 
la urmărire.

• Cîteva performanțe de valoare an 
fost înregistrate în prima zi a meciului 
atletic R.F. Germană—R.P. Polonă de 
la Koln. In proba de săritură în înăl
țime polonezul Czernik a realizat 2,16 
m, Foik (R.P-P.) a parcurs 100 m 
plat în 10,3, Norpoth (RF.G.) a cîș
tigat proba de 5 000 m plat în 13:58,8, 
iar echipa R.P. Polone ștafeta 4x100 
m a obținut 39,5 (a treia performanță 
europeană r — 
celorlalte probe! 800 m
(R.F.G.) - - - • ■
(R.P.P.) 7,77 m; ciocan Rut (R.P.P.) 
66,10 ni; 110 m garduri: John (R-F.G.) 14,1’, XAA _ ,„r,r>x xn e.
disc:

a sezonului). Cîștigătoriî
Bogatzki 

1:48,1; lungime: Stalmach

400 m Badenski (R.P.P.) 46,5;
Piatkowski (R.P.P.) 59,58 m.
La Varșovia s-a disputat dumi- 
meciul international de fotbalnică

dintre reprezentativele R. P. Polone 
și R, S. Cehoslovace. Fotbaliștii polo*  
nezi au obținut victoria cu scorul 
de 2-1 (1—1).



In primul joc din C. C. E.

Dinamo București a întrecut 
cu 2-0 (2-0) pe Sliema Wanderers

LA VALETTA 13 (prin telefon). 
Prima manșă a meciului Sliema Wan
derers — Dinamo București, disputată 
in fața a peste 12 000 de spectatori, a 
luat sfîrșit cu victoria fotbaliștilor ro- 
mîni, care au cîștigat cu 2—0 (2—0). 
Formația noastră campioană a obținut 
o victorie pe deplin meritată, prestînd 
un joc colectiv, variat în tot cursul me
ciului. Dovedind maturitate și sigu
ranță în joc, dinamoviștii au avut ini
țiativa timp de 70 de minute, făcînd 
pe alocuri faze de mare spectacol. Com
binațiile reușite în cîmp au fost înche
iate cu 25 de șuturi la poartă (13 în 
repriza I și 12 în partea a I l-a a jo
cului). Față de perioadele nete de do
minare, desigur că scorul putea fi mai 
mare, dar fotbaliștii bucureșteni au 
avut de suportat un greu handicap în 
căldura mare (4-32°) și terenul tare, 
lipsit complet de gazon, din care cauză 
controlul 
cultate.

Sliema
reduce I

balonului s-a făcut cu difi-

Wanderers a fost un partener 
fiind o echipă de elan, cu ca-

lități fizice impresionante, care prac
tică un fotbal în stil englezesc, folo
sind pasa lungă, în adîncime.

Ambele goluri ale învingătorilor au 
fost înscrise în prima repriză : primul a 
fost realizat de Frățilă (în min. 4), iar 
cel de-al doilea de Radu Nunweiller 
(în min. 41), care a încheiat printr-un 
șut puternic, de la 20 m, o combinație 
de cîteva pase.

S-au remarcat: Ștefan (cel mai 
bun de pe teren), Nunweiller III, Pe
tru Emil și Radu
Sliema Wanderers au lăsat o bună im
presie aripa dreaptă, Cocks, și centrul 
înaintaș, Kini.

Brigada de arbitri italieni, avînd la 
centru pe Sbardela, s-a achitat foarte 
bine de sarcina avută.

DINAMO: Datcu — Popa, Nunweil
ler III, Nunveiller IV, Ștefan — P. 
Emil, O. Popescu — Pîrcălab, Ene II, 
Frățilă, Nunweiller VI.

SLIEMA: Debono — Fazon, J. Aqui- 
lina, Buttîgieg, Bonnicî, Cusieri, Cocks, 
Beds, Kini, E. Aquilina, Vasallo.

Ștefan (cel mai

Nunweiller. De la

• 7 *

Petrolul-Crișul 2-1 (0-0)
PLOIEȘTI, 13 (prin telefon). -—- 

Localnicii au meritat victoria deși ei 
au obținut-o eu dificultate și de-abia 
în finalul partidei.

Iată un scurt film al jocului.
Petrolul începe meciul tare și timp 

de nn sfert de oră asaltează poarta 
apărată cu mult succes de Duca. Dar, 
Driidea în min. 4 și 5 ratează ocazii 
clare iar Badea în min. 7 singur cu 
portarul șutează pe lingă poartă. în 
min. 15 consemnăm primul șut al o- 
rădenilor la poarta gazdelor prin Mă- 
nescu. De acum, jocul se echilibrează, 
păstrînd acest aspect pină Ia pauză. 
Ploieștenii sînt cei care au ratat mai 
multe ocazii prin Dridea (min. 20), 
'Jadea (min. 23 și 28), Oprișan (min. 
35) și Florea (min. 44). Crișul a irosit 
o mare ocazie în min. 21 prin Demian.

La reluare, orădenii pun accentul 
pe apărare mulțumindu-se ou un 
punct, la Ploiești. Dar, în min. 64 
Badea primește o pasă de la Fronea, 
Ia centrul terenului, și după ce dri
blează pe Pojoni și Duca, care i-au

ieșit în întîmpinare deschide scorul. 
Din acest moment Crișul iese în atac 
și numai bara, în min. 66, îi salvează 
pe ploieșteni de un gol, în urma șu
tului lui S'acaci III. în min. 79, Dridea 
trage pe lingă poartă, iar la un con
traatac în min. 80, Demian în poziție 
clară de ofsaid, nesemnalată de arbitri, 
aduce egalarea Crișului : 1—1. Nu tre
ce decît un minut și Dridea înscrie 
pentru echipa gazdă, pecetluind scorul 
partidei : 2—1. Brigada 
bucureșteni condusă de 
a condus cu scăpări. Au 
țiile :

PETROLUL: Ionescu
Fronea, Hălmăgeanu, Florea — Iuhas, 
Ivan — Oprișan, Dridea, Badea, Mo
canii (min. 71 Ioniță).

CRIȘUL : Duca — Georgescu, So
lomon, Pojoni, Săcaci II — Naghi, 
Vlad — Iacob, Sacaci III, Demian, 
Mănesou.

de arbitri 
Emil Martin 
jucat forma-

Pahonțu,

A. VLASCEANU si
GH. ALEXANDRESCU 

corespondenți

Minerul Baia Mare-C.S.M.S.
Baia Mare 13. (prin telefon). Băi- 

mărenii au dominat majoritatea tim
pului dar n-au știut să folosească 
acest vantaj, jucînd crispat, efectuînd 
greșn transmiterile de baloane, 
tind exasperant atunci 
ocazia de a înscrie, 
în minutele 19 și 41 
singur cu portarul, a 
transversală, în ambele 
lași loc. Nici Drăgan n-a rămas mai 
prejos: în min. 28, după ce a dri
blat și pe portarul Constantinescu, el 
s-a bîlbîit, trimițînd mingea pe lingă 
poartă, O altă ocazie mare de a 
înscrie a avut-o Czako în min. 68, 
cînd, după un corner impecabil exe
cutat de Vaida, el a ezitat și Con- 
•antinescu a blocat balonul, la trei 

metri de linia porții.
Oaspeții au meritul de a fî jucat 

bine în apărare, calm în mijlocul 
terenului și extrem de rapizi atunci 
cînd au contraatacat. Matei, Cuper- 
nîan, în prima repriză, șj. Voica (în 
repriza a Il-a) au fost „virfurile" 
formației. ieșene. €jei trei atacanți 
oaspeți s’-au desctirait biite în dispo
zitivul apărării gazdelor,. Cuperman

Ieri, in categoria A
<■’ !• REZULTATE .

, ră
cind au avut 
De exemplu, 
Mircea Sasu, 
șutat în bara 
cazuri în ace-

reușind să 
în minutele 
a fost înscris de către Mircea 
în minutul 12. A arbitrat bine 
nel Nițescu-Sibiu.

MINERUL BAIA MARE i 
(Vlad min. 46) — Colceriu, 
kely, Ujvari, Donca — Halagian, 
Pînzaru — Cacoveanu (Vaida min. 
29), M. Sasu, Drăgan, Czako.

C.S.M.S. IAȘI: Cdnștantinescif <— 
Popescu, Motoc, Vornicii, Deleanu — 
Humă, Ștefănescu — Matei, Pop 
(Voica min. 46), Danileț, Cuperman.

V. SASARANU-coresp.

concretizeze două acțiuni 
2 și 48. Golul gazdelor 

Sasu 
Cor-

Bay,
Sze-

Știința Cluj—Știința Craiova 5-0 (2-0) 
...și scorul putea fi și mai mare

CLUJ 13 (prin telefon). Pină la 
urmă, marea surpriză olteană de la 
Oradea n-a avut darul declt să umple 
stadionul din Cluj. ...Dar mai bine să 
începem cronologic. Min. 1: Marcu, 
bombă în bară, din lovitură liberă de 
la 40 m. In următoarele 5 minute, joc 
în sens unic. Punct terminus: poarta 
lui Papuc. Min. 7: Marcu, bombă în 
bară, din acțiune liberă, de la 40 m. 
Adam ratează reluarea. Min. 9: Lun
gan, luftează, Adam, țișnește, aleargă, 
îl driblează pe Papuc, și, 1—0. Sensul 
unic continuă. Min. 13: Neșu—Adam 
centrare, și Neșu, cu capul, gol: 2—0. 
Presiunea se menține. Min. 20: Marcu, 
bombă din lovitură liberă de la 40 m 
și Adam ratează din nou reluarea tră- 
gînd în bară. Se anunță scor mare, 
tn min. 30 însă, la un nou atac clu
jean, Lovin pune — cu seninătate — 
o talpă, și Neșu părăsește terenul. Ul
timele 15 minute se desfășoară sub 
impresia acestui accident. Clujenii, 
afectați, nu mai insistă, permițînd cra- 
iovenilor să. tragă primul șut din ac
țiune al reprizei, prin apărătorul Marin 
Marcel, de la 30 m. La reluare, clu
jenii depășesc momentul critic și, la 
capătul unor atacuri neîntrerupte, în
scriu din 11 m. Autor: Mureșan (min. 
49). In minutul următor, Szabo alear
gă pe extremă, șutează puternic în 
bară și V. Alexandru reia imparabil:

4—0. Presiunea crește. Mijlocașii clu
jeni joacă la cel mult 40 m. de poarta 
adversă, dar înaintașii ratează cu ne
miluita. In min. 64 Adam — mai 
mobil ca orietnd — copiază cursa lui 
Szabo „întoarce" pe Lungan și... 5—0. 
Craiovenii încearcă să oprească „re
vărsarea", dar menținerea scorului 
poate fi pusă mai curînd în sarcina 
nerăbdării jucătorilor clujeni de a se 
înscrie în clasamentul golgeterilor. In 
min- 78 o intercalare a lui Sfîrlogea 
e gata să aducă golul de onoare, dar 
Grăjdeanu îl suplinește pe Moguț in 
extremis.

Știința Cluj a cîștigat cu dezinvol
tură, practicind un joc aerisit, cu alter
nări laterale surprinzătoare, urmate de 
pătrunderi spectaculoase în adlncime 
Remarcabilă contribuția ofensivă a 
fundașilor. Cel mai bun de pe 
— Marcu.

A arbitrat foarte bine Zaharia 
ghici — Constanța.

Știința Cluj: Moguț (Curuțiu
82)—Marcu, Tr. Georgescu, Grăjdea
nu, Cîmpeanu—V. Alexandru, Suciu— 
lvansuc, Neșu (Mureșean din min. 
30), Adam, Szabo.

Știința Craiova i Papuc—Geleriu. 
Lungan (Deliu min. 65), M. Marcel, 
Dumitrescu—Tetea, Sfîrlogea—Ganga, 
Eftimie, Onea, Lovin.

teren

Dră-

min

IOAN CH1RILA

Farul-Steagul roșu 1-0 (0-0)
BRAȘOV, 13 (prin telefon de Ia 

trimisul nostru). Pe stadionul Tracto
rul au venit mii de brașoveni pentru 
a urmări evoluția echipei lor favorite. 
La sfârșitul celor 90 de minute însă, 
iubitorii fotbalului de la poalele Tâm
pei au plecat dezamăgiți. Așa cum 
ne-a declarat la încheierea jocului an
trenorul S. Ploieșteanu, elevii săi au 
acționat pripit, excesiv de nervos (!). 
Meciul a constituit, de altfel, o. reedi
tare a partidei din turul campionatu
lui trecut cînd constănțenii au învins 
— în deplasare — cu același scor e- 
chipa brașoveană. Fotbaliștii brașoveni 
au dominat prima repriză, manevrând 
destul de lejer în jumătatea de teren 
a oaspeților. Cînd însă a fost vorba să 
finalizeze acțiunile țesute în cîmp, ju
cătorii echipei gazdă s-au pierdut. Da
vid s-a învîrtit la infinit cu mingea 
în jurul adversarilor și chiar în... ju
rul lui, Selymesi a șutat imprecis, iar 
ceilalți atacanți (Necula și Gane) nici 
nu și-au manifestat intenția de a-1 pune 
în pericol pe Manciu — portarul cons- 
tănțean. In această repriză jucătorii 
echipei Farul s-au apărat organizat 
și au contraatacat periculos. După 
pauză, Farul a luat jocul pe cont pro
priu. Presiunea Farului s-a concretizat 
în minutul 72 cînd Ologu bine lansat 
de Biikosi a demarat și a înscris sin
gurul gol din acest meci. Constănțenii 
au avut în această repriză încă trei o- 
cazii clare de a majora scorul prin 
Tufan (min. 53), Ologu (min. 71) și 
Tănase (min. 81). Toate însă ratate. 
.Partida a fost condusă de arbitrul V.

Drug (București), căruia i s-au aliniat 
formațiile: STEAGUL ROȘU: Ada- 
mache — Ivăncescu. Jenei, 
Naghi—Năftănăilă. Pescaru 
min. 74) — Selymesi, Gane. 
David. FARUL: Manciu —
Stancu, Tîlvescu, Gref (Buzea min. 60) 
— Zamfir, Neacșu —
Biikosi, Ologu.

Sigheti, 
(Campo 
Necuîa, 
Costin,

Tănase, Tufan,

H. NAUM

Dinamo
U.T.A. 2-1 (1-1)

PITEȘTI 13 (prin telefon). Deși de- 
zamăgiți de comportarea echipei locale 
în meciul cu Rapid, totuși peste 9000 
de spectatori au ținut să asiste la a- 
ceastă partidă. Meciul se anunța viu 
disputat și așa a și fost. Din primul 
și pînă în ultimul minut ambele echi
pe au luptat cu ardoare pentru un re
zultat favorabil, prestând uneori un 
joc nervos.

Primele minute aduc și... primele 
emoții. In min. 5, Ene Daniel șutea
ză puternic, dar portarul arădean scoa
te în corner. Două minute mai tîrziii 
Țîrlea ratează cu poarta goală. Oaspe
ții încearcă poarta de la distanță avînd 
avantajul vîntului, dar nu înscriu de- 
cît în min. 29. cînd Chivu marchează' ( 
printr-o „foarfecă" un gol de toată 
frumusețea. Egalarea survine în min. 
38: Ene Daniel este faultat în careu și 
David transformă. Este 1 — 1.

Repriza a doua aparține în între
gime localnicilor. U.T.A. se apără su- 
pranumeric, căutînd să mențină rezul
tatul. Dinamoviștii profită de 
lucru și presează cu insistență,
din nou Ene Daniel și, îndeosebi, Naghi 
ratează ocazii clare de 
nai este stabilit în min. 
înscrie din apropiere.

Badea (min. 28) și 
67) au părăsit terenul
tați în urma unor faulturi de joc. Ra- 
-port de cornere: 11—1 pentru Dina
mo. Arbitrul Chifor Zaharia (Brașov):! 
a condus formațiile :

DINAMO: Niculescu — Valcan, I.| 
Stelian, Corneanu, Badea (min. 28 Da- 
vid) — Dobrin, Dumitrescu — C. Io- 
nescu (min. 28 Pătrașcu), Ene Da
niel, Naghi, David (min. 28 C. Io- 
nescu).

U.T.A. : Weichelt —< Pecican (mirt. 
67 Neamțu), Mețcas, Czako, Bacoș —« 
Donciu, Comisar — Pantea, Țîrlea, 
Floruț, Chivu.

acest
Dar

gol. Scorul fi-
88, cînd Naghi

Pecie an ( min. 
fiind acciden-

AL. MOMETE — coresp. reg.

Ieri, in categoria B
1SERIA Cărei

Petrolul — Crișul 2—1 (0—0) 
Steagul roșu — Farul 0—1 (0—0) 
Dinamo Pitești — U.T.A.

. (1-0
Minerul Baia Mare — C.S.M.S. 

(1-0 ;
Știinta Cluj — Știinta Craiova 

(2-0).

2—1

1—2

CLAT AMENT
I . Știința Cluj 3 2 10 10:2 5
2. Petrolul 3 2 1 0 8:5 5
3. Dinamo Buc. 2 2 0 0 5:0 4
•J Steaua 2 2 0 0 7rl 4
5. Rapid 2 2 0 0 6:1 4
®. Farul 3 2 0 1 4:4 4
7. C.S.M.S lași 3 2 0 1 4:5 4
8. Steagul roșu 3 1 0 2 3:2 2
9. Minerul Baia Mare 3 1 0 2 5:6 2

10. Dinamo Pitești 3 1 0 2 3:6 2
11. Știința Craiova 3 1 0 2 1:9 2
12. Progresul 2 0 0 2 3:7 0
13. Crișul 3 0 0 3 1:5 0
M. U.T.A. 3 0 0 3 1:8 0

Gaz Metan Mediaș — Recolta 
2—1 (2—0)

Ind. sîrmei C. Turzii — A.S.M.D. 
Mare 2—0 (1—0)

Mureșul Tg. Mures — Vagonul 
2—0 (1—0)

Jiul Petrila — Clujeana 3—0 (2—0)
A. S. Cugir — C.S.M. 

d-2)
CLASAMENT

Sibiu

Satu-

Arad

1-2

Flacăra Moreni

Prima etapă in categoria C
SERIA EST

Fructexport Focșani—Textila Botoșani
2—0 (0—0)

Viet. P. Neamț—Petr. Moinești 1—0 (0—0)
Viitorul Suc.—Floresta Făltic. (amînat) 
Dinamo Mold. Iași—Chimia ~
Met. Rădăuți—FI. r. Tecuci
Textila Buhpși—Ceahlăul P.
Metalosport Gl.—Rul. Bîrlad

SERIA VEST
Teba Arad—Met. Pitești
Vict. Călan—Pandurii Tg. Jiu 2—0
Met. T. Sev.—Muscel c.-lung 3—0 .
Electroputere Cv.—Electromotor Tim.
Min. C.-lung—Tract. Corabia
Min. Anina—Min. DevA?
Met. Hunedoara—C.F.R. Arad 1—0 (0—0)

Onești
3— 0 (2—0)

4— 3 (3—2) 
Neamț
3—1 - " 
4r-l

(2—1)
(1—0)

SERIA SUD
Electrica Fieni—FI. r. Buc. - 
Rul. Brașov—Textila Sf. Gh.
Unirea Răcari—Portul C-ța 2 
Din. Victoria—Rapid Mizil ( 
Prog. Alexandria—Metrom Bv.
Electrica C.-ța—Vict. Giurgiu 
Marina Mangalia—Tehnometal

4—0 (1—0)
2_0 (1—0)

2—2
0—1

(1-1)
(0-0)

*1—0 (1—0)2—0 (1-0)Buc.
0—1 (0-1)

Siderurgistul Galati — Constructorul 
Brăila 1—0 (0—0)

Chimia Făgăraș — Unirea Rm. Vîlcea 
1-2 (1-1) '

Metalul Tîrgoviște — Tractorul Brașov 
0—0

Știinta București — Știinta Galați 3—2 
(1-0)

C.F.R. Pașcani — C.F.R. Roșiori 2—0 
(1-0) ’

Dinamo Bacău — Metalul București 
2-1 (1-1)

Poiana Cîmpina
(amînat)

CLASAMENTUL
1. Siderurgistul Galați
2. Unirea Rm. Vîlcea
3. Știința București
4. Flacăra Moreni
5—7. Poiana Cîmpina
5—7. Constructorul Brăila
5—7. C.F.R. Pașcani
8__ 9. Tractorul Brașov
8—9. Știința Galați

10. Dinamo Bacău
11. Metalul Tîrgoviște
12. Metalul București
13—14. C.F.R. Roșiori
13—14. Chimia Făgăraș

Etapa viitoare î C.F.R.
Știința București, Dinamo
C.F.R. Pașcani, Metalul București — 
Siderurgistul Galați, Poiana Cîmpina — 
Chimia Făgăraș, Constructorul Brăila 
—■ Tractorul Brașov, Flacăra Moreni — 
Metalul..........................
Unirea

2
2
2
1
1
2
2
2
2
2

0 D 5:1 
0 0 5:2

O 
o

2—1 (0-1)
(1-0) 
(1—0)

1— i (î-o) 
(amînat)

2— 1 (2—0)

A LUAT SFÎRȘIT TURNEUL
Azi 

turneul de fotbal rezer- 
de juniori. Dimineața, 

„Vasil Levski“ echipa

SOFIA, 13 (prin telefon). 
a luat sfîrșit 
vat echipelor 
pe stadionul 
Rominiei a întîlnit formația secundă 
a Bulgariei. După un joc slab prestat 
în special de jucătorii din apărare, 
formația romînă a pierdut cu 3—1 
(1—0). Golurile au fost marcate de 
Kolev (min. 15), lordanov (min. 58),

4
4
3

3:2 2 
3:2 2
1:1 2 
4:4 2
3 :4 2

1 0
1 o 
0 2
1
1

2 0
2 0
2 0
2 0 0 2 1:6 0

Roșiori —
Bacău ‘—

SERIA NORD
Rapid Tg. Mureș—Min. Baia Sprie 

2-2 (1-1)
Forestiera Sighet—Faianța Sig. 1—3 (0—2) 
Metalurg. B. Mare—Soda Ocna Mureș 

3—1 (2_1)
Minerul Bihor—FI. r. Oradea 2—0 (0—0) 
Chimica Tîrnăveni—St. r. Salonta2—0 (0—0) 
Unirea Dej—Arieșul Turda 2—0 (1—0)
A, S. Aiud—Gloria Bistrița 5—0 (1—0)

DE JUNIORI DE LA SOFIA
Manov (min. 59) și respectiv Stoenes- 
cu (min. 65). în nocturnă, Bulgaria 
A a dispus de Iugoslavia cu 2—1 (0-0) 
oaupînd primul i
6 p. Pe locurile 
sat Iugoslavia cu
2 p. și Romîuia

loc în clasament cu 
următoare s-au da- 

i 3 p. Bulgaria B cu 
cu 1 p.

TOMA HR ISTOV

Tîrgoviște, Știința Galați •— 
Rm. Vîlcea.

SERIA A II-A
Știinta

2—1 
C.S.M.

4—0

Timisoara —- Minerul Lupeni
(1-0)
Reșița - C.F.R. Timișoara 
(3-0)

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 REZULTA

TE EXACTE
Concursul nr. 37 etapa din 13 septembrie 

1964

î.Știința Cluj—Știința Craiova
II. Steagul roșu—Farul

III. Dinamo Pitești—U.T.A.
IV. Minerul B. M.—C.S.M.S. Iași
V. Siderurgistul—Laminorul Brăila

VI. Chimia Fag.-—Unirea R. Vîlcea
VII. Dinamo Bacău—Metalul Buc.

VIII. Poiana—Flacăra Moreni
IX. Știința Timișoara—Minerul Lupeni 
X. C.S.M. Reșița—C.F.R. Timișoara

XI. Gaz Metan—Recolta Cărei 
XII. A.S. Cugir—C.S.M. Sibiu

Fond de premii 285.813

1
2
1
2
1
2
1

Anulat
1
1
1
2

I. Jiul Petrila
2. C.S.M. Sibiu
3. Ind. sîrmei C. Turzii
4. Știința Timișoara
5. C.S.M. Reșița
6. Recolta Cărei
7—8 A.S.M.D. Satu-Mare
7—8. Mureșul Tg. Mureș
9—10. Clujeana

9—10. Gaz metan Mediaș
II. Minerul Lupeni
12. Vagonul Arad
13. A.S. Cugir
14. C.F.R. Timișoara

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

Etapa viitoare : Gaz metan Mediaș — 
Ind. sîrmei Cîmpia Turzii, Vagonul i 
Arad — Jiul Petrila, C.F.R. Timișoara i 
— C.S.M. Sibiu, Minerul Lupeni —■' 
A. S. Cugir, Clujeana — Știința Timi. 
șoara, Mureșul Tg. Mureș—C.S.M. Re
șița, Recolta Cărei — A.S.M.D. Satu- 
Mare.

raEESEHH
Steaua a cîștigat 

și ultimele probe ale hitîlnirii
cu Flota Gdynia

Ultimele probe ale întâlnirii de înot 
dintre echipele Steaua și Flota Gdynia 
s-au încheiat cu victoria sportivilor 
bucureșteni care au totalizat astfel sco
rul de 12—7. Rezultate: BĂIEȚI —• 
100 m bras: 1. Al. Schmaltzer 1:15,2; 
2. J. Klukowski 1:18,3; 100 m fluture:! 
1. Em. Voicu 1:05,5; 2. W. Pstrokowskî 
1:06,7; 1500 ni liber: 1. G. Gothez 
20:15,6; 2. S. Woicehowski 20:58,9, 
FETE — 400 m mixt: 1. Măriuca Ro
taru 6:08,2; 2. Danuta Roszczynialska 
6:24,0; 100 m fluture: 1. Nicoleta
Bărbulescu 1:16,4; 2. Jadwiga Rut- 
kowska 1:31,2.
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flu luat shrsit Jocurile Balcanice de atletism
Ultima zi a întrecerilor balcanice 

de atletism a completat suita de suc
cese pe care sportivii din Balcani le-au 
înregistrat la actuala ediție a J.B. 
Aceasta în ciuda vuitului foarte puter
nic care a fost pentru toți coneurenții 
un adversar, pe cît de nedorit pe atît 
de greu de depășit.

IN CELE TREI ZILE DE CONCURS 
AU FOST ÎNREGISTRATE 22 DE

(OLANDA BALAȘ PERFORMERA 
ULTIMEI ZILE

Cum era de așteptat Ioli și-a adju
decat cu ușurință cel de al 8-lea titlu 
de campioană balcanică. De la... 1,61 
in, înălțime la care a intrat în concurs 
pentru reglarea elanului, Iolanda a 
ajuns repede la 1,85 m trecîndu-șî din 
prima încercare toate înălțimile inter
mediare. De aci ștacheta a fost ridicată 
direct la... 1,92 m. Nici de data aceasta 
nu i-a lipsit decît foarte puțin cam
pioanei noastre pentru a realiza mult 
dorita corectare a recordului lumii.

Remarcabilă și comportarea săritoa
rei iugoslave Olga Gere-Pulic. Rezul
tate tehnice: 1, I. Balaș (R) 1,85 m 
— rec. balcanic, 2. O. Pulic (I) 1,73 
th, 3. I. Blagoeva (B) 1,61 m, 4. R. 
Voroneanu-Crișan (R) 1,61 m, 5. N. 
Mrinjek (1) 1,6! m, 6. V. Koleva (B) 
1,54 m.

DESPRE HLEBAROV Șl ASTAFEI...

începută cu trei ore înaintea celor
lalte probe întrecerea săritorilor cu pră
jina a atras totuși numeroși specta
tori, pe deplin răsplătiți atît de frumu
sețea luptei sportive cît și de valoarea 
rezultatelor obținute de principalii pro
tagoniști în rîndurile cărora, consem
năm cu bucurie și numele tînărului nos
tru atlet Petre Astafei.

Cel mai bun săritor al zilei a fost Di- 
miter Hlebarov care a trecut din prima 
încercare înălțimea de 4,80 m cucerind 
singura victorie a formației Bulgariei 
în întrecerile de dumincă. Revelația 
concursului a fost Petre Astafei. Concu- 
rînd cu multă dezinvoltură, dornic să 
fie cît mai aproape de favoriții pro
bei (Leșek și Hlebarov), Astafei a reu
șit să sară 4,70 m șî să-și îmbunătă
țească imediat acest nou record repu
blican, trecînd (tot din prima încer
care) și înălțimea de 4,75 m, cu care 
și-a realizat, norma olimpică.

Favoritul probei, iugoslavul Leșek, a

GEORGIOS MARSELLOS

renunțat la înălțimea de 4,75 m, tre
cînd direct de la 4,70 m la 4,80 m. Dar, 
fără succes.

Rezultate tehnice: 1. D. Hlebarov 
(B) 4,80 m — rec. balcanic, 2. P. Asta
fei (R) 4,75 m — nou record, 3. R. 
Leșek (I) 4,70 m, 4. C. Papanicolau 
(G) 4,60 m, 5. A. Begovici (I) 4,50 
m, 6. H. Hristov (B) 4,40 m.

PRIMUL TITLU DE CAMPION BAL
CANIC AL LUI ZAMFIRESCU

Ceea ce n-a reușit în proba de 100 
ni a obținut la 200 m. Talentatul nos
tru sprinter a reușit să se desprindă, 
cu cîțiva zeci de metri înaintea liniei 
de sosire, de puterr’cul cuplu bulgar 
Gluhcev-Vălov. El a obținut astfel o 
frumoasă victorie înscriindu-și pentru 
prima oară numele pe tabelul de onoare 
al campionilor balcanici.

Valerin. furcă a concurat mai reți
nut (de aceea s-a și clasat al patru
lea) deoarece numai după puțină vreme 
avea să ia startul și în cursa de 490 m.

RECORDURI BALCANICE (la mat 
mult de jumătate din totalul probelor) 
ȘI 21 DE RECORDURI NAȚIONALE. 
Este o sumară statistică care expri
mă valoarea ridicată a competiției, fără 
îndoială cea inai reușită din cele 23 de 
ediții ale acestei tradiționale întreceri 
sportive.

Iată acum aspecte de la desfășura
rea ultimelor probe:

Rezultate tehnice: 1. Gh. Zamfirescu 
(R) 21,7, 2. I. Gluhcev (B) 21,8, 3. 
V. Vălov (B) 21,8, 4. V. Jurcă (R) 
22,1, 5. I. Karasi (I )■ 22,1, 6. P. Hat- 
ziemanouil (G) 22,5.

GIZELA FARKAS O ÎNVINGĂTOARE 
MERITUOASĂ

După mai puțin de un minut de la 
start Gizela Farkas, impresionantă prin 
alura sa, primea felicitări pentru victo
ria obținută în proba de 400 m, 
rezultat care reprezintă un nou record 
iugoslav și balcanic. Florentina Stancu 
s-a străduit să-i fie o adversară cît 
mai dîrză, dar n-a reușit să se men
țină alături de Gizela decît două treimi 
din cursă. Pe ultimii metri ea a fost

De subliniat combativitatea campio
nului nostru Nicolae Macovei clasat pe 
locul secund.

Rezultate tehnice: 1. G. Marsellos

finala cursei de 200 metriGheorghe Zamfirescu ciștigind 

întrecută și de cealaltă alergătoare iu
goslavă Ika Maricici.

Această dublă victorie iugoslavă 
avea să „cîntărească" greu în întrece
rea directă pentru locul doi dintre for
mațiile Iugoslaviei și Bulgariei. Spor
tiva bulgară Ilieva a egalat recordul 
țării.

Rezultate tehnice: 1. G. Farkas (I) 
5 ,1 — record iugoslav și balcanic, 2.
I. Maricici (I) 56,8, 3. FI. Stancu (R) 
56,8, 4. S. Ilieva (B) 57,1, 5. Ec. 
Chesu (R) 57,7, 6. M. Lukova (B) 
58,3:

DJANI DIN NOU VICTORIOS

Instalat, chiar de la plecare, în 
fruntea plutonului, sprinterul iugoslav 
Djani Kovaci a condus cu autoritate 
cursa de 400 m plat, întrecînd cu o se
cundă pe colegul său de echipă, An
ton Stanovnik.

Rezultate tehnice» T. A. Kovaci 
(I) 47,9; 2. A. Stanovnik (I)
48,9; 3. V. Jurcă (R) 49,3; 4. N. 
Rsgoakos (G) 49,3; 5. G. Cevik (T) 
51,4. Atletul bulgar Valtcev a. fost des
calificat pentru 2 starturi greșite.

VICTORIE CLARA TN FINALA DE
80 MG

încă o dată, excelenta atletă Draga 
Stamejcici a impresionat prin valoarea 
sa ridicată. în finala probei de 80 mg 
— în care pornea indiscutabil favorită 
după acel 10,5 realizat recent — Sta
mejcici a cîștigat detașat. Fără îndoială 
că vîntul puternic a fost marele adver
sar al acestei atlete care a încercat nu 
numai să obțină victoria ci și să re
editeze cel mai bun rezultat al ei. 
A realizat — din această cauză — 
numai prima sa dorință. în serii ea ob
ținuse 10,8.

Rezultate tehnice: T. Draga Sta
mejcici (I) 11,0; 2- Snejana Ker-
kova (B) 11,4; 3. Maria Iiiuță (R)
II, 8; 4. Marjana Lubej (I) 11,9; 5. 
Diana Iorgova (B) 12,2; 6. Liana lung 
(R) 12,2.

APLAUZE PENTRU MARSELLOS...

Una din simpatiile publicului care a 
asistat la aceste întreceri atletice, spor
tivul grec Marsellos, a cucerit meri
tate aplauze la sfîrșitul probei de 110 
m g. El a obținut astfel cel de al trei- 
lei titlu balcanic pentru țara sa. Păcat 
că vîntul l-a împiedicat evident să în
registreze un timp bun, pentru care-1 
recomandau cele 14,2 secunde, din serii.

ȘERB AN CIOCHINĂ MUHARREM DALKÎLIC

(G) 14,7, 2. N. Macovei (R) 14,8, 3. 
P. Bojinov (B) 14,9, 4. C. Sahiner 
(T) 15,0, 5. V. Suciu (R) 15,2, 6. M. 
Petrușici (I) 15,3.

DALKÎLIC DIN NOU ÎNVINGĂTOR

Ca și în anui trecut la Sofia, spor
tivul turc Muharrem Dalkîlic și-a ad
judecat victoria în cursa de 5000 m. 
Și tot ca anul trecut desfășurarea 
acestei probe a culminat cu finișul 
puternic al atletului turc.

Spcriați probabil de tăria vintului 
care-i obliga să facă un adevărat 
„tempo-variaf coneurenții s-au men
ținut grupați pînă cu 2 ture înaintea 
finișului. Era evident că această alură 
îi convenea de minune alergătorului 
turc, cunoscut pentru tenacitatea șî 
finișul său bun. In schimb o aseme
nea. „trenă" nu putea să-i fie avan
tajoasă lui Barabaș. De aceea ne miră 
faptul că de-a lungul celor 12 ture 
și jumătate el nu a încercat să ia 
pfe cont propriu nici o acțiune. Șî 
pentru un alergător de valoarea și 
cu experiența lui Barabaș aceasta 
pare surprinzător.

Rezultate tehnice: 1. M. Dalkîlic
(T) 14:27,8, 2. A. Barabaș (R)
14:28,6. 3. F. Cervan (I) 14:30,2, 4. 
Ov. Lupu (R) 14:32,2, 5. I. Virvilis 
(G) 14:33.4, 6. G. Sulev (B) 14:35,0.

RADOȘEVICI — RECORD BALCANIC

Cu victoria și cu rezultatul de 55,87 
m realizat Ia disc, Dako Radoșevicî 
și-a asigurat un loc în echipa olim
pică a Iugoslaviei pentru J. O. de 
la Tokio. Masivul aruncător a obți
nut acest succes în a cincea încer
care. După cum mărturisea după con
curs, Dako se aștepta la un rezultat 
și mai bun, dar vîntul...

Vasile Sălăgean a adus echipei 
noastre un nesperat foc trei cu un 
rezultat bun: 54,36 m, doar la un 
singur centimetru de recordul țării.

Rezultate tehnice: 1. D. Radoșevici 
(I) 55,87 m — rec. balcanic, 2. G. 
Da mia nov (B) 54,74 m, 3. V. Sălă- 

\ gean (R) 54,36 m, 4. T. Artarski

(B) 52,94 m, 5. G. Tsakanikas (G) 
52.03 m, 6. A. Counadis (G) 51,91 m.

DUBLU SUCCES AL SULITAȘELOR 
NOASTRE

Arbitrii de la aruncarea suliței au 
consemnat nu mai puțin de 3 recor
duri. Cel mai valoros l-a realizat 
Maria Diaconescu: 54,38 m — rec. 
balcanic.

întrecerea a fost net dominată de 
reprezentantele noastre care, in mod 
surprinzător, s-au regăsit abia la ju
mătatea concursului, pînă atunci am
bele avind trei aruncări nereușite.

Rezultate tehnice: 1. 'M. Diaconescu 
(R) 54,38 m — rec. balcanic, 2. M. 
Peneș (R) 52,30 m, 3. D. Cirkovici 
(I) 50,53 m — rec. iugoslav, 4. I. 
Arsova (B) 49,77 m — rec. bulgar, 
5. N. Urbancici (I) 49,14 m 6. I. 
Ivanova (B) 49,10 m.

ȘASE RECORDURI LA PENTATLON !

Dificila întrecere a celor cinci pro
be s-a încheiat cu o serie de rezul
tate remarcabile, pentatlonul fiind —• 
din acest punct de vedere — o ade
vărată probă a recordurilor. Fiecare 
din cele 8 concurepte au luptat din 
răsputeri pentru a îmbunătăți va
loarea rezultatelor. Consemnăm în 
primul rîtid performanța iugoslavei 
Stamejcici.. . ,

Rezultate tehnice: 1. D. Stameț- 
cici (I) 4750- p (10,9; 11,94; 1,57; 
5,94; 24,8) — rec. iugoslav și bal
canic; 2. M. Pândele (R) 4525 p 
(11,4; 12,03; 1,57; 5,83; 26,2) — 

rec. romîn ; 3. S. Vîrbanova (B) 4492 
p — rec. bulgar; 4. M. Iiiuță (R) 
4295 p; 5. N. Mrinjek (I) 4283 —■ 
rec. de junioare; 6. S. Dimitrova (B) 
4128 p; 7. J.,Muko (A) 3479 p — 
rec. albanez. T

ȘERBAN CIOCHINA ȘI-A CON
FIRMAT VALOAREA

- <.;/.?«?. V
Valorosul nostru atlet a obținut din 

nou un rezultat bun — 16,24 m, care 
reprezintă ury nou record balcanic. 
Succesul a fost completat de bucu
ria de a fi cucerit pentru prima 
oară titlul de campion al Jocurilor. 
Cu rezultatul de ieri (la 4 cm de 
recordul țării) Ciochină a arătat că 
deține o formă care-1 îndreptățește să 
privească cu încredere Jocurile Olim
pice.

Rezultate . tehnice: 1. S. Ciochină 
(R) 16,24 m — rec. balcanic, 2. K. 
Gurgușinov (B) 15,98 m, 3. G. Stoi- 
kovski (B) 15,63 m, 4. R. Jocks (I) 
15,62 m, 5. C Mousiadis (G) 15,57 
m, 6. A. Tuna (T) 15,44 m — nou 
record.

ECHIPELE IUGOSLAVIEI VICTO
RIOASE LA ȘTAFETE

La capătul unor dispute palpitante 
ordinea primelor locuri în cele două 
probe de ștafetă de ieri (4x100 m 
la femei și 4x400 m) a fost iden
tică : femei: Iugoslavia (Stame jcici, 
Janik, Sicovec, Lubej) 47,2, 2. Bul
garia (Kolarova, Kerkova, Iorgova, 
Vîrbanova) 47,5, 3. Romînia (Palade, 
Mesa roș, Cheșo, Petrescu) 47,6, 4. 
Albania (Mocka, Duli, Nika, Pacra-

DAKO RADOȘEVICI

mi) 53,2; bărbați: Iugoslavia (Jan 
kovici, Boșnar, Stanovnik, Kovaci 
3:14,0, 2. Bulgaria (Valeev, Tabakov 
Gheorghov, Grigorov) 3:15,3, 3. R<j 
mînia (Rățoi, Osoianu, Stef, Zare 
firescu) 3:16,0; 4. Grecia '
Turcia 3:25,0, 6. Albania 3.'^ 'Șf

★

Dificila probă a celor 42,195 kt 
a prilejuit o nouă afirmare a spot 
tivilor noștri. Dozîndu-și măi ! bin 
efortul, Constantin Grecescu a reput 
tat un splendid succes in fața ten; 
celui său, adversar, iugoslavul Mu: 
ta pici.

Pe întregul parcurs el s-a orient; 
bine tactic, a stat ca o „umbră" î 
urma lui Mustapici și a atacat d; 
cisiv pe ultimii kilometri. Remarc; 
bilă comportarea lui Dumitru Ttlrn; 
ciu, unul dintre veteranii atletismul; 
nostru.

CONSTANTIN GRECESCU

Rezultate tehnice: 1. C. Grece: 
(R) 2.28:23,4 — rec. balcanic, 2. 
Mustapici (I) 2.28:35,2, 3. I. 
rancov (B) 2.32:25,6. 4. D. Tîlma 
(R) 2.34:18,6, 5. S. Soloviov ( 
2.36:23,8, 6. D, Stojanovici
2.47,33.6. x ' 7

ROMEO vilar;
DAN GIRLEȘTEANl

Fotografiile de: V. BAGE 
‘ și TH. ROIBI
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