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Spor la învățătură, prieteni!

Șirul marilor competiții balcanice găzduite în această lună de țara noastră se încheie cu 
campionatul de baschet masculin, care va fi in atenția iubitorilor de sport de miercuri și pînă 
duminică. Își dau întilnire în sala Floreasca cinci redutabile reprezentative, în frunte cu vice, 
campioana lumii, echipa Iugoslaviei. Alături de. ea, formațiile Bulgariei, Greciei, Turciei și Romîniei 
își vor disputa întîietatea pentru cel de al Vl-lea titlu balcanic. t

Fiecare echipă participantă va prezenta garnituri complete, în care distingem cîteva nume 
de mare rezonanță în baschetul mondial. Vom vedea „la lucru" cîțiva jucători de clasă, cum sînt 
iugoslavii Daneu, Koraci și Djerdja, grecii Amerikanos și Panayotarakos, turcii Uyguc și Kaplanoght 
sau bulgarii Peicinsehi, Filipov și Dimov. Alături de ei, reprezentanții noștri în frunte cu căpi- 
tanul lor Mihai Nedef (151) de meciuri internaționale).

Turneul va fi inaugurat miine după amiază și este important nu numai prin lupta ce s» 
va da pentru cucerirea laurilor balcanici sau pentru ocuparea unui loc fruntaș, care aduce ca
lificarea la viitoarea ediție a . campionatului european, ci mai ales prin aportul pe care îl aduce- 
la apropierea sportivilor din această parte a lumii, la continua întărire a spiritului de prietenie- 

și înțelegere dintre popoarele 
balcanice.

Urăm succes deplin celei de> 
a Vl-a ediții a Campionatului^ 
Balcanic de baschet masculin I'Astăzi, într-un cadru sărbăto

resc, școlile patriei își vor re
deschide porțile... Elevii vor 
păși cu emoție în clase, în la
boratoare, în sălile și pe tere
nurile de sport. Unii, cei din- 
tr-a întîia, au prima lor întîl- 
nire cu școala. Alții, dimpotri
vă, se pregătesc să treacă și ul- 
t'."'ul an de învățătură înaintea 
examenului de maturitate care 
le va deschide... pîrtie largă 
spre institute și facultăți, către 
profesiunea mult visată. Toți 
însă — cei mici ca și cei mari 
— poartă în inimi dorința fier
binte de a lua un start bun în 
noul an școlar, de a răspunde 
dintru început, prin note cit mai 
mari ca și prin disciplină, grijii 
părintești pe care partidul și 
guvernul o poartă tineretului 
școlar.

In anii puterii populare au 
fost create, pentru prima dată, 
posibilități optime ca toți copiii 
țării să poată urma școala, să 
se bucure de lumina slovei. An 
de an, statul nostru democrat- 
popular a alocat sume impor
tante pentru învățămînt. A cres
cut numărul unităților școlare, 
al internatelor, căminelor, can
tinelor. S-au acordat și se a- 
cordă manuale gratuite la cla
sele I—VII l-a și în învățămîntul

profesional, burse și alte în
lesniri menite să vina în spriji
nul elevilor, al părinților. Nu
mai între 1960—1963 s-au con
struit pentru învățămîntul de 
cultură generală 15 250 săli de 
clasă, depășindu-se, încă din 
anul trecut, numărul de clase 
prevăzut pe tot șesenalul. Pînă 
la finele anului în curs vor mai 
fi date în folosință alte 4 600 
noi săli de clasă. In învățămîn- 
tul de 8 ani, mediu, pedagogic, 
profesional și tehnic vor fi 
prinși în acest an mai bine 
4.000.000 de copii și tineri 
vor fi educați și instruiți 
aproape 170 000 de cadre . 
specialitate. Cifrele de mai sus 
așază Romînia populară prin
tre țările fruntașe din lume în 
ceea ce privește dezvoltarea re
țelei de învățămînt.

Paralel cu preocuparea pentru 
obținerea titlurilor de... campi
oni la învățătură va fi prezentă, 
fără îndoială, în rîndurile elevilor 
și dorința de afirmare pe tărî- 
mul activității sportive. în mul
te cazuri, chiar de consacrare. 
Exemplele atleților Gh. Costa- 
che și Mihaela Peneș din clasa 
a XI-a a școlii medii nr. 35 din

Lotul echipei Turciei îna
intea antrenamentului de 
ieri după amiază desfășu

rat in sala Floreasca

MllNE DE LA ORA 16.15 PE STADIONUL „23 AUGUST".

SPORTUL POPULAR Foto; T. Roibu

(Continuare in pag. a 2-a)

LA CEA DE A XXIII a EDIȚIE A JOCURILOR BALCANICE

Un frumos succes al atletismului nostru
• O ENTUZIASTĂ ATMOSFERA DE PRIETENIE • PERFORMANTE DE VALOA
RE LA NUMEROASE PROBE • PERFORMERII COMPETIȚIEI • COMENTARII 
DESPRE COMPORTAREA ECHIPELOR NOASTRE •

PENTRU TOKIO CONTINUĂ
MUNCA DE PREGĂTIRE

ÎN PRIMA ZI, 
MECIURI ATRACTIVE

ora 17, după festi— 
arbitrii' 

începutul partidei!

Rapid - Spartak Plovdiv-

Mîine la 
vitatea de deschidere, 
vor anun|a 
inaugurale a celei de a Vl-a e- 
diții a Campionatului Balcanic 
de baschet masculin. Cinstea de- 
a susține primul meci revine- 
reprezentativelor de seniori șr. 
de tineret ale țării noastre. A— 
poi publicul va avea prilejul să' 
urmărească evoluția echipei Iu
goslaviei, cîștigătoarea medaliei! 
de argint la ultimul campionat*  
mondial. Vicecampionii lumii, în- 
rîndul cărora evoluează jucătorii 
de mare valoare, ca Daneu șiî 
Koraci, vor avea de înfruntat*  
echipa Greciei ale cărei acțiunii 
rapide și spectaculoase au cu
cerit frumoase aprecieri, atît în’ 
meciurile edițiilor anterioare ale- 
Balcaniadei, cit și în alte iutii- 
niri internaționale.

Derbiul acestei prime etape*  
se va dispu-ta între formativei 
Bulgariei și Turciei. Valoarea:

(Continuare in pag. a 4-a)

in finala „Cupei Balcanice" la fotbal

Comentariile după marile com
petiții sportive continuă întot
deauna multă vreme. Este evi
dent că și pe marginea celei de 
a XXIlI-a ediții a Jocurilor Bal
canice de atletism se vor face 
multe discuții și considerați),, de 
ordin lehnic. Iată de ce, nicî “noi 
nut ne^am propus să epuizăm în 
agjlțefrtnduri impresiile și cons- 

' tatările de la această importan
tă verificare preolimpică a atle
ților din Balcani. Ne vom opri, 
așadar, doar la cîteva concluzii-

Ceea ce a impresionat în mod 
deosebit la această ediție a 
J.fiSft. a _ fost atmosfera priete
nească cart a domnit tot tini- 
ptffipe 'stadion și în tribune în 

■ timpul celor trei zile de neuitate 
întreceri. Au fost multe, foarte 
multe momentele în care cei a- 
proape 300 de concurenți și-au

manifestat prietenia prin îmbră
țișări și felicitări adresate celor 
mai buni dintre ei, prin discuții 
și întîlniri amicale, care au fă
cut ca marea competiție atletică 
de la București să se desfășoare 
într-o atmosferă deosebit de 
caldă.

Spre marea bucurie a tuturor 
echipelor participante la J.B. de 
la București, pe stadionul Repu
blicii s-au stabilit rezultate va
loroase, numeroase recorduri 
care răsplătesc intensa muncă de 
pregătire depusă în acest an o- 
limpic. Pentru a sublinia valoa
rea acestor întreceri vom con
semna cîteva .cjfre care fac cinste 
oricărei competiții internaționale: 
lolanda Balaș 1,85 m la înălțime, 
Viorica Viscopoleanu 6,46 m la 
lungime, Slavko Span 8:44,8 pe

3 000 m obstacole, Virginia Mi
hailova 55,82 m la disc etc. Iată 
dar că, din acest punct de vede
re, „repetiția" olimpica de la 
București s-a încheiat cu nume
roase satisfacții pentru atleții 
țărilor balcanice, care au arătat 
că pot avea un cuvînt de spus la 
apropiatele Jocuri de la Tokio

Cum era și firesc, am urmărit 
cu toată atenția evoluția atleți
lor noștri pentru care Balcaniada 
a reprezentat cel mai important 
Concurs din acest an. Vom în
cerca să sintetizăm cîteva apre
cieri.

Privind bilanțul general al 
Competiției trebuie reliefat faptul

Iată-ne și în preziua ultimu
lui act al tradiționalei competi
ții fotbalistice dotată cu „Cupa 
balcanică". După meciul nul 
•(1—1) realizat cu numai o săp- 
tămînă în urmă, în deplasare, 
Rapid va încerca mîine să re
zolve în favoarea sa și... ultimul 
ronț cu Spartak din Plovdiv, 
cealaltă finalistă a întrecerii.

Și cum această partidă retur 
o dispută „acasă", în fața entu
ziastului public bucureștean — 
care știe să-și poarte echipa pe 
aripile victoriei — șansele fot
baliștilor feroviari sînt firește 
mai mari. Rămîne doar ca e- 
chipa antrenată de Valentin Stă
nescu și Victor Stănculescu să 
acorde partidei importanța care 
i se cuvine, luptînd cu ardoare 
timp de 90 de minute. „Pentru 
prestigiul fotbalului romînesc și
iiiiniimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiimiimuniU:

al clubului, băieții vor neapăra*  
să cucerească trofeul — ne spu 
nea ieri antrenorul V. Stănescu 
Fapt cu totul posibil, prin pris
ma jocului de ia Plovdiv".

Tn partida de mîine, rapidiștii 
vor alinia formația standard: 
Urziceanu — Lupescu, Motroc, 
C. Dan, Greavu — Dinu, Geor
gescu — Năsturescu, Dumitriu 
II, Ion lonescu, Codreanu.

Fotbaliștii de la Spartak Plov
div au sosit în Capitală ieri di
mineața. în cursul după amiezii 
oaspeții au efectuat un ușor an
trenament pe stadionul ,23 Au
gust", care va găzdui cu înce
pere de la ora 16,15 cea de a 
doua manșă a finalei „Cupei bal
canice".

★
în deschidere, de la ora 14:
T.U.G. — I.O.R.

CITIȚI

Programul

„CUPA

ÎN PAG. A 3-A

competiției de fotbal

OLIMPIADEI"
ROMEO VILARA

DAN GfRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

§ la care participă, între 20 septembrie și 25 § 
octombrie, echipele de categoria A

SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiniiiiiiiiiifiiiiitiiiiire

Actualitatea sportivă:
„SECUNZII" NOȘTRI LA EGA

LITATE CU ECHIPA R.D.G., 
LA BOX

Duminici seara, la Berlin, repre-- 
zentativa secundă de box a -{drill 
noastre a susținut o nouă întilnire*  
cu selecționata R.D. Germane. Me
ciul s-a terminat la egalitate: 5—5.’- 
Victoriile echipei romîne au fost.*  
obținute de Covallov, Vanaa, Dinu> 
M. Mariuțan și Gheorghioni.

R.P. ROMÎNĂ — R.P. POLONA’ 
LA VOLEI MASCULIN, JOI Șl' 

SÎMBĂTÂ ÎN BUCUREȘTI
Formația masculină de volei or. 

R.P. Polone a sosit ieri în Capi
tală, în vederea meciurilor pe carat 
le va susține cu reprezentativa! 
noastră, joi 17 și sîmbătă 19 sep
tembrie. Partidele se vor desfășurat? 
în sala Dinamo.

MIINE JOC DE VERIFICARE! 
LA RUG8I

In cadrul pregătirilor pentru cele*  
două partide internaționale pe care*  
le vor susține în luna noiembrie*  
(cu R.F. Germană la 15 și cu Franța: 
la 29), rugbiștii noștri fruntași vor 
susține mîine primul joc de verifi
care. Meciul va avea loc pe sta
dionul Progresul, de Ia ora 15,30.
ÎNCEPE RETURUL CAMPIONA
TULUI REPUBLICAN DE LUPTE 

LIBERE
După o întrerupere de trei lunL. 

timp în care luptătorii au susținut.’ 
o serie de întîlniri internaționale^, 
sîmbătă 19 septembrie se reiau în
trecerile din cadrul returului cam
pionatului republican de .libere“rf 
Echipele din grupele I și III’ evo
luează la București, cele din grupaj 
a Il-a la Timișoara, iar cele din: 
grupa a IV-a la Brașov.

CAMPIONII BALCANICI...

Gh. Zamfirescu, C. Blotiu, A. Barabas C. Grecescu, I. Popa. Gh. Spiridon, Ș. Ciochină, C. Socol, Ioana Petrescu, Florica Grecescu, Viorica Viscopoleanu, lolanda Balaș. Ana Sălăgean 
fi Maria Diacottescu. ...Văzuți de Neaga Rădulesct»



HAIDBMA7
Dinamo București și Mureșul Tg. Mureș 

clasamentele seriei I...■ conduc în
..și împreună cu Steaua și

Flapa -de duminică a campionatului 
a foști, în ■ general, favorabilă echipe
lor gazdă, masculine și feminine, din 
seria I. Excepție au făcut doar două 
partide feminine -(Confecția — Știința 
Cluj și Tractorul — Știința Bucu
rești) în care au câștigat formațiile 
oaspe.- Și de data aceasta, majoritatea 
întîlnirilor aci prilejuit spectacole bune, 
apreci'aite-- de public.

Iată citeva amănunte din jocurile de 
duminică (seria I).

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
PETROȘENI (m, 28—11). în ciuda 
scorului sever, oaspeții au dat o re
plică destul de bună. Realizatori prin
cipali : L. Popescu 7, Nica 6, respec
tiv Barahaș 3.

STEAUA BUCUREȘTI — VOINȚA 
SIGHIȘOARA 
disputat, cu o 
a pasionat la 
min.
9—4 
min.
însă,
.... . 

cuvînlul. Golgeterîi meciului : Iacob 7, 
respecjiv Hietsch 4.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — DINAMO 
BRAȘOV (m, 21—19). Un joc de ni
vel tehnic foarte ban, datorită ambelor 
echipe,., Știința a marcat o revenire 
puternică, comlucînd permanent or 
2—3 .puncte. Dinamo a avut o sin
gură d»tă conducerea (min. 28 : 8—7). 
Principali realizatori: Ciistian (St.) și 
Miskeș (Din.) cite 6 goluri. (Al. Gross, 
coresp.).

DINAMO B ACĂU — ȘTIINȚA TG. 
MUREȘ (m, 18—12). Gazdele au în
ceput puternic, iar oaspeții timid, ast
fel că în min. 20 scorul era 10—2. 
A.poi, Dinamo a încetinit ritmul și 
jocul s-a echilibrat oarecum. S-au re
marcat Sauer (5), respectiv Schuller 
(3). (Gh. Dălban, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — ȘTIINȚA 
GALAȚI (m, 17—15). Gălățeuii s-au 
prezeptat bine pregătiți și au dat o 
replică dîrză. Golgeteri : H. Brendor- 
fer 6, respectiv Ionescu 5. (Gh. Cor- 
xiodelpi coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (f, 4—6). Tractorul a re
zistat pînă în min. 34. după care Știin
ța, prdfitînd de cîteva greșeli ale apă
rării adverse, a cîștigat. Realizatoare 
principale: Naco 4, respectiv Sramco

(m, 23—15). Meci viu 
evoluție a scorului care 
un moment dat (1—1, 
min. 9, 4—3 min. 10,
10—8 min. 35, 13—13 

14—14 min. 47). în final 
mai bună a jocul hî 

superioară și-au spus

î$, 2—2 
min. 28, 
45, 
organizarea 

experiența

»_• EE5 I E

Șliințd București sînt singurele echipe neînvinse pină acum
DUPĂ DOUĂ ETAPE2. (P. Dumitrescu,, coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — S.S.E. TI
MIȘOARA (f, 9—5). Rapid a avut 
permanent inițiativa. Oaspetele au 
reușit după pauză să reducă din scor 
(7—5, min. 47). Golgetere : Hedeșiu 
5, respectiv Kaspari 2.

CONFECȚIA BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA CLUJ (f, 6—8). Victorie me
ritata. Jocul a plăcut datorită evolu
ției scorului : 4—2 min. 27, 4—4 min. 
35. 4—5 min 37. în continuare, ini
țiativa a aparținui Științei care în fi
nal a dovedit mai mult calm și efiea-

Har oi arm (Știința Cluj) aruncă in 
poartă. (Fază din meciul Confecția — 

Știința Chiț).
Foto : St. Pctrică

citate și a învins, deși a fost egalată 
de donă ori. Principale realizatoare : 
Floroianu, respectiv .C. Dumitrescu 
cite 4 goluri.

MUREȘUL TG. MUREȘ — C.S.M. 
SIBIU (f, 14—4). Scor prea sever 
pentru sibience, care au jucat tehnic 
și variat, cu o apărare mobilă, dar fără 
finalitate. Gazdele au marcat majori
tatea golurilor din contraatacuri. (I. 
Vulcan, coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — S.S.E. 
PLOIEȘTI (£, 21—4). Studentele au 
surclasat o formație slabă. Cea mai 
bună jucătoare a fost Nemetz.

Spor la învățătură, prieteni!
(Urmare din pag. 1)

ju- 
im-

București, recordmeni mondiali de 
niori, vor constitui, desigur, un 
bold și pentru alți școlari.

In această direcție pe elevi îi așteap
tă și în acest an un bogat program de 
competiții, săli și terenuri bine amena
jate. De la „bobocii" care abia ieri au 
părăsit; „ntiuța" vacanței și pînă la tî- 
nărul sportiv încercat în întreceri, cu 
oficiali și arbitri, este o cale lungă. 
Fiecărei are însă posibilitatea să o 
parcurgă din treaptă în treaptă, tot 
.mai sîjs, spre culmile măiestriei. Pe 
elevi îi așteaptă orele de educație fizi- 

<că în care profesori pricepuți, pedagogi 
.experimentați le vor îndruma pașii cu 
răbdare și dragoste, îi așteaptă orele 
de antrenament sportiv. Apoi, în func- 

:ție de' progrese și aptitudini — cele 
.aproape 70 de „pepiniere" ale perfor- 
:mantei; școlile medii cu program spe
cial de educație fizică, școlile sportive 
>de elevi. Și dacă sîrguința va fi pe 
■măsura entuziasmului, micul atlet sau 
țgimnast, înotător sau handbalist va 
trece un nou hotar, acela al clubului 
isportiv școlar. Fiecare treaptă își are... 
isesiunea sa de examene. Ea începe cu 
primele note din catalogul profesorului 
de educație fizică și va trece pe rînd 
;prin competițiile interclase, interșcoli, 
campionatele republicane școlare, 

■campionatele țării la juniori, unde în- 
isuși faptul de a te număra printre fi- 
naliști reprezintă o adevărată perfor
manță.

Așadar, perspective largi pentru 
cuceri nu numai „cetatea" științei 
culturii ci și laurii victoriilor în sălile 
și pe terenurile de sport. La început 
de an școlar, urăm tuturor elevilor 
noștri reușită deplină în împletirea cit 
mai armonioasă învățăturii
sportul!

a 
și

De la I. E. B. S.
Pentru campionatul balcanic de 

•baschet (M) din 16—20IX. de la sala 
Florcasca biletele se găsesc la casele 
din str. Ion Vidu, Pronosport cal. Vic
toriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 6 Mar
tie, stadioanele 23 August, Republicii, 
Dinamo ji Giulești.

■A

Aceleași case v»d si bilele pentru 
«Atîlnirea de fotbal RAPID — SPAR
TAK. PLOVDIV de miercuri 16.IX. de 
jc stadionul 23 August.

Ultimele recorduri și clasamente ale finalelor juniorilor
Duminică, în ultima zi a finalelor 

campionatelor republicane de înot pen
tru juniori și junioare, au fost stabilite 
următoarele’ recorduri : Cornel Geor
gescu (Steaua) 58.5 ia 100 m liber — re
cord de seniori si juniori cat. I (v-r. 58,6 
— Em Voicu) ; C. Bădiță (Rapid) 
11:13,8 la 800 in liber — record de co
pii cat. I (v.r. 11:22,4 — VI. Belea) ; 
S.S.E. Reșița 5,58,0, la 4x100 m mixt — 
record de fete cat. I (v.r- 5:58,5 — Pro
gresul București).

Iată și cîștigătorii probelor dispu
tate în ultimele zile : 200 m mixt ju
nioare II: Gabriela Tărnăuceanu 
(C.S.S.) 3:00,0; 400 m mixt junioare 
I: Eva Naghi (Mufeșuj) 6:28,1 ; 100 tn 
bras juniori II: A. 'Șoptereanu (C.S.S.) 
1:15,0; 100 m bravi juniori I: V. Costa 
(S-S.E. TimișoafaV. 1:14.6; 100 ni flu
ture junioare U: Agneta Sterner 
(C.S.S.) 1:20,1 ; 100 m fluture juniori 
II: Zeno Giurasa (S.S.E. Reșița) 
1:10,8; 100 m fluture juniori I: Cornel 
Georgescu (Steaua) 1:08,1 ; 800 m liber 
juniori H: Andrei Morarii (S.S.E. nr. 1) 
11:09,0; / 500 m liber juniori I: VI. 
Moraru (C.S.S-) 19:22,4; 4x100 m V- 
ber juniori II: C-S.S. 4:31,9; 4x100 m li-

SERIAMASCULIN

1. Dinamo București 2 2 0 0 46:22 4
2. Steaua București 2 1 1 0 38:30 3
3. Dinamo Brașov 2 1 0 1 40:38 2
4. Voința Sighiș. 2 1 0 1 34:34 2
5.. Dinamo Bacău 2 1 0 1 29:30 2

6—7. Tractorul Brașov 2 1 0 1 34:36 2
' Știința Petroșeni 2 1 0 1 38:40 2

8..Știința Timișoara 2 1 0 1 33:46 2
9. Știința Galați 2 0 1 1 30:32 1

10. Știința Tg. Mureș 2 0 0 2 23:37 0

FEMININ — SERIA I

1. Mureșul Tg. Mureș 2 2 0 0 29:11
2. Știința București 2 2 0 0 9: 5 4
3. Știința Timișoara 2 1 0 1 27:12 2
4. Tractorul Brașov 2 1 0 1 15:14 2
5. Știința Cluj 2 1 0 1 19:19 2
S. S.S.E’ Timișoara 2 1 0 1 13:15 2
7. Rapid București 2 1 0 1 16:20 2
8. C.S.M. Sibiu 2 1 0 1 17:25 2
9. Confecția București 2 0 0 2 7:11 0

10. S.S.E. Ploiești 2 0 0 2 12:32 0

ber juniori I: C.S.S. 4:30,7; 4x100 m 
mixt junioare 11: C.S.S. 5:30,6; 4x100 m 
mixt junioare I: S.S.E. nr. 2 5:35,2; 
4x100 ni liber junioare II: S.S-E. nr. 2 
5-03,5 ; 4x100 m liber junioare 1:
S.S.E. nr. 1 5:08,2; 4x200 m liber ju
niori II: C.S.S. 10:28,0; 4x200 m liber 
juniori I: C.S.S. 10,08,5; 4x100 m 
mixt juniori II: S.S.E- Reșița 5:08,1; 
4x100 m mixt juniori I: C.S.S. 4:51,2.

Clasamentul primelor performanțe, 
conform tabelei internaționale de punc
tai: categoria I: L Văsile Costa 
(S.S.E. Timișoara) 920 p (2:39,7 la 
2tX) m bras) ; 2. Cristina Balaban (Di
namo) 900 p (1:12,9 la 100 m spate): 
3—4. Așta-rta- Clos (Mureșul) și Cornel 
Genrgesgu (Steaua) 850 p (1:25,0 la 
100 în bras, 3:03,0 la 200 ni bras și 
respectiv 58,5 la 100 tn liber) ; cate
goria a II-a: 1. A- Șoptereanu (C.S.S.) 
870 p (2:42.8 la 200 tn bras) ; 2. Doi
na Pentea (S.S.E: Timișoara) 775 p 
(3:08,6 la 200 ta bras) ; 3—4. Cristina 
Stănescu (Dinamo) și Mariana Du
mitrescu (Viitorul) 750 p (ambele au 
fost cronometrate cu 1:28,2 la 100 nt 
bras).

Clasament pe echipe: 1 
SPORTIV *"
26 535 p; 
3. S.S.E. 
13310 p; 
12 425 p;

Brașovenii au dominat concursula)

din Valea Rdcădâului
ÎNVINGĂTORI LA 125 CMC SI — 
DANESCU PE PRIMUL LOC IN-------
CLASA 250 CMC l

Iugoslavia, cî^Eigțnd ambele 
întrecerea de 14 clasa 175 

întrerupt după pajtrti ture din cauza 
unei ploi torențiale. Atît cit s-a des
fășurat, cursa a scos în evidență do
minarea netă a dinamovistului Mihai 
Pap

in încheierea etapei a patra trebuie 
să remarcăm coinportarea deosebit de 
bună a tînăruiui P. Paxino (Steaua) 
— un veritabil , atent — precum și 
evoluția alergătorijor E. Keresteș, Cr. 
Dovids, I. Sas, ț/ț Savin, si Gh. Ion. 

IATA CLASAMENTELE 125 cmc — 
1. O. Puiu (Sfc roșu Bv.), 2. I Sas 
(Steaua), 3- Tr. Macarie (Dinamo), 
4. I. Popa (Dinajno). 5. P. Fischer 
(Voința Sibiu), 6. Fr. Szinte (St. roșu 
Bv.) ; 250 cmc — 1. M. Dănescu (Stea
ua), 2. Cr. Dovids (Metalul), 3. M. 
Pop (Dinamo),, 4. O. Puiu 
Bv.), 5. P. iPăș’no (Steaua), 
man (Poiana Cîmpina), 7. 
(R-S.F.I.), :(8.) ‘Șignorini 
9. V. PopoviCf. (R.S.F.I.). 10. 
(R.S.F.I.), .11.
12. V. Savin
1. O. Ștefani 
Ion (Steaua), 
4. E. Seiler 
(St.

• OVID1U PUIU SI OTTO ȘTEFANI 
RESPECTIV — 350 CMC • MIHAI 
CURSUL INTERNAȚIONAL DE LA

Valea Răcădăukiî a găzduit cea de 
a patra fază a campionatului 
blican de motocros care, prin 
ciparea sportivilor iugoslavi la 
250 cmc. a devenit o întrecere 
națională.

Peste 10 000 de spectatori att 
tal la primul start care a declanșat 
întrecerea motocicletelor de 350 cmc. 
După ce în primele două ture a con
dus Gh. Ion, se impune prin impetuo
zitate, tehnică și gîndire . tactică bra
șoveanul 0- Ștefani. Din turul trei și 
pînă la sfîrșit (manșa 1) și din turul 
șase pînă la încheierea cursei (man
șa a If-a) el face — spre bucuria și 
cntariasirftiî Spectatorilor — o ade
vărata demonstrație.

Clasa 125 cmc a însemnat o nouă 
afirmare .a valorii lui O. Puiu. Acesta 
a luat ud start bun și a condus auto
ritar întreaga cursă. Păcat că Tr. Ma- 
carie a avut o defecțiune mecanică 
înaintea încheierii primului tur și din 
această cauză n-am mai putut asista 
la duelul dintre el și O. Puiu care, 
fură îndoială, ar fi constituit tui aport 
la ridicarea nivelului tehnic al cursei.

Mihai 'Dimescu s-a dovedit același 
fin cunoscător al „tainelor" mașinii, 
un om cu spirit de orientare și spon
taneitate în acțiuni, într-un cuvînt un 
adevărat maestru a! sportului cu mo
tor. La clasa 250 cmc, el și-a între
cut magistral adversarii din campio
nat, precum‘și pe sportivii din R.S.F.

CON-

manșe.
cmc s-a

1. CLUBUL 
ȘCOLAR BUCUREȘTI

2. S.S.E. nr. 2 17 500 p;
nr. 1 15 5® p; 4. Stealh.,

5. Mureșul Tg. Mureș
r, G. S.S.E. Reșița 10 985 p; 

7. S.S.E. Timișoara 10 560 p; 8. Ra
pid București 8820 p; 9- Dinamo
8550 p: 10- S.S.E. Arad 7950 p; 11. 
Viitorul BiKuresli 7750 p: 12. S.S.E. 
Clui 5410 p; 13. C.S.M. Cluj 5050 p ; 
14. Olimpia Reșița 3875 p; 15. Știința 
Cluj 2290 p ; 16. S.S.E- Oradea 2095 p: 
17 Clubul sportiv școlar Cluj 1835 p: 
18. S.S.E. Galați 1810 p; 19. Metalul 
Turda 1765 p,

asîs-

(St. roșu 
6. C. Co-
S. Jakici 
(R.S.F.I), 
Z. Țelito 

Z- Zivkovici (R.S.F.I.), 
(Metalul); 350 cmc — 
(St. roșu Bv.), 2. Gh. 

3- F. Keresteș (Steaua), 
(Metalul), 5. P. Front 

roșu Bv.), 6. V. Sabo (Dinamo).

NAUM
I. DUMITRESCU

Campionatele republicane 
de iahîing au luat sfîrșit

Cea de a clwgwm regată, ultima și cea 
mai frumoasă, începută pe un vînt de 
forța 2 și terminată cu un vînt de Iqrța 
4—5 a oferit un spectacol rar înlîlriit în 
sporturile nautice.
"Dacă la clasa storc și F.D. viitoarele echipa

je campioane s-au detașat de la începutul 
cursei, la clasele firm și siiaip cîștigătorii 
au fost cunoscuți numai pe ultima parte 
a traseului. Iată rezultatele regatei a cin- 
cea: clasa finn — Petre Purcea (Pr.), cla
sa snaip — V. Geles — D. Podeanu (St.); 
clasa star — N. CaLcan — J. Zamfir (Ma
rina — Progresul) și clasa F.D. — Ion 
Alexandru — D. Ene (F.R.S.N. C-ța).

Clasamentul general și final: clasa finn 
campion republican M. Damitriu (Progresai), 
2. G. Niculicioiu (Marina) 3. P. Purcea (Pro
gresul); clasa saalp — campioni republicani
— V. Gales — 0. "Podeoran (Știința); 2. D. 
Popovici — M. Iordache (Progresul); 3. 
D. Ciocoi — I. Cflmaa (Progresul); clasa star
— campioni republicani — N. Calcan —J. 
Zamfir (Marritta—Progresul); 2. M. Băicea- 
nu — I. Giuglan. (Dinamo Constanța); 3- 
P. Zamfir—M. Leonte (Marina Constanța); 
clasa F.D. — campioni republicani— I. Ale
xandra—D. Eime (F.tS.SJJ. Constanța); 2. '■ V; 
Costescu—D. Ciomîrtan (Știința); 3. N. Culică 
—D. Nicolescu (F.R.S.N. Constanța). Pe'echi
pe : campioană republicană pe anul 1964— 
Progresul Bucureștii (antrenor G. Constan
tin), 2. Știința București (antrenor C. Tico);

Marina Constanța (antrenor N. Calcan).
PAUL ROMOȘAN

H.

adverși și fundașul 
înscrie o splendidă 
o fază de o rară 

adus lui Penciu 
pe deplin meritate. Ne aș-

Derbiul etapei în comentarii...
• GRIVIȚA A CÎȘTIGAT, DAR CU MULTE .. EMOȚII • RULMENTUL BfR- 
LAD CONFIRMĂ • IN REST, REZULTATE SCONTATE

Duminică dimineața, patru ore de 
rugbi pe stadionul din Parcul Copi
lului ! „Capul de afiș44 l-a constituit, 
firesc, meciul STEAUA — DINAMO. 
Partida a plăcut prin dîrza și specta
culoasa luptă a înaintărilor, prin rit
mul rapid de joc, „temperat1* numai 
rareori și atunci din cauza căldurii.

A cîștigat -— poate contrar multor 
așteptări — STEAUA. Victoria mili
tarilor, care le-a adus nu numai cele 
trei puncte, ci și primul loc în cla
samentul categoriei A după 15 etape, 
se datorește unei orientări tactice 
mai bune, apărării ferme, decise și, 
în general, unui plus de omogenitate. 
DINAMO nu a jucat la nivelul ma
xim al posibilităților.
gur, 
de 
duios și, mai ales, atît 
practicat de dinamoviști 
etape și cel prestat în 
Steaua. Militarii au fost 
au încercat (și au reușit mai mult 
decât adversarii) să combine lupta 
pachetului de înaintași cu acțiunile 
ofensive ale liniei de treisferturi.

Meciul a început era... emoții pen
tru suporterii echipei Steaua. Nica 
ratează de două ori (cu foarte pu
țin) transformarea unor lovituri de 
pedeapsă. Și Steaua continuă să pre
seze. în min. 20, Penciu recepțio
nează o pasă și pornește la atac. Un 
„sJailem44 de aproape 30 de ini prin-

A fost, desi- 
o diferență totală între jocul 

ridicată valoare tehnică, 
de eficace 

în ultimele 
partida cu 
aceia care

specta-

au
să

tre șase jucători 
formației - Steaua 
încercare. A fost 
frumusețe, care i-a 
aplauze 
teptaiu la o ripostă diuamovistă, mai 
ales că aceștia obținuseră pînă acum 
foarte multe 
Dar, atacă tot 
scrie după o 
Căpușan, 
dașulrai dingmovist. Penau 
mă diulr-o poziție foarte 
8—0.

După pauză. Dinamo — 
schimbări bine inspirate în 
treisfertuin — 
mină maț tpult 
scorul. Reușește 
— lovi tu râs, de 
ciuda dominării 
evidente ocazii 
care ultima, în 
tribunele în 
reușește eă obțină egalarea. Scor fi
nal : 8—3 pentru Steaua.

în primul meci de duminică, Știința 
Petroșeni a terminat la egalitate cu 
Gloria : 3—3 (0—3), .lupă un joc
care n-a satisfăcut decît în foarte 
mică măsură. Au înscris : Marinescu 
(Gloria) și Munolache (Știința) — 
lovitură de pedeapsă.

Ctu foarte mult interes a fost aș
teptată partida dintre Grivița Roșie 
și Rulmentii'l Bârlad. Evoluția eace-

baloane la grămadă. 
Steaua și Șerban în- 
pasă primită de la 

care blocase un șut al fun- 
transfor- 
dificilă :

cu unele 
linia de 

preia inițiativa, do- 
și caută să reducă 
prin Nica (min. 48 
pedeapsă). Dar, în 

teritoriale și a unor 
de a înscrie dintre 

min. 79, a ridicat 
picioare, Dinamo na

Zlătoianu (Dinamo) nu-l mai poate împiedica pe Mateescii (Steaua) să 
deschidă și acesta transmite balonul colegilor săi.

Foto :!V. Bageac
egal: 3—3. Grivița atacă insistent, 
dar bîrlădenii se apără m o dîrzenie 
remarcabilă, făeînd dovada unei exce
lente pregătiri fizice. Suita ocaziilor 
ratate de jucătorii Griviței ee încheie 
în elipa cînd mulți spectatori nu mai 
credeau în modificarea scorului. în 
min. 79, fundașul Vusec pătrunde 
spectaculos și înscrie o încercare trans
formată de aripa Baban : 8—3.

în celelalte partide ale etapei s-au 
înregistrat rezultate oarecum scontate. 
De remarcat rezmltatul egal reușit de 
Constructorul (0—0) Ia Iași.

lentă a bîrflădenilor nu reprezintă o 
surpriză. Această formație a progresat 
uruit în ultima vreme și era de aștep
tat ca partida de duminică să fie echi
librată. Și, așa a fost ! Mai mult, Rul
mentul a fost Ia un pas de a obține 
o victorie de prestigiu. La pauză, bîr- 
lădenii conduceau, cr.i 3—0 (Călin — 
lovitură de pedeapsă) și nu dădeau 
deloc semne de oboseală. Dimpotrivă ! 
Grivița pare însă decisă, la reluare, să 
desfășoare un joc mai bun ca în prima 
parte a partidei și în ciuda absenței 
cîtorva titulari (Moraru, Stănescu, Iri- 
«nescu, Teodoreseu) trece Ia ofensivă. 
Palcan transformă o lovitură de pe
deapsă și în min. 50 scorul devine d. g.



77 CUPA OLIMPIADEI" BULETINUL CATEGORIEI B
SERIA !

In perioacta 20 septembrie — 25 octombrie, campionatul categoriei A este între
rupt. Pentru a .asigura însă echipelor din această categorie o continuitate de același 
nivel, F.R.F. • g inițiat pentru această perioadă o competiție dotată cu „CUPA. OLIM- 
PIADEI“. Astfel', Cele J4 echipe de categoria .A, au fost împărțite în două serii de cîte 
7 echipe pentru a-și disputa înt'îietatea. „Cupa Olimpiadei" se desfășoară sistem tur
neu, numai tur, câștigătoarele celor două serii urmînd a susține la 25 octombrie, me
ciul pentru desemnarea cîștigătoarei trofeului pus în joc.

Prima etapă se dispută duminică .
al acestei competiții:

20

SERIA I
Etapa I 20 septembrie 1964

Dinamo București — Petrolul Ploiești
Farul Constanța — C.S.M.S. Iași 
Știința Craiova — Știința Cluj 
Progresul București — stă

Etapa a 11-a 27 septembrie

Progresul București — Știința Craiova 
Știința Cluj — Farul Constanța 
C.S.M.S. Iași — Dinamo București 
Petrolul Ploiești — stă

Etapa a IÎI-a 30 septembrie
Petrolul Ploiești — Farul Constanța
Dinamo București — Progresul București 
Știința Craiova — C.S.M.S. Iași
Știința Cluj — sta

Etapa a IV-a 4 octombrie
Dinamo București — Știința Cluj
Farul Constanța — Progresul București 
Petrolul Ploiești — Știinta Craiova 
C.S.M.S. Ia,r — stă

Etapa a V-a 11 octombrie

Progresul București — C.S.M.S. Iași
Știința Craiova — Dinamo București
Știința Cluj — Petrolul Ploiești 
Farul Constanța — stă

Etapa a VT-a 14 octombrie
Farul Constanța — Știința Craiova 
Știința Cluj — Progresul București 
C.S.M.S. Iași — Petrolul Ploiești 
Dinamo București — stă

Etapa a VÎI-a 18 octombrie
Petrolul Ploiești — Progresul București
C.S.M.S. Iași — Știința Cluj
Dinamo București — Farul Constanta 
Știința Craiova — stă

ȘTIRI..
Teri dimineață au plecat -— cu 

tinația Londonderry, (Irlanda 
Nord) — cei 15 jucători, care 
cătuiesc lotul echipei 
tre aceștia : Uremia, 
nei, Constantin., Sorin Avram, 
niceanu, Voinea, Raksi etc. După cum 
se știe, Steaua va susține mîine me
ciul revanșă icu Derry City, în primul 
tur al „Cupei cupelor4’.

Londonderry.
— cei 15 jucători.

Steaua. Prin-
Petescu, Je-

Crei-

C.S.M.S. Iași— V-am vi rit la apă în 
propria voastră... „Baie".

1X2X1X21
Un premiu de 100000 lei pe un buletin abonament Pronoexpres
Astăzi este 'ultima zi în care mai 

puteji înscrie biletele Sportexpres tri
mestrul III pentru tragerea suplimen
tară Sportexpres din 18 septembrie.

Reamiiitițn premiile care se atribuie 
la tragerea suplimentară:

— 250 CALATORII PE DUNĂRE 
CU MOTONAVA „CARPAȚI" CU 
VIZITAREA ORAȘELOR BELGRAD 
Si BUDAPESTA.

— 1 AUTOTURISM .F1AT 600“

Pentru a participa la această tra
gere suplimentară sint suficiente bile
tele Sportexpres trim. III fără a mai 
plăti vreo taxă in plus.

Biletele Sportexpres, cîștigătoare sau 
necîștigătoare la tragerea suplimentară 
c’in 18 septembrie a.c., participă în 
continuare l>a tragerea Sportexpres din 
30 septembrie 1964.

Pariicipanții care nu depun taloa
nele Sportexpres nr. 8 de la biletele 
Sportexpres, trim. III (azi ultima zi), 

septembrie. Iată mai jos programul complet

SERIA A ll-a
Etapa 1 20 septembrie 1964

Rapid București — Crișul Oradea 
Dinamo Pitești — Minerul Baia Mare 
Steagul roșu Brașov — U.T.A. Arad 
Steaua București — stă

Etapa a II-a 27 septembrie
Steaua București — Steagul roșu Brașov 
Minerul Baia Mare — Rapid B>ucp,reșii 
U.T.A. Arad — Dinamo Pitești
Crișul Oradea — stă

Etapa a -IH-a 30 septembrie
Crișul Oradea — Dinamo Pitești
Rapid București — Steaua București 
Steagul roșu Brașov — Minerul Baia Mare 
U.T.A. Arad — stă

Etapa a IV-a 4 octombrie

Rapid București — U.T.A. Arad 
Dinamo Pitești
Crișul Oradea
Minerul

■ U.T.A.
Steaua București 
Steagul roșu Brașov 

Baia Mare — stă

Etapa a V-a II octombrie

București — Minerul Baia Mare 
roșu Brașov — Rapid București 

Crișul Oradea
- stă

Steaua
Steagul
U.T.A. Arad - 
Dinamo Pitești

Etapa a Vî-a 14 octombrie
Minerul Baia Mare — Crișul Oradea 
U.T.A. Arad — Steaua Bucure?!' 
Dinâmo Pitești — Steagul roșu Brașov 
Rapid București — stâ

Etapa a Vil-a 18 octombrie
Rapid București — Dinamo Pitești 
Minerul Baia Mare — U.T.A. Atad: 
Crișul Oradea — Steaua București 
Steagul roșu Brașov — stă

ȘTIRI
orei 18, 
de la 
cîștigat

au
Di-
cti

După amiază, în jurul 
sosit victorioși fotbaliștii 
namo București, care au 
2—0 prima manșă a întîlnirii cu, for
mația malteză Stiema Wanderers. Di- 
namoviștii manifestau bună dispoziție 
și încredere în posibilitățile lor și pen
tru al doilea joc, care se dispută «îm
băta la București.

Farul : — Trebuie să recunoașteți că 
îmi priește mai .mult la munte t

Desene de Neagu Răduleșcu .

nu au dreptul să participe la tragerea 
suplimentară Sportexpres.

Tragerea suplimentară va avea loc 
în ziua de 18 septembrie 1964 la Bucu
rești.

• La Pronosport, etapa de duminică 
20 septembrie prezintă următorul pro
gram •'

I. Farul—C.S.M.S. Iași (Cupa Olimpică)
II. Șt. Craiova—Șt. Cluj (Cupa Olimpică)

III. Rapid — Crișul (Cupa Olimpică)
IV. Steagul roșu—U.T.A. (Cupa Olimpică)
V. Din. Pitești—Min. B.M. (Cupa Olimpică)

VI. CF.R. Roșiori—Știința Buc. (cat. B)
VII. FI. Moreni—Metalul Tîrgoviște (cat. B)

VIII. Poiana Cîmpina — Chimia Făgăraș 
(cat. B)

IX. Vagonul Arad—Jiul (cat. B)
X. Clujeana —. Știința Timișoara (cat. B)
XI. Mureșul Tg. Mureș — C.S.M. Reșița 

(cat. B)
XII. Rec. Cărei—A.S.M.D. Satu M. (cat. B)

• Vineri 18 septembrie are loc o 
importantă TRAGERE SPECIALA 
LOTO CENTRAL

Biletele pentru această tragere pot 
fi cumpărate pînă joi 17 septembrie.

La această tragere se atribuie supli
mentar minimum 4 autoturisme și alte 
numeroase premii în obiecte,

SIDERURGISTUL GALAȚI — CON
STRUCTORUL BRAILA (1-0). Lo
calnicii au dominat, dar golul victo
riei a.-. sosit destul de tîrziu, în 
min. 66 cînd Stătescu a înscris cu ca
pul la o centrare a iui Daraban. Arbi
trul I. Ladislau a eliminat în min. 58. 
pe jucătorii Coteț (pentru lovirea ad
versarului) și R. Matei (pentru indis
ciplină). (State Constantinescu — co
resp.).

C.F.R. PAȘCANI - C.F.R. ROȘI
ORI (2—0). Jocul dintre cele două for
mații feroviare a fost de un nivel me
diocru. Gazdele au reușit să înscrie de 
două ori prin tînărul Lupulescu (min. 
1 și 66). Brigada bucureșteană de ar
bitri condusă de M. Sadoveanu a lă
sat o bună impresie. (Constantin Enea 
— coresp.).

METALUL TIRGOVIȘTE — TRAC-, 
TORUL BRAȘOV (0—0). Joc de slab 
nivel tehnic, de-a lungul căruia au a- 
bundat duritățile. Oaspeții s-au apă
rat supranumeric și au trimis mai tot 
timpul mingea în afara terenului. Me
talul a greșit angajîndu-se în jocul de 
uzură al oaspeților. Slab arbitrajul lui 
Nicolae Lazăr — Petroșeni. (Mișu 
Avanu — coresp.).

DINAMO BACĂU — METALUL 
BUCUREȘTI (2—1). Și de această 
dată dinamoviștii au rămas datori spec
tatorilor băcăoani. După un joc .de u- 
zură și o dominare de aproape 80 de 
minute, localnicii au trebuit să se mul
țumească cu o victorie la limită. Au 
marcat : Public (min. 30) și Unguroiu 
(min. 46) pentru Dinamo, respectiv 
Buzatu (min. 17). (Ilie Iancu — co
resp. reg.).

CHIMIA FAGARAȘ — UNIREA 
RM. VÎLCEA (1—2). Gazdele au jucat 
confuz, cu multe pase greșite. Dacă în 
prima repriză am asistat la o luptă 
pentru balon, dusă în limitele unei 
perfecte sportivități, în repriza secun
dă duritățile au abundat. Au înscris: 
Gibea (min. 33) și Maxim (min. 55 — 
autogol) pentru Unirea, respectiv Rusu 
(min. 3). (Bucur Stoiciu și Traian 
Lancea — coresn.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
GALAȚI (3—2). Studenții bucureșteni 
au cîștigat destul de greu în fața co
legilor lor din Galați, deși în minutul 
59, scorul le era favorabil: 3—0 prin 
punctele înscrise de Păiș (min. 37), 
Vasilesou (min. 54) și Popescu II 
(min. 59). Gonsiderînd meciul cîștigat, 
ei au slăbit vizibil ritmul de joc, per
mitted oaspeților să înscrie două go
luri prin Neagu (min. 72) și Ionescu 
(min. 85) din 11 
jucătorul gălățean 
a fost eliminat de 

■știrea intenționată

m. In minutul 88, 
Gheorghe Cristian 

pe teren pentru lo- 
a adversarului.

I. D.

ȘI CU 2 NUMERE SE POATE CIȘ- 
TIGA UN TURISM.

PREMIU.E CONCURSULUI PRONO
EXPRES NR. 37 DIN 9 SEPTEM

BRIE 1964.

Categoria I: 1 variantă a 100.006 lei
Categoria a II-a: 6,4 variante a 

10.001 lei.
Categoria a IH-a: 42,9 variante a 

1.606 lei.
Categoria a IV-a: 329,9 variante □ 

268 lei.'
Categoria a V-a: 1.403,9 variante a 

63 lei.
Categoria a Vl-a: 5.044,8 variante a 

24 lei.
Report categoria I: 16.884 lei.
Premiul de categoria I a fost obți

nut de participantul Gocioba life din 
Timișoara pe un buletin abonament.

Rubrică redactată de Loto-Pfono- 
sP»rt- JuhlUVt®

premergătoare golului al treilea al echipei Știința București. în luptă 
cu I asilescu și Păiș, portarul gătățean Enache a respins mingea la Po
pescu II, care a reluat in poartă. (Pază din meciul Știinta București — 

Știința Galați 3—2).

SERIA A ll-a

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. TIMIȘOA
RA (4—0). Peste 5.0.0 de spectatori 
au aplaudat jocul frumos șt victoria 
pe deplin meritată a echipei reșițene. 
Ceferiștii au jucat slab în prima parte; 
după 0—3 au construit cîteva atacuri 
periculoase dar forma bună a porta
rului Rusu i-a împiedicat să reducă 
scorul. Au marcat Rodnic (min. 20). 
Varga (29). Pătrașcu (42) și Kafka 
(64). A arbitrat bine V. I’ădureanu — 
București. (I. Plăvițu — coresp.).

INDUSTRIA SIRMEI CÎMPIA TUR- 
ZII—A.S.M.D. SATUMARE (2-0). Joc 
de slabă factură tehnică. Localnicii au 
greșit angrenîndu-se in jocul încîlcit. al 
sătmărenilor. Cele două puncte aparțin 
lui Raab (min. 30 din lovitură de, la 
,11 mj și Lorenț (64). (P. Tone — co
resp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — VAGO
NUL ARAD (2—0). Gazdele au jucat 
slab în repriza I și ceva mai bine în par
tea a doua a partidei, cînd au creat 
cîteva faze spectaculoase, îndeosebi pe 
aripa stingă. Arădenii au jucat șters, 
punînd accentul pe apărare. Au înscris:. 
Gyorfi (min. 45) și Goran (86). A 
condus bine arbitrul ploieștean P. Âlali- 
ța. (I. Păuș — coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — MINERUL 
LUPENT (2—1). Joc viu disputat, în
cheiat cu victoria meritată a studen
ților. Golurile învingătorilor au fost 
înscrise de Popa (min. 31). și Mițaru 
(48), iar cel al învinșilor de Turcan 
(60). De menționat că atacanții timi
șoreni au șutat de trei ori în bară. (P. 
Arcan — coresp.).

•; A.S. CUGIR — C.S.M. SIBIU (1— 
2), Sibienii au marcat cele două go
luri prin interceptarea unor mingi da
te... „acasă" de jucătorii forțna.țîei gaz
de. în ultima parte a jocului localni
cii atacă insistent, dar portarul Goman 
apără tot. Realizatorii golurilor: Po- 
povici min. 3 pentru Cug.ir. și Dotn- 
brovschi (min. 10 și 17) pentru oas
peți. A arbitrat foarte bine A. Bentu 
— București. (M. Vrinceanu — co
resp.).

JIUL. PETRILA — CLUJEANA 
(3—0). Jiul a practicat un joc bun. 
Au marcat: Nicoară (min. 22), Farcaș 
(min. 25) și Ștefăneseu (min. 66). 
(I. Zamora și S. Băloi — coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — RECOL
TA CĂREI (2—1). Gaz metan a obți
nut cele două goluri în numai două 
minute ■— Noian în min. 22 și 24. Re
colta atacă viguros în partea a doua 
a meciului și reduce scorul în min. 89 
prin golul înscris de Hauler. (Z. Rîș- 
noveanu — cbrespl).

DELA
în ședința din 8 s.eptembrie 1964, 

Colegiul Central al arbitrilor, analizînd 
arbitrajele prestate în etapa a ll-a a 
campionatulai categoriei A de fotbal, 
a constatat că unele nu au corespuns 
din punct de vedere tehnic și al pre
gătirii fizice.

Pentru greșelile săvîrșite în condu
cerea unor jocuri din etapa a II-a, Co- 
iegipl Central al arbitrilor a hptărît să

Foto: P. Stan

CU BALONUL ROTUND
IN JURUL LUMII

START IN CAMPIONATUL ITALIAN

Campionatul italian a început cu trei 
surprize: Catania a reușit să obțină un 
meci nul în deplasare la Milano: 1—1 cu 
Milan; noua promovată, Varese, a termi
nat cu un scor alb cu Internazionale, iax 
Atalanta a dispus de campioana Italiei, 
F.C. Bologna, cu 2—0. Alte rezultate: Fio
rentina — Foggia 3—1, Genoa — Lazio 1—0, 
Lanerossi — Sampdoria □—0. Messina — 
Juventus 1—1, Roma — Cagliari 2—1, To
rino ----- “---- ** ~Mantova 2—0.

LOKOMOTIV PLOVDIV 
PE PRIMUL LOG

etapa a Ill-a a campionatului bulgar 
înregistrat scoruri strînse: Levski —

Lokomotiv Plovdiv 
Akademik— 

Spartak Sofia _ ...
Botev Vrața 2—1, Botev

In
s-au _ „ ______ ______ _______
ȚSKA Cerveno Zname I—0 (a marcat So
kolov în min. 88). ____ 11. ___._11.
Spartak Plovdiv 2—1, Akademik— Dunav 
Ruse 1—0, Marek — Spartak Sofia 1—1, 
Cerno More ” ” 2 1, Z. _
Plovdiv — Beroe I—3. In clasament con
duce Lokomotiv Plovdiv cu 8 p. urmată de 
Beroe și Levski cu cite 6 p.

LUPTĂ STRINSĂ ÎN CAMPIONATUL
R.D. GERMANE

6 etape, pe primele locuri în cla
se află Empor Rostock și Motor 
cîte 9 p, urmate de Chemie Leipzig

După 
sament 
Jena cu ,
și Vorwcrts Berlin cu cîte 8 p. Duminică, 
Empor a fost învinsă pe ter?n propriu de 
Motor Jena cu 2—1, iar noua promovată. 
Dynamo Dresda, a dispus cu 1—0 de Aufpau 
Magdeburg. Alte rezultate: S.C. Karl 
Marx Stadt — Dynamo Berlin 0—2, Chemie 
Leipzig — Wismut Aue 1—1, Vorwăits 
Berlin — Motor Zwickau 1—1, Motor Stein
ach — S.C. Leipzig 0—4.

ULTIMA ETAPĂ IN R.P. UNGARĂ
Noua campioană a Ungariei este Ferenc- 

varos. Din prima categorie au retrogradat , 
Diosgydr și Debrețin. Locul acestora va 
fi ocupat de primele două clasate în cate-, 
goria B. Aci însă lupta este deschisă între 
Salgotarjan, Ozd, Szombathely și BVSC. 
Noul campionat al Ungariei (ediția 1964— 
1965) va începe după J.O. cu sistemul tur 

— toamna, retur — primăvara. Iată rezultatele 
ultimei etape: Tatabanya — Csepel 2—2, . 
Pecs — Debrețin 1—1, Ferencvaros — Gyor. '■ 
0—0, Vasas — M.T.K. 6—2, Dorog — Komlo 
3—1, Diosgyor — Honved 1—1, Ujpest
Dozsa — Csepel 5—3. Clasament final: Fe
rencvaros 41 p., Honved 38 p., Tatabanya.

p., Gyor Vasas și Ujpesti Dozsa cît® 
p., Vasas 31 p., M.T.K. 29 p. etc.

MULTE PARTIDE EGALE 
IN CAMPIONATUL FRANȚEI

34
33

Duminică, Sochaux a dispus cu 4—1 de 
Bordeaux și conduce în clasament cu 6 p. 
Campioana, St. Etienne, nu a reușii pe 
teren propriu decît un meci egal (3—3) 
cu Lille. Alte trei jocuri s-au terminat la 
egalitate, toate cu scorul de 1—1: Valen
ciennes — Nîmes, Rennes — Toulouse și 
Toulon — Lyon. Alte rezultate: Lens — 
Angers 1—0, Nantes — Rouen 1—0, Sedan- 
Strasbourg 5—2.

CAMPIOANA ANGLIEI — 
PE LOCUL 17

După 7 etape, în clasamentul primei ligi 
din Anglia, conduce Chelsea cu 11 p. (în 
ultimii 25 de ani. Chelsea nu a condus nic:_ 
odată în prima ligă). Duminică, liderul a 
dispus cu 1—0 de Fulham. Campioana 
Liverpool a pierdut din nou (0—1 la 
Sheffield cu Wednesday) și se află pe 
locul 17 în clasament 1

R. F.
suspende pentru 3 etape pe arbitrii 
Macovei Adrian din Bacău și Vasiliu 
Alihai din Ploiești, pentru 2 etape pe 
Buburuz Cornel din Bacău și Geană 
Constantin din Brașov și să dea un 
avertisment arbitrilor Dobrin Ion din 
Petroșeni, Dragu Constantin din Plo
iești și Barna Francisc din Petroșeni.

Suspendările se aplică începînd cu> 
etapa din 20 septembrie 1964.



IMPRESII DUPĂ BALCANIADA ATLETICĂ
MILOS VELICIKOVIC1, șeful delegației iugoslave: In 

primul rînd, nota 10 organizării. Acesteia nu i se poate 
reproșa nimic. Dacă și vremea ne-ar fi ajutat — mă 
refer la întrecerile din ultima zi — poate că am fi văzut 
mai multe recorduri balcanice. Locul 1 ocupat de sportivii 
romîni este meritat. Ei au avut, evident, formația cea 
mai omogenă.

KONSTANTIN, PAPANASTAS1U. șeful delegației atle- 
ților greci: Totul a fost... ca la carte: organizarea, pu
blicul, atmosfera sărbătorească asigurată competiției de 
frumoasa du. capitală. La anul, vrem să ne revanșăm.

întrecerea in sine — cu multe rezultate bune. Campi
oana Balcaniadei, dacă mă pot exprima în acest mod. a 
fost desigur Viorica Viscopoleanu. Este o atletă cu mari 
posibilități care poate veni printre primele la Tokio. Deo
sebit de valoroasă este și performanța Gizelei Farkas la 
400 m. Nouă ne-a. ieșit... pasența prin Marsellos și 
Manglaras, mai ales. Nesperat, locul I al lui Pierakos la 
suliță. în linii mari, stntem mulțumiți de rezultatele rea
lizate

FAHIR OZGUDEN: Colegii îmi spun veteranul. Au, 
1ntr-un fel, dreptate. Am participat la multe ediții ale 
Balcaniadei. Dacă îmi aduc bine aminte, la vreo zece. 
Cea de acum, a XXJII-a, se înscrie, după părerea mea, 
printre cele mai reușite. Stadionul Republicii a fost o

gazdă primitoare, Ia fel ca și publicul, tot așa de entu
ziast și de bun cunoscător al atletismului. Dintre probe, 
deși s-ar putea spune că sînt subiectiv, mi-a plăcut mult 
cea de 400 mg. Diani Kovaci, cîștigătorul ei, are ștofă 
de mare atlet. Același lucru îl pot spune despre Valeriu 
Jurcă. Păcat că a luat startul în prea multe curse. Ceva 
mai odihnit, Jurcă cred ca ar fi sosit mai aproape de în
vingător sau poate înaintea lui.

IORDAN GLUIICEV : Regret că, alături de Zamfirescu 
și Iurcă, n-am realizat un rezultat la înălțimea așteptă
rilor in finala de 2(0 m. In serii ați văzut desigur că ș-a 
mers mai bine. Duminică însă vremea ne-a fost potrivnică, 
vîntul s-a declanșat tocmai cînd ne pregăteam de start...

Rezultatele cele mai bune le-au realizat atleții romîni, 
iugoslavi, greci și în parte și reprezentanții noștri. Se 
vede destul de vizibil că febra pregătirilor pentru Tokio 
a cuprins și pe sportivii țărilor noastre.

N-aș vrea să uit: felicitări organizatorilor și calde mul
țumiri spectatorilor pentru aplauze și... obiectivitate.

XHEMALl KAVAJA: Consider Balcaniada ca o com
petiție sportivă reușită, ca spectacol și binevenită în ce 
privește apropierea dintre sportivii țărilor noastre. Dele
gația albaneză n-a venit la București cu aspirații prea 
mari. învățăm încă și ne străduim să învățăm bine, mai 
ales, de la vecinii noștri.

Un frumos succes al atletismului nostru

Petre Astafei trece ștacheta ridicată la 
4.75 ni, stabilind un valoros record 

republican.

Allain Goltvales (Franța): 52,9 
la 100 m liber-nou record mondial

(Urmare din pag. 1)

că echipele noastre au condus în toate 
cele trei zile de concurs încheind între
cerea cu victorii obținute atît la fete

Succes deplin celei de a Vl-a ediții 
a Campionatului Balcanic de baschet masculin!

(Urmare din pag. 1) 

baschetbaliștilor bulgari este binecu
noscută pe plan internațional datorită 
«comportării remarcabile avută la ma
rile competiții internaționale. Cit pri
vește echipa Turciei, reaultatele fru
moase din ultimii ani vorbesc de la 
«ine despre progresul înregistrat de ea. 

în perspectivă, deci, un program 
atractiv, demn de inaugurarea ediție* * 
«t Vl-a a Campionatului Balcanic do 
baschet

• A luat sfîrșit turneul internatio
nal de tenis de la Forest Hills (New 
York), eu următorii învingători la 
simplu : Maria Bueno (Brazilia), Ia 
feminin și Roy Emerson (Australia) 
Ia masculin.

• După șase runde, în turneul in
ternațional de șah de la Varna, Bilek 
(R.P.U.) ji Hort (R.S.C,) au cîte 4 p. 
Ei sînt urmați de Gheller (U.R.S.S.) 
3 p (1), Soos (R.P.R.) și Minev 
(R.P.B.) 3 p.

• La Paris s-au încheiat campio
natele mondiale de ciclism. Iată în
vingătorii din ultimele probe : urmă
rire pe echipe (amatori) R.F. Germană 
4:39,46/100; viteză (profesioniști) An
tonio Maspes ■ (Italia) ; semifond cu 
antrenament mecanic (profesioniști) 
Guilermo Timoner (Spania).

• Piloți din 11 țări au participat

PROGRAMUL JOCURILOR

Miercuri 16 septembrie:

Ora 16 : Festivitatea de deschidere 
Ora 17 : Romînia — Romînia tineret 
Ora 18.30 : Grecia — Iugoslavia 
Ora 20 : Turcia — Bulgaria

Joi 17 septembrie:

Ora 16 : Grecia — Romînia tineret 
Ora 17,30 : Iugoslavia — Bulgaria 
Ora 19 : Romînia — Turcia

Vineri 18 septembrie f

Ora 16 : Romînia tineret — Iugo
slavia

Ora 17,30 : Turcia — Grecia
Ora 19 : Bulgaria — Romînia

Sîmbătă 19 septembrie t

Ora 16 : Romînia tineret — Turcia 
Ora 17,30 : Grecia — Bulgaria
Ora 19 ; Iugoslavia — Romînia 

cît și la băieți. Dublul succes al repre
zentanților noștri își sporește valoarea 
dacă ținem seama de diferențele apre
ciabile de puncte, față de următoarele 
clasate. Și, să adăugăm că la Bucu
rești fiecare din țările participante a 
prezentat cele mai valoroase formații.

Analizînd în ansamblu comportarea 
echipei noastre masculine, putem apre
cia că cei mai multi dintre atleți au e- 
voiuat la nivelul așteptărilor, bine și 
foarte bine. S-au impus prin rezultate 
și prin putere de luptă Zamfirescu, 
Bloțiu, Barabaș (la 1500 m). Grecescu, 
Popa, Ciochină, Spiridon, Socol, care 
au cucerit titluri balcanice. Mențiuni 
speciale se cuvin lui Astafei, pentru 
noul său record, Sălăgean, Costache, 
Ene, Jurcă, Mustață, Macovei, Barbu 
Tîlmaciu, Mureșanu etc care și-au adus 
și ei contribuția la succesul culorilor 
noastre. Mai puțin satisfăcătoare, în 
orice caz nu cea așteptată, a fost evo
luția unor atleți cu evident mai multe 
posibilități și resurse decît au arătat: 
Gh. Popescu, Bizim, Drăgulescu, Ba
rabaș (la 5000), Cristescu, Stein etc.

Cîteva cuvinte despre fetele noastre. 
Ele au reușit să reintre în posesia ti
tlului de campioane balcanice, cîștigînd 
7 din totalul celor 8 ediții ale J.B.A. Vic
toria lor, ca și cea a băieților, a_ fost 
apreciată de toți participanții la între-

Duminică 20 septembrie t

Ora 16 : Bulgaria — Romînia tineret
Ora 17,30 : Turcia — Iugoslavia
Ora 19 : Romînia — Grecia
Ora 20,30 : Festivitatea de închidere.

BULETINUL CAMPIONATULUI

• Jocurile actualei ediții a Campio- 
natului balcanic vor fi conduse de 
Robert Blanchard (Franța) și Gyorgy 
Vincze (R.P.U.) — arbitri neutri, Io- 
van Petrovici (R.S.F.I.), Dimiter Mitev 
(R.P.B.), Chrysostomos Lalos (Grecia), 
Uhan Uyguc (Turcia), Gh. Dinescu și 
AI. Dănilă (R.P.R.).

• în partidele din cadrul campio
natului balcanic vor fi folosite mingi 
din material plastic „Voyt4‘.

• Echipele Bulgariei și Iugoslaviei 
sînt așteptate să sosească în cursul 
dimineții de astăzi.

Aslă-seară are loc ședința cu re
prezentanții delegațiilor, în curbul că
reia se vor constitui comisia tehnică 
și juriul de apel ai competiției.

• Echipele Greciei și Turciei au 
luat ieri un prim contact cu sala Flo- 
reasca, iar astăzi toate formațiile vor 
face un ultim antrenament*

O Echipa Albaniei a anunțat că din 
motive tehnice nu mai poate participa 
la actuala ediție a campionatului. 

ceri, ca fiind perfect meritată, pe linia 
progresului general înregistrat de atle
tismul romînesc în acest an.

Cea mai ridicată valoare a fost ma
nifestată, în mod evident, de atletele 
noastre de bază: lolanda Balaș, Vio
rica Viscopoleanu, Ana Sălăgean, Flo- 
rica Grecescu, Maria Diaconescu, Ioana 
Petrescu, învingătoarele în probele res
pective, cu rezultate remarcabile. Bune 
au fost și comportările unor atlete ca 
Maria Pândele, Olimpia Cataramă, Ali- 
haeia Peneș, Ecaterina Cheșu. Alături 
de spectatorii din tribună, am așteptat 
mai mult de la Lia Manoliu, Gabriela 
Radulescu, Rodica Voroneanu-Crișan.

Firește, toate rezultatele înregistrate 
ca și comportarea atleților noștri tre
buie apreciată în lumină performanțelor 
realizate pe plan mondial în acest an 
olimpic, mai cu seamă acum în preaj
ma deschiderii J. O. de la Tokio. Unii 
dintre atleții noștri (Balaș, Viscopolea-

La încheierea întrecerilor, Comi
sia de organizare a J.B.A. a oferit 
cupe performerilor acestei frumoase 
competiții: Djani Kovaci (Iugosla
via), Muharrem Dalkilic (Turcia), 
Christos Pierakos (Grecia), lolanda 
Balaș (Romînia), Virginia Mihai
lova (Bulgaria), Viorica Viscopo
leanu (Romînia).

nu, Ciochină etc.) au trecut cu succes 1 
acest ultim examen și sîntem convinși j 
că ei vor continua să se pregătească i 
și mai bine, în puținele zile care au 
mai rămas pînă la plecarea în Japo
nia, astfel ca să-și îmbunătățească per
formanțele pentru a fi prezenți, cu suc
ces,^ în cît mai multe finale olimpice.

Nu ne. îndoim că antrenorii noștri 
vor sprijini cu toată priceperea, așa 
cum au făcut-o de multe ori, buna 
pregătire a elevilor lor, sarcina princi
pală fiind acum realizarea și, mai ales, 
menținerea formei sportive la nivelul 
cel mai ridicat.

PE SCURT

BUDAPESTA 14 (A- 
gerpres). — Performan
te valoroase au marcat 
întrecerile din ultima zi 
a meciului de natație t 
R.P. Ungară—Franța, dis
putat pe insula Margare
ta din Budapesta. Parti- 
cîpînd în primul schimb 
al ștafetei de 4x100 m li
ber, francezul Allain Got- 
tvales a parcurs „suta" 
în 52,9, stabilind un nou 
record mondial. El este 
primul înotător din lume 
care realizează în această 
probă un rezultat sub 
53,0. Vechiul record era 
de 53,6 și aparținea 
brazilianului Manuel Dos 
Santos. Proba a revenit 
echipei Franței cu timpul 
de 3:39.2 (nou record al 
Europei). In proba de 
1 500 m ' liber, maghiarul 
Josef Katona $ realizai 
timpul de 17:27,0, corec- 
tîndu-și cu 3 secunde re
cordul care-1 stabilise în 
august la Budapesta. Re
cordmana mondială Christine Caron a 
cîștigat proba de 100 m spate în 1:08,8, 
la două zecimi de secundă de recordul lu-

Performanțe excelente la atletism
44,2 LA 4 X 100 M (F)

O performantă excelentă a fost în
registrată în ziua a doua a meciului 
atletic feminin dintre echipele R. P. 
Polone și R. F. Germane, disputat la 
Lodz și încheiat cu scorul de 66—52 
puncte în favoarea atletelor germane 
în pfoba de ștafetă 4x100 m, echipa po
loneză alcătuită din Piatkowska, 
Kirszenstein, Gorecka și Klobukovska 
a stabilit un nou record al lumii cu 
timpul de 44,2. Vechiul record era de
ținut de echipa S.U.A. cu 44,3. De re
marcat că acum o săptămînă la Buda
pesta! echipa R. P. Polone egalase re
cordul Europei în această probă. Cea 
mai bună comportare din echipă a a- 
vut-o tînăra debutantă Klobukowska, 
care în ultimul schimb a obținut tim
pul de 11,3. Rezultatul final putea fi 
mai bun dacă în primele două schim
buri Piatkowska ar fi luat un start mai 
bun, iar Kirszenstein și Gorecka nu ar 
fi efectuat un schimb defectuos.

SIN K1M DAN: 1:58,0 PE 800 Ml

Atleta Sin Kim Dan (R.P.D. Core
eană), care deținea cea mai bună per
formanță mondială la 800 m plat cu 
1:59,1, a realizat în această probă fe
nomenalul timp de 1:58,0. Performanța 
sa nu poate fi omologată deocamdată 
ea record mondial deoarece federația 
R.P.D. Coreene nu este afiliată la fe
derația internațională de atletism. Re-

la campionatele mondiale de acrobație 
aeriană desfășurate recent la Bilbao. 
La femei, titlul mondial absolut a fost 
cîștigat de sportiva sovietică Rozalia 
Zanozina-M'ihina, iar la bărbați de spa
niolul Tomas Castanos, urmat de Be- 
zale (R.S. Cehoslovacă) și Pocernin 
(U.R.S.S.). Pe echipe locul I a revenit 
selecționatei U.R.S.S., care a primit 
„Cupa Nesterov*.

9 Marele maestru american Evans 
este liderul turneului internațional de 
șah de la Havana cu 9,5 puncte din 
12 posibile. Urmează în clasament 
Uhlmann — 9 puncte, Smîslov — 8,5 
puncte, Slahlberg și Portisch — 8 
puncte. în runda a 12-a, Evans a cîș
tigat la Wade, Taimanov l-a învins pe 
Letellier, Portisch pe Udovcic, în timp 
ce Smîslov a remizat cu Uhlmann.

ALLAIN GOTTV ALES

mii. Rezultatul final al meciului a fost de 
126—97 puncte în favoarea echipei ma
ghiare.

cordul mondial oficial este de 2:01,2 
și aparține atletei australiene Dixia 
Willis

BOSTON : 8,34 Ml
Pe stadionul Coliseum din Los An

geles, atleții americani au participat 
sîmbătă și duminică la ultimul concurs 
de selecție în vederea Jocurilor Olim
pice de la Tokio. Cu această ocazie au 
fost stabilite două noi recorduri mon
diale : Ralph Boston — 8,34 m
(cu vînt favorabil) la săritura în 
lungime, din ultima -^cercare, 
(v.r. 8,31 m, Ovanesian) și Re" Cawley 
— 49,1 la 400 m garduri (v.r. Salvatore 
Morale și Glenn Davis — 49,2. De 
remarcat că Boston a sărit la prima 
încercare 8,49 m, dar această perfor
manță nu va putea fi omologată ca nou 
record mondial, deoarece în momentul 
săriturii vîntul batea cu mai mult de
cît 2,5 ni pe secundă. In proba de 400 
m plat atletul Mike Larrabee a egalat 
cu timpul de 44,9 recordul mondial 
deținut de Ottis Davis și Karl Kauf
fman.

Iată cîștigătorii celorlalte probe : 100 
ni plat: Bob Hayes 10,1; 200 m plat: 
Drayton 20,4; 800 m plat: Groth 1:47,1; 
1500 m: Burlesson 3:41,2; 10 000 mi 
Lindgren 29:02,0; înălțime : Carruthers 
2,08 m ; John Thomas a sărit aceeași 
înălțime; triplu salt: Ira Davis 16,18m; 
ciocan: Connolly 68,11 m; suliță: Co- 
velly 77,05 m; disc: Silvester 60,55 ni.

Echipa .masculină a S.U.A. pentru 
Olimpiada de la Tokio va fi alcătuită 
din 65 de atleți, cîte trei concurenti de 
fiecare probă.

• în cadrul unui concurs desfășurat 
la Dresda proba de 800 m plat a fost 
cîștigată de austriacul Rudolf Klabăn, 
cronometrat în 1:50,0. Alte rezultate: 
200 m Mihalyfi (R.P.U.) 21.4; 5000 m 
Mecser (R.P.U.) 13:54,2; 400 m gar
duri Heid (Austria) 52,1/10; înălțime 
Wille (R.D.G.) 2,07 m. Proba de 800 m 
s-a desfășurat în memoria lui Rudolf 
Harbig.

• Cu scorul de 122—89 puncte a 
cîștigat echipa masculină a R. P. Po
lone meciul internațional susținut la 
Koln cu echipa R. F. Germane. Cîteva 
rezultate mai importante înregistrate în 
ultima zi: 400 m garduri Haas (R.F.G.) 
51,0; 200 m plat Foik (R.P.P.) 20,9; 
1500 m Kowalczyk (R.P.P.) 3:57,7; su
liță : Sidio (R. P. Polonă) 80,59 m;

triplusalt Jaskulschi (R.P.P.) 16,26 m. 
La Nurnberg a avut loc meciul 
de juniori dintre cele două țări. Gaz
dele au terminat învingătoare cu sco
rul de 108—89 puncte. Proba de arun
carea suliței a fost cîștigată de Kru- 
pinski (R.P.P.) cu 76,78 ni.

(Agerpres)
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