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A LUAT SFÎRȘIT BALCANIADA DE BASCHET
• IUGOSLAVIA - CAMPIOANĂ BALCANICĂ • ROMINIA A OCUPAT LOCUL II SI S-A 
CALIFICAT PENTRU „EUROPENE" • IN ULTIMUL MECI, JUCĂTORII NOȘTRI AU ÎNVINS 

CATEGORIC ECHIPA GRECIEI : 94-67 (52-35)
Ieri s-au consumat ultimele meciuri ale celui de al VI-lea campionat 

balcanic. Din nou am asistat la jocuri spectaculoase, de un foarte bun nivel 
tehnic și — spre satisfacția tuturor — la o excelentă partidă a primei for
mații romîne în fața Greciei, care ne-a adus calificarea pentru viitorul cam
pionat european.

Neînvinsă pe parcursul întregului turneu, echipa Iugoslaviei a cucerit 
primul loc, care îi dă posibilitatea să păstreze pentru încă un an frumosul 
trofeu cu care este dotată competiția. De asemenea, organizatorii au înmî- 
na în cadrul festivității de închidere jucătorului Koraci cupa pentru titlul 
de coșgeter (126 puncte) al turneului.

Campionatul balcanic s-a încheiat într-o atmosferă de caldă prietenie, 
echipele participante dîndu-și întilnire pentru viitoarea ediție de la Tirana.

mai mult în apărare (care de data a- 
ceasta a fost Ia inăltime) și impunînd 
acțiunilor ofensive nin ritm îndrăcit, 
ce la un moment dat în prima repriză 
„sufocase" pur și simplu echipa 
greacă, jucătorii noștri au primit ade
sea ropote de aplauze de la numeroșii 
spectatori, în fine recompensați de o 
evoluție superioară a echipei lor- fa
vorite.

Chiar de la început contraatacurile 
colective lansate de romîni ne aduc
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Luptă la panou. Visner își dispută ba- 
ul cu Alp (2,18 m). Fază din me

ciul Romînia II — Turcia.
Foto: T. Romoșan

DUPĂ UN MECI EXCELENT, 
ROMINIA A ÎNTRECUT GRECIA

conducerea Ia scor. Formația greacă 
mizează pe apărarea în „zonă44, 
prin care se pătrunde foarte 
greu, și pe înălțimea lui Tron- 
tzos, caic are un plus de 20 de cm 
față de adversarii săi. Dar „tirul41 ro- 
mînilor de la semidistanță (de data 
aceasta mult mai bine reglat) și dîr- 
zenia cu care au luptat ei pentru fie
care minge, anihilînd pur și simplu 
activitatea pivotului grec, au avut cel 
din urmă cuvînt. Condiucem cu 26—20 
(min. 9), 38—27 (min. 13) și 52—35 
(min. 20). Satisfacția din tribune este

deosebita mai ales că publicul a avut 
prilejul să asiste la o repriză de mare 
spectacol.

După reluare, antrenorul Vasil e Po
pescu operează cîteva schimbări în 
formație. Cvintetul nostru continuă 
să păstreze inițiativa. Romînii nu se 
mulțumesc cu o diferență de 17 puncte 
și asaltează coșul advers. Grecii fac 
tot posibilul pentru a rezista schim
bind ritmul de joc sau trecînd — din 
cînd în cînd — la apărarea „om la 
om44. Aruncările lui Spiridon, Popescu, 
Nosievici sau Nedef găsesc însă cu 
precizie ținta și pe tabela de marcaj 
diferența crește continuu. Finalul îi 
găsește pe romîni în plină cursă pen
tru a atinge „suta44, pînă la care le-au 
mai trebmit doar 6 puncte.

In urma acestei victorii echipa Ro- 
mîniei se clasează pentru prima oară 
pe locul secund în «campionatul balca
nic și obține calificarea pentru „euro
pene44.

Arbitrii G. Vincze (R.P.U.) și R. 
Blanchard (Franța) au condus excelent 
următoarele formații: ROMÎNIA : I)e- 
mian 7, Niculescu, Spiridon 24, Nedef 
6, Savu, Albu 4, Giurgiu 4, Nosievici 
17, Popescu 22, Novacec 10; GRECIA: 
Politis 14, Barlas 6, Tsavas, Larent- 
zakis, Sismanides, Amerikanos 21, 
Kontovounissios 2, Panayotarakos 6, 
Vassiliadis 12, Trontzos 6.

ECHIPA IUGOSLAVIEI 
LA A 5-A VICTORIE

Ca și în etapele trecute, reprezenta
tiva Iugoslaviei a început meciul cu 
Turcia cu toata seriozitatea, antrenorul 
Alex. Nicol ici introducînd pe teren 
„cinciul" de bază: Daneu, Koraci, Dju- 
rici, Gordici și Nicolici. Baschetbalist ii 
turci încearcă să dea o ripostă puter
nică, dar vicecampionii lumii se dis
tanțează treptat, și în minutul 10 înre-

Cronici redactate de :
D. STÂNCULESCU, AD. VASILIU și

GH. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare în pag. a 3-a)
CU 94—67 (52—35)

In ultima partidă a campionatului 
balcanic s-au întîlnit formațiile Ro- 
niîniei și Greciei. Meciul era impor
tant pentru că avea să decidă echipa 
clasată pe locul doi, precum și cea 
care urma să se califice pentru cam
pionatul european de la Moscova.

De data aceasta, reprezentanții noș
tri au intrat pe teren deciși să facă 
o partidă mare, ceea ce le-a ți reușit. 
Luptând cu multă voință, acționând 
tot timpul într-un ritm foarte rapid, 
baachetbaliștii romini și-au depășit ca
tegoric adversarii, învingînd cu scorul 
de 94—67 (52—35). Concentrîndu-se

In categoria a, c.s.m.s. iași
PE PRIMUL LOC IN CLASAMENT

REZULTATELE DE IERI

U.T.A. — Petrolul 1—0 (0—0)
C.S.M.S. — Progresul 2—0 (1—0) 
Crișul — Minerul B. M. 3—0 (1—0) 
Știința Craiova — Steagul roșu 0—0 

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE
Farul — Minerul Baia Mare 
Progresul — Steagul roșu 
C.S.M.S. — Crișul
Știința Craiova — Dinamo Pitești

1. C.S.M.S. Iași 4 3 0 1 6:5 6
2. Știința Cluj 3 2 1 0 10:2 5
3. Petrolul 4 2 1 1 8:6 5
4. Dinam o București 2 2 0 0 5:0 4
5. Steaua 2 2 0 a 7:1 4
6. Rapid 2 2 0 0 6:1 4
7, Farul 3 2 0 î 4:4 4
3. Steagul roșu 4 1 1 2 3:2 3
9. Știința Craioya 4 1 1 2 1:9 3

10. Crișul 4 1 0 3 4:5 2
11. Minerul B. Mare 4 1 0 3 5:9 2
12. Dinamo Pitești 3 1 0 2 3:6 2
13. U.T.A. 4 1 0 3 2:8 2
14. Piogresul 3 0 0 3 3:9 0

Jocurile Olimpice își pun tot mai mult 
amprenta pe întreaga viață a capitalei 
Japoniei. In rîndurile de mai jos ofe
rim cititorilor noștri ultimele noutăți pri
mite din Tokio.

★

Turistul sosit la Tokio in aceste zile 
este impresionat de ritmul in care se 
fao pregătirile pentru cea de a XVIII-a 
ediție a Jocurilor Olimpice. S-au făcut 
eforturi deosebite pentru îmbunătățirea 
transportului: au fost create zeci de 
autostrăzi ta nivelul solului, aeriene și 
subterane, puncte de întretăiere a mari
lor bulevarde ingenios realizate, care iți 
dau senzația că fluviile de mașini care 
se îndreaptă către același punct central 
slut înghițite de un uriaș puț absorbant- 
La realizarea unei mai bune circtdații 
contribuie in. aceste zile și crainicii pos 

i turilor de radio, care transmit cu regu
laritate anunțuri, cu privire la străzile 
mai puțin aglomerate -in orele respecti
ve, Indemnind pe conducătorii auto 
să-și schimbe traseul spre punctul dorit-

Sportivii romini — bine cunoscuți iu- 
| bitorilor de sport din Japonia, după 
| frumoasa lor comportare din cadrul 

„Săptăminii sportive internaționale" 
desfășurată in octombrie trecut — sint 

\ așteptați cu interes in capitala japo
neză. Redactori ai presei japoneze, re
porteri de cinema și televiziune cer zil

nic relații despre pregătirile sportivilor 
romini in vederea J.O. de la Tokio, 
despre performanțele realizate de ei in 
ultimele concursuri internaționale. Zi
lele acestea ziarul „Mainichi" a publi
cat un lung reportai despre lolanda 
Balaș, subliniind performanțele ei va
loroase și faptul că ea pornește favo
rită in proba de săritură în înălțime. 
In legătură cu interesul manifestat aici 
pentru țara noastră, subliniem că in 
satul olimpic se bucură de o unanimă 
apreciere camera de primire a delega
ției olimpice romine, care impresionează 
prin bogăția șl frumusețea artei noas
tre populare. Reporteri ai televiziunii 
japoneze, ai posturilor de radio și ai 
marilor ziare au relatai că s-a realizat 
cea mai frumoasă încăpere de acest fel 
din satul olimpic.

Blocul unde vor fi cazați sportivii ro
mini se află in secțiunea „A" a satu
lui principal, in apropierea blocurilor 
unde vor locui delegațiile S.U.A., 
U.R.S-S., R. P. Ungare, R. P. Mon
gole și echipa unită a Germanie’. 
Camerele au in general două și 
trei paturi și dispun de un con
fort corespunzător. La dispoziția tutu
ror sportivilor vor fi puse autobuze 
pentru transportul la bazele sportive șl 
la antrenamente. Cei ce vor dori vor

C. OVIDIU

(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatele europene de atletism pentru juniori

Mihaela Peneș pe primul loc 

la aruncarea suliței
LEONTINA FRUNZA Si I. NAGHI AU STABILIT NOI 

REPUBLICANE DE JUNIORI

VARȘOVIA 20 (prin telefon). — Ul
timele două zile ale întrecerilor din ca
drul ediției inaugurale ale campiona
telor europene de atletism pentru juniori 
au prilejuit realizarea unor performanțe 
ridicate și — în fiecare probă — dispu
te dîrze pentru locurile fruntașe. Ca și 
în prima zi, tinerii reprezentanți ai at
letismului nostru s-au comportat me
ritoriu. Dintre rezultatele obținute se 
detașează în primul rînd cel obținut 
de excelenta noastră atletă Mihaela 
Peneș, care în ultima zi a campiona
telor a dominat proba de suliță, cuce
rind — cu o aruncare de 54,44 m -— 
titlul de campioană europeană de ju
niori. O excelentă comportare a avut 
și Leontina Frunză, clasată pe locul 
secund în proba de 600 m, care a rea-

RECORDURI

MIHAELA PENEȘ

DINAMO BUCUREȘTI 
IN OPTIMILE

Sliema Wanderers a cedat cu
La o săptămină după ce prima echi

pă rominească de fotbal a aterizat — 
prin jocul sorților — pe insula Malta, 
Sliema Wanderers a venit la București 
pentru a regla,-{împreună cu Dinamo, 
conturile priitudui tur „C.C.E.". Și cu 
toate că, in fapt, interesul se reducea 
doar la probfemț de scor, peste 10.000 
de bucureștehi au luat drumul stadio
nului „23 Auguit".

Jocul a încetări cu..- Pircălab, care 
și-a cronometrat ele cîteva ori fundașul, 
rotind chiar‘in-’fal doilea minut. Apoi 
Frățilă l-a încercat pe portarul Debono, 
de la vreo 20 de metri, dar mingea a 
zburat pește bară. Atacurile dinamo- 
viste au continuat cu mare frecvență, 
dar s-au oprit printre jaloanele celor... 
nouă apărători maltezi. In min. 11 Pe
tru Emil a șutat la poartă cu foarfecă, 
peste cap, vrind parcă să demonstreze 
publicului că a lepădat cîteva kilograme 
pentru Tokio, jar in următoarele două 
minute Cini și . Micallef au înviorat 
tribunele prin două ocazii din... senin.

Dinamo a continuat să atace, stimu
lat de. astă dată de rumoarea ușor iro
nică din tribune- Era, deci, cazul să 
vină și golul. Și golul a venit, in min. 
30. Pircălab, aflat in poziție de centru 
înaintaș, chiar pe arcul de cerc din 
fața careului, a primii mingea de la 
Radu Nunweilter și a șutat frumos, pe 
sus, înscriind peste inimosul Debono. 

i Piuă spre sfirșitul primei părți rapor

tul ocaziilor pierdute a fost cam de 
8:1 pentru Dinamo. In min. 42, la o 
lovitură liberă, același Pircălab a găsit 
la microscop „spărtura" din zidul mal
tez și... 2—0.

După pauză aspectul jocului nu s-a 
schimbat. Oaspeții au continuat să se

Cr^ ț? < 6

0-5
apere supranumeric, lăsînd doar unul 
sau cel mult doi oameni la..- proră. In 
rarele contraatacuri sau, mai bine zis, 
descongestionări . de teren, am remarcat 
pe alocuri calitățile extremului dreapta

lizat un valoros record republican de 
juniori: 1:32,6, performanță mai bună 
decît vechiul record mondial (cîștigă- 
toarea probei — Olaffson — a alergat 
1:32,3, nou record mondial de junioare)- 
De asemenea, trebuie remarcat recor
dul republica-n stabilit de I. Naghi la 
disc.

Rezultate tehnice: BĂIEȚI: suliță: 
1- Krupinski (Polonia) 74,59 m; 800 m: 
Kamper (R.F.G.) 1:51,9; 400 m: 1. 
Repper (R.F.G.) 48,9; 4x100 m: 1. Po
lonia 41,6; prăjină: 1. Blumquîst (Sue-

V. MALTOPOL

(Continuare în pag. a 4-a) ,4
(Continuare în pag. a 2-a)

Al treilea gol dinamovist. Petru Emil (in stingă) a marcat cu capul, din plonjon. Falzon și Aquilina 1. sint k.o. 
Radu Nunweiller se îndreaptă spre mingea din plasă.



Ciișul n-a avut probleme: 3-0 (1-0) cu Victorie meritată la Arad:
de la
insuc-

ORADEA 20 (prin telefon 
trimisul nostru). — După trei 
cese consecutive, Crișul a obținut azi 
o victorie confortabilă, 3—0 (1—0),
în fața Minerului Baia Mare. Prilej 
de satisfacție și optimism pentru su
porterii echipei locale care, după ul
timele evoluții ale orădenilor, și-au o- 
cupat azi locurile în tribune, destul 
de temători de o reeditare a acelui 
0—1, greu de uitat, în fața Științei 
Craiova.

La Crișul se simte însă un reviri
ment, Azi, echipa a luptat din râs- 
puteri, a dominat în marea majoritate 
a timpului și și-a creat numeroase oca
zii pe care — cu mai multă concen
trare — le putea transforma în go
luri. In apărare, arădenii au jucat calm 
și ferm iar în atac s-au —• ——1. 
(mai ales cuplul Sacaci

mișcat mult
HI-Damian),

pasele lor fihale găsind cu regulari
tate cîte un jucător demarcat, în bună 
poziție de șut. Oaspeții s-au prezentat 
sub nivelul ultimei partide în care 
i-am văzut, cea de Ia București cu 
Steaua. Apărarea a fost nesiguiă iar 
efertmrile făcute la mijlocul terenului 
de către Halagian și Pînzaru (ultimul 
înlocuit cu Kozsnyai) au rămas fără 
rezultat, deoarece nici unui dintre a- 
tacanți — exoeplîndu-1 partial pe 
Sasu — n-au depus azi suficiente stră- 
danii. Atacul Minerului a jucat stereo
tip, rezaintadu-gi acțiunile aproape ex
clusiv la încercări de a străpunge a- 
părarea advertă prin combinații io doi. 
Sasu-Drăgan. Eebip» din Baia Mare a 
folosit prea puțin jocul pe aripi și 
cum în centrul liniei defensive orădene 
Solomon si Pojoni și-au făcut bine 
datoria, eforturile ataeanfilor centrali

DOMINARE STERILĂ LA CRAIOVA

Știința-Steagul roșu 0-0
CRAIOVA 20 (prin telefon de la tri

misul nostru). Uitînd. supărarea prici
nuită de „băieți" în etapa anterioară, 
peste 10000 de craioveni au umplut 
tribunele stadionului din localitate, dor
nici să asiste Ia o reabilitare a forma
ției lor favorite care, în această ediție 
a campionatului, a debutat printr-o 
comportare să-i zicem doar capricioasă: 
a făcut una rece (0—4 cu Steaua), a- 
poi una caldă (1—0 cu Crișul în de
plasare) și din nou una rece (0—5 cu 
studenții clujeni), săptămîna trecută. 
Urma... una caldă, dar entuziaștii su
porteri ai formației locale au așteptat 
în zadar, timp de 90 de minute, în
scrierea golului, trebuind să se mul
țumească, în fina!, cu... un punct.

Rezultatul îi nedreptățește oarecum 
pe studenți. Duminică ei au avut iniția
tiva în cea mai mare parte a jocului, 
cu perioade nete de superioritate teri
torială. Dar... numai atît. Acțiuni'e lor 
— suficient de cursive în cîmp — s-au 
oprit cu regularitate în apropierea ca
reului de 16. Vina o poartă, firește, 
componență liniei de atac care, acțio- 
nînd confuz, au înlesnit sarcina apă
rării adverse. La lipsa oricăror mane
vre tactice în jocul atacului s-au mai 
adăugat și unele defecțiuni tehnice 
(preluări greșite, șuturi anemice, Im
precise etc.). Așa se explică și făptui 
că deși craiovenii au controlat jocul 
timp de 70 de minute, ei n-au nimerit 
poarta decît de patru ori (de cîte două 
ori în fiecare repriză).

Steagul roșu a luptat mult și dacă 
un 0—0 o mulțumește, se poate „feli
cita" : pentru punctul cu care a plecat 
din Craiova. De fapt, după felul în 
care și-a organizat jocul, s-a văzut că 
nu dorește mai mult. In aceste condiții, 
tot greul partidei l-au dus cei patru 
fundași și ultimul apărător, Haidu. ca
re a intervenit cu succes boxînd sau 
reținînd toate mingile. înaintașii, re
duși,’’în repriză secundă la trei oameni 
și izolați de liniile dinapoi, n-au putut 
păstra' mult, balonul la picior fiind o 
pradă ușoară pentru apărarea formației 
gazdă. De altfel, atacul „stegarilor" a 
realizat la Crâiova o „performanță": n-a

șutat niciodată la poartă în prima re- 
priză și doar de trei ori — o dată în 
cadrul porții —- în cealaltă...

Un film al întîlnirii ar fi de prisos. 
Să menționăm doar cele două ocazii 
de gol — aniîndouă înregistrate în pri
ma repriză: una ratată de gazde în 
min. 25 prin Onea, cealaltă de Necula 
(min. 40) care scăpat singur, a fost 
blocat de portarul craiovean 
oportun.

Brigada de arbitri bucureșteni Marin 
Niță (la centru), C. Petrea și A. Bentu 
s-a achitat bine de sarcina încredin
țată.

ȘTIINȚA : Papuc — GELERIU, Lun
gan, M. MARCEL, Dumitrescu — C. 
Popescu, DELIU — Ganga (min. 65 
Lovin), Sfîrlogea, Eftimie, Onea.

STEAGUL ROȘU: Haidu - Ivăn- 
cescu. Jenei, Campo, Naghi — Pescaru, 
Sigheti — Necula (min. 46 David), 
Năftănăîlă, Gane (min. 46 Necula), 
David (min. 46 Selimesi).

ieșit

G. NICOLAESCU

A.IN

C.F.R.

băimăreni n-au avut ca rezultat decît 
ocazii răzlețe, rămase și acestea ne
fructificate. Ca nivel tehnic partida 
a fost nesatisfăcătoare, accentul că- 
zînd mai mult pe combativitate.

Crișul se avîut* în atac încă din 
primele minute. După ce Sacaci III 
ratează două ocazii dare, în min. 15 
el se deplasează pe aripa atingă, de 
unde centrează, balonul trece prin 
careu pînă pe aripa opusă și Bacoș, 
venit în viteză din urmă, trimite min
gea în plasă. Atacanții orădeui dau 
mult de lucru adversarilor, prin mo 
b: lit a tea lor. In min. 24, Mineral scapă 
ca * __2 2_______
în urma unei lovituri de colț,. Damian 
se trezește cu balonul în picioare la 
4 «aetri de poarta goala. 
„reușește4” _ _
execuție tehnică pe care dacă ar vrea 
s-o repete, i-ar (i — poate — impo
sibil.

Pînă la sfîrșitul reprizei domină 
Crișul. Minerul are, totuși, o exce
lentă ocazie de egalare în min. 40, 
cînd o combinație Sasr.i—Draga» reu
șește (în sfîrșit!) dar șutul acestuia 
din urmă trece pe lingă poartă.

Ofensiva gazdelor continuă și după 
pauză. La 18 min. după reluare, Sacaci 
III pătrunde printre apărătorii oas
peți, care nu-î atacă decisiv, centrează 
și Damian rera din voie: 2—0. în 
min 71, apărarea Minerului se oprește 
nejustificat, așteplînd fluierul arbi- 
tmhii pentru ofsaid, Damian se duce 
singur spre poartă dar ratează. Eț se 
revanșează însă trei minute mai tîrziu 
cînd, primind o pasă de Ia un fundaș 
băimărean, fixează scorul 
Minerul începe să atace 
mai curajos dar Sasu și 
ocazii bune.

Arbitrn! llie Drăghiei 
a condus bine echipele:

CRIȘUL : Duca-Georgescrj, Solomon, 
Pojoni, Balog-E. Naghi. Sacaci II-Ba- 
eoș (din min. 78 Iacob), Sacaci III, 
Damian, Mănescu.

MINERUL: Vlad-Colceriu, Szekely, 
Ujvari, Donca-Ilalagian, Pînzaru (din 
min. 46 Rozsnyai) - Pop, Sasu, Dra
gan. Czako.

prin rainuue de un al doilea gol:

ț, de unde 
să salte mingea peste bară,

final, 
acum ceva 
Pop pierd

(București)

RADU URZICEANU

DINAMO BUCUREȘTI IN OPTIMILE „C.C.f.“
(Urmare din pag. 1)

Cocks și ale înaintașului central Cini. 
în această perioadă dinamoviștii au 
continuat să rateze mult și pueril. Al 
treilea gol a fost înscris în min. 65. 
Petru Emil a ..pus" capul la o centrare 
a lui Pîrcălab și mingea a făcut să 
tresară plasa : 3—0. Apoi au venit mi- 
nutele-Frăfilă: 84 și 86. In primul, 
Plrcălab a demarat furtunos, așa cum 
nu a făcut-o contra Crișului în prima 
duminică, și a înscris mingea_ pe or
bită, pînă In piciorul lui Frăfilă: 4—0. 
In al doilea. Gergely l-a părăsit — 
„odată, ca niciodată" — pe Lică, a țiș- 
nit pe extremă ■— ca Halda în finala 
U.E.F.A. — a centrat, și Frătilă a în
scris din nou: 5-0- în clipa în care 

'arbitrul bulgar Rumiancev a fluierat

sfîrșitul, maltezii au salutat publicul și 
au fost răsplătiți cu aplauze. Demon
straseră că știu -să piardă. Ceea ce nu 
e întotdeauna un lucru prea simplu.

Dinamo București: Datcu — Popa. 
Nunweiller 71', Gergely, Ștefan — Pe
tru Emil, O. Popescu — Plrcălab, Ene 
II, Frălilă. 'Nunweiller VI.

Sliema Wanderers : Debono — Pal- 
zon, Aquihna !., Spieri, Bonnici, Butt- 
gieb, Cocks, Micallef, Cini, Aquihna E., 
Vassallo.

U.T.A PETROLUL 1-0 (O-O)
ARAD 20 (PȚÎn telefon). După trei 

insuccese, textiliștii au obținut azi' în 
[ața inimoșilor lor suporteri primele 
două puncte în acest campionat. Jocul, 
disputat într-o notă de perfectă sporti
vitate, a plăcut prin elanul și lupta 
celor două formații, prin acțiunile din 
prima repriză aie echipei oaspe și mai 
ales cele ale gazdelor din a doua parte 
a meciului.

Prima jumătatea partiăei s-a desfă
șurat sub semnul echilibrului. De re
marcat cîteva acțiuni frumoase și— 
ocazii ratate ale ploieștenildr. Astfel, 
în min. 3, după ce primește o pasă foar
te frumoasă de Ia‘ Oprișpn, Dridea I 
scapă ocazia deschiderii scorului. Tot 
el, în min. 20, după ce trece de Bacoș 
și Mețcas, singur cit portarul șutează 
pe lingă poarta goală. Patru minute 
mai tîrziu notăm prima acțiune a îna
intașilor textiliști. Igna centrează de pe 
extremă și Chivu reia cu capul puțin 
deasupra barei transversale. Nu trec 
decît 6 minute și, după un schimb exce
lent cu Oprișan, Dridea I șutează din 
nou, dar Weichelt. atent, respinge. Pînă 
la sfîrșitul reprizei cei care domină sînt 
petroliștii.

După reiua-e aspectul jocului se 
schimbă complet. U.T.A. intră pe teren 
liotărîtă să modifice acel 0—0 de pe 
tabela de marcaj. Arădanii reușesc acest

lucru datorită ambiției cu care au luptat 
pentru fiecare minge. Deși domină, 
textiliștii se opresc la marginea careu
lui de 16 m, apărarea ploieștenilor re- 
zistînd cu succes atacurilor.

Minutul 74 aduce golul victoriei t 
după o frumoasă cursă pe extremă în 
care trece de Pahonțu, Igna centrează 
și Pantea reia cu capul spre poartă ; 
Ionescu nu reușește să rețină, scapă 
mingea și Țîrlea, atent, o introduce în 
plasă: 1—0. După acest gol U.T.A. se 
instalează în jumătatea de teren a oas
peților dar acțiunile pripite ale înainta
șilor arădani ca și intervențiile prompte 
aie apărării ploieștene fac ca scorul să 
nu se modifice.

A fost o victorie muncită și pe de
plin meritată. De remarcat comportarea 
bună a jucătoriior Weichelt, Mețcas, 
Donciu. Floruț, Fronea și Oprișan.

Arbitrul V. Dumitrescu — București, 
a condus corect următoarele formații i

U.T.A.: Weichelt — Pecican, Bacoș, 
Mețcas, Szako II, Donciu, Igna, Co
misar (min. 57 Pantea), Țîrlea, Floruț, 
Chivu.

PETROLUL: Ionescu — Pab'^țu, 
Fronea, Florea, Pall, luhas, Ivan, >ri- 
șan. Dridea ’ ~
loniță).

C.S.M.S. lași la cea de
coiisecutiva:

IAȘI 20 (prin telefon de

1, Badea, Pop (min. 75

P. ARCAN-coresp.

a treia victorie
2-0 (1-0) cu Progresul

CATEGORIA B

București

Pașcani

Siderurgistul

IERI,
SERIA I

REZULTATE
C.F.R. Roșiori — Știința

2—0 (1—0)
Dinamo Bacău —

1— Ci (1—0)
Metalul Bucui ești

Galați 2—0 (1—0)
Poiana Cîmpina — Chimia Făgăraș

5—2 (2—1)
Constructorul Brăila

Brașov 3—0 (2—0)
Flacăra Moreni — Metalul 

viște 2—0 (0—0)
Știința Galați — Unirea Rm.

2— 1 (1—0)
CLASAMENT

Tractorul

Tîrgo-

Vîlcea

SERIA A ll-A
REZULTATE

Gaz metan Mediaș — Ind. sîrmei C. 
Turzii 2—2 (0—0)

Vagonul Arad — Jiul Petrila 1—1 
(0-1)

C.F.R. Timișoara .— C.S.M. Sibiu 
1—0 (0—0)

Minerul Lupeni — A. S. Cugir 4—0 
(2-0)

Clujeana — Știința Timișoara 1—I 
(0-1)

A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. Reșița 
4—2 (1—0)

Recolta Cărei — A.S.M.D. Satu-Mare
3-0 (2—0)

CLASAMENT
1. Poiana Cîmpina 3 3 0 0 10:4 8 1. Jiul Petrila 3 2 1 0 5:1 5
2.-3. Flacâra Moroni 3 2 0 1 6:2 4 2.-3. C.S.M. Sibiu 3 2 0 1 4:2 4
2.-3. Constructorul Brăila 3 2 0 1 6:2 4 2.-3. Recolta Corei 3 2 0 1 8:4 4
4. Siderurgistul Galați 3 2 0 1 5:3 4 4. Ind. sîrmei C. Turzii 3 1 2 0 5:3 4
5. Unirea Rm. Vîlcea 3 2 0 1 8:4 4 5. Știința Timișoara 3 1 2 0 3:2 4
6. Știința Galați 3 2 0 1 6:5 4 6. A.S.A. Tf. Mureș 3 2 0 1 8:8 4
7. Dinamo Bacău 3 2 8 1 4:4 4 7. Minerul Lupeni 3 1 1 1 6:3 3
8. Știința București 3 1 11 4:5 3 8. Gaz metan Mediaș 3 1 1 1 4:5 3

9,-18. C.F.R. Pașcani 3 1 0 2 3:3 2 9. Clujeana 3 1 1 1 3:4 3
9.-10. Metalul București 3 1 0 2 5:5 2 10. C.S.M. Reșița 3 1 0 2 6:6 2
11. C.F.R. Roșiori 3 1 6 2 3:6 2 11. A.S.M.D. Satu-Mare 3 1 0 2 3:6 2
12. Tractorul Brașov 3 0 2 1 1:4 2 12. Vagonul Arad 3 6 2 1 1:3 2
13. Metalul Tir goviște 3 0 12 1:5 1 13. C.F.R. Timișoara 3 1 8 2 1:5 2
14. Chimia Făgăraș 3 0 8 3 3:11 0 14. A. S. Cugir 3 0 0 3 2:9 0

ETAPA VIITOARE:
raș — C.F.R. Pașcani; _________
reștl — Știința București; Tractorul 
Brașov — Poiana Cîmpina; Flacăra 
Moreni — Dinamo Bacău; Sîderurgis- 
tul Galați — Știința Galați; Unirea Rm. 
Vîlcea — Constructorul Brăila; Meta
lul Tîrgoviște — C.F.R. Roșiori.

Chimia Făgă* 
Metalul Bucu-

ETAPA VIITOARE: R eroii a Cărei — 
Vagonul Arad, A. S. Cur» ir — Gaz 
metan Mediaș, Jiul Petrila — Minerul 
Lupeni, C.S.M. Reșița — Clujeana, 
A.S.M.D. Saiu-Mare — A.S.A. Tg. 
Mureș, Știința Timișoara — C.F.R. Ti
mișoara, C.S.M. Sibiu — Industria sir- 
aiei Cimpia Turzii.

IAȘI 20 (prin telefon de la trimisul 
nostru). C.S.M.S. a reușit, la începutul 
acestui campionat, o performanță cu 
care suporterii săi nu prea sînt obiș- 
nuiți. Fotbaliștii localnici au terminat 
învingători în trei partide consecutive. 
Astăzi, cei 14.000 de spectatori, pre- 
zenți în tribunele stadionului de pe 
dealul Copoului, tiu s-am mișcat de pe 
locurile lor pînă ta consumarea ultimei 
„secvențe" a întîlnirii cu Progresul 
București. Și trebuie să spunem că in
teresul acesta a fost îndreptățit, de
oarece jocul a fost frumos (în deosebi 
în repriza a doua), învingătorii și în
vinșii practicînd un fotbal , bun.

Ă cîștigat, pe merit, .echipa cea mai 
bine pregătită. Conducerea tehnică a 
formației ieșene a „ghicit" cea mai 
bună formulă de atac, (două aripi ra
pide, constructive și.doi înaintași cen
trali incisivi) șLa. pșușiț să dea mai 
multă stabilitate, liniei apărării. Un 
sprijin destul de înseninat, la acțiunile 
de atac l-au adus (ca de obicei) cei 
doi fundași de margine V. Popescu și 
A. Deleanu — adevărate pistoane pe 
ambele laturi ale terenului.

Gazdele au atacăt ’Viguros; încă din 
primele minute, desfăbîndiîde’ nenumă
rate ori apărarea oaspeților, obligîndu-1 
deseori pe portarul Cosma să intervină. 
Scorul de 2—0 (1—0) ” "

reflectă în mod just diferența dintre 
evoluțiile celor două formații.

Făcînd această afirmație, ne gîndim 
la făptui că dincolo de contribuția pe 
care bucureștenii au avut-o în determi
narea valorii partidei, în jocul lor s-au 
manifestat o serie de lacune care i-au 
dus la înfrîngere: lipsa de legătură 
între apărare și atac, inconsistența ma
nevrelor ataeanților, individualismul 
manifestat în acțiunile acestora, per
meabilitatea dispozitivului defensiv.

Și. acum, iată cum s-au marcat cele 
două goluri: în min. 22 Voica, bine 
servit de către Matei, șutează pe poartă, 
Cosma respinge și tot Voica reia, pla
sat. In min. 68, Cuperman primește o 
pasă — trimisă peste toată apărarea 
oaspeților, de Matei — driblează pe 
Stanciu și șutează fulgerător în poartă. 
Cosma n-a avut timp să schițeze nici 
măcar un gest.

A arbitrat foarte bine N. Stavru — 
Constanța.

C.S.M.S.: Constahtinescu — V. Po
pescu, Moțoc, Vornicu, Deleanu — 
Humă. Ștefănescu — Matei, Voica, Da- 
nileț, Cuperman.

Progresul: Cosma — Adr. Constan- 
tinescu, Ivănescu, Știrbei, Stanciu — D. 
Popescu, I. Popescu — Al. Constan- 
tinescu, Stoicescu, Voinea, Iofciuiescu.

TR. IOAN1ȚESCUpntru C.S.M.S.IOAN CHIRILA

33.
14.SERIA EST

REZULTATE
Petrolul Moinești — Dinamo Moldova 

Iași 2—0 (1—0)
Ceahlăul P. Neamț — Fructexport Foc

șani 2—1 (1—1)
Chimia Onești — Victoria P. Neamț 1—0 

(9-0)
Textila Botoșani — Viitorul Suceava 2—1 

(1-0)
Rulmentul Bîrlad — Textila Buhuși 2—2 

(2—1)
Flamura roșie Tecuci — Metalosport Ga- 
- Iați 3—1 (3—1)
Foresta Fălticeni — Metalul 

(1—0)
Rădăuți 2—8

0 0
0 0
1 0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2 0 0 2

2 2
2 2
2 1
2 1
2 1
2 1

CLASAMENT
1. Textila Buhuși 2 1 1 0 5:3
2. Foresta Fălticeni 1 1 0 0 2:0
3. Petrolul Moinești 2 1 0 1 2:1
4. —5. Dinamo Moldova iașj 2 1 0 1 3:2
4.._5. Fructexport Focșani 2 10 1 3:2
6. Metalosport Galați 2 1 0 1 5:4
7. FI. roșie Tecuci 2 1 0 1 6:5
8. Victoria P. Neamț 2 1 0 1 1:1
9. Metalul Rădăuți 2 1 0 1 4:5

10. Ceahlăul P. Neamț 2 1 0 1 3:4
11. Textila Botoșani 2 1 0 1 2:3
12. Viitorul Suceava 1 0 0 1 1:2
13. Chimia Onești 2 1 0 1 1:3
14. Rulmentul Bîrlad 2 0 1 1 3:6

0
1
3
2
2
2
2
3
4
2
5
4
2
5

Progresul Alexan-

4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2 
1
0
0

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
1

ETAPA VIITOARE : Textila Buhuși — 
Chimia Onești, Metalul Rădăuți — Tex
tila Botoșani, Fructexport Focșani — Fla- 
mura roșie Tecuci. Victoria P. Neamț — 
Ceahlăul P. Neamț, Foresta Fălticeni — 
Metalosport Calați. Dinamo Moldova Iași 
— Rulmentul Bîrlad, Viitorul Suceava — 
Petrolul Moinești.

SERIA SUD
REZULTATE

Metrom Brașov — Electrica Constanța
2—1 (2—0)

Flacăra roșie București — Unirea Hăcari
2—1 (1—0)

Rapid Mizil — Electrica Fieni 2—0 (0—0) 
Tehnometai București — Rulmentul Bra

șov 1—4 (I—1)
Victoria Giurgiu — Marina Mangalia 4—0 

12-0)
Textila Sf. Gheorghe _ Dinamo Victoria 

1-0 (8-0)

Portul Constanța _ Progresul Alexandria 
3—1 (1—1)

CLASAMENT
1. Rapid Mizil
2. Rulmentul Brașov •
3. Portul Constanța- ”
4. —5. Electrica Fierii ’
4_ 5. .Victoria. Giurgiu
6. Electrica constanța
7. Metrom Brașov
8. Progresul Alexandria
9. —10. Tehnometai Buc. „
9.—10. Textila Sf. Gheorghe , 21 0

11. Flacăra roșie Buc. ' — - ~
12. Unirea Răcari ,
13. Dinămo Victoria
14. Marina Mangalia

ETAPA VIITOARE :___. _r ____
dria — Tehnometai București. Marina 
Mangalia — Rapid Mizil. Flacăra roșie 
București — Dinamo Victoria, Portul 
Constanța — Electrica Constanța. Rul
mentul Brașov — Metrom Brașov, Vic
toria Giurgiu — Unirea^ Răcari, Electrica 
Fieni — Textila Sf. Gheorghe.

SERIA VEST
REZULTATE

C.F.R. Arad — Minerul Anina 1—0 (0—0) 
Tractorul Corabia — Eleetroputere Cra

iova 1—2 (1—1) . ,
Pandurii Tg. Țiu — Metalul Hunedoara 

3—0. neprezentare.
Muscelul Cîmpulung — Teba Arad 3—1 

(2-0)
Electromotor Timișoara — Metalul T. Se

verin 3—3 (2—1)
Metalul Pitești — Minerul Cîmpulung 2—0 

(1—0)
Minerul Deva — Victoria

(1-0)
CLASAMENT

1. Metalul Tr. Severin
2. Electroputere Craiova
3. Minerul Deva
4. —5. Pandurii Tg. Jiu
4.-5. Metalul Pitești
6.—8. C.F.R. Arad
6—8. Minerul Anina
6.—3. Electromotor Timiș.
9. Muscelul Cîmpulung

10. Teba Arad
11. Victoria Călan
12. Metalul Hunedoara

Tractorul Corabia 1 6 0 1 1:2 0
Minerul Cîmpulung 1 0 0 1 0:2 0

ETAPA VIITOARE : Victoria Călan — 
Metalul Hunedoara, Muscelul Cîmpulung 
— Minerul Cîmpulung Teba Arad -r 
C.F.R. Arad. Minerul Deva — Electromo
tor Timisoara, Pandurii Tg. Jiu — Eîec- 
troputere Craiova. Metalul Tr. Severin ~ 
Tractorul Corabia,. Minerul Anina — Me
talul Pitești.

SERIA NORD
REZULTATE

Flamura r. Oradea — Chimica Tîrnăveni 
2—2 (1—0)

Arieșul Turda — A.S. Aiud 2—1 (1—1) 
Soda Ocna Mureș — Unirea Dej 4—1 (4—1) 
Steaua roșie Salonta — Minerul Bihor “ 

(1-1)
Minerul Baia Sprie — Forestiera Sighet 

(2-0)
Gloria Bistrița — l.R.A. 2 Tg. Mureș 

(0-0)
Faianța Sighișoara — Metalurgistul 

Mare (nu s-a jucat)

CLASAMENT

2—1

2—1

1—0

Călan 3—0

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

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
0 
o 
o 
o

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

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Baia

1. Chimica Tîrnăveni 2 1 1 0 4:2 3
2. Minerul Baia Sprie 2 1 1 0 4:3 3
3. A. S. Aiud 2 1 0 1 6:2 2
4. -5. Metalurgistul B. Mare 1 1 0 0 3:1 2
4. -5. Faianța Sighișoara 1 1 0 0 3:1 2
6. Minerul Bihor 2 1 0 1 3:2 2
7. Soda Ocna Muieș 2 1 0 I 5:4 2
8. Unirea Dej 2 1 0 1 3:4 2

9.-10. Steaua roșie Salonta 2 1 0 1 2:3 2
9.-10. Arieșul Turda 2 1 0 I 2:3 2
11. Gloria Bistrița 2 1 0 1 1:5 2
12. l.R.A. 2 Tg. Mureș 2 0 1 1 2:3 1
13. Flamura r. Oradea 2 0 1 1 2:4 1
14. Forestiera Sighet 2 0 8 2 2:5 0

ETAPA VIITOARE: Forestiera Sighet —
Arieșul Turda, Unirea Dej — Gloria Bistrița, 
Minerul Baia Sprie — Flamura roșie Ora
dea, Soda Ocna Mureș — A.S. Aiud, Fa
ianța Sighișoara — Steaua roșie Salonta. 
Minerul Bihor — Metalurgistul Baia More, 
l.R.A. 2 Tg. Mureș — Chimia Tîrnăveni.



Concursurile pentru Insigna 
de polisportiv-in plină desfășurare!

fizică Ana Maria Ispas, un număr 
77 de membri UCFS și-au trecut în 
țregime normele. Iată și numele 
torva proaspeți purtători ai Insignei _ 
polisportiv : Nicojae Drosu, Florin Po-4 Echipa iugoslavă a demonstrat din 
pescu, lorgu Niță, Criștache Soare, E-iplin calitățile prin care a cucerit locul 
lena Sandu, Maria Radulescu și Vir-Cfruntaș țn ierarhia baschetului mondial. 

ICîștigătorii titlului balcanic au jucat 
, Nsimplu, eficace și spectaculos. Koraci

Dumitru Grigoriu, coresp. fost aplaudat la „scenă deschisă"
pentru impetuozitatea acțiunilor sale 
sub coș, Daneu pentru inteligența cu 
care a condus jocul, Djurici și Gordici 
pentru siguranța aruncărilor la coș din 

, v ^7; .:; .. . J„cîrlig“, Nicolici pentru pătrunderile
leajen, activitatea sportiva a cunoscuta deosebit de spectaculoase. Și toată e- 
în ultima vreme o puternică dezvoltare. X^hipa a fost apreciată pentru jocul o- 
Tinerii de aici practică voleiul, fotba-Zf2r[tt iar victoria cu 91—62 (43—24) 
Iul, șahul, popicele și oină. Ei au fost )aplaudată. Și, dacă vreți să aflați un 
prezenți cb mult interes la întrecerile/ secret“ al înaltului nivel atins de a- 
Spartachiadei^ republicane: acum _e*Jceastă echipă, vă informăm că dumi- 
participă cu însuflețire la concursurileXfjjQg dimineață, deci, în ultima zi a 
pentru obținerea Insignei de polispor- Sutlu; turneu obositor ea a făcut un an- 
tiv. Pînă la aceasta dată și-au trecut!trenament de o oră...
integral normele un număr de 38 de ti
neri și tinere.

De reușita concursurilor se ocupă 
toți membrii consiliului asociației spor
tive (președinte Gh. Despinoiu).

PESTE 1 000 DE PURTĂTORI 
IN RAIONUL TG. MUREȘ

In satele și comunele raionului Tg. 
Mureș, întrecerile pentru cucerirea In
signei de polisportiv cunosc un frumos 
succes de participare. Pînă acum, un 
număr de 1 069 de tineri și tinere și-au 
trecut toate normele devenind purtă
tori ai Insignei.

In rîndul asociațiilor sportive frun
tașe, în această acțiune, se află Pro
gresul (școala medie) Sovata, Progre
sul Band. Marghita AAiercurea Niraf, 
Unirea Sîngiorgiu de Pădure, Recolta 
Găiești, Steagul roșu Sardul Niraj, Pro
gresul Dumbrăvioara și Rapid Sîn- 
tioana.

loan Păuș, coresp, reg.

CONCURSURI PINE ORGANIZATE 
ÎN COMUNA JUGURENI-MIZIL

cadrul asociației sportive Re
din comuna Jugureni, raionul

în
colta o __ r
Mizil, concursurile pentru trecerea nor
melor Insignei de polisportiv se evi
dențiază prin interes și bună organi
zare. Prin grija consiliului asociației 
sportive și a profesoarei de educație

ginia Proda.

BALCANIADA DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)de

in-
cî-

_^eyde puncte.
7 Echipa iugoslavă a demonstrat din

gistram scorul de 24—9. în continua
re, diferența alternează în jurul a 20

(7), MIHAILOV (7), Stoikov (3), Do- 
nev (7), FILIPOV (4), Sahonikov (4), 
BRINZOV (11), ATANASOV (14), Ala- 
leev; ROMINIA TINERET: DINESCU 
(12), Dimancea (2), Paraschivescu (3) 
Popa, BARAU (8). GHEORGHE (19), 
Tursugian, NEGOIȚÂ (3), VISNER 
(15), Dikay (3).

ETAPA DE SÎMBĂTĂ
PARTICIPARE ÎNSUFLEȚITĂ ÎN 
COMUNA ȘOIMAR1-TELEAJEN

în comuna Șoiriiarî din raionul Te-

Ștefan Constantin, coresp.

Surpriza campionatului

(jloria-Dinamo 113 (8-0)1
Sîmbătă (lupă amiază, Gloria a 

furnizat surpriza campionatului în- 
treeînd pe Dinamo! Și aceasta chiar 
pe stadionul din Ștefan cel Mare. 
Este un rezultat, desigur, neașteptat 
dar pe deplin meritat de către meta- 
lurgiști (antrenați în ultima vreme 
Ie inaestnal emerit al sportului Gh. 
Pîrcălabescu) care au luptat — timp 
ile 80 de minute — cu deosebită ar
doare pentru această victorie de pre* 
îtigiu. Gloria a desfășurat un joc 
bine orientat tactic, ofensiv (î.n spe
cial în prima repriză) și s-a apărat 
:u o dîrzenie remarcabilă. Dar, ceea 
:e a adus melalurgiștilor victoria a 
sst, după părerea noastră, coeziunea 
Echipei, efortul colectiv pentru cîști- 
’area fiecărui balon, pentru susți
nerea atacului sau pentru respingerea 
ofensivei declanșate de Dinamo în cea 
le a doua parte a jocului 
n finalul partidei.

Tocmai 
ut Dinamo.

prezentat 
u oferit 
lualități 
uțuianu, 
olectiv, 
tunete 
ith'. Se

mai ales

acesle atribute nu 
In timp ce a< 

o ECHIPĂ, dini 
replica doar prin

(Nica, Giugiuc, Z 
lordăchescu). Fără 
dinamoviștii au 
prețioase în cursa 

pare că înfrîngerea
- etapă înainte, în 

leaua a scăzut moralul, 
aptă ale dinamoviștilor, 
șa, antrenorul echipei, 
ne rit al sportului Titi Ionescu, 
<iie să înceapă analiza ultimului joc 
ornai cu această importantă pro- 
lernă.
Meciul a fost echilibrat pînă în 

rin. 20, cînd Blum a reușit o fru
moasă încercare, transformată de 
Iarinescu : 5—0 pentru Gloria. De- 
uta dinamoviștilor a fost evidentă.

fața echipei 
puterea de 
Daca este 

maestrul e- 
tre-

FINALA CAMPIONATULUI

Vicecampionii lumii au întrecut 
bată seară și prima formație a 
noastre, croindu-și astfel drum 
spre titlul balcanic. Victoria basehetba- 
liștilor iugoslavi cu scorul de 94—68 
(55— 37) consfințește evidenta lor su
perioritate în această competiție.

La sfîrșitul partidei, Alexander Niko
lici ne mărturisea : „Jucătorii noștri au 
făcut cel mai bun joc din ultima vreme: 
nu i-am văzut juctnd atît de bine decît

sîm- 
țării 
liber

Au profitat melalurgiștii, care au ma
jorat scorul printr-o lovitură de pe
deapsă realizata de Marinescu, în
cheind repriza cu un prețios avantaj: 
8—0. După pauză, Dinamo pare să 
se fi trezit după acest „duș rece* « fy- • • . .
și atacă mai mult, preluînd iniția-sa'l depășească pe D]urict. Fază din meciul Romînia — 
tiva. Numeroase ocazii sînt însă ra- } Iugoslavia.
tate inexplicabil. liberie tot Gloria
prin Blum (mia. 52 - 
picior căzută): 11—0. 
așteptaseră «a Gloria 
repriza a doua, asista la 
5 iguroasă a melalurgiștilor, care ex
celează în placaje prompte, holărîte 
și contraatacă periculos. Dinamo con
ți nruă să domine, dar infructuos. In 
sfîrșit, după alte ratan ale lui btea 2Turcîa. Au cond.JS Gh. Dinescu și Al.

— lovitură de \
Cei oare sek Iată realizatorii scorului: Koraci 26, 

sa „cada ‘“^Gordici 12, Kovacici 2, Djerdja 2, Ra- 
o replică Czna(ovjcj Daneu 15, Petricevici 13, 
care ex-/E[se|ț Tvetkovici 3, Djurici 8, Nico- 

lict 2 pentru Iugoslavia: Uyguc 16, 
Kaptanoglu 14. Ortac 7. Bariș 2, Po- 

,yarzog!u 10, Buyiikaykan 13 pentru

Foto : P. Romoșan
la campionatul mondial de la Rio, cînd 
au învins echipele S.U.A. și U.R.S.S., 
cucerind medaliile de argint".

Și, într-adevăr, sîmbătă seara, echi
pa Iugoslaviei a jucat de o manieră 
impresionantă, dominînd în mod evident. 
Impulsionați poate și de faptul că tovară-

O „DESCHIDERE14 
DE BUNĂ FACTURĂ

Tntîlnirea dintre echipele Greciei și 
Bulgariei a oferit spectatorilor c... intro
ducere de bună calitate la mult aștept 
tatul meci Romînia—Iugoslavia. Victo
ria a revenit pe merit jucătorilor greci 
la scorul de 71—63 (35—35).

Dacă în prima parte 8 jocului s-a 
putut vorbi de un echilibru < scorul 
atestă acest lucru), în cea de a doua 
parte coechipierii lui Amerikanos au 
gîndit mai mult, au jucat mult mai 
m-odern am putea spune, distantindu se 
cu siguranță (min. 30 scor 56-46), 
iar cele cîteva‘erori tactice comise de 
ei în _spre sfîrșit (poate și datorit# 
conturării victoriei) au determinat doar 
reducerea diferenței la 8 puncte. în
vinșii nu s-au orientat prea bine tactic. 
De asemenea, soluțiile gen „jumă’ate 
de măsură” (apărare „pressing* cu in
termitențe, jocul uneori dur) încercate 
de echipa Bulgariei s-au dovedit ine
ficace.

Cuplului de . arbbri R. Blanchard 
(Franța)—I. Uvguc (Turcia), care fără 
a influenta substantial jocul a dat im
presia de... neomogenitate în interpre
tare, i s-au aliniat formațiile : GRECIA: 
POLITIS (5), Tsavas, AMERIKANOS 
(33), Contovounissios. PANAYOTARA- 
KOS (11). VASSILIADIS (12), TRON- 
TZOS (10); BULGARIA — DIMOV 
(14), I\. Toșev (2), I. Toșev (9), MI
HAILOV (12), Stoikov (4), Donev (2), 
FILIPOV (14), SAHONIKOV (4), 
Brînzov (2).

TURCIA—ROMÎNIA TINERET
74—65 (41—29).

Baschetbaliștii turci au condus în 
permanență. Imprecizia în aruncări li
bere (12 încercări ratate!...) și nume
roasele pase date fără adresă și inter
ceptate de adversari i-au împiedicai 
pe sportivii noștri să se apropie la scor. 
Reprezentativa Turciei și-a făcut jocul 
obișnuit, în care au excelat Esel llker, 
Poyarzoglu și, ca de obicei, Kaptanoglu. 
Din formația romînă s-au evidential 
Visner și Barau.

Scorul de 74—65 (41—29) în favoa
rea Turciei a fost realizat de Esel 10, 
Kaptanoglu 14, Ort.c 10, Ongor 2, 
Baris 5, Yalciner 10, Poyarzoglu 17, 
Biiyiîkaykan 6, pentru Turcia; Dinescu

și Țu/uianu, Giugiuc 
priiitr-o lovitură 
în min... 79.

Arbitrul Jean 
bine, autoritar.

reduce
de picior

Oncescu. a

d.

scorul 
căzută,

condus

S-

Gri-

Dănilă (Romînia).

JOG ECHILIBRAT ȘI TOTUȘI...

La capătul a 40 de minute de joc 
mult mai echilibrat decît se anticipa, 
reprezentativa de tineret a țării 
noastre a scăpat printre degete o vie-Alte rezultate:; , , _____  ____ r_ r.„___

vi(a Roșie 3—14 (0—3); Rulmentul^ torie de valoare. Poate că diferența de 
Birlad — Progresul 8—3 (5—3), - • ■ - •
Steaua — Ancora Galati 31—6 (22—0).
Meciurile Știința Petroșeni — C.S.M.S.
Iași și Constructorul — Știința Timi
șoara au fost aminate.

ai

1. Steaua
2. Grivița Roșie
3. Dinamo
4. Progresul
5. Rulmentul’'BirtaSii
6. C.S.M.S.
7. Constructorul C ' ' '
8. Gloria '. r V‘ 6 '
9. știința Clil ->v

10. Știința Petroșeni.;
11. Ancora Galați .
12. Știința Timișcftira

-------------------——rrt—t

16
15
16
16
16
J5
15
16
16
14
16
15

12 4
1
1
5
3
3
3
6
1
3
1
1

13
12
7
6
5
5
3
5
3
3
3

0
1
3
4
7
7
7
7

10
8

12
11

59
78
65
77
80
93

209:
233:
248:
102:
94:
82:
91:104
92:139
68:174 
49: 94 
64:261 
76:184

8 puncte pe care a arătat-o în final 
tabela de marcaj pare în dezacord cu 
această afirmație, dar pe teren aceasta 
a fost realitatea. Posibilitatea de a cîș- 
tiga meciul, conturată mai ales la 
pauză, se pare însă că i-a... speriat pe 
reprezentanții noștri mai tineri. Ei au 
comis erori de concepție față de care 
experiența jucătorilor bulgari, ca și 
diferența de precizie în aruncările la 

4) >coș (alt punct la careiam fost defici- 
tari) și-au spus pînă' la urmă cuvîntuil. 

28/Scor final: 73—65 (31—31) pentru 
Bulgaria. Arbitrilor I. Petrovic (Iugo- 

277 slavia) și C. Laios (Grecia) li s-au.- .p, tăcute 
aliniat formațiile: BULGARIA: DI- ^i .cele pe care le oferă avantajul net 

22<MOV (14), Matachiev (2), I. Toșev ‘

44
42

HANIIBAI* 7

CLASAMENTUL COȘGETERILOR

1. Koraci (Iugoslavia) 126 p.; 2. Amerikanos (Grecia) 112 p.; 3. NOVACEC (Rn- 
minîa) 81 p.; 4. Dimov (Bulgaria) 76 p.; 5. Kaptanoglu (Turcia) 73 p.; G. ALBU 
(Romînia) 72 p.; 7. Tronizos (Grecia) 67 p.; 8. Panayotarakos (Grecia) 62 p.; 9. 
Visner (Romînia tia.) 57 p.; 10—îî. V. Gheorghe (Romînia Un.) șl Petricevici (Iugo
slavia) 54 p.

CLASAMENTUL PROCENTAJELOR LA ARUNCĂRI LIBERE
Pe echipe...

I. Iugoslavia 82»/»; 2. ROMINIA 75°/«; 3. Bulgaria 66»/»: 4. ROMINIA T’N. 64*/«î 
5. Turcia 62’/r; 6. Grecia 60"/«.

...și individual

1. Koraci (Iugoslavia) 91®/# (32/29); 2. Daneu (Iugoslavia) 87»/fl (1G/Î4); 3. Petri
cevici (Iugoslavia) SO^/e (20/16),* 4. NOVACEC (Romînia) 79*/« (34/27); 5. Atanasov 
(Bulgaria) 78°/« (14/11); 6. Amerikanos (Grecia) 73°/o (30/20).

șui lor de echipă Nemanja Djurici îm
plinea cel de al 100-lea meci interna
țional (acesta a și fost de altfel sărbă
torit în cadrul unei mici festivități care 
a precedat meciul), jucătorii iugoslavi 
au apelat lă toate resursele lor tehnice 
și tactice (la care noi am mai adăuga

13, Dimancea 4, Barău 16, Gheorghe 
8, Bulăt 2, Visner 21 și Dicai 1 pentru 
Romînia tineret. Au condus arbitrii I. 
Petrovici (Iugoslavia) și Al. Dănilă 
(Romînia).

DECLARAȚIIal falei), realizînd un joc excelent.
Scorul s-a menținut egal cîteva mi- 

fflute .la început. Apoi, A. Nicotici. a fă- 
iCut.i; apel la . serviciile.. lui Petricevici 
(2.10. m) și echipa . iugoslavă s-a im- 
•pus.net în lupta sub panou. în minu- 
.•tela.tare au urmat, Ivo Daneu și-a con
dus, partenerii cu o deosebită intuiție, 
pferifld.lui Koraci, Djurici, Gordici sau 
AL Nikolici mingi utilizabile. Și aceștia 
din,.'.urmă .și-au făcut datoria înscriind 
aproape din orice poziție.

Indiferent de calitatea jocului prestat 
de învingători, trebuie arătat însă că 
formația țării noastre a făcut sîmbătă 
un meci slab. Este drept că ea a fost 
handicapată de lipsa lui C. Popescu 
(jucător de bază) accidentat în primele 
minute dar, oricurn, aceasta nu poate 
constitui o scuză pentru înfrîngerea la 
această diferență. Baschetbaliștii noștri 
au plătit un greu tribut pentru nume
roasele greșeli comise în apărare, cît 
și pentru faptul că unii dintre ei, de 
la care se aștepta mai mult (Novacec, 
Spiridon și chiar Nedef) au dat un 
slab randament în atac.

G. Vincze (R.P.U.) și C. Lalos (Gre
cia) au condus foarte bine următoarele 
formații: IUGOSLAVIA: Gordici 6,
KORACI 32, Rajkovici 9, Kovaeici 
Djerdja 2, Raznatovici 2, DANEU 13, 
Petricevici 6, DJURICI 12, NIKOLICI 
12; ROMINIA: Demian 8, NICU- 
LESCU 10, Spiridon 6, Nedef 5, Savu, 
ALBU 17, Giurgiu, Nosievici 18, Po
pescu, Novacec, Popovici 2, Cernea 2.

1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
2
2
2
0
0

2 
2 
2
1
1 
1 
o 
o

1
1
1
2
2
3
3

3 2
3
3
3
3
3
3
3

9: 5 
26:22 
23:30 
27:12 
21:24 
18:21 
12:17 
16:57

29:29 
16:15
25:26
20:19
20:20
22:23

4
3
3
2
2
2

19:24 2

1. Rulmentul Brașov
2. Electromagnetica
3. Favorit Oradea
4. Voința Sighiș.
5. Voința Odorhei
6. S.S.E. Petr.
7. Știința Galați
8. Progresul Buc.
9. Record Mediaș

10. Constructeiul Tim.

2
3
3
2
3
3
3
3

1!-A
Electromagnetica

Dinamo București, C. S, M.; Reșița, Mureșul Tg. Mureș 
și Rulmentul Brașov, conduc în campionatele republicane
MASCULIN — SERIA I

Voința Sighișoara — Tractorul Bra- 
)V 22—16 (14—10)
Știința Galați — Știinfa Timișoara 

S—15 (7—7)
Dinamo Brașov -— Dinamo Bucu- 

ești (sîmbătă) 14—17 (8—7)
Știința Petroșeni — Dinamo Bacău, 

minat la 24 septembrie
Știinfa Tg. Mures — Steaua Buc. 

la Reghin) 11—21 (7—9)
CLASAMENTUL

3 2 0 0 63:36 6 
3210 59:41 5 
3201 56:50 4 
3 1 
2 1 
3 1 
2 1 
3 1 
3 1 
3 0

11-A
- Raf.

I. Dinamo Buc.
I. Steaua Buc.
1. Voința Sighiș.
L Știința Galați 
-6.Dinamo Bacău 
-6. Dinamo Brașov
7. Știința Peti.
3. Tractorul Brașov
3. Știința Tim.
>. Știința Tg. Mureș

SERIA A
Cauciucul Onești -

6-18 (8—10)
Știința București

2—8 (11-3)
Tebnornetal Tim. — Rapid București

6-16 (6—9)

1. C.S.M. Reșița 
Raf. Teleajen 
Știința București 
Voința Sibiu 
C.S.M.S. lași f 
Cauciucul Onești

2.
3.
4.
5.
6.
7. Recolta Hâlchiu
8. Știința Cluj
9. Rapid București 

10. Tehnometal Tim.

1 
1
1 
1 
0
0

0 1 
0 1
0 2
0 2
0 2
0 2
1 2
1 2
1

60:40 
60:45 
55:39 
34.39 
45:43 
36:40 
44:45 
38:54 
33:40 
44:60

6
6
4
4
2
2
2
2
1
1

o o 
o 
o 
o o 
o 
o 
o

ATHANASE MANDELLOS, vice
președintele SEGAS-ului: „Turneul de 
la București a constituit una din eeM 
mai reușite ediții 
balcanic. Toate 
tind-o poate pe 
prezentat in mare 
a făcut ca majoritatea meciurilor să 
fie. spectaculoase și de un bun nivel 
tehnic. Titlul a revenit celei mai bune 
echipe, Iugoslavia, căreia 
șanse frumoase la J.O. de 
Felicitări organizatorilor, 
reușit să fie la înălțimea

ale campionatului 
echipele, cxcep- 
cea bulgara, s-au 

progres, ceea ce

ii prevăd 
la Tokio, 

care au 
cerințelor, 

făcindu-ne șederea cit mai plăculău.

3
2
2
2
2
2

1 38:40
2 50:58
2 48:64
3 34:58 0

Teleajen

Știința Cluj

Știinfa Timișoara

3.-4. Știința București
Știința Cluj

5. C.S.M. Sibiu
6. Știința Timișoara
7. -8. S.S.E. Timișoara

Tractorul Brașov
9. Confecția București

10. S.S.E. Ploiești

SERIA A
Record Mediaș — 

Buc. 8—6 (1—3)
Favorit Oradea — Constructorul Tim.

14—10 (9—6)
Progresul Buc. — Știința Galați 5—3 

(1-2)
Voința Sighișoara — Voința Odor

hei 6—6 (3—3)
Rulmentul Brașov — S.S.E. Petro

șeni 7—5 (5—2)
CLASAMENTUL

3 3 0 0 26:19 6 
3 2 0

0
I
1 
0 
e 
o 
o

C.S.M. Reșița —- Voința Sibiu 25—12 
(10-5)

C.S.M.S. Iași '<~i— Recolta Hălciu 
20—15 (9—8) »

CLASAMENTUL
3 3 
3 3
3 2
3 2 
3 
3
3 
3
3 
3

FEMININ — SERIA
Știința Cluj — Tractorul Brașov 

7_3 (4—1)
Știința Buc. 

aminat
S.S.E. Ploiești — Rapid București 

4—25 (2—11)
S.S.E. Timișoara — Mureșul Tg. Mu

reș 8-9 (3—5)
C.S.M. Sibiu — Confecția București 

6—5 (3—3)
CLASAMENTUL

1. Mureșul Tg. Mureș 3 3 0 0 38:19 6
2. Ropid București 3 2 0 1 41:24 4

G. VINCZE (Ungaria) arbitru’ „A-, 
ceasta primă participare a mea la 
Balcaniadă mi-a dat prilejul să con
stat valoarea foarte hună a echipelor 
participante. Fiecare dintre ele a 
dovedit că a privit cu atenție par
ticiparea la această competiție și, cah 
urmare, nivelul jocurilor a fost rin- 
dicat. Subliniez în deosebi comport, 
tarea reprezentativei Iugoslaviei, caret 
a confirmat din pliu înalta valoare 
la care a ajuns. Remarcabil jocul 
vioi și tehnic al baschetbaliștilor ro^ 
mini. Ca observație generală remare 
evoluția — în fiecare echipă — a 
icaineroși tineri talentați, de perspeew 
tiva. In încheiere, doresc să euW 
liniez organizarea excelenta care 
permis desfășurarea meciurilor 
condiții foarte bune".

%25e2%2580%25a2pus.net


R. P. ROMÎNÂ - R. P. POLONĂ 3-0 
SI ÎN CEL DE AL DOILEA MECI 
d

Sîmbătă la Dinamo, reprezentativa 
masculină de volei a R. P. Romî-ne a 
susținut cel de-al doilea meci cu echipa 
R. P. Polone, de care a dispus tot cu 
3—0 ca și joi și aproape cu același 
punctaveraj 45:30 (15-7, 15-10, 15-13), 
față de 45:29 din .prima partidă. Antre
norii neoperînd nici o schimbare, echipa 
aioastră a jucat întreg meciul în for
mația : COSTE — GRIGOROVICI — 

: Chezan — PLOCON — Schreiber — 
i GÂNCIU. Oaspeții ne-au opus echipa :

KOCZERKIEW1CZ — Gosciniac (B1A- 
i.TEK) -— Szymczky — ZDUNCZYK 
ii(Szewczyk) — SZCZEPANOWSKI —
Gatz.

Meciul, arbitrat ireproșabil de pere
chea Nicolau — Drăghici, s-a ridicat la 
•un înalt nivel, oferind publicului un 

• volei de bună calitate, cu numeroase 
t'oombiaații tactice ofensive spectacu
loase șî.mult aplaudate evoluții acroba
tice în jocul din linia de fund.

Olimpicii romîni, care au activat în 
genere mai combativ și cu mai multă

fantezie decît joi, ar fi putut realiza 
în toate seturile scoruri superioare ce
lor obținute, dacă pe parcursul întîl- 
nirii nu a.r fi redus deseori ritmul și 
nu ar fi manifestat unele scăderi de a- 
tenție cu repercursiuni mai cu seamă 
în. eficacitatea dublajelor. Ceea ce, nă
dăjduim, în turneul de la Tokio nu se 
va petrece.

Cît privește jocul prestat de voleiba
liștii polonezi, el a fost ca și în meciul 
precedent de o valoare ridicată, oas
peții, bazîndu-se pe o foarte bună exe
cuție a paselor, au acționat și de astă 
dată agresiv și variat în ofensivă, dar 
ceva mai puțin prompt în apărarea din 
linia a doua. Aceasta, desigur, și ca 
urmare a forței și vitezei mingilor ex
pediate de atacanții romîni, cărora le 
urăm să procedeze numai astfel — și 
în plus cu maximum de varietate — tn 
toate partidele de la J. O. I

CONSTANTIN FAUR

• La Praga s-a destășurat ieri cro
sul ziarului „Rude Pravo“. Pe primul 
loc s-a clasat Szekeres (Ungaria) care 
a parcurs cei 6 km în 17:17,4, fiind ur
mat de Kazanțev (U.R.S.S.) cu 
17:18,2. Sportivul romîn Lupu a ocupat 
locul 11, cu 17:42,4. Pe echipe a cîști
gat U.R.S.S. Echipa R.P.R. s-a clasat 
pe locul 7.

• In preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, ieri la Belgrad, în 
primul meci echipa Iugoslaviei a în
vins cu 3—1 (2—1) selecționata Lu
xemburgului. Al treilea gol al învingă
torilor a fost înscris de Galici în ulti
mul minut de joc!

In „Cupa campionilor europeni" la 
fotbal Gornik Zabrze — Dukla Praga 
3—0! (în primul joc 4—1 pentru Du
kla). Se va disputa un al treilea meci.

La Oslo. Meci amical de fotbal : 
Norvegia — Suedia 1—1 1

• In piscina de pe insula Margareta 
din Budapesta au continuat meciurile 
din cadrul turneului internațional de 
polo pe apă. R.S. Cehoslovacă a învins 
cu 6—3 (2—1 ; 2—1 ; 1—1 ; 1—0) ,e- 
chipa Austriei, iar R.P. Ungară a în
trecut cu 13—0 (3—0; 5—0; 2—0; 
3—0) formația R.P. Polone.

• O formă excelentă demonstrează 
înaintea J.O. înotătoarea australiană 
Dawn Fraser. Sîmbătă la Brisbane în 
cadrul unei reuniuni de selecție ea a 
parcurs 110 yarzi liber în 59,2. Cum 
însă Fraser a luat un start „sburător" 
nefiind primul schimb, performanța sa 
nu poate fi omologată ca nou record 
al lumii (recordul mondial este deținut 
tot de ea cu 59,5).

La handbal

în

Terenul de handbal „Dinamo" s-a 
dovedit neîncăpător ieri dimineață, cu 
prilejul partidei internaționale Dinamo 
București —- Gwardia Gdansk.

Așteptările au fost satisfăcute
mare măsură, datorită comportării am
belor echipe și mai ales a formației 
Dinamo. Jocul a fost bun ca factură 
tehnică, interesant ca evoluție. Dina
mo a obținut o victorie clară: 26—17 
(12—7). Scorul a evoluat permanent 
în favoarea dinamoviștilor, iar jocul 
a stat sub semnul superiorității cam
pionilor noștri. Resimțind oboseala me
ciului din ajun cu Dinamo Brașov 
(campionat), ei au slăbit în finalul jo
cului. Oaspeții au lăsat o impresie 
bună prin îndemînare și rapiditate în

atac; în apărare însă sînt vulnerabili. 
A condus bine „trio“-ul Gh. Popescu, 
M. Petrescu și P. Petre formațiile :

DINAMO: Redl, Bogolea — Ivănes- 
cu 5, Hnat 6, M. Costache I 2, Nica 
7, L. Popescu 1, I. Icnescu 4, Covaci, 
Bădulescu, Iura 1.

GWARDIA: Dziergacz, Ganden — 
Czoska 4, Jagodzinski 4, Ruszkiewicz 
1, Rozwadowski, Steinka 3, Zavada 2, 
Zachavuk 3, Zgovralewicz. (p. g.).

Astăzi, cele două echipe se întilnesc 
din nou, la Buzău, avînd în deschidere 
partida Dinamo București tin. — 
S.S.E. Buzău.

® Pe marele stadion „Strahov" din 
Praga a luat sfîrșit dubla întîlnire 
internațională de atletism dintre echi
pele selecționate ale R.S. Cehoslovace 
și R.P. Ungare, Victoriile au fost îm
părțite : la masculin au cîștigat gaz
dele cu 108—104 puncte, iar la feminin 
oaspetele .cu 64—53. Tn proba de triplu 
salt, Kalocsai a stabilit un nou record 
al R.P. Ungare cu 16,16 m. Atletul ma
ghiar Eckshmidt a cîștigat proba de 
aruncarea ciocanului cu 68,50 m. Alte 
rezultate mai importante: masculin i 
110 m garduri: Cecman (R.S.C.) 14,7; 
greutate t Varju (R.P.U.) 19,16 m ;
3000 m obstacole:. Simon (R.P.U.) 
8:50,2; 5 000 m: Mecser (R.P.U.) 13:52,t 
feminin: 200 m i Lehocka (R.S.C.) 
24,0; greutate: Bognari (R.P.U.) 15,51 
m ; 400 m : Munckacsi (R.P.U.) 54,4 
suliță: Ruda» (R.P.U.) 54,32 m.

Iată cîștigătorii probelor din prim: 
zi: masculin: 100 m: Csutoras (R.P.U, 
10,6; 400 m garduri: Mandlik (R.S.C. 
52,2; 400 m plat: Trousil (R.S.C. 
46,3; 1 500 m ; Odlojil (R.S.C.) 3:43,3 
10 000 tn: Tomasz (R.S.C.) 29:35,6; înăl 
țime: Krybus (R.S.C.) 2,04 m; Iun 
gime: Kalocsai (R.P.U.) 7,62 m 
suliță : Kulcsar (R.P.U.) 80,35 ni; disc 
Danele (R.S.C.) 60,97 m ; -"-.fet
4x100 m: R.P. Ungară 39,8. Fc ..tin 
100 m: Lehocka (R.S.C.) 11,6; 80 i 
garduri: Prikrilova (R.S.C.) 11,3; lut 
gime: Prikrilova (R.S.C.) 6,07 m
800 m: Razi (R.P.U.) 2:05,2; disc 
Nemcova (R.S.C.) 56,30 m, nou recoi 
cehoslovac.

Mihaela Peneș pe primul loc la aruncarea suliți

Grigorovici — simbăiă in foarte bună dispoziție de joc — întrecind o dată 
în plus blocajul echipei poloneze.

Foto i T, Chioreanu

Federației Internaționale 
de handbal ’

(Urmare din pag. 1)

S-a reluat campionatul republican de lupte (seria A)
Reuniunea de lupte din cadrul pri

mei etape a returului campionatului 
republican seria A a satisfăcut pe cei 
prezenți sîmbătă dimineața.în sala Giu- 
lești din Capitală. Pe cele două sal
tele au evoluat jumătate din echipele 
care activează în prima serie a cam
pionatului la „libere", precum și trei 
formații din seria A la „clasice". De 
Ia început, atenția a fost îndreptată 
spre sportivii din grupa de „clasice". 
Acest lucru era și firesc, deoarece 
cadrul echipelor Steaua și Dinamo se 
aflau majoritatea luptătorilor care 
vor reprezenta la Jocurile Olimpice 
la Tokio. Au plăcut în mod deosebit 
meciurile susținute de I. Alionescu 
(Dinamo), I. Molnar (Mureșul Tg. 
Mureș), V. Merciu (Chimistul Baia 
Mare), I. Chirilă (Steaua), P. Poale- 
lungi (C.S.O. Galați), V. Vînătoru 
(Rapid), I. Hantău (Rapid), M. Gesner 
(Vagonul Arad). întrecerile au furnizat 
și o surpriză: cunoscutul luptător Al. 
Geantă (Steaua), a fost învins de ju
niorul I. Molnar (Mureșul Tg. Mureș).

în

ne 
de

posibilități au evoluat Vagonul Arad 
și Mureșul Tg. Mureș și acest lucru 
trebuie să constituie un semnal pen
tru conducerea secțiilor respective.

în grupa I a cîștigat detașat Steaua.
Iată rezultatele: (restanță „clasice" 

seria A) — Dinamo cu Steaua 10—6 
și cu Chimistul Baia Mare 14—2. 
Steaua — Chimistul Baia Mare 14—2. 
Grupa I „libere" seria A: Steaua cu 
Mureșul Tg. Mureș 14—2 și cu C.S.O. 
Galați 12—4, C.S.O. Gajați— Mureșul 
Tg. Mureș 14-2; grupa a III-a: Dinamo 
cu Rapid Buc. 10—2 și cu Vagonul 
Arad 12—0. Rapid — Vagonul Arad 
8-6.

V GODE3CU

® La Budapesta s-au desfășurat lu
crările Congresului Federației interna
ționale de handbal, la care au parti
cipat delegați din 27 țări. Printre al
tele, s-a hotărît 
țională să facă 
ca handbalul să 
lista sporturilor 
din 1972. După 
din 1936 în program a figurat și hand
balul.

S-a 
tului 
7 să 
R. F. 
masculin 
L966 în Austria. In 1967, Suedia 
găzdui campionatul mondial 
de handbal în 7. Federația iugoslavă 
urmează să organizeze un curs special 
pentru arbitri internaționali. Au fost 
admise ca noi membre ale forului in
ternațional federațiile naționale din 
R. P. Bulgaria, Algeria, Mali și Da- 
homy. Lucrările viitorului congres in
ternațional se vor desfășura în 1966 
în Danemarca.

ca Federația interna- 
demersurile necesare 

fie inclus din nou pe 
la Jocurile Olimpice 
cum se știe, Ia J.O.

stabilit ca întrecerile campiona- 
mondial feminin de handbal în 
se desfășoare în anul 1965 în 
Germană. Campionatul mondial 

în 11 se va desfășura în 
va 

masculin

dia) 4,40 m... 5. Piștalu 4,10 m; lungi
me: 1- Kobușevski (Polonia) 7,48 m... 
4. Bădini (Romînia) 7,03 m; disc: 1. 
Feher (Ungaria) 51,50, 2. Grabowski 
(Polonia) 50,84 m, 3. Iosif Naghi (Ro
mînia) 50,54 m (nou record republican 
de juniori); 1500 m obstacole: 1. An
ders (Suedia) 4:08,0, 2. Valentin (Ita
lia) 4:13,1, 3. Perju (Romînia) 4:13,2; 
200 m plai: Fenouil (Franța) 21,6; 
1500 m plai: 1. Haase (R.D.G.) 3:52,4; 
ștafeta 1—2-3—4: 1. U.R-S.S. 1:55,8,
2. Polonia 1:55,9, 3. Ungaria 1:56,1, 4. 
Romînia (Grigorescu, Ciobanii, Raica, 
Stef) 1:57,6; 400 mg: 1. Martinek (Po
lonia) 51,9... 5. Grangure 54,4 (la o 
zecime de recordul țării); triplu salt: 
1. Barzienko (U.R.S.S.) 15,72 m... 5. 
Dumitrescu 14,68 m; FETE: disc: 1. 
Krișova (U.R.S.S.) 45,86 tn... 4. Roza
lia ’Moțiit (Romînia) 42,61 m; suliță: 
1. Mihaela Peneș (Romînia) 54,44 ni, 
2- Valentina Popova (U.R.S.S.) 52,33 m,
3. Richter Helgard (R.D.G.) 50,76 m,

4. Elena Neacșu (Romînia) 46,45 r 
4x100: 1. Polonia 46,6; 600 m: l. Ols 
fson (Suedia) 1:32,3 — nou reco: 
mondial de junioare, 2. Leontina Fru: 
ză (Romînia) 1:32,6 — nou record r 
publican de junioare; înălțime: 1. Mei 
ster (R.D.G.) 1,67 m; 80 mg: 1. Be 
narek (Polonia) 11,2; 200 m plai: 
Kirszenstein (Polonia) 23.5.

IOANA PETRESCU A EGAL/ 
RECORDUL REPUBLICAN L 

200 M PLAT
Cu prilejul concursului atletic deși 

șurat pe stadionul Republicii, cîțiva d 
tre sportivii noștri fruntași au obțir 
o. serie de rezultate bune. Printre 
cestea, se remarcă performanța de 2 
realizată de Ioana Petrescu care — 
acest rezultat — a egalat recordul 
publican al probei de 200 m plat. A 
rezultate: Ana Sălăgean 16,05 m 
aruncarea greutății; Cornel Porumb 
Alexandru Spiridon 2,08 la înălțir 
Ajanasie Savin 4,50 m la prăjină.
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Capitala Japoniei incepe să trăiască 
in ambianța Jocurilor îce

STEAUA — IN PROGRES 
LA „CLASICE"...

N-a trebuit mult ca multipla cam
pioana a țării — Dinamo — să termi
ne la egalitate cu formația militarilor. 
Și cu siguranță că rezultatul ar fi fost 
altul dacă AL Cristea (Steaua), ca și 
antrenorul său Gh. Suteu, ar fi dove
dit mai multă grijă în legătură cu 
menținerea categoriei de greutate. AL 
Cristea n-a putut lupta deoarece a 
depășit limitele categoriei. Iată rezul
tatele dintre sportivii celor două echi
pe, în ordinea categoriilor: D. Pîrvu- 
jescu b.p< C. Turturea (Dinamo), S. 
Popescu egal cu 1. Cernea (Dinamo), 
I. Gabor egal cu Gh. Dumitru (Dina
mo), P. Stroe egal cu FI. Ciorcilă 
.(Dinamo), I. Țara nu (Dinamo) b.p. 
C. Badea, G. Mezinca egal cu Gh. 
Popovici (Dinamo), N. Alartinescu (Di
namo) b. dese. N-. Pavel. Rezultat final 
.10—6 pentru Dinamo.

...Șl DINAMO LA „LIBERE

. Luptătorii dinamoviști s-au pregătit 
temeinic în vederea reluării campiona
tului. La întîlnirile de sîmbătă, ei au fo
losit o gamă variată de procedee, din
tre care mai frecvente au fost „rebu
surile" și „cheile". Dinamoviștii au cîș
tigat astfel — urmînd exemplul colegi
lor de la „clasice" — toate meciurile 
din grupa a III-a de „libere". Men
țiuni se cuvin și formațiilor C.S.O. 
Calați și Rapid, cu cîte o victorie. Sub

Campionatele republicane de motociclism (Urmare din pag. 1)

• Tr. Mocarie, M. Pop, M. Dănescu și Gh. Ion - învingători
la motocros

• Ion Cucu conduce în campionatul de dirt-track
Duminică au avut loc la Gîmpina 

și București întreceri în cadrul cam
pionatelor republicane de motocros și 
dirt-track. Iubitorii sportului <u mo
tor care s-ar,i deplasat pe dealul Mus
celului de lîngă Cîmpina au asistat Ia 
ultimul act al campionatelor de moto- 
cros. Faza a V-a i-a desemnat pe cam
pionii țării: TR. MACARIE (Dinamo) 

' la 125 cmc. MIHAI POP (Dinamo) la 
i 175 cmc, MIHAI DĂNESCU (Steaua) 

la 250 cmc și GHEORGHE ION 
i (Steaua) la 350 cmc. Toți cei patru 

alergători care au cucerit tricourile de 
campioni republicani pe anul 1964 sînt 

î maeștri ai sportului și formează na- 
î cleul de bază al reprezentativei noa

stre în întrecerile internaționale. La 
j .125 cmc Traian Macarie n-a 

probleme. El a cîștigat siguu, 
i emoții. De menționat comportarea 

maestrului sportului Iosif Popa care 
' — după un an de întrerupere — 

a revenit în „plutonul* celor mai
• buni oameni la această clasă. La clasa 
j 175 cmc
• a fost interesantă Fapta pentru locul 
‘ II desfășurata între V. Savin (Meta- 
i Iul) și I. lonescu (St. r. Brașov). Tî- 
j nărui V. Savin a reușit să se impună 
. și să cîștige pe merit medalia de ar

gint. Mi hai Dănescu a avut de în-
i fruntat, în drumul spre cucerirea tit- 
i lului, asaltul valoroșilor alergători 

Mihai Pop și Cr. Dovids. Pe de o 
parte înalta sa măiestrie și pe de alta

busculada în care 
doi urmăritori ai 
balanța victoriei să 
reprezentantului 
Steaua. La 350 cmc Gh. Ion a avut o 
comportare superioară, pe linia ulti
melor sale evoluții. Locul I pe oare 
l-a cucerit consfințește neta dominare 
a întregii competiții.

Campionatul republican de dirt- 
traek a programat, pe stadionul Di
namo din Capitală faza a Il-a. Și de 
această dată întrecerea a scos în evi
dență talentul și pregătirea 
tului nostru nr. 1 — 
poate spune Chiar că 
în fața a peste 3 000 de 
un adevăraț recital. In 

avut... adversarii n-au , reușit
fără

s-au angrenat cei 
săi au făcut ca 

încline în favoarea 
clubului soprtiv

Ion 
ieri

nici
să

specialis- 
Cucu. Se 
el a dat 
spectatori 
o manșă

se. apropie 
de el și aceasta pentru faptul că Ion 
Cucu se pregătește cu seriozitate și 
asculta sfaturile antrenorului său ing. 
Șt. . Șerbănescu. Clasamentul fazei a 
Il-a 
(Metalul) 15. p;

se prezintă astfel: 1. Ion Cucu 
' ' . 2—5 Al. Pop (Di-

învingător M. Pop •— namo), R. Jurca (Steama), GA. Voi cu
ll. Temistocle (Di-lescu (Steaua), 1 ________

namo) 9 p; 6. Al. Datcu (Steaua) 8 
p; 7—8. C. Radovici (Metalul), M. 
Alexandrescu (Metalul) 7 p; 9. I. Ga. 
bor (Steaua) 3 p. După această fază 
în clasamentul general al campionatu
lui republican conduce Ion Cucu cu 
27 p.

HRISTACHE NAUM 
ION DUMITRESCU

putea obține biciclete sau motorete pen
tru a circula mai repede. Restaurantele 
unde se va servi masa sînt construite 
din elemente prefabricate, fiind dotate 
cu instalații de foarte bună calitate. 
Un mare număr de bucătari vor în
cerca să satisfacă — și cred că vor 
reuși — gusturile diferite ale pariici- 
panților.

Tn satele olimpice se fac acum ul
timele retușuri, organizatorii lucrind zi 
și noapte pentru a,: termina la timp 
toate lucrările ce se impun a fi execu
tate pină la startul,: oficial al J.O. Se 
cuvine să subliniem-'că bazele sportive 
sini excelent amenajate.

Și acum, citeva noutăți de „ultimă 
oră". Simbăiă dimineață s-au vlndut — 
la Tokio și in celel^te orașe unde vor 
avea loc întreceri otj.ni pice — ultimele 
bilete de intrare. Suporturile cele mai 
solicitate : gimnastic#, voleiul, judo, că- 
iăria și scrima. Flacără olimpică se 
află in drum spre Tokio. Tn ziua de 19 
septembrie ea a sosiț'în insula Nonsiu.

Tn satul olimpic se află de pe ac 
peste 200 de sportivi din Austrc 
R. P. Ungară, Spania, Italia, Me 
Panama, Rhodesia, Franța, R. P. 
tonă, Japonia, Cuba.

In momentul cind transmitem ac 
rlnduri aflăm că secretarul general 
Jocurilor Olimpice, Shigerti Yosanc 
plecat cu un avion special la Chici 
pentru a discuta cu președintele C 
Avery Brundage, chestiunea contra 
sată a participării atleților din Indi 
2 ia și R.P.D. Coreeană, suspendați 
Federația internațională, in urma 
ticipării lor la Jocurile sportive d< 
Djakarta- Delegatul japonez a deci 
la plecare că el va face tot ce este 
sibil ca atletii indonezieni'și ăi R.i 
Coreene să fie primiți la întrecerile d, 
Tokio, ăvind iii vedere și faptul ca 
limpiada se desfășoară pentru pi 
oară tnlr-o tară din Asia. Printre s 
tivii suspendați se află și renumita « 
ta Sin Kim Dan (R.P.D. Coreeană) 
ținătoarea celor mai bune perform 
mondiale la 400 m și 800 m plat.

Știri olimpice
20

Iii-
• Flacăra olimpică a ajuns la 

septembrie în orașul japonez 
roshima. Peste 450 00(1 de locuitori ai 
orașului înșiruiți pe străzi și pe tro
tuare ani urmărit cu interes drumul 
flăcării pînă în „Piața Păcii" unde în 
194*5 a căzut bomba atomică. Aici a 
avut loc o ceremonie, după care fia-

; căra și-a continuat drumul.
• Sîmbătă la Birmingham a avut 

loc o nouă reuniune de selecție a at- 
leților englezi în vederea J.O. Cra a-

cest prilej er.i fost verificați ,,S] 
terii". Radford a cîștigat probele 
100 și 220 yarzi în 9,7 si reap 
21. In echipă au fost selecționați 
ter Radford, Lynn Davies și Alf 
kin la 100 ni plat, Mezies, Cam; 
și Radford la 200 m. Din echip: 
ștafetă pentru proba de 4x100 m 
face parte: Davies, Radford, Camj' 
Maekin (rezervă Jones).

(Agerpres
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