
Turneul „speranțelor olimpice” la box PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VU

Istă-seara, prima semifinală
S-au consumat primele 
uă reuniuni din cadrul 
rneului internațional de 
x al „speranțelor olim- 
' -Pentru iubitorii spor-
.. cu mănuși din țara 

astră, aceste prime con- 
întări n-au fost decît în 
rte satisfăcătoare. Spu
rn aceasta, gîndindu-ne la 
ptul că mulți dintre ti- 
rii noștri reprezentanți au 
borit învinși treptele rin- 
dui, iar pe de altă parte 
ntru că majoritatea dintre 
au evoluat neconcludent, 

item spune chiar sub aș- 
ptări.
Sîmbătă scara, în deschi- 
rea turneului, au evoluat 
irol Pop și G. lunghaus 
Jngaria). Meciul a fost 

general echilibrat. După 
în repriza a doua a fost 

imis la podea și se părea 
va fi învins, în ultima 

rte a meciului Pop a gă- 
t resurse să Ovkilibreze si- 
ația și, cu directe de 
capta, repetate, la cap, 
reușit să obțină victoria 
puncte. In partida urmă- 

are, la „muscă" sovieticul 
Gurbatov l-a scos din 

țj? in prima repriză pe 
Engelmaver (R.D.G.) in 

ma unei lovituri la ficat, 
re l-a pus k.o. Cel de al 
«ilea reprezentant al nostru care a ur- 
t treptele ringului sîmbătă seara a 
st „pana" C. Slanef. El l-a întîlnit 
: H. Jacob (R.D.C.), cu care a schim- 
it. chiar de la început lovituri puter- 
ce. După ce avusese superioritatea și 

prima repriză, în cea de a doua Șta
if și-a trimis adversarul Ia podea în 
■ma unei lovituri la stomac, făcîudu-I 
o. K. Așleaev (U.R.Ș.S.) a boxat de- 
tant, spectaculos și l-a învins clar la 
mete pe G. Toth (Ungaria). Meci a- 
activ, cu dese răsturnări de situații 

categoria ușoară între P. Tiepold 
t.D.G.) și G. Pauer (Ungaria). In 
■imul minut, ambii boxeri au făcut cu- 
«știută cu podeaua, ca urmare a unor 
intre puternice. In cele din urmă, Pauer
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Fază din meciul C. Niculescu—S. Tauser (Ungaria).
C. Niculescu (dreapta) execută o directă de stingă 

la stomac
l'oto : Th. Roibu

a învins la puncte datorită unui plus 
de claritate în acțiuni. Tot la „ușoară", 
F. Tudose l-a întîlnit pe V. Musalimov 
(U.R.S.S.). Tudose ne a dezamăgit prin 
dezorientarea sa tactică, lipsa totală de 
tehnică și de pregătire fizică. El s-a 
aruncat in permanență în ...gol și nu 
exagerăm afirmînd că de multe ori s-a fă
cut ridicol. A pierdut categoric la puncte. 
Comportarea sa ridică întrebarea: co a 
făcut la lot? Un alt boxer român care 
a evoluat sub așteptări a fost Vasile 
Dobre — categoria mijlocie mică. De

MIHAI TRANCA 
R. CALĂRĂȘANU

(Continuare in pag. a 4-a)

înotătorii C. S. Școlar București au dominat și în acest an 
campionatele republicane de juniori
• 10 RECORDURI REPUBLICANE ÎN ULTIMELE DOUA ZILE

Alte 10 recorduri republicane, ob
ținute Ia capătul unor pasionante dis
pute, au marcat ultimele două zile 
ale campionatelor republicane de ju
niori, dominate — ca și în anii tre- 
cuți — de înotătorii C.S. Școlar 
București. Prezenta la start, în pro
bele juniorilor „mari", a lui Vladi
mir Moraru (5), Angel Șoptereanu 
(3) și a Cristinel Balaban (4) a rezol
vat în cea mai mare parte decerna
rea titlurilor de campioni, cei trei 
talentați înotători obținînd în acest 
concurs nu mai puțin de 12, din cele 
17 titluri acordate (în curse indivi
duale). Dacă cei doi reprezentanți 
ai C.S. Școlar București nu și-au au
reolat victoriile cu nici un record la 
acest sfîrșit de săptămînă (se pare 
că atît Moraru cît și Șoptereanu și-au 
menajat forțele pentru „internațio
nale'), Cristina Balaban nu a pier
dut însă ocazia de a confirma „cro- 
nometrul" de la Budapesta (1:11,8) 
la 100 m spate, parcurgînd sîmbătă 
distanța în 1:12,0. Mai mult chiar, 
la 400 m mixt, dinamovista nu a mai 
ratat tentativa de record, încheind 
cele 8 lungimi de bazin după 5:46,2.

în categoria juniorilor mici — a- 
valanșă de recorduri și performanțe 
bune. Reșițenii Anca Andrei și Zeno 
Giurasa s-au dovedit cei mai buni 
specialiști la procedeul spate, „smul- 
gînd" zecimi prețioase recordurilor 
republicane. Mureșanul Ad- Covaci 
a fost imbatabil în întrecerea „del- 
finiștilor", ca și feroviarii Șt- Vizitiu 
și C. Bădiță în probele de bras și, 
respectiv, craul, în sfîrșit, gălățeanca 
Gica Manafu a cîștigat o splendidă 
cursă de 100 m bras, unde campioa
na tării ...la senioare, Cristina Stă- 
nescu, nu s-a clasat, decît pe locul 
IV (I), iar Agneta Sterner a comple

tat succesul C.S. Școlar cu alte două 
victorii la 100 m fluture și 400 m 
liber.

Rezultate tehnice — JUNIORI I: 
200 m fluture: 1. VL. MORARU 
(C.S.Ș. Buc) 2:26,9; 200 m bras: 1. 
A. ȘOPTEREANU (C.S.Ș. Buc.-) 2:39,8,
2- I. Szilaqy (C.S.M. Cluj) 2:55,8; 
100 m spate: I. C. LUNGU (C.S.Ș. 
Buc.) 1:11,3; 400 m liber: 1. VL. MO
RARU (C.S.Ș. Buc.) 4:41.0; 4x100 m 
mixt: 1- C.S. ȘCOLAR BUC. 4:40,9, 
2. S.S.E. Arad 5:01,1; 100 m fluture:
1- VL. MORARU (C.S.Ș. Buc.) 1:04,6;

îContinuare în pag. 3-a)

VICTORIE CLARĂ

Rapid—Dinamo București 2-0 (1-0)
Puține meciuri sînt așteptate cu iu

reșul de care s-a bucurat cel dintre 
apid și Dinamo București. In primul 
nd, pentru că era vorba de principalele 
-ezcrvoare" ale lotului național, iar în 

doilea, pentru că și suporterii dina- 
oviștilor și alți iubitori ai fotbalului 
?eră de la o duminică la alta ca echipa 
impioună săt iasă la lumină din eclip- 
i de formă cu a a început acest sezon, 
'ai ales ieri se aștepta o replică vigu- 
>asă, în fața echipei rapid iste, noua 
rivală" a formației Dinamo.
După cum a început meciul, cam așa 

i arătau treburile. După șutul tras ele 
umitriu II de la 16 m în minutul al 
Alea, Unguroiu pune în pericol (pentru 
-inia și ultima oară) poarta lui Andrei 
nin. 4). Apoi, peste uite două minute, 
mescu scapă o ocazie de la numai 8—9 
\etri. Un corner pentru Rapid, două 
întrit Dinamo si o ..bară" a lui Dumi- 
iu II...

IERI, ÎN CATEGORIA A

Dinamo Buc. — Rapid Buc. 0—? 
(0-1).

Siderurgistul Galați — St. roșu 
Brașov 4—2 (3—1).

Petrolul Ploiești — Crișul Ora
dea 4—1 (3—1).

Știința Craiova — Farul Con
stanța 2—1 (1—0).

U.T. Arad — Știința Tim. 0—0
Dinamo Pitești — Șt. Cluj 1—? 

(0-1).
Steaua — C.S.M.S. Iași 0—0

CLASAMENTUL

1. Rapid 4 4 0 0 8—1
2. Știința Tim. 4 3 10 8—3 7 i
3. Petrolul 4 3 0 1 12—4 6
4. U. T. Arad 4 2 2 0 5—3 6;
5. C.S.M.S. 4 2 11 5—4 5
6. Știința Cluj 4 13 0 4—3 5
7. Steagul roșu 4 2 0 2 10—7 4
8. Steaua 4 0 3 1 3—4 3 .
9. Crișul 4 0 3 1 5—8 3

10. Știința Cr. 4 112 3—7 3
11. Farul 4 10 3 3—5 2
12. Sederurgistul 4 10 3 8—11 2
13. Dinamo Buc. 4 10 3 6—11 2

»• 4- Din. Pitești 4 0 0 4 2—11 0

Se joacă vioi de ambele pârli, se joacă 
ferm, bărbătește, combinație. Dar iată 
că în min. 10, la un corner executat <lc 
Codreanu, loncscu reia cu... ceafa direct 
în plasă. E 1—0 pentru Rapid. Echilibrul 
de pe teren este anulat de acest gol și 
in continuare se vede limpede diferența 
care separă cele două echipe. In timp 
ce Rapid continuă linia ascendentă, Di
namo București apare angajată vertiginos 
intr-o pantă a cărei explicație va trebui 
găsită.

Asemenea crainicilor de la radio, să... 
folosim răgazul de 35 de minute piuă 
la sfîrșitul reprizei, cînd jocul scade în 
spectaculozitate și să încercăm să cre
ionăm deosebirea despre care vorbeam.

Rapid: joc ambițios, vioi, cu o înain
tare pusă la punct, in care Dumitrul II 
și, Îndeosebi. Ionescu au făcut ravagii 
în apărarea lui Dinamo, mai ales că au 
renunțat (in acest meci) la driblingurile 
sterile. Cele două extreme — Năsturescu 
și Codreanu — au fost adevărate ,,fur
nici lucrătoare", care nu numai că au 
lărgit pînă la cele două tușe laterale 
aria atacului, dar au cărat neobosite 
mingi utile. în linia de mijloc, Jamaischi 
s-a bătut pentru fiecare balon, — fie (Continuare în pag. 2—3)

Foto: Șt, Ciotloș2 la Ui

precizie în pase, 
direcției de atac, 
lungă perioadă de 
veți avea imaginea

înainte, fie înapoi — iar linia de fund, 
sesizînd situația atacului advers, a în
chis partea lui Pircălab, printr-un Grea- 
vu prompt fi sigur, ca și prin C. Dan, 
tare și-a secondat de fiecare dată coechi
pierul.

Adăugați calm și 
schimbarea deasă a 
setea de gol și ...o 
scădere a ritmului și 
Rapidului de ieri.

Dinamo : A contat practic pe patru oa
meni, ceea ce e foarte puțin. Popa și 
Nunweiller III in apărare (fără să stră
lucească ), Popescu (preocupat de „po
tolirea" jocului) și Pircălab, la înaintare, 
care a încercat să pătrundă pe centru, 
pe stingă dar, neajutorat, n-a putut rea
liza mare lucru.

In rest... mai nimic. Lipsă de legă
tură între oameni și compartimente, joc 
dezlinat, pase și șuturi la întîmplare și 
o neîngăduit de slabă frecvență a șutu
rilor pe poartă.

începutul reprizei a doua continuă

MÎRCEA COSTEA

Z. Giurasa (S.S.E. Reșița) pe care il vedeți in imaginea noastră a încheiat 
cursa de 100 m spate cu un prețios record (1:07,9).

Motocicliștii români învingători 
in concursul internațional de la Pitești

PITEȘTI, 5 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Cea de a doua e- 
tapă a concursului internațional de 
motocros s-a disputat în localitate, 
în fața unui public numeros. La start 
au fost prezenți cei mai buni aler
gători din București, Sofia și Bel
grad. Prima etapă, desfășurată dumi
nica trecută la Sofia, a fost cîștigată 
de motocicliștii bucureșteni. Și de 
data aceasta alergătorii noștri, dînd 
dovadă de un remarcabil spirit de 
echipă, au învins detașat. Mașinile 
perfect puse la punct, pregătirea fi

zică superioară și tactica eficace re
comandată de antrenorii Gh. Ioniță 
și Gh. Zdrinca au făcut ca primele 
locuri să fie ocupate de echipele 
noastre.

In manșa întli, în fruntea pluto
nului s-a instalat un grup de alergă
tori bucureșteni format din Gh. Ion, 
Cr. Doviț, Tr. Macarie, M. Dănescu. 
Ei se înțeleg bine la trenă și impun 
cursei o alură foarte rapidă căreia —- 
cu greu — îi pot face față ceilalți con- 
curenți. In sfîrșit, Gh. Ion preia con
ducerea și, talonat de M. Dănescu și 

„ Cr. Doviț trece linia de sosire. 
(. Remarcabilă

Paxino, care 
în manșa 

bat din plin 

trece
comportarea tînărului P. 

: a ocupat locul 4.
a
a 

dus cursa de la primul pînă la
dat

a doua, Gh. Ion 
calitățile sale și

pro- 
con- 

ul- 
o 

Pop,
timul tur. In urma lui s-a 
luptă îndîrjită între Dănescu. 
Doviț și Macarie, care — în final — 
s-au clasat în această ordine. De la 
oaspeți ne-au plăcut Miladinov, Gh. 
Gheorghiev, D. Dimitrov (Sofia), J. 
Jivcovici și M. Ștefanovici (Bel
grad).

CLASAMENT: echipe: 1 Bucu
rești I, 2. București II, 3. Sofia I, 4. 
Belgrad, 5. Sofia II. Individual: 1.
Gh. Ion (Buc. I), 2 M. Dănescu 
(Buc. I), 3. Cr. Dovit (Buc I), 4. Tr. 
Macarie (Buc. II), 5 Miladinovici 
(Sofia I), 6. M. Pop (Buc I), 7 P. 
Paxino (Buc. II), 8. D. Dimitrov (So
lia I), 9. St. Chițu (Buc. II), 10. Gh. 
Gheorghiev (Sofia I).

în cursa mașinilor de 500 cmc re
zervată alergătorilor români. E Ke- 
resteș (Steaua) s-a clasat pe primul 
loc. CLASAMENT: 1 E Iieresteș
(Steaua), 2. O. Ștefani (St roșu Bra
șov), 3. V. Sabo (Dinamo), 4 P. 
From (St roșu Brașov), 5 D Ionescu 
(Dinamo), 6. D. Vasilescu (Metalur
gistul).

L DUMURESCU



Prima victorie a Siderurgistului: PETROLUL—CRTS
4-2 (3-1)

GALAȚI, 5 (prin telefon de la tri
misul nostru). —

La sfîrșitul meciului dintre echipa 
locală și Sleagul roșu Brașov, pe 
stadionul „Dunărea" zeci de clopote 
vesteau prima victorie în campionat 
a Siderurgistului. O victorie pe de
plin meritată și care, după fiziono
mia jocului, ar fi trebuit să se ex
prime prinlr-un scor mai categoric.

Iată o scurtă trecere în revistă a 
celor mai importante aspecte ale 
partidei: gălățenii încep jocul în- 
tr-un ritm debordant, exercilînd din

C.S.M.S. a obținut un punct prețios:
0-0 cu Steaua la București

Așadar, Steaua a mai amînat (pină 
cînd?!) reabilitarea promisă propri
ilor săi suporteri după jocul de des
chidere a sezonului. Au trecut, iată, 
patru etape de campionat și formația 
militară nu-și regăsește cadența, sta
bilind în schimb un record nedorit : 
nici o victorie după patru duminici 
de fotbal, deși — într-un trecut foar
te apropiat — U.T.A. și C.S.M.S. nu 
se numărau printre adversarii care 
să-i pună probleme în partidele dis
putate „acasă".

Au progresat pîriă într-atît echi
pele U.T.A. și C.S.M.S. ? Ca să nu 
diminuăm meritele fotbaliștilor ară
deni și ieșeni să răspundem, deocam
dată, printr-un POSIBIL.

CERT este, însă, faptul că, în mo
mentul de față, formația lui Jenei, 
Raksi și Constantin se află destul de 

Ilaidu prinde cu ușurință o minge „înaltă"
departe de forma sportivă, care să 
ne-o reamintească pe Steaua din zi
lele ei... luminoase. Or fi ceva lacune 
și în pregătirea efectuată pînă acum, 
dar una din explicațiile acestei com
portări nesatisfăcătoare rezidă, după 
părerea noastră, și în numeroasele 
formule de echipă folosite de-a lun
gul etapelor. Așa de pildă, ieri, ca 
să i se facă loc lui D. Popescu în li
nia mediană, Jenei (absent în pri
mul joc) a fost trecut fundaș 
dreapta, în timp ce pe partea stingă 
a atacului, Raksi și Voinea au alcă
tuit un cuplu „ad-hoc".

Cum să-și regăsească echipa bu
sola în aceste condiții ? Și insufici
ența la capitolul omogenizare s-a fă
cut simțită, atît in jocul liniei de 
atac (compartiment în care, în afara 
improvizației de pe aripa stingă, mai 
evoluează și un Pavlovici greoi și 
neinspirat), cît și la mijlocul terenu
lui, unde lipsa de sincronism din.re 
Raksi și D. Popescu se resfrînge atit 
în acțiunile ofensive cît și în acelea 
de repliere.

O singură dată in decursul partidei 
(în min. 33) atacul militar a creai o 
situație clară de gol : Sorin Avram a 
centrat spre careul mic și Constan
tin a reluat balonul puternic, cu ca
pul, trimițîndu-1 însă peste bară. Res
tul ocaziilor avute de formația gazdă 
(Constantin, în min. 52 și 75 și Voi 
nea, în min. 15, 62 și 81) n-au tost 
de calibrul aceleia din min. 33.

Cum a jucat formația oaspe ? Cu 
multă voință de a realiza un rezultat 
bun la București (și l-a realizat...) și 
în orice caz foarte bine orientat tac
tic, în funcție de adversarul întîlnit 
care se anunța dificil pentru ea. Ieri, 
antrenorul Augustin Botescu a pus 
mare preț pe mijlocul terenului, fo
losind cu succes în această zonă pe 
Ștefănescu și pe Romilă, cărora, în 
nijMi*® secundă (cînd ..nulul" le su-

cu Steagul roșu Brașov
primele minute o presiune susținută 
la poarta lui Adamache. Lentă, stîn- 
gace, apărarea brașovenilor nu re
zistă prea mult, fiind depășită, cu 
ușurință, la trei din atacurile gălățe- 
nilor ,• Voinea în min. 10, Stat eseu 
îu min. 30 și, din nou, Voinea în 
min. 33 înscriu goluri spectaculoase. 
La 3—0, formația brașoveană este 
„groggy", dar gălățenii nu profită de 
slăbiciunea evidentă a adversarilor, 
cărora le puteau ușor înscrie încă 2-3 
goluri. în min. 43, Goran (ieri sin
gurul atacant brașovean periculos) 

rîdea fotbaliștilor ieșeni și mai mult) 
li s-a adăugat și înaintașul central, 
Pop. Destul de variate și prin aceasta 
periculoase au fost acțiunile ofensive 
la care au participat, deseori, și cei 
doi fundași — Viorel Popescu și De- 
leanu — locul lor fiind luat în aceste 
situații de jucători aparținînd altor 
posturi. Trebuie spus, însă, că foarte 
multe din încercările ieșenilor de a 
concretiza s-au oprit la... pasa deci
sivă. Oricum, o notă bună pentru 
înaintașii Cuperman și Matei, amîn- 
doi inspirați și în vervă de joc. Com
partimentul defensiv, ajutat deseori 
de jucătorul cu nr. 10, Romilă, și-a 
adus din plin contribuția la realiza
rea acestui nesperat rezultat de ega
litate.

Arbitrul Zaharia Drăghici (Cons
tanța) s-a achitat cu bine de sarcina 

încredințată. La golul înscris de. Voi
nea, el a fluierat dinainte poziția de 
ofsaid, iar hențul în careu reclamat 
de o parte dintre spectatori nu a 
tost .. 11 m, pentru simplul motiv că 
D. Nicolae nu a atins balonul cu 
mîna în mod intenționat.. Mingea a 
lovit mîna din degajarea puternică a 
lui Petescu și deci n-a existat ele
mentul intențional.

STEAUA : Haidu 6 — Jenei 7, Pe
tescu 7, D. Nicolae 7, Chiru 6 — D. 
Popescu 6, Raksi 6 — S. Avram 6, 
Constantin 7, Pavlovici 5 (min. 46 
Voinea 5), Voinea (min. 46 Creini- 
ceanu 5).

C.S.M.S. : Constantinescu 7 — V. 
Popescu 8, Malschi 7, Vornicu 7, De- 
leanu 8 — Ștefănescu 8, Romilă 9 — 
Matei 7, Pop 6, Lupulescu 5 (min. 64 
Cuperman 7), Cuperman (min. 64 
Stoicescu 5).

G. NICOLAESCU

SERIA I

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

Dinamo Bacău — Flacăra Moreni
1-1 (1-0)

Progresul București — Știința 
București 2—1 (2—0)

Metalul Tîrgoviște — Oltul Rm. 
Vîlcea 1—0 (1—0)

Poiana Cîmpina — Constructorul 
Brăila 2—1 (2—0)

Dinamo Victoria — Metalul Bucu
rești 2—3 (2—2)

Ceahlăul P. Neamț — Știința Ga
lați 1—1 (0—1)

Etapa viitoare: Flacăra Moreni — 
Metalul București, Dinamo Victoria 

reduce scorul printr-un șut sec de 
la 20 de metri.

în repriza secundă ambele forma
ții, mai înscriu cîte un gol: gălă
țenii prin Stătescu (min. 50) și bra
șovenii prin Năftănăilă (min. 80). 
Spre sfîrșitul partidei, Steagul roșu 
iese la atac și face, în ultimele mi
nute, ceea ce n-a făcut în tot restul 
partidei: fotbal. Pentru un meci care 
durează 90 de minute este evident mult 
prea puțin... De altfel, la Galați, jo
cul slab al formației brașovene — 
învingătoare categorică a lui Dinamo, 
duminica trecută — a fost o mare 
surpriză. Echipă cu evoluțiile cele 
mai contradictorii, Steagul roșu a 
făcut și ieri, din plin, demonstrația 
acestei caracterizări.

Echipa Siderurgistul, de la etapă la 
etapă mai sigură în joc, mai echili
brată în compartimente, a arătat 
frumoase posibilități ce se cer însă 
confirmate în viitorele etape.

Corect și autoritar arbitrajul lui 
AI. Toth (Oradea). Formațiile:

SIDERURGISTUL: Florea 7 —■
Valcan 7, Coman 7, Voicu II 5, Cris
tian 6 — Costache 6, Matei 6 —
Adam 7, Voinea 8, Neagu 6, StS- 
tescu 8.

STEAGUL ROȘU : Adamache 4 — 
Zaharia 5, Jenei 4, (min. 46 Ivăn- 
cescu 6), Campo 5, Naghi 6 — Pes- 
caru 5, Sigheli 5 — Necula 4, Năf
tănăilă 6, Goran 7, Selymessi 4.

MARIUS POPESCU

Știința Craiova a ciștigat greu:
2-1 (1-0) cu Farul

CRAIOVA 5 (prin teleion). Victo
rie meritată a fotbaliștilor de la 
Știința, dar obținută cu dificultate, 
printr-un 11 m care poate fi pus 
sub semnul întrebării. Nu se poate 
contesta însă faptul că Știința a 
avut de partea ei superioritatea teri
torială și totodată mai multe ocazii 
de marcare. Așa că...

Multă nervozitate, multă luptă, 
puțin... fotbal, aceasta ar. fi carac
teristica primei reprize, desfășurată 
în nota de superioritate a localni
cilor. De altfel, rarele faze de fotbal 
clar au fost create de craioveni care 
au avut în Bîtlan și Sfîrlogea doi 
coordonatori de joc inspirați. Sfîrlo
gea, în special, s-a infiltrat adesea 
în liniile de apărare ale Farului, se- 
mănînd panică („bară" în min. 30) 
și punîndu-și partenerii de joc în 
situații favorabile. Ca urmare, gaz
dele au și înscris în min. 10 prin 
Anton.

Farul a acționat slab, atît în atac 
cît și în apărare (mai atent Plugaru, 
s-ar fi putut plimba de-a binelea pe 
„bulevardul" Dumbravă), avînd totuși 
la activ o „bară" și o lovitură tri
misă cu capul pe lingă poartă de 
Manolache.

începutul reprizei a doua marchea
ză un reviriment al constănțenilor 
care controlează jocul și reușesc în 
min. 51 să egaleze prin Tănase. In 
min. 63, la un contraatac al Științei, 
se produce o învălmășeală rezolva
tă de... arbitrul Aurel Pop (Cluj) 
printr-un 11 m, transformat de Anton.

ȘTIINȚA CRAIOVA: Vasilescu 7 
— Mihăiîescu 7, Deliu 7, Dumitres
cu 6, Bărbu'escu 6 — M. Marcel 6, 
Biliari 8 — Plugaru 6, Silrlogea 8, 
Anton 7, Circiumârescu 7.

FARUL: Mancîu 4 (Pilcă 6) —

SCORURI STRÎNSE ÎN CATEGORIA B
Buc. — Ceahlăul P. Neamț, Construc
torul Brăila — Dinamo Bacău, C.F.R. 
Roșiori—Progresul București, Știința 
București — Știința Galați, Oltul 
Rm. Vîlcea — C.F.R. Pașcani, Me
talul Tîrgoviște — Poiana Cîm- 
pina.

SERIA A ll-A

Recolta Cărei — C.S.M. Reșița
3—1 (3—1)

Minerul Baia Mare — Ind. sîrmei 
C. Turzii 4—0 (1—0)

C.F.R. Arad — Gaz metan Mediaș
2—1 (0—0)

C.S.M. Sibiu — Minerul Lupeni
2—0 (0—0)

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

PLOIEȘTI, 5 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). Spre surprinde
rea tuituror, încă din primele mi
nute orădenii au acționat deschis, 
arătând că cele trei meciuri egale 
realizate pînă acum nu sînt rezul
tatul unui joc de apărare, ci al 
uinor acțiuni ofensive. A doua sur
priză (care avea darul să nu-i 
mulțumească pe spectatori) a fost 
faptul că, în min. 10, Crișul con
ducea cu 1—0 pe Petrolul la el 
„acasă". După o frumoasă com
binație, Sacaci III a șutat jos la 
colț, înscriind. în minutul urmă
tor inimile ploieștenilor s-au făcut 
cît un purice: mingea șutată de 
Suciu a zguduit bara porții lui 
Ionescu.

Această situație critică a fo6t ca 
un duș rece pentru ploieșteni. Ei au 
început să-și organizeze jocul, mai 
ales mijlocașii. Iuhas supune apă
rarea oaspeților unui presing pre
lungit. în min. 21, Badea șutează 
mai zdravăn, dînd semnalul ata
curilor ploieștene. în min. 23, Pe
trolul egalează: Dridea I execută 
excelent, peste zid, o lovitură li
beră, înscriind sub bară.

Scăpați de obsesia acelui nepre
văzut 0—1, ploieștenii încep să 
desfășoare un joc mai clar și îm
preună cu partenerii lor constru
iesc faze mult aplaudate. în min.

Costin 5, Stancu 6, Tilvescu 6, Dum
bravă 4 — Biikossi 5 (Mănescu 3), 
Koszka 6 — Tănase 7, Soangher 5, 
Manolache 5, Calo 6.

JACK BERARIU și
ROMICĂ ȘULȚ — coresp.

Rapid—Dinamo Buc. 2-0 (1-1
(Urmare din pag. 1)

jocul resemnat din finalul primei. După 
fapte minute însă, începe să se mai în
vioreze. Ilaidu întîrzie să paseze din 
apropierea porții lui Andrei și curînd 
după asta Ionescu (scSpat de Nunweil- 
ler IV) centrează dintr-o poziție asemă
nătoare (salvind ieșirea mingii în aut 
de poartă) și Codreanu reia în plasă 
printre Uțu și Nunweiller III, afla ț i în 
poartă : 2—0 pentru Rapid (min. 54). 
Peste 5 minute Ionescu flșnește singur 
ți ultimul apărător (Nunweiller III) nu-l 
poate opri decît prin fault pe linia de 
16 m.

în min. 62 intră Ene II care, spre 
stupefacția generală, îl înlocuiește pe 
Frătilă (pus pe durități ce-i drept!) și 
nu pe Unguroiu, rare nu și-a găsit locul 
pe teren și a facilitat apărarea Rapidu
lui, nu numai irosind cele cîteva ocazii 
ale echipei sale, prin pase anapoda, ci... 
respingînd chiar unele șuturi trase de 
coechipieri.

Mai notăm un șut periculos al lui Pir- 
căldb, unul al lui Ene II, o minge șu
tată „înțepat* de Ionescu și respinsă 
peste bară de Ulu și, în sfîrșit, învăl
mășeala din careul rapidist, care putea 
fi fructificată de Unguroiu, dacă acesta 
nu ș.-ar fi mulțumii ca rolul de... spec
tator (m. 83).

Rapid a ciștigat pe merit, după un 
joc în care a avut inițiativa și presărat

Arieșul Turcia — A.S.A. Tg. Mu
reș .0—2 (0—-1)

Clujeana — A. S. Cugir 2—1 
(1-0).

Etapa viitoare : Ind. sîrmei C- Tur
zii — C.S.M. Sibiu, Vagonul Arad— 
Recolta Cărei, A. S. Cugir — Jiul 
Petrila, Gaz metan Mediaș — Arie
șul Turda, Minerul Lupeni — C.F.R. 
Arad, C.S.M. Reșița — Clujeana, 
A.S.A. Tg. Mureș — Minerul Baia 
Mare.

CITITI IN NUMĂRUL DE MI1NE, 
CRONICILE Șl CLASAMENTELE 

CATEGORIEI B 

30, mingea ajunge la Di 
care, de la 20 m, șutează pi 
prindere sus, în colțul d: 
porții. Duca n-a apucat m; 
schițeze un gest de apărar. 
2—1 pentru Petrolul. Pr 
ploieștenilor continuă și tat 
marcaj se schimbă din nou. 
centrează de pe partea d 
Duca ezită să iasă la mi 
Dridea II înscrie din apropi 
capul (min. 40).

După pauză, Crișul înce 
„tare" și Ionescu este net 
boxeze în min. 48 o minge 
de Suciu. Două minute mai 
Petrolul preia inițiativa și î 
58 majorează scorul la 4—: 
Frățilă, care liftează în poai 
Ionul centrat de Badea. De 
socotelile erau încheiate. Se 
doar problema -f^că ploiește 
majora scorul, sau dacă oas] 
vor reduce. Dar, petroliștii, 
miți de rezultat, iar orădei 
semnați, nu mai insistă și a

joc r

U.T.A-Stiii.w

ARAD, 5 (prin teleion). 
sfîrșitul partidei dintre cele 
formații bănățene, observatori 
deral Dincă Schileru a felicitat 
trenorii respectivi pentru jocu 
ciplinat, desfășurat într-o not 
perfectă sportivitate. în ceea 
vește calitatea spectacolului, < 
proapc 20 000 de spectatori i 
record pentru orașul nostru! 
teptau ceva mai mult, în spec 
partea echipei gazdă. Textilișt 
s-au ridicat Ia adevărata lor v 
nereușind să facă față, astfel, 
lui studenților timișoreni. Ca u 
au fost nevoiți să cedeze un

Jocul s-a caracterizat p 
luptă specifică de campiona 
prima repriză oaspeții au juc 
organizat și au încercat n>

cu momente frumoase de adevăra 
tuozitate, rod al muncii colective.

Forma slabă a echipei Dinamc 
îngrijorează, tinînd scama de ni 
de oameni pe care îi are pe lista 
și sînt de dorit măsuri serioat 
partea clubului. v ...

Arbitrul iugbi1^ J. Doici a a 
foarte bine, avînd meritul că a te, 
tendințele de joc dur (nu puține) 
festate de ambele pârli.

Rapid : Andrei 8 — Lupescu l 
troc 8, C. Dan 7, Grcavu 8 — E 
Jamaischi 8 — Nâsturescu 7, Du
II 9, Ionescu 9, Codreanu 8.

Dinamo : Utu 5 — Popa 7, Nun
III 7, Nunweiller IV 4, Iran 4, — 
cheli 5, O. Popescu 6 — Pîrcă 
Frătilă 5 (din min. 62 Ene II 7. 
guroiu 4, Ilaidu 5.

Campi
SERIA EST

Minobrad Vatra Dornei — L 
Negrești 1—0 (0—0)

Flamura roșie Tecuci — M 
Rădăuți 1—1 (1—1)

Locomotiva Iași — Chimia C 
Gh. Gheorghiu-Dej 3—0 (1—0)

Viitorul Suceava — Victoria 
Neamț 2—1 (1—0)

Metalosport Galați — Fructe 
Focșani 1—0 (0—0)

Petrolul Momești — Rapid 
2—0 (0—0)

Foresta Fălticeni — Textila B 
7—0 (2—0)

Etapa viitoare: Victoria P. bl 
— Foresta Fălticeni, Metalospor 
lăți — Mmobrad Vatra Dornei, 
talul Rădăuți — Fruclexport Foc 
Textila Buhuși — Rapid Mizil, 1 
motiva Iași —• Viitorul Suceava, 
rea Negrești — Flamura roșie 
cuci, Chimia Orașul Gh. Gheor 
Dej — Petrolul Moinesti

SERIA SUD

S.N. Oltenița — Tractorul Bi 
0—0

Electrica Eleni — Chimia Făi 
5—2 (2—1)

Rulmentul Brașov — Metro zn 
șov 2—3 (0—2)



în campionatul republican de rugbi

Dinamo a realizat scorul etapei
4-1 (3-1)

continuare la un joc calm, fără 
■obleme deosebite, din care am 
ținut doar două șuturi puternice 
e lui Badea, o minge ratată (min. 
) de Drăgan și un atac al lui 
icaci III, „stopat" în ultima clipă 
■ Pahonțu care a trimis balonul 
corner.

Arbitrajul lui V. Dumitrescu 
îuc.) — bun.
PETROLUL: Ionescu 8 — Pa- 
>nțu 8, Boc 9 (merita 10, dar un 
uit comis asupra lui Sacaci III, 
ră minge, ne-a determinat să-i 
ădem nota), Florea 8, Mocanu 7

Iuhas 9, Dragomir 8 — Frățilă 
(min. 74, Drăgan), Dridea I 9, 

idea 8, Dridea II 6.
CRIȘUL: Duca 5 (din min. 46, 
arin — 8) — Sacaci II 6, SoJo- 
om 7, E. Naghi 5, Balog 5 — Al. 
ighi 7 riacob 7 — Suciu 7, Mu- 
șan I 4 (din min. 46, Mureșan 
I — 5), Bacoș 5, Sacaci III 6.

CONSTANTIN ALEXE

RtZULTAT ECHITABIL

imișoara 0-0
•arta. O dovadă concludentă în 
eastă privință este riumăruț mare 
: șuturi executate de studenți: 11. 
intre ocaziile lor am reținut o 
•ară" a Iui Mițaru. Textiliștii au 
ntraatacat uneori periculos, ratind 
ei in această perioadă o mare 

azie prin Țîrlea.
După pauză echipa gazdă domină 
tai mult. Introducerea lui Chivu 

linia de atac a dat un plus de 
namism acțiunilor desfășurate de 
ădani. în același timp linia de 
ijloc a fost mai activă, ceea ce a 
cut ca în această parte inițiativa 
i fie mai mult a echipei U.T.A. Dar 
■aziile de înscriere au fost ratate 
’ Țîrlea (min. 35) și Comisar (min. 
V

1 general, se poate spune că a 
s\ un joc echilibrat, iar rezultatul 
> egalitate este echitabil. Am re- 
unanda însă jucătorilor și antic
arilor celor două echipe să pună 

viitor un accent mai mare pe pre- 
zia în șuturile Ia poartă, capitol 

care ei s-au dovedit deficitari în 
eastă partidă.
Arbitrul Mihai Popa (București) a 
mdus bine formațiile:
U. T. A.: Weichelt 7 — Birău 7, 
icoș *^. Metcas 7, Czako II 7 — 
omisar 7, Floruț 7 — Pantea 7, 
ick 6 (min. 63 Chivu), Țîrlea 6, 
na 7.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Sziklai 7

■ Surdan 8, Petrovici 7, Răcelescu 
Speriosu 7 — Grizea 8, Mihăilă 

— Cotormani 7, M. Popa 5 (min.
I Humelnicu), Lereter 8, Mițaru 7.

ST. IACOB, coresp.

atul categoriei C
Tehnometal București — Flacăra 
șie București 2—2 (0—0)
Portul Constanta — Electrica Con 
anta 2—2 (2—l)
Dunărea Giurgiu — Textila Sf 
heorg-be l—0 (l—0)
I.M.U.  Medgidia — Marina Manqa- 
i 2—0 (0—0)
Etapa viitoare: Textila Sf- Gheor- 
îe — Electrica Fieni, Marina Man- 
■"’ț. — Electrica Constanta, Trac- 
rul Brașov — Dunărea Giurgiu, 
limia Făgăraș — S. N- Oltenița, 
etrom Brașov — Tehnometal Bucu- 
ști, Flacăra roșie București — 
vf.IJ. Medgidia, Portul Constanța — 
rlmental Brasov.

SERIA VEST

Victoria Călan — Electroputera 
raiova, 0—0
Minerul Deva — Metalul Hunr>- 
>ara l—2 (0—l)
C.F.R. Caransebeș — Metalul T. 
■verin 2—0 (l—0)
Progresul Corabia — C.F.R. Timi- 
-ara l—2 (0—l)
Muscelul Cîmpulung — Proqresul 
rehaia 3—0 (l—0)
Victoria Tg. Jiu — Minerul Anina 
-.^(2—0)
Electromotor Timișoara — Minerul 
mpulung 6—0 (l—0)

PITEȘTENII EA A PATRA ÎMPINGERE CONSECUTIVA

Dinamo Pitești—Știința Cluj 1-Z (0-1)
PITEȘTI, 5 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Mai întîi despre două ges
turi elocvente: în clipa cînd autobuzul 
Șliințci Cluj ieșea pe poarta stadie u- 
lui, un bătrlnel cu un buchet de gladiole 
în mină a oprit mașina și a cerut să-l 
vadă pe doctorul Georgescu. I-a înmînat 
buchetul ca răsplată pentru jocul său 
frumos. Fără îndoială, gladiolele sînt 
meritate de întreaga echipă clujeană. In 
min. 78, cînd Ivansuc a înscris golul 
victoriei clujene, mulți dintre spectatori 
au început să părăsească tribunele sta
dionului. Ambele gesturi exprimă, fără 
îndoială, acordul spectatorilor pentru jo
cul frumos al clujenilor și dezaprobarea 
pentru jocul fără orizont prestat de pi- 
teșteni.

Știința Cluj, care a sosit la Pitești 
venind de la Viena, a jucat așa cum 
scriu ziarele austriece despre meciul din 
competiția internațională „Cupa cupelor", 
adică bine. Știința nu s-a speriat de 
„furia11 fotbaliștilor piteșteni, a contro
lat mijlocul terenului prin trio-ul Al. 
Vasile—Pexa—Georgescu, a știut să 
treacă în mod armonios din apărare in 
atac, avînd astfel majoritatea timpului 
controlul jocului. Este adevărat că în 
unele perioade, cum au fost începuturile 
celor două reprize, dinatnoviștii s-au nă
pustit în atac, au șutat mult la poartă, 
dar apărarea studenților, atentă și calină, 
a respins totul. Așa, de pildă, în min. 
10 Halagian trage de trei ori la rînd 
în Marcu, Neșu și Cîmpeanu. Jn conti
nuare, Pop șutează în Grăjdeanu. Piteș- 
tenii fac însă și greșeli: ei nu știu să 
străpungă apărarea organizată a Științei, 
se pripesc vrînd cu tot dinadinsul să 
cîțtige partida. De altfel, Dinamo a 
jucat aproape tot timpul crispat.

Lotul reprezentativ pleacă 

azi în II. F. Germană
După cum am mai anuntat, în ca

drul pregătirilor în vederea jocului 
cu Cehoslovacia, lotul reprezentativ 
va susține în cursul acestei săptă- 
mîni o partidă de verificare cu for
mația vest-germană Eintracht.

Urmează să plece azi, pe calea ae
rului, în R. F. Germană, următorii 
jucători: Ionescu, Haidu, Popa,
Nunweiller III, Solomon, C, Dan, 
Greavu, Hălmageanu, Ghergheli, D. 
Popescu, Lereter, Pîrcălab, Ivansuc, 
Badea, Mateianu, Sasu, Țîrlea, S. 
Avram.

Etapa viitoare .- C.F.R. Timișoara — 
Electromotor Timișoara, Electropu- 
tere Craiova — Metalul T. Severin, 
Muscelul Cîmpulung — Minerul Cîm
pulung, Metalul Hunedoara — C-F-R. 
Caransebeș, Minerul Anina — Mine
rul Deva, Progresul Corabia — Vic
toria Călan, Progresul Strehain — 
Victoria Tg. Jiu

SERIA NORD
Proqresul Reqhin —r Sătmăreana 

1—0 (1—0)
A.S. Aiud — Forestiera Sighetul 

Marmștiei 5—2 (2—2)
Minerul Bihor — Olimpia Oradea

3— 1 (0—1)
Chimica Tîrnăveni — Minerul Baia 

Sprie 0—0
Metalul Copșa Mică — Faianța Si

ghișoara 3—0 (1—0)
Soda Ocna Mureș — Unirea Dej

4— 2 (2—0)
Gloria Bistrița — Steaua roșie Sa- 

lonta 4—1 (2—0)
Etapa viitoare: Gloria Bistrița — 

Soda Ocna Mureș, Unirea Deț — Mi
nerul Bihor, Minerul Baia Sprie — 
A.S. Aiud. Olimpia Oradea — Săt- 
măreana, Steaua roșie Salonta — 
Chimica Tîrnăveni, Forestiera Sighe
tul Marmatiei — Metalul Copșa Mică, 
Faianța Sighișoara — Progresul Re
ghin.

Victoria studenților este pe deplin me
ritată. Ea a fost obținută în urma unui 
joc bine conceput. Golurile au fost mar
cate de Marcu (min. 14), care a șutat 
prin surprindere din afara careului marc. 
Al doilea gol este înscris de Ivansuc 
(min. 78) care a fructificat o lovitură 
liberă dc la aproximativ 20 dc m, acor
dată dc arbitru în urma unui fault al 
lui Olteanu asupra lui Al. Vasile. Punc
tul pitcștenilor a fost realizat din pe- 
tialti dc Naghi, în min. 70. După pă
rerea noastră C. Ionescu nu a fost faul
tat în careu ci pur și simplu s-a împie
dicat și a căzut. După căzătură cl a... 
jucat teatru, a fost scos pe brațe de pe 
pe teren, pentru ca după marcarea go
lului să reintre în joc și să... zburde.

Arbitrul A. BENTU (București) a con
dus bine, în afara greșelii arătate: acor
darea loviturii de la 11 m.

DINAMO PITEȘTI: Maladie 4 (din 
min. 85 Niculescu) — Olteanu 4, Barbu 
5, I. Slelian 6, Badea 6 — Pop 7, Ha
lagian 5 — C. Ionescu 6, Dobrin 4 
(din min. 46 Radu Constantin 6), Naghi 
5, David 4.

ȘTIINȚA CLUJ: Mogul 6 — Marcu 
7, Neșu 8, Grâjdeanu 7, Cîmpeanu 6 — 
Al. Vasile 8, Pexa 8, Georgescu 8 — 
Ivansuc 9, Adam 5, Sabo 7.

M. TUDORAN

Pronosport
AȘA ARATĂ O VARIANTĂ CU 12 

REZULTATE EXACTE
CONCURSUL PRONOSPORT A 36

CONCURSUL PRONOSPORT B 2

I. Siderurgistul—St. roșu 1
II. Din. Pitești—Șt- Cluj 2

III. Petrolul—Crișul 1
IV. Șt- Craiova—Farul 1
V. U.T. Arad—Știința Tim. X

VI. Steaua—C.S.M.S. X
VII. Din. Bacău—Fl. Moreni X

VIII- Met. Tg.—Oltul R. V. 1
IX. Recolta—C.S.M. Reșița 1
X. Min. B. M.—Ind- sîr. C- T. 1

XI. C.S.M Sibiu—Min. Lupeni 1
XII. Arieșul—A.S.A. Tg. Mureș 2

XIII. Din. Buc.—Rapid 2

Fond de premii A — 36 = 128 171 
lei; B — 2 = 542 794 lei din care 
258 484 lei report la premiile excep
ționale.

PREMIILE CONCURSURILOR 
PRONOSPORT DIN 29 AUGUST a.c

Concursul Pronosport A nr. 35
Cat. I (12 din 12) : 739 variante a 

.118 lei fiecare.
Cat. a Il-a (11 din 12) : 5.763 variante 

a 17 lei fiecare.
Valoarea unu! premiu de la categoria 

a III-a (10 din 12) fiind sub 10 lei, con
form regulamentului, întreaga sumă a 
fost alocată ia categoria a Il-a.

Concursul Pronosnort B nr 1
Premiul exceptional : 1 variantă a

120.000 lei (prin tragere din urnă a uneia 
din toate variantele de la categoria ’ 
(12+1)

Categoria I (12 + 1) : 591 variante a w 
lei fiecare.

Categoria a Il-a (12 din 12) : 954 va
riante a 59 lei fiecare.

Categoria a in-a (11 din 12) : 7847 
variante a 10 lei fiecare

Valoarea unui premiu de la categoria 
a IV-a (10 din 12) fiind sub 10 lei, suma 
alocată acestei categorii se reportează 
la fondul premiilor excepționale de ta 
concursul B 2. Report pentru premiile 
excepționale : 258.434 lei.

Premiul excepțional de 120.000 lei a 
fost obținut de participantul Sișu Dobre 
din București

Rubrică redactată de Loto-Pro- 
nosport.

PROGRESUL — 
MENTUL BÎRLAD

(3-0)
Victoria gazdelor este 

meritată. Bîrlădenii pot 
fi supărați doar pe... ei 
înșiși, pentru a nu fi 
reușit să înscrie nimic, 
deoarece nu au realizat 
nici o fază clară și nici 
n-au avut momente de 
dominare care să le fi 
permis să fructifice prin 
lovituri de picior căzute 
sau de pedeapsă. Insis
tența meritorie a echipei 
Progresul a fost concre
tizată prin încercarea 
reușită în min. 37 de M. 
Dumitrescu.

DINAMO — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 27—3(6—0)

Manifestînd o mare 
poftă de joc, dinamoviș- 
tii au reușit, de data a- 
ceasta, o victorie cu un 
scor care exclude discu
țiile. îmbucurător e fap
tul că această poftă de 
joc s-a manifestat prin 
multe atacuri, așa cum 
am vrea să vedem mereu. Adversarii 
dinamoviștilor, deși net inferiori, au 
meritul de a nu fi încercat nici un 
moment să „închidă" jocul și de a 
se fi ridicat chiar la nivelul lideri
lor în unele ocazii din primele 40 de 
minute. Foarte bun arbitrajul lui Șt. 
Constantinescu. (g.r.ș.)
GRI VIȚA ROȘIE — GLORIA 17—9 

(6-6)
S-a jucat mai mult pe înaintare, iar 

grămada celor de la Gloria, inco
modă, reușește să-i împiedice pe rug- 
biștii de la Grivița Roșie să-și pună 
în valoare linia de 3/4, îneît la pauză 
scorul este încă egaL La reluare, jo
cul se duce în principal tot pe înain
tare pînă în min. 60, cînd scorul in
dica 9—9. în acest moment Gloria 
începe să cedeze și înaintașii de la 
Grivița Roșie reușesc să aprovizio
neze cu multe mingi fructifica- 
bile linia de 3/4, în care se in
tercalează fundașul Irimescu (cel mal 
bun de pe teren). Din păcate, jo
cul ajunge să degenereze din cauza 
nervozității (promotori rugbiștii de la 
Gloria, „continuatori" gazdele — 
dintre care Manole s-a „evidențiat" 
și a fost eliminat), iar C. Stănescu e 
accidentat. în ultimul minut de joc, 
în busculada generală din buturile 
Gloriei intervine un grup de spec
tatori. Vom reveni, de altfel, asupra

înotătorii C. S. Școlar București au dominat și in acest an 
campionatele republicane de juniori

(Urmate din pag. 1)

100 m bras: 1. A. ȘOPTEREANU 
(C.S.Ș. Buc.) 1:14,2, 2. I. Szilaqy
(C.S.M- Cluj) 1:19,2, 3. G. Săruleanu 
(C.S.Ș. Bus.) 1:19,2; 1 500 m liber: 1. 
VL. MORARU (C.S-Ș. Buc.) 19:30,1; 
4x100 m liber: 1. C.S. ȘCOLAR Buc. 
4:21,5, 2. S.S.E. Arad 4:28,7, 3- S.S.E.
1 Buc. 4:38,3.

JUNIORI II: 200 m îluture: 1. AD. 
COVACI (Mureșul Tg. Mureș) 2:39,6,
2. A. Bain (S.S.E. Reșița) 2:39,8; 200 
m bras: 1. ȘT. VIZITIU (Rapid) 
2:53,4, 2. Ș. Pop (S.S.E- Tim.) 2:54,0,
3. V. Jivcovici (Dinamo) 2:58,0; 100 
m spate: 1. Z. GIURASA (S.S.E. Re
șița) 1:07,9 — nou record juniori II,
2. Șt. Bisz (S.S.E- Arad) *1:12,7 — 
nou record copii, 3. I. Mărgean 
(S.S.E- Reșița) 1:13,9; 400 m liber: 1. 
C- BĂDIȚA (Rapid Buc.) 4:54,9 — 
nou record juniori II, 2. Ad. Covaci 
(Mureșul) 4:57,4. 3. VI. Belea (S.S.E.
2 Buc.) 5:06,2; 4x100 m mixt; 1- S.S.E. 
REȘIȚA 4:48.4, 2. S.S.E. 2 Buc- 4:59,0,
3. S.S.E. Tim. 5:04,0; 100 m iluture:
1. AD. COVACI (Mureșul) 1:06,4, 2. 
Z. Giurasa (SSE. Reșița) 1:07,1, 3. 
VI. Belea (S-5.E- 2 Buc.) 1:07,5, 4. V. 
Dovgan (S.S.E. 2 Buc.) 1:10,2 — nou 
record copii; 100 m bras: 1. ȘT. VI
ZITIU (Rapid) 1:17,7, 2. Ș Pop (S.S.E. 
Tim.) 1:19,6. 3. D. Curirță (S.S.E. Re
șița) 1:21,2; 800 m liber: 1- C. BĂ
DIȚĂ (Rapid) 10:26.0, 2- Ad. Covaci 
(Mureșul) 10:27,7, 3. A. Moraru
(C.S.Ș. Buc) 10:51,2, 4. Gh. Dumitru 
(C.S.Ș. Buc.) 10:56,8 — nou record 
copii; 4x100 m liber: 1. SJS.E. RE
ȘIȚA 4:27,6, 2. S.S-E. 2 Buc- 4:28,9, 
3. C.S. Școlar 4:34,1.

JUNIOARE I — 100 m spate: 1. 
CRISTINA BALABAN (Dinamo) 
1:12,0; 100 m bras: 1. MARIANA
PASTOR (Mureșul) 1-30.4; 400 m li
ber: 1. C BALABAN (Dinamo) 5:22,6,

Fază din meciul de rugbi Progresul—Rulmentul Birlad 
Foto: Th. Roibu

acestor incidente, care au umbrit se
rios meritele sportive ale celor două 
echipe (n. b.)

FARUL CONSTANȚA — CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI 5—0 (0—0)
CONSTANȚA, 5 (prin telefon). O 

partidă de mare luptă, cu puține faze 
spectaculoase, dar cu un enorm con
sum de energie și cu unele obstruc
ții în final, fapt pentru care arbitrul 
(V. Vardela — București) a dictat 
mai multe eliminări. Farul a acționat 
mai hotărît după pauză, în special 
pe înaintare, înscriind o încercare 
prin Manolescu (transformată de Ce- 
lea, min. 58). (L. Bruckner-coresp.).
ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINȚA PETRO- 

ȘENI 5—3 (5—0)
CLUJ. 5 (prin telefon). Meci de slab 

nivel tehnic, dar echilibrat, în care 
accentul s-a pus pe luptă și cîștiga- 
rea celor trei puncte. Echipele și-au 
împărțit egal perioadele de dominare. 
Au înscris Gudea (min. 10) 0 încer
care transformată de Terboczi (pen
tru gazde) și Sabău (min. 53) din lo
vitură de pedeapsă. A condus bine 
N. Cervinschi — București. (N. To- 
doran — coresp).

C.S.M.S. IAȘI — STEAUA 8—14 
(5-6)

2. Gabriela Talpan (C.S.Ș. Buc.) 
5:35,0; 400 m mixt: 1. C. BALABAN 
(Dinamo) 5:46,2 — nou resord repu
blican (v. rec- 5:47,8); 100 m fluture: 
1. GABRIELA TĂRNĂUCEANU (GS.Ș. 
Buc.) 1:19,6; 4x100 m mixt: 1. C.S. 
ȘCOLAR BUC 5:22,3 — nou record 
junioare I, 2. S.S.E. 2 Buc. 5:34,8, 3. 
S.S.E. 1 Buc. 5:48,4-

JUNIOARE II — 100 m spate: 1. 
ANCA ANDREI (S.S.E- Reșița) 1:17,3 
— nou record copii, 2. Eugenia Bote- 
zatu (S.S.E. 1 Buc.) 1:20,5, 3. Ruxan- 
dra Spandonide (S.S.E. 2 Buc.) 1:22,4; 
100 m bras: 1. GICA MANAFU 
(S.S-E. Galati) 1:24,5, 2. Mihaela Io
nescu (C.S.S. Buc-) 1:24.8, 3. Emilia 
Șilianu (Dinamo) 1:27,3; 400 m liber: 
1. AGNETA ȘTERNER (C.S.Ș. Bus.) 
5:38,6, 2. Liliana Gruia (S.S.E. 1 Bus.) 
5:39,4, 3. Monica Munteanu (S.S.E. 1 
Buc-) 5:51,0; 200 m mixt: 1. A. AN
DREI (S-S.E. Reșița) 2:55,6 — nou re
cord copii, 2. Cornelia Săcui (S.S.E. 
Arad) 2:57,5, 3. Dorina Mezinca
(S.S.E. Reșița) 2:58,4; 100 m fluture: 
1. A. ȘTERNER (GS.Ș. Buc.) 1:17,3 — 
nou record junioare II, 2. Eva Naf
tali (Mureșul) 1:21,8, 3. M. Munteanu 
(S-S.E. 1 Buc-) 1:22,4; 4x100 m mixt: 
1. S.S.E. 2 BUC. 5:29,2, 2. S.S.E. 1 
Buc. 5:30,3, 3. S.S.E. Reșița 5:42,6.

De la I. E. B. S.
q Pe Ltru Turneul internațional de 

box care continuă azi, mîine Și joi pe 
stadionul Republicii, biletele se găsesc de 
vînzare la casele speciale din str. Ion 
Vidu, Pronosport calea Victoriei nr. 2, 
la stadioanele Republicii și Dinamo.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere la înot pentru copii.



START BUN IN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE HANDBAL ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
Disputate ieri, în mijlocul unui in

teres deosebit, primele partide din 
cadrul campionatelor republicane au 
confirmat pronosticurile, în sensul că 
majoritatea echipelor s-au prezentat 
bine pregătite, ceea ce a făcut ca 
meciurile inaugurale să se ridice la 
un nivel bun, pentru începutul sezo
nului. Iată, însă, scurte relatări de la 
aceste întîlniri :

Cornel Oleica, unul dintre cei mai activi jucători ni echipei Steaua in plină 
acțiune I Deși flancat de trei adversari el va înscrie lin nou gol în partida Steaua 

Voința Sighișoara.

MASCULIN, seria I: Steaua — Vo
ința Sighișoara 31—12 (14—3). Me
ciul a fost tot timpul la discreția 
echipei bucureștene, în mare vervă 
de joc. O formă bună a arătat Gruia, 
care și-a făcut cu acest prilej rein
trarea după o lungă absentă. Știința 
București — Rafinăria Teleajen 16— 
15 (11—8). Meci viu disputat, în care 
au abundat fazele spectaculoase. Ști
ința s-a impus greu, dovedindu-se 
mai bună în prima repriză. (V. Ior- 
dache — coresp.j. Știința Timișoara 
— Știința Galați 15—15 (10—9). în
ceputul campionatului a fost pasio
nant pentru numeroșii spectatori pre- 
zenți, deoarece evoluția scorului din 
partida inaugurală le-a ținut atentia 
încordată pînă în ultimele secunde. 
Gazdele nu au beneficiat de aportul 
lui Stentzel, iar oaspeții au avut în 
portarul Penu un jucător excelent, 
care a apărat printre altele și 2 lo
vituri de la 7 m. (P. Arcan — coresp. 
regional). Dinamo Brașov — Tracto
rul Brașov 20—16 (8—6). Partida a 
fost viu disputată și a avut un nivel 
tehnic ridicat. Dinamoviștii s-au im-

Astă-seară, prima semifinală
(Urinare din pag. 1)

la bun început trebuie să spunem că el 
a fost gratificat cu o victorie la puncte, 
în dauna bulgarului S. Gheorghiev. Dobre 
n-a știut cum să se acomodeze cu un 
adversar mai înalt și a fost lipsit com
plet de vigoarea care îl caracterizează. 
La aceeași categorie, E. Constantinescu 
l-a întrecut la puncte pe M. Vojici (Iu
goslavia). Deși a acționat crispat și re
ținut, Constantinescu s-a impus în fața 
adversarului, căruia i-a plasat lovituri 
de la distanță, una dintre acestea trimi- 
țindu-1 chiar la podea pe Vojici. La ca
pitolul „forță" I. Manolo a fost superior 
lui N. Sveșterov (Bulgaria), dar la „teh
nică" el a rămas dator publicului bucu- 
reștean. Datorită voinței și puterii sale 
de luptă, Manolc a obținut victoria în 
fața unui boxer mai tehnic. Semigreul 
/. Alexe, deși învins în partida cu P. 
Stamboliev (Bulgaria) a avut totuși o 
evoluție promițătoare, mai cu seamă în 
primele două reprize cînd a boxat de la 
egal la egal cu adversarul său. In ul
tima, însă, Stamboliev (mai bine dotat 
fizic, și mai bine pregătit) a lovit pu
ternic, făcîndu-1 pe pugi’istul nostru k.d.

Un boxer care nu știe să lovească: 
U. Trandafir. El a evoluat sub orice cri
tică în meciul cu N. Novikov (U.R.S.S.). 
Avertizat pentru numeroase lovituri cu 
antebrațul, numărat de două ori în re
priza secundă, Trandafir a pierdut prin 
k. o. în ultima repriză. Infrîngerea Iui 
Trandafir este indiscutabilă, dar k.o. ui a 
survenit ca urmare a arbitrajului slab 
prestat de Schermer (Ungaria). în ulti
mul rund, cînd Trandafir era în vădită 
dificultate, după două comenzi „stop", 
Novicov a continuat să lovească, făcin- 
du-1 pe boxerul nostru k.o. Iată celelalte 
rezultate din prima reuniune: mijlocie 
mică: V. Gruniușkin (U.R.S.S.) b.k.o. 
3 F. Krebs (R.D.G.) ; semigrea: II. 
Schmidt (R.D.G.) p.b. G. Dobo (Un
garia).

In reuniunea de ieri dimineață am 
debutat cu o înfrîngere. „Cocoșul" P. 
Covaliov, deficitar la capitolul tehnică 
și mai slab pregătit fizic ca de obicei, 
a trebuit să se recunoască învins în fața 

pus printr-o mai bună circulație a 
mingii. O comportare excelentă au 
avut-o ambii portari: Alupoaiei 
(Tractorul) și Jurak (Dinamo). (V. 
Secăreanu — coresp.). Dinamo Ba
cău — Dinamo București 8—9 (4—2). 
Victoria bucureștenilor s-a conturat 
abia în repriza secundă... Cu un plus 
de maturitate în finalizarea acțiuni
lor, handbaliștii din Bacău puteau 

cîștiga. (Florian Ene și Simion Florin 
— corespondenți).

MASCULIN, seria a Il-a: C.S.M.S. 
Iași — Știința Petroșeni 17—8 (9—4); 
Voința Sibiu — Știința Tq. Mureș 
11—9 (5—4). Un meci foarte echili
brat. Victoria sibienilor se datorește 
în special formei bune a portarului 
Cerneschi și a atacantului Manoliu 
(I. Pietraru — coresp.),- Metalul Copșa 
Mică — Tehnometal Timișoara 13—13 
(9—8); C.SJM. Reșița — Timișul Lugoj 
25—12 (10—5).

FEMININ, seria a n-a: Spartan 
Constanța — Constructorul Timișoa
ra 8—10 (5—6); S.S.E. Petroșeni — 
S.S.E. Buzău 7—8 (3—2). Elevele din 
Petroșeni au părăsit terenul învinse 
pentru că au tras puțin la poartă 
(St. Băloi — coresp.); Voința Siqhi- 
șoara — Favorit Oradea 21—5 
(11—0); Partizanul roșu Brașov — 
Progresul București 8—13 (5—5).

In competiția rezervată echipelor 
feminine din seria I și dotată cu 
„Cupa de toamnă" s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: SERIA I: Ști-

lui L. Estrin (U.R.S.S.). In schimb, 
N. Gîju l-a dominat, uneori autoritar, pe 
T. Papp (Ungaria), nelăsîndu-i acestuia 
nici o speranță. Gîju este după părerea 
noastră printre puținii boxeri români 
care au evoluat bine. Partida dintre 
„semiușorii" C. Negoescii și M. Nicola 
(Iugoslavia) s-a încheiat cu victoria prin 
abandon in prima repriză a reprezentan
tului nostru. Negoescu a atacat dezlăn
țuit chiar de la început, și-a pus ad
versarul în dificultate, dar nu de o ase
menea manieră îneît să fie necesară opri
rea luptei. Arbitrul maghiar Schermer 
s-a pripit. La „semimijlocie", C. Nic.u- 
lescu l-a învins la puncte pe S. Tauser 
(Ungaria). Reprezentantul nostru a boxat 
atent, și-a ținut adversarul Ia distanță, 
punctînd în permanență cu directe de 
stînga. în ultima repriză, cînd boxerul 
maghiar juca... ultima carte, Niculescu 
l-a temperat cu cîteva contre de dreapta, 
trimițîndu 1 Ia podea. In schimb, C. 
Ghifă a boxat ca un începător și a fost 
depășit clar de bulgarul //. Radev — 
boxer cu tehnică superioară. Disputele 
„greilor" au început cu partida dintre 
A. Turkin (U.R.S.S.) și B. Pifk (Iugo
slavia). După prima repriză, în care 
Pifk a fost mai activ, în a doua situația 
s a schimbat, cel care a atacat mai mult 
și mai decis fiind Turkin. Lovit puter
nic Ia cap, boxerul iugoslav a fost aban
donat de arbitrul M. Stănescu. „Speranța 
noastră olimpică", I. [van — care, în 
partida cu D. Liemant (R.D.G.) s-a 
preocupat mai mult de țineri, decît să 
lovească — a pierdut, firește, la puncte. 
Cu atît mai supărător este făptui, cu cît 
adversarul său nu-i era cu nimic supe
rior. Victorie reconfortantă în ultimul 
meci al galei : /V. Motoc l-a întrecut ca
tegoric Ia puncte pe G. Feher (Ungaria).

CELELALTE REZULTATE TEHNICE, 
cocos: D. Rancovici (Iugoslavia) b.p. 
A’. Adilov (Bulgaria); semiușoarâ: Gh. 
I\ahin (U.R.S.S.) b.p. R7. Neumann 
(R.D.G.) ; I. Mihailov (Bulgaria) b.p. 
L. Gula (Un «aria); semimijlocie. B. 
Supov (U.R.S.S ) b. p. B. Svetomir (Iu
goslavia).

Astă-seară, de Ia ora 19, are Ioc 
prima semifinală.

înța Timișoara — Rapid București 
13—10 (6—3). Formația timișoreană a 
cîștigat pentru că a jucat mai decis 
și a fructificat numeroase ocazii prin 
Secheli și Moșu,- Confecția București 
— Șc. medie nr. 4 Timișoara 6—6 
(2—5). în prima repriză elevele din 
Timișoara au jucat mai bine. După 
pauză meciul s-a echilibrat și bucti- 
reștencele ar fi putut cîștiga cu mai 
multă atenție în atac,- SERIA A II-A < 
C.S.M. Sibiu — Rulmentul Brașov 
7—6 (3—2); Mureșul Tg. Mureș — 
Tractorul Brașov 7—3 (4—2).

TINERII POLOIȘTI ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI LA VARȘOVIA 
în ziua a doua a turneului interna

țional de polo de la Varșovia, echipa 
de tineret a României a întrecut for
mația secundă a Poloniei cu scorul 
de 10—1.

FOTBAL
ÎN PRELIMINARIILE C.M. 

UNGARIA—AUSTRIA 3—0 (2—0)
Pe „Nepstadion" din Budapesta s-a 

desfășurat întîlnirea internațională de 
fotbal dintre reprezentativele Ungariei 
șl Austriei, contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial. Superiori în ma
joritatea timpului de joc, fotbaliștii 
maghiari au cîștigat la scor: 3—0 (2—0). 
Punctele au fost marcate de Farkaș în 
min. 3, Fenyvesl (care a reluat o pasă 
de la Albert) în min. 40 și Mezel (din 
11 m) în min 70. învingătorii au mai 
beneficiat de o serie de ocazii la sfîrși- 
tul jocului, nefructificate însă.

In urma acestui rezultat, clasamentul 
grupei se prezintă astfel :

1. Ungaria 3 2 1 0 5:1 S
2. R, D. Germană 2 0 2 0 2:2 2
3. Austria 3 0 1 2 1:5 1

Meciul următor : 10 octombrie — Un
garia — R. D. Germană, la Budapesta.

In ultimele două zile-probe frumoase 
și întreceri echilibrate

Sîmbătă și duminică, 
pe baza hipică din Ca
lea Plevnei, un numeros 
public a asistat la ulti
mele întreceri din ca
drul campionatului re
publican de călărie — 
dresaj și obstacole.

în probele de dresaj, 
semigrea și grea, titlu
rile au fost „colecțio
nate" de un singur re
prezentant al clubului 
Steaua : I. Molnar.

„Parcursurile" de ob
stacole au ridicat dese
ori asistența în picioare 
și au cucerit aprecieri 
unanime pentru nivelul 
bun, pentru lupta strîn- 
să, pentru răsturnările 
de situații din mai toate 
probele. Si în această 
ediție, maestrul sportu
lui Vasile Pinciu și-a în
scris numele pe lista 
cîștigătorilor- Sîmbătă, 
la categoria mijlocie, 
Vasile Pinciu a parcurs 
foarte rapid și fără gre
șeală cel de al doilea 
baraj, iar duminică, la 
semigrea, a avut o com
portare asemănătoare.
De subliniat faptul că Vasile Pinciu (Dinamo)
proba pe echipe a fost 
cîștigată de C.S.M. Sibiu care a în
trecut la mare luptă pe reprezentan
ții cluburilor bucureștene Steaua și 
Știința. Proba cu cel mai ridicat pro
cent de dificultate, categoria grea, 
a dat cîștig de cauză lui Oscar Recer 
(Dinamo).

Iată rezultatele înregistrate sîm- 
bătă și duminică: Dresaj — cat. se
migrea: 1. I. Molnar (Steaua) cu Ar
gint — 714 p; 2. N. Mihalcea (Steaua) 
cu Dana — 709 p; 3. D. Velicu 
(Steaua) cu Șeic 686 p; cat. grea: 
1. I- Molnar cu Argint 906 p,- 2. N. 
Mihalcea cu Bolero 900 p,- OBSTA
COLE : mijlocie: 1- V. Pinciu (Di
namo) cu Grațiela 0 p 38.3 sec.,- 2. 
Gh. Langa (Steaua) cu Simplon 4 p, 
41,1 sec. (în baraj); 3. V. Bărbuceanu 
(Steaua) cu Altai 3 p; juniori 18 ani: 
1. M. Silea (Știința Buc.) cu Gratis

GYULA ZSIVOTSKI — 73,74 m 
(RECORD MONDIAL)

BUDAPESTA 5 (Agerpres). în 
cadrul campionatului de atletism pe 
echipe al R. P. Ungare; la Debrecen, 
G. Zsivotski a stabilit un nou record 
mondial la aruncarea ciocanului ■cu 
performanța de 73,74 m. Vechiul re
cord (deținut de americanul H. Con
nolly) era de 71,26 m. Iată seria a- 
runcărilor lui Zsivotski : 69,92 ; 68,90; 
70,10 ; 73,74 ; 70,99 ; depășit.

• Rezultate din concursul interna
țional de atletism desfășurat la Roma: 
110 m g — Ottoz (Italia) 13,7 ; pră
jină — Fennel (S.U.A.) 5,00 m ; 5 000 
m — Risi (Italia) 14:39,8 ; suliță — 
Radman (Italia) 80,89 m ; 400 m — 
Badenski (Polonia) 47,4 ; 100 m — 
Anderson (S.U.A.) 10.3.

• LA BALATON se desfășoară 
un turneu internațional de scrimă.

PE GLOB
ÎNTÎLNIRI AMICALE

U.R.S.S.—R.S.F. IUGOSLAVIA 0—0
Sîmbătă, pe stadionul „V. I. Lenin“ 

din Moscova, s-a disputat întîlnirea a- 
m leală de fotbal dintre selecționatele 
U.R.S.S. și R.S.F. Iugoslavia. Partida 
a fost de slabă factură tehnică șl s-a 
încheiat cu un rezultat egal : 0—0. Cel 
mal buni jucători ai formației gazde au 
fost Huoainov, Metreveli șl Kazakov. De 
la Iugoslavi s-au remarcat Lukovici, 
Skoblar și portarul Radovici.

R.P. BULGARIA —R.D- GERMANĂ 
3—2 (0—2)

Reprezentativele de fotbal ale R. P. 
Bulgaria și R D. Germane s-au întîlnlt 
la Varna, în meci amical. Victoria a re
venit fotbaliștilor bulgari cu scorul de 
3—2 (0—2). Pentru gazde au marcat Kot- 
kov (2) și Dlev, iar pentru oaspeți Vogel 
șl Noldner. A arbitrat I. Ritter (Ro
mânia)

CAMPIONATELE DE CĂLĂRIE
’MBBMMBaBMMBnmsaBKraKaKsaica

0 p; 2. M. Aluneanu (Știința Buc.) 
cu Floricel — >/2 p; 3. Valentir 
Adrian (Steaua) cu Furiș 3 p; semi
grea: 1. V. Pinciu ou Neron 0 p, 
35,2 sec-; 2. Gh. Langa cu Gînd 4 p, 
33,1 sec-; 3. Gh. Langa cu Simplon 
12 p, 43,4 sec.; fete: 1. Liliana Nitu- 
lescu (Dinamo) cp Fira 0 p; 2. Ga
briela Ionescu (Știința București) cu 
Arcaș 3 p, 2:02,0; 3. Emilia Podaru 
(Progresul Craiova) cu Diamant 3 p. 
2:07,0; echipe: 1. ' C.S.M. Sibiu (H. 
Muler cu Gicu, A. Bozan cu Cabana. 
D. Roșea cu Jugastru și A. Frorich 
cu Electric) 11 p; 2. Steaua 12 p; 3. 
Petrolul Ploiești 16 p. grea: 1- O. 
Recer cu Bîrsan 11 p; 2. Gh- Langa 
cu Simplon 16 p; 3. C. Vlad (Dina
mo) cu Vifor 19 p.

V. POMPILIU

Proba de floretă bărbați a fost cîș- 
tigată de maghiarul. Jeno Kamuty, 
urmat de francezul Rodocanachi. 
La floretă fete pe primul loc s-a 
clasat Koroleva (U.R.S.S.).

IVKOV — LIDER AL TURNEULUI 
DE LA HAVANA

Turneul de șah de la Havana a con
tinuat cu disputarea partidelor între
rupte. Gheller a făcut remiză cu Hol-' 
mov, ca și Fischer cu Wade. Alte re
zultate : Parma — Tringov 1/2— 
Pietsch — Cobo 1—0, Bilek — Doda 
1—0, Doda — Cobo 1—0. După cele 
7 runde disputate pînă acum, clasa
mentul are în frunte pe iugoslavul 
Ivkov cu 51/2 puncte, urmat de Hol
mov, Smîslov și Fischer 5, Gheller 
și Donner 4*/2, Pachman 4 (1), Robatsch 
4, Ciocîltea, Parma, Szabo și Tringov 
S‘/2.

• LA PARIS, s-au întîlnit echi
pele masculine de atletism ale Fran
ței și Cehoslovaciei. Atleții francezi 
au terminat învingători cu 120,5 
— 91,5. Iată cele mai importante 
rezultate : 5 000 m — Jazy 14:2‘1^; 
disc — Danek 58,10 m ; înălțime 
— Saint Rese 2,08 m ; ciocan — 
Matușek 65,66 m ; 400 m — Sam
per 47,4 ștafeta 4 x 100 m — Fran
ța (Rambret, Rey, Piquemal, Dele ■ 
cour) 40,0.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE CICLISM

SAN SEBASTIAN 5 (Agerpres). - 
Proba de fond (amatori) s-a încheiat 
cu surprinzătoarea victorie a tînăru- 
lui ciclist francez Jacques Botherel, 
în vîrstă de IS ani. El a terminat în
vingător la sprint, parcurgînd dis
tanța de 171 km în 4h 12:52 (medie 
orară 40,192 km). Proba feminină do 
fond a revenit ciclistei Elizabeth 
Eicholz (R.D. Germană). Englezul 
Tom Simpson a devenit campion mon
dial de fond la profesioniști, învingînd 
cu trei lungimi pe Rudi Altig (R. F. 
Germană). El a străbătut cei 267,400 
km în 61i 39:19.

La 9 septembrie, In Bulgaria

A XIV a ediție
af

a Balcaniadei 
de lupte

Peste cîteva zile va începe cea de 
a XlV-a ediție a Balcaniadei de )• >v- 
libere și greco-romane. în orașul (f î- 
bol din R.P. Bulgaria se vor reîntîlni 
pe saltele cei mai buni sportivi din 
Balcani. în ziua de 9 septembrie în
cep meciurile de lupte greco-romane, 
iar pe data de 11 cele de libere.

Cîteva cuvinte despre participarea 
luptătorilor noștri la această tradi
țională competiție. Prima Balcaniadă 
a fost organizată în anul 1932 la 
Istanbul. Au luat parte și cîțiva luptă
tori români, dintre care doi au cu
cerit titlurile de campioni. în urmă
toarele două ediții (1933 și 1934) nici 
un român nu a mai reușit să cîștige 
medalia de aur. I. Tojer în 1935 și 
1940 a devenit campion. Din acest an 
Balcaniadele au fost întrerupte pînă 
în 1958, cînd au fost reluate la pro
punerea federației noastre de specia
litate.

Competiția inaugurală, de după 
război, a avut loc la București și re
prezentanții noștri au cucerit șase 
locuri I și trofeul pus în joc. în ur
mătoarele două ediții, sportivii români 
au dovedit inconstanță și nu au mai 
reușit să cîștige decît 2 titluri. în 
1961, la Skoplje ei au cucerit însă 
iarăși 6 titluri. în 1962, de la Atena 
luptătorii noștri s-au intors cu... mina 
goală ! în 1963, la Istanbul ei au cu
cerit 3 medalii de aur, iar 1964, la 
Constanta, au reeditat performanța de 
a obține 6 titluri.

Actuala ediție de la Jambol a stat 
în centrul preocupărilor antrenorilor 
și sportivilor noștri. Ei s-au pregătit 
temeinic în vederea evenimentului și 
sint hotărîți să aibă o comportare 
cît mai bună, cu toate că în cele două 
formații vor evolua 6 debutanți.

Iată echipele noastre in ordinea ca
tegoriilor. C. Turturea, I. Baciu, S. 
Popescu, L. Buha, FI. Ciorcilă, N. 
Neguț, N Martinescu. C. Bușoiu — 
la greco-romane și I. Focaru. N. Cris- 
tea, P. Coman. P. Poalelungi, I. Chi- 
rilă, A. Balog, Fr. Boia, St. Stîngu — 
la „libere”.
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