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Cristina Balaban (1:11.0 la 100 in spate) 

performera „internaționalelor" 
de înot și sărituri
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Trimisul nostru special la Atena, VASILE GRĂDINARII, transmite:

Atleții români au cîștigat detașat 
cea de a XXIV-a ediție a Jocurilor Balcanice

• Sportivii români au stabilit 7 noi recorduri 
republicane • J, Ganca dublu învingător ia sărituri

------ , ------  -J ze-- mai bune performere europene ale antit 
— și uneori nici atît lui, ajungînd în momentul de față pe p«Ș 
0 m lilmr macntilin \    zițîa 3 5-3,

Cu un nou" record al țării (1:04,7)’ g 
încheiat și Ingrid Ungur proba d«j 
sprint a întrecerilor feminine. Ea a fos« 
întrecută în această cursă de două spe
cialiste (Maria Koccndova și Eva Szen- 
tessy) și timpul ei — cu trei zecimi mai 
bun decît vechiul record — este încă de
parte de a reflecta (dacă ținem scama 
de întoarcerea slabă de Ia 50 m) posi
bilitățile ei.

Ce mai poate fi subliniat din prima 
zi a întrecerilor? In primul rînd fru
moasa comportare a înotătorilor din R.D. 
Germană, învingători în 6 probe (din to-
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întreceri spectaculoase, «tocise Ia 
cimi de secundă - 
(vezi cursa de 400 ni liber masculin) — 
și o scrie de rezultate remarcabile, iată 
clementele care au asigurat succesul pri
mei zile a „internaționalelor" de natație 
găzduite de frumosul bazin olimpic din 
incinta parcului sportiv Dinamo.

Cea mai bună performantă a zilei a 
fost obținută de sportiva noastră Cris
tina Balaban. Eleva prof. Remus Dră- 
gușanu a parcurs distanta de 100 ni 
spate în 1:11,0, timp care constituie un 
nou și valoros record republican, supe
rior cu 0,8 sec. celui cu care Cristina 
urcase pe podium la Universiada de la 
Budapesta. Cu noul ci „cronometru", 
Cristina Balaban a mai depășit eîteva 

înotătoare ce o devansau pe lista celor

— 16 victorii
Ziua de sîmbătă, a doua a între

cerilor Jocurilor Balcanice, a apar- 
aproape în exclusivitate atle

ților români ! Doar ștafeta masculina 
de 4 x 100 m n-a fost cîștigată de 
noi. în rest, celelalte 8 finale s-au 
încheiat cu victoria reprezentanților 
noștri. Anul trecut, la București, atle
ții români au cîștigat, în total, 14 
titluri de campioni și acum, la Atena, 
după numai două zile în bilanțul 
realizărilor lor figurează 12 victorii 
balcanice.

Primul care a deschis seria succe
selor românești din ziua a doua a 
fost Constantin Bloțiu. în cursa de 
1500 m el a făcut o adevărată de
monstrație de voință și putere de 
luptă, mult aplaudate de spectatori. 
Deși jenat în primele două ture, apoi 
„blocat” la mijlocul cursei, în final 
el a reușit să se debaraseze de ad
versarii săi și cu un sprint debordant 
să ciștigc cu 8:43,7. Timpul lui este 
mai bun cu 5 sec. decît cel cu care 
Barabaș a învins în 1964 la Bucu
rești. Campionul de anul trecut, Ba
rabaș, i-a fost de un real folos, aju- 
4îndu-l la victorie.

Al doilea succes românesc a fost 
înregistrat de Gheorghe Popescu la 
aruncarea suliței, cu 76,89 m. O re
marcă specială pentru omul nostru 
„nr. 2“, adică pentru Alex, Bizim. 
Deși accidentat la umăr, acesta a 
luptat cu o voință deosebită și în 
ultima aruncare a realizat 75,40 m, 
rezultat cu care a trecut de pe locul 
6 pe 3.

La săritura în lungime, Adrian Sa- 
mungi s-a comportat la... înălțime. 
La a treia încercare el a reușit 7,63 m, 
rezultat care n-a mai putut fi de
pășit. Victoria lui a constituit una 
din marile surprize ale acestei ediții 
a J.B. Samungi l-a întrecut pe marele 
favorit, bulgarul Țonev și pe favo
ritul publicului atenian, Dimitrios 

AriAglăras în legătură cu aceasta 
trebuie menționat că de 26 de ani un 
săritor român n-a mai cîștigat titlul 
dc campion balcanic la lungime.

Deși n-a mai reeditat performanța 
anul trecut (16,31 m) Ana Sălă- 

geain a cîștigat totuși detașat al 8-lea 
ei titlu de campioană balcanică.

în finala cursei de 200 m Ioana 
Petrescu, pe un culoar mai puțin con
venabil, și-a întrecut în final adver
sara, pe iugoslava Petniarc.

Zoltan Vamoș a făcut la 3000 m 
obstacole o cursă de zile mari. El 
a plecat cu ideea de a realiza un 
nou record republican și de aceea, 
de la început, a impus cursei un ritm 
susținut. Pe ultima parte a distanței 
Vamoș a reușit să înfrîngă definitiv 
rezistența valoroșilor săi adversari

„Turul Europei"
Vineri 10 septembrie, la Bad Nenn

dorf (R.F. Germană), s-a dat star
tul în întrecerea automobilistică in
titulată „TURUL EUROPEI". 50 de 
mașini s-au aliniat la start, urmînd 
să străbată un lung traseu care se 
încheie tot în R.F. Germană, după 
ce trece prin numeroase țări din 
Europa.

Iși măsoară forțele și... curajul 
automobiliști renumiți ca Robert 
Nellemann (Danemarca), cîștigătorul 
ediției din anul 1959, Joachim 
Springher (R. F. Germană), învin
gător în 1956 și 1964, precum și alți 
piloți încercați.

Sîmbătă, concurenții au început 
să intre pe teritoriul țării noastre, 
Jupă ce au străbătut 1 514 km, tre- 
cînd prin Cehoslovacia și Ungaria. 
Pe acest traseu au abandonat 17 e- 
ehipaje, astfel că pe traseul Borș-Ora- 
{lea-Arad-Timișoara au fost în cursă

românești in probele individuale —
Span (recordmanul balcanic) și Ca
ramihai. De subliniat voința și pu
terea de luptă ale lui Victor Caramihai 
care, pe ultimii metri, s-a „bătut”

Constantin Blofiu a Cîștigat la Alena 
două titluri de campion balcanic, la 
800 și 1500 m.

pur și simplu cu Span pentru locul 
secund. El a avut astfel o dublă sa
tisfacție, aceea de a-1 fi învins pe 
Span, un alergător foarte valoros și 
de a fi adus, împreună cu Vamoș, 
maximum de puncte echipei noas
tre. Cu performanța de 8:36,8 (la 
0,8 sec de recordul țării) Vamoș a 
realizat un nou record al Jocurilor.

Viorica Viscopoleanu a cucerit din 
nou titlul de campioană la săritura 
în lungime. Deși accidentată la pi
cior ca a reușit un rezultat remar
cabil : 6,35 m.

Seria campionilor balcanici de sîm
bătă a fost încheiată cu victoria de- 
catlonistului nostru Curt Socol care, 
împreună cu Vasile Mureșanu, au 
reușit un nou „dublou” românesc.

Ziua a doua a întrecerilor a con
stituit pentru atleții noștri un ade
vărat triumf sportiv, aplaudat cu căl
dură de cei peste 40 000 de spectatori 
prezenți în tribunele de marmură ale 
stadionului Karaiskos. De asemenea, 
ziarele ateniene de duminică au su
bliniat acest succes. Astfel, după ce 
a lăudat victoriile atleților români

la automobilism
33 de mașini. 30 dintre ele au fost 
înregistrate fără penalizări la punc
tele de control orare Borș și Timi
șoara, iar celelalte 3 au sosit cu o 
îintîrziere de 30 de minute.

Traseul care trece prin Romînia, 
în lungime de 224 km, a fost bine 
organizat de către Asociația auto- 
mobiliștilor și O.N.T., care s-au 
bucurat de un larg sprijin din par
tea organelor locale. Concurenții 
și-au exprimat via lor satisfacție 
pentru buna organizare și pentru 
calda primire ce li s-a făcut.

In continuare, traseul trece prin 
Iugoslavia, Grecia, Italia, Monaco, 
Franța, Spania, Maroc, din nou Spa
nia, Franța, Luxemburg, încheindu- 
se la Traavemiinde (R.F.G.), la 24 
septembrie.

T. ALEXANDRU 

și a inserat clasamentul pe echipe 
în întrecerea masculină (România 
110,5 p, Bulgaria 76 p, Iugoslavia 
71 p, Grecia 40,5 p, Turcia 9 p) 
ziarul „Avghi” scrie : „Sîmbătă ro
mânii au dovedit că sînt foarte bine 
pregătiți și au triumfat în concurs. 
Echipa română s-a prezentat magis
tral. Bravo antrenorilor și atleților 
români !“.

Iată rezultatele de sîmbătă : de
catlon i 1. C. Socol (R) 7183 p,‘2. 
V. Mureșanu (R) 6943 p, 3. Mliakov 
(B) 6600 p, 4. Djikelov (B) 6521 p,
5. Kavouras (G) 6298 p, 6. Epi-
tropoulos (G) 5962 p ; 1500 m: 1. 
Bloțiu (R) 3:43,7, 2. Vazici (I) 3:44,1.
3. Barabaș (R) 3:44,1, 4. Virvilis (G) 
3:44,5, 5. Zuntar (I) 3:45,5, 6. Florov 
(B) 3:45,7; suliță: 1. Gh. Popescu 
(R) 76,89, 2. Pierakos (G) 76,75, 3. 
Bizim (R) 75,40, 4. Dicev (B) 73,72,
5. Galici (I) 71,62, 6. Popik (I) 67.93 ; 
lungime: 1. A. Samungi (R) 7,63., 2. 
Tonev (B) 7,61, 3. Karaianis (G) 7,43,
4. Babib (I) 7,39, 5. Bădini (R) 7,22.
6. Tutekov (B) 7,17, 3000 m obst.:
1. Vamoș (R) 8:36,8 — rec. balcanic ;
2. Caramihai (R) 8:38,0, 3. Span 8:40,0, 
4. Peev (Bulg.) 8:45,0; 4x100 m: 1, 
Bulgaria, 2. Iugoslavia, 3. România.

FEMEI : 200 m : I. Petrescu (R) 
24,3, 2. Petniarc (I) 24,3, 3. Sikovec 
(I) 25,2, 4. Gheșu (R) 25,5, 5. Kola- 
rova (B) 25,6, 6. Djubrilova (B) 25,7 ; 
greutate: 1. A. Sălăgean (R) 15,81. 
2. Ciorbova (B) 15,40, 3. Saramovici 
(B) 14,94, 4. Gurău (R) 14,56, 5.
Sporer (I) 14,17, 6. Perovici (I) 13,45.
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Debut mulțumitor la handbal feminin
România — U.R.S.S. 13-11

I!o lan a aruncat și nu mai puțin de 
deviind mingea

Era firesc ca multi dintre iubitorii 
handbalului din Capitală să fie pre- 
zenți ieri seara în sala Floreasca la 
inaugurarea sezonului internațional, 
cu atît mai mult cu cit partida ami
cală dintre selecționatele feminine 
ale României și Uniunii Sovietice — 
programată cu acest prilej — pro
mitea un spectacol de calitate. Și 
tot firesc era ca cei prezenți să aș
tepte cu încredere evoluția repre
zentantelor noastre, care se anunțau 
favorite în acest joc, atît de util ca 
verificare pentru campionatul mon
dial.

în cele din urmă handbalistele 
române au cîștigat : 13—11 (7—5).

Transmisie directă la Radio si Televiziune
9 

de la sosirea la Sofia a Delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii Socialiste România

Luni 13 septembrie a.c., în. jurul orei 10,45, stațiile noastre de 
radio și televiziune vor transmite sosirea la Sofia a delegației de 
partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

Francisc Boia-campion balcanic la lupte libere
Prin telefon de la trimisul nostru special VASILE GODESCU

IAMBOL, 12 — în sala de sport 
de la Iambol, în fata unui numeros 
public (mii de iubitori ai sportului 
luptelor au rănlăs fără bilete) au con
tinuat sîmbătă și duminică întrecerile 
din cadrul Balcaniadei de lupte. S-au 
întrecut în aceste două zile sportivii de 
la „libere". Sîfnbătă luptătorii noștri 
ne-au decepționat. Focartl, Poalelungi, 
Coman, Chirilă, Balogh și Stîngu au 
pierdut întilnirile cu luptătorii bulgari. 
Nc-a dezamăgii, mai ales, Petre Poale
lungi care a fost singurul sportiv cu 
trei avertismente pentru pasivitate, des
calificat chiar în primul meci cu bulga
rul Vîtccv, campion mondial și olimpic. 
Poalelungi s-a ...speriat mai mult de 
renumelc lui decît de forța acestuia.

trei jucătoare oaspe au sărit la blocaj, 
în Corner

Foto : A. Ncagu
Dar, chiar din diferența de scor și, 
mai ales, după cum s-au petrecut lu
crurile pe teren, trebuie să spunem 
că victoria lor a fost realizată mult 
mai greu decît se aștepta. Aceasta 
în primul rînd pentru că handbalis
tele oaspe au dat o replică neașteptat 
de dîrză și de valoroasă, dovedind, 
o dată în plus, că recenta lor califi
care în turneul final al campionatu
lui mondial este pe deplin meritată. 
Nu-i mai puțin adevărat că echipa 
noastră a manifestat o serie de ca
rențe în apărare, Ceea Ce a permis 
jucătoarelor sovietice să realizeze 
golurile cu mai multă ușurință decît 
era de așteptat. Concludent în această

Și așa, în continuare, unul după al
tul luptătorii noștri părăsesc salteaua 
fie învinși (ie cu meciuri nule, fapt 
care a redus mult șansele lor de a 
obține locuri bune în clasamentul pe 
națiuni.

Duminică, au fost învinși in finală 
Focaru, Coman și Stîngu (Coman de 
bulgarul Todorov, iar Focaru și Stingu 
de Ceazicl și, respectiv, Ylraaz — Tur
cia).

Final neprevăzut la categoria 87 kg. 
Luptătorul turc GSngor, campion olim
pic la Roma, învinge pe Gardjev, cam
pion olimpic și mondial, favoritul cate-

(Continuare in pag. a 4-a)

(7-5)
privință este faptul că 7 din cele 11' 
puncte realizate de echipa oaspe au 
fost rodul unor aruncări de la 9 m 
(din prima pasă) ale Bobrovei I

Iar dacă victoria a fost totuși de 
partea reprezentativei noastre (după 
oarecari emoții, pentru că pînă în 
min. 10 scorul era favorabil sovieti
celor) aceasta se datorește, în primul 
rînd, ritmului impus de handbalistele 
române și jocului lor bun în atac 
(mai ales în prima repriză). Scontînd 
că principala noastră realizatoare, 
Ana Boțan, va fi sever marcată — 
ceea ce s-a șl întîmplat — antrenorii 
au pregătit formația spre realizarea 
unor acțiuni ofensive variate, cu fru
moase combinații pe semicerc și pe 
extreme. Semnificativ este faptul că 
majoritatea golurilor s-au înscris ca 
urmare a unor astfel de acțiuni. în 
ce privește acțiunile ofensive este 
necesar să arătăm că pe viitor se 
impune activizarea jucătoarelor care 
realizează goluri de Ia distantă și, 
în special, a Aurorei Leonte care în 
acest meci nu a dat randamentul 
obișnuit.

Iată acum evoluția scorului : 0—1 
Bobrova, 0—2 Bobrova, 1—2 Boțan,
1—3 Bobrova. 2—3 Boțan, 3—3 FI6- 
roianu, 3—4 Bobrova, 4—4 Floroianu,
5— 4 Dobîrceanu, 5—5 Strelnikova,
6— 5 Szdko, 7—5 Boțan, 7—6 Tulia- 
kova, 7—7 Janilionite, 8—7 Hedeșiu, 
8—8 Bobrova, 9—8 C. Dumitrescu, 
10—8 Boțan, 10—9 Bobrova ft—9 
Boțan, 12—9 Boțan, 12—10 Janilionite, 
13—10 Floroianu, 13—11 Bobrova.

Arbitrul danez KNUD KNUDSSEN 
a condus corect.

CALIN ANTONESCU



Antrenamentul lotului reprezentativ Multe surprize in categ
Ieri, cu o săptămînă înaintea me

ciului cu Cehoslovacia, lotul nostru 
reprezentativ s-a antrenat la Snagov, 
avînd ca parteneră formația de cate
gorie C, Tehnometal București, pe 
care a întrecut-o cu 6—2 (3—0) prin 
punctele înscrise de Ionescu (min. 5 
și 73), Pircălab (min. 10, 43 și 82) și 
Sasu (min. 53). De la Tehnometal au 
marcat Caravan (min. 76) și Simiones- 
cu (min. 95, pentru că jocul a mai 
fost prelungit cu aproximativ 6 min.).

A fost un joc-școală cu accent pe 
omogenizare, întrucît în linia de atac 
a fost introdus Ion Ionescu, în timp 
ce la mijloc Lereter fusese încercat 
doar o repriză în meciul cu Eintracht 
Frankfurt pe Main.

în repriza Intîi, lotul reprezentativ 
a intrat pe teren avînd următoarea 
alcătuire : M. Ionescu — Popa, Nun- 
weiller III, C. Dan, Greavu — Gher- 
gheli, Lereter — Pircălab, Ivansuc, 
Ion Ionescu, Sorin Avram. Despre 
jocul apărării prea puține de spus 
în această repriză, deoarece adver
sarul, modest, a solicitat-o arareori, 
nelcgînd mai nimic și șutind doar de 
două ori (min. 5 și 29) și atunci... 
imprecis. Cei doi mijlocași, Ghergheli 
și Lereter, au acționat în funcție de 
sarcinile încredințate, alimentînd ata
cul cu baloane utile și intercalîndu-se 
uneori și în prima linie pentru finali
zare. Compartimentul ofensiv a fruc

Siderurgistul Galați-Lotul de juniori 1-1 (1-0)
GALA'jT, 12 (Pr!n telefon). Cu 

toate că a jurat fără 7 titulari, Si
derurgistul a constituit, pentru lo
tul de juniori un puternic partener 
de joc. Partida s-a ridicat la un 
bun nivel tehnic, cu faze spectacu
loase la ambele porți', în majorita
tea timpului jucîndu-se în viteză, cu 
pase precise. La juniori am remarca* 
plasamentul bun și faptul că s-a lup
tat pentru fiecare minge. Apărarea 
ți linia mediană au fost comparti
mentele forte ale echipei. Atacanții, 
deși buni tehnicieni, au fost defi
citari la capitolul finalizare. Antre
norii formației mai au de lucru pen
tru omogenizarea rchipei.

Siderurgistul a dominat în prima 
parte a jocului, acționînd variat în 
star și concretizînd prin Adam 
(min. 34) unul din atacurile între-

lutul olimpic - Dinamo Pitești 
2-0 (0-0)

PITEȘTI, 12 (prin telefon). Partida, 
urmărită cu interes de public, a pri
lejuit un antrenament util pentru 
ambele formații. După cum se știe 
piteștenii pleacă mîine (n.r. astăzi) 
intr-un turneu de 10 zile în R.D. 
Germană, iar Lotul olimpic va sus
ține sîmbăta viitoare, la Pitești, un 
meci cu formația similară a Ceho
slovaciei.

în prima repriză „olimpicii" n-au 
dat satisfacție, prestînd un joc 
lent, fără demarcări, fără a crea faze 
de gol. Dlnamoviștii, mai omogeni, 
au controlat mai bine jocul, au con
struit cîteva acțiuni dar, din păcate, 
în fața porții, atacul a dat dovada 
binecunoscutei sale sterilități.

Pauza aduce unele schimbări în 
echipa gazdă în sensul că mai multi 
titulari sînt înlocuiți cu rezerve, pen
tru a fi menajați. în consecință, gaz
dele nu mai pot da replica viguroasă 
din primele 45 de minute, cedînd ini
țiativa. Lotul olimpic domină mai mult 
și reușește să înscrie de două ori, 
prin Codreanu (min. 50) și Năftănăilă 
(min, 78). După meci, antrenorul Ba- 
■zil Marian ne-a declarat că lotul a 
corespuns parțial și asta, doar în re
priza a 11-a.

Arbitrul V. Dumitrescu (București) 
a condus cu multe scăpări.

LOTUL OLIMPIC: Adamache (din 
min. 46 Andrei) — Eupescu, Petescu, 
Grăjdeanu, Mocanii — Năftănăilă, 
Pescaru — Năsturescu (Matei miri. 
46), Dumitriu II, Goran (Frățilă min. 
46), Codreanu ;

DINAMO PITEȘTI; Matache —Ioa- 
chim Popescu, Barbu, Corneanu, Ba
dea' — Țîrcovnicu, Dobrin — C. Io
nescu, Tr. Popescu, Naghi, David (au 
mai jucat Halagian, C. Radu, Zimmer, 
Țurcan și Ilie Stelian).

ION UDRESCU 
ION ONICEL 

corespondenți 

tificat de trei ori, dar ținînd cont de 
riposta modestă putea să arate mai 
mult, atît în ceea ce privește crea
rea de situații cît și finalizarea. Insu
ficiența acestui compartiment ne-o 
explicăm prin jocul confuz prestat 
de Ivansuc (ieri, neinspirat), care nu 
și-a sincronizat intențiile nici cu aripa 
de pe partea sa (Pircălab) nici cu 
celălalt înaintaș central, Ion Ionescu. 
Inegal aportul adus de cele două 
extreme, Pircălab și Sorin Avram. 
Atunci cînd au acționat cu hotărire 
au corespuns. în sfîrșit, Ion Ionescu 
a avut o mișcare bună în teren, în- 
cercînd în cîteva rînduri cu succes 
poarta adversă.

Doar două modificări după pauză : 
Jamaischi în locul lui Ghergheli și 
Sasu în locul lui Ivansuc. (în această 
repriză Haidu a apărat poarta echipei 
Tehnometal). Primul a controlat la fel 
de bine ca Ghergheli mijlocul tere
nului, a schimbat de cîteva ori prin 
mingi lungi direcția de atac, iar Sasu, 
mai clar (de astă dată) și mai insis
tent a dat un plus de cursivitate ac
țiunilor ofensive. Să-l apreciem însă 
numai prin prisma meciului cu Teh
nometal ? Nici în această repriză apă
rarea nu a fost solicitată, dar două 
ezitări au costat-o tot atîtea goluri.

Ultimul joc de antrenament va avea 
loc miercuri

— fl. n. —

prinse. După pauză, juniorii pun stă- 
pînire pe joc, acționează pe un 
front larg și egalează în min. 80 prin 
Vigu, oare a transformat o lovitură 
liberă de la 20 m.

lată formația lotului de juniori : 
Ratoni — Olteanu, Vigu, Anca, Ște
fan — Lupulescu, Pop — Pantea, 
Rugiubei (Incze IV), Regep, Manea.

S. CONSTANTINESCU ți 
T. SIRIOPOL -coresp.

MECIURI
FARUL CONSTANTA — DINAMO 

BUCUREȘTI 1—0 (1—0)
CONSTANȚA, 12 (prin telefon). — 

Partida amicală dintre cele două echipe 
de prima categorie s-a transformat în 
veritabil meci de campionat, ambele 
formații străduindu-se să ofere celor 
peste 6 000 de spectatori un joc frumos, 
cu multe faze de gol la ambele porți. 
lămurite de intervențiile prompte al? 
portarilor Uțu și Pîlcă.

Fără 6 titulari, Dinamo a luptat de la 
egal la egal în repriza I. După pauză. 
Farul leagă jocul mai bine, atacă mai 
organizat contribuția lui Koszka făcîn- 
du-se tot mai mult simțită. Constănțenii 
trag multe șuturi la poartă, dar (ca de 
obicei...) ratează. Sînt astfel de notat 
cele două ocazii, din min. 80 și 87, ra
tate copilărește de Manolache și Ologu. 
Golul constănțenilor, realizat în prima 
repriză, este datorat lui Manolache

Au jucat formafiile :
DINAMO : Uțu—Ștefan, Stoenescu, 

Nunweiller IV, Ivan—Petru Emil (Pascu), 
O. Popescu—Ungurolu. Ene II, Grozea. 
Nunweiller VI.

FARUL : pilcă—Dumbravă. Tîlvescu. 
Costin, Gref—Kalo, Koszka—Tănase (Mă- 
nescu, Șoangher), Tu fan, Manolache, O- 
logu.

O curiozitate : meciul a fost condus, 
în fiecare repriză, de alt arbitru. Bun 
— Nicolae Negoiță, în prima repriză ; 
foarte slab — Gheorghe Manole, în a 
doua.

E. PETRE -coresp.

SCORURI MARI ÎN CATEGORIA C
SERIA EST

Victoria P. Neamț — Forcsta Făl
ticeni 0—3 (0—2)

M.etalosport Galați — Minobrad Va
tra Domei 1—0 (1—0)

Metalul Rădăuți — Fruetcxport Foc
șani 2—1 (0—1)

Textila Buhuși — Rapid Mizil 2—0 
(2-0)

Locomotiva Iași — Viitorul Suceava 
1—0 (1—0)

Unirea Negrești — Flamura roșie 
Tecuci 1—l (1—0)

Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej— 
Petrolul Moinești 3—1 (2—0)

ETAPA VIITOARE: Textila Buhuși— 
Unirea Negrești; Petrolul Moinești— 
Victoria P. Neamț; Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej—Metalosport Galați;
Minobrad Vatra Dornei—Locomotiva 
lași; Rapid Mizil— Metalul Rădăuți; 
Truc taxport Focșani—Foresta Fălticeni; 
Viitorul Suceava—Flamura roșie Tecuci.

SERIA I
C.F.R. ROȘIORI — PROGRESUL 

BUCUREȘTI 0—0. Localnicii au ju
cat cu mai mult clan, au fost adesea 
primii la minge și — de ce să n-o 
spunem — avînd o mai bună legă
tură între compartimente au com
binat frumos punînd în pericol poarta 
apărată de Mîndru. Păcat însă că 
majoritatea acțiunilor lo>r nu au avut 
finalitate.

Cum a jucat Progresul ? De la în
ceput și pînă ia sfîrșit a jucat doar... 
apărarea, deoarece halfii Neacșu și 
Știrbei nu au alimentat cu pase uti
lizabile înaintașii, iar aceștia, cînd 
aveau mingea acționau fără o idee 
tactică. Introducerea în repriza se
cundă a lui Mafteuță, în locul lu« 
Știrbei și a lui Al. Constantinescu 
în locul lui Mafteuță în linia de atac, 
nu a îmbunătățit evoluția oaspeților.

TR. IOANIȚESCU
FLACĂRA MORENI — META

LUL BUCUREȘTI 2—0 (2—0). Joc 
de factură modestă. Scorul a fost 
deschis de Baku (min. 9). în min. 
36, după o combinație frumoasă între 
Lalu și Iofciulescu, ultimul a înscris 
majorînd scorul la 2—0. De remar
cat că în min. 84, antrenorul Blujdea 
a scos de pe teren pe Frîncu, pentru 
indisciplină. (Răsvan Săvulescu, 
co-resp.).

DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
— CEAHLĂUL P. NEAMȚ 3—2 
(2—1). Echipa bucureșteană a cîști- 
gat acest meci cu multe emoții, în
trucît nu a fost cu nimic superioară 
adversarei sale, ba dimpotrivă. For
mația oaspe a făcut un joc bun, ju
cătorii săi fiind mai totdeauna primii 
la minge. Dar ei au părăsit terenul 
învinși pentru că apărarea a făcut 
unele greșeli care i-au costat.

Au marcat : D. Ene (min. 19 din 
11 m), Dumitrescu (min. 21) și Iancu 
(min. 66) pentru Dinamo Viotoria, 
Bogdan (min. 39), Mangalagiu (min 
75) pentru Ceahlăul.

AMICALE
ȘTIINȚA CLUJ—U.T.A. 3—0 (1—0)

CLUJ, 12 (prin telefon). Echipele au 
arătat multă poftă de joc și au realizat 
faze spectaculoase, apltaudate. Știința a 
obținut victoria prin golurile marcate 
de Szabo (min. 5 și 79) și Adam (min. 
60) din penalti. U.T.A. a jucat bine în- 
cîmp, dar fără finalitate. Iată formațiile 
folosite :

ȘTIINȚA : G*aboraș (Moguț, Ringhea- 
nu) — Szoke, Mustețea, Pexa, Cîmpeasiu 
— V. Alexandru, , Oprea (Tarcu) — Pîcrvu- 
leț (S. Bretan), Marcu, Adam, Szabo.

U.T.A : Weichelt — Curuțiu, Bacoș, 
Șchiopu, Czako—Axente, Mețcas — 
Jac, Donciu, Floruț, Chivu (Igna).

în deschidere au jucat vetenanii celor 
două echipe : U.T.A. a întrecut pe Ști
ința Cluj cu 7—1 (5—0). Printre alții, la 
U.T.A. au jucat Dumitrescu III, Mercea, 
Kapas, Reinhardt, iar la Știința Cluj — 
dr. Luca, Muixteanu, V. Covaci, H. Mol
dovan, Avram, Cosmoc.

O. GUȚU -coresp.

RAPID EVOLUEAZĂ LA TIMI
ȘOARA ȘI LA ARAD

Liderul clasamentului, Rapid București, 
susține astăzi și mîine două jocuri ami
cale la Timișoara, și la Arad. Astăzi fot
baliștii feroviari întîlnesc pe știința Ti
mișoara, iar mîine pe U.T A.

SERIA SUD
Textila SI. Gheorghe — Electrica 

Fieni 0—0
Marina Mangalia — Electrica Cons

tanța 2—2 (2—2)
Tractorul Brașov — Dunărea Giurgiu 

4-1 (2—1)
Chimia 1 ăgăraș — S. N. Oltenița 

0—0
Flacăra Roșie București — l.M.U. 

Medgidia 1—0 (1—0)
Portul Constanța — Rulmentul Bra

șov 2—1 (2—0)
Meciul Metrom Brașov — Tehnometal 

București a fost aniînat.
ETAPA VIITOARE: S.N. Oltenița— 

Dunărea Giurgiu, Electrica Fieni— 
Flacăra roșie București, Electrica Cons
tanța—Metrom Brașov, l.M.U. Medgi
dia—Portul Constanța, Rulmentul Bra
șov—Chimia Făgăraș, Tehnometal 
București—Tractorul Brașov, Textila 
Sf. Gheorghe—Marina Mangalia.

Arbitrul R. Cocoi — Constanța a 
condus slab, dezavantaj înd ambele 
echipe.

C. DUMITRIU

METALUL TÎRGOVIȘTE — PO
IANA CÎMPINA 2—0 (0-0). Par
tidă desfășurată într-un ritm vioi, di
namic dar uneori cu durități. Cei 
care au deschis scorul au fost meta- 
lurgiștii, prin Constantin (mim. 55). 
Scorul este majorat prin Cruceru de 
la Poiana, autogol în min. 75. (Mișu 
Avanu — coresp.).

OLTUL RM. VÎLCEA — C.F.R. 
PAȘCANI 1—1 (0—1). Meci într-un 
singur sens, în care vîilcenii au avut 
24 ocazii clare de gol (culminate cu 
ratarea în min. 90, de la 2 m, a lui 
Tifirel), 14 comere și o neșansă din 
cale afară, împletită și cu lipsa unui 
atacant care să marcheze ! Oaspeții 
au jucat organizat în apărare, iar în 
atac, una din puținele acțiuni pe care 
le-au țesut, s-a soldat în min. 18 cu 
golul înscris de Atanasiu, cu larguil 
concurs al apărării vîlcene. Oltul a 
reușit să egaleze de-abia în min. 78 
prin Mihăilescu, care a transformat 
o lovitură de la II m. (D. Roșianu — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL BRĂILA - 
DINAMO BACĂU 2—1 (1 — 1). Jo
cul oferit de cele două echipe celor 
aproape 10 000 de spectatori nu s-a 
ridicat la nivelul așteptat. Echipa 
gazdă a meritat victoria deoarece a 
dominat mai mult. Dinamoviștii au 
atacat foarte rar și au obținut un 
goii dintr-o greșeală a apărătorilor 
echipei locale. Ău marcat : Zgarda» 
(min. 2), Militaru (min. 88), respec
tiv, Matei (min. 34). A arbitrat N. 
Ghelemen — Buc. (N. Costin — 
coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIIN
ȚA GALAȚI 1—0 (1—0). Rareori
am asistat la un meci de o mai scă
zută factură tehnică ! După fotbalul 
practicat ieri, cele două Științe pot 
fi declarate repetente. Amîndouă s-au 
întrecut în greșeli, au jucat la în- 
tîmiplare, golul marcat fiind un... auto
gol : în min. 24, Lucescu (Buc.) exe
cută o lovitură de corner, portarul 
gălățean Cîmpeanu prinde balonul 
dar îl scapă în poartă : 1—0. De re
marcat numărul mare de faulturi co
mise de oaspeți (în special de Ște- 
fănescu și Lupea), rămase nesancțio
nate de arbitrul C. Gheorghiță (Ba
cău), care a condus cu greșeli. (M. T.)

Iancu (Dinamo Victoria București) înscrie al treilea gol al echipei sale. 
(Fază din meciul Dinamo Victoria București—Ceahlăul P. Neamț, 3—2). 

Foto : V. Bagcac

SERIA VEST
C.F.R. Timișoara—Electromotor Ti

mișoara 7—2 (3—1)
Eiectroputere Craiova—Metalul Tr.

Severin 6—1 (3—0)
Muscelul Cîmpulung—Minerul Cîmpu- 

lung 0—0
Metalul Hunedoara — C.F.R. Caran

sebeș 5—0 (2—0)
Minerul Anina—Minerul Deva 1—1
Progresul Corabia — Victoria Călan

2—0 (1—0)
Progresul Slrchaia—Victoria Tg. Jiu 

2-1 (1-1)
ETAPA VIITOARE: C.F.R. Caran

sebeș—-Victoria Tg. Jiu, Minerul Cîm
pulung—Electro put ere Craiova, Meta
lul Hunedoara—Victoria Călan, Minerul 
Anina—Electromotor Timișoara, Meta
lul T. Severin—-Progresul Corabia, 
C.F.R. Timișoara—Progresul Strehaia, 
Minerul Deva—Muscelul Cîmpulung.

CLASAMENTUL
1. Dinamo Victoria Buc. 4 3 0 1 8—5
2. Progresul București 4 2 2 0 4—2
3. Constructorul Brăila 4 2 11 7—5
4—5. Flacăra Moreni 4 2 11 4—3
4—5. Metalul Tîrgoviște 4 2 11 4—3
6—8 C.F.R. Pașcani 4 12 1 5—5
6—8. Știința București 4 2 0 2 5—5
6—8. C.F.R. Roșiori 4 12 1 3—3
9. Metalul Buc. 4 2 0 2 6—9

10. Ceahlăul P. Neiamț 4 112 7—6
11—12 Dinamo Bacău 4 112 5—6
11—12* Oltul Rm. Vîlcea 4 112 4—5
13. Poiana Cîmpina 4 112 2—4
14. Știința Galați 4 0 13 1—4

ETAPA VIITOARE: Dinamo B 
«ău—Dinamo Victoria Buc. ; Co: 
structorul Brăila—Știința Bucureșt 
Metalul București—Metalul Tîrgov 
te ; Ceahlăul P. Neamț—Oltul R 
Vîlcea ; Progresul București—Poia 
Cîmpina ; Știința Galați—C.F.R. R 
șiori ; C.F.R. Pașcani—Flacăra M 
reni.

SERIA A Il-a
INDUSTRIA SlRMEI CÎMPIA TUR7 

—C.S.M. SIBIU 5—4 (4—2). Cei 4 0 
de spectatori, dintre care multi 
Sibiu, au asistat la un ioc "* am 
presărat cu multe faze de po*.;vă d 
care s-au marcat multe goluri, 
prima repriză gazdele au dominat c 
pios, apoi în partea a doua a par 
dei forțele au fost sensibil egale, 
chipele dominînd alternativ. Gol 
rile au fost înscrise de Radule 
cu (min. 28 și 42), Giosam (31), Hus 
(32 și 65), respectiv, Laufceag (7 
42 și 90) și Bîndeanu — autogol (71 
S-au remarcat Husar, Rădulescu, Bî 
deanu — de la gazde, Laufceag 
Comșa de la sibieni- Arbitrul M. R 
taru (Iași) a condus cu scăpări, 
fost mereu în... contrast cu semnaliz 
rile tușierilor

P. ȚONEA-coresp.
A.S. CUGIR—JIUL PETRILA 2- 

(0—2)- Meci de factură tehnică m 
destă. în prima parte gazdele au fo 
ceva mai active dar au greșit în I 
nalizări sau au ratat copilărește. 1 
min. 50 Serbau de la Jiul a fost el 
minat de pe teren pentru lovirea ii 
tenționată a adversarului. Au- ma 
cat : Flueraș (min. 52) de la g.,» 
și Peronescu (13 și 17), Martindvi 
(80) și Ivănescu — autogol (60). A 
bitrul V. Albert (Reșița) a condus s 
tisfăcător

M. VÎLCEANU—coresp-
GAZ METAN MEDIAȘ—ARIESt 

TURDA 1—0 (0—0). Publicul spectatr

SERIA NORD
Gloria Bistrița—Soda Ocna Mur»

0—0
Unirea Dej—Minerul Bihor 2—’

(1-0)
Minerul Baia Sprie—A.S. Aiud 3—. 

(2-1)
Olimpia Oradea—Sătmărcana 3—

(1-0)
Steaua roșie Salonta—Chimica Tîr 

năveni 1—0 (0—0)
Forestiera Sighctul Marmației—Mcta 

Iul Copșa Mică 0—2 (0—1)
Faința Sighișoara^—Progresul Rcghii

3—2 (3—1)
ETAPA VIITOARE: Sătmăreana— 

Forestiera Sighetul Marmației, Faianțe 
Sighișoara—Soda Ocna Mureș, Progr* 
sul Reghin—Chimica Tîrnăveni, Mine
rul Baia Sprie—Gloria Bistrița, A.S. 
Aiud—Olimpia Oradea, Minerul Bik 
Steaua roșie Salonta, Metalul Copșa 
Mică-^-Unirea Dej.



;a B

Campionatele republicane de ciclism pe pistă Rezultate scontate

?nt la această partidă mult aș- 
ită a plecat de pe stadion mulțu- 
doar în parte : echipa favorită a 
jat, dar jocul ei nu a fost de 
Iul categoriei ~
căzut în minutul 80 (Vușcan). 
bitrat corect St. Deac (București).

V. RÎȘNOVEANU—coresp.

B. Unicul gol

S.M. REȘIȚA—CLUJEANA 2—1 
). Joc viu disputat, în care am- 
formații au luptat cu multă 

are pentru victorie. Au înscris : 
teie (min. 31) și Kafka (60) pentru 
:a și Stanclu (18) pentru Glujea- 
A condus bine E. Bucșe (Sibiu).

I. PLĂVIȚIU—coresp.
S-A. TG. MUREȘ—MINERUL
V MARE 3—0 (1—0). Numeroși 
iâtori au aplaudat frumoasa per- 
anță a echipei locale, care prin- 

joc foarte bun, superior celui 
licat de băimăreni, a învins de- 
. Partida a început în nota de 
nare a Minerului dar, după pu- 
imp, inițiativa trece de partea gaz- 

oare în min. 35 deschid sco- 
«V ”;ko. După reluare, în min 
nureșenii măresc scorul la 2—0 
Lungu. în continuare Miner»' 

te o serie de greșeli, atît în a- 
re cît și în atac- permițînd ma
nilor să înscrie, din nou, în min. 
-rin Gyorfi. A arbitrat bine An- 
JRădulescu (București).

C- ALBU—coresp.

XGONUL ARAD—RECOLTA CA- 
3—1 (1—0). Victorie meritată a 
elor care au inițiat numeroase 
ni ofensive. Recolta Cărei a 
tat un joc modest, fără orizont, 
marcat : Sneilinger (min. 28), 
a (min. 48 din 11 m și min. 69), 
“ctiv, Haukler II (min. 84 din 
1).

ȘT- IACOB—coresp.
eciul MINERUL 
,D a fost amînat.

LUPENI—C.F.

CLASAMENTUL
•S.A. Tg. Mureș 4 3 0 1 6—1
Vagonul Arad 4 2 11 10— 7
* j Petrila 4 2 11 7—4
Stfinerul B. Mare 4 2 11 6—3

az metan Mediaș 4 2 11 4—3
td. sîrmei C. Turzii 4 2 11 10—10
S.M. Sibiu 4 2 0 2 9—9
.S.M. Reșița 4 2 0 2 4—7
F.R. Arad 3 111 3—4
iujeana 4 112 5—7
ecolta Cărei 4 112 6—10
iinerul Bupeni 3 1 0 2 2—3
4 Arieșul Turda 4 1 0 3 7—9

0 34 1

.R.

6
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2

Minerul Ba-
l A.S. Cugir
APA VIITOARE :

dare—C.S.M. Reșița, A. S, Cu- 
■Gaz metan Mediaș, Jiul Petrila 
dinerul Lupeni, Clujeana—A.S A. 
Mureș, C.F.R. Arad—Vagonul 

1, Arieșul Turda—Industria sîr- 
Cîmpia Turzii, C.S.M. Sibiu — 
lta Cărei.

PRONOSPORT
4 ARATA O VARIANTA CU 

REZULTATE
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urs Pronosport A 37 ți B 3 
i din 12 septembrie 1965.- r|.
Constructorul Br.—Din. Bacău 
C.F.R.Roșiori — progresul Buc. 
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A. S. Cugir — Jiul Petrila 
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A.S.A. Tg. Mureș — Minerul B.M. 1 
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• ÎNVINGĂTORII ULTIMEI ZILE: P. SOARE (STEAUA) LA VITEZA 
JUNIORI, ALEX. SOFRONIE (SSE 1) LA ADIȚIUNE DE PUNCTE JUNIORI 

Șl C. DUMITRESCU (STEAUA)’ LA SENIORI

Practic, campionatele 
republicane de ciclism 
pe pistă s-au încheiat 
ieri după-amiază pe ve
lodromul Dinamo. Ul
tima probă, cursa cu an
trenament mecanic (se- 
mifond) care se desfă
șoară joi după-amiază 
(faza pe Capitală în ca
drul concursului dotat 
cu „Cupa Steaua") și 
duminică (finala) este un 
adaos de ultimă oră... 
Probele clasice și-au de
semnat învingătorii. Și 
duminică după-amiază 
am avut — pentru prima 
oară în această săptă- 
mînă — senzația că asis
tăm, într-adevăr la cam
pionatele țării. Numărul 
de spectatori mult mai 
mare decît în zilele pre
cedente, prezența tele
viziunii, mai multă or
dine în incinta velodro
mului și disputele care 
au depășit nivelul obiș
nuit. în ceea ce privește 
spectaculozitatea, au 
concurat la asigurarea 
adecvat unei astfel de

Juniorii de categoria 
putat titlurile la viteză 
cu adițiune de puncte. 1 
l-a consacrat pe juniorul Paul Soare 
(Steaua) ca adevărat recordmen al 
întrecerilor tinerilor pistarzi. El a 
cucerit titlul învingîndu-și de o ma
nieră categorică adversarii și a re
coltat cu acest prilej a treia vic
torie din aceste campionate. Clasa
mentul arată astfel: 1. P. Soare
(Steaua) — campion al Republicii 
Socialiste România, 2. G. Negoescu 
(Steaua), 3. D. Dumitrescu (SSE 1), 
4. Gh. Juravie (Olimpia). La cursa 
cu adițiune de puncte Alex. Sofronie 
(SSE 1) ne-a furnizat o adevărată 
surpriză. El a luat — în stil de mare 
alergător — cursa pe cont propriu 
șt a acumulat puncte cît pentru... trei 
concurenți. Acest tînăr ciclist este 

o linie ascendentă. Cu puțin timp 
urmă el a cucerit locul 1 în proba 
contratimp pe șosea (la Brașov 

cadrul „Cupei regiunilor"), între-

adiliune deAspect diii

unui cadru 
întreceri.
I și-au dis- 
și la cursa 

Prima probă

în campionatele de handbal
MASCULIN, SERIA I

pe 
în 
de 
în
cîndu-1 pe Suciu la el acasă. Să-l 
vedem în continuare! Clasamentul 
final al probei: 51 de ture cu sprint 
la fiecare trei ture : 1. Alex. Sofronie 
(SSE 1) 67 p — campion al Republicii

Meciuri amicale de volei
BAIA MARE 12 (prin teleîon). — 

In localitate s-au disputat două jocuri 
amicale de volei intre formațiile mas
culine Minerul Baia Mare și Industria 
sîrmei Cîmpia Turzii. în prima par
tidă, care a avut loc sîmbătă, victo
ria a revenit — la capătul unui meci 
viu disputat și de bună calitate — 
echipei Industria sîrmei Cîmpia Turzii. 
Scor final : 3—2 (15—11, 9—15 11—15, 
15—13, 15—11). A doua zi cele două 
formații și-au disputat revanșa, ju- 
cînd 5 seturi chiar dacă victoria gaz
delor s-a conturat la sfîrșitul celui 
de al patrulea set. lată rezultatul 
tehnic : Minerul Baia Mare — Indus
tria sîrmei Cîmpia Turzii 4—1 (15—13, 
15—10, 11—15, 16—14. 18—16).

V. SÂSÂRANU
corespondent

desfășurarea probei 
puncte

Socialiste România, 2. G. Negoescu 
(Steaua) 26 p, 3. C, Grigore (Voința) 
18 p, 4. D. Bonjug (SSE 1) 15 p, 5. 
St. Cernea (SSE 1) 15 p, 6. N. Mari
nescu (Olimpia) 13 p, 7. Gh. Răceanu 
(CPB) 5 p, 8. Cr. Palade (Olimpia) 
3 p, 9. P. Soare (Steaua) 2 p, 10. M. 
Ornoiu (CPB) 2 p.

Proba cu adițiune de puncte pentru 
seniori (100 de ture cu sprint la fie
care trei ture), pe care telespectatorii 
au putut-o urmări în întregime, n-a 
avut un istoric prea bogat. Cei 29 
de alergători s-au tatonat la început, 
apoi au încercat cîteva acțiuni pur
tate însă cu mai puțină însuflețire. 
Doar „evadarea" cuplului Dumitrescu 
— Burlacu a fost ceva mai antre
nantă și — în final — eforturile de
puse de primul pentru asigurarea 
victoriei, C. Dumitrescu (Steaua) a 
reușit să-și adjudece și acest titlu, 
al patrulea în campionatele de ve
lodrom 1965. Clasament final: 1. C. 
Dumitrescu (Steaua) 57 p — campion 
al Republicii Socialiste România, 
2. Vasile Burlacu (Steaua) 51 p, 3. C. 
Baciu (Steaua) 32 p, 4. S. Duță 
(Steaua) 31 p, 5. N, Ciumete (Dinamo) 
27 p, 6. W. Ziegler (Dinamo). 23 p, 
7. I. Ardeleanu (Steaua) 23 p, 8. Ion 
Stoica (Steaua) 22 p, 9. D. Panaitescu 
(Steaua) 17 p, 10. Gh. Neagoe 
(Steaua) 17 p.

HRISTACHE NAUM

Steaua — Știința București 16—15 
(8—9). Numeroșii specia.ou prezenți 
sîmbătă după-amiază pe terenul Pro
gresul au avut prilejul să urmărească 
unul din cele mai frumoase meciuri 
disputate în ultima vreme. Timp de 
60 de minute cele două formații au 
jucat Intr-un ritm rapid, fazele spec
taculoase au abundat, iar răsturnă
rile de situații în evoluția scorului au 
contribuit din plin ca publicul să 
„guste" din tot ce are mai frumos 
handbalul. Steaua a început bine jo
cul, a condus în min.
a lăsat în continuare impresia că va 
cîștiga comod (min. 13:
14 : 6—3). La această situație, 
denții sesizează că în apărare adver
sarii lor „păzesc” mai bine semicer
cul și neglijează acțiunile de la 9 m. 
în consecință, Goran își „ia inima-n 
dinți" (în sfîrșit !) și face dovada că 
atunci cînd vrea poate fi un foarte 
periculos aruncător la poartă, 
scriind o „suită 
mai frumos ca 
naiul primei 
dențiilor. După 
joace la fel
Steaua, activă în atac, dar cu o apă
rare penetrabilă, are totuși meritul 
că se menține aproape, luptînd pen
tru egalare. în min. 34 (scor 11—9 
pentru Știința) în poarta echipei 
Steaua în Jo-cul lui Gh. Vasile intră 
Georgescu oare, prin cîteva inter
venții inspirate, redă „suflul” echipei 
sale. La Știința eforturile celor 5 
jucători de bază (Paraschiv, Goran, 
Gațu, Duca, Marinescu — dintre care 
numai ultimul a părăsit trrenul în 
min. 55 !) nu mai au vigoare și si
tuația se inversează : min. 45 : 13—12, 
min. 56 : 16—13 pentru Steaua. Cu o 
ultimă și frumoasă „zvîcnire” stu
denții mai încearcă egalarea în ulti
mele minute, fără însă să reușească. 
Au marcat : Gruia (6), Nodea (4), 
Martini (2), Oțelea (2), Cristian și 
Popescu pentru Steaua, Goran (8), 
Paraschiv (3), Duca (2), Gațu (2) pen
tru Știința. A condus V. Pelenghian.

(c. a.)
Știința Galați — Rafinăria Te- 

leajen 16—15 (9—6) ; Tractorul Bra
șov — Știința Timișoara 18—14 
(8—7) ; Voința Sighișoara — Dinamo 
Bacău 11—10 (5—7) ; Dinamo Bucu
rești — Dinamo Brașov 21—13 
(15—4). în general partida s-a des
fășurat în nota de superioritate a 
dinamoviștilor bucureșteni care 
făcut o frumoasă demonstrație

handbal în compania unor adversari 
cu posibilități modeste. Brașovenii au 
încercat unele acțiuni mai 
în repriza secundă. în final 
de valoare dintre cele două 
și-a spus cuvîntul.

MASCULIN, SERIA A

4 cu 3—0 și

5—2, min. 
stu-

în
de 6 goluri, unul 

celălalt. Așa încît, fi- 
repnize aparține stu- 
pauză ei continuă să 

de bine, în timp ce

au 
de

„Cupa Federației Române 
de Baschet “

Intrecerile finale ale echipelor 
masculine s-au încheiat cu victoria 
echipei selecționate București 1 
care nu a pierdut nici o partidă. 
Derbiul ultimei etape nu s-a ridicat 
la nivelul așteptărilor. Selecționa
tele București I (Dinamo) și Bucu
rești II (Steaua) au furnizat un joc 
echilibrat, dar lipsit de claritate, 
crispat.

In cadrul turneului nu s-au impus 
nume noi, dar s-a confirmat forma

ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE:
: - '-«-Str—

Veliștii bucureșteni și constănțeni și-au împărțit titlurile

excelentă a lui Dragoș Nosievici. El 
a înscris 120 din cele 297 de puncte 
marcate de selecționata hunedoreană 
și, secondat de Augur Atanasescu, a 
adus echipa pe un binemeritat loc 
trei.

Iată rezultatele ultimelor două e- 
tape. Etapa a IV-a ; Galați—Dobro
gea 72—52 (33—21); București II— 
Hunedoara 92—36 (42—16); București 
I — Cluj 89—49 (39—22). Etapa a 
V-a: 1
(20—32);
(30—27); București 
49—46 (25—20).

Clasament final:
2. București II; 3. 
Galați; 5. Cluj; 6. 
tian Popescu - coresp.).

Hunedoara—Galați
; Cluj—Dobrogea

I—București

48—47
73—60

II

1. București 
Hunedoara ;

Dobrogea. (Cris-
4.

hotărî te 
diferența 
formații

II-A

Rapîd București — C.S.M.S. Iași 
12—15 (6—5) ! Ieșenii au practicat
un joc bun din toate punctele de ve
dere și au obținut o prețioasă vic
torie în deplasare. Dar hotărîtoare 
în fixarea acestui rezultat a fost și 
comportarea echipei Rapid. Aceasta a 
început bine, a condus cu 2—0 și 
4—1 și lăsa impresia că nu-i va 
scăpa victoria. In continuare însă, 
bucureștenii nu s-au mai apărat cu 
aceeași atenție, iar în atac au ratat 
ocazii clare sau au grăbit finaliza
rea acțiunilor, pierzînd ușor mingea, 
în plus, după pauză, din cauza cî- 
torva decizii eronate ale arbitrului 
V. Cojocaru, au acționat nervos, pre
cipitat, făcînd greșeli de care au pro
fitat oaspeții, schimbînd scorul în fa
voarea lor. Principalii realizatori : 
Țipu 5 și Liviu Constantines-cu

(P-
Timișul Lugoj — Știința Tg.

reș 23—15 (11—7); Știința Petro
șeni — C.S.M. Reșița 12—11 (5—7); 
Metalul Copșa Mică — Voința Sibiu 
18—7 (7—2) ; Tehnometal Timișoa
ra — Cauciucul Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 15—14 (9—5).

7.
g-)
Mu-

FEMININ, SERIA A II-A

12—5 
unui 

Noua
drept

(4-2).
j oc mai 
echipă a 

una din

— S.S.E. Pe- 
Victorie clară 
variat și mai 
Progresului se 

principalele 
Au marcat : 
Oțelea 3 și 
și Cergbezan 
remarcat că 

cele șase lo-

Ga- 
Par-

CU

Progresul București 
troșeni 
datorită 
eficace.
anunță
competitoare ale seriei. 
Bogan și Zâne cîte 4, 
Florea, respectiv Kelner 
cîte 2 și Kelemen. De 
S.S.E. a ratat trei din
vituri de la 7 m de care a beneficiat.

Favorit Oradea — Spartac Con
stanța 7—4 (3—3); S.S.E. Buzău — 
Voința Sighișoara 6—9 (4—4) ; Con
structorul Timișoara — Știința 
lăți 4—5 (1—4) ; Știința Cluj — 
tizanul roșu Brașov, amînat.

★
în cadrul competiției dotată

„Cupa de toamnă" și rezervată e- 
chipelor feminine din seria I s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
seria I : Știința București — Con
fecția 6—4 (4—2). Meci anost, în
care studentele s-au impus doar în 
finalul primei reprize și la începutul 
celei secunde (min. 22: scor 2—2, min. 
30 : scor 6—2) ; Liceul nr. 4 Timi
șoara — Știința Timișoara 10—13 
(7—9), seria a II-a : Tractorul Bra
șov — C.S.M. Sibiu 9—4 (5—1), Vo
ința Odorhei — Mureșul Tg. Mu
reș 6—12 (1—7).

IN CAMPIONATUL
REPUBLICAN DE RUCB1

în etapa a XlV-a a campionatului 
republican de rugbi s-au înregistrat 
următoarele rezultate tehnice:
Steaua—Progresul 25—14 (16—3). 
Gloria—Dinamo 6—14 (3—11), 
Constr. — C.S-M.S. Iași 8—3 (8—0). 
Șt. Petroșeni—Farul C. 3—3 (3—O).' 
Rulmentul B.—Grivița R. 6—9 (6—6);
Știința Timișoara — Știința Cluj 

6—3 (3—3). '
Vom reveni cu amănunte în ziarul 
nostru de marți.

INSTANȚA, 12 (prin telefon). Ln 
rl portului Tomis, pe un vînt 
mic (gradul 3—4), dar favorabil, 

disputat întrecerile linale ale 
jionatelor republicane de iahting. 
nea excepțional de bună le-a per- 
concurenților să-și etaleze toa'.ă 

a cunoștințelor. Excepție au făcut 
regatele ultimei zile, de dumi- 

, în care vîntul a fost prea puter- 
și a jenat într-o oarecare măsură 
uta. Juriul concursului a hotărît 

anularea regatei a cincea, în- 
it primii sosiți nu s-au încadrat în 
’’’ prevăzut de regulament. Așa 
ace că au contat doar primele 
a regate. De semnalat, ca un as-

pect negativ, numărul mare de con
testații, fapt care a generat dificultăți 
deosebite în anunțarea rezultatelor. 
Iată clasamentele :

Clasa FINN : 1. M. Dumitriu (Pro
gresul București) 4 383 de puncte, 
campion republican pe anul 1965; 2. 
P. Svoboda (Progresul) 3 781 p; 3. 
G. Nicolicioiu (Marina Constanța) 
2 413 p.

Clasa SNAIP : 1. V. Popovici — T. 
Doctor (Progresul) 4 919 p, campioni 
republicani pe anul 1965 ; 2. V. Geles 
— M. Carapancea (Știința Buc.) 3 743 
p ; 3. L. Predescu — M. Iordache (Pro
gresul) 3 664 p.

Clasa F.D.: 1. Ion Alexandru — D.

Ene (Centrul F.R.S.N. Constanța) 2 722 
p, campioni republicani pe anul 1965 ; 
2. V. Costescu — D. Ciomîrtan (Ști
ința) 1 943 p ; 3. M. Culică — D. 
Nicolescu (Centrul F.R.S.N.) 1 819 p.

Clasa STAR: 1. N. Calcan — N. 
Navasart (Marina Constanța) 4 720 p, 
campioni republicani pe anul 1965; 
2. I. Naum — Gh. Lungu (Progresul) 
2 738 p; 3. P. Mânu — O. Tomiuc 
(Progresul) 2 461 p.

Clasamentul pe echipe : 1. Progre
sul București 26 624 p ; 2. Marina
Constanta 14 324 p ,- 3. Știința Bucu
rești 13 450 p.

Cu ocazia împlinirii a 75 de ani 
de la moartea poetului VASILE ALECSANDRI 

Direcția rețelei cinematografice și difuzării filmelor 
prezintă la cinematografele:

PATRIA, BUCUREȘTI ȘI MODERN
FILMUL DOCUMENTAR

L. BRUCKNER 
coresp.

99MIRCEȘTII ÎN PASTEL"



Atieții români au câștigat detașai 
cea de a XXIV-a ediție a Jocurilor Balcanice

(Urinare din pag. 1)

lungime: 1. Viscopoleanu (R) 6,35, 
2. Iorgova (B) 6,30, 3. Potoroacă (R) 
5,90.

Duminică, stadionul din vecinătatea 
golfului Pireu a fost aproape plin. 
Peste 55 000 de spectatori au fost 
martorii unor întreceri interesante, 
viu disputate și de un bun nivel teh
nic. Reprezentanții noștri s-au stră
duit din răsputeri să-și mențină avan
tajul de puncte acumulat, în timp ce 
atletii bulgari și iugoslavi au făcut 
totul pentru a reduce ceva din han
dicap. Dar, sportivii români, luptind 
admirabil, au reușit să termine între
cerea victorioși și să cîștige 16 din 
cele 35 de cupe oferite campionilor 
balcanici. Este cel mai mare număr de 
titluri cucerit vreodată de atieții noș- 
tri. Este un frumos succes, viu co
mentat în capitala Greciei, care-i obli
gă pe sportivii noștri să se pregăteas
că, în continuare, la fel de serios 
pentru apropiatele întîlniri cu echipa 
masculină a Italiei (la Neapoie), cu 
Norvegia (la bărbați) și Cehoslovacia 
(la femei) de la Timișoara.

Iată acum rezultatele din ziua a 
IlI-a: 200 m: 1. Zamfirescu (R) 21,5. 2. 
Gluhcev (B) 21,8, 3. Georgopoulos (G)
21.8, 4. Karasi (I) 21,8, 5. Pavlovici
(I) 22,2, 6. Tudorașcu (R) 22,4; 400 
m : 1. Kovaci (I) 46,9, 2. Regukos (G) 
48,4, 3. Vălcev (B) 48,5, 4. Bosnar (l) 
48,7, 5. Mihailidis (G) 48,7, 6. Gurkov 
(B) 49,0; 5 000 m: 1. Barabaș (R)
14:21,2, 2. Vazici (I) 14:21,6, 3. Korica 
(I) 14:23,0, 4. Mustață (R) 14:23,4, 5. 
Virvilis (G) 14:31,0, 6. Dalkîlic (T) 
14:48,4; 110 mg: Lazaridis (G) 14 6,
2. Bojinov (B) 14,7, 3. Suciu (R) 14,8, 
4. Petrușici (I) 14,9, 5. Marsellos (G)
14.9, 6. Jurcă (R) 15,1 ; 4x400 m : 1.
Iugoslavia 3:13,9, 2. Bulgaria 3:14,2,
3. România 3:15,0, 4. Grecia 3:20,9, 5.
Turcia 3:22,3; triplu: 1. Stoikovschi 
(B) 16,24, 2. Ciochină (R) — accidentat 
15,79, 3. Viscopoleanu (R) 15,47, 4. 
Musiadis (G) 15,35, 5. Kateris (G)
15,32, 6. Gurgușinov (B) 15,23; pră
jină: 1. Papanikolau (G) 4,80, 2. Ara- 
povici (I) 4,80, 3. Leșek (I) 4,60, 4. 
Hlebarov (B) 4,60, 5. Astafei (R) 4,40, 
6. Hristov (B) 4,20, 7. Savin (R) 4,20; 
disc: 1. Artarski (B) 53,70, 2. Tsaka- 
nikas (G) 53,70, 3. Naghi (R) 52,27,
4. Rakici (I) 52,13. 5. Damianov (B)

51,13, 6. Sălăgean (R) 50,72; 
400 m : 1. Petniaric (I) 55,3, 2.
(R) 56,2, 3. Maricici (I) 57,3, 
(B) 57,8 5. Cheșu (R) 58,2, 6. Lugova 
(B) 58,6; 80 mg: 1. Kerkova (B) 11,1,
2. Iliută (R) 11,4, 3. Anghelescu (R) 
11,6, 4. Buranj (I) 11,7, 5. Jocici (I) 
11,9, 6. Petcova (B) 11,9; 4x100 m : 
1. Iugoslavia 46,8, 2. România 47,1,
3. Bulgaria 47,2, 4. Grecia 49,9 ; înăl
țime : 1. Balaș (R) 1,75, 2. Pulici (I) 
1,65, 3. Blagoeva (B) 1,65, 4. Mrinjec 
(I) 1,60, 5. Stoenescu (R) 1,55, 6. Di
mitrova (B) 1,55; suliță: 1. Peneș (R) 
51,19, 2. Cirkovici (I) 50,61, 3. Arsova 
(B) 49,27, 4. Diaconescu (R) 48,46, 5. 
Ivanova (B) 44,86, 6. Urbancici (I) 
43,95; pentatlon: 1. Varbanova (B) 
4440, 2. Dimitrova (B) 4258, 3. Pân
dele (R) 4232, 4. Focici (I) 4067, 5. 
Vintilă (R) 4061, 6. Sasaianis (G) 
3917 p.

CLASAMENTELE GENERALE : Băr
bați : 1. Republica Socialistă România 
168,5 p, 2—3. Bulgaria și Iugoslavia 
126 p, 4. Grecia 86,5 p, 5. Turcia 14 p; 
femei: 1. Republica Socialistă Româ
nia 100 p, 2. Bulgaria 81 p, 3. Iugo
slavia 76 p, 4. Grecia 9 p, 5. Turcia 
0 puncte.

FEMEI : 
Petrescu 
4. Ilieva

Cristina Balaban (1:11.0 la 100 m spate) — performera

(Urmare din pag, 1)

talul de opt), „saltul" tinărului Gavril 
Moraru la 200 m spate, recordul Ancăi 
Andrei la'200 m mixt, dar și rezultatele 
sub posibilități ale lui t’l. Moraru (400 
m liber), T. Șerban (200 m spate) și 
A. Șoptereanu, învins la 100 in bras 
de D. Kinzel.

întrecerile cclci de a doua zil<ș au 
debutat cu o nouă victorie românească. 
A. ȘoptâreanU a fost mai precaut de 
data aceasta in proba dc 200 m bras 
luînd — după două lungimi — un a- 
vantaj pe care D. Kinzel nu l-a mai pu
tut "recupera.

Cum era de așteptat, cursa de 400 
m liber feminin a constituit punctul de 
atracție al programului; Dc la 
IPanke, Zimmermann, Kocendova 
laban pornesc puternic și merg 
ton compact pînă la 200 tu. De la 
distanță Jutta Wanke accelerează 
se desprinde ușor și cfștigă sigur în 
timp ce Balaban — resimțind eforturile 
depuse ieri — cedează teren.

Cu rezultate surprinzătoare s-a încheiat 
proba de 1500 m liber. Pc primele 10 
lungimi Veljko Rogusici și UI. Moraru 
merg „cap la cap“. Apoi, iugoslavul în
cepe să se distanțeze în timp ce VI. Mo
raru rămlne din cc în ce mai mult. Spre 
surprinderea generală, alți doi români, 
Gavril Moraru și Nicolae Tat vin pu
ternic din urmă și, pe ultima sută, îl și 
depășesc pe campionul țării noastre. 
După Rogusici (18:25,3), cronometrorii 
au înregistrat în ordine pe G. Moraru 
cu 18:42,5 — nou record republican (v. 
rec. 18:42,9) și pe N. Tat cu 18:51,5, în 
timp ce UI. Moraru sosește „ca la pa
radă" pe locul IV (I). Mai sini de sub
liniat noile recorduri republicane reali
zate dc D. Naghi (2:28,0 Ia 200 m 
mixt), Z. Giurasa (1:07,8 la 100 m spate 
juniori) și ștafeta de 4x100 ni mixt fe
minin a României (4:57,8).

Rezultate tehnice — ZIUA I : 100 m 
liber (f): 1. MARIA KOCENDOVA
(R. S. Cehoslovacă) 1:03,5 — nou re
cord, 2. Eva Szentessy (R.P. Ungară) 
1:04,0, 3. Ingrid Ungur (România) 
1:04.7 — nou record; 400 m liber (m): 
1. W. FRISCIIKE (R.D.G.) 4:29,2. 2.
S. Dijakovici (R.S.F. Iugoslavia) 4:29,2,
3. V. Rogusici (R.S.F.I.) 4:31,7, 100 m 
spate (f): 1. CRISTINA BALABAN
(Rom.) 1:11,0 — nou record, 2. Pe
tra Ncrger (R.D.G.) 1:14,2, 3. Anca 
Trohani (Rom.) 1:16,3; 100 m bras (m):
1. D. KINZEL (R.D.G.) 1:12,7, 2. A.
Șoptcreanu (Rom.) 1:13,4, 3. A.
Schmaltzcr (Rom.) 1:14,9; 100 m fluture 
(V): 1. INGE RENNER (R.D.G.) 1:12,7,
2. Tana Fricova (R.S.C.) 1:13.1. 3. 
Nicoleta Bărbulescu (Rom.) 1:14.8 ; 
200 m. spate (m): 1. V. RESCI1 (R.D.G.) 
2:24.4, 2. G. Moraru (Rom.) 2:27.5. 3.
T. Șerban (Rom.) 2:28.7; 100 m bras
(f): 1. SUSANNE GRIMMER (R.D.G.) 
1:20.4, 2. Eva Schmidtova (R.S.C.) 
1:20.8 — nou record. 3. Maria Brandi 
(R.P.U.) 1:23.0; 200 m mixt (£): 1. 
...... .. ZIMMERMANN (R. D. G.)

2. Eva Szentessy (R.P.U.) 
3. Ana Boban (R.S.F.I.)

Ilie Năslase învingător in turneul de tenis de la Varna
SOFIA 12 (Agerpres). — La Varoa 

s-a încheiat turneul international de 
tenis, la care au participat 30 de 
concurenți din 8 țări. Proba de sim
plu bărbați a fost cîștigată de re
prezentantul țării noastre Ilie Năs-

tase, învingător 
jucătorul 
trei s-a 
Perechea 
pat locul

în meciul final cu 
maghiar Varga. Pe locul 

clasat cehoslovacul Laudin. 
Năstase—Dumitrescu a ocu- 
doi la dublu bărbați.

Bulgaria 3-1
(15-12, 14-16, 16-14, 15-12) sseară, 
în prima etspă a „Cupei mondiale" 

la volei

România

— la 
a tn- 

MON-

această

în capitala Polo- 
se întrec echipele 

Uniunea Sovietică. 
Polonia ; la Szcze-

Duminică seara, în Polonia 
Varșovia, Szczecin și Mielec — 
ceput prima ediție a „CUPEI 
DIALE" la volei masculin.

Așa cum am mai arătat, la
competiție au fost invitate 12 dintre 
cele mai puternice reprezentative din 
patru continente, 
niei, la Varșovia, 
din prima serie : 
Ungaria, Franța și
cin au loc jocurile gruoei a Il-a la 
care participă Iugoslavia, Olanda, Ce
hoslovacia și R.D. Germană ; în sfîr- 
șit, la Mielec se desfășoară partidele 
din ultima serie, fiind grupate aci 
formațiile României, Bulgariei, Japo
niei și Mexicului.

în primul meci susținut la Mielec, 
sportivii români au avut o compor
tare frumoasă, învingînd formația 
Bulgariei cu 3—1 (15—12, 14—16,
16—14, 15—12). Echipa noastră a fo
losit următorii jucători : Derzei, Gri- 
gorovici, Schreiber, Szocs, Coste, 
Ozum, Tîrlici, Udișteanu, Iorga, Bar
ta, Papugiu și Stoian.

Iată și alte două rezultate î';n ce. 
lelalte serii, primite aseară, Ia ' ’G 
derea ediției, prin telex, de la .e- 
dacția ziarului varșovian „Przeglad 
Sportowy” : R.D. Germană — Olan
da (disputat la Szczecin) 3—0 (10, 9, 
3) ; Ungaria — Franța (disputat la 
Varșovia) 3—1 (15—13, 16—14, 12—" 
15, 15—10).

Francisc Boia-campion balcanic la lupte libere
(Urmare din pag: 1)

început 
și Ba- 

în plu- 
această 
ritmul,

După o cursă foarte frumoasă, Cristina 
cronometrate indicînd 1:11,0 — nou

3. Maria Kocendova (R.S.C.) 5:06,2, 4. 
Cristina Balaban (Rom.) 5:08,7: 100 
m liber (m): 1. L. IACZO (R.P.U.) 
57,2, 2 L. Szcmel (R.P.P.) 57,4, 3. V. 
Frischke (R.D.G.) 57,6; 200 m bras (f): 
’ EVA SCHMIDTOVA (R.S.C.) 2:56,2,

Susanne Grimmer (li.D.G.) 2:56,8, 
Maria Brandi (R.P.U.) 2:59,9;_ 100 
spate (in): * "

1:06,0, * ~
3. Z. 
record 
1. D.
Frischke (R.D.G.) 1:03,1, 3. G. Csaba 
(R.P.U.) 1:03.6; 1500 m liber: ‘ ”
ROGUSICI (R.S.F.I.) 18:25,3,
Moraru (Rom.) 18:42,5 — nou record, 
3. N. Tat (Rom.) 18:51,5, 4. VI. Mo
raru (Rom.) 19:13,0; 200 m mixt (m): 
I. L. IACZO (R.P.U.) 2:23,2, 2. D. 
Bcscn (R.D.G.) 2:25,0, 3. L. Csaba 
(R.P.U.) 2:25,2, 4. V. Rogusici
(R.S.F.I.) 2:27,5, 5. D. Naghi (Rom.) 
2:28,9 — nou record; 4x100 m mixt

1.
2.
3.
m

2. T.
Giurasa 
juniori 
BESEN

1. V. RESCH (R.D.G.) 
Șerban (Rom.) 1:06,7, 
(Rom.) 1:07,8 — nou 

II; 100 ni fluture (ni): 
(R.D.G.) 1:01,2, ’ ”2. V.

1. V.
2. G.

Balaban atinge 
record republican

peretele de la sosire,

Foto : A. Neagu
Germană 4:57,5, 2. 

N.
m

IIF.LGA
2:40,0, 
2:42,2,
2 52,2, 4. Anca Andrei (Rom.) 2:54,3 
— nou record de copii:

ZIUA A Il-a: 200 m
1. A. ȘOPTEREANU
2. D. Kinzel (R.D.G.) 2:44,5, 3.
Soos (Rom.) 2:44.6; 400 m liber (f):
1. JHTTA WANKE (R D.G.) 5:03,8,
2. Helga Zimmermann (R.D.G.) 5:06,2,

bras (in) :
(Rom.) 2:42,1, 
‘ ‘ A.

(f): 1. R. D.
România (C. Balaban, G. Manafu, 
Bărbulescu, l. Ungur) 4:57,8; 4x100 
mixt (in); 1. R. D. GERMANA 4:20,7, 
2. R. P. Ungară 4:29,1. Echipa Româ
niei a fost descalificată.

Sărituri de la platformă (in): 1. I 
CANEA (Rom.) 146,28 p, 2. P. Dccu- 
seară (Rom.) 137,64 p, 3. Gh. Un- 
gureanu (Rom.) 131,63 p; trambulină 
(m) : 1. 1. GANEA (Rom.) 147,68 p, 
2. P. Decuseară (Rom.) 140,48 p, 3. T. 
Bauer (R.S.C.) 128,81 p; Sărituri de la 
platformă (f): 1. BOGUSLAWA MAR- 
CINOWSKA (R.P.P.) 88,71 p, 2. Mi
lena Duhkova (R.S.C.) 80,56 p, 3. Me
lania Treistaru (Rom.) 80,36 p: 
trambulină (f) : I. B. MARCINOWSKA 
(R.P.P.) 121.00 p, 2. M. Treistaru
(România) 111,94 p, 3. M. Duhkova 
(R.S.C.) 108,60 p.

GH. NICOLAESCU
AD. VASILIU

goriei. Situația se complică. Toți trei 
luptătorii de la această categorie, inclu
siv Boia, au acumulat același număr 
de puncte (fiecare cu cîte o înfrîngerc) 
și rezultatul urma să fie decis de cin- 
tar. Locul I revine reprezentantului 
nostru Francisc Boia, mai ușor cu 1 kg. 

Dar. una caldă și una rece! După 
victoria lui Boia 

foc. Ștefan 
învins la puncte 

ratind astfel locul 
randamentul aștep- 
care Ic-a susținut, 
și dus Ia parter.

Categ. 57 kg: 1. Sezink (T'iircia). 2. ' 
Savov (Bulgaria), 3. N. Cristea (Ro- 
mânia) ;

una caldă și 
20 de minute de la 
intră în vestiar, supărat 
Stîngu, care fusese 
de
II. 
tat 
s-a 
N.

Ylmaz (Turcia), 
Stîngu nu a dat 
în meciurile pe 
lăsat ușor prins
Cristea, care reușește doar un meci 

egal cu Hasan (Turcia), pierde și el 
un „cîntar" care putea să-i asigure 
locul I.

In general, nu putem spune însă că 
sportivii noștri la „libere" nu s-au 
„mișcat" pe salica, dar menționăm că 
ei puteau obține rezultate mult mai 
bune dacă nu s-ar fi lăsat intimidați 
de unele nume sonore ale unor adver
sari.

Categ. 63 kg: 1. Todorov (Bulgaria), 
2. Cabanli (Turcia), 3. Pancios (Gre
cia);

Coleg. 70 kg: 1. Vîlcev (BulgawaJțj^H 
2. Arly (Turcia), 3. I’oalelungi (llo-'' 
mânia) ;

Categ. 78 kg: 1. Atahay (Turcia),
2. Dermcngiev (Bulgaria), 3. K.azanidis 
(Grecia) ;

Categ. 87 kg: 1. FRANCISC BOI.A 
(ROMANIA), 2. Gardjcv (Bulgaria), 3. 
Gungor (Turcia) ;

Categ. 97 kg: 1. Mustafov (Bulgaria), 
2. Topcin (Turcia), 3. Ciorac (Iugo
slavia) ;

Categ. grea: 1.
2. Ylmaz (Turcia), 
mânia ).

Kostov (Bulgaria).
3. Șt. Stingu (Ro-

y . -
CLASAMENT:
Categ. 52 kg: 1. Baev (Bulgaria), 2. 

Dimovschi (Iugoslavia), 3. Ccazicl 
(Turcia) ;

CLASAMENTUL PE NAȚIUNI: 
Bulgaria 37 p, 2. Turcia 32 p, 3. T. 
mânia 20 p, 4. Iugoslavia 15 p 
Grecia 14 p.

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE 

PENTRU „CUPA EUROPEI" 
LA ATLETISM

Pe 
Și

STUTTGART, 12 (Agerpres). — 
un timp nefavorabil, cu ploaie 
vînt, s-au disputat sîmbătă și dumi
nică întrecerile finale ale competiției 
masculine de atletism pentru „Cupa 
Europei". Trofeul a fost cîștigat de 
echipa U.R.S.S., care a totalizat 86 
puncte, urmată în clasament de se
lecționatele R. F. Germane 85 puncte, 
R. P. Polone și R. D. Germane cu cîte 
69 puncte, Franței 60 puncte și An
gliei 48 puncte. Iată cîteva rezultate : 
100 m — Dudziak (R. ~ 
110 mg. 
1 500 m 
400 mg. 
greutate 
19,f9 m ; 400 
Polonă) 45,9; 
39,4; ciocan
67,70 m ; înălțime — Brumei (U.R.S.S.) 
2,15 m ;
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
sosit pe 
30:38,4);

Germană) 1:50,3; disc — Begier 
(R. P. Polonă) 58,92 m ; 5 000 m —- 
Norpoth
3 000 m
8:41,0;
82,56 m.

(R. F. Germană) 14:18,0; 
obst. — Kudinski (U.R.S.S.) 
suliță — Lusis (U.R.S.S.)

două runde înainte de ter- 
turneului international de

P. Polonă) 10,3; 
(U.R.S.S.) 13,9; 
(R.F.G.) 3:47,4;
(Franța) 50,0; 

(U.R.S.S.)

Mihailov
Tuemler

Poirier
Karașev

m — Badenski (R. P. 
4x100 m — U.R.S.S.
— Klim (U.R.S.S.)

• Cu 
minarea 
șah de la Soci, în clasament continuă 
să conducă marele maestru sovietic 
Boris Spasski cu 9*/2 puncte, urmat 
la un punct distantă de Unzicker 
(R. F. Germană). Partida dintre cei 
doi fruntași ai clasamentului, dispu
tată în runda a 13-a, 
la mutarea 24-a.

s-a dat remiză

fotbal Interna- 
a sosit sîmbătă 

vederea

® Echipa de 
zionale Milano 
la Buenos Aires în 
meciului retur cu Independiente 
pentru „Cupa Intercontinen
tală". întîlnirea va avea loc 
miercuri 15 septembrie.

lungime 
7,87 m;
28:42,2 
ultimul 
800 m

— Ter-Ovanesian 
10 000 m — Dutov 
(francezul Jazy a 
loc cu timpul de 
— Kemper (R. F.

ATLETELE POLONEZE ÎNVINSE 
LA LUBECK

LUBECK, 11 (Agerpres). — într-un 
meci international de atletism desfă-

șurat în localitate, echipa feminină a 
R. F. Germane a învins cu scorul 
de 61—56 puncte echipa R. P. Polone. 
Iată rezultatele mai importante : 100 m 
— Klobukowska (R.P.P.) 11,2; 400 m 
Linz (R.F.G.) 56,5; 80 mg. — Schell 
(R.F.G.) 10,6; suliță — Gerhards 
(R.F.G.) 53,69 m ; 800 m — Gleichfeld 
(R.F.G.) 2:08,3; lungime — Hoffman 
(R.F.G.) 6,07 m; înălțime — Hans 
(R.F.G.) 1,64 m; 4x100 m — Polonia 
45,0. Recordmana mondială în proba 
de 100 m plat, poloneza Irena Kir- 
szenstein, a evoluat la săritura 
lungime, ocupînd locul trei cu 5,98

FINALA LA FOREST HILLS : 
SANTANA — DRYSDALE

în
m.

de• Tradiționala competiție 
înot-fond „Maratonul Nilului", 
disputată la Alexandria, a fost 
cîștigată la categoria profesio
niști de egipteanul Havafi 
Mahmoud în 9h55:57,0, care l-a 
învins pe italianul Giulio Tra- 
vaglio. Proba feminină a fost 
dominată de olandeza Judith 
de Nijs, cronometrată în 
10h30:00,0. La amatori a ter
minat victorios egipteanul 
Bacha — 10h35:04,0.

în sferturile de finală ale campio
natelor internaționale de tenis ale 
S.U.A., de la Forest Hills, spaniolul 
Santana l-a învins cu 6>—3, 9—7, 
6—1 pe Palafox (Mexic). Jucătorul 
de culoare Arthur Ashe (S.U.A.) a 
dispus surprinzător de Roy Emersogj ‘ 
(Australia) cu 13—11, 6—4, 10—12? 
6—2. în semifinale: Drysdale — 
Osuna 6—3, 4—6, 6—4, 6—1 ; 
tana — Ashe 2—6, 6—4, 6—2, 
Iată rezultatele înregistrate în 
finalele probei feminine: Billy 
Mofitt (S.U.A.) — Maria Bueno 
zilia) 6—2, 6—3; Margaret Smith, 
(Australia) — Nancy Richey (S.U.A.) 
6—2, 6—2.

San- 
6—4. 
semi-
Jean 
(Bra-

• La Praga s-a disputat în- 
tîlnirea internațională de hand
bal dintre echipele selecționate 
ale R. S. Cehoslovace și R. F 
Germane. Gazdele au oblinut 
victoria cu scorul de 14—11 
(7-5).

4 Redacția și administrația: sfr. Vaslle Conta or. !6. telefon II 10 05. Interurban 72 $1 286. Telex: sportrom bun. 180 Tiparul: L P. .Informația", str Brezolanu 23—25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI; I lună; 6.50 lei; 3 luni: 19,50 lei; 6 luni: 39 lei ț I an : 78 lei.

■ •’r i


