
lorin Gheorghiu - 
entru a V-a oară
pn de sah al Românieir »

l rundă a campionatului repu- 
c șah nu mai putea produce 
ri esențiale în configurația cla-

liliii. De aceea, marea majoritate 
tcipanților, obosiți se pare, de 
I săptămînî intense de întrecere, 
lezat la masa de joc cu intenția 
I de a consemna cit mai curînd 
I Ceea ce s-a petrecut în mai pu- 
[o oră și jumătate în 9 partide: 
I— Ciocîltea, Giinsberger — Vais- 
[uză — Ungureanu Neamțu—Par* 
ititelu—Reicher, D rimer—Gavrilă, 
hiu—Soos, Voiculescu—Botez și 
—Șuta. O singură partidă 9*a 
rit pînă noaptea tîrziu, aceea din- 
pzd și Ghițescu. Drozd a atacat 
îput dar Ghițescu s-a apărat cu 
rece, a trecut la contraatac și a

lei campionatul s-a terminat, Ma- 
Imaestru internațional FLORIN 
iRGlilU devine pentru a V-a oară 
In (de trei ori consecutiv) — per- 
piă record în istoria întrecerii.
I clasamentul final: 1. FI. Gheor- 
h % p, 2. C. Vârtos 12% P> 3—4. 
Inner, Th. Ghitescu lll/2 p, 5. A. 
ui p, 6—8. V. Voiculescu, T. Stan- 
I. Ciocîltea 10\/2 p, 9. A. Gunsber- 
p p, 10—14. M. Nacu, 8. Soos, 
pcs, S. Neamtu, Gh. Mililelu 9i/2

Em. Reicher 8 p, 16—18. E. Un- 
i/i, N. Suta, V. Vaisman 7% p, 
A. Gavrilă 6% P, 20. C. Drozd

na si Dinamo București continuă să fie neînvinse
> »

în campionatul masculin de handbal

~u jucători de la Universitatea lliicurești nu-l pot opri pe Gruia (Steaua) 
să tragă și să înscrie un nou gol.

Foto: Tr. Ceorgescu
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MASCULIN, SERIA I
diversitatea București — Steaua 
j-15 (5—10). Așteptată cu un deose- 
lUteres (dovadă numărul extrem 

mare de spectatori care au luat loc 
bătă după-amiază în tribunele 
nului de la stadionul Tineretului) 
tida dintre aceste două formații 
itașe ale handbalului românesc 
satisfăcut numai în parte. Și a- 
sta pentru că doar Steaua s-a 
iportat bine, ridieîndu-se — mai a- 
în prima repriză — la nivelul exi- 
țelor pe care le au toți iubitorii 
stui sport fată de formațiile si
te în fruntea clasamentului. Dor-
i să cîștige această întîlnire, jucă-
ii de la Steaua au început jocul 
run ritm rapid, fără ca iuțeala cu 
■e acționau să-i facă să greșească
prea multe ori. Foarte mobili și a- 

iti în defensivă, învingătorii de sim
tă au realizat numeroase contra- 
icuri și. cînd a fost cazul, au conr 

jj—frumos, finalizînd fie prin pivoți, 
prin șuturi de la distantă. In tot 

>t timp Universitatea a dezamăgit, 
niițînd multe greșeli în apărare,ju-
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JOCURILE BALCANICE
Romania — pe primul loc în clasamentul pe echipe

CÎȘTIGAT 13 TITLURI DE CAMPIONI
tri au luptat eu dîrzenie pentru fiecare 
punct și obținîml cîteva victorii impor
tante (ZAMFIRESCU, VAiVlOȘ, CIO
CHINA) au reușit totuși să inverseze 
situația. După părerea noastră, „tno-

• SPORTIVII NOȘTRI AU
SARAJEVO 18 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). Duminică sea
ra pe stadionul Koșevo s-au încheiat 
întrecerile ediției a XXV-a jubiliare a 
Jocurilor Balcanice de atletism, dis
putele ultimei zile au consfințit vic
toria echipei noastre masculine. Diferența 
de puncte cu care au cîștigat băieții a 
permis reprezentativei României să ocu
pe primul loc și în clasamentul general. 
Dar, cu cîte emoții !

Este evident că sportivii români n-aii 
fost, la această balcaniadă, în cea mai 
bună formă a lor și, în plus, din for- 

BĂRBAȚI :
CLASAMENTE

1. ROMANIA 148,5 p
2. Bulgaria 141 P
3. Iugoslavia 134 P
4. Grecia 65,5 P
5. Turcia 31 P
EMEI :

1. Bulgaria 88 P
2—3. România 86 P

Iugoslavia 86 P
4. Grecia

1 r'VFD /ir •
1 P

1 lilN ;
1. ROMANIA 234,5 P
2. Bulgaria 229 P
3. Iugoslavia 220 P
4. Grecia 66,5 P
5. Turcia 31 P

cînd în general ca o formație nesu
dată încă și în cadrul căreia sînt 
handbaliști care nu-și cunosc bine... 
lecția. Anihilarea lui Hnat în atac 
a redus echipa studențească la tăcere. 
Dacă la aceasta adăugăm și forma 
bună a portarului Dincă (Steaua) vom 
putea înțelege mai ușor cum de a fost 
posibil ca echipa Steaua să conducă 
cu 7—1 (min. 20) și cum s-a putut 
ca Universitatea să înscrie primul gol 
în minutul 15! In repriza secundă, 
Steaua lipsită de aportul lui Oțelea 
(accidentat în ultimul minut al pri
mei reprize) nu a mai manifestat si
guranță în apărare și, în plus, Uni
versitatea a „legat" mai mult jocul, 
astfel că partida a fost — în această 
parte — ceva mai echilibrată. Dar, 
rezultatul final nu a mai putut fi 
influențat, deoarece — cu toată reve
nirea — Universitatea nu a avut ca
pacitatea fizică și tactică de a depăși

CĂLIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

col, fiind 
trecută), 
sîinbătă, 
România 
tuația în 
răsturnată.

mație au lipsit — accidentați — o 
serie de atleți de bază (Bloțiu și So- 

de altfel cîșligători la ediția 
După terminarea probelor de 
Iugoslavia 
93,5 p și 
clasament
Duminică,

avea 100 p, 
se părea că 

nu mai putea 
însă, atlcții r

SKOPLJE, 18 (prin telefon). — A 
patra ediție a campionatului balcanic 
la baschet feminin s-a încheiat aseară 
cu victoria echipei Bulgariei. Reprezen
tativa României s-a clasat pe locul al 
doilea, pe care l-a ocupat de altfel și 
la ultimele două ediții. Baschetbalistele 
românce au jucat sîmbătă seara cu Bul
garia, de care au fost învinse cu 71— 
56 (40—28). Ele au început bine me
ciul, reușind ca în min. 10 să conducă 
cu 22—15. In continuare, însă, nu mai 
fac fa(ă ritmului și înălțimii adversare
lor, care punctează cu precizie și reali
zează la pauză un avantaj de 12

A XV-a ediție a „Turului Românie?*-

DOUĂ ETAPE DEOSEBIT DE RAPIDE
- GH. SUCIU Șl ECHIPA BUCUREȘTIULUI IN FRUNTEA CLASAMENTELOR -

TG. MUREȘ 18 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). „Turul României" 
ediția 1966, se dovedește a fi o com
petiție splendidă, cu faze dramatice, 
cu răsturnări senzaționale de situații 
și clasamente, cu acțiuni palpitante, 
desfășurată într-un ritm aproape de 
necrezut. Sîmbătă și duminică, cara
vana ciclistă a parcurs etapele a IV-a 
și a V-a, etape dificile, desfășurate 
pe traseu de munte, însumînd peste 
300 km. Cu toate acestea, s-au înre
gistrat medii orare mari. Duminică 
au fost întrecute toate așteptările: 
într-o etapă de 174 km, cu trei 
puncte oficiale de cătărare, și cu 
alte numeroase urcușuri, cicliștii au 
rulat cu 41,3 km pe oră. Este o per
formanță demnă de remarcat, care 
atestă valoarea concurentilor. Me
diile orare ridicate se datoresc în 
totalitate combativității cicliștilor, 
numeroaselor acțiuni de evadare

Etapa a IV-a: plutonul rulează spre lirașov.
Foto i A. Neaga
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Reprezentativa feminină a României 
pe locul secund

puncte. Repriza secundă este foarte e- 
chilibrată, datorită în primul rînd jo
cului mai bun practicat de formația 
României, ale cărei puncte au fost în
scrise de Spiridon 11, Vogel 6, Gheor
ghe 8, Racovită 9, Suliman 20, Simon 
2 (au mai jucat Pruncu, Dumitrescu și 
Niculescu).

Duminică seară, România a dispus de 
Italia cu 62—59 (33—29). Meciul a fost 
extrem de disputat. Reprezentantele Ro
mâniei au atacat cu multă eficacitate, 
dar apărarea, mai slabă, nu a putut 
împiedica pe baschetbalistele italience 
să înscrie cu regularitate. Deși a con
dus în permanență. România nu s-a

efectuate în fiecare etapă. Tricoul 
galben este tot la Gh. Suciu, dar 
pe locurile următoare se petrec multe 
frămîntări care — desigur — îi dau 
de gîndit. Pînă acum el și-a apărat 
cu succes poziția fruntașă. în schimb, 
echipa de tineret a capotat în etapa 
de duminică — cînd un singur re
prezentant al său, Tudor Vasile, a 
luat parte la evadarea principală — 
și a cedat locul I în clasamentul 
general pe echipe. Și acum cîteva 
amănunte din ultimele două etape.

ETAPA A IV-A, ORAȘUL 
GHEORGHE GHEORdHIU-DEJ — 
BRAȘOV (130 km). Așa cum anti
cipam în cronica noastră de sîmbătă, 
cursa a început să fie din ce în ce 
mai animată. După „lovitura celor 17 
minute", vedetele cursei nu s-au re
semnat. Sîmbătă ele au început asal
tul pentru a recupera diferența, trep
tat, firește. Cei care au dat tonul

Lotul reprezentativ

fotbal a tării noastre care, miercuri

de fotbal a plecat
in R. D. Germană
Ieri după-amiază a plecat în R.D. 

Germană, echipa reprezentativă de

21 septembrie, la Gera, va întîlni în 
cadrul untl meci amical formația si
milară a țării gazdă.

A făcut deplasarea următorul lot 
de jucători : M. lonescu și Ilaldu — 
portari, Popa, NunweUler III, C. 
Dan, Greavu, Mocanii, Barbu — fun
dași, Ghergheli, Negrea, Nunweiller 
VI — mijlocași. Pîrcălab, Matelanu, 
lancu, Dridea, Badea, S. Avram, Lu~ 
cescu — înaintași. Formația este în
soțită de antrenorii Ilie Oană și Ște
fan Covaci.

Meciul de fotbal Italia-România 
va avea loc la Neapole

ROMA (Agerpres). — Tn ședința 
Consiliului Federației italiene de fot
bal, s-a hotărît ca meciul Italia—Ro
mânia, programat la 26 noiembrie în 
cadrul campionatului european, să 
se dispute la Neapole, în loc de 
Roma. Totodată, în urma suspendă
rii directorului tehnic Edmondo 
Fabbri i s-a dat sarcină președinte
lui federației, Pasquale, de a se 
ocupa, în colaborare cu consiliul teh
nic, de pregătirile echipei naționale 
pentru apropiatele întîlniri cu Ro
mânia, Elveția și Cipru.

putut „desprinde* în nici un moment 
și a cîștigat la o diferență mică, 
marcat : Pruncu 4, Dumitrescu 4, 
culescu 3, Spiridon 6, Gheorghe 12,

• coviță 13, Suliman 10, Vogel 10.
In partida care avea să decidă 

tigătoarea acestei ediții a „balcania
dei*. Bulgaria și Iugoslavia au fur* 

. nizat o partidă echilibrată, 
cu victoria primei formații

. de 62—57 (36—36). Alte
Bulgaria — Italia 

; Iugoslavia — Italia 
: Clasament final :
• ROMÂNIA 5 p, 3. 
i Italia 3 p.

Au
Ni- 
Ra-

cî?-

încheiată 
la scorul 

rezultate :
(22-18),68—84

75—48 (35—23).
1. Bulgaria 6 p, 2. 
Iugoslavia 4 p, 4,

au fost Ardeleanu, Vienen, Zanonî. 
Pc urcușul lung de vreo 15 km (din 
care ultimii șase' foarte tarii, spre 
Pasul Oituz. ei s-au desprins de plu
ton, ajungind în vîrf (km 48, locul I 
la cătărare 1. Ardelanul cu un avans 
de 200 m. Pe largile serpentine ale 
coborîrii s-a mărit diferența, pentru 
ca apoi să crească și mai mult. Gra
tie lui I. Ardeleanu, care a muncit 
mult și cu folos, evadarea a început 
să capete sorți de reușită. între timp, 
și ceilalți doi alergători se lăsaseră 
convinși de utilitatea conlucrării, 
așa îneît cronometrele încep să mar
cheze diferente din ce în ce mai marii 
1:20, 1:50, 2:40, 3:30. Pe străzile Bra
șovului, Vienen a atacat (cicliștii

HRISTACHE NAUM
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Scoruri mari
în cuplajul bucureștean
GLORIA—GRIVljA RO

SIE 0—19 (0—13). „Des
chiderea" cuplajului de pe 
terenul Gloria nu ne-a o- 
ferit prea mult rugbi. în
vinșii s-au prezentat slab 
mai ales la capitolul con
cepție de joc. Iar adver
sarii au alternat fazele de 
clasă înaltă cu perioade 
lungi de joc tocileit. în- 
trncît foarte mulți dintre 
grivițeni sînt foști și vii
tori internaționali, se im
pune o creștere sensibilă 
a formei lor. Ne referim în 
special la înaintare, care 
prezintă lacune mai ales 
la gruparea în joc, altă 
dată ..punct forte“. Men
țiune pentru a doua în
cerca re, a lui JFussek 
(punct de plecare — 0- 
blemenco), cu adevărat 
splendidă. Au înscris 
U'iissek (o încercare și o 
lovitură de picior căzută), 
ty'ibuleac (o încercare), I- 
rimescu (o lovitură de 
picior căzută) și Ma
rinescu (o încercare și 
două transformări). Arbi
trul FI. Tudorache n-a
fost mai de loc atent la Fază 
situațiile de „afară din 
joc“ și, în general, s-a uitat la altceva 
decît la minge și zona din imediata ei 
.apropiere.

PROGRESUL- DINAMO .3—29 (3— 
3). O reeditare a meciului din tur, care 
pentru a fi calificată drept perfectă ar 
fi trebuit să se termine cu scorul de 
6—26...., Ca și atunci (și ca și în ma
joritatea meciurilor), Progresul s-a do
vedit o echipă pe 60 de minute. Pînă 
atunci scorul se menținuse egal, iar 
Progresul dominase. Și totuși... A fost 
destul un moment de derută, încheiat cu 
o încercare la centru a dinamoviștilor, 
pentru ca Progresul să se prăbușească, 
pur și simplu, „recepționând “ 26 de 
puncte în 14 minute. Un record nedorit! 
Deși scorul i-ar putea scuti de critici, 
învingătorii au datoria de a fi mai a- 
tenți și mai fermi, pentru că pînă în 
(minutul 60 Progresul avusese încă duuă- 
trei ocazii de a majora scorul, iar de la 
3—9 ar fi fost mai greu de efectuat o 
asemenea remontare. Au înscris Negoescu 
(încercare) pentru Progresul și Drago- 
mirescu (două încercări și o lovitură
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STEAUA Șl 3INAM0 BUCUREȘTI

CONTINUĂ SĂ FIE NEÎNVINSE

IN CAMPIONATUL MASCULIN
adversarul. Nu putem încheia fără a 
aminti faptul că au fost unele momen
te în care am fost obligați să asistăm 
la faulturi dese, la intrări dure și la 
obstrucții care nu toate au fost sanc
ționate de arbitra. De altfel arbitru] 
C. Căpățină (Buzău) a comis mai multe 
erori decît ne-am fi așteptat. S-a pla
sat greșit și a fost mereu departe de 
fază, ceea ce a făcut ca la un moment 

■dat să acorde un gol cînd mingea lo- 
•țvise MUCHEA BAREI și revenise la 
•cel puțin 20 an în fața liniei de poar- 
-■tă. Au marcat: Gruia (6), Iacob (4), 
’Goran (2), Marinescu. Oțetea. Nodea 
■pentru Steaua. Gațu (5), Dinea (3), 
Hnat (2). Brașoveanu (2).

Politehnica Timișoara — Știința 
Galați 22—12 (10—5). Vi ct-orie meri’ 
tată, și muncită. Gălățenii au opus 
rezistență, dar în cele din urma au 
fost depășiți dc jocul bun prestat dc 
ga-zde. Timișorenii a>u folosit rauJt in
tercepțiile, contraatacurile și angajări
le pc semicerc. O formă bună a ma 
nifestat portarul Penu (Știința) care 
a salvat multe goluri gata făcute. 
Cele mai multe puncte le-au înscris 
Guneș (6), Schdn (5) — P0litch.i1.ica, 
Dumitrescu (4), Pădure (4) — Știința 
Bun arbitrajul lui P. Cîrligeanu- 
Bucureș-ti. (P. ARCAN -co-resp. reg.).

C. S. M. Reșița — Dinawo Brașov 
R®—9 (7—4). — A fost un joc viu 
disputat, cu multe faze rapide și 
spectaculoase, Reșițenii mai activi în 
atac au impus ritmul și au avut mai 
tault timp inițiativa. Oaspeții au supli

din meciul de rugbi Gloria— Grivita Roșie
Foto: P. Stan 

de picior căzută), Giugiuc (o încercare 
și patru transformări), Nica (două în
cercări) și Bălan (o încercare) pentru 
Dinamo. Excelent arbitrajul lui Pelle
grino D'Ecclesis.

G. RUSSU-ȘIRfANU

STEAUA—CONSTRUCTORUL 9—0 
(6,—0). învingătorii au trecut greu de 
rugbi știi de la Constructorul, care mar
chează un reviriment net. Ambele echipe 
mai au însă destul de muncit: Steaua 
pentru a-și pune în valoare calitățile în 
fala oricărui adversar, Constructorul 
pentru a-și ameliora situația precară din 
clasament. Punctele au fost înscrise de 
Durbac (o lovitură de pedeapsă și o 
lovitură de picior căzută) și Ciobănel 
(o încercare splendidă). Bun arbitrajul 
lui D. Lucescu (I. Cupen-eoresp).

FARUL CONSTANTA- ȘTIINȚA PE- 
TROSENI 11—3 (5—3)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
RULMENTUL B1RLAD 3—0 (0—0)

PRECIZIA SACELE—POLITEHNICA 
IAȘI 9—6 (3—3).

nit uneori lipsurile de ordin tehnic 
prin durități. (I. PLÂVIȚU~coresp.);

Agronomia Iași — Dinamo București 
5—27 (l—12). — Echipa campioană 
a fost aplaudată în dese rinduri pen
tru frumusețea fazelor, pentru sigu
ranța și eficacitatea dovedite. Dina
moviștii au făcut o bună propagandă 
handbalului. (D. DIACONESCU-co- 
respondenț regional).

Dinamo Bacău — Rafinăria Telea- 
jen 24—10 (8—3).

FEMININ. SERIA I.

Universitatea București — Liceu! 
nr. 4 Timișoara 3—8 (1—6). Este
îngrijorătoare comportarea echipei 
bucureștene aflată la a patra înfrîn" 
gere consecutivă. In acest meci, pe 
lingă slăbiciunile celor doi portari 
folosiți. Universitatea nu a fost ca
pabilă să înscrie din cele trei goluri de
cît două din acțiune, dintre care u- 
nul cînd adversarul era în inferioritate 
numerică. Elevele din Timișoara au 
jucat bine și au impresionat prin si
guranța cu care au evoluat. Confecția 
București — Voința Sighișoara 9—9 
(5—5). — Joc cu supărător de multe 
greșeli, cu ratări din situații clare, 
cu multe faulturi și eliminări. Cre
dem că s-a realizat un adevărat re
cord al ratărilor : Confecția a irosit 
4 din cete 5 lovituri dc la 7 m de care a 
beneficiat 1 Și alt record; în 50 dc 
minute de joc s-au comis 90 de faul
turi. In rest, s-a mai jucat si hand
bal... Rulmentul Brașov — Progresul 
București 19—12 (11.—6). — Victorie 
meritată. Echipa gazdă a dovedit o 
deosebită eficacitate. (T. MANIU — 
< oresp.). Mureșul Tg. Mureș — Rapid 
bucurești 5—3( 2—2). — Meciul a lost 
disputat cu o dîrzente deosebită. Pri
ma repriză a fost mai echilibrată, Ra
pid conducted cu 1—0 (min. 15). 
Dupf pauză Mureșul s-a impus prin

Steaua (m) și Progresul București (f)
învingătoare în „Cupa României44

BRAȘOV, 18 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru). Sala Tractorul din 
localitate a găzduit turneul masculin 
de baschet pentru desemnarea cîști- 
gătoarei „Cupei României" pe anul 
1966. în prima zi, vineri, au avut 
loc partidele Steaua București — 
Politehnica Brașov și Dinamo Bucu
rești — Universitatea Cluj. Campio
nii tării au învins comod formația 
brașoveană care, prin calificarea ei 
în turneul final, realizase deja o 
performantă bună. Scor final : 83—43 
(39—27). Au condus bine V. Chiraleu 
și E. Zeteș.

Meciul dintre Dinamo și Universita
tea Cluj a fost foarte frumos. Ambele 
echipe au jucat în viteză, cu exe
cuții tehnice reușite. Repriza I a 
aparținut dinamoviștilor care, avînd 
în Albu și Spiridon aceiași jucători 
valoroși, au înscris coș după coș, 
încheind prima parte cu scorul de 
37—20. în repriza a doua, Demian 
demonstrează adevărate calități de 
pivot și, cu toată opoziția lui Novac 
și Cernea, reușește coșuri din „cîrlig". 
Scorul acestei reprize este egal: 
40-—40, iar cel final 77—60 pentru 
Dinamo. Bun arbitrajul prestat de 
M. Tinăsescu și . E. Niculescu.

în ziua a coua, Dinamo a întrecut 
Politehnica Brașov cu 82—57 (37—22), 
iar Steaua pe Universitatea Cluj cu 
74—60 (36—30).

Ultima zi avea să decidă pe cîș- 
tigătoarea „Cupei României". Pentru 
locurile 3—4 au .jucat Universitatea 
Cluj cu Politehnica Brașov. Studen
ții clujeni, cu Ruhring și Demian 
în vervă, au cîștigat fără emoții cu 
71—52 (31—23) și s-au clasat pe 
locul III.

★

CLUJ, 18 (prin telefon). Timp de 
trei zile s-au desfășurat în localitate 
întrecerile turneului final al .Cupei 
României" la baschet feminin. După 
dispute echilibrate, dar de un nivel 
tehnic mediocru, victoria a revenit 
formației bucureștene Progresul (an
trenor Grigore Avachian) care 6-a 
impus îndeosebi în finalurile par
tidelor susținute în compania echi
pelor clujene. în întîlnirea cu Uni
versitatea Cluj, de pildă, bucureșten- 
cele au fost conduse aproape în per
manență cu 3—4 puncte. în ultimele 
două minute, ele au „țîșnit* însă, 
reușind ca de la 47—50 să refacă și 
să învingă cu 53—51. Partida a ofe
rit un spectacol foarte frumos. Cele 
mai bune jucătoare ale echipei Pro
gresul au fost Maria Braga, Noni 
Grigorescu și Elisabeta Bohm. Pier- 
zînd această partidă, studentele — 
considerate ca principale favorite 

precizia șuturilor la poartă. (I. PÂUȘ- 
coresp. regional). Universitatea Timi
șoara — Tractorul Brașov 12—4 (5-0). 
Scorul putea fi și mai mare dacă 
gazdele nu ar fi ratat așa de mult, 
printre oare și două lovituri de la 7 
m. Bun arbitrajul lui A Munteanu 
(Reșița).

DOUĂ ETAPE
DEOSEBIT DE RAPIDE
olandezi au un excepțional simț al 
sosirilor) și s-a distanțat. I. Arde- 
leanu l-a urmărit, dar... secătuit de 
forțe în urma eforturilor depuse în 
acțiunea de evadare, nu l-a putut 
ajunge, astfel că Vienen a intrat pri
mul pe stadionul Tractorul, realizînd 
a doua victorie de etapă. Clasamentul 
etapei : 1. G. Vienen (Olanda) a
parcurs 130 km în 3 h 09:46 (medie 
orară 41,103 km), 2. I. Ardeleanu 
(România) 3 h 10:08, 3. Zanoni
(România) 3 h 10:52, 4. Gh. Moldo- 
veanu (Buc.) 3 h 13:46, 5. Degroot 
(Olanda), 6. I. Cosma (Steaua-Dina- 
mo), 7. Benjanis (Olanda), 8. Mine- 
boo (Olanda), 9. Tesslaar (Olanda), 
10. C. Dumitrescu (România), același 
timp.

ETAPA A V-A, BRASOV—TG. 
MURES (174 km). Chiar din start a 
evadat M. Rindașu. EI ajunge să aibă 
la km. 25 un avans de 1:50, dar câ
teva sprinturi ale plutonului i-au 
spulberat speranțele de a deveni 
„eroul" cursei. Urcușul de la Bogata 
ii găsește în frunte pe Gera, Zie
gler, Sofronie și Ciumeti. La sprin
tul de cățărare se impune Gera. Pe 
coborîre plutonul îi prinde și sprin
tul de la Rupea (km 60) este cîști

în meciul decisiv s-au întîlnit 
echipele aflate mereu în lupta pen
tru supremație în baschetul româ
nesc : STEAUA și DINAMO BUCU
REȘTI. Cei care s-au impus în prima 
parte a disputei au fost jucătorii de 
la Steaua care au reușit să-și creeze 
un avantaj de 10—12 puncte, lăsînd 
impresia că vor c.îștiga ușor. Baschet- 
baliștii de la Dinamo s-au „încălzit" 
mai greu și au greșit multe aruncări 
la coș. Din formația Steaua au fost 
scoși pentru odihnă Emil Niculescu 
și Novacek care pînă atunci juca
seră foarte bine. Din acel moment, 
Albu și Spiridon au început să-și 
conducă din ce în ce mai bine 
coechipierii și în numai trei minute 
scorul a devenit egal. Dinamoviștii 
au încheiat prima parte cu un avan
taj minim : 36—35. Repriza secundă 
a fost egală ca desfășurare și cu 
greu se putea prevede învingătorul, 
în ultimele 30 de secunde ale jocu
lui scorul era egal: 59—59, iar în 
posesia mingii erau dinamoviștii. Se 
părea că aceștia vor cîștiga, dar se
cundele au trecut și ei nu au reali
zat nimic. Deci, prelungiri 1 în a- 
ceastă ultimă parte a meciului, Ni
culescu și Gheorghe de la Steaua, 
Albu și Cernea de la Dinamo au 
jucat foarte bine, dar nici una dintre 
echipe nu a reușit să se „desprindă". 
Mai erau cîteva secunde de joc și 
scorul era tot egal : 68—68. în ultima 
clipă, o dată cu fluierul de încheie
re a meciului, Alin Savu a pătruns, 
s-a înălțat și a înscris coșul victo
riei. ScOr final : 70—68 (35—36) 
pentru Steaua care a cîștigat astfel 
„CUPA ROMÂNIEI".

PAUL IOVAN

★

ale turneului — s-au clasat pe locul 
secund. în rest, remarcăm compor
tarea onorabilă a formației A.SA. 
Cluj, precum și jocurile prestate de 
tînăra echipă Viitorul Dorohoi din 
rî-ndul căreia s-a impus talentata 
Doina Iftimie.

Rezultate : Progresul București — 
Universitatea Cluj 53—51 (22—26),
A.S.A. Cluj — Viitorul Dorohoi 
79—68 (40—28), Progresul — A.S.A. 
50—45 (17—20), Universitatea — Vi
itorul 87—43 (45—21), Progresul — 
Viitorul 72—53 (44—26), Universita
tea — A.S.A. 73—46 ( 36—31).

CLASAMENT

1. Progresul Buc.
2. Universitatea Cluj
3. A.S.A. Cluj
4. Viitorul Dorohoi

3 3 0 175—149 6
3 2 1 211—142 5
3 12 170—191 4
3 0 3 164—233 3

PAUL RADVANI-coresp.

gat de Gh. Suciu. După acest sprint 
se formează un grup de fugari, prin
tre care Moldoveanu, Dumitrescu, 
Gera, D. Vasile, Vienen. Acest grup 
rulează excelent, parcurgînd unele 
porțiuni cu 46—48 km pe oră. în 
centrul orașului Tg. Mureș, o mare 
mulțime de spectatori au asistat Ia 
un finiș electrizant cîștigat de C. 
Dumitrescu, care își vede munca de 
azi încununată de succes și care ne 
dezvăluie acum o calitate pe care 
nu i-o cunoșteam — aceea de sprin
ter. Clasamentul etapei: 1. C. Dumi
trescu a parcurs 174 km în 4h 12:33 
(medie orară 41,338 km), 2. L. Zanoni 
3. I. Cosma, 4. C. Ciocan, 5. Gh. Su
ciu, 6. Gh. Moldoveanu, 7. T. Vasile, 
8. Fr. Gera, 9>. M. Ciumeti, 10. H. 
Tesslaar, același timp, 11. Vienen 
4h 13:34, 12. V. Egyed 4h 18:31, 13. 
I. Ardeleanu, același timp, 14. G. 
Moiceanu 4h 19:39, 15. C. Gonțea 4h 
24:13, 16. Benjamins același timp. 
Plutonul a fost înregistrat cu timpul 
de 4h 24:24. CLASAMENTELE GE
NERALE: Individual — 1. Gh. Suciu 
16h 40:00, 2. T. Vasile la 27 sec., 3. 
I. Cosma la 1:25, 4. C. Ciocan Ia 
1:40, 5. N. Ciumeti la 1:40, 6. St. Su
ciu la 13:01, 7. C. Gonțea la 13:20, 
8. Al. Sofronie la 13:31, 9. Vienen la 
14:47, 10. L. Zanoni la 15:43, 11. C. 
Dumitrescu la 16:27.Echtpe: 1. Bucu
rești 50h 18:52, 2. România — tineret 
50h 27:02, 3. Steaua — Dinamo 50h
28:10, 4. România 50h 45:04, 5. Olan
da 51h 03:44, 6. Ploiești 51h 14:57.
Clasamentul cățărătorilor: 1. Gera 
27 p, 2. Vienen 24 p, 3. Dumitrescu 
10 p. Clasamentul sprinterilor (tri
coul violet): 1. I. Cosma 29 p, 2. C. 
Dumitrescu 26 p, 3. Vienen 21 p.

Etapa a VI.-a, Tg. Mureș — Acățari 
— Tg. Mureș (30 km, contratimp in
dividual) se va desfășura luni de la 
ora 9, iar etapa a VII-a, Tg. Mureș — 
Cluj (105 km), în aceeași zi, ora 
14,30.

Eleonora MihalcJ 
și Radu Neguled 

noii campioni ai

Clic Uit piMIU. J 
distanțat

reușind 
succes!

s-a dj 
, în
20) cu I 
u pe O

Duminică la prînz a luat I 
la Brașov campionatul reptl 
individual de tenis de masă] 
noii deținători ai titlurilor: I 
femei: ELEONORA MILS
(Voința Arad, antrenor Emil 1 
peț), simplu bărbați: RADU II 
LESCU (CSM Cluj, antrenor I 
Paneth), dublu femei: n] 
ALEXANDRU—ELEONORA m| 
CA (Progresul București— 1 
Arad), dublu bărbați: DORIN I 
GIUCA — GHEORGHE COEîl 
(CSM Cluj), dublu mixt: \j 
ALEXANDRU—DORIN GIURcI 
(Progresul București—CSM Chl 

în întrecerile care au eoni 
sîmbătă și duminică s-au înreJ 
noi surprize. Astfel, Eleonora 'jil 
(21 de ani), avînd o comportarS 
așteptări, a reușit să cuc<4 
pentru prima oară titlul de I 
pioană republicană la proba dq 
piu femei. Ea a cîștigat finali 
potriva Măriei Alexandru cui 
(—16, 17, —17, 16, 17). Parii 
fost extrem de disputată, cu ol 
luție de scor pasionantă. în | 
al III-lea, la 17—16 pentru Mii 
s-a aplicat regula activizării. Al] 
dru a egalat și a ieșit învingă! 
în setul următor, Mihalca a cq 
cu 13—9, dar Alexandru a re 
rat și a luat avantaj cu 14— 
16—14. Cu un Inimos efort de 
ță însă, Mihalca a punctat de 
ori consecutiv, apropiindu-și J 
ria. în setul decisiv, pînă la ld 
fiecare dintre jucătoare a cq 
alternativ cu cîte un putact. J 
Mihalca s-a cCi__
15—12, 19—13, 19—17, 
dobîndească, în final, un 
ritat.

Și la simplu bărbați 
luptă plină de ardoare, în 
scorului de 3—0 (21, 18, ; 
a învins Radu Negulescu pe 
Giurgiucă. Negulescu (obține | 
de campion al țării pentru a ci 
oară), s-a impus printr-u,n joc 
rapid, cu lovituri ofensive din 
bele părți în fața unui adversar J 
deși pornea favorit, nu a izbutii 
tuși șă dea o replică mai vigurq 

Dintre celelalte rezultate, pot 
subliniate victoriile realizate dq 
Trupei la Sentivani (3—0 în t 
II), D. Antonescu la Hidvechi (I 
în optimi), Șimandan la Bodea (j 
în optimi). De asemenea, compo 
meritorii au mai avut 
drescu, Carmen Crișan 
mitriu — calificați în 
probelor respective.

Iată acum rezultatele tehnice I 
importante : simplu bărbați sfe« 
de finală: Giurgiucă — D. Anton® 
3—0, Cobîrzan — Totfahrși 3—6-1 
mitriu — Șimandan 3—2, NșgulJ
— Sîndeanu 3—1, semifinalTc ol 
giucă — Cobîrzan 3—0 115, 18, I 
Negulescu — Dumitriu 3—0 (11,1 
14),- simpla femei, semifinale: m| 
Alexandru — Victoria JandrJ 
3—0 (12, 13, 11), Eleonora Mihl
— Carmen Crișan 3—0 (15, 15, I 
dublu bărbați finală: Giurgiil 
Cobîrzan — Șimandan, Simin 3 
(12, 11, 15); dublu femei finsl 
Maria Alexandru, Eleonora MihJ
— Margareta Lesai, Lidia Sâlăgel 
3—0 (23, 16, 12); dublu mixt, sel 
finale: Maria Alexandru, Giurgil
— Carmen Crișan, Dumitriu 3-1
Eleonora Mihalca, Negulescu — Iii 
Crejec, Cobîrzan 3—0; finală: îl 
ria Alexandru, Giurgiucă — Eleol 
ra Mihalca, Negulescu 3—2 (17, J 
—19, —17,, 15). 1

★
Paralel cu meciurile oampionaj 

Iui individual s-a desfășurat și 
competiție deschisă juniorilor. G 
samente: juniori, seria I: 1. E. I 
nielis, 2. N. Stelian, 3. Dobai, 4. CI 
cer, 5. Turoczi; seria a Il-a: 1. Ba 
baș, 2. Gh. Teodor, 3. A. Toader, 
Mureșeanu, 5. Bobocică; pentru 1
1— 2: Z. Barabaș -— E. Daniells 2—1 
loc. 3—4: Gh. Teodor — N. Stelă;
2— 1. Junioare, seria I: 
mescu, 2. M. Pescăreanu, 
xandrescu, 4. S. Badea, 5. 
seria II-a : 1. N. Spiridon, 2. S. Sil 
ian, 3. M. Hariga, 4. M. Badea, 5. I 
Mușat; pentru loc. 1—2: M. Tomesl
— N. Spiridon 2—1, loc. 3—1: 11 
Pescăreanu — S. Stoian 2—0.

C. COMARNISCIîlj

Victoria J 
și Silviu 

semifina

1.
3.
s.

M. 1 
c. a : 
Coma
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FOTBAL
a

Dinamo Bacău și C F. R. Timișoara continuă să conducă
SERIA I

OLTUL RM. VÎLCEA — CHIMIA 
SUCEAVA 1—1 (0—0)

Nici de data asta spectatorii vilceni 
n-au scăpat de... dureri de cap. Aceasta 
datorită nu atit rezultatului, cit mai 
ales evoluției șterse a formației gazdă 
care în acest început 'de campionat sc 
zbate în anonimat, oferind inimoșilor săi 
susținători mostre de felul cum NU tre
buie să. se joace fotbal. Considerăm că 
este cazul să tragem semnalul de alar
mă, în dorința dc a sc trece la o muncă 
susținută pentru evitarea altor surprize 
neplăcute.

Despre joc putem spune că a fost 
plictisitor, sărac în faze de fotbal și s-a 
transformat intr-un duel permanent între 
o înaintare dezordonată (a Oltului) și 

apărare foarte decisă (a oaspeților) 
eare portarul Petcu s-a remarcat în

DirCul deosebit. De fapt, vîlcenii au ata- 
/cat organizat doar in ultimele cinci mi
nute, cind aveau in față spectrul Infrin- 
gerii. Oaspeții au deschis scorul in 
min. 77 prin Gaviil, egalarea fiind reu
șită în min. 88 (autor: Tăbircă). Sa
tisfăcător arbitrajul lui Sever Mureșan— 
Turda

DRAGOMIR ROȘIANU -coresp.

o

METALURGISTUL BUCUREȘTI — 
METROM BRAȘOV 1—1 (0—1)
încheiată cu un rezultat de egalitate, 

partida disputată ieri după-amiază pe 
stadionul Gloria din Capitală ar li fost 
mai normal să se termine cu victoria for
mației bucureșter.e. Spunem aceasta pen
tru că aproape 80 din cele 90 de mi
nute de joc mingea s-a aflat numai în 
jumătatea de teren a oaspeților. Ba 
țjjdCr'mult, în repriza secundă .Tu fost 
momente in care se juca numai în ca
reul de 16 m al Metromului ! Și, to
tuși, 1—1, după multe emoții ale me- 
talurgiștilor care s au găsit în fața unei 

Apărări bine organizate și care a respins 
toate acțiunile. Nu este mai puțin ade
vărat că rezultatul de egalitate se da- 
tqrește și nenumăratelor ocazii de gol 
ratate, mai ales în a doua parte a jo
cului. Astfel, în min. 38, Panteiiinon, 
singur cu portarul Berechet, șutează prea 
încet și brașoveanul blochează mingea, 
în min. 56 lancu trimite balonul în 
bară ; două minute mai tîrziu Niculescu 
11 se află în excelentă poziție de gol 
(poarta goală) dar se... sperie singur 
de ocazie, întîrzic, și Ochea degajează ; 
în min. 62 tot Niculescu II, aflat în ime* 
diata api-opiere a buturilor brașovene 
greșește traiectoria și expediază, de pu
țin, balonul cu capul peste bară. De 
abia în min. 67 suporterii mctalurgiști- 
lor aplaudă egalarea : Floruț execută o 
lovitură liberă de la 20 m în bară, 
mingea se lovește de Berechet și intră 
în gol. Punctul prin care a condus pînă 
atunci Metrom a fost marcat în plină 
dominare a formației bucureștene: ple
cat pe contraatac, Aescht nu mai poate 
fi ajuns de nimeni și înscrie cu toată 
opoziția (tirzie) a portarului Niculescu. 
Semnalăm jocul dur practicat în unele 

“momente de fotbaliștii de la Mctalur- 
giskul (Marin, Dobre, Cojocaru). De alt
fel/ultimul a fost pe drept eliminat din 
joc (min. 23) după ce i-a „cosit" pe 
Aescht și Nemeș.

Arbitrul Ion Dobrin—Craiova a con
dus corect echipele:

METALURGISTUL: Niculescu I — 
Marin, Tudor, Apostol, Cojocaru — Do
bre, Floruț — Chiru (min. 55 Georges
cu), lancu, Pantelimon, Niculescu II.

METROM : Berechet — Nemeș, Ilălâ- 
ianu, Iorduche, Ochea — Mileșan, 
Aescht — Sima, Ardeleanu, Petrescu, 
F rincu.

MIRCEA TUDORAN

OȚELUL GALAȚI — PROGRESUL 
BRĂILA 4—0 (1—0)

Peste 6 000 de spectatori au 
'un joc frumos, desfășurat intr-o

urmărit 
notă de

în campionatul categoriei B
perfectă sportivitate. Gazdele au clști- 
gat pe merit datorită acțiunilor eficace 
întreprinse de alacanți, dar și datorită 
apărării penetrabile a oaspeților, în spe
cial a portarilor State și (lădoi. Pro
gresul a jucat deschis, frumos, dar 
atacurile lor s-au lovit de apărarea fer
mă a Oțelului în care a excelat Fulea. 
Golurile au fost înscrise de Stănculescu 
(min. 33 și 53) și Cerne ga (min. 55 
și 67). A arbitrat foarte bine M. Sado- 
veanu—București.

deschis, curat. Iată cum s-au mar
cat golurile : în min. 22 și 24 fun
dașul Olteanu, venit „ofensiv" în
scrie din faze spectaculoase; în 
min. 60 și 65 extrema stîngă Coman 
majorează scorul 
faze de asemenea, 
te bun arbitrajul 
— București.

C. NEMȚEANU — coresp.
CLASAMENTUL

în urma unor 
aplaudate. Foar- 
lui Gh. Retezau

T. SIRIOPOL-coresp.

FLACĂRA MORENI — POIANA 
CÎMPINA 1—0 (0—0)

Joc de slab nivel tehnic, încheiat 
cu o victorie la limită; Golul a 
fost realizat în urma transformării 
unei lovituri de la 11 m de către 
fundașul Albină (min. 56). De re
marcat faptul că apărarea echipei 
locale a făcut multe faulturi și ne
regulari tați.

GH. ILINCA — coresp.

1. Din. Bacău 4 2 2 0 5—0 6
2. Metrcm Brașov 4 2 2 0 6—3 6
3. Din Vict. Buc. 4 2 1 1 6—3 5
4. Oțelul Galați 4 2 1 1 6—3 5

5—6. Sidcrur. Galati 3 1 2 0 2—0 4
5—4). Ceahlăul P. N. 4 1 2 1 5—3 4

7. Flacăra Moreni 4 2 0 2 3—4 4
8—9. Progresul Brăila 4 1 2 1 2—5 4
8—9. C.F.R. Pașcani 4 1 2 1 3—6 4

10. Știința București 3 1 1 1 3—2 3
11. Chimia Suceava 4 1 1 2 2—4 3
12. Oltul Rm. Vîlcea 4 0 3 1 3—6 3
13. Metalurgistul Buc. 4 0 2 2 4—7 2
14. Poiana Cîmpina 4 0 1 3 0—4 1

Alexandru Alexe din Rm. Vîlcea, 
aflat pe fază, se consultă cu arbi
trul de tușă Gheorghe Smeureanu 
care confirmă valabilitatea golului. 
Feroviarii protestează vehement la 
decizia arbitrului și meciul este în
trerupt pentru 5 minute. Arbitrul 
își menține decizia și jocul se reia. 
De-abia acum timișorenii ies din 
apărare dar jocul lor nu străluceș
te, acțiunile oprindu-se în fața apă
rării ferme a gazdelor.

MINERUL LUPENI : Mihalache
— Popescu, Frank, Pal, Șoptereanu
— Basarab, Vlad — Cotroază, Gro- 
fu (min. 50 Foca), Farcaș, Precup.

C.F.R. TIMIȘOARA : Tătara — 
Zorescu, Calinin, Soboleanu, Mu- 
schici — Samson, Seceleanu — 
Eangu, Covaci (min. 58 lancu), Fo- 
dor, Panici.

seriei a II-a, încheiat cu victoria 
meritată a sibienilor. Ei au dominat 
timp de 80 de 
putut cîștiga la 
datorită tacticii 
pe sus, mai ales 
Iul a „căzut" In

minute, dar n-au 
un scor categoric 

greșite de a juca 
în fața porții. Go- 
min. 79, la o ac

țiune condusă de Laufeeag. El a 
șutat de la 35 de metri.

I. BOȚOCAN coresp.

DINAMO BACĂU — DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 0—0

Rezultatul nedreptățește pe gazde 
care au dominat majoritatea timpu
lui. Dinamoviștii din Bacău au rea
lizat, în compania colegilor lor din 
București, un joc frumos, cu multe 
faze de poartă. Acțiunile lor ofen
sive au fost organizate — deseori 
— cu participarea fundașilor și nu
mai imprecizia șuturilor expediate 
de Rednic, Alexandrescu, Cernat. și 
Panait a făcut ca tabela de mar
caj să rămînă neschimbată. Riposta 
colegilor lor din București a fost 
mai viguroasă în prima parte a 
meciului. „Dispecerul" Feodot și-a 
servit de multe ori coechipierii cu 
baloane utile, însă Nuțu, Dobrescu 
și Florea n-au putut trece de apă
rarea adversă. După pauză, Dinamo 
Victoria a pus accentul pe apă
rare, încercînd să scoată un scor 
alb, ceea ce pînă la urmă a reușit. 

La începutul meciului fazele au 
alternat de la o poartă la cealaltă. 
Primele emoții le-a avut Ghiță, la 
șuturile lui Nuțu. în min. 29 no
tăm una din marile ocazii ratate 
de jucătorii băcăoani: la executa
rea unei lovituri libere de pe par
tea dreaptă, balonul a ajuns 
Alexandrescu care, de la 7 m, 
trimis pe lîngă poartă. După 
luare jocul a căpătat o singură 
recție: spre poarta apărată 
Ghibănescu. Aproape tot 
reprizei secunde apărătorii forma
ției din Bacău au stat pe linia de 
centru, iar în final Panait a jucat 
la înaintare 1 Dar toată dominarea 
gazdelor nu a avut rezultat pentru 
că bucureștenii, aglomerînd spațiul 
din fața careului de 16 m, au reușit 
în final să obțină punctul mult 
dorit.

Bun arbitrajul lui Octavian Com- 
șa — Craiova .

DINAMO BACAU : Ghiță — 
Kiss, Panait, Vătafu, Naumcef — 
Nedelcu, Cernat — Boroș, Băluță, 
(min. 53 Matei), Rednic, Alexan
drescu.

DINAMO VICTORIA : Ghibănes- 
eu — Maghiar, Constantinescu, 
Șerban, Velicu — Feodot, Ciuleanu 
— Dobrescu, Ștefan, Nuțu, Florea 
(min. 72 Dumitrescu).

VINTILA pompiliu

la 
l-a 
re- 
di- 
de 

timpul

CEAHLĂUL P. neamț — C.F.R. 
PAȘCANI 4—0 (2—0)

Scorul este prea mare, pentru că 
oaspeții au avut și ei destule oca
zii, dar nefinalizate. C.F.R. a jucat

GH. CIORANU

Foto : N. TokacekJ -7j.
O săritură spectaculoasă a portarului brașovean Berechet, (Fază din meciul 
Metalurgistul București- Metrom Brașov

C.F.R. ARAD — CLUJEANA 
0—1 (0—0)

Fotbaliștii ceferiști au părăsit te
renul învinși, deși au avut tot 
timpul rolul de... vioara întîi ! 
înfringerea lor se datorește nume
roaselor ratări, dar și fermității 
apărării clujene, dirijată prompt 
de Solomon. Unicul gol al partidei 
a fost înscris de Bacoș în min. 73, 
în urma unui contraatac. A condus 
satisfăcător M. Biolan (Turnu Se
verin)

GH. NICOLAlȚA — coresp.

INDUSTRIA SÎRMEI CIMPIA 
TURZII — A.S.A. TG. MUREȘ 

0—1 (0—0)
Meciul a suscitat un interes de

osebit (numai de la Tg. Mureș au 
venit cîteva sute de spectatori). în 
prima repriză, localnicii au fost 
superiori dar o parte dintre atacu
rile lor s-au fărâmițat pînă a ajun
ge la țintă, iar altele au fost ra
tate copilărește (în această privință 
au „excelat" Radulescu, Pop și 
Pîrvu). Golul victoriei a fost înscris 
de Pavlovici (min. 64) care a pro
fitat de o gravă greșeală a porta
rului Popuță (acesta a scăpat min
gea din mînă). După aspectul jocu
lui un rezultat de egalitate ar fi 
fost mai echitabil.

P. ȚONEA coresp.

ETAPA VIITOARE: Siderurgis- 
tul Galați — Oltul Rin. Vîlcea, 
C.F.R. Pașcani - 
Chimia Suceava 
Neamț, Dinamo Bacău
Galați, Metrom Brașov — Știința 
București,
București — Poiana Cîmpina, Pro
gresul Brăila — Metalurgistul Bucu
rești.

Oltul Rin.
— Flacăra Moreni, 

Ceahlăul P.
— Oțelui

Dinamo Victoria

SERIA A ILA

MINERUL LUPENI — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0)

O partidă specifică de campionat, 
în care nivelul tehnic și spectacu
lar a fost lăsat pe planul secund, 
în prima parte a întîlnirii, Minerul 
joacă înghesuit, pe centru, multe 
pase fiind expediate fără adresă. 
Oaspeții, printr-o apărare supra
aglomerată și bine organizată, 
au stăvilit majoritatea acțiunilor 
inițiate de gazde. Jucătorii Mineru
lui au căutat să străpungă dispozi
tivul defensiv al timișorenilor, prin 
acțiuni individuale, care nu au avut 
însă darul să fie și eficace. Cei care 
au ocazia să deschidă scorul sînt 
oaspeții. Ei inițiază două contra
atacuri rapide : în min. 9 și 15 ari
pa dreaptă Lungu șutează puternic 
însă Mihalache reține cu siguranță.

Golul victoriei a „căzut" în min. 
70 : Cotroază demarează pe aripa 
dreaptă și cu toate că era flancat 
de Soboleanu și Zorescu, de la mar
ginea careului de 16 m șutează ne
cruțător în gol. Oaspeții contestă 
valabilitatea golului, pe motivul că 
mingea ar fi intrat în poartă, prin 
partea laterală a porții, unde 
plasa era ruptă. Arbitrul de centru

Rezultate din categoria C
SERIA VEST

Făgăraș — A.S.A Sibiu 
(0-0)

Chimia
2—0 

Mureșul Deva — Victoria Tg. Jiu
3—1 (0—0)

C.F.R. Caransebeș — Metalul Tr. 
Severin 0—0

Electroputere Craiova — Autorapid
Craiova 3—2 (3—0)

Tractorul Brașov — Progresul Stre- 
haia

Metalul
2—0

Minerul
2—0

Soda Ocna Mureș — Steaua roșie 
Salonta 4—4 (3—3)

Sătmăreana — Progresul Reghin 
1—0 (1—0)

Medicina Cluj — Ariesul Turda 
3—0 (3—0)

Olimpia- Oradea — Metalul Copșa 
Mică 3—0 (1—0)

Faianța Sighișoara — Minerul Baia 
Sprie 2—1 (1—0)

Textila Buhuși — Ancora Galați 
1—0 (1—0).

Gloria Bîrlad
0—0.

Locomotiva Iași — Victoria Roman 
1—4 (1—2).

Unirea Focșani

SERIA SUD

5—0 (2—0)
Hunedoara — Aurul Zlatna 
(1—0)
Anina — Victoria Călan

(0-0) X

SERIA NORD

Cărei — A.S. Aiuri
(0-0)

Recolta 
r- 3—o 
^Chimica Tîrnăveni — Minerul

Bihor 3—1 (2—0)

Stuful Tulcea — I.M.U. Medgidia 
1-1 (1-1).

Muscelul Cîmpulung — S.N. Olteni
ța o—0.

Dunărea Giurgiu — Portul Constan
ța 1-3 (1—1).

Electrica Constanța — Flacăra roșie 
București 2—1 (1—0).

Oltul SE Gheorghe — Progresul Co
rabia 2—0 (0—0).

Tehnometal București — C.F.R. Ro
șiori 0—0.

C.F.R. Galați — Minobrad Electrica Fieni — Metalul Tîrgoviș- 
te 0—1 (0—0).

SERIA EST

Metalul Buzău — Petrolul Mbinești 
3—1 (2—0).

Flamura roșie Tecuci — Metalul Ră
dăuți întrerupt în min. 34 la scorul de 
1»—0 pentru Flamura roșie.

Rapid Mizil — Foresta Fălticeni 2—1 
(0-1).

Gloria
Vatra Dornei 0—0.

CS.M. REȘIȚA — CRIȘUL 
ORADEA 2—0 (1—0).

După două victorii la scor (6—1 
cu Unirea Dej și 5—0 cu C.F.R. 
Arad), se părea câ în această etapă 
orădenii vor fi „soliști" pe stadio
nul din Reșița. Ieri, lucrurile s-au 
petrecut însă tocmai pe dos. Primul 
rol l-au avut reșițenii și l-au jucat 
destul de frumos. Ei au acționat 
majoritatea timpului așa cum au 
vrut, pe tot terenul. Și, dacă linia 
lor de atac ar fi știut să valorifice 
numeroasele mingi ce au fost ser
vite în preajma porții orădenilor, 
scorul nu era numai 2—0.

Crișul nu a fost nici pe departe 
adversarul așteptat la Reșița. Cei 
doi înaintași ț^jnteli, Kf. Alexandru 
și Sacaci III, cart? în iheciiirile 
amintite mai sus au înscris nu mai 
puțin de 9 golugL din ..celș. 11 ale 
orădenilor, de astăf dată-aii ăvut o 
prezență... simbolică. Acțiunile 
lor nu au constituit . nici un pe
ricol. în apărare, tot greul a fost 
lăsat pe seama portarului Eremia. 
în min. 34, reșițenii deschid scorul: 
Arnoțchi, deși tatonat de Serfdzo, 
primește o minge în apropierea ca
reului de 16 m, sprintează și șutează 
plasat.

La reluare, orădenii au o scurtă 
perioadă de dominare (cea. 20 min.), 
timp în care Sacaci III și N. Ale
xandru își amintesc, în șfîrșjt, de 
atribuțiile lor și șutează mai . des. 
Cei care înscriu sînt, însă, tot gaz
dele : Varga face un „slalom" scurt 
printre patru apărători și trimite 
fulgerător balonul în plasă (min. 
63). La 2—0 meciul aste.. . jucat.

A arbitrat corect^'4 
(București). FohnațW 
ȘIȚA : Budai — Pîrvan, 
Șchiopii, Tălpaș —'Gebr^eVici (min. 
64 Mioc), Varga — Nestorovici, Kaf
ka, Arnoțchi, Stiegelbaiier. CRIȘUL: 
Eremia — Balogh, Serfozo, Lucaci, 
Naghi — Iacob, Tomeș, (min. 68 
Sziics) — Damian^, N. Alexandru, 
Sacaci III, Mureșan.

COSTIN CHIRIAC
C.S.M. SIBIU — VAGONUL ARAD 

1—0 (0—0)
Aproape 9 000 de spectatori au 

asistat la acest important meci al

MINERUL BAIA I ARE—A. 
CUGIR 4—0 (1—0)

Partidă cu multe faze spectacu
loase. Băimărenii au fost superiori 
în permanență. Dacă atacafiții ar fi 
fost mai atenți la finalizarea acțiu
nilor scorul putea lua proporții și 
mai mari. Au înscris Bohonyi (min. 
17 și 59), Sasu (min. 55) și Miculaș 
(min. 83).

T. TOHATAN — coresp. reg.

S.

UNIREA DEJ — GAZ METAN
MEDIAȘ 4—2 (1—0)

Partida a fost de un nivel tehnic 
mediocru. în repriza I oaspeții joa
că mai rapid, insistă mai mult în 
atac dar șutează imprecis. încet, 
încet, gazdele își revin și reușesc 
să înscrie în min. 34 prin Fluieraș. 
Imediat după reluare, gazdele asal
tează poarta adversarilor lor, dar 
cei care marcă sînț..i mefcfieșenii — 
Silicea (min. 59). După acest gol oas
peții insistă și peste U0 .minute în
scriu din nou prin ' Scheiu. Dușul 
rece pare că i-a trezit pe jucătorii 
Unirii. Ei preiau inițiativa și în ul
timul sfert de oră reușesc să obțină 
trei goluri : Dfă^di (rtori. 74). Curtu 
(min. .85) și. Mârdah, (jțpi/t 88). Fun
dașul Rfczmuveș- de Ta Gaz metan a 
fost eliminat în miȘ.3’85 pentru lo
virea adversarului

A. KONTHĂI —■ coresp.
CLASAMENTUL

Mihăitescu
fe.M. RE-

Oșan,

1. C.F.R. Tim.
2. A.S.A. Tg. Mureș
3. Clujeana
4. Crișțil O rad ea
5. Vagonul Arad
6. C.S M, Reșița
7. Minerul B. Mate'
8. C.S.M. Sibiu

4 3
4 3
4 3

i. 
îl. 

iu. 
IV.
V.

VI. 
VII. 

VAI.

6
6
6
4
4

1
1
1
2
2
2
2

Irides. C^Turzii 4 2 0 2- 2
10. Gaz = m. Mediaș . -
11. Minerul Lupeni
12. A.S. Cugir
13. Unirea... ..
14. C.F.R. ,Ara<l

ETAPA VIITOARE : Gta metan 
Mediaș — Minerul Bai’a/tyțare, A.S. 
Cugir — Minerul Lupeni, A.S.A. 
Tg. Mureș — C.S.M. Reșița, C.F.R. 
Arad — Vagonul Arad, Unirea 
Dej — Clujeana, C.F.R. Timișoara 
— Industria sîrmei Cîmpia Turzii, 
Crișul Oradea — C.Ș1M. Sibiu.

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE

Concursul Pronosport, nr. 38 
etapa din 18 Septembrie 1966

Iugoslavia — U.R.S.S.
Din. Bacău — Din. Vict. Buc.
FI. Moreni — Poiana. CLmpina 
Otelul Galați — Prog. Brăila 
Min. Lupeni —'C.F.R. TÎm.
C.S.M. Reșița — Crișul Oradea 
Industria s. — A.S.A. Tg. M.
Atalanta — Juventus

2
X
1
1
1
1
2
o

0
0
o
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IX. Florentina — Lîttțo
X. Foggia — Internationale

XI. Lecco — Cagliari 
XII. Mantova — Bplogna 

XIII. Torino — Spăl
Fond de premii 430 222 

148 715 lei report la fondul 
nim.

Premiul excepțional de
autoturism WartBurg Lux plus 
lei) de la Concursul Pronosport nr. 37 
din 11 sept. a.c. a revenit participantu
lui RADU VIRGIL din Tg. Mureș.

1
2
2
x
1

lei <Hn care 
premiului ml-

75 000 lei (un
30 700



Performanțe de valoare în bazinul Dinamo
(Urmare din pag. 1)

l-a 
In

D. DEMETRIAD, G. MORARU,

înlilnirea de sîmbătă și duminică 
dintre reprezentativele noastre de 
înot și puternicele selecționate ale 
R.S.F.SR. au constituit, în afara 
unui spectacol interesant, o bună 
verificare a forțelor de care dispu* 
ne. la ora actuală, natația româ
nească. Sportivii' noștri au întîlnit 
adversari extrem de redutabili, pe 
care performantele anterioare îi re
comandau cu prisosință. Totuși, di
ferentele cu care cele două repre
zentative românești au cedat în fata 
oaspeților (46-—96 la băieți și 60—-70 
la fete) puteau fi mult mai mici 
dacă nu ar fi existat cîteva absente 
nemotivate (V. Costa, G. Manaîu) și 
dacă antrenorii noștri ar fi chibzuit 
mai mult la alcătuirea echipelor și 
programului din cele două zile

Trecînd la desfășurarea celor 23 
de probe, mult prea multe pentru 
o întrecere bilaterală, să consemnăm 
totuși cîteva comportări meritorii 
ale 
tat 
de 
cu 
nu 
de 
cea __  _.
proape 3 secunde (5:43,7). Celelalte 
două victorii aie echipei feminine 
aoartir. tinerei reșitence Anca An
drei ilOO in și 200 m spate), care 
termină sezonul în bazin de 50 in 
cu timpuri meritorii: 1:11,8 și 2:39,9. 
De subliniat șl noile recorduri de

citeva 
sportivilor noștri. După ce a ra
de puțin un nou record în cursa 
400 m liber, pe care a cîștigat-o 
ușurință (5:00,5), Cristina Balaban 
a mai scăpat prilejul în proba 
400 m mixt, unde și-a corectat 

mai bună performanță cu a-

CRISTINA BALABAN Șl ȘTAFETA 
RECORDURI DE SENIORI

junioare în probele de fluture ale 
Agnetei Șlerner (1:14,0 șl 2:49,4), 
care — cu o mai bună dozare a 
eforturilor — puteau fi dublate de 
cel puțin o victorie (la 100 m a ter
minat în acelașt timp cu Kokoullna).

In continuu progres, Dan Deme- 
triad, a șters sîmbătă după-amlază 
de pe tabelă și ultimul record al lui 
VI. Moraru într-o probă elasică de 
craul După 70 de metri, bucureș- 
teanul se afla aproape pe aceeași 
linie cu Kulikov șl Berezin, sprin
teri de talie 'internațională, dar pînă 
la ui mă a trebuit să se mulțu
mească cu locul III șl un nou re
cord pe distanta de 100 m t 57,2 sec. 
Detnnă de relevat a fost 
tarea clujeanului Gavril 
prima 
timp 
400 m 
iar in .. -----
cursa de 1500 m — 25 de lungimi 
pe V. Skroznikov (creditat cu re
zultate sub 18 minute) pentru ca în 
final să cedeze acestuia de jus
tețe. Cronometrele au arătat,'pentru 
Moraru 18:16,0, timp cu 18,2 sec sub 
vechiul record republicani

REZULTATE TEHNICE — FEMI
NIN: 100 m liber: 1. Z. Nikolskaia 
(R.S.F.S.R.) 65,4, 2. J._ JUngur 65,6,
3.
4. G Gonos 68,1 ; 100 m spate: 
A.
(R S.F.S.R.) 1:15,4, 3. R. Spandonide 
1:18.6. 4. N Kalinina (R.S.F.S.R.)

4x100 M. LIBER FETE - NOI

șl compor- 
Moraru. în 
în același 
probei de
— 4:35,3),

zi el a terminat 
cu cîștigătorul 
liber (V. Osokin 
a doua zi l-a condus — In

2.
N Litvinova (R.S.F.S.R.) 66,1,

1.
AkisinaAndrei 1:11,8, 2. N.

Trimisul nostru special. PETRE HEMȚ, transmite;

Șl 
învingători în turneul

Sîmbătă seara, pe stadionul Druj- 
ba, s-au disputat semifinalele tur
neului internațional de box. Pugi
list» dinamoviști au obținut urmă
toarele rezultate : Kettel (Dynamo 
Berlin) b.p. Soșoiu ; Gurov (Dinamo 
Moscova) b.ab.2 Crudu ; Hajnal 
(Dozsa Budapesta) b.k.o.l Stanef t 
Kirsanov (Dinamo Moscova) b.p. 
Ghiță — decizia îl nedreptățește 
flagrant pe boxerul nostru, care a 
fost net superior lui Kirsanov. Ghi
ță a atacat dezlănțuit și eficace 
toate reprizele, în timp ce Kirsanov 
a evitat sistematic lupta. La anun
țarea deciziei spectatorii și-au ma
nifestat nemulțumirea timp de a- 
proape 20 de minute. De altfel, da
torită loviturilor puternice pe care 
le-a recepționat, Kirsanov nu s-a 
mai prezentat in meciul final, cu

de box de la Sofia
cehul Nemecek 1| •ovaoi b.koJ 
Ciuka (Gwardia Varșovia) | Mariu- 
țan b.ab.3 Mayor (Dynamo Berlin).

Ieri s-au disputat finalele. Covaci 
l-a întîlnit pe Sirotin (Dinamo Mos
cova). Meciul a fos* la discreția bo
xerului nostru, care a plasat adver
sarului 
recurs 
care a 
rundă, 
puncte 
unanimitate. La categoria grea Ma- 
riutan l-a învins la puncte pe Jo- 
sefowicz (Gwardia Varșovia), căruia 
i-a trimis numeroase directe de 
stînga la figură și 1a plex

lovituri dure. Sirotin a 
la țineri repetate, pentru 
fost avertizat în repriza se- 
Decizia de învingător la 
a aparținut lui Covaci, în

1:19,1; 100 m fluture: 1. T. Kokou- 
lina (R.S.F.S.R.) 1:14,0, 2. A. Șterner 
1:14,0 — nou rec. junioare, 3. N. 
Ștefăneseu 1:15,4, 4. L. Kojevnikova 
(R.S.F.S.R.) 1:18,8; 400 m liber: 1. 
Cr. Balaban 5:00,5, 2. Z. Zarșcikova 
(R.S.FJS.R.) 5:10,7, 3. L. Frolova 
(R.S.F.S.R.) 5:20,2, 4. D. Coroiu 5:29,0; 
200 m bras: 1. h. Dikareva (R.S.F.S.R.) 
2:51,9 — nou record, 2. N. Kiseleva 
(R.S.F.S.R.) 2:55,5, 3. E. Silianu 3:09,6, 
4. R. Spandonide 3:28,5; 4 x 100 m 
mixt: R.S.F.S.R. 4:54,5 — nou record, 
2. România 5:06,2; 100 m bras: 1. 
b. Dikareva 1:21,5, 2. 
1:24,4, 3. N. Kiseleva 
Silianu 1:27,1 ; 400 m 
Balaban 5:43,7 — nou
Miasova (R.S.F.S.R.) 5:54,2, 3. I. Pav
lova (R.S.F.S.R.) 5:58,8, 4. D. Mezinca 
6:14,0; 200 m fluture: 1. T. Kokou- 
lina 2:46,7, 2. A. Șterner 2:49,4 — 
nou rec. junioare, 3. N. Ștefăneseu 
3:01,2, 4. b. Andreeva (R.S.F.S.R.)
3:16,5; 200 m spate: 1. A. Andrei 
2:39,9, 2. A. Mitrofan 2:44,5, 3. N. 
Kalinina 2:56,4; 4 x 100 m liber:
R S.F.S.R. 4:26,0, 2. România (Ungur, 
Gonos, Boroș, Balaban) 4:31,2 — nou 
record.

MASCULIN; 100 m liber: 1. G 
Kulikov (R.S.F.S.R.) 55,6, 2. V. Be
rezin (R.S.F.SR.) 56,5, 3. D. Deme- 
triad 57,2 — nou record, 4. F. FiilOp 
59,2; 100 m
(R.S.F.SR.) 1:12,0,
(R.S.F.S.R.) 1:12,0, 3. A. Soptereanu 
1:12,2, 4. A. Soos 1:15,9; 200 m spate:
1. V. Filimonov (RSJF^SJl.)
2. A. Duduev ~
3. Z. Giurasa 2:28,0,
2:28,5; 400 m liber : 
(R.S.FSJL) 4:35,3, 2.
4:35,3, 3. 0. Petcan 
Gheorghe 4:56,1 ; 100
I. Suzdalțev (R.S.F.S.R.) 60,5, 2. V. 
Borodin (R.S.FS.R.) 62,0, 3. A. Co
vaci 64,0 — rec. juniori egalat, 4. A. 
Băln 66,1 ; 400 m mixt: î. V. Nem
șilov (R.S.F.S.R.) 5:03,1, 2. D. Naghl 
5:12,8, 3. A. Danilov 5:15,0, 4. N. Tat 
5:203; 4 x 200 m liber: 1 R.S.F.SR. 
8:43,0, 2. România 8:55,1 ; 200 m bras: 
1. V. Godun 2:39,5, 2. A. Safronov 
2:40,8, 3. A. Șoptereanu 2:43,1, 4. A. 
Soos 2:46,9; 1500 m liber: 1. V. 
Skroznikov (R.S.F.S.R.) 18:14,6, 2. G. 
Moraru 18:16,0 — nou record, 3. D. 
Naghi 
200 m
2 V. 
2:27,8.

Cr. Stănescu 
1:24,7, 4. E. 
mixt: 1. Cr. 
record, 2. L.

bras: 1. V. Godun
2. A. Safronov

2:23,9,
2:27,2, 

Șerban 
Osokin 
Moraru

4. D.
1.

(R.S.F.S.R.)
4. T.
1. V. 

G.
4:44,8,
m fluture :

18:37,4, 4. O. Petcan 19:41,5; 
fluture: 1. I. Suzdalțev 2:17,3, 
Nemșilov 2:18,7, 3. N. Tat 

4 A. Băin 2:32,1 ; 100 m spate: 
1. V. Filimonov 1:05,7, 2. A. Duduev 
1:06,4, 3. Z. Giurasa 1:06,8, 4. V. Be
lea 1:07,6; 4x100 m mixt: 1.
R.S.F.SR. 4:20,5, 2. România 4:23,0.

Canotorii dinamoviști au obținut trei locuri I
*•

DE PE TERENURILE
DE FOTBAL

se-înaintea jocului de la Gera cu 
leețlonata de fotbal a României, echipa 
R. D. Germane a susținut un meci de 
verificare la Stockholm, cu selecționata 
orașului. Gazdele au cîștigat cu 3—1 
(1—0) prin punctele marcate de Olsson, 
Turesson și Kronquist, respectiv Korner 
pentru echipa R. ~ 
aliniat unpătorul 11 : 
ssdorf, 
Korner, Pankau 
Erler, Vogel.

D. Germane care a 
Weigang — Fră- 

Walter, Irm^cher, Geisler — 
Engelhardt, Frenzei,

★

Tn meci amica! s-au întîlnit ieri la 
Belgrad reprezentativele Iugoslaviei și 
U.R.S.S. Fotbaliștii sovietici au învins 
cu 2—1 (2—0)- prin punctele marcate de 
Krașnițki, Matveev (din pcnalti). res
pectiv Mușovivi. Gazdele au aliniat o 
formație tînără. care nu a dat randa
ment decît în repriza a doua. Tn echi
pa U.R.S.S. alături de cunoscuții Vo
ronin. Șesternev. Ponomarev și Bani- 
șevski au evoluat o serie de jucători 
tineri printre care Kazakov, Krașnițki, 
Moisov etc.

Sîmbătă la Lvov s-au întîlnit echipele 
olimpice ale U..R.S;S. șt* Iugoslaviei. 
Au cîștigat oaspeții eu 2—1 (2—0) prin 
punctele marcate de Bardici (2). res
pectiv Maslo.v.

★
Performera primei etape a campiona

tului italian a fost Internaționale, care 
a învins cu 4—0. • în deplasare, pe 
Foggia. O formă excelentă a arătat 
Suarez. Florentina a. dispus cu 5—1 de 
Lazio, într-o partidă în+care Hamrin a 
înscris 3 goluri. A_lte rezultate : Ata- 
lanta — Juventus 0r--2. Mantova — Bo
logna 1—1. Napoli — Lanerossi 1—0. 
Milan — Venezia 2—1. Roma — Bres
cia 1—0, Torino. — Spal 2—1, Lecco — 
Cagliari 0—2.

ate
pentru. meciul 

cadrul
Pregătindu-se 

miercuri cu Ungaria din ______
pionatului european., reprezentativa Da
nemarcei a jucat ieri la Helsinki o par
tidă amicală cu Finlanda. Gazdele au 
învins cu 2—1 (1—1). La Viena, repre
zentativa Austriei a dispus cu 2—1 (1—1) 
de O'anda.

de 
cam-

la concursul international din Austria
Pe lacul Ossiach, în apropiere de 

Klagenfurt, s-au desfășurat sîmbătă și 
duminică întrecerile de canotaj acade
mic ale „Regatei Villach" la care au 
participat o serie de schifiști fruntași 
europeni, reprezentînd cluburi de cano
taj din Cehoslovacia, U.R.S.S., Polonia, 
R.F.G., România. Canada și Austria. 
Canotorii clubului Dinamo București, 
care au reprezentat țara noastră, au 
avut o comportare frumoasă. Cel mai 
bun rezultat l-a obținut echipajul de 
schif 4 fără cîrmaci (E. Tușa, T. Cea- 
pura, R. Bațchi, S. Tarasov), care atît 
sîmbătă cit și duminică au ocupat lo-

CĂLĂREȚII ROMÂNI EA ISTANBUL 
în ziua a treia a concursului interna

tional de călărie de la Istanbul, Gh. 
Langa (România) a cîștigat proba de 
obstacole (1.82 m) pe calul Simplon. 
El a fost urmat în clasament de Vasiliev 
(Bulgaria) — 1.70 m și Bărbuceanu 
(România) — 1.70 m.

Proba cuprinzîn (I 14 obstacole (1,30 
m) a revenit lui Pavlov (Bulgaria). 
Pinciu (România) s-a clasat pe locul

LA ATLETISM : U.R.Ș.S.—FRANȚA 
120.5—91.5

KIEV 18 (Agerpres). — Pe stadionul 
eenlral din Kiev s-a desfășurat meciul 
atletic dintre echipele masculine aie 
U.R.''.S. și Franței. Cu acest prilej, 
sprintenii francez Piquemal a corectat 
recordul țârii sale tn proba de 100 rn, 
realizînd 10,1. Bamhuck a ocupat locul 
doi, cu 10,2. Un nou record a stabilit 
și atletul sovietic Klim, care ■ aruncat

cheie“ al concursului 
alergarea de 5000 m.

erau fondiștii iugoslavi.

con- 
care
Va-

mentul 
stituit 
favoriți 
moș, însă, a făcut o cursă remarcabilă 
și ajutat de Mustață a obținut un ne
sperat succes, cu un timp bun.

Șerban Ciochină, Ia rîndu-î, a luptat 
din răsputeri și cu multă ambiție pen
tru a realiza victoria în fața lui Gheor- 
ghi Stoikovski, campionul european al 
probei de triplu salt. Am convingerea 
că pe o pistă bună, Ciochină ar fi pu
tut realiza un rezultat cu mult supe
rior celui de 16,20 m cu care a cîș
tigat. De asemenea, trebuie subliniat 
locul trei ocupat de Silviu Crîstescu la 
săritura cu prăjina, rezultatul de 4,60 
ni reprezentînd recordul său personal. 
Merită — desigur — a fi evidențiați 
pentru felul în care au luptat pentru 
culorile echipei și alți atleți.

în întrecerea feminină echipa țării 
noastre a terminat pe locul doi (la ega
litate cu cea a Iugoslaviei), dar com
portarea în ansamblu n-a fost cea aș
teptată. Vom sublinia victoriile ELENEI 
VINTILÂ la pentatlon și M1IIAELE1 
PENEȘ la suliță, ultima cu un rezultat 
care nu este pe măsura posibilităților 
ei. Apreciem însă că fără anumite 
luri“, echipa noastră feminină 
putut 
piu, 
relor 
lipsa

In 
înregistrate următoarele _______
BĂRBAȚI: 1 500 m: Vazici (1) 3:46,7, 
Virvilis (G) 3:49,3, Kalcev (B) 3:50,0, 
Pavlicevici (I) 3:50,4, Florov (B)
3:53,4, Scheible (R) 3:53,8, Stef (R) 
3:53,9; 3 000 m obst.: VAMOȘ (R) 
8:54,8, Jelev (B) 8:57.8, Caramihai 
(R) 9:01,2, Tihov (B) 9:02,2, Span (I) 
9:04,6, Kovaci (I) 9:13,4,• 4x100 m: 
Iugoslavia 41,4, Bulgaria 41,7, Româ
nia (Sărucan, Zainfirescu, Jurcă, Vos- 
minschi) 41,8, Turcia 42,8, (
61,2. Echipa noastră a sondus 
schimburi, Vosminschi — al 
lea — fiind întrecut de doi < 
sari; lungime: SAMUNG1 (R) 
Țonev (B) 7,51, Sărucan (R) 
Manglaras (G) 7,38, Babici (I) 7,33, 
Munjici (I) 7,27; suliță: POPESCU 
(R) 75,04, Galici (I) 74,54, Spilar (I) 
69,20, Dicev (B) 67,64, Takov (B) 
66.36, Giubelan (R) 66,06; DECAT
LON: MUREȘ AN (R) 7074 p (11,3
— 7,36— 13,64— 1,79 — 51,3 — 16,2
— 36,28 — 4,10 — 61,82 — 5:07,6),
Vravnik (I) 7040 p, Djurov (B) 6921 
p, Mlecov (B) 6899 p, Vilici (I) 6785 
p, Hodoș (R) 6331 p (11, 7—6, 65—12, 
29—1, 55—51, 6—16, 9—38, 34—3,
00— 52, 60—4:24,3); FEMEI: 200 m : 
Petnjarcici (I) 25,0, Djanici (I) 25,3,

„g°; 
noastră feminină ar fi 

obține primul loc, dar, de exem- 
contribuția în puncte a sprinte- 
a fost prea mică, resimțindu-se 
Ioanei Petrescu.
întrecerile de sîmbătă au fost 

rezultate:

Jalova (B) 25,6, Nourescu (R) 25,8, 
Tocilă (R) 26,2, Djubrilova (B) 26,5; 
lungime: Iorgova (B) 6,38, Viscopo- 
leanu (R) 6,34, Dimova (B) 5,89, Vin- 
tilă (R) 5,79, Focicl (I) 5,65, Sasaiani 
(G) 5,51; greutate: Hristova (B) 16,47, 
Ciorbova (B) 
15,75, Sporer (I) 
14,30; Perovisi (I)

După două zile 
mentele generale 
fel: BĂRBAȚI: 1. Iugoslavia 100 p, 
2. România 93,5 p, 3. Bulgaria 86 p, 
4. Grecia 29,5 p, 5. Turcia 24 p; FE
MEI: 1. Bulgaria 45 p, 2. România 
42 p, 3. Iugoslavia 38 p, 4. Grecia 1 p.

In ultima zi a concursurilor pe foile 
de arbitraj au fost înscrise următoa
rele rezultate tehnice:

BĂRBAȚI: 200 m: ZAMFIRESCU 
(R) 21,5, Nikolaidis (G) 21,5, Karasi 
(1) 21,6, Aivaliotis (G) 21,6, Krijan 
(I) 21,9, Derjinschi (B) 22,1: 400 ml 
Vălcev (B) 48,0, Jurcă (R) 48,1, Re- 
gukos (G) 48,5, Rătoi (R) 48,5, Boș«-^a 
kov (B) 49,0, Kutulis (G) 51,5; 5000 
m: VAMOȘ (R) 14:07,0, Vazici (1)
14:08,2, Jelev (B) 14:09,6, Mustață 
(R) 14:10,6, Cervan (l) 14:15,6, To- 
nev (B) 14:33,0; 110 mg: Petrușici 
(ij 14,3, Lazaridis (G) 14,4, Hidioșa- 
nu (R) 14,9, Bojinov (B) 15,1, Pertea 
(R) 15,2, lliev (B) 15,3; tripla: CIO
CHINĂ (Ii) 16,20, Stoikovski (B) 
15,98, Patarinsk! (B) 15,81, Tuna (T) 

Viscopoleanu (R) 15,31, Sta- 
*' papanikou-

4,70, Cris-
(B) 4,50,
(C) 4,40; 
Iugoslavia

16,03, Sălăgean
14,91, Gurău
12,98.
de concurs clasa
se prezentau ast-

(R) 
(R)

Grecia 
> trei 
patru- 
adver-

7,54,
7,41,

15,36, I 
nișici (I) 15,08; prăjină: 
Iau (G) 5,00, Hlebarov (B) 
tescu (R) 4,60, Hristov 
Piștalu (R) 4,40, Balakis 
4x400 m: Bulgaria 3:14,3, 
3:14,9, Grecia 3:15,3, Romănia (Putu, 
Osoianu, Ruioi, Grama) 3:15,8, Turcia 
3:23,2; disc: Artarski (B) 54,56, Na- 
ghi (R) 53,48, Radoșevici (I) 52,64, 
Tsakanikas (G) 51,94, Damianov vCD 
51,28, Sălăgean (R) 50,28. 1

FEMEI: 400 m: Maricici (I) 
Nicolici (I) 54,9, Silai (R) 56,3, 
niciarska (B) 56,9, Djubrilova (B) 
57,0, Bădescu (R) 57,0; 80 mg: Ja
lova (B) 11,2, Viscopoleanu (R) 11,4, 
Buranj (I) 11,5, Lubej (I) 115, Glr- 
stea (R) 11,5, Koleva (B) 11,5; înăl
țime: Pulici (I) 1,69, Stoenescu (R) 
1,66, Mrinjec (I), Blagoeva (B), La- 
zova (B) și Pintilă (R) toate 1,55 ț 
suliță: PENEȘ (R) 52,04, Giurea (R) 
48,78, Jelaskova (B) 48,66, Pajbler
(I) 46,16, Miracinska (B) 44,40, Junzi 
(I) 39,30; PENTATLON: VINTILÂ 
(R) 4369 p (11,4— 9,50 — 1,55 5,89
— 25,8), Varbanova (B) 4335 p,
Lubej (1) 4324 p, Jurukova (I) 4301 
p, Focici (1) 4228 p, Pândele (R) 4219 
p; 4x100 m: Bulgaria 47,3, Iugosla
via 47,5, România (Tocilă, A. Petrescu, 
Viscopoleanu, Nourescu) 48,7.

I 54,8, 
', Kos-

„CUPA CAPITALELOR BALCANICE"

Mihai Dănescu și Sofia I 
în fruntea clasamentelor

cui I (6:38,12 și respectiv 6:41,51). Me
ritoriu este și rezultatul realizat de echi
pajul schit ‘2vîs!e (Alexandru Apos- 
teanu, Octavian Paveiescu), care dumi
nică a cîștigat proba respectivă cu 
timpul de 6:48,45, întrecînd sportivi re
puted ca cei din Cehoslovacia, creditați 
cu locul IV la recentele mondiale. A- 
cclași echipaj a ocupat sîmbătă locul 
II. Mai notăm, dintre rezultatele ob
ținute de schifiștii dinamoviști: sîmbătă 
— locurile II la schif 2 fără cîrmaci și 
4 + 1; duminică — locurile secunde la 
2 fără cîrmaci și 2 + 1.

SOFIA 18 (prin telefon, de la redac
ția ziaiului „Naroden Sport**). Pe noul 
traseu amenajat special în apropierea ca
pitalei R. P. Bulgaria s-a desfășurat 
întrecerea celor mai buni motocrosiști 
din București, Sofia și Belgrad.

Avînd 
etapa a 
sportivii 
cu forțe
manșe. Reprezentanții Bucureștiului 
făcut față numai în parte atacului de
cisiv lansat de motocicliștii bulgari și 
au reușit să obțină prin MIHAI DA-

de recuperat handicapul din 
Il-a desfășurată la București, 
bulgari au pornit la întrecere 
sporite și au dominat ambele 

au

<^il.
inditi- 
I) 190 
3. Gh. 

echipe : 
I 535 p, 2. Sofia II 363 p, 3.

I 360 p.

NESCU locul I în clasamentul ge nei 
Iată rezultatele etapei finale: 
dual: 1. Șt. Clieorghiev (Sofia 
p, 2. II. Peev (Sofia I) 175 p, 
Serafimov (Sofia I) 170 p; 
Sofia
București

CLASAMENTUL GENERAL: Indivi
dual: l. M. DĂNESCU 500 p, 2. M. 
Miladinov (Sofia) 414 p, 3. CR. DO- 
VIȚ 400 p. Echipe: 1. Sofia I 1371 p, 
2. București l 1305 p, 3. București II 
907 p.

L. MIL ANO V

HOTARE
ciocanul la 71,46 m. Alte rezultate din 
prima zi: 110 mg — Duriez (Franța) 
13,8; 800 m — Mihailov (IJ.R.S.S.) 
1:48,9; suliță — Lusis (U.R.S.S.) 84,30 
m; 400 m — Saveiuc (U.R.S.S.) 46,3 ; 
lungime — Barkovski (U. R.S.S.) 7,82 
m; prăjină — Feld (U.R.S.S.) 5,00 m; 
5 000 ni — Jazy (Franța) 14:15,2; 
4x100 m — Franța 39,2 (record euro
pean egalat). în ziua a doua : 200 ni
— Piquemal (Franța) 20,7 ; 400 mg — 
Anisimov (U.R.S.S.) 50,7 ; 1 500 m — 
Jazy (Franța) 3:51,3; 3 000 m obst.
— Morozov (U.R.S.S.) 8:55,0 ; înăl
țime — Skvorțov (U.R.S.S.) 2,13 ra; 
10 000 m — Nikitenko (U.R.S.S.) 
28:54,6. Intîlnirea s-a încheiat cu vic
toria echipei U.R.S.S., la scorul 
120,5—91,5 puncte

ATLETELE POLONEZE 
ÎNVINGĂTOARE ÎN R.F.G.

Desfășurat la Wuppertal, meciul î
tic dintre echipele feminine ale R.F.G. 
fi Poloniei s-a Încheiat cu scorul de

59—58 tn favoarea sportivelor polone
ze. Iată cîștigătoarele pe probe: 100 m
— Klobukowska (Polonia) 11,4; 200 m
— Kirszenstein (Polonia) 23,4 ; 400 in 
Gleischfeld (R.F.G.) 55,3; 80 m g — 
Bednarek (Polonia) 10,7; 800 m — Wer
ner (R.F.G.) 21:07,4 ; lungime — Kirs
zenstein (Polonia) 6,34 m; înălțime — 
Bieda (Polonia) 1,70 m; suliță — Ko- 
loska (Polonia) 53,75 m; greutate — 
Fuchs (R.F.G.) 16,06 m ; disc-— Wes
terman (R.F.G.) 55,13 m ; 4x100 m — 
Polonia 44,9; R. F. Germană 45,1.

de

• Atletul tunisian Mohamed Gamoudi 
a cîștigat crosul international de la 
Praga. El a parcurs 6 km in 16:41,2, 
întrecînd — în ordine — pe maghiarul 
Mecser — 16:46,3 și pe S. Hermann 
(R.D.G.) — 16:47 8
FINIȘ ÎN „TURUL IUCOSLAV1EI**

BELGRAD (Agerpres). A luat sftrșit 
„Turul ciclist al Iugoslaviei**. Victoria

a revenit alergătorului iugoslav Cubrici, 
care a acoperit cei 1 980 km, împărțiri 
în 13 etape, în 47 h 02:39. Pe locuril^ 
următoare s-au clasat coechipierii săi 
Bilici — 47 h 03 și Valencici 47 h 
03:18. Pe echipe a cîștigat Iugoslavia.

• Sîmbătă a început „Turul ciclist 
al Bulgariei*4. Prima etapă, disputată în 
circuit pe străzile orașului Sofia, a fost 
cîștigată de italianul Libero de Grandis, 
cronometrat pe distanța de 70 km In 1 h 
51:42.

LA ISTANBUL s-a disputat meciul 
internațional de lupte libere dintre echi
pele selecționate ale Turciei și Iranului. 
Gazdele au terminat învingătoare cu 
scorul de 5—3. 1

A ÎNCEPUT turneul internațional 
masculin de baschet de la Praga. Turcia 
a învins cu 70—64 (34—34) echipa 
Greciei, iar Cehoslovacia a terminat la 
egalitate, 77—77 (44—36), cu R.S.S. 
Lituaniană.
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