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Baschetbalistele sovietice—campioane europene

Sportivii români au cucerit 
cinci titluri de campioni balcanici 

la tenis de masă
Echipe femei : România ; echipe bărbați : luaoslavia ; simpftf 
femei : Eleonora Mihalca ; simplu bărbați : Dorin Giurgiucă ; 
dublu femei : Maria Alexandru-Eleonora Mihalca ; dublu 
bărbați : Ștefan Korpa-Draqutin Surbek (Iugoslavia) ; dublu 

mixt: Carmen Crișan-Radu Negulescu

Duminică la prînz s-au terminat 
la Brașov meciurile celei de-a treia 
ediții a Balcaniadei de tenis de ma
să. Cinci din cele șapte titluri au 
fost cucerite de reprezentanții Ro
mâniei, iar jucătorii iuqosiavi au 
cîștigat două. .

Rezultate: echipe femei: Româ
nia — Iugoslavia 3—1 : Mihalca — 
Fire (k—2, Alexandru — Jecmenita 
2—0. Alexandru. Mihalca — Pire, 
Jecmenita 2—l. In setul III, jucă
toarele iugoslave

ciștigal
Pire 2—1

18—16, dar româncele au 
cu 22—20. Alexandru
(—15, 23, 17). Setul secund a dat 
mari emoții spectatorilor. Pirc a avut 
mereu avantaj pînă la 14—13 (la 
13—12 s-a aplicat regula activizării), 
apoi ambele sportive au „mers" egal, 
Maria Alexandru reușind abia, la 
23—23 să facă două puncte consecu-

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Echipa României s-a clasat pe locul 4

republicani la lupte libere

dl

Iată componentele lotului echipei campioane
După 7 zile de pasionante Întreceri, duminică seara în frumoasa Sală 

a sporturilor din Cluj a luat sflrșit cea de-a X-a edi(ie — jubiliară — 
a campionatului european feminin de baschet. Campioană europeană — 
T’.R.S.S., urmată în clasamentul iinal de: 2. Cehoslovacia, 1 R. D. Ger
mană, 4. România, 5. Olanda, 6. Iugoslavia, 7. Bulgaria, 8. Polonia, 
9. Ungaria, 10. Italia, 11. Franța, 12. R. F. Germană. Tată relatările trimi
șilor noștri speciali ADRIAN VASttlU, G. RUSSU-ȘIRIANU și D. STĂN- 
CULESCU, cuprinzînd amănunte comunicate prin telex de la 
semifinale și finale ale „europenelor".

Jocul inaugural al semifinalelor cam
pionatului european feminin de baschet, 
desfășurat sîmbătă dimineața, nu a avut 
istoric. Reprezentativa Italiei — supe
rioară din toate punctele de vedere — 
și-a adjudecat fără emoții victoria tn 

. fata baschetbalistelor din formația R. F. 
Germane. Dintre acestea, Zdratek șt 
Stein au tascris destul de mult, dar 
nu au putut suplini lipsa de eficacitate 
a coechipierelor. Scor final: 63—50 
(25—18) pentru Italia.

După o dramatică desfășurare, meciul 
Ungaria—Franța s-a încheiat cu victoria 
echipei Ungariei, obținută în ultimul mo
ment. Selecționata Franței a condus ta 
permanentă, uneori și cu 10—11 puncte, 
dar ta ultimele 5 minute acțiunile sale 
ofensive s-au oprit cu regularitate ta 
jurul spațiului de 3 secunde, iar rarele 
aruncări la coș au fost rateuri. Repre
zentativa Ungariei, ta schimb, a jucat-o 
cu insistență pe Ratvay. care a tascris 
coș după coș și a refăcut văzind eu 
ochii diferența, ceea ce a dus. în final, 
la câștigarea unei partide care părea 
pierdută la un moment dat: Ungaria— 
Franfa 66—65 (32—31).

O desfășurare asemănătoare a avut 
jocul Iugoslavia—Polonia. Baschetba

listele poloneze au condus 
timp, 
(Likszo s-a dovedit din nou un pivot 
de mare valoare, făcând adesea verita
bile demonstrații de virtuozitate și efica
citate). Dar, așa cum s-a mai întîmplat 
de multe ori ta acest campionat, echipa 
care a stat „în plasă” a cîștigat. Dife
rența de 5—6 puncte (cu mai mult Po
lonia n-a condus niciodată) a dispărut 
repede, cînd nu mai erau decît două 
minute scorul devenind egal : 59—59. 
De aici, echipele au mers „cap la cap”, 
iar în ultimele 45 de secunde talentata 
Veger (premiată anul trecut ca fiind cea 
mai bună jucătoare a „europenelor” de 
junioare) a țîșnit de două ori pe contra
atac, asieurînd victoria echipei Iugo
slaviei : 70—67 (29—34).

La primul meci al după-amiezii de

mai mult 
dînd impresia că vor ctștiga.

partidele

ale Sălii 
martorele

slmbătă. tribunele arhipline 
sporturilor din Cluj au fost 
unei dispute palpitante, de un bun ni
vel tehnic și deosebit de echilibrate. 
Echipa Olandei, reconfirmînd califica
tivul oe i-a fost acordat de .revelație 
a competiției”, a jucat tot timpul de la 
egal la egal cu reputata formație a 
ttulgariei iar tntr-un final dramatic a 
reușit să obțină o prețioasă, nescontată, 
dar meritată victorie: 56—53 (32—32). 
Punctele au fost Înscrise 
Der Ileiden 4, De Roos 5. 
V an Ham IF estenltrink 2.
10, SiebenHst 15 și Draak 2 pentru în
vingătoare. respectiv de Manikova 6, 
Nesterova 6, V. Popova 3, Voinova 18, 
Panckooa 2. Roianova 6 și E. Popova 
12. Cele mai bune de pe teren: Sieben- 
list, De Groot (Olanda). Voinova și E. 
Popova (Bulgaria). Au arbitrat Erofeeva 
(U.R.S.S.) și Seaux (Franța).

In meciul susținui împotriva echipei 
U.R.S.S., formația fl. D. Germane a 
jucat foarte bine, dar nu a putut men
ține echilibrul de forțe declt pînă ta 
pauză, după care clasa superioară a 
baschetbalistelor sovietice și-a spus cu- 
vîntul, concretizat prin marea diferență 
de puncte din rezultatul final : U.R.S.S.- 
R. D. Germană 93—69 (47- 40). Au 
înscris: Poznanskaia 7, SlidenJco 4, 
Madison 2, Prokopenko 9, Mihailova 4, 
Uazarevici 14, Orel 10, Smildzina 21, 
Voronina 5, Jukelene 6, Krodere 11 pen
tru învingătoare, Schmidt 8, School c 7, 
Krause 13, Ameis 9, Fleischer 2. Ventzk 
2, Kuehn 18, IFandrey 2 și Thieme 8 
pentru Învinse. Au arbitrat Kamenik 
(Bulgaria) și Marchesi (Italia).

Ultima partidă a semifinalelor de 
sîmbătă a opus reprezentativele Româ
niei și Cehoslovaciei. Meciul a fost 
așteptat cu mult interes, și se sconta pe 
o dispută echilibrată, în care avantajul 
terenului să poată contracara marele po
tential de joc și experiența superioară a 
formației cehoslovace. Lucrurile s-au pe
trecut însă altfel. Practic, jucătoarele 
noastre, departe de forma dovedită în

meciurile anterioare, nu au pus nici un 
moment sub semnul Îndoielii victoria 
Cehoslovaciei. Aceasta pentru că în 
timp ce adversarele au făcut eea mai 
bună partidă a lor din acest campionat, 
româncele au prestat cel mai slab joc 
de pînă acum: numeroase ratări, un 
atac care n-a putut trece de excepționala 
„zonă” a echipei Cehoslovaciei, căutări 
peste căutări penlru găsirea unei 
muie care să dea randament, dar 
în această tatilnire n-a fost găsită.

(Continuare in pag. a 4-a)
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de Voets 6, 
De Groot 12,

IF ink Duy-f

ROMAN 9 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Rămase neînvinse și 
după penultima reuniune a turneului 
final, echipele Dinamo București și 
Combinatul poliqrafic București s-au 
întilnit duminică dimineață într-un 
meci decisiv pentru cucerirea titlu
rilor de campioni. Mai buni în jocul 
Ia .bătaie", dînamovișlii au reușit 
să cîștige partida cu 21—16 datori
tă, în mare măsură, punctelor (13) 
realizate din loviturile de trei sfer
turi și peste linia de fund. Cu a- 
ceastă victorie Dinamo București a 
terminat turneul final fără nici o în
frângere. Iată autorii acestui frumos 
succes: M. Mihai (2), Al. Anghel 
(2), Gh. Drăghici (2), I. Voicu (2), 
D. Panduru (2), D. Bogdan (2), C. 
Lupsereanu (1), I. Barbărasă, V. Gă-

Ploiești: „Cupa petrolistului
PLOI&ȘTI 9, (prin telefon). Ca în 

fiecare an, „Ziua petrolistului" a 
prilejuit în orașul nostru entuziaste 
întreceri sportive Ia care au luat 
parte atleti, handbalisti, înotători, 
popicari și voleibaliști.

Sportivii și echipele reprezentînd 
asociațiile petroliste din raioanele 
și orașele Cîmpina. Tîrgoviște, Plo
iești, Buzău și Rîmnici- Sărat s-au 
întrecut cu deosebită dîrzenie pen
tru cucerirea „Cupei petrolistului”. 
Trofeul a revenit în cele din urmă 
sportivilor din orașul Cîmpina. cla
sați pe primul loc Ia atletism, popi
ce și natație și pe locul 
handbal și volei.. La

....au, parțiqipat 57 de;

Ia handbal 5 echipe, 
lei și popice cîte 
prilejul întrecerilor, 
urmărit o serie de 
sânte la handbal și 
fă au consemnat cu bucurie frumoa
sa evoluție a unor atleți cum sînt 
Laurențiu Nieiilescu din Cîmpina, 
Petru Tonescu din Tîrgoviște și loan 
Angheloiu din Cîmpina, sau a tine
rei jucătoare de popice Elena Bucâ- 
taru. țn zilele următoare vor avea 
loc finalele etapei regionale a 
pei petrolistului” la fotbal 

secund la .
atletism 
sportivi, ;.

la
6 echipe. Cu 
spectatorii au 

partide intere- 
volei și totoda-

C. IOKDACHESCU 
coresp.

CONSTANTA 9 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). După trei zile 
de întreceri cei peste 150 de concu
rent! prezenti la finalele campiona
telor republicane individuale de 
lupte iibere (seniori) și-au desem
nat învingătorii.

Iată primii trei clasați la cele opt 
categorii: cat 52 kg: 1. M. DUMI
TRU (Î.M.U. Medgidia), 2. C. Dră- 
gulin (Progresul Buc.), 3. T. Pătraș- 
cn (Metalul Tîrgoviște); cat. 57 kg : 
1 GH TĂPÂLAGĂ (Steaua). 2. Al. 
Marmara (Steaua), 3. Gh. Stan (Di
namo Bucd; cat 63 kg: 1. P. CO- 
MAN (Steaua), 2. Al. Geantă 
(Steaua). 3. I. Tobă (Progresul Buc); 
cat 70 kg: l.P. POALELUNGI (Otelul 
Galați). 2. Fr Ghiarmati (Mureșul 
Tg. Mureș), 3. T. Balaș (Steagul ro

NOU CAMPIOANĂ LA OINĂ

rezultate : Biruința
CPB 11—16. Dinamo 

Avintul Valea Roșie

Ghe- 
Bucu- 
28—6. 
Lăpuș

iățeanu, I. Chițu, I. Văduva. Antre
nori : I. Popescu-Buftea și Al. Cio
banii.

Cîteva 
răești — 
reștî —
Avintul Frasin — Lăpușul Tg. 
16—7. Dinamo București — Biruința 
Gherăești 14—5.

Clasamentul iinal: 1. Dinamo Bucu
rești 27 p.- 2. C.P.B. 25 p; 3. Biruin
ța Gherăești 21 pi 4. Avintul Va
lea Roșie 21 p; 5. Avintul Frasin 
16 pî 6. Energia Rîmnițel 
7. Torpedo Zărnești 15 p; 8. 
Tg. Lăpuș 14 pi 9. Victoria 
șeni 14 p; 10. Drum Nou 
12 p.

15 p,- 
Lăpușul 
Andrie- 
Boureni

TR. IOAN1ȚESCU

șu Brașov); cat. 78 kg: 1. ST. TASț*' 
PA (Steagul roșu Brașov), 2. Gh. 
Crisan (C.S M. Cluj), 3. V. Opaină 
(Proqresul Buc.); cat. 87 kq: 1. I. 
POPESCU (Steaua). 2. Fr. Boia (Mu
reșul Tg. Mureș) 3. Gh. Ureianu 
(Steaua); cat. 97 kq: 1. A. MAÎNDT, 
(Steagul roșu Brasov), 2. M. Scîn- 
teie (Progresul Buc.), 3. Gh. Vaida 
(Victoria Buzău); cat. peste 97 kgî 
1. ST STÎNGU (Steaua), 2. L 
man (Steagul roșu Brașov), 
Pop 'Victoria Buzău).

întrecerile desfășurate in 
sporturilor din Constanta au 
ziasmat pe cei prezenți în tribune șl 
au arătat că sportul luptelor libere 
se bucură de popularitate în aceas
tă regiune. De altfel, trebuie să men
ționăm că în Dobroqea există sase 
echipe care activează în campiona
tele tării. De la luptele tătărăști (cu
res) s-a ajuns la măiestrie sportivă 
și acest lucru l-au remarcat toti spe
cialiștii prezenți la competiția găz
duită de Sala sporturilor. Deși do
brogenii au cucerit un sinqur titlu 
— prin M Dumitru — subliniem că 
sportul luptelor libere a prins... ră
dăcini adînci in această regiune.

Spectatorii au urmărit întrecerii 
foarte disputate dar multe dintre ele 
au semănat cu cele de „greco-roma- 
ne“. Au fost puține „chei” la picior/ 
puține salturi și din această cauză 
a scăzut într-o oarecare măsură spec
taculozitatea partidelor. Căntînd să 
acumuleze punctele strict necesare 
victoriei, maioritatea concurențelor 
au neqlijat efectuarea unor procedee 
tehnice mai eficace.

Evidențiem arbitrajele foarte bune/ 
care au contribuit substantial La 
desfășurarea întrecerilor în condiții 
optime, neexistînd nici o contesta
ție. ”•>

V GODESCU

Her-
X Vi

I
Saia'i

entu-

Al doilea gol al Rapidului. Autor: Jamaischi

0 etapă animată în categoria A la fotbal
Steaua — U.T.A. 0—1 <0—1)
Raplă — Dlnamo Pit»stî 2—1 <0—<•) 
Petrolul — Universitatea 1—0 (1—8)
C.S.M S. — Progresul 1—1 (0—1)
Jiul -- Farul 0—0
Politehnica — Dinamo București 4—li

(2—1)
Știința Craiova — Steagul roșu 3—2 

(0—1)

CLASAMENT

1. Progresul
2. Știința Craiova
3. Rapid
4. Dinimo Buc.

Farul
Steaua
Petrolul
U.T.A.
Dinamo Pitești 
Politehnica Tim. 
C.S.M.S.
Jiul

13. Steagul roșu
14. Universitatea Cluj

6
3
4
3
3
3
1
3
2
2

1
3
2
2
4
4
4
4

ETAPA VIITOARE (23 octombrie)

Dinamo Pitești — Știința Craiova 
Universitatea — Steaua
Dinamo București — C.S.M.Ș.
Farul — Politehnica
Steagul roșu — Rapid
Progresul — Petrolul
U.T.A., — Jiul



■sini» O etapă animată în
In categoria B Dominare netă, victorie la limită

SERIA I
Flacăra Moreni — Metalurgistul 

București 1—0 (1—0).
Ceahlăul P. Neamț — Oțelul Ga

lați 3—0 (2—0).
Oltul Rm. Vîlcea — Metroul Bra

șov 2—0 (1—0).
Știința București — Dinamo Vic

toria București 2—2 (1—1).
Dinamo Bacău — Progresul Brăila

1—0 (0—0).
Siderurgistul Galați — C.F.R. Paș

cani 2—1 (1—0).
Chimia Suceava — Poiana Cimpi- 

na 1—0 (0—0).
SERIA A ll-A

C.S.M.  Reșița — Ind. sîrmei C. 
Turzii 3—1 (3—1).

Crișul Oradea — C.F.R. Timișoara 
0—0.

Minerul I.upeni — Unirea Dej 4—1 
(0—0).
* A. S.Cugir — Vagonul Arad 3—2 
(2—2).

C.F.R. Arad — Minerul Baia Mare
1—0 (1—0).

Clujeana — C.S.M. Sibiu 2—1 
(1-0).

Meciul Gaz metan Mediaș — 
A.S.A. Tg. Mureș se va disputa la 
13 octombrie.

Rezultatele din categoria C
SERIA EST

Flamura roșie Tecuci — Locomo
tiva Iași 1—1 (1—0)

Gloria C.F.R. Galați — Foresta 
Fălticeni 1—2 (0—0)

Unirea Focșani — Metalul Rădăuți 
3—0 (1—0)

Minobrad Vatra Dornei — Rapid 
Mizil 2—0 (2—0)

Gloria Bîrlad — Victoria Roman
2—1 (2—0)

Petrolul Moinești — Textila Bu- 
huși 2—0 (0—0)

Metalul Buzău — Ancora Galați
2—1 (1—0)

SERIA SUD
Progresul Corabia — I.M.U. Med

gidia 2—3 (1—2)
Electrica Fieni — Flacăra roșie 

București 4—1 (3—0) .
Dunărea Giurgiu — Metalul Tîr- 

goviște 2—0 (0—0)
Tehnometal București — Muscelul 

Cîmpulung 1—1 (0—0)
C.F.R. Roșiori — Portul Constanța 

0—1 (0—0)
Stuful Tulcea — Oltul Sf. Gheor- 

ghe 1—0 (0—0)
Electrica Constanta — S.N. Olte

nița 2—1 (0—0)
SERIA VEST

Progresul Strehaia — Metalul Tr. 
Severin 1—1 (0—0)

Mureșul Deva — Victoria Călan 
3__0 (1—0)

Autorapid Craiova — Chimia Fă
găraș 2—3 (0—1)

Minerul Anina — Metalul Hune
doara 6—0 (1—0)

Tractorul Brasov — A.S.A. Sibiu 
2—1 (1—0)

Aurul Zlatna — C.F.R. Caransebeș 
5—0 (1—0)

Victoria Tg. Jiu — Electrouutere 
Craiova 1—1 (1—11

SERIA NORD
Chimica Tîrnăveni — Olimpia Ora

dea 3—0 (2—0)
Progresul Reghin — A. S. Aiud 

2—1 (1—0)
Minerul Bihor — Medicina Cluj 

2—0 (1—0)
Soda Ocna Mureș — Faianța Si

ghișoara 1—2 (0—1)
Recolta Cărei — Minerul Baia 

Sprie 1—1 (0—1)
Sătmăreana — Metalul Copșa Mică 

2-0 (1—0)
Steaua roșie Salonta — Arieșul 

Turda 1—0 (0—0)

A.S.A. Tg. Mures—F. 0.
3-2

TG. MUREȘ, 9 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Peste 12 000 de 
spectatori au aplaudat frumoasa 
victorie internațională a echipei lo
cale. Realizînd reușite schimburi de 
locuri, localnicii au dus deseori în 
derută apărarea echipei germane. 
A.S.A. reușește să deschidă scorul 
în min. 5 prin Pavlovici care a șu
tat necruțător de la 20 m. Egalarea 
survine 7 minute mai târziu, cînd 
Poselt reia direct în plasă o minge 
revenită din bară. Cu o linie de 
mijlocași (Ciutac-Dodu) foarte acti
vă și cu un atac insistent, în care 
a excelat Pavlovici, mureșenii pun 
atăpînire pe joc și reiau din nou 
«■aducerea pian Czako (mân. 31).

în locul unei victorii la scor -— o 
victorie la limită; în locul unui final 
calm — un final febril cu oarecari 
emoții și cu punerea în funcțiune a 
„trasului de timp". Fiind vorba de 
Rapid, nici nu mai e cazul să ne mi
răm...

Bucureștenii ar fi putut da ieri „Pi- 
teștiului" un vagon de goluri. Expresia 
nu e specifică vocabularului sportiv, dar 
ni s-a părut cea mai plastică pentru a 
reda situația care a existat pe teren, 
în repriza a Il-a, mai ales, jocul a fost 
la discreția Rapidului, care a asaltat 
continuu poarta lui Coman, a construit 
și faze frumoase, dar a și prelungit 
la infinit combinațiile în căutarea... ex
traordinarului. Este suficient să ne re
ferim Ia faza din min. 61 în care Du
mitriu a avut poziție decisivă în careu 
dar n-a tras, ci l-a... așteptat pe Io- 
nescu, astfel că apărarea oaspeților, 
K.O. cu o clipă înainte, a blocat șutul 
acestuia din urmă. Un exemplu dintr-o 
sută, care obligă la critică, în ciuda 
altor faze în care Rapidul a jucat cu 
mult aplomb, cu o remarcabilă notă de

Clujenii au jucat din nou slab
Petrolul — Universitatea Cluj 1 — 0 (1 — 0)

PLOIEȘTI, 9 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Cu trei zile înaintea 
revanșei cu Liverpool, efectivul valid 
al Petrolului se prezintă satisfăcător, 
o creștere sensibilă de formă mareînd 
Badea, Florea și Mocanu. Pahonțu și 
frații Dridea -— în nota lor obișnuită. 
O mențiune pentru Dridea II. Fără să 
facă lucruri de mare anvergură, el 
este totdeauna util echipei, contribuind 
substantial la succesele ei. Astăzi, de 
exemplu, împreună cu Anca a realizat 
unicul gol al partidei în min. 7.

Startul furtunos al Petrolului, repli
ca slabă a oaspeților— iată două argu
mente care ne îndrituiau să credem 
că vom asista la o ploaie de goluri 
petroliste. Și ne-am pregătit să le 
notăm. Poate că aceleași elemente au 
făcut ca și petroliștii să nu apese 
mai mult pe accelerator, îndeosebi în 
fazele de finalizare, așteptînd și ei 
goluri care... n-au mai venit. Faze 
de gol la poarta clujenilor au fost 
destule, îndeosebi în prima repriză : 
Dragomir (min. 14 și 20), Dridea I 
(min. 37 și 40) și apoi Moldovan (min. 
43) au ratat bune ocazii de a înscrie, 
în această parte a jocului (min. 30— 
45) gazdele și-au dominat net — teh
nic și tactic — adversarii. Clujenii, 
înghesuiți în fața propriei porți, s-au 
apărat cu îndîrjire, „bubuind“ min
gile.

Și a început repriza a doua. Din

Surdan, cel mai bun om de pe teren
Politehnica Timișoara —Dinamo București 4-2 (2-1)

TIMIȘOARA. 9 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Politehnica Timi
șoara ne-a apărut astăzi hotărîtă să 
facă totul pentru a juca bine. Deși în 
min. 5 tabela de marcaj arăta 1—0 pen
tru Dinamo București, localnicii nu s-au 
descurajat (și acesta a fost marele lor 
merit), s-au apărat organizat, au con
trolat mijlocul terenului, au creat faze 
frumoase. Dar, ceea ce a mulțumit în
deosebi pe cel 8 000 de spectatori au 
fost golurile, unul mai frumos decît 
celălalt. Un rol hotărîtor în realizarea 
victoriei (nesperată) l-au avut SURDAN 
(cel mai bun de pe teren, motorul e- 
chipel) care a înscris două goluri șl a 
colaborat direct la celelalte două, ca și 
Lereter, imbatabil în apărare și din ale 
cărui pase au fost inițiate numeroase 
contraatacuri.

Karl Marx Sladl (R.D.G.) 
(2-1)

La reluare oaspeții profită de o 
ezitare a apărării formației locale 
și egalează (min. 50) prin Liene- 
mann. Jocul este la fel de disputat 
și în continuare, victoria fiind deci
să în min. 74, cînd Lungu șutează 
plasat și înscrie. în final asistăm 
la câteva ocazii ratate de Luoaci și 
Toth (A.S.A.) care, din apropierea 
porții, șutează pe lingă bară. Vic
toria formației mureșene este valo
roasă, dat fiind că a fost obținută 
în fața unei formații redutabile, 
clasată pe primul loc în campionatul 
R. D. Germane.

GH. CIORANU

Rapid — Dinamo Pitești 2 — 1 (0-0)
Progresii

tehnicitate. Poate că raportul nemulțu
mitor între numărul acțiunilor de atac 
și cel al golurilor înscrise se datorește 
și faptului că principalul realizator al 
Rapidului, Ionescu, nu și-a făcut sim
țită prezența, evoluînd anonim undeva 
în mijlocul terenului și ferindu-se par
că să încerce pînă și arma care-i este 
atit de dragă (și atît de eficace uneori): 
driblingul. S-a impus, în schimb, Năs- 
turescu, iar Codreanu, retras printre 
mijlocași în repriza a II-a, a lăsat im
presia că și-a găsit adevărata vocație.

Dinamo. Pitești a jucat slab. Desigur, 
nu poate fi ignorat efortul suplimentar 
pe care l-a făcut această echipă, sus- 
ținînd la mijloc de săptămînă un meci 
internațional cu miză, în deplasare. Dar 
să fi „dat" Dinamo chiar totul la Se
villa, îneît nu i-a mai Tămas nimic pentru 
meciul de ieri ? Oaspeții au făcut un 
simplu act de prezență, încercînd cel 
mult să deregleze „mecanismul" Rapi
dului printr-un marcaj sever, dar ne- 
schițînd aproape nici o intenție de atac.

Joc plat la început, cu șuturi de la 
distanță care ocolesc cele două porți.

nou, la poarta apărată de curajosul 
Moldovan. In cinci minute, Dridea II 
(de două ori) și Dridea I șutează peri
culos. Dar, încet-încet jocul se echi
librează. studenții avansînd în terenul 
adversarilor. Partida crește în valoare 
și interes. Sabo, Adam și Marcu își 
încearcă norocul, pe rînd, șutînd de 
la distanță. Ploieștenii răspund prin 
cîteva contraatacuri bine concepute 
de Badea și Moldoveanu, ratează două 
ocazii rarisime de a majora scorul 
(min. 64 și min. 70). O clipă, în min. 
71, „tribunele" încremenesc. Adam — 
servit excelent de Ivansuc — fuge spre 
poarta lui Ionescu și șutează senzațio
nal de 16 m. La aceeași valoare este 
însă intervenția portarului Petrolului 
care trimite în corner. Egalarea pă
ruse iminentă. A fost cea mai vigu
roasă fază creată de studenți în tot 
meciul.

A arbitrat bine A. Bentu-București. 
PETROLUL : Sfetcu 7 (Iorescu 

din min. 46, 7) — Pahonțu 8, Boc 7, 
Florea 8. Mocanu 7 — Dragomir 7, 
Badea 8 — Dincuță 6 (Oprișan 6), 
Dridea I 7, Dridea II 7. Moldoveanu 6.

UNIVERSITATEA CLUJ : Mol
dovan 8 — Anca 5, Costin 8, Grăj- 
deanu 7, Cîmpeanu 8 — V. Alexandru 6 
(Ivansuc 6, din min. 65), Bretan 7 — 
Marcu 6, Adam 6, Mustețea 7, Sabo 6.

VALENTIN PĂUNESCU

într-o formulă nouă, datorată Indispo
nibilităților, Dinamo București a venit 
să smulgă un punct șl după primele 
minute se părea că va obține chiar 
două. Dar, pe măsură ce minutele tre
ceau, au apărut lacunele : nesiguranță 
în apărare mijlocul terenului descope
rit și un atac care nu a reușit să re
prezinte un pericol pentru gazde. Că au 
marcat două goluri, aceasta se dato
rește unor greșeli ale apărătorilor ti
mișoreni. Pîrcălab a fost anihilat de 
Rotaru, iar Ene și Frățilă s-au dovedit 
lenți, lipsiți de spontaneitate. Singurii 
care au mai făcut incursiuni — indivi
duale — au fost Haidu și Marica.

Iată acum filmul golurilor : min. 5 
Ene pasează lui Haidu, liber, și aces
ta înscrie : 0—1. După ce în min. 14 
Frățilă face o cursă pe partea stingă 
și șutează, obligîndu-1 pe Popa să re- 

- țină cu dificultate, urmează un contra- 
| atac, în min. 15, al timișorenilor șl Sur- 

dan de la 20 m șutează impecabil la 
' „păianjen” : 1—1. în minutul următor, 
| Surdan face un slalom printre apărătorii 

dinamoviști și pasează lui Popanică. 
Deși flancat de un apărător dinamovist, 
acesta înscrie : 2—1. In repriza secundă 
oaspeții încearcă egalarea, dar în min. 
50. la un contraatac, Surdan înscrie :
3—1. In min. 56 Ghergheli șutează, Popa 
reține cu dificultate. în min. 61, Sur
dan primește o pasă și trimite lui Po
panică. Șut și... : 4—1 ! In min. 65 Ma
rica trage de la 18 m și înscrie : 4—2.

O victorie pe deplin meritată, după 
un joc de bun nivel tehnic, disputat în 
ritm viol și deplină sportivitate.

Arbitri : C. Nițescu — Sibiu — la cen
tru, E. Bucșe — Sibiu și Marin Ispas — 
Mediaș, foarte buni.

POLITEHNICA : Popa 7 — Bodrojan 7, 
Petrovici 7, Lereter 9, Rotaru 8 — Gri- 
zea 5, Mihăilă 7 — Regep 6, Surdan 10, 
Popanică 7, Mițaru 5.

DINAMO BUCUREȘTI : Datcu (din
min. 9 Niculescu 6) — Popa 6, Ivan 5, 
Nunwelller IV 6, Stoenescu 6 — Gher
gheli 7, Grozea 6 — Pîrcălab 4, Frățilă 
5, D. Ene 4 (din min. 55 Marica 6), Hai
du 6.

P. ARCAN—coresp. reg.

Domină Rapidul, în carnetul nostru da 
notițe notăm multe comere dar, minu
tele se scurg fără să aducă un alt 
avantaj bucureștenilor. De altfel, abia 
în min. 30 se întîmplă minunea : Ionescu 
trage primul șut în spațiul porții ! Un 
șut fără forță, pe care Coman îl oprește 
ușor.

Repriza a II-a este net a Rapidului. 
Bucureștenii deschid scorul chiar în 
primul minut după reluare (un șut sec 
al Iui Dumitriu ; deci se poate și așa I) 
și exercită în continuare o mare pre
siune asupra apărării adverse. De ne
numărate ori golul apare inevitabil (a- 
sistăm și la o „bară"), dar fuga după 
spectaculos a înaintașilor rapidiști con
stituie cea mai bună protecție a... pi- 
teștenilor. Totuși în min. 73, Jamaischi 
trage puternic, majorînd scorul. Fero
viarii sînt mulțumiți (cu atît de pu
țin?) și acest lucru constituie o in
vitație pentru Dinamo de a acționa cu 
mai mult curaj, astfel că în min. 82 
1 îrcovnicu ajunge chiar în situația să 
fiuctifice: 2—1.

Arbitrul N. Cursaru (Ploiești) a con
dus satisfăcător următoarele formații:

RAPID: Răducanu 7 — Lupescu 7, 
Motroc 8, C. Dan 7, Greavu 7 — Ja
maischi 8, Mitroi 7 (din min. 25 Co
dreanu 8) — Năsturescu 9, Dumitriu 7, 
Ionescu 5, Codreanu (din min. 25 
Kraus 6).

DINAMO PITEȘTI : Coman 7 — Ioa- 
chim Popescu 7 ,Barbu 6, I. Stelian 6, 
Badea 6 — Dobrin 5, Țircovnicu 6 — 
Radu 6, Naghi 5, Țurcan 4 (din min. 
46 Eftimie 4), Prepurgel 5.

JACK BERARIU

Tradiția nu s-a dezminț
Steaua — U. T. A. 0—1 (o — 1)!

Șutul lui Traian Popescu a fost necruțător și mingea va poposi in plă 
Plonjonul lui Suciu este inutil, iar Petescu privește disperat balonul... £ 

J—0 pentru U.T.A.

Și-au căpătat textiliștii arădeni o 
specialitate din a pleca din Capi
tală cu unul sau două puncte 
aproape la fiecare meci pe care îl 
dispută în fața publicului bucu- 
reștean ! Și aceasta nu s-a dezmin
țit nici în partida pe care au sus
ținut-o ieri în compania formației 
Steaua. Sincer vorbind, trebuie să 
recunoaștem că — în ciuda tradi
ției — nu dădeam totuși prea mul
te șanse echipei U.T.A. și aceasta 
pentru că fotbaliștii de ia Steaua 
manifestaseră în ultimele jocuri de 
campionat — și cu precădere în 
primul meci susținut în competiția 
internațională la care participă — 
o serioasă revenire de formă.

Dar, te joci cu echipele noastre ?... 
Cînd te aștepți mai puțin, atunci 
te... contrazic! Așa s-au petrecut 
lucrurile și în jocul Steaua — 
U.T.A. în care, după un început 
modest — determinat și de faptul 
că nu realizaseră nici o victorie 
în actualul campionat — oaspeții au 
înțeles repede că au în față o echi
pă „dereglată" de lipsa unui coordo
nator și care — în plus — are și 
o apărare foarte penetrabilă, nesi
gură în intervenții, prinsă cu regu
laritate pe „picior greșit". Și 
atunci...

Și atunci, echipa arădeană s-a 
impus treptat, „motoarele" ei, alcă
tuite din neobositul Chivu și inspi
ratul Comisar, au împins mereu 
înainte jocul, furnizînd mingi celor 
patru atacanți, în mare formă și cu 
o poftă deosebită de gol. Rezulta
tul ? Steaua domina steril, avea 
mingea mai mult timp decît adver
sarii săi, dar se împleticea într-un 
joc fără orizont, în timp ce U.T.A. 
aștepta calm ca echipa bucureștea- 
nă să se desfășoare și apoi, prin 
2—3 pase, ajungea rapid în apro
pierea porții lui Suciu, unde situa
țiile de gol nu au fost puține și, 
mai ales, nu lipsite de incisivitate 
și claritate.

Spectatori : 15 000; stadion „2 
gust” ; timp frumos. Fon 
C.S.M.S. : Constantinescu 8
min. 70) — Aurelian 6, lanul 6, 
nicu 7 (Pop min. 23—7), Delean 
Ștefăneseu 6, Lupulescu 7 — 
(Gălățeanu, min. 23—7), Stoice: 
Cuperman 6, Humă 5. PROGR1 
Mîndru 7 (Matache, min. 80) 
Popescu 5, Măndoiu 6, Petea 
Colceriu 6 — Al. Constantines 
Șoangher 6 — Oaidă 6 (Mat 
min. 85), Matei 5, Mateianu 8 
rălungă 5.

IAȘI, 9 (prin telefon). Întîlriirea 
fășurată in dealul Copoului, între < 
locală C.S.M.S. și liderul clasamer 
Progresul, nu s-a, ridicat — ca 
tehnic și spectacular — la nivelt 
teptat.

In prima jumătate de oră fazele 
de fotbal au lipsit. Jucătorii au 1 
rînd pe rînd la o serie de obști 
intervenția arbitrului fiind net 
foarte des. In această perioaxSSs- 
cidentat Vornicu. a fost lovit Stou 
au fost faultați în dese rînduri M 
nu, Oaidă și Constantinescu. N-a e 
minut de joc în eare publicul să 
fost martorul unor ieșiri nesporti' 
o parte și de cealaltă. Deși gazdei 
minau, cei care au reușit să des 
scorul au fost fotbaliștii de la P 
sul: în min. 32, Al. Constanții 
eare a jucat bine în acest meci, , 
tește" un balon în mijlocul terei 
derutează apărarea C.S.M.S., îl des 
pe Oaidă, acesta face o cursă s 
printre apărători și paseazăMui M 
nu, aflat nemarcat în mijlocul terei 
Un șut sec și... 1—0 pentru Prog 
Pînă la sfîrșitul reprizei asistăm 
joc de uzură, încîlcit, de ambele 
C.S.M.S. pierde o mare ocazie

Așa îneît, după ce Jac a fos 
min. 19 la un pas de a dese 
scorul și după ce Traian Popes 
șutat razant cu bara în min. 2! 
cesta din urmă nu a mai greșit 
ta două minute mai tîrziu, cîr 
preluat direct în plasă o excel 
centrare a lui Axente. Scor: 
pentru U.T.A. !

Și a venit repriza secundă. Ar 
norii echipei bucureștene au 
zat probabil că acestei formaț 
lipsește „dirijorul" și au încerc 
soluție de ultimul moment, tr< 
du-1 pe acest post pe Jenei. Lu 
rile au mers ceva mai bine. Eg 
rea a plutit un timp în aer, d 
rămas... acolo. Pentru că Voine 
scăpat singur în careu (min. 5f 
a tras alături cu poarta, pentn 
Soo a nimerit bara (min. 56) și<. 
tru că Birău a respins de pe 1 
porții o minge trimisă cu capu 
Jenei și care îl depășise pe e 
lentul Gornea. Scăpați din t 
„clește", arădenii și-au recăr 
siuflul și — ceea ce este mai im 
tant — încrederea în forțele 
în posibilitatea de a pleca cu i 
doritele două puncte de la B 
rești. Și pînă la urmă au pleca 
ele, meritând acest lucru. Mai 
pentru voința cu care au juca 
apoi pentru superioritatea man: 
tată, în special în jocul de la m 
oul terenului.

Arbitrul Octavian Cornșa (Cr 
va) a condus în general corect, 
a sancționat greșit unele faulti

STEAUA : Suciu 7 — Fetesc 
Jenei 5 (din min. 46 Hălmăge 
6), D. Niculae 5, Sătmăreanu 5
D. Popescu 4 (din min. 46 Je-, 
Negrea 6 — S. Avram 6, Voine- 
Soo 7, Micu 7.

U.T.A.: Gornea 9 — Birău 7, 
coș 7, Mețcas 7, Igna 6 — Corn 
7 (din min. 82 Săcășan), Chivu 
Axente 8, Tr. Popescu 8, Jac 
Moț 7.

CĂLIN ANTONESC
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a pierdut nici la Iași
- PROGRESUL 1 -1

în mîn. 45, cînd Ștefănescu — 
t c-îțiva metri de poartă — șutează 
rigă bară.
rtea a doua a acestei întîlniri nu 
; nici o schimbare în joc. Adică, 
și fotbal de slabă calitate, obstruc- 
st și ineficace. Cei care forțează 
fotbaliștii echipei gazdă, tn min. 
a o centrare impecabilă a lui Stoi- 
I. Cupcrman greșește de puțin țin- 
Jn nou atac, cel din min. 70, aduce 
rea: Stoicescu se strecoară printre 
adversari, îl „vede“ pe Cuperman 
șutează pe lîngă Mîndru: 1—1. 

■ajați, ieșenii atacă dezlănțuit dar 
idit, dînd posibilitate apărării aglo- 
te a oaspeților să le stăvilească 

încercările de a modifica scorul, 
î minute înainte de sfîrșit Deleanu 
faultat în careu de V. Popescu,

'inal dramatic la Craiova
Știința — Steagul roșu 3 — 2 [0 — 1)

1AIOVA, 9 (prin telefon, de la 
iisul nostru). Rareori se poate 
sa la fotbal un final de meci 
de pasionant, atât de dramatic 

icela la care am asistat astăzi la 
ova, în meciul dintre Știința și 
gul roșu Brașov. Spre surprin
sa publicului, brașovenii au con- 

de două ori, lăsînd impresia 
invincibilitatea craioveană pe 
n propriu va lua sfîrșit. în fi- 
însă, oaspeții n-au mai putut 

sta iureșului jucătorilor de la 
ița și au fost întrecuți, cum se 
ie, „la potou".
jultă vreme Steagul roșu a jucat 
î, s-a apărat inteligent, a con- 
tacat periculos, în special pe 
;ea rapidului Gyorfi. Realizată 
mari emoții, cu două minute 
ntea fluierului final, victoria 
ovenilor este însă meritată. Ști- 

a fost echipa care a reglat de 
nceput și pînă la sfîrșit ritmul 
ilui, a dominat uneori copios, 
a greșit atacînd prea mult pe 

tnrl terenului, deci pe o rază 
ă. unde apărarea calmă a oaspe- 
■ a putut interveni cu succes.
ore surpriza generală, primul 
„cade" în plină dominare a echi- 
gazdă. Năftănăilă, înscrie prin- 

in șut-bombă la „păianjen", ivli- 
ul 12 : I —0 pentru Steagul ro- 

Gazdele forțează egalarea, do- 
iă, dar rezultatul nu poate fi 
imbat.
jcelași aspect ni-1 oferă și înce- 
ul reprizei a doua. Hărțuită me- 
, apărarea Steagului roșu rezistă 
succes. La un contraatac, brașo- 
ii sînt chiar pe punctul de a 
'ca, dar Goran, singur în fața

6O-7J
dar arbitrul MUTA faultul la „16,50 m“. 
Această decizie, eronată după părerea 
noastră, agită și mai mult spiritele, atît 
pe teren cît și în tribune. Finalul jo
cului capătă un aspect nedorit. Au loc 
incidente pe teren și după aceea în 
afara lui. O parte dintre spectatori au 
blocat ieșirea jucătorilor, au vociferat 
la arbitru, au împiedicat accesul normal 
la cabine. Numai datorită intervenției 
hotărite a organizatorilor lucrurile s-au 
liniștit.

Arbitrul I. Dobrin a avut de condus 
un joc foarte dificil. El nu a dat dovadă 
de destulă hotărîre, nu a eliminat de pe 
teren jucătorii care s-au dedat la bru
talități.

CRISTIAN MANTU, D. DIACONES- 
CU — coreep. reg.

porții, luftează. Urmează 5 minute 
cu adevărat infernale, în care se 
înscriu TREI goluri ! în min. 65 
Ivăncescu îl faultează pe Cîrciumă- 
rescu, la 20 de m de poartă. Lovitu
ra executată de același Cîrciuimă- 
rescu se soldează ou o învălmășea
lă în fața porții lui Pilcă. Naghi 
intervine cu capul și... mingea in
tră în plasă : 1—1.

Bucurie de scurtă durată, căci 
după 3 minute mingea ajunge ia 
Goran care îl deschide pe Gyorfi (un 
adevărat argint viu) și șutul acestuia 
merge în plin : 2—1 pentru Steagul 
roșu. După 2 minute Deliu execută 
o lovitură liberă. La balon sar Sfîr- 
logea și Campo. O luptă aeriană 
care aduce goluț egalizator al cra- 
iovenilor. L-a înscris Sfîrlogea ? 
Așa s-a părut. După meci, Campo 
a declarat că el a marcat, ceea ce 
ar însemna că s-a produs al doilea 
autogol al oaspeților. în final, pre
sing puternic al gazdelor și golul 
victoriei înscris în min. 88 de Mi- 
hăilescu II.

Arbitrul E. Martin București a 
condus corect și autoritar următoa
rele formații :

ȘTIINȚA CRAIOVA : Vasilescu 
7—Mihăilescu 6, Mincă 7, Marin 
Marcel 6, Deliu 5—Strîmbeanu 6, 
Ivan 6—Niță 5 (min. 80 Mihăilescu 
II), Sfîrlogea 7, Oblemenco 7, Cir- 
ciumărescu 8.

STEAGUL ROȘU : Pilcă 6-Ivăn- 
rv>*cu 7, Jenei 5, Naghi 6, Campo 
S—Alecu 7, Sigheti 6—Goran 5, 
Năftănăilă 7, Gane 6, Gyorfi 8.

I. OCHSENFELD

POLO Dinamo București—pentru a zecea oară
(consecutiv) campioană a țării

Zahan deschide seria golurilor... Fază 
din meciul Dinamo București—Steaua 

Foto : N. Aurel

CICLISM

0 evadare hotăritoare
In campionatele republicane de 

ciclism pe pistă s-a desfășurat ieri 
cursa cu adițiune de puncte (100 de 
ture cu sprint la fiecare 3 ture). La 
al doilea sprint s-a produs însă o 
busculadă care a făcut „ravagii'. 
Printre cei 6 cicliști obligați să a- 
bandoneze a fost și G. Moiceanu. 
Din acest moment cursa a fost con
trolată de cicliștii de la Steaua. în 
mare vervă, C. Dumitrescu acumu
lează puncte după puncte, lăsînd 
impresia că va cîștiga cu ușurință. 
Dar, după sprintul 23, cînd avea... 
zestrea de 45 p, își permite o rela
xare care-1 va costa titlul de cam
pion. V. Voloșin (Steaua) profită 
prompt de relaxarea lui Dumitrescu 
și lansează un atac furtunos în tu
rul 70. Atacul său, la care se ală
tură și Gh. Moldoveanu, nu rămîne 
fără rezultat. în scurt timp, fugarii 
devansează plutonul cu 150 m. Du
mitrescu, văzîndu-și amenințată 
victoria, se agită, dar plutonul nu 
poate fi „urnit". în cele din urmă, 
Dumitrescu își încearcă ultima șan
să. împreună cu G. Negoescu, N. 
Ciumeti și C. Baciu reușește să

Trei din cele cinci 
partide ale ultimei eta
pe s-au disputat ieri în 
eleganta piscină din in
cinta parcului sportiv 
Dinamo pe un timp 
călduros care nu amin
tea nici pe departe de 
sfîrșitul sezonului. Ca
pul de afiș l-a consti
tuit meciul DINAMO 
BUCUREȘTI - STEAUA, 
încheiat cu victoria faci
lă (scor 9—3) a primei e- 
chipe, care cucerește 
PENTRU A ZECEA 
OARĂ CONSECUTIV 
titlul de campioană a 
țării. După cum arată 
și scorul, meciul a fost 
la discreția poloiștilor 
dănamoviști care, cu o 
singură excepție (la 
2—1), au condus, ca ur
mare a superiorității de
ținută la toți factorii 
jocului. Mai pregnant 
s-a simțit diferența la 
capitolul concepție tac
tică, întrucît echipa, 
bine condusă în bazin 
de Zahan, s-a dovedit 
mult mai mobilă, com
binând rapid, cu lucidi
tate și în consecință și 
cu eficiență.

De partea cealaltă. Steaua a fă
cut un joc șters, cu mult sub posi
bilitățile jucătorilor care alcătuiesc 

—o victorie meritată
prindă pe fugari și o dată cu ei 
plutonuL Ultimele ture se desfășoa
ră într-un ritm infernal, iar Gh. 
Juravle și M. Virgil prind și ei plu
tonul cu un tur. La ultimul sprint 
(cu punctaj dublu) G. Dumitrescu 
pierde ultima speranță, fiind învins 
pe linia de sosire de către tânărul 
G. Negoescu.

Victoria lui Voloșin este meritată 
și ea s-a conturat o dată cu evada
rea acestuia în turul 70. El a făcut 
o cursă foarte bine gîndită și a spe
culat momentul psihologic. Clasa
ment : 1. VICTOR VOLOȘIN 61 p 
— CAMPION REPUBLICAN PE 
ANUL 1966, 2. O. Dumitrescu 58 p,
3. G. Negoescu 42 p, 4, Gh. Moldo
veana 29 p (toți de la Steaua), 5. N. 
Ciumeti (Dinamo) 21 p, 6. Gh. Ju
ravle (Olimpia) 12 p, 7. M. Virgil 
(Steaua) .11 p, 8. C. Baciu (Steaua) 
1 p (toți cu 1 tur avans).

Socotim greșită introducerea unor 
juniori, insuficient rodați, în ase
menea curse. Cele două busculade 
provocate de aceștia sînt, credem, 
elocvente.

I. DUMITRESCU 

această formație. Deși a folosit în 
toate cele patru reprize același „7“, 
echipa a acționat dezlînat, fără ori
zont, oferind puține momente de 
polo adevărat. Un singur jucător 
remarcat : portarul Mircea Ștefănes
cu care, scoțînd goluri gata făcute, 
și-a salvat echipa de la o înfrânge
re și mai categorică. Au marcat: 
Grințescu 3, Mărculescu 3, Zahan 2 
și Novac pentru Dinamo, Firoiu 2 
și Bădiță pentru Steaua. A arbitrat 
bine N. Nicolaescu

RAPID și CRIȘUL ORADEA s-au 
întâlnit într-un meci cu miză (locul 
III în clasament) și faptul și-a pus 
amprenta pe desfășurarea acestui 
joc (încheiat cu 2—1 pentru fero
viari) în care toate cele trei goluri 
au fost înscrise din superioritate nu
merică. Punînd un accent mai mare 
pe ofensivă și atacînd mai insistent 
la început, bucureștenli au avut ini
țiativa, forțînd două eliminări în
cheiate cu tot aii tea goluri. Apoi, 
după 2—0, gazdele au calmat jocul, 
acționînd mai prudent și făcând 
mai mult joc pozițional.

Deși aveau nevoie de ambele 
puncte, orădenii au stat la înce
put în expectativă, încercînd să 
puncteze doar prin încercările soli
tare ale lui Mut, postat centru fix 
în fața porții adverse. Abia după 
0—2, Crișul a apăsat ceva mai mult 
pe accelerator, dar n-a reușit să în
scrie decît în ultimul „sfert", prin 
Rujinschi'. Pentru învingători au 
marcat Rusu și Medianu. A arbitrul 
corect Gh. Baja (Cluj).

în cel de al treilea meci, PRO
GRESUL BUCUREȘTI a obținut O 
victorie meritată înviingînd pe PO
LITEHNICA CLUJ cu 4—2 (1—0, 
2—2, 1—0, 0—0). A arbitrat bine i 
P. Niculescu.

G. NICOLAESCU

HANDBAL

Universitatea București 
a învins 

Universitatea Timișoara!
Ieri, în cadrul seriei I a campio

natelor republicane s-au disputat 
jocuri doar în întrecerea echipelor 
feminine. Iată rezultatele : Universi
tatea București-Universitatea Ti
mișoara 4—3 (3—3) 1; Progre
sul București — Voința Sighi
șoara 21—11 (12—2); Rapid — Con
fecția București 9—7 (5—4); Mure
șul Tg. Mureș-Rulmentul Brașov 
12—8 (8—5); Tractorul Brașov-Li
ceul nr. 4 Timișoara 5—9 (3—2).
Citiți amănunte în ziarul nostru de 
mâine.

Un meci al ocaziilor ratate RUGB! Steaua a ,^cos“ greu o victorie la Politehnica Iași (6-3)
JIUL - FARUL 0-0

ETROȘENI, 9 (prin telefon). Nici 
lata asta comportarea echipei locale 
a avut darul să satisfacă pe spec- 
>ri. Publicul s-a.. . supărat, nu 
tru că Jiul n-a obținut victoria, ci 
tru că a practicat un joc slab, în 
: au abundat pasele greșite, iar șu
ie expediate pe poartă au fost pu- 
i la număr și imprecise. Echipa 
dă a dominat (raport de cornere ; 
-5), dar înaintașii au păcătuit prin 
ba că au purtat jocul mai mult pe 
tru, folosind rar extremele.
a prima repriză au fost cele mai 
te ocazii ratate : Peronescu (min. 
Libardi (min. 18 și 32), V. Ioneșcu 
n. 26) etc. Oaspeții au avut în 
astă perioadă o acțiune foarte fru- 
isă și, în același timp, periculoa- 

în urma unei combinații Tufan - 
lo, ultimul a șutat puternic dar 
tarul Ion Vasile, atent, a reținut, 
n repriza secundă, înaintarea Jiu- 
este modificată prin introducerea 

Casandra în locul lui Libardi (ac- 
mtat în urma unei ciocniri cu Man- 
— min. 44). Jiul atacă dar nu în- 
e. Farul contraatacă periculos, mai

P R O N O
vșa arată o variantă cu 13 rezul- 
i exacte la concursul PRONO- 
TRT nr. 41, etapa din 9 octombrie
6. 

H. Rapid — Dinamo Pitești 1 
,T. C.S.M.S. Iași — Progresul x 
L Jiul Petroșeni— Farul C-ța. x 
/. Politehnica — Dinamo Buc. 1 
/ Știința Craiova — Steagul r. 1 
T. Crișul Oradea — C.F.R. Tim. x

ales prin Iancu și Ologu. La unul din 
aceste contraatacuri (min. 69), cînd 
majoritatea jucătorilor Jiului erau în 
careul advers, Iancu primește o pasă 
și înscrie din apropierea porții. Golul 
nu a fost însă acordat întrucît arbitrul 
de tușă a apreciat că Ianou se afla 
în ofsaid. în min. 80 Stocker are o 
mare ocazie de a deschide scorul, dar 
balonul a fost respins în corner de 
Manciu. Peste cîteva minute Ologu are 
și el o ocazie de gol, dar mingea trece 
peste poartă.

Brigada de arbitri din București, 
avîndu-1 la centru pe C. Petrea, iar 
la tușe pe C. Constantin și C. Marin, 
a condus bine.

JIUL: I. Vasile 8 — Șerban «, 
Dan 6, Pop 6, Speriosu 6 — Stocker 7, 
Sandu 6 — Martinovici 6, Libardi 7 
(min. 46 Casandra 5), V. Ionescn 5. 
Peronescu 5.

FARUL : Manciu 9 — M. Georgescu 
8, Tîlvescu 8, Pleșa 8, Zamfir 6 — 
Mareș 7, Koszka 8 — Tufan 7 (min. 
52 Ologu 7), Iancu 9, Manolache 7. 
Kallo 6.

STAICU BALOI - coresp.

SPORT
VII. C.F.R. Arad — Minerul B. M. 1

VIII. Bologna — Torino 1
IX. Foggia — Cagliari x
X. Lanerossi — Roma 2

XI. Lazio — Atalanta 2
XII. Napoli — Milan 1

XIII. Venezia — Fiorentina 2
Fond de premii 694 201 lei, din 

care 351 282 lei REPORT pentru fon
dul premiului minim.

STEAUA — POLITEHNICA IAȘI 
6—3 (3—3) : Popa — Polit. încercare 
mîn. 27, Ciobănel — încercare min. 
37 șl Penciu — încercare min. 55. 
Arbitru : Al. Vlșan — cu scăpări. 
Prea... larg la „en avant“-uri. GLO
RIA — ȘTIINȚA PETROȘENI 6—11 
(3—3): Crăciunescu — lovitură de pe
deapsă, min. 15 șl 67, resp. Ipsilan. 
te — lovitură de pedeapsă, min. 20, Sa- 
bău — încercare de penalizare trans
formată de Ipsllante, min. 65 șl Mo- 
roe — Încercare, min. 76. Arbitru 
T. Viting — satisfăcător.

• Steaua, aspirantă la titlu, a tre
cut surprinzător de greu de Poli
tehnica Iași (locul 10). De data a- 
ceasta rugbiștii bucureșteni n-au mai 
acționat cu suficientă claritate, n-au 
mai excelat prin omogenitate, putere 
de luptă și orientare tactică, atu-uri 
cu care și-au făcut „șah-mat" atîția 
adversari I Dimpotrivă, Steaua a ju
cat crispat și confuz, comițind gre
șeli elementare și în cîmp, și în 
apropierea buturilor, ca și cum ea 
ar fi fost echipa situată în zona re
trogradării. Penci'u n-a mai fost cel 
din partidele precedente (deși are 
meritul de a fi realizat „essai“-ul 
victoriei). în rest, numai Rășcanu a 
fost permanent activ, de altfel cel 
mai bun jucător al echipei militare.

Comportarea în ansamblu a echi
pei Steaua trebuie să atragă atenția 
antrenorilor, acum, la o săptămînă 
de meciul cu Grivita Roșie, de pe 
stadionul Republicii, de fapt marele 
derbi al competiției, care va desem
na viitoarea campioană a țării.

Politehnica Iași a arătat că locul 
pe care îl ocupă în clasament este 
cu totul accidental, că prin valoa
rea sa reală echipa ar trebui să se 
situeze undeva printre fruntașele 
clasamentului, așa cum a și fost ani 
de-a rândul. Ieșenii, conduși excelent 
de Drobotă, au abordat partida cu

Nica (dublat de Băltăre(u) încearcă să degajeze, urmărit îndeaproape de un 
pachet de înaintași adverși. Fază din meciul Steaua—Politehnica Iași 

Foto : V. Bageac

mult aplomb. Chiar și după acci
dentarea acestuia (min. 21), oaspeții 
s-au impus, în special prin Dăscă- 
lescu — cel mai bun jucător de pe 
teren — Herghelegiu și Iftimie și au 
avut unele perioade de dominare 
(aproape 30 de minute în repriza 
secundă !).

• O surpriză — Știința Petroșeni. 
Rugbiștii din valea Jiului au fost 
mai buni (în special în finalul par
tidei) decît cei de la Gloria. Meri
tele revin întregii echipe, precum 
șl antrenorului N. Ureche. Știința a 
mers la joc deschis, fără a forța 
obținerea, cu orice preț, a victo
riei. A terminat totuși victorioasă 
avînd și... concursul rugbiștilor de 

la Gloria care, în acest meci, n-au 
reușit să finalizeze nici una din 
multele ocazii de „essai" pe care 
le-au avut.

• Pe stadionul din str. dr. Staico- 
vici, un rezultat scontat: PROGRE
SUL — RULMENTUL BÎRLAD 6—0 
(3—0). Realizatori: Craioveanu — 
lovitură de pedeapsă și Alexandrescu 
— „drop".

TIBERIU STAMA

Alte rezultate: Precizia Săcele — 
Grivița Roșie 0—3 (0—3), Universi
tatea Timișoara — Constructorul 
6—3 (3—0), Farul Constanța — Di
namo 9—9 (3—3). Amănunte — în 
ziarul nostru de marți.



Etapa a III-a a ^amoionatulni republican 
de atletism pe echipe

• Dinamo învingătoare pc toata linia, Progresul învinsa pe 
toata linia ® l.C.r. iștîi șl-au luat revanșa

Constantin Semen (I.C.F.) trece ștacheta înălțată la 1,90 m, aducind echipei

Baschetbalistele sovietice - campioane europene

sale puncte

BUCUREȘTI. Echipa Institutului de 
cultura fizică a întrecut Rapidul, 
lnîndu-jt o meritată revanșă pentru 
înfrîncerea suferită cu exact un an în 
urmă Rezultate pe echipe: T.C.F.— 
Ranid 156—140 (100—97 la masculin 
și 56—43 la feminin) : Î.C.F.—Argeș 
161—130 (112—69 si 49—61) ; Rapid 
— Argeș 165—119 (117—62 sî 48—57) 
Rezultate individuale: BĂRBAȚI: 
W m: M. Vosmînschf HCF) 11.2; 
200 m : M. Vosminschî 22,7 ; 400 m :
V Mihăescu (R) 51,5 ; SOO tn : H. Ștef
(Rt 2-00.8: 1500 m: H. Stef 4:05,5; 
5000 m : N. Siminoiu (R) 15:20,4 ; 
110 mg : I. Dumltrașcu (A) 15,6 ;
400 mg : V Mihâescu 55,2. T. Dumi- 
Vrascu 56.2 S. Hodnș (TCF) 56,6 : 
3 000 m obst.: N. Siminoiu 9:33,2; 
10 km marș : N Rînceanu fR) 52:10,6 ; 
11x100 m: TC.F 43.4: lungime: V 
Mnresan (TCF) 7,14. B. Bădini ZICE) 
7.18. M. Zaharia (R) 7.06: triplu: 
C. Corbu (A) 15.47, V. Răut (R) 15.30. 
M. Zaharia 14.65. Al. Mihu (ICF) 
14 44 : înălțime : C Semen (TCF) 1,90 ;

, prăjină • V. Muresan 4.10, C. Ivan (R) 
■4.00, M. Tonîtă (R) 8.90 ; greutate : A. 
Raîca (R) 15,83 : disc : AI. Techirda- 
lian (TCF) 39.60 ; suliță : S. Cătă- 
neanu fTCF) 58.76 ; ciocan : I. Chirîlă 
(R) 43.90 ; FEMEI : 100 m: I. Pe
trescu IR) 12,6 : 200 m -; I. Petrescu 
25.4 ; 400 m : D. BTdescu (R) 59.4 ; 
800 m : G. Drăghicî (R) 2:31,1 ; 80 mg:
V Enescu (TCF) 12,4; 4x100 m: 

, I.C.F. 50,4 ; lungime: V. Biduleac 
’(ICF) 3,28; înălțime: V. Pulpea (A) 

țl,54, M. Mărglneanu (R) 1.54 ; greu
tate : E. L'efter (ICF) 13,85; disc: 
O. Cataramă (A) 50,20. E. Cataramă 
ȚA) 46,32, R. Moțlu (ICF) 44,24, N. 
Barbu (R) 41,00; «uliță: E. Neacșu 
TA) 46,28, I. Stanca (A) 48,64, E. DoțI 
(ICF) 41.70.

TIMIȘOARA. Conform așteptărilor 
Dinamo a cucerit două victorii como- 

prețioase

de: 1S6—122 (128—74 la masculin, 
58—48 la feminin) cu Banatul și 
206—80 (144—45 ; 62—35) cu Pro
gresul. în al treilea meci echipa re
giunii Banat a Învins în întîlnîrea cu 
Progresul : 189—93 (181—55 ; 58—38). 
Tată cîteva rezultate : bărbați : 100 m : 
C. Nichîfor (D) 11.2 : 200 m : P. Cio- 
banu (D) 22.2 : 400 m: I. Osoianti 
(D) 50,2 ; 800 m : I Damaschîn (B) 
1:58.5, I. Tordache (D) 1:58.5 : 1500 m: 
A. Barabas (D) 3:51,0 : 5000 m : N. 
Mustată (D) 14:46.8 ; 110 mg : E. Jer- 
ger (B) 15,7; 400 mg: I. Rătoi (D) 
54.8 : 3000 m ob»t.: Z. Vamos (D) 
8:50,0 : 10 km marș : E. Caraiosifoglu 
,T>) 47:42.4 ; 4x100 m : Dînamo 41.5 : 
luneime : V. Sarucan (D) 7,81 : triplu : 
V. Dumitrescu (D) 15.65, V. Cănăt (B) 
14.76 .- înălțime: AI. Spiridon (D) 2.00, 
Fl. Cheran (D) 1.90 : prăjină : S. Cris- 
tescu (D) 4,50 D. Pistaln (D) 4.50 
greutate : 'Ad. Gagea (D) 16,42 : disc : 
Z. Heglîedus (B) 45.70: suliță: F„ 
Holtzinger (B) 61.16. D. Olinicniu TB1 
61,10 ; cincan : V. Tihni schi (D) 59.34: 
femei : 100 m : C. Mesaro? (B) 18.8 ; 
200 m : C. Mesaros 25,9, F. Negru fB) 
26,0 : 400 m: F. Negru 59,8. E. Teo 
dorof (D) 59,5 ; 800 m : E. Teodorof 
2:16.2, Q. lacob’ (P) 2:16.7 ; 80 mg :
E. VintiJS (D) 11,8 ; 4x100 m : Banal 
50.2 ; lungime : E. Vintîlă 5,77 ; înăl
țime : M. Cosmovicî (D) 1,40 ; greuta
te : M. Pene» (D) 12,68 ; disc : E. Co 
sac (P) 41.14, Șt. Eesencîuc (D) 40.40 : 
suliță : M. Pene» 52,07, M. Ciunga (D) 
51,15. (E. Grozescu - coresp.).

Rezultatele celui de-al treilea meci 
(Cluj - Steaua - Brașov, desfășurat la 
Cluj) nu ne-au parvenit pînă la închi
derea ediției. Sîmhătă șl duminică are 
loc ultima etapă a campionatului repu
blican pe echipe, în urma căreia va 
fi cunoscută campioana țării pe 
anul 1966.

(Urmare din pag. 1) 

le cifre înregistrate în foaia de arbi
traj stat elocvente. Astfel învingătoarele 
au aruncat la coș din acțiune de 64 de 
ori și au înscris de 31 de ori, an exe
cutat 28 de lovituri libere din este au 
transformat 2], In timp ce jucătoarele 
noastre au materializat doar 16 din cele 
59 de încercări din acțiune și au trans
format numai 22 din cele 34 de arttn- 
elri libere de care a« beneficiat... Re
zultat final: Cehoslovacia —- România 
83—54 (36—28). Au Înscria : Richte- 
rnva 6. Melirharova 19. Zvolenska 4, 
Afroxi-m-c 12. Joskova 14. Kvzlinkoea
4, Rolkova 2, Stecherova 15, Jindrova
5. S tarsia 2 (Cehoslovacia). Dumitrescu
4, Spiridon 9, Fogel 16. Gheorghe 8, 
Răcorită 5. Sulinan 12 (România). Au 
arbitrat Berger (Elveția) și Onrust 
(Olanda). ★

Duminică dimineața an început me
ciurile rare aveau să decidă clasamentul 
final al ediției a X-a jnbiliare a cam- 
monalulni european feminin de baschet. 
In prima partid». Franța a condus con
tinuu si a obținut victoria eo 71—43 
634—21), riasîndu-se astfel pe locul 
11. lornl 12 revenindu-i formației în
vinse. R. F. Germane. Punctele în acest 
meri — arbitrat de Onrust (Olanda) — 
Petrutiu (România) — au fost marcate 
de Stephan 8. Perot* 4, Cheralier 6. 
Delachet 2. Le Crom 6, Chazalon 12, 
Prueneau 8, Passemard 2. Robert 4 și 
Peter 19 pentru Franța. Stein 12, Butt- 
ner 1, Kohl 3, Schafer 4, Ilorst 2, 
Nowitslci 1. Zdrafelc 8, Kiesling 1, Spiele
5, Pallas 2 și Helebrand 4 pentru R. F. 
CermanB.

Pentru locurile 9—10 s-au tntîlnit re
prezentativele Ungariei și Italiei. 6u doi 
pivoți mai valoroși (Ratvay și Bakk), 
cu un joc mai organizat și mai eficace, 
Ungaria a învins cu 65—57 (33—26), 
prin punctele marcate de Trie 2, Kovacs
5. Riekes 8, Ratvav 26. Markomts 12, 
Thutoczi 6 si Baitk 6. Pentru Italia 
au înscris: Pausich 12, Persi 7. Cirio
6, Grisotto 13. Del Mestre 2, Zambon
6. Alderighi 9 și Toriser 2. Partida a 
fost condusă de arbitru Berger (Elve
ția) și Chiup (Cehoslovacia).

tocul 7 în actualul campionat euro
pean a revenit echipei Bulgariei, care a 
întrecut-o cu 70—56 (30—25) pe aceea 
a Poloniei, clasat» astfel pe locul 8. 
Punctele au fost realizate de Damianova 
10. Poinnva 16. Ponekova 11, Boianova 
28, E. Popova 5 (Bulgaria), Likszo 12, 
Sostak 14, Fromm 4, Szaflik 5, Mihulska 
4, Sokul 12. Oglonnska 2, iFojtal 2 
și Maide 1 (Polonia). A condus cuplul 
Erofeeva (U.R.S.S.)—Liebsch (R. F. 
Germană).

Bravo, pentrn echipa Olandei care, 
ta urma unor jocuri din ee în ce mai 
bune, iar duminică prin victoria reușită 
cu 66—57 (31—16) ta fata formației 
Iugoslaviei, a terminat campionatul pe 
locul 5, locul 6 octinîndu-1 așadar ad
versara sa de ieri. Mecinl a fost con
dus de arbitrii Dinesru (România) si 
Cakoloe (Turcie). Au ta«rris • Poets 8. 
Der Refden 7, De Groot 20. B7estenbrink 
9, IFink Duvf 11. Siehenlist 11 (Olanda). 
Kalenici 20, Djokovici 2. Selimovici 6, 
Meglaț 2, Radovnnovici 10, Veger 8, 
Zeravica 6 și Ruljan 3 (Iugoslavia).

în penultimul meci de aseară. 
România — R.D. Germană, bas
chetbalistele noastre au ratat cea 
mai mare ocazie avută vreodată de 
a urca pe podiumul medaliatelor, 
în contrast ca de la cer la pămînt 

cu jocul bun desfășurat în partidele 
cu Ungaria, Olanda, Polonia și 
U.R.S.S., ele; ca și în întîlnîrea cu 
Cehoslovacia, s-au prezentat extrem 
de slab, infirmînd din nou așteptă
rile. în afara faptului că apărarea 
echipei noastre nu a mai avut sigu
ranța din alte meciuri, atacul a co
rni» de asemenea greșeli elementare 
(numeroase pase la adversare, ra
tări chiar de sub coș, ca să nu mai 
vorbim de cele din aruncările de 
la semidistanță). A fost o partidă 
care ne-a lăsat, și nouă și publicu
lui, un gust amar. Cît privește e- 
chîpa R. D. Germane, ea a confir
mat din pli-n linia ascendentă a per
formanțelor sale din ultima vreme, 
cîștigînd clar șî meritat meciul si, 
o dată cu aceasta, medalia de 
bronz. Evoluția scorului a fost, din 
minutul 10. permanent favorabilă 
echipei R. D. Germane, care a cîs- 
tigat cu S5—60 (29—24) prin punc
tele înscrise de Schmidt 4. Schoal
7, Krause 7, Ameis 13. Zimmermann
8, Kuehn 9. Bruning 2. Wandrey 6 
si Thieme 9. Pentru reprezentativa 
României, care în urma acestui re
zultat s-a clasat pe locul 4. au mar
cat: Spiridon (singura noastră ju
cătoare care a corespuns integral) 
14, Niculescu 10, Dumitrescu 3, 
Gheorghe 2, Ivannvici 1, Vogel 6. 
Racoviță 5 si Suliman 19 întîlnîrea 
a fost condusă de perechea Vincze 
(Ungaria) — Alițraghy (Grecia).

Sportivii români au cucerit 
cinci titluri de campioni balcanici

(Urmare din pag. 1)

tlve. Bulgaria — Turcia 3—0, Ro
mânia — Grecia 3—01 Crișan — 
Skrivanu 2—1, Alexandru — M. 
Boulca 2—0, Alexandru, Mihalca — 
Skrivanu, M. touka 2—0, Iugosla
via — Grecia 3—0, România — Tur
cia 3—0 : Mihalca — Ozerei 2—0, 
Crejec — Edizkun 2—0, Mihalca, 
Creiec — Edizknn. Ozkan 2—0. Cla
sament: 1. România 8 p — cam- 
nioanS balcanică pe anul 1966 ; 2. 
Iugoslavia 7 o, 3. Bulgaria 6 p, 4. 
Grecia 5 p, 5. Turcia 4 p.

Echipe bărbați: România — Bulga
ria 5—0 î Giurgiucă — E. Guergvlev 
2—0, Cobîrzan — Velikov 2—1, Ne- 
gulescu — Gerdglkov 2—0, Giurgiu
că — Velikov 2—0, Negulescu — E 
Guergulev 2—0, Bulgaria — Grecia 
5—0, Iugoslavia — România 5—4 : 
Surbek — Giurgiucă 2—0. învinsul 
a fost net depășit de vitalitatea și 
acțiunile ofensive ale adversarului 
său. Kbrpa — Cobîrzan 0—2. Din 
nou, Cobîrzan a făcut dovada pu
terii luî de luptă si a unei judicioase 
orientări tactice. Cordas — Negu- 
lescu 2—0. Meci cheie oentru rezul
tatul final al întîlnirii. Negulescu s-a 
prezentat cu mult sub așteptări. 
Korpa — Giurgiucă 1—2, Surbek — 
Negulescu 2—0, Cordas — Cobîrzan 
0—2, Korpa — Negulescu 2—0, Cor
das — Giurgiucă 0—2, Surbek — 
Cobîrzan 2—0. România — Turc’a 
5—0 : Neoulescu — Selkuk 2—0, 
Refl — Ciper 2—0, Bodea — Gunay

Finala campionatului a opus echipei 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei. De-a limgu 
celor 40 de minute de joc, „5-*ul soț^. 
tic a dovedit din nou o pregătire tehnic 
și fizică ireproșabilă și o voință dem 
nă de remarcat. Cîștigînd întîlnîrea c> 
74—66 (44—37), campioanele Înmii și-a> 
adăugat ta palmares și cel de al 8-le 
titlu european. Formația U.R.S.S. s- 
apărat agresiv și a folosit cu succe 
contraatacul, iar Mihailova, Bazarevia 
Orei și Poznanskaia au punctat d 
multe ori de la distanți. Jucătoarei 
cehoslovace au încercat toate variantei 
posibile de apărare și de atac, dar ni 
au putut inversa situația, ta eoncreti 
zarea căreia un rol deosebit l-au avu 
jucătoarele sovietice cu un gabarit im 
presionant. An marcat: Poznanskaia IC 
Prokopenko 6. Mihailova 8, Bazarevic 
20, Orei 12, Smildzina 14, Voronina 2 
Fominich 2 pentru învingătoare, Richtr 
rova 11, Melicharova 6. Zvolenska 14 
Mraskova 4. Joskova 10. Kizlinkova 1 
Stekerova 10, Jindrova 2 și Rumlerov 
8 pentru ecțipa Cehoslovaciei. Au ar 
bitrat Krumen (Iugoslavia) și Marches 
(Italia).

Ea sfîrșitul întrecerilor, au fost de 
cernate medaliile de aur, argint și bronz 
echipelor U.R.S.S., Cehoslovaciei și R.' D 
Germane. Ocupînd locul 4, ca și la edi 
ția precedentă, selecționata României s- 
calificat direct pentru campionatul mon 
dial de anul viitor, de la Praga.

2— 0, Negulescu — Ciper 2—0, Bo 
dea — Selkuk 2—0, Iugoslavia - 
Grecia 5—0. Clasament: 1. luaosla 
via 8 p — campioană balcanică p< 
anul 1966 ; 2. România 7 p, 3. Bul 
caria 6 p, 4. Turcia 5 p, 5. Grecii 
4 p.

Simplu femei, sferturi de finală 
Alexandru — Hristova 3—0, Pire - 
Crejec 3—2, Crișan — Jecmenlti
3— 2, Mihalca — Zaharia 3—0, semi 
finale: Alexandru — Pire 3—1 (16 
—14, 12, 12), Mihalca — Crișan 3— 
((îl, 16, —20, 9), finala: Eleonon 
Mihalca — Maria Alexandru 3—3 
(13, 13, —11, —24, 17). Meci foarti 
disputat. Tn setul IV, Alexandru ?[ 
condus cu 20—14, Iar de la 20—T 
s-a jucat la „activizare*. Neatentă 
Alexandru a fost eaalată si Mihalci 
a avut chiar mecibol (21—20), da1 
Alexandru a dat un tuș ăl, după t 
serie de schimburi, cîștigă cu 26—24 
Ultimul set s-a disputat în nota di 
superioritate a Eleonorei Mihalca 
mai calmă si decisă în atacuri. Et 
cucerește victoria șl devine oentrt 
a doua oară campioană balcanică (t 
Ieșit învingătoare și în prima ediție 
1964. Atena).

Simplu bărbați, turul n: Surbel 
— Bodea 3—0, Sîndeanti — Cordas 
3—2, Korpa — Sentivani 3—1, sfer
turi de finală : Giurgiucă — Velikos 
3—0, Surbek — Reti 3—1. Negu- 
lescu — Sîndeanu 3—2, Korpa — 
Cobîrzan 3—2, semifinale: Giurgiu
că — Surbek 3—1 (14, 21, —19, 19) 
Ceva mai activ și cu lovituri va
riate, Giurgiucă și-a luat revanșe 
după fnfrînnerea suferită ia echipe

Ultimele știri de peste hotare
TN CAMPION ATUI. MONDI Al DF SAH 

CONDUC FCMiokie oomânifi 
Șl IUGOSLAVIEI

OWFRHAUSEN 9 (prin telefon). în camnionaful 
mondial feminin de sah. dună șase runde, sef’a 
clasamentului este tmnărtită de reprezentativele 
Rnmâniei si lucioslaviei. urmate Ia distantă de 
numai */, p de U R.S-S., deținătoarea titlului. 
Echipa română a obținut două victorii consecu
tive, Intrecfnd cu Vh—lI-. Cehoslovacia <Po1i- 
hroniade — Eretova 1—0, Perevoznic — Malvpe- 
trova *7P—V,l si cu 2—0 Olanda (Nicolau — 
Vreeken 1—0, Perevoznic — Timmer 1—0) Ju
cătoarele formației României întilnesc în rundele 
următoare șahistele Poloniei si Iugoslaviei — 
meciul cu ultimele fiind deosebit de important 
pentru viitoarea configurație a clasamentului.

Iată celelalte rezultate, din ultimele zile: 
Cehoslovacia — R.D.G. 1*/,—*/2. Bulqaria — 
R.F.G. IV,—V2. Polonia — Austria 2—0 (Între
rupte din runda a IV-a), Iugoslavia — Austria 
2—0, S.U.A. — R.FG. 2—0, U.R.S.S. — Unnaria 
2—0, R D.G. — Olanda 1—1, Bulgaria — Dane
marca 2—0, Anglia — Polonia 1—1 (runda a 
V-al, Iugoslavia — Anglia 1’/,—U.R S.S — 
Cehoslovacia IU,—’/?. R-D.G. — Polonia 2—0, 
R.F.G. — Danemarca 2—0, Bulgaria — Unqaria 
1—1, S.U.A. — Austria 1 — 1 (runda a Vl-aî.

Clasamentul înaintea rundei a Vil a este urmă
torul : România și Iugoslavia 10, U R.S.S 9!/,,

Cehoslovacia și R D.G. 7*A. Olanda 6V,, Bulqa
ria 6, Unqaria si S.U.A. 5V„ Polonia 5. Anglia 
41/,, R.F.G. 4, Austria l’/a. Danemarca 1.

★
I.ONDRA. în etapa de sîmbăfă a campiona

tului englez de fotbal, F.C. Liverpool, adversara 
de miercuri A cchiuel Petrolul Ploiești, a ter
minat Ia eaalitate, 2—2, cu Fulham.

EREVAN. Cu prilejul unui concurs de ciclism 
desfășurat pe velodromul din Erevan, sportiva 
sovietică Irina Kiricenco a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 1000 m cu star* de 
pe loc. Ea a realizat timpul de 1:15,1. Vechiul 
record aparținea colegei sale Galina Ermolaeva 
(1:16,2).

PARIS. Sîmbătă, în campionatul francez - de 
fotbal s-au înregistrat rezultatele : Reims — Bor
deaux 4—1 Toulouse — Strasbourg 1—1 ; Rouen
— Rennes 1—0; Sochaux — Monaco 0—0.- Lens
— Nimes 2—1 ; Lille — Sedan 2—2.

ISTANBUL, Meciul international triunghiular 
atletic de juniori desfășurat la Brusa a fost cls- 
tiqat de echipa Republicii Arabe Unite, care a 
totalizat 150 puncte. Pe locurile următoare s-an 
clasat echipele Bulgariei — 116 puncte si Tur
ciei — 114 puncte.

ROMA. După prima zi, în meciul international 
de atletism dintre echipele de juniori ale Italiei 
si U.R.S.S., scorul este favorabil Italiei : 51—44

• Federația italiană de baschet a anunțat ofl 
rial forul international că va candida pentrn 
orpanizarea campionatelor eurooene masculin» 
din anul 1969. Anul viitor, această competiție 
va avea loc la Helsinki și Tampere (Finlanda).

• în vederea meciurilor internaționale o® 
care selecționata de fotbal a Italiei le va sus
ține în compania echipelor Uniunii Sovietice si 
României, ca antrenor al reprezentativei Italiene 
a fost desemnat Ferruccio Valcareggi.

BUENOS AIRES. Campionul mondial de box 
la categoria muscă, argentinianul Horacio Aca- 
vallo, a dispus prin k.o. în rundul 7 de Ursino 
Bernal (Paraguay).

PRAGA. în meci international feminin de 
baschet, formația Lokomotiv Bratislava a întrecut, 
pe teren propriu, eu scorul de 74—41 (34—14) 
echipa Lech Poznan.

MOSCOVA. „Cuoa U.R.S.S.* la fotbal se apro
pie de final. în prima semifinală. Torpedo Mos
cova, reprezentanta fotbalului sovietic în „Cupa 
campionilor europeni*, a învins cu scorul de 
3—0 pe Cernomoret Odesa. Golurile au fost 
marcate de Brednev 'min. 22) si Streltov (min. 
70 și 89). în cealaltă semifinală se vor întîlni 
echipele Dinamo Kiev și Dinamo Minsk.

Korna — Negulescu 3—2 (9. —15 
—21, 16, 16). O partidă spectacu
loasă în care sportivul iugoslav s-z 
impus prin viteză si forța lovituri
lor. Finala : Dorin Giurgiucă — Ste
fan Korpa 3—2 (19, —16, 14, —15, 
14). întrecerea a plăcut prin dina
mismul său, Giurgiucă incotnodîn- 
<hi-si adversarul orin lovituri cu di
recție mereu schimbată.

Dublu femei, semifinale: Alexan
dru, Mihalca — Lesai, Sălăgean: 
3—0, Crișan, Crejec — Pire, Jec- 
menița 3—0 I Finala : Maria Alexan
dra, Eleonora Mihalca — Carmen 
Crișan, ludit Crejec 3—2 (17, —17, 
14, —19, 18). Meciul era gata, gata 
să se încheie cu un rezultat surpri
ză dacă Indit Crejec nu greșea ne- 
Dermis în finalul setului decisiv.

Dublu bărbați, semifinale: Korpa, 
Surbek — Reti. Cobîrzan 3—0, Gtur- 
giucă, Negulescu — Lnchian, D. An
tonescu 3—0, finala: Korpa, Surbek
— Giuroiucă, Negulescu 3—1 (—13, 
16, 20. 18).

Dublu mixt, sferturi de finală : 
Alexandru, Giurgiucă — Lesai, Si- 
mandan 3—0, Pire, Surbek — Cre
iec, Cobîrzan 3—2, Crișan, N°au-I 
lescu — Mihalca. Reti 3—2, Jecme- 
nita. Korpa — 7aharia. Ancri 3—0, 
semifinale: Alexandru. Giurqitică — 
Pire, Surbek 3—0. Crișan, Nequ- 
lesmi — Jecmenita. Korpa 3—1 fina
la : Carmen Crișan, Radu Neruilescu
— Maria Alexandru. Dorin Giurgiu" 
că 3—2 (—19, 18, -16, 9, 16)'! ’
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