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Steaua — Universitatea Craiova 
-0 (1-0)
linamo București — U.T.A. 0—1 
-O)
Universitatea Cluj — Jiul 2—1 
-4)
linamo Bacău — Progresul 3—1 
-0)
Steagul roșu — Petrolul 3—2
-1)
A..S.A. Tg. Mureș — Rapid 0—1 
-1)
?.C. Argeș — Farul 2—0 (0—°)

CLASAMENT
Steaua 7 5 0 2 12— 4 M
F.C. Argeș 7 4 12 10— 5 9
Univ. Craiova 7 41 2 10— 9 9
Univ, cluj 7 3 2 2 9— 8 8
A.S.A. Tg. Mureș 7 3 2 2 10—10 8
Dinamo Bacău 7 4 0 .3 10—13 8
Dinamo Buc. 7 2 3 2 7—5 7
Petrolul 7 3 0 4 9— 9 6
U.T.A. 7 3 0 4 6—7 6
Steagul roșu 7 2 2 3 5—7 6
Farul 7 2 2 3 5— 7 6
Rapid 7 2 2 3 5— 8 6
Jiul 7 2 1 4 7— 8 5
Progresul 7 12 4 6—11 4

ETAPA VIITOARE
— 12 OCTOMBRIE —

(arhmătă de Ia 6 septembrie)

F.C. Argeș — Dinamo București 
Progresul — Petrolul
Unlv. Cluj — Univ. Craiova
Farul — Steaua
Rapid — (Jiul
U.T.A. — A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo Bacău •— Steagul roșu

„Cadrilul liderilor" a adus - în sfîrșit - un șef de clasament care 
pare sâ aibă învestitura autenticității.. Indiscutabil, cinci victorii 
consecutive în campionat cîntăresc triplu în condițiile lipsei valo
rilor stabile din fotbalul nostru. Se pare că Steaua, amintindu-Și 
de zilele de glorie ale predecesoarei sale, C.C.A., a fost prima 
dispusă să subscrie la o... stabilizare. Rămîne de văzut. Nu-i vor
bă, că oltenii, intr-o partidă de derbi-.pitic, au oferit o ripostă cu 
totul incoloră, care justifică integral titlul acordat de ziarul nos
tru la cronica meciului de la Craiova, de duminica trecută. într- 
adevăr, galoanele liderului de o săptămînă n-au avut strălu
cire.

★
Rapid, marea maestră a jocurilor în deplasare, și-a potrivit 

deșteptătorul cu o întîr-ziere de patru zile. Și a obținut la Tg. Mu
reș o victorie planificată - inițial - la Plovdiv. „Cupa campionilor 
europeni" este o mare întrecere, de mare însemnătate, de mare 
popularitate, de mare prestigiu, dar campionatul rămîne totuși 
„pîirtea cea de toate zilele'...

Visul de glorie a! dinamoviștilor a fost spulberat. în absența 
lui Pîrcălab. Suporterii cu umor ai formației U.T.A. au făcut propu
nerea ca toate jocurile echipei lor să se desfășoare (eventual) 
la București. Ar fi de luat în considerație...

Fotbaliștii arâdani, ca și cei feroviari, de altfel, neagă axioma 
terenului propriu și resping idiosincrasia deplasării. Dar numai în 
partidele susținute în țară. Din păcate...

★
în rest, o etapă oarecare, cu numai 20 de goluri marcate. O, tem- 

pora I

Duel aerian* intre Pilcă și Voinea (Fază din meciul Steaua—• 
Universitatea Craiova). Foto: AUREL NEAGU

A. S. BEZIERS LA A TREIA VICTORIE!
9-6 (0-3) CU DINAMO BUCUREȘTI

REP.

Așadar, A. S. Beziers a încheiat 
învingătoare și a treia partidă a 
turneului din țara noastră, rede- 
monstrînd valoarea rugbiului „con
cret”, in care primul element de 
frumusețe îl constituie victoria.

Echipele României învingătoare în cea de a 26-a 
ediție a Jocurilor Balcanice de atletism

• 14 victorii ale reprezentanților noștri
® L Nagbi și Olimpia Cataramă—cei mai buni atleți ai jocurilor
© Fetele — punctaj record la J. B.!

> I Naghi nou record al României la disc
Citiți în pag. a 4-a relatările trimisului nostru special la Istanbul, ROMEO VILARA

LfCARfA PREȘEDINTELUI A.IPS.
Ieri dimineața a părăsit Capitala dl. Felix Levitan, pre- 
dintele Asociației Internaționale a Presei Sportive, care 

invitația A.P.’S. din România a efectuat în țara noastră 
călătorie de studii.
Sîmbătă la amiază, P. Levitan a fost primit de Anghel 
texe, președintele CjN.E.F.S., cu care a avut o întrevedere 

cadrul căreia s-au schimbat păreri privind unele pro- 
eme actuale ale sportului din Franța și România, precum și 
tele legate de anul olimpic 1968.
în aceeași zi, F. Levitan a fost primit la Ministerul în- 
Ițămîntului, de către Traian Pop, adjunct al ministrului 
vătămîntului.

(Citiți în pag. a "3-a amănunte de la ultima etapă a motocrasului balcanic 
desfășurată ieri la Sofia)

Ieri, pe stadionul Republicii, me
ciul dintre valoroasa ambasadoare 
a rugbiului francez și formația 
noastră fruntașă, Dinamo Bucu
rești, ne-a arătat că trebuie să ne 
modificăm optica asupra acestui 
sport. Esențialul constă în aceea 
că orice meci — amical, de cupă 
sau de campionat, acasă sau în de
plasare, pretinde subordonarea ori
cărui element rugbistic victoriei. 

Punctele au rost înscrise, în or
dine, de Giugnuc (drop-gol în mirt. 
25), J. M. Martin (încercare — 47), 
Nica (lovitură de pedeapsă — 53), 
Dedieu (drop-gol de la 50 de me
tri ! — 65) și Saisset 
centru, transformarea 
de... Dedieu! — 73). 
Dinamo București — 
6—9 (3—0). A condus 
celent Ron Lewis (Țara Galilor) 
următoarele formații: DINAMO 
— Dăiciulescu — Coravu, Drago- 
mir, Nica, Dragomlrescu — Giu- 
giuc (Cîndea), Leonte — Rășcanu, 
Fugigi, Zlătoianu — Țuțuianu, Ene- 
Bica, Iorgulescu, Baciu ; A. S. BE
ZIERS — Dedieu — J. M. Martin, 
Lavagne, Marzullo (Daynâs), Sais
set — Cabrol, Astre — Salas, Glei- 
zes, Roques — Esteve, Senal — 
Bounomo, Teixedo, J. L. Martin.

G. RUSSU-ȘIRIANXJ
★ i

Meciuri internaționale amicale 9 
la Belgrad, Universitatea Timișoa
ra (categoria B) — Prodoraț 19—3 
(8—0) ; pe stadionul Tineretului 9 
Construcții București (categoria 
B) — Czarny Bytom (Polonia) 14—3 
(8-0).

(încercare la 
fiind ratată 
Scor final: 

A.S. Biziers 
din nou ex-

1
DIRIAMO A „RECOLTAT" 7 TITLURI

LA CANOTAJ
Prin starturile pline, valoarea ridicată a unora dintre competi

tori și organizarea ireproșabilă, finalele campionatelor repuhlicane 
de canotaj academic au marcat un ascendent față de multe dintre 
edițiile precedente. în cursele decisive dș sîmpătă dițnineață — care 
au beneficiat și de un timp admirabil — „partea leului* a revenit 
(așa cum era de așteptat) reprezentanților clubului Dinamo, învin
gători din 7 probe ! (6 titluri la băieți și 1 la fete). Secunzii din 
clasamentul pe eqhipe, canotorii clubului- Steaua au oferit tradi
ționalilor lor adversa^ sportivi, o replică palidă, mgi slabă decît 
în alte dăți. Disputa canotoarelor a fost mai echilibrată și, în an
samblul general, ea a dat cîștig de cauză Universității Bucyțreșți. 
Iată de altfel cum s-au „împărțit" cele 12 titluri de campioni repu
blicani : MASCULIN: schif 4+1, 2 fără cîrmaci, simplu (Alexandru 
Aposteanu), 2+1, 4 fără cîrmaci și 8+1 — Dinamo, schif dublu — 
Steaua (Octavian Paveleșcu, Cornel Ciocoi); FEMININ : schif 4+1 
rame și 8+1 — Universitatea București, 4+1 vîsle — Voința Timi
șoara, dublu — U.T. Arad, simplu — Dinamo. (Ioanei Tudoran).

Robustul „opt* dinamovist, campion în cea mai spectaculoasă probă,



Qotbal
30 de minute de studiu și apoi... K. 0.

Arădanii se simt mai bine 
la București!

Steaua — Universitatea 
Craiova 4-0

O jumătate de oră, numai atît 
au „mers" de la egal la egal 
Steaua și Universitatea Craiova, 
protagonistele acestei „curse“- 
derbi de etapă. Apoi, parcă la un 
■emnal de pe tușă, bucureștenii au 
ieșit din expectativă, au atacat de
cisiv, schimbind locul cu fostul 
conducător de pluton. Primul care 
• punctat a fost Voinea ; servit 
cu „oxfordul" de tînărul și talen
tatul Tătaru II, el a reluat direct, 
din unghi dificil, surprinzîndu-1 
pe Pilcă. Cînd fostul lider primea 
primul șoc, ceasurile arătau mi
nutul 32 al partidei. Un fel de în
ceput al sfirșitului. N-a trecut 
mult după reluare (min. 58) și 
,,profesorul11 l-a lansat în stilul 
său personal pe Sorin Avram, care 
a centrat cu precizie pe partea 
opusă lui Vigu, „urcat" în atac: 
un șut din voie peste capetele 
fundașilor craioveni și Pilcă este 
Învins pentru a doua oară. De

A doua victorie
Steagul roșu —

Petrolul 3-2 (2-1)
BRAȘOV, 1 (prin telefon). Cei 

peste 7 000 de spectatori, prezenți 
pe stadionul Tineretului, au asis
tat la două reprize echilibrate, pa
tru dintre cele cinci goluri înscri
se fiind urmarea unor acțiuni bine 
concepute, bine finalizate. Poarta 
ploieștenilor a trebuit să suporte 
presiunea puternică a brașovenilor, 
aceștia inițiind acțiuni in suită. De 
cealaltă parte, Adamache, parado
xal, a prins mai multe mingi decît 
colegii săi, M. Ionescu și Sfetcu, 
deoarece ploieștenii (deși atacul lor 
a jucat slab) l-au încercat, dese
ori, dar de la distanță.

In final, rezultatul a fost favo
rabil Steagului roșu, fapt datorat, 
!n special, cantității de efort pe 
care aceștia au depus-o în raport 
cu adversarii lor. Steagul roșu ar 
fi putut cîștiga partida la scor (In 
min. 20 conducea cu 2—0, tot atî- 
tea goluri cite înscriseseră in ce
lelalte șase etape desfășurate pină 
acum !), dar atacanții săi au ratat 
(Pescaru, de pildă, în min. 23, cea 
mai mare ocazie a meciului). O 
altă explicație o constituie acci
dentarea lui Gyorfi, Încă în min. 
T. Noua formulă n-a dat satisfac-

F. C. Argeș „a stins“ Farul 
in ultimul sfert de oră

F. C. Argeș — 
Farul 2-0 (0-0)

Partida a avut o trăsătură para
doxală. Cele două echipe nu s-au 
contracarat, în principal, una pe 
alta, ci s-au autoanihilat. Greșelile 
tehnice, premisele tactice, sau mo
dul de exprimare al acestora, con
centrarea jucătorilor în spațiul de 
apărare și lansarea lor timidă în 
atac, viteza de joc cu totul tar- 
proprie, iată citeva trăsături ne
gative comune, care au definit 
ambele formații (pe oaspeți tot 
timpul, pe gazde aproximativ 70 
de minute), Și, astfel, fiecare din
tre protagoniști s-a subminat sin
gur, F.C. Argeș reușind să se 
smulgă din această inerție abia în 
finalul meciului.

Ne-a surprins neplăcut să vedem 
în prima repriză pe Țurcan și 
Kraus „plantați" în mijlocul apă
rării aglomerate a constănțenilor 

obligați să manevrgze fără șan
se datorită izolării, în timp* *ce 
Dobrin, Jercan, NuțU și Olteanu 
famineau în expectativă la mare 
distanță. în schimb, tot piteștenii 
supravegheau cu 4—5 apărători 
doar doi înaintași constănțeni, blo- 
cînd inutil niște forțe, care ar îi 
trebuit să participe la construirea 
acțiunilor ofensive.

în cealaltă tabără, totul exprima 
Intenția Farului de a obține 0—0. 
N-avem nimic împotrivă că s-au 
aglomerat în apărare, betonîn- 
du-se. Fiecare echipă este liberă 
să opteze deliberat pentru un a- 
numit sistem de joc. dar beto
nul obligă să te lansezi și să-ți 
joei șansa pe contraatac. Constăn- 

acum jocul se desfășoară în sens 
unic — spre poarta oaspeților — 
dar majorarea scorului se va pe
trece abia spre final (în min. 82 și 
86), cînd Constantin (schimb cu 
Voinea, apoi șut din poziție favo
rabilă) și din nou Vigu (tot după 
o „transversală" de la Sorin) îl 
mai pun pe scorer la lucru încă 
de două ori.

Pe scurt, victorie clară, care vine 
să completeze formidabila „serie" 
a formației militare : 7 victorii 
consecutive (incluzînd, bineînțeles, 
și cele două succese în dauna 
F. C. Austriei) realizate în mai 
puțin de o lună.

O dată în plus Ieri, Steaua s-a 
dovedit o echipă maturizată, cu 
o idee precisă de joc și cu un 
echlibru tactic de invidiat. Cum 
spuneam, echipa antrenată de Șt. 
Covaci și Șt. Onisie și-a studiat 
la început adversarul (întîlnea, to
tuși, liderul) și după ce i-a găsit 
punctul nevralgic — zona lui Min- 
că — a lovit decisiv. Intr-adevăr, 
pe aici s-a înscris primul punct, 
tot de pe această parte — încă 

a brașovenilor
ție, deși Selymesi a jucat bine. In 
atari condiții, fundașii și mijloca
șii brașoveni s-au „lipit" de ata- 
canți pentru a-i sprijini în acțiu
nile lor- Așa s-a procedat de-a 
lungul întregii partide.

Ploieștenii au dat o replică bună, 
jucînd ofensiv, deși poate că prin 
apărare supranumerică ar fi evi
tat înscrierea golului al doilea, la 
care vinovatul principal a fost Flo- 
rea, prezent, de altfel, în teren 
doar ca... voce. In general, jocul 
ploieștenilor n-a avut acea greu
tate care să contrabalanseze forța 
gazdelor.

Autorii celor 5 goluri ale par
tidei : GYORFI (min. 2),) PESCA
RU (min. 20 și 56), GROZEA (min. 
44) și DRIDEA I (min. 65).

A arbitrat V. Pădureanu (Buc)- 
★★★•

STEAGUL ROȘU: Adamache 8 
— Ivăncescu 7, Jenei 7, Roma 7, 
Rusu 8 — Pescaru 8, Alecu 8 — Ne- 
cula 6, Campo 6, Goran 6, Gyorfi 
(din min. 7 Selymesi 8).

PETROLUL: M. Ionescu 6 (din 
min. 63 Sfetcu 7) - Pal 5, N. Io
nescu 7, Florea 4, Mocanu 8 — 
Grozea 8, Dragomir 6 (min. 63 Din- 
cuță 6) — Roman 5, Dridea I 7, 
Badea, 6, Moldoveanu 6.

C. GRUIA-coresp. principal 

țenii au dezertat însă de la acest 
principiu inflexibil. Pentru sur
prinderea și dezorganizarea apă
rării adverse, oaspeții n-au reușit 
să fie periculoși decît de două- 
trei ori în fața porții lui Coman 
(min. 25 : Manolache a tras in 
bară ; min. 28 : Coman greșește 
grav la un șut al lui Malonache, 
pe care Barbu îl respinge în ulti
ma instanță).

Și jocul piteștenilor a fost gre
vat de lipsa vitezei.

Destinul partidei s-a hotărît 
abia în ultimul sfert de oră. în 
min. 80 Jercan a executat un cor
ner. în loc să rețină balonul, Uțu 
a boxat greșit în picioarele lui 
Nuțu, care a deschis scorul. în 
minutele următoare, același Nuțu 
a frînt de cîteva ori opoziția lui 
Dumbravă, depășindu-1 în dribling 
și viteză. Așa s-a întîmplat și în 
min. 85 : Nuțu — pasă la Dobrin 
— excelentă centrare înapoi la 

DIVIZIA B
SERIA I

Poîana Cimpina — C.S.M.S. 
Iași 0-3 (0-1)

Victoria Roman — Electronica 
Obor 3-2 (1-2)

Flacăra Moreni — Chimia Su
ceava 2-1 (2-1)

Ceahlăul P. Neamț — Chimia 
Rm. Vîlcea 4-0 (2-0)

Metrom Brașov — Portul Con
stanța 1-0 (1-0)

Siderurgistul — C.F.R. Pașcani 
2-1 (1-0).

Politehnica București — Meta
lul București 0-0.

două (golurile 2 și 4), opera fun
dașului Vigu, venit prompt in atac 
pentru a susține ofensiva forma
ției sale. Să mai reamintim apor
tul constant bun al celor doi fun
dași centrali, Hălmăgeanu și D. 
Nicolae (mereu bine plasați, do
tați cu simț de anticipație și ne
iertători la deppsedare), precum și 
contribuția lui Constantin, coordo
nator ideal.

De partea cealaltă, Universita
tea Craiova a rezistat o jumătate 
de oră, timp în care (asemenea 
jocului cu Dinamo București) a ac
ționat după obișnuita formulă de 
deplasare : 1—4—3—3. Vîrf cen
tral pe hîrtie, Deselnicu a jucat 
retras între Strîmbeanu și Ivan, 
întărind mijlocul terenului, dar 
slăbind zona de finalizare. Din a- 
ceastă cauză, Sfîrlogea s-a aflat 
mai mereu izolat intre apărătorii 
adverși, căutînd în zadar un om 
de sprijin. El a încercat să con
lucreze cu Niț-.: și Circiumărescu 
însă fără prea mare folos, deoa
rece — nesusținut de cei din li
niile dinapoi — s-au aflat aproap? 
tot timpul în inferioritate numeri
că. Apărarea ? Foarte vulnerabilă, 
așa cum am mai spus, pe partea 
lui Mincă, și destul de penetrabilă 
și în rest, în special după 0—1, 
cînd mijlocașii n-au mai sprijinit-o 
ca pină atunci.

Petre Soiir (Mediaș) arbitrează 
la București după o perioadă cam 
lungă de „inactivitate". L-am ur
mărit de aceea cu mai multă a- 
tenție, în dorința de a vedea dacă 
a învățat din unele greșeli făcute 
în trecut. Nu-i vom reproșa (și din 
cauza tușierilor) unele erori în a- 
precierea poziției afară din joc. 
Lui însă,' numai lui, îi revine sar
cina să aprecieze abaterile săvîr- 
șite în suprafața de pedeapsă. Or, 
el a închis ochii la două asemenea 
faze, cînd Voinea (min. 44) și Tă
taru (min. 48) au fost faultați in 
mod vizibil de către Mincă și Ma
rin Marcel. De aceea, ii vom a- 
corda numai ★ ★★ Greșeala și- 
steluța !

STEAUA : Haidu 7 (n-a fost so
licitat) — Sătmăreanu 6, Hălmă
geanu 8, D. Nicolae 8, Rotaru (min. 
36 Vigu 9) — D. Popescu 7, Ne
grea 8 — S. Avram 7, Constantin 
8, Voinea 6, Tătaru 7.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Pilcă 5 (min. 88 Vasilescu) — Min
că 4, Bitlan 6, M. Marcel 6, Deliu 
5 — Strîmbeanu 5 (min. 75 Adr. 
Popescu), Ivan 5 — Niță 6, Desel
nicu 5, Sfîrlogea 6, Cîrciumă- 
rescu 5.

G. NICOLAESCU

Kraus — un șut violent și Viorel 
a definitivat rezultatul : 2—0. De 
două ori au șutat în bară : Țurcan 
și Dobrin.

Concluzia partidei : tactica celor 
două echipe (cu accent pentru 
Farul) a fost în suferință. O men
țiune : deși n-a primit nici un gol, 
pe Coman îl vom nota cu 3. Toate 
intervențiile lui au fost greșite 
(neinspirat, fără reflexe, fără pri
ză la balon, gafeur).

F.C. ARGEȘ : Coman 3 — I. Po
pescu 6, Barbu 9, I. Stelian 8, 
Vulpeanu 6 — Nuțu 7, Olteanu 5
— Kraus 7, Dobrin 8, Țurcan 4 
(min. 68 Ioniță), Jercan 7.

FARUL : Uțu 7 — Georgescu 7, 
Tîlvescu 7, Mareș 7, Dumbravă 5
— Antonescu 8, Koszka 8 — Tufan 
7, Iancu 6, Manolache 6, Kallo 6 
(min. 85 Unguroiu).

A arbitrat o brigadă cehoslovacă. 
La centru, Kranavek Josef ★ ★★★

ROMULUS BALABAN

SERIA A H-A

Vagonul Arad — A. S. Cugir 
2-1 (1-1)

C.S.M. Reșița — Olimpia Ora
dea 0-0

Minerul Baia Mare — Ind. sîr- 
mei C. Turzii 3-0 (1-0)

Gez metan Mediaș — Metalul 
Hunedoara 3-2 (2-2)

C.F.R. Cluj-C.S.M. Sibiu 2-2 
(1-0)

Crișul Oradea — Politehnica 
Timișoara amînat pentru 4 oct.

C.F.R. Timișoara — C.F.R. Arad 
•minat pentru 4 oct.

Dinamo Buc. — U.T.A. 
0 1 (0-0)

Partida din deschiderea cuplajului 
bucureștean părea să nu pună nici un 
fel de probleme dinamoviștilor, care 
porneau ca favoriți siguri. Și, to
tuși, ea avea să furnizeze marea sur
priză a etapei.

La a doua lor evoluție în Capita
lă din acest campionat, partenerii 
de ieri ai dinamoviștilor — textiliș- 
tii arădani — au lăsat aceeași fru
moasă impresie ca și în partida cu 
Progresul, practicînd un joc des
chis, ofensiv care le-a adus în fi
nal o meritată victorie cu scorul 
de 1-0.

Desigur, victoria oaspeților a fost 
facilitată de comportarea neașteptat 
de slabă a dinamoviștilor, care, mai 
ales în partea, a doua a meciului, 
păreau că formează un „11“ oare
care, fără personalitate, fără orizont 
în joc, resemnat în fața replicii 
pline de aplomb a adversarului. 
Bucureștenii au greșit tactic în a- 
ceastă a doua repriză, lăsînd im
presia unei echipe în deplasare, ca
re se apără pentru a păstra rezul
tatul. In felul acesta ei au invitat 
pur și simplu la atac pe oaspeții lor. 
I-am nedreptăți, însă, pe arădani 
dacă n-am recunoaște și meritele 
evidente ale acestora în obținerea 
succesului, puțin scontat, de pe sta
dionul „23 August1*. Ieri, ei au ju
cat mult mai aproape de nivelul po
sibilităților de care dispun, ceea ce 
nu reușiseră în ultimele etape nici 
măcar pe propriul lor teren. Se pa
re, însă, că textiliștilor le pri
ește ambianța stadioanelor bucu- 
reștene.

Revenind la partida de ieri din
tre Dinamo și U.T.A., trebuie să 
spunem că ea nu a corespuns în 
întregime exigențelor, sub raportul 
calității. Perioadele de fotbal mai 
bun, cu faze dinamice, cu acțiuni 
periculoase la poartă, au alternat cu 
altele, mai lungi, de joc monoton, 
cu acțiuni lente la mjlocui terenu
lui, cu abundente greșeli tehnice.

în primele 45 de minute, gazdele 
au avut o ușoară superioritate, apro- 
piindu-se ceva mai des de poarta 
apărată de Gornea decît aveau s-o 
facă în repriza secundă. Cele cî
teva acțiuni mai clare de atac, ini
țiate îndeosebi de Lucescu, ieri cel 
mai activ înaintaș dinamovist, au 
rămas însă fără rezultat. Am re
marcat totuși epouă frumoase lovi
turi ale mingii cu capul (Naghi în 
min. 31 și Dumitrache în min. 40) 
•care l-au solicitat pe Gornea să-și 
arate măiestria. Arădanii au avut 
în acest răstimp o singură ocazie

Un succes chinuit
Universitatea —
Jiul 2-1 (0-1)

CLUJ, 1 (prin telefon). Probabil 
că mulți dintre cei 16 000 de spec
tatori clujeni prezenți la partida 
dintre echipa lor favorită și Jiul 
Petroșeni nu vor fi de acord cu 
părerea noastră că studenții au 
reușit o victorie nemeritată- Și a- 
ceasta pentru că Jiul, echipă care 
știe să joace în deplasare, a fost in 
acest meci superioară Universită
ții, oricum am fi privit jocul : din 
punct de vedere tehnic, ca orga
nizare, ca acuratețe a fotbalului 
demonstrat, ca precizie în pase 
etc. etc. Și, de aceea, golul marcat 
în min. 13 de Libardi nu a mirat 
pe nimeni, pentru că nu a făcut 
altceva decît să concretizeze si
tuația de pe teren.

Jiul și-a menținut superioritatea 
și după gol, echipa manevrînd pe 
spații largi, cu învăluiri specta
culoase pe extreme și cu schim
bări derutante ale vitezei de joc, 
după cum o cerea faza : cînd foar
te iute (mai cu seamă în apropierea 
buturilor lui Ringheanu), cînd lent, 
pentru a temporiza jocul, în pu
tinele momente de activitate ale 
Universității.

In schimb, echipa învingătoare
i-a  făcut pe foarte mulți clujeni 
să-și arate nemulțumirea pentru 
fotbalul practicat- Timp de 76 de 
minute, spectatorii au avut în fața 
ochilor imaginea unei echipe re
semnate. obosite, căreia nu-i reu
șea nimic, departe de valoarea și 
prospețimea arătate la începutul 
campionatului. A venit, însă, min.

SERIA EST

Șoimii Buzău—Metalul Rădăuți
2—1 (0—0).

Gloria Bîrlad — Metalul Bu
zău 1—0 (1—0),

Foresta Fălticeni—Minobrad Va
tra Dornei 2—I (1—0).

S.U.T. Galați — Ancora Ga
lați 1—2 (1—0).

Petrolul Moinești — Textila 
Buhuși 1—1 (0—1)

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

Medicina Iași — Unirea Foc
șani 2—2 (1—1).

mai clară de a deschide scorul, i 
Pop (în min. 32) a tras destul 
slab și Niculescu a reți-nut baloi 
fără dificultate.

După pauză, U.T.A. a deținut 
proape continuu inițiativa și. 
consecință, și-a creat multe siti 
ții favorabile la poarta lui Nii 
lescu. Ocazii excelente de a însc 
au avut arădanii în min. 66 cîi 
Ia un luft în careu al lui Nunwt 
Ier. mingea a ajuns la Chivu, < 
acesta a șutat în portarul Ni< 
lescu care sărise să-1 blocheze, 
min. 68 cînd Șchiopu a centrat sț 
Axente și acesta, din poziție foa 
bună, a tras puternic, dar Nicules 
a reținut, precum și în min. 
cînd Șchiopu, în două faze consec 
tive, a șutat, de aproape, o di 
în portar și a doua oară într- 
apărător. In min. 81 s-a produs 
un henț în careu (balonul reluat 
capul de Șchiopu s-a lovit de mî 
lui Ghergheli), dar arbitrul l-a 
preciat ca involuntar. Anunțat de 
ceastă suită de ocazii ratate, go' 
a venit de abia spre final. în m: 
82, la o lovitură indirectă, în care 
dinamovist, Chivu a pasat în urr 
spre Mețcas. Mingea șutată pute 
nic de acesta s-a strecurat print 
mai mulți jucători în plasă.

In toată această ultimă repri: 
comportarea echipei dinamoviste 
fost, cum spuneam la începutul cr 
nicii, submediocră. îndeosebi înai 
tașii au deziluzionat total, Naghi 
Haidu fiind simpli figuranti. In 
ceastă situație am fost chiar su 
prinși să asistăm la schimbarea 1 
Dinu care, oricum, fusese mai u1 
decît cei doi atacanți menționa 
Oare n-ar fi fost mai eficientă ii 
troducerea lui Pîrcălab ?

Apărarea s-a dovedit și ea m 
nesigură ca de obicei, Nunweill' 
fiind în zi slabă.

U.T.A. și-a adăugat în palmar' 
o victorie prețioasă, care putea 
chiar mai concludentă ca scor. Ari 
danii reușesc astfel o performan 
sui generis : au învins în Capita: 
atît pe Progresul, cît și pe Dinam, 
dar au cedat pe teren propriu c< 
lorlalte două formații bucureștene 
Rapida șj Steaua. Să vedem ce vc 
face în returul campionatului !

Arbitrul C. Nițescu (Sibiu)
DINAMO : Niculescu 8 — Popa 

Boc 6, Nunweiller III 5, Ștefan 5 - 
Ghergheli 6, Dinu 6 (min. 5 Oc 
Popescu) — Lucescu 7, Naghi *, Dt 
mitrache 5, Haidu 4.

U.T.A. ; Gornea 8 — Birău 6, Ba 
coș 8, Lereter 7, Czako II 7 — Pe 
tescu 7, Mețcas 7 (min. 83 Moț) - 
Șchiopu 6, Pop 7, Axente 6, Chivu I

C. FIRANESCU

76: Angelescu inițiază o acțiun 
pe partea dreaptă, tot el șuteaz; 
puternic, mingea se duce spre gol 
dar fundașul Mihai parează ci 
mina. Penalti clar, cu toate protes 
tele jucătorilor din Valea Jiului 
care își vedeau spulberate speran 
fele de a pleca cu două puneți 
de la Cluj. Execută Adam și.. 
1—1. Tribunele exultă, fluierătu 
rile de pină atunci sînt îrriJcuiti 
cu urale și încurajări.

Urmează iureșul Universității — 
mai degrabă năvală - fără a a- 
vea un suport tehnic sau tactic. 
Surprinsă, echipa din Petroșeni se 
clatină, își revine, dar în cele din 
urmă se înclină : în min. 88 ace
lași Angelescu execută un corner 
î.i fața porții lui Ion Vasile și 
Adam trimite cu capul în partea 
dreaptă a porții, lingă bară. Mi
hai, aflat acolo, încearcă să sal
veze, dar trimite balonul și mai 
precis în gol : 2—1. Victorie ! Dar 
o victorie ă Ia Phirrus !

Arbitrul C. Niculescu (bine aju
tat la tușă de A. Rădulescu și M. 
Niță — toți din București) 
★★★★★•

UNIVERSITATEA : Ringheanu 6 
— Anca 5, Solomon 6, Pexa 7, Cîm- 
peanu 5 — Neșu 5 (min- 46 Cre
țul, Angelescu 5 — Szabo 6, 
Cre(u 5 (min. 46 Mustățea 6), Adaiii 
8, Barbu 5.

JIUL : Ion Vasile 5 — Talpai 8, 
Georgevici 9, Pop 8, Mihai 5 — 
Stocker 6, Sandu 6 — Achim < 7, 
Peronescu 8, Libardi 9, Naidin 9 
(min. 67 V. Ionescu 7).

MIRCEA TUDORAN 
redactor la revista „Fotbal"

-------- DIVIZ
SERIA SUD

Dunărea Giurgiu — Oltul Sf. 
Gheorghe 2—1 (2—0).

T.U.G. Buc. — Rapid C. F. 
București 1—0 (0—0)

Electrica Constanța — I.M.U. 
Medgidia 1—0 (0—0).

Viitorul Fienj — Flacăra roșie 
București 2—1 (1—0).

S.N. Oltenița — Chimia Tg. 
Măgurele 0—0.

Progresul Brăila — Metalul 
Tîrgoviște 2—0 (0—0).

Stuful Tulcea — Rapid Plopenl 
2—0 (1—0).



e Rapid un specialist 
ictelor in deplasare?
Tg. Mureș — 

0 1 (0-1)
Ș, 1 (prin telefon). 
ise“ de Rapid in de
ist campionat (5 din 
ep să semene ca pi
pă, rod al aplicării 
ionomic care te în- 
maximum de profit 

ninime. Este drept, 
azi, ca și cea de la 
și „egalul" de la 

adversarilor un gust 
t dacă ar fi fost do- 
pierdut la scor. Dar 

riștilor nu poate fi 
eli schemei tactice 
sroviarii s-au lăsat 
irindu-și mijlocul a- 
1—0 Lupescu a jucat 
ilea fundaș central), 

maximum spiritul 
al lui Dinu și Ja- 

gîndu-și extremele 
perseverent șansele 

lingură carte : cuplul 
■ Ionescu. Și din nou 
u ieșit pașii".
;aeat cu optimație, 
litarea după ultimele 
r un atac ca acela 
are își încredințează 
mult întîmplării de- 

, nu putea face față 
i de apărători mai 

hotărîți ca oricind. 
rima repriză s-a în- 

pentru oaspeți (Du- 
finalizat cu un șut 
une a lui Dinu — 

Dumitriu III (min. 
(min. 29) și tot el — 
3 ocazie, cind a re- 
ul o centrare de la 
i. 33), puteau da alt

CAMPIONATE, COMPETIȚII
curs jocului.

După pauză, jocul a fost de o 
monotonie tipică intilnirilor în 
care oaspeții conduc iar gazdele, 
deziluzionate de zeița înțelepciu
nii, trec Ia cultul hazardului, im- 
plorîndu-i lui egalarea. Hazardul 
a rămas insă surd Ia jertfele gaz
delor, pentru că mingile care 
„plouau" în careul rapidist erau 
preluate cu seninătate de Dan, 
Motroc, Lupescu sau Răducanu și 
retrimise la Ionescu și Dumitriu II, 
care le prelucrau fără grabă. Ra
pid a avut în această perioadă 
două ocazii (Ionescu, min. 73 și 
Pop, min. 83), dar cele mai multe 
au fost, totuși, ale localnicilor. 
Pavlovici și Dumitriu III (min. 60) 
au ratat un „uri-doi“ la 6 metri, 
Răducanu s-a... catapultat in pi
cioarele lui Pavlovici în min. 77, 
la 8 metri de poartă, iar în min. 
85 Pavlovici a avut egalarea în 
picior. Iar o dată (min. 65) arbitrul 
impresionat probabil de eforturile 
rapidiștilor, le-a dat acestora o 
mînă de ajutor, scoțînd din careu 
o lovitură liberă acordată la un 
fault comis în suprafața de pe
deapsă asupra lui Raksi. Una peste 
alta, rezultatul e just.

A arbitrat Zaharia Drăghici 
(Constanța) ★★★•

A.S.A. : Bai 8 — Tîmpănaru 7, 
Balaș 5, Toth 7, Czako 7 — Du
mitriu III 6, Siko 7 (min. 36 Dodu 
6) — Lungu 5, Pavlovici 5, Raksi 
8. Micu 7.

RAPID : Răducanu 8 — Lupescu 
7, Motroc 8, C. Dan 8, Greavu 8 — 
Dinu 7, Jamaischi 7 — Năsturescu 
(accidentat și din min. 20 înlocuit 
cu Pop 7), Dumitriu II 9, Ionescu 
7, Neagu 6.

RADU URZICEANU 
redactor la revista „Fotbal"

DOUĂ PUNCTE ACASĂ
o Bacău — 
il 3-1 (2-0) 
(prin telefon de la 
■u). DINAMO: Ghiță 
inait 6, Nunweilkr 
r 7 — Duțan 8. Ne- 
e II 7, Dembrovschi 
7, Comăneseu 5.
L: Mîndru 5 (min. 
') — V. Popeseu 6, 
eteanu 6, Ad. Cons-

— Al. Constanti- 
i. 52 Matei), Șoan- 
i 6 (min. 52 Oaidă 7), 
Georgescu 5, Țarâ- 
arbitrat: Aurel Pop 

atacat de la început 
;ă controlînd centrul 
străpungînd deseori 
de apărare advers, 
purtate în viteză pe 
uri. Scorul putea fi 
în al doilea minut 

centrarea luj Rugiu- 
prin fața porții lui 
ochii speriați ai a- 
Ene II și, în clipa 

embrovschi au ratat 
i, deci, golul. Patru 
tîrziu, întreprinzînd 
;nsivă, fundașul Kis 
in fault. Ene II tri- 
talonul la Nedeleu, 
puternic și mingea, 
eanu, deviază în di- 
celei în «are se în- 
, înșelînd astfel pe 
. Presiunea gazde- 
tuează și se soldea- 

situații favorabile, 
■ea din min. 13. cînd 
lalvează de pe linia 
vreme, Progresul nu 

intre în ritm, 
:ul să se desfășoare 
:, spre poarta lui 
ită după o lungă pe- 
iminare, cel de al 

meciului, «are taie 
spirația oaspeților.

pătrunde în dri

bling prin apărarea adversă, cen- 
trînd clasic din poziție de ex
tremă. Lui Rugiubei nu-i rămîne 
decît să -șuteze în poartă: 2—0.

Ultimele 10 minute ale repri
zei marchează o ușoară revenire 
a Progresului. Formația bucureș- 
teană are chiar ocazia de a în
scrie, printr-un șut al luj Mate- 
ianu, care nu a putut fi oprit 
de Ghiță, dar Nunweiller IV 
a ajuns la balon exact în clipa 
fatală, cînd acesta era pe punc
tul de a trece linia porții...

Un aspect neașteptat are cea 
de a doua parte a meciului, deși 
în min. 52 Dembrovschi, bine 
servit de Comănescu, marchează 
cu capul încă un gol pentru 
Dinamo: 3—0.

La acest scor tranșant, echipa 
care preia inițiativa este... Pro
gresul, în timp ce localnicii par
că au consumat toate rezervele 
de energie. Atacă acum oaspeții, 
mai clar și mai insistent decît 
era de crezut, fiuturînd imagi
nea abia uitată de public a me
ciului tault discutat de acum 
cîțiva ani, dintre aceleași echipe, 
cînd s-a ajuns de la 3—0 pen
tru băcăuani la... 3—4. Dar, din 
fericire pentru localnici, istoria 
nu s-a mai -repetat. Atacul Pro
gresului, mult înviorat prin pre
zența impetuoasă a lui Oaidă, 
nu are însă de data aceasta în 
Mateianu pe abilul creator din 
alte meciuri, iar Georgescu, «a 
vîrf de atac, nu compensează 
prin forță și decizie ceea ce îi 
lipsește ca subtilitate și miș
care. Cu șase minute înainte de 
sfîrșit, bucureștenii reușesc to
tuși să înscrie golul pe care-l 
meritau, dar după o fază pre
lungită, în care a ezitat Țară- 
lungă, sarcina concretizării re- 
venindu-i lui Georgescu: 3—1.

Același Georgescu înscrie și în 
ultimul minut dar conducătorul 
jocului anulează nejustificat go
lul și recurge apoi — autocritic 
— la o „minge de arbitru*.

J. BERARIU

IA VEST

•. Severin — U.M.
-0 (0—0).
insebeș — Tractorul
(1-1).
eva — Chimia Fă- 
L-l).
re Craiova — Vieto-

2—0 (0—0).
u — Progresul Stre- 
»)-
alan — Minerul Lu
ll-
Corabia — Minerul

SERIA NORD

Recolta Cărei — Unio Satu 
Mare 1—0 (0—O).

Soda Ocna Mureș — Medi
cina Tg. Mureș 2—1 (0—1).

Chimica Tîrnăveni — Faianța 
Sighișoara 2—0 (0—0).

Metalul Copșa Mică — Meta
lul Aiud 3—4 (1—1).

Minerul Baia Sprie — Mmerul 
Bihor 4—2 (2—1).

Metalul Satu Mare — Medi
cina Cluj 1—0 (0—0).

Steaua roșie Salo.nîa — Uni
rea Dej 2—0 (1—0).

IfENIS

Azi, o finală 
mult așteptată: 

Tiriac—Năstase
Trei din cele cinci titluri de 

campioni au fost decernate ieri, 
în penultima zi a .naționalelor" 
de tenis. Cunoaștem pe noua cam
pioană a țării, precum și două 
cupluri victorioase, în probele de 
dublu masculin și mixt.

Prima finală a fo6t cea de sim
plu femei. Ea a opus pe Iudit Di- 
bar și Ecatarina Horșa, calificate 
din semifinalele disputate sîmbătă 
dimineața. Iudit Dibar învinsese 
pe colega sa de club Mariana Cio
golea cu 3—6, 6—3, 6—2, după 
un start anevoios, în timp ce 
fosta campioană Eleonora Dumi
trescu ieșea din cursă în fata su
rorii sale, Ecaterina Horșa : 3—6, 
4—6. Ultimul meci al probei a 
fost o confirmare a posibilităților 
campioanei de acum doi ani, Iudit 
Dibar (Dinamo), care reintră în 
posesia titlului, dispunînd de Eca
terina Horșa cu 6—2, 7—5.

Duminică după amiază, două 
frumoase finale de dublu. La 
băieți, pentru prima oară împre
ună într-un campionat național, 
Ion Țiriac (Dinamo) și Ilie Năs- 
tase (Steaua) termină câștigători, 
fără prea multe probleme, în fața 
lui P. Mărmureanu și C. Năstase: 
6—3, 6—3, 8—6. Iată și rezulta
tele semifinalelor : Tiriac, I. Năs
tase — Bosch, Serester 6—2, 6—2. 
6—3; Mărmureanu, C. Năstase — 
Dron, Cherecheș 6—0, 6—3, 6—4.

La dublu mixt, reprezentanții 
clubului Steaua — Eleonora Du
mitrescu și Ilie Năstase — și-au 
adjudecat victoria cu 6—4, 2—6,
6—3 în dauna cuplului dinamo- 
vist Mariana Ciogolea — Ion Ți
riac, în semifinale: Dumitrescu, 
Năstase — Boboc. Boaghe 6—3> 
3—6, 6—1; Ciogolea, Țiriac — 
Horșa, Serester 6—3, 6—1.

Azi se dispută finala de simplu 
masculin, pentru care sînt eali- 
ficați Ion Țiriac și Ilie Năstase. 
Primul — după ce I-a întrecut pe 
Dron, la reluare, cu 6—2, 1—6,
3—6, 6—1. 6—2 — a dispus mult 
mai ușor de Popovici : 6—3, 6—3, 
6—3. I. Năstase a avut ca adver
sar în semifinală pe Mărmureanu, 
învins cu 6—2. 6—2, 7—5. Ultima 
finală este cea de dublu feminin: 
Boboc, Horșa — Dibar, Ciogolea.

Programul de azi — care în
cepe, la Progresul, de la ora 15 — 
mai conține un punct de atracție: 
finala turneului .veteranilor", 
care opune doi vechi rivali. Gogu 
Viziru și Tache Caralulis I

C^IELiSM

G. NEGOESCU (STEAUA)- 
VITEZISTUL NR. 1

Cu 16 concurenți la start, printre 
care și specialiștii în curse de... 
fond — C. Ciocan, N. Ciumeti, Șt. 
Suciu ș.a. — campionatul de viteză 
n-a contat ca spectacol și ca va
loare decît din semifinale. Pînâ 
atunci totul a fost o simplă forma 
litate. Doar eliminarea în sferturi 
a infatuatului Florian Negoescu a 
creat un pic de senzație pe velodro
mul Dinamo. în semifinalele pro
bei, Dan Popovici l-a întrecut fără 
dificultate pe Mircea Virgil (semi
specialist în probele de velodrom, 
dar nu și în cele de viteză) cu 
timpul de 12,6 secunde, iar G. Ne
goescu l-a învins tactic pe bătă
iosul său adversar, Ion Florea 
(timp : 14,1 secunde).

în finala pentru locurile 3—4, 
Mircea Virgil a fost o pradă ușoa
ră pentru Ion Florea care, oricum, 
aspiră la rezultate într-o compa
nie mai selectă. Titlul de campion 
al țării s-a decis în disputa din
tre G. Negoescu și Dan Popovici.

PRONOSPORT
1. Cehoslovacia—Spania 1—0 1
2. Steaua—„U“ Craiova 4—0 1
3. Dinamo Buc.-U.T.A. 0—1 2
4. Universitatea Cluj—Jiul 2—1 1
5. Dlnamo Bacău—Progresul S—1 1
6. Steagul roșu—Petrolul 3—2 1
7. A.S.A. Tg. Mureș—Rapid 0—1 2
8. F.C. Argeș—Farul 2—0 1
9. Minerul B.M.—Ind. sîrmei 3—0 1

10. Atalanta—Juventus 0—0 x
11. Mantova—Internazionale 0—0 x
12. Milan—Florentina 0—0 x
13. Roma—Napoli 2—1 1

Fond de premii 629.578 lei. Din care 
report 107.989 lei.

Primul, mai tinăr și cu o pregătire 
evident mai bună, l-a depășit clar 
pe fostul vitezist nr. 1 al țării, 
Dan Popovici, cure resimte absenta 
îndelungată de pe velodrom. G. 
Negoescu a obținut victoria în am
bele manșe cu 12,6 și 15,4 secunde. 
Merită felicitările noastre pentru 
seriozitatea cu care se pregătește 
și cu care abordează fiecare com
petiție. Clasament final : 1. G. NE
GOESCU (STEAUA) — campion al 
României in proba de viteză ;
2. Dan Popovici (Dinamo) ; 3. Ion 
Florea (Dinamo) ; 4. Mircea Virgil 
(Steaua). Marți după-amiază, în- 
cepind de la ora 16, are Ioc pe ve
lodromul Dinamo proba de 1 000 m 
cu start de pe loc.

Qolo

Rezultatul meciului 
Rapid — Cri șui (3-3) 
viciat de arbitraj!
Cel mai important meci al etapei 

campionatului republican de polo, 
care avea să decidă pe ocupanta 
locului trei, a opus la București 
echipele Rapid și Crișul Oradea. 
Intîlnirea s-a încheiat cu un re
zultat egal, 3—3 (2-1, 0—0, 0—1,
1— 1), care nedreptățește pe oas
peți. Arbitrul Gh. Dumitru a fa
vorizat evident echipa bucureș- 
teană, dindu-i posibilitatea de a 
obține un punct prețios. El a sanc
ționat prompt toate greșelile oră- 
denilor cu 6 lovituri de la 4 me
tri (trei dintre ele ratate de ra- 
pidiști), dar față de neregularită- 
țile formației feroviare a rămas a- 
desea impasibil.

Alte rezultate : Voința Cluj — 
Mureșul Tg. Mureș 7—5 (1—1, 2—2,
2— 2, 2—0); I.C.F. — Politehnica 
Cluj 11—3 (1—0, 2-0, 4—1, 4—2); 
Vagonul Arad — Ind. linei Ti
mișoara 10—3 (2—1, 2—1, 4—t, 
2—0).

UN FINIȘ TARE
în ultimele două zile ale finalei 

campionatelor republicane, concuren- 
ții de ia armă sport au avut o com
portare excelentă, modificînd o serie 
de recorduri. La fete, tînăra dina- 
movistă Mariana Borcea a stabilit o 
performanță valoroasă, la fel ca și 
arădeanul Ștefan Alerlfand. pe re
marcat comportarea lui P. șandor 
(Steaua), care la probele de armă 
liberă calibru mare și pușcă mili
tară a cucerit patru din cele cinci 
titluri puse în joc.

Iată rezultatele din ultimele două 
zile : armă sport 3x20 focuri senioare:
1. MARIANA BORCEA (Dinamo) 553 
p — nou record — campioană a Ro
mâniei. 2. Veronica Stroe (Dinamo) 
538 p, 3. Marina Vasiliu (Dinamo) 
533 p. Echipe: 1. DINAMO 1 624 p — 
nou record — campioană a României,
2. Arhitectura 1 559 p, 3. C.S.O. Arad 
1 547 p. Armă liberă calibru mare 
3x40 focuri (300 m distanță) — 40 
focuri culcat : 1. M. FERECATU (Di
namo) 388 p — campion al României,
2. V. Enea (Steaua) 337 p. 3. P. Șandor 
(Steaua) 387 p 40 focuri genunchi : 
1. p. ȘANDOR 372 p — campion al 
României, 2. V. Enea 370 p, 3. G. Si- 
corschi (Dinamo) 368 p. 40 focuri pi
cioare : 1. P. ȘANDOR 365 p — cam
pion al României, 2. G. Vasilescu 
(Olimpia) 350 p, 3. D. Vidrașcu (Di
namo) 349 p. 3x40 focuri : 1. P. ȘAN
DOR 1 124 p — campion al Româ
niei, 2. V Enea 1103 p, 3. D. Vidrașcu 
1 097 p. Echipe : 1. STEAUA 4 401 p 
— campioană a României, 2. Dinamo 
4 342 p, 3. Olimpia 3 788 p. Armă mi
litară 3x20 focuri: (30o m distanță) : 
1. P. ȘANDOR 535 p — campion al 
României, 2- T. Ciulu (Steaua) 521 p,
3. T. Coldea (Steaua) 519 p. Echipe : 
Steaua a obținut 2 086 p, cifră supe
rioară recordului țării la armă mili
tară. Pistol calibru mare 60 focuri : 
1. L. GIUȘCA (Construcții) 587 p (pre
cizie 292 p. viteză 295 p) — campion 
al României, 2. D. Iuga (Dinamo) 
577 p, 3. V. Atanasiu (Steaua) 574 p.

[ȚYioto

au cîștigat
SOFIA, 1 (prin telefon). După 

etapele desfășurate la București 
si Istanbul, duminjșă a avut loc 
Ia Pancearevo — lîngă Sofia — 
ultima întrecere pentru desem
narea cîștigătorilor „Motocrosu- 
lui balcanic* din acest an. A 
III-a ediție a acestei competiții 
a revenit reprezentanților Româ
niei. Ej repetă succesul din pri
ma ediție (cea de-a II-a a revenit 
sportivilor bulgari), adăugind în 
palmares o performanță remar
cabilă. Pe primul loc în clasa
mentul pe echipe s-a situat pri
ma garnitură a țării noastre, al
cătuită din Petre PAXINO, Cris

tian DOV1DS, Erwin SEILER și

Talere aruncate din sânt (300 buc.) :
l.ȘT.  POPOVICI (Dinamo Obor) 275 t. 
— campion al României, 2. I. Dumi
trescu (Dinamo Obor) 269 t (la baraj 
24 t.), 3. I. Stănescu (Steaua) 269 t. 
(la baraj 21 t.). Armă sport 3x20 
focuri seniori : 1. șt. ALERHAND 
(C.S.O. Arad) 550 p — nou record — 
campion al României, 2. L. Szatmari 
(C.S.O. Arad) 544 p, 3. N Ionescu 
(Petrolul Ploiești) 533 p. Echipe : 1. 
C.S.O. ARAD 2100 p — campioană a 
României, 2. Dinamo 2 084 p, 3. Pe
trolul 2 049 p.

VOlfMIȘIII JAPONEZI- 
LA BUCUREȘTI

Azi, sala riorcasca, ora 18
Recital voleibaliștii' — azi in Ca

pitală ! Așteptată cu justificată ne
răbdare, evoluția în fața publicului 
bucureștean a echipei masculine 
de volei a Japoniei are loc după- 
amiază, cu începere de la ora 18, 
în sala Floreasca. Oaspeților le va 
da replica o selecționată a Capita
lei, alcătuită pe scheletul echipei 
Steaua.

★
CLUJ, 1 (prin telefon). - Supli

ment spectacular la turneul inter
național de volei găzduit de ora
șul Cluj, de la 24 la 29 septembrie. 
Meciul, desfășurat simbătă in Sala 
Sporturilor din localitate, intre e- 
chipele masculine ale Japoniei și 
R. D. Germane, a oferit publicului 
o foarte frumoasă dispută, încheia
tă cu victoria formației nipone la 
scorul de 3—2 (10, 8, —11, —12, 2). 
(P. RADVANI-coresp.)

Cjandbal

Confecția București 
în serie !

Etapă agitată, cu rezultate 
strînse, cu jocuri ce — din pă
cate — au abundat în faulturi, 
în dauna handbalului rapid, 
spectaculos. Iată caracteristica 
partidelor de ieri, din care vă re
latăm cîteva amănunte.

MASCULIN, DIVIZIA A
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 

-DINAMO BRAȘOV 12—9 (6—6). 
Meciul a fost echilibrat pînă 
în ultimele 10 minute, când 
bucureștenii s-au detașat. Repro
babilă comportarea ambelor e- 
chipe care au manifestat multă 
indisciplină, tendințe exagerate 
spre un joc dur, obstructionist. 
Concret: s-au comis 104 faulturi!

RAFINĂRIA TELEAJEN — 
STEAUA 13—21 (5—10). Victo
rie comodă și pe deplin meri
tată a campionilor. (Gh. Aposto- 
lescu, Gh. Alexandrescu-coresp.).

C.S.M. REȘIȚA—DINAMO BU
CUREȘTI 10—20 (4—10). Dina- 
moviștii nu au avut probleme 
deosebite și au cîștigat ușor. 
(Iancu Plăvițu-coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
21—20 (16—9). După prima 
repriză se părea că gazdele vor 
obține o victorie la scor, dar în 
repriza a doua oaspeții au ajuns 
la un pas de egalare. (R. Paul, 
coresp).

DINAMO BACĂU — TEXTILA 
CISNĂDIE 28—16 (16—6):

FEMININ. DIVIZIA A
CONFECȚIA—RAPID 8—6 

(6—3). Derbiul echipelor bucureș- 
tene a dat cîștig de cauză Con
fecției. Putem afirma că Irina

România și Petre Paxino 

„Motocrosul balcanic
Ștefan CIHȚU, iar în clasamen
tul individual locul I a fost cu
cerit de Petre Paxino, Așa
dar, succes deplin pentru care 
motocrosiștii noștri merită feli
citări.

Cei 20 000 de spectatori pre- 
zenți pe traseul de la Pancea
revo au aplaudat evoluția concu- 
renților care au dovedit o deo
sebită măiestrie și au acoperit în 
viteză dificilele obstacole natu
rale. întrecerile s-au desfășurat, 
după cum se știe, la clasa 250 
cmc. Iată clasamentele ultimei 
etape: individual — 1. Gh. Sera
fimov (B), 2. St. Gheorghiev (B),
3. Ivan Sekulinov (B),... 5. C. Do- 
vids (R), 6. P. Paxino (R), 7. St. 

Naghi a învins echipa campi 
nelor, prin felul magistral « 
a apărat. Toate încercările n 
distelor au fost zădărnicite 
reflexele și robinsonadele ui 
toare al acestei portărițe. i 
Stark nu a fost în „mînă* (fi 
și bine păzită) iar celelalte ju 
toare feroviare nu au făcut 
mic.

UNIVERSITATEA—POLIT1 
NICA GALAȚI 10—4 (5—2). 
dinamic, cu multe faze specta 
loase, în care forța de șut a 
cureștencelor a fost determina 
în obținerea victoriei.

LICEUL nr. 4 TIMIȘOARA 
MUREȘUL TG. MUREȘ U 
(5—4). „Derbiul* codașelor a 
venit elevelor după un joa 
multe inversări de situații. 
Arcan, coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘl 
RA—PROGRESUL BUCURE. 
13—9 (9—5). 1500 de spewta 
au aplaudat Ia scenă deschisă 
zele frumoase realizate de înt 
gă toare.

CONSTRUCTORUL TIMIȘC 
RA—RULMENTUL BRAȘ 
13—8 (7—3).

Rezultate scontai
Duminică s-a desfășurat cea < 

IV-a etapă a campionatului r< 
blican de lupte pe echipe — 
tegoria A. Iată rezultatele Inrc 
trate : GRECO—ROMANE, gt 
I la Cluj : Dinamo cu Unio ! 
Mare 22-2, A-S.A. Cluj 20—«, S 
gul roșu Brașov 22—6, Steagul i 
Brașov cu Unio Satu Mare 17 
A.S.A. Cluj 16—12 ; grupa a II- 
Lugoj : Electroputere Craiova 
C.F-R. Timișoara 15—13, A.S.] 
Lugoj 16,5—15,5, Steaua cu A.S.1 
Lugoj 23—5, C.F.R. Timișoara 25 
4,5, Electroputere Craiova 1' 
C.F.R. Timișoara — A.S.M.T. 
goj 16—16; grupa a III-a Ia Ga 
Metalul București cu Marina N 
galia 25,5—6,5, Oțelul Galați lt 
Oțelul Galați — Rapid Bucul 
16—12, Rapid București — Ma: 
Mangalia 15,5—8,5. LIBERE : ; 
pa I la București : Progresul 
Dinamo 18—10, Dinamo — Oț 
Galați 17—11 ; grupa a Il-a la C 
Mureșul Tg. Mureș — A.S.M.T. 
goj 15—13, C.S.M. Cluj — A.S.1 
Lugoj 15,5—12,5, Mureșul Tg. 
reș — Constructorul Huned< 
17,5—10,5. C.S.M. Cluj - Const 
torul Hunedoara 20—8 ; grup 
III-a la Ploiești : Steagul roșu 1 
șov cu A.S. Buzău 22—10, 
trolul Ploiești 18—10, Petrolul 
iești — A.S.A. Brașov 20—12, A.: 
Brașov — A.S., Buzău 16—16

(JUG Bl

Etapă incomple
GLORIA—PROGRESUL J 

(3—3).
RULMENTUL-BlRLAD — Ș 

INTA PETROȘENI 11—0 (3- 
AGRONOMIA CLUJ—PC 

TEHNICA IAȘI 12—3 (6—3).

| ILIE PETRESCU
A încetat din viață, in vi 

de 54 de ani, Ilie Petresau, 
campion de box al Româi 
la toate categoriile. Partenerii 
de întreceri, prietenii și «u 
ouții transmit pe această «aie 
miliei îndurerate, sincere aci 
leanțe.

Chițu (R),... 9. E. Seiler fR), 
O. Stephani (R) ete.; echipe 
Bulgaria II 136 p; 2. Român 
118 p; 3. Bulgaria I 107 p; 4. 
mânia II 76 p; 5. Iugoslavia !

Clasamente generale: echip 
1. ROMANIA I 384 p; 2. Bl 
ria II 332 p; 3. România II 
p; 4. Bulgaria I 260 p; 5. I 
slavia I 105 p; 6. Iugoslavia 1 
p; individual: 1. PETRE Pi 
NO (ROMANIA) 130 p; 2. 
Serafimov (Bulgaria) 125 j 
E. Seiler (România) 120 p; 4 
Chițu (România) 120 p; 5. H. 1 
(Bulgaria) 119 p; 6. Cr. IX 
(România) 118 p.

ION DUMITRI



Stingă lui Griffith iși atinge din nou ținta...
Telefoto: U.P.I. AGERPRES
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TEREZA STAGIER
In turneul candidatelor la titlul 

mondial de șah, care se desfășoa
ră la Subotita, s-au disputat par
tidele întrerupte. .Din zece partide 
întrerupte s-au jucat 5, rezultatele 
anuntînd .un -final dramatic.

(Fruntașa clasamentului, Tereza 
Stadiei, a suferit o nouă înfrîn-

CEHQSLOVACIA Șl POLONIA -

LA TURNEUL DE VOLEI FEMININ

DE LA J. 0. DIN 1968

A FOST EGALATĂ!
gere, pierzînd partida cu< Alia 
Kușnir- întreruptă din runda a 
14-a, și a remizat eu Kozlovska. 
In urma acestor rezultate, Stadler, 
care la un moment dat conducea 
cu un avans de 2 puncte, a fost 
ajunsă, și împarte în prezent pri
mul loc în clasament cu Kușnir 
eu cîte 11 % puncte (din 15 run
de). Le urmează Zatulovșkaia, 
Kozlovska cu 10 puncte (1), Kis
lova 10 puncte, Nicolau, Nedelko- 
vici 9% puncte. Margareta Pere- 
veznic, care a ciștigat întrerupta 
cu Asenova, ocupă locul 13 cu 5 
puncte.

India—Japonia J-0, 
in „Cupa Davis“
Cîștigînd și proba de dublu 

(Lail, Krishnan-Koji, Watanabe 
6-2, 6-4, 7-9, 6-2), echipa de te
nis a Indiei conduce eu 3—0 în 
întilnirea cu reprezentativa Ja
poniei care se desfășoară la New 
Delhi în cadrul „Cupei Davis*, 
în urma acestei victorii, tenis- 
manii indieni s-au calificat în 
semifinala interzonală a „Cu
pei Davis*, în care vor întîlni 
echipa Republicii Sud-Africane.

DIM A REINTUAT EMILE «RIEHEfl
IN POSESIA imillll

NEW YORK. In noaptea de vi
eri spre sîmbătă, pe „Shea Sta- 
iunr" din New York, s-a dispu- 
ît meciul pentru titlul mondial 
e box la categoria mijlocie în- 
:e pugilistul american de culoare 
mile Griffith și italianul Nino 
envenuti. După cum se știe, în 
prilie, Benvenuti reușise să-l de- 
osedeze de titlu pe Griffith. Dar, 
e data aceasta, boxerul italian 
u s-a prezentat la 
regătit. Handicapat 
îzie la abdomen, 
mtrenament. Nino
-a mai repetat numărul său de 
irtuozitate, pierzînd la puncte 
n meci de 15 reprize, în care 
iriffith a fost superior.
Benvenuti, scrie coresponden

ți agenției .France Presse, n-a 
:al reușit

fel de bine 
și de o con- 
suferită la

Benvenuti

pe boxerul negru. El a căzut în 
capcana luptei corp la corp, lăsîn- 
du-se atras într-o luptă de uzură. 
Griffith a lucrat bine la corp, a 
fost mai agresiv și mai rezistent. 
Bazîndu-se pe upercut, Benvenutl 
a plasat cîteva lovituri de acest 
fel, dar ele nu au avut efectul 
așteptat, Griffith fiind un solid 
„încasator*. Aproape groggy în 
repriza a 13-a, italianul a conti
nuat să lupte totuși cu mult cu
raj, terminînd în picioare această 
dispută care se putea încheia 
prin K. O.

Deși Griffith 
împotriva unei 
Benvenuti, se
viitorul său adversar pentru titlu 
va fi un alt boxer, probabil Don 
Fullmer.

BELGRAD, 1 (Agerpres). — La 
Slavonski Brod s-a desfășurat 
turneul de calificare pentru tur
neul final al întrecerilor de volei 
feminin de la Jocurile Olimpice 
de la Ciudad de Mexico. Din ce
le șase 
(Bulgaria.
Germană, Iugoslavia, Polonia și 
Ungaria) la acest turneu, primele 
două clasate, Cehoslovacia (10 
puncte) și Polonia (9 puncte), au 
obținut dreptul de a participa la 
viitoarele Jocuri Olimpice. Din 
Europa va mai ti prezentă în 
Mexic și selecționata U.R.S.S., a 
doua clasată în precedenta 
limpiadă. Pentru turneul de 
Ciudad de Mexico sînt calificate, 
de asemenea, selecționatele 
poniei, S.U.A. și Mexicului.

PE SCURT •

să-l tină la distantă

echipe participante 
Cehoslovacia. R. D.

o- 
la

Ja-

TREI
1 (Agerpres). — CuLONDRA

ilejul unui concurs internatio- 
11 de natatie. ce s-a desfășurat 
i piscina ..Crystal Palace" din 
indra înotătoarele americane au 
abilit trei noi recorduri mon- 
ale.
în proba feminină de 220 varzi 
as, Catie Ball a fost cronome- 
ită cu timpul de 2:46,9, timp 
perior cu 8 zecimi vechiului re- 

>rd mondial. Tînăra sportivă 
;bbie Mever a ciștigat proba de 
0 yarzi liber, stabilind un nou 
cord al lumii cu timpul de 9:44,1. 
îchiul record mondial era de 
50,3 si aparținea australianei 
ithie Wainwright. Cel de-al 
lilea re.co’d mondial a fost sta- 
lit în proba de ștafetă 4x110

nu s-a pronunțat 
a treia întîlniri cu 
crede totuși că

La europenele de baschet, 
România a

yarzi mixt, în 
nină a S.'U.A.
Catie Ball,
Barkman) a realizat timpul 
4:37.4

care echipa femi- 
(Pokey

Bllie Daniel,
Watson,

Janie 
de

La numai o zi după ce a stabi
lit un nou record mondial în pro
ba de 500 m lansat, ciciista so
vietică Irina Kiricenko a corectat 
ai recordul lumii în proba 
1 000 m lansat. în cadrul 
.cursului de velodrom 
kent, Irina Kiricenko, 
nometrată pe distanta 
cu timpul de l;10,6.

de 
con- 
Taș- 
cro-

de la 
a fost
de 1 000 m

Ș1

întrecut Belgia 
Olanda

1 (Agerpres). — înHELSINKI, 
ultimele două meciuri susținute 
în campionatul european de bas
chet masculin, reprezentativa 
României, participantă la grupa 
A, a obținut tot atîtea victorii; 
77—74 (45—39) cu Belgia și 83— 
64 (36—20) cu Olanda. Alte re
zultate: grupa A — la Helsinki: 
Cehoslovacia—Iugoslavia 74—66 
(43—38), Iugoslavia—Olanda 96— 
46 (46—17), Cehoslovacia—Spania 
98—65 (51—29), Polonia—Finlanda 
80—68 (38—26), Polonia—Belgia
98—68 (45—30); grupa B — la 
Tampere: U.R.S.S.—R.D. Germană 
83—67 (45—29), U.R.S.S—Ungaria 
85—54 (44—23), Franța—R.D. Ger
mană 68—56 (40—29), Izrael—
Grecia 91—81 (41—35), Italia—
Bulgaria 71—73 (41—39), U.R;S.S. 
—Franța 108—52 (55—23).

Astăzi este zi de odihnă; mîine, 
România joacă cu Iugoslavia.

• In cadrul unui concurs de 
atletism desfășurat la Chamber#, 
cunoscutul sprinter francez Ro
ger Bambuck a ciștigat probele 
de 100 m și 200 m ou 10,2 și 
resțpectiv 20,,7.
• In concursul atletic ce a 

avut loc la Walbrzych, record
manul Poloniei la aruncarea greu
tății, Wladyslaw Komar, a rea
lizat performanța de 19,09 m.

RECENT s-a desfășurat pri
mul „Tur ciclist al Noii Cale- 
donii", care a măsurat circa 1 000 
km impărțiți în opt etape. Vic
toria finală a revenit tânărului 
rutier ,J. Dean (Noua Zeelandă), 
in virstă de 20 de ani, care a 
acoperit distanța în 30h 35:53,0

In clasamentul cățărătorilor, 
pe primul loc s-a clasat Debels 
(Noua Caledanie).

1N SEMIFINALELE probei 
de simplu bărbați ale turneului in
ternațional de tenis de la Ma
drid, australianul Martin Mulli
gan l-a învins cu 6—2, 6—d, 4—6, 
6—4 pe jucătorul italian Pietran- 
geli.

LCHIPA DE HOCHEI A SUEDIEI 
ÎNVINSĂ LA ClllEBOnC!

,® în cadrul turneului pe care 
îl Întreprinde în Suedia forma
ția cehoslovacă de hochei pe 
gheată Dukla Jihlava a (jucat la 
Gbteborg cu selecționata tării 
gazdă. Suedezii, care se pare «ă 
în acest început de sezon mani
festă o scădere de formă, au 
fost învinși cu scorul de 6—1 
(2—2, 1—2, 3—0).

FOTBAL PE GLOB
UN PAS IMPORTANT 

SPRE CALIFICARE

preliminariile campionatului 
I).

.în
european de fotbal (grupa 
s-a desfășurat ieri, la Praga tntîl- 
nirea dintre selecționatele Ceho
slovaciei și Spaniei. Victoria a 
revenit gazdelor cu 1—0, prin 
golul marcat de Horvath în min. 
49. Arbitrul vest-german Schu- 
lemburg a condus următoarele 
formații:

CEHOSLOVACIA: Viktor —
Lala, Popluhar, Horvath, Taborskl 
— Geleta. Kuma — Vesely, Si
kora, Adamec, Kabat.

SPANIA : Iribar — Sanchis, To- 
nono. Reija, Galego — Pirri, Ade- 
lardo — Amancio, Grosso, Mar
celino, Jose Maria.

Victoria repurtată de fotbaliștii 
cehoslovaci le dă posibilitatea să 
facă un important oas spre cuce-

ATLEȚII Șl ATLETELE NOASTRE AU CIȘTIGAT ÎNTRECERILE

JOCURILOR BALCANICE DE LA ISTANBUL
prin telefon de la trimisul

rirea primului 
Privtti :

loc în clasament.

3
5
5
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mai are
Spa- 
Tur-

Duminică după amiază s-au în- 
eișt pe stadionul .Mithat Pașa' 
:recerile celei de a 26-a ediții 
Jocurilor Balcanice de atletism- 
prezentanții tării noastre au 
ținut un dublu succes, cîștigînd 
t la băieți cît și la fete. Acest 
zees a fost realizat datorită 
lor 14 victorii individuale cu
rite de băieții și fetele moastre, 
îcum și de buna comportare a 
ijoritătii „secunzilor". Alături 
victoria în clasamentele pe 

lipe și de cele 14 titluri balca- 
:e (România - 14, Bulgaria - 13, 
joslavia — 7, Grecia — 1, 
reia — 0), sportivii noștri au 
i cucerit și cele două cupe 
se în joc pentru cele mai bune 
rformanțe feminine și mascu- 
e: Olimpia Cataramă — 54,06 
la disc și Iosif Naghi — 39,49 
la disc (nou record al Româ- 
i). De remarcat că Valeria 
fanu a egalat cu 11,1 secunde 
ordul tării la 80 m garduri, 
tezultate tehnice. Bărbați: 200 
— 1. Gh. Zamfirescu (R) 21,4; 
Dulgherov (B) 21,6; 3. Karasi 
21,8; 4. V. Jurcă 21,8; 400 m: 
Kremer (I) 48,5; 2. I. Rățoi (R) 
); 3. Todorov (B) 49,0; 800 m;

1: 51,9; 2. Gh. Ene
Medjimurek (l)

1. Valeev (B)
(R) 1:52,1; 3.
1:52,6 (întrucît juriul a omolo
gat rezultatele primei curse, atle
tul bulgar Ivanov a fost des
calificat, iar C. Blpțiu necali
ficat deoarece nu a trecut linia 
de sosire printre cei doi stîlpi); 
1 500 m: 1. Kalcev (B) 3:49,6;
2. Markov (B) 3:50,0; 3. C. Blo- 
țiu (R) 3:51,2; 4. I. Nicolae (R) 
3:61,8; 5 000 m: 1. Markov (B) 
14:20,0; 2. Z Vamoș (R) 14:20,2;
3. A. Barabaș (R) 14:22,8; 20 km
marș: 1. L. Caraiosifoglu (R) 1 
h. 39:35,4; 2. V. Hie (R) 1 h.
39:35,6; 3. Stoikov (B) 1 h.
41:45;0; 110 m garduri: 1. N. Par
tea (R) 14,4; 2. V. Suciu (R) 14,6; 
3. Lazaridis (G) 14,8; 3 000 m 
obstacole: 1. Jelev (B) 8:44.4: 2. 
Z. Vamoș (R) 8:50,4; 3. V. Cara- 
mihai (R) 8:57,4; 4x100 m: 1. 
Bulgaria 41,5; 2. Iugoslavia 41,5; 
3. Grecia. 41,8: 4. România 42,0; 
4x400 m: 1. Bulgaria 8:14,4; 2. 
România 3:14,4; 3. Grecia 3U6.0; 
prăjină: 1, Hlebarov (B) 4,80 
m; 2. P. Astafei (R) 4,70 m; 3. 
Hristov (B) 4,60 m;.., 5. Dinu 
Piștalu (R) 4,40 m (Papanicolau 
a doborît de trei ori ștacheta

nostru special ROMEO
înălțată la 4,40 m și nu a intrat 
în clasament!): lungime: 1. Ma
rin (B) 7,51 m; 2. Iovanovici (I) 
7,30 m: 3. Tuna (T) 7,16 m; 4. 
A. Samungi CR) 7,15 m;— 8. M. 
Zaharia (R) 6,91 m; triplusalti
1. Șerban Ciochină (R) 16,41 m; 
Stoikovski (B) 16,00 m; 3. Tuna 
(T) 15,75 m;... 5. V. Dumitrescu 
(R) 15,41 m; disc: 1 .1. Naghi (R) 
59,49 — nou record al Româ
niei (58,67—59,49—58,83—d—d— 
d); 2. Gredelj (I) 53,56; 3. Ghiu- 
rov (B) 53,26. 4. Damianov (B) 
52,78, 5. V. Sălăgean (R) 52,46; su
liță: .1. Pavlov CB) 73,74; 2. Gh. 
Popescu (R) 71,78; 3. Dicev (B) 
70,24; 4. V. Socol (R) 67,58; de
catlon: 1. Curt Socol (R) 6 913
2. V. Muresan (R) 6 
Mliakov (B) 6 687 p.

Femei: 200 m — 1.
25,0; 2. Ioana Petrescu
3. Bobceva (B) 25,6. 4.
Nourescu (R) 25.7; 400 m: 1. Ma- 
ricici (I) 55,3; 2. P-etniarcici (I) 
56,8; 3. Ileana Silai (R) 56,9; 4. 
Doina Bădescu (R) 57 8; 80 m. g.:
I. Valeria Bufanu (R) 11,1 — re
cord egalat al României; 2. Ju
rukova (B) 11,2; 3. Jalova fB)
II, 3;... 5. Viorica Enescu (R) 11,5;

VILARA

785 p;
PI
3.

(I)Lubej
(R) 25.2; 

Ecaterina

4 x 100 m: 1. Iugoslavia 47,6; 
2. Bulgaria 48,0; 3. România 48,2; 
înălțime: 1. Hrepevnik (I) 1,72; 
2. Virginia Bonei (R) 1,72 (a tre
cut 1,69 din a doua încercare); 3. 
Blagoeva L69 m; ...6. Cornelia 
Popescu (R) 1,55 m; lungime:!. 
Viorica Viscopoleanu (R) 6,20 in,- 
2. Elena Vintilă (R) 6,18; 3. Di
mova (B) 5,75; greutate: 1. Hris- 
tova (B) 16,71 m; 2. Ciorbova (B) 
16,03 m, 3. -----
16,03 m; 4. 
rn ; suliță: 
54.90 nu 
53,50 m ,• 
(B) 4 620 
4 549 p ; 
4527 p.

Clasamentele finale ale celei 
de a 26-a ediții a Jocurilor Balca
nice :

Bărbați: 1. ROMÂNIA 168 p; 
2. Bulgaria 166 p; 3. Iugoslavia 
102 p; 4. Grecia 52 p; 5. Turcia 
34 P;

Femei: 1. ROMÂNIA 103 p, 
2. Bulgaria 86 p; 3. Iugoslavia 
68 p; 4. Grecia 3 p; 5. Turcia 1 
punct.

Ana Sălăgean (R) 
Elena Elie (R) 14,92 

1. Mihaela Peneș (R) 
Marilena

pentatlon:
P; 2- Maria

3. Elena

2. Ciurea (R) 
1. Jurukova 
Pândele (R) 
Vintilă (R)

■1. Cehoslovacia
2. Spania 
B. Irlanda 
4. Turda

Echipa Cehoslovaciei
de susținut trei meciuri : eu 
nia în deplasare (22 oct.), :cu 
cia în deplasare (11 noiembrie) și 
cu Irlanda pe teren propriu (22 
noiembrie).

„BETONUL" LA ÎNĂLȚIME...
Etapa a II-a a campionatului 

italian nu a înregistrai surprize. 
Consemnăm, totuși, numărul ex
trem de mic de goluri marcate în 
această etajaă : doar 10, lin 8 par
tide I Ba mai mult. în jocurile cele 
mai importante, Milan — Fio,ren- 
■tina, Mantova — Internazionale, 
Atalanta — Juventus nu s-a în
scris nici un punct : 0—0 I Este, 
firește, un succes al „betonului" 
Dar și în celelalte întîlniri liniile 
de atac au fost anemice : I.ane- 
rossi — Spăl 1—0. Varpse — 
Sampdoria 1—Q. Torino — -Brescia 
2—0, Bologna ■■— Cagliari ,2—1
Roma — Napoli 2—1. ,ln clasa
ment conduc Bologna Și Lanerossi 
cu cite 4 p.

U.R.S.S. — ELVEȚIA 2—2, 
LA MOSCOVA I

Aseară, în meci amical la Mos
cova, selecționatele U.R.S.S. si 
Elveției au terminat la egalitate: 
2—2 (2—1). Scorul a fost deschis 
de elvețieni în min. 3 prin Blăt- 
tler. apoi Hurtilava a egalat 
(min. 18). înainte de pauză gaz
dele preiau conducerea prin auto
golul înscris de fundașul elvețian 
Pfierter. Oaspeții egalează in min. 
72 prin Perroud. Din aehipa 
U.R.S.S. au lipsit cîțiva jucători 
internaționali de la Dinamo Kiev, 
care se pregătesc pentru revanșa 
de miercuri cu Celtic Glasgow.

TRAVERSED CANALUL MÎNECIL.
înotătoarea australiană Linda 

McGill, în virstă de 21 de ani, 
a traversat Canalul Mînecii, rea- 
lizînd un nou „record* al aces
tei extenuante probe. Linda 
McGill a luat startul din localita
tea franceză Cap Grisnez și a 
sosit după 9 ore 59 sec. la Do
ver.

Timp-ul înregistrat de spor
tiva australiană este superior eu 
25 de minute celei mai bune 
performanțe anterioare.


