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FRUMOASE SUCCESE IN 
PRODUCȚIE OBȚINUTE DE 

SPORTIVII DIN ORADEA...

ASPECTE
Bucureștenii n-au uitat fot

balul...
Nu l-au uitat și — punctuali 

— au venit sîmbătă și dumi
nică la „rendez-vous"-urile fi
xate la ..Dinamo" și „Republi
cii", cu nerăbdarea cu care te 
duci la o întilnire cu tubila 
sau cu un prieten drag. Dm 
țoale coifurile Capitalei. tram
vaie și autobuze — parcă și 
ele trăgindu-și greu sufletul 
prin caniculă — au oprit Ia 
stafiile atit de mult dorite de 
cei care — înăuntru — făceau 
o adevărată baie de aburi, și 
din nou mii de oameni s-au 
revărsat în tribunele care le 
sînt atît de familiare.

Fotbalul însă, n-a venit la 
rendez-vous !

Sau, mai exact, și-a trimis 
un...delegat, o „rudă săracă", 
un înlocuitor care n-a fost de
loc un demn emisar al celui 
mult așteptat.

Spectatorii fideli balonului 
rotund, îndrăgostiți iremediabil 
de el, ca și cei care au găsit 
totuși „cite ceva" ți in meciu
rile de sîmbătă și duminică (șl 
a fost int'-adevăr .cite ceva" 
în aceste jocuri), și-au înecat 
însă „supărarea" in., sticle de 
suc de fructe și bere la ghea
tă și... și-au dat din nou ren
dez-vous cu fotbalul, pentru 
duminica viitoare.

★
Sîmbătă după amiază, la Dl- > 

na mo
Decor estival de stadion co

chet: gazon bun, cer sini li u cu 
soare ecuatorial; tn tribune, 
mii de coifuri de hîrtie, că
măși multicolore (albul predo
mină), umbrele de soare, ro
chițe subțiri de mătase, trupuri 
bronzate (unii și-au scos că
mășile și și-au continuat aici 
plaja întreruptă la Tei sau la 
Bragad:ruî), numeroși vtnză-. 
lori de înghețată pe băf și... 
mult năduf l Spectatorii, care 
dpr au ou tofii ca Dinamo 
București să joace bine (ne re
prezintă, doară, tn curțnd, in 
Cupa Campionilor I) datină de
seori nemulțumiți d:n cap. Aș
teptau mai mult, in acest de
but de sezon, de la campioni..1

★
feri, la Republicii...
Dinamoviștii din Orașul î 

Stalin și C.C.A.-iștii iși dis- ' 
pută cu dtrzenie cele două 
puncte. Bu-cureștenii deschid 
scorul; Mihai egalează și tri
bunele se „încălzesc" (mai era 
nevoie?!); Marin Marcel în
scrie din nou pentru C.C.A. Cei 
22 luptă din răsputeri, fiecare 
cu adversarul direct și toți cu... 
căldura. Onisie este „lac de 
transpirație"; tricoul lui (al
bastru) parcă-i negru. Dinamo- 
viștii, complet în galben, im- 
plnzesc terenul. „Parc-ar fi... 
floarea soarelui"... remarcă (să 
recunoaștem. în ..atmosferă"!) 
un spectator, tamponîndu-și cu 
batista fruntea transpirată de 
căldură și de emoțiile suporte- 
ricești.

Meciul se apropie de sfirșit. 
C.C.A. învinge pe Dinamo, iar 
căldura pe amîndoi...

Jucătorii cer apă... apă... Di- 
namovîstul Radulescu face 
semne spre margine: vrea și 
el să bea. Ai lui sînt însă de
parte... Antrenorul Ilie Savu de 
la C.C.A. are la îndemîna 
o sticlă cu apă. Se ridică de 
la locul lui. se grăbește spre 
teren, i-o întinde repede lui Ră- 
dulescu...

Fie ca acest gest să fie sim- ' 
bolul sub care să se desfă
șoare tot campionatul.

RADU URZICEANU

PE TEREN URILE DE FOTBAL!

Mihai (în tricou alb) a fost ieri singurul înaintaș dmamovist care a 
pei C.C.A. Ială-1 in fotografie într-o acțiune pe care V. Dumitrescu 

anihileze (C.C.A.—Dinamo Orașul Stalin 3-1).

Un mec] care se putea termina după 45 de minute..
C.C.A.-DINAMO ORAȘUL. STA

LIN 3—1 (3—1>.

Stadion: Republicii. Spectatori: 
25.000.

Arbitru: S. Segal, cu scăpări.
C.C.A.: Toma-Zavoda U. Apol

zan. V Dumitrescu-Onisie. Ivă- 
nescu-V. Moldovan. Constantin, 
Alexandreșcu, Marin Marcel, Tă
tar u.

DINAMO : Stamato-Moarcăș,
Lazăr. Seres.Hidișan, Cincu (Saoaci 
ID-Mihai. Rădulescu. Sacaci I, 
Cegezi, Sacaci II (Cincu*.

Au marcat: Marin Marcel (mi
nutele 15 și 25) și Alexandrescu 
(Znln. 29) pentru C.C.A., Mihai 
(min. 21) pentru Dinamo.
Cei mai buni: Onisie (repriza în- 

tîi în special), Ivânescu, Tătaru, 
Zavoda II (minus atitudinile ne
sportive), Hidișan, Mihal.

Dacă arbitrul meciului de ieri 
ar fi fost Ion Fini și dacă — în 
mod excepțional — întîlntrea de 
pe stadionul Republicii s-ar fi des
fășurat sub jurisdicția regulamen
tului de... box este sigur că între
cerea ac fi fost oprită pentru „non 
combat” în repriza secundă, cînd 
atnîndouă echipele au depus ar
mele, așteptînd parcă învîrtirea 
cit mai rapidă a acelor cronome- 
trului pînă în dreptul minutului 
90. Este drept că zăpușala deosebit 
de mare a fost un inamic perma
nent pentru cei 22 de jucători și 
că — din acest punct de vedere — 
sîntem datori să Ie acordăm toate 
circumstanțele atenuante.

In repriza întîi, cînd amîndouă 
echipele erau mai puțirt uzate de... 
căldură și cînd învingătorul era 
încă necunoscut, am asistat îa 
momente de fotbal — realizate în 
special de echipa C.C.A. — și 
jocul a avut în general nervul unei 
întreceri de campionat. Era de aș
teptat insă ca ritmul imprimat 
din primele momente partidei să 
nu fie menținut și căderea s-a 
ptcdus — totală și distrugînd in 
întregime spectacolul sportiv — în 
repriza secundă.

Echipa C.C.A. a cîștigat pe de
plin meritat. In primul rînd fiind
că a jucat cu mai multă convin
gere. In al doilea fiindcă a bene
ficiat de un „unsprezece" mai com
plect, mai echilibrat. Nesigură este 
încă apărarea care — din compar
timentul fruntaș al formației — a 
ajuns să constituie incertitudinea 
formației. In orice caz se pare că 
,,dusul" de la Timișoara n-a prins 
de loc rău bucureștenilar. Cel pu
țin așa ne-au demonstrat-o minu
tele de început ale partidei, pînă 
cînd atacul lor a realizat dloită 

puncte avantaj. Apoi C.C.A. a căzut 
și ea pradă... caniculei muițumin- 
du-se ou postura de corectă parte
neră de joc. Remarcăm formula 
‘de echipă întrebuințată, mult mai 
„readă", cu jucătorii pe posturile de 
specialitate și — în consecință — 
cu un randament superior celei oare 
a plecat steagul acum o săptăxnină 
in fața Locomotivei la Timișoara.

Dinamo Orașul Stalin a resim
țit în mod evident «forturile jocului 
de la Leipzig și oboseala călătoriei 
de întoarcere. S-a văzut aceasta 
din modul cum s-au mișcat jucă
torii pe teren, din „golurile" tota
le de ritm pe care le-a avut echipa. 
Dar s-a mai făcut observat și un 
început de atitudine de... „echipă 
mare". Unora dintre jucători Ii se 
pare că acel 7—1 cu Lechia Gdansk 
și rezultatul de egalitate de la 
Leipzig i-a și adus în rindul echi
pelor de mare valoare și presti
giu. Nu este chiar așa. Pînă în 
vîrftrt piramidei mai este de urcat 
și de... muncit. Momentele de de

SĂRBĂTORIREA „ZILEI MINERULUI” LA PETROȘANI Șl BAIA MARE
Două frumoase victorii internaționale la fotbal

PETROȘANI 12 (prin telefon).
Este greu să redai în puține 

cuvinte măreția și frumusețea 
zilei pe care au petrecut-o 
ieri oamenii muncii din mima 
marelui baz:n carbonifer — Va
lea Jiului. La Petroșani s-au in- 
tîlnit țineri voioși, flăcăi și fete 
din Sebeș, Orăștie, Brad, llia, 
Hațeg, costumați în atrăgătoarele 
lor porturi naționale specifice 
locurilor lor natale.

Deschiderea festivalului regio
nal al tineretului a oferii un 
spectacol interesant și atrăgător. 
Nu numai defilarea delegațiilor 
tineretului din cele 8 raioane a 
stirnit aplauze ci și perfecta 
sincronizare a mișcărilor execu
tate de 700 gimnaști care au îm- 
pinzit covorul verde al stadionu. 
lui din Petroșani.

Desigur evenimentul sportiv aș
teptat cu atîta nerăbdare de spec
tatorii din Petroșani a fost întîl- 
nirea internațională de fotbal. La 
acest eveniment s.a mai adău
gat încă unul: fotbalistul inter
național Tudor Paraschiva — că
pitanul echipei din Petroșani — 
a împlinit 10 ani de activitate în 
cadrul colectivului său drag E- 
nergia Minerul,

Cetățenii din Oradea prețuiesc 
foarte mult pe cei doi fotbaliști 
d« la Energia Metalul din loca
lise, Rudolf Kias și RudoT Ger
ber.

Deunăzi «n primit vestea că 
șl ia producție, te cadrul intre-

produs panică la poarta echi- 
și Apolzan se străduiesc s-o 

(Foto I. MIHAICA) 

zinteres, de blazare am zice, pe 
care ni le-au „oferit" în cursul în- 
tîlnirti sînt un semnal de alarmă 
pe care noi ne grăbim să-l tra
gem ! Prin modul cum s-a com
portat ieri echipa, singure efortu
rile convinse ale lui Hidișan și 
Mihal ne-au indicat jucătorii, pe 
care ultimele succese nu i-au ame
țit

După jocul de ieri, amîndouă e- 
chipale au de făcut— „revizii" se
rioase în pregătirea lor. Loviturile 
la poartă — din nou exasperant 
de imprecise — iată numai un 
singur element asupra căruia tre
buie să se insiste. Și cite mai 
sînt de corectat! Nu de alta dar în 
etapele viitoare pretențiile pentru 
jocuri de calitate vor crește. Și 
nici circumstanțele atenuante ofe
rite atît de generos și... călduros 
de canicula de ieri nu vor, mai 
exista. Atenție, deci 1

EFTIMIE IONESCU

Pe stadion a început întrecerea 
dintre echipa locală Energia Mi. 
nerul și formația asociației Mi- 
nioc dm R.P. Bulgaria. Oaspeții 
atacă surprinzător de la început 
și deschid scorul în minutul 2 
prin Nikolov I. In mm. 5 Niko- 
lov II urcă scorul: 2—0. In min. 
24 după o centrare a lui Paras
chiva, Moldovan reduce handi
capul.

Două minute mai tirziu Paras, 
ahiva egalează. Gazdele preiau 
conducerea prin punctul marcat 
de Gabor. In repriza a doua Mi
nerul mai înscrie două puncte. 
Scor final: 5—2 pentru echipa 
gazdă.

PETRE MIHAI 
Ion Zamora, 

corespondent

BAIA MARE 12 (prin telefon) — 
Mii de oameni au ținut să sar. 

bătorească astăzi in orașul nos
tru pe cei mai harnici mineri. 
După ce a avut loc o adunare 
festivă, organizată în cinstea „Zi
lei minerului" cu prilejul căreia 
au fost decorați fruntașii în mun
că, oamenii muncii din Baia 
Mare ,au participat Ia întrecerile 
sportive organizate cu acest gcfa' 

prinderii metalurgice „Infrățărea*" 
la care lucrează, cei doi talentațl 
sportivi dovedesc o mare dragos
te de muncă: în calitatea de lăcă
tuși de întreținere pe care o au 
ei depășesc zilnic norma cu 80 
la sută.

In cinstea zilei de 23 August 
ei se străduiesc să obțină un pro
cent și mat mare de depășire a 
normelor.

Același exemplu lăudabil îl 
mai oferă și alți sportivi orâden». 
printre care atletul Grigore Sar* 
kossi. controlor tehnic, ca și echi
pa de lăcâtuși-femei, de la între
prinderea .Bernath Andrei", for
mată din Irma Matei, Elena
Toth. Ana Achim și Maria Păcu
rarii, oare depășește zilnic norma
cu 30 de procente. Tinerele din
această echipă s-au dovedit tot
odată a fi temeinic pregătite la 
concursul de orientare turistica 
organizat pe regiune, la Vadul 
Crișului.

- ȘI DE CEI DIN BACAU

De la un capăt la altul al fa. 
brici» de hîrtie și celuloză „Sfea- 
ua Roșie* din Bacău, muncitorii, 
tehnicienii, inginerii și funcțio
narii angrenați în întrecerea so
cialistă muncesc cu mult avînt 
pentru îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor luate în cinstea 
zilei de 23 August.

De la începutul lunii și pînă 
acum, colectivul a dat peste p-n 
16 tone de hîrtie de calitate .supe, 
rioară. La această frumoasă rea
lizare au contribuit și sportivii 
Gheorghe Senchia și Petre Ciu- 
botaru, care depășesc zilric nor
ma cu 60 la sută. Gheorghe Șen- 
chia este un bun jucător de popi, 
ce. în timp ce Potire Ciubotaru 
este membru în echipa de volei 
a fabricei. Și în sport ca și m 
muncă ei sîo: hotărîți să do
bândească succese importante.

... Lozinca „Fruntași în muncă, 
fruntași în sport* i se potrivește 
foarte bine handbaliste! Viorica 
Peftre de La secția caiete. Ea de
pășește zilnic norma cu 30 la 
sută și este un exemplu de disci
plină pentru toți t merii din acea
stă secție.

— Și la atelierul electric spor, 
tivii sint primii în lupta ce se 
duce pentru calitatea repara
țiilor ca și pentru buna întreți* 
nere a motoarelor și instalațiilor 
electrice. De pildă, Mihai Băisan, 
Paul Boboc și Gheorghe Tecu- 
ceanu, toți trei șahiști de frunte 
ai fabricei au executat în cinstea 
zilei de 23 August revizia moto
rului de 6.000 volți de la trans, 
misia celulozei.

lej: lupte, tenis, popice, atletism.
Cu deosebit interes a fost aș. 

tepat meciul de fotbal dintre E- 
nergia Minerul Baia Mare și e- 
chîpa poloneză Gornik Bytom.

Intilnirea dintre cele două for
mații a luat sfirșit cu victoria 
meritată a echipei locale cu sco
rul 2—1 (0—0). Victoria băimă. 
renilor s-a datorat jocului lor plin 
de avînt cu care au reușit să în
treacă tehnica echipei poloneze. 
Golurile au fost marcate în or
dine de Poloczek (Gornik) în 
min. 52. Gergely în min. 68 și 
Incze în min. 69 (ambii de la 
Energia).

Arbitrul Al. Toth (Oradea) a 
condus corect următoarele for
mații:

GORNIK: Heluszka—Gorzelik,
Dziatach, Posplech—Cempny (Po- 
zitnski) — Szymankiewicz, Men* 
cel — Burda, Poloczek, Krasowka, 
Golenia (Sobek).

ENERGIA: Fuleiter — Ada- 
metz, Vasilescu, Barbu— Schles- 
singer, Ujvari— Incze, Szilagy 
(Dumitru, Takacs), Sulyok, Hor* 
zsa, Gergely.



In campionatul republican de tenis

ifiC. A. a întrecut la scor Energia Constructorul București
în prima etapa a returului categoriei C la fotbal

Intîlnirea principală a ultimei e- 
ftape a campionatului republican de 
(tenis pe echipe desfășurată în Ga- 
-pitală între echipele fruntașe C.C.A. 
și Energia Constructorul Buc. a 
•luat sfîrșit cu o victorie categorică 
■dar pe deplin meritată a militari
lor. Scorul de 8—2 (meciul de
•dublu bărbați va continua astăzi 
•de la ora 17 pe terenul Centrului 
de antrenament Nr. 2) în favoarea 
formației C.C.A. (antrenor Gh. 
Cobzuc) oglindește buna pregătire 
și dîrzenia acestei echipe. In ca- 
<drul celor două zile de întreceri a 
;Ieșit în evidență forma excelentă a 
Mui Gh. Viziru care a cîștigat de
tașat meciurile cu Bădin și mai 
ales cel cu campionul nostru Zacop- 
•ceanu. Subliniem în special con
cepția de joc arătată în această 
'întîlnire de Gh. Viziru, care a venit 
deseori la fileu, atacînd. decisiv 

-și eficace. In evidentă revenire de 
formă a fost și Marin Viziru care, 
de -'"menea, a prestat un tenis 

•modern cu numeroase acțiuni ra- 
rpide și spectaculoase la plasă. Marin 

“Vizi'u a avut însă unele scăderi 
•privind regularitatea în ioc. Foarte 
icomb.-tiv și cu un joc atletic Năs- 
*tase a trecut ușor de Grad, iar 
'Cobzuc l-a învins sigur pe Schmidt. 
‘De la Energia în afara Irinei Po- 
uova, nu putem menționa pe ni- 
‘meni. Zacopceanu și Bădin s-au 
•comportat sub posibilitățile lor, 
«complăcîndu-se în același joc a-

Ccncursul atletic 
din Capitală

’ 'tin cadrul concursului acetic 
/desfășurat sîmbătă și duminică, 
•■ultimă verificare înaintea campio
natelor republicane individuale 
-care încep vineri pe stadionul Re
publicii, a-j fost înregistrate cîte- 
va rezultate interesante: BĂR
BAȚI: 110 m. g.: P. Păunescu 
15,6; greutate: N. Ivanov 15,48; 
lungime: I. Nicolescu 6,83 ; 5 km. 
marș: H. Răcescu 24:05,6; FE
MEI: greutate: Ana Roth 13,94; 
Melania Velicu—Silaghi 13,46; 
disc: Lia Manoliu 44,27; Niculi- 
na Barbu 39,60; Melania Silaghi 
39,31; lungime: Iuliana Marin- 
Mantea 5,22; 200 m.: Aurelia Li- 
poczi 26,9; El. Crețu 27,9; 100 m.: 
Carin Artz 13,2; 80 m. g.: Silvia 
Băltăgescu 12,3; Elena Streza 
12,4. (N. D. Nicolae, corespon
dent).

ÎNTRECERILE JUNIORILOR 
LA POLO PE APĂ

LUGOJ, 12 (prin telefon). — Azi 
(Iau luat sfîrșit in localitate întrece
rile din cadrul campionatului repu
blican de polo pe apa1 (faza de zonă) 

Rezervat juniorilor. După desfășura
rea meciurilor, clasamentele celor 
trei serii arată astfel:

SERIA I
T. Progresul București 3 3 0 0 16: 5 6
:2. Voința Timișoara 3 2 0 1 12:12 4
». Flamura roșie Lugoj 3 1 0 2 5: 6 2
A Energia Metalul Cluj 3 0 0 3 6:16 0

SERIA n
1. C.C.A. 3 3 0 0 22: 1 6
2. Voința Tg. Mureș 3 2 0 1 10: 4 4

:3. Dlnamo București 3 1 0 2 4:14 2
4. Flamura r. Timișoara 3 0 0 3 2:19 0

SERIA HI
1. Locomotiva București 3 2 • 1 10: 6 4
:2. Progresul Tg. Mureș 3 1 f 2 6:12 2

Voința Oradea 3 0 0 3 2:1B 0

Concursul republican de călărie
IAȘI, 12 (prin teleion de la 

'trimisul nostru). — Sîmbătă și 
iduminică au continuat întrecerile 
din cadrul concursului republican 
■de călărie. In proha de dresaj 
•categoria „A", nici unul dintre 
'participant! nu a întrunit numă- 
«rul de puncte corespunzător pri
mului loc. Locul II a revenit că- 
lărețului V. Bărbuceanu de la 
C.C.A., pe Brebenel, cu 163,33 
pct.

In proba de obstacole categ. 
s,U“ O. Coruț a condus pînă a- 
proape de sfîrșitul probei, dar a 
tfost întrecut de Al. Longo (Din. 
:Buc.) și I. Molnar (C.C.A.). Pro
ba de durată pentru juniori a 
fost cîștigată de Liliana Ionescu, 
pe calul Falnic, cu 44 pct. In 
proba „nenumerotată", doar doi 
concurenfi au terminat fără pe
nalizare : Gh. Ghițuran. (C.C.A.) 
pe Galon, cu 1:23,7 și I. Oprea 
(C.C.A.) pe Tosca, cu 1:29,8.

Duminică dimineața, spectato
rii au avut posibilitatea să urmă
rească o frumoasă demonstrație 
de dresaj în cadrul probei de oa- 
teg. Q, .făcută .de .N. Mihalcea, 

nost și steril de acum o săptă- 
mînă.

Rezultate tehnice: Eleonora Ro- 
șianu (C.CA.) — Irina Ponova (E)
4—6, 2—6; Ecaterina Roșianu 
(C.C.A.) — Mariana Niculescu (E)
6— 4. 6—4; Marin .Viziru (C.C.A.)
— Zacopceanu (E) 2—6, 6—0, 
4—6, 6-2 ,1—6; Gh. Viziru (CCA)
— T. Bădin (E) 9—7. 4—6, 6—1,
7— 5; Marin Viziru — T. Bădin 
6—2, 4—6, 6—2, 6—3; Gh. Viziru
— Zacopceanu 6—0, 6—1. 6—2; 
Cobzuc (CCA.) — Schmidt (E) 
6—1, 6—2, 6—4; Năstase (C.QA.)
— Grad (E) 6—4, 6—3, 6—1; Lia 
Doboșiu — Clrivaru (CC.A.) — 
Mariana Niculescu.— Schmidt (E) 
9—7, 5—7, 9—7; Ecaterina Roșia- 
nu-Eleonora Roșianu — Irina l’o- 
nova-Mariana Niculescu 3—0 (re
prezentare); Gh. Viziru-Cobz.c — 
T. Bădin-Schmidt 4—6 2—3 (în
trerupt).

In țară s-au înregistrat următoa
rele rezultate :

Progresul F- S. Cluj — Progresul 
l.T.B. 3—8: A Pusztai — Cara- 
luHs 2—6, 8—6, 6—2, 3—6, 1—6, 
Kadar — Cristea 2—6 2—6, 3—6; 
A. Pusztai — Cristea 5-7, 3—6,

Concursul de verificare a luptătorilor
Sîmbătă, s-a desfășurat în sala 

Floreasca un concurs de verifica
re rezervat luptătorilor fruntași, 
întrecerile au scos în evidență 
pregătirea destul de bună a lup
tătorilor, din rîndul cărora tre
buie să menționăm în special pe 
Vasîle Micula (Lugoj) și D. Gro
zava (Energia Reșița). Cele mai 
spectaculoase meciuri le-au furni
zat Ion Popescu—Vasi'.e Micula, 
Gh. Dumitru—Dumitru Grozavu și 
Gh. Popovici—Vasile Onoiu. Iată 
clasamentele pe categorii: Cat. 57 
kg.: Ft. Horvath (Din. Bucu

Trei rezultate de egalitate 
în campionatul feminin de handbal

ÎN CAPITALA NICI O 
ÎNVINGĂTOARE

i

Cele două jocuri din campionatul 
feminin al categoriei A programate 
ieri în Capitală pe stadionul Fla
mura roșie (C.A.M) s-au terminat 
cu același rezultat de egalitate 
(puțin obișnuit la handbal) : 1—1. 
Despre prima partidă — Știința 
I C.F. — Știinfa Timișoara — se 
poate spune că nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic satisfăcător. Cele 
două puncte au fost înscrise de E. 
Jianu (Știința I.G.F.) în min. 3 
și R. Schwab (Știința Timișoara) 
în min. 32.

Așteptată cu viu interes, întîlni- 
rea dintre echipele fruntașe Ener
gia „Steagul roșu” și Știința Min. 
Invățămintului a prilejuit o dispută 
interesantă, un joc plăcut specta
culos și dinamic, în 'deosebi în 
cea de a doua repriză. Mai insis
tente în organizarea acțiunilor o- 
fensive ni s-au dovedit jucătoarele 
de la Energia Steagul roșu. Știin

cu calul MHinea. Acesta a tota
lizat un punctaj bun: 194 pct. A 
urmat apoi proba de obstacole 
„inversate", care a revenit lui 
Gh. Ghituran (C.C-A.) cu calul 
Galon, 4‘A pct., timp: 1:00,5. Zece 
echipe și-au disputat întâietatea 
în proba de ștafetă care a fost 
cîștigată de C.C.A. (I. Oprea, Gh. 
Antohi, I. Molnar) cu 3:01,5. 
Locurile următoare: 2. Dinamo 
Buc. I cu 3:04,5 și 3. Dinamo 
Buc. II cu 3:14,8. In proba de 
juniori, primul loc l-a ocupat A. 
Kadar ne Guma în 49,0 sec. Din 
cauza unei ploi torențiale înso
țită de furtună, proba de vînă- 
toare grea nu s-a putut desfășu
ra după regulele obișnuite. In 
plus, participanta de Ia C.C.A. 
s-au retras, astfel încît proba s-a 
disputat doar între doi călăreți, 
singurii care s-au încumetat să 
intre pe parcurs (atitudine dem
nă de evidențiat) : V. Pinciu pe 
calul Odbbești care a cîștigat 
proba cu 8 pct., timp: 1:33,1 și 
I. Stuparu 11 pct. penalizare, 
timp; 1.49,8.

O. Gl^GU

0—6; Kadar — Caraluiis 2—6,
2— 6, 4—6; Faur — Prundeanu 
6—3, 6—2, 6—3; Dîmbărcanu — 
Tomiu 6—3, 6—3, 6—2; Livia A- 
vram — Eva Stăncescu 1—6, 0—6; 
Ecaterina Pusztai — Rodica An- 
driescu 6—4, 4—6, 3—6; Faur- 
Dîmbăreanu—Cristea-Tomiu .2—6, 

ty—3, 6—2, 6—-3; Ec. P::sziai-L. 
Avram — E. Stăncescu—-R An- 
driescu 3—6, 2—6; L. Avrâm-Faur 
— E. Stăncescu-Caralulis 3—6, 
2-6.

Energia Steagul roșu Orașul Sta
lin — Progresul Tg. Mureș 6—5 : 
Bosch — Serester 6—1, 8—6, 6—3; 
RacoviW — Serester 4—6, 4—6,
3— 6; Bosch — Nagy 8—6, 6—-1, 
6—3; Racoviță — Nagy 6—2, 6—4, 
6—I; Turușanco — Baia 0—3 (a- 
bandon); Țiriac — Hints 2—6, 
6—8, 6—2, 6—4, 6—1; Hermina 
Brenner — Carolina Siegler 7—5. 
6—2; Rodica Dogari» — Urzică
5— 7, 6—3, 3—6; Bosch-Țiriac — 
Serester-Baia 3—6, 4—6, 3—6; H. 
Brenner-R. Dogariu — C. Siegler- 
L’rzică 6—1, 6—2; H. Brennsr 
Bosch — C. Siegler-Serester 3—6,
6— 2, 4—6.

re șt;); Marin Cristea (Energia 
Hunedoara); Cat. 62 kg.: Ion Po
pescu (Progresul Lugoj); Vasile 
Micula (Progr. Lug.); Cat. 67 
kg.: Gh. Dumitru (Energia Buc.); 
Dumitru Grozavu (Energia Re
șița); Cat. 73 kg.: Valeriu Bu- 
lanca (Energia Or. Stalin); Nic. 
Eleftere (Progr. Buc.); Cat. 79 
kg.: Lazăr Bujor (Progresul Lu- 
goiv Toroș Gavrilă (C.C.A.); 
Cai. 87 kg.: Gh. Popovici (Loc. 
Timișoara); Vasile Onoiu (Dina
mo Orașul Stalin); Cai. grea: 
Alex. Suli (Dinamo Buc.).

ța Min. Invățămintului s-a apărat 
în schimb cu succes și a contra
atacat periculos. Interesant de sub
liniat faptul că în această partidă, 
foarte multe lovituri la poartă au 
îrrtîlnit bara. Aceasta explică în 
oarecare măsură și scorul atît de 
strîns. Trebuie să adăugăm însă că 
ambele echipe au jucat foarte bine 
în apărare ,-distrugînd" multe din 
acțiunile de atac. Prima repriză 
a luat sfîrșit cu un rezultat „alb“ :' 
0—0. In cea de a doua repriză, 
Energia „Steagul roșu" preia ini
țiativa și înscrie, în min. 31, prin 
Victorița Dumitrescu. încercările 
jucătoarelor de Ia Știința Invăță- 
mînt de a egala scorul sînt încu
nunate de succes de-abia în ulti
mul minut de joc cînd Ileana Co- 
lesnicov înscrie dintr-o lovitură de 
la 17 m

NICI IN MECIUL DE LA TG. 
MUREȘ NU A FOST DECISA 

INVINGATOAREA

Tg. Mureș 12 (prin telefon). — 
Echipele fruntașe ale campionatu
lui feminin — Progresul Tg. Mu
reș și Progresul Orașul Stalin — 
au oferit un joc interesant, echi
librat, spectaculos. Intîlnirea a luat 
sfîrșit cu un just rezultat de ega
litate: 2—2 (0—1). Punctele au 
fost marcate de Scheipp (min. 4 
și 28) pentru Progresul Orașul 
Stalin și Camenitchi (min. 24 șl 
32) pentru Progresul Tg. Mureș.

FLAMURA ROȘIE SIBIU 
A ÎNVINS UȘOR...

La Sibiu, echipa locală Flamura 
roșie și-a asigurat o victorie clară 
în dauna formației timișorene Fla
mura roși» U.T.T.: 5—1 (2—0). Au 
marcat Gros (3), Haberpuirsch, 
Schenker pentru gazde și Bernef- 
schi pentru FI. roșie Timișoara.

I 
ALTE REZULTATE v

RECOLTA AVINTUL CODLEA
— ENERGIA REȘIȚA 4—1 (3-1)

FLAMURA ROȘIE SIGHIȘOARA
— FLAMURA ROȘIE BUHUSI

4-1  (2-1)

Au marcat: Santo, Preig, Nori, 
Olesch, respectiv Deunăz’.

Etapa următoare va avea loc joi
16 august.

Seria I
DINAMO GALAȚI — FL. ROȘIE 

BUH UȘI 4—0 (2—0)
Au marcat : Munteanu (min. 26, 

45. 87) și Onu (min. 69 din 11 m.). 
PROGRESUL RĂDĂUȚI — LOCO
MOTIVA PAȘCANI 1-3 (1—1)

Pentru gazde a înscris Kurtz 
(min. 25). țg.timp ce punctele 
oaspeților au fost realizate de A- 
tanasiu (min. 14 și 83) și Ionașcu 
(min. 78. în proprie poartă).
RECOLTA AV. P. NEAA1Ț — 

ENERGIA FLACĂRA MOINEȘTI 
3—0 (1—0)

Gazdele au obținut victoria prin 
golurile înscrise de Bușcă I. (min. 
24), Niculescu (min. 85) și Pino- 
șanu (min. 88)
VOINȚA TECUCI — DINAMO 

DOROHOI 1—4 (1—2)
Unicul punct al gazdelor a fost 

realizat de Vizitiu (min. 44), iar 
oaspeții și-au asigurat victoria prin 
golurile marcate de Holbășeanu 
(min. 40 și 48), ChiFji (min. 42) 
și Ionescu (min. 85).
RECOLTA AVINTUL FĂLTICENI 
- VICTORIA TECUCI 2—0 (2—0)

Gazdele au obținut victoria încă 
din prima repriză, prin golurile 
înscrise de Șoneru (min. 7 și 34). 
PROGRESUL IAȘI — ȘTIINȚA 

GALAȚI 2—0 (2—0)
Au înscris Moldoveanu (min. 15) 

și Leonte (min. 19).
Etapa viitoare (ÎS august) : Paș

cani : Locomotiva—Progresul Iași ; 
Tecuci : Victoria—Dinamo Galați: 
Bnhuși : FI. roșie—Recolta Avîntul 
Fălticeni; Dorohei : Dinamo—Recol
ta Avîntul P. Neamț; Galați: știin
ța—Voința Tecuci; Moineș'i : Ener
gia Flacăra—Progresul Rădăuți.

Seria a li a
LOCOMOTIVA M.C.F. BUC. — 
ENERGIA METALUL 131 11—2

(4-2)
Intîlnirea a început foarte frumos 

și lăsa să întrevadă o victorie a 
oaspeților care jucau foarte bine, 
în timp ce feroviarii nu se regă
seau. După 7 minute, metalurgiștii 
conduceau cu 2—0 prin golurile 
înscrise de Bleandă și Ivanovici. 
Din min. 29 Locomotiva își revine 
puternic și în 6 minute înscrie 4 
goluri prin Leahevici (3) și Miiea. 
Metalurgiștii, văzind că și-au pier
dut șanseie, devin extrem de ner
voși și recurg la durități, la care 
răspund și jucătorii Locomotivei. 
In aceste condiții este rănit por
tarul Năstase (Energia) care este 
înlocuit cu interul stingă Greere. 
in repriza secundă. Locomotiva, 
continuă să aibă inițiativa și. ju
cătorii echipei oaspe recurg la 
brutalități și injurii. Pentru ase
menea abateri, arbitrul I. Căpitanu 
elimină pe Ivanovici și Greere. Jo
cul degenerează din ce în ce mai 
mult și pentru a evita scorul (care 
totuși a luat considerabile propor
ții), Matei și Fenke (Energia) ies 
de pe teren obligînd pe arbitru 
să întrerupă meciul in m-n. 81. 
la scorul de II—2 în favoarea Lu- 
comotvei, pentrucă echipa Energia 
Metalul 131 rămăsese în numai 6 
jucători (conform regulamentului 
un meci nu mai poate continua a- 
tunci cînd o echipă a rămas în 6 
jucători). Celelalte goluri ale Loco
motivei au fost înscrise de Arieșa- 
nu (2), Mafteuță, Leahevici (3), 
și Miiea.

Atitudinea complet lipsită de 
sportivitate a echipei oaspe a atras 
dezaprobarea publicului. Forul de 
specialitate are datoria să ia mă
suri exemplare

Mircea Tudoran 
ENERGIA CONSTR. S M. CON

STANȚA — FL. ROȘIE B.R.
3—2 (1—0)

Cele cinci goluri au fost înscrise 
de Popescu (min. 44) de la FI. 
roșie (autogol), Țuțuianu (min. 65 
și 80) pentru constănțeni și de -An

Rezultate din etapa a IV-a a returului 
campionatului republican de juniori

Seria I-a: Dinamo Bacău-Flamura 
roșie Bacău 0-1 (0-0); Dinamo Doro- 
hoi-Flamura roșie Burchijenl 5-0 (3-0).

Seria a II-a: Progresul Iași-Voința 
Tecuci 2-0 (1-0); Victoria Tecuci- 
Știința Iași 0-8 (0-6); Progresul Foc- 
șani-Locomotiva Galați 1-1 (0-1).

Seria a IH-a: Energia Flacăra Plo- 
ești-Progresul F.B. București 6-1 (4-1); 
Energia Met. Brăila-Energia Met. 
Sinaia 1-3 (0-2); Energia Flacăra Mo- 
reni-Dinamo VI București 2.2 (0-2); 
Energia Met. Tîrgovlște-Dinamo Ga
lați 8-0 (4-0); Știința Galați-Energia 
Flacăra Cîmpina 1-4 (1-1).

Seria a IV-a: Energia M’et. Cons- 
tanța-Energia Constr. Constanța ne
disputat; Locomotiva București-Lo- 
comotiva Constanța 8.1 (2-0).

Seria a V-a: Locomotiva M.C.F. 
București-Dinamo Pitești 1-2 (1-2); E- 
nergia Constructorul Craiova-En 
gia 1 Mai PV»?ști 3-1 (0-0); Pro
gresul Corabia-Știința București 1-5 
(0-2). 

drea (mm. 49 și 59) pe.țtru bucu- 
reșteni
ENERGIA METALUL BRĂILA — 

LOCOMOTIVA GALAȚI 0—0
ENERGIA METALUL TIRGOVIȘ- 
TE — PROGRESUL CĂLĂRAȘI 

5—1 (1—0)
Au marcat Gruia (4) și Bădin 

pentru Energia; Florescu pentru 
Progresul.
ENERGIA METALUL SINAIA — 
FL. ROȘIE GIURGIU 2—3 (1-0)

Au înscris lordache (min. 28) 
si Frone (jnin. 47) pentru Sinaia, 
iar pentru giurgiuveni au marcat 
Mescas (min. 77), Gîriea (min. 82) 
și -ort^rtrl VinS'x pa Sinaia 
prin autogol (min. 55).
DINAMO PITEȘTI — ENERGIA

METALUL CONSTANȚA 0—0 
PROGRESUL CORABIA — ENER
GIA METALUL BUCUREȘTI 0—0

Etapa viitoare (19 august) : Ener
gia Metalul București—Energia Me
talul Brăila; Energia Metalul Con
stanța—Energia Metalul Sinaia: FI. 
roșie Giurgiu—Locomotiva M.C.F. 
Buc.; Fi. roșie B.R. Buc.—Energia 
Metalul Tîrgoviște; Energia Meta
lul 131—Energia Constructorul Con
stanța; Progresul Călărași—Progre
sul Corabia; Locomotiva Galați— 
Dinamo Pitești.

Seria a lll-a
RECOLTA AVINTUL SIGHET — 

LOCOMOTIVA ORADEA 1 — 1

Au marcat’t Ilie (min. 26) pen
tru o—, . / . -H-
Iru feroviari.
ENERGIA FLACARA 7 — PRO

GRESUL TURDA 2—1 (1—0) 
Punctele au fost înscrise de Bai- 

nea și Palfi, respectiv Buzdun.
FLAMURA ROȘIE IANOȘ HER- 
BAK CLUJ — ENERGIA CON

STRUCTORUL TURDA 5—0 
(2-0)

Au marcat: Barta (2), Csaszar. 
Hăran și Maior.
FLAMURA ROȘIE SF. GHEOR- 
GHE — RECOLTA CĂREI 3—0 

(0-0)
RECOLTA SALONTA — RECOL

TA TOPLIȚA 0—0
Meciul dintre Energia Metalul 

Oradea și Dinamo Tg. Mureș s-a 
întrerupt în min. 44 (rezultatul 
1—1) din cauza atitudinii nedisci- 
Dlinate a unor spectatori.

Etapa viitoare : Dinamo Tg. Mu
reș—Flamura roșie Cluj; Progresul 
Turda—Recolta Salonta; Locomoti
va Oradea—Energia Flacăra 7; Re
colta Cărei—Energia Metalul Ora
dea; Energia Minerul Baia Mare— 
Flamura roșie ,St. Gheorghe; Recol
ta Avîntul Toplița—Recolta Avîntul 
Sighet.

Seria a IV-a
FLAMURA ROȘIE RM. VILCEA — 
FLAMURA ROȘIE 7 NOV. ARAD

8-1  (4-1)
Au marcat: Ghibea (2), Marin 

Apostol (2), Meghie, Nanu, Fră- 
țilă Popa pentru învingători, res
pectiv Covaci.
ȘTIINTA CRAIOVA — ENERGIA 

FLACARA 14 0—1 (0-0)
Localnicii au dominat net în re

priza l-a, dar au căzut în a doua, 
dînd ocazie oaspeților să cîșfige 
pe merit prin golul marcat de Co
vaci în min. 85.

ENERGIA CONSTRUCTORUL 
ARAD — ENERGIA CONSTRUC

TORUL CRAIOVA 0—0 ’
PROGRESUL TIMIȘOARA — E- 

NERG1A METALUL 108 2—0 
(1-0)

ENERGIA METALUL OȚELUL 
ROȘU — ENERGIA METALUL 

ARAD 1—3
Etapa viitoare : Energia Metalul 

108—Energia Metalul Oțelul Roșu, 
Locomotiva Craiova—Fi. roșie Rm. 
Vîlcea, Energia Constr. Craiova— 
Locomotiva Simeria, Energia Fla
căra 14—Energia Constr. Arad, FI. 
roșie 7 Nov. Arad—Știința Craiova, 
Energia Metalul! Arad—Progresul 
Timișoara.

Seria a Vl-a: Locomotiva Timi- 
șoara-Energia Met. Reșița 3-4 (2-2); 
Știința Craiova-Energia Minerul Pe- 
troșani 2-2 (1-2);

Seria a VII-a: Energia Constructor-^ 
Arad-Locomotiva Oradea 2-3 (2-o ț
Energia Met. Oradea-Energia Me:. 
Arad 2-1 (0-1); Locomotiva Arad-Pro- 
gresul Oradea 1-1 (1-1).

Seria a VIII-a Energia Minerul B 
Mare-Recolta Cărei 12-0 (6-0); Re
colta Avîntul Sighet-Energia Met. 
Cîmpia Turzii 0-2 (0-2); Știința Clv> 
Locomotiva Cluj 5-1 (3-1); FI. roe e 
Cluj-Progresul Satu Mare 3-0 (2-0-

Seria a IX-a: Dinamo Tg. 
Energia Constructorul Turda t-5 
Energia Fiacăra 7-Recoita Avir:-1 
Toplița 3-0 forfait; Recolta Avîrt — 
Tg. Mureș-Fl. roșie Sf. Gheorghe 
(1-0); Dinamo Orașul Stalin-Ecerra 
Flacăra Mediaș 2-2 (1-2).

Seria a X-a: Energia Uz. Tr Or 
Stalin-Enerrda St. r. Or. Stalin >-• 
forfait: Pr'greșul Sibiu-Energ'a Meu 
131 7-0 (0-0).



Două victorii „acasă” și trei in deplasare in etapa de ieri a categoriei A
Joc slab, victorie cu emoții...
DINAMO BUCUOEȘTI-DINAMO 
BACAU 2-1 (S-l).

Stadionul Dinamo — terenul 
de joc satisfăcător.

Arbitru: St. Ionescu I (Bucu
rești) — a condus bine.

Au marcat: Crețea (min. 31) din 
lovitură liberă, Ene (min. 55 Și 
71).

DINAMO BUCUREȘTI: Uțu-
Băcut I, F. Anghel, Szoko-Căli- 
noiu, Nunweiller-V. Anghel, Ni- 
cușor, Ene, Voiea, Suru.

DINAMO BACĂU : Varga-Popa, 
Weber, Bălăceanu-Cicerone, Cîr- 
naru-Oaidă, Lemnrău. Gram, Al. 
Vasile, Cretea.

S-au remarcat: Nicușor, Nun- 
weil'.er. V. Anghel (prima repri
ză) si Ene (repriza II). Popa. Al. 
Vasile, Gram (repriza I). Cîmaru.

Raport de com ere: 18-2 (8-2).

La o săptămînă înainte de jocul
. .cu F. C. Liegeoise (19 august) și 

două de cel cu Galata Serai (25
august, în cadrul „Cupei campio
nilor europeni"), meciul inaugural 
al returului D'namo București — 
Dinamo Bacău trebuia să comsti. 
tue pentru bucureșteni o adevă
rată și concludentă „repetiție ge
nerală", o verificare serioasă a po
sibilităților și șanselor lor în ce’e 
două partide internaționale. Dar, 
ca și în meciul amical cu Progre
sul București — și poate chiar 
mai mult decît în acesta. —, di. 
namoviștii bucureșteni au dezamă
git simbăță, mai ales în prima re
priză, comport.ndu-se la un nivel 
tehnic inadmisibil pentru o echipă 
care se pregătește de o bună bu
cată de vreme. Dacă față de Di. 
namo Bacău, care.— deși cu un 
joc îmbunătățit față de tuir (mai 
ordonat, mai simplu și mai rapid, 
dar lipsit de o pregătire fizică co
respunzătoare) — răm'ne totuși 
o formație de valoare modestă, 
spectatorii au mai puține pretenții, 
în schimb lucrurile se schimbă a- 
tunci cînd este vorba de Dinamo 
București, campioana țării. Față de 

- ea, spectatorii sînt foarte preten
țioși, mai a'.es că-i cunosc valoa. 
rea și posibilitățile reale. Or, di- 
namoviștii au fost departe de aces-
te posibilități. Jucînd cu o nervozi
tate inexplicabilă față de expe.

TIMIȘOARA: DUPĂ UNA „

LOCOMOTIVA TIMIȘ OARA-E- 
NERGIA FLACĂRA PLOEȘTI 
1—4 (€—1).

• 1 Teren: 23 August, bun. Specta
tori 9.006-

Au marcat: A. Munteanu (min. 
18 și 08), Drăgan (min. 48 și 32) 
pentru învingători și Glămeanu 
min. 63) pentru Locomotiva.

LOCOMOTIVA: Sziklay-Corbuș, 
Androvi?i, Retezan- Gali, Ivanen- 
ko-Szekely, Seorțan, Glămeanu, 
Avasilichioaie. Bădeanțu.

ENERGIA FLACĂRA : Roman- 
Pahonțu, Marinescu, Topșa-Neac- 
șu, Pereț-Zaharia,, U. Munteanu, 
Drăgan. A. Munteanu, Bădules- 

.. cu.
1 S.au remarcat: Marinescu. Neac- 

șu, Pereț, Zaharia, Sziklay, Cor- 
buș, Gali. Scortan. Glămeanu.

Arbitru: L. Păunescu (Orașul 
Stalin), slab, lipsit de autoritate.

TIMIȘOARA, 12 (prin telefon).
— Energia Ploești a plecat de la 
Timișoara cu o victorie categorică. 
Ea a fost obținută însă, datorită 
unor împrejurări excepționale, căci 
timișorenii zi fost nevoiți să lupte 
majoritatea timpului numai în 9 
oameni. In min. 3, la o ciocnire 
cu Drăgan, Retezan a părăsit fere- 
nul reintrînd după zece minute, 
ca simplu figurant pe aripă. Peste 

, 20 de minute s-a accidentat și sto
perul Androvici care n-a mai rein
trat pînă la sfîrșit. Deși rămași în 
9 oameni, feroviarii au luptat cu 
multă voință. întreprinzînd nume
roase acțiuni de atac și apărîndu- 
se cu dîrzenie. Ei au cedat în ul
timele minute cînd Energ'a a „tOf
tat” joou.1 și a înscris două goluri. 
Energia a prezentat o apără-e bine 
pusă la punct și o linie d; atac 
foarte periculoasă. Din păcate, fra
ții Munteanu și Topșa au comis 
multe neregularități, pract:cînd un 

’ joc dur, nesancționat de cele mai 
multe ori de arbitrul Făunescu 
care a scăpat frîne'e meciului din 
mină.

In nfn. 18 A. Munteanu trage 
puternic și plasat de la !6 m. îns
criind primulgoi. In min. 39. Dră
gan ratează în fata norții goale, 
dar în min. 48 ma’chcază după 
o combinație reușită cu A. Mun- 

riența lor și prezentînd un ac
centuat dezechilibru între com
partimente și în compartimente 
(Voica, Suru, Băcuț 1), dinamo- 
viștii s-au lăsat surprinzător de 
ușor angrenați în jocul oaspeți, 
lor, s-au lăsat chiar surprinși 
în apărare de atacurile simpliste, 
d.ar rapide ale băcăoanilor și au 
făcut prea mare risipă de efort 
(dovada totuși a unei destul de 
bune pregătiri fizice) pentru a 
cîștiga la limită un joc în care 
au avut ocazii să-1 termine la o 
diferență concludentă. Apărarea 
imediată a fost compartimentul 
nevralgic a! bucureștenrior. Lip
sa de viteza a lui Băcuț 1 și F. 
'Anghel, lipsa de siguranță a lui 
Uțu și plasamentul permanent 
greșit (hi fața adversarului) al 
lui Szdko au permis oaspeților 
să atace maî periculos și chtar 
să ia conducerea.

In același timp, însă, au dezor. 
ganizat și jocul mijlocașilor și 
chiar al înaintașilor, prin retra
gerea lui Călinoiu (ca dublură 
a stoperului) și a lui Nicușor în 
linia de mijloc. Nici aceste două 
compartimente însă, n-au reușit 
să-și facă jocul obișnuit datorită 
combinațiilor prea lente, laterale 
sau driblingului inutil, în dauna 
paselor directe, în adincime. In 
repriza a doua echipa a jucat 
ceva mai legat, mai calm, și mai 
eficace și profitînd de căderea 
treptată a apărării băcăoane (lip
sită de rezistență) și.a impus jo
cul, care însă s-a menținut la 
un nivel scăzut Și aceasta tre
buie să constituie un semnal de 
alarmă pentru jucătorii dviamo- 
viști.

Dinamo Bacău se prezintă ceva 
mai bine decît în tor, desfășoară 
un joc mai organizat în apărare 
și mai c'ar și agresiv în atac. 
Nu are insă suficientă pregătire 
fizică și, mai ales, eficacitate.

Jocul a prezentat și unele „ex
plicații" nesportive, cum a fost 
de pildă, aceea a lui Voica cu Va
sile sau a lui Oiadă cu Nunweil- 
ler. Gesturi reprobabile, care se
cuvin reprimate.

PETRE GAȚU

CALDĂ” Șl UNA „RECE”...
• teanu. Un minut mai tîrziu A. 
Munteanu trage în bară o lovitură 
liberă. Locomotiva atacă și reduce 
din handicap în min. 63. In min. 
67 Topșa îl faultează pe Bădean- 
,țu în careu dar arbitrul nu acordă.
In min. 82, A. Munteanu trage la 
poartă, Sziklay respinge la Dra
gon care majorează scocul. Peste 
șase minute, după o „bară” a lui 
Drăgan, A. Munteanu stabilește 
scorul final.

La sfîrșitul meciului, unii spec
tatori turbulenți au încercat să 
provoace dezordine. Atitudinea lor 
trebuie înfierată în primul rînd de 
către susținătorii corecți ai echipei 
Locomotiva Timișoara.

AL. GROSS

j Etapa viitoare:
! duminică 19 august

Dinamo Bacău-Flamura roșie 
Arat}.

Energia Flacăra Ploești-C.CA.
Locomotiva București-Locomo- 

tiva Timișoara
Știința Timișoara-Știința Cluj
Progresul București-Progresul 

Oradea.
Jocul Dlnamo Orașul Stalin-Di- 

namo București este amînat, în- 
trucît Dinamo București joacă cu 
F.C. Liegeoise (Belgia).

CLASAMENTUL
1. C.C.A. București (1) 13 — 8 — 2 — 3 — 34:13 18
2. Dinamo București (2) 13 — 8 — 2 — 3 — 20:18 18
3. Știința Timișoara (3) 13 — 7 — 2 — 4 — 23:17 16
4. Energia Flacăra Ploești (7) 13 — 4 — 6 — 3 — 20:14 14
5. Locomotiva București (4) 12 — 4 — 5 — 3 — 25:16 13
6. Flamura roșie Arad (5) 12 — 5 — 3 — 4 — 18:16 13
7. Energia Minerul Petroșani (6) 12 — 5 - 3 — 4 — 17:16 13
8. Locomotiva Timișoara (8) 13 — 2 — 8 — 3 — 12:15 12
9. Dinamo Orașul Stalin (9) 13 — 4 — 2 — 7 — 18:21 10

10. Progresul București (13) 13 — 4 — 2 — 7 — 17:22 10
11. Știința Cluj (10) 13 — 3 — 4 — 6 — 12:20 10
12. Progresul Oradea (li) 13 — 4 — 2 — 7 — 14:29 10
13. Dinamo Bacău (12) 13 — 3 — 3 — 7 — 12:25 9

In paranteze: locurile ocupate înaintea etapei de ieri.

Fundașul Popa (Dinamo Bacău) (dreapta, in tricou alb) a făcut 
o partidă bună simbăiă, in jocul cu Dinamo București. In fotogra
ful de mai sus ll puteți vedea in luptă pentru balon cu Voica (Di

namo București--Dinamo Bacău 2-1).
(Foto I. MIHAICA)

0 victorie meritată, chiar și ia acest scor...

PROGRESUL ORADEA-ȘTUN- 
ȚA TIMIȘOARA 1—5 (8—3).

Teren: Progresul bun. Specta
tori: peste 8.888. Timp: frumos, 
favorabil pentru fotbal.

Arbitru: Adalbert Varga (Cluj) 
a condus bine.

PROGRESUL: Gebner-Virzan.
Karîkaș. Ttriak-Koszegi. VTad- 
Toth. C. Bartha, Florea. Mesza- 
ros. Kiss.

ȘTUNȚA: Pain-Sbircea, Brin- 
zei. Ftorescu-Cojereanu. Tănase- 
Lazir. NȘazâre, Ciosescu. Dinules- 
cu. Boroș.

S-au remarcat: Tănase (cel mal 
bun de pe teren). Pain. Coje- 
reanu. Ciosescu, Dinulescu. Vlad 
(numai în prima repriză). C. Bar
tha, Kdszegî-

Au marcat: Mazăre (min. îl), 
Boros (min. 23), Dinulescu (min. 
26), C. Bartha (min. 58) din 11 
m., Ciosescu (min. 57 și 62).

ORADEA 12 (prin telefon). — 
Studenții timișoreni au obținut o 
victorie pe deplin meritată, chiar 
la acest scor sever. Ei au desfă
șurat un joc foarte bun, cu ac
țiuni clare si bine gîndite, în timp 
ce orădenii au acționat sub aș
teptări, fără orientare, lipsiți de 
legătură între compartimente. Jo

...Și a treia victorie în deplasare!

ȘTIINȚA CLUJ—PROGRESUL
BUCUREȘTI 1-2 (1-1)

10.000 spectatori. Timp foarte 
bun de joc.

Arbitru; M. Popa (București) 
— slab; la tușe: D. Russu (A- 
rad) și L. Hitner — Oradea.

Au marcat : Ozon (min. 34) din 
11. m„ Avram (min. 40) și Ozon 
(min. 79).

ȘTIINȚA: Todor—Szekely/Mu-
reșan, Nedelcu I — Cojocaru, 
Georgescu —■. Suciu, Moldovan. 
Avram. Lutz, Dragotnan.

PROGRESUL : Cosma — Gref, 
Bratu, Soare — Ciocea, Știrbei— 
Cruțiu, Smărăndescu. Costea. 
ozon, Blujdea.

S-au remarcat : Ozon — cel 
mal bun de pe teren, — Știrbei, 
Bratu, Mureșan. Szekely și A- 
vram.

Raport de comere: 5-J (2-1) pen
tru știința.

CLUJ 12 (prin telefon).— Pro
gresul a cucerit victoria pe merit 
într-un meci care poate fi consi
derat drept cel mai dur din acest 
an. Arbitrul M. Popa a scăpat 
de la început jocul din mînă, to- 
lerînd durități care apoi au a- 
btindat în acest joc. Bucureștenii 
au dominat mai mult în prima re
priză dar apărarea gazdelor. îi» 
frunte cu tînărul Mureșan, a ju
cat foarte bine, respîngînd cu 
succes multe acțiuni și împiedi- 
cînd pe înaintașii adverși să in
tre în poziție de șut In min. 3 
Ozon are o ocazie bună, dar tra
ge pe lingă bară. Tot el trage 
voie în min. 2, însă Todor inter
vine la timp boxînd mingea și 

cul începe în nota de dominare 
a timișorenilor care inițiază o se
rie de atacuri foarte periculoase. 
Gazdele reușesc să facă față a- 
cestora și au chiar ocazii de a 
deschide scorul, dar 'Meszaroș le 
ratează. Rezultatul jocului tehnic 
și omogen prestat de Știința se 
vede în min. 21 cînd Mazăre reia 
în gol o centrare a lui Boroș. In 
următoarele 5 minute timișorenii 
măresc scorul, înscriind două go
luri, la ultimul cu largul concurs 
al portarului Gebner. Surprinși de 
perspectiva unui scor mare, gaz
dele își pierd cadența și acțiunile 
lor se desfășoară sporadic și lip
site de vigoare. După pau
ză. Progresul intră decis să mo
difice-rezultatul și domină cîteva 
minute în șir. In min. 50 la o 
învăimășală. Kiss trage spre poar
tă, Brînzei reține mingea cu mîi- 
r»le în careu, și... C. Bartha 
transformă lovitura de la 11 m. 
Știința pune însă imediat stăpî- 
nire pe joc și mai marchează 
două goluri

Iile Ghișa și Mircea Pap, 
corespondenți

salvînd un gol ca și făcut. Ur
mează cîteva atacuri ale studen
ților, însă Avram în min. 28 reia 
de la 8 m. peste bară la o cen
trare a lui Suciu. Primul gol est® 
înscris în min. 34: Ozon face o 
cursă pe centrul teremlui și in- 
trind în careu se ciocnește cu Ne- 
delcu I. Jucători celor două echi* 
pe așteaptă reluarea jocului; dar 
arbitrul — aflat spre centrii te
renului, — acordă... 11 m., pe 
care Ozon îl transformă. Protes
tele jucătorilor clujeni (dintre 
care Todor a avut o atitudine 
nesportivă) rămîn fără rezultat. 
Șase minute mai tîrziu însă, ei 
egalează: Dragoman centrează și 
Avram reia în plasă cu capul de 

m. La reluare, Știința domi 
nă timp de 20' de minute și ra
tează două ocazii bune prin A- 
vram (min. 55) — care singur în 
fața porții, trage peste bară —și 
Moldovan (m'.i. 64) care luftea- 
ză la 5 m. 1 In schimb, Progresul 
care revine apoi în atac, este mai 
eficace și în min. 79 înscrie golul 
victoriei prin Ozon după o cursă 
în care a driblat trei oameni.

RADU F1SCH

IN MECI RESTANȚA

Progresul C.P.C.S.—
Flamura roșie Bacău 5-0 (1-0)

Destui spectatori —■ aproximativ 
10.000 — s-au încumetat ieri să 
se deplaseze pe o caniculă de ne
suportat, pentru a urmări acest 
meci de categorie B, în fond o 
„deschidere" care a satisfăcut nu
mai în parte. Spunem aceasta, 
deoarece în majoritatea timpului 
de joc, numai gazdele au fost a- 
celea care creind panică în ca
reul advers, au și fructificat - - 
așa cum arată și scorul — nu
meroase din ocaziile avute: de 
două ori prin Dumitrescu, și cîte 
odată prin Raab, Bîscă și Mate- 
ianu.

Oaspeții au practicat, în gene
ral ,un joc bun în cîmp, dar exas
perant de ineficace în fața porții^ 

(t s)....

ÂER0M0DEL1ȘTH CLUJENI 
DIN NOU ÎNVINGĂTORI

După întrecerile viu disputate, 
concursul republican de aero- 
modele a luat sfîrșit. Ca și în 
aiți ani, întîlnirea pentru desem
narea celor mai buni sportivi 
aeron.odeliști din țară s-a bucurat 
de un deplin succes, aducînd atît 
organizatorilor cit și participanți- 
lor o surpriză neașteptată: in 2 
din cele patru probe victoria a 
revenit unor concurenți care se 
aflau pentru prima oară la star
tul unei întreceri sportive de o 
asemenea amploare. E vorba de 
'Emil Nistorescu (planoare) și 
Radu Mircea (motcmodele), care 
prezentînd modelele bine puse la 
punct, ău reușit să se claseze în
aintea multor aeromodeliști con- 
sacrați.

Pe echipe, victoria a revenit 
aeromodeliștilor clujeni, care aștri 
gă astfel pentru a patra "»ară 
consecutiv concursul republican

Iată acum primii trei clasați: 
categ. planoare: 1- hmil Nistores
cu (Craiova) ; 2 Ștefan Benedek 
(Cluj) ; 3. Marin Sfaiciu (Bucu. 
rești) ; categ. propulsoare; 1. Pe. 
ire Constantinescu (Craiova) 3 
Paul Berbecaru (Cluj), 3. Mihail 
Lăzărescu (Or. Stalin) ; categ. 
motomodele: 1. Radu Mircea (Hu 
nedoara), 2. Gh. Gănțoiu (Bucu
rești), 3. Zosim Bard aș (Or. 
Stalin) ; categ. de viteză 2,5 caic.
l. Tiberiu Racoși (Cluj). 2. Ion 
Ksiki (Or. Stalin), 3. Carol 
Schmidt (Ploești). Clasamentul pe 
echipe; 1. Cluj, 2. Craiova, 3. 
București (oraș).

1 Cafcan-I. Făta 
învingători in prima regată 
a campionatului republican 

de snaip
CONSTANȚA 12 (prin telefon). 

_  Azi dimineața au început pe 
lacul Siutghiol de la Mamaia în
trecerile campionatului republican 
de yachting, clasa snaip, care se 
dispută pe parcursul a cinci re
gate.

In regata de ieri, desfășurata 
pe un vînt de forța IV, au luat 
startul 38 de echipaje, care s-au 
întrecut pe distanța de 8 mile 
marine. Imediat după plecare s-a 
instalat în frunte M. Dumitri"!, 
urmat la mică distanță de N. Cal
can și Alex. Horoveanu, ordine 
care se va menține pînă la 50-60
m. de sosire, unde Dumîtriu rupe 
șartul, astfel că pe poartă intră 
primii N. Calcan—Ion Fătu (Ma
rina—C.C.A.), urmați de V. Ga
leș—Ilea (Energia) și Alex. Ho
roveanu—D. Petre (A.V.S.A.P. 
Buctirești)

întrecerile continuă zilnic pînă 
joi.

★
Comisia de organizare a cam

pionatelor republicane de yachting 
a hotărît continuarea disputării 
întrecerilor de 6tar cu ultimele 
două regate, care se vor desfășu
ra -în zilele de 17 și 18 august.

C. Goldenberg, corespondent

INFORMAȚII

O’onosport
Iată cum arată un buletin Prono

sport cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 32 (etapa din 12 august 
1956).

I c.C.A. Bucureștl-Dinamo Ora
șul Stalin (cat. (A) 1

II Știința Cluj-Progresul Bucu
rești (cat. A) »
HI. Locomotiva Timișoara-FLacăra

(E) Ploești (cat. A) *
rV^Progresul Oradea-Ștlința Timi

șoara (cat. A) »
V. Progresul Corabia-Metalul (E)

București (cat. C) X
VI. Metalul (E) Brăila-locomotl-

va Galați (cat. C) x
VII. Progresul Rădăuți ¥ Loco

motiva Pașcani ((eat. C) 2
VUI. Voința Tecuci-Dinamo Doro-

hoi (cat. C.) 2
IX. Știința Craiova-Flacăra (E)

Orăștie (cat. C) 2
X. Locomotiva Slmeria - Loco

motiva Craiova (cat. C) 2
XI. Dinamo Galați-Flamura ro

șie Buhuși (cat. C) 1
XII. Progresul Iașl-Știinta Ga

lati (eat. C) 1
La acest concurs au fost depuse 

aproximativ 616.000 buletine.

I. S. PRONOSPORT aduce la cu
noștința partldpanților că medul 
VI: Progresul București-Progresul 
Oradea din programul concursului 
Pronosport nr. 33 (.etapa din 19 au
gust 1966) SE ANULEAZA întruclt 
se joacă sîmbătă 18 august. In con
curs va conta meciul de rezervă A: 
Flacăra (E) Moinesti-Progres ut Ră
dăuți (camp- cat. C), la oare top 

„partictoanții trgbjde să-Si. indice pro- 
nosticpl-.



O frumoasa performanta a sportivilor romîni 
la Cairo

Echipa de baschet a R.P. Romîne 
a cucerit „Cupa Eliberării'*

CAIRO, 12. Simbătă seara s-M 
disputai ultimele întîlniri de basu 
chet din cadrul turneului interna
tional dotat cu „Cupa Eliberării". 
In partida de Încheiere a competi
ției, care avea să decidă cîștigă- 
toarea cupei, s-au Intilnit repre
zentativele R. P. Romine ți R. P. 
Polone. Echipa Rominiei avea în
registrata o singură înfringere, su
ferită cu o seară înainte tn fața 
echipei Libanului, iar «etocțton»- 
ta Poloniei era neînvinsă după 
cele patru jocuri susținute, tntil- 
nirea a oferit un spectacol foarte 
frumos, puternic aplaudat de nu- 
meroții spectatori aflați in tribu
nele stadionului „Ghezina*. Echi
pa Rominiei a jucat excelent ți a 
reușit să-ți adjudece victoria ia

FRANCEZUL RIVIERE A ÎMBRĂCAT DIN NOU 
TRICOUL ROZ-GALBEN

INNSBRUCK li-cui te.eion de 
la trimisul Agerpres). —

Etapa a IV.a, Trento — Inns
bruck, 179 km., a fost deosebit 
de dură din cauza traseului mun
tos și a ploii reci. Italianul Fer- 
lenghi ajunge primul in virful 
Brenner (1.375 m.), iar Dumi
trescu, pe locul 8, la cfteva zeci 
de metri. La vale, reprezentantul 
nostru pierde însă contactul cu 
grupul fruntaș.

Clasamentul etapei: 1. Ferlen- 
ghi (Italia) 4 h 52*51**; 2. Tog- 
naccini (Italia); 3. Van Est (O- 
landa); 4. Riviere (Franța) ace
lași timp... 29. C. Dumitrescu
4 h 59’06”; 34. Ștefu 4 h 59’21"; 
41. Zanoni 4 h 59'56"; 46. Pore, 
centi 5 h 03’52"; 47. N. Maxim
5 h 03’52”; 56. Ion VasHe 5 h
18’08”; 59. Moiceanu 5 h 29'16". 
Ln cursă au mai rămas 62 aler
gători, printre abandonați atlin- 
du-se și unul din protagoniștii 
cursei, belgianul Trofois. In cla
samentul general conduce aus
triacul Cristian,

ULM (prin telefon dela trimi
sul Agțrpres) —

. Și etapa a cipcea, Innsbruck— 
Ulm (220 km.) s-a desfășurat pe 
un traseu cu multe uroușuri, pe 
o vreme rece și ploaie măruntă. 
La km. 20 Moiceanu ți polonezul 
Karneski inițiază prima „evada. 
re“. In urmărirea lor pornesc 
Riviere. Furlacher. Leclerc. Rohr
bach, Kroiak, Ferlenghi, și alții, 
care, după cițiva kdome ri, îi 
prind pe „fugari". La km. 42 în
cepe un urcuș lung de 10 km. și 
cu o altitudine de peste 1.000 m 
Aci se pierd Moiceanu, Kroiak. 
Petrovici, Falaschi și alții, iar 
grosul plutonului se destramă. La 
coborîre, lui Zanoni i se rupe lan
țul, dar reintră după cițiva km. 
începe să plouă. Pe primul plan 
al cursei, un mic grup acționat 
e-jțur.tutp ««nstus (4 j sy

ză mereu de grosul plutonului, 
regrupat acum, și <i care Dumi
trescu, Poreceanu și Maxim trag 
puternic după „fugari". Un nou 
obstacol în calea cicliștilor: pis
cul Veri, din Alpii Bavarezi.

Cu toate eforturile depuse de 
pluton, grupul fugarilor nu mai 
poate fi ajuns întru cît francezii 
Riviere, Rohrbach și Leclerq or
ganizează o morișcă susținută. Pe 
plănui doi, m apropiere de sosire, 
Dumitrescu se desprinde din piu. 
ton și termină etapa de unul sin
gur

Clasamentul etapei; I. Antonio 
Uliano (Italia) 6 h l0’08”. Me
dia orară 35,665 km.; 2. Riviere 
(Franfa); 3. Furlacher (Austria);
4. Rohrbach (Franța); 5. Leclerq

Nou record european 
la natație

PARIS 11 (Agerpres). — îno
tătorul francez Jean Boiteaux a 
stabilit un nou record european 
în proba de 1.500 tn. liber cu 
timpul de 18’25”4/I0. Vechiul re
cord era de 18’28”4/10 și aparți
nea sportivului maghiar Zaborsky. 
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o diferență de cinci coșuri: 74—64 
(30—27). Prin acest rezultat bas- 
chetbalițti* romini au realizat a- 
cdași număr de puncte ca jucă
torii polonezi ți avind coșaveraj 
superior și victorie directă asupra 
acestora, a« cucerit primul loc in 
clasament ți odată cu rt ți „Cupa 
Eliberării”

In aceeași seară Grecia a intre- 
cut Egiptul cu 77—68 (46—24).

Clasamentul final al competiției
dotau cu „Cupa Hiibcriru*’ este ur.
mâiorul :
L B. P. Romîni S 4 1-3
X. B. P. Foton» s 4 1-3
X Grecia s 3 1-3
4. Bgipt s t 3 - T
X UUr, 5 3 3 — T
C. Siria s • 3-3

prss^, «V aceaași timp; 6. 
Vasko (Franța) 6 h 20*29”. 7. 
Feri-eagn. (ItaAa) etc. 14. Dumi
trescu 6 h 26*34”; 16 Poreceanu 
6 h 2T05”;_ 23. Maxim. 24. 
FaJannt (Italia). 25. Cristian 
(Austria), 26. Kroiak (Potoma) 
toți, in pkitoa, aceiași timp cu 
Poreceanu. Locul 36. Stefu 6 h 
34’4 ", 39. L A asiie 6 h 37*32”; 
41. Zanon: 6 a 43*31'*; 53. Moiceanu 
6 h 59*11”. In cursă au tnai ră. 
58 de coocurertțu

Clasamentul general individual:
1. Riv-ere (Franța) 26 h 59’24~.
2. Cristian (Austria) la 4*53**; A 
Falanni (Italia) la 5 ”08". 4. Lec
lerq (Franța), la 5*24”; 5 Rohrbach 
(Franța) la W‘; 6. Vanstense- 
len (Olanda) la fH"; 7. Fe*’enghi 
(Italia) la 9*; 9. Falaschi (Italia) 
la 9*08"; 9. Zuhani (Franța) to 
10*26"; 10. Mascha (Austria) la 
IIW" Locul 30. Dumitrescu 27 h 
40'42"; 34. Zanom 27 h 58*09”; 
35 Maxim 27 k 5T28". 37. Stele 
27 h 58 43”. 40 Poreceanu 28 h 
01*04”; 44 1. Vasile 28 h KW, 
53. Moiceanu 28 h 55*38"

Clasamentul pe echipe : i. Fran
ța 80 h 40*01”; 2. Italia 80 h 5053"; 
X Austria 81 h 42*25”; 4. Olanda:
5. Belgia; 6. Iugoslavia; 7. Polo
nia; 8. Rominia; 9. R.F.G.; 10 
Danemarca. Echipele MexicuijL 
Angliei și Finlandei, râminind nu
mai in doi ăameni, nu mai con
tează in clasamentul pe echipe, 
întrucît acesta se face prin adu
narea timpilor in fecare etapă a 
primilor 3 clasați din fiecare e- 
chipâ Astăzi se aleargă etapa a
6-a  Ulm-Stuttgart (124 km.)

FOTBAL PESTE HOTARE
R D. GERMANA (< iteret) — 

R.P BULGARIA (tineret) 
3—1 (3—1)

BERLIN 12 (prin tele.’on). —
Duminică s.a disputat la Halte 

intăniree dintre reprezentativele 
de tineret ale R.D. Germane și 
R.P. Bulgaria. După un meci fru
mos, victoria a revenit fotbaliști
lor germani cu 3—I (3—I).

★
Iată rezultatele înregistra e to 

etape de ieri a carapio latului 
R.D. Germane: Aktivist Brieske 
Senftenberg — Dynamo Bertin 
3—0!, Em por Rostock — Motor 
Karl Marx Stadt 4—0, Wismut 
Karl Marx Stadt — Fortschritt 
Wet sen ids 2—0 Rotation Leip
zig—Lokomotive Stendal 5—3. 
Einhat Dresden—Rotation Ba
belsberg 2—2.

Rolf Gabriel

CERVENA ZVEZDA ÎNVINSA 
IN CAMPIONATUL IUGOSLAV

BELGRAD 12 (prin telefon). — 
In etapa de ieri a campionatului 
R.P.F. Iugoslavia (etapa a doua) 
cea mai mare surpriză s.a înre
gistrat la Zagreb unde campioana 
țării Cetvena Zvezda a fost în
vinsă de Lokomotiv Zagreb, re
cent promovată în prima catego
rie, cu 1—0. Foarte strins a fost

Un bilanț
MOSCoVA 12 (prin telefon de 

la corespondentul nostru). —

Situația este de așa natură in
cit — cu riscul de a mă repeta 
— trebuie să încep reportajul de 
astăzi tot cu halterofilii. Aceasta 
pentru că evoluția lor a fost fără 
îndoială cea maț strălucită în în
trecerile Spartachiadei. In primele 
zile am fost martorii a trei recor
duri mondiale. Ieri, Arcadiî Vo. 
robiov, excelentul semi greu so
vietic, a spus că va -încerca și el 
să doboare recordurile. Și dacă a 
spus Vorobiov așa trebuia să se 
întimple. Iată-1 pe podium. Miș
cările admirabilului atlet sint 
pline de predzie și vigoare. latăJ 
„smutgind" 143 kg., performanță 
oare reprezintă un nou record 
mondial și unional. La triailon 
Vorobiov a realizat un total fan
tastic: 462,5 kg (1425, 142,5
177,5) care întrece cu 2,5 kg. pro
priul său record mondial. Perfor
manța va fi omologată însă nu
mai ca record unional, deoarece 
regulamentul internațional preve. 
de că recordurile lumii la triat- 
'on pot fi omologate numai m 
competiții la care iau parte re
prezentanți a cel puțin 3 țări. Și 
ia categoria grea am avut satis
facția de a înregistra trei noi 
recorduri ale țării: Novicov — 
smuls 1625 kg.. Medvediev —

Arixtoa loroo.oc. a reauzai ex
cepționale rezultate ln cadrul 

inl-eceerior Spartachiadei.

smuls 142.5 kg., — trei stiluri 
475 kg. Astfel bilanțul întreceri
lor de haltere d»n cadrul Sparta. 
cMadei peste fi calificat drept 
excepțional: 4 recorduri mondiale 
ța 4 recorduri ale U.R.S.S.

SE ÎNTREC ATL.EȚH
In proba de 50 km. marș, cea 

nui lungă distanță a atletismului, 
puț toi specialiști acordau vreo 
șansă tinărutni Gheorghi Krinov.

și cieciui iKxre Dynamo Zagreb 
și Voivodina Novisad termmat cu 
scorn de 5—4 în favoarea primi
lor. Derbiul etapei disputat la 
Belgrad între Partizan și Haiduk 
Spirt s^a terminat la egalitate 
1—1. Pentru Partizan a înscris 
Valok. iar pentru Haiduc a mar
cat Vukas. Alte rezultate Sara
jevo—Velej Mostar 2—0, Radnic- 
ki—Spartak Subotița 3—1.

In casa men t conduce Lokomo
tiv Zagreb cu 4 p. urmată de 
Dynamo Zagreb cu 4 p. Partizan 
3 p. etc

SURPRIZE IN CAMPIONATUL 
MAGHIAR

BUDAPESTA 12 (prin telefon). 
— După o întrerupere de cîteva 
săptămîni campionatul maghiar 
de fotbal a fost reluat simbătă și 
duminică. In atenția generală s-au 
situat partidele dintre Voros Lo
bogo—Kinizsi și Dozsa Buda
pesta— Vasas Budapesta. Ambele 
întîlniri au prilejuit lupte extrem 
de echilibrate, ridicîn-du-se la un 
bun nivel tehnic. Voros Lobogo a 
întrecut cu 3-2 (1-0) pe Kinizsi. 
Scorul a fost deschis de Sandor, 
iar după pauză, echipa textiliști- 
lor își mărește avantajul prin- 
tr-un alt gol marcat tot de San
dor. Kinizsi revine puternic, reu
șind să egaleze în scurt timp prin

Spartachîada Popoarelor din U.R.S.S.

strălucit la jumătate de drum
zin de 50 iu. uoar japonezii Fu-Anul trecut ei a obținut pe a- 

ceastă distanță locul 27 la cam
pionatul U.R.S.S. De data asta 
Krinov a încheiat distanța in
tr-un timp nentai intilnit in is
toria atletismului: 4h 07 min. 28,6 
sec. Performanța sa nu va putea 
fi însă omologată ca record mon
dial, deoarece a fost realizată pe 
străzile orașului și nu pe pistă.

In timp ce Krinov mărșăluia pe 
străzile Moscovei, pe Stadionul 
Central lupta atletică atinsese a. 
pogeul. In seriile probei de 100 
m. femei 4 atlete au egalat recor
dul U.R.S.S. deținut de Irina Bo- 
cikareva cu 11,6 sec.

In semi-Knale Galina Popova- 
Vinogradova realizează 11,5 sec. 
stabilind un nou record al 
U.R.S.S. Era de așteptat astfel, 
in finală, o luptă foarte strinsă. 
Ața a și fost. Victoria a revenit 
Gat ine i Popova cu 11,6 sec. Pe 
locurile următoare s.au clasat: 
Vena lugova 11,7, Vera Krepkina 
ți Irina Bocikareva 11,7 sec., Ga
lina Reșcikova și Lilia Piusepp 
11,8 sec

Un nou record mondial a fost 
înregistrat in proba de pentatlon, 
în care Nina Marhnenko a reali
zat 4.767 p. Fosta recordmană a 
lumii. Alexandra Ciudina s-a 
clasat a doua cu 4.632 p. Intere
sant de remarcat că următoarele 
clasate, Nina Besedina și Galina 
Bîstrova au realizat de asemenea 
performanțe peste 4.500 p. Un 
rezultat extrem de valoros l-a 
realizat in proba de maraton 
Ivan Film. El a parcurs distanța 
în 2 h. 20 min. 5,2 sec

Iată învingătorii în alte probe: 
săritura cu prăjina — Cernobai 
450 m. (acee’și înălțime a fost 
trecută de Petrov, Zaharov, Bu
latov și Denisenko); 400 m. femei 
—Otkalenko 55,6 sec.; suliță băr. 
bați — Tîbulenko 78,58 m. (re
cordmanul unional Vladimir Kuz- 
nețov s-a casat al patrulea cu 
72,85 m. fiind întrecut de Gocș- 
kov — 77.60 m. și C. Valman 
74,40 m.), triplu-salt — Leonid
Șcerbakov 16.13 m.; disc — Otto 
Grigalka 52,51 m.; ciocan — 
Mihail Krivonosov 6351 m. (încă 
patru atleți au trecut de 60 m.: 
Nenașev 6052 m., Redkin 60.78 
m . Egorov 60.25 tn., NicuFn 60,15 
ra.)
MARELE SUCCES AL JUNIO

RULUI HARIS IUNCEV
In general, întrecerile de inot 

din cadrul Spartachiadei au ară
tat creșterea măiestriei sportivilor 
sovietici în această disciplină. 
Deși au pus de puțin timp in 
aplicare tehnica înotătorilor japo
nezi ei au reușit să și.o însu
șească destul de bine. Un mare 
succes a repurtat astăzi tînărut 
estonian Haris Iuncev

In finala probei de 200 m. bras 
el a realizat 2585. performanță 
care reprezintă al treilea timp 
mondial din aoest aa intr-un ba

Ombodi care transformă un pe- 
nalti și Orosz. Golul victoriei 
pentru echipa Voros Lobogo este 
înscris de Lantos. Dozsa Buda
pesta a obținut o frumoasă victo
rie cu 4-3 in fața echipei Vasas 
— care a cîștigat recent Cupa 
Europei Centrale. O altă surpriză 
s-a înregistrat in mecral Honved- 
Tataba.iyai Banyasz. Honved a 
pierdut pe teren propriu cu 1-0 
(1-0). In formația echipei cam
pioane nu au jucat Puskas. Tichi, 
Machos și Farago. Bozsik a jucat 
centru înaintaș I Iată celelalte re
zultate înregistrate: Petsi Dozsa— 
Salgotariaru Banyasz 2-2; Dorogi 
Banyasz — Szombatheli Tdrokves

Szegedi Haladas—Csepeli Va
sas l-l.

In clasament conduce Voros 
Lobogo urmată de Kinizsi și Saî- 
gotarjahi Banyasz toate cu cite 
19 puncte.

Nagymarosi Laszlo

F. C. LIEGEOISE ÎNVINSA 
LA SOFIA

SOFIA 12 (prin telefon). — 
Duminică s-a disputat în locali
tate meciul dintre echipa bulgară 
Dinamo Sofia și cea belgiană 
F. C. Liegeoise. Victoria a revenit 
echipei bulgare cu scorul de 3—0 
(1—0) prin golurile marcate de 
Svetanov și Iordanov 2. 

rukava (2:33,7) și Gomazura 
(2:37,6) au parcurs mai repede 

această distanță. Alături de lun- 
cev Sjau impus elevii Boris Niki
tin și St Androșa care în seriile 
cursei de 400 m. liber au realizat 
cele mat bune timpuri. Proba fe
minină de 100 m. spate a revenit 
de asemenea unei tinere: Galina 
Kamaeva care a parcurs distanța 
în 1:17,2. La 100 m. fluture a 
învins surprinzător Zinaida Pliș- 
kiina în 1:19,5.

BRAVO AtLTAEVl
Se apropie de sfîrșif întrecerile 

de baschet. Admirabil a evoluai 
în serii reprezentativa Kazahsta- 
nului, al cărei pivot, Vasilii Ah- 
taev a devenit fără îndoială jvcă. 
torul cel mai popular al campio
natelor. In meciurile de piuă a- 
cum el a înscris 200 de puncte. 
In clasamentul coșgeterilor ei 
este urmat de Kukunia (de ase
menea jucător de peste 2 m.) oare 
a marcat 111 p. Slab a evoluat 
pînă acum Ian Kruminș car© a 
marcat doar 68 p. In . întrecerea 
feminină jucătoarea cea mai 
eficace a fost căpitana echi
pei Moscovei, Alexeeva care a 
înscris 121 p. Din punct de 
vedere al desfășurării, turneul de 
baschet din cadrul Spartachiadei 
se deosebește de celelalte prin 
faptul că rezultatele înregistrate 
între echipe în serii contează și în 
finală. Sub acest aspect meciul 
Kazakhstan — Moscova (din se. 
rii) a fost fără îndoială im „cap 
de afiș" al întrecerilor. Cu un 
Ahtaev în mare vervă de joc 
baschetbaliștii kazahi au repurtat 
o prețioasă victorie cu scorul de 
41—37 p. Astfel. în finală joacă 
Letonia, Lituania și Kazahstan 
(fără înfrîngere). Moscova, 
R.S.F.S.R. și Ucraina cu o înlrîn- 
gere. In primele meciuri din fi
nală s-au înregistrat rezultatele: 
Lituania — Kazahstan 58—60; 
Letonia — Moscova '58—52; 
R.S.F.S.R. — Ucraina 75—69 p. 
Reprezentativele Lituaniei și le
toniei, singurele neînvinse, ao. fi
rește, cele mai mari șanse pentru 
victorie. Iu cadrul campionatelor 
s-a remarcat și tînărul jucător 
din Azerbaidjan, Iurii Petrov (17 
ani) care deși măsoară 2,08 m., 
dă dovadă de excelente calități 
atletice. Nu încape îndoială că el 
va in.kna în vederile selecțione
rilor lotului olimpic.

FOTBALIȘTII GRUZINI IN 
FINALA

Astăzi a fost desemnată prima 
echipă finalistă a turneului de 
fotbal. A avut loc semifinala din
tre reprezentativa Gruziei, (alcă
tuită din jucătorii echipei Dinamo 
TbHisi) și cea a Ucrainei (!«- 
mată din fotbaliștii echipelor Di
namo Kiev și Șahtior). Deși con
duși cu 1—0 gruzinii au reușit 
să obțină victoria cu 3—1 (2—1).

Ei vor întîlni în finală pe ciști- 
gătoerea meciului Moscova — 
Leningrad, care se desfășoară as
tăzi pe Stadionul Central.

VIKTOR FROLOV 
--------- » 1 ’i ■

Un excelent record la prăjină
ai L 0. fiermane: 4,45 m.
Record mondial egalat la 
ștafeta 4X100 m. femei
BERLIN 12 (prin telefon de la 

corespondentul nostru G. Lerch).
Zilele trecute un lot de atleți 

din R.D. Germană a« participat 
la mai multe concursuri în Fin
landa. In cadrul întreceri'.or care 
s-au desfășurat în localitatea 
Lappenanta oe>a mai bună perfor
manță a fost obținută de atletul 
Preussger care a obținut Ia sări
tura cu prăjina excelenta perfor
manță de 4,45 tn. Preussger _ a 
încercat să treacă ștacheta înăl
țată și la 4,51 m. dar cele trei 
încercări au eșuat de puțin. Iată 
alte rezultate: 300 m. : Reinagel 
(R.D.G.) 1:515; / milă: Sarsolâ 
(Finlanda) 4:06,2; 3000 m. obsta
cole: Rintenpaa (Finlanda) 8:42,0, 
5000 m.: Taipale (Finlanda) 
14:34,7.

★
La Erf-irt ștafeta feminină a 

R.D. Germane a egalat recordul 
mondial la 4xî00 ra. Șta-fata a 
fost alcătuită din Henning. Koh
ler, Stubnik. Mayer.
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