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Iugoslavia la băieți și Romînia la fete, 
învingătoare în cea de a XVI-a ediție 

a Balcaniadei de atletism
Pe stadionul Averoff au luat sfîrșit aseară la orele 22 întrecerile 

celei de a XVI-a ediții a Jocurilor Balcanice de atletism. La capătul ce
lor trei zile de concurs, echipele Jug o slaviei (la băieți) și Romîniei (la 
fete) au terminat pe primele locuri ------------------------
ATENA, 31 (prin telefon de la tri

misul nostru). înainte de a vă relata 
desfășurarea zilei a doua a întreceri
lor balcanice, trebuie să vă comunic 
rezultatele complete ale primei zile 
precum și amănuntele pe care din 
cauza orei extrem de tîrzii la care am 
obținut convorbirea din noaptea tre
cută nu le-am mai putut furniza.

în clasamentele generale.
DISC: 1. Anghelova (Bulg.) 46,02 

m. 2. Paraschtva Lucaci (Rom.) 
44,43 m. 3. Borovec (lug.) 44,22 m. 
4. Lia Manoliu (Rom.) 44,15 m. 5. 
Celesnic (lug.) 40,25 m. 6. Leriu 
(Grecia) 39,00 m. De remarcat locul 
și performanța Paraschivei Lucaci, 
care a înregistrat un valoros record 
personal.

BĂIEȚI

FEMEI

I
100 m, 1. Bacivarov (Bulg.) 10,8 

sec 2. Georgeopoulos (Grecia) 10,9

rimul învingător:

O răsplată binemeritată.. In clișeu: Concurentul romîn 
VASILE P1NC1U la festivitatea de premiere.

(Foto GH. DUMITRU)

Campionatul european masculin 
de canotaj academic____

Sportivii romini au încheiat întrecerea 
cu un bilanț excelent

100 m. 1. Ioana Luță (Rom.) 12,4 
sec. 2. Sikovec (lug.) 12,5 sec. 3. 
Babovic (lug.) 12,6 sec. 4. Kolarova 
(Bulg.) 12,6 sec. 5. Kerkova (Bulg.) 
12.6 sec. 6. Bendiu (Rom.) 12,7 sec. 
Ioana Luță a condus ,,da capo al 
fiare". Avantajul pe care și-1 cuce
rise pe prima pacte n-a mai putut 
fi refăcut de Sikovec, cu tot finișul 
ei puternic.

800 m. 1. Raikov (fug.) 2:13 9; 
Georgeta Mogoș (Rom.) 2:14,0; 
Florica Oțel (Rom.) 2:16.0; 4. Isaie- 
va (Bulg.) 2:16.8; 5. Jukova (Bulg.) 
2:19.4; 6. Slavnic (lug.) 2:20.1. 
După primul tur, în frunte se află 
Mogoș, apoi Florica Oțel preia con
ducerea și se părea că se detașează 
în câștigătoare. Mogoș trece însă din 
nou pe primul plan. La intrarea în 
linie dreaptă alergătoarele noastre 
declanșează finișul. Asta a fost ma
rea greșeală, pentru că linia dreaptă 
a stadionului Averoff are 182 m și 
nu 80 m. ca stadioanele obișnu.te. 
Neputînd face față unui finiș atît de 
lung, Florica cedează cu 40—50 m 
înainte de sosire, dar Mogoș luptă' 
din răsputeri șj termină foarte aproa
pe de iugoslava Raikov care și-a do
zat mai bine eforturile.

Maria Diți

4.

ROMINIA
a învins

PORTUGALIA
la volei 

în prima zi a Jocurilor 
Universitare de la Paris

telefon de la co-PAR1S 1 (prin 
respondentul nostru Robert Baffran).— 
Ceremonia de deschidere a Jocurilor 
Universitare a avut loc sîmbătă, tn 
nocturnă, pe stadionul Charlety, in 
fața unor tribune arhipline. Ea a în
ceput prin defilarea delegațiilor parti
cipante, cea a Romîniei fiind una 
dintre cele mai mult aplaudate. Ju
rământul sportivilor a fost depus de 
căpitanul echipei franceze, atletul 
Wanko, după care ministrul infor
mațiilor, d. Soulie, a declarat des
chise Jocurile.

De fapt, competițiile începuseră 
încă în după amiaza aceleiași zile, 
cind s-au disputai primele meciuri de 
volei: Echipa masculină de volei a 
R. P. Romine a întilmt pe cea a 
Portugaliei, de care a dispus cu 
ușurință: 15—2, 15—7, 15—11. Volei
baliștii romini au dominat clar, fiind 
puși în oarecare dificultate numai în 
setul 3. cind portughezii reușesc să 
ia pentru prima oară conducerea cu 
10—8. Revenirea rominllor a fost însă

sec. 3. Kolev (Bulg.) 11.0 sec. 
Prisiceamu (Rom.) 11,0 sec. 5. Pop 
(Rom.) 11,0 sec. 6. Lorger (lug.) 
11.1 sec.

800 m. Depastas (Grecia) 1:54.7; 2. 
Constantinidis (Grecia) 1:55.0; 3.
Radicic (lug.) 1:55.4; 4. Vamoș
(Rom.) 1:55 4; 5 Mihaly (Rom ) 
1:56.0; 6. Grujic (lug.) 1:56.5. Pe pri
mul tur s-a alergat foarte lent — 
58,8 sec. In lini» dreaptă aler
gătorii noștri au făcut aceeași gre
șeală ca și fetele.

10.000 m.: 1. Mihalic (Iugoslavia) 
30:29.4; 2. Stritof (Iugoslavia) 
30:53.4; 3. Vucikov (Bulgaria) 31:17.0; 
4. Bartev (Bulgaria) 31:23.7; 5
Cristea Dinu (Romînia) 32:21.0; 6.
Weiss (Romînia) 33:12.6.

ÎNĂLȚIME: 1. Marianovici (lug.) 
2,02 m. 2. Belcev (Bulg.) 1.91 m. 3. 
Alexandrov (Bulg.) 1,91 m. 4. Knal- 
ler (Romînia) 1,91 m. 5. Sepa (lug.) 
1,88 m. 6. Ko’mis (Grecia) 1,80 m.

GREUTATE: 1. Tsakanikas (Gre
cia) 16,63 m. 2. Aurel Raica (Roml- 
nia) 16,53 m. 3. Nicolae Ivanov (Ro. 
minia) 16,46 m. 4. Artarski (Bulga-

<— 3 echipaje finaliste
— două locuri III (medalii de bronz)
— locul IV în clasamentul pe țări

DUISBURG, 1 (prin 
trimisul nostru). După ce vineri două 
echipaje romînești se calificaseră pen
tru finale, sîmbătă, în probele de 
recalificare, încă un echipaj al nostru, 
24-1, și-a cîștigat locul de cinste de 
a concura azi pentru supremația eu
ropeană. Toate cele trei echipe ale 
noastre au avut în finale comportări 
foarte bune, cucerind două locuri 3 
și un loc 4 (cel mai bun rezultat ob
ținut de noi pînă acum, la un cam
pionat european masculin) și cla- 
sîndu-se astfel pe locul IV în ierarhia 
europeană. într-un concurs cu o par
ticipare pe cit de numeroasă (20 
țări!) pe atît de valoroasă.

Proba în care am fost cel mai a- 
proape de victorie a fost cea de 2 
FARA CIRMACI. Reprezentanții noș
tri Ștefan Pongraț șj Radu Nicolae 
au făcut o cursă excelentă, au avut 
un finiș bun, și au terminat la distan-’ 
ță de nouă zecimi de secundă de câș
tigători. Iată rezultatele tehnice ale 
probei de 2 f.c,:

1. Anglia 6.57.0; 2. Austria 6.57.4; 
3. ROMINIA (Ștefan Pongraț, Radu 
Nicolae) 6.57.9; 4 Germania 7 05.7; 
5. Olanda 7.08.7; 6. Elveția 7.1 î.7.

In proba de 24-1. echipajul nostru 
a condus de la 500 m. pînă la 1250 
m., cînd își crease un avantaj de 
aproape o lungime de barcă, față de 
Germania și două lungimi față de 
U.R.S.S. Vîslașii noștri intră apoi în 
așa numitul „punct mort" pe care-1 
depășesc cu greutate și termină cursa 
pe locul 4. Rezultat tehnic: I Germa
nia 7.22.1; 2. U.R.S S. 7 26.6‘; 3. Po
lonia 7.29.6; 4. ROMINIA țȘtefan Ku
recșka, Carol Vereș 4- Ion Ghiță) 
7.31.6, 5. Italia 7.34.7; 6. Finlanda

telefon de la jungă din nou la start pentru a se 
urca in 4 1 In aceste condiții, locul Ill 
ocupat de noi la 4 f.c. apare de o va- 
loăfe excepțională. Pînă la 1500 me
tri. echipa romină s-a găsit pe locul 
5 în cursă. Pe ultimele sute de me
tri. rominii fac un finiș excepțional, 
cu ultimele resurse, și întrec Dane
marca și echipa S.U.A., clasată la 
Olimpiadă pe locul II. Clasamentul 
probei: 1. Germania 6 24.6; 2 U.R.S S, 
6.25.9; 3. ROMINIA (Ștefan’ Pongraț, 
Radu Nicolae, Ștefan Kurecșka, Ca
rol Vereș) 6.27.1; 4. Danemarca 6'30.8; 
5. S.U.A. 6.33.8; 6. Anglia 6.36.4.

Iată echipajele clasate pe primele

Baza hipică din Calea Plevnei Rj 
cunoscut din nou -cu începere de 
ieri dimineață freamătul marilor, 
întreceri la care de această dată și-au, 
dat întîlnire călăreți din șase țări] 
(R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, R. Pz 
Polonă, R. D. Germană, U.R.S.S. șf 
R. P. Rorrtînă). După festivitatea de. 

-deschidere care a avut loc ieri dimi-t 
neață, a început , proba de deschide-* 
re“. La această întrecere au luat\ 
parte mai toți călăreții de obstacole^ 
ca excepția concurenților din R. D.' 
Germană și de la asociația Vorwărtii 
Berlin (invitați de C.C.Ă.) ai căror] 
cai nu sosiseră în Capitală piuă ld 
ora începerii concursului. Rînd pe rînd 
și-au făcut apariția la start concu
rența bulgari, polonezi, unguri și\ 
romini. Tînărul nostru concurent} 
Mircea Stanca reușește să treacă sww| 
gurul cu calul Andrei, toate obstaco* 
lele fără nici o penalizare. Am putea, 
spune că romînul Mircea Stancu a 
deschis lupta care avea să devină 
pînă la urmă atît de îndlrjită șl Cir 
o desfășurare atît de dramatică. Tot, 
fără penalizare reușește să terming; 
parcursul puțin timp după Stancu ș! 
cunoscutul călăreț sovietic Boris Lilov 
pe calul Diagrama urmat de concu
rentul maghiar lose! Hajdu pe 
'Aranyos, romînul Virgit Bărbuceanri 
pe Brebenel, și Christov Mitko 
(R.P.B.) pe Grig. Ceilalți concurenți

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. 4-a)

recșka, Caro] T"
7.31.6, 5. Italia 7.34.7;
7.36.8.

După această probă a urmat imediat 
cea de 4 FARA CIRMACI. Țara noas
tră a prezentat aici o echipă alcătuită 
dim componenții celor două bărci de 2, 
care concuraseră mai înainte. Și dacă 
Pongraț și Radu erau mai „odihniți" 
deoarece avuseseră proba înainte cu.., 
un ceas (!J, în schimb Kurecșka și 
Vereș, după ce au coborit din barca 
de 24-1 de-abia au avut timpul să a-

[Continuare in pag. 4-a±

DAN G1RLEȘTEANU

(Continuare in pag. 4-a)
OCTAVIAN GINGU

(Continuare In pag. 2-a)

In categoria A, la fotbal

C.C.A., FI. roșie Arad și Energia St. roșu 
se mențin în frunte...

...Dar se apropie~amenințător ~ Știința Timișoara, 
Energia Petroșani și Dinamo București

în pagina a treia, iar noutăți 
multe poate după etapa de joi...

CE A FOST...

C.C.A. Buc.—Progresul Buc. 
Loc. Buc.—Dinamo București 
știința Tlm. —Ener. Tg. Mureș 
Ener. Petroșani—Ener. Ploești 
Ener. St. Roșu—Dinamo Cluj 
Progr. Oradea—Fl. roșie Arad

...CE ESTE...

Etapa de ieri (mai pasionantă prin 
prisma rezultatelor decit prin calita
tea jocului și a luptei): patru victorii 
acasă, un meci nul, o victorie în de
plasare și 20 de goluri.' Trei echipe 
se mențin in plutonul fruntaș; "C.C.A. 
și FI. roșie Arad au ajuns din urmă 
pe Energia St. roșu, care prin dra- 
wul cu Dinamo Cluj, s-a văzut ega
lată ia puncte. Aceleași trei echipe 
plus Știința Timișoara sint singurele 
neînvinse după treâ etape. Locomotiva 
București este singura fără puncte—

De reținut: linia ascendentă a texti- 
liștilor arădeni, constanța in rezultate 
a C.C.A.-ului, începutul de revenire 
al dinamoviștilor bucureșteni, predi
lecția petroșănenilor pentru scorul de 
I—0, scorul cu care a cîștigat Știința 
ți drawul dujenHor. Amănunte găsiți

1 C.C.A.
2. FI.
3. Energia
4. Știința
5 Energia
6, Dinamo
7 Dinamo
8 Energia
s. Progr.

10. Energia
11. Progr. Oradea
12. Loc. București

...CE VA FI Joi 5

Roși- Arad 
St. Roșu 
Timișoara 
Petroșani 
București 
Cluj 
c’oețtl 
P- urestl

Tg. rr-jreș

mai

(1-01 
(0-.h 
(4-0)

3-1 
0-4
5-2
1-0 (1-01

0-0
1-3 (1-1)

6-0

Campionatele de tir s-au încheiat 
printr-o avalanșă de recorduri

Jaqueilne Zwonewschl și doi trăgători 
cu ale căror nume nu sînteți prea 
obișnuițl — Florica Ionescu si Victor 
Mărgineanu — se numără astăzi prin
tre cei care au reușit într-una din pro
bele tirului să realizeze maxim de punc
taj. Primele două trăgătoare au înre
gistrat sîmbătă la poziția culcat 400 
puncte din 400 posibile, iar clujanul 
Mărgineanu a reușit o senzațională cifră 
la 60 focuri culcat, 600 puncte.

Cu toate acestea, performera ultimelor 
două zile de concurs din cea de a IX-a 
ediție a campionatelor individuale ră- 
mîne Iudith Moscu, campioana țării la

• poziția genunchi fi la 3yo». Reintrată

de curînd după o îndelungată absență, 
Judith Moscu 
său record 
care este __
de seniori și a stabilit un nou record 
la 3X40 cu 1162 p., depășind cu 6 punc
te vechiul 7 * ’ *“
JiLVerdeanu. Insistăm asupra acestor re
zultate întrucît ele. deși nu ating un 
punctaj maxim, totuși au o 
mondială invidiată chiar 
celebri seniori.

Continuind seria acestor 
Marieta Juverdeanu și-a 
versarele la poziția picioare cu un re- 
zudtat (376 p.), egal propriului său re
sort.

și-a egalat senzaționalul 
de la genunchi (396 p.)
egal recordului mondial

record deținut de Marieta

3 valoare 
de cei mal

mari ispnăvi- 
surclasat ad-

Dar probele de sîmbătă și duminică 
nu au fost punctate numai de rezul
tate senzaționale ci și de cîteva întîm- 
plări în general interesante, dar care au 
lăsat un gust amar celor care le-au 
simțit pe propria lor piele. Nu este pu
țin lucru ca înregistrînd un punctaj 
maxim posibil să nu poți totuși îmbră
ca tricoul de campioană, pentru că o 
adversară, o colegă de colectiv, reușește 
să se prezinte cu ceva în plus față de 
rezultatul tău. Așa s-au petrecut lucru
rile cu JaqueHne Zwonewscbi care la

3—2—1—0—7:2 5 
3—2—i—4)—5:2 5 
3—2—1—:)—7:4 5

3—2—0—1—4:3 4 
3—1—1—1—6:3 3 
3—1—1—7—4:3 3 
3—1—0—2-5:5 2 
3—1—41—2—5:8 2 

3—1—9—2—6:11 2
3—0—1—2—3:8 1 
3—0—0—3—3:9 0

s?ntembrie>

Energia Tg. Mureș—Progresvl București 
FI. roșie Arad—Energia Petroșani I 
Bnerg. St. Roșu—Energia Ploești 1
Progr. Oradea—Locomotiva
Dinamo București—Dinamo
C.C.A.—Știința Timișoara

Jocurile din București se 
cuplaj pe „23 August".

dispută tu

-f

Au început campionatele re- 
jMiblicane de handbal. In prima 
etapă Energia Timișoara a în
vins la limită Știința Tirnlt 
șoara. Citiți amănunte în pagi-r 
na a Il-a.



Campionatele de handbal au debutat cu jocuri interesante
i Ieri au început campionatele repu
blicane ide handbal, trei competiții 
Care în fiecare an au pasionat prin 
dinamismul și prin frumusețea jocu
rilor, pe iubitorii acestui sport. Din 
acest punct de vedere ediția inaugu
rată ieri nu a dezmințit.

La Cisnădie, Timișoara. Reșița, Ga- 
flați și în alte orașe primele jocuri 
«le handbal au oferit miilor de specta
tori dispute echilibrate de un mulțu
mitor nivel tehnic (aprecierea noastră 
în această privință este făcută ținînd 
seama de faptul că ne găsim la pri
sma etapă), în care rezultatul final a 
lost hotărîf în ultimele minute.

Campionatul masculin de categoria 
IA a prilejuit trei meciuri încheiate 
<cu rezultate strânse. La Timișoara, 
«derbiul orașului (Știința Timișoara- 
.‘Energia Timișoara) a revenit de a- 
«ceastă dată metalurgiștilor care jucînd 
3mai calm, mai simplu și mai eficace 
.•au obținut o victorie, este drept la 
limită, însă pe deplin meritată. Cele 
<60 de minute de joc nu au fost sufi- 
«ciente pentru a stabili învingătorul jo- 
■cului de la Reșița (Energia Reșița —• 
Dinamo Or. Stalin) și după ce dina- 
smoviștii au condus la un moment dat 
■chiar cu un avans de 4 goluri, către 
asfîrșitui partidei ei nu au mai putut 
Sace față iureșului reșițenîlor, astfel 
«că meciul s-a terminat egal.

In această întrecere, a echipelor 
masculine de categoria A. este de 
«aemnalat o singură surpriză: victoria 
®etă cu care Energia Făgăraș a în
vins Voința Sibiu.

Iată rezultatele tehnice: București: 
(CX.A — Recolta Jknbolia 26—12 
4(13—6). Numai ta primele 6 minute 

(partida a fost echilibrată. După aceea 
imilitarii bucureșteni și-au impus jo- 
«cul rapid și în același tknp tactic ob- 
țținind o victorie comodă. Au marcat: 
SSauer (8), Bulgare (8), Căliman (6), 
ȚWagner (3), Lingner, Theknati

Adriana Coroiu (Progresul, MJ. C.) trage la poartă cu toată opoziția 
apărătoarelor adverse. Fază din meci ul Progresul MJ.C.—Știința l.C.F, 

(Foto: GH. DUMITRU)

SANDA PLATON și IOSIF SZILASI 
campioni republicani in cursa de înot 

Brăila — Galați

(Campionatele de tir
{uimare din pag. l-a±

opoziția culcat a reunit 400 puncte și to- 
"tuși campioana este Florica lonescu
• oare a înregistrat tot 400 puncte, dar 
*cu un plus de lovituri mai în centrul 
«decarului. O situație aproape asemâ- 
mătoare a avut și maestrul sportului 
.'Henri Herșcovici care luptînd din 
’.răsputeri să rămînă măcar odată cam- 
■pion în acest an în care nu și-a putut 
.apăra șansele la adevărata valoare din 
•cauza unui stupid accident, a înregistrat
• &99p. din 600 posibile la 60 focuri culcat 
rși totuși a rămas pe locul n. fiind 
‘întrecut de Mărgineanu realizatorul ce
llar 600 puncte.

Și la armă militară s-a înregistrat un 
'record egalat: Valeriu Panțuru cu 511 
_P-

Iată rezultatele probelor:
Armă liberă calibru redus culcat: 

-X FLORICA IONESCU (Dinamo) 400 p., 
ÎX Jaqueline Zwonewschi (Dinamo) 460 
lp-, 3. Lia Sîrbu (C.C.A.) 398 p.; genun
• chi: IUDITH MO SCU (FL roșie) 396 
;p., 2. Sanda Ioanovici (Energia) 389 p.. 
33. Tereza Quintus (Locomotiva) 388 
|p.; picioare: MAR1ETA JUVERDEANU 
t (Energia) 376 p., 2. Iudîth Moscu (FI. 
! roșie) 369 p.. 3. Tereza Quintus (Loc.) 
«366 p., 3X40 1. IUDITH MOSCU 1162 
jp., 2. Marieta Juverdeanu 1157 p., 3. Ele- 
tna Seimeanu (A.V.S.A.P.) 1143 p.
1 Armă libera calibru redus 60 f. cul- 
«cat: 1. VICTOR MABGINEANT (FI. 
1 roșie) 600 p., 2. Henri Herșcovici
((A.V.S.A.P.) 599 p., 3. Constantin Anto- 
inescii (FI. roșie) 597 p.

Talere aruncate din tum 200 bucăți- 
jl. DUMITRU DANCIU (Dtaamo) l«0 p., 
te. Ștefan Popovici (Dinamo) 177 p.,
IX Gheorghe Florescu (Energia) 177 p.

Arma militară 60 f.: 1. VALERIU 
pRANȚURU (Dlnamo) 511 p.. 2 Ene Dră- 
igan (Dinamo) 496 pM 3. Gheorghe Ne- 
«culce (C.C.A.) 493 p.

(C.C.A.); lost (5), Vranjar (3), 
Keiser (2) Hetm, Koch (Recolta). 
Cisnădie: Fi. roșie — Știința l.C.F. 
14—16 (4—8). Joc frumos, care a 
plăcut celor 2.000 de spectatori. Vic
toria studenților bucureșteni este pe 
deplin meritata. Au marcat Kapp I 
(11). Lang I. VHand, Kapp II (FI 
roșie), Nodea (7), Hnat (4), Cioian
(3) , Călugărița (2) (Știința). Timi
șoara: Știința -» Energia Timișoara 
14—15 (8—9). A fost un meci urtt, 
fn care au abundat duritățile. Victoria 
este meritată. Au marcat: Meithcrt
(4) , Lache (3), Jude (3), Bara (2). 
Vlădescu (2) (Știința), laccb (5). 
Mthei (4). Tasch (3], Koch, Junger, 
Sipos (Energia). Reșița: Energia — 
Dinamo Orașul Stalin 9—9 (4—4). 
Joc egal plnă în min. 45 cînd Dina
mo Orașul Stalin a marcat In 5 mi
nute 4 goluri. .Apoi, gazdele au reve
nit și • au egalat. Au marcat: Joch- 
man (5), Petri, Ferenschutz. Fals- 
chesel. Lindenbach (Energia). Stâ- 
nescu (7), Schmitz. Pahar (Dinamo).

Făgăraș: Energia — Voința Si
biu 7—3 (2—2). După o repriză ega-' 
Iă, făgărășenii au jucat mai calm in 
partea a doua a meciului și au în
vins pe merit. Au marcat: T «schior I 
(3), Graef (2), Schneider, Stoica, (E- 
nergia), Schuler (2). Weiâenfekter 
(Voiofa). Iași: Știința — Energia 
Ploești.

In campionatul feminin s-au înre
gistrat următoarele rezultate: ME
DIAȘ: FI. roșie — FI roșie Buc. 
1—8 (1—5). SIGHIȘOARA: FI. roșie- 
Energia Reșița 2—2 (1—2), ORAȘUL 
STALIN: Progresul — Energia Cod- 
lea 5—3 (4—1). TIMIȘOARA: Ști. 
ința — Energia Ploești 1—0 (0—0),
SIBTU: FI. roșie — Progresul Tg. 
Mureș 4—1 (3—1). BUCUREȘTI:
Progresul M I.C.. — Știința I C.F. 
8—4 (5—1).

Prima etapă a campionatului mas
culin categoria B s-a soldat cu ur
mătoarele rezultate: BUCUREȘTI: 
Dinamo — Energia I C.M. Reșița 
16—6 (8—5), GALAȚI: Știința — 
Progresul Arad 10—7 (3—4). SIBIU: 
Energia — C.S-A. Constanța 23—11 
(11—6), BACAU; Progresul — Pro
gresul Odorhei 8—9 (5—4). TG. MU
REȘ: Dinamo — Voința Sigbișoara 
12—10 (8—4). VARIAȘ: Recolta — 
Locomotiva G.N. Buc. 6—17 (2—8).

BiwoviștH Aurelia Drăghîci 
și Tache Petre, campioni 
de viteză ar Bucureștiului 

ia ciclism
Campionatele de pestă ade orașului 

București au început »eri dimineață pe 
velodromul Dfnarno cu desfășurarea 
probei de viteză.

S-au înregistrat următoarele rezul
tate: Femei: 1. Aurelia Drăghîci (Di- 
naruo); 2. SHvia Stănescu (FI. r.Ț;
3. Mioara Gheorghe (CjC-A.J; 4. Cons
tanța Fătticeauu (Locomotiva)'. Băr
bați: 1. Tache Petre (Dinamo); 2. V. 
Oprea (CCA); 3. I. Ioniță (CCA);
4. Șt. Lenrtndroîu (Dinamo). Cele 
mai bune timpuri pe 200 m.; I. Io- 
rrtță 12 sec. 3/10 și Tache Petre 
12 sec. 4/10.

Campionatele continuă mi ine, (ora 
16), cu (ksputarea probei de 1 km. 
cu start de pe loc.

BRA4LA, 1 (prin telefon de Ia tri
misul nostru). Gh. Cociuban nu și-a 
ținut promisiunea de a fi prezent, mă
car ca spectator, la cursa de mare 
fond Brăila—Galați, dar declarația 
făcută de el ziarului nostru ni l-a 
reamintit, chiar de la începutul cursei, 
cînd Szittasi și Meder, cei doi favo- 
riți indicați de dinamovist, s-au deta
șat împreună cu Oy. lonescu de res
tul participanților. încă de la start. 
Se parcurge o treime dm distanță și 
nimic nu lasă să se întrevadă că s-ar 
mai putea produce schimbări esen
țiale, mai ales că al doilea grup 
compus din Pitariu, Schuler și Bern
stein se află mult în urma primului 
pluton. Șalupa în care ne aflăm... 
blazată parcă și ea de situația clară 
din cursa băieților pornește mult îna
inte pe traseu în urmărirea probei fe
minine. Oficialii din bărcile care 
„flanchează" pe concurente ne înști- 

țințează că s-au parcurs puțini metri 
de la locul startului. Aici, lupta pen. 
tru primul loc este mult mai strânsă; 
Margareta Wittgenstein, Sanda Platon 
și Ecaterina Orosz „craulează" pe 
aceeași linie avînd un avantaj, apro
ximativ, de 30 m. față de Viorica 
Mathe. La 100 m. în urmă Gabriela 
Maugezius înoată „solitară" în stilul 
bras. însoțim pînă Ia sosire cursa 
înotătoarelor, mai puțin disputată pe 
jumătatea a doua a traseului, deoare
ce Sanda Plafon s-a desprins câști- 
gftid autoritar în fața junioarei Mar
gareta Wittgenstein. Numai după 6 
secunde sosește și Ecaterina Orosz.

Intimpinăm apoi pe înotători care 
mai au de parcurs aproximativ 200 
metri. Szilasi conduce, detașat, dar 
Meder, principalul lui urmăritor pînă 
în momentul în care îi părăsisem, ni
căieri. Sîntem informați că o criză de 
ficat l-a obligat pe înotătorul din 
Tg. Mureș să abandoneze. O altă 
surpriză: Ovidiu lonescu nu se află 
nici el printre primii patru clasați. 
Dar iată rezultatele tehnice înregis. 
trate de către secretariatul concursu
lui;

MASCULIN: (37 concurenți —<
21*500 km.) : 1. I. Szilasi (C.CÂ.-Ma-: 
rina) 2h 37:52,0; 2. I. Pitariu (C.C.A-- 
Marina) 2h 41:49,0; 3. M. Schuler 
(.Locomotiva) 2h 43:03,0; 4. D. Bem-, 
stein (Voința) 2h 45:03.0; 5. Ov. Io- 
nescu (C.C.A_-Marina) 2h 45:39,0; 6. 
T. Farkaș (C.C.A.-Marina) 2h. 45:55,0;
7. I, Co4itor,’(Locomotiva) 2h 46.04,0;
8. <E. Roman (Locomotiva) 2h. 46:45,0;
9. Al. Csiki (Locomotiva) 2h 46:57,0; 
10 M Botscheller (Voința) 2h 
47:09.6.

Clasamentul pe echipe: 1. Locomo
tiva 3 + 6-|-7-|-8+9=33; 2. Combinata 
C.C.A.-Marina Constanța 1+2+5+; 
12+24=44; 3. Voința 4-j-10+!l + 
14+15 = 54.

FEMININ (17 concurente—11 km.):
1. Sanda Platon (C.C.A.) lh. 13:27,Of
2. Margareta Wittgenstein /Știința) 
lh 14:00.0; 3. Ecaterina Orosz (Pro
gresul) ih 14:06,0; 4. Viorica Mathe 
(Locomotiva) lh 44:29,0; 5. Gabrielal 
Mangezius (Progresul)’lh 18:55,0; 6. 
Ileana Popescu (Voința) lh 20:12,0; 
7, Inge Graeff (Progresul) lh 21.09,0»

Clasamentul pe echipe: 1. Progre
sul 3,+5+>7 = 15; 2. Locomotiva 4+j 
8+9=21; 3. Voința 6+13+17=30.

G. NICOLAESCU ‘

Se pun in vinzare biletele 
pentru „Internaționalele” 

de atletism
Biletele pentru Campionatele In

ternaționale de atletism ale R.P.R., 
care se vor desfășura în zilele de 
14, 15 și 16 septembrie pe Stadio
nul Republicii, se pun wi vînzare 
de azi limi 2 septembrie ora 15 
la: Pronosport (Cal. Victoriei 9), 
la stadionul Dinamo și la chioșcul 
special dîn str. I. Vidu. Biletele cu 
preț redus pentru studenți și elevi 
se găsesc, tot de astăzi, la casele 
Stadionului Republicii.

După două etape

In categoria B conduc 
retrogradatele din „A“

(Concursul internațional de călărie
(Urmare din pag. l-a± 

ecare au evoluat in prima parte a pro- 
Varamului desfășurat ieri dimineață, au 
tierminat parcursul cu diferite penali- 
izări.

I Așa cum era și de așteptat progra
matul zilei de ieri după-amiază a iniru- 
init în continuare la starilfl probei de 
■ 'deschidere pe cei mai buni călăreți 
de obstacole prezenți la acest mare 

urs international din capitala pa- 
noastre. Și chiar de la primele

reboluții, miile de spectatori prezenți 
In tribune au avut prilejul să răsplă
tească cu aplauze îndelungate o serie 
'de concurenți printre. care amintim pe 
(Victor Utkin (U.R.S.S.) pe Barjom, 
Teodor Mitelkov (U.R.SS.) pe Kaueor, 
U. Grabovski (R.P.P.) pe Demagog 
'Melinda Szakall (R.P.U.) pe Elors și 
'pe mult apreciatul nostru călăreț Mi
hai Timti pe Troica, acesta fiind cel 
'de al treilea concurent romin calificat 
în barajul probei cu 0 puncte penali
zare. Rezultatul lui Timu însuflețește 
fi di curaj și celorlalți, concurenți ro- 
mîni ca Vladimir Fulger pe Elegant, 
Ion dorea pe Tosca, din nou M. Timu 
'cu O'obești, Iosif Molinar cu Pîrlog, 
lAlexamini Longo pe Sucitu, Gh. An- 
tohi ->» Mindir și Vasile Pincin pe 
'M-itadcr, cu toții calificați în baraj 
fără nici o penalizare. In total 10
•călăreți rond ni din 21 concurenți care 
ssr calificaseră în baraj. Șl cu toate

a puiul fi cunoscut decît după ce ul
timul concurent, talentatul nostru călă
reț VASILE PINCIU cu calul Mata
dor, a trecut ultimul obstacol (înălțat 
cu 10 om.) fără nici o greșeală și 
totodată în cel mai bun timp : 37 sec. 
4 zecimi. Pentru modul ireiproșabil in 
oare a parcurs traseul, pentru puterea 
sa de luptă ca și pentru splendida 
victorie adusă culorilor patriei, călă
rețul romin Vasile Pinciu merită toate 
laudele.

Iată clasamentul probei: 1. VASI
LE PINCIU (R.P.R.) pe Matador 0 
p. timp 37,4; 2. Marian Kowaiczyr 
(R.P.P.) pe Mitridat 0 p. 40j2 sec.; 
3. Alexandru Longo (iR.P.R.) pe Su- 
citu 0 p. 41,5 sec.; 4. Boris Lilov 
(U.R.S.S.) pe Diagrama 0 p. 41,6; 5. 
Marian Kowaiazyr pe Pregor 0 p. 
timp 42,2 sec.; 6.—7. (ex-equo) V. 
Bărbuceanu (R.P.R.) pe Brebenel și 
Jerzy Grabovski (R.P.P.) pe Dema
gog cu cîte 0 p. timp 44,2-, 8. losef 
Hajdu (R.P.U.) pe Aranyos cu 0 p. 
44,5; 9. Teodor Mitelkov (U.R.S.S.) 
0 p. 44,8 sec.; 10. Melinda Szakall 
(R.P.U.) 0 p. 45,4; 11. Victor Utkin 
(U.R.S.S.) 0 p. 47,2; 12 Vladimir
Fulger (R.P.R.) 4 p. 40 sec.

Programul continuă astăzi dimi
neață de fa ora 8 cu proba de dre
saj pentru concursul complet și la ora 
9 cu proiba de viteză, iar duipă- 
amiază de la ora 16 cu jproba de ob-

SERIA I

ENERGIA BAIA MARE—ENERGIA 
MEDIAȘ 5—1 (3—0)

Localnicii in vervă mare au jucat 
excelent întreprinzând acțiuni pericu
loase la poarta oaspeților. In special 
precizia lor în șuturi a fost remar
cabilă și a fost apilaudaită din plin 
de cei peste 5.000 spectatori. Au 
marcat: Sulioc (min. 26 și 63), Riusu 
(min. 32), Torjanski (mm. 43), Szi- 
laghi (min. 82) și respectiv Standt 
(min. 84 L

V. Săsăranu — corespondent 
ENERGIA REȘIȚA—ENERGIA 

ARAD 5—1 (3—0)
Energia Arad a dat o replică a- 

proaipe egală în jocul de cîmp dar a 
fost lipsită de eficacitate. Au înscris: 
Urcan (min. 3, 12 și 89), Nicolin 
(min. 25 din 11 m.), Apmo (mim. 
74) și respectiv Nedelcu (min. 62).

I. Dobrescu — corespondent 
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA— 

ENERGIA UZ. TRACTOARE OR.
STALIN 4—2 (2—2)

Timișorenii și-au asigurat victoria 
în repriza a doua cînd înaintarea 
lor a jucat fără greșeală avînd în 
centrul atacant Iosif Covaci și în 
Gal'l cei mai aativi oameni. Golurile 
au fost realizate de Manciu (min. 
2), Feniiat (min. 19 și 50), Gali 
(min. 67) pentru Locomotiva și Vlad 
(min. 25), Comșa (min. 40) pentru 
Energia.

Petre Arcan — corespondent
PROGRESUL SIBIU—ENERGIA 

HUNEDOARA 0—1 (0—1)
Oaspeții au jucat ou multă ambi

ție, atent și prompt aitît în apărare 
cît și în atac. Jucătorii Progresului 
au ratat „copilărește** cîlteva ocazii 
clare. A marcat Ziapis (min. 32), în 
urma unui contraatac.

M. Vlădoianu—C. Pitaru — 
corespondenți

ENERGIA C. TURZII—RECOLTA 
REGHIIN 1—0 (0—0)

Localnicii puteau marca mai mult 
dar au întîmpinat din partea porta
rului Recoltei, Lucaci, o deosebită 
opoziție. A înscris Racsi (mim. 46). 

Petre Țone coresponcțent

LOCOMOTIVA ARAD—LOCOMO
TIVA CLUJ 2—1 (0—1)

Au înscris Crecan (min. 19), Dra- 
goș (min. 85), respectiv Balint 
(min. 70).

Șt Weinberger — corespondent 
ȘTIINȚA CLUJ—ENERGIA LUPENI 

3-0 (1-0)
O victorie meritată concretizată 

prin golurile marcate de Petru Emil 
(min 15. 87) și Ioanovici (min. 82).

E. Boooș — corespondent 
CLASAMENT

1

1. Știința Cluj 2 2 0 0 7:0 4
2. Energ, Huned. 2 2 0 0 5:0 4
3. Energia B. M. 2 2 0 0 6:1 4
4. Energ. Reșița 2 I 0 I 6:4 2
5. Loc. Trm. 2 1 0 1 4:3 2
6. En. Uz. Tr. 0. St 2 1 0 I 6:5 2
7. Energ. C. Turzii 2 1 0 1 1:1 2
8. Energ. Lupeni 2 1 0 1 3:4 2
9.-—11 Loc. Arad 2 l 0 1 2:5 2

2
2
2
2
2

VIITOARE:

9.—11. Energ. Mediaș
9.—ÎL Energ. Arad

12. Loc. Cluj
13. Progr. Sibiu
14. Rec. Reghin

ETAPA ------------
Lupeni-Energia C. Turzii.

0 
0 
0 
o 
o

2:5 
2:5 
1:3 
1:5
0:5

2 
2 
0 
0
0

2
2
2
Energia
Energia 

Mediaș-Progresul Sibiu. Energia Uz. 
Tr. O. Stadm-Locomofiva Arad, Re
colta Reghin-Locomotiva Timișoara, 
Energia Arad-Știința Cluj. Energia- 
Hunedoara-Energia Baia Mare, Loco
motiva Cluj-Energia Reșița.

căit Chețain și Halagian pentru gazde, 
și Chirilă (2) pentru oaspeți.

PROGRESUL SUCEAVA—LOCO
MOTIVA CONSTANȚA 2—2 (0—2)

Punctele au fost realizate de llspas 
și lonescu pentru Locomotiva, Hai- 
movici și Nae pentru Progresul.

D. Nicoriuc — corespondent 
ȘTIINȚA IAȘI—ȘTIINȚA BUCU

REȘTI 3-2 (1-1)
După un joc de bună factură teh

nică, studenții ieșeni aiu obținut o 
meritată victorie. Au înscris Vasi- 
lescu, Bărbosu și Căruntu pentru 
Știința Iași, Pologea și Coloși pen
tru Știința București.

II. Fafbiș — corespondent
PROGRESUL FOCȘANI—LOCO

MOTIVA GARA DE NORD 
1-1 (1-0)

Joc de factură tehnică foarte ridi
cată, cu multe faze spectaculoase. Aiu 
înscris Cioboată pentru gațde și 
Călin (din 11 m.) pentru oaspeți.

Hari Cohn — corespondent 
DINAMO 6 BUCUREȘTI—DINAMO 

BACAU 0—2 (0-2)
In ciudia dominării echipei gazde, 

dinamoviștii din Bacău au obținut 
o meritată victorie. Ei au practicat 
un joc mai clar și mai eficace. Au 
înscris Horja și Gram.

Valentin Hosu — corespondent 
CLASAMENTUL

SERIA a Il-a
ENERGIA CTMPINA—ENERGIA 

1 MAI PLOEȘTI 4—1 (2—0)
Gazdele au avut tot timpul iniția

tiva, cîștigînd pe merit. Au înscris: 
Bontaș, Lazăr, Dima, și Burtea. Oas
peții au marcat prin Marinoiu.

B. Pattineanu — corespondent 
ENERGIA MORENI—ENERGIA 

FĂLTICENI 2—2 (1—1)
Deși au dominat mai mult gazdele 

nu au reușit decît un meci de ega
litate. Au înscris Ene și Nica pentru 
Energia Moreni, Rizea (2) pentru 
Energia Fălticeni.

Paul Andrei — corespondent
PROGRESUL C.P.C.S.—DINAMO 

BIRLAD 2—2 (2—1)

1. Dinamo Bacău 2 2 0 0 9:0 4
2. Energia Cîmpina 2 2 0 0 5:1 4
3. Loc. Constanța 2 1 1 0 7:3 3
4. Energia Fălticeni 2 1 1 0 3:2 3
5. Energia Moreni 2 1 1 0 4:3 3
6. Știința Iași 2 I 1 0 5:4 3
7. Dlnamo 6 Buc. 2 1 0 1 8:2 2
8. Dinamo Bîrlad 2 0 2 0 4:4 2
9. Loc. G. N. 2 0 1 1 1:2 1

10, Progr. 1Suceava 2 0 1 1 2:3 1
11. Progr. C.P.C.S. 2 0 1 1 3:7 1
12. Progr. Focșani 2 0 1 1 1:8 1
13. Știința Buc. 2 0 0 2 3:5 0
14. En. 1 Mai Ploești 2 0 0 2 1:120

ETAPA VIITOARE: Știința Bucu- 
rești-Progresu! Suceava: Energia
Fălticeni-Progresul C.P.C.S.; loco
motiva Gara de Nord-Loco motiva 
Constanța; Dinamo B'îrlad-Dinamo 
6 București; Energia 1 Mai Ploeștt- 
Energiia Moreni; Dinamo Bacău-Ști- 
ința Lași; Energia Ctauina-Progresul 
Focșani.



htre joc colectiv
C. C. A. — Progresul

și joc individual... DINAMO BUCUREȘTI a cîștigaf mai ușor
București 3-1 (1-0) decît era de așteptat

ie fapt, victoria — meritată — a 
iipei C.C A., obținută la scorul de 
4 (1—0)) asupra Progresului Bucu- 
tî, este victoria jocului colectiv a- 
>ra jocului individual. Meciul de 
i, fără să strălucească din punct 
vedere tehnic (doar prima repriză 
ridicat, datorită militarilor, la un 

rel acceptabil, mai aproape de aș- 
tările spectatorilor]; a avut această 
■ăcteri? ică.
C.C.A. s-a prezentat ieri în nota 
iimelor saile ieșiri, adică nu s-a ri-. 
:at la valoarea sa reală. Totuși, ju- 
torii militari au luat și păstrat ini- 
-tiva în mod clar în prima repriză, 
amai prin jocul de ansamblu, prin 
mbinații — e drept, mai lente ca 
obicei, dar mai precise și mai ho- 

•îte — pe care jucătorii au căutat 
le realizeze și au reușit. Și cu a- 

ista și-au depășit adversarul. Jocul 
sfășurat cu suficientă variație în 
ima repriză, a dat naștere la acțiuni 
snsiv(4Mare dacă nu s-au terminat 

puncte Ia început (apărarea Pro- 
esului și în special Caricaș, a luptat 
jibosit, intervenind de multe ori cu 
sees), în schimb au subliniat su- 
•ioritatea în atac a C.C.A.-ului și 

făcut ca repriza să fie a milita- 
«r. Gotul ■— animat numai — a 
iii în min. 35 după o fază frumos 
astruită și încheiată, după citeva 
ripeții, cu un voleu al lui Constan-
l. Mîndru a prins mingea dar a 
ipat-o în plasă: 1—0. In acest timp, 
ogresul a atacat sporadic, fără 
eziune, numai în acțiuni Individuale, 
re cel mult au semnalat slăbiciu- 
1a halfilor militari. '
Progresul ar fi putut învăța și din 
beva acțiuni proptii mai legate că 
i va putea străpunge apărarea 
unpioinilor decît „legînd" jocul 
mbinînd mai mult, cum a făcut la

i va putea străpunge 
mpionFor decît „legînd' 
mbinind mai mult, cum a făcut

SPECTATORII DE LA ORAȘUL STALIN 
N-AU VĂZUT NICI UN GOL...

ORAȘUL STALIN 1, (prin tele- 
n). — In întrecerea dintre Energia 
:. roșu și Dinamo Ghij, cete 90 de 
inute de joc — mai bine zis cele 
î minute de joc, (deoarece arbitrul 
. Cruțescu a fluierat cu 2 minute 
ai devreme), n-au putut hotărî nici 
echipă câștigătoare. Intr-adevăr, în 

uda energiei risipite de ambele e- 
lipe și, mai ales, a presiunii pe 
ire gazdele au exercitat-o la poarta 
inamoviștilor în cea de a doua parte 
întâlnirii rezultatul a fost nedecis, 

—0. Partida s-a desfășurat într-o 
stă de acută nervozitate, fapt care 

influențat asupra calității jocului, 
eva mai mult, unii jucători au re- 
îrs la durități, lăsînd o proastă im- 
tesie celor peste 12.000 de specta- 
•ri care au populat tribunele sta- 
ionului Tineretului. Meciul începe 
i nota de dominare a oaspeților 
ire nu reușesc insă să fructifice 
atorită impreciziei la poartă. Apoi, 
azdele își revin și în min. 23, 
jripoi centrează în fața porții goale, 
ir Szakacs II salvează în corner, 
azdele mai au un prilej de a mar- 
i în min. 38: David driblează în 
II personal cîțiva apărători dina- 
oviști și trimite puternic spre poar

.In schimb cei de la Timișoara au văzut șapte!
TIMIȘOARA 1. (prin telefon). —

0.000  de spectatori au rămas deza- 
uăgiiți de jocul prestat de Știința 
‘imișoara și Energia Tg. Mureș, 
•satisfacția de a vedea înscriindu-se 
’ purtate nu a fost compensată de 
livelul extrem de scăzut la care s-a 
Stilat, în majoritatea timpului, în- 
îtairea celor două echipe din prima 
'alegorie.

Scorul este deschis de Știința, 
«hiar în min. 2 Boroș execută un 
orner. Vakarcs II scoate mingea de 
e linia porții dar o trimite în pi- 
ioarele lui Ciosescu care, de la mică 
listantă, înscrie: 1—0. Urmează o
ieriaadă de dominare a oaspeților,

t^onosport

începutul reprizei a doua cînd a și 
egalat, Dinuiescu a încheiat o ac
țiune cu o pasă în fața porții, care 
însă a fost oprită de mina lui Onisie 
în careu. N-am putea spune că gestul 
a fost intenționat. Părerea noastră 
este că mingea a lovit mina și nu 
invers. Arbitrul a acordat 11 m.,
transformat de Caricaș în min. 46; In 
rest însă, și mai ales după acciden
tarea lui Dinuiescu (min. 68, a rein
trat ca figurant în min. 77)1 atacul 
Progresului a acționat mai mult prin 
incursiuni personale, care — deș? 
C.C.A. a avut o perioadă de cădere 
— n-au dai rezultate. In schimb, la 
un atac al militarilor pe extrema 
stingă, Tătaru a centrat și Alexan- 
dresou, profitînd de ezitarea întregii 
apărări și în special a lui Caricaș și 
Mîndru, a „șters" mingea cu capul 
mareînd: 2—1 (min. 57); iar în 
min. 80, tot la o centrare a lui Tă
taru, același Alexandrescu a reluat cu 
capul în gol, o pasă cu capul de la 
Zavoda I, pecetluind scorul de 3—1. 
In ultimele minute. Progresul a ata
cat mult mai periculos și în cinci mi
nute a ratat — datorită și lipsei de 
hotărâre dar și de precizie în șut — 
cîteva ocazii bune, cu care ar fi putut 
reduce scorul.

Un rezultat decis de comportarea 
liniilor de atac, diferite ca valoare șî 
concepție de joc. Jocul în general, 
corect. Reproșăm însă jucătorilor Ca- 
coveanu, Dinuiescu. Smărăndescu, 
Constantin, Onisie, Dobrescu — in
trări periculoase în adversar, iar lui 
Zavodș II și Apolzan prea multele 
proteste la adresa arbitrului.

Arbitrul Ad. Varga-Cluj — în ge
neral satisfăcător — a fost uneori în 
dezacord cu arbitrii de la tușe.

C.C A..- VO1NESCU-2AVODA II 
Apolzan, DUMITRESCU-Onis>e. Je- 

tă. Mingea se lovește însă de Moar- 
căș și iese în corner. La reluare, di- 
namoviștii atacă în forță, dar ratea
ză prin Eftimie în min. 54 și 56. Un 
minut mai tirziu, Mihai se demar
chează și singur în fața porții tri
mite de puțin afară. Din min. 70, lo
calnicii pun stăpînire pe joc; astfel, 
în min. 70, Ciripoi trimite balonul 
către poarta goală, dar Hulea iese 
ca din pămînt și salvează în corner. 
Hașoti execută lovitura, dar șutul 
lui Zaharia care reia balonul lo
vește bara. In min. 75, Fusulan tre
ce de apărarea dinamoviștilor și cen
trează la Ciripoi, care cu o săritură 
acrobatică trimite de puțin pe lîngă 
poartă.

Arbitrului M. Cruțescu (București) 
care în general a condus corect 1 
s-au aliniat formațiile: ENERGIA 
STEAGUL ROȘU : Constantinescu- 
Bîrsan, Marinescu. Percea-Zaharia, 
P. Popescu-Hasoti. Fusulan, David, 
Sigheti, Ciripoi. DINAMO CLUJ: 
Cîmoeanu-Moarcăș, Hulea. Szakacs 
II-Țîrcovnicu. Dragomir-Drăgoi, Ră- 
dulescu, Szakacs II, Eftimie, Mihai.

N. Dumitrescu și Tr. Brener 
corespondenți 

nefructiP.cată din cauza impreciziei 
înaintării, care în plus nu știe nici 
să se descurce în fața jocului Ia of
said practicat de apărarea Științei. 
In min. 31, la capătul unei frumoase 
combinații, Filtp-Tănase-Ciosescu, ul
timul mărește scorul la 2—0. 6 mi
nute mai tirziu Lereter trimite min
gea lui Cojereanu care îl pune în 
poziție bună de șut în careu pe 
Gîrleanu și acesta înscrie: 3—0. Cu 
un minut înainte de terminarea pri
mei reprize o centrare a lui Gîrleanu 
îl găsește pe Ciosescu nemarcat la 
marginea careului de 16 m. și scorul 
devine 4—0.

La reluare, mureșenii joacă cu 
multă ambiție în timp ce Știința, 
mulțumită de bagajul de goluri din 
prima repriză luptă fără convingere 
și își subestimează adversarul. In min 
48 Iozsi înscrie primul gol pentru 
Energia. In min. 55, la o centrare a 
lui Gîrleanu, Ciosescu reia cu capul 
în poarta goală: 5—1. 4 minute mai 
tirziu Gîrleanu, trecut în ajutorul a- 
părării, dă o pasă lui... Iozsi, care 
înscrie imparabil: 5—2. Deoi, rezul
tatul final: 5—2 (4—0). Arbitrul Ma- 
teescu (Buourești) a condus corect 
formațiile :

ȘTIINȚA: Fuchs — Sbîrcea, Brin- 
zei, Florescu — Cojereanu, Tănase — 
Gîrleanu, Lereter, Ciosescu, Filip, 
Boroș.

ENERGIA: Iliescu — Vakarcs II, 
Nagy, Crișan — Kajlik, Ghirling — 
Seasz, Meszaros II, Iozsi, Bociardi, 
Varga, Al, Qroțss corespondent

nei-Cacoveanu, CONSTANTIN. Ale
xandrescu, Zavoda I, TATARU.

PROGRESUL: Mîndru-Icnită, CA
RICAȘ, Dobrescu-ȘTIRBEI, MI HAU 
LESCU-OA1DĂ. Smărăndescu, Mate- 
ianu, Dinuiescu Moldoveanu

P. GAȚU

Energia Petroșani la a doua 
victorie consecutivă cu 1-0

•
6.000 de spectatori au urmărit în- 

tilnirea dintre Energia din localitate 
și Energia Ploești, terminată cu vic
toria la limită a gazdelor 1—0 (1—0). 
Meciul, cu excepția ultimului sfert de 
oră din repriza l-a și a primelor 20 
minute din repriza a 11-a a fost a- 
nost, jucat fără convingere. Oaspeții 
s-au bazat în înaintare doar pe Za
haria și uneori pe Tabarcea, iar gaz
dele, de asemenea pe un singur ju
cător: Ciurdărescu. In schimb apără
rile ambelor echipe au muncit mult, 
în special prin Panait și Cosmoc de 
la gazde și Frone de la oaspeți. Pri
ma acțiune mai închegată are loc 
abia in min. 30 și este datorită oas
peților; Zaharia primește o minge de 
la Dridea, trece de Vasiu și trimite 
puternic cu capul. Crisnic, deși jenat 
de Tabarcea, reține cu siguranță. Trei 
minute mai tirziu, Ciurdărescu, singur 
la 12 m, de poartă se pripește și 
trage, afară. In minutele 35 și 37 
Zaharia are două ocazii bune de a 
deschide scorul, dar, ezită să tragă 
dind prilej portarului Crisnic să in. 
tervină cu succes. Tot oaspeții ra
tează in min. 41 și 43 prin Bădules- 
cu. Golul este înscris în min. 44: 
Panait trimite la Ciurdărescu care, 
aflat in centrul terenului, vine pină 
la 20 m. de poartă, trage, mingea se 
lovește de bara transversală și rico
șează in plasă. La reluare ploeștenii 
domină 10 minute dar ratează ' prin 
Tabarcea și Dridea. Localnicii își re
vin, dar jucătorii oaspeți se apără în 
7, 8 și chiar 9 oameni. Meciul ia 
sfîrșit cu o ușoară dominare a oas
peților, care nu reușesc însă să fruc
tifice nici o ocazie.

Arbitru: Tiberiu Asztalos (Bucu
rești) a condus satisfăcător, ENER
GIA PETROȘANI: CRISNIC—Ciolan, 
PANAIT, Vasiu—COSMOC, Deleanu— 
Tîrnăveanu, Corneanu, CIURDARES- 
CU, Glii bea, Nertea. ENERGIA 
PLOEȘTI: Sfetcu—Florea, Marinescu, 
Neacșu—Frone, Pereț — ZAHARIA, 
Tabarcea, Dridea, Dumitrescu, Bădu- 
lescu.

I. Zamora, corespondent

ORADEA 1 (prin telefon).
Mobilitatea jucătorilor arădani, ra

piditatea acțiunilor lor și mai ales 
combativitatea lor care a contrastat 
cu pasivitatea localnicilor, nu au dat 
Progresului Oradea nici cea mai mică 
șansă de victorie. Scorul de 3—1 
(1—1) este pe deplin meritat și 
chiar putea fi mai categoric dacă por
tarul Gebner nu ar fi blocat de mai 
multe ori balonul in picioarele ata- 
canților arădani. învingătorii au pre. 
zealot o formație omogenă cu o linie 
de atac mobilă și pătrunzătoare, cu 
o apărare care (mai ales in repriza 
•secundă) nu a permis nici o incursi
une in careul său și cu doi mijlo
cași neobasiți, permanent prezenți

PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI CATEGORIEI C
SERIA I

Știința I.M.F. lași — FI. roșie Buhuși 
0-3 (neprezentare)

Dinamo BrâSa — Știința Galați 3-t 
(neprezentare)

Energia Bacău — C.S.A. Tecuci 3-0 
(2-0).

Progresul Dorohoi — Energia Bîrlad 
5-1 (1-1)

Fl. roșie Botoșani — Locomotiva 
Pașcani 3-1 (0-1)

Progresul Rădăuți — Locomotiva Iași 
0-1 (C-l)

ETAPA VIITOARE: FI. roșie Buhuși
— Fl. roșie Botoșani Energia Moinești
— Energia Bacău, C.S.A. Tecuci — Pro
gresul Dorohoi, Energia Bîrlad — pro
gresul Rădăuți, Locomotiva Iași — Di
namo Brăila.

z SERIA II

Energia București — Locomotiva Galați 
3-0 (0-0)

Energia Medgidia — Energia Constan
ța 2-0 T-0).

Energia Leorfleftl Dinamo pitești 
0-2

Intervenția lui Dungu s-a do vedit inutilă. Șutul lui Ene n-a putut 
fi parat. Este 2—0 pentru Dinamo București.

Cu 4—0 (3—0) Dinamo Bucirești a 
obținut o bine meritată victorie asu
pra Locomotivei București, după un 
joc cu mult mai echilibrat decît a- 
rată scorul, totuși — paradoxal — 
neexagerat. O inspirată formulă de 
alcătuire a dat echipei dinamoviste 
elementele care î-au lipsit la debutul 
său in campionat: siguranță în apă
rare, omogenitate și putere de concre
tizare tn atac. întrecerea a fost dis
putată intr-un ritm susținut și a a. 
bundat în pasionante faze la ambele 
porți. Dinamo care are meritul de a 
fi sezisat părțile vulnerabile ale ad
versarului său a construit acțiuni in
teligente exact în „găurile* ce se fă
cuseră evidente în dispozitivul de a- 
părare al feroviarilor, în care Greavu 
și Stancu s-au comportat total nesa
tisfăcător. In sprijinul afirmației noas
tre stă faptul că cele patru goluri ale 
învingătorilor au fost „lucrate*, fie 
pe aripa stingă, unde Koszegy a a- 
rătat vervă și fantezie, fie pe tripletă, 
căreia Stancu nu i-a putut rezista, 
învingătoare la scor, nu se poate 
spune totuși că Dinamo n-a avut lip
suri. Ii vom reproșa în primul rind 
vechiul păcat — în care a căzut și 
ieri — acela de a încetini ritmul de 
joc atunci cînd consideră că avanta
jul luat îi poate asigura victoria, ceea 
ce, după cum s-a văzut în meciul E- 
nergia Steagul roșu-Locomotiva Bucu
rești, poate duce Ia amare surprize.

Combativitatea arădanilor + 
pasivitatea orădenilor = 3-1

înainte și înapoi. Greșelile jucătorilor 
de la Progresul Oradea au mers pină 
acolo îneît, la scorul de 1—0 pentru 
FI. roșie beneficiind de o lovitură de 
la 11 metri (henț comis în careu de 
Capaș) au ratai-o — inadmisibil — 
prin Cuc care a tras mult pesta 
poartă.

In min. 23, o combinație Mercea- 
IRetschorjyschi-Băouț II U pune pe 
ultimul în poziție clară de șut șl.., 
*1—0; în min. 26 Cuc ratează lovi, 
tura de pedeapsă; în min. 35, Gebner 
blochează in picioarele lui Petschows. 
chi; in min. 45, la o pătrundere pe 
aripa stingă. Cuc trage de la mică 
distanță: 1—1; in min. 48, Petschows- 
chi înscrie din lovitură liberă de ia

Energia Galați — Energia Tirgoviște 
1-3 (1-1)

Energia Victoria — Energia 131 2-1 
(2-S)

Fl. roșie F.C. București — Fl. roșie 
Giurgiu 3—o (neprezentare)

Energia 4 Cîmpina — Energia Sinaia 
1-2 (1-1)

ETAPA VIITOARE: Locomotiva Ga
lați — Energia Leordeni, Energia Con
stanța — Energia Galați, Dinamo Pi
tești — Energia Victoria, Energia Tîr- 
goviște — FI. roșie București, Energia 
131 — Energia 4 Cîmpina, Energia Si
naia — Energia București

SEPIA ni

Energia Arad — Energia 14 0-3 (C-l) 
FI. roșie Rm. Vîlcea — Locomotiva 

Craiova 0-0 — • i
știința Craiova — Locomotiva T. Se

verin 4-1 (1-1)
Energia Oțelul Roșu — Energia 3 Re

șița 3-1 (2-4)
Energia Tg. Jiu — Energia 103 4-0 (2-0)
Progresul Brad — FI. roșie 1 Nov. 

Arad 3-1 (2-9)
Progresul Corabia Knervta Craiova 

1-1 («-1J

(Foto L. TIBOR)
Cit privește echipa feroviară, ea n-a 

reușit să scape de ceea ce ne place 
să formulăm stereotip „lipsurile ine
rente începutului de sezon". Locomo
tiva a luptat cu dîrzenie mai ales în 
repriza a doua să reducă severul han
dicap cu care încheiase prima parte a 
meciului. Ofensiva susținută a fero
viarilor — întreruptă de rare dar pe
riculoase contraatacuri dinamoviste — 
s-a ciocnit de hotăritele intervenții ale 
apărării dinamoviste în care au ex
celat Uțu și Călinoiu. Atacanții Lo
comotivei n-au știut cum să desfacă: 
apărarea lui Dinamo și au greșit cău. 
țfnd să-1 pună in poziție de șut numai 
pe Raab, care a tras mult, dar impre
cis, în timp ce Seredai s-a arătat 
preocupat mai mult de picioare'e ad
versarilor decît de minge.

Golurile au fost înscrise de Neagu 
in min. 18, din pasa lui Ene, Ene în 
min. 21 din pasa Iui Nicușor. Neagu 
min. 23 din pasa lui Koszegy și de 
Koszegy în min. 78.

Arbitrul Mihai Popa a condus sa
tisfăcător următoarele formații:

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI: Dun- 
gu-Greavu. Stancu, Macri-Bodo, Lan- 
ga-Copil, Raab, Ene II. Seredai, Fi- 
lote.

DINAMO BUCUREȘTI: Uțu-Popa, 
Călinoiu, Florian Anghel-AI. Vasile, 
Nunweiler-Vasile Angliei, Nicușor, 
Ene I, Neagu, Koszegy.

S. MASSLER

20 metri: 2—1; în min. 51, Szekelly 
trage prin surprindere puternic de la 
30 metri și înscrie pe lingă Gebner 
ieșit prea mult în afara porții; în 
min. 60, Gebner oprește în ' ultimă 
instanță incursiunea lui Petschowschi.

Au jucat: Progresul Oradea: Geb- 
ner-Neamțu. Kiss, Iacob-Ferenczi, 
Krempanski-Biscă, Ștrengarii, Demien, 
Niculescu, Cuc.

Fl. roșie Arad: Comcn-Sziics, Du- 
șaa, Farmaii-Capaș, Sedozo-Szekelly, 
Mercea, Băcuț II, Petschowski, Țirlea.

C. Singer și Gh. Dumitrescu 
corespondenți

ETAPA VIITOARE: Energia 14 — Pro
gresul Brad, Energia 108 — știința Cra
iova, Locomotiva Craiova — Progresul 
Corabia, FI. roșie 7 Nov. Arad — Fl. 
roșie Rm. Vîlcea, Locomotiva T. Seve
ri* 11 — Energia Arad, Energia Craiova 
— Energia Otelul Roșu, Energia 3 Re
șița — Energia Tg. Jiu.

Așa arată un buletin Pronosport 
cu 12 rezultate exacte la concursul 

nr. 35
Etapa din 1 septembrie 1957

L C.C.A. București — Prog. București 1 
Ef. Loc. Buc. — Dinamo București 2 
K. En. Petroșani — Fnergia Ploești 1

V. Prog. Oradea — FI. roșie Arad 2 
Energia Or. Stalin — Dinamo Cluj x

T. Știința Timișoara — En. Tg. Mureș 1
II. Prog. Sibiu — En. Hun. (cat. B) 2 
TH. En. B. M. — En. Mediaș 'cat. B) 1 
K Prog. Focșani — Loc. G.N. (cat. B) x 
£ Știința lași — știința Buc. (cat. B) 1 
3L Prog. Suceava — Loc. Con. (cat. B) x 
31. En. Cîmp. — En. 1 Mali PI. (cat. iy 1 
La acest concurs au fost depuse apro

ximativ 927.000 variante.

SERIA IV

Recolta Sighet — Dinamo Bala Mare 
1-1 (0-0)

Fl. roșie Cluj — Progresul Turda 1-1 
(1-0)

Fl. roșie Sf. Gheorghe—Recolta To- 
plița 0-0

Energia Oradea — Progresul Satu Mare 
3-0 (1-0)

Energia 7 — Voința Tg. Muieș 1-2 
(1-1)

Recolta Cărei — Prcgresul Bistrița 
0-3 (neprezentare).

ETAPA VIITOARE: Dinamo Baia 
Mare — Energia Oradea, Progresul Tur
da — Energia 7, Recolta Topii;® — Re
colta Sighet, Progresul S. Mire — Re
coltă sajonta, Fl. roșie Oradea — Fl. 
roșie Cluj, Progresul Bistrița — Fi. ro
șie St. Gheorghe.



Iugoslavia la băieți și Romînia la fete, 
învingătoare în cea de a XVI-a ediție a Balcaniadei de atletism

(Urmare din pag. 1-a^

ria) 15,45 m. 5. Skiljevic (Iugoslavia) 
15,25 m, 6. Penko (Iugoslavia) 15,21 
m. Nico’ae Ivanov trebuia să fie cam
pion balcanic! El a avut o aruncare 
excelentă de 16,80 m„ dar arbitrii nu 
i-au măsurat-o pe aceasta, ci o alta 
de 16,46 m. Ulterior arbitrii au re
cunoscut greșeala comisă. Prea 
tîrziu...

5 VICTORII ROMINEȘTI IN ZIUA 
A DOUA

Ziua a doua a Balcaniadei a tost 
dominată de atleții romîni care pe lin
gă faptul că au cucerit 5 titluri (2 
la femei și 3 la bărbați) au preluat 
și conducerea în ambele clasamente 
generale.

Iată cum s-au desfășurat probele 
celei de a doua nocturne.

FEMEI

GREUTATE: 1. Ana Coman (Rom.) 
14.55 m. nou record al Romîniei (ve
chiul record. Ana Coman 14,46 m.)
2. Urenik (lug.) 13.92 m. 3. Sara- 
movici (Bulg.) 13.84 m. 4. Melania 
Silachi (Rom.) 13,74 m. 5. Kraseva 
(B::+.) 13 51 m. 6. Hudovnic (lug.) 
13.34 m. O victorie clară și foarte va
loroasă a Anei Coman, Usenik era 
creditată cu performante de peste 
14 80 m.

LUNGIME: 1. Polina Țolikofer
(B.:’".) 5.58 m. 2. Samenjic (lug.) 
5,57 m 3. Ilceva (Bulg.) 5.55 m.
4. Leontina Neța (Rom.) 5.46 m. 5. 
Inge Knnbloch (Rom.) 5,38 m. 6. 
Dianaz (lug.) 5,08 m

200 m.: 1. Ioana Luță (Rom.) 25.1 
sec. 2. Sikovec (lug.) 25,8 sec. 3. 
Alersndra Sicoe (Rcm.) 25,8 sec. 
4. P’ovska (Bulg.) 26,0 sec. 5. Isaieva 
(Bulg) 26.6 sec. 6. Lubek (lug.)
27.2 sec. La Averoff, cursele de 200 
m. se aleargă în linie dreaptă. Pe pri
ma îumătate a condus Sicoe, apoi a 
trecut în frunte Luță care cîștigă de 
o manieră clară cel de al doilea titlu 
balcar’c. Pe linia de sosire Sicoe este 
depășită de Sikovec.

BĂRBAȚI
400 ni. SERII: Seria l-a: 1. Wiesen- 
mayer (Rom.) 50.1 sec. 2. Saric

Romînia a învins Portugalia la volei
(Urmare din pag. l-a) 

promptă. ei reușind să facă 7 puncte, 
fată de unul singur al adversarilor. 
In cadrul grupei B, din care fac 
parte, voleibaliștii romîni vor juca 
luni in nocturnă ultimul meci preli
minar contra Franței. După cum se 
știe, primele două echipe se califică 
pentru turneul final. Iată rezultatele 
meciurilor de volei din celelalte grupe: 
Cehoslovacia—Brazilia 3—1 ('11, 11. 
11—15, 13); U.R.S.S.—Belgia 3—0
(3 1. 3.1: Polonia—Liban 3—0 (0.
2. 5'

Tot simbătă s-au desfășurat primele 
Intllnin ale turneului de baschet, lată 
rezultatele tehnice: Cehoslovacia—Li- 
briji 89—61, Bulgaria—Israel 53—37, 
R. P. Chineză—Get mania 66—42, 
Franța—Spania 54—37, Brazilia—Iran 
74—50. In jocurile următoare iți vor 
face debutul Polonia și Ungaria, care 
prezintă echipe foarte puternice, ul
timii avind garnitura cu care au 
ciștigat recent turneul de la Moscova. 
O șansă o pot avea insă șl gazdele, 
a căror echină este condusă de An
toine (P.U.C.), căpitanul naționalei 
franceze

S-au disputat primele îniilniri la 
scrimă. floretă masculin pe echipe. 
'Rezultatele: Luxemburg—Israel 9—2, 
Polonia—Spania 9—5, Japonia—An
glia 9—6. Ultimul rezultat constituie 
o surpriză, englezii pornind favoriji. 
Jn sferturi de finală, Franța a în
trecut Polonia cu 9—5.

Simbătă și duminică s-au jucat pri
mele meciuri de tenis, pe terenurile 
de la Roland Garros. Toți favoriții 
au trecut cu succes primul tur, prin
tre ei numărindu-se iugoslavii Ple- 
sevici și Panaitovici, maghiarul Gu
lyas, francezul Saussine.

★
In cea de a doua zi a întrecerilor 

de volei echipa Franței, principalul 
nostru adversar in grupa B a ciștigat 
cu 3—1 (12—15, 15—8,15—12,15—4) 
partida cu echipa Portugaliei. In grupa 
C, jucătorii polonezi au întrecut echipa 
Uniunii Sovietice cu 3—0 (la 10,9 
și 14). La ora cind au fost transmise 
aceste rînduri se desfășurau încă în- 
tîlnirle: Belgia-Liban și R. P. Bul
garia-B'azilia.

(lug.) 50,2 sec. 3. Matskanidis (Gre
cia) 50,6 sec. 4. Muleikov (Bulg.)
51,2 sec. Seria a Il-a: 1. Gruic (lug.)
49,4 sec. 2. Sudrigean (Rom.) 50,1 
sec. 3. Kormalis (Grecia) 50,3 sec.
4. Dimcev (Bulg.) 50,4 sec.

400 m.g. FINALĂ: 1. Ilie Savel 
(Rom.) 53,7 sec. 2. Kambadelis (Gre
cia) 53,7 sec. 3. Stanei (Rom.) 54,5 
sec, 4.' Hagioanu (Grecia) 54,9 sec.
5. Dimitrov (Bulg.) 55,3 sec. 6. Vu- 
celic (lug.) 61.0 sec. Savel a aler
gat pe culoarul 5, Stănel pe 6. Ei au 
plecat foarte tare și după 130 m. con
duceau net. La ieșirea din turnantă 
Stănel încetinește și pare că va ter
mina pe un Ioc slab. Savel continuă 
să conducă dar la gardul 9 se deze
chilibrează. Din urmă se apropie vi
jelios Kambadelis, dar și el se împie
dică la gardul 10. Sosirea extrem de 
strînsă dă cîștig de cauză campionu
lui balcanic de anul trecut.

1.500 m. 1. Depastas (Grecia) 
3:48.7; 2. Constandinidis (Grecia) 
3:49.4; 3. Mugosa (lug.) 3:49.5; 4 
Murat (lug.) 3:49.6; 5. Bîrdău (Rom j 
3:54.8; 6. Barabas (Rom.) 3:55.8.

In această cursă s-a înregistrat 
marea surpriză: înfrîngerea lui Mu
gosa. Pînă la 1.000 m. a condus Mu
rat, apoi Mugosa, care se îndrepta 
s:gur spre sosire. Cu 300 m. înainte 
de sosire, grecii lansează un prim 
atac, depășindu-1 pe Murat. Apoi, 
încurajați de o galerie puternică ei 
atacă din nou la intrarea în linie 
dreaptă și cuceresc o dublă victorie.

LUNGIME: 1. Slavkov (Bulg.) 
7,26 m. 2. Miller (lug.) 7.25 m. 3. 
loan Sorin (Rom ) 7,14 m.’ 4. Titov 
(Bulg.) 7.04 m. 5. Pappous (Grecia) 
7.02 m. 6. Savic (lug.) 6 96 m. 7 
Țuțuianu (Rom.) 6.81 m.

3.000 m. OBSTACOLE: 1. Papava- 
siliu (Grecia) 9:02.8; 2. Strzelbiski 
(Rom) 9:04.0; 3. Bădici (Rom.) 
9:06.2; 4. Peev (Bulg.) 9:15.2; 5.
Hiot (Grecia) 9:17 2; 6 Soloviev 
(Bulg.) 9:26.6.

SULIȚA: 1. Vuiacici (lug.) 72,32 
m. record iugoslav și balcanic. 2. 
Andrei Demeter (Romînia) 71.22 m.
3. Paviovici (lug.) 65,65 m. 4. De
mos (Grecia) 64,09 m, 5. Kalapakos 
(Grecia) 63,66 m. 6. Pavlov (Bulg.) 
62,21 m. 7. Popescu (Rom.) 60,56 m.

Turneul feminin de volei a început 
ieri. Sini înscrise echipe din 6 țări. E- 
chipa noastră aintilnit, in turneul final 
echipa Spaniei de care a dis
pus cu 3—0 (la 1, 0 și 2). Echipa 
Republicii Cehoslovace a întrecut de 
o manieră categorică formația Luxem
burgului: 3—0 (la 0, 0 și 1) iar vo
leibalistele poloneze pe cea a Liba
nului cu același scor: 3—0!

Astăzi jocurile vor continua, pro
babil in sala gimnaziului „Huyghens". 
Fetele vor intîlni echipa Luxembur
gului iar băieții vor avea de susți
nut ce: mai dificil meci al seriei, cel 
cu Franța. Echipa feminină îți cu
noaște programul: cu R. Cehoslovacă 
(d septembrie) cu Liban (5 septem
brie) iar în ultima zi a turneului cu 
echipa Poloniei (6 septembrie).

Mîine, va fi zi de odihnă și se vor 
trage la sorți și jocurile din cadrul 
turneului final al echipelor masculine.

G. Viziru a fost învins 
de Iacobini în finala turneului 

de la Sofia
SOFIA 1 (prin telefon). — Sim

bătă a fost penultima zi a turneului 
internațional de tenis din capitala 
R, P. Bulgaria. In prima semifinală 
a probei de simplu masculin italianul 
Iacobini, demonstrind aceeași clasă 
ridicată, a dispus de Bardan în trei 
seturi (6—3, 6—0, 6—3). Lui G. 
Viziru i-au trebuit 3'/2 ore pentru a-l 
învinge pe tînărul italian Bonetti. 
care a jucat ■ deosebit de inspirat în 
atacurile la fileu. Scor final: 6—4,
4—6, 6—2. 7—9, 6—4, pentru G. Vi
ziru.

Finala, desfășurată duminică după 
amiază în fața unei asistențe record, 
a corespuns întru totul așteptărilor 
oferind un spectacol de înaltă clasă. 
Campionul romîn nu s-a putut aco
moda jocului adversarului, care s-a 
arătat superior mai ales la fileu ți — 
în plus — a avut servicii deosebit de 
puternice. De asemenea, Iacobini s-a 
arătat mai hotărit in momentele cele 

Demeter a condus pînă la ultima a- 
runcare.

CIOCAN: 1. Nicolae Rășcănescu 
(Romînia) 61,09 m. 2. Racic (lug.) 
60,73 m. 3. Bezjak (lug.) 59,95 m.
4. Krumov (Bulg.) 57.09 m. 5. Du
mitru (Rom,) 55,95 m. 6. Popov 
(Bulg.) 55,09 m. Proba s-a desfășurat 
dimineața pe un alt stadion. Arun
cătorii noștri au trebuit să schimbe 
în ultimul moment ciocanul pentru că 
al lor se spărsese. Duelul Rășcănescu-

ANA COMAN

Racic a fost pasionant. Ei s-au suc
cedat la conducerea probei pînă la a
5-a  aruncare, cînd Rășcăuescu a dat 
61,09 m.

110 m.g. SERII: Seria l-a: 1. Lar
ger (lug.) 14,7 sec. 2. Kaburov 
(Bulg.) 15.4 sec. 3. Ursac (Rom.)
15.5 sec. 4. Hagioanu (Grecia) 16,5 
sec. Seria a 11-a: 1. Petrovic (lug.)
15.5 sec. 2. Ardeleanu (Rom.) 15.5 
sec. 3. Kambadelis (Grecia) 15,6 sec. 
4. Vlaskov (Bulg.) 16.4 sec.

ȘTAFETA 4x100 m.: 1. Romînia 
(Prisiceanu, Kadar, Pop, Măgdaș)
42.6 sec. 2. Iugoslavia (Ragosevici. 
Sopolovici, Petrovici. Trifunovici) 
42,9 sec 3. Grecia (Kormalis. Komi- 
tudis, Dmitsanas, Georgoopoulos)
43,3 sec. Bulgaria a fost descalificată 
pentru depășirea spațiului de schimb. 
Prisiceanu a schimbat m același timp 
cu adversarii săi, apoi Kadar a făcut 
o cursă mai slabă dar schimbul cu 
Pop a fost excelent. Pop reface mult 
și predă lui Măgdaș cu numai 1 metru 
în spatele iugoslavilor. Măgdaș a fă
cut o cursă extraordinară, recuperînd 
terenul pierdut și cîștigînd încă 2—3 
m. față de Trifunovici. Bulgarii fără 
descalificare, ar fi fost pe locul 3.

UN EXCEPȚIONAL RECORD REA
LIZAT DE MARIA DIȚI

Atletci'.e noastre au fost la înălțime, 
cîștigînd trei din cele cinci probe 
ale zilei a treia. Cea mai valoroasă 
performanță este fără discuție aceea 
cu care s-a încheiat proba de arun
carea suliței: 52,14 m., și care o
situează pe Maria Diți pe locul 5 in 
lista celor mai bune performere mon. 
diale ale anului.

La bărbați probele ultimei zile au 
fost dominate de atleții iugoslavi care 
nu numai că au recuperat cele două 
puncte față de echipa noastră, dar 

mai importante ale meciului. El a 
ciștigat în patru seturi: 6—2, 4—6,
6— 2, 9—7.

Pentru locurile 3—4 au jucat Bo
netti ți Bardan, italianul cîștigînd în 
patru seturi: 6—4, 6—1, 3—6, 6—0.

La simplu feminin, semifinala între
ruptă Brosman (Ung.)—Cerri (I.) a 
revenit jucătoarei maghiare: 4—6,
7— 5, 7—5. Tot ea a reușit să ciștige 
și finala, spre surprinderea generală, 
dispunînd de italianca Bassi cu 6—0 
3—6 6—0.

lată rezultatele celorlalte întîlniri: 
dublu bărbați, finala: Iacobini, Bonetti 
(I.)—Viziru, Bardan (R.) 6—2, 2—6,
6—4,6—2. Dublu femei, finala: Bassi, 
Cerri (I.)—Brosman, Rorbek (U.) 
6—2, 6—2. Dublu mixt, semifinale: 
Bassi, Bonetti (1.)—Brosman (U.). 
Viziru (R.) 6—3, 6—2; Cerri Iaco
bini (I.)—Rorbek, Lenard (U.) 6—1, 
3—6, 6—1; finala: Bassi. Bonetti— 
Cerri, Iacobini 6—3, 6—1. 

au terminat pînă la urmă învingători 
cu un avantaj de 30 puncte.

Iată rezultatele înregistrate în ul
tima zi:

FEMEI

ÎNĂLȚIME: 1. Iolanda Balaș (Rom.) 
1,65 m. 2. Abadjieva (Bulg.) 1,60 in. 
— nou record bulgar — 3. Stapole- 
vic (lug.) 1.60 m. 4. Jug (lug.) 
1,50 m.; 5. Berkova (Bulg.) 1,45 m.;
6. Mayer (Rom.) 1,45 80 m. g.:
1. Babovic (lug.) 11,7 sec.; 2. Șer- 
ban (Rom.) 11,8 sec.; 3. Berkova 
(Bulg.) 11,9 sec.; 4. Manea (Rom.) 
12,1 sec.; 5. Reinhold (lug.) 12,3 
sec.; 6. Ilceva (Bulg.) 12,5 sec. Dintr-o 
greșeală a organizatorilor pe pistă 
nu au fost puse decît 7 garduri. In 
mod normal cursa trebuia realer- 
gată, însă în cele din urmă s-a ho- 
tărît să rămînă valabile rezultatele 
obținute.

SULIȚA: 1. Maria Diți (Rom.)
52,14 m. — nou record al R.P.R.,— 
vechiul record Maria Diți 50,80 m.; 2. 
Kalusevici (lug.) 45,52 m.; 3. Mi-
cloș (Rom.) 43,73 m.; 4. Perovici
(lug.) 43,35 m.; 5. Baltacova
(Bulg.) 41,79 m.; 6. Arsova (Bulg.) 
40.80 m.

4x100 m.: 1. Romînia (Sicoe, Ben- 
diu, Luță, Ruse) 48,7 sec.; 2. Iu
goslavia 49 0 sec.; 3. Bulgaria 48.8 
sec.

PENTATLON: 1. Stamejcic (lug.) 
4.176 p.; 2. Dragomirescu (Rom.) 
3.761 p.; 3. Kirilova (Bulg.) 3.697 p.;
4. Abadjieva (Bulg.) 3.687 p.; 5.
Pândele (Rom.) 3.595 p.; 6. Panic 
(lug.) 3.282 p.

BĂRBAȚI

DECATLON : 1. Slavkov (Bulg.)
5.940 p.; 2. Cemov (Bulg.) 5.491 p.;
3. Rotnic (lug.) 5 484 p.; 4. Marselov 
(lug.) 5.293 p.; 5. Dincă (Rom.) 
4.912 p.; 6. Trițis (Grecia) 4.842 p. 
Cel de al doilea concurent romîn, P. 
Zîmbreșteanu a clacat la încălzirea 
pentru cursa de 110 m. garduri și a 
abandonai

200 m.: 1. Bîcivarov (Bulg.) 21,4 
sec.; 2. Georgeopoulos (Grecia) 21,6 
sec.; 3. Kolev (Bulg.) 21,9 rec.; 4. 
Măgdaș (Rom.) 21,9 sec.; 5. Pecelj 
(lug.) 22.2 sec.; 6. Petrovici (lug.) 
22,9 sec.

400 m.: 1. Wiesenmayer (Rom.) 
48,8 sec.: 2. Gruici (lug.) 49,2 sec.; 
3. Sudrigean (Rom.) 49,7 sec.; 4. 
Sarici (lug.) 50,0 sec.; 5. Kormalis 
(Grecia) 50,1 sec.: 6. Matkanidis
(Grecia) 502 sec.

110 m. g. : 1. Lorger (lug.) 14,6 
sec.; 2. Kaburov (Bulg.) 14,8 sec.; 
3. Petrusici (lug.) 15,3 sec.; 4. Ar
deleanu (Rom.) 15,3 sec.; 5. Kam
badelis (Grecia) 15,4 sec.; 6. Ursac 
(Rom.) 16,0 sec.

5.000 m.: 1. Mugosa (lug.) 14:35,2;
2. Papavasiliou (Grecia) 14:37,4; 3- 
Mihalic (lug.) 14:38,6; 4. Lastarides 
(Grecia) 14:47,4; 5. Vucikov (Bulg.) 
14:50,4; 6. Barcev (Bulg.) 14:56,2. 
Concurenții romîni Moscovici și 
Strzelbiski au ocupat locurile 7 și 8.

MARATON: 1. Skrinjar (lug.) 2h 
41:37,0; 2. Stoianovici (lug.) 2h 
42:10,0; 3. Dinu Cristea (Rom.) 2h 
54:08,4; 4. Penev (Bulg.) 2h 56:00,4;
5. Canciov (Bulg.) 3h 06:16,0; 6. 
Ahmet Suliman (Rom.) 3h 08:51.6.

DISC: 1. Kunadis (Grecia) 52,34 
m. — record balcanic; — 2. Artarski 
(Bulg.) 50 96 m. 3. Milev (Bulg.) 
50 84 m.; 4. Radosevici (lug.) 50,79 
m.; 5. Krivokapic (lug.) 49 57 m.; 6. 
Manolescu (Rom.) 49.38 m

TRIPLUSALT: 1. Gurgușinov
(Bulg.) 15,35 m.; 2. Katarinski
(Bulg.) 14 82 m.; 3. Mircea Stein 
(Rom.) 14 80 m.; 4. Josici (lug.) 14,64 
m.; 5. Milovanovici (lug.) 14,54 m. 
6 Kunrtudis (Grecia) 14,41 m.

PRĂJINA: 1. Roubanis (Grecia)
4 45 m.; 2. Leseci (lug.) 4 20 m.; 3. 
Efstatiadis (Grecia) 4.20 m.; 4. Lusek 
(lug.) 4.20 m.; 5. Szabo (Rom.) 
4 20 m.; 6. Hlebarov (Bulg.) 4,10 m.

4x400 m.: 1. Iugoslavia (Sarici, 
Arimpijevici, Sapelovici. Gruici) 
3:212; 2. Romînia (Enache, SaveL 
Sudrigean. Wiesenmayer) 3:21,5; 3
Grecia 3:23,3; 4. Bulgaria 3:25,7.

CLASAMENTELE GENERALE:

Bărbați: 1. Iugoslavia 147 p.; 2.
Romînia 117 p.; 3. Grecia 112 p.; 4. 
Bulgaria 110 p.

Femei : 1. Romînia 92 p.; 2. Iu
goslavia 78 p.; 3. Bulgaria 69 p.; 4- 
Grecia 1 p.

Surprize în campionate» 
de atletism ale li.R.S.sl

MOSCOVA (Agerpres). — M
Ziua a treia a campionatelor union^H 

de atletism care se desfășoară pe 
dionul „V. I. Lenin“ din Mcscova, ■ 
adus noi surprize. In proba de 200 H| 
bărbați recordmanul unional Ardali^H 
Ignatiev a ocupat abia locul patru, 
Iul de campion fiind cucerit de Leoi^B 
Barteniev cronometrat cu 21”3/10. 
fost urmat de Iuri Konovalov 21”3^B 
și Piaskeev 21”5/1O. gS

Cunoscutul atlet Iuri Lituev, con^H 
derat drept unul din „veteranii** at^H 
tismului sovietic, a devenit din n^K 
campion unional în proba de 400 B|| 
garduri pe care a ciștigat-o în tim^H 
de 51”5/10. La săritura în lungime IțM 
Ter-Ovanesian s-a clasat pe primul 
cu performanța de 7,57 m. pi

Proba feminină de aruncarea suli^H 
a avut un epilog neprevăzut. In 
ce spectatorii se așteptau să vadă înv^B 
gătoare pe Inesa Iaunzeme (campioaM 
olimpică) sau Alexandra Ciudina (ca^H 
pioana unională de anul trecut) vicBB 
ria a revenit recordmanei mondiale H 
proba de aruncarea... greutății GaliM 
Zîbina. Rezultatul obținut — 54,81 m^B 
constituie cea dc-a doua performaiM 
mondială a anului ia această probă, ■g 
schimb la proba ei favorită — arunt» 
rea greutății, desfășurată cu o zi înaîiH 
—Zîbina a ocupat locul doi. M

Tin ara sportivă din Gorm* Gali» 
Bîstrova a cucerit o nouă medalie Kg 
aur de data aceasta în proba de ^0 ■ 
garduri pe care a ciștigat-o cu timp» 
de 1G”8/1O, unul dintre cele maâ bu» 
rezultate înregistrate anul acesta H 
lume. H

Duminică s-au desfășurat u.Jtim< 
probe, dînd următorii ciștigătoi 
3.000 m. ob : Rîșkin 8:40,4; prăjini 
Bulatov 4,50 m. ; 400 m. M'ikolski 4* 
1500m. : Pipine 3:46,8

DE PESTE HOTARE
© Sîmbata 24 august a fost relu 

campionatul primei ligi profesioniste 
fotbal din Anglia. Cele 22 de echi 
participante au susținut jocuri și 
cursul săptămînii, sîmbăta trecută avi 
loc cea de a treia etapă. Iată rezt 
țațele: Arsenal — Luton Town 2- 
Aston Villa — Everton 0—1, Bolton 
Blakpocl 3—0, Burnley — West Broi 
wich Albion 2—2, Chelsea — Birmi 
gham 5—1, Leeds U. — Leicester 2- 
Manchester United — Manchester Ci 
4*—1, Newcastle U. — Totenham H< 
spurs 3—1, Preston North End — Poi 
smouth: 4—0, Sheffield Wednesday 
Nottingham Forrest 1—-2, Wolwerham 
ton Wanderes — Sunderland 5—0. 
clasament, conducerea a fost luată < 
campioana ediției trecute, Manchest 
United, care a ciștigat toate cele ti 
jocuri susținute pînă acum. Ea es 
urmată de Arsenal și proaspăta prorn 
vată Nottingham Forrest, care au cî 
5 puncte.

• Cea de-a 9-a etapă a turului cicli 
al Poloniei desfășurată între localități 
Tarnow—Radom (1£6 km) a fost cîy 
gata de Paradowski în 5h.33’36”. El 
fost urmat de Wisniewski — 5h.33’45” 
Krolikowski — același timp.

In clasamentul generai primul loc co 
tinuă să fie deținut de Kaminski < 
46h.l3’05”.

• Echipa feminină de șah a Uniun 
Sovietiee a plecat în cursul zilei de v 
neri spre Olanda pentu a participa 1 
campionatele mondiale feminine d 
șah. Din echipă fac parte campioat 
mondială, maestra internațională Olj 
Rubțova și campioana unioMală, ma 
stra internațională — Kira Zvorîkir 
Campionatele mondiale feminine de ș 
pe echipe vor începe pe 2 septembr 
în localitatea Ommen.

® Echipa selecționată secundă c 
fotbal a R.P. Chineze și-a încheiat '. 
30 august turneul pe care l-a într< 
prins în Afganistan. In ultimul me 
fotbaliștii chinezi au jucat cu echij 
Ministerului Educației din Afganists 
obținînd victoria cu scorul de 5—0.

• Echipa Dinamo Moscova contini 
să conducă în clasamentul campâon; 
tului unional de fotbal. La 30 augu 
dinamoviștii au jucat cu echipa Aripi. 
Sovietelor Kuibîșev terminînd învingi 
tori cu categoricul scor de 6—0. Dim 
mo Moscova are în prezent 21 pune: 
din 26 posibile. Locul doi este ocup: 
de Spartak Moscova cu 19 puncte dl 
30 posibile.
• Franța — islanda 5-1 (preliminaria 

campionatului mondial). Dinamo Kîe 
— Nice 1-0.

Campionatul europei 
de canoiai academie

(Urmare din pag. I-a)

locuri în celelalte probe: 4+1: 1. Gel 
mania 6.35.5; 2. U.R.S.S. 6.37.5; ! 
Elveția 6 42.1; 4. Suedia 5. Danemai 
ca 6. Olanda. SIMPLU: 1. Mc. Kesi 
zie (Australia} 7.02.9; 2. von Ferse 
(Germania) 7.05 5; 3. Ivano
(U.R.S.S.) 7.07.2; 4. Rabeder (Au: 
tria) 7.14.6; 5. Kocerka (Pol) 7.20.! 
6 Vlasici (IugȚ 7 26.4 DUBLI 
VISLE: 1. U.R.S.S. 6.37.0; 2. Gernw 
nia 6.41.8; 3. Belgia 6,42.5; 4. Elveți 
5 Iugoslavia 6 Italia. 8+1: 1. Mali 
5.54.3; 2. U.R.S.S. 5.57.3; 3. Cehoslr 
vacia 5.58.3; 4. Germania 5. Ungari
6. Olanda.

In clasamentul pe națiuni, dotat c 
Cupa Glandaz, locul I îl ocupă Ge 
mania cu 43 p., urmată de U.R.S.Î 
(40 p.). Italia (14 p.Ț, ROMINE 
(13 pj. Elveția (9 p.} Austria ' 
Cehoslovacia (cîte 8 p.ț etc. etc.
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