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20.000 spectatori au urmărit cu un viu interes ultimele 
intreceri ale concursului hipic international de la București

Întrecerile internaționale <le călii- 
au atras în ultimele două zile un 

măr record de spectatori (peste 
'.(MX)). Mulți dintre aceștia s-au 
/edit a ti pasionați ai probelor de 
•saj. Astfel, deși a fost programată 

o orii matinală, proba de dresaj 
impic, dc^’.-ișiir.'i’lă sîmbătă dinii-

L-a urmat în clasament, la o mică 
d’ferență de puncte (1.257), călă
rețul romîn N. Mlfialcea pe calul Cor 
vin. Pe locurile următoare s-au cla
sat în ordine: N. Marcoci (R.P.R.) 
pe Koheilau cu 1.148 puncte, D. Pru- 
zinsky (C S R ), pe 1 'w-' 'noge cu

(Rec. Buc.) pe Dragoslava, timp 
50”4 ; fete — Nely Soltiș (C.T. Buc.) 
pe Ropot, timp 29 ”6.

o de . t.e.uț acest obstacol, Manfred 
cetit Premiul învingătorilor.

Nietschmann (R.D.G ) a 
(Foto: 1. MIHAICA)

„Cupa Prieteniei" a luat drumul 
spre Varșovia

Cine ar fi crezut că după evidenta 
superioritate manifestată de călăreții 
romîwi, în majoritatea probelor de ob
stacole, „Clipa Prieteniei", cu care a 
fost dotată proba pe echipe, va lua 
pînă la urmă drumul Varșoviei. Și 
totuși, așa s-au petrecut lucrurile 
sîmbătă după-amiază, cînd dovedind 
o omogenitate demnă de toată lauda, 
echipa R. P. Polone, alcătuită din 
Jerzy Grabowski pe Demagog 11, Ma
rian Babirecki pe Espresja, Marian 
Kowalczyk pe Pregor și Wladislaw 
Byszewski pe Dukat, a stabilit cel 
mai bun rezultat (28 puncte), cuce
rind astfel mult invidiatul trofeu.

Lipsite de aportul călărețului Al. 
Longo, accidentat în proba de obsta
cole nenumerotate și cu C. Vlad în 
formația secundă (accidentat și el 
însă mai puțin grav) cele două echipe

OCTAVIAN GÎNGU '
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Odată cu întrecerile finale de la 
lupte clasice, desfășurate sîmbătă sea
ra, competiția internațională „Trofeul 
orașelor țărilor balcanice" a luat 
siîrșit.

Timp de trei zile sportivii din R. P. 
Romînă, R. P. Bulgaria și R. P. F. 
Iugoslavia au luptat cu dîrzenie pen
tru cucerirea trofeului și, mai ales, 
a titlului de campioni balcanici (tre
buie să menționăm că la cererea Fe
derației romîne de-lupte, forul interna
țional de specialitate a aprobat de 
cernarea titlului de campioni bal
canici cîștigătorilor medaliilor de aur 
din cadrul „Trofeului orașelor țărilor 
balcanice").

Iubitorii sportului luptelor care au 
urmărit întrecerile finale de sîmbătă 
seara, au aplaudat îndelung și cu 
căldură pe luptătorii romîni. In me
ciuri deosebit de disputate, cu adver
sari puternici și tehnici, sportivii noș
tri au avut o comportare remarcabilă.

Drapelul de stat al R. P. Romîne 
a fost ridicat de trei ori, iar pe po
diumul învingătorilor au urcat pe 
rînd sportivii G. SZABAD, I. CER
NEA și V. BULARCA, cîștigători ai 
medaliilor de aur și ai titlurilor de 
campioni balcanici. Victoriile pe care 
le-au obținut au contribuit ca în 
clasamentul pe națiuni țara noastră 
să ocupe locul I șt să fie cîștigă- 
toarea trofeului pus în joc. De altfel, 
întreaga echipă de la clasice a luptat 
cu multa dragoste pentru culorile 
patriei.

Sportivii din R. P. Bulgaria au oh- 
ținut de asemenea trei titluri bal
canice prin D. Petrov (62 kg.), A. 
Arghirov (67 kg.) și Sirakov (87 kg.). 
Celelalte două medalii de aur, de
cernate luptătorilor de la clasice au 
fost cucerite de sportivii din R.P.F, 
Iugoslavia : Simici și Baksai

In total, luptătorii romîni au ob
ținut în această competiție (la lupte 
clasice și libere) șase medalii de aur 
și titluri de campioni balcanici, nouă 
medalii de argint și una de bronz.

In total, deci, 16 medalii. Sportivii j 
btflgari au obținut opt medalii dai1 
aur, patru de argint și patru de bronz, 
iar sportivii din R.P.F. Iugoslavia, au 
obținut două medalii de aur, trei da 
argint și cinci de bronz.

lată acuni rezultatele finale de la 
clasice: cat. 52 kg.: G. Szăbad 
(R.P.R.), mai tehnic și mai rapid in
acțiuni, se impune încă din primele-. 
minute șj după un meci fruntaș, viu 
disputat, cîștjigă la puncte întrece 

rea cu Velkov (R.P.B.); cat. kg.: 
Stamenov (R.P.B.) după un meci, 
fără istoric cu Dora (R.P.F.I.), cîș- 
tigă prin tuș în primele minute;. 
cat. 62 kg.: D. Petrov (R.P.B.) cîș- 
tigă la puncte întîlnirea cu P. Po
pescu (R.P.R.). Luptătorul romîn s-a 
comportat slab. A fost lipsit de orien
tare tactică în fața unui adversar 
egal; cat. 67 kg.: G. Dumitra; 
(R.P.R.) a muncit foarte mult în pris
mele șase minute, făcînd față cu suc-- 
ces unui adversar mai bun din punct; 
de vedere tehnic. El a terminat în— 
tîlnirea cu A. Arghirov (R.P.B.) lat 
egalitate. Dar cum, la un concurs, 
internațional nu există decizia d®'- 

meci egal, luptătorul bulgar, fiind 
mai ușor a cîștigat la puncte ; cat.
73 kg.: V. Bularca (R.P.R.) a fost, 
cel mai bun dintre luptătorii noștri. 
Spectatorii au aplaudat îndelung fru
moasele și reușitele acțiuni tehnice pe 
care le-a întreprins cu foarte mult cu
raj. El a știut să se apere foarte bine și 
printr-o acțiune tehnică reușită a acu
mulat avantajul necesar pentru S cîș— 
tiga la puncte întîlnirea cu Horvath 
(R.P.F'.I.) : cat. 79 kg.: M. Belușica 
(R.P.R.) a muncit foarte mult, reu
șind să facă meci egal cu sportivul 
bulgar D. Șeinov. Fiind însă mai -grea 
la cîntar, întrecerea a revenit ta. 

puncte lui Șeinov; cat. 87 kg.? G—

V. GODESCU
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ița, s-a bucurat de prezența unui 
blic numeros care a aplaudat cu 
dură pe concurență înscriși în a- 
îstă probă. Reprezentantul țării 
astre, Gheorghe Teodorescu, a făcut 
i nou dovada bunei sale pregătiri, 
ierind pe calul Palatin (care încă 
mai resimțea după accidentul su

it) primul loc cu 1.263 puncte.

1.132 puncte și din nou Mihalcea, pe 
Mihnea, cu 1.130 puncte.

Tot sîmbătă dimineața au avut Ioc 
și probele naționale de obstacole re
zervate piticilor, juniorilor și fetelor. 
Acestea au fost cîștigate de urmă
torii : pitici — Mihaela Rădulescu 
(C.T. Buc.) pe Ghidran, în timpul de 
48’7; juniori — Vladimir Ghițescu

După primele 2 etape

Gabriel Moiceanu si Dinamo I li dori’.
în Turul ciclist al R. P. R

Buletinul campionatelor internaționale
le atletism ale R. P. R.
® Federația de atletism a Iugosla- 
:i a comunicat lotul pe care-1 va de- 
isa la București în vederea canipio- 
telor internaționale de atletism ale 
’.R. Lotul cuprinde pe : Srdjan 
vie (200 ni), Sitno Vazic (1.500 m), 
wko Subotic (5.000 in), Radoslav 
sic (triplu), Leon Lukman (prăjină), 
esimir Racic (ciocan), Draga Sia
jele (80 m garduri și lungime), Mi
ta Usenik și Marija Rădosavljevic 
rentate), Djurdja Borovec (disc).
» Cinci dintre cei mai valoroși atleți 
ci vor participa la cea de a Xl-a 
iție a campionatelor internaționale, 
te vorba de: alergătorul de 800 m 
'Cak, sprinterul t’ordanidis și sărito- 

Akgun (lungime), Sahiner (înăl- 
îe), Pagda (triplu salt).

• Republica Democrată Germană va 
fi reprezentată în întrecerile de la 
București de un iot remarcabil de atleți 
și atlete: Sigismund Kostulski și Det
lef Riede (100 și 200 in), Gottfried 
Klimbt (400 ruj, Eberhard Kuchler 
(800 m), Klaus Richtzenhaim (800 și 
1.500 mj, Heinz Auga (lungime), Man
fred Preussger și Peter Lau/er (prăjină), 
Horst Hiilmer (110 ni g), Manfred 
Fischer (400 ni g), Libertus Starrier 
(1.500 și 5.000 ni) și Barbara Mayer 
(100, 200 și 400 ni), Hildrun Claus 
(lungime), Johanna L.iittge (greutate), 
Doris Milller și Irina Schuch (disc).

® Ultima zi a întrecerilor, luni 15 
septembrie, va fi transmisă de studioul 
de televiziune.

Sîmbătă la ora 12 __ 1 1. «...
festiv în Turul ciclist al R.P.R. 55 de rutieri, reprezentînd cluburi și colective 
sportive din București, Ploești și Orașul Stalin, s-au aliniat la start în aș
teptarea semnalului de plecare. Tovarășul Ștefan Voicu, președintele Fede
rației Romîne de Ciclism, le-a urat succes.
După două etape clasamentele ge

nerale nu au căpătat încă o formă 
stabilă care să dea specialiștilor o 
bază solidă de discuții. Conduc Ga
briel Moiceanu și Dinamo I grație 
acțiunii întreprinse de ciclistul dina- 
movist în finalul etapei a doua. EI 
a adus echipei un beneficiu de 15 
secunde (care a anulat handicapul 
din prima etapă) și a preluat, dato
rită bonificației de 
pei, tricoul galben.

a avut loc în Piața Universității din Capitală startul

după ieșirea din Mărășești. Imediat 
sc produce o nouă tentativă. Din 
pluton se desprind pe rînd Hora, 
Stepanian, Calcișcă, Nuță, Crăciun, 
Slobozcanu și Văsîi. La Adjud ei au 
un avans de 1 min. 50. Se rulează 
însă monoton. După cîțiva kilometri 

i octmne eșuează. Urmează

cîștigător al eta-

cu bonificație 5:39,18)*5:40,18 (timp < ’ ’" . D
urmat de D. Cilodca 5:40,31 (thiip cu ■ 
bonificație 5:40,01), I. Hora
I. Stan, M. Voinca, V. Dobrescu, I._ 
Constantinescu, St. Poreceanu, C. Du
mitru, R. Schuster și încă alți 18 a- 
lergători printre care și D. Munteanu, . 
toți în același timp cu I. Hora. Eta
pa a fost cîștigată de Dinamo 1 cu 
17 h 01’24”. '

Clasamentul general 
după primele doua etape: 
ceanu (Din. 1) 10:56,51;

ia) in-57.29:

individual
1. O. Moi-

2. D. Mun-
3. D. Glo-

ui lonescu înMior în concursul miernaiîonii 
ce pentatlon mucro de la sofia

Pe echipe, R. P. Bulgaria 11.431 p., R. P. Romînă 10.681 p.
Sofia 7 (prin telefon) — Duminică, 
dată cu desfășurarea probei de 

>s, a luat sfîrșit prima întîlnire in- 
națională de pentatlon modern 
ître echipele R. P. Romîne și R. P. 
ilgar.ia. Sîmbătă, sportivii celor două 
■j și-au disputat întrecerea de înot 
o distanță de 300 m liber. Penta- 

■niștii romîni s-au comportat exce- 
it. ocupînd primele trei locuri. A 
tigat LichiardPpol (4:03,6) cu 985 
urmat de coechipierii săi Dan Io- 

scti și Stoeneșcu.
In proba de cros, gazdele au făcut 

posibilul să mențină avantajul în 
recerea pe echipe, deoarece în cea 
iividuală Dan Ionescti era (practic) 
posibil de ajuns. Din nou Lichiar- 
pol s-a clasat pe primul loc, par- 
rgînd cei 4 km. în 15:21,0 și acu- 
îlînd 937 puncte. L-au urmat Kos- 
/ — 904 p.t Petrov și Nikoigv •—

871 p., Stoeneșcu și Manciu — 739, 
Dan lonescu — 733 p.

In felul acesta Dan lonescu a ob
ținut victoria în clasamentul general 
individual, cu 4.318 puncte. Pe locul 
II s-a clasat Petrov cu 4.016 p. ur
mat de Kostov 3.954 p., Nikolov 3.796 
p., Stoeneșcu 3.744. Lichiardopol 
3.242 p. și Manciu 2.859 p. Pe echipe 
R. P. Bulgaria a Scumulat 11.431 p.. 
R. P. Romînă 10.689 p.

Competiția s-a desfășurat la un 
bun nivel sportiv și a scos în evi
dență excelenta valoare a campionului 
romîn Dan lonescu. Din păcate, ar
bitrajul a -vut unele scăpări mai ales 
în ultima probă, cea de cros, care 
însă nu a influențat rezultatul final 
al întrecerii.

TOMA HR1STOV 
__ ^respondent

D. MUNTEANU 
CÎȘTIGĂTORI IN

De-a lungul celor 
nici etape București—Focșani, cicliș
tii au avut de înfruntat aproape tot 
timpul un vînt puternic din față. Prin 
Buzău primul trece D. Munteanu ur
mat de I. Constantincscu și Braharu. 
Ei se află într-un pluton de alergă
tori care au evadat și în care mai 
sînt Șelarii, Gane, Glodea, Istrate, 
Gh. Ăloiceanu și M. Voinea. Alura 
fugarilor crește și acest lucru creează 
animație în pluton. Grupul masiv al 
urmăritorilor se fragmentează. După 
15 km. de vînătoare, fugarii sînt 
prinși de un pluton format din 18 ci
cliști. Prin Rimnicu Sărat primul tre
ce Schuster urmat de I Vasile, D. 
Munteanu și I. Constantinescu. Pînă 
la Focșani grupul acesta este ajuns, 
însă Munteanu cu un efort de voință 
demn de laudă își menține tir. avans 
de cîteva secunde și trece primul li
nia de sosire, lată clasamentul: 1. 
D. Munteanu (Victoria) 5 h 17’56” 
(timp cu bonificație 5:16,56); 2. G. 
Moiceanu 5:18,03 (timp cu bonifica
ție 5:17,33); 3. A. Șelarii 5:18.03. In 
același timp cu Șeîaru au mai sosit

h 
I

ȘI VICTORIA 
PRIMA ETAPA

177 km. ai pri-

23 de alergători. Echipa Victoria 
ocupat primul loc în etapă cu 15 
54’02” urmată de Ci____ "K ‘
și Progresul.

Dinamo I, C.C.A.

ȘI ECHIPA SA 
ETAPA A DOUA

G. MOICEANU
LIDERI DUPĂ

Etapa Focșani-Bicaz a măsurat 190 
km. Chiar după plecare D. ÎWuntea- 
nu, Slobozeanu, Stepanian și A. Șe
laru evadează. Ei sînt prinși abia

i

la startul festiv , dinAspect. de Piața l iuc>ersitalii al Turului ciclist al 
R.P.R.

cea mai aproape de 
aceea întreprinsă de

reu-
Bra-

altele însă 
șită a fost 
haru, D. Munteanu, G. Moiceanu, Do
brescu, Anghelescu, Niculescu și Ma
tei. Cu 25 kilometri înainte de Bi- 
caz înregistrăm surprinzătorul aban
don al lui Gh. Șerban (criză de fi
cat), unul dintre alergătorii de bază 
a! echipei C.C.A. Sprintul de la Ba
cău îl cîștigă D. Munteanu. La 3 
min. 15 sec. trece grosul plutonului. 
Din grupul fugarilor rămîn' Niculescu 
și Matei care nu rezistă tempoului. 
Pe drumul spre Piatra Neamț fugarii 
încep treptat să încetinească rulajul 
și astfel după Piatra Neamț ei sînt 
ajunși mai întîi de C. Moiceanu, I. 
Vasile și A,. Șelaru și apoi de tot 
plutonul. Tnâjnte de intrarea în Bicaz 
se desprind G. Moiceanu șt D. Mun
teanu. Acesta din urmă are însă o 
defecțiune mecanică și este obligat 
să rămînă și astfel G. Moiceanu so- 
sejle. primul fnjegistriijd -Tiguglțl sfe»..

dea (Rec.) 10:58,04; 4. V. Dobrescu: 
(CCA) 10:58,36; I. Stan (P.), M_ 
Voinea (D.), A. Șelaru (D.), I. Cons— 
tantinescu (P.), L. Zanoni (D.), Șt— 
Poreceanu (CCA), I. Braharu (Vo
ința), C. Dumitru (P), R. Kleiu 
(CCA), E. Mihăilă (P), R. Schuster- 
(D), I. Vasile (CCA), V. Mihnevicii 
(Regiunea Stalin), C. Datcu (Vic
toria), C. Istrate (Victoria), C. Moi-- 
ceanu (D) și C Tudose (C.C.A.), toțfț 
au același timp cu V. Dobrescu. Cla
sament general pe echipe: 1. Dina
mo I 32:55,26; 2. Victoria 32:55,41;: 
3. C.C.A. și Progresul același timp> 
cu Victoria.

Azi este zi de odihnă la Lacul Roșuu. 
Marți se desfășoară etapa a trefai 
contracronometru Tg. Mureș — Re
ghin — Tg. Mureș 50 km. 
miercuri etapa a patra Turda 
radea 185 km.

iatț*
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împotriva manifestărilor și atitudinilor 
nesănătoase pe terenurile de sport

Activitatea și poziția unui sportiv in mișcarea noastră sportivă nu se 
socotește numai după cum acesta joacă, după strădania pe care o depune 
într-o intilnire sau alta, după priceperea sa în disciplina respectivă, ci și 
după comportarea sa pe terenurile de sport. Sportivilor noștri — îndrumați 
și educați de partid — le este caracteristic înalta ținută morală, atitudinea 
demnă, disciplinată în întrecerea sportivă, puterea de frinare a unor senti
mente și porniri ce pot duce la atitudini nesănătoase, mai ales, atunci cînd 
o decizie sau un rezultat contravin părerilor lor sau a unor spectatori puși 
pe gîlceavă.

Trebuie să arătăm însă, că se mai găsesc unii sportivi și antrenori, 
care nu numai că nu au o comportare și o țintită morală demnă cu prile
jul diferitelor întilniri, dar se pretează la nerespectarea regulilor de disci
plină, la încălcarea grosolană a prevederilor regulamentare de 
joc. De pilda, cu ocazia meciului de polo Metalul Cluj — 
T.C.H. București, Arpad Sarkadi, antrenorul echipei clujene a pro
testat vehement împotriva unor decizii date de arbitru jocului, a avut 
o atitudine cu totul necorespunzătoare. Uitînd de sarcina sa de educator și 
îndrumător al sportivilor, el s-a făcut purtătorul nemulțumirilor nejustificate 
ale unor jucători din echipa ce o conducea, iar prin atitudinea sa protes
tatară a incitat o parte din publicul spectator.

Cu lotul condamnabilă este și comportarea boxerului David Oprișan 
[colectivul „Dunărea") care, în cadrul unei întilniri pugilistice dintre Fa
nil Constanța și Dunărea Brăila, a părăsit ringul înaintea anunțării deci
sei, 4a plecare insu'.tind arbitrul. Această comportare nedemnă a siîrnlt pe 
bună dreptate indignarea legitimă a spectatorilor, care au protestai energic, 
cerîad chemarea la ordine a boxerului respectiv. Trebuie să mai subliniem 
in pkis faptul că antrenorul boxerului în cauză n-a intervenit pentru a re
aduce pe înfumuratul și indisciplina tul sportiv la realitate, că n-a luat 
poziție fermă atunci cînd arbitrul a fost insultat. Atitudinea huliganică a 
boxerului David Oprișan reflectă o stare de Iticruri nesănătoase în cadrul 
colectivului Dunărea Brăila, pentru lichidarea căreia trebuie luate măsuri 
corespunzătoare.

Am subliniat doar două cazuri privind comportarea nedemnă a unor 
sportivi, două cazuri care, din păcate, arată că mai sînt încă cluburi și 
colective sportive imite educația comunistă și disciplina nu constituie o pre
ocupare plină de grijă și arată că m această direcție nu s-a făcut totul.

Este necesar, de aceea, ca în mod permanent conducerile cluburilor și 
colectivelor sportive, în special antrenorii — tocmai cei care se află majori
tatea timpului în mijlocul sportivilor — să acorde o mai mare atenție în
tăririi educației comuniste, urmăririi comportării sportivilor pe teren.

Actele bruiate la care se dedau unii jucători, lovirea cu intenție a ad
versarului, atitudinea protestatară, refuzul de a juca, insultele aduse coe
chipierilor, antrenorilor sau arbitrilor sînt manifestări huliganice și împo
triva lor trebuie luptat fără de cruțare. Ele oglindesc o stare de înapoiere 
în ceea ce privește nivelul conștiinței la unii sportivi, pătrunderea în ac
tivitatea acestora a unor lucruri proprii concepției, vieții și ideologiei cla
selor exploatatoare.

Sportivii noștri trebuie să cunoască faptul că printre spectatori se mai 
găsesc și elemente înrăite, care deseori așteaptă momentul prielnic spre a 
arăta cu degetul pe unii sportivi, pentru a ponegri și defăima mișcarea 
noastră sportivă. De asemenea, sportivii trebuie să aibă în vedere un lucru 
elementar, și anume că activitatea lor este urmărită cu mult interes de 
popor, că acesta cere din partea sportivilor să-l reprezinte peste tot și în 
toate ocaziile cu cinstea cuvenită.

V. GR.

La Cluj, frumoase^succese ale tinerilor noștri atleți

R.P.R.—R.P.F. Iugoslavia 104-96 (la tineret)
R.P.R.—R.P.F. Iugoslavia 70-36 (la junioare)

ÎNCEPU
IN CELE TREI

Primele jocuri oficiale de handbal 
he-ait prilejuit două constatări îmbu
curătoare. Prima dintre ele este în 
legătură cu disciplina. In cea mai 
mare parte a partidelor jucate ieri, 
arbitrii au avut de sancționat foarte 
puține abateri disciplinare. In general, 
meciurile — deși unele dintre ele a- 
prig disputate — s-au desfășurat în 
limitele sportivității, ceea ce înseam
nă că munca educativă în cadrul co
lectivelor sportive s-a îmbunătățit 
simțitor.

A doua constatare este legată de 
pregătirea echipelor. Cu cîteva ex
cepții (Petrc'u! Ploeștî — masculin 
cat. A, Măgura Codlei —- feminin, 
cat. A, Victoria Bacău, Voința Sighi
șoara — masculin cat. B), formațiile 
participante la cefe trei campionate 
republicane de handbal s-au arătat 
bine pregătite, cu loturi omogene 
(deși au fost introduse muite ele
mente tinere), cu preocupări ofensive.

Și acum, cîteva scurte comentarii și 
rezultatele tehnice înregistrate în 
prima etapă a celor trei campionate:

MASCULIN, CATEGORIA A — 
C..C.A. București — Chimia Făgăraș 
12-11 (7-7). A fost un joc foarte dis
putat Abia In min. 46 echipa bucu- 
reșteană a reușit să ia un avans de două 
goluri (10-8), pentru ca puțin mai 
trrziu să conducă chiar cu 12-9. Cînd 
se părea că meciul este jucat și vic
toria echipei C.C.A. asigurată, oas
peții au avut o puternică revenire și 
n-a lipsit mtrft ca partida să se ter
mine la egalitate. Au marcat: Bul
garii (5), Că liman (4). Costache I, 
Lifigner II. Mărcii (C.C.A.), Mieskes 
(3), Chiiijdea (2), Schneider (2), 
Tischler ’ I (3), Graeff (Chimia). 
Dinamo București — Dinamo Or 
Stalin 16-14 (8-8). După un început 
egal, oaspeții au profitat de nume
roasele greșeli comise de' apărarea 
bucureștenilor și au luat uri avans de 
trei puncte (i3-10). Spre sfîrșit, ei 
au cedat însă inițiativa bucureștenilor. 
C.SfM.S. Iași — Rapid București 
10-14 (6-5). Ieșenii au decepționat 
prun jocul slab în apărare și prin fap
tul că majoritatea acțiunilor de atac 
an fost individuale. Oaspeții, supe
riori din toate punctele de vedere, 
ar, obținut o meritată victorie. 
jloința Sibiu — C.S.M. Reșița 13-11

T PROMIȚĂTOR
CAMPIONATE DE HANDBAL
(6-3). Un meci rapid, dinamic, cu 
faze frumoase, care a plăcut nume
roșilor spectatori. Ambele echipe s-au 
arătat bine pregătite. Au marcat: 
Schuler (6), Roth (2), Bota (2), 
Bretz (2), Kraus (Voința), Jochmann 
(7), Schutz (2), Ferenchutz (2) 
(C.S.M. Reșița). PetrolulPloeșii—Vic
toria Jimbolia 5-11(5-5). Lipsiți de o 
pregătire corespunzătoare, ploeștenii 
n-au rezistat decît o repriză. Oaspeții 
au cîștigat pe merit. Echipa lor a avut 
o pregătire fizică superioară, iar ac
țiunile de atac au depășit cu regulari
tate apărarea ploeșteaiiă, mai ales în 
repriza secundă. Au marcat: Cetini 
(3), Trifu. Danie’eanu (Petrdui), 
lost (3). Vranjar (3), Kolbus (2), 
Kruch (2), Gross (Victoria). Tehno- 
meial Timișoara — Știința Qmișoara 
12-15 (3-6). Derbiul timișorean a re
venit echipei studențești, care a prac- 
tivat un joc mai clar, mai omogen. 
Apărarea studenților s-a comportat 
bine, iar .atacul și-a organizat acțiu
nile în mare viteză. Echipa Tehno- 
metal a jucat tactic greșit, înghesu- 
ind jocul pe centru. Au marcat: Mo
ser (5). Vlad (4), Jude (3), Meit- 
liert (2), Silvcstrovici (Știința), Ja
cob (4), Sipoș (2), Michel (2), Kiss 
Tascli, Ehrenreich, Holerbach (Teh- 
nometal).

FEMININ. CATEGORIA A — 
Steagul roșu București — Măgura
Codlei 13-1 (5-0). Așa cum începuse 
meciul, se părea că spectatorilor le 
va fi oferită, o aprigă partidă de 
campionat. Pe măsură însă ce echipa 
bucureșteană a început să înscrie, la 
început la intervale mai rare, dar cu 
cît jocul se apropia de sfîrșit, într-un 
ritm din ce în ce mai accelerat, for
mația din Codlea a devenit o ...fi
gurantă pe teren. Și ce exemplu mai 
concludent poate fi dat, decît faptul 
că unicul gol al acestei echipe a fost 
marcat din lovitură de la 14 m. ! 
C.S.U. București — Știința Timișoara 
6-3 (3-0). Echipa timișoreană a înce
put jocul foarte timid, neceușind în 
prima repriză decît rareori să stră
pungă apărarea bucureșteană. După 
pauză, meciul a fost mai dinamic, 
dar bucureșiencele își asiguraseră un 
avantaj consistent, așa că partida 
s-a încheiat cu meritata lor victorie.
Au marcat: A. Niculescu (3), Jianu

CLUJ 7 (prin telefon). Ca și acum 
un an, la Novisad, echipele de tine
ret (la băieți) și de junioare (la fe- 
tg) 1 ale țării noastre au cîștigat în- 
tîlnirile atletice cu selecționatele 
R.P.F. Jugoslavia. Remarcabila com
portare a tinerilor: noștri aticii este 
ilustrată și prin cele 6 noi recorduri 
de junfori realizate în cursul întrece
rilor desfășurate ieri și azi pe sta
dionul ^.Gheorglie Gheorgliiu-Dej“. 
Oaspeții au stabilit de asemenea 5 
noi recorduri.

Iată rezultatele ,tehnice ale probe
lor, în ordinea desfășurării lor:

ZIUA I. 710 m.gît 1. Jurcă ’ (R) 
15,4; 2. Mil.ti.'j (I) 16,2; ,3. Stosces- 
cu (R) hi,3; Siniovîci (1) descalificat; 
100 m.b.: Ste’in (R) 10,8; 2. Kine
ses (R) 11,1; 3. Daailovici (1) 11,3; 
4. Srnovrsnyk (I) 11.3; 100 m.f.:
l. Maksai (R) 12,5; : 2. Kolenc (I)
12,6; 3. Ltiibei (I) 12,7; 4. Kineses
(R) 12,8; greutate b.: 1. Perneki 
(R) 15.08 m, NOU RECORD DE 
JUNIORI AL R.P.R. (vechiul record 
Perneki 14.99 m.); 2. Tomașovici (I) 
14,83 m.; 3. Krunici (I) 13,73 m.; 4. 
Rabinovici (R) 13,37 m; suliță f.: 1. 
Lindacher (R) 43,09 m.; 2. Bogdanov 
(I) 37,62 m.; 3. Wachsman (R) 32,65
m. ; 4. Uihazi (I) 29,51 m.; 400 m.b.:
1. Kovacs . (I) 50,2; 2. Nițu (R) 50,4;
3. Knafl (1) 50,5; 4. Corșatea (R) 
50.8; lungime f.: 1. Mihăiiescu (R) 
5,04 m.; 2. Olerth (R) 4,91 m.; 3. 
Sunerîci (I) 4,84. m.; 4. Komes (1) 
4,64 m.; 400 m.f.: 1. Klimen (R) 
61,0; 2. Herlea (R) 61,2; 3. Nude (I) 
63,5: 4. Vrdoliuk (I) 63,6; 1.500 m.:
l. Baraks (I) 4:01,8; 2. Span (I)
4:02,0: 3. Florea (R) 4:06,3; 4. Lupu 
(R) 4:08,5; disc f.: 1. Olimpia Cata
ramă (R) 42,33 m„ NOU RECORD 
DE JUNIOARE AL R.P.R. (vechiul 
record Cataramă 42,12 m.); 2. Gurăti 
(R) 33,00 m.; 3. Orlovici (I) 31,83
m. ; 4. Kaniszai (I) 30,43 m.; lungime 
b.: 1. Valeriu Jurcă (R) 7,09 m., 
NOU RECORD DE JUNIORI AL 
R.P.R. (vechiul record Sorin loan 
7,05 m.); 2. Popovschi (R) 6,92 m.;

(2), Coșug (C.S.LI. București), Funk, 
Oster, M. Bernatchi (Știința Timi
șoara), Constructorul Timișoara — 
Rapid București 6-5 (2-4). Partida 
dintre cele două debutante în campio
natul categoriei A a fost foarte inte
resantă. Ambele echipe au jucat bine 
cîte o repriză și victoria fonmației ti
mișorene se datorește în mare măsură 
faptului că atacantele au tras mat 
precis la poartă. Au marcat; Zatn- 
firache (3), Gotz (2), Sandu (Con
structorul), Drăghioi (4), Miclea (Ra
pid). Flamura roșie Sibiu — Progre
sul Orașul Stalin 11-7 (6-4). Meciul 
a fost rapid, cu muite șuturi la poar
tă, ceea ce a făcut ca să se remarce 
liniile de înaintare. In cea de a doua 
repriză Flamura roșie Sibiu a jucat 
mai hotărît și a obținut victoria. 
Gloria Sighișoara — Olimpia Bucu
rești 6-0 (ech'pa bucureșteană a fost 
suspendată prima etapă). Meciul lle- 
for Tg. Mureș — Record Mediaș a 
fost anunat.

MASCULIN. CATEGORIA B — 
Recolta Hulchiu. — Voința Sighișoa
ra 8-2 (3-0). Știința Galați — C.S.M. 
'Constanța 15-14 (5-7), Victoria Ba
cău — Dinamo Tg. Mureș 7-14 (4-7), 
Textila Cisnădie — I.C.Ă. Arad 10-9 
(5-6), Meciul Știința Cluj — Ba
lanța Sibiu a fost aminat.

Campionatul republican
de hochei

In seria I a campionatului repu
blican de hochei pe iarbă, etapa a 
doua a returului n-a provocat sur
prize decît sub aspectul scorului, mai 
sever decît era de așteptat, în meciul 
C.S.U. — C.S.A. 6. Diferența a fost 
creată atît de înaintarea studenților, 
care a combinat frumos și a tras 
foarte mult la poartă, cît și de... a- 
tacanții militari care au fost de o 
ineficacitate surprinzătoare. Rezultat: 
C.S.U. — C.S.A. 6 5-0 (2—0). In 
celelalte două partide desfășurate în 
Capitală, Constructorul București a 
învins, după un meci lipsit de inte
res, pe Voința Ploeșii cu 3—0 (0—0), 
iar Acvila București a întrecut pe Ful- I gerul Oltenița cu 3—0 (1—0). După 

3 Lcdici (I) 6,70 m.; 4. Balievfci (I) 
6,26 m.; ștajeta 4 X 100 m.b.: 1. 
R.P.R. (Stein, Kineses, Jfircă, Nitii) 
42,5 sec., NOU RECORD DE JUNf- 
ORI AL R.P.R. (vechiul record 42,6 
sec.); 2. Iugoslavia 42,8 sec., record 
de juniori egalat ăl R.P.F.!.; înălți
me b.: 1. Barovici (I) 1,91 m., nou 
record de juniori al R.P.F.I.; 2. Ma
rinescu (R) 1,85 ni., 3. Eugen Ducii 
(R) 1,85 m., RECORD DE JUNI
ORI CAT. 15—16 ani egalat; 4. Pu- 
celi (I) 1,75 m.

După prima zi: R.P.R. — R.P.F. 
Iugoslavia 4ti-37 (tineret).

R.P.R. — R.P.F. Iugoslavia 37-18 
(junioare).

ZIUA a II-A: 80 m.g.: 1. Padu
raru (R) 12,2; 2. Artz (R) 12,3; 3. 
Burgher (1) 12,8; 4. Nogradi (I)
13,2; ciocan: 1. Drăgtrieseu (R) 
54,43 m.; 2. Ledinek (I) 47,68 m.; 3. 
Krumicî (1) 42,32 m.; 4. Karoly (R) 
37,28 m.; 200 m.b.: 1. Mircea Stein 
(R) 21, 9 sec., NOU RECORD DE 
JUNIORI AL R.P.R. (vechiul record 
Ilarie Măgdaș 22,0 sec.); 2. Danilo- 

vici (I) 22, 6 sec.; 3. Zahaichievici 
(R) 22,8; 4. Smovrsnvk (I) 33,8; 
200 m^.: 1. Maksai (R) 25,6; 2. Dro- 
tlef (R) 26,4; 3. Lubei (I) 26,6; 4. 
Kolenc (1) 26,9; 400 m.g.: 1. Jurcă 
(R) 55,3; 2. Knafl (I) 56,2; 3. M.i- 
letici (I) 56,6: 4. Stoicescu (R)58,5; 
800 m.b.: 1. Narak:; (I) 1:56,4; 2. 
Berekszaszi (R) 1:56,8; 3. Marga
te (I) 1:57.8; 3. Stadecker (R)
1:58,9; disc b.: 1. Tomașovici (I)

20.000 spectatori au urmărit cu un viu 
interes ultimele întreceri ale concursului 

kipic internațional de la București
(Urmare din pag. 1)

cu care am participat au trebuit să 
se mulțumească cu locul 2 cucerit de 
echipa R.P.R. I (Bărbuceanu pe Ro
bot, Pinciu pe Nor, Timu pe Odo 
bești și Langa pe Machedon) cu re
zultatul de 39 pct. Locuț 3 a revenit 
reprezentativei R. D. Germane (E. 
Paries pe Patriot, H. Hartmann pe 
Horridoh, H. Wetdrter pe Flabicht și 
N. Nietschmann pe Norlens) cu 64 
puncte.

...Și o revanșă imediată
Rezultatul probei de obstacole-du- 

rată, desfășurată sînibătă în noctur
nă, a avut darul să consoleze atît 
pe concureuții romîni cît și pe entu
ziaștii spectatori care au rămas în 
tribune pînă aproape de iniez,ul nopț’i. 
La locul de premiere au fost pre- 
zenți de această dată, nu mai puțin 
de 9 concurenți romîni, dintre-,,care 
6 au ocupat primele locuri: 1. V. 
Pinciu pe Odor, 43 p. timp 2’01 ”8 ; 2. 
Gh. Anlohi pe Rubin, 43 p. 2’06”5:
3. V. Bărbuceanu pe Marsuh 42 p. 
2’03”0; 4. M. Timu pe Bimbo 42 p. 
2'04”0; 5. Gh. Langa pe Ropot il 
42 p. 2’05”0; 6. V. Bărbuceanu pe 
Brebenel 42 p. etc.

Ieri dimineață întrecerile au conti
nuat cu proba de obstacole viteză, la 
care au luat parte aproape 70 con
curenți. Proba s-a încheiat cu victoria 
pe deplin meritată a călărețului -polo
nez K. Kowalczik. lată ordinea prime
lor locuri: 1. Marian Kowalczik (R.P. 
Polonă) pe Mytridat (timp 1:09,3) ;
2. Helmut Weidner (R.D.G.) pe Fa
rina (timp 1:13,8); 3. Lazar Dacov 
(R.P.B.) pe Talc (timp 1:16,4); 4. 
Vasile Pinciu (R.P.R.) pe Matador 
(timp 1:16,8).

Proba de consolare, rezervată con- 
curenților care nu s-au clasat în Iriici

pe iarba
meritoria victorie obținută săptămîna 
trecută de Fulgerul Oltenița împotriva 
formației C.S.U. București, ne-am fi 
așteptat ca oaspeții să termine jocul 
la un scor mai «trhis. Din’d însă 
dovadă de insuficientă pregătire fi
zică, ei an opus o dîrză rezistență în 
primele 20 de minute, pentru ca după 
aceea să cedeze inițiativa și să piardă 
la scor. La Craiova, dinamoviștii lo
calnici au pierdut jocul la un punct 
diferență : Dinamo Craiova — Victoria 
București 2—3 (1—2).

Alte rezultate: Electrica Oradea — 
Constructorul Cluj (seria a doua) 

1 — 1 (0—I), Politehnica Orașul Sta
lin — Progresul Miercurea Ciuc (se
ria a treia)* 2—0 (1—0).

44,11 m.; 2. Perneki (R) 42,95 m.;
3. Drăgulescu (R) 41,06 ni.; 4. Ledîci
(I) 39,81 m.; 3000 m.: 1. Blagoșev (I) 
8;41,4, record de juniori al R.P.F.I.;
2. Dăndărău (R.) 8:42,8; 3. Lupu
(R.) 8:47,2; 4. Otașevici (I.) 9:12,0’ 
triplu salt: 1. Ciochină (R.) 14,71 
m. ; 2. Stein (R.) 14,54 m. ; 3. Milo’ 
șevici (I.) 14,05 ni. ; 4. Pticeli (I.) 
13,38 in.; 1.500 m. obst.: 1. Span 
(lug.)' 4:14,5, nou record de juniori 
al R.P.F.I. ; Florea (R.) 4:21,2; 3. 
Udovici (I.) 4:33,7; 4. Pagmdas (R.) 
4:47,2; greutate f.: 1. Stoica (R.) 
12,63 m. ; 2. Saucă (R.) 12,45 
oi.; 3. Komes (I.) 10,79 m. ;
4. Tukaci (I.) 10,15 nu; 'mulțime j.t
1. Olga Gere (T.) 1,61 ni. ; 2. Voro- 
neanu (R.) 1,54 m. — record perso
nal ; 3. Agodini. (1.) 1,48 m. ; 4. K- 
Giindisch (R.) 1,48 ni. ; prăjină:
1. Raiko (I.) 4,00 ni.; 2. Arapovici 
(1.) 3,90 m.; 3. Nicolau (R.) 3;50 
ni. ; 4. Savin (R.) 3,40 m.; suliță 
b. : 1. Wentzel (R.) 60,41 ni. : 2.
Dușțință (R.) 58,57 nu; 3. Kaci (1.) 
58,47 ni.; 4. Ltmciar (I.) 55,08 m. ; 
ștafeta 4x100 m. f.: 1. R.P.R. (Herta 
Gundisch, Crista Maksai, Aneliese 
Drotlef, Emese Kineses) 48,7 sec., 
NOU RECORD DE JUNIOARE AL 
R.P.R. (vechiul record 49,0 sec) ; 2. 
R.P.F. Iugoslavia 50,0 sec. ; ștafeta de 
4x400 m. b.: 1. R.P.F. Iugoslavia
(Danilovici, Knapfl, Piligram, Ko
vacs) 3:21,2; 2. R.P.R. (Ciobanii,
Nițu, Corșatea, Sandu) 3:24,2.

R. F1SCH 
coresp. regional

o probă în primele trei locuri, desfă
șurată ieri după amiază, a desemnat 
cîștigător pe Gheorghe Ghițuran 
(R.P.R.) pe calul Bambus (0 puncte, 
timp 1:05,7).

învingătorul învingătorilor: 
Manfred Nietschmann

Ultima probă a concursului, la tare 
au luat parte primii trei clasați în 
probele de obstacole, a reunit la start 
19 dintre concureuții cei mai buni. 
De această dată călărețul german M. 
Nietschmann, care pînă atunci ocupase 
mai multe locuri fruntașe în clasa
mentele diferitor probe, n-a mai scă
pat primul loc. El a reușit, pe calul 
Norlena, cea mai bună performar 
0 puncte timp 1:08,8. Au urmat 
ordine: M. Kovalczik pe Mytridat 0 p, 
timp 1:10,4, din nou Kovalczik pe ca
lul Pregor cu 0 p, timp 1:14,8 și Gh. 
Antoiii pe Mindir cu 0 p, timp 1:17,4.

Reprezentativa țării noastre 
a cîștigat „Trofeul orașelor 

țărilor balcanice" 
ia lupte clasice

(Urmare din pag. 1)

Popovici (R.P.R.) a opus o vie re
zistență campionului nioud'al Sirakov 
(R.P.B.) reușind -chiar unele acțiuni 
îndrăznețe, in cele din urmă el s 
fost totuși învins la puncte. Cat. grea. 
Djataev (R.P.B.) a fost învins prii 
tuș de Baksai (R.P.F.I.) un luptă
tor foarte bun din punct de. vederi 
teliuu'.

lată acum clasamentul individua 
lir/at pe categorii : cat. 52 kg.: 1
G. SZABAD (R.P.R.) — campioi
balcanic; 2. Velkov (R.P.B.); 3
Giuchici (R.P.F.I.); cat. 57 kg.: 1 
I. CERNEA (R.P.R.) — campion bal 
canic: 2. Dora (R.P.F.I.) ; 3- Stame 
nov (R.P.B.) ; cat. 62 kg.: 1. D 
PETROV (R.P.B.) — campion balca 
nic; 2. C. Popescu (R.P.R.): cai 
67 kg.: 1. A. ARGHIROV (R.P.B. 
— campion balcanic; 2. G. Dumitri 
(R.P.R.) ; 3. Pekov (R.P.F.I.) ; cai 
73 kg.: 1. V. BULARCA (R.P.R.) - 
campion balcanic; 2. Horvat
(R.P.F.I.); 3. Alexandrov (R.P.B.) 
cat. 79 kg.: I. S1MICI (R.P.F.I.) - 
campion balcanic; 2. M. Behisic
(R.P.R.); 3. D. Șeinov (R.P.B.)
cat. 87 kg.: 1. I. SIRAKOV (R.P.B. 
•— campion balcanic; 2. Tutii
(R.P.F.I.); 3. G. Popovici (R.P.R.) 
Cat. grea: I. Baksai (R.P.F.I.) -
campion balcanic; 2. Al. Șuii (R.P.R.;
3. Djataev (R.P.B ).

Clasament pe echipe la lupte clasici 
1. R.P.R. 42 p. ; 2. R.P.B. 39 p. 
3. R.P.F.I. 32 p.



", Portarul 
Szigeti 'și a boxat

Lotul de tineret — Steagul roșu (2—4). 
decît... tovarășul său de echipă

C. F. R. Arad și Rapid IE București,
conduc

SERIA I

l'ază din jocul 
thitu a fost mat iute

★ ★

de fotbal
• ** *

în campionatul categoriei B de fotbal

TRACTORUL ORAȘUL
C. S. TG. MUREȘ 0—4

STALIN
(0-1)

dominat 
gazdă, 

cedat la

După o repriză în care a 
majoritatea timpului, echipa 
sufocată de efortul depus, a 
scor. Linia de atac a învingătorilor, 
alimentată de mijlocași (în special de 
Gierling) a găsit mai ușor drumul 
spre poartă și a speculat greșelile 
apărării echipei locale. Au marcat: Bo- 
ciardi (min. 42 din 11 m), Tdrok 
(min. 75), Varga (min. 85) și Olteanu 
de la Tractorul (autogol, în min. 
87). C. Gruia-coresp.

CORVINUL HUNEDOARA — MI
NERUL LUPENI 2—2 (1-2)

CJ3 R. ARAD — C. S. A. SIBIU
5—0 ț2—0)

Feroviarii au avut apoape tot timpul 
inițiativa ca urmare a unui joc de 
bună calitate. Golurile au fost reali
zate de Don (min. 22 și 71), Negru 
II (min. 45) și Klein (min. 50 și 
85). Șt Weinberger-coresp.

INDUSTRIA SÎRMEI C. TURZII —
GAZ METAN MEDIAȘ 2—2 (2—1)

Loturile reprezentative
iu susținut ieri jocuri de verificare

și a dat 
arbitrului
Jucătorii

Inițiativa a fost de partea echipei 
locale numai în piima repriză cînd, 
de altfel, a și avut . avantajul sco
rului. După pauză Industria Sîrmei 
cade complet, înaintarea joacă sub 
orice critică, în timp ce oaspeți' mar
chează o revenire, reușind să egaleze. 
Au marcat Niculescu (min. 7 și 33) 
pentru Industria Sîrmei, Staudt (min. 
30 și,78) pentru Gaz Metan. P. Țone- 
coresp.

atac feroviar, Lazăr (Rapid) este în 
luptă pentru balon cu loniță și Fodor. 
Ultimul comite hends în careu, dar 
arbitrul nu acordă penaltiul. La re- 

’ luare, deși Metalul joacă in 10 oa
meni (prin rănirea lui Dumitrașcu în 
min. 44 Ia un duel cu Rădulescu) jo
cul are — la început — un aspect e- 
chilibrat. Apoi Metalul cedează. In 
min. 68, Lazăr urcă scorul la 2—0 
(înainte de a marca comite hends, dar 
arbitrul nu acordă). Celelalte goluri 
sînt opera lui Milea (min. 7.3, 78 și 
83) și Leahevici (min. 85). Pentru 
Metalul a înscris Buzatu (min. 88).

" (Bttc.) a condus. Arbitrul Gh. Dulea 
’.cu greșeli. (M. T.).

C.S.M.S. IAȘI —
BUCUREȘTI

DINAMO OBOR
3—2 (3—0)

• PLOEȘTI 7 (prin telefon). ■— 
ntîlnirea susținută azi de lotul A în 
ompania Petrolului nu a satisfăcut 
xigențele celor peste 10.000 de spec- 
atori. Jocul a fost anost, cu execuții 
;reșrte și a scos în evidență faptul că 
ucătorii selecționatei au o . pregătire 
izică diferita. Apărarea imediată și 
nai ales portarul Toma a satisfăcut. 
)in compartimentul de mijloc, Pet- 
chowski a jucat mai mult defensiv, 
ar Bone a activat și în ofensivă. In 
dac, Cădariu nu a corespuns, lntro- 
ucerea lui Georgescu a mai animat 
iuțin linia de înaintare. In repriza a 
loua selecționata a jucat mai bine, 
r>re deosebire de prima cînd a jucat 

ambiție, fără interes, fără legă- 
lli <r.

Petrolul a constituit un partener bun 
le antrenament și a avut o compor- 
are hună în comparație cit formația 
n'iniată (din care au lipsit selecțio- 
tatii).

Scorul de 4—0 (I—0) este sever 
>entru Petrolul față de comportarea 
ivută. El a fost ............. ~
min. 9), Ene I 

;i Tătarii (min.
in penalti în min. 3.3. Toma l-a apă- 
at.

LOTUL A: Toma — Zavoda 11, 1. 
-*azăr, Neacsu — Pets-’—’ski, Bone
— Oaidă, Constantin, Ene I, Crdarin 
Georrrescu), Tătaru.
PETROLUL : Roman (Opans-hi) — 

’ahonțti. Fronda, Tonșa — Botescu, 
Veacsu II — Zahrcia. Cr-nstantinoscu. 
Trirfea I. M. Marcel (Voica), Bădu- 
escu îGh Marin).

M. BEDROS1AN si I. OPRESCU 
corespondenți

' Deoarece Stadionul Republicii 
putut fi folosit, antrenamentul de 

efi dimineață al lotului B a avut loc 
ie Stadionul „23 August", în compa- 
lia partenerului anunțat: Abatorul 
București. A fost un antrenament ușor, 
n care — dat fiind faptul că marți 
otul B va susține un meci m»i greu
— nu s-a pus accent pe ritm mai 
ntens. ci pe jocul de ansamblu si în 
îpecial pe acțiunile de a*ac. Acest 
:ompartiment însă (lipsit de Caco- 
veanu, accidentat la gleznă și cu Se- 
•eilai improvizat extremă <! manta) nit 
>-a mai mișcat ca joi, acțiunile 
nu au avut suficientă claritate și 
Irundere.

Antrenamentul s-a terminat cu 
zultatul de 6—0 (3—0) în favoarea 
lotului. Au marcat: Dumitrescu, Efti- 
mie (.3), Seredai și Asan.

LOTUL B : Dungii (Cozma) — Co- 
jocaru, Caricaș, Soare — Al. Vasile 
(Nunweiller), Nunweiller (Ujvari) — 
Seredai, Dumitrescu, Asan, Eftimie, 
Babone.

stabilit de Constantin 
(min. 46 și min. 82) 
70). Pahonțu a ratat

roșu Orașul Stalin, care l-a solicitat 
foarte mult, ajutîndu-1 să facă o veri
ficare serioasa și a formației și a prc- 
gătirii. In prima repriză, lotul de ti
neret a reușit să dea o replică destul 
de bună, dar după pauză a cedat a- 
proape complet inițiativa eclTpei din 
Orașul Stalin. Linia de atac nu a 
funcționat satisfăcător ; a acționat ine
gal, mai mult lateral, fără finalitate. 
Iar apărarea a cedat odată cu slăbirea 
mijlocașilor, comițînd numeroase gre
șeli, mai ales în pase, ca de altfel și 
înaintașii. Steagul roșu a jucat mai 
bine decît joi, datorită și faptului că 
înfrunta și un adversar mai ușor.

Scor final: 4—2 (1 — 1) pentru Stea
gul roșu. Au marcat: 
concursul............. ~
din nou 
Țîrlea.

LOTUL
Motroc, Ghec (Nedelcu)
Stancu
Crișan (Țîrlea), Văcaru.

STEAGUL ROȘU : Ghiță — Bîrsan, 
Zaharia, Tîrnoveanu — Aron, Szigeti 
— Hașoti, Fusulan, Proca, Campo, 
David.

Meciul a fost foarte dur 
destul de mult de lucru 
P. Rapaport (București). 
Balint (Corvinul) și Groza (Minerul)
au fost eliminați de pe teren pentru 
lovire reciprocă. Au marcat: Zapis 
(min. 4) și Smărăndescu (min. 57) 
pentru Corvinul, Creiniceanu (min. 18) 
și Moldovan (min. 20) pentru Mine
rul. O. Rațin coresp.

MINERUL BAIA MARE—A.M.E.F.A. 
ARAD 0—0

Joc slab, care a dezamăgit speran
țele celor 4.000 de spectatori care 
scontau o victorie, a echipei locale. 
Minerii au avut două bare (Sulyok și 
lonescu). V. Săsăranu-coresp.

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. TIMIȘOARA 
1-1 (1-0)

CLASAMEXTUI.

sale 
pă-

re-

e Lotul de tineret a avut ieri un 
partener puternic în echipa Steagului

O'onospcn
Așa arată un buletin Pronosport cu 

12 rezultate exacte:
I C.S.M. Reșița — C.F.R. Tim. X 

II Tractorul Or. St. — C.S. Tg.
Mureș

III Unirea Focșani—Unirea Iași
IV C.F.R. Arad—C.S.A. Sibiu
V Gl. Bistrița—Dinamo Bîrlad

VI Progr. Suceava — Poiana 
Cîmpina

VII C.S.M.S. Iași—Dinamo Obor 
VIII Corvinul Iluned.—Min. Lupeni X

IX " — -- - •
X

XI

2
2
1
1

Șt. Craiova — C.S. Oradea I 
El. Moreni — Foresta Fălt. X 
Ind. Sîrmei C. Turzii — Gaz 
Metan A^ediaș X
A'incnd B. AAare — AMEFA 
Arad X

Proca (cu 
lui Uțu), Fusulan, David și 
Proca, respectiv Ene II și

DE TINERET: Uțu — Popa, 
Țîrcovnicu,

Copil, Biikossy, Ene II,

Cele două echipe și-au împărțit pe
rioadele de dominare. In prima repri
ză gazdele au marcat o ușoară su
perioritate în jocul de cîmp și au 
reușit să deschidă scorul prin Urcan 
(min. 23). După pauză oaspeții for
țează egalarea și reușesc să înscrie 
în min. 50 prin Enderle. Reșițenii au 
apoi o ușoară perioadă de dominare 
dar nu pot modifica scorul din cauza 
nervozității atacantilor.

ȘTIINTA CRAIOVA — C.S. 
DEA 2—1 (1—0)

ORA

a
re-
a-

® Juniorii s-au antrenat, tot ieri, 
în tovărășia formației de juniori 
C.C.A.-ului, care le-a opus o dîrză 
zistență, iar în repriza a doua a 
tacat și chiar a dominat mai mult.

Rezultatul: 4—2 (4—0) în favoarea 
lotului de juniori. Punctele au fost 
înscrise de: Varga (2) și Surdan (2).

LOTUL DE JUNIORI : Andrei 
(Ghiță) — Oșan (Zanca), Z. Covaci, 
Zanca (Nicoară) — Chețan (Cobori), 
Minaslan — Duminică (Chețan) Varga, 
Matei, Surdan, Halpern (Baiaș),

Echipele au realizat un joc frumos, 
care a plăcut numeroșilor spectatori. 
Victoria studenților este pe deplin me
ritată. Oaspeții au fost de puțin su
periori din punct de vedere tehnic, dar 
n-au avut eficacitate. Primul gol a 
fost înscris de Croitorii în primele 
secunde de joc, Boroș (C.S.O.) ega
lează dintr-o acțiune personală în 
min. 48. încurajată frenetic de cei 
7 000 de spectatori, echipa gazdă a- 
tacă dezlănțuit și înscrie în min. 75 
tot prin Croitoru, în urma unui cor
ner. C. Moțoc-coresp.

Seria I Seria a lil-a

1.
2.
3.
4—8.
4—8.
4—8.
4—8.
4—8.
9.

10.
M.
12.
13.
14.

c. 
c.

F.
S.

C.S.A.

R. Arad 
Tg. M'Ureș 
Sibiu

C.S.M. Reșița
C.F R. Timișoara
Ind. Sîrmei C. Turzii 
Corvinul Hunedoara 
A.M.E.F.A. Arad 
Minerul Lupeni 
C. S. Oradea 
Tractorul Or. Stalin 
Știința Craiova 
Minerul Baia Mare 
Gaz Metan Mediaș

3 0 0
2 1 0
2 0 1
1 1 1
1 1 1

3
3
3
3
3
3 111
3 111

1
1
2
2
2
1
2

3 11
3 1 1
3 10
3 1 0
3 1 0

HTAPA VIITOARE: Gaz 
diaș—C.S.M. Reșița; C.S.A.
torul Or. Stalin; C. S. Tg. Mureș—C.F.R. 
Arad; c. s. Oradea —Corvinul Hune
doara*; C.F.R. Timișoara—Minerul Baia 
Mare; Minerul Lv,peni—Știința Craiova; 
A-iM.E.F.A. Arad—Industria Sîrmei Cîm- 
pia Turzii.

Metan
Sibiu—Trac-

Me

SERIA a ll-a

FLACÂRA MORENI — FORESTA
FĂLTICENI 0—0

înaintarea a fost compartimentul cel 
mai slab al gazdelor, ralînd un nu
măr mare de ocazii. Foresta a făcut 
un joc strict de apărare, cu rare ac
țiuni de atac prin Sonerii. In min. 55, 
Nica (Flacăra) și Fillo (Foresta) au 
fost eliminați pentru lovire reciprocă. 
A arbitrat sub orice critică VI. Fierți 
(București). Paul Andrei, corespondent.

RAPID 11 BUCUREȘTI — METALUL
M.I.G. 6—1 (1—0)

Feroviarii au inițiativa c'.iiar de la 
început. Ei deschid scorul în min. 5 
prin Mafteuță. După înscrierea acestui 
gol, tot feroviarii sînt aceia care do
mină, punînd la grea încercare apă
rarea adversă. In min. 31, la un nou

Seria a V-a

Gazdele au fost net superioare în 
•prima repriză, în care au și înscris 
[de trei ori prin Dram (min. 5), Ba
ban (min. 2.3) și Cruțiu (min. 31) 
Repriza a doua, în schimb, aparține 
oaspeților care reduc din handicap 
prin Gref (min. 58 și 63). A arbitrat 
F. îancu (Bacău), cu scăpări.

Petre Codrea, corespondent region: ’

net superioare în 
j au și înscris

GLORIA BISTRIȚA — DINAMO
BIRI.AD 2—1 (2—0)

Joc de factură mediocră, în care 
gazdele au ratat numeroase ocazii. Au 
înscris Firică (min. .3) și Marin (min 

pentru Gloria și Slumschi (min. 
pentru Dinamo.

Oct. Berbecaru. corespondent

21)
75)

PROGRESUL SUCEAVA — POIANA 
CÎMPINA 4—3 (2—2)

ii gazdelorVictorie meritată 
au atacat mai mult. Punctele au fost 
realizate de Podolea (min. 25), Stă- 
nescu (min. 32), Coman (min. 47) și 
Asimionoaie (min. 80) pentru Progre
sul, Bălăceanu (min. 15), Nițnlescu 
(min. 44) și Bontaș (min. 86) pen 
tru Poiana. A arbiirat bine Andrei 
Rădulescu (București). D. Nicoriuc. 
coresp.

PRAHOVA PLOEȘTI — DINAMO 
GALAȚI 3—3 (2—3)

Rezultatul exprimă just raportul de 
forțe. Au marcat: Giurea (min. G). 
Stanoilovici II (min. 34) și Motronea 
(min. 65) pentru gazde, Dărăbsn (min. 
31) și Jojart (min. 35. 4.3) pentru 
oaspeți. In min. 59, Theis (Prahova) 
a ratat o lovitură de pedeapsă. De 
semnalat atitudinea nesportivă a ju
cătorului Stanoilovici I, care a căutat 
în dese rînduri să-și lovească adver
sarii. Ion lordache, coresp.

UNIREA FOCSANI — UNIREA IAȘI
0—1 (0-0)

Unicul punct a fost înscris de Be- 
divan (min. 50). A arbitrat slab St. 
Geac (Buc.). H. Cohn, coresp.

CEAS AMENTUL

C.F.R. Pașcani — Sportul Mun
citoresc Rădăuți 1—0 (0—0).

C.S.M.S. II Iași — Gloria Dorohoi 
2—1 (2—1).

Textila Buhuși — Textila Botoșani 
3—0 (2—0).

Minerul C. Lung Mold. — Ști'nța 
I.M.F. Iași 3—1 (3—1).

C.S.A. Bacău — Petrolul 
7_0 (0-0).

Etapa viitoare
I.M.F. .Iași — C.S.A. Bacău ; 
Moinești — C.F.R. Pașcani ; 
Muncitoresc Rădăuți — "
Iași} 
huși; 
Lung

Confecția

Bucti-

Moinești

(14.IX) : Știința 
Petrolul 
Sportul 

C.S.M.S. II 
Gloria Dorohoi — Textila Bu- 
Textila Botoșani — Minerul C. 
Mold.

Dinamo Craiova — Dunărea Cora 
bia 1—0 (1—0).

I.T.B. București — Metalul Tîrgo- 
viște 2—4 (2—1).

Oltul Tr. Măgurele 
București 1—3 (1—2).

Rapid Reg. Ploești — C.S.U. 
rești 2—3 (2—2).'

Unirea Pitești — Feroviarul 
va 0—0.

Etapa viitoare (14.IX); 
București — Dinamo Craiova; 
fecția București — Rapid Regiunea 
Ploești ; Dunărea Corabia — Unirea 
P'tești : Metalul Tîrgoviște — Oltul 
I r. Măgurele; Feroviarul Craiova — 
I.T.B. București.

Craio-

Someșul

Mare

'Satu

Voința Oradea 2—0

Mare

Oradea

Seria a Ii-a Seria a IV-a

Recolta

C.F.R.

Rapid Cluj — Dinamo Baia 
3-0 (2—0).

Arieșul Turda 
Mare 3—3 (3—1).

T isa Sighet —
(2-0).

Stăruința Sa tu
Cărei 3—3 (0—1).

Gloria C.F.R.
Cluj 1—0 (1—0).

Etapa viitoare (14.IX) : Recolta Că
rei — Rapid Cluj ; Voința Oradea — 
Stăruința Satu Mare : 
Mare — Gloria C.F.R. 
meșul Satu Mare — 
C.F.R. Cluj — Arieșul

Dinamo Baia 
Oradea : So- 
Tisa Sighet: 
Turda.

Seria a Vl-a

Arad

1. R-pid 2 București
2. Flacăra M'oreni

3.
4.
5
6.

Gloria Bistiița 
Met 1 .1 M.I G. 
C.S.Mi.S. Iași 
Poiana Cîmpina

7—8. Dinamo Obor
7—8. Progresul Suceava
9.

10.
Iii. Foresta
12.
13.
14.

Dinamo Galați 
Unirea Ifiși 

Fălticeni
Unirea Focșani
Prahova Ploești 
Dinamo Bîrlad

<14

3 3 0 0 14: 5 6 
2
2

3
5

3

3
3
3
3
3
3

2
1
1
1
1
1
0
0

3 0
3 0

1
0
0
0
1
1
1
1
0
2
1 2
1 2
1 2

0
1
1
1
1
1
1
1
2
1

3: o 5
4: 24
0: 8 4
6: 5 4

4
5
8 2
2 2

3
3

s^ptem bise): 
Ploești;

ETAPA VIITOARE:
Foresta Fălticeni—Prahova
Poiana Cîmpina—Rapid II Buc.; Dina 
mo Galați—C.S.M.S. Iași; Dinamo Obor- 
Gloria Bistrița; Metalul M.I.G.-Flacăra 
Moreni; Dinamo Bârlad—Unirea Focșani: 
Unirea lași-Progresul Suceava.

Cimentul Medgidia — Combinatul 
Poligrafic București 1—6 (0—4).

Gloria C.F.R. Galați —
Brăila 3—2 (1—1).

Victoria Buzău — Știința
3—1 (0—0).

Industria Sîrmei
Constanța 0—0.

Ancora Galati — 
dia 1—2 (0—l j.

Etapa viitoare
Constanța — Cimentul 1 
Știința Galați — Industria 
Brăila ; Combinatul 
rești — Ancora 
Brăla — Victoria 
Medgidia — Gloria

Dinamo

Galați

Brăila S.N.C.

l.M.U.M.

(14.IX) :

Medgi-

S.N.C.
Medgidia ; 
i Sîrmei

Poligrafic Bucu- 
Galați ; Dinamo 

Buzău: 1.M.1J.M. 
C.F.R. Galați.

Voința Tg. Mureș — Partizan Re
ghin 1—0 (1—0).

Carpați Sinaia — Mureșul Toplița 
1—0 (0—0).

Chimia Făgăraș — Textila 
Gheorghe 3—0 (echipa Textila 
suspendată).

Metalul Aiud — AEmentara 
Mureș 3—3 (3—1).

Torpedo — Rafinăria Cîmpina 
(1-0).

Etapa viitoare (14.IX) : Rafinăria 
Cîmpina — Metalul Aiud ; Alimentara 
Tg. Mureș — Torpedo; Mureșul To
plița — Voința T g. Mureș; Textila 
St. Gheorghe — Carpați Sinaia ; 
Partizan Reghin — Chimia Făgăraș.

Sf. 
este

lg-

3—0

Olimpia Reșița — Indagrara 
3-0 (0-0).

C.S. Drubeta Tr. Severin — Aurul 
Brad 2—1 (0—1).

U.M. Cugir — Flacăra Tg. Jiu 2—0 
(0-0).

Metalul Bocșa Roniînă — Metalul 
Oțelul Roșu 4—1 (2—0).

C.F.R. Simeria — Unirea Rm. 
cea 3—0 (echipa Unirea este 
pendată).

Etapa viitoare (14.IX): C.F.R.
meria — Metalul Oțelul Roșu ; Unirea 
Rm. Vîlcea — Olimpia Reșița; Ind
agrara Arad — C.S. Drubeta Tr. Se
verin ; Aurul 
Flacăra Tg.
Roniînă.

Vîl-
sus-

Si-

l 44

Brad — I J.M. Cugir ; 
J:it — Metalul Bocșa

Prima etapă a „Cupei Metalul" a 
programat în Capitală mteva intere 
sânte meciuri de rug* i. ’ te vorba 
de partidele Petrolul Pl-e.ti — Me
talul II .3—0 (3—0) si A'etalul 1 — 
C.S.A. Ploești 3—0 (3—0). Celelalte 
înt’l iri s-au terminat cu următoarele 
rezultate: Știința Bucure ii — Petrolul 
Burtireș'i 3—0 (0—0) și Pinamo II — 
Tinănil Dinamovist 11—3 (6—0). S-au 
r marcat: Beloaie (Petrolul Ploești), 
Crișan (Metalul 1), l-’n-t (Metalul 
II). I. lonescu (Dinar o I’) si Hirsch 
(T.D.).

V. HOSSU-curcsp.



■lu fust desemnați nmi campioni de tenis la juniori
G. Viziru-Bădin și Dancea-Țiriac, în semifinale la simplu seniori

Ultimele întreceri de tenis peMra 
lesemnarea campionilor de junidn/Și 
arii s-au consumat sîmbătă și dunu- 
lică. Ele au adus frumoase succese 
dcătorilor din provincie, dintre care 
rebuie relevată în special Mina llina 
are a cucerit trei titluri. Tînăra jucă- 
oare piteșteancă a arătat tenacitate 
n luptă și mai ales regularitate a 
oviturilor, elemente care au lipsit ma- 
arității adversarelor sale, deși unele 
irau mai bine dotate fizicește.

Noul campion la juniori de 17—18 
mi. arădeanul E. Horvath, a consti- 
uit o adevărată revelație a competi- 
iei. După ce l-a eliminat pe bucureș- 
îanul Basarab, el a reușit să-și adju- 
lece cu ușurință. finala, demonstrînd 
i putere de luptă remarcabilă. Cînd 
'a ajunge să-și îmbunătățească lovi- 
urile și să se orienteze mai mult spne 
ocul de atac, Horvath va deveni un 
dement de nădejde al tenisului nostru.

Burciu și Basarab, de la care aș- 
eptam mai mult în aceste concursuri, 
iu reușit să cîștige proba de dublu, 
irătînd că atunci cînd joacă atent și 
■oncentrat pot să-și pună în valoare 
rumoasele aptitudini pe care le au.
Cunoscuta jucătoare de tenis de 

nașă Mariana Barasch, deși cu un 
intrenament sumar, și-a pus în difi- 
ultate adversarele, reușind să cu- 
erească și un titlu.

Iu campionatul seniorilor, meciuri 
nteresante au furnizat simplurile. La 
cirbați, se cunosc cei patru semifina- 
iști. Performerii sînt desigur cei doi 
iueri Țiriac și Dancea, care în con- 
rast cu majoritatea celorlalți concu- 
enți se dovedesc în formă și animați 
le voința de a învinge. Rezultatele 
:>r au darul de a satisface, cu atît 
nai mult cu cît ei practică un tenis 
nodern, cu lovituri puternice și atac 
a fileu.

Astăzi după-amiază, pe terenurile 
Centrului de antrenament nr. 2 (de 
a ora 15) se dispută semifinalele de 
implu femei, 
lărbați și 
lubltt mixt.

Rezultate 
JUNIORI.

Burciu—Spătaru '5—7, 6—1, 6—2.
Campion R.P.R.: Ștefan Burciu (Olim- 
l^a^București, antrenor Ștefan Sfe-

Cat 17—18 ani: finala: Horvath—
Somoqv 6—1. 6—4. CampHn P.D.R.:

•SENIORI. Simplu bărbați: optimi 
de finală : Țiriac — Zăcopceantf’2^6, 
2—6, 6—2, 6—3, 6—0; Crîstea—Bosch 
6—2, 9—7, 6—3; Dancea — Caralulis 
2—6, 6—3, 6—0, 6—4; M. Viziru— 
Rakosi 6—1, 4—6, 6—1, 9—7; Bădin— 
Pusztai 6—4, 6—1, 6—4; Sercster — 
Cobzuc 7—5, 6—3, 6—1; Năstase — 
Bardan 6—4, 3—6, 6—4, 6—1; Gh. 
Viziru — Georgescu 6—1, 6—3, 6—3. 
Sferturi d- finală: Tiriac—Cristea 1—6, 
6—1, 6—2, 6—4; Dancea — M. Vi
ziru 4—6, I—6, 6—4, 6—4, 6—0; 
Bădin — Serester 1—6, 6—3, 6—2,
6—0; Gh. Viziru — Năstase 6—0,
6— 1, 6—4.

Simplu femei: 
Ec. Roșianu —
7— 5; ~ 
6—2, 
6—0, 
6—2,

sferturi de finală :
M. Glat' 0—2, 5—7,

— 1. Punova 4—6, 
L. Avram 

Nasta

antre-

E. Stăncescu
6—3; H. Brenner
6—1, J. Namian — M.
6—1.

Dublu femei: sferturi de 
Stăncescu, Brenner — Verona, 
6—1, 6—2; Roșianu, Roșianu — 
Andriescu, Doboșiu 7—5, 6—4; Avram. 
Nasta — Grunwald, Orenski 6—1, 
6—1; Ponova, Namian — Pusztai, Tu- 
rușanco 6—3, 10—8.

C. COMARN1SCHI 
RADU VOIA

finală : 
Cenușe

La 9 septembrie, poporul frate coreean aniversează zece ani de la 
proclamarea Republicii Populare Detîiocrate Coreene, un deceniu de 
mari înfăptuiri. La 9 septembrie 1948, pentru prima dată în istoria 
poporului coreean, a fost întemeiat statut oamenilor muncii, a cărui ac
tivitate este permanent îndreptată spre fericirea și bunăstarea poporului.

După eliberare — de către glorioasa Armata Sovietică la 15 august 
1945 — poporul coreean a pornit cu avînt la luptă și muncă, înfăptuind 
cu succes revoluția democrată, antiimperiatistă și antifeudală, în partea 
de nord a țării ; a creat regimul democrat-popular, a trecut la înfăptuirea 
sarcinilor perioadei de trecere spre socialism. Sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea — poporul coreean luptă pentru unificarea pașnică a 
țării, pentru construirea unui stat prosper, cu adevărat ii»dependent.

In cei 10 ani de la întemeiere, R.P.D. Coreeană s-a dezvoltat ne
întrerupt pe drumul construcției socialiste, a dobîndit importante suc
cese în domeniul culturii, științei și artei. Dintr-o țară agricolă înapoiată, 
R.P.D. Coreeană va deveni o țară agricolă-industriată înaintată.

Poporul romîn, credincios internaționalismului proletar, urmărește cu 
dragoste și simpatie munca și lupta poporului coreean pentru construirea 
socialismului, pentru unificare, pace și socialism. Strîns unite în lagărul 
puternic a! socialismului, condus de Uniunea Sovietică, poporul romîn și 
coreean aduc, prin lupta lor comună, un prețios aport cauzei păcii și în
tăririi prieteniei între popoare.

Sportivii patriei noastre urmăresc cu admirație lupta poporului co
reean care pășește cu încredere pe drumul vieții noi, spre victorii tot 
mai mărețe. Ei sprijină întrutotul politica externă a R.P.D. Coreene, o 
politică de pace bazată pe internaționalismul proletar, pe prietenie și 
colaborare internațională.

Cu ocazia aniversării unui deceniu de mari înfăptuiri în activitatea 
politică și în munca depusă pentru dezvoltarea pașnică a țării, pentru 
construirea socialismului, sportivii noștri trimit un călduros salut fră- 
t-ic nononft’i -- '•■-retului sportiv din această țară și îi urează 
noi și importante succese.

semifinalele de 
j curile din turul

dublu 
II la

tehnice:
Cat. 15—16 ani: finala:

Ernest Horvath (U.T.A. Arad, 
nor Emeric Grtinwald).

Dublu: finala: Basarab, Burciu — 
Leii) am, Spătaru 6—1, 6—3. Cam
pioni R.P.R.: Șerban Basarab (Con
structorul București, antrenor T. Bă
din), Ștefan Burciu (Olimpia Bucu
rești, antrenor Ștefan Sfetescu).

JUNIOARE. Cat. 17—18 ani: finala: 
Mina Ilina — Mariana Barasch 6—2, 
6—2. Campioană R.P.R.: Mina Ilina 
(Petrolul Pitești, antrenor Iliescu Ză- 
noagă).

Dublu: finala: Mina Ilina, Mariana 
Barasch — Manana Ciogolea, I Ieide 
Bosch 6—2, 6—3. Campioane R.P.R.: 
Mina llina (Petrolul Pitești), Maria
na Barasch (C.S.U. București).

Dublu mixt: finala: Mina llina, 
Basarab — Erica Banyai, Somogy 
6—1, 6—0. Campioni R.P.R.: Mina 
llina, Șerban Basarab.

A V-a ediție a campionatelor europene de volei Reprezentativa de tineret

MUNCI IEN 7
Jupă trei zile 
îuropei" 
ictoria

(prin telefon). — 
de întreceri, „Cupa 

la popice a luat sfîrșit cu 
meritată a sportivilor din

înotătorii sovietici 
ps primul loc la campionatele 

europene de natație 
Reprezentativa R. P. Ungare 

a cîștigat Ia polo
BUDAPEST.A 7 (prin telefon de la 

:crespondentul nostru). — Sîmbătă 
iu luat sfîrșit campionatele europene 
le natație, polo și sărituri. In ultima 
a a campionatelor s-au înregistrat 
ezultatele: 1500 in. I. Black (Anglia) 
18:08,5 (record european); 2. Katona 
Ung.) 18:13,0; “ ‘ '
U.R.S.S.) 18:30,2;
U.R.S.S.) 18:32,2; 5. Galetti (Italia) 
8:41,5; 6. Butschki (R.F.G.) 18:55,7. 
1x100 in. liber femei: 1. Olanda 
1:22,9 (record european) — Schimmel, 
.agerberg, Kraan, Gastelaars; 2. An
glia 4:24,2; 3. Suedia 4:28,5; 4.
LF.G. 4:29,8; 5. U.R.S.S. 4:31,3; 6. 
TP. Ungară 4:32,8. Sărituri din turn 
«ărbați: 1. Pheps (Anglia) 143,74 p.; 
-' Ceaciba (U.R.S.S.) 136,78 p.; 3.
Aarton (R.P.U.); 4. Brenner (U.R.S.S). 
1x100 tu. mixt bărbați: 1. U.R.S.S. 
(Barbier, Minaskin, Seghenkov, Pole- 
vo I 4:16,5 (record european); 2. 
R.P.U. 4:20,4; 3. Italia 4:21.9; 4.
R.D.G. 4:23,3

Iată clasamentele campionatelor: Băr
bați: U.R.S.S. 133 p., R.P. Ungară 90 p„ 
Anglia 63 p., Italia 60 p., R.D.G. 35p., 
R.F.G. 20 p., Iugoslavia 16 p., Franța 
14 p., Ceh slovacia 12 p. Femei: 
Olanda 123 p„ Anglia 82 p„ U.R.S.S. 
69 p., Suedia 31 p., R.D. Germană 
19 p.. R.F. Germană 6 p., R.P. Un
gară 6 p„ R. Cehoslovacă 5 p.

Turneul de polo a luat sfîrșit cu 
victoria R.P. Ungară care a întrecut 
U.R.S.S. cu 4—2 și Italia 7—0.

lată clasamentul general: 1. Un
garia, 2. Iugoslavia, 3. U.R.S.S., 4. 
Italia, 5. R.D. Germana, 6. Olanda.

3. Androsov
4. Lavrinenko

b.

R. D. Germană, care au cucerit locul 
I atît la fete cît și la băieți.

Cele două reprezentative ale țării 
noastre au avut în general o compor
tare bună, în special cea feminină 
care a reușit să se claseze pe locul 
III pe națiuni. Dintre cele 4 jucătoare 
ale noastre care au concurat în ulti
mele două zile, Margareta Szemani a 
realizat o performanță excelentă. ~ 
a doborît din 100 bile mixte 429 
pice. Rezultatul constituie un nou 
cord republican (vechiul record: 
p.d.) și o situează pe Szemani 
locul II în clasamentul individual 
competiției la numai un punct de Ke- 
biila (R.D.G.). Celelalte reprezentante 
ale noastre au rea'.izat următoarele 
procentaje : M. Kelcmen 385 p.d., A. 
Felseghi 373 și 1. Nagy 388. Echipa 
noastră masculină s-a clasat pe locul 
V.

Iată rezultatele obținute de jucători' 
romîni : Ivan Victor 847, I. Ptagomi 
rescu 867, P. Purje 845, Fr. Micola 
850, I. Erdei 835, I. Dinescu 789

Iată' clasamentul general pe țări:
Fete: 1. R.D.G. 2455 p.d. ; 2 R.P.U. 

2364 ; 3. R.P.R. 2341 ; 4. Austria 2293:
5. R.F.G. 2202.

Băieți: I. R.D.G. 5245; 2. R.P.F. 
Iugoslavia 5243; 3. R.P.U. 5099 ; 4. 
R. Cehoslovacă 5092 ; 5. R.P.R. 5033;
6. Austria 4923; 7. R.F.G. 4829 ; 8. 
Elveția 4.350.

Ea 
po
re- 

414 
pe 
al

general pe țări:

SUBERT ZOLTAN

Pl.OEȘTI 7 (prin telefon). Pe 
stadionul Petrolul din localitate s-a 
desfășurat un interesant concurs 
atletic dotat cu „Cupa Voința 
Ploești" la care au luat parte atleți 
din lotul republican precum și de 
Ia cluburile Dinamo, Rapid, Metalul 
M.I.G., Voința Ploești etc. In fruntea 
rezultatelor înregistrate se situează 
excepționala performanță realizată de 
[olanda Balaș la săritura în înălțime: 
1,80 m I! Recordmana lumii a dobo- 
rît apoi de puțin la 1,82 m. Dintre 
celelalte rezultate notăm: FEMEI.
100 m.: I. Luță 12,4: 400 m.: G. Du
mitrescu 62,2; lungime: Belmega 5,09

Lupta devîne din ce în ce 
mai pasionantă

• Echipa noastră feminină a învins cu 5—1 Bulgaria și Iugoslavia
• Romînia — U.R.S.S. 5—2 la băieți • Marea surpriză a turneului final:

Ungaria — Cehoslovacia S—2 (m.)

slovacia — Iugoslavia 3-0 (4, 8, 5), 
Polonia — R. D. Germană 3-0 (5, 1, 
5). Turneul pentru locurile 9—12: 
Olanda — R. F. Germană 3-0 (2, 10, 
5), Franța — Austria 3-0 (0, 0, 11).

PRAGĂ 7 (prin telefon). — Intîl- 
nind azi echipa Cehoslovaciei, volei
baliștii noștri au fost învinși cu 3—1. 
Iată rezultatele: MASCULIN, 
neul final): Ungaria — Franța 3—0 
(8, 10, 9); U.R.S.S. — Iugoslavia 3—0 
(4, 1, 5); Bulgaria •— Polonia 3—2 
(15—13, 17—15, 4—15, 10—15, 15—8); 
CEHOSLOVACIA —....... ..................
(6—15, 15—6, 15—9, 
pentru locurile 9—16: 
3_2 (2—15, 17—15, 
15—11); Tunisia — 
(13—15, 16—18, 16—14, 15—8, 15—4); 
R.D.G. — Turcia 3—2 (13—15, 15—5, 
12—15, 15—6, 15—7); Albania—R.A.U. 
3—0 (9, 2, 6). Turneul pentru locurile 
17—20: Austria — Danemarca 3—0 
(8, 2, 11); Belgia — R.F. Germană 
3—0 (3, 5, 12).

FEMININ, (turneul final): Ceho
slovacia — Ungaria 3—0 (3, 5, 12); 
U.R.S.S. — R.D.G. 3—0 (5. 6, 4); 
ROMÎNIA — IUGOSLAVIA 3—1 
(15—6, 18—16, 13—15, 15—11); RO- 
MINIA — BULGARIA (jucat sîmbătă) 
3—1 (14—16, 15—7, 15—12, 15—11).

Luni echipele noastre joacă cu Un
garia (f) și Franța (m).

PRAGA 6 (prin telefon) — Jucă
torii noștri s-au revanșat sîmbătă, 
față de slaba comportare pe care au 
avut-o cu o zi înainte în compania 
reprezentativei Bulgariei, întrecînd 
reprezentativa Uniunii Sovietice cu 
3-2 (7-15, 15-12, 16-14, 5-15, 15-8). 
Echipa noastră a început slab, în 
timp ce jucătorii sovietici făceau din 
plin dovada calităților și pregătirii 
lor. De altfel ei au și cîștigat ușor 
primul set. In al doilea formația Uniu
nii Sovietice are din nou inițiativa și 
conduce la un moment dat cu 10-2. 
Din acest moment echipa noastră 
joacă din ce în ce mai bine, egalează la 
10. Ea este apoi din nou condusă cu 
1012 pentru ca finalmente să cîștige 
setul cu 15-12. O luptă dramatică a 
caracterizat și al trei'ea set, care a 
fost în nenumărate rîndtir-i punctat 
cu ropote nesfîrșite de aplauze de 
spectatorii praghezi. Jucătorii noștri 
care au fost conduși și de data a- 
ceasta, au egalat la 14 pentru ca 
pînă la urmă să cîștige cu 16-14. Al 
patrulea set are o desfășurare ase
mănătoare cu primul, și ca urmare îl 
pierdem la 5. In tilt'nml, echipele 
schimbă terenurile la 8-2 în favoarea 
noastră, scorul ajunge la 10-2, anoi 
12-6, 13-7, și însfîrșit la ...15-8. Vic
torie cu 3-2 I

/Marea surpriză de pînă acum 
jocurilor din 
zat-o echipa 
care după un 
trecut cu 3-2

Iată acum ....
mstrate: MASCULIN: Turneul final: 
Romînia — U.R.S.S. 3-2 (7-15, 15-12, 
16-14. 5-15, 15-8), Ungaria — Ceho
slovacia 3-2 (15-17, 15-8, 15-10,
9-15, 16-14), Cehoslovacia — Franța 
3-0 (4. 3. 12), Bulgaria — Iugoslavia 
3-2 (15-4, 11-15, 10-15. 15-11. 15-7), 
Ungaria — Polonia 3-1 (7-15. 15-4, 
15-13 15-10).

FEMININ : turneul final: U.R.S.S. 
— Ungaria 3 0 (8, 11, 7), Ceho-

a 
turneul final a furni- 
masculină a Ungariei, 
meci extraordinar a in
formația Cehoslovaciei, 
ultimele rezultate înre-

Ierh_la Ploești

a sărit 1,80 m
Silaghi 13,57 m.;
44,87 m., L. Mano-

ni.; greutate: M. 
disc: P. Simionescu 
liu 44,50 m.; 800 m.: G. Smaranda 2:22 
BARBATE 100 m.: Al. Stoenescu
11,0; 200 m.: Gr. Enache 22,1; 800 m.: 
Z. Vamos 1:51,6; D. Bîrdău 1:54,8;
1.500 m.: A. Barabaș 4:00,3; lungime: 
Sorin loan 6,92 m.; înălțime: X. Bo
boc 1,90 m., I. Knaller și C. Dumi
trescu 1,85 m.; greutate: N. Ivanov 
16,19 m.; disc: R. Coveianu 45,42 m. 
PE ECHIPE: 1. Dinamo București 50 
p.; 2. Voința Ploești 46 p.; 3. Rapid 
București 39 p.

FLORIAN ALBU 
corespondent

i a

a

(tur-

ROMINIA 3—1
15—5). Turneul

Italia — Olanda 
3—15, 15—11,

Finlanda 3—2

R. P. Polone a învins

R. P. Romine, la baschet
SIBIU 7 (prin telefon). Simbata 

seara terenul „Luceafărul" din locali
tate a fost inaugurat odată cu întîl- 
nirea internațională de baschet dintre 
reprezentativa de junioare a R.P.R. și 
reprezentativa de tineret a R. P. Po
lone. De Ia început s-a făcut simțită 
diferența de vîrstă și experiență in fa
voarea oaspefelor, care au dominat 
categoric. Jucătoarele poloneze au a- 
runcat la coș cu multă precizie de la 
distanță, realizînd prin aceasta multe 
puncte. Echipa de junioare a țarii 
noastre nu a putut face' față nici în 
atac și nici în apărare acțiunilor oas- 
petelor, evident 
de 72-43 ------
de tineret 
lizat de : 
niszewska 
Ryczek 5, 
rawinska 
pentru R. . . ______ ..._ _______
Antal 8, Fagarasi 10, Romfeld 2, Szi- 
lagy 4. Gheorghe 1, Gagyi 2, Antosc’ 

pentru echipa noastră.
Au arbitrat B. Kondratov (U.R.S.S.) 
F. Velkey (R. P. Ungară).

Echipa oaspete va mai juca marți 
miercuri la Tg. Mureș.

mai rutinate. Scorul 
(33-19) în favoarea echipei 
a R. P. Polone a fost rea- 
Siwek 4, Ratojezki 10, la- 
1, iaskolska 4, Rospadek 14, 
Biakek 2, Reysmer 2, Szmo- 

14, Szinkie 4, Polianczyk 12, 
P. Polonă și de Cerciov 8,

8

Și

Și

M. VLADOIANU și C. JITARU
corespondenți

7 //
»<■

/

EXCELENTE REZULTATE 
LA BUDAPESTA

Sîmbătă și duminică 
ATLETISM s-a desfășurat la Bu

dapesta întîlnirea din
tre reprezentativele R.P. Ungare și 
R. Cehoslovace. Victoria a revenit re
prezentativelor Cehoslovaciei: 112—99 
la bărbați; 57—47 la femei. Iată cîteva 
rezultate: BĂRBAȚI: 1.500 m: 
wirth (C) 3:44,0; L. Kovacs 
3:44,1; 5.000 m. Jurek (C) 14:14,6; 
Iharos (U) 14:18,2; înălțime: Lanski 
(C) 2,09; triplu: Krupala (C) 15,37; 
disc: Szecseiy (U) 56,31; Klic.s (U) 
54,92 ; 200 m: Mandlik (C) 20,8 — 
record; 800 m: Szentgali (U) 1:49,8; 
Jungwirth (C) 1:50,0; 3.000 m. obst.: 
Varga 8:40,8; Brlica (C) 8:42,2 — 
record; greutate: Skobla (C) 17,74 ; 
Plihal (C) 17,10; ciocan: Zsivotszki 
(U) 63,84 — record; FEMEI: 200 m: 
Âîuncacs (U) 24,8; 80 m.g. Trkalova 
(C) 11,0 — rec. egalat; disc; Mertova 
(C) 50,51; Hegedus (U) 48,98 — re
cord; suliță: Zatopkova (C) 55.88.
HARRY: 10,0 PE 100 m. DAR RE
CORDUL NU VA FI OMOLOGAT

tul de 10,0 secunde. Performanța nu 
poate fi omologată ca record mondial 
deoarece la măsurarea pistei s-a con
statat că ea a fost mai scurtă cu 11 
cm

Jung-
(U)

BERLIN, 7 (prin telefon). —
Ieri seara, la Ludwigshafen, în ca

drul unei tentative pentru doborîrea 
recordului mondial pe 100 m., atletul 
vestgerman Harry a obținut rezulta-

In etapa a IlI-a a 
campionatului maghiar 
au fost înregistrate 

următoarele rezultate: Ujpesti Dozsa—• 
Gyor 4—0; Diosgyor — Vasutas 3—0; 
Vasas Bp. — Szombathely 0:0; Fe
renc, varos — Csepel 1:1; Dorog — 
Miskolc I — 1; Tatabanva — Ilonved 
1:2; Salgotarjan — M.T.K. 0:1.

In clasament conduce M.T.K. cu 6 
p (golaveraj 4:0).

FOTBAL

FINIȘ PASIONANT LA PORTOROJ...

S-au desfășurat 19 
runde în turneul in
terzonal de la Por- 

situația din fruntea clasa' 
nu s-a clarificat, 13 concu- 

pentru

ȘAH
toroj și 
meniului 
renți luptînd în continuare 
cele 6 locuri care asigură calificarea 
în turneul candidaților.

Iată clasamentul: Tal 12%, Petro
sian (1), Benko 11 %, Gligorici (1), 
Bronstein 11, Olafsson (1), Matano- 
vici, Fisher, Szabo 10% p., Averbach, 
Panno, Pachman, Filip 10 p., Sangui- 
netti 9 p. etc
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