
SUCCES IN NOUL 
AN ȘCOLAR!

Astăzi se deschid în întreaga țară 
cursurile școlilor. După zilele minu
nate ale vacanței, elevii patriei se 
vor îndrepta cu voioșie spre școli, 
dornici să înceapă din prima zi bă
tălia pentru noi cunoștințe, pentru 
rezultate cit mai bune la învățătură.

Vacanța care s-a încheiat a fost 
una dintre cele mai frumoase. Mii 
și mii de elevi au participat la tabere, 
și-au întărit sănătatea la mare sau 
la munte, au străbătut țara în lung 
și-n lat, cunoscînd-o mai bine, iu
bind-o mai mult. Sportul a fost, ca 
întotdeauna, tovdrăș bun în zilele de 
vacanță. Elevii au avut la dispoziție 
terenuri, stadioane, bazine de înot. 
Cei mai buni dintre sportivii școlilor 
noastre au petrecut o parte din va
canță în taberele centrale, îmbinînd 
astfel jocurile cu strădania de a-și 
ridica măiestria sportivă sub con
ducerea celor mai pricepuți profesori 
și antrenori.

Începutul noului an școlar repre
zintă o dată deosebit de importantă 
nu numai pentru învățămînt, dar și 
pentru mișcarea noastră sportivă. In 
ansamblul activității de cultură fizică 
și sport din țara noastră, sportul șco
lar ocupă astăzi un loc dintre cele mai 
însemnate. In ultima vreme, M.I.C., 
U.T.M. și U.C.F.S. au adoptat în 
comun o serie de măsuri menite să 
învioreze activitatea sportivă școlară, 
să facă și mai eficient aportul aces
tui sector la progresul general al 
sportului din țara noastră. In vastul 
proces de reorganizare a mișcării 
noastre sportive a fost cuprins și 
sportul școlar. In fiecare școală a 
luat ființă un colectiv sportiv, a că
rui sarcină este de a dezvolta activi
tatea sportivă de mase în rîndurile 

ilor. S-au întărit și au crescut ca 
..umăr școlile sportive de elevi, veri
tabile pepiniere ale sportului nostru 
de „performanță. In cursul preceden
tului an școlar au fost înființate pri
mele cluburi sportive școlare.

Pentru toate aceste unități ale spor
tului școlar — colective, școli spor
tive, cluburi — deschiderea cursu
rilor trebuie să constituie semnalul 
începeri unei activități și mai bo
gate ca pînă acum, ale cărei roade 
să apară in cît mai scurt timp. Tre
buie, de asemenea, luate măsuri din 
vreme pentru o cît mai bună organi
zare a campionatelor școlare, care in 
noul an școlar vor căpăta o amploare 
necunoscută pînă în prezent. Profe
sorii de educație fizică să vegheze cu 
fermitate ca angrenarea elevilor în 
acțiunile sportive să nu se facă în 
detrimentul învățăturii, sarcina prin
cipală să fie îmbinarea armonioasă 
a sportului cu învățătura.

Deschiderea noului an școlar co
incide cu sărbătorirea unui deceniu 

la Reforma Invățămîntului. Tre- 
-.iid în revistă mărețele realizări din 
acești zece ani, profesorii și elevii își 
exprimă recunoștința față de partid 
și guvern, prin grija cărora învăță- 
mîritul din patria noastră cunoaște o 
neîncetată înflorire.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd
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Un record european, șapte recorduri naționale și alte rezultate 
de valoare in primele două zile de întreceri

Aspect de la festivitatea de. deschidere a întrecerilor din cadrul celei de a Xl-a ediții a campionatelor interna
ționale de atletism.

Mare concurs sportiv?
Desigur !
Dar nu numai at it. Pentru că „in

ternaționalele" noastre sînt totodată 
o minunată manifestare pentru prie^- 
tenie și pace.

Pafru victorii ale atlețilof

rounisni in prima zi

PRIMA PROBA, PRIMA VICTORIE
ROMINEASCA

Ca în fiecare toamnă, decor 
multicolor și atmaiferă săr
bătorească pe Stadionul. Repu

blicii...
Ca la fiecare festivitate de deschi

dere, chemare sonoră de trompete, 
pluton masiv de steaguri infrățindu-și 
tinduios culorile in adierea viatului...

Ca la toate defilările de piuă acum, 
ropote nesfirșite de aplauze salutind 
apariția fiecărei delegații...

De astă dată, pășesc pe gazonul 
stadionului atleți din 20 de țări. Ei

au venit în Capitala noastră atrași 
de faima unui concurs care își sta
bilește — cu fiecare ediție — un loc 
tot mai solid in tradiția atletismului 
mondial, de freamătul marii între
ceri sportive, îndemnați de dorința 
firească a oricărui tînăr cinstit de 
a face noi cunoștințe, de a lega prie
tenii.

Imnul Republicii răsună solemn...
Dinu Cristea Și lolanda Balaș, cu

plu cu un sens simbolic, ușor de ghi
cit, ridică pe cel mai înalt catarg

drapelul nostru, sub faldurile căruia 
se vor desfășura întrecerile.

Vicepreședintele Federației de Atle
tism, ing. Dumitru Căni'lă, adresează 
pârtieipaulilor un cald salut de bun 
venit și le urează succes in întrece
rea sportivă.

Un marș tineresc intonai de fan
fară și — în două grupuri mari — 
braț la braț, atletii părăsesc stadio
nul. II părăsesc pentru a se rein Ulm 
la start, la gropile de sărituri, hi 
cercul de aruncări...

Alergată direct finală, proba de 
400 m. garduri a prilejuit un nou 
succes al alergătorului nostru llie 
Savel. Deși nu a avut un start prea' 
bun, el a refăcut repede handicapul.- 
iar Ia cel de al doilea gard a trecut 
primul. De acolo și pînă la sfîr.șituf 
cursei, Savel s-a menținut în frunte; 
Pe locul doi s-a clasat Wolfgang; 
Fischer, care a avut un finiș puternic; 
De remarcat comportarea lui Mirce'a' 
Ursac. Timpul său: 53,7 sec. constilk 
tuie un excelent record personal, iarț 
victoria lui asupra lui Manfred FisR

Ieri la Leipzig

Reprezentativa. R. O. Germane a întrecut 
reprezentativa R. P. Romine cu 3*2  (1*1)

LEIPZIG, 14 (prin telefon). — In 
tribunele stadionului local au luat 
loc astăzi peste 65.000 de spectatori, 
pentru a urmări jocul dintre primele 
reprezentative ale R.D. Germane și 
R.P. Romîne. Intîlnirea a corespuns 
așteptărilor, oferind un spectacol de 
bună factura tehnică, c.u multe faze 
dinamice. Evoluția scorului a mărit 
nota pasionantă a jocului care, pînă 
ta urmă, s-a încheiat cu victoria la 
limită a echipei gazde. Scorul: 3—2 
(l-l).

fn prima repriză, acțiunile se desfă
șoară de o parte și de alta într-o 
alură■ rapidă, deși terenul este moale. 
Echipa noastră atacă legat, cu pase 
pe jos, desfășurînd combinații spec
taculoase care atrag aplauzele spec
tatorilor. Apărarea gazdelor este însă 
la post și respinge aceste atacuri. In 
min. 13, la o lovitură liberă executa
tă de Pefschowski, Constantin reia cu 
capul de la 8 m., dar pe lîngă bară. 
Apărarea noastră — în frunte cu 
Toma— face față cu succes atacurilor 
adverse. O nouă situație favorabilă 
este ratală de echipa noastră în min. 
20, cînd Tătaru ajuns singur în fața 
porții, trage alături. In min. 26, o 
combinație frumoasă a gazdelor este 
încheiată de Schroter, care înscrie cu 
un șut plasat: 1—0. Nu trece nici un 
minut și apărarea gazdelor nu poate 
opri atacul echipei noastre decît prin- 
tr-o infracțiune în careu. Arbitrul Ba
lakin acordă 11 m. pe care Constan
tin îl transformă; i 1.

La reluare, fotbaliștii rornîni se

mențin în atac în prima parte a re
prizei. Totuși, gazdele sînt acelea care 
modifică scorul în min. 57. La un 
atac pe partea stingă, Wirth și Zavo- 
da II se ciocnesc, primul acuzînd o 
lovitură. Arbitrul acordă 11 m. pe 
care Asstny îl transformă: 2—1. Pes
te patru minute însă, se produce ega- 
larea în urma unei spectaculoase com
binații: Bone-Petschovski-Constantin- 
Ene și ultimul marchează de ia apro
ximativ 6 m.: 2—2. Echipa noastră 
se menține în atac. Tătaru și Căda- 
riu ratează situații favorabile, apoi 
Oaidă — primind o pasă de la Con
stantin — înscrie cu capul dar arbi
trul anulează golul pe motiv că Con
stantin a pasat din afara terenului. 
Incet-încet, inițiativa jocului trece de 
partea gazdelor. Linii jucători rornîni 
dau semne de oboseală (Oaidă, Neac- 
șu, Zavoda II și F.ne). Gazdele for
țează jocul, atacă rapid și în min. 
76 reușesc să înscrie golul victoriei: 
la un corner, Wirth profită de ezita
rea apărătorilor adverși și marchează 
de aproape.

Reprezentativa R.D. Germane și-a 
făcut jocul său obișnuit, cu mult elan, 
rapid și viguros. Wirth, Schroter, 
Asstny, Fischer și Zapf an fost cei mai 
buni jucători ai săi. Echipa noastră 
a desfășurat un joc tehnic de combi
nații în cursul cătuia s-au remarcat 
Constantin, Toma, Bone, Petschovski 
și. într-o măsură Cădaritt și Oaidă în 
prima repriză.

R.D. GERMANA: Snickenagel-Franc- 
ke, Zapf (min. șp Scherbaum), Ska-

ba-Fischer, S. Wolf-Assmy, Ducke, 
Kaiser (Lemanczyk min. 58), Schro
ter, Wirth.

R.P. ROMINA: Toma-Zavoda II. 
Caricaș, Neacșu-Petschovski, Bone- 
Oaidă, Constantin, Enc I (Georgescu 
min. 75), Cădariu (Panait II min. 
89), Tătaru.

Savel deschide campionatele cu 
o victorie rominească; Zatopkova ne 
entuziasmează cu noul său record 
european; Laniki aduce scorul la 
l-l in meciul său cu Dahl; Grigalka 
cîștigă, ca și acum cîțiva ani arun
carea greutății; iar la lumina reflec
toarelor — element inedit in decorul 
,. inter naționalelor" noastre — Greces- 
eu soarbe puteri din uratele ce-l în
soțesc din tribune.

Și probele acestui mare concurs 
sportiv se scurg una după alta...

Dana. Zalopkova, fJjjȘ.ul.n £l Mațld. Hill &L llRdimnul. de premieri

Ilie Savel a ciștigat de o manieră 
categorică proba de 400 m.g.

cher (53,1 sec. în acest sezon) esta 
prețioasă.

1. ILIE SAVEL (R.P.R.) 52,1; 2. 
W. Fischer (R.F.G.) 53,1; 3. M. Ur
sac (R.P.R.) 53,7; 4. M. Fischer
(R.D.G.) 54,0; 5. C. Tonsch (Recolta) 
56,4.

BRAVO ZATOPKOVA! |
BRAVO FIGWER Șl DIȚI ! )

ii
Cînd, la citeva clipe după începerea'- 

probei de aruncare a suliței femei, s-a 
anunțat: „Aruncă Dana Zatopkova 1“,. 
n-a fost spectator care să nu-și în- 
drepte privirile spre locul de întrecere 
ai sulițașelor. In acest sezon Zatopkoj 
va a lost, indiscutabil, cea mai bună 
aruncătoare din lume, uimind spe
cialiștii prin constanța performanțelor 
de înalt nivel pe care le-a înregistrat- 
Cu cîteva săptămini în urmă, Ia 
Stockholm, ea a aruncat 56,02 m..
realizînd un nou record european și 
cucerind pentru a doua oară titlul de 
campioană a continentului. Duminica 
trecută, la Budapesta, Zatopkova ob
ținea al doilea rezultat al său: 55,87 
m, „Voi căuta să obțin la București o 
performanță la fel de bună" nc de
clara ea în ajunul probei. Și iată că 
fosta campioană olimpică și-a rcspec-

(Continuare in păg. 21



Campionatele internaționale de atletism ale R.P.R

Fotografia aceasta oglindește lupta extrem de strinsă care sa dat in 
finala cursei feminine de 100 m. Cu ajutorul acestei imagini a aparatului 

Telesid s-a putut statali cu exactitate ordinea sosirii.
(Urmare din pag. 1)

tat — ba chiar și-a întrecut — pro
misiunea. 56,67 m, cît a aruncat ea 
sîmbătă din prima încercare, consti
tuie un nou și exceptional record eu
ropean, care face cinste campionate
lor noastre internaționale și stadio
nului Republicii. Toată admirația 
pentru sportiva care la 36 de ani 
reușește asemenea performanțe 1 Se 
pare că forma Danei Zatopkova a 
fost... molipsitoare: alte două aruncă
toare, poloneza l'rsula Figwer și ro- 
mînca Maria Diți și-au întrecut cele 
mai bune performanțe, stabilind noi 
recorduri naționale. Acest 52,59 ^ni. 
(primul rezultat peste .50 m. obținut 
de Maria Diți în acest sezon) mar 
ehează o bruscă revenire în formă. 
Ce păcat că sîntem aproape de sfîr- 
fitiil sezonului și, mai ales, după... 
europenele de la Stockholm...

1. DAMA ZATOPKOVA (CEHO
SLOVACIA) 56,67 m — nou record 
european; 2. Ursula Figwer (Polonia) 
53,65 m — nou record polonez; 3. 
Maria Diți (R.P.R.) 52,59 m — nou

Sulița Danei Zatopkova...
...Două amănunte inedite de la in- 

recerea sulițașelor și ambele legate 
le campioana europeană și olimpică 
Dana Zatopkova.

Nu cunoașteți poate faptul că cele- 
>ra atletă cehoslovacă a obținut cea 
nai mare parte a recordurilor și vie- 
oriilor sale de pe stadion din prima 
iruncare. C.u un asemenea „start", ai 
otdeauna rezerve morale pentru con- 
inuarea luptei, fără a vorbi de fap
tă că, aflate in fața unui rezultat 
nare, adversarele iși pierd de multe 
>ri cumpătul. Și simbătă, la Bucu- 
ești, Dana nu a dezmințit tradiția: 
trima încercare s-a soldat cu un nou 
ecord european 1

Desăvirșită sportivă, ea înțelege să 
icorde aceeași șansă și adversarelor 
ale. Zatopkova invită pe Ursula 
:igwer, Maria Diți și celelalte con- 
urente să arunce cu sulița de metal 
are ii adusese recordul. Și spre bu- 
uria celor două atlete, sulița Danei 
tboară dincolo de siegiilețele care mar- 
:au recordul polonez, recordul romin. 
ar pentru Maria Iordan, performanța 
’ yn::at un valoros record per
sonal.

ființa Danei și-a făcut pe depitn 
latoria l 

record a! R.P.R. (vechiul record 52.38 
Maria Diți, Paris, seplembrie 1957);
I. Uan I (R.P. Chineză) 45,97 m; 5. 
Ilona Mikloș (R.P.R.) 45,53 ni; 6. 
Maria Iordan (Constr.) 45,60.

CONSTANTIN GRECESCU 
»ENTRU A TREIA OARA CAMPION 

LA 5000 m.

Ce cursă I N-am uitat încă lupta 
extraordinară care a caracterizat ulti
ma parte a probei de 5.000 m de la 
campionatele din 1956 și 1957, cînd 
Grecescu a cîștigat de fiecare dată 
titlul de campion internațional al 
R.P.R. și iată că sîntem martorii 
urmi spectacol asemănător: din nou 
5.000 m, din nou sosire pasionantă, 
di,’ nou Cirecescu învingător 1

Prime'e ture sînt străbătute de plu
tonul compact; după 1200 m se pe
trece o acțiune importantă: din
grupul fruntaș se desprinde danezul 
Thyge Togersen care ia un avans de 
10 m. Grecescu nu ezită să plece în 
urmărirea lui, fiind imitat de finlan
dezul Saloranta. Din ac st moment 
cursa aparține celor trei tleți. Doar 
Laufer (R.F.G.) nu rste de aceeași 
părere și forțează apropierea de 
„trio“-til din frunte. Lfcrml făcut 
fi costă: la 3000 m, atletul vestger- 

man (unul din favoriții probei) este 
nevoit să abandoneze. Cursa continuă 
fără alte „evenimente". Păcat însă 
că ritmul este prea lent. Publicul îl 
încurajează pe Grecescu și așteaptă 
cu emoție deznodămîntul luptei. Poc
netul de pistol care vestește intrarea 
în ultimul tur îi găsește pe Togersen, 
Saloranta și Grecescu împreună. Cine 
va ataca? Unde o va face? Nu prea 
ai timp acum să-ți pui întrebări... 
Mai sînt 300 metri și finlandezul 
are inițiativa. Avansul său crește: 1... 
2...3 metri și, ceea ce e mai impor
tant, „fugarul" aleargă relaxat, cu un 
fuleu mare. Grecescu sezisează perico
lul și pornește după Saloranta. Me
tru după metru, distanța dintre ei e 
tot mai mică. In ultima turnantă Sa
loranta e încă primul. El n-a avut încă 
prilejul să' cunoască dîrzenia la finiș 
a campionului romîn. Nu-i nimic, o 
va cunoaște acum I Pe ultima sută 
de metri, cînd cei doi alergători a- 
runcă în luptă ultimele resurse, Gre
cescul trece în frunte și, cu toată ri
posta disperată a adversarului său, 
cucerește — la un piept — o admi
rabilă victorie.

1. CONSTANTIN GRECESCU 
(R.P.R.) 14:24,8; 2. S. Saloranta
(Finlanda) 14:25,0; 3. Togersen (Da
nemarca) 14:25,6; 4. D. Dragomir
(Recolta) 14:47,4; 5. K. Gudbjornsson 
(Islanda) 14:57,2; 6. Ion Veliciu
(R.P.R.) 15:03,4; 7. Ion Pricop
(R.P.R.) 15:03,6.

LANSKI ȘI-A LUAT REVANȘA

Stockholm, 24 august 1958. înălțime 
bărbați: 1. Richard Dahl (Suedia) 
2,12 m; 2. Jiri Lanski (Cehoslovacia) 
2,10 m. București, 13 septembrie 
1958: 1. Jiri Lanski 2,08 m; 2. R. 
Dahl 2,04 m.

Cele cîteva cifre de mai sus explică 
întru totul interesul deosebit cu care 
a fost urmărită întrecerea săritorilor 
în înălțime. Spectatorii au asistat la 
inversarea situației de la Stockholm, 
aplaudînd cu căldură victoria valoro
sului atlet cehoslovac Jiri Lanski. Cei 
doi adversari au fost perfect egali 
pînă la ultima încercare de la 2,08 m 
pe care a reușit-o doar Lanski. Lupta 
pentru locul trei a dat cîștig de cauză 
lui Robert Savlakadze care trecuse 
din piima încercare înălțimile pînă 
la 2,00 in.

1. JIRI LANSKI (CEHOSLOVA
CIA) 2,08 m; 2. Richard Dahl (Sue
dia) 2,04 m; 3. R. Savlakadze 
(U.R.S.S.) 2,00 ni; 4. Piill (R.F.G.) 
2,00 m; 5. Ma Sian Luu (R.P. Chi
neză) 2,00 m.; 6. I. Knaller (R.P.R.) 
1,95 tn;... 9. E? Ducu (R.P.R.) 1,85ni.

LUNGIMEA N-A CORESPUNS 
AȘTEPTĂRILOR

Săritura în lungime bărbați nu a 
corespuns așteptărilor.

In general, majoritatea participan- 
ților la această probă au obținut re
zultate sub posibilități. Un cuvînt de 
laudă pentru Sorin Ioan, care a ocu
pat locul doi.

1. HEINZ AUGA (R.D.G.) 7,27 in;
2. S. loan (R.P.R.) 7,24 m; 3. V. 
Popov (U.R.S.S.) 7,22 m; 4. H. Visser 
(Olanda) 7,19 in; 5. H. Ylinen (Fin.) 
7,16 m; 6. R. Licker (R.P.R.) 7,14 m.

GRIGALKA Șl VARANAUSKAS, 
DESPĂRȚIT! DE 1 CM.

Lupta pentru primul loc la arunca
rea greutății s-a dat între cei doi 
atleți sovietici Otto Grigalka și A- 
dolf Varanauskas. Grigalka a obți
nut o victorie la limită, cucerind pen
tru a treia cară (1951, 1955 și 1958) 
titlul de campion internațional al 
R.P.R.

1. OTTO GRIGALKA (U.R.S.S.) 
17,08 m; 2. A. Varanauskas (U.R.S.S.) 
17,07 m; 3. N. Ivanov (R.P.R.) 15,67
m; 4. C. Koch (Olanda) 15,39 m; 5. Ion Baboie victorios la

C. Crețu (R.P.R.) 15,19 m; 6. St
Pemeki (R.P.R.) 14,12 m.

FAVORITA ÎNVINSA LA DISC
FEMEI

Calculul hîrtiei indica favorită la 
aruncarea discului pe atleta vest-germa- 
nă Kriemhield Hausmann (locul trei 
la „europene" și 53,89 m în acest 
sezon). Dar favorita n-a fost cea 
mai bună decît în prima aruncare 
(48,48 m), pentru ca apoi Doris Mul
ler, recordmana R.D.G., să ia con
ducerea și să cîștige detașat. O com
portare frumoasă a avut Paraschiva 
Simionescu care a întrecut pe va
loroasele atlete, Schuch și Si Pao-tzu, 
aruncătoare de peste 50 m.

1. DORIS MULLER (R.D.G.) 50,97 
ni; 2. K. Hausmann (R.F.G.) 48,48 
m; 3. G. Hegediis (R.P.U.) 47,76 in;
4. P. Simionescu (R.P.R.) 46,85 m;
5. 1. Schuch (R.D.G.) 46,54 m; 6.

Un suporter pasionat...
Telefoanele tirzii sini lucru obișnuit 

inir-o redacție. Și totuși unul, primit 
simbătă noaptea, ne-a surprins pur și 
simplu. La capătul celălalt al firului 
nu ne vorbea vreun corespondent, sau 
reporter, plecat să urmărească o între
cere, nici măcar an cititor curios care 
se interesa de ultimele rezultate. 
Telefonul venea tocmai din Vilnius și 
cel ce ne chema „rătăcise” pe la mat 
multe numere de telefon din București 
pină să-l găsească pe cel al ziarului 
nostru.

Iubitorul de sport din orașul litu
anian dorea o informație , una sin
gură:

— „Ce-a făcut la internaționalele 
Romîniei aruncătorul Varanauskas? 
Dur Grigalka?

Bineînțeles că i-am transmis pe loc 
rezultatul:

— „Varanauskas, locul II, după Gri
galka cu 17,07 m...

Interlocutorul nostru nevăzut nu-și 
putu stăpini o exclamație de bucurie.

— „Bravo. Campionul nostru nu 
s-a dezmințit. Acum am să pot să 
dorm liniștit...

Acolo departe, la Vilnius sosise ves
tea frumoasei comportări a atletului 
lituanian Varanauskas.

Si Pao-tzu (R.P. Chineză) 45,13 m:
7. L. Manoliu (Metalul) 44,75 m;
8. D. Hoffrichter (Austria) 44,67 m;
9. M. Silaghi (R.P.R.) 41,81; 10. O. 
Cataramă (R.P.R. jun.) 39,73 m.

GEORGETA DUMITRESCU 
ÎNVINGĂTOARE LA 800 M.

Adoptînd o tactică foarte bună și 
lansînd finișul la momentul potrivit 
(circa 250 m înaintea sosirii) Geor- 
geta Dumitrescu a repurtat o fru
moasă victorie internațională. Polone
za Walaszk a avut o puternică reve
nire pe ultimii metri ocupînd locul 
doi.

1. GEORGETA DUMITRESCU 
(R.P.R.) 2:13,0; 2. S. Walaszk (R.P. 
Pol.) 2:13,3; 3. M. Cutui (R.P.R.) 
2:13,3; 4. N. Pasciuc (R.P.R.) 2:14,6; 
5. O. Zammer (Recolta) 2:14,8; 6.
G. Sasvari (R.P.U.) 2:15,0; 7. N.
Eana (Rapid) 2:19,0.

SUCCESUL „VETERANULUI" 
ION BABOIE

Spectatorii au salutat cu satisfac
ție prezența lui Ion Baboie printre 
cei 28 de concurenți care se pregăteau 
să ia startul în proba de 20 km. 
marș. Muncitorul telefonist, este un 
adevărat „veteran" nu numai al mar
șului ci și al... campionatelor inter
naționale, de la startul cărora n-a lip
sit la nici una din cele II ediții. Și 
iată că duminică, perseverența și

20 km. marș

conștiinciozitatea acestui vrednic at
let și-au găsit o binemeritată răs
plată: Baboie a devenit pentru prima 
oară campion internațional al R.P.R. 
După 5 km, conducerea o avea Ion 
Păcuraru, campionul de anul trecut 
al probei, urmat la 100 m de concu
rentul polonez Sryszka, în spatele 
căruia se înșiruiau la mici intervale 
Mitrea, Paraschiveseu, Havasi (R.P.U.), 
Barbu, Baboie și Răcescu. La jumăta
tea distanței Păcuraru pierduse a- 
vantajul față de Sryszka, dar amîn- 
doi se aflau la 20 m de Baboie. Răcescu, 
Havasi și Neagu. După alți 5 km, 
Sryszka este primul, dar se poate vedea 
că principalul adversar îi va fi de 
aci înainte Baboie. Intr-adevăr, pe

Zsivotsky și Preussger

JACEK JAKUBOWSKI
1»5T — LOCUL 2; 1FS8 — LOCUL 1

„Va fi o cursă foarte grea!“, ne 
mărturisea ieri dimineață atletul polo
nez Jacek Jakubowski, referindu-se 
la finala probei de 800 m. „Anul tre
cut am fost al doilea. Tare-aș vrea 
ca acum să cîștig, dar nu știu dacă 
Vamoș, Jonsson și ceilalți mă vor 
lăsa"...

După un start repetat, cei 9 concu
renți s-au lansat cu toată viteza pen
tru ocuparea unui loc mai bun în 
turnantă. Pe primele sute de metri 
a condus Vamoș, dar la consumarea 
unui tur de pistă finlandezul Kontio 
este primul (54,5 sec) urmat îndea
proape de Vamoș, Jakubowski, Galiu- 
fin. Cu 200 m. înainte de sosire, or
dinea e neschimbată. Imediat însă 
Zoltan Vamoș este cel ce lansează 
finișul (de ce așa devreme?) dar nu 
se poate menține mult timp în frunte.

Constantin Greeeseu ne-a 
adus satisfacția unei noi 
și frumoase victorii in 
proba de 5.000 m. Iată-l 
in momentul final al 
cursei, care l-a desem
nat pentru a treia oară 
campion internațional al 

țării noastre.

La ieșirea din turnantă, Jakubowski 
țîșnește impetuos și nu mai poate fi 
prins, în timp ce Vamoș, obosit, este 
întrecut și de suedezul Jonsson care 
pînă atunci nici nu se văzuse.

1. JACEK JAKUBOWSKI (R.P.P.) 
1:50,6; 2. S. Jonsson (Suedia) 1:50,8;
3. Z. Vamoș (R.P.R.) 1:51,0; 4. T.
Kontio (Finlanda) 1:51,6; 5. C. Ga- 
liulin (U.R.S.S.) 1:52,8; 6. H. Thors- 
teinsson (Islanda) 1:55,7.

UN ADVERSAR COMUN
PENTRU FINALIȘTII LA 100 M : 

VINTUL !

In timpul finalelor la 100 m, ane- 
mometrul a arătat că viteza vîntului, 
din față, era de aproape 2 m pe sec. 
A fost un serios handicap pentru sprin
teri și așa se explică de ce Hannie 
Bloemhof, alergătoare de Îl,6 sec., 
a trebuit să se mulțumească aici cu 
12,1, iar Walter Mahlendorf, „cotat" 
cu 10,4 sec. a obținut doar 10,8 sec. 
în finală.

La femei, sosirea a fost strînsă și 
arbitrii de sosire au lăsat locul unui 
„ochi" mai precis: aparatul romînesc 
„Telesid" care a decis atît pentru 
locul 1 cît și pentru locul 3. La 
băieți. Baranowski a condus mult timp 
dar a „stopat" inexplicabil la 80 m, 
fiind întrecut în finiș de Mahlendorf.

FEMEI: 1. HANNIE BLOEMHOF 
(OLANDA) 12,1; 2. B. Martinsson 
(Suedia) 12,1; 3. B. Mayer (R.D.G.) 
12,2; 4. Cian lu-min (R.P. Chineză) 
12,2; 5. Cmok (Polonia) 12,3; 6. Bata 
(R.P.U.) 12,6.

BĂRBAȚI: 1. WALTER MAHLEN
DORF (R.F.G.) 10,8; 2. E. Schmidt 
(R.P.P.) 10,9; 3. Z. Baranowski
(R.P.P.) 10,9; 4. G. Canragher (Aus
tralia) 10,9; 5. D. Riede (R.D.G.) 
11,1; 6. M. Stein (R.P.R.) 11,2.

DOUA RECORDURI NAțiONALE 
LA LUNGIME FEMEI

Desfășurată la „concurență" cu alte 
probe mai spectaculoase, săritura în 
lungime femei a atras totuși atenția 
prin noile recorduri naționale înregis 
trate succesiv de Liu Sin-iu (R. P. Chi- 

străzile din apropierea stadionului, 
Baboie îl întrece pe mărșăluitorul po
lonez, pătrunzînd, spre bucuria ptibli-’ 
cului, cu un avantaj de 50 m pe sta
dion. Pe ultimii metri și Răcescu â 
reușit să-l depășească pe Sryszka.

1. ION BABOIE (R.P.R.) I h 
37:52,0; 2. H. Răcescu (Dinamo) 1 h 
38:09,0; 3. F. Sryszka (Polonia) 1 h 
38:11,0; 4. M. Neagu (R.P.R.) 1 h
38:21,0; 5. I. Păcuraru (R.P.R.) 1 h
40:00,0; 6. I. Barbu (Sparta ) 1 h
40:14,0; 7. C. Nourescu (Dinamo) lh 
43:26,0; 8. V. Mitrea (Recolta) 1 h
44:19,0; 9. D. Chiose (P.T.T.) 1 h
46:12,0; 10. I. Havasi (R. P. Un
gară) 1 h 46:23,0.

performerii zilei a doua
nezâ) cu 5,83 m în a doua inc.rcare 
(cu care a condus pînă la penultima) 
și de Reinalde Knapp (Austria) cu 
5,88 m în a 5-a încercare, intre cele 
două săritoare s-a intercalat polo
neza Legawiec cu 5,87 din ultima să■ 
ritură. Cu regret trebuie să consem
năm că prima dintre săritoarele noa® 
stre (V. Belmega) se află abia pe 
locul... 10. cu sub-mediocrul rezTiHat 
de 5,33 m.

REINALDE KNAPP (AUSTRIA) 
5,88 iii; 2. B. Legawiec (R.P.P.) 5.87 
ni ; 3. Liu Sin-iu (R. P. Chineză) 
5,83 m; 4. H. Hoffman (R.F.G.) 5,78 
m; 5. H. Claus (R.D.G.) 5,68 in; 6. 
K. Haussinan (R.F.G.) 5,58 tn; 7. 
N. Zwier (Olanda) 5,46 m ; 8. lan 
lu-min (R. P. Chineză) 5,44 m; 9. 
I. Kun (R.P.U.) 5,41 m; 10 V. Bel
mega (R.P.R.) 5.33 m

GYULA ZSIVOTSKY A CONFIRMA 
AȘTEPTĂRILE

Câștigătorul medaliei de bronz la 
„europene", Zsivotsky, a făcut o ve
ritabilă demonstrație de regularitate: 
6 aruncări peste 62 m, dintre care 
două peste 63 m. Nicolae Rășcănescu, 
constant la 60 m, a ocupat un pre
țios loc doi.

1. GYULA ZSIVOTSKY (R.P.U.) 
63,32 in. ; 2. N. Rășcănescu (R.P.R.) 
60,60 ; 3. O. Krogh (Norvegia) 59,56 
ni; 4. K. Racic (Iugoslavia) 59,37 
in; 5. H. Thun (Austria) 59,12 tn;
6. B. Towpik (R.P.P.) 58,45 in; 7. 
Z. Bezjak (Iugoslavia) 56,55 m; 8. 
K. Norin (Suedia) 56,20 iii ; 9. C. 
Drăgulescu (Constr.) 55.32 ; 10. C.
Dumitru (R.P.R.) 54,48 ni.

LA 3000 m. OBSTACOLE, JESZENSKI 
ȘI-A RECUCERIT TITLUL

Cu nouă an, în urină, in 1949, 
proba de 3.000 m. obstacole figura 
pentru prima oară în programul in
ternaționalelor și era cîștigată de at
letul maghiar Laszlo Jeszenski. De 
atunci el și-a mai înscris numele pe 
tabelul campionilor probei în 1952 
și în 1953. Ieri, el a reeditat acest 
succes, după o cursă în care a con
dus „de Ia cap la cap".

1, LASZLO JESZENSKI (R.P.U.) 
8:52,4; 2. B. Zhanal (R. Ceh.) 8:55,6; 
3. H. Norberg (Suedia) 8:58.6 ; 4. 
V. Vlasenko (U.R.S.S.) 8:58,8; 5.
T. Strzelbiscki (R.P.R.) 9:03,0; 6. L 
Bădici (R.P.R.) 9:06,0; 7. U. Mattson 
(Finlanda) 9:07,2; 8. H. Lauter
(R.F.G.) 9:13,8; 9. K. Gudbjornsson 
(Islanda) 9:56.0.

BARBARA MAYER, CAMPIOANA 
LA 200 m.

Barbara Mayer s-a revanșat In 
fața Hanniei Bloemhof, care o învin
sese la 100 m. Atleta din R.D.G. a 
cîștigat fără emoții, loam-' Luță a

(Continuare in pag. J)



Campionatele internaționale 
de atletism ale R. P. R.

Au luat sfîrșit campionatele republican© 
de seniori, la notație

(Urmare din pag. II)

pui nit prea tare, și la 40 m de so
sire s-a sufocat, obținînd totuși un 
limp bun.

1. BARBARA MAYER (R.D.G.) 
24,4 ; 2. H. Bloeinhof (Olanda) 24,5 ; 
i. Cian lu-niin (R. P. Chineză) 24,8 
— record egalat; 4. N. Hasse (O- 
anda) 24,9; 5. I. I ută (R.P.R.) 25,0; 
5. E. Cmok (R.P.P.) 25,5.

PREUSSGER A FOST CEL MAI BUN

După o întrecere care a durat mai 
line de patru ore, Manfred Preussger 
a urcat pe podiumul de onoare 
jentru a-și primi medalia de campion

Alături de bravul 
popor chinez...

Ca in fiecare an, participanta la 
Internaționale" iși au o tribună a 
or de ' unde, in clipele de răgaz, 
irmăresc întrecerile, iși încurajează 
ompatrioții, scandează numele prie- 
enului aflat in cursă, schimbă păreri 
i insigne, se 'împrietenesc.... Deci, 

tribună cu totul deosebită de restul 
•telului de beton al stadionului Repu- 
licii. o tribună veselă și multicoloră, 
pre care se 'îndreaptă cu jind privirile 
ucilor „vinători" de autografe. Aici
i ar putea găsi, strinse laolaltă, 
jate celebritățile ale căror semnături 
• doresc in colecții.
In aceste două zile, atleții chinezi, 

șezați in primul rind al tribunei 
vilor, au jost obiectul atenției 

1 afecțiunii deosebite din partea tu- 
iror participantilor. Sportivii soaie- 
ci, romini, suedezi, cehoslovaci, 
'undezi, polonezi, germani, islandezi, 
ustrieci, albanezi ș.a. au ținut pum-
ii strinși cind Tai I-su încerca 4,35 

la săritura cu prăjina, au aplau-
at-o frenetic pe Liu Sin-iu pentru 
■cordul ei la lungime, i-au îmbrățișat 
i fiecare prilej pe prietenii lor din 
tarea Chină populară.

Explicabile aceste manifestări de 
mpatie. In aceste zile, cind dușmanii 
îcit și înțelegerii internaționale tir- 
•se planuri războinice și provocări 
ipoiriva Republicii Populare Chineze, 
‘leți din multe țări ale lumii, aflați 
ci la București, țin să-și arate so- 
taritatea cu cauza dreaptă și no
tă a marelui pjpor chinez.

iternațional al R.P.R. El a fost, in- 
scutabil, cel mai bun și cel mai

- dintre cei 14 participanți la 
^oa de săritură eu prăjina, reușind 

1 rezultat valoros (4,40 m.).
1. MANFRED PREUSSGER (R.D.G.) 

40 m ; 2. L. Lukman (lug.) 4,35 m;
P. l.aufer (R.D.G.) 4,35; 4. Tai 

su (R. P. Chineză) 4,30 ni; 5. Z. 
miszewski (R.P.P.) 4,30 ni; 6. I. 
leșakov (U.R.S.S.) 4,20 m; 7. J 
rejcar (R. Ceh.) 4,20 m; 8. Z.
:abo (R.P.R.) 4,20 m.

Oaspeții au

De București și de Stadionul Re
publicii mă leagă vechi amintiri, 
încă din anul 1950 cînd ca tî- 

ir atlet am luat parte la neuitatul 
eci al Prietenie*!  dintre echipele Ro 
îniei și Uniunii Sovietice. Sînt nnul- 
mit de rezid latul obținut, mai ales 
i „Internaționalele*'  dvs. au reprezen- 
t pentru mine al doilea concurs 
n acest an, după o lungă perioadă 
• indisponibilitate. Nu știu ce să re- 
arc mai întîi: ambianța admirabilă, 
rzenia luptei, organizarea excelentă 
iu acest public pasionat și priete- 
>s care te poartă parcă spre vic- 
rie. Toate laolaltă caracterizează
este frumoase concursuri atletice
•venite tradiționale".

OTTO GRIGALKA (U.R.S.S.)

★

Atleții delegației noastre și eu per
sonal sîritem extrem de favora
bil impresionați de primirea ce 

s-a făcut la București. Ospitali- 
tea care ne este arătată aci nu la- 

absolut nimic de dorit în plus, 
impetiția în sine este organizată în 
ndiții excelente. Țin să mulțumesc 

mod deosebit spectatorilor pentru 
liectivitatea desăvîrșită pe care o a- 
tă în aprecierea rezultatelor. Și sînt 

atît mai mulțumit că intr-un ase- 
anea cadru deosebit, atleții pe care-i 
riduc obțin rezultate valoroase".

WALTER STOCKLE 
conducătorul delegației de 

atleți din R. F. Germană

ECHIPA POLONIEI 
ÎNVINGĂTOARE LA 4X100 m.

Singura probă de ștafetă a zilei a 
revenit echipei Poloniei (Baranowski, 
Schmidt, Bozek, Juszkowiak) care a 
parcurs distanța în 41,9 sec. Pe lo
cul doi a sosit echipa de seniori a 
R.P.R. (Pop, .Enache, Stoenescu, Sa-' 
vel) cu 42,0 sec., înaintea echipei de 
juniori a țarii noastre (Stein, Kine
ses, Jurcă, Nițu) 43,0. Echipa R. D. 
Germane a fost descalificată.

★
ALTE REZULTATE TEHNICE: 400 m 

FEMEI: seria I: I. Walasek (R.P.P.) 
58,4; 2. Cuțui (R.P.R.) 58,5; 3. G. 
Dumitrescu (R.P.R.) 59,0; 4. Sasvari 
(R.P.U.) 60,0; 5. Herlea (R.P.R.
jun.) 61,2; seria a ll-a: I. Sicoe 
(R.P.R.) 59,4; 2. Lehmijoki (Fini.) 
59,7; 3. Klimen (R.P.R. jun.) 61,6; 4. 
Păuleț (R.P.R.) 62,8 (primele 3 din 
fiecare serie s-au calificat pentru fi
nală); 80 m GARDURI: seria I: I. 
Eiberle (R.F.G.) 11,6; 2. Murauer
(Austr.) 11,7; 3. Stolzova (R. Ceh.) 
11,9; 4. Petrescu (C.C.A.) 12,7; seria 
a ll-a: 1. Un Iuen-tzin (R,P. Chine
ză) 11,5; 2. Dragomirescu (R.P.R.) 
11,8; 3. M. Păduraru (R.P.R. jun.) 
12,7 (primele 3 s-au calificat pentru 
finală); 200 m BĂRBAȚI: seria I: 
1. Schmidt (R.P.P.) 21,7; 2. Savel 
(R.P.R.) 21,9; 3. Mounib (R.A.U.) 
22,5; seria a ll-a: 1. Riede (R.D.G.) 
22,1; 2. Savic (lug.) 22,1; 3. Juszko
wiak (R.P.P.) 22,5; 4. Gin Gia-ciuen 
(R.P. Chineză) 22,6; seria a IlI-a : 
1. Ragab (R.A.U.) 22,1; 2. Kostulski 
(R.D.G.) 22,1; 3. Carragher (Austral.) 
22,2 (primii 2 s-au calificat pentru 
finală); 400 m BĂRBAȚI: seria I: 
1. Sudrigean (R.P.R.) 48,8; 2. Ragab 
(R.A.U.) 48,9; 3. Li Ciun-lin (R.P. 
Chineză) 49,8; seria a Il-a: 1. Klimbt 
(R.D.G.) 48,3; 2. Yordanidis (Turcia) 
48,8; 3. Weszelowski (R.P.P.) 49,3; 4. 
Mihaly (R.P.R.) 50,3; seria a IlI-a: 
1. Thorsteinsson (Isl.) 49,5; 2. Bozek 
(R.P.R.) 49,8; 3. Corșatea (R.P.R.
jun.) 50,9 (primii 2 s-au calificat 
pentru finală); 1.500 m. seria 1 :
1. Sokolov (U.R.S.S.) 3:53,9; 2. Le
wandowski (R.P.P.) 3:54,8; 3. Men- 
gler (R.F.G.) 3:55,0; 4. Popa (R.P.R.) 
3:56,0; 5. Ifopeasaari (Fini.) 3:57,8; 
seria a ll-a: 1. Kiss (R.P.U.) 3:54,2;
2. Klaban (Atistr.) 3:54,3; 3. Eriksson 
(Sued.) 3:54,4; 4. Barabaș (R.P.R.) 
3:54,6; 5. Bîrdău (R.P.R.) 3:54,9; 6. 
Saloranta (Fini.) 3:56/); seria a lll-a: 
1. Vamoș (R.P.R.) 3:55,7; 2. Stamer 
(R.D.G.) 3:55,8; 3. Valiavko (U.R.S.S.) 
3:55,9; 4. Helmich (R. Ceh.) 3:56,0; 
5. Beniin (Norv.) 3:56,1; 6. Afezzoly 
(Albania) 4:01,6 — nou record (pri
mii 4 s-au calificat pentru finală).

Materialele au fost redactate de: 
RADU URZICEANU, ROMEO VILARA, 
VALERIU CHIOSE, IACINT MANOL1U, 
CALIN ANTONESCU |i RADU VOIA.
Fotografii: ION MIHAICA.

cuvintul...

Nu sint supărat că Lanski și-a 
luat revanșa asupra mea, ter- 

•. minând el învingător de data 
aceasta. Firește, la viitoarea noastră 
întîlnire sper într-o reabilitare. Regret 
efectiv un singur lucru: acela că a- 
tît eu cât și învingătorul meu ani con
curat cu întinderi musculare începi nd 
de la înălțimea de 2 m. Fără aceas
ta, este probabil că publicul bucu- 
reștean ar fi asistat la performanțe 
și mai bune. Și regret aceasta mai 
ales fiindcă mă simt de acum atașat 
de acest public romîn, care m-a im
presionat prin obiectivitatea și com
petența cu care urmărește întrecerile 
de pe frumosul dvs. stadion".

RICHARD DAHL (Suedia)

★

Bănuiam că va fi un concurs ta
re, prima șansă revenind con- 

■■ curentelor germane. Astfel că 
victoria valoroasei aruncătoare Doris 
Mii'der n-a avut darul să mă surprin
dă. Sânt totuși mulțumită că în a- 
ceastă întrecere am reușit să realizez 
o performanță bună: 47,76. Satisfac
ția mea este completată de impresia 
excelentă pe care mi-a făcut-o Bucu- 
reștiul, în care ni s-a făcut o primire 
cu adevărat frățească".

HEGf-"'iS GYORGY1 
(R.P. Ungară)

Și în ziua a doua a întrecerilor 
din cadrul celei de a XI-a ediții a 
campionatelor republicane individuale 
de seniori revelația campionatelor a 
fost juniorul Emil Voicu. El a reușit 
să cucerească titlul de campion și 
în proba de 400 m liber, învingînd pe 
Șt. lonescu, favoritul cursei. A fost 
o cursă impresionantă ; cei doi pro
tagoniști au înotat „cap la cap" 375 
m., după care Voicu a sprintat pu
ternic, s-a desprins de adversar și a 
cîștigat comod. Timpul (4:50,8) cil 
care a fost cronometrat, constituie un 
nou record republican de juniori ca
tegoria 1. Recordul anterior (4:52,2) 
aparținea aceluiași înotător. Tînărul 
înotător Emil Voicu merită toate fe
licitările pentru performanța sa de 
a fi cucerit titlul de campion la pro
bele de 100 și 400 m liber în dauna 
protagoniștilor G. Blajec și Șt. lo
nescu. Ziua a treia a campionatelor 
a prilejuit afirmarea unui alt tînăr 
înotător: Cornel Mocanu (Rapid), 
care a realizat în proba de 1.500 m 
liber un nou record de juniori cate
goria întîia (20:07,3). Cea mai bună 
performanță a campionatelor a fost 
realizată de Mihai Mitrofan, care a 
parcurs distanța de 200 m bras în 
timpul de 2:44,1. Iată acum rezulta
tele tel nice :

SfMBATĂ, FEMININ: 100 m. spa
te: 1. Maria Both (llefor Tg. Mureș) 
1:18,1 ; 2. Margareta Wittgenstein 
(C.S.U. Buc.) 1:21,0; 3. Henriette
Țincoca (C.C.A.) 1:22,8; 200 in. bras: 
i. Sanda Iordan (Dinamo) 3:10,7;

Rezultate, Rezultate, Rezultate
HANDBAL

Cea de a doua etapă a campio
natelor republicane de handbal a 
avut ca principal eveniment derbiul 
competiției feminine: Olimpia Buc.u 
rești — Steagul roșu București. Me
ciul, din păcate, a avut aceeași des
fășurare cu care aceste două formații 
ne-au obișnuit în ultimul timp : joc 
crispat, nervos, cu multe și elementare 
greșeli tehnice și tactice. Scorul final 
— 3—3 (2—2) — este echitabil pen
tru cele două formații și retlectă just 
raportul de forțe de pe teren. Punctele 
au fost marcate de Victorița Dumi
trescu și Marina Jipa pentru Steagul 
roșu și de Elena Pădureanu (2) și 
Irirra Nagy (din lovitură de la 14 
m.) pentru Olimpia.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în etapa de ieri :

CAMPIONATUL MASCULIN, CA
TEGORIA A: Rapid București —
Tehnometal Timișoara 15—11 (7—5) ; 
Dinamo București — Voința Sibiu 
15—10 (8—7) ; Chimia Făgăraș — 
Petrolul Ploești 14—7 (8—5) ; C.S.M. 
Reșița — C.S.M.S. lași 13—6 (5—1); 
Dinamo Orașul Stalin — Victoria 
Jimbolia 9—9 (5—7) : CAMPIONA
TUL FEMININ, CATEGORIA A: 
Constructorul Timișoara — Flamura 
roșie Sibiu 2—8 (0—5) ; Știința Ti
mișoara — llefor Tg. Mureș 3—3 
(1—3); Tractorul Orașul Stalin — 
Gloria Sighișoara 8—1 (4—1) ; Mă
gura Codlei — C.S.U. București 2—6 
(1—3); CAMPIONATUL MASCU
LIN, CATEGORIA B : Recolta Hăl- 
chiu — Știința Galați 13—7 (9—5) 
l.C.A. Arad — Stăruința Odorliei

Etapa a doua a campionatului categoriei C 
la fotbal

SERIA I
Știința IMF lași-CSA Bacău 0-2 (0-1)
Petrolul Moinești-CFR Pașcani 0-2 (0-0)
Sportul Muncitoresc Rădăuți-Constructorul 

lași 3-0 (0-0)
Gloria Dorohoi—Textila Buhuși 0-1 (0-0)
Textila Botoșani-Minerul C. Lung Mold. 

2-0 (1-0)
Etapa viitoare; Constructorul lași-Textila 

Botoșani, Textila Buhuși-Știinja IMF lași, 
Petrolul Moineșfi-Minerul C. Lung Mold., 
CSA Bacău—5p. Muncitoresc Rădăuți, Gloria 
Dorohoi—CFR Pașcaii.

SERIA A il-a
SNC Constanța—Cimentul Medgidia 4-0

(2-0)
Știința Galați-lnd. Sîrmei Brăila 0-0
Combinatul Poligrafic București-Ancoro 

Galați 1-0 (1-0)
IMUM Medgidia-Gloria CFR Galați 1-0 

(0-0)
Etapa viitoare: Ancora Galați—Știința Ga

lați, Cimentul Medgidia-Dinamo Brăila, Glo
ria CFR Galați-SNC Constanța, Ind Sîr
mei Brăila-IMUM Medgidia, Victoria Bu- 
zou-Combinatul * Poligrafic București

SERIA A lll-a
■CSU București—Dinamo Craiova 2-0 (1-0)
Confecția Bucurefti-Rapid reg. Ploești 

1-3 (1-1)
Dunărea Corabia—Unirea Pitești 1-0 (1-0)
Metalul Tîrgoviște-Olful T. Măgurele 3-2 

(1-2)
CFR Rovine Craiova-lțTB București 1-2 (0-2)
Etapa viitoare: Unirea Piiești-Confecția

București, Dinamo Craiova-Melalul Tîrgo- 
vișle, ITB București-CSIJ București, Rapid 
reg. Ploești-C.F.R. Rov:ne Craiova, Oltul T. 
Măgurele-Du-iărea Corabia.

2. Helga Boicihovschi (C.S.U. Bucu
rești) 3:15,7; 3. Lia Nedelea (Spar
tac Buc.) 3:16,3; 4 X 100 m liber: 
1. C.S.U. Buc. (Margareta Wittgen
stein, Ingrid Wachter, Astrid Wach
ter, Ingrid Rothe) 4:58,0; 2. Rapid 
București 5:10.4: 3. Dinamo București

Mihai Mitrofan a realizat cea mai 
bună performanță a campionatelor:

2:44,1 pe' 200 m. bras.

5:26,4; MASCULIN: 400 m. liber: 
1. Emil Voicu (Cetatea lui Bucur) 
4:50,8 (nou record republican pentru 
juniori oategoria I. Vechiul record: 
4:52,2 deținut de același înotător) ; 2. 
Ștefan lonescu (C.C.A.) 4:53,4; 3.
Cornel Mocanu (Rapid București) 
5:03,4; 200 m. bras : 1. Mihai Mitro

12—7 (7—3) ; Voiiîta Sighișoara — 
C.S.U. București 12—12 (7—6); C.S. 
Marina Constanța •— Știința Cluj 
14—8 (8—4) ; Balanța Sibiu — Vic
toria Bacău 9—12 (6—8) ; Dinamo
Tg. Mureș — Textila Cisnădie 13—10 
(8—6).

TENiS DE MASA

Campionatul categoriei A: echine 
masculine: C.S.U. București — Pro
gresul București. 5—3: Zaharia Bujor
— Bunea 2—0 (14, 15), Pîrvu —
Angelica Rozeanu 0—2 (14, 15), An- 
dronache — Ella Constantinescu 2—0 
(11, 12), Zaharia Bujor—■ Angelica 
Rozeanu 0—2 (12, 18), Andronache
— Bunea 2—0 (16, 14), Pîrvu — 
Ella Constantinescu 0—2 (9, 10), 
Andronache -— Angelica Rozeanu
2—0 (16, 21), Zaharia Bujor — Ella 
Constantinescu 2—1 (—17, 14, 16) ; 
Voința Arad (Covaci 2 v., Papp 1 
v., Procopeț) — Spartac București 
(Reiter 2 v., lonescu Soare 2 v., 
Hossu 1 v.) 3—5; C.T.R. Roșiori de 
Vede (Marinescu, Dinu Grigore. An- 
donie) — Constructorul București 
(Popescu 2 v., Naumescu 2 v., Ise.o- 
vici 1 v.) 0—5 ; C. S. Someșul Satu 
Mare — Voința L. M. București 3—5. 
Echipe femei: C.S. Oradea (Vușcan, 
Răduică) — Voința București (Ochin, 
Ardelea) 3—1

TENIS
Campionatul republican pe echipe: 

Dinamo București — Progresul Bucu
rești 8—7, C.C.A. — Constructorul 
T C.H. București 14—1, Rapid Cluj 
— C.S.U. București 5—10, Ștnința 
Cluj — U.T.A. Arad 9—6.

SERIA A IV-a
Rafinăria Cîmpina—Metalul Aiud 6-1 (2-0)
Alimentara Tg. Mureș-Torpedo 5-2 (4-0) 
Mureșul Toplița-Voința Tg. Mureș 0-0 
Textila Sf. Gheorghe—Carpați Sinaia 0-3 

(prima echipă este suspendată)
Etapa viitoare: Torpedo-Pcrtizan Reghin, 

Chimia Făgăraș-Mureșul Toplița, Carpați Si- 
naia-Alimentara Tg. Mureș, Voința Tg. Mu
reș—Metalul Aiud, Rafinăria Cîmpina-Textila 
Sf. Gheorghe.

SERIA A V-a
Recolta Carei-Rapid Cluj 1-1 (0-1)
Voința Oradea—Stăruința Satu Mare 2-0 

(2-0)
Dinamo Baia Mare-Gloria CFR Oradea 

0-1 (OB
Someșul Satu Mare—Tisa Sighet 3-1 (2-0)
CFR Cluj-Arieșul Turda 5-1 (1-0)
Etapa viitoare: Gloria CFR Oradea-Va- 

ința Oradea, Rapid Cluj-Someșul Satu Ma
re, Arieșul Turda-Recolta Cărei, Stăruința 
Satu Mare—CFR Cluj, Tisa Sighet—Dinamo 
Baia Mare

SERIA A Vl-a
CFR Simeria—Metalul Oțelul Roșu 4-0 (2-0)
Unirea Rm. Vîlcea-Olimpia Reșița 0-3 

(prima ochipă este suspendată)
Indagrara Arad-Drubeta T Severin 1-3 

(0-0)
Aurul Brad—UM Cugir 10 (0-0)
Flacăra Tg. Jiu—Metalul Bocșa Romînă 

3-0 (echipa oaspe s-a prezentat fără car
nete de legitimare).

Etapa viitoare- Indagrara Arad—UM Cu
gir, Flacăra Ig. J j-CFR Simeria, Olimpia 
Reșița—M' ‘o'ul Bocșa Romînă Unirea Rm. 
Vî'coa -CFR f Severin, Melalul Oțelul Ro- 
șu-Aurul Brad.

fan (Cetatea lui Bucur) 2:44,1 ; M, 
Al. Schmaltzer (C.C.A.) 2:52,1 ; 3. 
T. Rînea (Spartac Buc.) 2:56,1 ; 100 
m. spate seniori : 1. M. Vasîliu 
(C.S.U. Buc.) 1:09,8; 2. A. MăndoiK; 
(C.C.A.) 1:14,0; 3. T. Ghidale (Voinj 
ța București) 1:16,4; DUMINICA — 
FEMININ: 100 m. liber: 1. ingrid 
Rothe (C.S.U. Buc.) 1:11,4; 2. Maria 
Both (llefor Tg. Mureș) 1:14,3; 3,
Vasilica lurciuc (Dinamo Buc.) 1:11,7; 
100 m fluture: 1. Nicoleta Ștefă-
nescu (Cetatea lui Bucur) 1:23,7: 2. 
Elisabeta Bratu (Rapid Buc.) 1:21,3; 
3 Măiiuca Rotaru (Șc. sportivă de 
elevi) 1:31,6; 4 X 100 m mixt: 1. 
Rapid Buc. (Maria Dan, Măriuca Ro
tam, Elisabeta Bratu, Anca Grigoras) 
5:39,9; 2. C.S.U. Buc. 5:48,8; 3. Di-» 
namo București 5:56,9 (nou record 
republican de colectiv pentru juntos 
categoria a doua). MASCULIN : 100 
m. fluture : 1. Al .Popescu (Dinamo 
București) 1:08,0; 2. Șt. Kroner (DM 
namo Buc.) 1:13,5; 3. V. Budai (Vo
ința Tg. Mureș) 1:15,4; 4 X 100 ni. 
mixt: 1. Dinamo Buc. (A. Zahan, 
Al. Popescu, Șt. Kroner, G. Cociu- 
ban) 4:40,8; 2. C.C.A. 4:41,6; 3. Vo
ința București 5:05,3.

Sărituri de la trambulină: FEMI
NIN : 1. Emilia Lupii (Rapid Buc.) 
99,33 p.; 2. Viorica Kelemen (C.S.U. 
Buc.) 95.31 ; 3. Magda Dumitrescu 
(Spartac București) 82,37; MASCU
LIN: 1. H. Wittenberger (Știința Si
biu) 120,78 p.; 2. A. Rottman (Re
colta București) 118,58 p.; 3. P. De- 
cuseară (Recolta Buc.) 110,30 p.

POLO PE APA

Meciurile de polo pc apă disputate 
ieri în cadrul etapei a X-a a campio
natului categoriei B s-au soldat cu 
armatoarele rezultate: seria I: fero
viarul Timișoara — Cetatea lui Bucur
1—14 (1—7), Metalul Cluj — Voința 
Oradea 4—3 (4—1), Industria Ll»ii 
Timișoara — C.S.M. Lugoj 7—0 
(2—6) ; seria a ll-a: C.KR. Arad — 
Progresul Cluj 7—4 (3—3), C.l R. 
Cluj — T.C.H. București 8—2 (5—0). 
Meciul restanță T.C.H. București —- 
C.S. Oradea disputat joi în Capi
tală s-a terminat cu victoria oaspeților 
la scorul de 11—0 (7—0).

IAHTING

Ieri dimineață la Mamaia, pe lacul 
Siut-Ghiol, s-au încheiat întrecerile 
feminine de snaip din cadrul campio
natelor republicane de ialiting. litlul 
de campion a revenit echipajului (}ru- 
țiela Mișculescu — Valeria Tudor viu 
(Metalul M.l.G. Buc.) care s-a do
vedit foarte bine pregătit, cîștigînd 
pe merit primul loc înaintea altor 
șapte echipaje. Întrecerile masculine 
de snaip și iolă continuă astăzi cu 
ultima regată.

©■onosport
Așa arată un buletin Pronosport 

cu 12 rezultate exacte la concursul 
nr. 37 (etapa din 14 septembrie 
1958)

1 R.D. Germană (A) — R.P
Romînă (A) Z*

2 R.P. Romînă (B) — R.D.
Germană (B) Amilaf

3 R.P. Polonă (A) — R.P.
Ungară (A) 2

4 R.P. Ungară (B) — R.P.
Polonă (B) 2

5 C.S. Oradea — Corvinul Hu
nedoara (camp, cât ,,B“) fe

6 C.S. Tg. Mureș — C.F.R.
Arad (camp. cat. ,,B“) 1

7 AMEFA Arad — Ind. Sîr
mei C.Turzii (camp. cat.„B ‘) f

8 Poiana Cîmpina — Rapid II
București (camp. cat. ,,B“) 2

9 C.S. Sibiu — Tractorul Or.
Stalin (camp. cat. ,,B“) X

10 Dinamo Galați — C.S.M.S.
Iași (camp. cat. ,,B“) 2

11 Foresta Fălticeni — Prahova
Ploești (camp. cat. ,,B“) X

12 Minerul Lupeni — Știința
Craiova (camp. cat. ,,B“) X

Meciul II: R.P. Romînă (B) — 
R.D. Germațța (B) a fost anulat den 
oarece s-a disputat înainte de închi
derea concursului. Conform regula
mentului s-a acordat pronosticul en 
xact la meciul respectiv tiiturnr va
riantelor depuse.

I a acest concurs au fost depuse 
939.497 variante.



R.P.Romînă B —R.D. Germană B 0-1 (0-1)
r.> iiipa noastră reprezentativă se

cundă a decepționat ieri dimineață pe 
cei aproape 45.000 de spectatori pre- 
zeuți pe stadionul „23 August”. Și nu 
atit pentru că a pierdut cu 1—0 (1—0) 
partida cu selecționata B a R. D. Ger
mane, cît mai ales, pentru că selec
ționata noastră care cu cîteva zile îna
inte se impusese Ia Sofia în fața unei 
echipe cu multe nume sonore și cu un 
joc viguros, ieri dimineață a dezmințit 
toate bunele aprecieri ciștigate, com- 
portiildu-se sub orice critică, spre de
cepția miilor de Spectatori, care aș-

teptau un alt joc și doreau un alt re
zultat

Așa cum au jucat însă, reprezentan
ții noștri și mai ales oaspeții, un rezul
tat favorabil nouă nu era posibil ieri. 
Trebuie spus din capul locului că echi
pa germană a jucat bine. Jocul ei or
ganizat, omogen, simplu și eficace, cu 
multă mișcare și varietate în acțiunile 
ofensive, a impus și calități care altă
dată, în întîlnirile cu noi, erau consi
derate apanajul jucătorilor noștri: teh
nică individuală și tactică. Adresa pa
selor date imediat și dirijarea acțiuni
lor în adîncime, bazate pe multă miș-

0-1 și la
Am asistat, ieri, la Ploești, la un 

surprinzător eșec al echipei noastre 
de tineret în fața reprezentativei de 
tineret a R. D. Germane. Decepția
— atit pentru rezultat cît și pentru 
jocul practicat de fotbaliștii noștri — 
a .fost cu atît mai mare, cu cit din
tre toate formațiile care trebuiau să-și 
mascare forțele în acest sfîrșit de 
săptâmînă cu reprezentativele R.D.G., 
cea de tineret avea, ca și echipa B., 
șanse la victorie.

Dar, majoritatea jucătorilor noștri
— cu comportări valoroase în echi
pele lor de club — au fost ieri de 
ncrecunoscut. Ei au jucat din toate 
punctele de vedere sub posibilitățile 
lor, dar ceea ce ne-a surprins cel 
mai mult este că n-au avut nici torța 
de luptă caracteristică tinereței, nici 
acea vitalitate care uneori poate su
plini multe lipsuri tehnice. Înainta
rea, în special, a jucat dezlînat, a 
avut acțiuni neinspirate, care au pu
tut fi oprite cu destulă ușurință de 
apărarea adversă. Interii au jucat 
mult- prea înapoi, iar Bnkossi a aș
teptat zadarnic ocazia de șut, nefă- 
cî'nd mai nimic ca să și-o creeze 
singur. In general, s-a tras puțin la 
poartă, iar șuturile ' periculoase pe 
poartă pot fi numărate pe degetele 
unei singure mîini. Singurul care a

R. D. G. (juniori) — R. P. R.
(juniori) 2-0 (1-0)

'Simbătă, la Franckfurt pe Oder, e- 
cliipa reprezentativă a R. D. Germane 
a obținut victoria — în meciul cu e- 
chipa noastră — cu scorul de 2—0 
(1—0). Ambele puncte ale victoriei 
— după cum relatează telegrama 
Agerpres — au fost marcate de cen
trul înaintaș Bauchspiess, care a con
stituit un pericol permanent pentru 
poarta echipei noastre. Primul gol l-a 
înscris în min. 22 cu capul, al doilea 
în min. 62 dintr-o lovitură liberă. 
De notat că în min. 44 și ' 7, gaz
dele au ratat prin Bauchspiess și 
Gr.uipc două lovituri de la 11 m. a- 
cordate în urma unor infracțiuni co
mise de stoperul nostru Covaci.

Echipa noastră a jucat nervos și a 
fost depășită din punct de vedere teh
nic de juniorii germani. Aceștia au 
atacat mai mult și mai eficace, în 
special pe. aripi. Din min. 65, echipa 
romîiiii a jucat în 10 oameni, Covaci 
fiind eliminat.

Cele două reprezentative au aliniat 
următoarele formații:

R. D. GERMANA: Heinsch-Okup- 
niak, Marx, Scherbarth - Fischer, 
Dfews-Gase, Sommer (din min. 60 
Nactrtigall), Bauchspiess, Lange, 
Graiipe.

R. P. ROMINA: Ghiță-Zanca, Co
vaci. Nicoară-Chețan, Minasian-Baiaș 
(din min. 64 Dadeș), Varga, Matei, 
Surdan, Halpern.

De peste hotare

Ploești I...
fost pe punctul să ne aducă un gol 
a fost cel din minutul 43, tras de 
Țîrcovnicu, dar portarul echipei R.D.G. 
a respins în corner, in minutul ur
mător a fost rîndul oaspeților să a- 
tace. Dar ei au știut să fructifice din 
plin ocazia. Erler i-a trimis balonul 
iui Stocker și acesta, aflat după pă
rerea noastră în poziție de ofsaid, a 
înscris sec : 1—0.

Repriza a doua a fost de un nivel 
tehnic și mai slab decît prima, pe 
de o parte pentru că echipa noastră 
n-a arătat nimic în plus, iar pe de 
altă parte pentru că fotbaliștii ger
mani s-au retras în apărare, închi- 
zînd cu totul jocul. In minutul 63 
avem, în sfîrșit, prilejul să egalăm. 
Dumitrescu, care pătrunsese în ca
reu, este șarjat violent și arbitrul a- 
cordă lovitură de Ia 11 metri. Nici 
această ocazie nu reușim s-o folo
sim : Bukossi trage în bară 1

Ga o concluzie generală la acest 
meci, se poate spune că echipa de 
tineret a R. D. Germane a jucat mai 
calm, mai organizat și prin aceasta 
a meritat victoria. S-au evidențiat 
din rîndurile ei portarul Fritzsche, 
stoperul Pfeifer, mijlocașul stînga 
Dallagrazia și aripa stîngă Gebhardt.

Din echipa noastră și-a făcut dato-1 
ria apărarea și mai ales Popa, Mo- 
troc și Țîrcovnicu.

Arbitrul Jungr (R. Cehoslovacă) a 
condus satisfăcător următoarele for
mații :

R.P.R. (tineret): Uțu — Popa, Mo- 
troc, Greavu — Țîrcovnicu, Stancu — 
Ene H (Copil din min. 30), Tabarcea 
(Țîrlea din min. 77), Bukossi, Du
mitrescu, Văcarii.

R. D. Germană (tineret): Fritzsche 
— Seiler, Pfeifer, Pfeufer — Hirsch- 
mann, Dallagrazia — Stocker, Erler, 
Matthes (Biichner), Jura, Gebhardt.

ION MALIN

Categoria B la fotbal
SERIA I

Gaz Metan Mediaș — 0. S. M. Re
șița 1—1 (0—0).

G. S. A. Sibiu — Tractorul Orașul 
Stalin 2—2 (1—0).

G. S. Tg. Mures — 0. F. R. Arad 
1—0 (0—0).

C. S. Oradea — Corvinul Hunedoa
ra 0—1 (0—1).

G. F. R. Timișoara — Minerul Baia 
Mare 2—2 (1—1).

Minerul Lupeni — Știința Craiova 
1-1 CO—0).
A.M.E.F.A. Arad — Ind. Sîrmei Cîm- 
pia Târzii 2—1 (1—1).

CLASAMENTUL
1. C.S. Tg. Mureș 4 3 1 0 8:2 7
2. C.F.R. Arad 4 3 0 1 10:2 6
3. C.S.A. Sibiu 4 2 1 1 11:7 5
4. Corvinul Hun. 4 2 1 1 4:3 5
5. A.M E.F.A. Arad 4 2 1 1 5:4 5
6-7. C.S.M. Reșița 4 1 2 1 3:3 4
6-7. C.F.R. Timișoara 4 1 2 1 4:4 4
8. Minerul Lupeni 4 1 2 1 5:7 4
9. Ind. Sîrmei C.T. 4 l 1 2 4:5 3

10. Tractorul Or. St. 4 1 1 2 5:7 3
It. Minerul B. Mare 4 0 3 1 4:10 3
12. Știința Craiova 4 I 1 2 3:8 3
13. Gaz Metan Med. 4 0 2 2 3:5 2
14. C.S Oradea 4 1 0 3 2:4 2

ETAPA VIITOARE •
G. S. Oradea — Industria Sîrmei

Cîmpia Turzii, C. S. M. Reșița — C.
S. tg Mureș, Tractorul Orașul Stalin 
— Minerul Lupeni, Minerul Baia 
Mare — Qaz Metan Mediaș, Corvi- 
nul Hunedoara — G. S. Armata Si
biu, O. F. R. Arad — A. M. E. F. A. 
Arad, G. .F. R. Timișoara — Știinta 
Craiova.

SERIA A II-a
Foresta' Fălticeni — Prahova Plo- 

eșli 1—1 (0—0).
Poiana Cîmpina — Rapid II Bucu

rești 1—2 (1—0).
Dinamo Galati — G. S. M. S. Iași 

0—I (0—0)
Dinamo Obor —■ Gloria Bistrița

4—2 (1—0)
Mclalul M.l.G. București — Flacă

ra Moreni 2—2 (1—0).

care in teren, pe un schimb derutant 
de locuri, au creat momente dificile 
la poarta lui Dungii, far atunci cînd a 
trebuit să fie apărat rezultatul, oas
peții au făcut-o calm și sigur, aproape 
fără greșeală.

E drept însă, că ei au fost ajutați 
destul de mult și de jocul greșit al e- 
chipei noastre.

De-a lungul celor 90 de minute, ea 
a comis multe greșeli, mai ales tac
tice, de concepție de joc. Dacă apă
rarea adversă a fost rareori străpunsă 
sau n-a fost niciodată surprinsă desco
perită, dacă atacul nostru a tras rar 
la poartă sau și-a creat foarte-foatte 
puține ocazii, aceasta se datorește gre
șelilor jucătorilor noștri: au condus 
prea mult și inutil balonul, în loc să-l 
paseze rapid pentru a cîștiga teren și 
a ajunge mai repede la poarlă, au pa
sat foarte mult lateral și chiar înapoi; 
nu au desfăcut jocul larg, lansînd ex
tremele, ci l-au înghesuit; au jucat 
mult pe sus (și oaspeților, înalți și cu 
un bun joc de cap, le-a convenit) și 
rar pe jos; nu s-au demarcat pentru 
a primi balonul în poziție liberă. Puși 
în fața unei apărări masive și ermetice, 
înaintașii noștri pdr și simplu nil au 
știut să se descurce. Astfel că toată 
superioritatea teritorială a echipei (15 
minute, ultimele, din prima repriză și 
repriza a doua aproape în întregime) 
și cele 12 lovituri de colț (față de 2 
ale oaspeților) au rămas fără rezultat 
și jocul a luat sfîrșit cu victoria mun
cită și meritată a echipei R. D. Ger
mane.

Jocul rapid și destul de spectaculos 
în primele 25—30 de minute, a fost 
— în general — de un nivel modest. 
Alura imprimată de duelul aproape 
continuu din repriza a doua dintre a- 
tacul nostru și apărarea oaspeților, a 
dat întîlnirii o notă de campionat, ceea 
ce a pasionat. Unicul gol al întîlnirii a 
fost marcat în min. 4, în urma unei 
duble greșeli de intervenție a apă
rării noastre. Văt-zan a intervenit tîr- 
ziu la o minge înaltă și Bley a trimis-o 
cu capul în adîncime lui Franz. Acesta 
a pătruns singur în careu, pe dreapta, 
dar a preferat să paseze lui Speth, a- 
flat liber pe stînga. Un șut puternic, 
dar nu iniparabil, Dungii a atins min
gea, dar n-a putut s-o împiedice să in
tre în poartă. Din echipa germană ne-a 
plăcut cel mai mult Franz, apoi Speth, 
Heine, Muhlbăcher și Dorner. Din echi
pa noastră doar Eftimie și — atunci 
cînd a fost jucat — Zahar'ia.

Trioul bulgar I. Takov-Al. Gaidarov- 
At. Stavrev a arbitrat bine.

R.P. ROMINA B: Dungu-Cojocaru, 
Vărzan, Soare-Al. Vasile, Nunweiller- 
Zaharia, Seredai (Campo), Asan, Ef
timie, Vasilescu (Babone).

R. D. GERMANA B: Marquardt-Dor
ner, Heine, Bauer-Muhlbăcher, (Sbl- 
Iner), Losert-Behne, Liebrec.ht. Franz, 
Bley, Speth. P. GAȚU

Dinamo Bîrlad — Unirea Focșani
4—2 (1—0).

Unirea Iași — Progresul Suceava 
3—1 (3—1).

CLASAMENTUL
1. Rapid II Buc.
2. Flacăra Moreni
3. C.S.M.S. lași
4. Dinamo Obor
5. Metal M.l.G. Buc.
6. Gloria Bistrița
7. Unirea lași
8. Poiana Cîmpina
9. Dtoamo Bîrlad

10. Progresul Suc.
11. Dinamo Galați
12. Foresta Fălticeni
13. Prahova Ploești
14. Unirea Focsani

ETAPĂ vin

4 4 0 0 16: 6 8
4 2 2 0 5: 2 6
4 3 0 1 7: 5 6
4 2 1 1 9: 7 5
4 2 1 1 12:10 5
4 2 0 2 6: 6 4
4 2 0 2 7: 9 4
4 1 1 2 8: 8 3
4 1 1 2 6: 8 3
4 1 1 2 5: 7 3
4 1 1 2 4: 6 3
4 0 3 1 1: 3 3
4 0 2 2 5: 8 2
4 0 1 3 8:14 1
)ARE :

Dinamo Galați — Poiana Cîmpina, 
Progresul Suceava — Prahova Plo
ești, Unirea Focșani •— Metalul M.l.G. 
București, C. S. M. S. Iași — Foresta 
Fălticeni, Gloria Bistrița — Unirea 
Iași, Flacăra Moreni — Dinamo Obor, 
Rapid II București — Dinamo Bîrlad.

Vie activitate internațională la fotbal
LA CHORZOW:

POLONIA — UNGARIA 1—3 (0—1)

Fotbaliștii maghiari, cu o echipă 
tînără, au jucat excelent, dominînd 
majoritatea timpului. Punctele au tost 
înscrise de Csordas, Tichi și Budai II 
și respectiv Karpati în proprie poartă. 
Arbitrul cehoslovac Gala a condus 
corect următoarele formații: UNGA
RIA : Bako — Karpati, Sipos, Sa
rosi — Szojka, Berendi — Budai II, 
Gdrocs, Csordas, Tichi, Bencsics. 
POLONIA : Simkowiak — l'lorenskl, 
Korynt, Stepanski. — Gawlik, Zien- 
tara — Kempni, Brieehczy, Simotski, 
Koval, Cieslik.

® La Budapesta s-au întîlnit Echi
pele secunde. Victoria a revenit fot

învingătorii [ac turul de onoare: echipa Dinamo 1 compusă din R. 
Schuster, Gh. Calcișcă, G. Moiceanu (primul in clasamentul individual), 
L. Zanoni și Aurel Șelarii. Foto: GH. DUMI TRU

Gabriel Moiceanu (Dinamo) și Dinamo I 
învingători în „Turul ciclist al R. P. R “

Cîștigătorii ultimelor etape: N. Mușa (etapa a VH-aj 
și N. Gri gore (etapa a VilI-a)

Zeci de mii de spectatori au aplau
dat ieri, la trecerea prin Capitala, pe 
cicliștii participanți ia ediția din a- 
cest an a „Turului ciclist al R.P.R.". 
După 9 zile, în timpul cărora au 
străbătut peste 1.200 km, alergătorii 
s-au reîntors ‘în București stabilind 
pe velodromul Dinamo clasamentele 
finale ale acestei dificile întreceri. 
GABRIEL MOICEANU și prima for
mație a clubului DINAMO au îmbră
cat tricourile de campioni de mare 
fond ai R.P.R. Ei merită din plin a- 
cest titlu, deoarece de-a lungul între
gii competiții s-au dovedit cei mai bine 
pregătiți, cei mai combativi, mai dîrzi. 
Deopotrivă cu cicliștii dinamoviști,
N. MUȘA (OLIMPIA OR. STALIN) UN CIȘTIGATOR DE ETAPA NE- 

. PREVĂZUT...

Etapa a 7-a, desfășurată pe ruta 
Sibiu — Orașul Stalin, n-a avut un 
istoric interesant. In afară de faptul 
că D. Munteanu a reușit după 60 km 
să reprindă plutonul (rămăsese în 
urmă din cauza unei busculade), că 
alergătorii s-au „bătut" la sprintul 
de la Făgăraș (învingător R. Klein) 
și la punctul de cățărare Persani 
(primul a trecut L. Zanoni), în rest 
nimic deosebit. La sprintul final din 
Orașul Stalin a participat un pluton 
masiv din care lipseau doar cîțiva
O EVADARE DE PESTE 50 KM. L-A DECIS PE ÎNVINGĂTORUL ETAPEI 

A Vlll-a

înainte de ora 9 dimineața, cicliștii 
au luat startul în ultima etapă a 
competiției: Orașul Stalul — Bu
curești. Ca întotdeauna, pînă la Ti
miș se rulează ușor. Pe urcuș înregis
trăm abandonul lui St. Poreceanu (!?!). 
Punctul cel mai înalt, de la Predeal, 
este atins în ordine de R. Schuster, 
A, Șelaru, Simion Ariton, D. Mun
teanu, urmați de pluton. Caravana 
„defilează" apoi pe valea Prahovei. 
După ieșirea din Ploești, din pluton 
se detașează trei tineri: I. Cosma
1. Angelescu și N. Grigore. Ei rulează 
puternic cucerind un avans substan
țial. Deși plutonul este agitat de aler- 
gătorii de la Progresul, fugarii nu 
mai pot fi prinși, astfel că trec pri
mii pe străzile Capitalei disputîndu-și 
pe velodromul Dinamo întîietatea la 
sprint. Clasamentul individuali al eta
pei: 1. N. Grigore (C.C.Ă.) 4 1144:07;
2. I. Angelescu (Ploești); 3. I. Cosma 
(Dinamo II) același timp. Plutonul 
a sosit cu timpul de 4 h 44:57, sprin
tul revenind dinamovistului Gh. Cal
cișcă. In clasamentul pe echipe (al 
etapei) primul loc a fost ocupat de 
C.C.A. II — 14 h 14:01. Cu același 

baliștilor polonezi, cu scorul de 2—0 
(2-0).

• Reprezentativele de tineret s-au 
întrecut în orașul Debrecirr. Fotba
liștii maghiari au repurtat victoria cu 
6—2 (3—2). In sfîrșit, la Wroclaw 
întîlnirea de juniori a hiat sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate: 1 — I.

AUSTRIA — IUGOSLAVIA
3—4 (3—1)

La Vieiia, reprezentativele celor 
două țări s-au întrecut într-o partidă 
palpitantă. In mill. 25 scorul era fa
vorabil echipei gazdă cu 3—0. Repre
zentativa Iugoslaviei a avut o puter
nică revenire, înscriind îtr continuare 

merită felicitări antrenorul lor N1CO- 
LAE VOICU, cel care i-a antrenat 
și i-a îndrumat apoi în timpul cursei. 
Este semnificativ faptul că în toate 
clasamentele finale care s-au alcătuit 
după ediția din acest an a „Turului 
ciclist al R.P.R." (individual, echipe 
cățărare, sprinteri) primele locuri a- 
parțin sportivilor dinamoviști. Ei au 
dominat categoric cea mai lungă în
trecere de fond a anului. Alături de 
dinamoviști trebuie remarcați echinie- 
rii ’ formațiilor Progresul, Dinamc 
Victoria și Ploești, precum și tîn». jl 
și talentatul Marcel Voinea (Dinamc 
II), care și-au dat contribuția la a- 
nimarea cursei.

alergători. Aurel Șelaru — unul din
tre sprinterii buni — se angajase îr 
luptă cu V. Dobrescu. Disputa, foarte 
pasionantă, se desfășura în apropierea 
liniei de sosire. Atent la adversarul 
său direct, Aurel Șelaru n-a observa 
(decît tîrziu) că pe partea dreaptă îl., 
depășea un alt alergător ! Acesta î 
fost tînărul N. Mușa, care și-a în
scris astfel numele pe tabloul de o- 
noare al cursei, cucerind pe neaștep 
tate primul loc în etapa a Vll-a.

timp s-a clasat pe locurile următoare 
reprezentativa regiunii Ploești și Di 
nanio II.

Clasamentele generale ale ^Turului 
clist al R.P.R ' Individual: 1. GABRIEI 
MOICEANU (DINAMO) 34 h 30:59; 2. L 
Zanoni (Dinamo) ia 2:17; 5. Marcel Voine< 
(Dinamo) la 3:42; 4. Aurel Șelaru (Dinamo 
la 6:50; 5. R Schuster (Dinamo) la 8:09 
6. R. Klein C.C.A.) la 9:13; 7. V. Do 
bre* * cu (C.C.AJ ia 9t16; 8. Călin Tudos*  
(C.C.A.) la 9:19; 9. E. Mihăilu (Progresul 
la 10:22; 10. D. Munteanu (Victoria) l<

La Kiev In cadrul
ATLETISM uimi concurs atletic 

sportiva sovietică 
Kjepkma a egalat recordul mondial 
în proba de 100 ra. Ea a parcurs 
distanța în 11,3 sec. — performanță 
care egalează recordul lumii deținut 
de sportiva australiană Strickland de 
Ia Hunty.

In orașul Bussuni
NATATIE (Olanda) înotătoarea 

olandeză Lagerberg a 
obținut un nou record mondial în 
proba de 200 m. fluture. Ea a rea
lizat timpul de 2:38,9. Vechiul record 
era de 2:40,5.

• In cadrul unui concurs de nata- 
ție, tînăra înotătoare diiit R. D. Ger
mană, Karin Bayer, în vîrsfă de 17 
airi, a stabilit un nou record mon
dial’ în proba de 100 m. bras reali- 
zîiul timpul de l’19”6/10. Această 
performanță corectează cu 7 zecimi de 
secundă vechiul record care aparținea j 
^aceleiași sportive. i

10:27; IT. C. Dumitru (Progresul) la 11:22
12. Ion Constantinescu (Progresul) la 11:25
13. Petre Gann (Ploești) la 11:50; 14. C
Istrate (Victoria) la 11:58; 15. C. Moiceam 
(Dinamo) la 12:17; Echipe: 1. DINAMO 
(G. Moiceanu. I. Zanoni, Aurel Șelaru, 8 
Schuster, Gh. Calcișcă) 103 h 47:20; 1 
Progresul la 18:46; 3. Dinamo II la 20:36 
4. Victoria la 24:01; 5. Rep. reg Ploeșl 
la 36:11; 6. C.C.A. II la 51:08; 7. Olimpii 
Or. Stalin la 1 h 39:51; 8. Voința la 2 I 
17:45; 9. Recolta la 4 h 00:39; 10. Con 
structorul la 4 h 37:53; 11. P T.T. la 5 I 
21:48; Câțârare: 1. LUDOVIC ZANON 
(DINAMO) 42 p.; 2. Aurel Șelaru (Dinamc 
12 p.; 3. R. Schuster (Dinamo) 11 p.; 4 
G. Moiceanu (Dinamo) 9 p.; 5. D. Muntoo 
nu (Victoria) 9 p ; Sprinteri: 1. GABRIE 
MOICEANU (DINAMO) 30 p.; 2-3. C. Sic 
bozeanu (Constructorul) și D. Muntean 
(Victoria) 21 p.; 4-5 L. Zanoni (Dinamc
și Aurel Șelaru fDinamo) 19 p.

4 puncte. Golurile au fost marcat 
de Vesetinovici (3), Mujici și respec 
tiv Happel, Ninhaus și Korner II.

• La Helsinki echipa I inlaiidei 
fost întrecută de reprezentativa Da 
nemarcei cu 3—1 în timp ce la Osl 
reprezentativa Suediei a întrecut Nor 
vegia cu 2—0.

® In etapa de ieri a campionatul^ 
Franței s-au înregistrat următoarei 
rezultate : Angers —• Idmoges 4—0 
Lille —- Monaco 2-2; Sochaux - 
V alenciennes 1-1. Racing — Lya
2— 2; Reims — Himes 3—1; Nane 
— Toulouse 0—1; fiice — Len
3— 1; Strasbourg — St. P.tienne 5—1 
Marseille — Rennes 1—3.


