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Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

a Republicii Populare Romine
In temeiul articolului 37 litera a din Constituția Republicii Populare 

Romine,
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romtae con

voacă Marea Adunare Națională în sesiune solemnă cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a eliberării Rominiel de sub jugul fascist, pentru ziua de 
sîmbătă 22 august 1959, orele 10 dimineața, la sediul Marii Adunări 
Naționale.

Campionatele balcanice de baschet au fost ciștigate 
la coșaveraj de echipa R. P. Bulgaria

Aseară baschetbaliștsi rom ini au cucerit o victorie de prestigiu, 
întrecind reprezentativa R. P. Bulgaria

Urmărit cu 
prin dribling pe

atenție de Rașkov,
Popescu. Fază din

Aseară a luat sfîrșit a patra ediție 
a campionatelor balcanice de baschet. 
Meciul „clieie“ dintre reprezentativele 
R. P. Routine și R. P. Bulgaria a fost 
cîștigat de echipa noastră la diferen
ță de trei puncte. O victorie frumoasă, 
dar la un scor insuficient pentru a 
reface handicapul la coșaveraj, care 
a decis cîștigătoarea celei de a IV-a 
ediții a campionatelor balcanice, pre
cum și ocupantele următoarelor două 
locuri. O luptă pasionantă, între echi
pe bine pregătite și de valoare apro
piată, o dispută dîrză, dusă în cadrul 
unei perfecte sportivități — acestea au 
fost campionatele balcanice ediția 
1959, competiție menită să întărească 

Djondjoroo încearcă să-l depășească 
meciul R.P. Pomină — R.P. Bulgaria.

(Foto: Gh. Dumitru)
relațiile de prietenie dintre sportivii 
țărilor participante.

R.P. ROMINA (TINERET) — R.P. 
ALBANIA 71-31 (38-17). Prima vic
torie cucerită de tinerii noștri bascbet- 
bafrști nu a solicitat eforturi deosebite. 
Evident superiori ca pregătire tehnică, 
tactică și fizică, jucătorii ratnîni au 
condus permanent și, ceea ce e6te 
mai important, au dat dovada unei 
concepții de joc moderne. învinșii și-au 
făcut jocul caracteristic, bazat pe 
elan, dar combativitatea exemplară de 
care au dat dovadă nu a putut suplini 
deficiențele tehnice. Au înscris: Păun 
4, Frantz 2, Mittelman 13, Toth 5, 
Gostescu 22, Cordier 8, Balint 2, Du- 

descu 6, Giurgiu 4, Tursugian 3, Pre- 
dulea 2, pentru R.P. Romînă-tineret și 
Iorgi 7, Murzacu 4, Mahomed 15, 
Hertzeg 1, Leși 2 și Meoa 2. Au ar
bitrat: Radoicovici (R.P.F. Iugoslavia) 
și Ovanesov (R.P. Bulgaria).

R.P. BULGARIA — R.P.F. IUGO
SLAVIA 64-56 (32-19). Redutabila
formație a R.P. Bulgaria și-a impus 
din prhnele minute superioritatea, do- 
minînd cu autoritate de-a lungul în
tregului meci. Avînd aproape în per
manență un avantaj substanțial, bas- 
chetbaJiștii bulgari au jucat relaxat. Ei 
au făcut încăodată dovada înaltei 
lor pregătiri fizice, tehnice și tactice, 
entuziasmind numeroșii spectatori prin 
simplitatea și eficacitatea acțiunilor. 
Echipa R.P'.F. Iugoslavia s-a compor
tat mai slab decât în partida cu echi
pa de seniori a țării noastre, în spe
cial în apărare și in aruncările de la 
semi-distanță și distanță. Totuși, bas- 
chaibaliștii iugoslavi au servit o re
plică dîrză, în special în repriza se
cundă. Ei au luptat din răsputeri 
pentru a evita o diferență de scor 
mare, oare le răpea orice șansă de a 
cuceri primul loc. Au marept; Mircev 
15, Rakov 5, Stoianov 2, Djondjorov2, 
Savov 23, Kolarov 3, Ezvetkov 14, pen
tru învingători și R. Radovici 14, Kan-

D. STANCULESCU
A. VASILIU 
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A. început noul campionat
republican de fotbal

Președintele Prezidiului
Marii Adunări Naționale 
ION GHEORGHE MAURER

In regiunea Galați ștafeta
„Să întminăm 23 .August 1959" a pornit

In regiunea Galați ștafeta „SA ÎN- 
TÎMPINAM 23 AUGUST 1959" a în
ceput cu cîteva zile în urmă, cînd me
sajele tineretului din satele regiunii au 
pornit spre centrele de comune.

Numeroasele asociații sportive din 
satele raionului au botărît să dea tot 
sprijinul acestei ștafete. Sute de spor
tivi se arată dornici să facă parte din 
delegațiile care însoțesc pe purtătorii 
mesajului, în timp ce mii de oameni 
aflați pe cîmp Ia muncile agricole, sa
lută cu entuziasm trecerea ștafetei.

De curînd a avut loc la Berești o

IN CINSTEA ZILEI DE 23 AU6UST
PLOEȘTI: In toate raioanele regiunii 

Ploești sînt în curs de desfășurare ne
numărate competiții sportive la dife
rite discipline. La atletism va avea loc 
un concurs triunghiular inter-orașe do
tat cu „Cupa 23 August” care se va 
desfășura pe stadionul Petrolul din 
Ploești în zilele acestea. Vor participa 
reprezentativele orașelor Cîmpina, Bu
zău și Ploești.

In orașul Rîmnicu Sărat se vor în
trece în cadrul unui concurs sătesc, cel 
mai buni călăreți din raioanele Mizil, 
Pogoanele, Cislău șî Rîmnicu Sărat. 
Nici baschetul n-a fost uitat. Astfel 
reprezentativele regiunilor Bacău, Ga
lați, Craiova și Ploești se vor întrece 
într-o interesantă competiție inter-re- 
gională. Localitatea Pucioasa va găz-

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 
GHEORGHE STOICA

„duminică sportivă". Cu această ocazia 
au fost primite de către tov. D. Co6tin, 
președintele Consiliului raional U.G.F.S.- 
Berești, ștafetele tineretului din raion.-

De la Bujor, Berești, ca și din ce
lelalte centre raionale, atleți, călăreț^ 
cicliști și motocicliști, vor duce mesa
jele tineretului din regiune la Galați^ 
unde vor sosi la 20 august. Predarea 
ștafetelor se va face pe Stadionul Por
tul Roșu, în pauza meciului de fotbal 
Dinamo Galați — C.S.M. Galați. In 
aceeași zi va sosi la Galați gi ștafeta 
regiunii Constanța.

dai un concurs demonstrativ al haltero
fililor, iar jucătorii de tenis de clmp 
își vor disputa înfîietatea pe terenu
rile de la Rafinăria Nr. 1 și Petrolul.- 
Terenurile de sport din Buzău vor găz
dui „Cupa 23 August" Ia oină unde so 
vor întrece cele mai bune echipe din 
regiune.

Albu Florian-corespondent

BOTOȘANI : Zilele trecute s-a di«^ 
putat în localitate o competiție de te4 
nis de inasă la care au participat spor
tivi din raioanele regiunii Suceava^ 
Atît Ia băieți cît și Ia fete pe echipai

(Continuare în pag. a 2-a)

Finalele Spartachiadei de vară

O sărbătoare 
a sportului nostru de mase
latâ-ne, așadar, înaintea finalelor 

marii competiții sportive a tineretu
lui nostru: Spartachiada de vară. In- 
ccpînd de miercuri și pînă la 24 au
gust, 2400 tineri, pionieri și școlari 
din toate regiunile țării se vor întîlni 
în marea întrecere finală, care va 
desemna pe campionii celei de a IV-a 
ediții a Spartachiadei de vară a ti
neretului, precum și pe cei ai primei 
ediții a Spartachiadei pionierilor și 
școlarilor. In aceste zile, în care în
treaga țară se pregătește să serbeze 
ziua Eliberării, cei 2400 finaliști fac 
intense pregătiri pentru a se prezenta 
'la întreceri cît mai bine pregătiți. 
'Iar Capitala mai mîndră, mai stră
lucitoare ca oricînd, se pregătește 
să-și primească oaspeții, în haină de 
sărbătoare.

Timp de cinci zile, finaliștii veniți 
în Capitală din toate colțurile țării, 
cei mai buni dintre sutele de mii de 
tineri care s-au întrecut de-a lungul 
celor patru etape ale Spartachiadei, 
își vor disputa înfîietatea la atletism, 
natație, ciclism, handbal, volei, tir, 
oină și trîntă. Și, ca și în anii pre- 
cedenți, întrevedem întreceri de un 
ridicat nivel, în care sportivii vor 
lupta cu însuflețire pentru cucerirea 
titlului de campion al Spartachiadei 
de vară.

Finalele acestei importante compe
tiții stîrncsc — cum e firesc — un 
viu interes în rîndul spectatorilor. Ne 
amintim cu plăcere că la fiecare edi
ție a Spartachiadei tribunele stadio
nului Tineretului și cele de la ștran
dul Tineretului au fost populate de 

un mare număr de bucureșteni, care 
au urmărit cu interes și au aplaudat 
frumoasa evoluție a sportivilor. Iar 
deseori, din riadul acestora nu au 
întîrziat să apară talente autentice 
ale sportului nostru, care au reușit 
să promoveze chiar în loturile re
prezentative ale țării.

Fără îndoială că, și în acest an, 
spectatorii vor veni în număr mare 
pe stadionul Tineretului, vor aplauda 
și vor încuraja pe tinerii finaliști. 
iar aceștia, firește, se vor strădui sa 
obțină performanțe cît mai bune.

Performante de valoare mondială 
în finalele campionatelor 
republicane de atletism

• IOLANDA BALAȘ 1,82 m Ia înălțime
• ALEXANDRU B1ZIM 79,91 m la suliță 
& ZOLTAN VA MOȘ 3:43,0 pe 1.500 m

ANA COMAN 15,02 m la greutate
Cea de a Xil-a ediție a campiona

telor republicane individuale de atle
tism desfășuiate timp de trei zile pe 
stadionul Republicii din Capitală, 
ne-a prilejuit momente de mare sa
tisfacție. Ne referim nu numai la an
samblul rezultatelor, ci în special la 
o serie de performanțe, care se si
tuează in zona marilor „cifre" ale 
atletismului mondial^’«a

Aspect din meciul Petrolul — Progresul. Soare in luptă pentru balon ca Dridea. Caricaș, Babone și A, 
Munteanu asistă la duelul lor. (Foto: T. Roibu)

O primă surpriză: Șfiinfa Cluj a învins 
București !
1—i (0—0). In celelalte trei jocuri 
s-au înregistrat victorii la unul sail 
două puncte diferență: Știința Cluj-i 
Dinamo București 2—1 (1—1), O.O.A.4 
Jiul 2—0 (1—0) și Petrclul-Progresul 
3—2 (1—2).

In clasament, după prima etapă, 
conduce C.C.A., la egalitate de puncta 
(2) cu Știința Cluj și Petrolul, urmatei 
de: Dinamo Bacău, Rapid București, 
U.T.A., Farul, Minerul Lup«ni și Stea-1 
gul roșu (toate au cîte un punct), 
Progresul, Dinamo București și Jiull 
(cu 0 puncte).

Etapa următoare programează 
jocurile : Rapid București-U.TA., Pe-- 
trolul Ploești-C.C.A., Farul Constanța^ 
Progresul București, Jiul Petroșanii 
Știința Cluj. Steagul roșu Orașul Stai 
l’in-Dinamo Bacău și Dinamo Biicw 
rești-Mjnerul Lupeui.

Premiul întîi trebuie să-l decernăm 
incontestabil, și de aceasta dată, ex
cepționalei noastre atlete, maestra e- 
merită a sportului lolanda Balaș, 
care cu o ușurință uimitoare a trecut 
din ’ “*---------- —t-primă încercare peste ștacheta

11 ROMEO V1LARA

.(Coțitinuaje în pag. * g-a)

pe Dinamo
Noul campionat republican de fotbal 

al categoriei A a început în mijlocul 
unui interes general. Programul atrac
tiv al .primei etape și timpul frumos 
au făcut ca tribunele să fie pline de 
iubitori ai fotbalului, care au așteptat 
cu nerăbdare începerea celei mai im
portante competiții fotbalistice. In bună 
măsură așteptările lor au fost satis
făcute, partidele oferind în general 
spectacole interesante, unele chiar de 
bună calitate. Demnă de subliniat este 
comportarea Științei Cluj, care a de
butat în noul campionat cu o victorie 
asupra echipei Dinamo precum și a 
Minerului Lupeni, care a terminat la 
egalitate cu Steagul roșu. De altfel, 
caracteristica etapei o dau cele trei 
meciuri nule : Dinamo Bacău-Rapi'd 
București 0—0, U.T.A.-Farul 1 — 1 
(1-D și Minerul Lupeni-Steagul roșu
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ridicată la 1,82 m — cea mai bună 
./performanță mondială a anului — și 
La trecut Ia un singur 
/nou record al
11a 1,84 m-

Alexandru
, 79,91 m un

„pas“ de un
lumii în săritura făcută

Bizim a realizat cu 
remarcabil succes în 

iproba de aruncarea suliței, apropiin- 
Sdn-se doar la 9 cm de granița mult 
yisată de elita sulițașilor de pe glob : 
80 m. Cu acest rezultat Bizim o- 
cupă actualmente locul 5 printre cei 
tnai buni specialiști europeni și locul 
7 în clasamentul mondial.

Zoitan Vamoș a făcut încă o dată 
dovada marilor sale posibilități. Con- 
ducind cursa de 1-500 m încă de la 
plecare, Vamoș a reușit să se men-

țină într-un ritm susținut și să ter
mine alergarea cu R9 sec. sub re
cordul țării- Timpul excelent de 
3:43,0 îl situează pe locul 6 în rindul 
celor mai buni alergători din Europa,

La aceste trei exemple atît de 
grăitoare se adauăgă fără îndoială și 

, " ' _j succesul
Coman, care a aruncat greu- 
dincolo de linia celor 15 m. 

său record republican — 15,02 
clasifică a unsprezecea aruncă- 
europeană din acest an-

alte cit ev a, în frunte cu 
Anei 
tatea 
Noul
— o 
toare

Dar despre aceste frumoase zile 
de atletism, în care am avut și sa
tisfacția să constatăm îndeplinirea a 
cinci dintre normele pentru selecțio
narea 
mîne,

în Iotul olimpic al R. P. Ro- 
vom reveni-

TEHNICEREZULTATE LE
CIOCAN: 1. N. Rășcanescu (C-C.A.) 
60,82 —• campion al R.P.R.; 2. C. Dră- 
gulescu (Dinamo) 55,87 ; 3. G Dumitru 
(Rapid) 52,45 ; 4. D. Greifenstein 
(Corvinul) 52,32 ; 5. V. Albu (Constr. 
C-ța) 48,31 ; 6. V. Iacoveanu (Rapid 
Buc.) 47,58 ; FEMEI : 200 m: 1. Ioana 
Petrescu (Rapid Buc.) 25,4 — cam
pioană a R.P.R.; 2. Cr. Maksay (Re
colta București) 25,9; 3. I. Zilli (Di 
namo) 26,4 ; 4. Sm. Poenăreanu (Prog. 
Buc.) 26,9; 5. I. Knobloch (Corvinul) 
27,6 ; LUNGIME : 1. Maria Pândele 
(Dinamo) 5,76 m — campioană a 
R.PjR. ; 2. L. Neța (Șt Cluj) 5,47 ; 3. 
A. Mi/hăilescu (U.T. Arad) 5,44 ; 4. S. 
Groșii (Șt. Buc.) 5,40; 5. M. Budan 
(Din. Or. Stalin) 5,38s; 6. G. Luță 
(Rapid Buc.) 5,17; 7. I. Knobloch 
(Corvinul) 5,11 ; GREUTATE : 1. Ana 
Coman (Dinamo Or. Stalin) 15,02 m 
— nou record republican (v.r. 14,98 m 
A Coman-Poiana Stalin 18.7. 1959), 
campioană a R.P.R. ; 2. E. Scherer 
(Voința Or. Stalm) 13,56; 3. M. Si- 
laghi (Voința Buc.) 12,89; 4. A. Gurău 
(Prog. Buc.) 12,64; 5. I. Stoica (Prog. 
Buc.) 12,03; 6. A. Alanea-Sîrbu (Cor- 
vinul) 10,60.

ZIUA A IM-A : BARBAȚ.1: 200 m : 
1. I. Wiesenmayer (Cetatea Bucur) 
22,3; 2. Gr. Enache (CCA) 22,3; 3. 
Șt Dobay (Dinamo) 22,4; 4. St. Popes
cu (CCA) 22,7; 5. A. Diaconu (Di
namo) 22,9; 400 m: 1. Traian Sudri- 
gean (Dinamo Or. Stalin) 48,4 — 
campion al RjP.R.; 2. I. Savel (Dina
mo) 49,0:; 3. Gr. Enache (OCA) 49,2; 
4. Șt. Aii/haily (Dinamo) 49,6; 5. Gh. 
Giobanu (Dinamo) 49,8; 6. I. Sandu 
(CQA) 51,6; 5.000 m: 1. Andrei Ba
rabaș (Dinamo) 14:28,4 — campion 
al R.P.R.; 2. I. Veliciu (Dinamo Or. 
Stalin) 14:33,0; 3. G Grecesou (Di
namo) 14,37,4; 4. I. Pricop (Prog. Ti
miș.) 14:59,4; 5. L Bădici (Dinamo) 
15:07,0; 6. Ov. Lupu (CCA) 15:08,4; 
20 KM. MARȘ: 1. Haralambie Ră- 
cescu (Dinamo) 1.34:56,0 — campion 
al R.P.R.; 2. I. Baboie (P.T.T.)

ZIUA 1: 100 in: 1. Stan Nițu (Dina
mo) 10,9 —' campion aî R.PjR. ; 2. E. 
Lupșa (Șt. Timiș.) 11,0; 3. I. Wiesen- 
mayer (Cetatea Bucur) 11,0; 4. 1. 
Măgdaș (Șt Cluj) 1.1,1; 5. V. Juxcă 
(Șt. Buc). 11,2; 6. A. St ama t eseu 
(GS.S. Buc.) 11,2; 800 tn: 1. Zoitan 
Vamoș (Dinamo) 1:50,4 — campion al 
R.P.R.; 2. Șt. Miiialy (Dinamo) 1:52,5; 
3. A. Romfeld (Dinamo) 1:56,4; 4. Șt. 
Beregszaszi (Corvinul) 1:56,9; 5. L. 
Borcescu (Constr. Buc) 1:57,4; 
10.000 mj 1. Constantin Greceștii 
(Dinamo) 30:32,0 — campion al
R.P.R.; 2. V. Weiss (Dinamo) 30:34,0;
3. I. Veliciu (Din. Or. Stalin) 31:04,2;
4. 1. Pricop (Prog. Timiș.) 31:25,0;
5. D. Dragamir (Recolta) 31:45,6; 6. 
G Dinu (Met ALEG.) 32:07,0.

ZIUA A II-A: bărbați: 1.500 m: 1. 
Zoitan Vamoș (Dinamo) 3:43,0 — nou 
record republican (v.r. 344,9 Z. Vamoș 
—Sofia 20.9,1958), campion al R.P.R.; 
2. A. Barabaș (Dinamo) 3:46,3j 3. V. 
Popa (Dinamo) 3:52,8; 4. Ov. Ltrpu 
(GC.A) 3:58,6; 5. M. Pridvornic (Șt 
Buc.) 3:59,5; 6. Gh. Boghean (Șt 
Cuj) 3:59,6; 7. N. Drăgan (C.QA.) 
3:59,7; 110 mg: 1. Tiberiu Ardeleanul 
(Știința Buc.) 14,6; 2. L Mesaroș 
(C.F.R. Timiș.) 14,9 j 3. P. Pătmescu 
(r: namo) 14,9; 4. V. Cincă (Șt Buc.) 
15,1 ; 5. AL Axente (Dinamo) 15,2; 6. 
V. Jurcă (Șt. Buc.) 15,3 ; 3.000 m obst.:
1. Constantin Aioanei (C.C.A.) 8:59,6
— campion al RjP.R.; 2. V. Florea 
(Dinamo) 9:04,4; 3. T. Strzelbiscki 
(Dinamo) 9:21,8; 4. I. David (CSF.R. 
Timiș.) 9:30,4; 5. Gr. Oojocaru (St. 
Cui) 9:43,8; 6. I. Hîră (Met. M.I.G.) 
9:4(5.8; TRIPLU SALT: 1. Sorin loan 
(CG-A.) 15,04 — campion al P.R.R.;
2. N. Alărășcscu (C.C.A) 14,80; 3. Ș. 
Cochină (Șt Buc.) 14,78; 4. Ști Sto- 
fan (Șt. Buc.) 14,01 ; 5. O. Viscopo- 
leanu (Raprild Buc.) 13,95; 6. I. Nico-’ 
lae (Spartac)' 13,93; ÎNĂLȚIME: 1. 
Gome! Porumb (Știința Cluj) 1,98 m
— campion al RjPjR. ; 2. X. Boboc 
(GCA.) 1,94; 3. G.- Dumitrescu (Șt. 
Buc.) 1,90; 4. E. Ducu (Prog. Buc.) 
11,90; 5. Gr. Marinescu (Prog. Buc.) 
11,85'; 6. <3. Stăneșcri (Dinamo) 1,80; 
17. V. Păltineanu (CC. A.) 1,80; 
SULIȚA: 1. Alexandru Bizim (Știința 
București)* 79,91 m — nou recoft£re- 
pnbfican (v.r. 75,88 m A. Demeter)—- 
jig. Mureș 7.11/1957), campion, al 
RjPjR.; 2. Gh. Popescu (Șt. Btic.) 
f>9;03; 3. A. Demeter (Dinamo) 67,22; 
4. D. Zamfir (Dinamo Or. Stalin) 
«M9.4 RJL Wentzel (G.O.A.) 65,96:

Crîsfea (Rapid Buc.) 64,29:

In cinstea zilei 
de 23 August

(Urmare din pag 1)

tejlocidul, s-a clasat Voința Botoșani. 
Individual Simion Leitner * (Rădăuți) 

Nicoleta (Botoșani).

Zumer Beno-corespondent
^MEDL^Ș,: Peste 700 de sportivi din, 
<crașui)pVlMiaș se vor întrece în cadrul 

‘fCompetițulSri dotate cu „Cupa Elibe- 
sirtjii". A ReSȘlanjentul competiției pre- 
,-vederca?rceîe 12/asociații / sportive j în- 
oscrisc în|cpmpeti{ie să'participe lațtoate 
•disciplinele1* prevăzute. întrecerile vor 
«/ea loc «la, următoarele disciplinei: at
letism, natație, fotbal, tir, șah, volei, 
/handbal în 7 și popice. De asemenea, se 
■ya organiza primul concurs de orien- 
■farc turistică din cadrul orașului Me 
►diaș la care vor participa circa 45 de 
pturiști. In ziua de 20 august se va or
ganiza o ștafetă în stea din partea fie- 
«cărei întreprinderi cu sosirea pe sta
dionul Metalul.

x Vintilă Dan-corespondent

V. Teodosiu (P.T.T.)
I. Păcuraru (Spartac)

1.36:26,0 ; 3.
1.40:23,0 ; 4.
1.41:25,0; 5. Gr. Angliei (Spartac) 
1.41:41,0; 6. T " ' **
tac) 1.42:04,0; 7. O. Nourescu (Dina
mo) 1.42:48,0; 8. A. Hîrjoi (CCA) 
1.42:57,0 ; 9. D. Chiose (P.T.T.)
1.44:26,0; 10. V. Avram (Surdomuți) 
1.45:18,0; CLASAMENTUL PE ECHI
PE : 1. P.T.T. 14 p ; 2. Spartac 15 p ;
3. Dinamo 25 p; LUNGIME: 1. Ru
dolf Licker (Dinamo) 7,23 m. — cam
pion al R.P.R.; 2. S. Ioan (CCA) 
7,22; 3. V. Jurcă (Șt. Buc.) 7,07; 4. 
M. Bâloi-n (Dinamo) 6,91 ; 5. D. Dră
gan (C.S. Oradea) 6,78; 6. A. Sa- 
m-ungi (CCA) 6,65 ; PRALINA : 1. Zo-I- 
tan Szabo (Știința București) 4,20 m 
— campion al R.P.R.; 2. Gh. Cons
tantin (Dinamo) 4,20; 3. P„ loan 
(CCA) 4,10; 4. D. Gîrteanu (Prog. 
Buc.) 4,00; 5. M. Răuțoiu (St. Buc.) 
3,90; 6. P. Astafei (C.S.S. Buc.) 3,90; 
DISC: 1. Virgil Manolescu (Dinamo) 
48,09 m — campion al R.P.R.; 2. R. 
Coveianu (C.C.A) 47,18; 3. E. Vîlsan 
(CCA) 46,98 m; 4. P. Fierea (C.S. 
Oradea) 43,99 ; 5. C. Drăgiulescu (Di
namo) 42,33; 6. C. Bălan (Prog. 
Buc.) 41,16; 4x100 m: 1. Dinamo (St. 
Nițu, Dobay, Stoenescu, Savel) 42,8 ; 
2. Știința Buc. 43,0; 3. C.C.A. 43,2;
4. Știința Timișoara 44,2; 5. C.F.R.
Cluj 44,7 ; 4x400 m: 1. Dinamo (Cio- 
banu, Mihaly, Vamoș, Save!) 3:18,5 — 
campioană a R.P.R. ; 2. Costrucțorul 
Buc., 3:27,7; 3. Dinamo Qr. Stalin 
3:28,4; 4. Știința Cluj 3:29,5; 5.
C.F.R. Cluj 3:32,9; 6. Metalul M.l.G. 
3:33,3; FEMEI : 400 m: 1. Marilis 
Gutui (Știința Cluj) 57,9 — campioa
nă a R.P.R.; 2. F. Greceiscu (Dinamo) 
57,9; 3. G. Dumitrescu (Met. M.l.G.) 
58,3; 4. A. Weiss (Dinamo) 58,4; 5. 
E. Todorof (Dinamo) 58,5; 6. E. 
Flaișer (I.M.S. Roman) 63,9; 80mg.:
1. Aurelia Manea-Sîrbu (Corvi.mil Hu
nedoara) 11,7 — campioană a R.P.R.:
2. L. ’ ------- “ * - -
trescu
Buc.) 
12,5;
(CCA)
2. E. Mayer (Corvinul) 1,56; 3 ,R. 
Voronearui (S.S. U.G.F.S. Roman) 
1,53; 4. A. Mihăilescu (U. T. Arad) 
1,53; 5. AL Fulga (Voința C-ța) 1,49; 
6—7. L. Petreanu (Șt Cluj) și E. 
Vîrlan (C.S.S. Buc.) 1,40; SULIȚA: 
1. Mania Diți (Știința Buc.) 47,24 m 
— campioană a R.P.R.; 2. M. Iordan 
(Oonstr. Bttc.) 39,86; 3.
(Șt. Buc.) 39,74 ; 4. I.
(Prog. Timiș.) 38,40 ; 5. 
(Șt. Buc.) 37,39 ; 6. A. 
(S.S.E. Craiova) 36,34 ; 
Rapid București (Eana, 
trescu, Luță) 49,0 — 
R.P.R.; 2. Dinamo Buc. 
vinul 51,4; 4. Progresul 
Metalul M.I.G. 52,5; 6. 
Buc. 54,3.

D. Paraschivesou (Spar-

Jung. (C.C.A.) 11,8; 3. 1. Pe 
(Rapid) 12,0; 4. E. Knall (Șt. 
12,3; 5. L. Neța (Șt. Cluj) 
ÎNĂLȚIME: 1. lolanda Balaș
1,82 m — campioană a R.P.R.;

H. Rotii 
Lrndacher 

M. Barlni 
Wachsman

4x100 m: 1.
Bendin, Pe- 

campioană a 
49,6; 3. Cor- 
Buc. 51,7; 5. 
Constructorul

^OANA

ALEXANDRU B/XJM

ANA COMAN

Corvi.mil


i ÎNCEPUT^ NOUL campionat republican de fotbal
!n meci bun: Peirniul—Progresul 3-2 (1-2) Știința Cluj-Dinamo București 2-1 (1-1)

După slaba calitate a „deschiderii", 
: de-al doilea joc al cuplajului de la 
idionul „23 August" a fost cu ade
rat reconfortant. Petrolul și Pro- 
esul au furnizat o întîlnire căreia 

i-au lipsit nici unul din atributele 
re fac plăcut un meci de campionat: 
tn de joc susținut, combinații spcc- 
-.uloase și unele foarte bune execuții 
mice, faze palpitante la ambele porți 
... o evoluție pasionantă a scorului, 

aceste condiții, meciul a mulțumit 
cei peste 50.000 de spectatori, iar 

e două- echipe au merite egale: 
cureștenii trebuie felicitați pentru 
lami&nrul pe care l-au imprimat 
tulul încă din primele minute, pre
rii și pentru excelentele acțiuni pe 
re le-a întreprins în prima repriză 
antetul" lor ofensiv, iar ploeștenii 
itru jocul tehnic, pentru siguranța 
■ului lor din repriza secundă și — 
leînțeles —' pentru... victoria pe 
■e au obținut-o, cu 3—2, după ce 
iu conduși cu 2—0.
In prima repriză, ploeștenii au fost 
•prinși de rapiditatea și vigoarea 
zdelor și au lăsat ca inițiativa să 
arțină acestora. După o serie de 
mere. Marin ratează o mare ocazie 
min. 18, dar numai după un minut 
silescu îi plasează lui Grigore oare 
•e cîțiva pași și trage puternic, din 
irginea careului, sus, la colț: b—-0. 
cureștenii sînt, în continuare, mai 
ni și în min. 38 înscriu din nou : 
lărândescu intră în careu șutcciză, 

l. T. A.—Farul

mingea ricoșează din Sfetcu sipre 
poartă și, cu tot efortul, Neacșu n-o 
mai poate opri să intre în plasă : 2—0. 
Mulțumiți de cele două goluri și obo
siți de efortul depus, jucătorii Progre
sului slăbe-sc alura. In min. 40, Soare 
salvează de pe linia porții, diar după 
două minute nimic nu mai poate 
împiedica reducerea scorului: Con- 
stantinescu șutcază puternic, pe jos, 
la capătul unei frumoase curse pe ex
tremă și mingea ricoșează din... 
stîlipul de susț.nere a plasei, 1—.2.

La reluare, jocul slăbește ca ritm, 
ceea ce se pare că convine Petrolu
lui. Cei doi interi ploeșteni, frații Mun- 
tcanu, destul de „șterși" în prima 
repriză, leagă acum mai bine jocul 
și, în plus, se .fac remarcați prin 
șuturile puternice, de ha distanță, cu 
care încearcă poarta. In min. 61, 
Dridea șutează de aproape, Birtașu 
respinge în bara laterală și A. Mun
teanu reiia ușor, de aproape: 2—2. 
După egalare, meciul este mai calm. 
Ploeștenii au superioritaeea teritorială 
și victoria lor, care se conturează pe 
măsură ce jocul se apropie de sfîrșit. 
este obținută în min. 86, printr-un 
frumos șut de la distanță, al lui A 
Munteanu.

Ploeștenii au cîștigat pentru că pre
gătirea lor fizică a fost mai bună 
decît a adversarului. Acest lucru le-a 
permis să atace mai mult în final, 
cînd au și încercat mult poarta. Cei 
mai buni de la învingători: Fronea, 

Constanța 1-1 (1-1)

Dridea și, în repriza a doua, A. Mun
teanu. Apărarea imediată — mai ales 
Marinescu și Neacșu în prima re 
priză — a jucat slab. Bucureștenii 
au avut un atac complet înnoit și care 
a dat satisfacție. Cei mai buni : Vasi- 
lescu, Soare, Birtașu.

Arbitrul St. Mataiser-Craiova a con 
dus bine formațiile:

PETROLUL : Sfeteu—Pahonțu, Mari
nescu, Neacșu—Fronea, Tabarcea— 
Constantinescu, D. Munteanu, Dridea, 
A. Munteanu, Babone.

PROGRESUL : Birtașu—Nedelcu,
Caricaș, Soare—Petrescu, Știrbei—Gri
gore, Smărăndescu II, Vasilescu, Maf- 
teuță, Marin.

CLUJ 16 (prin telefon). După un 
joc frumos, presărat cu multe acțiuni 
dinamice, Știința Cluj a reușit sâ 
învingă pe Dinamo București cu sco
rul de 2—1 (1 — 1). Cei peste 12.000 
spectatori prezenți în tribunele sta
dionului și cei 5.000 de spectatori 
care au ascultat în afara stadionului 
meciul transmis prin difuzoare, au 
avut satisfacția unei victorii a stu
denților clujeni.

In minutele 2 și 6 Munteanu trage 
peste poartă- In min. 8, șutul iui 
Szakacs I este salvat de pe linia 
porții de Georgescu. Alte mari si
tuații de gol: min- 14 Ivansuc și 
min. 20 Marcu. Apoi, în min. 26 se 
marchează primul gol: Nedelcu e- 
xecută o lovitură liberă, Moldovan

După un meci slab

ARAD 16 (prin telefon). — Prima 
îln-ire din noul campionat a prilc- 
t un de factură technică medio- 
i, d. ă unei pregătiri modeste a 
ripelor. ■ U.T.A. a atacat mai mult, 
r s-a izbit de o apărare orga- 
:ată a Farului, care a jucat pentru 
‘oi nul și a reușit să-l obțină pîhă 
urmă: 1—1 (1 — 1). De subliniat că 
e două goluri au fost marcate în 
mele opt minute. Scorul l-a deschis 
T.A. prin Ign-a (min. 5), care a 
:heiat o combirtație cu Mețcaș’ilin- 
un șut de lia 6 m. Egalarea a 
■venit în min. 8. Botescu a făcut o 
rsă pe extremă și, din plină viteză, 
tras de la 18 m în colț: 1—1.
In prima repriză, jocul a fost viu 
putat. U.T.A. a dominat mai mult, 
r Mețcas (min. 11), Tîrlea (min. 22) 
Petschowșki (min. 43) au ratat 

nații favorabile. Ultimul a tras în 
ră la o lovitură liberă de la 18 m. 
rul, atent în apărare, a ripostat cu 
itraatacuri, ratînd la rîndul său prin

Moroianu (min. 16) și Sever (min. 39). 
In repriza a doua, jocul a scăzut în 
ritm, pierzîndu-și din interes. Constăn- 
țem’i fac joc de apărare și caută să 
„tragă" cît mai mult de timp. La cele 
doua porți se produc puține faze inte
resante, astfel că scorul fixat în pri
mele minute rămîne nemodiffcat. Ghibă- 
ncscu a avut două intervenții la tot 
atîtea lovituri libere executate de Se
res (min. 66) și Petschowski (min. 
76), iar Coman a trecut prin mari 
emoții în min. 80. cînd Nicuiescu a 
tras în bară, jos, mingea ricoșînd 
afară. Raport de cornete : 8—4 (5—2) 
pentru U.T.A. Arbitrul S. Scgall-Bucu- 
roști a condus cu multe decizii ero
nate. U.T.A.: Coman—SZUCS, BACUT 
II, Izghireanu—Capaș, Seres—Pîrcălab, 
Petscliowsk:, Tîrlea, Mețcas, Igna. 
FARUL: GHIBĂNESOU—Toma,CIUN- 
CAN, Florescu—Datcu, Pană—Botescu. 
Sever, Ciosescu, MoroiUnu, Nicuiescu

ST. WEINBERGE-R, corespondent

(0-0)

C. C. A. a înv’ns
Judecind după ritmul lent al jocului 

și, în general, după felul greoi cum 
s-au mișcat, în majoritatea timpului, 
pe teren, atît jucătorii de la C.C.A., 
cît mai ales cei de la Jiul, am fi putut 
crede că asistăm la o partidă de final 
de campionat, cînd oboseala a 20-30 
de meciuri își spune, deobicei, cuvîn- 
tul, și nicidecum la începutul unei în
treceri, cînd forțele sînt proaspete și 
dorința de joc mai mare ca orieînd.

Partida de ieri n-a avut nici un isto
ric. Jiul a jucat extrem de slab de la 
un capăt la altul al meciului, iar 
C.C.A. nu a acționat decît în rare mo
mente în stilul ei obișnuit, cu acțiuni 
variate, în viteză, rezumîndu-se în 
restul timpului la un joc „liniștit", 
fără nerv, cu eforturi limitate la stric
tul necesar pentru a învinge un adver
sar care n-a contat prea mult.

Jiul cu 2-0 (1-0)
primei reprize, să șuteze la poartă de
cît de 3 ori și atunci, de la mare dis
tanță (deci fără perspective), prin 
Cosmoc.

După pauză, jocul e oarecum mai 
animat. II animă, în special, interven
țiile spectaculoase ale lui Crîsnic, care 
în cîteva rînduri salvează goluri ca și 
făcute. In min. 66, Constantin, pri
mind o minge în poziție clară de 
ofsaid, pătrunde în careu. Apărarea 
adversă se oprește, așteptînd... fluieru1 
arbitrului, care însă nu se face auzii, 
astfel că Constantin înscrie nestin- 
gherit. In continuare, asistăm la o se
rie de greșeli grosolane de arbitraj, 
la decizii în compensație, care fac ca 
echipa C.C.A. să piardă două goluri, 
acestea perfect valabile. In general, 
prin modul cum a condus această 
partidă, arbitrul N. Vizireann (Cluj)

o prelungește cu capul la Marcu, care 
de la 10 m. trage în colțul stîng:
I- Ț) pentru Știința. Dinamo atacă 
insistent dar ratează de două ori: 
în min. 33 Ene și în min. 38 Szakacs 
I. In min. 43 Popa îi pasează lui Ene. 
care trage cu efect și mingea intră 
în plasă ocolindu-1 pe Nicoară: 1—1- 
Din primele minute ale reprizei a
II- i, clujenii au ocazia să-și mă 
rească avantajul, dar Marcu trage 
peste poarta goală părăsită de Uțu. 
Teritorial, dinamoviștii domină- To
tuși, cei care marchează sînt clujenii. 
In min. 52, la 6 combinație Kro>..elv- 
Ivansuc-Munteantî, ultimul prelur 
gește mingea la Marcu. care eia 
cu capul: 2—1 pentru Știința. Di
namo contraatacă, dar ratează: Ene 
trage, iar Nicoară apără în ultima 
instanță cu piciorul. Ultima și cea 
mai mare ocazie de a egala a bucii- 
reștenilor a fost în min. 80. Nicoaiă 
părăsește poarta, Nicușor sezisează 
și trage puternic, dar Kromely a- 
tent, respinge cu capul. Meciul se 
încheie cu o scurtă dominare a clu
jenilor, care ratează de altfel o o- 
cazie de gol în min. 88. Arbitrul 
Rusu Dumitru (Arad) a condus bine 
următoarele formații: ȘTHNȚA : Ni
coară — KROMELY,’ MUREȘAN, 
OOST1N — Georgescu, Nedelcu — 
Ivansuc, Munteanu, MARCU, Nedelcu 
TI, Moldovan- DINAMO: Uțu — Pe
pa, CAL1NOIU, Szakacs II — AL. 
VASILE, NUNWEILER — Varga, 
Nicușor, ENE I, Szakacs I, Szdko-

R. FISCH, coresp. regional

INEROl LUPENI—STEAGUL ROȘU ORAȘUL STALIN 1-1
Romoșan (Jiul)

lat* cum arată ii»n buletin cu 12 re
zultate exacte la concursul Pronosport 
nr. 33 din 16 augiist 1959 :

I. Progresul București—petrolul PK>- 
ești 2

II. DinaMo Bacău—R/apid București X 
ml U.T./'t—Farul Const an ț»a X

C.C.A.r—Jiul Petroisan.: 1
Minerul Lupeni-^-Steagul roșu O~ 

rașul Stalin X?
Știința Cluj—Dinamo București 1 

- ----- 1
anulat

2 
anulat 

X
1

Lb acest concurs au Tost depvse apro
ximativ 275.000 variante. Intrucît mecluj 
VIU (Monaco—Racing) 'disputat sîm-
bită iar meciul X (Angejs—Vslenciein- 
nes) a fost amînat, con fonti regul ?men. 
tulul se anulează și se acordă pronos
tic exact la meciurile respective tumror 
variantelor depuse.

PRONOEXPRES
La tragerea din urnă i.a concursului 

Pranoexpres nr. 32 au fost, extrase ur
mătoarele numere ;

13 4 12 8 36
Numere de rezervă ; 9 
Fond die premii : 458.209

IV 
v;

VL
vn.

vm
IX 
x:

XT. __
XII. Limoges—Toulouse.

TTics—Lens
Monaco—Ratfng Paris 

Stra ■ ’jourg—Tfimes 
Angers—Valenciennes 
Le Havre—St. Etie-mme

..UP 'I, 16 (prut telefon). — Pri
ll , de campionat al proaspetei 
jmova.t în categoria A — Minerul 
peni — susținut pe teiren propriu, 
atras peste 6000 de spectatori, care 

venit ia Lupeni din mai multe lo- 
ități ale Văii Jiului. Partida a fost 
un bun nivel tehnic. In prima re- 

ză, gazdele au asaltat permanent 
irta apărată de Ghiță, dar nu au 
ișit să concretizeze situațiile avute, 
toate că oaspeții prezentau o bună 

te de vizită și un stadiu mai vec.h> 
categoria A, echipa minerilor nu 
intimidat. Localnicii au prestat, în 

samb'.u, un joc de bună calitate 
■ au pjerdut ocazii favorabile de a 
rea în minutele 4. 18, 26 și 29. 
speții, surprinși de iureșul impri- 
t jocului de către fotbaliștii 

i Lupeni, au făcut față cu 
■u atacurilor acestora. La sfîrșitul 
me>i reprize, tabela de marcaj indi- 
scor alb. La reluare, tot minerii 

I aceia care domină și în minutul 
la un atac al acestora, Crăinicea- 
înscrie primul punct, la o centrare 

cisă a lui Cotroază II. După acest

gol, localnici'! slăbesc aiura și din 
minutul- 60 oaspeții presează. Chiar în 
acest minut, Ganea scapă o bună o- 
eazie de a înscrie. Egalarea survine 
totuși în minutul 68, cînd David cen
trează da pe partea stingă și Fusuian 
înscrie cu ca-ptil. In minutul 81, Miha- 
lache, portarul gazdelor, se remarcă 
printr-un plonjon. spectaculos. Fotba
liștii de la Minerul își revin și atacă 
insistent în ultimele minute, dar nu 
reușesc să modifice scorul. Paraschiva 
este atacat neregulamentar în careu 
de Zaharia și părăsește terenul. Arbi
trul Mitran nu sancționează faultul 
lui Zaharia. După aspectul jocului Mi
norul merita victoria. Raport de cor- 
nere 3—2 per.tru gazde. MINERUL : 
Mihalache—Plev, Coman, Cheresteș— 
Szoke, Mihalv—Cotroază 11. Paras
chiva, Leahevici, Groza, Crăiniceanu. 
STEAGUL ROȘU: Ghiță—Zbîrce", 
Zaharia, Tîrnoveanu—Uidișan, Bîr- 
san—Campo, Fusuian, Ganea, Traista- 
ru, David.

S. BALOlU-corcsp.

C.C.A. a avut în permanență iniția- 
tiva, dar n-a insistat în acțiunile fi
nale, ratînd astfel ocazia de a obține 
o victorie la scor. Primul punct al 
partidei a venit relativ tîrziu, ținînd 
seama de dezechilibrul de forțe de pe 
teren. In min. 33, Alexandrescu, în 
luptă cu Cosmoc, ajunge în posesiunea 
balonului și înscrie de aproape pe lin
ge Crîsnic. Replica Jiului, atît înainte 
de marcarea acestui gol cît și după 
aceea, nu are consistență. De altfel, 
înaintarea ajunge rar la poarta lui 
Voinescu și nu reușește, de-a lungul

dreapta — „stopează" un atac al lui Constantin 
(C.C.A.).

n-a dovedit competența necesară pen
tru meciuri de categoria A In finalul 
întîlnirii, Ji-ul are o mică svîcnire, dar 
Nertea și Toth ezită și trag apoi In 
blocajul făcut de apărătorii adverși.

C.C.A.: Voinescu—Zavoda II, Apol- 
zan, Drago mirescu—Jeney, BOiNE— 
Cacoveanu, Constantin, ALEXAN- 
DRESGU, Zavoda I, Raîcksi.

JIUL: OR1SNIC—Romoșan, Panait, 
Vasi-u—CRIȘAN, Fancaș—Toth, Cos
moc, Florea, Crăciun, Nertea.

Oiîiwo Bacău
JACK BERARIU

t1

23
4i!

Două meciuri în barajul 
oentru categoria B la fotbal
C-OLTA CĂREI — AURUL BRAD 

1-1 (1-0)
SLUJ 16 (prin telefon). Joc viu 
putat în care echipele au dominat 
rînd. Prima repriză a aparținut Re- 
tei, iar cea de a doua Aurului. Re
da a deschis scorul în min. 18 cînd 
gy de la 20 m. a șutat imparabil. 
Iul egalizat; r a fost înscris în m:n 
de Voinescu cu capul. După aspec- 
jocului rezultatul este just.

DECOLTA: Fuleiter — Szabo, Fa- 
:as, Patis — Gabriel, Fischer — 
tz, Nagy, Koch, Borota, Fauler. 
''RUL.: Zamfir — Manole, Diaman- 

But — Ivan, Petrescu — Schelt, 
i e sett, Dăncitilescu, Monea, Mur
at.
Cacoveanu corespondent.

DINAMO MILIȚIE BUCUREȘTI — 
C. S. PIATRA NEAMȚ 2—2 (I—0)

PLCEȘTI 16 (prin telefon). Joc slab, 
de uzură. Ambele echipe au acționat 
nervos. De altfel, în min. 60 Naum 
(C.S.) a fost eliminat pentru lovirea 
adversarului. Au marcat : Pinten (min. 
43) și Butnarii (min. 55) pentru Di
namo, respectiv Dohor (min. 57) și 
Bulică (min. 75).

DINAMO: Matache — Vulpea nu,
lofciu, Dumitrescu — Radu, Florescu — 
Asan, Pinfea, Vî'.eov, Apostol. But
narii. C.S. P. NEAMȚ : Dan — Kraibio, 
Saly, Resteanu ’— Buliiă, N'tim — 
Revcsz. Latif, Dolrr Irmta. Banciu. ! 
M. Bethooian — corespondent I

BAC Al) 16 (prin telefon). 10.000 
spectatori au ținut să fie prezenți pe 
stadionul „2.7 August", la întîlnirea 
Dinamo — Rapid București, încheiată 
eu un rezultat, echitabil, de egalitate : 
0—0.

Jocul este început de feroviari. F.i 
construiesc cîteva acțiuni la care ia 
parte întreaga înaintare. Este apoi ria
dul gazdelor să întreprindă -o frumoa
să acțiune de atac: în min. 27, min
gea, plecată de la Ujoari ajunge la 
Rădulescu, care o prelungește pînă la 
Țircovnicu. Acesta este însă depose
dat de Dodeanu chiar în clipa în care 
se pregătea să tragă... O frumoasă 
ocazie este ratată de rapidiști în min. 
39: Ene scăpat de Cirnariu trage cu 
efect și Faur respinge cu multă greu 
tate. In minutul următor, 
trage în bară, mingea revine în 
și Ciripoi ,o expediază alături de 
fă! La reluare, oaspeții au o 
ocazie de a deschide scorul: la 
vălmășeală în careul dinamoyist,

Rădulescu 
teren 
poar- 
nouă 
o în- 

____ ____ ...______ ___ Stan
cu trage afară ! în min. 60 Filip — 
după o combinație cu întrtga înain
tare — șutează din imediată apropie
re a porții, dar fără rezi ltaV In min. 
70, Ene aliat singur la j&etri de 
poarta dinamovistă, ezită jfîtSihtervină 
și Faur îi plonjează în picioare.

Arbitrul 4/. Toth (Oradea) a condus 
siifh-făcător iormațiile:

DINAMO; l’AUR — GIOSANU, Cîr

Bauiil BUGisreșli D-O
naritt, Florea — Vătafu, Ujvari -I- 
Rădulescu, F1LIP, Asan, Țîrcovnicu, 
Ciripoi.

RAPID: TODOR — ZZ
DEANU, MACRI — Stancu, Langa 
— Copil, Ozon, ENE, GEORGESCU,

Neacșu, DO-

R. Lazăr.
VICTOR MiliHU —coresp. regional

HIPBSM
REZULTATELE ALERGĂRILOR DE

I. Granit (Lazâr Gh.), Ca2a€,
Cota s 3,00-52,80 lei. II. JugaSfru _____
D.), Giovani, Himera. Cota 5-, 2,26-27,40-- 
5,10 lei. LII. Salcîm (Cîmpeanuj,
Acra. Cota : 3,10-40,60-9,00 lei. ‘IV. ____
Surcu P.), Gratis, Simeria. C6t8.: 3,0C-

1^-21,50 lei. V. Graur (Lazâr. Gh.), A?a 
da, Sibianca. Cota : 9,20-49,^0-99,60 lei.
Ordinea tripla : 401,80 lei. VI. Covasna
(CTmpeanu), Sincer, Crainic. Cota : 9,60-
12^6-90/20 lei. VII. Neajlov (Cîmpeanu), 
Vrancea, Stejar II. Cota .- 1,10-29,10-12,60
leî. VIII. Nâmoloasa (Crișan), Păuna, Ga
zeta. Cota : 4,50-55,05-5,80 lei

ALERGĂRILE DE MIERCURI
In centru* programului de miercuri 19 

august stâ premiul Teleajen, deschis caile.: 
din prima categorie. Participa următorii 
cai s Homefal 1700 (Tănase), Morala 1700 
(Broilowsky), Tarcău 1720 (So lean), Hopu- 

......  ................ * * 1720 (lehimb 
II 1740 ITeo- 
Vompir 1780

. ____ este rezervat
. cu următorii concurenji : 

[Costescu D.), Flavius 
), Rovina 1700 (Catița I.), So-

IERI 
Slăaic.

(Eana

Sevila, 
Hala

for 1720 (Moldova), Bereta 
Oltof 1740 (Bontoi Gh.), Zvon 
61), Ofel 1760 (Szobo A.), 
(Avram G.).

Pentru conducătorii orr.atori 
premiul Turtvcaia, __ ___^._... ________
Blam 1700 (Costescu D.), Flavius 1700 
(Gheorghiu MJ. Rovina 1700 (Catița IJ, So
nata 1700 (Fridman B), Tulipan 1720 (Buz
nea), Ancorat 1720 (J. Argeșeonu), Avin» 
HI 1720 (D. Mihalceo), Fenomen 1740 (Câ- 
chrteicu H.).

^♦4 4 4-4 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
4 
t Concursul cu premii 
ț al ziarului nostru

s-a

întrebarea nr. t
(5 puncte)

Care sînt dimensiunile unei porți 
de fotbal ?

întrebarea nr. 2 
(10 puncte)

Gimnastica noastră feminină
afirmat cu autoritate în ultimii 
ani pe . plan internațional. „Cupa 
Europei" este una din competițiile 
care a prilejuit gimnastelor noastre 
o comportare excelentă.

Care au fost reprezentantele R. 
P. Romîne și ce locuri au ocupat 
ele în clasamentul genera! la nri- 
rna ediție a acestei competiții, des
fășurată la București ?

„ȘTIȚI SPORT?ii ::

întrebarea nr. 3 "
(15 puncte)

Intr-o cursă ciclistă de lung ki- " 
lometraj. Constantin Dumitrescu a -- 
cîștigat o etapă învingînd pe un “ 
reputat ciclist francez, actualmen- - - 
te recordman mondial al „orei". ” 
Care este numele acestuia și în 
ce etapă l-a învins Dumitrescu? ”

CUPON DE PARTICIPARE 
NR. 21

NR. 3461



A luat sfîrșit Spartachiada popoarelor 
din U.R.S.S

Aseară, pe marele stadion „V. I. 
Lenin" din Moscova au luat sfîrșit 
întrecerile finale ale celei de a doua 
Spartachiade a popoarelor din URSS. 
Premiul Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a fost conferit echipei Mos
covei care, ca și în anul 1956, a 
ocupat primul loc în clasament. Spor
tivii din capitala U.R.S.S. s-au a- 
rătat a fi cei mai buni în întrecerile 
de înot, sărituri în apă, polo, tenis, 
baschet (bărbați și femei), lupte cla
sice, gimnastică, călărie, șah. Pe locul 
doi s-a clasat echipa R.S.F.S.R. ur
mată de Leningrad, Ucraina, Gru- 
zia etc.

Spartachiada popoarelor din URSS 
a fost un minunat prilej de trecere 
în revistă a succeselor sportului so
vietic, o utilă repetiție în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Roma. In 
cadrul Spartachiadei au fost stabilite 
3 recorduri mondiale, 12 recorduri ale 
U.RS.S., 154 recorduri ale Republi
cilor Unionale și orașelor Moscova 
și Leningrad, 151 recorduri ale clu
burilor și asociațiilor sportive- In ca
drul Spartachiadei s-au evidențiat 
numeroși tineri sportivi care se a- 
nunță candidați în echipa olimpică a 
U.R.S.S. Este vorba de atleții Valen
tina Șaprunova, A. Klemin, I. Pe
trenko, înnotătorii Ltijkovski și Larisa 
Viktorova, boxerii Nikanorov și Ko- 
koșkin, luptătorul Aliev, halterofilul 
Jabotinski și mulți alții.

Spartachiada popoarelor a fost o 
mare sărbătoare a sportului sovietic.

★
Iată cîteva din ultimele rezultate:
ATLETISM : 5.000 jtn — Bolotnikov 

13:52,8. 1-500 m —. Pipine 3:45,9 ; su
liță — Tîbulenko 76,89 m, maraton
— Popov 2h 21:54,0; suliță femei
— Zalagaitite 53,64 m.

ca-Piotr Bolotnicov a realizat in 
drul Spartachiadei popoarelor cel mai 
bun timp mondial al sezonului in prg- 
ba ele 10.000 
gat și proba

m — 29:03,0. El a ciști- 
de 5.000 m.

200 m liber — Vikto- 
(record) ; ștafetă 4x100

NATAȚIE : 
rova 2:38,7 
m liber — Sel- Moscova 3:47,1 (re
cord).

PENTATLON MODERN: 1. Novi
kov 5165 p; 2. Tatarinov 4921 p; 3. 
Tarasov 4725 p.

Campionatele balcanice
(Urmare din pag. 1)

dus 18, Djelnikar 2, Mintă 9, Djerdja 
6, Djuriei 7, pentru învinși. Au arbi
trat S. Ferencz și C. Armășescti.

R. P. F. IUGOSLAVIA — R. P. 
ROMINA (tineret) 83—41 (35—16).
Au marcat : R. Radovici 17, Kandus 
18. B. Radovici 10, Djelnikar 4, Mi
na 4, Djordja 9, Gordici 4, Troskot 5, 
Djuriei 12, pentru R. P. F. Iugoslavia 
si Zereleș 10, Mittelman 2, Costescu9, 
Giurgiu 6, Tursugian 6, Frantz 4, Du- 
m tru 4.

L P. ROMINA — R. P. BULGARIA 
68—65 ( 31-36)- Ca și în meciul cu 
R. P. F. Iugoslavia, baschetbaliștii 
romîni au avut un început greoi. Ne-

atenția apărării permite echipei adverse 
să înscrie de la semi-distanță prin 
Djondjorov și Savov. Atacul echipei 
noastre nu este suficient de insistent 
și de eficace, astfel că reprezentativa 
R. P. Bulgaria conduce uneori la di
ferență apreciabilă : min. 7 : 15—7 ; 
min. 12: 22—16 ; min. 18: 33—24.

Repriza secundă a avut o desfășu
rare mult mai echilibrată, pasionînd 
numeroșii spectatori care au susținut 
frenetic pe baschetbaliștii romîni. La 
numai două minute de la reluarea par
tidei, scorul a devenit egal : 37—37. 
Timp de patru minute, avantajul al
ternează, dar din minutul 26 echipa 
R. P. Române preia conducerea. La un 
moment dat, evoluția scorului și com

„Cupa eliberării" la fir a lu»t sfîrșit
Ieri, la poligonul Tunari, s-au în

cheiat întrecerile de tir din cadrul 
„Cupei Eliberării". Concurenții s-au 
străduit ^ă obțină performanțe cit mai 
bune. Strădaniile lor au fost încunu
nat® de- succes, realizîn-du-se sîmbătă 
și ieri șase noi recorduri ale R.P.R. și 
egalîndu-se în același timp alte două. 3x40 focuri: I. C. Antonescu (Spartac) 
Iată rezultatele: Pistol calibru mare: 1. 1110 p (387, 363. 360); 2. 1. Sîrbu 
G. Maghiar 575 p, record R.P.R. ega? 
lat: 2,, Ilie Nițu 573 p. Echipa R.P.R. 
a totalizat 2277 p. nou record al 
R.P.R. (vechiul record 2273 p). Pistol 
liber 60 focuri: 1. T. Jeglinschi (Di
namo) 535 p; 2. Alex. Klaus (Met.) 
528 p. Skeet: 1.- I. Dumitrescu (Re
colta) 292 ti 2. Șt. Popovici (Dinamo) 
292 t. (La aceeași probă D. Danciu a 
egalat recordul R.P.R. pe 100 talere) 
Armă liberă calibru redus 3x30 focuri.
uniori, poziția culcat': 1. Fr. Cogut
Din. lași) 292 p (23x10); 2. G. Pal 

■enie (CFR Cluj) 292 p. Poziția în ge
nunchi: 1. M. Ferecatu (Gr. Roșie) 288 
p, 2. G. Paltenie 278 p. Poziția în pi
cioare 1. M. Ferecatu 266 p; 2. M. La
zăr (Dinamo) 265 p. Clasament pe trei 
poziții: 1. M. Ferecatu 842 p; 2. M. 
Rusescu 823 p. 3x30 focuri junioare po
ziția culcat: 1. Cleopatra Alexandru 
(Progresul Alexandria) 291 p nou re
cord al R.P.R. (vechiul record 290 p); 
2. Eva Quintus (CFR Arad) 285 p. 
Poziția în genunchi: 1. Cleopatra A-, 
lexandru 281 p. nou record al R.P.R. 
(vechiul record 275 p); 2. Eva Quin
tus 267 p. Poziția în picioare: 1. Cle
opatra Alexandru 262 p. nou record al 
R.P.R. (vechiul record 253 p); 2. Ma
riana Miiler (Spartac) 250 p. Clasa
ment pe trei poziții. 1. Cleopatra A- 
lexandru 834 p nou record al R.P R. 
(vechiul record 814 p); 2. Eva Quin
tus 795 p. 3x30 focuri senioare poziția 
culcat: 1. Marieta Liber (Metalul) I 
294 p; 2. J. Zvonevschi (Dinamo) 293 * selecționata Noii Zeelande. Ca și în

p Poziția în 
(Știința) 284 
p. Poziția in 
vănescu (Proiectantul) 261 p; 2. M. 
Liber 260 p. Clasament pe trei pozi
ții: 1. M. Liber 832 p; 2. J. Zvonev- 
sclii 826 p. Armă liberă calibru mare

genunchi: 1. I. Moseu 
p; 2. J. Zvoneschi 279 
picioare: I. Felicia lo-

2 I
(CCA) 1'109 p (389, 368.' 352).'

In cadrul tentativei de record, 
pistol viteză, Ștefan Petrescu a rea
lizat 592 puncte, întrecînd vechiul re
cord al -R.P.R. cu o performanță egală 
cu actualul record mondial.

lll>

la

In campionatele europenele Ia Mac<

Canotoarele noastre și-au dovedit
• Echipajele R.P.R. au cucerit locul

MACON, 16 (prin telefon). Pe pista 
nautică de pe riul Saone, peste 10.000 
de spectatori au asistat azi după-amiază 
la finalele campionji'ilui european de 
canotaj academic fete. In această în
trecere, reprezentantele țării noastre au 
avut o comportare excelentă, reușind 
— mulțumită ridicatei lor valori și 
puterii de luptă care le-a animat — 
să cucerească locul II și deci titlul 
de vicecampioane europene, în două 
probe (4+1 rame și dublu) și să-și 
mențină totodată și locul II în ierar
hia mondială. (După cum se știe, la 
canotaj academic, campionatele euro
pene sînt deschise sportivilor din toată 
lumea, fiind asimilate de către F.I.S.A. 
cu campionatele mondiale, deoarece la 
această disciplină nu se organizează 
un campionat mondial special).

La startul celor cinci probe s-au 
prezentat concurente din 10 țări. Oa 
și la edițiile anterioare, cele mai bune 
rezultate au fost obținute de vîslașele 
sovietice, victorioase în patru probe și, 
bineînțeles, clasate astfel 
loc pe națiuni.

Dacă ținem seama că 
fele noastre n-au putut . _
Macon decât sîmbătă dimineața, după 
o călătorie obositoare, că sîmbătă du
pă-amiază au trebuit să concureze în 
dificilele curse de recalificare și că 
duminică, în finale, multe din vîsla
șele noastre au concurat în cîte două 
probe, rezultatele obținute de ele apar 
într-o lumină și mai frumoasă.

Sîmbătă în recalificările la 4+1 
me, echipa R.P.R. s-a clasat pe 
inul loc, învingînd Germania și 
lonia. Echipajele Cehoslovaciei și Sue-

pe primul

reprezentan-
ajitnge la

r-a- 
pri- 
Po-

Redacția administrația s
X ’

de baschet
portarea 
cătorilor 
că vor realiza diferența de opt puncte, 
care ne-ar fi adus primul loc în cla
sament. Reprezentativa R. P. Bulga
ria, avînd în Savov și Mircev exce- 
lenți realizatori, reușește să mențină 
însă o diferență minimă, astfel că la 
încheierea partidei fa favoarea echi
pei R. P. Rorrrfne, bucuria este pre
zentă în ambele tabere: în cea a bas- 
chetbaliștilor bulgari pentru cuceri
rea celei de-a IV-a ediții a campiona
telor balcanice, în cea a baschetbaliș- 
tiloc romîni pentru victoria de presti
giu obținută în fața unui adversar a 
cărui faimă este recunoscută pe plan 
mondial. Au înscris: Novacek 16, 
Nagy 7, Niculescu 10. Nedef 15, No- 
sievici 15, Popescu 5 pentru R. P. 
Romînă și: Mircev 20, Rașkov 3, 
Djondjorov 14, Savov 19. Ezvetkov 9. 
Cei mai buni: Nedef, Nosievici, Ni- 
culesC.u, Savov, Mircev, Ezvetkov. Au 
arbitrat: UberaH (R. Cehoslovacă) și 
Tarr (R. P. Ungară).

din ce ta ce mai bună a ju- 
noștri ne-au dat speranța

CLASAMENTUL FINAL AL CAM
PIONATELOR

1. R.P. Bulgaria
2. R.P.F. Iugoslavia
3. R.P. Romînă
4. R.P. Romînă (tin.)
5. R.P. Albania

BALCANICE

3
3
3
1
0

1
1
1

3
4

trei

• IN CADRUL campionatului de 
fotbal al U.R.S.S. s-au desfășurat trei 
partide : Dinamo Tbilisi-Moldova Chi
sinau 5—1, S.K. VO. Rostov pe Don- 
Zenit Leningrad 2—1, Aripile Soviete
lor Kuibîșev-T.S.K.M.O. 2—1. In cla
sament conduce Dinamo Moscova cu 
17 puncte, urmată de Dinamo Tbilisi 
cu 16 n

• SIMBATA ȘI DUMINICA au fost 
reluate în Franța jocurile primei divizii 
profesioniste de fotbal. Iată rezultatele 
înregistrate: Reims-Sochaux 4—1, Mo- 
naco-Racing 3—3, Le Flavre-St. 
nne 0—0, Stade Francais-Rennes 
Nice-Lens 3—0, Lyon-Bordeaux

« INTR-UN MECI tradițional, 
pioana engleză Wolverhampton Wan
derers a întîlnit sîmbătă pe cîștigă- 
toarea „Cupei Angliei", Nottingham 
Forrest. Victoria a revenit primei e- 
chipe cu scorul de 3—1.

• LA OACKLAND (Noua Zeelandă) 
reprezentativa de rttgbi a Marii Britanii 
a susținut cea de a doua întîlnire cu

Etie-
1—2,
2—2.
cam-

din nou valoarei

297—237
312—214 
324—209 
213—278 
133—341

7
7
7
5
4

a fost sta-

4
4
4
4
4

Clasamentul primelor 
bitit prin calcularea rezultatelor dintre 
aceste echipe.

priimul meci, victoria a revenit gazde
lor, care au cîștigat cu 11—6.

• IERI S-A DISPUTAT etapa a 
Ill-a a campionatului maghiar de fot
bal. Iată rezultatele : M.T.K.-Szombat- 
heli 5—2, Vasutas-Szeged 4—1, Fe- 
rencvaros-Vasas 2—2, Dozsa-Honved 
2—1, Diosgyor-Csepel 2—1, Tataba- 
nya-Salgotarjan 0—0, Pecs-Dorog 
1—1. In clasament conduc MTK Doz- 
sa și Dorog cu cîte 5 p.
• VINERI Șl SIMBATA s-a desfă’ 

șurat pe stadionul „White City" din 
Londra meciul de atletism dintre echi
pele reprezentative ale Marii Britanii 
și R. P. Polone. Intîlnirea s-a încheiat 
cu un strălucit succes al oaspeților 
care au obținut o dublă victorie: 
106—99 la bărbați și 54—52 la femei. 
Iată cîteva rezultate: 
lungime Grabowski 7,57 m; disc 
— Piatkowski 56,55 m ; ciocan 
63,08 m ; 3000 m. ob. — Krzyszkowiak 
8:47,2 ; greutate —: Rowe 18,59 m 
(nou recc+l european. V.r. — Meconi 
18,45 m)Y1 îbO yarzi — Jones 9,7 sec.; 
120 yarzi6 garduri — Mathews 14.7

BARBAȚI :

Rut

București, str. Vasile Conta nr. 16. telefon ll.llf.05, interurban 72. Nr. 1—2 STAS 
Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii

II la probele de 
oane europene

diei au fost eliminate. în aceeași zi, 
în recalificarea la dublu, reprezentan
tele R.P.R. au ocupat și ele locul I, 
înaintea Germaniei, Cehoslovaciei și 
Poloniei, ultima fiind eliminată.

Azi, finalele s-au disputat pe valuri 
mari, povocate de un vînt puternic din 
spate. In prima probă, 4+1 rame, e- 
eiiipa romînă a condus trei sferturi din 
cursă, pierzînd primul loc pe ultimele 
două sute de metri. Rezultatul tehnic: 
I. U.R.S.S. 3 min. 23.0; 2. Romînia 
(Felicia Urziceanu, Emilia Rigard, 
Stela Găvan, Marta Kardos+Angela 
Godreanu) 3 min. 26; 3. Ungaria 3 
min. 27; 4. Polonia 3 min 31,5; 5. 
Germania 3 min. 35,2.

La 4+1 vîsle, lupta pentru primul 
loc s-a dat între echipele U.R.S.S. și 
Germaniei, care au și terminat în a- 
ceastă ordine, vîslașele sovietice reali- 
zînd timpul de 3 min. 18, mai bun 
cu 1 sec. și o zecime decît cel al 
echipei germane. Echipa R.P.R. (Mag
da Jifcu, Dora Lacatos, Stela Stan- 
ciu, Doina Ciolacu+Angela Codrea- 
nu) a ocupat locul 3 (timp: 3.22.9) în
trecînd Ungaria (3.23.7) și Austria 
(3.28.6).

La dublu, formația U.R.S.S. a con-

4+1 rame fi 
la 4 probe.

dubiu • Vîslașele sovietice, cam

dus tot timpul și a terminat învin 
toare în 3.27.9, îotreeînd cu puțin 
blul Romîniei (Magda Jifcu, Dora 
catoș) care a „mers" 3 min. 31. 
urma noastră s-au clasat fostele c. 
pioane europene Bartakova și M 
iova (Cehoslovacia) la o secundă :

Germazecimi, apoi echipajele 
(3.42.5) și Belgiei (3.49.3).

In proba de 8+1, s-au înregis 
următoarele rezultate: 1.
3.06.3; 2. Germania 3,12.3; 3. Ung; 
3.13,3; 4. Romînia (Felicia Urzice; 
Emilia Rigard, Sonia Bălan, M- 
Trinks, Viorica Udreseu, Ana Tao 
Stela Găvan, Marta Kardos) 3,11 
5. Franța 3.28.5. Reprezentantele r 
stre, dintre care patru coflcuras 
mai înainte la 4+1, au resimțit e 
turile anterioare, pierzîtid medaliile 
bronz la numai 6 zecimi de seeiw

In urma acestor rezultate, vîsla 
noastre au cucerit 7 medalii de ap 
și 5 de bronz.

Tn clasamentul general pe nați 
primul loc l-a ocupat UJLS.S. 
puncte), urmată de Romînia și Ur 
ria (cîte 24,5 puncte), Germania 2 
Austria, Franța, Polonia, Cehosk 
cia, Olanda, Belgia.

U.R.:

Camoionaiu! reou&Hcan (juniori) ia canotaj acattac
In întrecerile finale ale campiona

tului republican de canotaj academic 
juniori desfășurate sîmbătă și dumi
nică pe lacul Snagov și care s-au 
bucurat de un deosebit succes, s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Pete (1000 m): schif 4+lr: 1. Clu
bul spcrti'j școlar București (Alexan
drina Simian, Dana Iliescu, Voica 
Poțîrcă, Elena Raț + Liliana Vasile): 
4:29,4; 2. Șc. sp. de elevi Timiș 
4:43,9; 3. Cetatea Bucur 4:45,8; A 
S.S.E. II Timiș. 5:23,2; simplu: 1. 
Cornelia Jude (Sc. sp. de elevi Timiș.) 
5:17,0; 2. Georgeta Mărăscu (C.S.S. 
Buc.) 5:23,6; 3. Elisabefa Norulescu 
(Fl. R. Timiș.) 5:24,0; 4. Maria La
zar (C.F.R. Arad) 6:03,6; 4+7 a; 
1. Metalul București (Dumitra Miha- 
lache. Elena Bădiilesou, Ioana Mo- 
canu, Alexandra Minculescu + Elena 
Barcani) 4:18,0; 2. C.S.S. Buc. 4:26,5; 
3. C.S.S Timiș. 4:29,8; 4. Voința 
Timiș. 4:33,4; 8+1: 1. Clubul spor
tiv școlar București (Mariana Limpe
de. Maria Kemingcr, Cristina Pre- 
descu, Marinela Popescu, Anca Rop- 
ceanu, Olimpia Bogdan. Gabriela 
Ștefan. Maria Ionescu + Laura Is
pas) 3:59,5; 2. C.S.S. Timiș. 4:08,7; 
3. S.S.E. Timiș. 5:21,0. Băieți (1500 ni):

4+1: 7. Cetatea Bucur (Gr. C 
stanfincscu, Valentin Dumitre 
N. Zamfirescu, Otto Kahler + A 
Mirea) 
6:16,9;
Voința 
6:47,0 ;
simplu :
MI.G.) 
(C.S.S.

6:05,5: 2. Știința Tii 
3. Voința Timiș. 6-22,6; 

Buc. 6:29,8; 5. ' 1. A
6. Voința Tg. Mi< ? 6:5.' 
/ Anton Zenne (Met 
6:56,5; 2 Ludovic Foldv 
Timiș) 6:59,8: 3. Petre A 

cută (Victoria Buc.) 7:07,9; 4. C 
rad Petrică (Șc. sp. UCFS Ar 
7:13,6; 5. Stan Lazăr (FI. r. Tini 
7:17,0; 6. Robert Weichel (Voi 
Arad) 7:19,7; dubi a : 1. Clubul st 
tiv școlar Timiș. (Ladislau Hess, 
hai Fereuțiu) 6:09,5 ; 2 Rapid I 
6:16,0; 3. Metalul M.I.G. Buc. 6:2E 
4. FI. R. Timiș. 6:26,9 ; 8+1: 1. 
taica Bucur (D. Călinesoti, V. Toi 
D. Firoiu, D. Dinescu, G. Ba lie 
B. Petrescu, 
4- D. “ 
5:09,9 ;
Voința 
5:34,3 
mele
1. C S.S. Buc 3S p.: 2. C.S.S. Tii 
28,5 p.; 3. Cetatea Bucur 25,5 p. 
S.S.E Timiș. 23,5 p.-; 5. Met 
M.I.G. Buc. 18 p.

S. K. Locomotiv Leipzig

G. Crîsnaru, N. Is 
Popa) 5:06,5;

3. C.S.S. 
Arad 5:30,1 ; 
In clasamentul 

locuri au fost

2. C.S.S. I 
Timiș. 5:21,3;

5. S.S.E. Tii 
general 
ocupate

Wiener S. K. 0
Meciul a avut loc pe o ploaie torențială —

desfășurat partida, terenul desfui 
și acoperit parțial cu apă, au 
greunat controlul balonului, împi 
cînd echipele să-și desfășoare jc 
Intîlnirea s-a terminat cu scor alb. 
general, sarcina apărărilor a fost i 
ușurată din cauza stării terem 
Fotbaliștii vienezi au lăsat o imp: 
bună. Ei au o ridicată tehnică i 
viduală, se găsesc bine pe teren, 
lizează atacuri și apărări supranu 
rice. De multe ori 6—7 jucători 
în atac, repliindu-se apoi rapid în 
părare.

Echipa din Leipzig s-a orientat I 
tactic la acest meci și aplicînd 
marcaj strict, om la om, a anii 
toate atacurile oaspeților. Acest li 
este de luat în considerație pei 
meciul care urmează să-l susțină 
trolul.

LEIPZIG 16 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Meciul de 
fotbal dintre echipele S. K. Lokomo
tiv Leipzig și Wiener S.K. a fost aș
teptat cu multă nerăbdare de zecile 
de mii de spectatori prezenți în tri
bunele marelui stadion. Ne interesa în 
mod deosebit și pe noi această parti
dă. Wiener S.K. este doar primul ad
versar al Petrolului din cadrul Cupei 
Campionilor Europeni de fotbal. Din 
păcate ploaia torențială pe care s-a

R
sec. ; 440 yarzi — Wrighton 47,3; 1 
milă — Orywal 4:06,0 ; suliță — Sidlo 
82,54 m ; triplu salt — Srnidt 15,84 ; 
880 yarzi — I lewsson 1:50,8. FEMEI: 
disc — Sobocinska 49,55 m; lungime 
— Bional 5,96 m.

• DUPĂ PRIMA ZI a finalei inter-
zone din cadrul competiției de tenis 
„Cupa Davis", echipele Indiei și Aus
traliei sînt la egalitate. Krishnan (In
dia) l-a învins pe Laver cu 6—1^ 6—4, 
8—10, 6—4 iar Fraser a cîștigat în
fața lui Lall cu 10—8, 6—4, 6—1.

• SOFIA 16 (prin telefon de la 
respondents nostru). — Astăzi a 
ceput noul campionat de fotbal 
R.P. Bulgaria. In prima etapă i 
înregistrat 
Spartak Sofia 
0—1, ~ 
trovo 
Ruse 
Sofia 
Sofia 
motiv 
zultate constituie surprizele etapei.

TOMA HRISTOV

co-
i în- 

al
s-au 

următoarele rezultate: 
— Spartak Plovdiv 

Septenwi Safia — Minior Dinii-
2— 1, Ț.D.N.A. Sofia — Dunav 
5—1, Spartak Pleven —; Lewski 
O'—1, Spartak Varna —■ Slavia
3— 1 și Botev Plovdiv — Loco- 
Sofia 3—1. Ultimele două re-
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MIRCEA COSTE

setrar (R. d. fieiwnaj 
și-a păsirat lilial 

de cameieii mondial
In penultima zi a campionat 

mondiale de ciclism, desfășurate 
Zaandvort în Olanda, cunoscutul 
clist din R.D. Germană Gustav A 
Schur a cîștigat proba de fond (ai 
tori) parcurgînd cei 189,233 km. 
4 h 39:02 (medie orară 40,690 km), 
a întrecut la sprint pe Maliepa 
(Olanda) și Goossens (Belgia).

Proba de fond rezervată profesio 
tilor a revenit francezului Andre Da 
gade — 292,139 km. în 7 h 3( 
(medie orară 38,250 km.).
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