
Fotbaliștii romîni
au reușit o frumoasă performanță 

în cele patru întîlniri 
cu fotbaliștii polonezi

Trei victorii și un meci egal
Varșovia: R. P. ROMÎNĂ (A) — R. P. POLONĂ (A) 3-2 (2-1) 
București: R. P. ROMÎNĂ (B) — R. P. POLONĂ (8) 5-1 (2-0) 
Szczecin: R. P. ROMINA (T) — R. P. POLONĂ (T) 1-1 (1-1) 
Bacău: R. P. ROMÎNĂ (d) — R. P. POLONĂ (J) 2-0 (1-0)

REPREZENTATIVA A DE FOTBAL A
A OBȚINUT 0 VICTORIE DE

VARȘOVIA 30 (prin telefon de la 
trimisul nostru)- — Prima garnitu
ră de fotbal a țării a obținut la Var
șovia, în fața puternicei echipe a 
R. P. Polone, o victorie de prestigiu: 
3-2 (2-1). Dînd dovadă de o inepui
zabilă energie, de mult calm, de o 
deosebită dorință de a învinge, ju
cătorii noștri au obținut un succes 
pe deplin meritat- Antrenorii A. Bo- 
tescu și Ilie Oană au și ei meritul 
de a fi știut să îndrume cu mai mul
tă competență întreaga echipă. Cei 
trei debutanți (Dridea, Seredai și 
Mihăilescu) și-au făcut cu prisosin
ță datoria. In tot timpul meciului a 
existat o înțelegere perfectă între 
compartimente. Jucătorii noștri au 
impresionat prin jocul lor tehnic, prin 
tactica .‘folosită, prin vigoarea acțiu
nilor lor. A fost un mare spectacol 
fotbalistic, aplaudat deseori de cei 
a; >e 80.000 de 
spt-su-acol fotbalistic în care victoria 
a revenit celor mai buni- Trebuie a- 
rătat că în ajunul meciului, pe adre
sa hotelului „Polonia" — unde sînt 
cazați fotbaliștii noștri — au sosit 
numeroase telegrame din țară în care 
fotbaliștii romîni erau încurajați în 
această importantă confruntare a lor 
cu fotbaliștii polonezi. îndemnurile 
sportivilor din patrie au dat aripi ju
cătorilor noștri în acest dificil exa
men, pe care au reușit să-l treacă 
cu mult succes.

Meciul începe într-o notă de mare 
luptă. Chiar în primele minute de 
joc echipa noastră obține două cor
nere. Apoi, un atac spectaculos cu 
oartxi-parea lui Tătarii. Dridea, Con
stantin și din nou Tătarii se 
nă printr-un șut puternic 
al ultimului- In min. 5. 
accidentează 
berda- Romînii au 
ținu-re. 
fundașul Popa, 
sC 
r. ii 
astfel de acțiune a lui Popa (min. 
8), mingea . ajunge la Dridea, apoi 
la Oaidă, care prelungește pînă la 
Constantin- Interul drept al repre
zentativei noastre îl lanseaiză apoi 
pe Tătarii care, deși aflat în poziție 
bună de șut în careul de 6 m, ezită 
să trahă, permițînd portarului polo
nez să intervină. In min. 15 înregis
trăm'itn nou atac al reprezentativei 
noastre: mingea se află la Oaidă 
care trage în picioarele unui apără
tor polonez. Mingea îi revine lui 
Oaidă care trage fulgerător. Porta
rul Szi-mkowiak, printr-un 
spectaculos, salvează în corner. Și 
fazele se succed cil repeziciune en- 
ttiziasmînd spectatorii- In min. 18

este rîndul polonezilor să 
panică în careul nostru: la 
ner al echipei gazdă, balonul este 
respins de Caricaș pînă în picioa
rele lui Baszkiewicz. Acesta trage la 
poartă, mingea se lovește de Mihăi- 
lescu și ricoșează la Liberda, care 
trage peste poartă. Reacția echipei 
noastre este promptă, soldîndu-se cu 
repetate atacuri la poarta poloneză. 
La un astfel de atac, în min. 26, 
deschidem scorul: de la Jenei min
gea ajunge pînă la Oaidă, care schim
bă cu Dridea. Acesta, calm, depă
șește doi apărători, „păcălește" por
tarul și înscrie în colțul drept : 1-0 
pentru R.P.R. Șase minute mai tîr- 
ziu polonezii egalează prin Pohl, în 
urma unei faze confuze : 1-1. Sfîrșitul

producă 
un cor-

spectatori, un

termi- 
la poartă 

Hachorek se 
și este înlocuit cu Li- 

inițiativa în con- 
O deosebită impresie face 

care înaintează de- 
cu mingea pînă la . centrul te- 

alimentînd înaintarea. La o

reflex
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reprizei se caracterizează prin noi 
ocazii ale echipei noastre. In ultimul 
minut al reprizei, Dridea primește o 
pasă de la Constantin și înscrie spec
taculos cu capul: 2-1 pentru R.P.R. 
La 2 minute după reluare, polonezii 
egalează din nou, prin același Pohl: 
2-2. Urmează un scurt moment da 
derută pentru echipa noastră, care 
își revine însă și pune din nou stă- 
pînire pe joc. In min. 55, Dridea - 
la capătul unei frumoase acțiuni per
sonale — înscrie cel de ai treilea 
punct al echipei noastre, printr-un 
șut puternic de la 20 m : 3-2 pentru 
R.P.R. In echipa noastră silit făcute

T- ROIBU

(Continuare In pag. a 3-a)

Nona formulă de înaintare acorespuns integral * • •

Și R P. ROMÎNĂ B a întrecut
R. P. POLONĂ B cu 5-1 (2-0)

• ••

Portarul polonez Gronowski intervine la un corner 
(Foto: Gh. Stinea)
a existat pe teren de-a 
90 de minute între cele

Reprezentativa noastră secundă 
ne-a prilejuit ieri o deosebită satis
facție prin victoria reușită la un scor 
net, 5-1 (2-0) și, mai ales, prin ma
niera în care a obținut-O- Deși într-o 
formulă nouă de alcătuire, în special 
în linia de înaintare (care față de 
partida cu U-R.S.S. B de la Moscova 
a fost complet schimbată), echipa 
noastră B a făcut o partidă foarte 
bună și pînă la urmă și-a obligat ad
versarul să cedeze fără drept de a- 
pel. Scorul reflectă în mod fidel di-

- - ■ ■ - «Juniorii noștri puteau obține o victorie 
mai categoric

In repriza a doua jocul s-a mai e- 
chilibrat. oaspeții contraatacînd peri
culos. Totuși, cei care marchează si'lt 
juniorii noștri. După ce în min. 47 
Petescu. singur cu portarul, trage a- 
fară, tot el are ocazia să-și repare 
greșeala un minut mai tîrziu și fă- 
cîndu-și loc cu abilitate printre apără
torii adverși înscrie plasat: ° 
min. 51 *și 60 Michalik și 
Kielek ratează ocazii bune.

Pînă la sfîrșitul partidei 
noastră domină categoric și 
ma bună a portarului polonez Kras- 
zinski (cel mai bun de pe teren) a 
împiedicat mărirea scorului.

Arbitrul V. Măicănescu a condus 
foarte bine următoarele formații :

R.P. RUMINA: Ftorea—Ștefan. 
BOROS, Răduiescu—Bîtlan (Nicules- 
cu) GERGELY III—PIRCALAB, Năf- 
tănăilă, PETESCU, Surdan. Iacob 
(Harșoni).

R.P. POLONA: Karaszinski— Buc. 
ki. Gorski. Piechniczek—Kajzerek, 
Suski—Kowalewski, Strazalowski, KIE
LEK, Musialek, Grudzinski (Michalik).

V. MTHU și I. IANCU 
corespondenți

la un scor și
BACAU 30 (prin telefon). — Peste 

10.000 de spectatori att luat loc în tri
bunele stadionului „23 August" din 
localitate pentru a asista la întîlnirea 
dintre echipele de juniori ' 
niîne și R.P. Polone.

Echipa noastră s-a impus încă de la 
început, printr-un joc rapid, cu des
chideri in adîncinie, care au obligat 
echipa poloneză să se apere cu străș
nicie

Iu min. 8 Nă/tănăilă driblează cîțiva 
arjirători și își încheie acțiunea cu 
un șut pe lingă portar, deschizînd sco
rul partidei: 1—0. In minutele ime
diat următoare înaintașii noștri ini- 

o serie de acțiuni ofensive de 
frumusețea, care străpung apă- 
oaspeților. dar pe care le ra- 
Pîuă la sfîrșitul reprizei echipa 
Romîne domină cu autoritate

ale R.P. Ro-

2—0. in 
respectiv

echipa 
doar for-
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„Turul ciclist al R» P. Romînef*

ION STOICA (Voinfa)
-învingător în prima etapa

• 57 alergători și 8 echipe la egalitate de timp, după prima etapă 
® Azi Ea ora 11,50, în Piața Universității, startul festiv al etapei a Ii-a
• La ora 12, la Casa Scânteii, start tehnic o Etapa a li-a: București-»

Ploești-Buzău-Focșani

„Turul ciclist al R. P. Romîne", 
ediția 1959, a început ieri dimineață 
în mijlocul unui viu interes. Pe circuitul 
de la șosea se aflau zeci de mii de 
spectatori, care au urmărit interesan
ta dispută oferită de participanții la 
această mare competiție sportivă. Ci
cliștii din cele trei țări (R. P. Romînă, 
R. P. Ungară și R.P.F. Iugoslavia) 
au dovedit de la început o bună pre
gătire, luptând cu ardoare. învingătorul 
primei etape, tînărul ciclist Ion Stoica 
(Voința), a lupta* cu o deosebită dîr- 
zenie și în finalul cursei și-a impus din 
nou realele sale aptitudini de sprinter 
A fost un final pasionant caTe a entu
ziasmat pe cei prezenți.

Fără îndoială că de-a lungul celor 12 
etape care urmează, „Turul ciclist al 
R. P. Romîne", ediția 1959, va rezerva 
pasionaților sportului cu pedale alte 
numeroase și interesante faze.

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE 
A COMPETIȚIEI

La ora 9,50 alergătorii s-au prezen
tat pe linia de start pentru a partici-

(Continuare in pag. a 4-a) ION STOICA

țiază 
toată
rarea 
tează.
R'.P.
(fundașii se aflau pe linia de cen 
tril!), beneficiază de 10 cornere și a 
avut cel puțin 6 ocazii clare de tot... 
Ținînd seamă de desfășurarea jocului 
din prima repriză se poate arfecia 
că o diferență de 6 goluri în favoarea 
echipei .noastre ar fi oglindit în mod 
just raportul de forțe de pe teren.

fererița care 
lungul celor 
două echipe.

Această diferență n-a apărut însă 
de la începutul meciului. Oaspeții 
mențin vreme de 10—12 minute un 
echilibru în joc, dovedesc calități a- 
tletice dezvoltate, acoperă cu ușurin
ță terenul — mai ales mijlocașii, 
care ian parte la acțiunile ofensive. 
Dar, curînd inițiativa trece de par
tea formației nostre, care — atentă 
și sobră în apărare — acționează din 
ce în ce mai omogen, mai iute și 
mai variat 
și aspectul 
la început 
perspective, 
să abunde,

în atac. Aceasta schimbă 
tehnic al meciului, care 

nu deschidea prea multe 
frumoase încep 
seamă la poarta

P. GAȚU

Fazele 
mai cu

(Continuare în pag. a 3-a)

DUISBURG 30 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Campionatele 
europene de caiac-canoe desfășurate 
pe „Bertasee", faimosul Iac din lo
calitate, au luat sfîrșit duminică 
seara. Canoiștii romîni au avut com
portări frumoase, pe primul plan 
situîndu-se maestrul emerit al sportu
lui, SIMION ISMAILCIUC, care a cu
cerit într-un mod impresionant titlul 
de campion european la canoe simplu 
viteză. Simion Ismailciuc s-a impus 
chiar de la începutul cursei și dato
rită pregătirii sale excepționale a reu
șit să se distanțeze pe parcursul 
celor 1000 tn din ce în. ce mai mult 
față de adversarii săi principali, 
ghiarul Party și sovieticul BeliaeV, 
cînd linia de sosire cu peste 4 
cunde avans. Astfel, valorosul 
noist romîn a adăugat titlurilor 
de campion european, mondial și olim
pic la dublu (împreună cu Dumitru 
Alexe) și primul său titlu european 
la simplu, performantă unică în ca
notajul mondial.

Foarte bine a evoluat și echipajul 
nostru de dublu Lavrenti Calinov—A- 
chim Sidorov, deținător al medaliilor 
de argint la campionatele mondiale de

raa- 
tre- 
se- 
ca- 

sale

REPREZENTATIVELE DE TINERET
AU FĂCUT REZULTAT EGAL

SZCZECIN 30 fp-in telefon). — kt- 
tilnirea dinlre selecționatele de tine
ret ale R.P. Polone și R.P. Romine a 
prilejuit o partidă vie. plină de mo
mente interesante. Ambele echipe au 
practicat iui joc deschis, construind 
atacuri repezi și spectaculoase. In ge
neral, apărările au excelat, anihilând 
numeroase ocazii de gol, ivite în 
cursul celor 90 de minute de joc. E 
drept, însă, că atît tinerii alacanți 
romîni, cit și cei polonezi au fost 
destul de impreciși în trasul la poartă.

Meciul s-a terminat cu un rezultat 
de egalitate (1—1). aonsemnat încă 
din prima repriză. Scorul a fost des
chis în. min. 21 de reprezentativa ro
mînă prin Georgescu, Șase, minute 
mai tîrziu, interul stînga polonez Myga

reușește să egaleze. Publicul asistă 
în continuare la o frumoasă luptă 
sportivă. în care acțiunile alternează 
la cele două porți. Dar ioate eforturile 
celor două echipe de a modifica rezul
ta tul răniîn infructuoase, astfel că 
tabela da marcaj a arătat la sfîrșit 
un just rezultat de egalitate.

Cele două reprezentative de tineret 
s-au prezentat in formațiile următoare:

R.P POLONA : Kornek—Krzyza- 
nowski. Oslizlo. Jabranowski—Pedzi- 
ach, Nieroba—Slemplowski. Borik, 
Herman, Myga. Banja.

R.P. ROMINA: Uțu—Nedelcu. Mo- 
troc, Cojocarii—Țîrcovnicu, Tabarcea— 
Copil, Varga, Ene II, Georgescu, Vă
car u.

la Praga. Concurînd în finala d« 
canoe dublu 1000 m, Calinov și Sido
rov s-au clasat pe locul 2, obținînd 
medaliile de argint, iar în aceeași 
probă la fond au sosit pe locul 3 (meda
liile de bronz). In fine, felicitări merită 
și dublul nostru Dumitru Alexe— 
Alexe IacOvici, care în proba de canoe 
dubiu viteză au cucerit locul 3 și me
daliile de bronz.

Iată cele mai bune rezultate înregis
trate în finalele de sîmbătă și dumi
nică : caiac dublu 10.000 m: 1. R.P.LL 
41:05,8; 2. R.F.G. II: 41:14,2, 3. R.P.U.. 
II 41:34,2; caiac simplu 10.000 
Hatlacky (R.P.U.) 45:03,1; 2. 
son (Suedia) 45:04,4; 3.
(R P.U.) 45:12,9. Canoe dublu 
tn: 1. U.R.S.S. 50:14,6; *
50:57,9; 3. R.P. Romînă

m : f- 
Auder-
Czink 
10.000 

R.P.U.2.
(Calinov— 

Sidorov) 51:06ț3. Canoe simplu 1D.00O 
in; 1. Party (R.P.U.) 53:23,3; 2. Bu
harin (U R SA.) 53:32,4, 3. Elias (R, 
Ceh.) 54:12,6; 4. Ichim Lipalit (R.Pj 
Romînă) 54:56,2; 6. Igor Lipalit (R.P.» 
Romînă) 55:39,3. Caiac simplu 500 nu
1. Kaplaniak (R.P.P.) 2:02,9; 2. Ger
ber (Suedia) 2:03,7; 3. Meszaroș
(R.P.U.) 2:04,0. Caiac simplu 500 mi 
(feminin) : 1. Kislova (U.R.S.S.)
2:21.3; 2. Beredina (U.R.S.S.) 2:2i,9^ 
3 Banhalfi (R.P.U.) 2:23,6. Caiac,
dublu 500 m: 1. R.P.U. 1:47,0; 2- 
R P U II 1:49,3; 3. R P P. 1:50,2..
Caiac 4 1000 m: 1. R.D.G. 3:25.9%
2. R.F.G. 3:28,7; 3. R.F.G. U 3:28,9..
Caiac 4 10.000 m: 1. R.F.G. 36:33,6% 
2. R.F.G. II 36:35,0; 3. R.D.G. 36:45,4a 
Caiac simplu 1000 m : Szbllosî 
(R.P.U.) 4:J0,l, 2. Kiss (R.P.U. 11% 
4:14,2 ; 3. Rodes (Anglia) 4:15,8.. 
Canoe simplu 1000 m : 1. Simion Is~ 
mailciuc (R.P. Romînă) 4:54,6; 2.» 
Partv (R.P.UA 4:58,8, 3. BeliaeV
(U.R.S.S.) 4:59,2 6. Igor Lipalit
(R.P. Romînă) ; Caiac dublu 1000 ml-
1. R.P.U. 3:41,1 1 2. R.P.U. II 3:44,4 ; 3i
R F G 3:45,4. Caiac dublu 50fr 
m (fom.) : 1. U.R.S.S. 2:03,8, 2:
U.R.S.S. II 2:04,8, 3. R.F.G. 2:06,5a 
Canoe dublu 1000 m: 1. R.P.U. 4:51,0,
2. R.P. Romînă (Calinov—Sidorov) 
4:57,0. 3. R.P. Romînă II (Alexe—Ia4 
covici) 4:59,0. Caiac ștafetă 4x500 m? 
1. R.F.G. 8:01,2, 2. R.P.U. 8:03,4. 3- 
R.P.P. 8:05,7.

DAN GI.RLEȘTEANU

R.P.UA


In întrecerea atletică de pe stadionul Tineretului Au început camoîonatele de handba'

Școlarii din București și Budapesta 
și-au împărțit victoriile

Rezultate strînse în campionatul masculin 
și victorii la scor în cel feminin

Sîmbătă și duminică s-a desfășu
rat pe stadionul Tineretului din Ca
pitală întîlnirea internațională de a- 
îletism dintre Clubul sportiv școlar 
București și Selecționata școlarilor 
din Budapesta.

întrecerea pe echipe a fost cîști- 
gată la băieți de bucureșteni cu 
87:74 p., iar la fete de echipa Budapes
tei cu 59:34 p.

Rezultate tehnice: fete 100 tn: 1.
1. Jonaș (Bp.) 12,5; 2. S. Poenărea-
nu (Buc-) 12,8; 3. M- Szabados
(Bp.) 13,0; 4. A. Meculescu (Buc.) 
14,0. 200 m: 1. I. Jonaș (Bp.) 25,9;
2. M. 06 (Bp ) 27,2; 3. S- Poenă-
reanu (Buc.) 27,3; 4, M. Popescu
(Buc.) 29,1. 500 m: 1. O. Razi
(Bp ) 1:16,7; 2. M- Iamandi (Buc.) 
.1:24,5; 3. M. 06 (Bp.) 1:26,6; 4. L. 
Stancu (Buc.) 1:28,4. 80 m. g-: 1. I- 
Szabo (Bp.) 12,6; 2- E- Sebeș (Bp.) 
12,7; 3. L- Stancu (Buc.) 13,8; 4.
S. Dăscălescu (Buc) 14,3. înălțime;
1. K. Beke (Bp.) 1,53; 2. R. Szabo 
(Bp.) 1,50; 3. M. Popescu (Buc-)
1,50; 4. E. Vîrlan (Buc.) 1,40. Lun
gime: 1. V. Bartfai (Bp ) 5,24; 2. 
V. Ciulinaru (Buc ) 4,88; 3. M. Sza
bados (Bp.) 4,78; 4. E. Vîrlan (Buc ) 
4,69. Disc: 1. I. Stugner (Bp.) 45,28;
2- M. Rotai (Bp ) 42,73; 3. 1. Stoica 
(Buc.) 35,62; 4. M. Petuhova (Buc.) 
26,13. Greutate: 1. I. Stoica (Buc) 
12,00; 2. I- Stugner (Bp.) 11,48; 3. 
A. Dori (Bp.) 11,38; 4- M. Petuhova 
(Buc.) 8,72. 4x100 m: 1. C.S-S.
București (V. Ciulinaru, S- Poenă- 
reanu, E. Bădișor, L. Stancu) 52,6; 
Echipa Budapestei a fost descalifi
cată. Băieți 100 m: 1. S. Stamatescu 
(Buc.) 11,1; 2. E. Sinnion (Buc )
11/2; 3. P. Wrbanszky (Bp.) 11,4; 
4. I- Gemesi (Bp.) 11,6- 200 m: 1.

Competiția internațională 
de baschet din Capitală

In primele partide, eliminatorii, des- 
făș urate sîmbătă, formația Metalul 
M.I.G. a învins echipa bulgară Dunav 
Rnsse cil scorul de 74—51 (37—3?,'. 
Tot sîmbătă, Cetatea Bucur a dispus 
de Știința cu 73—60 ( 28—29). Acest 
meci a contat și pentru prima etapă 
a campionatului categoriei B.

Aseară s-au disputat meciurile de
cisive. Pentru locurile 3—4 în cla
samentul general s-au întîlnit echipele 
Știința și Dunav Russe. Studenții au 
cîștigat cu 43—37 (23—18). Lupta 
pentru primul loc a fost dată între 
formațiile Cetatea Bucur și Metalul 
M.I.G. Avînd o formație mai omogenă 
și mai combativă. Cetatea Bucur a 
dominat în permanență și a cîștigat 
meciul și primul loc în această com
petiție. Scorul partidei; 44—38 
(22—12).

Turneele de baraj la volei s-au încheiat 
cu rezultate surprinzătoare

Duminică la prînz s-au încheiat în 
Capitală cele trei baraje pentru cam
pionatele masculine de categoria A și 
B, și campionatul feminin al cate
goriei A. An promovat primele două 
echipe din fiecare baraj. Iată cîteva 
amănunte:
• CATEGORIA A FEMININ
Sîmbătă, Voința Sibiu a întrecut 

ttnăra formație C.F.R. Timișoara cu
3—2 (13-15, 15-17, 15-13, 15-8, 
115—8). Obosite, timișorencele au ce
dat duminică cu 3—0 (6, 8, 12) echipei 
Progresul București. In acest fel, 
Progresul București și Voința Sibiu 
vor juca și anul acesta în categoria 
A. Echipa Steagul roșu C.F.R. Su
ceava nu s-a prezentat, lată clasa
mentul :
1. PROGRESUL BUCUREȘTI

22 06:1 4

CUPA SEMICENTENARULUI” LA RUGBIIf

_ Ieri, pe stadionul Progresul, în ul
tima etapă a competiției de rugbi do
tată cu „Cupa semicentenarului", re
prezentativa B a primit replica for
mației de tineret. Deși a avut ini
țiativa în multe rînduri. echipa de ti
neret n-a putut totuși să fructifice 
o serie de ocazii favorabile datorită 
lipsei de finalitate. Reprezentativa 
secundă și-a impus superioritatea mai 
ales în jocul Ia grămadă. Scor final 
14—3 (8-0).

S au remarcat: Nica, V. Rusu și 
Griin (B), Tuțuianii, Dragomir, Sma- 
niotto și Crișan (tineret). întîlnirea 
dintre prima reprezentativă a țării și

A. Stamatescu (Buc.) 23,1; 2. A.
Diaconu (Buc.) 23,4; 3. I- Gemesi 
(Bp.) 23,5; 4- D. Rlinko (Bp.) 24,4. 
400 m : 1. S. Nagy (Bp-) 51,9; 2. 
L. Serfozo (Bp.) 52,6; 3. A. Diaconu 
(Buc) 52,6; 4. M. Petoovici (Buc) 
53,5. 800 m: 1. S. Nagy (Bp.) 2:02,3; 
2. I. Farkas (Bp.) 2:03,2; 3. M.Pet- 
covici (Buc-) 2:05,8; 4. A. Schneider 
(Buc.) 2:09,5. 110 m. g.: 1- M. A- 
xente (Buc.) 14,5; 2. M. Vertessy 
(Bp.) 15,3; 3. G- Halasz (Bp.) 15,4; 
4. R. ‘ ' - - -
1. M. 
tessy 
27,1; 
29,4-

Aricescu (Buc.) 16,4. 200 m.g: 
Axente (Buc ) 25,6; 2. M- Ver- 
(Bp.) 26,6; 3. G. Halasz (Bp.) 
4. R- Constantinescu (Buc.) 

4x100 m: 1. C.S.S. București 
, Diaconu, Stâ- 
Selecționata Bu- 
Tamas, Rlinko, 

1. Gr.

1. C.S.S. 
(Moscaliuk, Simion, 
matescu) 43,8; 2. !
dapesta (Gemesi, 
Wrbanszky) 44,6. înălțime: 
Marinescu (Buc.) 1,90; 2- S. Rraso- 
vetz (Bp.) 1,80; 3. P. Otvos (Bp.) 
1,75; 4- I. Dinicoiu (Buc.) 1,75. Lun
gime: 1. E. Simion (Buc ) .6,91; 2. 
M. Calnicov (Buc.) 6,74; 3. G. Mi- 
haly (Bp.) 6,60; 4. G. Mezei (Bp ) 
6,40. Triplu salt: 1- I. Rercsik (Bp.) 
13,59: 2. G. Varga (Bp.) 13,47; 3. 
L- Boscos (Buc.) 13,38; 4. L. Mosca- 
liuc (Buc.) 13,21. Prăjină : 1- Z.
Csanyi (Bp.) 4,00; 2. P- Astafei
(Buc.) 3,90; 3. A. Savin (Buc.) 3,90; 
4- L. Rismartoni (Bp) 3,20. Disc:
1. L. Cotler (Buc.) 47,97 — nou re
cord republican școlar —; 2. D. Se
rafim (Buc.) 45,28; 3. G. Mezei
(Bp.) 43,05; 4- J. Gundel (Bp ) 38,77. 
Ciocan; 1. C. Drăgulescii (Buc.) 
53,10; 2. L. Baticz (Bp.) 43,86; 3. 
St. Vasile (Buc) 42,68; 4. P- Papai 
(Bp.) 41,70. Greutate: 1. C. Drăgu- 
lescu (Buc.) 14,55; 2. D. Serafim 
(Buc.) 14,23; 3- J. Gundel (Bp ) 13,04; 
4. G. Mezei (Bp.) 11,24. Suliță: 1.
G. Mezei (Bp.) 57,26; 2. A- Rabdebo 
(Bp.) 51-54; 3. A. Savin (Buc.) 47,61; 
4. T. Astafei (Buc.) 46,53-

Metalul M.I.G.-Dunav Rnsse 7-3 la box
Sîmbătă seara s-a desfășurat în 

„potcoava" stadionului Republicii în
tîlnirea internațională de box dintre 
formațiile Metalul M.I..G. și Dunav 
Russe (R.P. Bulgaria). După cum se 
știe, în primul meci, care a avut loc 
luna trecută la Russe, cele două echi
pe au terminat la egalitate: 4—4. De 
(lata aceasta, boxerii bucureșteni s-au 
dovedit a fi superiori și au cîștigat 
întîlnirea detașat, la scorul de 7—3. 
Cele mai frumoase meciuri au fost 
cele dintre Andrei Olteann — V. Ah- 
medov, M. Todorov — D. Rizea și 
D. Done — Șt. Neșev, în care vic
toria a revenit primilor (Dănile Done 
a cîștigat prin abandon în repriza a

2. VOINȚA SIBIU 2 I 1 4:5 3
3. C.F.R. Timișoara 2 0 2 2:6 2

CATEGORIA A MASCULIN
Rezultatele surprinzătoare din pri

ma zi au continuat și în celelalte două. 
Sîmbătă, Voința București a între
cut C.S.M.S. Iași cu 3—1 (15—13, 
15-4, 9—15, 15-10) și Utilajul Pe
troșani pe Știința Galați tot cu 3—1 
(15—8, 9—15, 15—11, 15—13). Du
minică cele două echipe din categoria 
B au obținut noi victorii : Utilajul 
Petroșani—C.S.M.S. Iași 3—2 (15—4, 
8—15, 15—12, 9—15, ’15—5), Știința 
Galați—Voința București 3—2 (15—17, 
15—13, 18—16, 8—15, 17—15). Clasa
mentul :
1. UTILAJUL PETROȘANI

3 3 0 9:5 6
2. ȘTIINȚA GALAȚI 3 2 1 7:5 5 

selecționata provinoiei a scos din nou 
în relief forma excelentă pe care o 
manifestă majoritatea jucătorilor noș
tri fruntași. Verva arătată în tot 
timpul partidei, preocuparea exclusivă 
pentru jocul ofensiv, spiritul colectiv 
în care s-a acționat, remarcabila pil 
tere de luptă, — iată caracteristicile 
echipei noastre reprezentative. Foarte 
buni: Dernian, Wusek, Zlăto’anu, 
Penciu și Irimescti (A); Antimoianu, 
Balcan, Paiu și Celea (Provincie). 
Rezultatul 24—3 (3—0) pentru repre
zentativa A, care, term:nînd neînvinsă 
întrecerea a cîștigat trofeu’ pus în joc 
de Federația romînă de rugbi. (t. st.)

Ieri s-a inaugurat activitatea com- 
petițională la handbal prin disputarea 
primei etape a celor trei campionate 
republicane. Chiar de la aceste par
tide inaugurale s-a putut observa ca 
în campionatul masculin de categoria 
A echilibrul de valoare dintre cele 10 
formații participante promite o întrecere 
dintre cele mai disputate.

In campionatul feminin de categoria 
A, lucrurile s-au petrecut invers. Echi
pele Știința București, Cetatea Bucur. 
C. S. Tg. Mureș, Rapid București și 
Steaua roșie Sibiu, care se anunță 
principale protagoniste ale luptei pen
tru titlu, au cîștigat partidele la sco
ruri categorice, ceea ce demonstrează 
diferența de valoare dintre aceste for
mații și celelalte.

Iată acum relatările primite de la co 
respondenții noștri: 

Fază din jocul Cetatea Bucur — C.S.M. Reșița, încheiat cu victoria hand
balistelor bucureștene: un nou atac al echipei Cetatea Bucur a surprins apă
rarea echipei din Reșița; Ella Ti-cu trage, dar șutul ei va trece alături de 
poartă (Foto: Gh. Stinea)

MASCULIN, CATEGORIA A.: 
C.S.M.S. lași-Dinamp București 9—9 
(7—6). Rezultatul de egalitate cu care 
s-a încheiat acest meci reflectă rapor
tul de forțe de pe teren. Echipa ieșeană 
a jucat foarte bine, ridieîndu-se la va-

M.

treia). Dintre boxerii bulgari, 
mai bine pregătit s-a dovedit- a fi 
xim Todorov.

ALTE REZULTATE: muscă:
Gr is tea (M.I.G.) b.p. M. Procopiev 
(Dunav);pană: 1. Arifov (Dunav) b.p. 
D. Dumitrescu (M.I.G.) ; ușoară: Gh. 
Dumitru (M.I.G.) b.p. V. Boris (Du
nav); semi mijlocie: D. Enuț (M.I.G.) 
b. a-b. I S. Nicolov (Dunav); mijlocie: 
N. Ncicov (Dunav) b.p. Gh. Simion 
(M.I.G.); semi grea: P. Zaharia
(M.I.G.) b. ab. I B. Andreev (Du
nav); grea: Gh. Rossler (M.I.G.) 
b.k.o. I I. Riavalerski (Dtinav). Fi
nalmente, victoria a revenit boxeri
lor de la Metalul cu scorul de 7—3.

3. Voința București 3 1 2 7:7 4
4. C.S.M.S. Iași 3 0 3 3:9 3

CATEGORIA B MASCULIN
Sîmbătă : Voința Suceava—Voința 

Sibiu 3—1 (15—10, 15—7, 8—15
15— 9), Casa Ofițerilor Timisoara— 
Metalul Pitești 3—0 (12, 13, 13). Du
minică : Voința Sibiu—Metalul Pitești 
3—0 (4, 3, 5), Voința Suceava—Casa 
Ofițerilor Timișoara 3—2 (12—15,
16— 14, 15—13, 12—15, 15—5). 
Clasamentul:
1. VOINȚA SUCEAVA 3 3 0 9:5 6
2. VOINȚA SIBIU 3 2 1 7:4 5
3. Casa Ofițerilor Timișoara

3 1 2 6:6 4
4. Metalul Pitești 3 0 3 2:9 3

III p
REZULTATEI, E ALERGĂRILOR 

DE IERI

Reuniunea de ieri de la Băneaea a 
avut -m caracter festiv, fiind organi
zată cu prilejul tinerii la București a 
oenui de al Xl.lea Congres Hipic al 
Țărilor Socialiste.

In alergarea principală. premiul 
Woshod. victoria a revenit lepei So. 
vata, cîștigătoarea premiului PManei. 
Ea a învins la mare luptă pe Crainic.

Premiul Napajedla a reunit cel mai 
Luni cai de doi ani. A ieșit învingă, 
toare iapa Rozdca.

REZULTATELE TEHNICE SINT UR
MĂTOARELE :

I. Fulger (Drăghici), Glaueos, Lă
custa. Cota : 3,10—91,40 lei.

II. Șurubtța (Lazăr Gh.), Alama, Pău
na. Cota : 36,00—147,20—1«0 lei.

Iir. Jaguar (jL'răghici), Gratis, Jenl, 
Cota ; 2,70—9,00—68,40 le*. 

loarea adversarului. In ceea ce pri
vește pe dinamoviștii bucureșteni, a 
ceștia și-au subestimat adversarul și 
nu mult a lipsit ca să părăsească te
renul învinși. Ca o notă bună vom 
consemna faptul că jocul a fost foarte 
dinsmic și că ambele formații s-au a- 
rătt bine pregătite. Punctele au fost 
înscrise de Țipu (6), Mîrza (2), Huru- 
beanu I pentru C.S.M.S. și de Popes
cu (3), Costache II (2), Ivănescu (2), 
Hnat (2) pentru Dinamo. Foarte co
rect și autoritar arbitrajul lui C. Că- 
pățînă (Buzău), care a fost aplaudat 
de spectatori la sfîrșitul partidei. 
(P. Codrea — coresp. regional). Ra
pid București-Voința Sibiu 9—10 (5—6) 
Meciul nu a avut un nivel tehnic prea 
ridicat Echipele s-au angajat într-o 
luptă strînsă pentru rezultat. Cu o a- 
părare mai decisă, mai atentă, sibie- 

nil au reușit în cele din urmă să ter 
mine învingători. Au înscris ; Constan- 
tinescu (4), lonescu (3), Cernaf și 
Hausner pentru Rapid și Pantazopol 
(3), Totan (2), Bretz (2), Schuler I, 
Miiller, Messe pentru Voința. (Adrian 
Vasiliu). C.S.M. Reșița-Tehnometal Ti
mișoara 10—8 (4—2). Cu o linie de 
atac mai eficace reșițenii au reușit 
să-și adjudece o meritată victorie, la

7 I
| _ _______________
î capătul unui joc viu disputat. De no

tat faptul că C.S.M. Reșița a ratat 
două lovituri de la 14 m. prin Feren- 
schutz, iar Tehnometal una prin Sipoș. 
Punctele au fost marcate de Kalef 
(5), Ferenschutz (2), Schiitz, Jendel 
și Bart pentru C.S.M.R. și de Jacob 
(5), Sipoș (2), Reitz pentru Tehno
metal. (Gh. Dobrescu, — coresp.). 
Victoria Jimbolia — C.C.A. 10—11 
(6—6). Rezultatul nedreptățește e
cbipa gazdă care, după aspectul jocu
lui, ar fi meritat cel puțin un rezultat 
de egalitate. Cu toate că s-a prezentat

La handball

Lokomotive Leipzig-Dinamo Orașul Stalin
18-17 (11-12)

ORAȘUL STALIN 30 (prin telefon). 
— Contjnuîndu-și turneul pe care îl 
întreprinde în țara noastră, echipa 
masculină de handbal Lokomotive 
Leipzig a jucat în localitate cu for- 
: iația Dinamo. Partida a plăcut ce
lor 2.500 de spectatori prezenți pe 
stadionul Tractorul, atît prin ardoarea 
cu care ambele formații au luptat 
pentru victorie, cît și prin evoluția 
pasionantă a scorului. In cele din 
urmă, handbaliștii germani au învins 
la limită: 18—17 (11—12), dar un 
rezultat de egalitate ar fi fost mai 
just.

Pînă în min. 43 Dinamo Orașul 
Stalin a condus tot timpul, abia în 
ultimele minute jucătorii oaspeți reu
șind să ia conducerea. Punctele au 
fost marcate de: Pahan (5), Dorica

I S M
IV. Rozlca (Spătaru C.), Cărăbuș, 

Salcîm. Cota: 3,10—37,80—31,10 Iei.
V. Sovata (Crișan), (Crainic, Noro

coasa. Cota : 4,60—38.60—133,40 lei.
Ordine triplă : 385,60 lei.

VI. Letopiseț (Stoian Gh ), viorica; Pa
goda. Cota : 8,90—40,a>—234,30 lei.

vn. Eec (Baldovin C), Argint. Așa 
da. Cota : 2,70—56.411—120,80 lei

Ordine triplă : 168,40 lei
VHt. Himera (Logofătu C). Giovani, 

Prîsiea. Cota: 2,10-19,20—18,60

ALERGĂRILE . DE MIERCURI

Miercuri 2 septembrie la. ora 15,30 se 
va desfășura o reuniune pe hipodromul 
Băneasa—Trap. Alergarea principală este 
premiul Sutaș în care participă: Hoțu 
1700 (Moldovan), Tarcău 1700 (Oană I.), 
Zvon II 1720 (Tsbfll), Simfonist 1720 
(lehim C.), Omar 17» (Tunase Gh.) Ol. 
teț 1740 (Crainic Tr-), Lustragiu 1760 
(Mlhăileacu). 

cu 5 tineri în formație Victoria Jim 
bolia a jucat bine. Au marcat: Rut 
schil (7), Vranjar (2), Behlen pentri 
Victoria și Bulgaru (3), Nodea (2) 
Căliman (2), Oțelea (2), Nicula (2; 
pentru C.C.A. (V. Medoia — corespi

FEMININ, CATEGORIA A: Recorj 
Mediaș-Știința București 1—8 (1—3)

După ce au început jocul foarte bim 
și au condus cu 3—1, jucătoarele bucii 
reștene au slăbit alura și partida s-; 
echilibrat. Pînă în 'min. 32 scorul s-< 
menținut tot 3—1. Apoi, în ultimeh 
8 minute Știința a reușit să înscrie 1 
goluri 1 Punctele au fost marcate de 
Zintz pentru Record și de Pădureant 
(3), Jianu (2), Niculescu (2) și Roth 
Bun arbitrajul lui V. Reissner (Sibiu) 
(D. Vintilă — coresp.). Tractorul Ora
șul Stalin-Rapid București 4—9 (2—5) 
Diferența de scor esfe prea mare fațî 
de raportul de forțe de pe teren. Echi 
pa din Orașul Stalin lipsită de apor
tul unui portar mai experimentat nu ; 
putut însă să realizeze un rezultat ma 
bun. Echipa oaspe a avut cel mai bur 
compartiment în linia de atac, care s-; 
arătat deosebit de eficace. Au înscris 
M. Windt, Neako, Artz și Frantz pen
tru Tractorul și Starck (3), Constanți- 
nescu (2), Brînzei (2). Nebunescu s 
Drăghici pentru Rapid. Foarte bun ar
bitrajul lui Gh. Vasile (Bacău). (Gh 
Măzgăreariu — coresp.). C.S. Tg. Mu- 
reș-Știința Timișoara 7—1 (4—0). Vic
toria echipei mureșene este pe deplit 
meritată chiar la acest scor. Au mar
cat: Incze (4), Stef, Cătineanti, Bîci 
pentru C.S. și Rontz pe: ti u Știința 
(V. Radar-coresp.). Constructorul Ti- 
mișoara-Steaua roșie Sibiu 0—.: 
(0—1) Au marcat: Walzer (2), Haidu. 
Cetatea Bucur-C.S.M. Reșița 12—l 
(7—2). Revenită după un an .-am 
pionatul categoriei A echipa r^ițeant 
a arătat lucruri frumoase în atac. In 
schimb apărarea a fost foarte slabă. 
Bucureștencele bine pregătite, au do
minat clar întîlnirea. Au înscris: V. 
Dumitrescu (5). A. Vasile (5), Jipa 
(2) pentru Cetatea Bucur și Gavrila, 
Adam și lulling pentru C.S.M.

In campionatul masculin de cate
goria B au fost înregistrate următoa
rele rezultate: SERIA I: FI. roșie 
Agnita-Stăruința Odorhei 14—7 (6—7). 
Știinta Timișoara-l.C. Arad 11—10 
(5—5); Știința Petroșani-FJinaino Tg. 
Mureș 10—7 (6—3) — meciiil s-a în
trerupt în min. 49 cînd echipa Dina
mo a părăsit terenul ; Textila Cisnădie- 
Voința Sighișoara 11—14 (5—8); SE
RIA A Il-a: Știința București-Recolta 
Hălchiu 9—6 (6—4) ; C.S.A. Marina 
Constanța-Dinamo Bacău 9—9 (7—5); 
Petrolul Teleajen-Știirda Galati 10—10 
(5-5).

(2), Florea (2), Jeckel (2), Miskes 
II (2), Weber (2), Pali (2) pentru 
Dinamo și de Zander (5), Pauls (4), 
Berger (3), Kretzschmar (3), Nist, 
Meraan și Neunhagen.

CAROL GRUIA, corespondent

Așa arată un VuJetin cu toate rezul
tatele exacte )a conctursuî Pronosport 
nr. 35 din 30 august J95S

I. R.P Polonă (A)—R.P. Romin-I (A)
2

n. R.P. Romînă (B)—R.P. Polonă (B) 
1 

in. R.P Poloină (tineaet)—R.P. Romînă 
'tineret) *

IV. R.P. Romînă (juniori)—R.P. Polonă
(juniori) 1

V. Lyon—Nice 2
VI. Sochaux- -St. Etienne anulat

VII. Sedan—Bordeaux 2
VIII. Monaco—Strasbourg 1

IX.’ Lens- Nimes 1
X Angers—Racing Paris X

XI. IJnioges—Reiiins X
XII. Le Havre—Valenciennes 1
Intrucît mecîui VI (Sochaux—St. 

Etienne) e-a disputat sîmbălă, conform 
regulamentului se anulează și se acorda 
pronostic exact la acest meci tuturor 
variantelor depuse.

La acest concurs au fost depuse apro
ximativ 223.000 variante.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului speciol Frono. 
expres din 30 august aiu fost extrase din 
urnă următoarele numere :

4 31 10 21 23 41
Numere <îe rezervă : 17 2
Fond de premii aproximativ iei 

iCO.COO.
Pentru prentțUe suplimentare în o- 

biecte oferite gratpit, ap fost extrase 
următoarele numere :

40 lfi 47 7 49 22
Numere de rezerv^ : 39 33.



A început întrecerea echipelor din categoria B la fotbcd
SERIA I

ȘTIINTA BUCUREȘTI — PRAHOVA 
’ PLOEȘT1 2—4 (1—2)

Inimoșii suporteri ai studenților 
bucureșteni s-au deplasat duminică 
dimineața în număr mare pe stadio 
nul C A M. pentru a-și urmări „la lu
cru" echipa. Aceștia au plecat însă 
dezamăgiți, la sfîrșitul jocului. Ș: 
de scorul cu care s-a încheiat partida 
și de calitatea jocului. In minutul 
12 Prahova conduce cu 2—0 prin go
lurile înscrise de Zinculescu și Giu 
rea. Spre sfîrșitul primei reprize stu
denții reduc din handicap prin Papuc, 
iar cinci minute după pauză Dridea II 
egalează. La 2—2 jocul se îndîrjește 
și este presărat cu durități comise 
de ambele părți. Mai rutinați, ploește- 
nii forțează jocul și marchează do 
două ori prin Georgescu și Niculescu.

Un buchet de jucători iși dispută mingea. Fază de la întilnirea de fotbal 
Dinamo Miliție București — Știința Craiova (l—0j 

(Foto: V. Bageac)

accidentat (min. 60) Știința a domi
nat categoric, dar înaintașii au ratat 
numeroase ocazii. In această perioadă 
apărătorii dinamoviști au jucat bine, 
destrămînd toate atacurile adverse. 
Este drept, atacul oaspeților a greșit, 
acționînd mai mult pe tripletă. Cu 
toată dominarea oaspeților din repri 
za secundă victoria dinamoviștilur 
este meritată. N. Stavru-Constanța a 
arbitrat cu nesiguranță, ignorînd une
ori legea avantajului.

dese ori apărarea adversă și au în
chegat acțiuni foarte periculoase la 
poartă însă au ratat șj cele mai 
clare ocazii de gol prin Bartha, 
Avram și Szober. S-au remarcat: 
Soos, Balogh. Chircoșa și Bartha tl ■ 
la Rapid, respectiv. Stoișor, Ioniță, 
Baboie și L>rago§ de la C.S.A. (Ti- 
beriu l.-ncu. corespondent).

C.S. TG. MUREȘ — O’D. SÎRM'I 
C. TURZII 2—1 ,.—0)

CARPATI SINAIA — FLACĂRA 
MORENI 3—5 (1—3)

UNIREA IAȘI — VICTORIA SU
CEAVA 2—0 (0—0)

IAȘI 30 (prin telefon). Joc 
în primă repriză. Oaspeții se 
în apărare de 
la durtăți. La 
mină și înscriu 
(din ll metri) 
dintr-o acțiune personală. In min. 69 
Măriută a ratat o lovitură de la 11 
metri. (P. Codrea-corespondent)

confuz 
retrag 
recursla început și

reluare gazdele do- 
prin Hess min. 
și Măriută min.

dite, perpendiculare pe poartă. Con
stantin a marcat ambele puncte. Pri 
mul în minutul 44 cu capul, iar al 
doilea în minutul 79 după o combi
nație la care a colaborat cu Dudaș 
și Daraban. (V. Paladescu-coresipon 
dent).

t 

au 
în-

SINAIA 30 (prin telefon). Oaspeții 
au obținut o victorie meritată, prin 
punctele înscrise de Pantiș (min. 29 
și 40), ~ ‘ ~ ‘
(51) și 
marcat 
Valeriu 
lui Gh.
M. Bota-corespondenți).

Badea (min. 45) Capoianu 
Nica (88). De la gazde au 
Onu (min. 7 și 85) și I.
(89). Foarte bun arbitrajul 
Olteanu Buc. (V. Zbarcea,

76
80

VICTORIA BUZAU — C.SJW.S. IAȘI
1—2 (0—0)

în min. 58. In min. 74 oaspeții 
majorat scorul la 3—0 prin golul 
scris de Bintaș. Cu cinci minute îna
inte de sfîrșit Radu Rudolf a marcat 
singurul gol al gazdelor. S-au remar
cat lonescu, Dima, Ene 111, Posto- 
lache, de la învingători, Conrad, Io- 
vănescu de la învinși. (Zeno Radu, 
coresp.).

METALUL T1RGOVIȘTE—DRUBETA 
T. SEVERIN 1—1 (1—0)

TG. MUREȘ 30 (prin telefax.).
Tînăra formație mureșeană a cîștigat 
pe merit această partidă. Jocul însă 
nu s-a ridicat la nivelul așteptat. 
Jucătorii ambelor echipe au trimis 
multe pase fără adresă și au ratat 
numeroase ocazii. Primul gol l-au 
înscris oaspeții prin Safar (min. 50) 
cu concursul portarului echipei locale. 
La golurile marcate de C. S. Tg. 
Mureș prin Solyom (min. 60 și 75) 
a greșit portarul din Cîmpia Turzii. 
(V. Radar, coresp. regicnal)

C.F.R. PAȘCANI — UNIREA 
----- - 2—1 (0—0) 

(prin telefon).
Echipele au 

de dominare.

FOC-
SÂNI

PAȘCANI 30 
aprig disputat, 
perioade egale 
înscrie în min. 57 pentru Unirea Foc 
șani. Pentru C.F.R. Pașcani au în 
scris Andrieș min. 68 (transformînd 
un penalti) și Panaite min. 75. (C. 
Enea-corespondcnt).

Joc 
avut 

Pasan

BUZĂU
mos. Prima repriză se caracterizează 
prin perioade egale de dominare. 
După pauză ieșenii domină și con
duc cu 2—0 prin golurile marcate de 
Unguroiti min. 76 și min. 84. In min. 
88 Mungiu 
spectaculos, 
pondent).

30 (prin telefon). Joc fru-

reduce scorul, marcând
(Marin Dumitru-cores-

C.S.M. RĂDĂUȚI
B1RLAD' 1—0

RULMENTUL 
(1-0)

telefon). DeșiRĂDĂUȚI 30 
echipa locală a 
rădăuțeni nu au 
calitatea jocului. In min. 25 al primei
reprize Risciuc a înscris unicul pol 
al partidei. (I. Simotă-corespondent)

(prin
dominat, spectatorii 
fost satisfăc-uți de

★
Jocul S.N.M. Constanța — Foresta 

Fălticeni a fost amînat.
★

ETAPA A II-A (6 septembrie): 
Victoria Suceava •— Victoria Buzău; 
C.S.M.S. lași — C-F-R- Pașcani; Pra
hova Ploești — Dinamo Galați; Rul
mentul Bîrlad — Unirea lași; Gloria 
Bistrița — C.S.M. Rădăuți; Unirea 
Focșani — S.N.M. Constanța; Foresta 
Fălticeni — Știința București.

JIUL CRAIOVA —
ȘOARA 1—2

C.F.R. TIM1- 
(1—0)

telefon). 
tribunele

4000
sta-

CRAIOVA 30 (prin 
spectatori prezenți în 
dionului Jiul din localitate au asistat 
la o partidă viu disputată. Gazdele 
au dominat mai mult, attt în prima 
repriză cînd au și reușit să înscrie 
prin Ciurezu (min. 35) cît și în cea 
de a doua. Dar în plină dominare 
a gazdelor feroviarii din Timișoara 
au efectuat două contraatacuri soldate 
cu tot atîtea goluri înscrise de Bocoș 
(min. 57) și Fodor (min. 88). De 
remarcat că în min. 16 Androvici 
(C.F.R. Timișoara) a ratat o lovitură 
de la 11 m. S-au remarcat: Bodo. 
Boroș de la învingători. Mirea, Fîtă 
și lacob de la învinși. A condus foarte 
slab Nicolae Kellemen. (1. Avram 
Chiuza, coresp.).

TIRGOVIȘTE 30 (prin telefon). Au 
marcat Moisescu (min. 10) de la 
gazde și Zaharia (min. 62) de la 
oaspeți. Metalurgiștii au dominat o 
bună parțe din timp, dar au terminat 
partida epuizați, fiind lipsiți de pre 
gătire fizică. Foarte bun _ arbitrajul 
prestat de I. Ciaureanu 
Avanu, coresp.)

★
ETAPA VIITOARE (6 

ința Craiova — Știința 
Poiana Cîmpina — jiul 
C.F.R. Timișoara — Carpați Sinaia; 
Drubeta T. Severin — Dinamo Mi 
liția; Metalul Titanii — C.S.M. Re
șița; Flacăra Moreni — Metalul Tîr- 
goviște; Pompierul Buc. — Metalul 
Oțelul Roșu.

CHIMIA FĂGĂRAȘ — CORVINUL 
HUNEDOARA 3—1 (1—1)

(Buc). (M.

sept.): Ști-
Timișoara; 

Craiova:

SERIA A III-a

RAPID (XUJ — C.S.A. SIBIU 0—0

SERIA A II-a
DINAMO MILIȚIE BUC. — ȘTIINTA 

CRAIOVA 1—0 (1—0)

DINAMO GALAȚI — GLORIA 
BISTRIȚA 2—0 (1—0)

C.SJVL REȘIȚA — A. S. POMPIERUL 
BUCUREȘTI 0—1 (1—1)

GALAȚI 30 (prin telefon). Dina 
moviștii gălățeni au meritat victoria 
Au jucat simplu cu acțiuni bine gîn-

Echipa secundă de fotbal
a Bucureștiului a cîștigat

Cupa orașelor” la juniori

REȘIȚA 30 (prin telefon). Oaspeții 
au jucat mai bine în prima parte a 
jocului, cînd au avut de altfel și o 
superioritate teritorială. După pauză 
reșițenii domină categoric, reușind 
să-și adjudece victoria la scor. Au mar
cat Apro (min. 36 din 11 m), Urcan 
(min. 52 și 62) Mateon (min. 73, 
75) și Varga (min. 78) de la învin
gători, Nunweiler IV (min. 20) de la 
învinși. S-au remarcat Urcan, Ser- 
fozo, Chirilă și Apro de la gazde, 
Nunweiller, Buzeșan, Staudt de la oas
peți. A arbitrat satisfăcător 1. Dobrin 
(Petroșani). (I. Dobrescu, coresp.)

Intîlnirea disputată pe terenul Pom
pierul Obor a prilejuit o dispută dîrză. 
Dacă din punct de vedere tehnic meciul 
n-a atins un nivel mulțumitor, în 
schimb el a plăcut prin dîrzenia cu 
care au luptat ambele echipe. Păcat 
însă că unii jucători (și în special 
Radu de la Dinamo) au depășit 
uneori limitele sportivității. In prima 
repriză jocul a fost echilibrat. La re 
luare, după ce Petca (Dinamo) s-a

CLUJ 30 (prin telefon). Disputa 
dintre tînăra echipă debutantă în 
categoria B, Rapid Cluj și C.S.A. 
Sibiu a prilejuit un joc foarte frumos, 
aplaudat de cei 7.000 de spectatori 
prezenti la întîlnire.

Jucătorii de la Rapid nu au reușit 
să joace la valoarea lor reală în pri
ma repriză. Oaspeții în schimb, au 
practicat în această perioadă un joc 
spectaculos, cu multe acțiuni la poar
tă, rămase însă nefructificate din 
cauza ineficacității liniei lor de atac. 
In cea de a doua repriză clujenii au 
fost cei care au dominat mai mult. 
Regăsindu-se, jucătorii de la Rapid, 
au desfășurat un bun ioc de an
samblu. Ătacanții lor ău străpuns

R. P. Romînă (B) a întrecut
R. P. Polonă (B) cu 5-1 (2-0)

(Urmare din pag. 1) ca

In finala „Cupei Orașelor" la ju
niori, echipa secundă de juniori a 
orașului București, după un joc fru
mos, mult aplaudat de spectatori, a 
cîștigat la un sc.or surprinzător ; 8—3 
(4—1) în iața primei formații a Capi
talei. Autorii go'uri lor : Șuteu (3). 
Frății;! (2), Stăiioaîe. Baba și Șerban, 
pentru București 11, respectiv Cior- 
noagă, Feodot și Sioenescu.

METALUL OTELUL ROȘU — POIA
NA C1MPINA 1—3 (0—2)

OȚELUL ROȘU 30 (prin telefon). 
Oaspeții au dominat în prima repri
ză. cînd de altfel au . și reușit să în 
scrie, în două rîndiiri. prin Nițulescu 
(min. 28) din lovitură de la 11 m 
și Bintaș (min. 43). După pauză echi
pa gazdă a atacat mai mult, însă 
ineficace. Ponoran a șutat în bară

Jocurile Balcanice de atletism

Iugoslavia și*a anunfat 
re prezentanfii

Federația de atletism a Iugoslaviei 
a făcut cunoscută lista înscrierilor pen
tru cea de a XVI II-a ediție a Jocuri
lor Balcanice de la București. Lotul 
iugoslav cuțfinde pe cei mai buni at- 
leți ai țării vecine, în frunte cu cam
pionii și recordmani balcanici Stanko 
Lor ger (anul acesta 10,4 sec. pe 
100 m și 14,0 sec. pe 110 mg), Vik
tor Snajder (47,6 sec. pe 400 m). Ro
man Leșek (4,42 m la prăjină), 
Diani Kovaci (53,3 sec, pe 400 mg), 
Dako Radosevici (16,26 m la greutate 
si 53,93 m la disc), Bojidar Miletici 
(75,34 m la suliță); Giga Sikovec 
(12,1 sec. pe 100 m și 24,8 sec. pe 
200 m), Draga Stamejcici (10,9 sec. 
ne 80 mg). Ol ga Gere (1,64 m 
înălțime). Djurdja Borovec (45.10 
la disc) etc.

la 
m

Gronowski, tot mai des solicitat, 
și fundașii polonezi. Vasilescu,

★

Săptămina trecută a avut locSăptămina trecută a avut loc la 
Belgrad intîlnirea. de atletism dintre 
ecb.'; tie Iugoslaviei și Franței, Așa 
cum am măi anunțat, vic.tori§ a reve-

nit la bărbați echipei Franței cu 
114.5:95,5 și la femei echipei Iugos
laviei cu 54:52 p. lată citeva din re
zultatele înregistrate de atleții iugos
lavi :

BARBAȚI: 100 m: 2. Lorger 10,6; 
4. Juricici 11,0; 400 m: 2. Snajder 
47 6 ; 3. Grnjici 48,2 ; 800 m : 2. Cu- 
lar 1:52,4; 4. Sarici 1:53,0; 5 000 m: 
2. Jovancici 14:17,2; 4. Subotici 
15:17,0; 110 mg: 1. Lorger 14,5; 3, 
Petrusici 14.9; lungime: 2. Miler 
7.23; 4. Lesek 7,10: ihătțime; 1. 
Majtan 2,00 — record de juniori; 2. 
Marianovici 1,94; greutate: 1. Rado
sevici 15,88; 2. Skiljevici 15,83; su
liță: 3. Vujacici 71,58; 4. Miletici 
71,23: 400 mg: Kovaci 53,3 — r,ou 
record ; disc • Radosevici 53,93 — nou 
record.

FEMEI : .80 mg: 2. Stamejcici 11,'2; 
lungime: 3. Sunarici 5,16; 4. Kraut- 
haker 5.15 ; înălțime : 1. Gere 1,64 — 
record, egalat.: greutate: 1. Usenik 
13,80: 2 Radosavljevici 13,41; disc: 
Borovec 43.85; 2. Gelesnilș 43,81.

FAGARAȘ 30 (prin telefon). Chi 
mia Făgăraș a obținut o neașteptată 
victorie în fața experimentatei echipe 
din Hunedoara. După un început 
mid, cînd prin golul marcat de 
Zapis (min. 30) au fost conduși cu 
1—0, localnicii și-au revenit treptat 
reușind să înscrie de trei ori prin 
Palfi (min. 37) Garcea (min. 54) si 
Popa (min. 87).

De la Chimia s-a remarcat porta
rul Horvat, care a salvat goluri gata 
făcute și Tallan. iar de la Corvinul 
Zapis. (Valentin Lazăr. corespon
dent)

A.MX.F.A. ARAD — TRACTORUL 
ORAȘUL STALIN 1—0 (1—0)

ARAD 30 (prin telefon). Localnic? 
au meritat victoria. Arădanii deși nu 
au dominat mai mult, au atacat însă 
mai periculos. Unicul gol al partidei 
a fost înscris de Popescu din voie 
din pasa lui Izdrăilă (.min. 8). S-au 
remarcat: Dușan, Soliu și Jerger 
(A.M.E.F.A.) și Oană, Vlad și Cioboată 
(Tractorul), 
pondent).

(Șt Weinberger, cores

RECOLTA CĂREI — C.F.R. CLUJ
2—1 (2—0)

CĂREI 30 (prin telefon). Joc viu 
disputat, cu multe faze interesante. 
Au marcat Petz și Kuki pentru local
nici, respectiv Kilin pentru C.F.R. 
(Iosif Samuel, corespondent).

GAZ METAN MEDIAȘ — C.F.R. 
ARAD 0—0

lui 
ca ,
Hașoti, Mafteuță sînt pe punctul de 
a concretiza superioritatea evidentă 
a echipei noastre, dar șuturile lor 
greșesc de puțin ținta. In min. 24 
însă, apărarea oaspeților (deși cu 
un half retras pe linia de fund, iar 
un inter pe linia de mijloc) cedează. 
In min. 24 Leahevici execută un cor
ner. Portarul respinge cu pumnul tot 
la Leahevici, care retrimite mingea 
în centru. Fronea, atent și iute, 
cu capul în plasă : 1-0. Oaspeții 
besc alura, mijlocașul Malarz 
înlocuit cu Widawski, dar nu 
șese să restabilească echilibrul-

reia 
slă- 
esto 
reu- 

In 
min. 32, după ce Norkowski ratase o 
ocazie bună (min. 30), echipa noa
stră mărește scorul. Leahevici, ajun» 
din nou pe stînga, centrează- Stope, 
rul Kawula vrea să intercepteze și 
deviază balonul în poarta părăsită 
de Gronowski, ieșit să prindă min
gea : 2-0. Jucătorii polonezi fac efor 
furi să reducă handicapul, dar înain. 
tarea lor este ineficace. Norkowski 
pierde o nouă ocazie în min. 35 
Pînă la sfîrșitul reprizei, continuăm 
să dominăm.

La reluare, aspectul jocului este 
același: dominăm. înaintașii — deși 
dezavantajați fizicește (polonezii au 
fost înalți, robuști și cu un bun joc 
la corp) — stăpînesc terenul, con
struiesc acțiuni subtile, rapide și va
riate. care dezorganizează apărarea 
adversă- Roadele nu au intîrziat să 
apară- După ce Rakcsi (min. 47). 
Hașoti (min. 51) și Leahevici (min 
53) au ratat trei ocazii clare, în ur 
mătoarele 15 minute selecționata 
noastră a mărit la cinci diferența de 
goluri, în urma unor acțiuni bine 
concepute și desfășurate- Pe rînd Va- 
silescu (min. 56), Al. Vasile (min 
64) și Rakcsi (min. 70) au urcat

scorul la 
scorul să 
oaspeților 
șind pînă 
luri. Mulțumită de rezultat și resîra 
țind oarecum efortul depus, echipa 
noastră slăbește ritmul de joc, dînd 
prilej oaspeților să-și revină și să a- 
tace în ultimele minute, cînd au și 
marcat unicul lor gol prin Kowalski 
(min. 74).

Victoria este pe deplin meritată și 
urmare firească a unei comportări 
excelente a formației noastre, care — 
prin jocul clar prestat și prin acest 
rezultat a dovedit că merită încre 
derea care 1 s-a acordat- Apărarea, 
alcătuită în majoritate din consa- 
crați, a fost bună și o mențiune spe- 
cială se cuvine lui Zavoda II Fro 
nea și Al. Vasile. Noua înaintare a 
corespuns integral- Remarcăm în de 
osebi pe Rakcsi pentru jocul său sub 
til, plin de fantezie, pe combativul 
Leahevici și pe Maft dă pentru mo 
dul cum a acoperit terenul.

Echipa oaspe, cu reale calități fi
zice, ne-a dezamăgit în ceea ce pri
vește omogenitatea și tehnica, mai 
ales în linia de atac, care a fost net 
depășită din aceste puncte de vedere 
de către înaintașii noștri. Am rețiunt 
dintre jucători pe Grzybowskî, Ka- 
wula, Jarek și Norkowski.

Bun arbitrajul prestat de către C. 
Dinov (la centru), Gh. Hristov și At 
Dinev (la tușă).

R. P- ROM1NA B : Cozma — Za
voda II, Apolzan, Dragomirescu — 
Fronea, Al. Vasile — Hașoti,- Rakcsi. 
Leahevici (din min. 59 Alexandrescu), 
Mafteuță, Vasilescu-

R. P. POLONA B: Gronowski — 
Monica, Kawula, Budka — Malarz 
(din min. 29 Wid’awskr), Grzybow- 
ski — Gawronski, Jarek (din min. 
75 Adamczyk). Norkowski, Kowalski, 
Adamczyk (din min. 45 Kosvielny).

5-0. Nu a lipsit mult 
ia proporții, dar apărarea 
a făcut față cu greu, reu 
la urmă să evite alte go

30 (prin telefon) Ambele 
ratat multe ocazii de got 
gazdelor cele mai multe, 

ratat Noian, Bandi ș< 
. Z ~ > și 

Cazan. S-au remarcat Mureșan și 
Moșoiu de la Gaz Metan, respectiv 
portarul Bătrîn (cel mai bun de pe 
teren) și Don de la C.F.R. (D. Vin- 
tilă, corespondent).

★
Intîlnirea dintre C.S. Oradea și 

C.S.M. Baia Mare se va disputa în 
ziua de 9 septembrie.

★
ETAPA VIITOARE: C.F.R. Arad— 

Rapid Cluj; C.S.A, Sibiu — Gaz Me
tan Mediaș; CS.M. Baia Mare •— 
A.M.E.F.A. Arad- Corvinul Hunedoa
ra — Recolta Cărei; Tractorul Orașul 
Stalin — C. S. Tg. Mureș; C.F.R. 
Cluj — Chimia Făgăraș; Ind. Sîrmii 
C. Turzii — C.S. Oradea.

MEDIAȘ 
înaintări au 
Din partea 
ocazii le-au 
Oancea, iar de la oaspeți Don

REPREZENTATIVA A DE FOTBAL 
A TĂRII NOASTRE A OBȚINUT 
0 VICTORIE DE PRESTIGIU 

din pag. 1)Urmare

Soare îl înlocuieștedouă schimbări: . _.
l. Macri, iar Nunweiller pe Mihăi- 
lescu. Jocul se desfășoară, în conti
nuare, într-o alură plină de dina
mism, polonezii făcînd eforturi se
rioase pentru a egala- Dar, apă.area 
noastră funcționează perfect, anihi- 
lînd acțiunile înaintării gazdă. Me
ciul se încheie cu victoria echipei 
noastre. Arbitrul Klopotkin — aju
tat la tușă de Balakin și Demcenko 
(toți din U.R.S.S.) a condus foarte 
atent și a dovedit multă competență. 
Formațiile :

R- P. POLONA: Szymkowiak — 
Sztenanski, KORYNT, Wozniak —- 
Strzykalski, Z1ENTARA — POHL. 
Brychczy, Hachorek (Liberda, min. 
9), Szarzinski, Baskiewicz.

R. P. ROMINA: Todcr — POPA. 
Caricaș, Macri (Soare min. 55) — 
Jenei, M1HA1LF.SCU (Nunweiller 
min. 62) - Oaidă. CONSTANTIN. 
DR1DEA, Seredai, Tătaru.



Campionatele europene de tir 
Reprezentantul nostru N« Rotaru s-a clasat 

pe locul 4 la proba de 60 focuri culcat

„Turul ciclist al R« P« Romînt

ION STOICA (Voința) învingător in prima etapă
MILANO 30 (prin telefon de la tri

misul nostru special). Duminică di
mineața, pe timp ploios a avut loc 
deschiderea oficială a campionatelor 
europene de tir. Trăgătorii la armă 
calibru redus, pistol viteză și pistol 
precizie, din 20 de țări s-au aliniat 
în incinta poligonului Cogniola. După 
ce o fanfară militară a intonat imnu
rile tuturor țărilor, Giovanni Gatta 
președintele comisiei de organizare a 
urat bun venit și succes participanți- 
lor, declarînd deschisă cea de a doua 
ediție a campionatelor europene de tir. 
La ora 12 s-a dat semnalul de înce
pere în prima probă, 60 focuri culcat, 
la care au participat 76 concurenți. 
Echipa noastră a fost formată din N. 
Rotaru, V. Enea, N. Antal și M. Fe- 
recatu. Proba a fost cîștigată de Ho- 
lup (R.P. Ungară), care a totalizat 
595 p. Reprezentantul nostru N. Ro
taru a avut o comportare excelentă, 
ocupînd locul 4 cu 590 p. El a con
curat bolnav cu un abces dentar, chiar 
în partea unde ținea arma. Reprezen
tanții noștri au realizat următoarele

Jocurile Sportive 3nternaționale Sătești
Sofia 30 (prin telefon de la cores

pondentul nostra). Astăzi în orașul 
Pleven au luat sffrșit întrecerile celei 
de a IV-a ediții a Jocurilor Sportive 
Internaționale Sătești. Iată rezultatele 
înregistrate în ultimele două zile: 
FOTBAL—semifinale: R.P. Bulgaria— 
R.P. Polonă 3—0; U.R.S.S.—R.D.G.
1—6; în finală : U.R.S.S.—R.P. Bul
garia 4—1 (1—0). LUPTE. Iată cîș- 
ti’gătorii concursului în ordinea cate
goriilor : cat 52 kg — Aii Aliev 
(U.R S S.); cat. 57 kg — Maihuradze 
(U.R’S.S.), (Dochi — R.P.R. — locul 
trei) ; cat. 62 kg — G. Vălcev (R.P.B.); 
cat 67 kg — E. Vălcev (R.P.B.) ; 
cat. 73 kg — J. Dimitrov (R.P.B.) 
(Cîrciumaru R.P.R. — locul 2) ; cat. 
79 kg. — Siderov (R.P.B.); cat. 
87 kg — V. Kostov (R.P.B.) ; cat. 
grea —• L. Ahmedov (R.P.B.). Cla
sament pe echipe: 1. R.P.B. 43 p; 2.

In finala Cupei Davis

Australia—S.U. A. 2-1
După două zile de întreceri în li 

nala Cupei Davis, tenismenii austra
lieni au luat conducerea cu 2—1. La 
consumarea primelor două simpluri 
scorul fusese egal: Fraser l-a în
vins surprinzător pe Olmedo cu 8—6, 
6—8, 6—4, 8—6, dar imediat după 
aceea americanii au egalat prin McKay 
care l-a întrecut pe Laver cu 7—5, 
6—4, 6—1.

Dublul a revenit, conform așteptă
rilor, perechii australiene Fraser, E- 
tnerson care a dispus cu 7—5, 7—5, 
6—1 de Olmedo, Bucholtz.

t.i ora cînd închidem ediția, la New 
York au început meciurile decisive 
Olmedo-Laver și McKay—Fraser. 

Echipa R.P. Romîne pe locul 11 în „Cupa Jadran“ la lupt

puncte : N. Rotaru 590, V. Enea 585 
M. Antal 581 și M. Ferecatu 576.

Clasamentul individual al probei: 
1. Holup (R.P.U.) 595 p compion eu
ropean, 2. Kohnke (R.F.G.) 591 p.;
3. Toito (Fini.) 591 p; 4. N. Rotaru 
(R.P.R.) 590 p; 5. Sachsenmayer 
(R.F.G.) 590 p. Clasament pe echipe: 
1. R.P. Ungară 2356 p; 2. Finlanda 2355 
p; 3. R.F. Germană 2347 p; 4. R. Ce
hoslovacă 2342p; 5. Anglia 2338 p;
6. U.R.S.S. 2334 p; 7. R.P. Romînă 
2332 p; 8. Austria 2329 p; 9. Dane
marca 2326 p; 10. Elveția 2325 p.

In proba de talere aruncate din șanț 
prima manșă de 50 talere s-a 
desfășurat pe poligoanele de la Monza 
și Cinizello. La întreceri participă 168 
concurenți care și-au disputat întîieta- 
tea pe un timp nefavorabil, După 50 
de talere conduce reprezentantul echi
pei bulgare Malțev cu 50 t. din 50 po
sibile. Trăgătorii noștri I. Dumitrescu 
a totalizat 48 t, iar G. Enache 47 t.

T. RABȘAN

an luat sfîrșit
U.R.S.S. 41 pf 3 R P.R. 25 */2 p; 4. 
R.P.U. 20 >/2 p. CICLISM. Juniori 
(100 km) : 1. D. Koțev R.P.B. 2:54,15;
2. Ardeieanu R.P.R. același timp; 3. 
Nikolov R.P.B. același timp ; Seniori 
(150 km) : 1. Boian Koțev (R.P.B.) 
4:10,00; 2. Adler (R.D.G.) 4:10,01;
3. Licikin (U.R.S.S.) 4:10,02; 4. Ke- 
ierman (R D.G.) 4:10,11 ;5. Fornaczik 
(R.P.P.) 4:10,20. ATLETISM. Seniori, 
10.000 m: Cerneavski (U.R.S.S.) 
30:37,4; Ciocan: Ralstald (U.R.S.S.) 
62,29 m; prăjină: Hristov (R.P.B.) 
4,35 in; lungime: Tonev (R.P.B)
7.22 ni; 200 m: Juskoviak (R.P.P.) 
21,9; 1500 m: Vamoș (R.P.R.) 3:49,6; 
110 ni garduri: Cruiovski (R.P.P.) 
15,3; înălțime: Medovarszki (R.P.U.) 
1,99 m; disc: Svircot (U.R.S.S.)

"i 48,34 m ; Senioare, 200 m : Agafonova
i (U.R.S.S.) .24,9; 400 m: Agafonova 

55.7; greutate: Aseaova (R.P.B.) 
1 -1.49 ni; 80 m garduri: Korn 
(R.D.G) 11,8; înălțime: Korn
(R.D.C/.) 1.49; 4X701 m; U.R.S.S.
48.9. Juniori: Isakov (R.P.B.) 6,76 m; 
disc: Topalov (R.P.B.) 46,20 m;
260 ni: Krizskowiak (R P.P.) 23,1; 
890 m: Z. Tzilinski (R.D.G) 1:56 3; 
1500 m: Z Tzilinski (R.D.G.) 4:03,9; 
suliță: Felker (R.D.G.) 56,52 ni. 
Junioare, suliță: Ivanova (R.P.B.)
44.22 m: disc: O. Cataramă (R.P.R.) 
45,4-8 m; greutate: Ciorbova (R.P.B.) 
12.88 m. In clasasnnetul general șe 
medalii cucerite, primul loc a lost 
ocupat de R.P. Bulgaria cu 49 meda
lii, urmată de U.R.S.S. cu 48 medalii, 
R.D.G. cu 30 medalii, R.P.P. cu 29 
medalii și R.P.R. cu 19 medalii.

TOMA HRISTOV

(U.R.S-S.), ocupind locul trei. Cate
goria 79 kg: N. Baciu este învins la 
tuș în turul doi de Utz (R.F-Q.) și 
iese din concurs. Categoria 87 kg: 
Gh. Popovici învinge la puncte în 
turul doi pe Piti (R. P. Ungară), 
cîștigă la tuș în turul trei prin ne- 
prezentarea suedezului Lindlad, bate 
la tuș în turul patru pe Rukavina 
(Iugoslavia) și la puncte îii turul 
cinci pe Ganssert (R.F-G.), cucerind 
locul întîi. Categoria grea: I. Radu 
face meci nul în turul doi cu Bașki- 
mur (Turcia) și este învins prin tuș

• Cu prilejul unei reuniuni atle
tice desfășurată ieri la Budapesta, au 
fost obținute cele mai bune perfor
manțe mondiale din acest an în pro
ba de 2.000 m: Rozsavolgyi 5:08,8 
Iharos 5:09,8.

® Atletul din R.F. Germană Mar
tin Lauer a ameliorat recordul ger
man de decatlon, cu un total de 7953 
p. Vechiul record aparținea lui W. 
Mayer. (R. D. Germană) cu 7388 p.

• Vineri seara la San Francisco, 
Gene Fulmer a redevenit campion 
mondial de box profesionist la catego
ria mijlocie învingîndu-1 pe Carmen 
Basilio, descalificat în repriza a 14-a. 
Titlul era vacant, după ce federația 
americană (N.B.A.) îl exchisese pe 
deținător — Ray Sugar Robinson —’ 
pentru lipsă de activitate.

® Reprezentativa de rugbi a Noii 
Zeelande a cî.știgat și cel de al treilea

(Urmare din pag. 1)

pa la festivitatea de deschidere a 
„Turului ciclist al R. P. Romîne". Ar
bitrul Paul Moga a prezentat președin
telui comisiei de organizare raportul. 
Apoi, cei 62 de alergători au ascultat 
cuvîntul de deschidere rostit de tova
rășul Vasile Grădinara, redactor șef 
adjunct al ziarului „Sportul popular". 
Printre altele tovarășul Vasile Gră
dinarii a spus :

„Așteptăm de la voi, dragi cicliști, 
o comportare combativă, performanțe 
de valoare. Vă dorim tuturor succes 
deplin în importanta întrecere sportivă 
pe care o începeți astăzi în Capitala 
Republicii Populare Romine! Drum 
bun, dragi sportivi l“.

In numele cicliștilor a vorbit cam

Im capătul celor 104 km ai primei etape a „Turului ciclist al R.P. Romine" 
tînărul Ion Stoica sprintlnd irezistibil a cucerit o frumoasă victorie

pionul de fond al R. P. Romîne pe a- 
nul 1959, rutierul Aurel Șelarii. Apoi 
la ora 10...

S-A DAT STARTUL!

Cei care au crezut că prima etapă 
— măsurînd 104 km și desfășurîndtt-se 
pe un traseu foarte bun — va consti
tui doar „un galop de sănătate" pen
tru rutieri, s-au înșelat. Deși scurtă, 
această etapă (ca de altfei, toate cele 
care se dispută pe circuit) a solicitat 
din plin eforturi alergătorilor, i-a supus 
la un dificil și sever examen. De ia 
început s a fugit tare. Media orară 
realizată (peste 40 km pe oră, în con
dițiile unui traseu în circuit cu peste 
80 viraje în 16 ture) arată că alura 
n-a slăbit nici un moment.

Din pluton se repede Ion Constan- 
tinesc.u (Voința), da.r în turul III ac
țiunea este anihilată de către cicliștii 
iugoslavi. „Veteranul" curselor noas
tre cicliste, alergătorul Petre Nuță, se 
detașează și el de pluton și este încurajat 
frenetic de către spectatori. Este însă 
greu, chiar foarte greu să te „rupi" de 
plutonul hotărît să nu permită nici o 
acțiune. Din grupul masiv se desprind 

e
în turul trei de Dietrik (R.F-G.). 
Clasament individual în ordinea ca
tegoriilor: Enrikbas (Turcia), Hodoș 
(R.P.U.), M. Sultz (R-P.R.), Koridze 
(U.R.S.S), Rotzian (U.R.S.S), Do- 
brev (R.P.B.), Gh. Popovici (R.P-Rl) 
și Dietrik (R.F.G ). Clasament pe 
națiuni : 1. Turcia 26 p; 2. R- P. Ro
mînă 23 p; 3. R.P.F. Iugoslavia 20,‘/î 
p; 4- R.F.G. 19,83 p; 5- R.P. Ungară 
18 p; 6. U.R.S.S. 16,05 p (patru lup
tători); 7- R.P. Bulgaria 14,83 p; 8. 
R.P. Polonă 11,33 p; 9- Franța 9 p; 
LO—11. Suedia, Austria.

I

PE SCURT
meci cu Marea Britanie cu scorul de 
22—8 (14—8). Prin aceasta rugbiștii 
neozeelandezi („All Blacks") își păs
trează titlul de campioni mondiali ne
oficiali.

• Tenjsmanul maghiar Istvan Gu
lyas a cîștigat proba de simplu a 
turneului internațional de tenis de la 
Moscova dispunînd în finală de W. 
Skonecki (Pol.) cu 10—8, 9—7, 6—1. 
In finala feminină, disputată între ju
cătoarele sovietice A.na Dmitrieva și 
Valeria Kuzmenko, prtma și-a învins 
din nou adversara cu 6—3, 6—1, re- 
editînd victoria obținută recent la 
Spartachiadă.

• Campionatul internațional fero- 

R. Klein (Olimpia Orașul Stalin) și 
V. Cohanciuc (Voința), dar imediat în 
urma lor pornesc Bella Urban (R. P. 
Ungară) și Cornel Melcioc (indivi
dual). După ei sosește însă și plutonul, 
astfel că acțiunea eșuează. Din cerul 
plumburiu începe să se cearnă o ploaie 
deasă, dar cursa este atît de pasio
nantă, îneît nimănui nu-i vine să-și 
părăsească locul, nici chiar întreprin
zătorilor spectatori care s-au urcat 
tocmai pe... Arcul de Triumf pentru a 
vedea cît mai mult din traseul pe 
care-1 acoperă în viteză cicliștii.

UN MOMENT IMPORTANT

In turul IV, la virajul din Piața 
Stalin (spre Arcul de Triumf), se pro-

(Foto: Boris Ciohanu)

duce o busculadă. Un alergător mai 
puțin rutinat frînează brusc. în 
mijlocul plutonului, îi dezechili
brează pe colegii săi și astfel se 
produce o căzătură în care sînt 
angrenați majoritatea alergători
lor noștri de valoare. Printre ei se 
află și L. Zanoni care, accidentîndu-se, 
nu mai poate continua cursa. Plutonul 
„scăpat în față", cuprinde aproxima
tiv 30 cicliști printre care Pelcaru, 
Melcioc, Calcișcă, Cosma, Munteanu, 
Stoica, Gregorina (R.P.F. Iugoslavia), 
Cohanciuc, Szerencses (R. P. Ungară), 
Ion Vasile, Bajc (R.P.F. Iugoslavia), și 
alții) Ei pedalează vîrtos pentru a mări 
distanța față de. eei rămași în urmă 
din cauza busculadei. începe o intere
santă cursă de urmărire. Plutonul II, 
aflat la 45 secunde, trage puternic 
fiind acționat de. Aurel Șelaru, Gh. Ra
dulescu, Gabriel Moiceanu, Juszko 
(R.P.U.), Șt. Poreceanu, Kostic (Iug) 
ș.a. Joncțiunea se face de-abia în turul 
7 la virajul din Piața Scînteii.

FINAL PASIONANT!

Imediat după joncțiune urmează noi 
hărțuieli. încearcă Petre Gane și alergă
torul maghiar Devar, apoi Mușa și Pelca
ru. Plutonul rezolvă însă cu „operativi
tate" toate aceste încercări. Eugen 
Mihăilă produce și el, din neatenție, 
o busculadă din care cauză rămîn 
Petre Greff și V. Mihnevici. Ploaia se 
oprește, în sfîrșit, și lucrul acesta îi 
stimulează pe rutieri. . Tînărul Ion 
Stoica se instalează în fruntea pluto
nului parcă pentru a ne anunța că este 
pus pe fapte mari. Alergătorul iugo
slav Bajc are o defecțiune la schimbă
tor și este obligat să rămînă.

Se parcurg ultimele ture și alergă
torii se supraveghiază reciproc, pre- 
gătindu-se pentru finiș. Emoția zecilor 
de mii de spectatori crește odată cu a- 
propierea sprintului final. Cine va cîș- 
tiga ? Dinspre Piața Stalin își face 
apariția un pluton masiv care rulează 

viar de volei desfășurat la Harkov a 
fost cîștigat de echipa U.R.S.S. care 
în meciul decisiv a dispus cu 3—0 
de reprezentativa R. Cehoslovacă.

a Vineri au început la Chicago
Jocurile Panamericane. ATLETISM:
înălțime — Dumas (S.U.A.) 2,10 m. 
10.000 m. — Suarez (Argentina)
30:17 2, suliță femei — Arens (Chile)
45,35 m. FOTBAL : Argentina—S.U.A.
4—1, Haiti—Cuba 8—2. In cadrul ca
tegoriei muscă la haltere Charles 
Vinci a stabilit un nou record mon
dial la împins cu 110 kg.

® Rezultate bune' au fost înregistra
te în cadrul campionatelor de natație 
ale R.P. Ungare: 100 m spate femei 
— Boroș 1:13,8 (record), 100 m bras 
femei — Killerman 1:22,7 (record), 
100 m liber bărbați Gulrioh 58,4 sec., 
1500 m — Katona 18:59,8. 

vijelios. Pe lățimea șoselii se resf 
un evantai multicolor. Se zărește < 
ce în ce mai aproape grupul alergă 
rilor. Intr-o încordare greu de dese 
aceștia aruncă în luptă ultimele res 
se pentru a cuceri victoria atît 
dorită. Ion Stoica sprintează puter 
și cîștigă cu puțin în fața altui al 
gător tînăr, Aurel Șelaru, și a magh 
rului Szerencses. Victoria lui Sto 
este salutată cu aplauze de către sp 
tatori, iar pe învingător îl felicită 
căldură adversarii lui, maghiari, 
mîni și iugoslavi. Totul sincer, pi
te ne ște.

ION STOICA (VOINȚA) 
NE DECLARĂ :

In timp ce este îmbrățișat de că 
antrenorul său Al. Someșan, învinr 
torul etapei, ne declară:

„Sint fericit! Am dorit atît de m 
să înving, am muncit atît de m, 
pentru această victorie, incit reap, 
rea visului mi se pare minunată. I 
munci și mai departe cu același, ele 
fiindcă această victorie mi-a intă 
încrederea în forțele mele".

CLASAMENTELE ETAPEI l

In prima etapă (lț)4 km) au f< 
cronometrați cu același timp 37 ah 
gători. lată ordinea lor:

1. Ion Stoica (Voința) 2h.34:40; 
Aurel Șelaru (Dinamo) : 3. J. Szerei 
ses (R.P.U.) ; 4. Șt. Poreceanu (V 
toria) ; 5. 1. Constantinescu (Voința 
6. Ion Cosrna (Dinamo); 7. G. Mi 
ceanu (Dinamo) ; 8. N. Mușa (Olii 
pia Or. Stalin); 9. Gh. Rădules
(C.C.A.); 10. Ion Braharu (C.C.A. 
11. Gh. Calcișcă (Dinamo) ; 12. N. P< 
caru (Voința); 13. D. Munteantt (Vi 
toria); 1-4. W. Ziegler (Sel. Buc..); * 1 
N. Niculescu (indiv.); 16—37. J. lusz 
(R.P.U.); Stan Ion (Sel. Buc.); ' 
Istrate (indiv); V. Grigorescu (indiv. 
C. Melcioc (indiv); J. Devai (R.P.U. 
V. Pelcaru (Ploești); C. Dumitru. (Vi 
toria); Gh. Văsîi (indiv.); C. Moice 
nu (Sel. Buc.); E. Mihăilă (Victoria 
Fr. Czeke (C.C.A.); Ion Vasi 
(C.C.A.); M. Voinea (Sel. Buc.); 
Gane (Ploești): I. Gregorina (Par 
zan Subotița); I. Angelescu (Ploești 
M. Kammer (Olimpia); V. Mihnevi 
(Olimpia): I. Langher (Sel. Cluj); 1 
Duță (C.C.A.); AI. Mitef (Sel. Cluj 
In clasamentul pe echipe se află la 
galitate de timp (7 li.44:00) următo. 
rele echipe: 1. Dinamo; 2. Voința; 
Victoria ; 4. C.C.A. ; 5. R. P. Ungar. 
6. Olimpia Or. Stalin ; 7. Sel. Buci 
rești ; 8. Sel. Ploești ; urmează : 9. Se 
Cluj 7 h.55:51 ; li). Partizan Subotil 
7 h.57:08.

SPLIT 30 (prin telefon). — După
dispute deosebit de spectaculoase, 
întrecerile de lupte clasice pentru 
„Cupa Jadran“ au luat sfîrșit. Echi
pa noastră a luptat din răsputeri 
pentru menținerea trofelului, însă din 
cauza comportării slabe a lui G. Sza- 
bad și N. Baciu am ocupat locul II 
pe națiuni, la trei puncte diferență 
de prima clasată, formația Turciei. 
Individual, doi dintre sportivii noș
tri, M. Sultz și Gh. Popovici au o- 
cupat primele locuri la categoriile 
respective-

Iată rezultatele: Categoria 52 kg: 
G. Szabad face meci nul cu Moscov 
(R. P. Bulgaria) în turul doi iar, în 
tu. ul trei este învins la puncte de 
Saiadov (U-R.S.S.), ieșind din con
curs. Categoria 57 kg: I. Cernea 
bate^ la tuș în turul trei pe Scherer 
(R.F.G-), iar în turul patru este în
vins la puncte de Hodoș (R. P. Un
gară). El a ocupat locul doi în cla
samentul individual. Categoria 62 
kg: M. Sultz învinge la puncte pe 
Boeriesson (Suedia), Mannhard 
(Franța) și Goloșin (Iugoslavia), o- 
cupînd locul înfîi. Categoria 67 kg: 
Gh- Dumitru învinge la puncte în 
turul doi pe Damianov (R. P. Bul
garia), iar î.1 turnul trei face meci 
nul cu Gondzik (R- P. Polonă). Ca
tegoria 73 kg: V. Bularca învinge 
prin tuș în turul doi pe Maritschnig 
(R.F.G.), face meci nul în turul trei 
cu Bayrak (Turcia) și este învins la 
tuș în turul patru de Rotzian

Startul festiv în etapa a II-a.se d 
astăzi la ora 11,30 din Piața Univers 
tații, iar startul tehnic la ora 12 de I 
Casa Scânteii. Alergătorii vor parcttr 
etapa Biicurești-Ploești-Buzăii-Focșî

H. NAUM

Fotbal peste hotare
• Invingind cu 5—2 Aripile Sdvit 

telor, Lokomotiv Moscova a egalat p 
Dinamo în fruntea clasamentului. D 
namoviștii însă au două meciuri nu 
puțin jucate. Alte rezultate : Spartak- 
Zenit 3—0, Dinamo Țb.—Sahtior 4—(
S.K.V.O.—Dinamo Kiev 2—3, Lokc 
motiv—Moldova 3—0. Clasamentul
1. Dinamo Moscova 20 p., 2. Lokc 
motiv 20 p., 3. Dinamo Tbilisi 18 p
4. Torpedo 15 p., 5. T.S.K.M.O. 14 t

• Etapa a V-a a campionatului ma 
ghiar a dat în general cîștig de cauz 
echipelor gazde, care au învins în 
din cele 7 meciuri desfășurate. Don 
partide s-au terminat la egalitate 
Djosgyor—Dorog 2—0, Ferencvaros- 
Csepel 1—0, Szeged—Vasas 1—I. Dc 
zsa—M.T.K. 0—0, Tatabanya—Pecs
2— 0, Honved—Salgotarjan 3—-2 ș 
B.V.S.C.—Szombathelyi 2—1, In cla 
sament: Diosgytir 8 p., M.T.K., Hon 
ved și Ferencvaros 7 p.

® A fost reluat campionatul prime 
ligi profesioniste engleze. După primei' 
jocuri în fruntea clasamentului se afl, 
campioana Wolverhampton și echip: 
londoneză West Ham cu cîte. 5 p. Iati 
cîteva rezultate de sîmbătă : Wolver
hampton—Arsenal 3—3, Manchester U- 
nited—Newcastle 3—2, Fulham—Bla
ckpool 1—0, Preston—West Brom
wich 1—1.

® In etapa de ieri a campionatului 
francez s-au înregistrat rezultatele: 
Nice—Lyon 2—0, St. Francais—Tou
louse 3—1, Sochaux—St. Etienne 2—0, 
Limoges—Reims 2—2, Lens—Nîmes
3— 1, Rennes—Toulon 1—0, Bordeaux- 
Sedan 3—2. Le Havre—Valenciennes 
3—2, Monaco—Strasbourg 4—2, Con
duce Nice cu 6 p. urmată de Reims 
5 p.
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