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OLANDA BALAȘ a stabilit un nou record al lumii: 1,84 mț
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La capătul a trei zile 
de minunate întreceri...

Cu această săritură lolanda Balaș a stabilit un nou record al lumii

@ Echipa masculină a 
țării noastre învin
gătoare pentru pri
ma oară»manifesta pentru prietenia sportivilor 

din cele 5 țări, pentru prietenia și co
laborarea popoarelor balcanice.

Din nou semnal de trompete, acor
durile vioaie ale marșului, și — fru
mos încolonați — atleții pătrund pe 
stadionul scăldat în lumina reflectoa
relor. Ei se opresc în fața tribunei. 
Vocea crainicului anunță rezultatele 
definitive. Ropotele de aplauze care 
însoțesc anunțarea succesului nostru 
continuă la fel de puternice și cînd 
se rostesc numele celorlalte țări par
ticipante. Urmează împărțirea cupelor. 
Mai întîi, o cupă oferită de Federația 
Romînă de Atletism, reprezentativei 
masculine a țării noastre, pentru pri
mul loc în clasament. Tovarășul Mihai 
Florescu, președintele F.R.A., înmî- 
nează cupa lui Alexandru Bizitn. Este 
acum rîndul Iolandei Balaș să pri
mească o cupă: trofeul transmisibil 
pentru echipele feminine, acordat tot 
de F.R.A., și care, după această edi
ție, revine definitiv echipei romîne, 
care a cîștigat locul 1 pe echipe pen
tru a treia oară consecutiv. După a- 
ceea, echipei noastre feminine i se 
decerne și o cupă pentru primul loc 
în întrecerile acestui an.

Se acordă cupe individuale unor 
atleți care au realizat la București 
rezultate .valoroase. Firește, mai întîi, 
super-campioanei noastre lolanda Ba
laș, pentru noul său record mondial, 
de 1,84 m. Apoi decatlonistului bulgar

S-au consumat si întrecerile ultimei 
le a ediției a XVIll-a a Jocurilor 
alcanice de atletism.
Ieri, ca și în celelalte zile, stadionul 

epublicii a cunoscut atmosfera mari- 
■r evenimente sportive, a freraătat de 
îtuziasm, a fost teatrul 
ire al unor întreceri de 
tate. Și, tot la fel ca în celelalte 
’ marile performanțe — care vin 

itărească prestigiul acestei ediții 
să-i confirme calificativul de cea 

ai valoroasă de pînă acum — au 
>undat. Iar zecile de mii de spec- 
itori, care au urmărit cu interes și 
.mpetență disputele, au avut imensa 
itisfacție de a aplauda un nou record 
ondial al Iolandei Balaș, record 
ire vine să încununeze minunat a- 
:astă splendidă întrecere sportivă pe 
ire a găzduit-o timp de trei zile 
apitala țării noastre. Un nou record 
ondial la București! La ora la care 
ai scriem aceste rînduri, această veste 
ice ocolul lumii, duce în toate col- 
irile numele campioanei noastre, al 
irii noastre, face să se vorbească 
etutindeni despre întrecerea sportivă 

rieteneasCă a atleților din Balcani. 
Și, odată cu această veste, radioul 
presa de pretutindeni mai consem- 

?.ază un lucru care, de asemenea, 
e bucură nespus: sportivii din Re- 
ublica Populară Romînă au dovedit, 
i cothpetiția celor 5 țări că sînt cei 

buni. Atît la băieți cît și la fete,
, ,R. ocupă locul prim în clasamente, Stoian Slavkov (6.955 puncte, nou re- 

. o diferență de puncte care arata
superioritate- de necontestat.
Alături de noi, toți sportivii țărilor 

articipante la întrecerea încheiată a- 
îară, se bucură de prestigiul pe care 

l-a cîștigat, în arena atletismului 
londial, competiția balcanică. Un re
ar’d mondial, 15 recorduri balcanice 
la aproape jumătate din totalul pro- 
e-lor), 20 de recorduri naționale doj 
orîte și " 
cartea 
ice de 
- prin 
aloare 
•at în 
>c de prima mărime în bilanțul pe 
cest an al atletismului european "! 
liar mondial.
...Roubanis și-a terminat ultima în- 

ercare la prăjină. Cu aceasta între
gite au luat sfîrșit. Dar spectatorii 
u-și părăsesc locurile din tribune. Ei 
șteaptă festivitatea de închidere a 
xurilor, pentru a spune „la revede- 

atleților pe care i-au încurajat și 
plaudat timp de trei zile, pentru a

de desfâșu- 
mare inten-

8 recorduri egalate, iată 
de vizită" a Jocurilor Balca- 
la București, competiție care 
numeroasele performanțe de 

europeană care s-au înregis- 
cadrul său — va ocupa un

Și

cord balcanic), săritorului cu prăjina, 
Roubanis pentru cei 4,50 m (de ase
menea record balcanic), apoi sporti
vului iugoslav Stanko Lorger pentru 
cele două victorii ale sa'e la 100 m 
plat și 110 m garduri, și concurentu
lui turc Ozgiiden, care în proba de 
400 metri garduri a egalat recordul 
țării sale (52.9). Seria celor premiațt 
este încheiată de excelentul nostru a- 
lergălor Zoltan Vamoș, campion bal
canic la 800 m și la 1.500 nr

Tov. Mihai Florescu rostește cuvîn- 
tul de închidere a Jocurilor.

în acordurile imnurilor naționale se 
coboară drapelele.

Focuri de artificii brăzdează 
stadionului Republicii.

Și, din nou braț la braț, sub 
de flori aruncate din tribune, 
țărilor balcanice părăsesc stadionul pe 
care s-au întrecut, pe care s-au cu
noscut mai bine, s-au apreciat și s-au 
împrietenit.

La revedere, anul viitor la Atena!...

cerul

ploaia 
atleții

C. RADU

@ Atletele noastre au 
cucerit Balcaniada 
pentru a treia oară 
consecutiv.

@ Bilanțul titlurilor: 
R. P. Romînă 14, 
Iugoslavia 10, Grecia 6, 
R. P. Bulgaria 4

(Citiți amănunte In pag. 4—5)

Te felicităm din toată inima, IOLI!
Ieri, tribunele Stadionului Republicii 

aa fost arhipline.
Spectatorii au urmărit cu încordare 

toate probele. Au urmărit cu emoție 
pasionanta întrecere la săritura cu 
prăjina, care s-a prelungit pină seara 
Urzit la lumina reflectoarelor. Au par
ticipat cu ardoare la finalul cursei de 
5.000 de metri, susțlnindu-i, dindu-le 
aripi lui Constantin Grecescu și An
drei Barabaș în finișul lor impetuos. 
Dar tensiunea publicului a atins ma
ximum atunci cind „loli" a noastră, 
după ce a trecut una după alta înăl
țimi de neatins pentru alte atlete ale 
lumii, a încercat doborirea marelui ei 
record: 1,83 /

In timpul acesta se alerga cursa de 
5MO metri. O cursă frumoasă, pe 
care spectatorii o așteaptă totdeauna 
cu nerăbdare. Și de data aceasta, tri
bunele luau parte cu însuflețire la des
fășurarea probei, încurafindu-i pe a- 
tleții noștri in lupta lor grea, epuizantă, 
cu distanța, cu adversarii. Mai erau 
3—4 ture... Deodată, se auzi vocea 
crainicului-

— „Atențiune, dragi spectatori! Vă 
rugăm liniște! Sare lolanda Balaș, 
maestră emerită a sportului, încercind 
să doboare recordul mondial! Vă ru
găm liniște deplină... Veți urmări după 
aceea cursa".

Și ca ta comanda unei baghete ma
gice, întreg stadionul a tăcut. O tă
cere pe care nici o imagine poetică 
n-ar putea s-o sugereze. 35.000 de 
oameni, care, parcă nici nu mai res
pirau...

Și i'at-o pe lolanda Balaș pregătin- 
du-se pentru marea încercare. Cine 
era mai emoționat in acele clipe? Io- 
landa? Noi, spectatorii? Este greu de 
spus. Dar totul s-a petrecut cu iu-

țeala fulgerului. Poate că dacă ar fi 
durat mai mult, nici n-am fi putut re
zista încordării. Intr-o clipă am 
văzut-o zburlnd peste ștachetă. Aproape 
in același moment, a răsunat parcă 
o explozie. 35 000 de oameni au izbuc
nit in urale, au dat frîu liber bucu
riei lor pentru această strălucită bi
ruință a sportului rominesc.

Bravo loli! Poporul nostru este

mindru de succesul tău/ El te va sus
ține necontenit in munca fa, pentru a 
aduce patriei noastre dragi noi victorii, 
noi performanțe care să oglindească 
dezvoltarea mișcării sportive în 
anii luminoși ai regimului de demo
crație populară.

Tot mai sus, loli dragă, spre cin
stea și gloria patriei!

VASILE GRĂDINARU

Jocurilor Balcanice ăe atletism
100 m 10,6
200 m 21,5
400 m 47,8
800 m 1:48,2

1.500 m 3:44,2
5.000 m 14:29,8

10.000 m 30:03,0

maraton 2.33:16,6
110 m.g. 14,1
400 m.g. 52.2

3.000 m. ob. 8:52,6
4 x 100 m 41,4

4 x400 m 3:13,0

lungime 7,51
triplu 15,55
înălțime 2,01
prăjină 4,50
greutate 17,13
disc 54.61
suliță 79 96
ciocan 62,65
decatlon 6.955

Mul de închidere rostit de tovarășul 
ministrul Industriei Petrolului 
președintele Federației romine

MIHAIL FLORESCU, 
și 9
de atletism

„DRAGI PRIETENI, va contribui la întărirea păcii șî

1,98

Bărbați
Stanko Lorger (R.P.F. Iugoslavia) 
Nikolaos Georgopoulos (Grecia) 
Viktor Snajder (R.P.F. Iugoslavia) 
ZOLTAN VAMOȘ (R. P. Romînă) 
ZOLTAN VAMOȘ (R. P. Romînă) 
CONSTANTIN --------------- ~

Romînă)
CONSTANTIN

Romînă)
Franjo Skrinjar
Stanko Lorger (R.P.F. Iugoslavia) 
ILIE SAVEL (R. P. Romînă) 
Giorgios Papavasiliu (Grecia) 
Grecia (Romitudis, Katsibardip, Kor- 

malis, Georgopoulos)
R.P.F. Iugoslavia (Danilovici, Rovaci, 

Grujici, Snajder)
Dimitrios Manglaras (Grecia) 
Luben Gurgusinov (R. P. Bulgaria) 
CORNEL PORUMB (R. P. Romînă) 
Giorgios Roubanis (Grecia) 
Giorgios Tsakanikas (Grecia) 
Todor Artarski (R. P. Bulgaria) 
ALEXANDRU BIZIM (R. P. Romînă) 
Kresimir Racici (R.P.F. Iugoslavia) 
Stoian Slavkov (R. P. Bulgaria) 

51,0 — 15,1 — 36.64 — 3.80 —

GRECESCU (R.

GRECESCU (R.

P.

P.

(R.P.F. Iugoslavia)

La căpătui a trei zile de întreceri dîrz disputate, în 
piriiul deplinei sportivități, sîntem bucuroși să re
marcăm obținerea unor rezultate valoroase. S-au do- 
'orît un record mondial, 15 recorduri balcanice, 20 
acorduri naționale și 8 recorduri au fost egalate.
Întrecerile sportive din cadrul celei de a XVIII-a 

diții a Jocurilor Balcanice de Atletism s au bucurat 
le o caldă apreciere din partea publicului spectator 
i au contribuit la creșterea măiestriei sportivilor din 
ările noastre.

Cea de a XVIIJ-a ediție a Jocurilor Balcanice de 
itletism a constituit pentru sportivii participanți din 
tepublica Populară Bulgaria, Grecia, Republica Polu
ară Federativă Iugoslavia, Turcia și Republica P®P - 
ară Romînă un nou prilej de cunoaștere și prețuire

reciprocă, ceea ce 
prieteniei dintre popoarele noastre.

Mulțumim tuturor sportivilor pentru înalta ținută 
morală de care au dat dovadă în cadrul întrecerilor 
sportive balcanice. De asemenea, mulțumim conducă
torilor și antrenorilor precum și tuturor arbitrilor 
care au contribuit la buna desfășurare a întrecerilor.

La închiderea Jocurilor Balcanice de Atletism ne 
exprimăm speranța că sportivii noștri se vor reîn- 
tîlni cu prilejul celei de a XiX-a ediții ce se va des
fășura în anul 1960 în Gresia, ediție ce coincide cu 
împlinirea a 50 de ani de la desfășurarea primelor 
Jocuri Balcanice de Atletism. Pînă atunci vă dorim să 
înregistrați noi rezultate valoroase în activitatea atle
tică.

Declar închise întrecerile sportive din cadrul celei 
de a XVIII a ediții a Jocurilor Balcanice de Atletism".

Femei
100 m 12,0 IOANA PETRESCU (R. P. Romînă)
200 m 24,9 IOANA PETRESCU (R. P. Romînă)
400 m 57.4 Anka Slamnik (R.P.F. Iugoslavia)
800 m 2:10,2 ELISABETA TODOROV (R. P. Ro

mînă)
80 m.g. 11.4 Draga Stamejcici (R.P.F. Iugoslavia)

4x 100 m 47.4 R.P.F. Iugoslavia (Sikovec. Simici,
Lubej, Babovici)

lungime 5,77 Paulina Tolikofer (R. P. Bulgaria)
înălțime 1,84 IOLANDÂ BALAȘ (R. P. Romînă)
greutate 15,20 ANA COMAN (R. P. Romînă)
disc 49,31 LIA MANOLIU (R. P. Romînă)
suliță 51.23 MARIA DIȚI (R. P. Romînă)
pentatlon 4.353 Draga Stamejcici (R.P.F. Iugoslavia)

(11,98 — 1.44 — 25,6 — 11.4 -- 5.51)
CLASAMENTUL GENERAL PE ECHIPE

Bărbați Femei
1. R. P. ROMINA 151 p. 1. R. P. ROMINA 100 p.
2. R.P.F,. Iugoslavia 122 p. 2. R. P. Bulgaria 79 p.
3. Grecia’ 104 p. 3. R.P.F. Iugoslavia 77 p.
4. R. P. Bulgaria 89 p. 4. Turcia 5 p.
5. Turcia 34 p.



CUM PREGĂTIȚI PENTRU SEZONUL SPORTIV 
DE IARNĂ?

Corespondenții noștri ne informează despre?

Vitrinele sportive —
„Omul gospodar își face vara sanie și iarna car". Această veche zicală 

romînească își are temeiul ei și cînd ne referim la activitatea sportivă. In
tr-adevăr, de modul în care consiliile asociațiilor sportive se îngrijesc pen
tru asigurarea condițiilor necesare desfășurării unei largi activități sportive 
de mase în timpul iernii, depinde succesul competițiilor și concursurilor ce 
vor fi organizate în această perioadă.

Unora li se va părea prematur să 
discutăm în luna septembrie despre 
activitatea sportivă de mase din lu
nile decembrie, ianuarie și februarie. 
De fapt însă, tocmai aceste pregătiri 
și măsurile ce le iau încă de pe acum 
consiliile, constituie premizele succe
selor din timpul iernii. îngrijirea, re
pararea și completarea echipamentu
lui sportiv, procurarea materialelor 
necesare jocurilor de șah, tenis de 
masă, angrenarea salariaților în con
cursuri mici, premergătoare marilor 
competiții de mase, reutilarea clubu
rilor și sălilor, iată doar cîteva din 
problemele care pot și trebuie urmă
rite de pe acum pentru a se crea po
sibilități de dezvoltare a activității 
sportive din timpul iernii. Despre mo
dul cum înțeleg unele consilii ale 
asociațiilor sportive bucureștene să se 
ocupe de această problemă vom scrie 
în rîndurile care urmează.

de încălzire, s-a reparat baia, s-au 
pus dușumele noi, s-au văruit încă
perile. Pe lingă aceasta asociația a 
cumpărat pentru secția de box cîteva 
perechi de ghete și mănuși de antre
nament. De asemenea la sala de an
trenamente a halterofililor au fost 
reparate podeaua și instalațiile sa
nitare".

Turismul și concursurile de schi se 
bucură de multă simpatie printre 
muncitorii de la Grivița Roșie. Tocmai 
de aceeâ eram curioși să aflăm ce 
s-a făcut pentru ca aceste sporturi 
să aibă o activitate susținută. Ne-a 
răspuns tot tov. Romînu Barbu:

— Noi ne-am cumpărat, cum se 
spune... sanie, încă de astă vară. Ti
nerii noștri îndrăgesc foarte mult 
sporturile de iarnă. De aceea, ne-am 
îngrijit din timp ca să procurăm ha
norace, pantaloni de schi, bocanci,

le au permit să desfășoare o acti
vitate susținută.

La uzinele ,>21 Decembrie" s-a 
așteptat o ședință».

La U.C R. activitatea sportivă nu 
stagnează niciodată

Imediat după încheierea Spartachia- 
dei de vară a tineretului, consiliul a- 
sociației sportive de pe lîngă Uzi
nele Chimice Roraîne s-a îngrijit ca 
salariații să desfășoare în continuare 
o bogată activitate sportivă. Pentru 
aceasta, au fost organizate o serje de 
concursuri de casă — între secții — 
la popice, șah, volei și fotbal. La 
aceste competiții —, care s-au bucu
rat de un deosebit succes în rîndurile 
muncitorilor, tehnicienilor și funcțio
narilor — a participat majoritatea 
salariaților. Pentru lunile următoare, 
consiliul asociației sportive s-a îm 
grijit de organizarea altor concursuri 
de casă, prin care să se asigure con
tinuitatea activității sportive a sala- 
riaților între marile competiții de 
masă (Spartachiada de vară a tinere
tului, crosul „Să întîmpinăm 7 No
iembrie", Spartachiada de iarnă a ti
neretului). O atenție deosebită a fost 
acordată reparării echipamentului și 
completării jocurilor de șah și de tenis 
de masă. In momentul de față, cei 
peste 90 de șahiști — participanți cu 
regularitate Ia concursurile de casă — 
ți cei peste 100 de jucători de tenis 
de masă, au asigurate toate condițiile 
pentru practicarea în cele mai bune 
condițîuni a sporturilor favorite.

In vizită la „Grivița Roșie"

RAID ANCHETA
în cîteva asociații

sportive bucureștene

legături pentru schiuri și firește... 
schiuri populare. Mulți dintre cei 2380 
membri U.C.F.S. din asociația noastră 
practică efectiv schiul. Astfel, iarna 
întrecerile cu ...
aproape in întregime atentia tinerilor 
noștri.

— Ce alte competiții sportive veți 
organiza în timpul iernii ?

— Pentru prima etapă, adică în 
cinstea zilei de 30 Decembrie, vrem 
să organizăm cîteva competiții spor
tive cu caracter intern, la șah, tenis 
de masă, box, haltere și schi.

schiuri polarizează

Preocupare deosebită...

mijloc de populariza?

Toamna pune bunilor gospodari, 
oriunde s-ar afla ei — în întreprin
deri sau acasă — multe probleme. 
Reparații sau amenajări, aprovizio
nare, mă rog, probleme gospodărești. 
Și la „Grivița Roșie" se simte apro
pierea iernii. Ușile marilor hale s-au 
închis, se verifică caloriferele, sînt în
locuite geamurile sparte... Dar spor
tivii cum așteaptă sosirea iernii ? Iată 
ceea ce am vrut să aflăm de la con
ducătorii asociației sportive „Locomo
tiva".

— Ne-am gîndit mai de mult la 
felul cum vom organiza activitatea 
sportivă în timpul lunilor de iarnă 
•— ne spunea zilele trecute tov. Ro
mînu Barbu, președintele asociației 
sportive. De pildă, la sala de antre
namente pentru box s-au efectuat lu
crări Ia instalațiile electrice și la cele

Sîntem la uzinele „Boleslaw Bierut". 
Și aci, -tovarășii care conduc activi
tatea sportivă s-au preocupat din timp 
pentru a asigura tinerilor în timpul 
iernii un program bogat și intere
sant.

— Sîntem avantajați, ne spunea 
deunăzi tov. Ion Ologoiu președin
tele asociației sportive, de faptul că 
avem o spălătorie și o croitorie chiar 
în incinta uzinei. Toate materialele 
și echipamentele sportive au fost 
spălate și reparate, fără să ne coste 
nici un ban. Avînd echipament sufi
cient, ne va veni ușor să asigurăm 
tinerilor o activitate bogată.

— Ce competiții vă propuneți să 
organizați în timpul iernii ?

— In primul rînd, vom participa, 
ca deobicei, la întrecerile Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului, care cu
prind numeroase sporturi. De ase
menea, vom organiza întreceri de po
pice, șah, schi, tenis de masă și 
aeromodelism, pe secții. Pentru aces
tea, ne stau Ia dispoziție sala clu-r 
bid ui precum și o sală a comitetului 
de întreprindere. Credem că la iarnă' 
sportivii noștri vor avea o compor
tare bună deoarece condițiile pe care

Consiliul asociației sportive „21 De
cembrie" este unul din puținele din 
Capitală care, de la încheierea Spar- 
tachiadei de vară a tineretului, nu 
s-a îngrijit de asigurarea continui
tății activității sportive a salariați
lor. Pînă acum, consiliul asociației 
nu a organizat nici un concurs de 
casă și nu a asigurat participarea 
sportivilor uzinei la nici o compe
tiție organizată de vreo altă aso
ciație sportivă. Consiliul asociației 
,,21 Decembrie" 
consiliului raional U.C.F.S., 
drul căreia 
indicații cu privire la crosul 
tîmpinăm ziua de 7 Noiembrie" și 
la activitatea din timpul lunilor de 
toamnă și de iarnă. Atitudinea con
siliului asociației sportive „21 De
cembrie" nu reflectă oare insuficien
ta preocupare a membrilor săi pen
tru dezvoltarea permanentă a activi
tății sportive de mase din uzină ? 
Noi sîntem convinși că da și, ma: 
midt chiar, atitudinea membrilor con 
siliului dovedește că la uzinele „21 
Decembrie" sportul este 
sporadic, doar eu ocazia marilor 
petiții populare,,

★
Firește, după cele constatate 

în patru din cele cîteva sute de 
ciații sportive din Capitală nu poate 
fi trasă o concluzie generală, vala
bilă pentru activitatea tuturor aso 
ciațiilor sportive bucureștene. In 
schimb, pot fi folosite învățămintele 
și exemplele oferite de munca rod
nică, entuziastă a consiliilor asocia
țiilor sportive de la U.C.R., „Boleslaw 
Bierut" și „Grivița Roșie", care, con
știente de importanța continuității în 
activitatea sportivă de mase, s-au în
grijit și au luat din vreme toate mă
surile necesare practicării sporturilor 
în tot timpul anului. Sîrguința con
siliilor acestor asociații sportive în 
privința organizării concursurilor de 
casă, măsurile luate pentru repararea 
și completarea echipamentului și ma
terialului s-poftiv, pot servi ca un 
bun exemplu pentru celelalte aso
ciații sportive. Tot astfel cum nepă
sarea consiliului asociației sportive de 
la uzinele „21 Decembrie" constituie 
un exemplu negativ, un exemplu de 
neînțelegere a importanței pe care o 
au pregătirile făcute din vreme în 
vederea unei activități 
ținute în timpul iernii.

Concluzii generale nu 
dar învățătura poate și 
aplicată de toate consiliile asociațiilor 
sportive, care au datoria să se în
grijească de pe acum de luarea tutu
ror măsurilor necesare asigurării unei 
bogate activități sportive de mase în 
lunile ce urmează.

D. STANCULESCU
R. CALARAȘANU

a succeselor
Pentru a afla în ce măsură sînt 

folosite aceste posibilități de cunoaș
tere a realizărilor pe linie sportivă, 
am făcut apel la corespondenții noștri 
din cîteva orașe.

UNII DA, ALȚII BA!

sportiv

D. Munteanu (Victoria) și „Victoria
învingători în cursa c.iclistă 

organizată de ziarul „înainte
BRAILA 21 (prin telefon'). Duminică 

<s-a încheiat în localitate întrecerea ci- 
>clistă organizată în cinstea sărbăto
ririi a 15 ani de la apariția ziarului 
„înainte". La această cursă, desfășu
rată timp de 3 zile pe ruta Brăila— 
T-ăurei—Brăila—Galați—Brăila și cir
cuit pe străzile orașului Brăila, au 
participat o serie din fruntașii spor
tului cu ppdale din țara noastră, pre
cum și numeroși alergători tineri. 
Competiția a fost dominată de rutie
rii clubului sportiv Victoria București. 
Ei au cucerit trei din cele patru locuri 
I ale clasamentelor generale. In ge- 
:neral, competiția s-a bucurat de un 
rreal succes, fiind urmărită de un mare 
•număr de spectatori.

Iată rezultatele tehnice înregistrate: 
Individual: 1. D Munteanu (Vfc- 

țtoria) 5 h. 42:02; 2. Eugen Mihăilă

SPORTUL POPULAR
SPag. a 2-a Nr. 3$8

(Victoria) 5 h. 42:39; 3 N Niculescu 
(C.C.A.) 5 h. 43:23; 4. Gh. Neagoe’ 
(Recolta) 5 h, 43:30; 5. Mihai Simion, 
(Voința Brăila) 5 h 43:38; 6. Silviu1 
Duță (C.C.A.) 5 ih. 43:45; 7-9. Con
stantin Baciu (C.G.A.), Constantin 
Istrate (individual) și Constantin Du
mitru (Victoria) 5 h. 43:48; 10. A- 
drian Tănase (Dinamo București)^ 
5 h. 46:31 *

Echipe: 1. Victoria 17 li. 08:29; 2. 
Gasa Centrală a Armatei I Î7 h 13:27; 
3. Recolta București 17 h. 14:37; 4?. 
Casa Centrală a Armatei II 17 h. 23:02; 
5. DinamozBucurești 17 h. 23:54; 6. 
Voința Brăila 17 h. 52:59.

Juniori — individual: 1. Gh. Vasi- 
lescu (Victoria) 4 h. 50:11; 2. Ștefan 
Petrescu (Școala sportivă U.C.F.S. 
Brăila): 3. C. Ștefanidis (Voința Bră
ila) — același timp; echipe : 1. Școala 
sportivă U.C.F.S. Brăila* 2. Victoria; 
3. Școala sportivă U.C.F.S. Ploești.

Consiliul ------- -
a așteptat... ședința,

au fost date primele
„Să în-■ u

ca-

practicat 
com-

doar
aso-

sportive sus-

pot fi trase, 
trebuie să fie

In orașul Cluj există o preocupare 
continuă din partea asociațiilor sportive 
pentru amenajarea vitrinelor. Astfel, a- 
sociația sportivă Voința a confecționat 
o frumoasă vitrină în Piața Libertății, 
vitrină care oglindește succesele spor
tivilor asociației în ultimii ani la di
ferite campionate republicane și alte 
competiții interne. Rezultatele obținute 
de gimnașfi, boxeri, jucători de tenis 
de masă, luptători etc. sînt redate în 
imagini convingătoare. Acestora li se 
alătură cupele, diplomele, plachetele 
cîștigate de sportivii și de echipele 
asociației. De asemenea, asociația spor
tivă C.F.R. a expus, nu de mult, tot 
în Piața Libertății, trofeele cîștigate 
la competițiile interne și internaționale 
de maestrul sportului Bela lordaki, an
trenor de nalațic și polo, oferind ast
fel un frumos exemplu tinerilor spor
tivi. Vitrine asemănătoare au 
najate și cu imagini din 
maestrului emerit al sportului 
na, ale antrenorului de tenis
Farkaș Paneth. La sediile cluburilor 
și asociațiilor sportive există, de ase
menea, vitrine sportive. Un frumos 
exemplu îl oferă vitrina amenajată lîn
gă sala de sport a Uzinelor „lanos 
Herbak", în care sînt expuse cupele, 
diplomele și plachetele cîștigate de 
sportivii asociației.

In comparație cu preocuparea aso
ciațiilor sportive, organele U.C.F.S. din 
Cluj nu acordă însă atenția cuvenită 
amenajării de vitrine sportive. Va tre
bui ca în viitor comisiile de propa
gandă să confecționeze vitrine sportive 
cu caracter permanent, care să oglin
dească succesele . obținute de sportivii 
din regiunea și orașul Cluj.

Radu Fisch — coresp. regional

Voința atrag, dc asei 
atît prin conținutul 
printr-o formă coresp 
păcate însă, aici se 

pozitive. Ast

litate și regiune. Un astfel de exem 
ni-1 oferă vitrina amenajată de coi 
liul regional U.C.F.S. pe strada I. 
Stalin. Bine întreținută, aranjată 
gust, această vitrină face o bună pe 
larizare a succeselor sportivilor din 
giunea Constanța. Vitrinele asociați 
Feroviarul și 
nea, atenția 
bogat, cît și 
zătoare. Din
mină exemplele
U.C.F.S. orășenesc ca și unele a 
ciații sportive nu folosesc posibilită 
de popularizare a rezultatelor obțin 
în ultimii ani de sportivii constanți 
Din această cauză vizitatorul de 
al orașului își face o imagine pal 
despre activitatea sportivă dc a 
Este timpul ca consiliul' ofășer 
U.C.F.S. să ț^a viață proiectelor af 
la...
de 1

. dosare în privința cpijfecțion 
vitrine și să treacă la fapte.

P. Ecache — coresp. regionr

REALIZAȘI EKUrOASE

fost ame- 
succesele 
Ion Moi- 
de masă

CONSTATARI PU?IN IWIBL’C'JRA
TO ARE..

Scurtul raid făcut în orașul de pe 
malul mării a prilejuit constatări puțin 
îmbucurătoare. In primul rînd despre 
cele bune : există în orașul Constanța 
cîteva panouri și vitrine care atrag zi 
de zi privirile trecătorilor, informîndu-i 
despre realizările sportivilor din loca-

Organele U.C.F.S. și asociațiile sf 
five din Timișoara au o preocup 
permanentă pentru amenajările vitr: 
lor sportive. Iată numai două 
ple: la sediul consiliului re, 
U.C.F.S., comisia regională de voie 
confecționat o vitrină permanentă, 
care sînt expuse grafice, reprezent 
rezultatele campionatului regional, 
tografiile echipei de juniori a C.F 
ului — campioană republicană pe a 
1959, a echipei Știința Timișoara, | 
cum și diferite cupe, diplome, fanior 
In centrul orașului se află vitrina a: 
najată de clubul sportiv școlar Ba 
tul, care oglindește frumoasele reali, 
ale tinerilor elevi în campionate re 
blicane și la alte competiții interne. 
Tima Ogneanovici — coresponder

★
Relatările corespondenților 

ne-au prilejuit multe constatări 
curatoare, dar, în același timp, 
arătat că mai sînt unele orga: 
nu acordă atenția cuvenită 
mijloc important de popularizare a • 
ceselor sportive. Sperăm că în viitor 
se vor ocupa într-o măsură mai m 
de amenajarea vitrinelor sportive, i 
loc eficace de cunoaștere a realizăr 
mișcării sportive din localitățile i 
pective.

-
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O nouă

Noua „promoție" de alpiniști împreună cu instructorii ei
(Foto: Aurel Irimia)

făcute sub coi 
cei mai buni a 
familiarizat pe 
întîi cu cățărăl 
cea la coardă s

Nlg. COSI IN — corespondent

In sala de mese a cabanei Peștera 
se făcuse liniște. Cele 30 glasuri tine
rești tăcuseră în clipa în care maes
trul sportului Alexandru Floricioiu, 
conducătorul seriei a Il-a a taberei de 
alpinism, se ridicase pentru a feli
cita — cu ocazia închiderii cursului 
— pc cei mai buni dintre ei, pe cei 
care dovediseră aptitudini deosebite 
pentru acest frumos sport.

Cu ocazia asta am ațlaț. și ngi o

serie de amănunte interesante legate 
de cele 15 zile petrecute în tabără de 
noua „promoție" de alpiniști. Din 
capul locului trebuie să arătăm că 
este îmbucurător numărul mare de fete 
(o treime) prezente la această tabără. 
In programul școlii au fost incluse 
alături de lecțiile practice și o serie 
de lecții teoretice ca: istoria alpinis
mului, igiena și alimentația pe mun
te, regulamentul de clasificare al al-

piniștilor, regulamentul insignei , 
pinist R.P.R." etc.

Lecțiile practice 
cerea unora dintre 
niști din țară, au 
30 începători mai 
„la liber", apoi cu
plă și cil cățărătura la coardă du 
Problemele tehnice au mai cup1 
treceri de surplombe, traverseuri 
Tot în cadrul lecțiilor practice trei 
să mai notăm cele 10 trasee ciecii 
de elevii școlii, escaladarea unor 
see aliate în Turnul Seciului și P 
tele Horoabelor, o ieșire pe B' 
Coștilej din Valea Priponului pînă 
Caraiman, în cadrul căreia toată ș< 
la a urcat pe Hornul Coamei.

Cu ocazia închiderii școlii an 
evidențiați tinerii alpiniști Er 
Wrobel, Adriana Stoia (din grupi 
condusă de maestrul spprtulm A 
Irimia), Petre Cristina. Elena Pe 
(din grupa a II-a condusă de Ti 
Hurubeanu). Șerban Petre, Mari 
Bărbulescn (din grupa a IlI-a. i 
dusă de Paul Fozokoș), Dumitru < 
vu, Eleonora Achim (din grupa 
IV-a, condusă de maestrul sport 
Alexandru Floricioiu).

...In 1953, la Bîlea, a avut loc 
tima tabără de alpinism. Printre 
vii de atunci se numărau T. Ht 
beanu, N. Jitaru, L. Caracioni, 
Balteș, Stan Florin, acum alpir 
cunoscuți în țară și peste hotare, 
surprize frumoase ne vor rezerva 
30 „elevi" de la Peștera?

MIRCEA TUDORAf



rimele schimburi ale ștafetei masculine au pornit... După o întrecere de rară 
icctacalozitate va ciștiga echipa Dinamo (Foto: Gh. Stinea)
>oooooooo<x ★ ★ ooooooooooo

Canotorii dinamoviști au dominat 
finalele campionatului republican
• întrecerile au cunescut un fru mos succes • Canotorii fruntași nu 

te-au dezamăgit • O revelație: Ba natul Timișoara • Despre construcții 
le bărci o Cum se pot pierde locuri fruntașe și chiar... titlul de cam- 
don republican.

însemnări după finalele campionatului 
republican de terns

Dacă amintim faptul că Dinamo a 
tigat 12 titluri de campion republi-
i iar celelalte 4 au revenit canoto- 
>r de la G.C.A., comentariile pe 
rginea ediției din acest an a catn- 
'natuliti de caiac-canoe par de pri- 
•. Dar, tocmai de-aici trebuie, după 
erea noastră, începute discuțiile. Di-

iștii au dominat net întrecerile 
.st lucru este, fără îndoială, tin 

rit al lor. La valoarea lor obișnuită 
. prezentat și canotorii de la CCA, 

gurii care au reușit să oprească de 
va ori „asaltul" dinamovișttlor. In 
t, comportări meritorii, unele rezul- 
e frumoase obținute în special de 
;rii sportivi de la Clubul sportiv 
ilar Banatul Timișoara, dar și o 
sibilă diferență de valoare între pri- 

clasați și ceilalți participant. O 
ecare diferență este desigur firească 
r-o asemenea competiție, dar marile 
t.mțe dintre echipajele participante 
anărtit, supărătoare, de prea multe 
Cu toate acestea, trebuie subliniat 

greșul realizat, față de edițiile pre- 
ente. de canotorii de la Rapid Biicu- 
t:, Recolta, Progresul, CSM Galați, 
toria București etc.
n ceea ce privește canotorii noștri 
itași ei s-au comportat la valoarea 

cîștigînd, în general, fără emoții.
:epț:c a făcut doar Igor Lipalit care 
mers" destul <îe slab și inexplicabil 
■ '<t de orientare tactică.

?nagov, unele cluburi(Dinamo și 
A) au prezentat bărci noi — după 
teiul celor pe care au vrut să le 
■sească sportivii maghiari la cam- 
.latele europene de la Duisburg — 
t care nu poate decît să ne bucure, 
■fererrt de rezultatele obținute, de 
■uțiile cu privire la... viitorul aceș- 
ainbarcațiuni, preocuparea pentru 

mnătățirea bărcilor existente este 
cele mai lăudabile.
O lacună observata în evoluția u- 

a dintre participant ne determină 
ridicăm din nou problema preocu-
ii pentru o tehnică cît mai ridicată, 
tru orientarea permanentă în timpul 
bei. Dar, să amintim cîteva exem- 
: Victoria București a fost descali- 
tă în ștafeta feminină pentru că 
pajul respectiv a „tăiat" culoarul ; 
ii Mercurian de la Rapid au pier

im titlul de campion republican
tru același motiv... Antrenorii res- 

lupte litere
/Marginalii la Jukla

: (tineret) R. P.R omînă
întdnire

— R. D. Germana
ubla întîlnire de lupte libere între 
ezentativele de tineret ale R P. Ro- 
e și R.D. Germane, desfășurată re

ia Tg. Mureș și București, ne-a 
lizat o plăcută surpriză: echipa 
stră a reușit o victorie și un meci 

Avînd în față un adversar bine 
(ătit din punct de vedere tehnic, 

întrebuința mai mult și mai bine 
edeele luptelor libere, sarcina lup- 
rilor romîni a fost extrem de di- 
ă. Unii dintre ei au trebuit să sil
ească lipsa de tehnică specifică cu 
pitirea fizică și în primul rîud cu 
i, sau chiar cu procedee de lupte 
ice. F.xetiTple elocvente în această 
iuță sînt Marin Bologan și Ion 
mu. Primul a „lucrat" mult pe 
>'ii nelson," iar ultimul pe „du- 

la parter." Nici unul nu a în- 
at să atace pe picioare. Ion Țfi- 
i, — deși a adus două victorii 
pai. a fost combativ și bine pre- 
t di:t punct de vedere fizic, — nu 
<celat din punct de vedere tehnic, 
’îte ori luptătorii noștri mi atacat 
rarele adversarilor, ei au reușit 

pectivi dădeau din umeri și cu greu 
ar fi putut să găsească altă explicație 
decît aceea a unor serioase deficiențe 
în pregătirea elevilor lor. Este necesar 
ca sportivii noștri să insiste mult mai 
mult, asupra unor lucruri pe care le 
consideră încă „minore" (startul, oco
lirea la balize, respectarea culoarelor 
etc.) și să renunțe la ideea că într-o 
cursă totul este să-ți asiguri condu
cerea cu o barcă-două. Pe „parcurs" 
se pot întîmpla multe surprize...

Au fost destul de multe probe la 
sfîrșitul cărora s-au făcut diferite con
testații. Una dinire acestea a provocat 
de altfel o serie de discuții contradic
torii (cea prin care Tarara a fost des
calificat de pe locul II pentru că la 
cîntărire — după probă — barca sa nu 
avea greutatea regulamentară) asupra 
cărora va trebui să revenim cu unele 
precizări. Majoritatea contestațiilor 
s-au făcut însă fără nici o justificare 
și au reflectat faptul că unii dintre 
sportivi și chiar antrenori nu cunosc 
bine prevederile regulamentului. In 
orice caz, credem că această avalanșă 
de contestații trebuie evitată și fixa
rea unei taxe pentru fiecare contestație 
ni se pare soluția cea mai nimerită 
pentru rezolvarea problemei.

Din discuțiile purtate cu unii antre
nori, conducători de loturi sau spor
tivi, se poate trage concluzia că sînt 
încă secții de canotaj care nu se bu
cură cîtuși de puțin de sprijinul asocia
țiilor sportive și al organelor UCFS 
respective. Un singur exemplu : secția 
de caiac-canoe de la Dunărea-Brăila 
care, în ciuda faptului că are c.îțiva 
sportivi valoroși, își duce activitatea 
cu multe greutăți, sub privirile indi
ferente ale organelor sportive locale.

O concluzie a ediției din acest an a 
campionatului republican de caiac- 
canoe subliniază, în afara acestor cî
teva constatări critice, progresul reali
zat de majoritatea participanților la fi
nale. succesul mobili.zatoric pe care 
l-au înregistrat aceste .întreceri, precum 
și perspectivele — din cele mai îmbu
curătoare — ale tinerilor caiaciști și 
canoiști. Iată de ce putem afirma că 
aceste campionate au însemnat un fru
mos succes al sporturilor nautice din 
țara noastră.

DAN GțRLEȘTEANU

să stăpînească și chiar să acumuleze 
puncte tehnice din procedeele execu
tate. Astfel de exemple le constituie 
meciul lui Paul Cîrciumaru cu Heinze 
Martin, și cel al lui Ștefan Isfache 
cu Reidel Rudi. Din echipa romînă pe 
de parte cel mai bun a fost Ion Va- 
sile, care, deși a avut ca adversar 
un excelent tehnician (Puls Hardtmut), 
l-a învins de două ori la puncte. Un 
alt component al echipei noastre care 
a reținut atenția tehnicienilor a fost 
Paul Cîrciumaru. Bine dotat fizic, ca
litate dublată de o viteză excepțio
nală, combativ și mai ales perseve
rent în procedee, el a reușit să fur
nizeze întâlniri spectaculoase. Compor
tarea lui îl recomandă ca pe o spe
ranță în luptele libere.

Echipa germană, recunoscută de 
specialiști ca bine pregătită, s-a do
vedit a fi un partener incomod, agre
siv și bine pregătit tehnic. Punctul 
slab al echipei germane a fost însă 
lipsa de forță. Din echipa de tineret 
a R.D.G.-ului au excelat Donat Die
ter (2 victorii). Heinze Martin (2 vie-

Mult așteptatele întreceri pentru 
desemnarea cafn[Ț!pișlor individuali de 
tenis ai jî.P. Romîne au luat sfîrșit. 
Campionii celor cinci probe sînt acum 
cunoscuți, iar pe tabloul de onoare fi
gurează de data aceasta două nume 
noi: Ion Țiriac și Julieta Namian, ele
mente tinere cu frumoase posibilități. 
Cum ediția actuală a campionatului 
republican de tenis și mai cu seamă 
întrecerile finale au suscitat prin re
zultatele înregistrate o serie de -co
mentarii, vom face și noi cîteva în
semnări.

e După mulți ani, avem azi un nou 
campion de tenis, un jucător tînăr și 
talentat, cu reale perspective de pro
gres, Ion Țiriac s-a dovedit și la 
Cluj, în semifinala cu Marin Vizirii — 
tinde a jucat splendid în primele două 
seturi —, ca și în finala cu Gheor- 
ghe Viziru, că arc mări resurse pentru 
a deveni un jucător cu renume nu 
numai la noi în țară, ci și peste 
hotare. Marele merit al noului nostru 
campion este că în partida finală, deși' 
condus la scor și dominat categoric 
în prima parte a jocului de Gheor- 
ghe Vizirii, el nu s-a descurajat, ci 
dimpotrivă a continuat în ritm cres- 
cînd să acționeze dezlănțuit în atac 
cu lovituri puternice din serviciu, din 
fundul terenului și de la plasă, ară- 
tînd o vitalitate neobișnuită. Dîrz, 
calm și mereu în mișcare, Ion Țiriac 
a pus din ce în ce stăpînire pe joc, 
a avut inițiativa, folosind orice gre
șeală sau moment de slăbiciune a 
fostului campion. Deși învingător, Ion 
Țiriac nu este încă superior lui Gh. 
Viziru, dar el va putea să-l depă
șească și tehnic și tactic (este și mult

Campionate! masculin a! categoriei A la handbal devine pasionant
In campionatul feminin, echipele bucureștene continuă urmărirea lideruiui: C.S. Tg. Mureș

Au trecut patru etape și nu a mai 
tămas nici o echipă neînvinsă în cam
pionatul categoriei A — masculin — 
de handbal. Acest lucru este explicabil 
dacă ținem seama de valoarea sensibil 
egală a tuturor echipelor participante 
la această întrecere, fapt care promite 
iubitorilor acestui sport, una din dis
putele cele mai pasionante. In acest 
sens, este semnificativ faptul că după 
etapa de duminică toate echipele sînt 
înșirate în clasament pe distanța a 
numai 4 puncte!

Cele măi interesante partide desfă
șurate în această etapă au fost fără 
îndoială cele programate în Capitală. 
Sîmbătă, Dinamo București în accen
tuată revenire de formă a întrecut pu
ternica formație militară bucureșteană. 
Dinamoviștii au acționat simplu și de
cis în atac, speculând orice greșeală a 
apărării adverse care a dovedit multă 
nesiguranță. Apărarea ,,om la om" a 
campionilor în frunte cu Covaci, Bădu- 
lescu și Păunescu a funcționat de. ase
menea foarte bine, obligînd , înaintarea 
militară să șuteze mai mult de la dis
tanță, lapt care a redus simțitor po
tențialul acesteia. De altfel înaintașii 
de la C.C.A. și în special Nodea, Jo- 
chman și Barabaș au jucat sub valoa 
rea lor obișnuită- mai ales în repriza 
secundă — cîild dinamoviștii au luat 
un avantaj substanțial — în care timp 
de 26 minute (!) nu au marcat nici 
un gol. In plus ei au ratat și 3 lovituri 
de la 14 m prin Nodea (2) și 
Bulgaru.

După cum arătam în cronica noastră 
de ieri, două rezultate surprinzătoare 
am înregistrat în partidele Rapid— 
C.S.M. Reșița și Voința Sibiu—Chimia 
Făgăraș, rezultate care au influențat 

lorii) și Luschitig Oskar. Este demn 
de reținut că antrenorii germanii au 
reușit să tragă învățăminte din în- 
frîngerea suferită la Tg. Mureș și în 
meciul de la București s-au prezen
tat mult mai bine din punct de vede
re tactic, lucru pe* care antrenorii 
noștri nu au reușit să-l realizeze și 
nu a lipsit mult să fim chiar învinși. 
Introducerea la categoriile de 62 și 67 
kg a lui Alexandru Radu și a lui Ha- 
ralambie Mavridis în ultimul meci s-a 
dovedit total neinspirată, ambii pre- 
zentîndu-se neașteptat de slab.

Ca o concluzie a acestei confrun
tări internaționale, trebuie să spunem 
că totuși am făcut un pas înainte în 
ceea ce privește comportarea noastră 
internațională, dar m'ai avem foarte 
mult de lucrat din punct de vedere 
tehnic. Acest lucru necesită, desigur, 
mu't timp și multă preocupare din 
partea antrenorilor și specialiștilor în 
lupte libere, dar roadele nu vor în- 
tîrzia să se arate.

OTTO BENKO

iim
mai tînăr) dacă va continua să se 
pregătească cu aceeași seriozitate ca și 
pînă acum, dacă va renunța pe viitor 
la unele manifestări vedetiste, la unele 
aere de înfumurare. Succesul său me
ritat de la Cluj trebuie să-l îndemne 
la o muncă mai intensă, metodică.

• Faptul că maestrul sportului 
Gh. Viziru nu a reușit pînă la. urmă 
să-și înscrie numele pentru a zecea 
oară pe tabela campionilor de sim
plu ai țării, constituie fără îndoială 
un motiv de amărăciune fp.ntru el. 
Mai ales că pînă la un anumit., mo
ment (2—0 la seturi, 4—2 și 40—30 
în setul III) el nu lăsase nici o spe
ranță nici lui Țiriac și nici supprteri 
lor acestuia. Pînă alunei, Gheorghe 
Viziru jucase admirabil, venind de
seori la fileu, pasîndu-și cu regulari
tate adversarul, într-un cuvînt, a di
rijat mingile cu siguranță și măiestrie. 
Dar, așa cum se întâmplă deseori cu 
aoei sportivi cărora le reușește uneori 
totul, și Gh. Viziru a crezut că a 
cîștigat de acum și a început să se 
joace. Așa se explică faptul că la 
scorul de 4—2 și 40—30 în setul III, 
cînd avea o minge foarte favorabilă 
cu care putea să-l paseze cu ușurință 
pe Țiriac și deci să facă 5—2, Gh. 
Viziru a dat un lob în racheta adver
sarului care fără să se aștepte prea 
mult invitat a făcut punct și a luat 
apoi trei „gheme" la rînd. Slăbind 
treptat ritmul și atacînd din ce în 
ce mai rar. Gh. Viziru a cedat vizi
bil terenul și inițiativa a fost prelua
tă de Țiriac. Cu această învățătură 
— de a nti-și mai permite niciodată 
desconsiderarea adversarilor — spe
răm că Gh. Viziru va continua să fie 

serios ordinea primelor echipe în clasa
ment. In primul joc, echipa reșițeană — 
fostul lider — a deziluzionat. Apărarea 
nu a reușit să contracareze blocajele 
bune ale biicureștenilor și în plus 
nu a putut să anihileze pe cel mai pe
riculos atacant rapidist Constanti- 
nescu, care se dovedise încă de Ia în
ceputul jocului înlr-o vervă deosebită 
de joc Prin victoria obținută la Sibiu

(Foto: V. Bageac)

(a doua în deplasare). Chimia Făgă
raș a dovedit că rezultatele sale an
terioare nu sînt întîmplătoare și că 
ea este un serios pretendent la imul 
din primele locuri. Făgărășenii, cu 
o formație mult schimbată în bine 
față de anul trecut, au jucat de 
la o etapă la alta din ce în ce 
mai bine, obținînd trei victorii con 
secutive. Punctul forte al echipei este 
atacul în care Martini, Schneider, 
Tischler și Bînda sînt cei mai buni.

Si campionatul feminin a produs du
minică o surpriză: meciul nul de la Tg. 
Murei;. întâlnind in Tractorul Or, Sta
lin o formație care nu realizase în cele 
trei jocuri anterioare nici un punct, ju-

Concurs de orientare turistică 
„Cupa 500 ani“

Duminică dimineața pe străzile orașului 
București s-a desfășurat un interesant con
curs de orientare turistică organizat în cin
stea celei de a 500-a aniversări a orașului 
București, de consiliul raional U.C.F.S. Tudor 
Viadimirescu, prin comisia dc turism, «CUPA 
500 ANI“, cu care a fost dotat concursul, 
a revenit echipei raionului Tudor Viadimi
rescu IV (Dan Alexandru, Andrei Alexandru, 
Lucia Gherasim și Constanța Leaotă). Pe lo
cul II echipa raionului Stalin (III), iar pe 
locul III echipa raionului l Mai. La băieți 

și în viitor același jucător de bază 
al țării noastre, care a reprezen
tat-o cu cinste în atîtea și atîtea 
competiții internaționale.

• Un succes deosebit a obținut ju- 
cătoarea Julieta Namian, care a cu
cerit trei titluri (la simplu, la dublu 
femei împreună cu Eva Stăncescu și 
la dublu mixt alături de Cristea Cara- 
lulis). Ea a reușit acest tur de forță 
datorită unei pregătiri fizice, tehnice 
și tactice superioare adversarelor sale. 
In ceea ce privește jocul*propriu-zis, 
campioana noastră are posibilități e- 
vidente de îmbunătățire dar ea tre
buie să fie mai curajoasă, să aibă 
mai multă inițiativă, să atace. Este 
de dorit ca cele trei titluri cîștigate 
să constituie pentru ea un imbold în 
această direcție, pentru că altfel nu 
poate aspira la rezultate de valoare 
internațională.

• Titlul republican la dublu bărbați 
a revenit din nou fraților Gheorghe 
și Marin Viziru, singurii care de altfel 
se și antrenează special și pentru a- 
ceastă probă. In rest, cupluri consti
tuite adhoc care nu puteau emite 
pretenții. De aceea considerăm ca foar
te nimerită măsura luată după acest 
campionat, de secretarul general al 
F.R.T. tov. Gr. Arjoca împreună cu 
antrenorii aflați, zilele trecute la Cluj, 
de a forma o serie de perechi de se
niori, senioare, juniori, junioare și 
mixt care se vor antrena și juca obli
gatoriu în viitoarele concursuri. Pri
mele meciuri de verificare se vor des
fășura în curînd. Poate că în acest fel 
vom avea și noi peste cîtva timpi o 
serie de cupluri valoroase, bine sudate.

CONSTANTIN COMARNISCHI

cătoarele de la C.S. Tg. Mureș nu att 
luat jocul în serios, trezindu-se chiar 
conduse la pauză cu 2-1. Mureșencele au 
trebuit să depună eforturi serioase în- 
repriza secundă pentru a putea obține 
un rezultat egal (4-4). Cele trei echipe 
bucureștene, în special Știința și Ceta
tea Bucur, att obținut în această etapă 
victorii clare care le mențin în ime
diata apropiere, a liderului (la un sin
gur punct). In aceeași situație se află 
și Știința Timișoara care confirmînd 
victoria obținută în etapa trecuta în 
fața echipei bucureștene Cetatea Bucur 
a întrecut clar în derbiul timișorean, 
formația Constructorul.

A. VASILIU

lată cum arată cele două clasa
mente :

MASCULIN

1. Chimia Făgăraș 4 3 0 I 50;48 6
2. c.srM. Reșița 4 8 0 1 52:45 6
8. Rapid Buc. 4 2 1 1 42:38 5
4. Dinamo Or. Stalin 4 £ 1 1 53:50 5
5. Dinamo Buc. 4. 1 2 1 43:39 4
6. CCA. 4 2 0 2 44:46 4
7. C.S.M.S . Iași 4 1 2 1 40:46 4
8. Victoria limbolia 4 1 0 3 43:42 2
9. Tehnometal Timișoara ‘ 4 1 0 3 45:51 2

10. Voința Sibiu 4 1 0 8 35:47 2

FEMININ

1. c. s. Tg. Mureș 4 3 1 0 22:11 7
2. Știința Buc. 4 3 0 1 80:12 6
8. Cetatea Bucur 4 3 0 1 28:12 6
4. Rapid Buc. 4 3 0 1 24:15 6
5. Știința Timișoara 4 3 0 1 10:11 fi
6. Steaua roșie Sibiu 4 2 0 2 22:16 4
7. Constructorul Timișoara 4 1 0 8 5:13 2
8. Record Mediaș 4 1 0 3 11:2* 2
9. Tractorul Or. Stalin 4 0 l 3 15:22 1

10. C.S.M. Reșița 4 0 0 4 8:35 O

In categoria B, situația a rămas neschim
bată în fruntea clasamentelor celor două serii, 
echipele fruntașe Știința Timișoara, Voința 
Sighișoara (în seria I) și C.S.A. Marina Con
stanța. Dinamo Bacău (|n seria a II-a) obți
nînd noi victorii. Iată de altfel rezultatei® 
înregistrate în această etapă : Seria l; Stă
ruința Odorhei—Dinamo Tg. Mureș 15—ÎS 
(9—8); I. C. Arad—Voința Sighișoara 14— 
(8—8); Flamura roșie Agnita—Textila Cisnă- 
dic 10—15 (3—8); Știința Timișoara—Știința 
Petroșani 19—3 (8—2); Seria a Il-a : Recolta 
Hălchiu—Petrolul Plocști 7—9 (3—4); Dinamo 
Bacău—Știința Galați 13—9 (6—6); Știința 
Buc.—Petrolul Teleajen 12—10 (5—5); C.S. A. 
Marina Constanța—Victoria Buzău 16—10
(5-5).

pe primul loc: echipa raionului T. Viadimi
rescu II (Titus Guran, Nicolae Șandru); 2. 
Regiunea București; 3—4. Raionul 1 Mai șt 
Raionul Grivița Roșie II. La fete: 1. Raionul 
Stalin I (Georgeta Liță și Fiorica Manea);
2. Raionul T. Viadimirescu IV; 8. Raionul 
Stalin III.
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Pcpracntalirclc B. P, Pominc au ciștigat Jocurlli
Din prima încercare, lolanda Balaș 
a stabilit un nou record mondial!

Ziua de ieri ne-a adus împlinirea 
atîtor și atîtor speranțe puse de-a 
lungul întregului an într-un nou re
cord mondial al Iolandei Balaș. înăl
țimea de 1,84 m pe care a asaltat-o 
de atîtea ori în acest sezon, la Pekin 
și la Torino, la Șanhai și la Varșo
via, la Moscova și la Budapesta, la 
Tiențin și la București a fost — în 
sfîrșit — cucerită de excepționala 
noastră atletă Iolanda Balaș 1 — 1,84 
m: nou record al lumii, nou record 
al Europei, nou record al Jocurilor 
Balcanice, nou record al R.P. Romîne, 
nou record al stadionului Republicii.

Bravo, din toată inima, bravo Ioli, 
pentru acest splendid buchet de suc
cese I

întrecerea săritoarelor în înălțime 
s-a desfășurat — de fapt — numai 
pentru locul doi, deoarece primul loc 
era cum s-ar spune, „acontat" de Io
landa încă înainte de începerea con
cursului. Atunci cînd majoritatea con
curentelor își făceau ultimele încer
cări la înălțimi care pentru majorita
tea dintre ele reprezentau plafonul 
maxim, Iolanda a intrat în concurs. 
1,61 m... 1,66 m... 1,70 m... 1,77 m... 
1,81 m... Toate aceste înălțimi trecute 
din prima încercare. Apoi, arbitrii pro
bei au urcat ștacheta la 1,84 m.

Un elan viguros, o bătaie puternică 
și Iolanda a trecut peste ștachetă 
care a rămas cuminte sus, pe supor- 
ții săi I...

REZULTATE TEHNICE: 1. 1OLAN- 
DA BALAȘ (R) 1,84 m — nou record 
mondial, campioană balcanică; 2. Olga 
Gere (I) 1,64 m — record egalat;
3. Ana Ruseva (B) 1,61 m; 4. Eva 
Mayer (R) 1,58 m; 5. Ljerka Jug (I) 
1,54 m; 6. Canei Konvur (T) 1,50 m;
7. Dana lorgova (B) 1,40 rn.

PUNCTAJ PE ȚARI: R.P. Romînă 
9 p; Iugoslavia 7 p; Bulgaria 4 p: 
Turcia 1 p.

O nouă și splendidă victorie 
a fondișîilor noștri lB 5000 m!

Ne întrebam, la fel ca și miile de 
spectatori, înaintea startului în cursa 
de 5000 m: oare vor trece alergătorii 
noștri de fond cu succes și acest ul
tim examen din cadrul celei de a 
XVllI-a Balcaniade? Lupta se anunța 
extrem de . echilibrată și îndirjită.

Rezultatele anterioare din acest 
sezon ale celor 10 alergători erau a- 
propiâte, iar programarea cursei în 
ultima zi, cînd punctele erau mai pre
țioase ca oricînd fiecărei echipe, îi 
sporea importanța. Două treimi din 
distanță, plutonul a alergat compact, 
la conducere trecînd pe rînd Papa- 
vasiliu, Mugosa, Vucikov, Ivanovici, 
Onel. Cu 4 ture înainte de sosire, 
concurentul- turc Saban încearcă o 
„evadare", Grecescu și Barabas îi 
servesc prompt replica, trccînd ei pe 
pr-imul plan. Dar cei 10 atleți sînt 
încă împreună’. Practic, ori care din
tre ei poate cîștigă cursa. Situația 
este identică și cu trei și cu două ture 
înainte de terminarea întrecerii. Se 
apropie ultimul tur. Barabas și 
Grecescu, mereu alături, sînt încura
jați frenetic de zecile de mii de spec
tatori. Cu siguranță că pregătesc ei 
ceva. Și, într-adevăr, la 650 m înainte 
de sosire, Barabas întinde pasul și 
se detașează de pluton. Țîșnește și 
Grecescu. Acesta este momentul pe 
care spectatorii îl așteptau cu atîta 
nerăbdare I Mugosa este la 5 metri 
în urma lui Grecescu. El face efor
turi intense pentru a-i ajunge pe ro
mîni, dar nu reușește. La intrarea 
în ultimul tur de pistă, Barabas este 
primul, urmat de Grecescu la 2 m. 
Apoi, la 5-6 m Velisa Mugosa, urmat 
la intervale mici de Papavasiliu, Ci
nei, Peev. Metru cu metru, avantajul 
alergătorilor romîni sporește. Bara
bas este încă în frunte, dar pe ul
tima sută de metri sprintul renumit 
al lui Grecescu își spune cuvîntul. Re
cordmanul țării cîștigă al do lea titlu 
de campion la cea de a XVlIl-a ediție. 
Barabas termină pe locul doi, dar, 
de ne-ar fi stat în putință, l-am fi 
declarat și pe el campion balcanic; 
atît de frumoasă a fost comportarea 
lui în această cursă 1 In felul acesta, 
semi-fondiștii și fondiștii romîni și-au 

încheiat probele cu un bilanț excepțio
nal: trei duble victorii (1500 m, 5000 
m, 10.000 m) și locurile 1 și III la 
800 m.

REZULTATE TEHNICE: 1. CON
STANTIN GRECESCU (R) 14:29,8— 
campion balcanic; 2. Andrei Barabas 
(R) 14:32,8; 3. G. Papavasiliu (G) 
14:33,4; 4. V. Mugosa'(I) 14:35,4;
5. Onel (T) 14:36,0; 6. I. Peev (B) 
14:36,8; 7. C. Hiotis (G) 14:42,4; 8.
I. Ivanovici (I) 14:46,4- 9. S. Saban 
(T) 14:50,4; 10. D. Vucikov (B)
14:51,4.

Punctaj pe țări: R.P. Romînă lip; 
Grecia 4 p; Iugoslavia 3 p; Turcia 2 
p ; R.P. Bulgaria 1 p.

O frumoasă victorie a lui Artarski 
la aruncarea discului

Chiar de la primele aruncări, în
trecerea discobolilor promitea o lup
tă pasionantă, care nu putea să nu 
se încheie cu rezultate de valoare.

TODOR ARTARSKI

Discul cădea cu regularitate mult 
dincolo de linia albă care marca 50 
de metri.

La început a condus Kounadis. 
Reușind la prima aruncare o bună 
performanță (52,03 ni.) el. părea de
cis să-și recîștige titlul de campion 
balcanic cucerit în 1957 la Atena și 
pierdut anul trecut la Sofia, în fa
voarea atletului bulgar Artarski. A- 
cesta din urmă 'era și el pus pe... 
fapte mari. Intr-adevăr, la a treia 
aruncare, discul pornit din inîna ma
sivului atlet bulgar a zburat lung, 
aterizînd tocmai la distanța de 54,61 
m., cifră care reprezintă un nou re
cord balcanic și un nou record al 
R. P. Bulgaria. Cu toate eforturile 
lui Kounadis performanța lui Artar
ski a rămas „în picioare", astfel că 
el și-a păstrat titlul ce campion bal
canic.

REZULTATE TEHNICE: 1. TODOR 
ARTARSKI (B) 54,61 m. (50,62 m. 
— 52,04 m. — 54,61 m — d — 53,53 
m. — 52,00 mj — campion balca
nic, nou record balcanic, nou record 
al R. P. Bulgaria ; 2. Antonios
Kounadis (G) 53,86 m. ; 3. Dako Ra- 
dosievici (1) 52,55 m. ; 4. Djordje
Rakici (I) 51,34 ni. ; 5. Virgil Mano- 
lesctt (R) 48,46 m.; 6. Gheorghi Da- 
mianov (B) 47,54 m; 7. Dimitrios
Karaflas (G) 46,58 m.; 8. Romeo 
Coveianu (R) 46,02 m.

PUNCTAJUL PE ȚARI : R. P. 
Bulgaria 7 p ; Iugoslavia 7 p ; Gre
cia 5 p; R. P. Romînă 2 p.

La 400 m. plat bărbați un învingător 
scontat: Snajder

Confirmînd pronosticurile, atletul 
iugoslav Viktor Snajder a cucerit pri
mul loc în finala cursei de 400 m. 
plat. El s-a detașat de restul concu- 
renților la jumătatea cursei, după 

ce pînă atunci condusese colegul său 
de echipă Miloje Gruici. La ieșirea 
din ultima turnantă însă, reprezen
tantul nostru Traian Sudrigean for
țează, îi depășește pe ceilalți concu- 
renți și se apropie simțitor de Snaj
der. Cîteva clipe se părea că vom 
asista la o mare .surpriză. Dar, atle
tul iugoslav găsește resurse să re
ziste finișului puternic al lui Sudri
gean, care ocupă im exce’eht loc doi.. 
O puternică revenire are și atletul 
grec Syllis, care ii întrece pe linia 
de sosire pe Gruici.

REZULTATELE TEHNICE: 1. VIK
TOR SNAJDER (I) 47,6 sec. •—cam
pion balcanic; 2. Traian Sudrigean 
(R) 48,0 sec.; 3. Vasilios Syllis (G)
48.2 sec.; 4. .Miloje Gruici (I) 483 
sec.; 5. Constantinos Morayemos (G)
48.3 sec.; 6. Fahir Ozgudea (T) 49,4 
sec.

PUNCTAJUL PE ȚARI : Iugoslavia 
9 p.; Grecia 6 p.; R.P. Romînă 5 p.; 
Turcia 1 p.

Gurguținov cîști gător la triplu, 
dar nu fără emoții

Pronosticul lui Luben Gurgusinov 
s-a adeverit aproape în întregime: 
campionul de anul trecut și-a păstrat 
titlul, dar în loc de 15,60 m a reușit 
doar 15,55. Totuși, n-a fost un con
curs ușor pentru Gurgusinov. Sorin 
Ioan a realizat 15,43 m (la 4 cm de 
recordul țării) și n-a lipsit mult să 
reediteze succesul din 1956, de la Bel
grad. Exceptindu-i pe primii trei cla
sați, celelalte rezultate sînt modes
te. O mențiune totuși, pentru cel de 
al doilea reprezentant a* nostru, Ni- 
colae Mărășescu,; care a reușit să se 
califice în finală.

REZULTATE TEHNICE: 1. LUBEN 
GURGUȘINOV (B) 15,55 m (15,07; 
t5,30; 15,55; d; d; renunță) campion 
balcanic; 2. Sorin Ioan (R) 15,43 m 
(15,01; 15,33; 15,43; 15,23; 15,30;
15,14); 3. D. Patarinski (B) 15,17 m;
4. R. Jocici (1) 14,93 m ; 5. K. Sfi- 
kas (G) 14,71 m; 6. N. Mărășescu 
(R) 14,60 m ; 7. Turgay (T) 14,59 m;
8. V. Sakellarikis <G) 14,48 m; 9.
5. Stanisici (I) 14,38 m; 10. Ildiray 
(T) 14,37 m.

Punctaj pe țări: R. P. Bulgaria 
10 p; R. P. Romînă 6 p; Iugoslavia 
3 p ; Grecia 2 p.

Sosire strînsă la 80 m garduri

Așa cum ne-am așteptat, cîștigă- 
toarea cursei de 80 m.g. a fost decisă 
în urma unui „duel" de toată fru
musețea între deținătoarea titlului, 
Snejana Kerkova și Draga Stamejcici. 
Startul s-a repetat,, deoarece Kerkova 
a plecat mai devreme din gropi. A 
doua oară se pleacă însă corect. Ker
kova a condus pînă la ultimul gard pe 
care, neieșindu-i bine pașii, îl do
boară, pierzînd astfel acea fracțiune 
de secundă (imperceptibilă chiar cro- 
nometrelor în schimb relevată de fo
tografia „Telesid") care au separat-o 
în clasament de Stamejcici. In lupta 
pentru locul Ill, Milka Babovici a 

Peste prunul gard in cursa de 80 m g

întrecut-o de puțin pe Aurelia Sîrbu.
REZULTATE TEHNICE: 1. DRAGA 

STAMEJCICI (I) 11,4—campioană bal
canică ; 2. Snejana Kerkova (B) 11,4 
3. Milka Babovici (I) 11,7; 4. Au
relia Sîrbu (R) 11,8; 5. Penka Kiri
lova (B) 12,0; 6. Florentina Stanuc 
(R) 12,2.

PUNCTAJ PE ȚARI: Iugoslavia 10 
p; R.P. Bulgaria 7 p; R.P. Romînă 
4 p.

Marfa Diți și-a păstrat titlul de 
campioană balcanică la aruncarea 

suliței

întrecerea stilițașelor a debutat cu 
o frumoasă surpriză pentru noi • llona 
Mikloș a rșușit chiar din prima arun
care să-și corecteze cea mai bună per- 
formință din acest an, realizînd 
46,95 m. Pe de altă parte. însă, re
cordmani țării noastre și campioana 
balcanică AV rin Diți a depășit pri
mele două aruncări, ceea ce ne-a fă
cut să urmărim cu îngrijorare a treia 
încercare. De această dată, ea nu a 
mai depășit și sulița s-a înfipt aproape 
de linia de 50 m. Pestb cîteva clipe 
arbitrii anunțau cifra : 48,98 m. Cu 
aceasta Maria Diți a preluat condu
cerea. Nu peste mult timp, la a patra 
aruncare, ea reușește 51,23 m. cifră 
cu care cîștigă. pentru a treia oară 
titlul de campioană balcanică.

Pentru locurile 2 și 3 lupta s-a dat 
între llona Mikloș și atleta bulgară 
Ivanka Ivanova. Du>pă cum arătam 
mai înainte, reprezentanta noastră a 
reușit chiar de la prima aruncare un 
rezultat bun : 46,95 m. In continuare 
însă, ea nu mai aruncă cu aceeași si
guranță și depășește de trei ori. In 
acest timp, Ivanka Ivanova s-a apro
piat simțitor realizînd la a patra arun
care 46,30 m. In finalul întrecerii nici 
atleta bulgară nu se mai regăsește, 
astfel îneît llona Mikloș ocupă locul 
al doilea.

REZULTATE TEHNICE: 1. MARIA 
DIȚI (R) 51,23 m. (D — D — 48,98 
m. — 51,23 m. — 46,30 m. — 
46,70 m) —- campioană balcanică)
2. llona Mikloș (R) 46,95 m.; 3. Ivan
ka Ivanova (B) 46,30 m.; 4. Margarita 
Baltakova (B) 43,93 m.; 5. Katica 
Kosca (I) 43,00 m.; 6. Cveta Perovici 
(I) 40,03 m.

PUNCTAJUL PE ȚARI: R. P. Ro
mînă 11 p.; R. P. Bulgaria 7 p.; Iu
goslavia 3 p.

Stanko Larger pentru a 7-a cară 
campion balcanic la 110 m g

Nici înainte și nici în timpul cursei 
n-a existat’ vreun dubiu asupra în
vingătorului de la 110 m garduri. 
Stanko Lorger a luat conducerea 
după al doilea gard și a cîștigat 
detașat, cu un excelent rezultat: 14,1 
sec (record al Stadionului). Al doi
lea, conform așteptărilor, Giorgios 
Alarsellos. In continuare, sosirea a 

fost foarte strînsă. Egal cu Pe 
sici pînă la gardul 10, Ardelean 
reușit totuși să-l învingă pe uit 
metri, obținînd un remarcabil 
III. Bună a fost și comportarea 
Mircea Ursac, care l-a învins pe 
cordrnanul bulgar Kaburov.

REZULTATE TEHNICE: 1. ST 
KO LORGER (I) 14,1 sec — c 
pion balcanic; 2. G. Marsellos 
14,5 sec; 3. T, Ardeleanu (R) 
sec; 4. M. Petrusici (I) 14,6 .-
5. M. Ursac (R) 14,7 sec; 6. 
Kaburov (B) 14,9 sec.

Punctaj pe țări: Iugoslavia 9 
R. P. Romînă 6 p ; Grecia 5 p ; 
Bulgaria 1 p.

Nikos Georgopoulos cîștigă 
cel de al treilea titlu

Deși cu 6 alergători la start, 
nala cursei de 200 m s-a alergat 
fapt, în... 3. Intr-adevăr, Ilie Si 
care prin prizina comportării din 
rii ar li putut emite pretenții la 
loc bun (de altfel, la Sofia. ’ 
clasat pe locul 2 în această 
a trebuit să facă un simplu a<-J 
prezență.: accidentat în ajun, e’ 
prezentat la start numai pentri 
nu priva echipa de un punct. Pf 
altă parte, iugoslavii Snajder și < 
jici, care numai peste 5 minute 
veau să fie chemați la starful 1 
lei de 400 ni, în care își puneau : 
mai mari speranțe, au folosit fi 
de la 200 m doar ca o încălzire, 
acest fel, cursa n-a pus nici o 
blemă lui Georgopoulos, înving 
detașat. Pentru locul doi s-a d: 
luptă strînsă între Kormalis și ) 
che. Alergătorul nostru a condu: 
prima parte, apoi pe â doua ji 
late a fost depășit și, cu tot fii 
puternic, n-a mai putut cuceri 
doi.

REZULTATE TEHNICE: 1
KOS GEORGOPOULOS (G) 
sec. — campion balcanic; 2. L. 
malis ,(G) 22,0 sec; 3. Grigore 
che (R) 22,0 sec; 4. Al. Cirujici 
23,9 sec • 5. V. Snajder (1) S'1 '
6. Ilie Savel (R) 24,4 sec.

Punctaj pe țări : Grecia 11 
R. P. Romînă 5 p; Iugoslavia 5

Prima campioană balcanică la 
m femei: atleta iugoslavă Sla

Figtirînd pentru prima oară în 
gramul Jocurilor Balcanice, curs; 
400 m. femei, a oferit spectatorii 
dispută dîrză, plină de neprevăzt 
care învingătogrea s-a conturat 
pe ultimii metri. De la plecare 
ușor avantaj are reprezentanta no 
Florica Grecescu. Apoi, prin faț; 
bunei a Il-a atleta iugoslavă Sla 
forțează și la intrarea în ultima 
nantă conduce. Cînd cele șase 
curente intră în linie dreaptă 
rîndul atletei bulgare Isaeva să 
conducerea. Ea este urmată de r 
zentanta noastră Alarilis Cuțui. U 
50 de metri ai "cursei sînt însă 
rîtori. S’lamnik are o puternică 
nire, le depășește pe rînd pe Cuț 
Isaeva șî trece prima linia de 
sire. La fel de puternic a fost și 
șui lui Florica Grecescu, dar ea 
mai putut s-o „prindă" decît pe 
rilis Cuțui.

REZULTATE TEHNICE: 1. A 
SLAMNIK (I) 57,4 sec. — record 
canic stabilit, nou record al Iug 
viei; 2. Tvetana Isaeva (B) 57,6
3. Florica Grecescu (R) 58,0 sei 
Marilis Cuțui (R) 58,5 sec.; 5. C 
Ilieva (B) 58,9 sec.; 6. Milika R; 
(I) 59.7 sec.

PUNCTAJUL PE ȚARI: lugos 
7 p.; R. P. Bulgaria 7 p.; R. P. 
mînă 7 p.

Draga Stamejcici pentru a t 
cară campioană

Așa cum era și de așteptat, ’ 
ria în proba de pentatlon a reven 
celentei atlete iugoslave Draga St 
cici, care conducea cu autoritate 
prima zi a întrecerilor. Disputați 
dimineață ultimele două probe 
pentatlonului nu au mai adus 
modificări în clasament. hm, 
este de semnalat faptul că reușin



foarte bune în cursa de 80 
,8 sec.) și în proba de sări- 
lungime (5,40 m.) atieta bul- 
îka Kirilova și-a depășit prin- 
dversară, atleta iugoslavă 
kerjanec, ocupînd în clasa- 
inal locul al treilea
LTATELE TEHNICE: 1.
STAMJECICI (I) 4353 p. —

>rd balcanic — (80 m.g. — 
lungime — 5,51 m.); 2.

Sirbu (R) 4,121 p. (11,6 sec. 
m); 3. Penka Kirilova (B)

(11,8 sec. — 5,40 m.); 4. 
erjanec (I) 3.929 p. (12,4
5,10 ni.); 5. Eda Knall (R)

(12,1 sec. — 5,48 m.); 6,
Vasilieva (B) 3.667 p. (12,6

4,69 in.).
ijul pe țări: Iugoslavia 9 p.; 
’oniînă 7 p.i R. P. Bulgaria

Giorgios Roubanis în timpul elanu'ui Ia una clin primele sărituri 
ale probei de ieri

i Skrinjar pentru a cincea 
non balcanic la maraton

probă a maratonului a fost 
ă — așa cum era și de aș- 
- de „cuplul" iugoslav Skrin- 
janovici. Pe prima parte a 
pînă aproape de kilometrul 5, 
:ea grupului de alergători se 
oncurentul turc Topsakal, care 
nat la o mică distanță de 
, Stojanovici și Voicu Toma. 
'țiva kilometri cei trei concu-

9 Skrinjar termină învingător 
maratonul

ajung pe Topsakal și un timp 
celor patru se menține corn- 

,a 15 km. de la plecare, Voi- 
îa rămîne, astfel încît în frun- 
)flă doar trei concurenți : iu-

Skrinjar și Stojanovici și 
irul turc Topsakal. Situația se 
: neschimbată pînă la cîțiva 
i după punctul de întoarcere, 

i doi concurenți iugoslavi for- 
și se distanțează. Pe ultima 

cursei ei își măresc avansul 
od simțitor. Intre timp, 
Toma își revine și cu cîțiva 
i înainte de sosire îl ajunge 

sakal, pe care apoi îl și depă- 
Sînd nu mai rămăseseră de- 
kilometri pînă la linia de so- 
krinjar îl „părăsește" pe co- 
ău de echipă și se distanțează, 
primul linia de sosire.

/ETATE TEHNICE: 1. FRAN 
(RINJAR (I) 2 h 33:16,0 — 
1 balcanic; 2. Dobrivoje Sto- 
i (1) 2 h 34:14,4; 3. Voicu 
(R) 2 h 40:53,8 ; 4. Husevin 
al (T) 2 h 44:26,0; 5. Spiros

(O) 2 h 49:30,2; 6. Gheor- 
ncev (B) 2 h 50:07,0; 7. Slavi 
B) 2 h 50:32,0 ; 8. Dinu Cris 

) 2 h 55:54,0; 9. Ioanis Chri-
(G) 3 h 04:47,6.

CTAJUL PE ȚARI : Iugosla- 
p.; R. P. Romînă 4 p. ; Tur- 

p. • Grecia 2 p. ; R. P. Bulga- 
P-
1 de campion al țării noastre 
nit atletului Ion Pricop (Pro- 

care a parcurs distanta în 
5:48,6.

P"ubanis l-a învins greu 
pe Hrîstov

Proba de săritură cu prăjina a ți
nut mai mult și decit maratonul ! A 
început cu 5 minute după ora la care 
s-a dat startul la maraton și s-a în 
cheiat mult după- sosirea maratonis- 
tului iugoslav învingător. Și, ca întot
deauna, săritura cu prăjina a ținut 
permanent treaz interesul publicului. 
Lupta a fost pasionantă începînd mai 
ales de la 4,35 m, înălțime la care 
reprezentantul năstru Zoltan Szabo 
(care trecuse ușor la 4,30 m) a re
nunțat să sară. El a sărit însă 4,40 
m, din a treia încercare, fiind astfel 
la doi centimetri de recordul repu
blican, cifră cu care și-a asigurat 
locul 4 în clasament (la 4,45 a dobo- 
rît de trei ori, atît el cît și Hleba- 
rov, care însă trecuse înălțimea an
terioară din a doua încercare). Au 
rămas apoi în concurs Roubanis și 
Ilristov. După ce au trecut 4,45 ni, 
ștacheta a fost ridicată la 4,50 m. 
La această înălțime, Roubanis (care 
părea să aibă o formă slabă, deoa
rece doborîse cîteodată sau de două 
ori la înălțimile ’ anterioare) a avut 
o revenire care i-a adus locul întîi. 
El a sărit 4,50 m din prima încer
care. (Dacă sărea din a doua, lua 
locul doi, dacă nu reușea ocupa lo
cul al patrulea). Hristov sare și el 
această înălțime (nou record al țării 
sale), dar numai din a treia încer
care, pierzînd astfel de puțin titlul 
balcanic.

REZULTATE TEHNICE: 1. ROUBA
NIS (G) 4,50 in (record balcanic) 
— campion balcanic; 2. Hristov (B) 
1,50 m ; 3. Illebarov (B) 4,40 m ; 4. 

Szabo (R) 4,40 m; 5. Kusmanici (1) 
4,35 ni; 6. Efstatiadis (G) 4,30 m;
7. Lesek (I) 4,20 m; 8. Paul loan 
(R) 4,10 m.

Punctajul probei : R. P. Bulgaria 
9 p, Grecia 7 p, R. P. Romînă 3 p, 
Iugoslavia 2 p.

Echipa Iugoslaviei și-a recucerit 
titlul la ștafeta 4x400 m

Prin indisponibilitatea lui llie Sa- 
vel, șansele echipei noastre la ștafeta 
de 4x400 m s-au redus simțitor, in 
timp ce iugoslavii se prezentau la 
start cu o echipă alcătuită din trei 
specialiști ai distanței (Snajder, Gru- 
jici și Kovaci).și un sprinter — Da- 
nilovici —, noi aliniam o formație din 
care făceau parte doar doi „patru- 
sutiști" (Sudrigean și Enache) și 
doi... semi-fondiști (Mihaly și Va- 

moș). Echipa iugoslavă pornea deci 
cu un serios avantaj inițial. Totuși, 
desfășurarea ștafetei a arătat că e- 
chipa noastră în ciuda defecțiunilor 
putea da o replică serioasă formației 
favorite. Dar, pe cît de bine au a- 
lergat cei patru componenți, pe atît 
de defectuoase au fost schimburile, 
la care s-au pierdut — fără exagerare
— secunde întregi. Remarcabilă a 
fost în această întrecere comportarea 
formațiilor Greciei și Turciei, care 
au realizat noi recorduri naționale.

REZULTATE TEHNICE: 1. IUGO
SLAVIA (Danilovici, Kovaci, Grujici, 
Snajder) 3:13,0 — campioană balca
nică ; 2. R.P. Romînă (Enache, Va
mos, Mihaly, Sudrigean) 3:13,6; 3. 
Grecia (Tantis, Kormalis, Moraye- 
mos, Gecrgopoulos) 3:15,0; 4. Turcia 
(Dalklici, Yordanidis, Kocak, Ozgu- 
den) 3:18,7; 5. R.P. Bulgaria (Dincev, 
Alexsndrov, Bîcivarov, Saputigiev) 
3:22,1

PUNCTAJ PE ȚARI : Iugoslavia 12 
p; R. P. Romînă 10 p; Grecia 8 p; 
Turcia 6 p; R.P.. Bulgarii 4 p.

Două recorduri naționale 
la ștafeta 4x103 m femei

Echipa feminină de ștafetă 4 x 100 m. 
a Iugoslaviei a cîștigat această probă, 
datorită pe de o parte unei bune teh
nici a schimburilor, iar pe de altă 
parte, excelentei curse făcută în ca
drul ultimului schimb de Milka Babo- 
vici. Rezultatul obținut de atletele iu
goslave reprezintă un nou record al 
țării lor. O frumoasă comportare a 
avut și echipa R. P. Bulgariei, care a 
ocupat locul al Il-lea, cu un timp 
care reprezintă și el un nou record 
național.

Echipa noastră, deși se prezenta la 
start cu șanse serioase pentru a pu
tea ocupa cel puțin locul al 11-lea, n-a 
reușit acest lucru datorită schimburi
lor defectuoase. In acest sens, evi
dent a fost schimbul Maksai — Pe
trescu unde s-au pierdut zecimi de se
cundă prețioase.

REZULTATE TEHNICE: 1. IUGO 
SLAVIA (Olga Sikovec, Napa Simici, 
Anka Lubej, Milka Babovici) 47,4 sec.
— campioană balcanică; nou record 
al Iugoslaviei; 2. R. P. Bulgaria (Tve- 
tana Vasilieva, Snejana Kerkova, Tve- 
tanp Trifunova, lanka Tomova) 47,6 
sec. — nou record al R. P. Bulgaria; 
3. R. P. Romînă (Gabriela Luță, 
Crista Maksai, Ioana Petrescu, Aurelia 
Sirbu) 48,0 sec.

PUNCTAJUL PE ȚARI: Iugoslavia 
12 p.; R. P. Bulgaria 10 p; R. P. Ro
mînă 8 p.

Declarații...
CnEVA MINUTE DUPĂ RrCUPD ..

Pe IOLANDA BALAȘ trebuii 
pur și simplu... s-o ‘răp;m“din mijlo
ciii ,vî autori lor" de autografe. Nu-i 
vorbă că am așteptat totuși vr. un 
sfert de oră, timp în care proaspăta 
recordmană mondială semita mereu... 
ultimul carnet. Dar insfîrșit iată-ne in 
vestiar.

„Astăzi am fost foarte bine dispu
să, ne spuse loli. Aveam și motive. 
Echipa noastră mersese excepțional 
în primele două zile. Mă gîndeam me
reu că succesul colectiv mă obligă. Și 
doream nespus acest record, Sint feri
cită că l-am reușit, aducînrl încă un 
succes patriei noastre. AM-ar fi plă
cu și mai mult dacă obțineam recor
dul ieri, în ziua aniversării Bucu- 
reștiului. Dar cum proba a figurat 
astăzi pe program închin performanța 
mea sărbătoririi Capitalei noastre 
dragi".

Sîntem convinși însă că bucu- 
reștenii nu sînt... birocrați.

PURTĂTORUL CUNUNII DE LAURI...

...a /ost FRANJO SKRINJAR, elf- 
tigătorul maratonului. Atletul iugo- 
sh ? mi, părea de loc obosit după cei 
mai bine de 42 de kilometri pe care-i 
lăsase în urmă. Pe ultimii metri sprin- 
tas? cu o ușurință de vitezist. Vor
bii:.! despre cariera sa sportivă Skrin- 
jar ne-a relatat un fapt foarte inte
resam, probabil unic: campionul bal
canic a început atletismul direct ca 
rnwatonist. Practică sportul de 11 ani, 
ier acum are 40. A alergat 24 de ma- 
ratoane (cu cel de la București inclu
siv') și a cîștigat 18, fiind de 5 ori 
campion balcanic. Declarația sa a 
fost... telegrafică. Paradoxal, omul 
care aleargă cea mai lungă probă 
ne-a dat cea mai scurtă declarație I 

„Organizarea excelentă, atmosfera 
entuziastă, oraș și public minunat. Vă 
felicit și vă mulțumesc pentru toate..."

I-am mulțumit și noi urîndu-i noi 
succese. Apoi Skrinjar s-a îndreptat 
spre vestiar purtind cu grijă cununa 
de lauri, răsplata care se oferă în
vingătorului grelei alergări a mara
tonului.

TOTUL A FUNCȚIONAT CA UN 
CEASORNIC...

Cu KAREL KNEN1CKI, delegatul 
oficial al l.A.A.F. la ediția de la Bucu
rești a Jocurilor Balcanice, stătusem 
de vorbă și înaintea ■ începerii între
cerii. Am dorit, bineînțeles, să-i cu
noaștem părerea și la încheierea com
petiției.

„Âceste Jocuri Balcanice — ne-a 
declarat Knentcki — ocupă acum în 
Europa locul doi ca importanță, după 
campionatele europene. Ele au avut 

Primii trei clasați la 5.000 m: C. Grecescu, A. Barabas și 
G. Papavasiliu

darul să impulsioneze serios atletis
mul balcanic, care pînă nu de mult 
era deficitar. Urmărind îndeaproape 
întrecerile pot spune că mi-au lăsat 
o impresie deosebită.

Organizarea a fost la nivelul cel 
mai înalt. Nu mă miră deoarece cu
nosc capacitatea organizatorică a ro- 
mînilor. Ați acumulat experiența nece
sară de-a lungul celor 11 ediții ale 
campionatelor dv. internaționale. Cor
pul de arbitri și de oficiali s-a com
portat ireproșabil. Totul a funcționat 
cu precizia unui ceasornic.

Succesul romînilor este pe deplin 
meritat. Ați aliniat o echipă puterni
că, bine pregătită. In general perfor
manțele au fost de nivel mondial iar 
formidabilul record al Iolandei Balaș 
a încununat cum nu se poate mai 
bine aceste frumoase întreceri, dîn- 
du-le și mai multă strălucire. Plec de 
la București cu cele mai frumoase 
impresii și sint nespus de mulțumit

im presai...
că l.A.A.F. mi-a încredințat mie plă
cuta misiune de a urmări aceste 
jocuri".

SNEJANA KERKOVA
NU E SUPARATA...

De obicei, se iau declarații de la 
învingători. După finala probei de 80 
m. garduri, ne-am adresat insă aler
gătoarei clasate pe locul doi, tînăra 
atletă bulgară SNEJANA KERKOVA. 
Aceasta pentru că rezultatul ei ne o- 
ferea o interesantă curiozitate. Acum 
un an. la ediția de la Sofia a Balca
niadei, Kerkova a sosit tot în același 
timp cu iugoslava Draga Staniejcici, 
cronometrai a indicat pentru amin- 
două același timp dar... atunci, ordinea 
a fost inversă: 1. Kerkova, 2. Starnej- 
cici.

„Nu sînt invidioasă pe Draga — 
ne-a spus Snejana Kerkova, care își 
păstrase buna dispoziție. — Am ple
cat bine în cursă, am condus, dar ea 
m-a ajuns pe ultimii metri și m-a în
trecut cu... cîțiva centimetri. Advers- ra 
mea și-a luat revanșa, sîntem deci 
chit... Și, bineînțeles, rămînem bune 
prietene. Iar data viitoare — cine știe?
— poate că mai inversăm odată ordi
nea 1...

EDIȚIA A XVIII-a A 1 B. — 
UN MODEL 1

Are cuvtntul D. CARABATIS, con
ducătorul delegației de atleți greci la 
cea de a XV Ill-a ediție a J. B. :

„La încheierea Jocurilor, țin să ex
prim din partea tuturor membriior e- 
chipei Greciei mulțumirile noastre pen
tru excelentele condiții asigurate des
fășurării acestor tradiționale întreceri, 
care reunesc pe stadion pe sportivii 
țărilor balcanice. Federația romînă dc 
atletism merită sincere felicitări pen
tru modul exemplar în care a orga
nizat aceste întreceri. In același timp, 
forul dv. conducător a stabilit o ade
vărată performanță prin pregătirea 
excelentă a echipei Romîniei, cîștigă- 
toare a Balcaniadei. La rîndul nostru
— ca organizatori ai ediției viitoare a 
Jocurilor Balcanice, cu care prilej se 
va sărbători jubileul de 30 de ani — 
vom încerca, la Atena, să ne apro
piem de această excelentă organiz-re 
arătată aci, care este un adevă-ar 
model.

Totodată țin să împărtășesc impre
sia excelentă pe care mi-a lăsat-o ca
pitala țării dv. Orașul este frumos șl 
modern, iar oamenii extrem de ama
bili și ospitalieri.

Dorim ca și în viitor să ne întîlmin 
mereu în asemenea întreceri priete
nești pe stadion".

„OMUL DE TACTICA"
ANDREI BARABAS încheie Jocu

rile Balcanice cu două medalii de ar

gint. Și totuși el a adus mai mult 
echipei noastre decît cele 10 puncte, 
bilanțul cifric al locurilor ocupate. Ti- 
nărui atlet a jucat un rol de seamă 
in victoriile noastre atît în proba de 
1500 cît și în cea de 5000 metri. 
Spectatorii nu vor uita firește tactica 
excelentă impusă de concurența 'omîni 
pentru a-și asigura primele două 
locuri. Și de fiecare dată Andrei Ba
rabas a fost la înălțime. El l-a aju
tat la' momentul oportun pe Vamoș, a- 
nihilîtidu-l pe impetuosul Depastas și 
tot lui Barabas i se datorește intr-o 
bună măsură victoria lui Grecescu la 
5000. „Omul de tactică" și-a făcut pe 
deplin datoria. Aceasta se cheamă in
tr-adevăr dragoste și spirit de echipă...

T *
Materia’ele au fost redactate de:£

C. ANTONESCU, V. CH1OSE, l.t 
tMANOLIU, R. VOIA si R. Vl-f 
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„Recunoaștem că ar Ji trebuit 
să cîștigați cu 12-8“

UTU4I ITVTEA L& RUGBI
necorespunzătoare • Rezultate din

— ne-a declarat după maci Kulcsar Dezso, președintele comisiei 
de box a orașului Budapesta

La Budapesta, reprezentativa de 
box a țării noastre a trebuit să se 
mulțumească cu un rezultat de ega
litate, deși, după comportarea avută 
ue majoritatea boxerilor noștri, sco
rul general al întîlnirii de la Buda
pesta ne putea fi favorabil. Se cu
nosc cauzele care au dus la acel 
10—10 : Mihai Nicolau și Vasilc Ma
riuțan au fost învinși, nu de către 
adversarii lor, ci dc... arbitrul Vizy, 
care a condus lupta în ring dc așa 
manieră îneît s-a văzut limpede că 
a urmărit să deschidă drumul șpre 
un rezultat general de egalitate.

Imediat după terminarea ultimu
lui meci, primul care și-a manifes
tat dezacordul față dc modul în care 
s-a arbitrat a fost arbitrul 
Jan Veilecki 
ne-a declarat 
fi trebuit să 
romînilor. In 
lui Mariuțan 
Ea a fost făcută deoarece victoria 
rotnînului era iminentă".

Tehnicienii maghiari ca și presa 
care a apărut luni dimineață la Bu 
danesta recunosc, de asemenea, su
perioritatea echipei rornîne. „Nep 
.sport", de pildă, scria că „toți cei 
’prezenți la meci au fost surprinși 
pentru că rezultatul real trebuia să fie 
12 -8 în favoarea romînilor dar ar fi pu-

neutru 
(R. Cehoslovacă). El 

că >,rezultatul real ar 
fie 12—8 în favoarea 

orice caz, descalificarea 
este complet nejustă.

tut să fie chiar și 14-6 pentru oaspeți". 
De asemenea, Kulcsar Dezso, preșe
dintele comisiei de box a orașului 
Budapesta ne-a spus următoarele 
după meci : „Ați fost mai buni. Re
cunoaștem că ar fi trebuit să cîș- 
tigați cu 12—8. Aceasta nu s-a în- 
tim.pl at însă datorită arbitrului Vizy, 
care a părtinit vizibil, descalificîn- 
du-1 pe Mariuțan. Din echipa romînă 
mi-au plăcut cel mai mult Cismaș, 
Nicolau și Mihalic".

Iată deci opinii autorizate care 
confirmă că întîlnirea de la Buda
pesta trebuia să se termine cu vic
toria boxerilor romîni. Lăsînd însă 
la o parte aceste defecțiuni, întîlni
rea dintre pugiliștii romîni și ma
ghiari a constituit un prețios schimb 
de experiență între sportivii celor 
două țări prietene în vederea vii
toarelor confruntări internaționale — 
care ne așteaptă atît pe noi cît și 
pe boxerii maghiari — ce vor cui 
mina cu Jocurile Olimpice de 
Roma. Discuțiile care au avut 
luni dimineață la sediul Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport din Buda
pesta între tehnicienii romîni și ma
ghiari, au contribuit la elucidarea 
unor probleme de tehnică și de tac
tică, care, sperăm, vor duce la ri
dicarea calitativă a boxului din am
bele țări. R. CALĂRĂȘANU

la 
loc

Iii întîlnirea internațională de na- 
tație dintre reprezentativele de juniori 
ale țării noastre și ale R.D. Germane, 
oaspeții ati repurtat un succes aproa
pe deplin, învi.igînd în 13 din cele 
15 probe de înot. O victorie catego
rică. ce ilustrează puternica tradiție 
a înotului în R.D. Germană, buna pre
gătire a juniorilor germani, precum 
și perspectivele lor. Am putut cons-

sele recorduri republicane de seniori 
și de juniori, precum și de recordurile 
personale obținute cu prilejul acestei 
întreceri. O serie de juniori și juni
oare au arătat că s-au pregătit cu 
seriozitate și că sînt elemente de per
spectivă, pregătite să asalteze perfor
manțele de valoare europeană. Ne re
ferim la brasiștii Sanda Iordan și Ti- 
beriu Rînea, la ,,crauliștii“ Emil Voi-

Gisela Weiss (R. D. Ger-Două adversare, două prietene, două performere:
mană), ciștigătoarea probelor de 100 și 400 m liber, și reprezentanta țării 
noastre, Ingrid Wăchter, deținătoare a 
deul tehnic liber (100 m, 200 m, 400

tuturor recordurilor R.P.R. la proce
nt,

tata la oaspeți o corectă însușire a 
procedeelor tehnice, o pregătire fizică 
remarcabilă și o mare combativitate. 
Gaudula Schneider, Ingrid Schmidt, 
Jork Singer, Gisela Weiss, Frank Wie
gand, Jurgend Dietze, Heidi Menge, 
au fost cei care ne-au impresionat 
cel mai mult și care au lăsat să se 
întrevadă posibilitatea ca în scurtă 
vreme să realizeze performanțe de 
valoare internațională. Evoluția junio
rilor germani a fost binevenită și a 
prilejuit un prețios schimb de experi
ență atît între antrenori, cît și între 
conctirenți.

înotătorii romîni, deși au fost în
vinși categoric, au avut o compor
tare meritorie, dovedită de nmneroa-

800 ni și 1.500 m).
(Foto: Boris Ciobanii)

Cornel Mocanu, Ingrid Waechter, 
Ciorbă și la „spatistul" L. Daro- 

czi. Aceștia au luptat de la egal cu 
adversarii lor și, deși nu au învins, 
au înregistrat performanțe valoroase, 
dintre care multe recorduri (Ingrid 
Waechter la 100, 200 și 400 m liber, 
Emil Voictt la 400 m liber. Tiberiu 
Rînea la 200 m bras și Sanda Iordan 
la 200 m bras).

cu, 
C.

Din toate sporturile
CONCURS DE GIMNASTICA INTER-ORAȘE

19 (prin telefon). Comisia regio-ORADEA .... .. ______  ______
nolo de gimnasiicâ a organizai simbâfâ și 
dum'nicâ pe stadionul Voinfa clin Oradea 
un concurs. în aer liber la care au par
ticipai echipele masculine și feminine ale
orașelor Arad, Cluj, Timișoara, Tg. Mureș 
și Oradea.

latâ rezultatele : FEMEI, pe echipe : 1. 
Timișoara 257,50 p ; 2. Arad 252,55 p ; 3. 
Cluj 248,80 p. Individual, cuf. I. * Elisabefa 
Micu (Arad) ; cat. îl. : Saxona Bodor (Ora
dea) ; cat. -I. jun. : Cristina Doboșan (Timi
șoara). BARBAȚI, pe echipe : 1. Tg. Mureș 
307,10 p ; 2. Timișoara 293,35 p ; 3. Clui 
295,05 p. Individual, cat. I. : Petre M;clâuȘ 
(Timișoara) ; cat. II. : Francisc Markoș (Tg. 
Mureș).

IL1E GHIȘA - coresp. regional

MECI INTERNAȚIONAL DE BASCHET 
LA ORADEA

ORADEA 21 (prin telefon). Aproape 1000 
de spectator"- au asistat duminică seara pe 
stadionul Voința din localitate. Ia partida 
internațională de baschet dintre echipele Di
namo Oradea și Gwardia Gdansk. Jocul s-a 
terminat cu o frumoasă victorie a echipei lo
cale. cu scorul dc 61—5.3 (31—32). Au Înscris 
Vania (3). Sebestyen (16), Hupoiu (II), Mo- 
coș (13), Suhai (4). Giurgiu (12) și Ag-apescu 
(2) pentru localnici și Majewski (2), Tzar- 
nowsk; (UI), Sztacr (1) Jerski (S), Pruda (6). 
Tomaszewski (7). Wis-zockv (19) pentru Gwar
dia. Bun arbitrajul cuplului E. llotva— M 
Salteleki.

M. FOP și M. ROX1N, coresp.

• C.F.R. Grivița Roșie continuă să conducă in categoria A • Arbitraje 
categoria secundă

provizat. Un altul (Galicovski) care 
prelungește un joc, cu 12 minute. 
Oricum prea multe lucruri anormale 
într-o singură etapă I Se impune 
curmarea acestei, situații, astfel ca par
tidele de campionat să poată avea o 

normală (D.C.).
CLASAMENT

desfășurare

1. C.F.R. Gr. Roșie 10 8 2 0 71: 30 28
2. C.C.A. 10 8 1 1 147: 26 27
3. Constructorul Buc. 10 7 2 1 75: 50 26
4. Dinamo 10 7 2 1 128 : 35 26
5. Progresul 9 5 0 4 77: 52 19
6. Constructorul Bîrlad 10 2 1 7 43: 99 15
7. Ști in- a Cluj 10 2 1 7 41:127 15
8. Știința Timișoara 10 1 3 6 39: 63 159. C.S.M.S. lași 10 1 2 7 29: 84 14

10. Metalul M.I.G. 9 1 0 8 20:104 11

B
Tineretului

Hie Ion (Dinamo) a scăpat din placaj și conduce cu măiestrie un atac. In 
stingă sa Graur și in dreapta Barbu. Pază din meciul Dinamo-Știința Cluj 

(Foto: Gh. Dumitru) 
feroviarilor bucureșteni, care au ciștigat 
cu 16—0, prin încercările reușite, de 
Stanciu, Stănescu, Țibtdeac și Ciobanii, 
dintre care două au fost transformate 
de Țîbuleac.

La Bîrlad, partida dintre echipa lo
cală și Constructorul București a dat 
loc, în schimb, unei dispute foarte 
echilibrate. Corespondenții noștri E. 
SOLOMON și P. FLOREA ne-au co
municat că bucureștenii 311 învins greu 
cu 9—6 și numai după ce arbitrul 
Galicovski a prelungit partida, cu 12 
minute! Au marcat Bărăscu (min. 30), 
Bogoi (min. 72) și Leați (min. 91) 
pentru bucureșteni respectiv 1 Călin 
(min. 39) și Giugiuc (min. 82).

N11 putem încheia succintele apre
cieri asupra primei etape a returului 
fără a atrage atenția biroului federal 
asupra problemei arbitrajelor, care 
a îmbrăcat multe aspecte negative. 
Arbitraje necorespunzătoare la Timi
șoara (Dan Ștefănescu) și București 
(Paul Georgescu). Un arbitru de 
centru (Em. Valeriu) care nu se pre
zintă ia meci, din care cauză partida 
a început cu întîrziere de 15 minute, 
și sub conducerea unui arbitru im

stingo, sa Graur și in dreapta Barbu.

Revenim azi cu unele date asupra 
meciurilor de rugbi din prima cate
gorie, disputate în provincie.

Etapa a X-a (prima din retur) ne-a 
arătat — așa după cum ne-a informat 
corespondentul nostru NIC. MIHAIL — 
echipa Științei Timișoara mult întine
rită, dar insuficient pregătită» încă sub 
aspect tehnic. Studenții timișoreni nu 
au putut face față jocului impetuos al

Total nesatisfăcătoare a fost în 
schimb comportarea la probele de flu
ture (băieți și fete) și spate (fete). 
In cursa de 200 ni fluture, juniorii 
Iulian Nagy și Valentin Medianii au 
avut o comportare total n.’satisfăcă- 
toare la fel ca Henriette Țincoca și 
în special Maria Both care"' în cursul 
probei de 100 m spate au arătat că 
sînt departe de a corespunde așteptă
rilor și că continuă să fie speranțe, 
deși au un stadiu destul de îndelun
gat de pregătire în cadrul lotului re
publican. In probele de fluture și spa
te se resimte tot mai mult lipsa de 
noi cadre și tocmai de aceasta con
siderăm că ar fi util ca colegiul cen
tral de antrenori să ia în discuție a- 
ceastă' problemă și să dea îndrumări 
antrenorilor pentru ca aceștia să se 
ocupe mai îndeaproape de descoperi
rea de noi elemente și de pregătirea 
lor în vederea atingerii unor rezulta
te valoroase.

Dacă în probele de înot oaspeții s-au 
dovedit net superiori, la polo cei care 
s-au impus și au dominat cu autori
tate au fost reprezentanții țării noas
tre. Scorurile cu care s-au încheiat 
jocurile (7—2 și 7—3) sînt elocvente, 
dar și mai îmbucurătoare este com
portarea tinerilor poloiști în cursul 
partidelor. Viteza de deplasare, teh
nica mînuirii balonului și concepția 
tactică modernă dovedite de echipa 
reprezentativă de juniori, ne-ati creat 
certitudinea că valoroasa noastră pri
mă reprezentativă are asigurate rezer
ve de nădejde, capabile să continue 
drumul ascendent început de seniori.

IN CATEGORIA
Duminică, pe Stadionul 

din Capitală, au avut Ioc cît-eva în- 
tîlniri din prima etapă a returului ca
tegoriei B. Partida desfășurată între 
Sirena și C.S.A. Ploești s-a încheiat 
cu scorul de 3—0 (0—0), scor sta
bilit printr-o lovitură de picior că
zută reușită de Rangu.

Meciul dintre Petrol Chimie și C.F.R. 
Buzău s-a soldat cu scorul de 
(6—0). Echipa Petrol Chimie a 
ticat un joc mai organizat, cu 
la mînă, desfășurînd numeroase 
spectaculoase.

O altă întilnire s-a desfășurat 
Rapid și Cetatea Bucur. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 12—6 (3—0) în 
favoarea primei formații. Rapidul a 
încercat să presteze un joc la mînă, 
dar Cetatea Bucur nu a permis acest 
lucru, practicînd un joc strict pe îna
intare. Astfel stînd lucrurile nici 
această partidă nu a dat satisfacție. 
Punctele au fost înscrise de : Trari- 
dafirescu și Naca (încercări) și de 
Marinescu (o lovitură de picior că
zută și o lovitură de pedeapsă) pen
tru Rapid, iar pentru Cetatea Bucur 
a înscris Orița (încercare și o lovi
tură de picior căzută).

N. BARBAUȚEAN
Alte rezultate din țară : Dinamo Mi

liție— S.N.M, Constanța 15—3 (3—0), 
Petrolul Ploești—Cimentul Medgidia 
53—0 (15—0), Știința Petroșani—Uti
lajul Petroșani 30—0, Minerul Lupeni— 
C.S.A. Sibiu 6—3 (6—3).

21—0 
prac- 
pase 
faze

intre

încep campionatele republicane
1959de

D. STANCULESCU

Rezultateîe și clasamentele categoriei B 

la kascket
In a patra etapă a campionatului ca

tegoriei B la baschet masculin echipele 
fruntașe au repurtat noi victorii. In se
ria I Știința Graiova a învins la un 
scor categoric C.S.A. Bacău, iar Pe
trolul Ploești a urcat pe locul 2, do
vedind prin jocul practicat că este o 
contracandidată serioasă la primul loc. 
In seria a Il-a Constructorul Cluj, Ce
tatea Bucur și Mureșul Deva continuă 
să fie departajate doar de coșaveraj. 
lată rezultatele și clasamentul : SERIA 
l : Petrolul Ploești—C.S.A. Marina
Constanța 67—62 (31—27) ; Știința 
Craiova—C.S.A. Bacău 86—32 ( 53— 
17) ; Sănătatea Roșiorii de Vede—Fa
rul Constanța 65—57 ( 39—20) ; C.S.M. 
Rădăuți—C.S.M. 
42).
1. Știin a Craiova

Petrolul Ploești 
. Farul Constanta 
. C.S.M. Gala*i 
. C.S.A. Marina Constanța 
. Sânâtaiea Roșiorii de

C.S.M. Râdâuti 
Politehnica Or. Stalin 
Voința R. Vîlcea 
C.S.Â. Bacău . „ » . _____  .

SERIA. A II-A : Voința Sat-u Mare— 
Cetatea Bucur 74—79 (35—35) ; Mure
șul Deva—Rapid Cluj 59—51 (29—26) ; 
Știința București—Voința Oradea 57— 
58 ( 30 —31); Constructorul Cluj—Vo-

Mîine dimineață călăreții din clubu
rile și asociațiile sportive vor lua 
startul în cea mai mare întrecere hi
pică a anului: campionatele .republi
cane pentru probele de obstacole și 
dresaj. Evenimentul este așteptat cu 
multă nerăbdare atît de conctirenți, 
cît și de pasionații sportului călare, 
care cu începere de mîine și pînă du
minică vor lua în fiecare zi drumul 
spre baza hipică din Calea Plevnei, 
locul de desfășurare a întrecerilor. In 
acest an, campionatele republicane la 
obstacole și dresaj se vor bucura de 
cea mai numeroasă participare) cunos- 
Qtilă pînă acum, la întreceri, luînd 
parte pe lingă călăreții fruntași, juni
orii și fetele.

Programul campionatelor cuprinde 
în fiecare zi un număr însemnat de 
prob2 de obstacole și dresaj, demon
strații făcute de copiii de la școlile de 
călărie din diferite centre a'fe țării, 
festivități de riremiere etc. Faptul că 
toate probele de obstacole se vor des
fășura în două manșe și că la egali; 
tate de puncte concurenții ver trebui 
să susțină un baraj, sporește și mai 
mult interesul în rîndul amatorilor a- 
cestui frumos sport.

d vizită făcută recent la baza hi
pică ne-a încredințat că organizatorii 
au luat din timp toate măsurile pen-

tru a asigura cele mai bune condiții 
de întreceri și de vizionare. Au fost 
amenajate tribune noi, s-au confecțio
nat obstacole vizibile, s-a nivelat te
renul etc.

Ediția campionatelor republicane de 
călărie pe anul 1959 se bucură și de 
prezența ținui oaspete de seamă: 
domnul De Menten de liorne, secre
tar general al Federației Internațio
nale Ecvestre, care se află de mai 
multe zile în vizită la noi in țară.

A-
Intrccerile vor începe mîine la ora 

8 și vor continua după-amiază de la 
ora 15, cînd va avea loc și festivitatea 
de deschidere. Biletele se găsesc 'a 
casele amenajate la teren.

Azi, meciul de baschet

Galați 85—85 (42—

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

4 4
4 3
4 2
4 2
4 2

1
1
2

283:205
243 229
248:217
222:293
257:239

o o 
o 1
1
1 
o

Vede
4 2 0
4 1 1
3 102 176:184
3 0 1 2 1 57:228
4 0 0 4 1 93:258

2 230:248
2 253:231

8
7
5
4
4

ința Tg. Mureș 92—71 (42—37) ; Lu
ceafărul Sibiu—Strungul Arad 75—65 
(37—40).
1. Constructorul Cluj 4 3 1 0 315:260 11
2. Cetatea Bucur 4 3 1 0 305:281 11
3. Mureșul Deva 4 3 1 0 216:206 11
4. Voința Oradea 4 2 1 1 227:223 9
5. Știința București 4 2 0 2 235:228 8
6. Rapid Cluj 4 2 0 2 211:228 8
7. Voința Tg. Mureș 4 1 0 3 240:233 6
8. Voința Satu Mare 4 1 0 3 249:261 6
9. Luceafărul Sibiu 4 1 0 3 269:292 6

10. Strungul Arad 4 0 0 4 211:266 4

Motocicliștii romîni care au ob
ținut succese de seamă la ,,Cursa 
de 6 zile", desfășurată la Gottwal- 
dov (R. Cehoslovacă), sosesc 
Capitală astă-seară cu trenul.

Hutnîk (R. P. Polonă)— Dinamo Craiova
11-9 ia box

CRAIOVA 20 (prin telefon). Dumi 
nică a avut loc pe stadionul Jiul din 
localitate, în prezența a peste 4.000 
spectatori, întîlnirea internațională de 
box dintre echipele Dinamo Craiova 
și Hutnik (R. P. Polonă). Deși dina- 
moviștii conduceau la un moment dat 
cu 6—1, ei au pierdut în cele din 
urmă cu scorul de 11—9. Oaspeții 
au dovedit o bună pregătire tehnică 
și au avut suficiente resurse fizice, 
fapt care le-a permis să desfășoare 
un box superior.

REZULTATE TEHNICE: V. Vin-

în

Știința București—S. K. Cherate Halte
Continuîndu-și turneul în țara noas

tră, echipa masculină de 
S. K. Chemie Halte din K. 
mană joacă azi în Capitală, 
echipa de categoria B 
rea va avea loc pe 
La ora 17,30 se vor 
de juniori, iar la ora 
primele formații ale
Echipa oaspete își încheie turneul ju- 
cînd mîine la Ploești cu echipa locală 
Petrolul. Meciul va avea loc pe tere
nul Petrolul, recent inaugurat.

baschet 
D. Ger- 
întîlnind
Intrece- 
Ș ființa, 
echipele

Știința, 
terenul 
întîlni

19, în nocturnă, 
acestor cluburi.

tilă (D) b.p. Hakohieczhv (H); Ma
rinescu (D) b.p. Majewsya (H) ; 
Farca.ș (D) meci nul cu Kazimierz 
(H); Godeanu (D) b.p. Janiroz (H); 
Jonescu

Olinger (H) b.p. Bîlă (D); Wasilews- 
ki (H) b.k.o. 2 Stuparu (D)_- ~
(H) b.p. Ferentz (D);
(H) b.ab. 2 Gheorghioni (D).

Astă seară are loc pe stadionul Jiul 
întîlnirea revanșă dintre echipele Di
namo și Hutnik.

R. SCHULTZ — coresp. regional

(D) b.p. Forysinsky (H); 
(II) b.p. Mărăcîneanu (D);

Biel
WÎodzimierz

4 octombrie

VoieibaHstii de ia C.C.A. 
participă ia un turneu 
international in Bulgaria
Intre 28 septembrie .și

va avea loc Ia Sofia o competiție in
ternațională masculină de volei, la care 
vor lua parte echipele militare din 
Uniunea Sovietică, Romîttia, Bulgaria 
(care participă și cu o formație de ti
neret), Cehoslovacia, Ungaria, Polo
nia și R. D. Germană.

Țara noastră va fi reprezentată de 
voleibaliștii dc la C.C.A. care s-au 
pregătit cu atenție, sub conducerea 
antrenorului Nicolae Tărchilă. Printre 
alții, vor face deplasarea Claici, Cor- 
beanti, Wolf, Schaffer, Butenco, Kra
mer, Petrie.



O intervenție pe cit de spectaculoasă pe alit de oportună a lui Popescu (Rapid) 
in fala porții lui Dungu. Pază de la intilnirea Rapid-Șliința 1—2

S-au inversat rolurile
în categoria A...

® Dacă întîmplarea sau curiozita
tea te face să compari clasamentul 
unui campionat trecut, fie el și cel 
de acum un an, cu clasamentul actua
lului campionat vei constata o mare 
răsturnare în ierarhia echipelor. In 
frunte se află formații care nu de mult 
luptau în cel mai bun caz pentru locuri 
din ‘mijlocul clasamentului. In schimb, 
în... subsolul tabelei de clasificare găsim 
astăzi echipe cu prestigiu în fotbalul nos
tru, candidate dacă nu la primul loc cel 
puțin la al doilea : Dinamo București, 
Rapid, Progresul și chiar echipa cam
pioană Petrolul... Mai mult. Din cele 
patru echipe bucureștene, care întot
deauna s-au situat printre primele 
locuri, chiar de la începutul unui cam
pionat, trei se află pe ultimele 1 Și 
într-un caz și în altul, singura excep
ție o face C.C.A., care se află în plu
tonul fruntaș, printre Dinamo Bacău, 
U.T.A., Steagul roșu, Farul și Știința, 
echipe care — după cinci etape — 
își împart locurile din prima jumătate 
a clasamentului. Imediat după ele ur
mează noua promovată, formația Mi
nerului Ltipeni.

Aceasta este, dacă vreți, noutatea 
actualului campionat și unul din mo- 
tive'e care-1 fac foarte interesant.

Desigur, pînă la urmă situația se 
poate îmbunătăți în sensul că echipele 
fruntașe pînă mai ieri să-și revină 
și să ocupe locuri mai bune, spre 
fruntea clasamentului. Nu-i exclus și 
ar fi în folosul și spre interesul com
petiției. Cert este însă, că această 
răsturnare în ordinea echipelor se 
datorește unor fapte precise. In timp 
ce formațiile consacrate au înregis
trat scăderi chiar însemnate (cazul 
Progresului care și-a remaniat foarte 
mult echipa), celelalte — considerate 
ca secundare în lupta pentru primele 
locuri — au crescut în valoare, au 
devenit omogene și cu randament su
perior. Deci, un dublu proces în evo
luția echipelor.

• Bucureștenii n-au avut o zi bună 
în această etapă. Cu excepția Progre
sului. care tot a mai reușit să „ciu
pească" un punct (primul in actualul 
campionat), toate celelalte au fost în
vinse: Rapid și Dinamo la București, 
C. C. A. la Orașul Stalin. Și parcă 
pentru a completa lista, au pierdut 
și echipele bucureștene de la B : Știin
ța chiar la București, Metalul Titanii 
la Tîrgoviște...

Pentru echipele bucureștene a de
venit o chestiune de prestigiu reabili
tarea în etapele următoare. In prezent 
sint dominate de formațiile provinciale.

® Cu excepția jocului de la Arad 
și în mică măsură a celui de la Petro
șani, unde Progresul a avut la un 
moment dat tendința de a intra în apă
rare pentru a menține rezultatul de

SIMBĂTĂ ÎNCEPE LA BUCUREȘTI
CONGRESUL F. 1. R. A.

Sîmbatâ dimineața se vor deschide la Bucu
rești, lucrările celui de al XVII Mea Congres 
ul Federației Internaționale de Rugbi Amator 
(F.I.R.A.). Pe ordinea do zi a congresului fi
gurează o serie de probleme printre care 
completarea comitetului de conducere ai fe
derației și modificarea statutelor. Vor fi 
luate de asemenea în discuție și unele pro
puneri privind actualul regulament de joc. 
Ședința de sîmbătă dimineața va fi prezi
dată de d. Ren6 Crabcs (Franța), președin
tele F.I.R.A. La actuala sesiune a congresu
lui vor participa delegați din Belgia, Maroc, 
Italia, R. D. Germană, R. P. Polonă, R. Ce
hoslovacă, R. P. Romînă, Franța, R. F, Ger
mană și Spania.

(Foto: V. Bageac)

I— 0, în toate celelalte partide s-a 
jucat deschis pînă la sfîrșit. O notă 
bună pentru echipele respective, motiv 
de satisfacție pentru antrenori. Șepci, 
de pildă, ca și consilierul tehnic al 
Științei, dr. Mircea Luca, ne sublinia 
după meciul cu Rapid : „Mă bucură, 
firește, in primul rînd victoria, dar și 
faptul că după ce a luat conducerea 
eciipa noastră nu s-a retras în apărare, 
ci a căutat să atace și sa păstreze 
cît mai mult balonul".

Nu mai este nevoie să demonstrăm 
de ce cea mai bună apărare este ata
cul. Ne mulțumim să cităm alături de 
Steagul roșu și echipa Științei, pentru 
renunțarea la jocul defensiv.

• La Arad a fost un duel al sis
temelor de joc. La așezarea „1-3-3-4" 
a arădenilor, Minerul a opus „1-4-3-3" 
cu scopul de a anihila aripa Pîrcălab- 
Petschowski și de a obține un meci 
nul. „Nu ne-a reușit planul de a 
«scoate din joc» pe Petschowski și 
Pîrcălab, pe care-i știam cei mai peri- 
ctdoși la U. T. A. și de aceea am 
pierdut" — a declarat după joc an
trenorul Pal (Minerul). „Părerea mea 
este că dacă Minerul juca mai deschis 
obținea Un rezultat mai bun" — a 
spus Braun, antrenorul echipei U.T.A.

Și antrenorul Braun are dreptate. 
Măsurile de precauție, de siguranță 
în apărare sînt explicabile, mai cu sea
mă în meciurile în deplasare și în 
compania unor adversari mai buni. 
Dar nu trebuie să devină o practică 
și, oricum, pe teren echipele trebuie 
să acționeze și în raport cu jocul sau 
comportarea adversarului. Or, aici tre
buie să intervină și maturitatea jucă
torilor și „ochiul" antrenorului.

• Din păcate și în această etapă
s-au putut vedea unele tendințe spre 
joc nesportiv, incorect, în ciuda mă
surilor luato de federație, ca urmare 
a unei insuficiente preocupări a clu
burilor în direcția muncii educative 
cu sportivii, pe de o parte, iar pe de 
alta a unor arbitraje lipsite de auto
ritate. In afară de gesturile nesportive 
înregistrate la meciul Rapid — Știința 
ni se semnalează durități și neregula- 
rități și la partida Jiul—Progresul. 
Federația are datoria să analizeze, pe 
baza rapoartelor delegaților săi și a 
informațiilor suplimentare, aceste a- 
bateri ale jucătorilor și arbitrajele ne
satisfăcătoare și să ia măsurile cuve
nite. (p.g.) .

Programul concursului Pronosport din 27 
septembrie cuprinde două partide interna
ționale șase din campionatul categoriei A 
și patru din campionatul categoriei 8.

Primul meci este cel dintre reprezentati
vele R. P. Ungare și Uniunii Sovietice care 
se întîlnesc la Budapesta în cadrul Cupei 
Europei. Reprezentativa R. P. Ungare a cîș- 
tigat ultimele trei meciuri dispufaîe pe te
ren propriu iar echipa sovietică a obținut 
o victorie de prestigiu în fața reprezenta
tivei R. Cehoslovace.

Formațiile secunde se vor întrece la Mos
cova și calculul hîrtiei indică gazdele fa
vorite.

In cadrul campionatului categoriei A, par
tida dintre Rapid și CCA reține atenția iu
bitorilor sportului cu balonul rotund. Fero
viarii vor încerca să se reabiliteze în fața 
publicului bucureștean după cele trei in
fringed consecutive suferite de la Minerul, 
Lewski și Știința Cltfj în timp ce militarii 
vor căuta să obțină cele două puncte pen
tru a nu pierde contactul cu plutonul frun
tașilor clasamentului.

Meciul Progresul-Dinamo București va fi 
si el deosebit de disputat pentru că este 
în joc prestigiul celor două echipe.

Steagul roșu si Farul vor susține un meci 
■ deosebit de important pentru aspectul pri

mei părți e clasamentului. Se pare că

Amănunte
a

și comentarii după etapa 
categoriei B la fotbal

a 4-a

MECIURI ECHILIBRATE IN SERIA I

In prima serie majoritatea întîlniri- 
lor s-a soldat cu scoruri strînse. Ex
cepție fac doar victoriile la cîte două 
puticte diferență ale Rulmentului Bîr- 
lad și dinamoviștilor din Galați. Dina- 
moviștii însă, deși au cîștigat partida 
cu C.S.M.S. Rădăuți cu 5—3 nu au fost 
scutiți de emoții. Rulmentul Bîrlad, la 
rîndul lui, ă marcat primul gol abia 
cit 10 minute înainte de fluierul lina! 
al arbitrului prin Jurcă, iar cel de al 
doilea în min. 85 din 11 m. transfor
mat de Motoc. Dacă aceste două par
tide și prima repriză a meciului din 
București (Știința—S.N.M. Constanța) 
s-au ridicat la. un bun nivel tehnic, în- 
tîlnirea Prahova Ploești—C.S.M.S. lași 
și Gloria Bistrița—Foresta Fălticeni 
au nemulțumit din acest punct de ve
dere. In partidele de la Ploești și Bis
triță s-au ratat foarte multe ocazii de 
gol, în special de f ătre gazde. Prahova, 
de altfel menta victoria; punctul pier
dut se datorește slabei forme a apărării. 
Nu putem trece cu vederea tendința 
spre un joc dur în partida dintre Pra
hova și C.S.M.S. Iași. Reprobabilă este 
și atitudinea nesportivă a jucătorului 
Papuc (Știința Buc.) care în intîlnirea 
cu constănțenii a comis numeroase, 
faulturi gțpsolane.

ETAPA DERBFJR1LOR LOCALE

In seria a Il-a pe primul plan s-a 
situat derbiul local din Timișoara, unde 
ceferiștii au învins pe Știința cu 4—0! 
Golurile au fost marcate de Fodor 
(min, 16 și 55), Manciu (min. 30) și 
Klein (min. 37). Cei 9.000 de specta
tori au aplaudat jocul bun prestat de 
înaintașii feroviari. In ciuda scorului, 
studenții au avut perioade de dominare, 
cu acțiuni periculoase la poartă. Ei 
au ratat însă multe situații clare sau 
— în ultima instanță — au fost împie-

In cadrul categoriei B s-a disputat du minfcă intilnirea dintre Știința Bucu
rești și S.N.M. Constanța, meci ciști gat de echipa oaspe cu 2—1 

(Foto: H. Nandy)

Inmtarea insignei „Merite Sportive 
unor jucâiori și antrenori de rugbi

In cadrul acțiunilor inițiate în cin
stea aniversării a 50 de ani de rugbi 
în țara noastră, recent a avut loc la 
sediul Consiliului General al U.C.F.S. 
festivitatea de inmînare a insignei 
„Mî/ite Sportive" unor jucători și an
trenori care s-au evidențiat în activi
tatea rugbistică. Cu aceiași prilej au 
primit insigna „Merite Sportive" și o 
serie de susținători ai sportului cu ba
lonul oval.

localnicii au un mic avantaj datorat faptu
lui că apărarea Farului nu este în cea 
mai bună formă.

In partida Petrolul—Jiul, cei care au văzut 
la lucru ambele echipe dau forma ia cam- 
pionă solistă. Lucrul este explicabil pentru 
că antrenorul Oană a luat în ultimul timp 
măsurile care se impuneau pentru o per
mite echipei sale să se ridice spre locurile 
fruntașe.

Intîlnirea Minerul Lupeni-Stiința Cluj se 
anunță echilibrată și interesantă. Invingă- 
toarea acestui meci va avea posibilitatea 
să conteze și de-aci înainte în lupta pen
tru locurile de frunte, în timp ce echipa 
care va părăsi învinsă terenul va rămîne 
— cel puțin pentru cîtva timp - în partea 
de mijloc a clasamentului.

Ultimul dintre meciurile de categoria A 
este de fapt derbiul etapei de duminică a 
campionatului. Dinamo Bacău primește pe 
teren propriu vizita textiliștilor din Arad. 
Cu o înaintare mai eficace dec<t a oaspe
ților și cu stimulentul primului loc pe care 

dicați să înscrie de' portarul Titus Bo
ros, în formă foarte bună. In derbiul 
de la Craiova Jiul a dominat majori
tatea timpului prestînd în prima re
priză tin joc frumos în cîmp, dar steril 
in fața porții. Știința a înscris unicul 
punct al partidei în miri. 38 prin Onea, 
lansat de Bîscă, și cu concursul porta
rului de la Jiul care a ieșit inoportun. 
De remarcat victoria netă (2—0) a Me
talului Tîrgoviște asupra nîetalurgiști- 
lor din București. In prima repriză a 
acestui meci jocul a fost echilibrat; în 
cea de a doua însă, localnicii au pus 
stăpînire pe joc. Notă de dominare a 
echipei locale este exprimată fidel prin 
raportul de cornere (17—2) La Pitești, 
soarta partidei a fost decisă în minu
tul 5, cînd Pintea a marcat golul vic
toriei, care a consolidat poziția de lider 
a dinamovișlilor în clasamentul seriei 
a 11-a. La Oțelul Roșu, unicul gol al 
întîlnirii a fost înscris, de Călin în min. 
71. Flacăra Moreni, a cărei înaintare 
a fost revelația campionatului trecut, 
în acest meci a fost obligată să se 
apere. Poiana Cîmpina, deși condusă 
la pauza cu 1—0 prin golul marcat de 
Urcau, în cea de a doua repriză a 
înscris de trei ori (Bălăceanti, Dima și 
Bonta?) și a cîștigat pe merit partida 
cu C.S.M. Reșița. Reșițenii, la a 3-a 
înfrîngere consecutivă, manifestă o 
formă slabă, mai ales în apărare

SCORURI SURPRiNZATOARE IN 
SERIA A III A

Surpriză mare în seria a IlI-a: îu- 
frîngerea la scor, pe teren propriu, a 
echipei din Tg. Mureș. Recolta Cărei a 
luptat dirz pentru victorie, depășindti-și 
adversarul din toate punctele de ve
dere. Localnicii au privit jocul prea 
ușor. De la învingători s-a remarcat 
în special juniorul Hauler II. care a 
înscris două goluri. Cu această victorie, 
Recolta Cărei a trecut pe locul 2 din

Inminind insignele, tovarășul inginer 
Emil Drăgănescu, președintele Fede
rației romîne de rugbi, a urat celor 
prezenți noi succese în muncă, reco- 
mandîndu-le totodată ca și pe viitor 
să dovedească aceeași dragoste pentru 
rugbi, să-și aducă contribuția lor la 
continua dezvoltare a acestei discipli
ne sportive în țara noastră.

îl ocupă în momentul de față dinamoviștii 
sînt favoriții acestei partide iar pretențiile 
oaspeților sînt limitate la un meci egal.

Dintre partidele de categoria B cuprinse 
în program desprindem derbiul lașului din
tre Unirea și CSMS în care 2 pare să fie 
un solist cu șanse de a „ține" și Știința 
Craiova-Metalul MIG în care gazdele sînt 
favorite.

Cu prilejul tragerii speciale LOTO CEN
TRAL de vineri 25 septembrie, va avea loc 
un meci de fotbal între reprezentativele foș
tilor internaționali din București șt Timișoara. 
Loturile sînt următoarele :

București: Negru, Traian lonescu, M’hăi- 
Icscu, Urechi atu, Asbiceanu, Socec, Flamaro- 
pol, Lur.gu, Marian, Andrei Radulescu, lor
dache, Filate, Bogdan, Dragan, Gică Po
pescu;

Timișoara : Zombori, Franc’scovici, Burger, 
Iosif Covaci, Rodeanu, Raniță, Ritter, Bin- 
dea, Oprean, Adalbert Covaci, Seo:, Reu
ter, Bădeanțu, Munteanu, Bandu.

Biletele' pentru această interesantă partidă 
se vor pune în vînzare prin agențiile LOTO- 
PRONOSPORT.

In urma trierii variantelor depuse la 
concursul Pronosport nr. 38 au fost găsite
I variante cu 12 rezultate, 25 variante cu
II rezultate și 278 variante cu 10 rezultate. 
Lucrările de omologare sînt în curs. 

clasament, fiind despărțit doar prin 
golaveraj de A.M.E.F.A., liderul seriei. 
Aceasta a cîștigat derbiul arădan după 
un joc frumos, aplaudat de cei peste 
10.000 spectatori. De remarcat că C.F.R. 
a ratat prin Negru (min. 35) un pe
nalii. Alt derbi local, urmărit de 10.000 
spectatori, a fost cel de la Cluj dintre 
C.F.R. și Rapid. Atacul feroviarilor, 
jucînd impecabil, a reușit să înscrie 
de trei ori (Călbăjos, Oprea și Balogh 
— autogol).

Se pare că C. S. Oradea e hotărîtă 
să nu mai joace rolul de codaș în acest 
campionat și prin victoria la scor 
(4—0) obținută în fața echipei Gaz Me
tan a urcat de pe locul nouă pe locul 
patru în clasament, la numai un Punct 
diferență de primii trei clasați. Golurile 
orădenilor au fost marcate de Tomes 
(2), Băcut 1 și Harsanyi. Surprinză
tor este scorul cu care a cîștigat 
C.S.M. Baia Mare la Făgăraș (4—1). 
In prima repriză jocul a fost echilibrat, 
în cea de a doua în schimb băimărenii 
au dominat categoric. Au marcat: Fe- 
renezi (2), Incze și Vlad, respectiv 
Năftănăilă. Fostul lider al seriei, Corvi- 
nul Hunedoara, pierzînd meciul de la 
Cîmpia Turzii, a coborît nu mai puțin 
de 6 locuri în clasament. Un joc fără 
prea mult istoric: Tractorul Orașul Sta
lin—C.S.A. Sibiu, în care gazdele au 
avut mai mult timp inițiativa, dar 
numai o singură dată au reușit să în
scrie (Torok. min. 7).

ȘTIRI DE FOTBAL
a Oiercuri are loc în R. Cehoslovacă 

meciul dintre echipele secunde ale R. 
Cehoslovace și R D.G. Pentru această 
partidă a fost solicitat un arbitru ro- 
mîn. Federația noastră l-a delegat pe 
Vasile Dumitrescu.

• Mîine se dispută două restanțe 
în categoria B : Carpați Sinaia—Dru- 
beta Tr. Severin și C.S.A. Sibiu — 
C.S. Tg. Mureș.

• Echipa Cantonamentului Central 
din R.P.D. Coreeană va juca joi la 
Orașul Stalin cu Steagul roșu.

• Echipa de fotbal Dinamo Bacău 
a fost invitată de Gwardia Varșovia 
să joace joi la Katowice, iar dumi
nică la Varșovia. In acest caz, în- 
tîlnirea de campionat Dinamo Ba
cău—U.T.A. programată duminică va 
fi amînată.
• Jocul de fotbal Progresul Bucu

rești—Dinamo București se va dis
puta sîmbătă pe Stadionul Republi
cii, iar Rapid—C.G.A. duminică pe 
Stadionul 23 August, în cuplaj cu 
meciul internațional de rugbi R. P. 
Romînă—R. D. Germană.

• Clubul sportiv Rapid, la pro
punerea secției de fotbal, a suspen
dat pe jucătorii Raab și Neacșu, pri
mul pentru abateri de la disciplina 
și viața sportivă, al doilea pentru 
joc brutal.

Meciuri dirze in reuniunea 
de box de sîmbătă

Sîmbătă a avut loc ],?. terenul clu
bului sportiv Cetatea Bucur o reuni
une de box organizată cu prilejul a- 
niversării a 500 de ani de existență a 
orașului București. Cu acest prilej am 
asistat la o serie de meciuri dârz dis
putate și de o ridicată valoare teh
nică, printre care cele dintre C. Giu- 
rea — D. Gheorghe, I. Stoica — V. 
Mihăilă, N. Constantin — D. Bălăci 
ș.a. REZULTATE TEHNICE: V. Cor- 
șatea (CPB) b.p. I. Tudose (ISB); 
C. Chiș (Metalul) b.p. D. Mateescu 
(Recolta); C. Giurea (Metalul) meci 
nul cu D. Gheorghe (Bumbacul); C. 
Rusii (Stiinta) b.p. S. Ghidriceanu 
(ISB); I. Pătruț (IRB) b.p. I. loniță 
(Pasteur); A. Bariciu (C.B.) b.ab. 3 
N. Premia (C.C.A.); 1. Stoica (CB) 
b.p. V. Mihăilă (Titanii); Gh. Anghel 
(CB) meci nul cu C. Dumitrescu 
(Metalul); A. Călărașu (Titanii) b.p. 
V .Grigore (Voința); N. Constantin 
(CB) b.p. D. Bălăci (Semănătoarea); 
E. Snapf (Stiinta) b.p. Gh. Rossler 
(CB).
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Astăzi încep campionatele Noi performanțe
mondiale de popice

IB In drum spre Bautzen, sportivii noștri s-au antrenat la Halle 9 Forma
țiile definitive ale echipelor R. P. Romîne • 11 țări și-au confirmat 

participarea
a ne da seama de cele spuse de înso
țitorul nostru.

BAUTZEN 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru). In drum spre Baut
zen, unde între .22—27 septembrie se 
vor desfășura campionatele mondiale 
de popice și după un scurt popas făcut 
joi la Berlin, echipele noastre și-au 
continuat călătoria cu un autobuz pus 
la dispoziție de clubul sportiv Chemie 
din Halle. In acest oraș, delegația 
noastră a sfat pînă luni, cînd a plecat 
spre Bautzen.

O VERIFICARE NECESARA

PRIMA ZI LA HALLE

Sîmbătă dimineața, echipele noastre 
au făcut un antrenament, iar după 
amiază au vizitat grădina zoologică. 
Duminică la ora 9, pe cele 15 piste 
au început antrenamentele comune cu 
popicarii din Halle. Antrenamentul a 
fost deosebit de folositor, deoarece s-a 
desfășurat în condiții asemănătoare cu 
jocurile care încep marți la Bautzen. 
— ___ t prilej conducerea noastră teh-

fixat asupra formațiilor : Băr-

jocurile i 
Cu acestVineri dimineața, delegația noastră

a vizitat orașul. Primul drum: arena nică s-a fixat asupra formațiilor: Băr- 
Paradis", locul de desfășurare a'an- bați: Iuliu Erdei, Ion Dragomirescu, 

Ivan Victor, Ion Micoroiu, Carol Zom- 
bort. Francisc Micola; femei: Maria 
Nadaș, Crista Rezac, Margareta Sze- 
many, Ana Felsegy. Ilona Nagy, Erica 
Arion.

trenamentelor comune, la care am fost 
invitați de conducerea clubului Chemie. 
Ne-a impresionat mărimea acestei baze 
sportive, utilată cu 15 arene de joc. 
Apoi, ne-am continuat vizita. In fața 
noastră se înfățișa orașul cu clădirile 
lui impunătoare într-o atmosferă sărbă
torească. Numeroase lozinici scrise cu 
litere fosforescente, afișe și mii de 
stegulețe multicolore pe care le întîl- 
npști la fiecare pas, anunță apropierea 
unui mare eveniment: aniversarea unui 
deceniu de la proclamarea R.D. Ger
mane.

— „La 7 octombrie împlinim 10 ani 
de adevărată democrație — ne spune 
însoțitorul nostru Arthur Scholz, pre
ședintele secției de popice a clubului 
Chemie. In cele trei zile cit veți sta 
în orașul nostru veți avea prilejul să 
cunoașteți cîte ceva din frumoasele 
noastre realizări."

Intr-adevăr, a fost suficient să vizi
tăm modernele cartiere muncitorești si
tuate în preajma renumitelor fabrici 
de produse chimice Leuna și Buna, 
monumentalul teatru din inima orașu
lui, impunătoarea școală sportivă pen
tru tineret și cîteva stadioane, pentru

ÎNCEPE MAREA COMPETIȚIE
Marți la Casa sportivilor popicari 

din Bautzen va avea loc deschiderea 
festivă a campionatelor mondiale. Și-au 
confirmat participarea următoarele țări: 
R.P. Ungară, R. Cehoslovacă, R. P. 
Romînă, R.P. Polonă, R.P.F. Iugosla
via, R.D. Germană, Austria, Elveția, 
Franța, Belgia și R.F. Germană. Re
prezentativele noastre au plecat luni 
din Halle și au sosit la Bautzen în 
cursul aceleiași zile. Marți, după des
chiderea festivă, vor avea loc — pe 
cele 10 piste — scurte antrenamente 
de acomodare cu arena, iar miercuri 
și joi se vor desfășura întrecerile pen
tru desemnarea echipelor campioane 
mondiale, masculine și feminine. Vi
neri va fi zi de odihnă, iar sîmbătă și 
duminică se vor (țisputa întrecerile pen
tru cucerirea titlurilor individuale.

TRAIAN IOANIȚESCU

T

UN NOU LIDER IN CAMPIONATUL 
MAGHIAR

a VI Il-a a campionatului ma- 
adus în fruntea clasamentului 
lider. Aceasta datorită faptu-

ale sportivilor chinezi

întrece cu 0,4 sec. recordul mon- 
oficial al lui V. Minașkin. Șta- 
feminină de 4x100 (înot combi- 
a stabilit un nou record al țării

In cadrul primei Spartachiade pe 
întreaga Chină se înregistrează nume
roase recorduri și performanțe de va
loare. Astfel, înotătorul Mu Sian-sun 
a parcurs 100 m bras în 1:11,1 timp 
care 
dial 
feta 
nat)
cu 5:23,5. Un nou record s-a înre
gistrat la atletism în proba de sări
tură în lungime: Cian Tzi-șan — 
7,53 m. La haltere în cadrul catego
riei semimijlocii Su Gan a cîștigat 
cu o sumă de 375 kg. La smuls el a 
stabilit un nou record chinez reușind 
147,5 kg.

C. Gheorghiu și V. Mariuțan învingători 
în turneul internațional de box de la Berlin

BERLIN 21 (prin telefon). Duminică 
seara a avut loc în sala „Dina-mo" 
din Berlin finalele turneului interna
țional de box. In această mare com
petiție, boxerîl clubului Dinamo Bucu
rești au reușit să se impună în fața 
specialiștilor străini. Doi dintre pugi- 
liștii romîni — Constantin Gheorghiu 
și Vasile Mariuțan — au terminat 
competiția neînvinși. Gheorghiu a bo
xat în finală cu Rospierski (Gwardia 
Varșovia), pe care l-a întrecut clar. 
Celălalt boxer romîn ajuns în finale, 
V. Mariuțan, a cîștigat 
tarea adversarului său, 
zsa Budapesta).

IATA CELELALTE
TEHNICE: MUSCA: 
namo
(Gwardia Varșovia) ; COCOȘ : Nagy 
(Dozsa Budapesta) b.p. Latitenschlag

prin neprezen- 
Kelemen (Do-

REZULTATE
Babiasch (Di-

Berlin) b. ab 3 Plucinski

(Dinamo Berlin); SEMIUȘOARA: 
Lempio (Dinamo Berlin) b.p. lyaczmar- 
zak (Gwardia Varșovia) ; UȘOARA: 
Chovanek (Steaua roșie Praga) b.p. 
Woicekowski (Gwardia Varșovia) ; 
SEMIMIJLOOIE; Mițev (Spartac So
fia) b.p. Wesniorski (Dinamo Berlin) ; 
MIJLOCIE MICA: Dampc (Gwardia 
Varșovia) b.p. Graf (Dinamo Berlin) ; 
MIJLOCIE : Walasek (Gwardia Varșo
via) b.p. Wittkowski (Dinamo Ber
lin); SEMIGREA: Stankov (Spartac 
Sofia) b. ab. 2 Hrucir (Steaua roșie 
Praga).

Clasamentul general pe echipe are 
următoarea înfățișare: I. Dinamo Ber
lin ; 2. Gwardia Varșovia ; 3. Dinamo 
București; 4. Dozsa Budapesta; 5.
Spartac Sofia ; 6. Steaua roșie Praga ; 
7. Săgeata Phenian.

P. OCH1ALBI

Sportivii romîni învingători în trei probe în competiția 
internațională de tenis de masă de la Moscovainternațională

MOSCOVA (prin telefon). Con
cursul internațional de tenis de masă 
care 
pile 
nică 
cinci 
curs, 
niori
Romînă și U.R.S.S. și alături de ei 
juniori și junioare din R. P. Ungară.

Sportivii romîni au reușit să ocupe 
și în aceste întreceri locuri fruntașe. 
Ei au cucerit trei titluri : la simplu 
femei prin Geta Pitică, la dublu fe
mei prin Geta Pitică-Maria Alexandru 
și la dublu mixt prin Geta Pitică- 
Mircea Popescu. Iată rezultatele cele 
mai interesante: SIMPLU FEMEI: 
preliminarii: Lestal — Mariana Ba- 
rasch 3—0 (15, 12, 15), Korneeva —

s-a desfășurat în sala „Ari- 
Sovietelor“ a luat sfîrșit dumi- 
seara. Au participat. Ia cele 
probe ale acestui ultim con- 
individual juniori, junioare, se- 
și senioare reprezentînd R. P.

I III

Etapa 
ghiar a 
un nou 
lui că îostul fruntaș al clasamentului 
Mowed, a suferit o înfrîngere cu 1—0 
la Tatabanya, iar Ujpesti Dozsa a tre
cut cu 2—0 de Vasas Budapesta. Uj
pesti Dozsa se află acum pe primul loc 
cu 12 p. (golaveraj 14:7) la egalitate de 
puncte cu M.T.K., care duminică a ob
ținut o prețioasă victorie cu 3—1 în 
deplasare la Dorog (golaveraj 20:12). 
In clasament urmează Monved cu 11 p. 
urmată de Ferencvaros 10 p. care a 
suferit prima înfrîngere în actualul cam
pionat. Ea a fost învinsă cu 3—2 de 
proaspăta promovată în prima catego
rie, formația din Pecs. Iată celelalte 
rezultate: Csepel-Szombatheltj 2—0, 
Dyosgyor-Vasutas 1—1 și Salgotarjan- 
Szeged 2—0.

WIENER SPORTKLUB— AUSTRIA 
VIENA 2—2

In campionatul Austriei lupta pentru 
primul loc este deosebit de animată. 
După patru etape un număr de 6 echipe 
se află în fruntea clasamentului fiind 

. despărțite doar de un singur punct. 
Derbiul etapei de duminică Wiener 
SportK.lub—Austria s-a terminat egal: 
2—2. In urma acestui meci nul, Austria 
a putut trece în fruntea clasamentului, 
avînd acum 7 puncte la egalitate cu 
Vienna care a dispus de Wiener Neu
stadt cu 3—1. Echipa Rapid, care can
didează la primul loc și în acest an, 
a cîștigat în deplasare cu 2—0 la 
Donauwitz, aflîndu-se acum în fruntea 
plutonului echipelor care totalizează 
0 p. (Linzer A.S.K., Grazer A.C. și 
Simmering). O surpriză a etapei a 
constituit-o înfrîngerea fostului lider 
Linzer A.S.K. pe teren propriu, de către 
W.A.G. cu 2—1. Alte rezultate: Simme- 
ring-Kremser 2—1, Grazer A.C.-Austria 
Salzburg 5-1, W acker-Admira 5-2.
MILAN A LUAT UN START GREȘIT...

La sfîrșitul campionatului italian 
1958-59 consemnam în ultimele etape 
victoriile consecutive ale echipei Milan. 
Acum, după prima etapă a campiona-

tului, vom începe cu relatarea unei 
surprize: Milan a suferit în primul ioc 
de campionat al anului 1959-60 o în
frîngere cu 3-1 din partea formației 
Alessandria (care nu de mult a sus
ținut cîteva jocuri în țara noastră). O 
formă foarte bună au manifestat Inter- 
nazionale care a dispus cu 6—3 
de Padova, Juventus cîștigătoare cu 
4—1 în meciul cu Lanerosi și Fioren
tina care a cîștigat cu 2—0 în depla
sare la Udine. Iată celelalte rezultate: 
Bari-Palermo 1—.0, Bologna-Lazio 
1—1, Napoli-Spal 0—3, Roma-Genova 
1—0, Sampdoria-Atalanta 4—0.

Blackburn-Arsenal 1—1, Cheisea-West 
Ham 2—4, Luton-Nottingham 1—0, 
West Bromwich-Leeds 3—0, Blackpool- 
Wolverhampton 3—1, Newcastle-Burn
ley 1—3.

V. Jandrescu 3—0 (20, 19, 17);
turul I: M. Alexandru — Ușakova 
3—0 (16, 10, 11), G. Pitică — Pa
isiarv 3—2 (—19, —16, 13, 11. 19); 
sferturi de finală: M. Alexandru — 
Cirecișnikova 3—1 (13. 17, —19, 12), 
G. Pitică — Korneeva 3—0 (9, 15, 
7); semifinale: M. Alexandru — Za 
harian 3—0 (9, 15, 16), G. Pitică — 
Friesenhahn 3—0 (10, 11, 9); finala: 
Geta Pitică — Marla Alexandru 3—2 
(15, 11, -13, -17, 18). SIMPLU
BĂRBAȚI : preliminarii : Brodski — 
Bătrînescu “ ‘ **.
Gheorghiu 3—0 (12, 9, 19), Averin 
— Bodea 3—0 (8, 16, 7), turul I: 
Popescu — Friedman 3—0 (12, 14, 
11), Paskiavicius — Covaci 3—1 
(—10, 19, 18, 18). Rethi — Kalnînis 
3—1 (12, —12, 11, 12); turul II: 
Rethi — Lavrentiev 3—0 (16, 18, 16); 
sferturi de finală : Rethi — Averin 
3—2 (20, —17. —16, 19. 19). In ul
timul set Averin a condus cu 19—12! 
Popescu — Grinberg 3—0 (8, 15, 18); 
semifinale: Paskiavicius — Rethi 
3—0 (12, 19, 17), Saunoris — Po
pescu 3—2 (—22, 16, 17, —18, 20); 
finala: Saunoris — Paskiavicius 3—1. 
DUBLU FEMEI : sferturi de finală :

3—0 (12, 22, 13), Biro —

Barasch, Ramanauskaite — Jandrescu, 
Hantadze 3—1, Pitică, Alexandru — 
Morkunaite, Lukina 3—0; semifinale: 
Barasch, Ramanauskaite — Paisiarv. 
Zaharian 3—1, Pitică, Alexandru - 
Friesenhahn, Grigass, 3—0 ; finala i 
Pitică, Alexandru — Barasch, Ra
manauskaite 3—1 (13, 15, —18, 8). 
DUBLU BĂRBAȚI : sferturi de finală: 
Rozsas, Biro — Rethi, Bodea 3—2, 
Averin, Grinberg — Bătrînescu, 
Gheorghiu 3—1; semifinale: Popes
cu, Covaci — Averin, Grinberg 3—0; 
finala : Saunoris, Paskiavicius — Po
pescu, Covaci 3—2 (16, —19. 18,
—18, 23). In ultimul set 10—1 și 
20—18 pentru jucătorii romîni. DUBLU 
MIXT: turul I: Pesur, Grinberg — 
Jandrescu, Gheorghiu 3—1, Morku
naite, Lisinas — Beloțerkovskaia Bă
trînescu 3—1; Friesenhahn, Roszas — 
Alexandru, Bodea 3—0, Pitică, Popes
cu — Lestal, Meecsa 3—1, Barasch, 
Rethi — Grigass, Biro 3—1; sferturi 
de finală : Pitică, Popescu — Barasch, 
Rethi 3—0; semifinale: Pitică, Po
pescu — Ramanauskaite, Paskiavicius 
3—2; finala : Pitică, Popescu — 
Paisiarv, Saunoris 3—0 (16, 17, 19).

NICE COBOARA...

Ț.DN.A. DIN NOU IN FRUNTE

aSOFIA 21 (prin telefon). Etapa 
patra a campionatului, desfășurată du
minică, a provocat mari schimbări în 
clasament. Derbiul etapei, care a opus 
liderului de pînă atunci Levski pe Sla
via Sofia, s-a terminat cu victoria — 
prima din acest campionat — a Slaviei 
ia scorul de 3—2. In urma acestui re
zultat, Levski a pierdut primul loc. 
Echipele nou promovate, Septemvrî So
lia și Spartak Sofia, au obținut victorii 
prețioase: Botev Plovdiv-Septemvrl 0-2 
și Spartak-Lokomotiv Sofia 2-1. Cele
lalte rezultate: Minior Dimitrovo-Spar- 
tak Varna 2-0 și Dunav Ruse-Spartak

9:2 7 
6:4 5 
6:4 5 
3:2 5 
5:4 5

O nouă înfrîngere a lui Nice, noi 
victorii ale echipelor Nîmes și Reims — 
iată știrile principale din ultima etapă 
a campionatului Franței. Actuala cam
pioană este acum la 3 puncte distanță 
de fruntașe. Derbiul etapei s-a desfă
șurat pe stadionul Colombes din Pa
ris, unde Racing a fost învinsă de Nî
mes cu 2—1. Iată rezultatele tehnice: 
Toulouse-Nice 4—1, Lens-Reims 2—5, 
Limoges-Bordeaux 3—0, Monaco—St. 
Etienne 1—1, Le Havre-Stade Francais 
1—2, Lyon-Angers 2—0, Toulon-So- 
chaux 2—2, Sedan-Strasbourg 2—2, 
Rennes-Valencienne 2—1.

Clasamentul: Nîmes, Reims 12, Li
moges 10, Nice 9, Racing, Lens, Mo
naco, Stade Francais, Lyon 8, Le Havre 
7, Bordeaux, Strasbourg, St. Etienne, 
Rennes, Toulouse 6, Valencienne, So 
chaux 5, Angers 4, Sedan, Toulon 3.

Duminică dimineața a părăsit Capi
tala, plecînd în R. Cehoslovacă, repre
zentativa feminină de baschet a țării 
noastre, care va susține în țara prie
tenă trei meciuri. Primul se va des
fășura azi, în localitatea Kyjov, unde 
se vor întîlni primele formații. Revan
șa va avea loc mîine la Gottwaldov. 
Vineri va avea loc partida dintre e- 
chipcle de tineret ale R.P. Romîne și 
R. Cehoslovace. In aceste jocuri, țara 
noastră va fi reprezentată de urmă
toarele jucătoare : Viorica Niculescu, 
Maria Voicu, Anca Pop-Racoviță, Ana 
Haralambie, Hanelore Krauss, Octa
via Cucuruz, Ecaterina Cherciov, Cor
nelia Gheorghe, Georgeta Ivanovici,

Teodora Predescu, Virginia Jtijescu și
Irina Romfeld. Antrenor: prof. S. Fe- 
rencz.

Concursul internațional 
studențesc de gimnastică 

de la Moscova
desfășurat la Moscova

> internațional

Plovdiv 1-1. Clasamentul:
4
4
4
4
4

1. Ț.D.N.A.
2—4. Levski 

Septemvrî 
Spartak Plov.

5. Botev Plovdiv 
Pe locurile

1 0
1 1
1 1
3 0
I 1

Slavia,
4 puncte,

3
2 
2
1
2

următoare:
Minior, Spartak Sofia cil cîte 
etc. (Toma Hristov).

TOTTENHAM HOTSPUR CONDUCE...
Ascensiunea echipei engleze Totten

ham continuă. In etapa de sîmbătă a 
primei ligi victima noului lider a fost 
Preston, învinsă cu 5-1. In urma aces
tei victorii, Tottenham trece în fruntea 
clasamentului cu un avans de 2 puncte 
asupra lui Wolverhampton, Burnley și 
Arsenal aflate la egalitate. O mare 
surpriză a furnizat-o derbiul orașului 
Manchester în care „United" a fost 
învinsă cu 3—0 de „City". Alte rezul
tate interesante din ultima etapă:

® CU PRILEJUL unui concurs 
atletic desfășurat la Șopron, atletul 
maghiar Rozsavolgyi a obținut rezui 
fătul de 8:03,8 pe 3000 m. El a fost 
urmat de Szabo cu 8:07,7. Alte re
zultate : greutate: Varju 17,43 m; 
ciocan: Zsivotski 64,05 ni, Csermak 
62,97 m; 800 in : Korda 1:50,3; 500 
m femei: Razi 1:15,5 (record ma
ghiar).

• INTÎLNIREA FEMININA de a- 
tletism dintre reprezentativele R. D. 
GERMANE și R. P. POLONE desfă
șurată la Bydgoscz a fost cîștigată 
de atletele germane cu 112—93. Cu 
acest prilej au fost doborîte mai

multe recorduri naționale : lungime : 
Paluskievici* (R.D.G.) 6,19 m; înăl
țime: Jozwiakowska 1,67 m; greutate: 
Lutge (R.D.G.) 16,13 m ; Klimaj (Pol.) 
14,94 ; ~ ■
51,89 m. Alte rezultate: 
Bibro 
(R.D.G.) ' 11,9;
24,2; 800 ni: Zbikowska (Pol.)
2:09,8; 80 m g.: Birkenmayer 10,9.

• ATLETUL Karl Denke a obținut 
un nou record al R. D. Germane la 
aruncarea greutății: 16,92 m.

© Mîine, în cadrul turului preli
minar al 
la fotbal 
ciuri :
(2-2),
bahce Istanbul (1-1), LKS Lodz— 
Jeunesse d’Esch-Luxemburg (0—5) 

și Shamrock Dublin—O.C.G. Nice 
(2-3).

mdisc: Dmowska (Pol.)
100 m :

(Pol.) 11,8, Birkenmayer
200 m: Birkenmayer 

ni: Zbikowska

Gupei Campionilor Europeni 
se dispută următoarele me- 
F. C. ---------
Csepel

Barcelona—T.D.N.A.
Budapesta—Fener-

Duminică s-a desfășurat la Moscova 
un important concurs internațional 
studențesc de gimnastică, la care au 
participat și reprezentantele clubului 
sportiv Știința București.

Intîlnirea gimnastelor a fost cîști
gată de Lidia Kalinina (Uniunea So
vietică) cu 37,99 p. Dintre concuren
tele noastre cel mai bine s-a compor
tat Sonia Iovan, care s-a clasat pe 
locul IV cu 37,13 p. La bărbați vic
toria a revenit gimnastului sovietic 
Iurii Titov cu 57,95 p.

Turul ciclist al R. P. Bulgaria
SOFIA 21 (prin 

pondentul nostru), 
etapă a Turului ciclist al R.P. Bulga
ria, desfășurată pe traseul Sliven-Bur- 
gas (110 km) a fost cîștigată de olan
dezul Kronigcn în timpul de 2 1140:40,0 
El a trecut astfel în fruntea clasa
mentului general individual. II urmea
ză Nencio Hristov (R.P. Bulgaria) la
40 sec., Fornalczyc (R.P. Polonă) la
41 sec. și Boian Koțev (R.P. Bulga
ria) la 46 sec. Pe echipe conduce în 
clasament R.P. Bulgaria urmată de 
R.P. Polonă la 2:55,0 și R.P.F. Iugo
slavia la 3:48,0.

TOMA HRISTOV

telefon de la cores- 
— Cea de a patra


