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MOSCOVA 
la lansarea în

In cadrul programului de cercetare a spațiului cosmic și de pre
gătiri in vederea zborurilor interplanetare, la 4 octombrie 1959 a fost: 
efectuată cu succes în Uniunea Sovietică lansarea celei de a treia ra
chete cosmice. Pe bordul rachetei este instalată o stație automată», 
interplanetară.

LANSAREA A FOST EFECTUATA CU AJUTORUL UNEI RACHETE CUI 
MAI MULTE TREPTE. DUPĂ CE A ATINS VITEZA STABILITA, ULTIMA. 

, TREAPTA A RACHETEI A PLASAT STAȚIA AUTOMATA INTERPLANE- 
4 pagini 25 bani ) tara pe orbita fixata.

C . Orbita stației automate interplanetare a fost astfel aleasă îneît săi 
------------------------------------- , ,r J I asigure trecerea stației în apropierea Lunei și un zbor circumlunar.

Stația automată interplanetară va trece la o distanță de 10.000 km» 
ieri, pC SlualOnUl rșCpilDllCll J de |.ună și, ocolind Luna, în mișcarea sa ulterioară va trece prin regiu

nea Pămîntului. Orbita care a fost aleasă asigură posibilitatea cat 
stația să fie observată din emisfera nordică a Pămîntului

ULTIMA TREAPTA A CELEI DE A TREIA RACHETE COSMICE SOVIE-<- 
TICE ARE O GREUTATE DE 1555 KG (FARA COMBUSTIBIL)

Stația automată interplanetară a fost instalată pe ultima treaptă: 
a rachetei. După plasarea pe orbită, stația s-a desprins de rachetă» 
Ultima treaptă a rachetei se deplasează pe o orbită apropiată de» 
orbita stației.

Stația automată interplanetară este destinată unor Vaste cerce
tări științifice în spațiul cosmic. Pe bordul stației sînt instalate apara-- 
taj științific și radio tehnic, precum și un sistem de reglare automată? 
a. regimului termic. Alimentarea cu energie electrică a aparatajuluî 
științific și radiotehnic de bord se efectuează cu ajutorul unor baterii 
solare și a unor surse chimice de curent. Greutatea totală a stației' 
este de 278,5 kg. In afară de aceasta, pe ultima treaptă a rachetei se- 
află aparataj de măsurat cu sursele de alimentare în greutate de 156,5» 
kg. Astfel, greutatea totală a sarcinii utile este de 455 kg.

Transmiterea Informațiilor științifice și a rezultatelor măsurării para
metrilor de m?șcare a stației automate interplanetare se va efectua cir 
ajutorul a două radioemițătoare care funcționează pe frecvențele de» 
39,986 MHz șt 133,6 MHz. Concomitent pe linia radio cu frecvența de» 
183,6 MHz se va efectua controlul paiametriior orbitei stației interpla^- 
netare.

Semnalele emițătorului transmise pe frecvența de 39,986 MHz re*- 
prezintă impulsul de durată variabilă de la 0,2 la 0,8 secunde. Frec
vența repetării impulsurilor este de 1 plus, minus 0,15 Hz.

TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR DE PE BORDUL STAȚIEI AUTOMATE’. 
INTERPLANETARE SE VA EFECTUA IN EMISIUNI, ZILNIC CITE 2—4 ORE,. 
IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL OBSERVAȚIILOR FUNCȚIONAREA.

... , ... . . ,.. . APARATAJULi.il DE BORD AL STAȚIEI AUTOMATE INTERPLANETARE VA FIla țineri șt se rettage in defensiva. UI / D1RJjATĂ 0E pE pAMINT, DE LA UN CENTRU DE COORDONARE Șl» 
time repriza are in general același as- J CALCUL
pect. Puiu Nicolae domină și loveșteC ’ ..... »
cu „serii" la figură în timp ce adver- % Măsurarea parametrilor rachetei se efectuează cu ajutorul unui 
sărut practică un box confuz. Anim- i complex de aparate automate de măsurat ale cărui stații terestre sînt: 
țînd decizia, arbitrul francez Gondre J situate în diferite puncte ale Uniunii Sovietice.
a ridicat mîna lui Puiu, consfințind k TOATE POSTURILE DE RADIO ALE UNIUNII SOVIETICE VOR TRANSMITE 
V\arp.Hnm?săItlUmecî în:reprez‘entati-\ EM,S1UNI DESPHE MIȘCAREA CELEI DE A TREIA RACHETE COSMICE., 
va A, I. Turcii nu a confirmat spe- ✓ Prima emisiune despre funcționarea mijloacelor radiotehnice V9' 
ranțcle. El a avut posibilitatea săi începe la 4 octombrie, ora 15 (ora Moscovei). La această oră, racheta 
facă mi meci echilibrat în compania / se va aj|a deasupra Oceanului indian la punctul cu coordonatele 80 
italianului Zampanni dar nu a știut 1 . , .... r j. .. - • .. . .
să folosească netul avantaj [ie careC 9rado longitudine estică, 5 grade latitudine sudică, la o distanță de» 
i-1 oferea alonja. Turcu s-a angrenat 5 108.000 km deasupra Pămîntului. Emisiunea despre funcționarea mijloa* 
în boxul de aproape al adversarului, / celor radiotehnice va dura aproximativ două ore.
vî.i - ^‘depășit Zamparini aho- 1 OBSERVAȚII PRIN RADIO ASUPRA RACHETEI SE POT EFECTUA DE
fensivă,f°fapt care i-radus™ victorie? PE TERITORIILE EUROPEI, ASIEI, AFRICII Șl AUSTRALIEI.

meritată la puncte : 1—1. S Lansarea celei de a treia rachete cosmice sovietice și crearea sta*-
La categoria „pană", s-au întîlnit j țje| automate interplanetare va permite obținerea unor noi date cu prl*

R. CALARAȘANU ) wire la spațiul cosmic și va constitui o nouă contribuție a poporului 
P. 1IENȚ < sovietic la colaborarea internațională în domeniul cuceririi Cosmosului*.

Sport din R. P. Romînă

Luni 5 octombrie 1959 ★

PogiHștii romîni și italieni au terminat la egalitate: 5-5
• Record de spectatori e Meciuri 
echilibrate și arbitraje bune • 
Emil Cișmaș s-a comportat exce
lent 9 Benvenuti — un mare tehni
cian © Gheorghe Negrea — boxerul 
nostru numărul 1 !

mult înainte de 
mai numeros ca 

oricînd la galele de box (peste 15.000 
de spectatori) își ocupase locurile în 
„potcoavă" și o mare parte din tribu
nele stadionului Republicii, pentru a 
asista la revanșa întîlnirii dintre e- 
chipele reprezentative ale R. P. Ro- 
mîne și Italiei.

Boxerii romîni au avut în general o 
bună orientare tactică însă au fost de
ficitari la capitolul pregătirii fizice, 
unde oaspeții au excelat.

Primii care au urcat în ring, au 
fost, ca deobicei, boxerii de categorie 
„muscă" Puiu Nicolae și 
Reprezentantul nostru începe

Ieri dimineață, cu 
ora 10,30, un public

Pi st idei a. 
_ ____ _ : lupta
foarte atent și trimite cîteva stingi la 
plex. Boxerul italian eschivează corect, 
ri postind cu lovituri la cap. Și în 
rundul doi, Puiu se menține în atac

...... • .....-.......-—"II
ÎNSEMNĂRI
_____________ _ii

Cișmaș trimițind cu precizie un croșeu de stingă. (Foto: Gh. Dumitru) 
expediind cu precizie o directă de stin
gă la cap care-1 zdruncină pe italian.
In vădită dificultate, acest-a recurge

5-5 dar puteam mai mult!
La cea mai de seamă competiție 

sportivă a săptămînii. — înlîlnirea 
internațională de box R.P.R.-Italia •
a asistat ieri un public entuziast, 
competent și numeros. Arbitrul fran
cez care a condus cele zece partide, 
a rugat un fotograf al nostru să-i 
facă o poză cu toată lumea prezen
tă. Intr-adevăr cunoscuta expresie 

; „în potcoava de la Republicii" cu 
care ne începeam de obicei croni
cile de box nu și-a mai avut rostul. 
Mai bine de jumătate din tribunele 
stadionului erau pline, iar în jurul 
ringului și mai și! Nu mai încape 
vorbă că la noi boxul este, după 
fotbal, cel mai popular sport. (Apro
pos ! La „europenele" de la Lucerna

Explozie tic

pe atunci că boxerii noștri coboară 
de pe 
zentat
Turca, 
cite o 
Tur cu 
dominat categoric adversarii, 
„sflrșii benzina" termintnd ■ 

deosebi Nicolau 
la discreția adversarilor.

Lipsă de condiție fizică a dovedit 
și Mariuțan. Se pare că antrenorii 
boxerilor care au urcat ieri In ring, 
ca și antrenorii care au pregătit lotul, 
au renunțat la acest element de bază. 
De-asta spuneam că puteam mai 
mult.

Negrea a dovedit ieri, în fața unui 
adversar dificil, că... accidentul de la 
Lucerna a fost intr-adevăr un acci
dent, că rămîne un pretendent sigur 
ta titlul olimpic. Ne-au plăcut de 
asemenea Puiu, Cișmaș, ceva mai 
puțin Mihalic și Șerbu (în acel finiș 
explosiv, cu toate că n-a putut oiș
ti ga partida). Cînd spunem aceste 
lucruri ne gîndim la combativitatea 
de care aceștia au dat dovadă, com
bativitate care i-a lipsit în bună parte 
lui Stoian (ca să-și depășească 
și mai net adversarul) și (pentru a 
citea oară o spunem I) lui Mariufan. 
Cu mici excepții boxerii noștri au 
fost mai puțin combativi.

Fără să subapreciem acest 5-5, 
fără să subestimăm valoarea ridicată 
a celor mai mulți dintre boxerii oas
peți. credem că puteam mai mult.

Antrenorii au cuoîntul!
M. COSTEA

ring... abia încălziți) s-a pre- 
ieri, deficitar. De ce 1 De ce 
Gherasim și Nicolau, după 

repriză de toată frumusețea — 
într-a doua — în care și-a 

", au 
tcrmhwid — în 
fără vlagă, adesea

PREGĂTIRILE LOTURILOR REPREZENTATIVE DE FOTBlî
Fotbaliștii romîni au întrecut cu 2-1 (1-0) pe Motor Zwickau 

și cu 4-2 (2-1) pe Diosgyori V.T.K.
Cele două partide susținute de lotul 

A au corespuns scopului pentru care 
au fost perfectate, oferind în același 
timp și două spectacole fotbalistice 
agreabile, atît sîmbătă în nocturnă — 
pe Stadionul Republicii, cît și ieri 
după-amiază — pe Stadionul „23 Au
gust". Motor Zwickau din R.D.G. și 
Diosgyori V.T.K. din R.P. Ungară, 
formații din prima categorie — au 
fost buni parteneri pentru jocuri de 
acest gen. Mai mult chiar, cele două 
echipe au avut o comportare superi
oară tocmai în meciurile cu lotul A, în

Conducem
bucurie în tribune și în jurul ringului. 
Imediat după coborîrea din ring, Miha- 
lic este purtat pe sus de popularul 
nostru actor Ion Lucian.

ca grea dacă s-au adunai, la finale. 
5-6.000 de spectatori). Am realizat, după 
doi de 4-6 în Italia, un promițător 
5-5. Este desigur, un oarecare pro
gres dacă ne luăm după simpla so
coteală aritmetică. De fapt, puteam 
mai mult. Nu este vorba de arbitraje, 
care au fost fără cusur, ci de ca 
Mul altceva.

In primul riad am rămas surprinși 
de slaba pregătire fizică manifestată 
de cea mai mare parte din pugiliștii 
noștri. Iată, deci, că un capitol la 
care noi stăteam foarte bine (scriam

Echipa de handbal a C. C. A. 
a obținut o frumoasă victorie în meciul 

cu Vorwărts Berlin: 23-15 (12-5)
Redutabila formație masculină de 

handbal Vorwărts Berlin, campioana 
din acest an a R.D. Germane, și-a 
început turneul în țara noastră jucînd 
sîmbătă după-amiază pe stadionul Re
publicii cu echipa Casei Centrale a 
Armatei. Partida s-a încheiat cu sco
rul de 23—15 (12—5) în favoarea 
jucătorilor bucureșteni. După un în
ceput destul de echilibrat, handbaliștii 
de la C.C.A. au pu3 stăpînire pe joc 
și acționînd ferm în apărare și rapid 
în atac au început să se distanțeze ca 
scor. Replica echipei germane a fost

s-a desfășurat 
în nota de do- 
C.C.A.

destul de slabă.
In general, partida 

în majoritatea timpului 
minare netă a echipei

Golurile au fost marcate de: Bul-
garu (11). Nodea (4), Barabaș (4), 
Oțelea (3), Kapp II pentru C.C.A. și 
de Haberhaulfe (8), Schedepaul (2), 
ilebler (2), Schmile, Glaudiu, Papusch 
pentru Vorwărts. A arbitrat corect 
Pândele Cirligeanu.

Mline oaspeții vor juca la Făgăraș 
în compania echipei Chimia. Partida 
va începe la ora 16,30.

care au prestat un joc mai bun și au 
luptat mai mult pentru rezultat. De 
aceea considerăm că aceste două me
ciuri au fost destul de concludente în 
ce privește aprecierile asupra compor
tării lotului nostru reprezentativ cît și 
asupra lucrărilor de selecție.

Majoritatea jucătorilor noștri care 
au evoluat în cele două meciuri au 
arătat o bună pregătire fizică și, ceea 
ce e de subliniat, duminică ei nu nu
mai că nu s-au resimțit după jocul 
susținut sîmbătă seară, dar au avut 
suficiente resurse pentru a forța jocul 
în unele perioade din repriza 
de ieri. O a doua constatare 
este aceea că echipa noastră 
mai bine în a doua partidă, 
care și partenerul, 
s-a prezentat la un 
lui de sîmbătă.

prea mult mingea în tripletă. Atuncf 
cînd a desfășurat jocul pe aripi sau a- 
acționat în mișcare, acțiunile au fost 
mai periculoase, tnai eficace. Așa au 
și fost marcate cele două goluri. For
mula de atac Pîrcălab-Constantin-Dri— 
dea-Meszaros-Tătaru a satisfăcut mai:

Diosgyori 
nivel superior

a doua 
pozitivă 
a jucat 
cea în 
V.T.K., 

ce-

LOTUL A-MOTOR ZWICKAU 2-1 (!-«)-
Au marcat • Dridea (min. 20), Meszaro»- 

(min. 46) și lura (min. 60).
Arbitru s M. Crufescu, bun.
LOTUL A : Voinescu-Popa, 

vodă ll-Jenei, Nunweiiler III 
Ivansuc (Pîrcâlab), Constantin, I 
lescu (Meszaros), Tâtaru.

MOTOR : R. Baumann—Neff,

DOUA JOCURI
asemanator

CU ASPECT

aSîmbătă seara, Motor Zwickau 
constituit o surpriză prin jocul său 
omogen, tehnic și rapid. Combinațiile 
în triunghi urmate de deschideri în 
adîncime, precum și jocul elastic care 
a permis oaspeților germani să se a- 
perc supranumeric — au creat pro
bleme echipei noastre. Linia de atac, 
mai ales, nu a știut să le rezolve și 
de aceea dominarea teritorială nu a 
putut fi concretizată prin goluri. Gre
șeala principală a fost aceea că a ju
cat mai mult pe centrii- și S ținut

Caricaș, Za- 
(Mihâilescu)— 

Dridea, Dinu--

... _____ ____ KlaubitXr»
Wilder-Gruner, Witzger-E. Franz (Schuller)^. 
Tauscher, lura, V. Baumann, R. Franz.

I 
LOTUL A-DIOSGYORI V.T.K. 4-2 (2-1)

4
Au marcat : Meszaros (min. 35), Constan*- 

tin (min. 33), Meszaros (min. 58) și Tâtaru* 
(min. 75), respectiv Pali (min. 22) și Papp* 
(min. , 65).

Arbitru : D. Schulder, bun.
LOTUL A : Uțu-Popa, Caricaș, Zavoda ti? 

(Macri)-Jenei, Nunweiiler III (MihdilescuH* 
Pîrcâlab (Ivansuc) Constantin, 
Meszaros, Tâtaru.

DIOSGYORI : Hodi-Werner, __ . ______
las-Tordk, Jakobi-lvan, Csanyi, Kiss II, Papp» 
(Mathisz), Pali.

Dinulescv^.

Szipeti, Pau~•

mult decît aceea din prima repriză^ 
(Ivansuc — Constantin — Dridea — 
Dinulescu — Tătarii), deși Pîrcâlab» 
n-a fost jucat îndeajuns.

Mai dinamic, jocul ca Diosgydrjl
R GATU 
c. —RADU!'

^Continuare An- pagi. ff3))x
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X. Boboc și C. Porumb: 
2,03 m ia înălțime!

< Concursul de atletism desfășurat 
sîmbătă și duminică pe stadionul Di
namo a corespuns numai în parte aș
teptărilor. O serie de atleți fruntași 
nu au luat startul, iar alții au prefe
rat să concureze la alte probe decît 
cele care i-au consacrat De aceea, 
la capătul celor două zile de întreceri, 
bilanțul nu cuprinde sumedenia de 
rezultate valoroase pe care le speram, 
ci (în afară de multe cifre modeste) 
doar cîteva performanțe remarcabile.

In fruntea acestora se află rezul
tatul de 2,03 m cu care au încheiat 
concursul de săritura în înălțime atît 
Xenofonte Boboc, cît și Cornel Po
rumb.

Iată rezultatele: FEMEI : 100 m:
G. Luță 12,7; 200 m: 1. Petrescu 25,1; 
80 m g: Avaria Pândele 12,2; Lia Jung 
12,3; FI. Stancu 12,3; înălțime: R. 

JVoroneanu 1,55 m; E. Mayer 1,55 m; 
lungime: A. Sîrbu 5,46 m; S. Grosu 
5,45 m; greutate: M. Wittgenstein 
11,92; disc: 2. O. Cataramă 45,02 m; 
ÎN. Barbu 41,93 m; BARBAȚI : 100 m: 
V. Jurcă 11,1; Stan Nițu 11,2; 200 m: 
8. Dfefcay 22,2; Gh. Stânei 22,7; Po
pescu 22,9; 400 m: I. Sandu 52,0; 
M. Pegza 52,0; 800 m: St. Mihaly 
11:54,8; A. Barabas 1:54,8; M. Pridvor- 
nic 1:59,5; 1.500 m: D. Bîrdău 3:53,2; 
T. Strzelbiski* 3:55,3; 5.000 m: 1. Ve- 
liciu 14:59,6; 110 m g: T. Ardeleanu 
114,8; M. Ursac 15,2; 400 mg: C. 
iTontsch 54,2; V. Georgescu 56,7; 3.000 
m ob: V. Florea 9:07,6; lungime: V. 
Jurcă 7,16 tn; M. Băloiu 7,01 m; 
triplu: S. Ciochină 14,36 m; N. Mă- 
rășescu 14,36 m; prăjină: 2. P. loan 
4,20 m; Gh. Constantin 4,10 m; M. 
iTrandafilov 4,00 m; V. Cincă 4,00 m; 
8. Răuțoiu 3,90 m; greutate: N. Iva
nov 15,81 m; C. Crețu 15,49 m; disc: 
V. Manolescu 48,59 m; R. Coveianu 
45,97 m; E. Vîlsan 45,66 m; suliță:
H. Wentzel 65,04 m; I. Cristea 61,95 
m; ciocan: N. Rășcănescu 60,04 m; 
C. Drăgulescu 55,00 m.

Campionatul republican de polo
Cele trei partide de polo pe apă dis

putate ieri în cadrul primei etape a re
turului campionatului republican, la 
București, Cluj și Timișoara s-au ter
minat cu rezultate scontate.

La Ștrandul Tineretului din Capitală 
echipele C.C.A. și Știința București au 
au reeditat ■— și ca desfășurare a jo
cului și ca scor (4—I) — rezultatul 
din tur. Intr-adevăr, după o repriză 
egală (1—1) militarii au cîștigat în 
finail încercînd mai des și cu mai mult 
succes poarta studenților, bine apărată 
de Mircea Ștefănescu. Punctele au 
lost însorise de Blajec (2), O. Mari
nescu și Grințescu (C.C.A.) și Zâne 
(Știința).

La Cluj, echipa studenților din loca
litate a oedat la limită (3—4) în fața 
formației C. S. Oradea. După aspec
tul jocului — ne-a transmis corespon

dentul nostru R. Fisch — un rezultat 
de egalitate ar fi reflectat mai just 
raportul de forțe dintre cele două e- 

chipe. Au marcat: Oanță (3), Csor- 
das pentru orădeni, respectiv Danciu 
(2) și Doleanu.

La Timișoara, Industria Lînei a 
pierdut la scor (2—8) meciul cu echi
pa C. S. Tg. Mureș.

VOINȚA BUCUREȘTI SL CETATEA 
BUClJR AU PROMOVAT IN PRIMA 

CATEGORIE

Timp de trei zile bazinul central din 
incinta Ștrandului Tineretului a găz
duit jocurile de polo din cadrul tur
neului de calificare în prima categorie 
a țării. Iată rezultatele înregistrate în 
cele trei zile de întreceri : vineri: Vo
ința București—C.F.R. Cluj 3—1; Ce
tatea Bucur—Voința Timișoara 7—2; 
«îmbăta : Voința București—Cetatea

H I P I S M
CAII DE DOI ANI D N NOU ÎNVINGĂTORI

Cea de a doua întîlnire între caii de 
<doi ani și caii adulți s-a încheiat din nou 
icu victoria tineretului. In premiul Condor 
«rimele 4 locuri au fost ocupate de mtnii, 
In frunte cu Cricov.

Principala alergare a cailor adulfi a re- 
•venit armăsarului Argint, care a marcat 
cea mai ridicată valoare a sa din anul 
prezent.

Rezultatele tehnice sînt următoarele:

I. Elvira (Petcu A.), Rouă, Brîndușa. 
Cota : 23,20-55,60 lei

II. Viorica (lonescu I.), Seqarcea, Cear
dac. Cota : 6,70-77,00-57,60 lei.

III. Cricov (Boldovin), Neron, Amara. 
Cota : 3,60-87,50-63,20 lei. 385,60 lei.

IV. Simplon (Cîmpeanu), Giafar, Hahalera. 
Cotai 2,20—4,00-14,50 lei.

V. Argint (Cîmpeanu), Nașa Mea, Muson. 
Cota i 3,80-22,90-3,30 lei. 244,60 lei.

VI Lăcusta (lonescu I.), Gazela, Fulgefe 
feîdi 5.9CF^40-50,90 lei.

Pugiliștii romîni și italieni 
au terminat la egalitate: 5-5

(Urmare din pag. 1)

doi buni tehnicieni: Emil Cișmaș și 
Mastellaro. Cei doi boxeri s-au între
cut în eschive și lovituri de toată fru
musețea. încă din prima repriză, Ciș
maș a lăsat să se întrevadă că va 
obține un rezultat favorabil, ceea ce 
pînă la urmă s-a și întîmplat. El a sto
pat atacurile adversarului cu nume
roase stîngi la cap și s-a blocat er
metic atunci cînd Mastellaro a încer
cat să puncteze. In rundul următor 
italianul a lovit mult la corp. Domi
nat, spre sfîrșitul acestei reprize, Ma- 
stellaro recurge la țineri și este făcut 
atent de arbitrul Gondre. Bine orien
tat tactic, Cișmaș își ține adversarul 
la distanță datorită „seriilor" sale in
sistente. Plimbat printre corzi, Maste- 
Ilaro termină în dificultate : 2—1.

Așa cum începuse, losif Mihalic pă
rea că va încheia repede cu adversa
rul său Musso, care chiar din primul 
minut a fost expediat la podea în ur
ma unei lovituri la figură. Cu atît mai 
mare a fost surprinderea cînd spre 
sfîrșitul aceleiași reprize, boxerul ita
lian a revenit curajos în atac, echili- 
brînd oarecum situația. Nici în run- 
durile următoare Mihalic nu a arătat 
realele sale posibilități, acționînd con
fuz. Totuși, el și-a păstrat un mic a- 
vantaj care i-a adus decizia la puncte: 
3—1.

Italienii reduc din handicap în me
ciul următor, în care italianul Piazza
l-a  depășit pe C. Gherasim. Boxerul 
nostru s-a descurcat foarte bine în 
prima repriză, cînd a punctat mult 
și precis la stomac, deși adversarul 
său s-a dovedit a fi un maestru al 
escliivelor. In celelalte două reprize 
însă, Piazza și-a impus lupta. Ghera-

Bucur 3—3, C.F.R. Cluj—Voința Timi
șoara 5—4; duminică : Voința Bucu
rești—Voința Timișoara 6—0; Cetatea 
Bucur—C.F.R. Oluj 6—2. Au promo
vat în categoria A. Voința București 
și Cetatea Bucur.

CORNEL MOCANU* (RAPID BUC.) 
DUBLU RECORDMAN

Ieri dimineață, în cadrul unei tenta
tive de record, înotătorul Cornel Mo- 
canu a corectat recordul probei de 
1500 m liber (juniori cat. I.) par- 
curgînd distanța în timpul de 19:13,0. 
V.R. : C. Mocanii 19:42,0. In trecere 
pe la 800 m, C. Mocanu a îmbunătă
țit recordul de juniori categoria I cu 
timpul de 10:10,5. V. R. C. Mocanu 
10:26,0.

Au început campionatele republicane de tir
Imbiați de vremea frumoasă, nu

meroși spectatori au venit ieri dimi
neață la poligonul Tunari, pentru a 
urmări întrecerea celor mai buni tră
gători, care își dispută întîietatea în 
cea de a XI-a ediție a campionatelor 
republicane individuale de tir și în 
prima ediție a campionatelor pe echi
pe de cluburi și asociații sportive. Dar 
zilele de toamnă sînt capricioase. Pe 
la ora prînzului, spectatorii dar mai 
ales concurenții, au fost stînjeniți de 
un vînt puternic care a început să su
fle în rafale. Cel mai mult au avut 
de suferit taleriștii, ale căror rezul
tate, în prima manșă, sînt nesatisfă-

VII. Pascal (Huiuleag), Justin, Nelufa. Co
ta : 1,90-5,80-24,00 lei.

VIII. Leonel (Stoian P.), Nușa, Sorinei. 
Cota : 7,10-39,90-7,40 lei.

Reuniunea din 7 octombrie.

Alergarea princ’palâ a reuniunii din 
ziua de 7 octombrie este premiul Dunai, 
în care concurează : Triumf 1700 (Ștefă- 
nescu), Nărăvaș 1700 (Dinu T.), Ticău 1720 
(Voronin), Ofel 1740 (Szabo A.), Eronin 
1740 (Mihăilescu), V.ielioasa 1760 (Toderaș), 
Baltâref 1760 (Tânase Gh.).

Dintre celelalte alergări merită o men
țiune specială premiul Desiș, în care par
ticipă : Breton 2200 (Solcan G.), Lcurici III 
2200 (Anghel), Vîrtei VI 2200 (Toderaș), Ho- 
|u 2220 (Moldovan), Demon 2220 (Szabo I.), 
Olimp II 2220 (Voronin), Straja 2240 (Ștefâ- 
nescu), Fantezia 2240 (Butan N.), Luminiș 
2260 (Teofil St.).

u faima alergare >e dispută la ora 14«30. 

sim nu s-a regăsit și a fost învins 
la puncte : 3—2.

Mihai Stoian a reușit să întreacă 
pe „bătăiosul" Urzi care han
dicapat net de alonja adversarului nu 
a reușit, pe tot parcursul meciului, să 
trimită nici o lovitură clară: 4—2. 
Stoian a fost mai activ ca de obicei, 
totuși am vrea să-1 vedem mai cu
rajos. Posibilități are.

Un meci mult așteptat: Șerbu Neac- 
șu—Benvenuti. Campionul european a 
făcut și la București dovada excelen
telor sale calități, care i-au adus două

Imediat după meci am stat de 
vorbă cu arbitrul francez Georges 
Gondre pentru a afla părerea sa 
asupra îintîlnirilor dintre boxerii 
romîni și italieni. El ne-a declarat 
următoarele: „Rezultatul de ega
litate este just. El reflectă foarte 
bine fizionomia partidelor, în an
samblu întîlnirile fiind echilibrate 
și dîrze. Sînt mulțumit de faptul că 
ambele echipe au practicat un box 
corect și tehnic. De la romîni o 
impresie excelentă mi-au prodius 
Cișmaș, Stoian și Negrea".

titluri europene. Benvenuti totuși a 
reușit — destul de greu — să „trea
că" de boxerul nostru, care a luptat 
bine, curajos, în special în repriza a 
treia : 4—3.

Ca mai toți boxerii noștri, Mihai 
Nicolau a început meciul promițător, 
punctînd clar, mai mult decît adver
sarul său Napoleoni. Directele sale la 
figură își găsesc ținta pînă în prima 
jumătate a reprizei secunde, cînd ini
țiativa este preluată de boxeruil italian 
și menținută pînă la sfîrșitul partidei, 
pe care a cîștigat-o prin abandonul 
adversarului: 4—4.

Disputa dintre semigreii Gh. Ne
grea și Favari a prilejuit momente 
de mare tensiune. De la început și pînă 
la Sfîrșit, Negrea a fost într-un per- 
mări'ent atac, plimbîndn-și adversarul 
de-a .lungul corzilor. Rezistența neo
bișnuită, a lui-Favari a făcut ca acea
stă partidă să nu se termine înainte 
de limită. Reprezentantul nostru s-a 
comportat foarte bine. El a învins, 
detașat, la puncte un adversar tenace 
și curajos, adiicînd din nou echipa 
noastră în avantaj: 5—4.

Va mări Mariuțan acest avantaj? 
Iată întrebarea care se punea înaintea 
ultimului meci. Boxînd timorat, chiar 
confuz, acesta nu a putut face față 
„uriașului" Masteghin, care în ulti
mul rund și-a trimis de două ori ad
versarul la podea, cîștigînd clar, în 
cele din urmă, la puncte: 5—5. Re
zultatul de egalitate reflectă perfect 
raportul de forțe dintre pugiliștii ro
mîni și italieni prezenți ieri pe ringul 
de la „Republicii".

cătoare. in schimb, la armă liberă ca
libru redus 60 focuri culcat, seniori, 
lupta a fost deosebit de strînsă, iar 
rezultatele primilor cinci clasați sînt 
mai mult decît mulțumitoare. Astfel,
I. Văcaru (Dinamo) a realizat 593 p. 
din 600 posibile, la numai un punct 
de recordul țării. Echipa dinamovistă 
a cucerit, de asemenea, la mare lup
tă cu C.C.A., prin baraj de decari, 
(190—188) titlul de campioană pe 
echipe de cluburi. La pistol viteză, 
după manșa întîi, conduce Ștefan Pe
trescu cu 291 p urmat de G. Ma
ghiar, P. Mocuță și Dochiliță cu cîte 
289 p. La această probă 1. Tripșa și 
N. Dumitriu au tras sub posibilități.

Iată rezultatele: Armă, liberă cali
bru redus 60 focuri culcat seniori: 
1. I. VĂCARU (Dinamo) 593 p 
campion al R.P.R., 2. 1. Sîrbu
(C.C.A.) 591 p (12 m), 3. N. Rotaru 
(C.C.A.) 591 p (10 m), 4. M. Antal 
(Știința) 588 p (48x10, 11 m, 12x9), 
5. V. Antonescu (Dinamo) 588 p 
(48x10, 11 m, 12x9); pistol viteză 
manșa întîi: 1. Ștefan Petrescu 
(Metalul) 291 p, 2. G. Maghiar (Di
namo), P. Mocuță (Dinamo) și M. 
Dochiliță (Metalul) 289 p, 3. M. Du
mitriu (C.C.A.) 288 p; talere arun
cate din șanț manșa întîi 1. Gh. 
Florescu (C.C.A.) și Gh. Errache 
(C.C.A.) cîte 90 t, 2. I. Dumitrescu 
(Recolta) 87 t, 3. Gh. Bumb (A.G.V.) 
86 t. Clasament pe echipe la armă 
60 focuri: 1. Dinaimo 2345 p, 2.
C.C.A. 2345 p, 3. Știința București 
2333 p, ' /

Rezultate strînse în campionatele
republicane

• In cel mai important meci al 
campionatului masculin, Qhimia Fă
găraș, pe linia frumoaselor sale com
portări din ultima vreme, a obținut 
a 6-a victorie consecutivă. întrecînd 
cu 13—8 pe C.S.M. Reșița.

Cu un rezultat surprinzător s-a 
terminat partida de la Timișoara din
tre Tehnometal și Voința Sibiu. Lo
calnicii, în revenire de formă — se 
pare — au jucat foarte bine obți- 
nînd o victorie categorică (12—4). 
Evoluția Voinței — după cum ne-a 
transmis corespondentul nostru Alex. 
Gross — așteptată cu mult interes 
după acel 8—3 cu C.C.A.. a dezilu
zionat, oaspeții, prezen-tînd o echipă 
cu multe lipsuri în apărare și cu o 
înaintare ineficace.

Victorii scontate au obținut în a- 
ceastă etapă cele două echipe dina- 
moviste. Deși conduși cu 4—0 și 
6—2, dinamoviștii din Or. Stalin au 
continuat să atace calm și organi
zat, reușind în repriza secundă să 
egaleze, să preia conducerea și să 
obțină în cele din urmă o victorie 
la limită cu scorul de 11—9. La Jim- 
bolia, Dinamo București a întîmpinat 
o rezistență dîrză din partea echi
pei Victoria. După o repriză egală 
(9—9), bucureștenii au forțat nota 
jocului terminând învingători cu sco
rul de 14—12.

• Campionatul feminin a progra
mat în Capitală două meciuri. Pri
mul joc, derbiul Cetatea Bucur — 
Știința nu s-a ridicat la înălțimea 
așteptărilor, cele două formații ac- 
ționînd nervos (s-au ratat 5 lovituri 
de la 14 metrii), dezorganizat și 
cu multe greșeli de ordin tehnic și 
tactic. După o repriză egală (1—1) 
în care s-au ratat numeroase ocazii 
și de-o parte și de alta, printre care 
și o lovitură de la 14 metri (A. 
Szoko), jucătoarele de la Cetatea 
Bucur reușesc să preia conducerea 
prin golul înscris de Maria Ghiță și 
continuă să aibă inițiativa. Domina
rea lor nu este însă concretizată, 
Victorița Dumitrescu ratînd în mod 
inadmisibil, consecutiv, două lovituri 
de la 14 m. Și, după ce Szoko mai 
ratează un 14 m 1, Jianu aduce Ști
inței egalarea: 2—2. Spre sfîrșitul 
jocului, Cetatea Bucur mai înscrie 
o dată prin Antoaneta Vasile, dar 
imediat un atac al studentelor este 
concretizat de A. Niculescu și meciul 
ia sfîrșit cu un just rezultat de 
egalitate : 3—3. Al doilea joc a opus 
echipei Rapid ■— formația Știința 
Timișoara. Studentele au iuoat foarte 
bine în prima repriză reușind să 
conducă la un moment dat cu 2—0.

Pregătirile loturi
(Urmare din. pag. 1)

V.T.K. ne-a dat ocazia să urmărim o 
formulă de atac care a acționat mult 
mai inspirat și orientat: Pîrcălab — 
Constantin — Dinulescu — Meszaros
— Tătaru. Ca o consecință, echipa a 
creat cu abilitate mai multe faze de 
gol, din care a concretizat patru. Și 
nu trebuie ignorat faptul că Diosgyori 
V.T.K. a jucat mult mai bine decît 
sîmbătă, s-a apărat — supranumeric
— organizat și a ieșit la atac prin 
acțiuni rapide, în care jucătorii oas
peți au știut întotdeauna să se demar* 
ce și să creeze breșe în apărarea 
noastră. Echipa noastră, care în gene-, 
ral a dominat și a obținut victoria la 
un scor fidel aspectului jocului, a avut 
perioade de slăbire a ritmului sau în 
care a acționat confuz, fără șuturi la 
poartă.

COMPORTĂRI
Cele două întîlniri au confirmat că 

în general, lotul folosit constituie 
punctul de plecare pentru alcătuirea 
echipei care va juca la 8 noiembrie. 
Au fost jucători care au dat satisfac
ție în ambele partide. In primul rînd 
Constantin, care a confirmat forma 
excelentă arătată în campionat. Ală
turi de el, s-au impus Jenei, Popa 
(deși nesigur în jocul de ieri), Me
szaros (mai bun în meciul cu Dios
gyori) și Nunweiller (care însă, ni se 
pare deficitar ca rezistență). ^Voinescu 
a fost mai mult solicitat decît Uțu și 
de aceea ne-a și făcut o impresie mai

Campionatul categoriei A 
continuă duminică

■ .îw
Campionatul își reia cursul dumi

nică prin următoarele jocuri: C.C.A.'
— Minerul, Știința—Dinamo Bacău, 
Jiul—Steagul roșu, Farul Constanța
— Rapid, Petrolul—Dinam» București, 
Progresul—U .T. A.

De handbal
Repriza secundă ă aparținut însă j 
de lor care au atacat mai calm 
mai organizat reușind în cele 
urmă să câștige cu 4—2. Pune 
Rapidului au fost înscrise de Str 
3 și Brînzei iar pentru Știința 
marcat Goloșie 2.

Intîlnirea cu Steaua roșie S 
a adus liderului, C.S. Tg. Mu 
prima înfrîngere din acest cam 
nat. Deși au condus cu 4—3 mi 
șencele nu au putut împiedica at; 
gazdelor în care au excelat Li 
Dobre și lise Waltzer, să preia < 
ducerea și să aducă echipei sib 
o victorie meritată. Rezultate tehn

CATEGORIA A MASCULIN: < 
mia Făgăraș — C.S.M. Reșița 11 
(7—4); Dinamo Or. Stalin — R<
11— 9 (5—6); Tehnometal Ti mișc 
— Voința Sibiu 12—4 (7—3); 
toria Jimbolia — Dinamo Bucur
12— 14 (9—9). CATEGORIA A 
M1NIN: Cetatea Bucur — Ști 
București 3—3 (1—1); Construct 
Timișoara — Tractorul Or. St 
3—2 (0—1);, Steaua roșie Sibiu 
C.S. Tg. Mureș 6—4 (4—3); G.J 
Reșița — Record Mediaș I—5 (0- 
Rapid •— Știința Timișoara 4-2 (1

CATEGORIA B — Seria I: Star 
ța Odorheî — I.O. Arad 17—8 (9- 
Fl. Roșie Agnita-—Dinamo Tg; Mi 
12—10 (9—5); Știința Timișoara 
Voința Sighișoara 12—10 (8—6); 
ința Petroșani — Textila Cîsn. 
10—13 (3—6); Seria a II-«: Rec 
Hălchiu — Dinamo Bacău 4—5 (3- 
Șt-iința București — Petrolul Pk 
5—10 (3—3); C.S.A. Marina G 
tanța — Știința Galați 10—11 (6- 
Victoria Buzău — Petrolul Tele. 
9—14 (5—8).

Rezultat 
în campionatul

In etapa de ieri a campionatulu 
volei al echipelor din categoria 
s-au înregistrat o serie de rezui 
surprinzătoare, cum ar fi victori, 
chipei C.S.M.S. Iași asupra Vo 
București. Știința București a re 
tat cea de a doua victorie consecu 
De remarcat că în acest meci, Vc 
Bacău a condus în setul V cu 12- 
a pierdut setul (și totodată me< 
cu 15-13! -j.

In seria a Il-a se remarcă rezt 
tul frumos obținut de Voința S 
care a întrecut cu 3-1 formația Șc 
Orașul Dr. Petru Groza.

bună. Stoperul Caricaș nu a dat s 
facție. Pentru acest post credem 
ar putea intra în discuție și B 
II, aflat în formă bună. Zavod; 
inspiră încredere, dar se „simte* 
nu este pe postul lui. Doi tineri 
fost încercați pe extrema drea 
Pîrcălab și Ivansuc. Dintre ei pr 
a plăcut mai mult. Amîndoi însă, 
buie păstrați în lot chiar în event 
tatea că V. Anghel se va impune 
lecționării. Dacă pentru Dinulesct 
în prezent în formă slabă — e 
soluția Meszaros, în schimb pe 
Dridea — în cazul unei compc 
Ulterioare nesatisfăcătoare — va 
bui căutat un înlocuitor. Insf 
Tătaru nu a satisfăcut ca în ulti 
sale partide din campionat.

Intervenția lui Hodi este ii 
poposit in plasă. Fază din înti 

(4-1).



aiova și A.M.E.F.A. Arad CAMPIONATUL’ CATEGORIEI B LA FOTBAL
imovat in categoria A 

la lupte
4 (prin telefon). După în- 

eosebit de pasionante și de 
nivel tehnic, concursul de 
pentru categoria A la lupte 

r dat cîștig de cauză echi- 
M.E.F.A. Arad și Jiul Cra- 
re au avut cele mai multe 

rezultatele: Motorul roșu—
Hunedoara 9—7. Jiul Cra- 

>tarul roșu 8—6. A.M.E.F.A. 
irvinul Hunedoara 8—8, Jiul 
-Corvinul Hunedoara 9—7, 
A. Arad—Jiul Craiova 8—4, 
roșu—A.M.E.F.A. Arad 0—16. 
Veinberger-oorespandent.

4
★

/tuirea metodică a antreno- 
avea loc la Federația rornînă 

în ziua de 8 octombrie la 
imfneața.

intilniri internaționale 
de fotbal

maghiară de fotbal Diosgydri 
i juca mîine la Ploești cu Pe- 
r formația germană Motor 
miercuri la Orașul Stalin cu 

Roșu.
a București și Dinamo Bacău 
it invitații să joace miercuri,

Sofia cu Lokomotiv, a doua 
g cu Lokomotiv.

ipidte 
ei B la volei
ezultatele tehnice : SERIA 1: 

lași—Voința București 3-1 
15, 15-11, 15-11), Feroviarul 
a—Petrolul Ploești 3-0 (14, 
Știința București—Voința Ba- 
.. SERIA a II-A: Rîm- 
cea—Dinamo Tg. Mureș 2-3 
1:15, 17-19, 15-13, 12-15),
Baia Mare—I.C. Arad 3-2 
-15, 15-11, 13-15, 15-6), Vo- 
iu—Șoimii Orașul Dr. Petru 
1 (15-10, 5-15, 15-9, 15-7), 

iova — Dinamo Oradea 3-2 
>-12, 12-15, 14-16, 15-12).

reprezentative de fotbal
Despre jocurile susținute de lotul B

Irul jocurilor de selecție, cel 
oilea lot al fotbaliștilor noș- 
îtași a întîlnit sîmbătă și 
. aceleași formații de peste 
n fața cărora și-a verificat 
ițile și selecționata A. 
eprezentativa B. a țării noas- 
are de susținut nici un meci 
'ul apropiat, poate că mulți 
ebat care a fost scopul aces- 
:iuri. Răspunsul e simplu: 
e seamă de valorile apropiate 
mii jucători, s-a căutat în 
ista să se verifice forma cit 
ltor fotbaliști, în vederea e- 

lor selecționări pentru în- 
cu reprezentativa Bulgariei.

imisă cu capul de Hașoti a 
a divizionară B — Diosgyori

iFoțo: B. Ciobaau)

• C.S.M.S. lași și Recolta Cărei și-au consolidat ieri poziția de lider ® Fruntașa seriei a doua, Dinamo Pitești, învinsă pe teren propriu!
SERIA I

GLORIA BISTRIȚA—UNIREA 1ASI
2—0 (1—0)

BISTRIȚA, 4 (prin telefon). — A 
fost cel mai frumos meci văzut anul 
acesta la Bistrița. Gloria și Unirea 
au realizat un spectacol de factură 
tehnică ridicată. Localnicii au meritat 
victoria pentru că au dominat și au 
tras mai mult la poartă. Golurile' au 
fost înscrise de Rădulescu (min. 34 și 
73). (O. Berbecaru-corespondenf)

PRAHOVA PLOEȘTI—C.F.R. PAȘ
CANI 2—0 (1—0)

PLOEȘTI, 4 (prin telefon). — Vic
toria ploeștenilor este meritată pen
tru că au fost superiori feroviarilor. 
Aceștia s-au prezentat sub așteptări, 
jucînd fără orizont. Punctele an fost 
realizate de Calotă (min. 25) și Geor
gescu (min. 75, dintr-o lovitură liberă 
de la 16 m). Din min. 61 Prahova a 
jucat în zece oameni, deoarece antre
norul echipei a scos de pe teren pe 
jucătorul Gavriloaie, care nu i-a res 
pectat indicațiife.

(Ștefan lonescu-corespondent)

C.S.M.S. IAȘI—C.S.M. RADAUTI 
7—1 (2—0)

IAȘI, 4 (prin telefon). — De multă 
vreme n-au văzut spectatorii ieșeni o 
echipă locală jucînd atît de bine. S-a 
remarcat în special linia de mijloc al
cătuită din Don și Alexandrescu, care 
a fost motorul echipei. Au înscris: 
Unguroiu (min. 25 și 82), V'oica 
(min. 41, 48 și 64), Șișcă (min. 53), 
Ciobotaru (min. 55 autogol) pentru 
C. S. M. S. Iași. Pentru învinși a 
marcat Chirilă (min. 75) din lovitură 
liberă de la 16 m. (P. Codrea și A. 
S căii naș-cores pondenți).

RULMENTUL BIRLAD—S.N.M. 
CONSTANȚA 1—0 (0—0)

BIRLAD, 4 (prin telefon). — Jocul 
a fost influențat de ploaie. Perioadele 
de dominare au fost în general egale. 
Unicul gol al meciului a fost realizat 
de Frîncu (min. 47). (E. Solomon și 
F. Panainte-corespondenți).

VICTORIA BUZAU-FORESTA 
FĂLTICENI 1—1 (0—0)

BUZĂU, 4 (prin telefon). — Par
tida, disputată pe un vînt puternic, a 
fost de un nivel tehnic mulțumitor. 
Gazdele au dominat mai mult și pu-' 
teau cîștiga dacă cei cinci atacanți ar 
fi tras mai precis la poartă. Au mar

ta partida cu Diosgyori V.T.K., care 
a dat o replică slabă, selecționata 
noastră a obținut o victorie netă 
ca scor (4—1), dar jocul ei nu a 
mulțumit decît în repriza a doua, 
cînd și linia de atac s-a ridicat 
la înălțimea apărării. In primele 45 
de minute, înaintașii noștri au aler
gat mult, dar fără folos, fără ori
zont. Le-a lipsit un coordonator în 
centru, după cum pe extrema stingă 
Babone a arătat din nou că nu 
posedă viteza de lansare a unei aripi 
„veritabile". In prima repriză, atacul 
nostru a fost deficitar și din punct 
de vedere al finalizării. Primul șut 
la poartă a venit după o lungă aș
teptare, care a pus la grea încer
care răbdarea publicului : abia în min. 
28. Iar șutul a fost tras de un mij
locaș : de Fronea.

. După pauză, prin intrarea lui Ma- 
teianu, care a legat jocul, am avut 
acțiuni mai clare, echipa noastră s-a 
ridicat la nivelul unei selecționate, 
njajorînd la un moment dat scorul 
pînă la 4—0.

Evidențieri ? Regretăm că n-am pu
tut verifica nici sîmbătă. nici dumi
nică (oaspeții au tras atît de impre
cis!) forma lui Birtașu. Dar am re
ținut în apărare, jocul sobru și sigur 
al lui Băcuț II, revenirea în formă 
a lui Greavu și mișcarea în teren a 
lui Tabarcea. La înaintare. Hașoti și 
Raksi și-au depășit partenerii, dar 
am putut observa uneori, la amîndoi, 
o tendință spre joc individual.

Partida cu Motor Zwickau a fost 
.mai dinamică, a avut mai multe 
faze de poartă, ma; ales în repriza 
p dotia, cînd echipa noastră a ata
cat continuu poarta apărată cu vir
tuozitate de Franke. Rezultatul întâl
nirii, (1—1) e în flagrant contrast 
cu avantajul teritorial pe care l-am 
avut, cu presiunea pe care am exer- 
citat-o ta anumite perioade. Neîn

cat: Diaconescu (min. 50) pentru Vic
toria, Stanciu (min. 57) pentru Fo- 
resta. (Marin Diimitru-corespondent),

UNIREA FOCSANI—STIINTA 
BUCUREȘTI 0-0

FOCȘANI, 4 (prin telefon). — Deși 
disputat pe o ploaie măruntă, de toam 
nă, jocul a plăcut datorită schimburi
lor rapide de balon. Unirea a presat 
peste 70 minute, dar n-a reușit să în
scrie atît din catiza ineficacității, cit 
și a bunei apărări a studenților (H 
Cohn-corespondent).

VICTORIA SUCEAVA—DINAMO 
GALAȚI 0—1 (0—1)

SUCEAVA, 4 (prin telefon). — Go
lul a fost marcat în min. 12 de 
Dogan..

CLASAMENTUL
1. C.S.M.S. lași 6 5 1 0 20 : 6 11
2. S.N.M. Constanța 4 4 11 10: 5 9
3. Dinamo Galați 6 4 11 12: 7 9
4. Rulmentul Bîrlad 6 4 0 2 9: 8 8
5. Gloria Bistrița 6 3 12 11: 6 7
6. Prahova Ploești 6 2 2 2 10:11 6
7. Unirea lași 6 2 13 7: 9 5
8. Victoria Suceava 6 2 13 5: 8 5
9. C.S.M. Rădăuți 6 2 13 8:19 5

10. Victoria Buzău 6 12 3 5: 7 4
11. Unirea Focșani 60 4 2 6: 9 4
12-■13. Foresta Fălticeni 5 113 8: 8 3
12- 13. Știința București 5 113 8: 8 3
14. C.F.R. 1Pașcani 6 114 6:14 3

Etapa viitoare : Foresta Fălticeni—• 
C.S.M.S. Iași, C.F.R. Pașcani—S.N.M. 
Constanța, Victoria Suceava—C.S.M. 
Rădăuți, Victoria Buzău—Unirea Foc
șani, Prahova Ploești—Gloria Bistrița, 
Dinamo Galați—Rulmentul Bîrfad, 
Unirea Iași—Știința București.

SERIA A II »
1 

METALUL TITANII BUCUREȘTI — 
C.F.R. TIMIȘOARA 2—1 (0—0)

Metalurgiștii se remarcă printr-o 
mai mare mobilitate și-l pun des 
la încercare pe portarul timișorean. 
In min. 41 la o ciocnire, Bcrbș se 
accidentează și este nevoit să pără
sească definitiv terenul, ta min. 70 
Andreescu înscrie plasat din apropie
rea porții și tot el reușește ca 5 
minute mai tîrziu să mărească avan
tajul echipei sale. Timișorenii reduc 
handicapul prin golul înscris cu ca
pul de către Fodor cu 2 minute îna 
tatea fluierului final.

C. M.

doios, Franke a fost uimitor ta inter
vențiile sale, reaminttadu-m-l parcă 
pe Grosics, dar și atacanți» noștri 
(Mateianu, Hașoti. Raksi) au ratat 
nepermis de mult, chiar tntr-un meci 
în care nu interesa prea mult re
zultatul.

Un lucru pe care nu l-am înțeles

LOTUL B-DIOSGYORI V.T.K. «-1 (1-0)

Au umaroat : Raksi (min. 38), Hașoti 
(min. 27), Babone (min. 29) și Cacoveanu 
(min. 79) respectiv Pali (min. 42).

Arbitru : C. Mitran, - bun.
Selecționata divizionara B : Birtașu—Ne- 

delcu (Greavu), Băcuț II, Florea—Fronea, Ta- 
barcea-Hașoti (Cacoveanu), Raksi (Hașoti), 
Morcu (Babone), Mofteujă (Mateianu), Ba
bone (Mafteuță, Raksi).

DiOSGYO'RI : Hodi-Werner, Szigeti, Pau; 
las-Torok, Fekete (Gajdâcs)—Ivan, Csânyi 
(Matisz), Kiss (Jakobi), Papp, Pâll.

LOTUL B-MOTOR ZWICKAU 1-1 (0-8)

Au ma,rcr.t: Hașoti (m n. 80), Franz R. 
(m..: .

Arbiîru : P. Kroner, - bun.
Selecționata divizionară B : Birtașu-Grea- 

vu, Băcuț II, Soare—Fronea, Tabarcea—Ca
coveanu, Hașoti (Raksi, Mateianu), Babone, 
Mateianu (Mafteută), Raksi (Hașoti).

MOTOR : Fianke—Neff, Klaubitz, Wilde- 
Gruner (Lindner), Witzger—Franz E. (Schuler), 
Tauscher (Niess), Jura, Baumann, Franz R.

au fost schimbările Intervenite mereu 
în linia de înaintare. Nu a fost 
vorba de introducerea unor jucători 
noi — ceea ce n-ar fi fost greșit —, 
ci de schimbări de posturi, care l-au... 
plimbat, de pildă pe Hașoti cînd 
pe dreapta, cînd pe stînga, în pos
tură de inter dreapta sau de aripă... 
stînga. Firește, coeziunea atacului a 
lăsat în felul acesta și mai mult de 
dorit.

Ne-au plăcut, din nou, Tabarcea — 
chiar mai mult decît în meciul de 
sîmbătă —, Greavu, Băcuț II și 
Hașoti.

JAR BERARIU 
AL. INOVAN

Metalul Titanii — C.F.R. TimișoaraBază din meciul de categorie B 
2—1 (0—0).
DINAMO PITEȘTI — METALUL 

TÎRGOVIȘTE 1—2 (1—1)

PITEȘTI 4 (prin telefon). Gazdele 
au deschis scorul în min. 19 prin 
Barbu. Egalarea s-a produs în min. 
82 cînd Chiriță (Metalul) a înscris 
printr-un șut sec. In min. 80 Moi 
sescu înscrie golul care aduce victo
ria echipei sale. I. Chilibar-corespon- 
dent regional.

FLACĂRA MOREN! — C.S.M ' 
REȘIȚA 4-0 (1—0)

MOREtNI 4 (prin telefon). Local
nicii au terminat victorioși după un 
meci în care au fost tot timpul 
superiori. Victoria gazdelor a fost 
realizată prin golurile marcate de < 
Brîndușescu. Ștefănescu, Bodea si 
Pantâci. Paul Andrei-corespondent.

ȘTIINTA TIMIȘOARA — POIANA 
CÎMPINA 1-1 (1-1)

TIMIȘOARA 4 (prin telefon). Go 
lurile au fost înscrise de către Mitaru 
(min. 15) pentru Știința și Bălăceam» 
(min. 25) pentru Poiana Cîmpina. L. 
Samuel-oorespondent.

JIUL CRAIOVA — CARPAȚ1 
SINAIA 1—0 (1—0)

CRAIOVA 4 (prin telefon). Local
nicii au dominat întreaga repriză 
întâi dar n-au înscris decît un punct 
în min. 28 prin Mirea. A. I. Chiuza- 
corespondent.

DRUBETA TURNU SEVERIN —
A. S. POMPIERUL BUCUREȘTI 

2-1 (1-1)
TURNU SEVERIN 4 (prin telefon), 

Au marcat Glămeanu (min. 23) 
Ghinea (min. 80 din 11 m), respectiv 
Glos (min. 27 tot din 11 m).

METALUL OTELUL ROȘU — ȘTI
INȚA CRAIOVA 3—1 (0—1)

OȚELUL ROȘU 4 (prin telefon) 
Deși craiovenii au condus la pauză 
prin golul marcat de Bîscă în min. 29 
ei n-au reușit să păstreze rezultatul 
și în repriza a doua, fotbaliștii da 
la Metalul Oțelul Roșu au înscris 
de trei ori prin Mihai (min. 46), 
Titel (min. 54) și Birătl (min. 59).

Romulus și Zeno Radu-coresp.

CLASAMENT
1. Știința Timișoara 6 3 2 1 15: 8 8
2. Po'ana Cîmpina 6 3 2 1 12: 9 8

3. Dinamo Pitești 6 4 0 2 9: 9 8
4. C.F.R. Timișoara 6 3 1 2 16: 9 7
5. Metalul Tîrgoviște 6 3 1 2 8: 6 7
6. Flacăra Moreni 6 3 1 2 11:10 7
7. Știința Craiova 6 3 1 2 7: 7 7
8. Metalul T’tanii 6 3 0 3 6; 8 6

9-10. Jiul Craiova 6 1 3 2 6: 7 5
9-10. Drubeta Tr. Severin 6 1 3 2 6: 7 5

11. Metalul O'elul Roșu 6 2 1 3 8:11 5
12. C.S.M. Reșița 6 2 0 4 12:13 4
13. Carpati Sinaia 6 1 2 3 7:10 4
14. A.S. Pompierul Buc. 6 1 1 4 5:14 3

Etapa viitoare: C. F. R. Timi
șoara — Știința Craiova, Carpați S> 
naia — Metalul Oțelul Roșu, Pompie
rul București — Metalul Titanii Bucii 
rești, C.S.M. Reșița — Știința Timi
șoara, Drubeta Tr.-Severin — Fia 
căra Moroni, Jiul Craiova — Dinamo 
Pitești, Metalul Tîrgoviște — Poiana 
Cîmpina.

SERIA A HS a

CORVINUL HUNEDOARA—C. S. A. 
SIBIU 2—2 (0—0)

HUNEDOARA, 4 (prin telefon) — 
Hunedorenii au avut mai multe ocazii 
dar nu au reușit să înscrie decît de 
două ori prin Toderici (min. 58 și 88). 
Din partea echipei C.S.A. au marcat 
Pop (min. 78) și Radu Tudor (min. 
81). C. Moraru-corespondent.

RAPID CLUJ—0. S. TG. MUREȘ
4—2 (3—0)

CLUJ, 4 (prin telefon). — Rapid 
și-a asigurat victoria în repriza întâia 
cînd a marcat 3 goluri prin Avram 
(min. 7 și 33) și Lutz (min. 35). In 
repriza a doua Avram a marcat al 
patrulea gol. Din partea oaspeților a 
înscris Chiri ac (mta. 67 din lovitură 
liberă) și Solyom (min. 77 din 11 m).

Radu Fisch-corespondent

CHIMIA FAGARAȘ—C. S. ORADEA
3—2 (2—0)

FAGARAȘ, 4 (prin telefon). — Au 
marcat Năftănăilă (min. 21 și 51) și 
Pufescu (min. 40) pentru localnici și 
Tomeș (min. 60) și Neagu (min. 81) 
pentru oaspeți V. Lazăr-corespon’ent.

TRACTORUL OR. STALIN—C. F. R. 
CLUJ 3—1 (1—1)

OR. STALIN, 4 (prin telefon). — 
Autorii golurilor: Roșea (min. 9) Se- 
redai (min. 66 și 84), respectiv Oprea 
(min. 30). C. Gruia-corespondent.

GAZ METAN MEDIAȘ—C. S. M. 
BAIA MARE 2—2 (0—2)

MEDIAȘ, 4 (prin telefon). — Au 
marcat Noian (min. 64), Feurdein 
(min. 69), respectiv Moldovan (min. 
10) și Ferenczi (min. 34).

Dan Vintilă-corespondent

RECOLTA CĂREI—C. F. R. ARAD 
1—0 (0—0)

CĂREI, 4 (prin telefon). — Meci 
de un slab nivel tehnic în care Re
colta a cîștigat pe merit. A marcat 
Graef (min. 53).

Iosif Samuel-corespondent

AMEFA ARAD—INDUSTRIA SIRMEI 
C. TURZII l—O (1—0)

ARAD, 4 (prin telefon). — In pri
ma repriză au dominat mai mult lo
calnicii. In cea de a doua jocul s-a 
echilibrat. Golul a fost marcat de So
lii! (min. 3). Șt Weinberger-coresp.

CLASAMENTUL
1. Recolta Cărei
2. A.M.E.F.A. Arad
3. C.S.A. S biu
4. Corvinul Hunedoara
5. C.S.M. Baia Mare
6. C.S. Oradea
7. Tractorul Or. Stalin
8. C.F.R. Cluj
9. Industria Sîrmei C.T.

10. Chimia Făgăraș
11. Rapid Cluj
12. Gaz Metan Mediaș
13. C.S. Tg. Mureș
14. C.F.R. Arad

6 4 11 9: 5 9
6 4 0 2 6: 4 8
6 2 3 1 11: 4 7
6 3 12 14: 9 7
6 2 3 1 10: 7 7
6 3 12 11: 9 7
6 3 0 3 7: 4 6
6 3 0 3 10: 8 6
6 2 13 10: 9 5
6 2 13 9:12 5
6 13 2 7:10 5
6 13 2 7:11 5
6 2 0 4 7:19 4
6 0 3 3 2: 9 3

Etapa viitoare: C.S. Tg. Mureș— 
C.F.R. Cluj, C.F.R. Arad-C.S.M. Ba
ia Mare, Tractorul Or. Stalin—Corvi
nul Hunedoara, Rapid Cluj—Amefa 
Arad, C.S.A. Sibiu—C.S. Oradea, Chi
mia Făgăraș—Ind. Sîrmei C. Turzii, 
Recolta Care:—Gaz Metan Mediaș.

©•onosport
lată cum araiă un buioiin cu 12 rezul

tate exacte la concursul Pronosport nr. 40, 
etapa din 4 octombrie.

I. Corvinul Hunedoara—C.S.A. * Sibiu X 
II. Știința Timișoara-Poiano Cîmpina X

Iii. Unirea Focsani—C.S.U. București X
IV. A.M.E.F.A. Arad—Ind. Sîrmei C. Turzii 1 
V. Flacăra Mo reni—C.S.M. Reși.a

VI. Gloria Bisfrița-Unirea lași
VII. Rapid Cluj-C.S. Tg. Mureș

Vili. Metalul Oțelul Roșu-Ș'iin a Craiova 1
IX. Rulmentul Bîrlad-S.N.M. Constanța 1
X. Chimia Făgăraș-C.Ș. Oradea I

XI. Victoria Suceava—Dinamo Ga!a?i 2
X I. Drubeta Tr. Severin-A.S. Pompierul 1

La acest concurs au fost depuse apro
ximativ 262.090 variante.

PRONOEXPRES

In urma tragerii d'n urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 39 de teri 4 octombrie c 
fost extrase urmă'oare'o n-mere :

Numere de bază : 1" 3 39 33 17 47
Numere do rezervă : 44 42
Fond de premii : 395.967 lei.



Lazăr Baroga s-a clasat pe locul IV 
la campionatele mondiale de haltere

Echipa R. P. Bulgaria a cîștigat 
turneul internațional feminin de baschet

• Patru noi recorduri mondiale tn ultimele două zile 
• Halterofilii sovietici și

VARȘOVIA 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Duminică seara în- 
tr-un cadru festiv, au luat sfîrșit cam
pionatele mondiale de haltere.

In ultimele două zile halterofilii so
vietici au obținut alte două titluri și 
un 103 2, ocupînd astfel primul loc în 
clasamentul pe țări. Ei au fost ur
mați de reprezentativa R.P. Polone, 
care a constituit revelația acestor 
campionate, întreîînd echipa S.U.A.

întrecerile de sîmbătă și duminică 
s-au ridicat la un înalt nivel, obți- 
nîndtt-se rezultate excelente: patru 
recorduri mondiale. Ele aparțin halte
rofililor sovietici R. Plukfelder (2), 
Juri Vlasov și polonezului P. Pa- 
linski.

Dintre concurenții romîni o com
portare excelentă a avut-o LAZAR 
BAROGA la categoria semigrea, care 
într-o întrecere foarte dîrz disputată 
a ocupat locul 4 (în clasamentul cam
pionatelor mondiale și europene), din 
15 concurenți.

Iată rezultatele tehnice.
CAT. MIJLOCIE: 1. R. PLUKFELDER 

(U.R.S.S.) 457,5 kg. (145-140 — re
cord mondial — 172,5); 2. P. Palinski 
(Polonia) 432,5 kg. (127,5-130-175— 
record mondial). In afară de concurs 
el a aruncat 178 kg. performanță ce 
constituie un alt record mondial. 3.

) de concurs 
polonezi pe primele locuri

James George (S.U.A.) 417,5 kg. 
(122,5-132,5-162,5); 4. V. Psenicka
(Cehoslovacia) 402,5kg.; 5. Kaulavari 
(Finlanda) 397,5 kg. ; 6. P. Aauri 
Mangas (Iran) 397,5 kg.

CAT. SEMIGREA: 1. MARTIN 
LOUIS (Anglia) 445 kg. (137,5-132,5- 
175); 2. Arkadie Vorobiov (U.R.S.S.) 
445 kg. (140-135-170). Vorobiov a fost 
mai greu la cîntarul oficial. 3. Bialas 
(Polonia) 422,5 kg.; 4. Lazăr Baroga 
(R.P.R.) 405 kg. — record R.P.R. 
(132,5 — record R.P.R. — 115-157,5); 
5. Suominen (Finlanda) 405 kg. 
(122,5-125-157,5); 6. Ru Nuo-Mang 
(Iran) 405 kg. (122,5-122,5-157,5). 
Lazăr Baroga a cîntărit 86 kg. în timp 
ce concurentul finlandez și iranian au 
cîntărit 90 kg.

CAT. GREA: 1. JURII VLASOV 
(U.R.S.S.) 500 kg. (160-147,5 — la 
smuls, în afară de concurs 153 kg — 
nou record mondial — 192,5); 2. J. 
Bradford (S.U.A.) 492,5 kg. (170-145- 
177,5); 3. Ivan Veselinov (Bulgaria) 
460 kg. (145-135-180); 4. Măiddnen 
(Finlanda) 447,5; 5. Pigaiani (Italia) 
445 kg. 6. Ashman (S.U.A.) 435 kg. 
Silviu Cazan a ocupat locul 10 la 
campionatele mondiale și locul 7 Ia 
europene (din 15 concurenți) obținînd 
un rezultat de 415 kg.

OTTO BENKO

Azi la Ploești: R. IX Germană*R« P. Romînă (tineret)
Aseară s-au încheiat în sala Floreasca din Capitală întîlnirile feminine 

baschet din cadrul turneului internațional început vineri. După trei zile 
întreceri viu disputate, primul loc a fost cucerit de valoroasa echipă a 
P. Bulgaria, campioană a Eurppei și considerată ca principala favorită

de 
de 
R. 
a campionatului mondial ce va fi găzduit de capitala Uniunii Sovietice între 
10—20 octombrie. Pe locurile următoare s-au clasat în ordine echipele R.P. 
Romîne, R. D. Germane și R. P. Romîne (tineret). Turneul a constituit un 
prilej de serioasă verificare a echipelor R. P. Bulgaria și R. P. Romîne 
înaintea „mondialelor".

R.P. Romînă—R.P. Romînă (tine
ret) 78:36 (31:13). După un meci de 
nivel tehnic mediocru, prima echipă 
reprezentativă a obținut o victorie u- 
șoară, luînd conducerea din primele 
minute ale jocului și menținînd-o, fără 
prea mari eforturi, pînă la

Au marcat: Ivanovici
13, Voicu 10, Niculescu 8, 
Predescu 17, Cucuruz 6,
15 pentru reprezentativa de senioare 
și Cherciov 9, Jujescu 1, Rotnfeld 4, 
Gheorghe 8. Antosch 1, Antal 2, Ma
rian 6, Fogarasi 2, S. Dumitrescu 3 
pentru echipa de tineret

P. Bulgaria—R. D. Germană

sfîrșit.
8, Krauss 
Racoviță 1, 
Haralambie

78:50 ( 44:23). Menajîndu-și forțele 
pentru partida cu reprezentativa de 
senioare a țării noastre, echipa Bul
gariei, campioană a Europei, nu a ju
cat la valoarea așteptată. Este adevă
rat că și jucătoarele germane s-au 
prezentat mai bine decît în meciul de 
vineri cu formația R.P. Romîne. De la 
învingătoare am remarcat jocul valo
ros al pivoților Dora Cealașkanova și 
Ermilia Popova, ca și pătrunderile e- 
fectuate de Binca Djambazova și Dora 
Kuzova. Echipa germană a avut cele 
mai bune jucătoare în Dorothea Bran-! 
denburg și Liselotte Machill.

Att marcat: Djambazova 13, Cea-

fi 
de 
la

Ieri la amiază a luat sfîrșit cea de 
a XlV-a ediție a tradiționalei compe
tiții cicliste „Cursa Victoriei", orga
nizată de Casa Centrală a Armatei. 
Primul loc în această ultimă compe
tiție de lung kilometraj a anului a 
fost cucerit de maestrul sportului O. 
Dumitrescu (C.G.A.) și de prima for
mație . a Casei Centrale a Armatei. E- 
chipa C.C.A. I — carb a cucerit tro
feul challange oferit de I. S. Loto- 
Pronosport — și-a asigurat conduce' 
rea încă din prima etapă a cursei, în 
timp ce Constantin Dumitrescu — 
specialist necontestat a>! curselor con
tratimp — a preluat „tricoul galben" 
de la colegul său de club Gh. Radul 
lescu abia înaintea ultimei efa;pe.

In clasamentul pe echipe ordinea 
nală exprimă real actuala diferență 
valoare dintre echipele participante 
această competiție.
C DUMITRESCU PREIA POZIȚIA 

DE LIDER
Etapa a Ill-a s-a desfășurat sîm

bătă după-amiază de-a lungul a 40 
km. parcurși individual contra crono
metru pe șoseaua București—Urziceiii. 
Lupta dintre purtătorul „tricoului gal
ben", Gh. Rădulescu, si principalul 
său adversar C. Dumitrescu, a fost 
într-adevăr pasionantă. Cu ajutorul 
cronometrelor am urmărit evoluția 
ambilor rutieri, stabilind la diferite 
distanțe situația. Făcînd eforturi evi
dente O. Dumitrescu a cucerit kilome
tru după kilometru tot mai multe se
cunde, obținînd la sfîrșitul celor 40 
km un avans de 1:38 față de Gh. Ră l 
dulescu, cec-a ce i-a permis să anu
leze distanța de 49 secunde care-i se
para în clasamentul general și să rea-. 
lizeze un beneficiu de alte 49 secun
de. O comportare foarte bună a avut 
și Marcel Voinea, situat în apropierea 
învingătorului.

Iată clasamentul etapei: 1. O. Du
mitrescu (CCA) 58:54: 2. M._Voinea 
(Dinamo) ~
(CCk) 1 
(Victoria) 
(CCA) l 
(Victoria)

Ultima etapă a „Cursei Victoriei 
s-a desfășurat ieri dimineață de-a lun
gul a 1'64 km, pe ruta București—Ale
xandria—București. Primul care a eva
dat a fost N. Pelcaru (acțiunea s-a 
produs în comuna Cornetu, km 11). 
EI a susținut o evadare de 35 km, în 
care timp a avut un minut și uneori 
chiar mai mult, avans față de pluton. 
Apoi au urmat alte acțiuni inițiate de 
G. Istrate, C. Dumitru, I. Hora, Czekei, 
D. Stănescu, P. Gane, D. Munteanu, 
M. Voinea, O. Dumitrescu, Gh. Radu
lescu, Ion Constantinescu (foarte a- 
proape de victorie întrucît a inițiat e- 
vadarea în apropiere de sosire) etc. 
Dar victoria în etapă a fost cucerită 
tot de cel care a inițiat prima și cea 
mai lungă evadare : N. Pelcaru.

Clasamentul etapei a IV-a: 1. N. 
Pelcaru 4 h. 22:35; 2. O. Baciu; 3. I. 
Braharu; 4. S. Ariton; 5. G. Dumitre
scu; 6. Gh. Radulescu (urmează un 
pluton de peste 25 cicliști), toți în a- 
celași timp cu învingătorul.

Clasamente generale. Individual : 1. 
C. DUMITRESCU (CCA) 10 h. 59:19; 
2. Gh. Radulescu (CCA) la 49 sec; 3. 
S. Ariton (CCA) la 2:52; 4. Șt. Po- 
receanu (Victoria) la 4:11; 5. I. Bra
haru (CCA) la 4:20; 6. M. Voinea 
(Dinamo) la 4:57. Pe echipe a cîști
gat C.G.A. I, urmată de Victoria, Di
namo, C.C.A. II, Recolta, Minerul Fi- 
lipești și C.P.B.

H. NAUM

59:58; 3. Gh. Rădulescu 
h. 00:32; 4. St. Poreceami 
1 h. 01:02; 5. N. Niculescu 
h. 01:45; 6. D. Munteanu 

_______ _ 1' h. 02:05; 7. S. Ariton 
(CCA) 1 h. 02:25; 8. S. Duță (CCA) 
1 li. 02:28; 9. C. Dumitru (Victoria) 
I h.03:02; 10. E. Mihăilă (Victoria) l’h. 
03:10. In clasamentul general primul 
Ioc a fost preluat de O. Dumitrescu 
cu 6 h. 36:44, urmat de Gh. Rădule
scu la 49 sec., S. Ariton la 2:52, Șt. 
Poreceanit la 4:11, I. Braharu la 4:30- 
M. Voinea la 4:57 etc.

Keres învins în runda a 15-a 
a Turneului candîdaților

In cea de a 15-a rundă a Turneului 
candidaților la titlul mondial de șah, 
care se desfășoară la Zagreb, liderul 
de pînă acum Paul Keres a fost în
vins surprinzător de Bobby Fisher în 
numai 27 mutări. Cu remiză s-au ter
minat partidele 
Smîslov-Tal. S-a 
trosian-Olafsson. 
a fost egalat de 
puncte. Urmează 
(1) puncte.

Benko-Gligorici și 
întrerupt partida Pe- 
In clasament, Keres 
Tal, ambii avînd 10 
Petrosian cu 8*/2

O ETAPA FOARTE AGITATA A ÎN
CHEIAT ÎNTRECEREA
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Yxmeyer încearcă să treacă prin dribling de Marian și Romfeld. Fază 
din meciul R.D. Germană — R.P. Romînă (tineret).

(Foto: I. Mihăică)

T. S. K. M. 0. Moscova pe primul loc 
în turneul internațional de volei 

de la Sofia
SOFIA 4 (prin telefon de Ia cores

pondentul nostru). Turneul internațio
nal de
Ț.D.N.A. a 
cu victoria 
cova, care 
joc „Cupa

Sîmbătă, _
C.C.A. București a întîlnit pe Dukla 
Praga. Echipa cehoslovacă a cîștigat 
partida cu 3-1 (6-15, 15-8, 15-11, 
15-12). Tot sîmbătă s-au mai înregis
trat următoarele rezultate: Legia 
Varșovia—Honved Budapesta 3-0 (6. 
9, 5), Ț.S.K.M.O. Moscova—Ț.D.N.A. 
Sofia 3-1 (9-15. 15-13. 17-15, 17-15). 
Meciul a fost așteptat cu mare inte-

volei organizat de clubul 
luat sfîrșit duminică seara 
echipei Ț.S.K.M.O. Mos- 
a cucerit trofeul pus în 

de cristal".
în localitatea Pazargik,

res întrucît erau singurele echipe ne
învinse. De remarcat că în setul II! 
Ț.D.N.A. a condus cu 14-10, dar jo
cul excelent al echipei sovietice și în 
special al lui Cesrtokov a făcut ca 
rezultatul setului să ifie favorabil 
pînă la urmă oaspeților.

Duminică, C.C.A. a obținut singura 
victorie din acest turneu, întrecînd 
pe Honved Budapesta cu 3-0 (3, 8, 
8). Celelalte rezultate : Ț.D.N.A. So
fia—Legia Varșovia 3-2 (8-15, 15-6, 
15-17, 15-10, 15-13), Ț.S.K.M.O. Mos
cova—Dukla Praga 3-2 (1'1-15, 17-15, 
15-6, 11-15, 15-12).

lașkanova 11, Kuzova 10, Vesela 
pova 10, Borisova 9, Voinova 9, G1 

-seva 8, Ranghelova 5, Cengheliev.
Ermilia Popova 1 pentru R.P. Bui 
ria, Brandenburg 18, Machill 8, I 
lik 6. Yxmeyer 6. Josupeit 5, He! 
3, Borner 3, Heyer 1 pentru R. 
Germană.

R.D. Germană—R.P. Romînă ti 
ret 45:40 (23:13). A fost un joc i 
în care s-au ratat foarte multe coș 
în special de către jucătoarele noas< 
Ele n-au știut să treacă de „zoi 
adversarelor, s-au grăbit în execuții 
au jucat — în general — precipi' 
Jucătoarele echipei învingătoare, t 
mature și mai sigure în pătrunde 
efectuate, au profitat și de perioad 
în care baschetbalistele noastre 
avut scăderi de ritm. Au marc: 
Zobel 12, Yxmeyer 8, Kulik 7, Bor 
5, Machill 5, Brandenburg 4, Jo 
peit 4 pentru R.D. Germană și Rc 
feld 10, Jujescu 8, Fogarasi 8, ? 
rian 5, Cherciov 4, Antal 4, Ghe 
ghe 1 pentru R.P. Romînă tineret

R.P. BULGARIA — R.P. ROME 
54—43 (23—26). Deși au fost învii 
la o diferență de 11 puncte, basci 
balistele noastre au confirmat că 
momentul de față alcătuiesc o cch 
reprezentativă valoroasă și cu m 
perspective. Ne referim la jocul b 
prin care echipa țării noastre a c< 
dus o bună parte din meci, la t 
nica individuală a jucătoarelor și 
concepția modernă dovedită în dec 
sul partidei. Reprezentativa R.P. B 
garia, a demonstrat din nou îna 
sa valoare. Componentele formației 
arătat o excelentă pregătire tehn 
individuală, o deosebită pre :rie 

aruncările de la semidistanț. ți 
tanță, o rezistență inepuizabila. Ec 
pa romînă a condus cu 26—23, 31 
25, 33—29, dar oaspetele au avut 
final impresionant. In general, mec 
a avut o desfășurare spectaculoa 
interesantă atît prin jocul bun pr 
ficat de jucătoarele ambelor forma 
cît și de palpitanta evoluție a s< 
rului. Punctele au fost înscrise c 
Djambazova 8, Cealașkanova 10, l 
zova 4, Ranghelova 2, Ghioșeva 
și Voinova 14, pentru R. P. Bulga 
și de Voicu 20, Niculcscu 4, P 
descu 2, Krauss 3, Cucuruz 6, Ra' 
viță 6 și Haralambie 2, pentru R.P 
Au arbitrat bine: Kolcvnic (R.P 
Iugoslavia) și Szabo (R. P. Ungar

★
Echipa R.D. Germane își încheie 

turneul în țara noastră, jucînd 
Ploești, pe terenul Petrolul, cu rep 
zenfativa de tineret a R.P. Romîne.

TOM A HR ISTOV

Dinamo a întrecut pe C. C. A. la rugbi

Etapa de ieri din campionatul de 
rugbi a fost dominată de partida din
tre C.C.A. și Dinamo. Cele două frun
tașe ale rugbiului nostru nc-au oferit 
însă un slab spectacol sportiv. Am 
asistat la nenumărate greșeli tehnice, 
de o parte și de alta. Ia faze confuze, 
la acțiuni lipsite de orizont. Și acest 
lucru e cu atît mai regretabil, cu cît 
în cele două formații au evoluat mulți 
jucători din lotul reprezentativ.

Dinamo a fost ieri echipa mai bună 
— mai ales în final — și ea a în
vins pe merit cu 13—3 (5—3). Di- 
namoviștii n-au jucat însă la nivelul 
posibilităților. Ne-au placat totuși 
compartimentul deschiderii (Titi lones- 
cu-Cernat), fundașul Ghiondea și din 
înaintare, Zlăioianu.

C.C.A. a făcut o partidă slabă. A 
fost suficient ca Penciu să nu „mear
gă", pentru ca randamentul echipei 
să fie cu totul nesatisfăcător. Foarte 
slab a jucat și AI. Ionescu. Au mar
cat : Barbu și Mazilu (cîte o încer
care), Titi lortescu (o lovitură de pe
deapsă și două transformări), respectiv 
Nanu Radu (o lovitură de picior că
zută). Arbitrajul lui Al. Carnabcl, 
foarte bun. (D. C.).

cu /5-5 (5-3)
• Jucînd „acasă" echipa Progresul 

a reușit să se revanșeze în fața for
mației Constructorul Buc. pe care a 
întrecut-o cu 6—3 (3—0). O victorie 
lipsită însă de strălucire și, mai ales, 
realizată cu concursul larg al arbi
trului, care a acordat gazdelor cu 
prea multă ușurință o lovitură de 
pedeapsă în ultimul minut de joc. 
Este foarte adevărat că și Construc
torul a făcut un joc sub valoarea sa. 
A avut totuși inițiativa aproape tot 
timpul, obligîndu-și adversarii să re
nunțe la jocul lor închis. La drept 
vorbind, Constructorul a trecut de 
nenumărate ori pe lîngă victorie, ra- 
tînd cîteva încercări bine concepute 
dar nefinalizate. Realizatori: Tănase 
(lovitură de picior căzută) și Chiriac 
(lovitură de pedeapsă) de Ia Progre
sul, respectiv Bărăscu (încercare). 
S-au remarcat: Nagel, Chiriac, Tudo- 
rache de la Progresul, Nistor (cel mai 
bun de pe teren), Luscal, Mehedinți, 
Sana și Bărăsca de la Constructorul. 
Arbitrul M. Stănculesca (Buc.) n-a 
reușit să facă față întîlnirii, dînd o 
serie de decizii eronate. (T. ST.).
• Practicînd un joc deosebit de c- 

ficace, echipa campioană C.F.R. Gri-

vița Roșie a realizat o nouă victorie, 
de data aceasta în fața formației Con
structorul din Bîrlad. Oaspeții au C- 
voluat curajos, mai ales în prima re
priză, cînd au și reușit să țină în 
șah puternica formație feroviară, 
reluare însă, echipa gazdă domină cu 
autoritate, înscriind numeroase încer
cări spectaculoase și stabilind scorul 
final la 44—6 (8—6). Ne-au plăcut: 
Tibuleac, Grigoriu și Mladin de la 
C.F.R., Balcan și Călin de la Cons
tructorul Bîrlad. Arbitrul Dan Ștefă- 
nescu (Buc.) a condus cu scăpări.

(N. B.)
• C.S.M.S. Iași — Metalul M.I.G. I 

5—0 (5—0). Victorie meritată a gaz
delor, realizată de către Mazilu (în
cercare) si Rozenberg (transformare).

P. CODREA și GH. VASILIU 
corespondenți

® Știința Cluj — Știința Timișoara 
8—6 (3—3). Partidă de mare luptă, 
în care gazdele au fost mai bune. 
Realizatori: Crișan (lovitură de pi
cior căzută), Căliman (încercare) și 
Crăciuneanu (transformare) de la gaz
de, respectiv Dușan (încercare) și 
Stan (lovitură de picior căzută). (V. 
CACOVEANU — coresp.).

în 
La

PE SCUT]
• SIMBATA la Budapesta, Szec 

nyi a obținut un nou record tnagh 
la aruncarea discului: 59,03 m.

• SIMBATA ȘI DUMINICA s 
desfășurat în Europa mai multe r 
ciuri internaționale de fotbal. Iată 
zultatele: LA BERNA: Elveția — 
F. Germană 0—4 (0—I), LA RC 
TERDAM: Olanda — Belgra 9- 
(5—0): LA COPENHAGA: Da: 
marca —• Finlanda 4—0 (2—0); ' 
BELFAST: Irlanda — Scoția 0- 
(0—3) ; LA BUDAPESTA : Ferenc 
ros — Kickers Offenbach (R.F.t 
6—1 (4—0); LA GORL1TZ: R. 
Germană (tineret) — R. Cehoslov; 
(tineret) 1—1.
• IN ZIUA A DOUA a campioi 

telor mondiale de lupte libere care 
desfășoară Ia Teheran, reprezenta: 
U.R.S.S., Turciei, R. P. Bulgaria 
Japoniei au obținut cele mai mu 
victorii, anunțîndu-qe principalii 
voriți în întrecerile finale,

• LA SPLIT (R.P.F. Iugoslav
a început un turneu internațional 
polo pe apă dotat cu „Cupa Adri: 
cei". Participă: reprezentativ
U.R.S.S., R.P. Ungare, [taliei, Ol 
dei și Iugoslaviei. In primul meci 
turneului U.R.S.S. a învins Olar 
cu 7—3.

• LA JENA s-au întîlnit ecliip 
feminine de atletism ale R.D. Gerr 
ne și R.P. Ungare. Au cîștigat atlet 
germane cu 76-41. Gizela Birkeme 
a cîștigat 3 probe 100 m — 11,8; 
mg. — 10,8; 200 m — 24,3. Alte 
zultate: greutate Johanna Lut 
16,28 m (record german); 400in A 
yer 55,5; înălțime Renate Pfeige 1 
m ; 800 m U. Donath 2:09,5; lungi 
H. Clatts 6,07 m.
• LA SOFIA a avut loc întîlnii 

internațională de box dintre echip 
R.P. Bulgaria și R.S.F.S.R. Vict > 
a revenit boxerilor sovietici cu sco 
de 10-8.


