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A 15-a aniversare
a eliberării Coreei

Se împlinesc astăzi 15 ani de la eliberarea Coreei de sub jugul 
cotropitorilor japonezi, de către glorioasa Armată Sovietică. Ziua de 15 
August a devenit o sărbătoare scumpă poporului coreean.

In perioada care a trecut de atunci, în nordul Coreei, unde a luat 
naștere R.P.D. Coreeană, au avut loc profunde transformări economice 
și sociale. Bucurîndu-se de ajutorul internaționalist al Uniunii Sovietice, 
de roadele colaborării cu țările frățești din lagărul socialist, R.P.D. Co
reeană a reușit să facă mari pași înainte pe calea dezvoltării sale eco
nomice și culturale. Deși munca pașnică din Coreea populară a fost 
întreruptă pentru cîțiva ani de agresiunea armată dezlănțuită de cercurile 
imperialiste din S.U.A. și de agentura lor lisînmanistă, harnicul popor 
coreean, condus cu înțelepciune de către Partidul Muncii, aniversează săr
bătoarea sa națională în condițiile unor importante succese dobîndite 
în toate domeniile vieții. Au fost refăcute întreprinderile distruse de 
război, s-au înălțat alte zeci și sute de întreprinderi industriale mari 
și mijlocii. Agricultura țării este în întregime cooperativizată. Pe baza 
succeselor obținute în dezvoltarea economică a țării, crește necontenit 
nivelul de trai material și cultural al oamenilor muncii.

Sportul a cunoscut și el o amploare fără precedent în anii de după 
eliberare. Au luat ființă peste 8000 de asociații sportive, în cadrul cărora 
oamenii muncii au posibilitatea să practice sporturile preferate. Mișcarea 
sportivă din R.P.D. Coreeană se mîndrește cu sportivi de valoare, printre 
care se numără atleta Sin Kim Dan, care deține a doua performanță 
mondială la 800 m (2:04,5). Prin grija Partidului Muncii au fost construite, 
de asemenea, numeroase baze sportive.

In contrast cu viața înfloritoare a oamenilor muncii din R.P.D. Co
reeană, în Coreea de sud — aservită politicii cercurilor agresive — poporul 
duce o viață de mizerie. In această parte a Coreei există peste 6 milioane 
de șomeri, iar 3 milioane de țărani nu au ce mînca. Populația Coreei 
de sud, în pofida celei mai negre terori, luptă însă cu hotărîre pentru 
realizarea năzuințelor sale vitale.

R.P.D. Coreeană duce o politică consecventă de apărare a păcii în 
Extremul Orient. întreg poporul coreean sprijină această politică închinată 
păcii între popoare.

In decursul acestui deceniu și jumătate, între R.P.D. Coreeană și țara 
noastră s-au statornicit și se dezvoltă an de an relații de tip nou, de 
prietenie și strînsă colaborare în toate domeniile de activitate.

’ rile succese ale poporului frate coreean sînt urmărite cu adîncă 
sinîpawe de oamenii muncii din țara noastră. Aceste succese sînt o parte 
a victoriilor pe care le repurtează zi de zi întregul lagăr al socialismului 
și care contribuie la întărirea permanentă a coeziunii, unității și forței 
marii familii a țărilor socialiste.

Credincioase atotbiruitoarei învățături marxist-lenîniste, conducîndu-se 
în politica lor externă după principiile leniniste ale internaționalismului 
proletar, țările noastre și-au adus și își aduc o contribuție de seamă la 
măreața luptă pentru pace, pentru coexistență pașnică. Comunicatul cu 
privire la întîlnirea de la București a reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările socialiste a arătat că’ .partidele comuniste
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Pe aeroportul Băneasa, la plecarea unui nou grup de „olimpici

SPRE ROMA

Grupttl „olimpicilor", pe aeroportul Bărteasa, cu citeva minute înainte de decolare.
Foto: B. Ciobanu

Campionatele europene de canotaj academic de Ia Londra

Sprtste niasirs aii cucerii rtiiile de orgiei le două prohe
i clasamentul pe tari: 1. U. R. S. S. 2. R. P. Romină 3. R. D. G

LONDRA, 14 (țprin telefon de la trimisul nostru special).
în campionatele europene de canotaj academic, încheiate azi după amiază 

Te lacul Willesden, vîslașele țării noastre au avut o frumoasă comportare. 
După ce ele au reușit performanța de a se califica în finală la toate 
frobele la care au concurat, in întrecerile decisive, dovedindu-și ridicata 
laloare tehnică și fiind animate de o puternică dorință de a reprezenta cu 
linste culorile țării, sportivele noastre s-au clasat în toate probele pe locuri 
runtașe, iar in clasamentul pe națiuni au ocupat locui al doilea, după 
J.R.S.S., câștigătoarea a trei titluri.

Sale mai frumoase rezultate au 
: obținute de echipajele de 4 -|-1 
ie și 4 -ț- 1 visle, care s-au clasat 
finale pe locul al doilea, cucerind 
fel medaliile de argint. De sub- 
at că la 4 + 1 rame echipajul 
tru a fost întrecut de cel al

U.R.S.S. (care a devenit campion 
european) cu numai 7 zecimi de se
cundă. La dublii și 8-ț-1, echipajele 
R.P. Romîne au cucerit medaliile de 
bronz. In acest fel, sportivele noastre 
au înregistrat un succes mai mare 
decît la- ediția precedentă a campio-

natelor europene (Macon, 1953), 
cîștigînd 10 medalii de argint și 11 
de bronz (față de cele 7 de argint 
și 5 de bronz de la „europenele" de 
anul trecut).

După cum se știe, singurul nostru 
echipaj care s-a calificat în finală 
încă de vineri a fost cel de dublu. 
Celelalte trei echipaje au trebuit să 
concureze sîmbâtă în recalificări, 
cînd — după curse dificile — și-au 
cîștigat locul în finale. La 4 1
rame, formația noastră s-a clasat pe 
primul loc (înaintea Iugoslaviei și

V. GRADINARU

Să încercăm, 
mai firesc un 

sau o cronică
e

7.
înainte de 
îl zăresc 

Vice-
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„Torui cicHst al R. P. R
ediția 1960

$5) Sosirile la „capete de etapă" se vor face 
pe stadioane Organizatorii ți I. S. Loto-Pro- 

nosport oferă numeroase premii

> La startul actualei ediții a „Turu- 
ciciist al R.P.R." se vor prezenta 
de concurenți de peste hotare (cel 

i mare număr de participant stră- 
înregistrat în istoria acestei tradi- 

îale competiții!). Pînă acum au

premii, printre care o 
motocicletă cîștigătoru- 
lui turului.

• In afară de clasa-
____ mentul general pe e- 

firmat participarea federațiile de chipe și clasamentul ge-
................. • neral individual, organi

zatorii vor întocmi 
clasament cu cei 
buni sprinteri și 
mai buni cățărători, 
diferite localități se vor 
organiza sprinturi 
premii.

• In actuala ediție a 
„Turului ciclist al R.P.R." 
toate sosirile la „capete de 
etapă" se vor face pe stadioane, 
așteptarea concurenților se vor or
ganiza meciuri de fotbal și concursuri 
de ciclism pe pistă, la care vor parti
cipa cei mai buni pistarzi din țară.

® Ca și în alți ani, comisia centrală 
de organizare va iniția o întrecere 
între comisiile de etapă pentru cea 
mai frumoasă primire a caravanei ci
cliste. Reamintim că anul trecut a- 
ceastă întrecere a revenit organizato
rilor din Timișoara (oraș și regiune).

cialitate din R.D.G., R.P.LJ. și Bel- 
urmînd sțj răspundă la invitație 

srațiile din R. P. Bulgaria R.P.F. 
oslavia și Suedia.

> în momentul de față comisia cen- 
ă de organizare a Turului lucrează 
stabilirea listei participant lor din

» Cele 10 echipe participante la 
ipetiție vor fi alcătuite din cîte 5 
•gători. La întrecere vor lua sfâr
și concurenți individuali, invitați 

F.R.C.

» Țara noastră, pe lingă echipele 
club, va fi reprezentată și de două 
acționate, una de seniori și una de 
‘.ret.

> Organizatorii și I.S. Loto-Prono- 
rt oferă participant lor numeroase

cu

Ieri dimineață, pe aeroportul Bă
noasa, au abundat florile și au flutu
rat batistele. Capitala țării noastre a 
trimis spre Roma un nou grup de 
participant la marea sărbătoare olim
pică.

★
Reportajul plecării ? 

Deși ar fi fost, poate, 
film al îmbrățișărilor 
a optimismului.

★
Peronul e plin cu mult 

Să vedem cine pleacă.
pe Negrea. Aha ! Boxerii ! 
campionul olimpic nu. se lăsă rugat: 
„Mă simt tare Mai tare ca orieînd. 
Nu mă gtndesc decît la un lucru. 
Atenția. Trebuie să fiu cit mai atent- 
In special la 
trăi n-am să 
kovski".

fată-1 și pe 
mărește atent 
unui avion ga<ta de plecare. E con
centrat. Nu vreau să-l stingheresc, 
îmi amintesc însă de cuvintele antre
norului Ion Popa: „Mihalic este so
brietatea, dorința de afirmare și marea 
mea speranță".

★
— Unde-i Mindir, Pinciule?
— Mi-a lua<t-o înainte. Caii 

de mult la lțoma. Au plecat cu 
nul. 11 ahi și pe Birsan. Tare mt-e 
dor de cai... O să fie luptă mare. 
Dar nu ne e teamă...

tN
Pornesc în căutarea

Tînărul Rotaru pare copleșit: 
rog foarte mult, la întoarcere". 
schimb, losif Sîrbu își p”‘‘ 
calmul. E ia a treia deplasare 
pică.

Așa dar, am ajuns și în 
Jocurilor. Ne mai despart 
zile. Am lucrat mult. In

pumnii rătăciți. Cit oi 
uit pumnul lui Piefrszi-

Milialic. R sîngur. Ur- 
jocul capricios al elicei

sînt 
ire-

trăgătorilor. 
„Vă 

în 
păstrează 

oliin-

pra- 
doar 
con- 

ne-ar
To-

gwl 
zece 
diții excepționale. Nu văd ce 
mai lipsi în pregătirea tehnică, 
tul e să facem față luptei pentru 
CONCENTRARE, pentru mărirea re
zistenței nervoase. Și lupta aceasta 
trebuie să continue aprig. Oriunde. 
In avion, deasupra Adriaiicei, 
Capitoliului, în Piața Spaniei, 
e tirul...

— Un pronostic?
— N-aș vrea să figurez în

în fața 
Acesta

analele 
olimpice doar cu o performanță cro
nologică : primul romin cu o medalie 
olimpică de aur-..

★
Mitrofan și Alexandru Popescu, îm-

L.

Citiți în pag. a IV-a:
• Noi recorduri mondiale și europene de atletism.
• Călăreții romîni învingători în majoritatea probelor 

concursul internațional de la Lugoj.
• Succesul juniorilor romîni în meciul atletic de la 

Russe.
j

pretmă. „Bătrînul" brasist pare emo
ționat. „Sandu" afișează în schimb 
siguranța omului care a mai luat star
tul pe unul di-n culoarele finale, la 
Melbourne.

Micuța Ruxandra, fetița lui Mitro
fan, dispare mereu. Intr-un tîrziu 
aflăm motivul. Se fotografiază ad-hoc 
cu fiecare grup în parte.

★
In sfîrșit, iată-i și pe jucătorii de... 

Ba nul Să formulăm corect: iată și 
ECHIPA de polo. (Așa cere antreno
rul Balint). Deci, tovarășe Balint...

— Cel mai tare și mai incert tur
neu olimpic de polo. Am încredere 
în echipa noastră. Și, in același timp, 
o mare dorință: arbitraj corect.-.

— Eu știu una și bună. O medalie 
tot trebuie să aduceți...

Cine a vorbit ? Un bărbat sound, 
cu părul cărunt. Din grupul lui Ta
li an. E tatăl internaționalului, nea' 
Tudor Zahan, șeful „delegației” de 
rubedenii (nouă la număr, inclusiv 
colaterale și „prin alianță"), venite 
să-l petreacă pe Aurel, căpitanul echi
pei de polo. Potrivit unei... scheme 
tactice dinainte stabilite, Zalian e 
marcat mai strîns decît în fața porții 
adverse. Profit de ocazie, mă des
prind și îl găsesc complet demarca! 
pe Szabo, colegul lui de echipă:

— Ce mai faci? Ce jace Olga? i
— Vine și ea în clleva zile. I
— Ce șanse îi dai ?
— E mai burtă ca la Melbourne... 

Știi, atunci, la Melbourne, ti-ăm '"avut

IOAN CIIIR1 LA

(Continuare în pag. a 4-a)

Flacăra olimpică 
în drum spre Roma

Flacăra olimpică a parcurs cei 300 
de kilometri care despart orășelul 
Olimpia de Atena, ajungînd simibată 
seara în capitala Greciei, unde s-a 
desfășurat o ceremonie la care au 
luat parte aproape 10.000 de specta
tori.

Flacăra a fost apoi purtată pînă lai 
portul Turcoli.mam, în apropiere de 
Pireu, unde a fost luminată vice
președintelui Comitetului Olimpic Ita
lian, Giuseppe Origlio. Acesta a pre
dat-o unui marinar italian care — în- 
tr-o ambarcațiune cu 10 vîslași — a 
dus-o pe bordul vasului „Amarigo 
Vespucci". In acest timp s->au tras 21 
de salve de tun.

Flacăra olimpică va fi dusă pe 
nava-școală „Amerigo Vespucci" pînă 
la Siracuza, de unde va fi purtată 
în ștafetă către Roma. Ultimul schimb 
at ștafetei Va fi cunoscutul atlet A- 
dolfo Gocsolini, care va aprinde și 
flacăra olimpici de pe stadion, 

J



S-au încheiat întrecerile 
Concursului cultural - sportiv 

al tineretului

orizont tind ul- 
părăseau gazo-

Soarele scăpata la 
tbnele siluete tinere . 
nul verde al terenului în sunetele 
unui tineresc marș sportiv. Mingea, 
atît de hărțuită timp de aproape două 
ore, a mai făcut cîteva tumbe și s-a 
oprit, Intr-un colț al careului, de 
unde un puști a luat-o să o predea 
magazinerului. Sulița a mai vibrai 
o dată în aer și s-a înfipt apoi în 
pămîntul reavăn. Un atlet cu trupul 
bronzai se îndrepta zimbind spre ves
tiar... In parc s-a lăsat pentru puțin 
timp liniștea. Ziua era spre sfîrșiie. 
Totul contrasta cu voioșia și elanul 
ce caracterizase după-amiaza zilei de 
sîmbătă pe stadionul P.T.T. Dar a- 
ceastă atmosferă nu a ținut mult 
timp. Cei oare se intrecuseră în fina
lele Concursului cultural-sportiv al ra
ionului T. Vladimirescu se întîlneau 
din nou la carnavalul dat în cinstea 
lor. Discuții, aduceri aminte. Le erau 
încă proaspete în memorie întîmplă- 
rile din acea după-amiază.

Concursul, desfășurat din prima sa 
fază sub lozinca „Primii în muncă, 
primii în sport" a antrenat o masă 
largă de tineret, în total 30.000, la 
care s-au adăugat cei peste 10.000 ti
neri, care au luat parte la acțiunile 
culturale organizate cu această oca
zie. S-au creat noi formații artistice, 
iar cele mai vechi și-au îmbunătățit 
considerabil repertoriul. S-au eviden
țiat echipele de dansuri de la „Bela 
Brainer", „Timpuri Noi", „Flacăra 
Roșie" ș.a. De asemenea, corurile de 
la „Higiena" șl „D.C.S." care au ob
ținut locuri fruntașe în faza pe ra
ion. Am stat de vorbă cu mecanicul 
Stelian Manole, component al echipei 
de dansuri „l.O.R." Din primele cu
vinte ne-am putut da seama de dra
gostea acestui tînăr fruntaș în pro
ducție pentru echipa din oare face 
parte: „Ne-am format-o de-abia acum 
5—6 luni, însă datorită entuziasmu
lui tinerilor componeriți am reușit să 
ne prezentăm destul de bine. Mai a- 
vem multe de învățat, dar prin mun
că vom reuși." Aceeași hotărîre am 
citit-o și pe fața tînărului Ștefan Loa
der, ciștigător al cursei de cictism — 
biciclete de oraș. Forța și dîrzenia cu 
care a luptat pentru un loc fruntaș 
ne-a făcut să ne gîndim la posibili
tatea unui mare rutier de peste cîțiva 
ani...

Competiția la tir a fost dominată, 
la fete, de sportivele asociației Spar- 
tac, iar la băieți de cei de la Voința. 
La handbal, cei mai buni s-au dove
dii băieții de la Recolta M. A., iar la 
fete echipa Mlb.B.C. La ciclism, pri
mii trei clasați la cele două categorii 
(biciclete de oraș și semicursă) au 
fost sportivii de la Metalosport.

Întrecerile au luat sfîrșit, Insă pen
tru clștigători începe o muncă și mai 
asiduă. Faza următoare, cea pe oraș, 
este cu mult mai pretențioasă și fie
care din ei dorește să aducă raionu
lui său o frumoasă victorie.

VALEN.T1N HOSSU-coresp.

N. NICULESCU ȘI C.C.A. I 
ÎNVINGĂTORI ÎN „CUPA UCECOM”

Deși scurtă, penultima clapă (Sinaia- 
Orașul Stalin-Sinaia 84 km) a cursei ci
cliste dotată cu „Cupa UCECOM" a 
avut — ca și întrecerile precedente — 
o desfășurare pasionantă, aducând un 
nou lider în clasamentul general indi
vidual. înainte de plecare concurau mi 
pretenții justificate la tricoul galben 
purtat de Șt. Poreceanu, trei alergă
tori și anume : I. Braharu situat la 
numai 2 secunde de lider, C. Baciu, 
despărțit de 29 sec. și N. Niculescu 
clasat pe locul 4 la o diferență de 36 
aec. Șt. Poreceanu, urmărindu-1 îndea
proape pe principalul lui adversar, I. 
Braharu, l-a scăpat din... vedere pe 
Niculescu, care numai după 1 km de 
la start a „evadat” împreună cu alți 
7 alergători. Tentativa părea lipsită de 
sorți de reușită, deoarece Niculescu a- 
vea printre tovarășii de drum trei ju
niori cu care urma să escaladeze Timi
șul. Dar tinerii alergători au dus in
tens la trenă și printr-un efort colec
tiv grupul fruntaș a reușit la reîntoar
cerea prin Predeal să-și creeze un a- 
vans de 2,30 min. Bariera de la ieși
rea din Predeal a spulberat speranțele 
plutonului (condus de alergătorii de 
la Victoria și Voința Buc.) oprindu-1 
din urmărire timp de 1,30 min. Ast
fel, cei 7 „fugairi” au ajuns la Sinaia 
cu un avans apreciabil, dîsputînduși 
între ei sprintul final, cîștigat de C. 
Moiceanu (Victoria) cu 2hI3:06 urmat 
de Gh. Bădără (L. Tin), N. Niculescu 

-W. Egyed (Ol. Or. Stalin),

Noi recorduri republicane în concursul 
de verificare a atleților

ORAȘUL STALIN 14 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Sîmbătă după 
amiază și duminică dimineața, în pi
toreasca stațiune Poiana Stalin s-a 
disputat un important concurs de veri
ficare a lotului republican de atletism. 
Această întrecere sportivă a făcut 
parte din programul de pregătire a atle- 
ților noștri în vederea Jocurilor Balca
nice, care anul acesta vor avea loc 
spre sfîrșitul lunii septembrie la Ate
na. Privite prin această prismă, o 
serie de rezultate realizate cu acest 
prilej ni se par deosebit de valoroase. 
Ne referim în primul rînd la recordu
rile republicane obținute de Maria 
Pândele: săritura în lungime — 5,83 
m (vechiul record Sanda Grosu — 
5,80 m), de Ana Coman, care și-a ega; 
lat recordul la aruncarea greutății 
(15,55 m.) precum și de Mircea Ursac 
și Tiberiu Ardeleanu care au egalat 
recordul republican în proba de 110 
m.g. (14,5 sec.). De asemenea, rezul
tate bune au mai realizat și M. Stein, 
S. Ciochină, V. Weiss, Ioana Petrescu. 
Maria Diți ș.a. Cu acest prilej a ieșit 
în evidență și faptul că o serie de 
atleți continuă să manifeste un total 
dezinteres față de buna lor pregătire, 
fa>pt care se reflectă în mod direct în 
slabele rezultate obținute (Rășcănes- 
cu, Dobay etc.)-

Dirîaw I București a cucerit titiui de campioană 
republicană de regularitate și rezistentă

trimisulSIBIU (prin telefon de la. 
nostru). Duminică a luat sfîrșit campio
natul republican de regularitate și re
zistență. Desfășurat de-a lungul a 6 zile 
de concurs, timp în care alergătorii au 
parcurs peste 1000 de km. pe drumuri 
de munte, întrecerile au scos în evi
dență progresul motocicliștilor noștri 
fruntași.

Titlul de campioană republicană a 
fost cucerit de prima formație a clubu
lui Dinamo București, care s-a dovedit, 
de altfel ca și formația secundă, foarte 
bine pregătită. Cititorii noștri au fost 
informați în ziarul de sîmbătă că e- 
chipa Dinamo I București are o pena
lizare de 5 puncte ca urmare a faptului 
că alergătorul V. Szabo a intrat într-un 
post de control orar eu 5 minute a- 
vans. Sîmbătă, după comunicarea a- 
cestei decizii, V. Szabo a făcut contes
tație, iar juriul s-a întrunit cbiar în 
aceeași seară pentru judecarea cazului. 
Postul de control nefiind bine organi
zat, ace»asta din vina arbitrilor Ștefă- 
nescu și Schuller (lipseau steagurile alb 
și albastru care anunțau apropierea de 
zona postului), juriul a admis contesta
ția și a anulat punctele cu care a fost

P. Ghiță (Voința Brăila), C. Burtea 
(Voința PI.) și I. Angelescu (Voința 
PI.) toți în același timp cu C. Moi- 
ceaniu. In urma acestei etape, Niculescu 
a îmbrăcat tricoul galben.

Aseară, la ora 18,16 N. Gri gore se
condat la cîțiva metri de M. Dumitres
cu, au trecut primii linia de sosire în 
ultima etapă (Sinaia-București) a aces
tei competiții, după o evadare <1 a- 
proape 70 km. N. Grigore a luptat din 
răsputeri împreună cu M. Dumitrescu 
și pînă la bariera de la Buftea cei doi 
„fugari" își creaseră un avans de 2 mi
nute față de grosul plutonului, avans 
mărit apoi deoarece aceeași barieră i-a 
ținut pe urmăritorii lor timp de 3 mi
nute. Sprintul final este cîștigat deta
șat de N. Grigore (C.C.A. II) crono
metrat cu 3h32:45 urmat la 2 sec. de 
M. Dumitrescu (Constructorul) și la 
3,15 min. de un grup de 20 alergători 
condus de S. Duță (C.C.A. I) Șt. Pore- 
ceanu (Vict.) și Șt. Petrescu (Voința 
Brăila). Iată acum clasamentele gene
rale : INDIVIDUAL : 1. N. 
(C.C.A. I) 17h23:14, 2. Șt. 
(Vict.) 17h27:08; 3. I.
(C.C.A. I) 17h27:10 ; 4. 
(Vict.) 17h27:39 ; 5. C. 
(Vict.) 17h30:44. ECHIPE: 
I 52hl7:54; 2. Victoria 52h20:16 ; 
3. Voința Ploiești 52h34:06. In clasa
mentul sprinterilor primul lo® a fost 
ocupat de S. Duță (C.C.A. I) cu 50 p.

Niculescu 
Poreceanu 

Braharu 
C. Baciu 
Moi cea an 
1. C.C.A.

TR. AND^QNACliEZ

IW1-j;_t__

La Poiana Stalin

MARIA PAN DELE

înainte de a vă relata rezultatele 
complete ale acestei reuniuni atletice 
trebuie precizat faptul că probele de 
fond și semifond s au disputat pe sta
dionul Tractorul din Orașul Stalin. 
Pista de pe acest stadion nu s-a pre
zentat în cele mai bune condițiuni, 
astfel că rezultatele au fost în bună 
măsură influențate. Și acum iată re-

concurentul. In acest fel, Di-

următoa-

penalizat 
nani o I București a revenit în fruntea 
clasamenlului cu 0 puncte penalizare. 
Beneficiind de un punctaj mai mic în 
probele de „nonstop” Dinamo I a în
trecut în clasament pe Dinamo II și a 
cucerit titlul de campioană R.P.R.

Iată clasamentul general pe echipe : 
1. DINAMO I BUCUREȘTI (L. Szabo, 
M. Cemescu, V. Szabo, M. Pop — an
trenor N. Sădeanu) 0 pct. penalizare 
— 304 pct. auxiliare, CAMPIOANĂ 
R.P.R. ; 2. Dinamo H București 0 pct. 
pen. 377 pct. auxiliare ; 3. C.C.A» 9 
pct. pen. ; 4. Metalul Buc. 400 pct. 
pen. ; 5. Voința Sibiu 1447 pet. pen.

Clasamentul pentru Cupa 
1. Steagul roșu Or. Stalin 
Puhi Ovidiu) 253 pct. pen. ; 
Buc. 606 pct. pen.

Clasamentul individual are 
rea înfățișare :

Medalii de aur (0 pct. penalizare) : 
Barbu Predescu (Metalul Buc.), losif 
Popa (Dinomo Buc.), Mihai Dănescu 
(C.C.A.), Cristian Dovitz (Dinamo 
Buc.), Traian Macarie (Diaraamo Buc.). 
Mihai Pop (Dinamo Buc.), Constantin 
l^edelcu (Dinamo Buc.), Ludovic Sza
bo (Dinamo Buc.), Tudor Popa (Dina
mo Buc.), Hugo Sitzler (Me:*»Iul Buc.), 
Mircea Cerneșcu (Dinamo Buc.), Gri
gore Bereny (Metalul Buc.), Gheor- 
ghe Voiculescu (C.C.A). Gheorghe lo- 
nița (C.C.A.), Vasile Szabo (Dinamo 
Buc.).

Medalii de bronz (6—25 pct. penali
zare) : Eugen Keresztes (C.C.A.) 9
pct .pen., Peter Fischer (Dinamo Buc.) 
22 pct. pen. Cu 47 de puncte penali
zare Ion Schuster (Voința Sibiu).

Clasamentul general al începători
lor : I. Otto Stephani (Steagul roșu Or. 
Stalin) 0 pct. pen., 2. Alexandru Șinca 
(Voința Buc.) 39 pct. pen. 3. Gheor- 
ghe Chită (Voința Buc.) 79 pct. pen.

F.R.M. : 
( antrenor 
2. Voința

H. NAUM

Ion M icoroiu (Olimpia Reșița) —campion al R.P.R. cu888

Micoroiu 
buni 
titlul 
1960

După ce vineri seara popicarii re- 
șițeni cuceriseră titlul de campioni 
ai R.P.R. pe echipe cu 5080 p.d. (re
zultat care va fi omologat ca record 
al R.P.R. pe echipe), iată că ieri un 
component a! formației Olimpia Reșița 
a obținut un alt succes. Este vorba 
de maestrul sportului Ion 
care în întrecerea celor mai 
picari din țară a cucerit 
campion al R.P.R. pe anul 
888 p.d.

Față de finalele de anul 
cînd titlul 
cu

po- 
de 
cu

trecut — 
de campion fusese cîștigat 

numai 817 p.d., finalele indivi
duale din acest an an avut un nivel 
tehnic mai ridicat. Remarcăm că în 
comparație și cu 
popicarii noștri sînt în progres^ Este

ultimele întîlniri

HHulIj
Rezultate nesatisfăcătoai 

in întrecerile etapei a 
a „Cupei orașelor”

zultatele tehnice: Băieți: 100 m: P. 
Mănescu 10,9; I. Măgdas 10,9; S. 
Nițu 10,9; 200 m: St. Dobay 22,6; 400 
m: M. Zahaichievici 49,8; 1500 m: St. 
Mihaly 3:49,9; A. Barabaș 3:50,5; 
5.000 m: C. Grecescu 14:40,0; V. 
Weiss 14:40,4; 110 m.g.: M. Ursac
1.4,5; T. Ardeleanu 14,5; P. Păunescu 
14,9; 400 m.g.: I. Savel 53,6; 3000 m. 
obst.: T. Strzelbinski 9:04,0 ; înălțime: 
X. Boboc 1,93; V. Păltineanu 1,90; 
prăjină: Gh. Constantin 4,10; M. Tran- 
dafilov 4,10; Z. Szabo 4,00; lungime: 
R. Licker 7,07; V. Jurcă 7,07; triplu 
salt: M. Stein 15,34; S. Ciochină 15,00; 
O. Viscopoleanu 14,94; greutate: N. 
Ivanov 15,72; disc: R. Coveanu 46,58; 
suliță: Al. Bizim 70,02; ciocan: C. 
Drăgulesctt 58,83. Femei: 100 m: I. 
Petrescu 12,1; Gh. Luță 12,6; E. Cheșu 
12,6; 200 m: 1. Petrescu 25,2; 400 m: 
Gh. Dumitrescu 59,1; V. Pasmani 59,6; 
800 m: k. Teodorov 2:15,6; înălțime: 
E. Mayer 1,58; lungime: M. Pândele 
5,83; S, Grosu 5,82 (2 cm peste ve
chiul record); L. Neța 5,59; 80 tn. g.: 
L. Jung 11,6; FI. Stâncii 11,8; M. Pân
dele 11,8; S. Grosu 11,9; greutate: A. 
Coman 15,55; disc: L. Manoliu 49,78; 
O. Cataramă 45,98; suliță: M. Diți 
52,73.

C. COMARN1SCHI

Ștrandul Tineretului din Capi 
găzduit vineri, sîmbătă și du 
întrecerile celei de a IV-a etape 
cursului de natație prin corespoi 
dotat cu „Cupa orașelor". Ca 
etapele precedente ale competiți 
zultatele înregistrate nu au f< 
măsură să mulțumească nici di 
aceasta pe cei prezenți în tri 
bazinului. Este drept că de li 
au lipsit o serie de înotători fr 
aflați în tabăra de tineret de li 
dar în același timp nu este mai 
adevărat că majoritatea înoți 
bucureșteni sînt departe de fora 
nifestată în sezonul trecut. Și 
lucru trebuie să dea de gîndit î 
serios antrenorilor secțiilor de 
bucureștene.

Iată cîștigătorii probelor : SEf 
1.500 m liber: C. Mărculescu ( 
21:58,3; 100 m bras: T. Rînga 
1:20,7; 200 m fluture: N. E
(C.C.A.) 2:58,5; 100 m liber : C 
canu (Rapid) 1:03,1; 200 ni br 
Rînea (Șt.) 2:53,4; 100 m flutu 
Burduja (C.C.A.) 1:17,4; 4x
liber: Progresul 10:44,5; 400 m 
C. Mocanii (Rapid) 5:00,0; 4x 
mixt: Progresul 5:14,0.

SENIOARE — 100 m bras : 
Boicehovschi (Șt.) 1:30,4; 4x
liber: Știința 5:33,0; 100 m 
Margareta Wittgenstein (”’ -Ș"jr.) 
200 m bras : Helga Boice»,, . sch 
3:12,8; 100 m fluture: Mărim 
taru (Rapid) 1:23,4; 400 m 
Anca Trohani (C.S.S.) 6:07,7; 
spate: Lia Nedelea (Șt.) 1:27,8; 
m mixt: Rapid 6:12,1.

BĂIEȚI: 50 m liber: C. Ge< 
(Șt.) 30,5; 50 m bras: A. Sep 
(S.S.E.) 45,6; 50 m 
mescu (C.C.A.) 46,6; 
T. Șerban (S.S.E.) 
fluture: D. Berger 
4x50 m

FETE:
ceanu (C.S.S.) 37,8; 50 m bra 
rica Crișan (C.C.A.) 48,1; 50 n 
Daniela Popescu (C.C.A.) 55, 
m fluture: Mihaela Zarchievici 
greșul) 1:47,1; 4x50 m mixt: 
sul 3:45,6.

spate: 1
100 m

1:14,0;
(C.S.S.)
3:32,2.mixt: S.S.E.

50 m liber: Mihaela

T.

Semifinalele „Cupei Eliberării
SURPRIZA LA PLOIEȘTI: CKA1OVENII ELIMINAȚI DIN• _________ ___________ , _____________ __ ________________

PETIȚIE • ECHIPA CAPITALEI S-A CALIFICAT PENTRU Flb

Sîmbătă seara la Ploiești și Orașul 
Stalin s-au desfășurat semifinalele „Cu
pei Eliberării” în cadrul cărora, după 
cum se știe, se calificaseră echipele se
lecționate ale regiunilor Stalin, Craio
va, Ploiești și formația orașului Bucu
rești. Victoriile a.u revenit echipelor 
din București și Ploiești.

Intîlnirea de la Orașul Stalin a pri
lejuit în general dispute frumoase, deo
sebit de dîrze. Iată rezultatele tehnice : 
muscă : Ai. Barieiu b. ab. II V. Tureu ; 
cocoș • N. Mîndreanu b. p. S. Crăciun ; 
pană : G. Popa b. k. o. III D. Fierarii; 
semiușoară : D. Czekeli b. p. C. Po- 
poaeă ; ușoară : Gh. Dumitru meci 
nul cu Gh. Cojocaru ; semimijlocie: P, 
Baltă b. p. D. Enuț ; mijlocie ușoară: 
V. Sășarau b. p. D. Rizea ; mijlocie : 
NT. Vîlvari b. p. I. Sibișan ; semigrea : 
M. Peiti b. p. C. Peterman ; grea : V. 
Netea b. dese. I. Lazăr. Intîlnirea a 
luat sfîrșit cu rezultatul de 13—7 în fa
voarea boxerilor bucureșteni.

Partida de la Ploiești a tar. 
interes deosebit în rîndurile sp< 
lor, care au umplut tribunele 
refuz. REZULTATE TEHNICE: 
V. Vintilă (C) b. neprez. A. Gc 
(P); cocoș: N. Pașoiu (P) n 
cu M.*Marinescu (C) ; pană : G 
leanu (P) meci nul cu A. Fark; 
semiușoară : P. Zăinescu (P) 1 
Ionesou (C) ; ușoară : M. Al! 
meci nul cu O. Mărăciueanu (( 
mimijlocie C. Bilă (C) b. p. 
fan (P) ; mijlocie ușoară : I. P 
(P) meci nul cu Gh. Buzatu 
mijlocie : P. Deca (C) b. p. I. 1 
(P) ; semigrea : M. Nicolau (P 
Stuporu (C) ; grea : I. Alexanc 
b. p. I. Ferentz (C). Meciul 
sfîrșit cu ura rezultat de egalitate 
10) dar fiind mai tînără form 
giunii Ploiești «-a calificat în 
competiției.

semnificativ faptul că în clasamentul 
individual 17 popicari au rezultate 
de peste 800 p.d., iar 9 dintre ei re
zultate între 854—888 p.d. S-ar ti 
putut obține rezultate și mai bune 
dacă unii finaliști ar fi avut o mai 
bună pregătire fizică, dacă jocul la 
canale ar fi fost mai precis.

Ion Micoroiu, noul campion al 
țării, a avut o comportare constantă. 
In întrecerea pe echipe el realizase 
863 p.d. (551 p.d. plin, 312 p.d. 
izolat și 2 b.g.) ; la finalele indivi
duale a avut o comportare și mai 
bună, doborînd 888 popice (588 p.d 
plin, "300 p.d. izolat și 3 b.g.). Iată 
acum cele mai bune rezultate de la 
finalele campionatului masculin in
dividual :

1. Ion Micoroiu (Olimpia
888 p.d. — campion al R.l 
anul 1960; 2. Petre Purje ( 
Raf. 4 Cîmpina) 881 p.d. ; 3. 1 
(Voința Oradea) 879 p.d.: 
Andrei (Voința Buc.) 877 p.d. 
Mikola (Electrica Citii) 867 | 
T. Szemany (Voința Tg.
858 p.d.; 7. Gh. Grecu (Unire 
855 p.d.; 8—9. Mihai Stanciu 
pia Reșița) și Victor Ivan ( 
Ploiești) 854 p.d.; 10—11. Ion 
(Flacăra Raf. 4 Cîmpina) 
Molnăr (Voința Cluj) 835 p. 
P. Burian (Ind. locală Baia 
828 p.d. ; 13. N. Zofyomy (1 
cală Baia Mare) 828 p.d.

A. AURELI?



Honved Budapesta va susține
trei jocuri în țara noastră

C.C.A., DINAMO, RAPID ȘI METALUL ÎNVINGĂTOARE

Formația Vorwăfts Berlin și-a aminat turneul
IN PRIMELE JOCURI ALE „CUPEI ORAȘULUI BUCUREȘTI"

' Săptămîna aceasta, după cum se 
știe, își va începe turneul în țara 
noastră cunoscuta formație maghiară 
Honved din Budapesta. Turneul -i- 
cestei echipe a suferit însă o modifi
care : el nu va mai cuprinde două, ci 
trei meciuri și nu va începe la Bucu
rești; ci la Ploiești. Iată programul 
definitiv al echipei maghiare :

18 august la Ploiești cu Petrolul

ÎNTÎLNIRI
ȘT1INTA CLUJ — PETROLUL 

PLOIEȘTI 2—1 (1—1)

CLUJ 14 (prin telefon), fn orașul 
nostru au avut loc azi, în cinstea zilei 
de 23 August, două interesante me
ciuri amicale de fotbal. Primul, în 
care s-au întîlnit formațiile de cate
gorie B, C.S.M. Cluj și Gloria Bistrița 
s-a încheiat cu victoria la scor a fot
baliștilor din localitate : 7—2 (4—2). 
In celălalt meci s-au întrecut forma
țiile din prima categorie, Știința Cluj 
și Petrolul Ploiești. Scor 2—1 (1 — 1) 
pentru Știința. Meciul a fost în gene
ral de slabă factură tehnică, oaspeții 
manifestînd o evidentă lipsă de fina
litate, iar gazdele acționînd la adevă
rata lor valoare doar în repriza se
cundă. Au înscris: Babone (min. 10) 
pentru Petrolul, Mateianu (min. 39 
din 11 m) și Marcu (min. 60) pentru 
Știința. Au jucat următoarele formații:

ȘT1INTA: Nicoară (Miiller) — Geor
gescu (Kromely), Mureșan (Geor
gescu), Kromcly (Biro) — Petru Emil, 
Cîmpeanu (Popescu) — Ivansuc, Con
stantin, Marcu, Mateianu, H. Moldo
van.

PETROLUL: Sfetcu (Ionescu) — 
Dumbravă, Marin Marcel, Florea — D. 
Munteanu (Tabarcea), Ghiiirea — Za- 
haria, Tabarcea (A. Munteanu), Dri- 
dea (Dumitrescu), Babone (Badea), 
Chiriță.

AL. MOMETE și T1BERIU iANCU, 
corespondenți

U.T.A.—C.F.R. ARAD 5-2 (3-2)

ARAD, 14 (prin telefon). lntr-t:n 
meci amical disputat azi, U.T.A. a 
întrecut pe C.F.R. Arad cu 5-2 (3-2) 
Textiliștii s-au prezentat destul de 
bine pregătiți, dar jocul a fost în 
general de nivel tehnic mediocru. Aii 

z-marcat: Țîrlca (2), Pop (2), Mețcas 
pentru U.T.A., Vlad și Don pentru 
C.F.R.

U.T.A. a aliniat formația: Coman 
(Faur) — Szucs, Băcuț II, Micului 
(Capaș)—Capaș (Jenei), Petschovscni- 
Pîrcălab, Mețcaș, Țîrlea, Floruț, 
Czako.

ȘT. IACOB, coresp.

C.S.M. SIBIU — STEAGUL ROȘU 
ORAȘUL STALIN 1—2 (1—0)

SIBIU 14 (prin telefon). — Dispu
tată în fața a 5.000 de spectatori, 
partida a satisfăcut în bună măsură. 
In prima repriză, gazdele s-au com
portat mai bine reușind să înscrie în 
min. 28 prin Toderici. La reluare, oas
peții sînt cei care domină mai mult 
dar, atacul lor — care joacă mai mult 
pe centru — e lipsit de orientare, 
Steagul roșu înscrie — în această pe
rioadă — două goluri prin Seredai 
(min. 52) și Gane (min. 65). Au ju
cat formațiile :

STEAGUL ROȘU: Ghiță-Sbîrcea. 
Cojocaru, Campo—Hidișan, Szigeti—

23.490 LEI REPORT LA CONCURSUL PRONOEXPRES UE MIERCURI
Așa arată o variantă cu 12 rezul

tate exacte la concursul Pronosport 
nr. 33, etapa din 14 august 1960:

I. C.C.A. — Honved
II. R.C. Paris — Lc Havre.

1. Uipesti Dozsa — Gyor
(camp. R.P.U. cat. A) 1

II. Szeged — Vasas
(camp. R.P.U. cat. A) X

III. Csepel — Ferencvaros
(camp. R.P.U. cat. A) X

IV. Pecs — Honved
(camp. R.P.U. cat. A) X

V. Dorogi Banyasz — Debrecen
(camp. R.P.U. cat. A) anulat

VI. Salgotarjan — Tatabanva
(camp. R.P.U. cat. A) 1

VII. Jaszbereny — Penzugyorok
(camp. R.P.U. cat. B) 2

VIII, ft/iskolc — Kecskemet
(camp. R.P.U. cat. B) 1

IX. Ccgled — Borsodi Banyasx
(camp. R.P.U. cat. B) X

X. Nviregyhaza — Egyetertes
(camp R P.U. cat. B) X

XI. Kobanya) Lonmbik — Budai Spartacus
(camp. R.P.U. cat. B) 1

XII. Vac — Sztahnvaros
u (camp, R.P.U. eat. B) 3

21 august la București cu C.C.A.
24 august la București cu Dinamo 

București.
In ceea ce privește vizita echipei 

Vorwărts Berlin, aceasta și-a amî- 
nat turneul deoarece este angrenată 
în „Cupa Cupelor" (a echipelor cîști- 
gătoare de cupă). Formația berlineză 
a propus ca turneul să aibă loc anul 
viitor.

AMICALE
Hașoti, Seredai, Gane, Meszaros, Da
vid.

C.S.M. : Munteanu—Nagy, Kec 
(Foaie), Ene—Solomon, Toderici— 
Baban, Tetea, Popa, Dadeș (Rardaer)', 
Draigoș.

C. PITRIU, corespondent

CHIMIA GOVORA — FARUL CON
STANȚA 0—3 (0—2)

RM. VILCEA (prin telefon). Echipa 
de categoria A Farul Constanța și-a 
încheiat pregătirile in localitate, susți- 
nînd duminică ultimul joc de verificare 
in compania echipei Chimia Govora, 
de care a dispus cu scorul de 3—0 
(2—0). Meciul a fost de o factură 
tehnică mediocră. Constănțenii au ob
ținut o victorie ușoară în fața unui 
adversar nepus la punct. Au marcat: 
Datcu în min. 12 și 17 și Olaru în 
min. 75. Formațiile: FARUL CON
STANȚA: Ghibănescu (Roman) — 
Botescu, Alexe, Florescu — Bîtlan, 
Stancu — Moroianu, Olaru, Datcu, 
Niculescu, Sever (Vasilescu); CHIMIA 
GOVORA : Sanda — Motrescu (Ghiță), 
Boghez, Lungan (Dumitraș, Nedescu) 
— Teodorescu (Nanu), Marcu (Co- 
turbea) — Dima, Gherghișan (Barbu), 
Lupașcu, Lambru (Teodorescu), Firu 
(Lambru).

V. ROȘlANU-corespondent 
CORVINUL HUNEDOARA —

MINERUL LUPENI 4—t (2—1)

HUNEDOARA 14 (prin telefon). 
8.000 de- spectatori au urmărit meciul 
revanșă dintre Corvinul din localitate 
și Minerul Lupeni. Corvinul, avînd 
o mai bună legătură între comparti
mente a cucerit și de această dată 
victoria cu un scor concludent: 4—1 
(2—1). Oaspeții au acționat mai mult 
individual, în atac bazîndu-se doar 
pe acțiunile lui Creiniceanu. Au 
marcat: Anton (min. 4), Zapis (min. 
16) și Radu Tudor (min. 50 și 87) 
pentru Corvinul și Mihaly (min. 31) 
pentru Minerul. A arbitrat bine D. 
Pătrașcu (Hunedoara).

CORVINUL : Niculescu I (Nebelea) 
— Niculescu II, Nacu, Coiciu — Pop 
(Tătaru), Molnar (Balint) — Anton 
(R. Tudcr), Constantinescu, Cuteanu, 
Zapis (Anton), Zanca.

MINERUL :■ Kiss — Dan, Coman, 
Cberesteș, — Szoke, Mihaly — Sima 
(Pal), Moldovan (Plev), Nisipeanu, 
Adam (Groza), Creiniceanu.

GH. C1ORANU și C. MORARU 
corespondenți

C.F.R. TIMIȘOARA—DRUBETA 
TR. SEVERIN 7-2 (3-0)

TIMIȘOARA, 14 (prin telefon). 
C.F.R. Timișoara a întrecut azi pe 
Drubeta Tr. Severin cu 7-2 (3-0),
prin punctele marcate de Bălan (4), 
Boroș, Manciu și Eremia, respectiv 
Budănescu și Belcea.

Au fost depuse aproximativ 494.000 
variante-
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Ofonosport
(camp. francez cat. A)

ill. St. Etienne — Nîmcs
(camp. francez cat. A)

IV. Lens — Monaco
(camp. francez cat. A)

V. Sedan — St. Franțais
(camp. francez cat. A)

VI. Nice — Grenoble
(camp. francez cat. A)

VII. Rouen — Angers
(camp. francez cat. A)

VIII. Rennes -— Toulouse
(camp. frar.cez cat. A)

IX. Limoges — Nancy
(camp. francez cat. A)

Ne aflăm în plină perioadă de pre
gătire a echipelor de categorie A și 
B, cu trei săptămîni înainte de înce
perea campionatului. Cu fiecare zi ce 
trece, procesul de instruire trebuie să 
capete o greutate mai mare, antrena
mentele trebuie să crească în intensi
tate și durată, trebuie să fie privite 
cu tot mai multă exigența, atît de 
către antrenori cît și de jucători.

La ora actuală echipele își verifică 
stadiul de pregătire în meciuri publice, 
cătitînd în același timp să-și precizeze 
și să-și omogenizeze formațiile, care 
la multe echipe prezintă schimbări față 
de campionatul trecut. Pentru echi
pele bucureștene inițiativa Consiliului 
U.C.F.S. orășenesc București de a or
ganiza „Cupa orașului București" este 
cît se poate de utilă. Competiția le 
oferă jocuri succesive și, prin caracte
rul ei, le dă posibilitatea să joace 
în condițiuni asemănătoare meciurilor 

Corner la poarta Științei : Bay, portarul echipei studi ițești intervine spectaculos- 
(Dinamo — Știința 3—0).

oficiale. Desigur că această competiție 
și-ar atinge și mai bine scopul dacă 
jocurile viitoare vor fi programate în 
nocturnă, deoarece căldura înăbușitoare 
din aceste zile de august influențează 
comportarea jucătorilor și calitatea 
partidelor, cu atît mai mult, cu cît 
majoritatea fotbaliștilor se află la scurt 
timp după vacanță, deci nu au încă 
pregătirea necesară.

Pe de altă parte, e cazul să rele- 
vsîm că fiind vorba de o competiție 
cu un regulament precis, nu este de 
loc just ca un jucător eliminat (cum 
a fost cazul cu George Marin de la 
Dinamo Obor) să poată fi înlocuit. 
Organizatorii competiției trebuie să ve
gheze la respectarea întocmai a re
gulamentului, cu atît mai mult atunci 
cînd este vorba de măsuri menite să 
asigure disciplina.

★
Competiția a început simbătă pe 

„Dinamo" și a continuat duminică în 
mijlocul unui viu interes. Ieri, la Giu- 
lești, de pildă, au fost aproape 15.000 
spectatori.

Și acum cîteva considerații despre 
cele patru meciuri:

Dinamo—Știința 3—0 (3—0)
In primele 10 minute ale partidei 

Dinamo — Știința, atacul dinamovist 
(Selymesi, Varga, Frățilă, Eftimie, 
Harsanyi) a practicat un joc foarte 
bun: atacurile inițiate pe un front 
larg, cu schimburi de locuri, pase de-

X. Troyes — Valenciennes 
(camp, francez cat. A)

XI. Marseille — Bordeaux 
(camp, francez cat. B)

XII. Monttpellier — Sochaux 
(camp, francez cat. B)

Meciul I (Reims-Lyon) a fost înlo
cuit cu C.C.A. — Honved.

23.490 LEI REPORT 
LA PRONOEXPRES

Concursul PRONOEXPRES de 
miercuri 17 august are, la categoria 
I-a, un report de 23.490 lei. Deci 
există toate perspectivele ca la această 
categorie să se înregistreze un pre
miu de mare valoare. Vă reamintim 
însă că pentru acest concurs mai 
puteți depune buletinele dvs. numai 
astăzi și mîine.

Grăbiți-vă, deci I

Rubrică redactată de I.S. LotoPro 
nosport- 

rutante și șuturi prin surprindere au 
plăcut publicului spectator, care în
trevedea un joc de calitate. Spre sur
prinderea generală însă, Dinamo — 
după ce a marcat prin Harsanvi (min. 
4), Frățilă (min. 8) și Eftimie (min. 
10) trei goluri din acțiuni spectacu
loase a slăbit ritmul. Jucătorii nu s-au 
mai „găsit" între ei și au abuzat de 
jocul individual. Staudt și Selymesi, 
de exemplu, au driblat prea mult, 
inutil, frînînd jocul întregului atac. 
După cele trei goluri primite, fotba
liștii de la Știința și-au organizat 
mai bine apărarea, compartiment în 
care s-au remarcat Miu și Popescu și 
au reușit să destrame anemicele atacuri 
dinamoviste. Știința are o scuză pen
tru jocul slab prestat: de abia săptă
mîna trecută și-a început antrenamen
tele. De la dinamoviști, în schimb, 
ne-am așteptat la mai mult. Vechea 
meteahnă însă (după ce conduc la 

scor renunță la luptă), i-a împiedicat 
să-și desfășoare jocul normal. La a- 
ccasta au contribuit și desele schim
bări făcute în cursul meciului. Arbi
trul V. Drug a condus bine urmă
toarele formații:

DINAMO: Uțu (Cosma) — Popa, 
Nunweiller III (Motroc), Panait 
(Ivan) — V. Alexandru. Nunweiller 
IV (Nunweiller III) — Selymesi, Var
ga (Staudt, Nunweiller IV), Frățilă 
(Matei), Eftimie (Staudt), Harsanyi.

'FIINȚA: Bav — An.on (Urseam), 
Miu, Radulescu — Popescu, Maksai 
(Spătaru) — Gibea (Dumitrescu), 
Ionescu (Maksai), Pasan, Balint (Dri
dea), Vizone.

Progresul—Metalul 3—4 (2—1)
Față de desfășurarea primului joc, 

partida dintre Progresul și Metalul 
a fost mai interesantă, ținînd încor
dată atenția publicului de la început

In etapa a doua a „Cupei ora
șului București" se vor disputa ur
mătoarele partide:

17 august: Știința—Academia
Militară și Dinamo—Rapid.

18 august : Progresul—Dinamo 
Obor și C.C.A.—Metalul. Terenu
rile vor fi stabilite ulterior.

Arbitrul R. Mărgărit a condus cit 
scăpări următoarele formații : Me
talul: loniță (Ion Vasile)—Ștefă- 
nescu, Garbeloti (I. Ionescu), Sabi — 
Stere, PAUL POPESCU—ROMAN, 
N. Popescu (Dumitru Gheorghe) 
GRID c, i ->. ION C. ION

Progresul: Petrescu — Smărăn-
descu II, loniță, Nedelcu—Maior, 
Știrbei—OAIDA. Smărăndescti l 
(Coicea), PROTOPOPESCU, Maf- 
teuță (Marin), Baboie.

De remarca- că in ultime* 1 20 mi
nute Metalul a jucat fără Grigore 
(accidentat) iar Progresul din min. 57 
fără Smărândescu II, eliminat dună 
o ciocnire cu Grigore.

și pînă la sfîrșît, mai ales prin evo
luția scorului. In prima repriză Pro
gresul a prestat un joc mulțumitor. In

1 cea de a doua însă, a fost depășit 
prin combativitate de Metalul și a 
pierdut fără drept de apel. E ade
vărat că poarta Progresului a fost
apărată de... mijlocașul Petrescu
(Mîndru a lipsit nemotivat!) dar acest
fapt nu scuză înfrîngerea și nici com
portarea echipei. Progresul a jucat
fără vlagă și fără orizont în atac, 
ceea ce trebuie să dea de gîndit an
trenorilor echipei.

Victoria Metalului este pe deplin 
meritată. Echipa, după ce în prima 
repriză a jucat pe „metru pătrat", 
în repriza secundă a acționat cu pase 
lungi, derutînd deseori apărarea 

.adversă.
Au marcat: Roman (min. 9), Du

mitru Gheorghe (min. 57), Grigore 
(min. 68) și Ion C. Ion (min. 79) 
respectiv Oaidă (min. 24), Protopo- 
pescu (min. 29 — un gol de rară 
frumusețe, din voie) și loniță (min. 
85 din 11 m).

AL. INOV'N

Rapid-Acalmia Militară 7-1 (4-9)
Celelalte două partide aie e.apei 

prime s-au disputat ieri în Giulesti si 
s-au terminat cu victoriile scontate ale 
echipelor Rapid și C.C.A.

Rapid a avut în față un adversar care 
nu i-a rezistat prea mult : jucătorii e- 
chipei Academia Militară abia s-an in
to»» dm vacanță. Partida a fost. d 'ci. 
inegală, iar jocul învingătorilor trebuie 
analizat și apreciat bineînțeles și în 
funcție de replica slabă a învinșilor. 
Totuși, s-a putut vedea că feroviarii au 
o pregătire generală destul de bună. 
Ei s-au mișcat cu suficientă vioiciune, 
au organizat bine atacurile în centrul 
terenului și în multe acțiuni au mărit 
ritmul în zona porții, ‘■urprinzînd ast
fel apărarea adversă. Din min. 65 ei au 
slăbit alura, nu au mai avut aceeași 
putere de luptă și spectaculozitatea 
meciului s-a resimțit. Rapid a lăsat fără 
îndoială o impresie bună, ieri, dar ea 
urmează să fie confirmată mai ales în 
compania unor echiue mai bine pre- 
cătite și mai puternice. De rumenea, 
este necesar ea înaintarea să-și asigure 
potențialul de joc nu în funcție dr for
ma bună sau proastă a unui jucător. în 
speță Ozon, ci printr-o întărire a jo
cului colectiv, printr-un randamen’ 
rit al tuturor atacanților. In me^:-’l de 
ieri am reținut în special pe Văcarii. 
Ozon și Dobre. De la militari s-au re
marcat doar Ilie Stelian, Tordache și 
Stoiccecu.

Au marcat : Ozon (din 11 mk Vă
carii (2), Georgescu, Conil, Dohre « 
Gheorghe Ion, respectiv Baias. A '”hi- 
dus satisfăcător, Șt. Munteanu. For
mațiile :

RAPID : Dungu (Ojoc)-Greavu, Do- 
deanu Macri-Neacșu (Langa), Koszka 
(Chin?/-Copil, R. I »azăr (Gheorghe 
Ion), Ozon. Georgescu (Dobre). Văcarii.

ACAD. MILITARĂ : Nencescu-CJ-țn- 
leseu (Grigore Radu). Ilie Ste!:nn. 
Chi mina-Gri gore Radu (Auer). Ma- 
leescu (Nicolau)-Pîrvuleț (Baias). Stoi- 
ceseu (Mateescu. Iordache), Lu.nesc’1. 
(Pîrvuleț). Iordache (Stiber). Aii.

C.C.A.—Dinamo Obor 3-1 (3-0)
Jocul principal al cuplajului a fost 

echilibrat. C.C.A. a întîlnit în Dinamo 
Obor un adversar care i-a dat o repli
că de multe ori de la egal la egal De 
altfel, dintre echipele de categorie B 
participante la competiție, Dinamo O- 
bor s-a prezentat cea mai bîne pregă
tită, lucru care s-a văzut din modul 
cum a acționat tot timpul. Cu mai multă 
claritate în atac, dinam ovîștiî ar fi 
putut fructifica dominarea teritorială 
din repriza a doua. De altfel, aceeași 
lipsă de claritate în acțiunile de atac 
a existat și la C.C.A., la oare am mai 
remarcat și un ritm lent de joc, sure 
deosebire de voiciunea dinamoviștilor. 
De asemenea, unii jucători de Ia 
C.C.A. (Alexandrescu. Bone. Apolzan) 
ni s-au părut insuficient pregătiți fizic. 
Apărarea este destul de bine pusă la 
punct. Toma, Zavoda II. Ivănescu si 
Stai cu au jucat sigur, au Intervenit 
calm, cu multă eficacitate. Din atac, 
ieri într-o formulă nouă, ne-au plăcut 
Crișan și Raksi (în repriza a doua). 
Dinamo Obor a prezentat un ansamblu 
bine închegat pentru perioada actuală, 
din care s-au evidențiat Datcu. Ștefan, 
Szekeli, Niculescu. A condus cu scăpări 
I. Chirițescu.

C.C.A. : Toma-Zavoda II, Ivănescu 
(Apolzan), Staicu-Mihăilescu (Ivănes- 
cu), Bone (Mihăileseu)-Fodor. Crișan 
(Bone), Alexandrescu (Raksi), Raksi 
(Zavoda I), Tătaru.

DINAMO OBOR : Datcu-Olteanu. Bu- 
zeșan, Nunwciler II-Ștefan, Szekeli-
Buzatu, Niculescu (Ionescu, Stănilă),
Biikossy. Noian (Vîlcov, Comșa),
George Marin (Coman).

Punctele au fost marcate de Crișan
(min. 9), Alexandrescu (min. 32) șî 
Tătaru (min. 38), respectiv Biikossy 
(min. 75).

JACK BERAR IU 
PETRE GAȚU
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A 15-a aniversare
Concursul internațional de la Lugol

a eliberării Coreei
(Ormare din pag- 1)

și muncitorești vor întări și pe viitor coeziunea țărilor sistemului mondial 
socialist și vor apăra ca lumina ochilor unitatea lor în 
și securitatea tuturor popoarelor, pentru triumful marii 
leninismului".

1 Colaborarea rodnică și multilaterală dintre statele
< aport însemnat la întărirea acestei unități.
| în această zi de mare sărbătoare pentru Coreea
j romîn, sportivii patriei noastre adresează poporului frate coreean un 
J fierbinte salut și-i urează noi succese în construirea socialismului, în 
j lupta pentru o Coree unită, pașnică și democrată și pentru apărarea păcii 
4 In lume.

lupta pentru pace 
cauze a marxism-

noastre aduce un

populară, poporul

Din realizările mișcării sportive 
din R. P. D. Coreeana

• In R. P. D. Coreeană există peste 
150 de maeștri ai sportului și aproape 
1.000 de sportivi de categoria I și a 
Il-a.

• In cadrul asociațiilor sportive 
răspîndite pe întreg cuprinsul țării, 
la orașe și sale, activează peste 2.600.000 
de oameni ai muncii. In următorii 
ani mișcarea de cultură fizică și sport 
din „Țara dimineților liniștite" va an
grena 4.000.000 de tineri și tinere în 
activitatea de cultură fizică și sport.

• Anul trecut, peste 1.000.000 deți
neri și vîrstnici, bărbați și femei, au 
trecut normele complexului 6. M. A. 
In total, numărul purtătorilor insig
nei a ajuns la 2.500.000.

• Facultatea de Cultură Fizică de 
pe Ungă Institutul din Phenian și sec
țiile de educație fizică ale școlilor 
pedagogice dau in fiecare an mișcării 
sportive din R.P.D. Coreeană 200 de 
specialiști cu o înaltă calificare profe
sională.

• Peste 4.000 de terenuri sportive, 
stadioane, săli de sport, baze nautice 
și turistice au fost amenajate în ulti
mii ani în R. P. D. Coreeană, creîn- 
du-se astfel condiții optime de practi
care a sportului de către un număr 
din ce în ce mai mare de oameni ai 
muncii.

Călăreții romîni
LUGOI, 14 (prin telefon de la tri

misul nostru). —■ întrecerile hipice in
ternaționale dintre echipele Știința 
București și Vojvodina Novisad (R.P.F. 
Iugoslavia) la juniori și selecționata 
orașului București și Dundisch Bel
grad, la seniori, desfășurate timp de 
două zile pe stadionul din localitate, 
au oferit celor peste 15-000 specta
tori un spectacol foarte frumos, 
putele au prilejuit o categorică 
torie a călăreților romîni.

Obstacole deschidere juniori:
A. Costea (Știința) pe Odor 0 p. 
1:06.0; 2—3. {olanda Lazăr (Știința) 
pe Țalisman și Mihacla Rădulescu 
(Știința) pe Grinda 0 p. 1:08,0; 4. 
V. Petrov (Vojvodina Novisad) 0 p. 
1:08,1 ; deschidere seniori: 1. C Go
gheș (Buc.) pe Sebeș 0 p. 1:08,0; 
2. C. Țopescu (Buc.) pe Gelu 0 p, 
1:10,2; 3. P. Stana (Buc.) pe Sidef 
0 p, 1:10,3; 4. I. Oprea (Buc.) pe 
Cîntec 0 p. 1:13,4; 5. Z. Ristici (Dun
disch) pe Zora 0 p. 1:15,8; ștafetă 
juniori (echipe de 2 călăreți) : 1. Știin
ța I Buc. (lolanda Lazăr și A. Io- 
nescu) 39 p. 2:02,2; 2. Știința II
Buc. (M. Stancu și A. Stoica) 39 p. 
2:26,7 ; 3. Vojvodina Novisad (Kata
rina Avacumovici și B. Petrovici) 39 
p. 2:30,0; ștafetă seniori: I. Dun
disch Belgrad (M. Slivar și M. Bog
dan) 48 p. 2:26,8. 2. Selecționata
București (P. Stana și C. Țopescu) 
47 p. 2:17,3; „Cupa Prieteniei" se
niori (probă pe echipe pentru trei 
călăreți) : 1. Selecționata I București 
(I. Oprea pe Cîntec, C. Gogheș pe 
Sebeș și D. Hering pe Retezat) 12 p-; 
2. Selecționat; II București (C. Țo
pescu pe Gelu, Gh. Ghițuran pe Nor 
și C. Gogheș pe Odobești) 16 p. 3. 
Dundisch Belgrad (Ristici pe Zora, 
Slivar pe Vulcan și Miliutinovici pe

Dis- 
vic-

1.

Sportivele noastre au cucerit medaliile de argint la două probe
din pag. 1)
8 1 de asemenea

(Urmare

Cehoslovaciei), la 
pe locul întîi (înaintea Angliei și 
Cehoslovaciei) iar la 4 -j-' 1 vîsle, in 
scmi-finală, pe locul al doilea, după 
U.R.S.S. Toate aceste curse au so
licitat din plin pe concurentele 
noastre care, firește, au resimțit a- 
cesie eforturi în finalele de dumi- 
nicr.

In finale, proba la care am fost 
cel mai aproape de victorie a .fost 
cea de 4 -Ț 1 rame. Pe tot parcursul 
s-a dat o luptă de la egal la egal 
intre echipajul nostru și cel sovietic, 
luptă terminată pînă la urmă cu vic
toria — la un vîrf de barcă ■ 
chipaiului U.R.S.S. Diferența: 
cimi de secundă. Rezultate tehnice:

1. U.R.S.S. 3:39,7; 2. R.P. Romînă 
(Felicia Urziceanu, Florica Ghiuzelea, 
Emilia Rigard, Ana Tamaș-J-Ște
fania Borisov) 3:40,4; 3. R.D.G. 
3:48,6 ; 4. R.P. Ungară 3:53,2.

In proba următoare (simplu), vic
toria a revenit concurentei maghiare 
Pa do (4:04,4), urmată de Rakitskaia 
(U.R.S.S.), Sika (Austria), Chutter 
(Anglia).

t.a 4 -I- 1 vîsle, echipajul nostru a 
avut o comportare peste așteptări. 
Deși conduse aproape tot timpul, 
vislașele noistre au reușit pe ultima 
parle a cursei să se claseze pe locul 
secund. Clasament: 1. R.D.G. 3:39,6;
2. R.P. Romînă (Magda Jifcu, Viorica 
Ut'rescu, Doina Petroșeneanu, Puica 
Milialache -ț- Ștefania Borisov) 3:42,1;
3. R.P. Ungară 3:43,0; 4. U.R.S S. 
3:44,3.

Cursa de dublu a avut o desfășu
rare care ne-a dezavantajat, arbitrii 
decizînd realergarea cursei, la un 
moment dat cînd echipajul nostru 
avea o poziție avantajoasă. Din cauza 
unei ciocniri între echipajele R.D.G. 
și K.S. Cehoslovace, juriul a decis 
repetarea cursei. După 3 sferturi de 
oră, la realergarea probei, rezultatele 
au fost următoarele: 1. U.R.S.S.
3:54,7; 2. R.S. Cehoslovacă 3:58,3; 
3. R.P. Romînă (Florica Ghiuzelea,

a e-
7 ze-

SPRE
(Urmare din pag. 1)

in
Olga

timpul 
a cu-

asta să nu

puterea să rămtn în sală 
finalei de floretă în care 
cerii medalia de argint.

— Dar la Roma ?
— <4.s vrea și de dala

pot fi prezent la finala în oare o să 
tragă, cred Olga.

— De ce?
— Coincide cu întîlnirea finală la 

polo și sper să nu avem... zi liberă / 
Bine înțeles că nici Olga nu vrea să 
se numere printre spectatori...

învingători în majoritatea probelor
2. 

1:15,5; 
1:16,5; 
1:19,0; 

Meteor 
juniori

Mila) 353/4 p. Individual: 1. I. Oprea 
pe Cîntec 0 p. (în ambele manșe) 
1:19,0; 2. M. Miliutinovici pe Mila 
0 p. 1:26,6; obstacole „durată" ju
niori: 1. A, Costea (Știința) pe Odor 
52 p. 2:02,0; 2. A. Donescu (Știin
ța) pe Jorfca 52 p. 2:05,0; 3. Mi-
haela Rădulescu (Știința) pe Talisman 
51 p. 2:04,0; 4. T. Stanciu (Știința) 
pe Corsar 48 p. 2:02,0 ; 5. V. Petrov 
(Vojvodina Novisad) pe Selim 48 p. 
2:04,0; obstacole „durată" seniori: 
1. C. Țopescu (Buc.) pe Răsunet 56p. 
2:02,5; 2. Gh. Ghițuran (Buc.) pe 
Lux 55 p. 2:05,5; 3. I. Adam (Buc.) 
pe Albița 54 p. 2:04,0... 7. Sliva Mi- 
livoi (Dundisch) pe Neva 51 p. 2:10,0; 
„Premiul orașului Lugoj": 1. C. Go

gheș (Buc.) pe Odobești 1:11,0; 
Gh. Ghițuran (Buc.) pe Nor
3. I. Oprea (Buc.) pe Cîntec
4. Gh. Ghițuran (Buc.) pe
5. Lazăr Tlici (Dundisch) 
1:22,2; „Cupa Prieteniei" 
(două manșe) : 1. Știința, 
ca, Stanciu, Rădulescu) 8 
vodina Novisad (Petrov, Avacumovici, 
Petrovici) 19 p; individual: 1. T. 
Stanciu 0 p. în ambele manșe. 2. V. 
Petrov 0 p. manșa a Il-a ; „forță pro
gresivă" : după cinci baraje Carol 
Gogheș pe Odobești și Sliva Milivoi 
pe Vulcan s-au clasat la egalitate, 
realizînd 1,80 m.

Lux
Pe
/a

Buc. (Stoi-: 
p, 2. Voj-:

OCTAVIAN GINGU

întâlnirea dintre selecționatele de atletism
(juniori și junioare) ale R. P. Romine

Urziceanu, Viorica Ghiuzelea, 
a cucerit medaliile de argint 
de la Londra.

bojqave. Mai trebuie să a-

R. P. Romine (Felicia
4- Ștefania Borisov) 

campionatele europene

Echipajul 
la această

la prima

Echipajul de 4-f-l rame al 
Emilia Rigard, Ana Tamaș 

ale probei, la

Dora Lacatoș) 4:00,1. 
RDG n-a mai participat 
cursă, fiind 
desfășurare.

La 8-ț-l, 
puternic și 
doilea, după U.R.S.S. După 
metri, formația noastră este 
de R.D.G. și Anglia. Spre 
întrecerii, „optul“ nostru are o reve
nire și, depășind echipa țării gazdă, 
se clasează ni treilea. Iată rezultatele 
tehnice ale probei: 1. U.R.S.S. 3:23,7; 
2. -R.D. Germană 3:32,0; 3. R. P. 
Romînă (Lia Bulugioiti, Maria Trinks, 
Stela Găvan, Gabriela Ștefan, Dana 
Iliescu, Marta 
Bogdan, Maria 
Borisov) 3:35,6 ; 4. Anglia 3:38,2.

Rezultatele obținute de vîslașeleș 
noastre sînt remarcabile. Ele puteau 
fi și mai bune dacă cîteva din ele, 
elemente de bază ale lotului, n-ar fi

descalificat de

echipa noastră 
s-a situat pe

a pornit 
locul al 
200 de 

întrecută 
stîrșitul

Kardoș, Olimpia
Marton Ștefania

• • •
Este evident -că tînăra pereche Olga- 

Alexandru Szabo a studiat cu grijă 
programul olimpic.

Basul profund a! motoarelor peda
lează asurzitor. Peste cîteva minute 
primul avion își va lua zborul.

★
La ora cînd scriem aceste rînduri, 

o telegramă Agerpres anunță sosirea 
sportivilor romîni pe aeroportul „Ciam- 
pino" din Roma. Pe lacul Albano lu
crul a încetat. Canoiștii noștri fac 
oficiul de gazdă în casele rezervate 
delegației romîne în satul olimpic.

concurat
ratăm că unele din sportivele noastre, 
ir- "nd și în recalificări, au concurat 
obosite în finală. Cu toate acestea, 
ele au concurat cu multă ardoare și 
au obținut un rezultat care le face 
cinste: locul al doilea în clasamentul 
pe țări, care arată astfel:

1. U.R.S.S. 16 puncte, 2. R.P. Ro- 
mînă 10 puncte (cu numai patru 
echipaje), 3. R.D. Germană 9 puncte, 
4, R.P. Ungarii 7 puncte, 5. R. S. 
Cehoslovacă 3 puncte, etc. etc.

și R. P.
RUSSE 14 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Sîmbătă și dumi
nică, pe frumosul stadion din locali
tate s-a disputat întîlnirea de atletism 
dintre echipele de juniori și junioare 
ale R. P. Romîne și R. P. Bulgaria. 
După o luptă strînsă, care a prilejuit 
realizarea unor frumoase rezultate, 
printre care și numeroase noi recor
duri de juniori ale ambelor țări, vic
toria a revenit la băieți selecționatei 
noastre cu scorul de 130—93 p. iar la 
fete echipei R. P. Bulgaria cti 70—53 p.

Rezultate tehnice: ZIUA I: FETE: 
500 in: E. Fleischer (R) 77,2; "
Ghergheli (R) 79,4; Boneva (B) 

•— record bulgar; 100 m: Tomova 
12,3; Macksai (R) 12,4; Kineses 
13,2; suliță: Boneva (B) 35,91; 
trova (B) 34,54; Bucea (R) 29,43; 
lungime: Iorgova (B) 5,77—record
bulgar; Mihăilescu (R) 5,44; Leskov- 
ska 5,32; greutate: Hristova (B) 14,07 
— record bulgar; A. Gurău (R) 13,44; 
Zaharieva (B) 12,14; Bugnariu (R) 
11,77; BĂIEȚI, 110 m.g.: Axente (R) 
15,4; Carolea (R) 16,3; Petkov (B) 
16,4; suliță: W. Socol (R) 58,88; Ga
vrilov (B) 56,83; Vasiliev (B) 55,00; 
înălțime: Ducu (R) 1,98; Marinescu 
(R) 1,85; Kirilov (B) 1,80; lungime: 
Simion (R) 6,95; Drăgan (R) 6,84; 
Dașkov (B) 6,57; 100 m: Kineses (R) 
11,1; Stamatescu (R) 11,3; Gheorghiev 
(B) 11,3; 800 m: Beregszaszi (R)
1:55,4; Iliev (B) 1:57,4; Livnov (B) 
1:57,6; 10 km marș: Roateș (R)
52:14,6; Stegarov (B) 53:37,0; Plugaru 
(R) 57:25,8; 400 m: Ferencz (R) 50,8 
Țeodorescu (R) 51,2; Doicev (B) 51,4;

II.
80,4 
(B) 
(R) 
Pe-

Bulgaria
greutate: Damianov (B) 13,95; Hris- 
tov (B) 13,61; Serafim (R) 13,23;
Bog (R) 13,23. 4x100: R. P. Romînă 
43,1; R. P. Bulgaria 43,5 — record 
bulgar. ZIUA A II-A. FETE, 80 m.g.: 
Grigorova (B) 12,2 — record bulgar, 
Grama (R) 12,2; Petkova (B) 12,8; 
Stancu (R) 12,8; înălțime: Mihăilescu 
(R) 1,53; Lefterova (B) 1,50; Krasteva 
(B) 1,50; Voroneanu (R) 1,45; disc: 
Hristova (B) 41,39; Gurău (R) 37,57; 
Zaharieva (B) 36,83; Coțac (R) 36,15; 
200 m: Macsai (R) 25,2; Tomova (B) 
25,3 — record bulgar, Vardalova (B) 
26,8; Mihai (R) 27,2; 4x100: R. P. 
Bulgaria 48,7 — record bulgar, R. P. 
Romînă 49,1; 3x500: R. P. Romînă 
3:56,4; R. P. Bulgaria 4:05,2 — re
cord bulgar. BĂIEȚI: 400 m.g.: Kova- 
cev (B) 55,7 — record bulgar; Ferencz 
(R) 56,6; Țeodorescu (R) 57,3; disc: 
Damianov (B) 46,75; Cotier (R) 39,59; 
K. Socol (R) 39,46; 1500 m. obst.: 
Egyed (R) 4:28,4; Altimirski (B)
4:29,8; Asenov (B) 4:34,1; Chica (R) 
4:34,6; prăjină: Astafei (R) 4,00 — 
record R.P.R.; Savin (R) 3,95; Vasi
liev
(B) 
cov 
22,1; 
23,0;
Livnov (B) 4:01,1; Baban (R) 4:02,8; 
3000 m: Nichita (R) 9:11,7; Altimirski 
(B) 9:15,9; Chicuruș (R) 9:16,6; cio
can: Karoly (R) 45,06; Nacev (B)
44,35; 4x400: R. P. Romînă 3:23,9; 
R. P. Bulgaria 3:24,5 — record bulgar.

(B) 3,85; triplu salt: Stoikovski 
14,44; Sunkov (B) 14,34; Kalni- 
(R) 13,45; 200 m: Kineses (R) 
Stamatescu (R) 22,7; Rozev (B) 
1500 m: Beregszaszi (R) 4:00,9;

ROMEO VILARA

Au luat sfîrșit campionatele mondiale de ciclism
KARL MARX STADT (Agerpres). 

Sîmbătă, pe circuitul de la Sachsen
ring s-au disputat probele de fond 
(amatori) din cadrul campionatelor 
mondiale de ciclism. întrecerea mas
culină s-a încheiat cu victoria cam
pionului R.D. Germane, Bernard 
Ekstein, cronometrat în 4 h 43:31 
(medie orară 36,264 km). Pe locul 
2, la 7 sec. de învingător, a sosit 
campionul mondial de anul trecut 
Gustav Schur (R.D.G.). Grosul plu
tonului a sosit după 17 sec. In acest 

— -£l-‘ | rernîu
a ocupat

pluton s-a aflat și ciclistul 
Ludovic Zanoni, care 
locul 41.

Proba feminină, disputată pe 
tanță de 61 km, ș-a încheiat cu vic
toria ciclistei Beryl Burton (Anglia)' 
cu timpul de 1 h 54:39,0.

• Pe velodromul din Karl Marx

o dis-

Stadt a luat sfîr.șit vineri seara ul
tima probă a campionatelor mondiale 
de ciclism de pistă pentru profesio
niști — semifond cu antrenament me
canic. A cîștigat spaniolul Timoncr, 
care a parcurs 100 km în 1 h 12:59,0 
(medie orară 82,206 km).

• In cursul zilei de duminică a 
fost programată ultima întrecere a 
campionatelor: 
Distanța 
de Rik 
47:27,0. 
campion 
lași timp 
francezul Andre Darrigadc.

fond profesioniști, 
de 279 km a fost parcursă 
van Looy (Belgia) în 7 li 

El a cîștigat astfel titlul de 
mondial. Pe locul 2, în ace- 

cu învingătorul a sosit

Noi recorduri mondiale
și europene la atletism

„V. £. Lenin" din© P« stadionul
Moscova s-a desfășurat sîmbătă și du
minică ultimul concurs de verificare 
al atleților sovietici înaintea J.O. de 
Ia Roma. Cu a<*est prilej, Tamara Press 
a stabilit un nou record mondial m 
proba de aruncarea greutății cu o per
formanță de 17,78 m. (v.r. îi aparținea 
cu 17,42 m.). Un rezultat excelent a
obținut Elvirr Ozolina la aruncarea 
suliței : 59,47 m., Ia 8 cm de recordul 
mondial. Cu mult succes a evoluat m 
proba de săritură în înălțime bărbați 
tînărul atlet Valorii Brumei, în vîrsta 
de 18 ani, care a stabilit un nou re
cord al Europei î 2,17 m. (vechiul re
cord era deținut de către compatriotul 
său Iurii Stepanov). Alte rezultate : 
bărbați : 200 m : Konovalov 20,9 sec ;
5000 m : Bolotnikov 13:52,0
Mihailov 13,7: 3000 
triplu salt : Kreer 
paneiț 55,42 m ;
67,86 m ; femei :
800 m : Șevțova 2:04,5 
lecționata olimpică 45,3 see. (Agerpres)

de

20,9
, , 110 m.g. : 

m obst.: Rî.jkin 8:40,0; 
16,38 m ; disc : Kom- 
ciocan : Rudenkov
100 m : Itkina 11,6 ;

4 x 100 m : Sc-

unui concurs preoiimpic 
localitatea San 
Angeles atletul

® Xn cadrul 
desfășurat în 
de lingă Los 
loare Ralph Boston a stabilit 
record mondial ’ 
în lungime cu o performanță 
8,21 m. ~ "
cea de

Antonio 
de cu- 
un nou 
săritura 

de
în proba de 

cu o
El a realizat acest rezultat în 
a cincea săritură. Recordul 

mondial precedent era de 8,13 m. șl 
aparținea din amul 1935 renumitului 
atlet negru Jesse Owens In cadrul 
aceluiași concurs, Bill Nieder a ob
ținut 20,06 ia aruncarea greutății, per
formanță —-
un nou record mondial.
Connoly a stabilit și el un nou record 
mondial
aruncarea discului atletul Babka a re
alizat 59,91 m, rezultat cu care ega
lează recordul mondial pe care l-a re
alizat atletul polonez Piatkowski. Alte 
rezultate : 4 x 440 yarzi : selecționata
olimpică a S.U.A. 3:05,6 (nou record 
mondial) ; înălțime : John Thomas
2.18 m. (Agerpresi.

săritură.
era de 8,13 m. 

1935
Owens

Bill
ce constituie de asemenea

Cu 70,33 m,
la aruncarea ciocanului. La

Bogat program internațional 

al pugiliștilor noștri 
sezonul de toamnă 
susține numeroase

boxerii 
întîlniri 
club și 

Prin grija federației de

noștri 
inter- 
selec- 

spe- 
au

in 
vor 
naționale cu echipe de 
ționate. ZfC ' '
cialitate și a cluburilor respective, 
fost perfectate întîlniri cu formații stră
ine puternice. Astfel, la 27 august me- 
talurglștii bucureșteni vor prirni vizita 
valoroasei formații Sport Club Mag
deburg (R.D. Germană). Cîteva zile 
mai tîrziu (28—30 august) se va disputa 
în Capitală meciul dintre echipele Di
namo București și Dinamo Berlin. După 
partida cu Metalul București, boxerii 
echipei Sport Club Magdeburg vor 
susține la Galați (30 august) o intîlnlre 
cu formația C.S.M. din localitate. Da 
3 septembrie, boxerii din Magdeburg 
se vor deplasa la Brăila unde vor in- 
tîlni formația C.S.M. Brăila. Un meci 
revanșă va avea loc la 9 septembrie : 
puglliștii echipei Progresul București 
vor întîlni la Russe (R.P. Bulgaria) e- 
chipa Dunav. Intre 13 și 20 septembrie 
valoroasa formație pragheză Dukla va 
întreprinde un turneu în țara noastră. 
O primă partidă : C.C.A.-Oukla, la 
București. Boxerii echipei de tineret a 
R.P. Romîne se vor deplasa în R.P. 
Ungară unde vor susține un meci cu 
formația de tineret a țării gazdă. Me
ciul se va disputa la Budapesta, la 
25 septembrie. Tot în luna septembrie 
dinamovlștii bucureșteni vor primi vi
zita echipei Lokomotiv Leipzig.
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