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însemnări din ziua a IV-a
a întrecerilor olimpice

ROMA 
prim pe 
Și nu și-l dezminte...

Sîmbătă, ziua a patra a întrece
rilor de atletism, a fost plină de 
surprize și de performanțe de o 
înaltă valoare. Numărul recordurilor 
olimpice doborîte pe Stadio dei Cen
tomila a crescut cu încă 7. Șapte 
recorduri olimpice bătute și egalate 
într-o singură zi de întreceri!... lată 
un singur amănunt care vorbește de 
la sine despre saltul valoric înre
gistrat în atletism, în ultimii ani.

Surprizele n-au lipsit 1 Ele au fost 
dezagreabile pentru americani care — 
poate pentru prima oară în istoria

4. Atletismul și-a luat locul 
agenda întrecerilor olimpice.

fășurat 
cole iu 
trenă vie de-a lungul a patru ture, 
contribuind astfel la realizarea unui 
nou record olimpic și în această pro
bă, polonezul Krzyszkowiak (record
manul mondial al probei) și sovieticii 
Sokolov și Rjscin au făcut un final 
de cursă pasionant.

Negresa Wilma Rudolph este un 
adevărat fenomen al atletismului fe
minin. După victoria și recordul mon
dial de 11,0 sec. (neomologabil însă) 
la 100 m, ea s-a „plimbat" sîmbătă 
în sferturile.de finală ale. cursei de 
200 m, și deși s-a uitat mereu înapoi, 
a terminat într-un timp care consti
tuie un nou record olimpic, superior

și cursa de 3000 m obsta- 
care, după ce Konov a dus o

Vera Krepkina (U.RSS.) campioană olimpică la săritura în lungime 
Foto : U.P.I.

Întrecerilor atletice de la J. O. — 
au încheiat o zi de concurs fără să 
cîștige vreo medalie de aur I

Marea decepție a zilei a consti
tuit-o recordmanul american Harold 
Connolly, care a făcut o figură sub
mediocră, nereușind să se califice 
nici măcar în finala celor mai buni 
șase aruncători și clasîndu-se pe lo
cul 8 cu un rezultat destul de modest, 
pentru posibilitățile sale, 63,59 ni.

Proba a fost dominată autoritar de 
sportivul sovietic Vasilii Rudenkov, 
care a adus țării sale cea de a șaptea 
medalie de aur în întrecerile atletice 
și a stabilit cel de al doilea record 
olimpic al său cu 67,10 m (cu o zi 
înainte, în cadrul calificărilor, Ru
denkov obținuse 67,03 m). Hotărî! 
lucru înfrîngerea lui Connolly întă
rește constatarea că atletismul din 
S.U.A. n-are o „olimpiadă" prea 
bună!... Pînă acum atleții americani 
au reușit să cucerească numai patru 
titluri din cele 16 probe disputate. O 
surpriză de mari proporții a consti
tuit-o și pierderea de către sprinterii 
americani a titlului olimpic la 200 m. 
Cursa a confirmat părerile celor ca- 
re-1 considerau pe Berruti drept cel 
mai periculos pretendent la detronarea 
americanilor dc pe piedestalul supre
mației mondiale în această probă. 
Berruti s-a impus net!... A realizat de 
două ori. in aceeași zi, 20,5 sec. (re
cord olimpic, record mondial egalat 
și record european)- lată o performan
ță de o înaltă valoare, pe care spec
tatorii italieni au știut s-o sărbăto- 
reasă într-un mod deosebit. Ei i-au 
făcut sîmbătă lui Berruti o emoțio
nantă manifestație de simpatie, scan- 
dînd minute în șir: Li-vi-o... Li-vi-o... 
și au cîntat în cor imnul italian în 
timpul festivității de premiere.

La un înalt nivel valoric s-a des-

de atletism
zi a concursurilor olimpice de atle
tism și rezultatele tehnice înregistrate.

MARE SURPRIZĂ LA CIOCAN: 
RECORDMANUL LUMII N-A 

INTRAT ÎN FINALA I

a-Cu cifeva săptămîni mai înainte 
mericanul Harold Connolly aruncase 
ciocanul la peste 70 de metri, stabi
lind un nou record mondial și anun- 
țîndu-se ca principalul favorit al a- 
cestei probe la J.O. Dar iată că sîm
bătă după-amiază spectatorii prezențt 
pe Stadio dei Centomila au fost mar
torii unei noi surprize de mari pro
porții a acestor focuri care, țin cu 
tot dinadinsul să nu... respecte pe fa- 
voriți. Campionul olimpic de la Mel
bourne nici nu a contat în lupta pen
tru primele locuri care s-a dat, de 
fapt, între am.’ europeni.

Puternicul alic. ^cietic Vasilii Ru- 
denkov și-a adjudecat titlul de cam
pion al celei de a XVII-a Olimpiade 
de o manieră categorică, avînd trei 
din cele șase aruncări mai bune deed 
performanța următorului clasat. Seria 
sa a demonstrat foarte multă constan
ță : 65,60 m — 64.28 m — 67,10 m — 
66,62 m —• 64.58 m —• 66,23 m. Cu 
rezultatul de 67,10 m Rudenkoo șl-a

(Continuare în pag. a 2-a)

La Roma. în mijlocul unul interes 
crescîrtd, se desfășoară palpitanta con
fruntare — prilejuită de Jocurile Olim
pice — 
echipe- U.R.S.S. și S-U.A. Ziua de 
slmbătă a fast favorabilă sportivilor 
sovietici 
aur — față de 3 obținute de sportivii 
americani — consolidîndu-și astfel po
ziția de lideri în clasamentul — ne
oficial — pe națiuni. Asaltul sportivi
lor sovietici spre titlurile olimpice este 
din ce în ce mai puternic. O dovadă 
a dtrzeniei pe 
Uniunii Sovietice o arată in aceste 
întreceri este fără îndoială și victoria 
categorică a scrimerelor în finala des
fășurată în compania campioanelor 
mondiale, trăgătoarele maghiare, ne 
care le-au învins cu scorul categoric 
de 9—3

„Capul de afiș" al Jocurilor conti
nuă să fie atletismul. Ziarul francez 
de sport „L’Equipe" remarca, în nu
mărul său de slmbătă, că: „...atletis
mul a schimbat cu totul fața Jocurilor 
Olimpice de la Roma".

O serie de sporturi, cum sint bas
chetul, boxul, hocheiul pe iarbă, au 
intrat în faza finală și, firește. Inte
resul spectatorilor pentru aceste mani
festații sportive este în continuă creș
tere. La semifinalele de box. desfășu
rate la Palazzo dello Sport, miile de 
spectatori au urmărit întîlniri de un 
ridicat nivel tehnic- care constituie o. Urmează cu cite o medalie de bronz 
garanție în ceea ce privește valoarea 
disputelor finale- Așa după cum se 
știe, ultimul act al competiției de box 
va avea loc luni seara.

S-au terminat întrecerile sporturilor 
nautice (cai-ac-canoe și canotaj aca
demic). Recapitulind situația la acest 
sport constatăm că echipa Germaniei 
a obținui 3 medalii de aur, iar cea a 
Uniunii Soviet-ce 2. Ca o surpriză este 
cotată, în rîndul ziariștilor și a spe
cialiștilor , victoria la polo a italieni
lor. Ei au reușit să cîștige turneul 
olimpic și să cucerească medaliile de 
aur- Echipa Uniunii Sovietice și-a do
vedit cu prisosință clasa pe care oare 
în această disciplină sportivă, obți- 
nînd medalia de argint.

Pe poligonul di Cesano a avut loc 
o curioasă avanpremieră a întrecerilor 
de tir- Disputate fără spectatori șt —> 
de ce n-am spune a —chiar fără rost.

dintre cele mai puternice

care au cucerit 4 medalii de

care reprezentanții

eliminatoriile probei de armă liberă 
calibru mare au avut menirea să se
lecționeze din 39 de concurenți... 381 
Participanții la această probă au fost 
împărfiți în două gruoe: din prima 
s-au calificat din 20 de concurenți — 
19, iar din cea de a doua 19 din.., 19-

S-au încheiat semifinalele la bas
chet.

Deși neoficial, clasamentul pe na
țiuni stîrnește un interes deppebit în 
rlndul comentatorilor ș‘ al iubitorilor 
de sport. Zilnic în ziarele care se ocupă 
pe larg de Jocuri, apar aceste clasa
mente alcătuite după numărul de me
dalii cucerite de sportivii diferitelor 
țări. Iată ultimul clasament. întocmit 
însă fără medaliile de bronz ce sa 
acordă învinșilor în semifinalele da 
box.

1- U.R-S.S. (19 aur. 9 argint, li 
bronz) ; 2. S.U.A. (16-12-11) ; 3. Ger
mania (8-13-6) ; 4. Italia (7-4-4); & 
Australia (5-6-3) ; 6. R- P. Ungară 
(3-7-3) ; 7. Turcia (3-0-0) ; 8 Nou» 
Zeelandă (2-0-0) ; 9 Anglia (1-3-5) ; 
10. R. P. Polonă (1-1-5); 11. R. P. 
ROMINA (1-1-3) ; 12- Suedia (1 l-2)i 
13. R. S- Cehoslovacă (1-1-2) ; 14» 
Danemarca (1-01) ; 15. R. P- Bulgas 
ria (l-l-l) ; 16. Japonia (0-3-2) ; 17» 
Belgia (0-2-1); 18. Olanda (0-1-2); 
19. Franța (0-1-2) ; 20. R.A-U. (0-1-6); 
21. Canada (01-0); 22. R.P-F. Iugo
slavia (0-1-0) ; 23. Austria (0-1-0)»

Brazilia. Antile, Iran, Mexic, Finlanda 
și Elveția.

Cu tonte că sportivii francezi au 
cucerit sîmbătă o medalie de argint 
la canotaj ți una de bronz la atle
tism, n-au reușit totuși să-și îmbună
tățească prea mult situația în clasa
mentul pe națiuni. Franța se află pe 
locul 19 cu 3 medalii și acest lucru 
prilejuiește discuții nu numai pe ba
zele sportive, în satul olimpic și în 
culise, ci chiar (așa cum subliniază 
ziarele sosite duminică la Roma) in 
parlamentul francez.

Luni începe ultima săptămină a 
Jocurilor Olimpice- In această zi de
butează o serie de sporturi printre care 
gimnastica, călări a și tirul, urmînd 
ca apoi să-și înceapă disputa și hal
terofilii.

DAN GIRLEȘTEANU

Primele meciuri în campionatul de fotbal pe anul 1960—1961

cu 0,2 sec. celui al lui Betty Cuth
bert, care după insuccesul de la 
100 m nici măcar nu s-a mai pre
zentat să-și apere titlul la 200 n>.

In general, constituie o mare sur
priză înirîngerea categorică a sprin
tului feminin australian, aflat în o- 
noare la ultimele două ediții ale J.O. 
de la Helsinki și Melbourne.

Proba care, pe noi romînii, ne-a 
interesat în mod sp-ecial, a fost cursa 
de 1500 m în care Zoitan Vamoș a 
reușit o frumoasă performanță, cali- 
fieîndu-se pentru finala de marți. Re
zultatul său (3:44,9) pare slab, dar 
se cuvine să precizăm că fiind vorba 
de o cursă eliminatorie, din care tre
buiau să se califice primii trei clasați 
indiferent de timp, toți concurenții au 
fost preocupați mai mult de aspectul 
tactic și de asigurarea unui loc în 
finală. Vamoș nu s-a văzut din plu
ton aproape trei ture. Pe ultimii 
300 m cînd a început „bătălia" pen
tru un loc cit mai bun la finiș, el a 
atacat decisiv. In ultima turnantă, en
glezul Wiggs l-a împiedicat evident, 
scoțîndu-1 în afara culoarului său. 
Cum Waern se desprinsese în cîști- 
gător al seriei, Vamoș s-a preocupat 
nutnai.de asigurarea calificării. După 
ce a văzut că locul 3 nu-i mai poate 
scăpa, a alergat relaxat, dar atent la 
atacurile urmăritorilor. în sbhimb, 
Barabaș n-a putut rezista trenei im
puse de Elliott și Rozsavolgyi și după 
ce s-a menținut destul de mult timp 
printre fruntași, a terminat pe lo
cul 9.

Pentru a treia oară Lia Manoliu 
participă la întrecerea olimpică de a- 
runcarea discului. Tn calificările de 
sîmbătă ea a îndeplinit cu ușurință 
norma, aruneînd din prima încercare 
48,57 ni.

RADU URZICEANU

★

A început noul campionat de fotbal. 
Tribunele stadioanelor au fost din 

nou pline, inanifestîndu-se ca de obi
cei un interes susținut pentru această 
populară competiție. In rîndurile car* 
urmează veți găsi însemnări — șl 
bune și rele — pe marginea primei 
etape. In general, etapa nu a avut 
surprize de talia celor pe care aWa 
le așteaptă pasionații fotbalului. Chiar 
victoria Corvinului asupra Științei 
Cluj nu poate fi considerată ca o 
mare surpriză: oricum, avantajul te
renului contează... De altfel, ode tret 
echipe nou promovate au debutat ca 
succes: două victorii și un meci mii.

Etapa a fost lavorabilă echipelor 
gazdă (cinci victorii șl un rezultai 
de egalitate); singura victorie In de
plasare a reușit-o O.G.A. la Constanța.

Și acum, iată ordinea echipelor in 
clasament: 1—2. Dinamo București ți 
G.S.M.S. Iași 2 p: 3. Gorvirml 2 p:

4—5. Progresul și Petrolul 2 p; 6. 
O.G.-A. 2 p; 7—8. Rapid și Știința 
Timișoara 1 p; 9. Farul; fft—11. Stea
gul roșu și Dinamo Bacău; 12. Știința 
Cluj; 13—14. U.T.A. și Minerul Lu
pe» toate ou 0 p.

ETAPA VIITOARE (11 septembrie): 
Rapid — C.S.M.S„ C.C.A. — Oorvinul, 
Dinamo Bacău — Știința Timișoara, 
Steagul roșu — Petrolul, Știința Cluj 
— Dinamo București, Minerul ’— Ta
ra 1, U.T.A. — Progresul.

Joc frumos la Ploiești

Petrolul—Dinamo Bacău 3—1 (3 — 1)
PLOIEȘTI, 4 (de la trimisul no

stru). — După aspectul jocului, 
unsprezecele Petrolului a meritat pe 
deplin victoria repurtată cu 3—1 
(3—1) în fața echipei Dinamo Ba
cău. Pregătirea fizică, orientarea tac
tică, danul ploieștenilor — au lost, su
perioare dinamoviștilor. Datorită a- 
cestor calități ale gazdelor și comba
tivității oaspeților, nivelul general al

partidei se poate nota cu un califica
tiv bun. De ce a cîștig-at Petrolul și 
de ce a pierdut Dinamo ? Pe scurt 
despre Petrolul:

1. A avut perioade în care a jucat 
„ca la carte". Ne relerim în special 
la unele acțiuni ofensive care au fost 
un exemplu de eficacitate. De două

(Continuare tn pag. a 4-a)

Coman, portarul echipei U.T.A., a făcut ieri o partidă bună, oprind multe atacuri fi șuturi ale dinamoviștdor. A 
fost cel mai bun jucător de pe teren, lati-l în fotografie, intervenind Cu suc ces la e minge urmărită de I . Angliei. 
(Dinamo-U.T.A. 3—0). Citiți cronica medului în pag. a IK-a, *oto V. Mageac

lală acum cîteva amănunte asupra 
probelor desfășurate în cea de a l.V_-a

sferturile.de
nutnai.de


(Urmare din

A 17-a ediție a Jocurilor Olimpi
însemnări din ziua a IV-a 
a întrecerilor de atletism
pag. I)

recordul olimpictmburiătățit cu 7 cm
»tabilit vineri.

Rezultate tehnice :
DENKOV (U.R.S.S.)
pion olimpic; nou, record olimpic; 2.
Gyula Zsivotski (R.P. Ungară) 65,86;
8. Tadeusz Rut (R.P. Polonă) 65,64 
m; 4. J. Lawlor (irlanda) 64,95

O. Cieply (R.P. Polonă) 64,57
Z. ~

A.

1. Va silii RU-
67,10 m — cam-

5.
6.
7.
8. 
H.

Bezjak (Iugoslavia) 64,21
Samoțvetov (U.R.S.S.) 63,60

H. Connoly (S.U.A.) 63,59 m; 
Thun (Austria) 63,53 m; 10.

Nikuhn (U.R.S.S.) 63,10; 11.
Strandli (Norvegia) 63,05 in; 12.
Ikbal (Pakistan) 61,79 m; 13. ~ 
moto (Japonia) 60,08 m; 14. Al. 
(S.U.A.) 59,76 m.

m; 
m; 
m; 
m;
9.
I.

S.
M.

Oka-
Hall

PRIMA MEDALIE DE AUR
1 ATLEȚILOR POLONEZI

A

20,9; Radford (AI. Britanic) 20,9; 
lohnson (Antile) 21,0; Genevay (Fran
ța) 21,0.

Finala a prilejuit o uriașă satisfac
ție inimoșilor spectatori italieni, care 
au încurajat frenetic pe reprezentantul 
lor Livio Berruti. Seye a luat un start 
foarte bun și a condus plnă la iu
mătatea turnantei cină a fost ajuns 
de Foik. In ieșire în linia dreaptă 
Berruti forțează puternic și își asigură 
un avans de aproape 3 metri. Dus 
spre victorie de entuziasmul publnu- 
lui, el găsește resurse să reziste ata 
culm extraordinar lansat pe ultima 
parte a cursei de Carney.

REZULTATE TEHNICE: 1. Livio 
BERRUTI (Italia) 20.5 scc — cam
pion olimpic (record olimpic,' mondial 
și european egalat); 2. Lester Carney 
(S.U.A.) 20,6 sec; 3. Abdoulaye Seye 
(Franța) 20.7 sec; 4. M. Foik (R.P. 
Polonă) 20,8; 5. S. Johnson 
20,8; 6. R. Norton (S.U.A.)

(S.U.A.)
20.9.

10. Dalkilici
1. Waern 

(Fr.) 3:44,9;

Cursa de 3.000 m obstacole a 
• desfășurare foarte interesantă 
punct de vedere tactic. De la start, 
tinărul atlet sovietic Alexei Konov a 
țișnit in față inipunlnd o trenă foarte 
rapidă. Intre lider și plutonul alergă
torilor s-a făcut o distanță de dțiva 
zeci de metri. Favoriții cursei. Krzysz- 
kowiak, Sokolov, Rjscin n-au dat a- 
tenție acestei tentative premature, aș- 
teptind ca A. Konov să-și „domoleas
că" alergarea și au evitat să iasă în 
urmărirea lui, suspectlndu-se reciproc. 
La 1.000 m Konov a trecut in 2:45J3, 
dar i-a fost peste puteri să mai men
țină ritmul, și plutonul l-a înghițit 
la iumătatea cursei. La 2.000 m 
(5:45,8) sprintează Sokolov, distanțîn- 
du-se imediat cu aproape 15 metri. 
Fund vorba de un alergător de mare 
clasă și mac ales că și întrecerea se 
apropia de sfirșit, Krzyszkowiak și 
Riscin reacționează imediat ajungîn- 
du-l pe fruntaș. Acest terțet parcurge 
compact aproape tot restul cursei. Or
dinea se menține aceeași. La 300 m 
de sosire Krzyszkowiak găsește primul 
momentul potrivit pentru lansarea a- 
tacului, sprintează puternic și se de
tașează clar

REZULTATE TEHNICE : 1. Zdysz- 
law KRZYSZKOWIAK (R.P. Polonă) 
8:34,2 — campion olimpic; nou record 
olimpic; 2. Nikolai Sokolov (U.R.S.S.) 
8:36,4; 3. Semen Rjscin (U.R.S.S.)
8:42,2; 4. Roelants (Belgia) 8:47,6; 5. 
G. Tjornebo (Suedia) 8:58,6; 6. L. 
Miiller (Germania) 9:01,6; 7. Ch. Jo
nes (S.U.A.) 9:18,2; 8. A. Konev
(U.R.S.S.) 9:18,2.

avut 
din CALIFICĂRI... ADEVĂRATE 

OLIMPICE I
FINALE

1.500 METRI. Cei 42 de concurenți 
(decepționat de insuccesul de la 800 m 
Roger Moens a renunțat l« liceastă 
cursă) au fost repartizați în 3 serii 
din care, pentru finală, trebuiau să 
se califice cîte trei alergători. Valoa
rea deosebită a candidaților la finală 
și numărul mic de locuri au determi
nat lupte de rnare tensiune încheiate 
cu rezultate surpriză: eliminarea lui 
Valentin, Thomas, Lincoln- Close etc. 
Iată rezultatele: /. — 1. Elliot (Aus
tralia) 3:41,4; 2. Rozsavolgyi (R.P.U.) 
3:42,0; 3. Burleson (S.U.A.) 3:42,2; 
4. Sullivan (Rhodezia) 3:42,8' 5. Mo- 
motkov (U.R.S.S.) 3:43,6; 6. Salonen 
(Fini.) 3:46,4; 7. Klaban (Austr.)
3:47,1; 8. Hannemann (Germ.) 3:47,4; 
9. Reed (M. Brit.) 3:47,9; //. — 1. 
Bernard (Fr.) 3:42,2; 2. Grelle (S.U.A.) 
3:43,5; 3. Hammer stand (Norv.) 
3:44,4; 4. Kent (M. Brit.) 3:46,1; 5. 
Thomas (Austral.) 3:46,8; 6. Valentin 
(Germ.) 3:46,9; 7. Markusson (Isl.) 
3:47,1; 8. Rizzo (Ital.) 3:47,3; 9. Ba-

rabaș (R.P.R.) 3:47,4; 
(Turc.) 3:47,9; III. — 
(Sued.) 3:43,9; 2. lazy 
3..Vamoș (R.P.R.) 3:44 9; 4. Schwarte 
(Germ.) 3:45,3: 5. Kovacs (R.P.U.) 
3:46,0; 6. Wiggs (M.B.) 3:46,5; 7. 
Lincoln (Austral.) 3:46,8; 8. Dcpastas 
(Grec.) 3:48,4; 9. Close (S.U.A.)
3:50,2; 10. Vuorisalo (Fini.) 3:52,2;
II. Lewandowski (R.P.P.) 3:59,3.

200 M FEMEI — sferturi de fi
nală. 1. — Leone (It.) 23,7; Williams 
(S.U.A.) 24,3; 11. — Birkemeyer
(Germ.) 24,2; Capdeville (Fr.) 24,3;
III. — Heine (Germ.) 23,9; Flemming 
(Austral.) 24,2; IV. — Janiszewska 
(R.P.P.) 23,9; Itkina (U.R.S.S.) 24,0; 
V. — Hyman (ALB.) 23,7; Jeszinows- 
ka (R.P.P.) 24,3; VI. — Rudolph 
(S.U.A.) 23,2 — nou record olimpic; 
Maslovskaia (U.R.S.S.) 24,0. Aceste 
12 atlete participă la semifinale.

400 m BARBAȚI — sferturi de fi
nală. 1. — Kaufîmann (Germ.) 46,5; 
Milka Singh (India) 46,5; Spence 
(Antile) 46,9; II. — Yerman (S.U.A.) 
46,4; Gosper (Austral.) 46,5; Kinder 
(Germ.) 46,7; III. — Young (S.U.A.) 
46,1; Brightwell (AA.B.) 46,2; Day 
(AR. Sud) 46,3; IV. — Gl. Davis 
(S.U.A.) 45,9 — record olimpic ega
lat; Spence (Afr. Sud) 46,1; Amu 
(Nigeria) 46,6.

110 m GARDURI — sferturi de 
finală: I. — Calhoun (S.U.A.) 14,1; 
Okello (Uganda) 14,3; Berezuțki 
(U.R.S.S.) 14,4; 11. — Lauer (Germ.) 
13,9; Gardner (Austral.) 14,3; Razio 
(Pakistan) 14,4; 111. — May (S.U.A.) 
13,8; Mihailov (U.R.S.S.) 13,9; Lorger 
(lug.) 14,4; IV. — Jones (S.U.A.) 
14,1; Cistiakov (U.R.S.S.) 14,3; Svara 
(It.) 14,4.

DISC FEMEI — calificări: Pono
mareva (U.R.S.S.) 53,68 m — nou 
record olimpic; Schuch (Germ.) 52,22: 
I. Press (U.R.S.S.) 51,47; Brown
(S.U.A.) 51,17; Hausmann (Germ.) 
50,86; Nemcova (R.S.C.) 49,86; Kuz- 
nețova (U.R.S.S.) 49,36; Mertova
(R.S.C.) 49,34; Manoliu (R.P.R.)
48,57; Connolly (S.U.A.) 48,32; Bergh 

(Sued.) 47,02; Sloper (N. Zeel.) 46,91.

46,1;

■ ' ■ r
ROMA 4. La Palazzo dei Con- 

gressi a răsunat din nou imnul 
Uniunii Sovieticei De datș aceasta 
pentru echipa feminină, care a deve
nit campioană olimpică. Cucerind și 
acest titlu, Uniunea Sovietică are 
— la jumătatea întrecerilor de scri
mă — 3 titluri din cele 4 probe 
disputate- In finală, reprezentantele 
U.R.S.S, au întîlnit formația R. P. 
Ungare, campioană mondială. Intîl- 
nirea a fost tot timpul la discreția 
serimerelor sovietice care au cîștigat 
detașat: 9—3. Componența echipei 
a fost următoarea : Prudțkova, Pe
trenko, 
locurile 3—4 au 
Italiei și G<____
pentru gazde.

In semifinalele desfășurate sîmbătă 
dimineața s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Italia — R. P, Po
lonă. 9^-5; U.R.S.S. — Franța 8—8 
(franțuzoaicele au condus cu 8—4 
la asalturi și au pierdut la două tușe!); 
Ungaria — Olanda 9—3 ; Ungaria — 
Italia■ 9—3; U.R.S.S. — Germania 
9—3(- Germania — R .P. Romînă

campioană olimpică

Sisova, Rastvorova. Pentru 
luptat . formațiile 

și Germaniei. Rezultat 9—2

9—4. Pierzînd și această întîlnire, 
echipa noastră a fost eliminată din 
concurs. Victoria florctistelor din Ger
mania poate constitui o surpriză. Dar 
ntțmai pentru cei ce nu au fost la 
meci. Pentru că/ cei ce au urmărit-o 
și-au dat seama chiar de la primele 
asalturi că victoria nu va fi de 
partea noastră. De ce? In primul 
rînd pentru că întreaga echipă a fost 
stăpîuită de o emoție exagerată. Lip
site de combativitate, trăgătoarele 
noastre au pierdut asalt după asalt. 
Maria Vicol — ca și în turneul in
dividual 
respuns.
Cea de a patra a fost cîștigată 
Eugenia Mateianu. Ol ga Szabo 
Ecaterina Lazăr n-au avut nici 
victorie.

Luni începe turneul individual 
snadă. Au fost alcătuite 12 serii din 
cite 7 trăgători. Reprezentantul noștru 
Adalbert Gurath este înscris în s ;ia 
IV, aceeași în care concurează și -i- 
lorosul spadasin polonez Glos. Intre 
cerile continuă marți cu semifinalele 
și finala.

— a fost singura care a co- 
Ea a înregistrat 3 victorii, 

de 
Si 
o

de

T

Echipajul nostru de schif 2+1 a ocupat 
locul 6

ÎNCĂ UN EȘEC AMERICAN LA 
SPRINT: BERRUTI CAMPION 

| LA 200 METRI!

Din desfășurarea semifinalelor cursei 
de 200 m s-a văzut clar că sprinterii 
americani vor avea, ca și la 100 m, 
de altfel, o concurență deosebit de 
puternică din partea viteziștilor euro
peni. In. prima semifinală victorios a 
fost francezul Seye cu 20.8 sec. Pe 
locurile următoare s-au clasat: Foik 
(R.P.P.) 21,0; Carney (S.U.A.) 21.0; 
Jefferys (Africa de Sud) 21,3; 3. Ro
binson (Bahamas) 215. Englezul Se
gall fusese eliminat pentru două star
turi greșite.

Excepțională a fost cea de a II-a 
semifinală. Italianul Berruti a ciștigat 
cu autoritate reușind cu 20,5 sec să 
egaleze recordul lumii, să stabilească 
un nou record olimpic și unul euro
pean. După el au sosii în ordine: 
Norton (S.U.A,) 20(7; Johnson (S.U.A.)

CD EL. □ ELD LD U CD

ROMA 4. Ultimele jocuri din ca
drul semifinalelor turneului de bas
chet au avut loc sîmbătă seara, la 
„Palazzeto dello Sport'*. In prima 

“ a întrecut comod
Cehoslovace cu sco-K”, Brazilia 

ți a R. S.
rul de 85—68, ocupînd primul loc. 
Ea este urmată 
prezentativa Italiei 
neului — care a învins echipa R. P. 
Polone cu scorul de 74—68. Astfel, 
pentru turneul final al locurilor 1—4 
s-au calificat Brazilia și Italia. R. S. 
Cehoslovacă și R .P. Polonă urinează 
să joace, în continuare, în turneul 
pentru locurile 5—8.

In cea de a doua grupă, meciul 
cel mai important s-a disputat între 
reprezentativele S.U.A. și U.R.S.S., 
primele două clasate în această or
dine și la J.O. 
bourne. După 
ximativ egală, 
ținut victoria 
(35—28). Cele

următorii jucători : S.U.A.: Bellamy,

în clasament de re- 
revelația tur-

de la Helsinki și Mel- 
o primă repriză apro- 

echipa S.U.A. a ob- 
cu scorul de 81—57 
două echipe au folosit

LUNI 5 SEPTEMBRIE

Probei

ATLETISM: dimineața: săritura cu prăjina — calificări (4,30 m); 
DECATLON — 100 m și lungime; după amiază: DECATLON — greutate, 
înăițime și 400 m; 110 m garduri — semifinale; 200 m femei — semifinale; 
ARUNCAREA DISCULUI FEMEI — finala ; 400 m bărbați — semifinale ; 
110 M GARDURI — finala; 200 M FEMEI — finala;

BOX: finalele la cele 10-categorii (seara):
CĂLĂRIE: dimineața: recunoașterea parcursului de fond al

complete de călărie"; dimineața și după amiaza: întreceri în cadrul „Marelui 
Premiu de dresaj"

FOTBAL: semifinalele turneului: Italia — Iugoslavia (se va 
Napoli)

GIMNASTICĂ: dimineața și după amiaza : exerciții impuse bărbați
HOCHEI PE IARBA: dimineața și după amiaza: întiiniri în cadrul 

•ferturilor de finală
LUPTE LIBERE: dimineața și seara: întreceri în cadrul turului III 
JAHT1NG : dimineața : cursa a V-a în golful Napoli
SCRIMA: dimineața și după amiaza: proba de spadă individual
TIR: dimineața: ’armă liberă 3x20 — eliminatorii; pistol precizie —• 

diuwiatorii,

juca la

Roberson, West, Lane, Imhoff, Booser, 
Arnett; U.R.S.S.: Semenov, Vald-
manis, Zubkov, Petrov, Mujnieks, 
Voinov, Minașvili, Kruminș. Al doilea 
joc, dintre Iugoslavia și Uruguay, a 
revenit primei echipe cu scorul de 
94—83. S.U.A. și U.R.S.S. s-au ca
lificat pentru turneul locurilor 1—4, 
iar Iugoslavia și Uruguay pentru cel 
al locurilor 5—8. Clasamente:

Grupa f

1. Brazilia
2. Italia
3. R.S. Cehoslovacă
4. R.P. Polonă

Grupa a

3
3
3
3

3
2
1
0

o 
o 
o 
o

o 
1
2
3

240:211
226:216
226:237
211:239

6
5
4
3

1. S.U.A.
2. U.R.S.S.
3. Iugoslavia
4. Uruguay

Il-a
3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
o 
o

o
1
2
3

293:149
234:195
197:275
186:291

ROMA 4. Finaliștii competiției de 
cano-taj academic și au disputat întîie- 
ta-tea în cele șapte probe clasice, sîm
bătă după-amiază pe lacul Albano. în
trecerile desfășurate pc o vreme priel
nică (oa-lrn plat) și în cadrul cărora 
s-au înregistrat timpi excelenți au fost 
dominate de schifiștii germani (cî.șli- 
gățo-ri a trei medalii de aur) și cei 
sovi/tici învingători în două probe și 
prezenți pe locuri fruntașe în alte palm 
probe. Echipajele R. S. Cehoslovace 
și S-.U.A. au cucerit și ele cîte un 
de campion olimpic. ” 
noastre de schif 2-1-1 
zent. în finale — a ocupat locul 
compania unor adversari foarte 
roși. Iată rezultatele :

SCHIF 44-1 : 1. Germania (Gerd
Ginți, Horst Effertz, Jurgen Lilz. Klaus 
Riekenumn 4- Michael Obst) 6:39,12; 
2. Franța 6:43.62 ; 3. Italia 6:43,72 ;
4. U.R.S.S. 6:45,67 ; 5. Austria 6:45,80; 
6. R. P. Ungară 6:51,65.
SCHIF 2 FĂRĂ CÎRMACI : 1. U.RS.S. 
(Valentin Boreiko, Oleg Golovanov) 
7:02.01 ; 2. Austria 7:03,69 ; 3. Fin
landa 7 :03,80 ; 4. Germania 7 :08,81 ;
5. S.U.A. 7:17.08 ; 6. R.P.F. Iugoslavia 
7:20.91

SCHIF SIMPLU : 7. Vimeslav Iva
nov (U.RS.S.) 7:13,96 ; 2. Achim
Hill (Germania) 7:20,21 ; 3. Teodor 
Kocerka (R. P. Polonă) 7:21,26 ; 4. 
James Hill (Noua Zeelandă) 7:23.98 
5. Harry Parker 
6;; Savino Rebek

■
viȘCHIF 2 4-1: 
hard Knubel, Heintz 
Klaus Zerta) 7:29,14; 2. U.R.S.S.
7:30,17 ; 3. S.U.A. 7:34,58 ; 4. Dane
marca 7:39,20 ; 5. Italia 7:40,92 ; 6.

R. P. R&mîna (Ștefan Kureska, Gheor- 
ghe Riffelt -|- Mircea Roger) 7:49^7.

FĂRĂ CÎRMACI : 1
S.U.A. (Arthur Ayrault, Ted Nash, 
John Sayre, Richard Hailes) 6:26g6 ; 
2. Italia 6:28,78 ; 3. U.R.S.S. 6:29,62 : 
4. R. S. Cehoslovacă 6:34,30 ; 5. Marca 
Britanie 6:36,18 ; 6. Elveția 6:38,81.

SCHIF 4

Echipajul
— singurul

titlu 
țării 
pre- 
6 în 
valo-

(S.U.A.) 7:29,26
(Italia) 7:31,09.

1. Germania (Bem- 
Renneberg + 

2.

Hu luat sfîrșit întrecerile de natație 
0 In ultima zi, John Konrads și-a luat revanșa asupra lui 

Murray Rose la 1.500 m

ROMA 4. Au luat sfîrșit întrece
rile olimpice la natație. In ultima zi 
înotătoarele americane au obținut 
două medalii de aur prin : Lynn 
Burke la 100 m spate și ștafeta fe
minină de 4x100 m liber, care a dobo- 
rît vechile recorduri mondiale și 
olimpice cu timpul de 4:08,9, iar 
australienii au cîștigat primul loc prin 
John Konrads, care și-a luat 
data aceasta revanșa asupra 
Murray Rose, cîștigînd proba de 1.500 
m liber. Această ultimă cursă a fost 
excepțională. După ce a condus a- 
proape 1000 metri, americanul George 
Breen a fost întrecut de cuplul aus
tralian Rose-Konrads, care și-a dis
putat în continuare îritîietatea. Cu 
sprint de-a dreptul senzațional, 
nărui John Konsads și-a „lăsat" 
versarul pe ultima lungime de 
zin, cîștigînd ciT^ timpul de 17:19,6 
— nou record ojimpic. Rezultate teh-

de 
lui

un
tî- 

ad- 
ba-

..

1.5U0 m hber: 1. JOHN KONRADS 
(AUSTRALIA) 17:19,6 — record olim
pic; 2. M. Rose (Australia) 17:21,7: 
3. G. Breen (S.U.A.) 17:30,6; 4.
Jammanaka (Japonia) 17:34,7; 5. Ka- 
tona (R.P.U.) 17:43,7 — noil record 
european; 6. McLachlan (Africa de 
Sud) 17:44,9; 7. Somers (S.U.A.)
18:02,8: 8. Campion (Anglia) 18:22,7.

100 m spate femei: 1. LYNN BUR
KE (S.U.A.) 1:09,3 — record olim- 

Steward (Anglia) 1:10,8; 3. 
Tanaka (Jap.) 1:11,4; 4. Raminel
(Africa de Sud) 1:11,4; 5. Piacentini 
(Fr.) 1:11.4; 6. Lewis (Anglia) 
7. Van Velzen (Ol.) 1:12,1 ; 
lache (Fr.) 1:12,4.

4x100 m liber femei.: 1. 
(SPILLANE 1:02,5, STOBS 
WOOD 1:02,0, VON SALTZ A 
4:08,9 
litnpic; 
mania 
Anglia 
Italia 4:26,8; 8.

pic; 2.

1:11,8;
8. De-

S.U.A. 
7:05,5, 

7:00,9) 
— 'nou record mondial și o- 

2. Australia 4:lT,5; 3. Ger- 
4:19.7; 4. R.P.U. 4;21,2; 5. 
4:24,6; 6. Suedia 4:25,1 ; 7.

U.R.S.’S/’ 4:29,0.

SCHIF DUBLU : 1. R. S. Cehoslovaci 
(Vaclav Kozak, Pavel Schmidt j 
6:47,60 ; 2. U.R5.S. 6:50,49 ; 3. El
veția 6:50,59 ; 4. Franța 6:52,22 ; 5 
Olanda 6:53,86 ; 6. Belgia 6:56,40

SCHIF 8 -J- 1 : 1, Gernuinia (Ilan; 
Lank, Klaus Bittner, Karl Hopp. Kar 
von Groddeck, Kraft Schepk- Franl 
Schepke, IFalter Schroder, .'ittiinfrei 
Rulffs + IF ill i Podge) 5:57,18; 2
Canada 6:01,52 ; 3. R. S. Cehoslovac; 
6:04,84 ; 4. Franța 6:06,57 ; 5. S.U.A 
6:08,06 ; 6. Italia 6:12,73

Prin telefon de la
trimișii noștri 

speciali
Dan Gîrleșteanu și

Radu Urziceanu

1 tali a, campioan
• R.P.R. A ÎNVINS S.U./

PE LC
Cu partidele U.R.S.S. — Iugoslavi 

și Italia — R.P.LL, desfășurate sîm 
bată seara la „Stadio del Nuoto" a< 
luat sfîrșit întrecerile turneului d- 
polo.

Victoria finală și titlul dc campi 
oană olimpică a revenit reprezenta 
tivei Italiei, care făcînd meci nul c 
R. P. Ungară (3—3) a terminat nc 
învinsă turneul. Tn acest meci juca 
torii maghiari au condus cu 2—0 ; 
3—2, dar de fiecare dată italienii a 
egalat. Au înscris pe rînd: 
Domotor (R.P.U.), Parmeggiani, 
voratori (It.), 
prima repriză 
cea secundă, 
arătat însă, că 
această partidă.

Felka;
Lî 

î 
î 
d 

înainte de a disput 
Italia era deja can 

pioană olimpică, întrucît singura ech 
pă care mai putea emite pretenții 1 
primul loc — Iugoslavia — pierdu: 
meciul anterior cu U.R.S.S. Iată 
formația aliniată de antrenorul Andr< 
Zoliomî în acest turneu: ROSSI - 
BARDI, D’ALTRUl - LAVORATO! 
— PIZZO, LONZI, PARMEGGIAN

Invingînd Iugoslavia cu 4—3 (2—2 
formația U.R.S.S. a reușit să se cl 
seze pe locul secund al turneului fin 
și să obțină medalia de argint. Partir 
s fn-t extrem de disputată și a rever 
pe merit echipei sovietice. Scorul

di n nou Domotor 
și Bardi (It.) 
Este interesant



liumul învingătorilor la lupte clasice (cat. 79 kg) Dobrev 
Bulgaria), Metz (Germania) ți Țăranu (R. P. Romină) 

Foto : U.P.I.

Echipa feminină Rapid învinsă la Tg. Mureș!
Ieri a fost o zi plină pentru hand

bal. In afară de faptul că cele două 
Campionate republicane de handbal 
în 7 au programat etapele complete, 
la Orașul Stalin s-a disputat și tur
neul de calificare pentru campionatul 
masculin de handbal în 11. In întrea
ga țară au avut loc, deci, numeroase 
întreceri de handbal despre care co
respondenții noștri ne-au informat ur
mătoarele ■

cu

Multe surprize înregistrate 
în turneul de lupte libere

4. Cel de al treilea tur al 
or de lupte libere a abundat 
»te surpriză. In general, meciu- 

desfășurat la un înalt nivel 
najoritatea lor terminîndu-se 
le limită. Iată cîteva rozii l- 
i față învingătorii) : 52 KG : 
.RJS.S.) pct. Bilek (Turcia); 
a (Japonia) tuș Nawab (Pa- 
Dimitrov (Bulgaria) tuș Vi» 

talia) ; Simins (S.U.A.) tuș 
(Mexico) ; 57 KG : Zalev 

) tuș (!!!) Asai (Japonia); 
Finlanda) tuș (!!!) Akhas 
; Me. Can (S.U-A.) pct. Cam- 
rnna); Trojanowsky (Polonia) 
imerer (Germania); 62 kg: 
oonia) tuș Vallejo (Mexico); 
i (Turcia) tuș Kellerman 
); Rubașvili (U.R.S.S.) tuș 
(Finlanda); Giani (S.U.A.) 
iad (Irak) ; 67 KG : Tajiki 
iș Nazeni (Liban) ; Sahin 
egal (!!) Nizzola (Italia) ; 
(U.R.8S.) pet. Dimov (Bul-

bine pregătiți, atacînd variat și apâ- 
rîndu-se bine. In general, meciul — 
deși era clar că problema învingăto
rului nu se mai punea — a plăcut 
totuși datorită și jocului în viteză 
practicat de gălățeni. Din păcate, spre 
sfîrșitul meciului, ei au început să 
joace dur, depășind limitele permise 
de regulament. Felul în care ei au 
terminat meciul a umbrit comportarea 
meritorie de pină atunci. Rapid Bucu
rești— Dinamo Bacău 37—11 (17—7), 
După cum se vede și din diferența de 
scor, feroviarii au dominat net, ară- 
tîndu-se bine puși la punct cu pre
gătirea. Este foarte adevărat că și 
replica echipei din Bacău a fost slaba. 
Petrolul Teleajen — Știința București 
11—9 (7—5). Peste 1.500 de specta
tori au asistat la această frumoasă 
întîlnire care a prilejuit o meritată 
victorie a echipei gazdă. Tinerii hand- 
baliști ploeșteni au avut tot timpul 
inițiativa, luptind cu multă ardoare 
pentru victoria echipei lor. C.S.M.S. 
lași — Dinamo București 13—22 
(10—11). Meciul a fost de factură

modestă. Dinamoviștii bucureșteni au 
știut să profite de toate greșelile e- 
chipei gazdă. (P. Codrea - coreso.j. 
SERIA a 11-a : Dinamo Or. Sta in — 
Rapid Oradea 2d—II (11—5). Dina
moviștii au avut superioritatea tot 
timpul, obținînd o victorie comodă. 
De notat este faptul că atacahți) e- 
chipei Dinamo au tras de 10 ori in 
bară! (Gh. Mazgăreanu — coresp.j. 
Știința Craiova — Știința Timișoara 
19—18 (9—12). Peste 1.000 de spec
tatori au asistat la un joc dinamic și 
spectaculos, in prima repriză timi
șorenii au atacat mai hotărît, iar in 
repriza secundă echipa gazdă s-a 
apărat mult mai bine (in zonă) și a 
atacat mai eficace (V. 
V. Pain — corespondenți), 
tal Timișoara — Știința 
24—20 (10— “ ’
neral frumos 
tîlnirii gazdele mai rutinate au reușit 
să obțină victoria. (N. Nestor — co- 
resp.). Dinamo Tg. Mureș — Vo
ința Sibiu 17—12 (8—5). Meci echili
brat și destul de spectaculos.

S fodulescu,
Tehnome- 
Petroșani 

13). Jocul a fost, în ge 
în partea a doua a în-

k CAMPIONATUL REPUBLICAN 
f FEMININ : C.S.M. Sibiu — Știința 
L Timișoara 11—8 (5—5). Partida a
'fost extrem de echilibrată pînă în 
) min. 30 cînd Știința conducea 
’ 8—7. Avînd — în ultimele minute —
F o puternică revenire, sibiencele și-au 
i adjudecat victoria. (M Lupuțiu —
> coresp.). Tractorul Orașul Stalin — 
. Știința București 4—7 (2—4). Victo- 
’ ria echipei bucureștene este pe deplin 
i meritată. Formația Știința a jucat tot 
’ timpul rapid. (V. Secăreanu — co- 
l resp.). C. S. Oradea — Record Me- 
' diaș 3—8 (1—5). In prima repriză 
k jucătoarele oaspe au fost mai eficace 
F în fața porții. După pauză jocul s-a

echilibrat. Echipa din Oradea s-a
. apărat mai bine și a tras mai decis 
lla poartă. (Alex. Jilău — coresp.).
• Progresul București — C.S.S. Banatul 
' Timișoara 10—5 (5—3). Nici nu tre- 
; cuseră 2 minute de la începerea jo

cului și tabela de marcaj arăta scorul
) de 2—0 pentru Progresul. Se părea 

că echipa gazdă va obține o victorie
; comodă. Dar, spre sfîrșitul primei re

prize, tinerele handbaliste timișorence
• ■au renunțat un timp de a mai ataca... 
de la distanță, pătrunzînd cu curaj la

• semicerc. Ele au redus din handicap. 
In repriza secundă lucrurile s-au pe-

> trecut la fel. Față de ocaziile avute 
se poate spune că Progresul putea 
cîștiga totuși la u-n scor mai mare. 
C. S. Mureșul Tg. Mureș — Rapid 
București 5—4 (2—3). Victoria este

,surprinzătoare, dar handbalistele din 
, 1 acest succes.

I Echipa ' bucureșteană a condus la un 
moment dat cu 4—2 și a considerat

i meciul jucat. Handbalistele echipei 
gMzd'ă au luptat cu multă ambiție și

) an reușit să obțină victoria prin 
punctele înscrise de: Cătineanu (3) 

'ȘT'Bîcu (2), respectiv Starck (2), 
Cbnstantinescu și Popa. (V. Radar — 

'coresp.).
, ' CAMPIONATUL 
’MASCULIN. SERIA .. _____
, Știința Galați 22—12 (13—7). Meciul 

a fost tot timpul la
i bucureștene, care — 
garu un excelent realizator — a con-

; dus tot timpul. Militarii s-au arătat

Ioana Petrescu—24,4 sec. pe 200 m.'

garia); Peltonieini (Fini aiul a) pct.
Parkaeh (India); 73 KG : Hainze
(Germania) «gali Bekmurzov (U.R.SJS.); 
Ogan (Turoiaj tuș Udey (India) ; Ila- 
aanov (Bulgaria) pct. De Viliers (Afri
ca de Sud); De Veseovi (Italia) tuș 
(!!!) Kaneko (Japonia); 79 KG: 
Faiz (Pakistan) pct. Khokan (Afga
nistan); Itollosi (Ungaria) pct. (!!) 
Nagaj (Japonia) ; Gungor (Turcia) _______ _______ _
egal Savad (Iran) ; Georg (Germania) ✓ Tg. Mureș au meritat 
pct. Punkari (Finlanda) ; 87 KG : - ■ ■
Albul (U.RJS.S.) tuș Feraras (Venezue
la); Gurics (Ungaria) tuș Saian (In
dia); Takhti (Iran) tuș Kavano (Ja
ponia); GREA: Marasealhi (Italia) 
tuș Sosnowschi (Polonia) ; Djiarasov 
(U.RjSiS.) tuș (!!!) Bertil Antonson 
(Suedia) — (multiplu campion mon
dial și olimpic); Dietrich (Germania) 
tuș Shourvarzi (Iran) ; Reznak (Un
garia) pct. (!!!) Richmond (Anglia); 
Kerslake (S.U.A.) egal Djibe 
garia) ; Kaplan (Turcia) tuș 
(Pakistan ).

(BuL 
Nazir

REPUBLICAN
I : C.C.A. —

discreția echipei 
avînd în Bul-

stâ-searâ au loc finalele 
urneului olimpic la box

ln cadrul concursului de verificare 
a atleților fruntași, tn vederea edi
ției jubiliare a Jocurilor Balcanice, 
deslășurat sîmbătă și duminică pe 
stadionul Republicii din Capitală au 
fost înregistrate cîteva rezultate bune. 
In fruntea acestora se situează desi
gur performanța de 24,4 sec. obți
nută pe 200 m de multipla campioană 
balcanică Ioana Petrescu. Rezultatul 
este superior cu 0.5 sec. recordului 
țării, egalat de ea — pentru a șap
tea oară — la sfîrșitul săptăn.iiii 
trecute. Neexistînd un anemometru pe 
stadion, cu care să fi fost măsurată 
tăria vîntului, nu putem ști însă dacă 
performanța Ioanei Petrescu este per
fect valabilă.

Alte rezultate: BARBAȚI: 100 m: 
Măgdaș 10,7; Nițu 10,8; Mănescu 
10,8; Stamatescu 10,8; Dobay 10,9; 
3.000 m obst. Strzelbiscki 8:55,0; 
Florea 8:57,2 — record personal; 
400 mg: Savel 52,9; Tontsch 
Teodorescu 57,4 — rec. pers.; 
gime: Licker 7.00; Jurcă 
înălțime: Ducu 1,98; triplu: S. 
15,41 ; Stein 15,01 ; Ciochină 14,93;

Ursac 
Ivanov 
Mano- 
72,43; 

ciocan:

Viscopoieanu 14,91; 110 mg:
14.7; Ardeleanti 14,8; greutate: 
15,56; disc: Coveianu 46,13; 
lesc.u 45,43; suliță: Popescu 
Zamfir 68,43; W. Sokol 60.28;
Drăgulescu 58,05; prăjină: Trandafi- 
lov 4.20; Szabo 4,10; 200 m: Măg- 
daș 22,1 ; Nițu 22,4; Dobay 22.6; 
400 m: Zahaicheivici 49,6; Ennche 
49,9; Nițu 50,2; Sudrigean 50,2: 
FEMEI: 100 m: Maksay 12,1; Luță 
12,4; Neța 12,5; 200 m: I. Petrescu 
24,4; Maksay 24,9: 400 m: Dumi
trescu 58,1; Cuțui 58,2; 800 m: Du
mitrescu 2:12,5; Teodorof 2:13,6; Cu
țui 2:14,0; 80 mg: Sîrbu 11,7; Stanca 
11,7; Grosu 11,8; lungime: Belmega 
5,80 — rec. pers.; Neța 5,62: Grosu 
5,61; greutate: Scherer 13,56; disc: 
Catar.' ă 46,21.
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A APĂRUT

Semifinalele turneului o- 
box desfășurate sîmbătă 

Palazzo dello Sport au pri- 
iute de o rară dîrzenie și de 

nivel tehnic. S-au disputat 
pufin de 19 meciuri care au 
1 de cîteva ore publicul spec- 
r-o intensă încordare. Semi- 
u fost dominate de pugiliștii 
are, de-a lungul turneului au 
t o foarte bună pregătire. O 
deosebită au lăsat boxerii so-

pica la polo
CLASINDU-SE

lis de Kartașev (min. ’3,35), 
șics a egalat pentru Iugosla- 

8,11). Un minut mai tîrziu 
aduce pentru a doua oară 

a echipei sale transformînd 
de la 4 metri, dar din nou 

egalează: 2—2. La reluare, 
nscris pe rînd Jezics, Cikva- 

lovituri de la 4 metri și 
care a adus astfel victoria 

ale: 4—3 (2-2)
VSAMENTUL FI NAI, ;

2
1
0

1

1
1

2
0

7:4
7:8
7:8
6:7

5
3
2
2

să de-
tvîa
turneul
ile 5—8, echipa R. P. Romîne 

în ultimul meci formația 
icătorii romîni au cîștigat cu 
e 6—4 (4—1), ciasîndu-se 
locui 5, iar formația Germa- 

: a întrecut Olanda cu 6—5, 
locul 6. Iată clasamentul 

pentru locurile 5—8 (R.P.R. 
t înaintea Germaniei datorită 
averaj

3
3
3
3

care trebuia

nia

superior):
3
3
3
3

2
2
I
0

1
1
0
0

0 
o
2
3

14:11 5
13:11 5
14:16 2
15:18 0

vietici și polonezi, care au cîșligat 3 
și. respectiv, 4 întîlniri. De asemenea 
s-au impus boxerii din S.U.A., în
deosebi la categoriile mari.

Așa cum era de așteptat, reuniunea 
s-a soldat și cu cîteva surprize. In 
această categorie pot fi încadrate în- 
tîlnirile dintre Pazdior—Mc. Taggart, l națională de 
Nemececk—Daniels și Radoniak - Dro- IC.S.M. Galati și Sport Club Magde- 
gosz cîștigate de primii- Mc. Taggart C burg, 
a fost departe de forma care i-a adus S ’’REZULTATE .  ....... ......
titlul olimpic la Melbourne- El a boxat Czisch b-p. V. Manolache ; cocoș:

4.^ a Pavel meci nul cu H. Ziegler;
\pană: Nicu Popa b.k.o. 1 W. Bar- 
byer; semiușoară: Liwowski b.p Vir
gil, .Filiuță; ușoară: Stan Bogoi meci 
nul cu H. Papp; sernimijlocie: Gh.

GALAȚI 4 (prin telefon). Sîmbătă
scara a avut loc pe stadionul Portul
Roșu din localitate îrttîlnirea inter-

box dintre echipele

TEHNICE. muscă:

PROGRAMUL „TURULUI 
CICLIST AL R.P. ROMINE", 
EDIȚIA 1960 - editat de zia- { 
rul „Sportul popular".

surprinzător de timorat, dînd posibi
litate boxerului polonez să contro’ez» 
tot timpul lupta.

Singurul pugilist romîn care ma> 
rămăsese în competiție, Ion Monea, 
nu a putut ține piept boxerului de cu
loare Crook (S.U.A.), în fața căruia 
a pierdut prin K.O. în repriza a doua. 
Crook a atacat de la început cu late
rale de dreapta, la care Monea a în
cercat să răspundă cu croșeuri la cap. 
Unul dintre acestea, plasat cu preci
zie, l-a pus în oarecare dificultate pe 
boxerul american. In repriza a dona 
însă- Crook a atacat decis și, nrofitînd 
de faptul că Monea s-a lăsat desco
perit, i-a aplicat o directă dc dreapta, 
trimițîndu-1 la podea. Numărat, Monei 
s-a ridicat, dar o nouă seric 
tun ia 'ață l-au trimis din 
podea, de data aceasta pîriă

Luni seara pe ringul de la 
dello Sport se vor desfășura 
turneului olimpic, care s-înt așteptate 
cu un interes enorm. Cu acest prilej 
se vor disputa următoarele 
MUSCA: Sivko (U-R.S-S.) 
(R. P. Ungară) ; COCOȘ : Grigoriev - 
(U. R. S. S.) • ~ ‘ ...........
PANA: Adamski (R P. Polonă) — , 
Musso (Italia); SEMIUȘOARA • Paz- V 
di or (R- P. Polonă) — Lopopolo (Hă 
lia) ; UȘOARA : Nemececk (P.S-C.)
— Quartey (Ghana) ; SEM1MJ.ILO- 
CIE: Mc- Clure (S.U.A.) — Bossi 
(Italia): MIJLOCIE MICA: Rado- 
niak (U R.S.S.) — Benvenuti (Italia); 
MIJLOCIE : Crook (S.U-A.) — Wa- 
lasek (R. P. Polonă) : SEMIGREA : 
Clay (S.U.A.) — Pietrzykowski (R-P. 
Polonă) ; GREA : De Piccoli (Italia)
— Bekker (Africa de Sud),

Eremia b. dese. 3 A Zingher; mij- 
locie mică: Vasile Bogoi b.p. E. 
Barnick. A fost cel mai frumos al 
galei. Boxerul din Magdeburg a fost 
numărat de două ori în repriza întîia. 
Bogoi s-a comportat excelent, a 
marcat multe lovituri eficace, do- 
mi nînd aproape tot timpul meciului; 
mi/locie: Ștefan Cojan b.ko. 1 W. 
Labs ; semigrea : Oct Cioloca b.k.o. 1 
W. Vtrube; grea: Adolf Cristea 
b.k.o. 1 W. Konerth.

V. PALADESCU — coresp.

Iubitorii sportului cu pedale vor 
putea să și-1 procure în Capitală 
și în orașele Sibiu. Orașul Stalin. 
Hunedoara, Timișoara, Oradea, 
Cluj, Vatra Dornei. Suceava, lași. 
Bacău și Focșani la prețul de 1 
leu. Editat în condiții grafice supe
rioare (la două culori), programul 
cuprinde declarații ale unor perso
nalități din lumea ciciistă, harta 
„Turului” (cu itinerarul), prezen
tarea celor mai valoroși cicliști 
participanți la competiție sfaturi 
pentru spectatori, însemnări din 
edițiile precedente, o pagină de ca
ricaturi (Matty), fotografii etc.

i
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PRIMELE REZULTATE DIN CATEGORIA B
SERIA I SERIA a Il-a

meciuri : ).
— Toriik ’

iră) ;. COCOȘ: Grigoriev /
— Zamparini (Italia): j ta1 • / r-s v-, T-» l _

do lovi > Rulmentul Bîrlad-Dinamo Galați 2-2 (1-1) 
i C C.S.M. Brătla-Flacâra Morenl 1-1 (0-0) 

UOU J3 V Foresta Fălticeni—C.F.R. Pașcani (la
la f Suceava) 4-1 (3-1)
t-j . ț Poiana Cîmpina-Metalul Tîrgviște 1-3 (1-1)
J aiazzo i; Dinamo Suceava—Prahova Ploiești 1—0 
finaleîe € <i-o)

L Rapid Focșani—Unirea Iași 4-0 (1—0)
r Steaua roșie Bacău-S.N.M. Constanța 
| 2-2 (1-1)

! Clasamentul : 1. Rapid Focșani 2 p.
X (4—0) ; 2. Dinamo Suceava 2 p. (1—0) ;

“. Foresta Fălticeni 2 p. (4—1) ; 4. Me
talul Tirgoviște 2 p (3-1) ; 5—10. C.S.M

> Brăila, Flacăra Moreni, Rulmentul 
Bîrlad, Dinamo Galați, Steaua Roșio

y Bacău, S.N M. Constanța - fiecare cite 
[1 p. ; 11. Poiana Cîmpina 0 p. (1—3) ; 
l 12. C.F.R. Pașcani o 

hova Ploiești o p.
(lași o p. (0-4).
F Etapa viitoare (11
J căra Moreni-Dinamo
[ Pașcani-Rulmentul Bîrlad, Metalul Tîrgo- 
î viște—Foresta Fălticeni, DțiȚfțmo Galați— 
K C.S.M. Brăila, Prahova Ploiești—St. roșia
> Bacău S.N.M Ctonstnnțn—Rapid Focșani, 
Q Unirea Iași-Poiana Cim^fira?

p. (1—4) ; 13. Pra- 
(0—1) ; 14. Unirea

septembrie) : Fla- 
Sucșava, C.F.R.

Metalul București—Știința Craiova >~1 
(2-0)

A.S. Acad. Militari București—C.S.M.
Sibiu 3-0 (1-0)

Drubeta Tr. Severin-Dlnamo Pitești 
3-3 (2-O)

C.F.R. Roșiori—Gaz Metan Mediaș 0-0 
Tractorul Or. Stalin-CMmla Făgăraș 

0-2 (0-1)
Chimia Govora—(Dinamo Obor București 

1-0 (1-0)
C.S. CFR Electro Craiova-știința Bucu

rești 3-2 (1-2)
Clasamentul : 1. A.S. Academia Mili

tară Buc. 2 p. (3-0) : 2. Chimia Făgăraș 
2 p. (2—0) ; 3. Chimia Govora 2 p. (1—0) ; 
4. Metalul București 2 p. (2—1) ; 5. C.S. 
C.F.R. Electro Craiova 1 p. (3-2) ; 6-7. 
Gaz Metan Mediaș 1 p. (0—0) și C.F.R. 
Roșiori 1 p. (0—0) : 8—9. Dinamo Pitești 
1 p. (3—3) și Drubeta Tr. Severin 1 p. 
(3-3) ; io. Știința București 0 p. (2-3) ; 
11. Dinamo Obor 0 p. (0-1) ; 12. Știința 
Craiova 0 p. (1-2) ; 13. Tractorul Orașul 
Stalin 0 p. (0-2) ; 11. C.S.M. Sibiu 0 p. 
(0-3).

Etapa viitoare (11 septembrie) : Di
namo Obor București—C.S. Craiova ; Di
namo Pitești-C.F.R. Roșiori ; Știința 
Bueurești-Chimia Govora ; Chimia 
Făgăraș-Orubeta Tr. Severin; C.S.M.

Sibiu—Metalul București ; Gaz Metan 
Mediaș—Tractorul Or. Stalin ; Știința 
Craiova—A.S. Acad. Militară București.

SERIA a IlI-a
A.M.E.F.A. Arad—C.S.M. Reșița 1—1

6»-l)
Dtaauno Săsar—Recolta Cărei 3—0 (2—o> 
Arieșul Turda—Jiul Petroșani 0—0
Ind. Sîrmei C. Turzii—C.S. Oradea 3—0 

(0-0)
Gloria Bistrița—C.S.M. Cluj 0-1 (0-1) 
Aurul Brad—C.S.M. Baia Mare ?-2 (1-1) 
Mureșul Tg. Mureș—C.F.R.

2-0 (1-0)
Clasamentul : 1-2. Dinamo

Industria Sîrmei C Turzii 2 
3. ,Muresul Tg. Mures 2 p. 
C.S.M. Cluj 2 p. (1-0) ; 5. Aurul Brad 
2 p. (3—2) ; 6—7. Arieșul Turda șl Jiul 
Petroșani 1 p. (0-0) ; 8-0. C.S.M. Reșița 
si A.M.E.F.A Arad 1 p. (1-1) : 10. C.s.țl. 
Baia Mare 0 p. (2-3) ; 11. Gloria Bis
trița 0 p. (0-1) ; 12. C.F.R. Timișoara 
0 p. (0—2) ; 13—14. Recolta Cărei și C.3. 
Oradea 0 p. (0—3).

Etapa viitoare (11 septembrie 1960) <a 
Recolta Cărei—Gloria Bistrița ; C.S.M. 
Reșița—C.F.R. Cluj ; C.S. Oradea-Mureșul 
Tg. Mureș ; Rapid Cluj-Aurul Brad ; 
Jiul Petroșani—Industria Sîrmei C.
Turzii ; C.F.R. Tlmișoarn-Dinamo Săsar; 
C.S.M. Bala Mare-A.M.E.F.A, Arad

Timlșoara

Săsar și 
p. <3—0) ;
(2-0) ; 4.



Primele meduri în campionatul de fotbal pe anul 1960-1961
Joc spectaculos Ia Hunedoara

Corvinul—Știința Cluj 2-0 (1-0)
UN CUPLAJ NECORESPUNZĂTOR

Progresul a învins Steagul roșu cu 3~1, iar Dinamo pe U. T, cu 3*0
HUNEDOARA 4 (prin telefon de 

la trimisul nostru). In fața unui nu
măr record de spectatori (peste 15.000) 
Corvinul a debutat azi cu o victorie 
In prima categorie a țării; o vic
torie obținută cu prețul multor efor? 
turi, depuse de întreaga formație, dar 
în mod special de compartimentul 
defensiva care s-a dovedit inepui
zabil pe întreaga durată a partidei. 
Apărătorii localnici bine îndrumați de 
antrenorul 1. Savu. au reușit să a- 
nihileze pe Mateianu, coordonatorul 
atacului studențesc, prin Pop, care 
l-a urmărit pe acesta ca o... umbră. 
Și celălalt half (Molnar) a muncit 
neobosit avînd un rol destructiv, 
pentru a putea contracara jocul rapid 
ai clujenilor.

Primul gol a căzut în min. 27: 
extrema stîngă Zanca a șutat sur
prinzător de la aproximativ 18 m. 
printr-un buchet de jucători și Mo- 
guț, mascat, n-a reușit să rețină 
balonul. Mai rămăsese timp suficient 
pentru a se schimba rezultatul, dar 
cu toată dominarea studenților ei nu 
au reușit să finalizeze. Atacanții clu
jeni au greșit, după părerea noastră, 
actionînd prea mult pe tripletă, acolo

Ieșenii au debutat cu o victorie categorică*

C. S. M. S. - Minerul 3-0 (1-0)
IAȘI, 4 (prin telefon de la trimisul 

nostru). — Iubitorii fotbalului din lo
calitate au așteptat cu mult interes 
evoluția echipei lor favorite care a 
debutat în categoria A cu o fru
moasă victorie: C.S.M.S. Iași — Mi
nerul Lupeni 3—0 (1—0).

Voica dă lovitura de începere și 
chiar din prima combinație, localnicii 
înscriu : Don îl deschide pe Demien 
care marchează (1—0).

Deși nu prea omogenă, înaintarea 
C.S.M.S. este mai periculoasă în fața 
porții. Dar pe rînd, Voica, Unguroiu 
și Demien ratează ocazii clare. Apă
rarea echipei locale manifestă însă 
unele lacune în pregătirea fizică, in
tervenind cite o dată neregulamentar. 
Oaspeții combină și ei în centrul te
renului dar ‘trag destul de rar și 
imprecis la poarta apărată de Fio- 
rca. Desfășurată în majoritatea 
timpului Intr-un ritm lent, prima re- 
oriză se încheie cu scorul fixat în 
min. I. La reluare se joacă mai vioi, 
in min. 54, gazdele urcă scorul prin 
Unguroiu (2—0). Cu două minute 
înainte de flmerul final, Voica înscrie 
— prin surprindere — un nou gol 
pentru echipa sa (3—0).

In general, întîlmrea nu s-a ridicat 
la un nivel superior ambele formații 
manifestînd lipsuri în ce privește pre
gătirea fizică, precizia șuturilor și 
coeziunea dintre compartimente. Ar
bitrul N. Vizlreanu (Cluj) a condus, 
în general corect, următoarele for

Constănțenii meritau un rezultat de egalitate

Farul - C. C. A. 2-3 (1-1)
CONSTANȚA 3 (prin telefon de 

Ia trimisul nostru). După felul cum 
s-a desfășurat jocul pînă în tnin. 
64 (Farul dominase în majoritatea 
timpului și conducea cu 2—1), con- 
sG.deirii meritau cel puțin un re
zultat de egalitate. De menționat că 
în min. 20 Stancu s-a accidentat și 
a fost trecut pe extrema dreaptă. De 
asemenea, în min. 51, cînd Farul 
conducea cu 2—1, Ciosescti a ratat 
o mare ocazie de a mări scorul și 
de a asigura victoria echipei sale.

in general jocul a fost de factură 
mediocră, s-au dat multe pase gre
șite, s-a șutat fără adresă. Meciul a 
fost interesant totuși datorită evoluției 
scorului : în min. 5 Raksi l-a driblat 
pe Straton și a pasat lui Tătaru — 
aflat pe postul de inter stingă — și 
acesta, nemarcat de Brînzei, a în
scris de la 16 tn peste Ghibăneseu 
ieșit inoportun din poartă: 0—1. In 
min. 9 Ciosescu trage pe lîngă Toma, 
acesta atinge mingea, îi reduce din 
viteză, iar Ciosescn o reia și — de 
data asta — o trimite în poartă: 
1—1. începutul reprizei a doua arată 
pe constănțeni foarte deciși să 
schimbe tabela de marcaj în favoa
rea lor. In min. 46 Nictilescu lan
sează pe Moroianu (ca extremă 

unde gazdele opuneau o superioritate 
numerică. După pauză, chiar în pri
mul minut, Radtt Tudor a șutat de 
la aproximativ 20 metri și mingea 
a poposit în plasă Gazdele, luptînd 
cu o voință demnă de subliniat, au 
destrămat în continuare toate încer
cările studenților de a schimba scorul. 
Clujenii au presat pînă la sfîrșitul 
partidei, dar atacul lor a acționat 
— ca și în prima repriză — confuz, 
canalizînd acțiunile mai mult spre 
centrul terenului.

Localnicii au obținut o victorie 
meritată, într-o partidă spectaculoasă 
și de un bun nivel tehnic. De remar
cat că Anton, accidentat, din min. 
50 n-a mai dat randamentul obișnuit.

Arbitrul G Mitran a condus bine 
următoarele formații.

CORVINUL: Nebelea — NICU- 
LESCU II. NACU, Coiciu — POP, 
MOLNAR — Anton, Constantinescu, 
Zapis, RADU TUDOR. Zanca.

ȘTIINȚA: Moguț — Kromely, 
GEORGESCU, Cîmpeanu — PETRU 
EMIL, POPESCU — Ivansuc, Sucitt, 
Mateianu, Marcu, H. Moldovan.

G. NICOLAESGU

mații : C.S.M.S. : Florea — Scariat, 
Moțoc, Dragomirescu — DANULES- 
CU, Don—Dram, AVASIL ’HIOAIE, 
Voica, Unguroiu, DEMIEN MINE
RUL: Kiss — Plev, COMAN, Dan — 
Mihăilă, AAihaly — Cucii, Szdke, Ni- 
sipeanu. Pali, CREfNICEANU.

C. MACOVEI

Petrolul—Dinamo
(Urmare din pag. l-a)

ori Zaharia a demarat, a centrat și 
Dridea a marcat cu capul prin plon
jon. Au fost două acțiuni de toată 
frumusețea 1

2. înaintașii și în special Dridea 
(autorul celor trei goluri), Chiriță și 
Zaharia au jucat cu mult nerv, cu 
multă ardoare, periclitînd în perma
nență apărarea dinamovistă.

3. In general, s-a prezentat bine 
pregătită reușind să susțină un ritm 
uniform de joc.

4. Pregătirea tehnică ni s-a părut 
superioară. Majoritatea paselor au 
fost precise.

Dinamo Bacău a fost un adversar 
meritoriu. A avut o apărare sigură 
(Ghiță foarte bun în repriza secundă, 
ca de altfel Gross și Lazăr) și o bună 
pregătire fizică. înaintarea, în schimb, 

dreaptă), acesta centrează pe jos în 
partea stîngă a terenului, de unde 
Vasilescu — lăsat liber de V. Zavoda 
— înscrie din careul de 16 m : 2—1. 
Golul a dat aripi constânțenilor, care 
presează, dar Ciosescu ratează ocazia 
de care am vorbit mai sus. In plină 
dominare a Farului, cînd militarii ac
ționau fără prea multă legătură, Tă
taru șutează prin surprindere de Ia 
20 m, aducînd egalarea : 2—2. In 
min. 75, după o combinație Mihăiles- 
cu — Raksi — Alexandrescu, ultimul 
profită de ezitarea lui Brînzei și șu
tează fulgerător de la 25 m, aduclnd 
astfel victoria echipei sale: 3—2.

Arbitrul Cornel Nițescu (Sibiu) a 
condus bine un meci desfășurat în
tr-o notă de deplină sportivitate.

FARUL : Ghibănescu — STRATON, 
Brînzei, Florescu — Stancu (Nicti
lescu), Bibere — Moroianu (Stancu), 
SEVER, Ciosescu, Niculescti (Moro
ianu). Vasilescu.

C.C.A.: Toma — V. Zavoda, A- 
polzan. Staicu — Mihăilescu, Bone 

Cacoveann. Crișan, ALEXAN
DRESCU (rep, a doua). RAKSI, TA- 
TARU.

C. COMARNISCH!

Cronicarii de fotbal aa toate moti
vele uneori să-i... invidieze pe specta
tori- Aceștia, cînd asistă la un meci 
slab, se pot ridica de pe locurile lor 
cu mult înainte de sflrșit, plecînd spre 
casă. Cronicarul de fotbal, prin pro
fesia lui, este obligat să.-, reziste pe 
„poziții" pînă la fluierul final al ar
bitrului.

Această reflecție ne-a fost prilejuită 
de cuplajul de ieri de pe Stadionul 
,J13 August", spre care, cu toată căl
dura de ieri, s au îndreptat mai bine 
de 50000 de spectatori. Firește, aceș
tia erau convinși că echipele vor în
cepe campionatul „cu dreptul", că ju
cătorii vor dovedi că au folosit ain 
plin perioada de pregătire penlru a 

Mingea, trasă de Dinulescn ți ricoșată din Cojocaru, a prins „efect" și din 
neatenția lui Cerneanu a pătruns în pl cwo. Progresul conduce cu 2—0 

Foto : II. Nandi

ajunge la o formă bună, pentru a 
practica un fotbal de calitate.

Reintîlnirea publicului cu fotbaliștii 
In cadrul campionatului a fost însă 
departe de a corespunde așteptărilor, 
deși pe programul primului cuplaj ofi
cial figurau echipe ca Steagul roșu.

Bacău 3-1 (3-1)
a fost punctul slab al echipei. Acest 
compartiment a greșit tactic prin 
faptul că toate mingile mergeau la 
Gram și pentru că majoritatea pase
lor au fost date pe sus, ceea ce a 
avantajat de apărătorii ploieșteni (cu 
mult mai înalți decît înaintașii dina- 
moviști). în repriza secundă oaspeții 
au avut o revenite, dar înaintașii — 
cu excepția lui Gram — nu au tras 
la poartă (cei doi mijlocași au fost 
mai ofensivi decît... înaintașii...).

Golurile au fost marcate în ordine 
de: Gram din greșeala lui lonescu 
(min. 23), Dridea din greșeala lui 
Ghiță (min. 25) și Dridea din centră
rile lui Zaharia (min. 35 și 36).

Arbitrul N. Mihăilescu (Buc.) a 
condus corect, dar a intervenit în joc 
și atunci cînd nu era cazul.

PETROLUL: lonescu — TEN-
DLER, Cepolschi, Florea — D. MUN- 
TEANU, Marin Marcel - ZAHARIA, 
Tabarcea, DRIDEA, Badea, CHIRIȚA.

DINAMO BACĂU: GHIȚA - 
GROSS, LAZAR, Cincu - Vătafu, 
Stoica — Drăgot, Radulescu, GRAM, 
Nemeș, Public.

ION OCHSENFELD

Două linii de atac sterile:

Știința Timișoara — Rapid 0 — 0
TIMIȘOARA 4 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Cei peste 12.000 
spectatori prezenți la întîlmrea dintre 
echipele Știința și Rapid au asistat la 
un meci tipic de campionat, în care 
ambele formații au făcut o adevărată 
risipă de energie.

Rapid a dominat mai mult în cîmp. 
a avut acțiuni periculoase, în special 
la începutul jocului, obligîndu-și ad
versarii să respingă de nenumărate 
ori în corner. Foarte spectaculoase au 
fost duelurile pe care le-au angajat 
rapidiștii Ion C. Ion, Văcaru, Geor
gescu și Koszka cu apărătorii Științei. 
S-a jucat în viteză și în forță, însă 
în limitele prevederilor regulamentului. 
Spre sfîrșitul jocului au impresionat 
acțiunile ofensive purtate de localnici 
prin Mițaru,’ Lereter, Manolache și 
Gîrleanu. Din păcate însă toate efor
turile depuse de ambele înaintări au 

U-T.A., Progresul ș* mai ales Dinamo 
București, revelația meciului cu Hon- 
ved. Cele două jocuri au fost de un 
slab nivel tehnic, pline de execuții 
greșite, in cea mai mare parte a tim
pului confuze, lipsite de o linie direc
toare tn desfășurarea acțiunilor. Am 
căutat să vedem in jocul echipelor 
măcar ceva din rezultatele la care tn 
mod normal trebuiau să ducă îndru
mările metodice și de concepție care 
au fost date antrenorilor la cursul de 
la Orașul Stalin De altfel, aceste pri
me meciuri aveau, într-un fel, și un 
caracter de examen. Un examen pe 
care însă, spre nemulțumirea specta
torilor, nu l-au trecut nici antrenorii 
și nici jucătorii. Și nu credem că s-n 

găsit printre ei vreunul care ieri, după 
meciuri, a părăsit stadionul mulțumit 
de joc, convins că ș‘-a făcut măcar in 
parte datoria-

Calitatea submediocră a celor două 
meciuri arată că nu s-a muncit cum 
trebuie, că antrenorii și fotbaliștii nu 
au ințeles încă să facă cotitura ce se 
impunea, după lamentabilele rezultate 
din sezonul trecut. Ce au de spus 
conducerile secțiilor de fotbal respec
tive și, mai ales ce-și propun să 
facă ?
PROGRESUL-STEAGUL ROȘU 

3-1 (1-0)
Meciul din ,,deschidere" a avut 

două aspecte diferite. In prima repriză 
s-a jucat lent de ambele părți, lăsînd 
impresia că echipele se găsesc la sfîr
șitul campionatului și nu la începutul 
lui. Progresul a avut o ușoară supe
rioritate în primele 30 de minute, cînd 
a și înscris primul gol prin Caricaș- 
Acesta a transformat impecabil un 11 
m acordat la un fault comis de Bîr- 
san asupra lui loniță (min. 27). Cu 
acest gol Progresul și-a deschis dru
mul spre victorie, mai ales că Steagul 
roșu nu reușea să-și impună jocul toc
mai în compartimentul considerat 
punctul său forte: atacul- Oaspeții 
au început totuși mai bine repriza a 
doua, schimbînd aspectul jocului. Su
perioritatea lor n-a fost concretizată 
însă deoarece înaintașii au jucat în- 
cîlcit, înghesuit pe centru și, mai ales, 
nu au tras la poartă. In schimb, Pro
gresul — care dună aauză a acționat 
prin contraatacuri — a urcat scorul 
în plină dominare a Steagului roșu. 
Au înscris: Dinulescu în min. 52 (din 
poziție de ofsaid, urmată de o gre
șeală a portarului Cerneanu) și Ba- 

rămas fără rezultat, pe de o parte 
din cauza lipsei de eficacitale pe care 
au manifestat-o acestea în finalizarea 
atacurilor, iar pe de alta datorită in
tervențiilor celor doi portari — Dungu 
și Curcan.

Arbitrul A. Toth (Oradea) a condus 
bine, însă din cauză că nu era tot
deauna pe fază, nu a văzut tsn henț 
comis în careu de Tănase. El a con
dus formațiile:

ȘTIINȚĂ: CURCAN — Georgescu, 
Turcan, Neacșu — COJEREANU, Tă
nase — Gîrleanu, Igna, LERETER, 
Manolache, Mițaru.

RAPID: DUNGU — Neacșu, MO- 
TROC, Macri — Bodo, Koszka — 
Copil, Langa, Ion C. Ion, Georgescu, 
VACARU.

HORIA CRISTEA 

boie în min. 58, cu capul printr-i 
frumos plonjon, prin care a relu 
o centrare a lui Oaidă. Bucureșter 
puteau apoi să-ș« mărească avantaj! 
dar au ratat două ocazii bune pr 
Oaidă, pentru ca finalul meciului i 
se desfășoare sub semnul unei evidei 
te presiuni a Steagului roșu. Echi| 
din Orașul Stalin a și înscris doi 
goluri, dar arbitrul Gh- Osiac (care 
condus bine în prima repriză, d 
foarte slab în a doua) i-a acord 
numai unul : cel înscris de Seredai 
tnin. 64. Dar fusese valabil și c 
marcat de Fusulan în min- 82. d 
oarece Soare respinsese din aer bal 
nul de dincolo de linia de poartă.

PROGRESUL■ MINDRU — Sm 
răndescu II. CARICAȘ, Soare — K 
NIȚA, ȘTIRBEI — Oaidă. Protop 
pescu, Ditiulescu MAFTEUȚA, B 
boie.

ST- ROȘU : Cerneanu — Sbîrce 
COJOCARU, Bîrsan — CAMPO, SZ 
GETI — Hașoti, FUSULAN. Seredî 
Meszaros, David.

DINAMO BUCUREȘTI-U T.A
3-0 (3-0)

Decepționați de primul meci, spe 
tutorii și-au pus toate speranțele 
cel de al doilea. începutul partid 
părea că le oferă această compens 
(ie. Dinamo a pornit în iureș la atc. 
tar U.T.A- i-a dat o replică mai puț 
furtunoasă. dar bine organizat 
Schimburile rapide de mingi ale din 
moviștilor au surprins însă apărări 
adversă și in min. 4. după clteva ș 
turi care au nimerit în blocajul fotb 
liștilor de la UT A., Ene II a dt 
chis scorul- In minutul următor, la i 
contraatac, Țîrlea se accidenteaz. 
astfel că U.T.A. rămîne în 10 oamei 
A urmat, tot la interval de un mini 
al doilea gol al dinamoviștilor (Ț 
covnicu) și cu aceasta practic meci 
s-a încheiat ca rezultat și ca spect 
ml. Partida a durat, cum vedeji, 
minute- In rest, un „duel" inegal 
care Dinamo îl putea tranșa în fave 
rea sa de o manieră și mai cai 
gorică, dacă ar fi forțat ritmul 
joc și ar fi insistat. Așa că minuti 
s au scurs printr-un joc anost, lip 
de orice perspectivă, un joc înfrum 
sețat doar de intervențiile pe dt 
prompte pe atît de spectaculoase < 
lui Coman, care nu lăsase să m 
treacă decît un singur șui: al J 
Varga (min. 42).

Partida. începută tîrziu, s'-a terr 
nat pe întuneric, ceea ce a constiu 
Intr-un fel, un avantaj pentru spec 
tori, scuiindu-i să vadă chiar toi 
greșelile comise de fotbaliștii ce 
două echipe...

Arbitrul, Mihai Popa (București) 
condus în general bine Ar fi treb 
însă să-l elimine pe Panait, peni 
faulturi repetate-

DINAMO: Uțu — Popa, NU 
WEILLER III, Panait — V. Alexi 
dru. NUNWE1LLER IV — V. A 
GHEL, Varga, ENE II, Țircovnu 
Eftimie.

U.T.A- : COMAN — Szăcs, BACI 
II, Neamțu — CAP AȘ. Pebschow 
— Plrcălab, Mețcas, Țîrlea, Fior 
Czako.

JACK BERARII 
PETRE GAȚU

fiponosporl
Așa arată un buletin cu 12 rezult; 

exacte la concursul Pronosport nr. 
etapa din 4 septembrie I960 :

I. Dinamo București—U.T.A, (cat. A)
II. Progresul-Steagul Roșu (cat. A)
III. Corvinul—Știința Cluj (cat. A)
IV. Petrolul-Dinamo Bacău (cat. A>
V. C.S.M.S. Iași-Minerul (cat. A)

VI. Știința Timișoara—Rapid (cat. A)
VII. Farul—C.C.A. (cat. A)
Vin Chimia Govora-Dinamo

Obor (cat. B)
IX. C.F.R. Roșiori—Gaz Metan 

Mediaș (cat. B)
X. C.S. Craiova-Știinta Bucu

rești (cat. B)
XL Ind. Sîrmei C. Turzii-C.S.

Oradea (cat. B)
XII. C.F.R. Cluj—Jiul Petroșani (cat. r 
Variante depuse : aproximativ 427.00
PREMIILE CONCURSULUI SPECIA 

PRONOSPORT OLIMPIC
; In urma trierii șl omologării vark
■ telor depuse la concursul special Proi
■ sport (Olimpic) au fost stabilite urn 
j toarele premii :
I 2 variante cu 12 rezultate exacte
; cîte 22.138 lei

55,20 variante cu 11 rezultate exa 
a cîte 962 lei

709,70 variante cu 10 rezultate exa 
a cîte 112 lei

Fond de premii : 177.107 lei
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