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Clasamentul neoficial al J. 0
DUMITRU P1RVULESCU

ION DUMITRESCU

ION CERNEA

Gheor- 
premiu

repartiției medaliilor olimpice
6. Turcia 7
7. R. P. Ungară 6
8. R. P. Polonă 4
9. Japonia 4
10. R. P. ROMI NA 3

12,
R. P. Bulgaria 1—I

1—0, R.P.F. Iugoslavia 1

schif 2-|-l.
Virgil BARBUCEANU, 

PINCIU

LOCUL 5-2 PUNCTELOCUL 1 - 6 PUNCTE
— medalia olimpică de aur —

Iolanda BALAȘ — atletism, săritura în înălțime

Dumitru PIRVULESCU — lupte clasice, categ. 
muscă.

Luni 12 septembrie 1960

dintre Olimpiadele moderne, 
imploare, reprezentanții patriei 

făcut față cu cinste acestui examen dificil, impunindu-se din 
sportului mondial...

Alexe DUMITRU și Igor LIPALIT — canoe du
blu, viteză.

La cea mai grea și cea mai puternică 
într-o confruntare nemaiîntilnilă ca forță și ai 
noastre au 
nou în arena

Sonia 1OVAN — gimnastică, paralele și sol.
Maria SZEKELY și Elena LIPALIT — caiac dublu.
Gavril MAGYAR — tir, pistol viteză.
Echipa de ciclism : Ion COSMA, Gabriel MOICEA- 

NU, Aurel ȘELARU, Ludovic ZANONI — proba de 
100 km contra-cronometru.

Gheorghe POPOVICI — lupte clasice, categ. se
migrea.

Aurel VERNESCSU, Mircea ANASTASESCU, Ion 
SIDERI, Stavru TEODOROF — caiac 4x500 m.

Ștefan KURESKA, Gheorghe RIFFELT -ț- 
ROGER

Echipa de călărie 
ghe LÂNGĂ și Vasile 
Olimpic de obstacole".

Iată acum bilanțul fina!
1. U.R.S.S. 43 — 29 — 31
2. S.U.A. 34 — 21 — 16
3. Italia 13 — 10 — 13
4. Germania 12 — 19 — 11
5. Australia 8 — 8 — 6
R. S. Cehoslovacă 3—2—3, Marea Britanie 2—6—12, Danemarca 
2—3—1, Noua Zeelandă 2—0—1, R. P. Bulgaria 1—3—3, Suedia 
1—2—3, Finlanda 1 — 1—3, Austria 1 — 1—0, R.P.F. Iugoslavia 1 — 1—0, 
Pakistan 1—0—I, Etiopia, Norvegia și Grecia cîte o medalie de aur, 
Elveția 0—3—3, Franța 0—2—3, Belgia 0—2—2, Iran 0—1—3, Afri
ca de Sud 0—1—2, Olanda 0—1—2, R.A.U. 0—1 — 1, India, Maroc, 
Canada, Portugalia, Ghana, Singapore, Taivan — cîte o medalie de 
argint, Argentina, Indiile de Vest, Brazilia cîte două medalii de 
bronz, Mexic, Irak, Venezuela cite o medalie de bronz.

Ion DUMITRESCU - tir, talere.

LOCUL 2 - 5 PUNCTE
- medalia olimpică de argint -

Ion CERNEA — lupte clasice, categ. cocoș.

LOCUL 3-4 PUNCTE
- medalia olimpică de bronz -

Echipa feminină de gimnastică: Sonia IOVAN, 
Elena LEUȘTEAN, Emilia LIȚA, Anastasia IONES- 
CU, Utta PORECEANU, Elena NICULESCU.

Lia MANOLIU — atletism, aruncarea discului.
Maria VICOL — scrimă, floretă fete.
Leon ROTMAN — canoe simplu, viteză.
Ion ȚARANU — lupte clasice, categ. mijlocie.
Ion MONEA — box, categ. mijlocie.

LOCUL 4-3 PUNCTE

Sonia IOVAN — gimnastică, individual compus 
și sărituri.

Ștefan PETRESCU — tir, pistol viteză.
Ion COSMA — ciclism, cursa individuală pe 

circuit.
Mihai SULTZ — lupte clasice, categ. pană.
Olga SZABO — scrimă, floretă fete.
Zoltan VAMOȘ — atletism, 1.500 m.
Echipa de polo pe apă : M:rcea ȘTEFANESCU, 

Alexandru BADITA, Aurel ZAHAN, Gavrilă BLA.IEC, 
Alexandru SZABO, Anatolie GRINȚESCU, Ștefan 
KRONER.

LOCUL 6 - 1 PUNCT

japo- 
italieni, 

plecat cu o 
suflet, mulțumi- 

Jocurile Olimpice au fost 
'nun at prilej de cunoaștere re

de realizare a unui bogat 
b de experiență, care să con- 

la ridicarea va- 
tuturor sporti-

Marea întrecere sportivă de la 
Roma a luat sfîrșit. Cei peste 7.000 
de sportivi din 84 de țări ale lu
mii care au luat parte la Jocurile 
Olimpice se îndreaptă acum spre 
țările lor, purtînd în inimi aminti
rea nobilei lupte sportive pe care 
au dus-o vreme de două săptămîni 
pe stadioanele Romei, sub semnul 
Olimpiadei, în spiritul păcii și 
prieteniei între popoare.

Nu toți se întorc victorioși de la 
Olimpiadă, Pe fețele multora din ei 
poate s-a prelins și cîte o lacrimă, 
cînd succesul pe care îl așteptuu a 
fugit din calea lor, cînd alții, și mai 
buni, au urcat cu nespusă fericire 
pe podiumul învingătorilor

Cu toate acestea. miile 
sportivi sovietici, americani 
nezi, germani, cehoslovaci, 
ghanezi etc. etc. au 
mare mulțumire în 
rea că 
un mi 
ciprocâ, 
schinv 
tribute în viitor 
lorii, a măiestriei, 
vi lor lumii

Plini de bucurie 
sportivii noștri. In 
mai buni reprezenta 
din lume, în maret 
fruntare olimpică, ei au dovedit un 
înalt patriotism socialist, au repre
zentat cu cinste culorile țării, au 
făcut ca gloria sportivă a patriei să 
crească tot mai mult. In locul ma
rilor dispute sportive, în lupta pen
tru secunde, pentru centimetri, pen
tru un punct în plus in clasament, 
sportivii noștri, educați și crescuți 
de partid, n-au precupețit nici un 
efort, au fost tot timpul în primele 
rinduri ale întrecerilor, au arătat 
admirabile calități de voință și o 
multilaterală pregătire sportivă

E drept, nu toate disciplinele 
sportive ne-au adus însă satisfacții. 
La box, la caiac-canoe sau la scri
mă fete așteptam mai mult, puteam 
face mai mult. Strîngîndu-le mina 
sportivilor noștri și felicitîndu-i, le 
adresăm în același timp un îndemn 
la o muncă și mai hotărîtă. bi e- 
f orturi și mai mari, pentru ca ac
tivitatea sportivă din țara noastră 
să se ridice la nivelul etapei istori
ce pe care o trăim — construcția 
deplină a socialismului.

Numai așa putem ridica tot mai 
sus gloria sportivă a patriei l



Turul ciclist al R. P. Romîne**, ediția i960

— Clasamentul etapei : 1. R. Heuvelmans (Belgia); 2. H. Scheibner (R.D.G.); 3. Ion Braharu (R.P.R.- 
tineret).
— RJj. Germană conduce în clasamentul pe echipe
— Astăzi la ora 13, în Piața Universității, start în «tapa a II-a

l Ieri dimineață a avut loc, pe o vre
me splendidă, prima etapă a „Turu
lui ciclist al R. P. Romîne", ediția 
I960. La startul întrecerii s-au prezen
tat 67 de rutieri, reprezentînd R. D. 
Germană, Belgia, R. P. Ungară, Sue
dia, R. P. F. Iugoslavia și țara noastră.

Tovarășul Ștefan Voicu — preșe
dintele Federației Romîne de Ciclism 
— a mulțumit în cadrul cuvîntului de 
deschidere, federațiilor din R. D. Ger
mană, 
gară ți 
și-au 
ceasta competiție, 
ror participanților mult succes 
drum bun. Apoi, tovarășul Mircea Cos- 
tea — președintele comisiei de organi
zare a „Turului ciclist al R. P. Ro
mîne”, ediția 1960 — a dat startul 
în prima etapă.

Așa cum este știut, această etapă 
s-a desfășurat pe tin circuit de 6150 m 
înscris pe arterele din jurul Arcului 
de Triumf. Miile de spectatori înșiruiți 
pe trăsei au asistat Ia o dispută deo
sebit de animată. De altfel, media orară 
realizată — 43,036 km 1 — reflectă ar
doarea cu care concurenții și-au dis
putat șansele și scoate în același timp 
în. evidență buna lor valoare. Circui
tul a cuprins nu mai puțin de 9 vi
raje (în total concurenții au avut de 
frînat în cele 13 ture de aproape 120' 
de ori) și acest lucru a impietat asu
pra vitezei generale. Cu toate acestea 
s-a rulat cu o vigoare excepțională. 
Cicliștii au depus eforturi lăudabile 
pentru a acumula avans de timp chiar 
din această primă etapă. Acțiunile lor 
pline de dinamism au făcut ca grupul 
fruntașilor să-și schimbe aproape în 
permanență configurația. Cei mai ac
tivi au fost cicliștii romîni din echipa 
de tineret, cei din prima formație ru
tierii de la Victoria și cei din echi
pele naționale ale R. D. Germane, Sue
diei și Belgiei.

După ce steagul de start s-a lăsat, 
dînd drum liber caravanei, alergătorii 
au pornit în ritm rapid să acopere 
traseul aproape în întregime „marcat" 
de un public numeros și entuziast. 
Iată acum desfășurarea etapei I.

Turul I. Din plutonul compact al 
celor 67 de alergători se desprinde 
Ștefan Poreceanu, urmat de lori Bra
haru și de eîțiva alergători germani 
și belgieni. El nu reușește să obțină 
avans prea mare, dar înșiruie pLuto- 
nul pe o bună distanță. La sfîrșitul 
Srimului tur în frunte se află C. 

urtea, Gh. Neagoe și De Waele.
Turul II. Evadările se întețesc. în

cearcă tînărul și talentatul C. Burtea, 
apoi Braharu și Ove Nilsson, spre 
sfîrșitul turului Niculescu. Plutonul 
condus de Grunzig anihilează însă 
totul cu promptitudine.

Turul III. In față un grup de cinci 
alergători (Q Melcioc, N. Pelcaru, W. 
Ziegler, D. Rotaru și C. Moiceanu) 
s-a detașat și după 3—4 km are un 
avans de peste 150 m. In urma aces
tui grup forțează Gh. Radulescu. In 
momentul în care Hohne este gata să-i 
ia „plasa”, renunță.

Turul IV. Plutonul agitat de bel
gieni, suedezi și iugoslavi nu acceptă 
nici o... aventură. Și astfel fugarii sînt 
prinși. La sfîrșitul acestui tur pluto
nul trece din nou compact avîndu-1 
în frunte pe suedezul Rolf Hiller.

Turul V. Atacă fulgerător Rene 
Heuvelmans. Plasat în spatele pluto
nului el a sesizat momentul cel mai 
favorabil și a „rupt" cu o vigoare

Belgia, Suedia, 
R.P.F. Iugoslavia 

trimis reprezentative 
tirîndu-le 

mult

R. P. Un- 
care 

la a- 
tutii- 

Și

care-l anttnță încă de pe acum un 
sprinter remarcabil. Aurel Șelaru și 
L. Aranyi se lansează în urma fuga
rului și după o vînătoare de 2 km îl 
prind restabilind „liniștea" în pluton.

Turul VI. O evadare periculoasă. 
Inițiată de A. Șelaru, L. Aranyi și 
Alex Fessler, acțiunea este susținută 
apoi de N. Niculescu, E. Mihăilă, R. 
Hiller, R. Nilsson, G. Baciu, D. Muti- 
teanu, I. Braharu și Șt. Poreceanu. 
Acești 11 cicliști sînt ajunși de către 
Ion Cosina și Silviu Duță.

Turul VIL Grupul „celor 13“ este 
urmat la 20 sec de Gh. Rădulescu, 
V. Dobrescu, Torok și Scheibner, plu
tonul fiind la aproape un minut.

Turul VIII. Situația rămîne neschim-

I h. 51:32 (primește bonificație un 
minut) — medie orară 43,036 km; 
2. Hans Scheibner (RDG) — primește 
bonificație 30 sec ; 3. Ion Braharu 
(RPR — tineret) ; 4. G. Moiceanu 
(RPR) ; 5. Aurel Șelaru (RPR) ; 6. 
Lothar Hohne (RDG) ; 7 — 28. Theo 
Nijs (Belgia) ; M. Briining (RDG) ; 
G. Torok (RPU) ; ” "
dia) ; I. C'osma 
(RPR — tineret) ; Șt.
(Victoria) ; V. Dobrescu
R. Hiller (Suedia) ; W. Ziegler (RPR 
— tineret) ; Alex. Fessler (,R1DG) ; L. 
Aranyi (RPU) ; R. Nilssom (Suedia) ; 
L. Zanoni (RPR) ; D. Munteanu (Vic
toria) ; S. Duță (RPR — tineret1) ț 
Gh. Radulescu (CCA) ; E. Mihăilă

B. Ekbicm (Sue- 
(RPR) ; I. Stoica 

P o rece an u 
(Voința) ;

I

Plutonul este agitat de o nouă acțiune! Fază din prima etapă a „Turului 
ciclist al R.P. Romine”, desfășurată ieri in Capitală.

Foto : Th. Roilffl

Aseară, pe la opt, au sosit olimpicii. O parte din cei care au confirmat 
din plin succesul de la Melbourne, situincf sportul din patria noastră în 
prima decadă a celor peste 80 de țări participante.

Au sosit olimpicii. Au coborît emoționant de simplu. Campionul olim
pic Dumitru Pîrvulescu — zîmbind copilărește. Neschimbat. Nu e nici mai 
gra-’, nu umblă mai apăsat și îți întinde mina tot atit de repede. Deși, la 
drept vorbind, a fost o performanță încercarea de a-și elibera brațul de 
sub povara buchetelor.

A venit și echipa de gimnastică. De ce șchiopătează Sonia ? Aflu de 
la antrenorul Calus Jianti. Ruptură de ligament. înainte de concursul pe 
aparate!! Și totuși... Suferința, dăruirea despre care vorbea chiar zilele 
trecute Emil Zatopek.

Ciclistul Poreceanu o îmbrățișează pe Utta. E fericit eă prima etapă 
a Turului ciclist n-a părăsit Capitala. De mîine Utta va porni cu gînduT pe 
șoselele străbătute de caravana ciclistă... Iar în momentele grele, Ștelan 
se va gîndi la medalia <îe bronz a Uttei.

...Au sosit olimpicii. Emoționant de simplu. Cu conștiința datoriei 
împlinite.

I. CH.

Jutî&ta Namian și cuplul Cristea-Serester
primii campioni republicani

Dintre cele două finale — simplu 
femei și dublu bărbați — desfășurate 
ieri în același timp, prima a luat sfîr- 
ș.it mai repede, încheindu-se cu victoria 
Julietei Namian (Progresul București) 
asupra colegei sale de club Eva Stău- 
cescu cu 9—7, 6—4. întrecerea a fost 
de un nivel tehnic bun. In fiecare set 
Eva Stăncescu a avut avantaj: în pri
mul ea a condus cu 4—0„ 5—2, 5—3 și 
30—0, iar în cel de al doilea cu 4—I. 
Julie ta Namian a găsit însă resursele 
necesare, a refăcut handicapul 
cîștigat -pînă în cele din urmă, 
pioana republicană a făcut multe 
te prin stopuri și mingi plasate, 
zîndu-și. deseori adversara ] 
greșit. învinsa a încercat să 
forță, dar ea a slăbit simțitor ritmul în 
finalurile de seturi.

A doua finală, cea de cPubTu mascu
lin, care a opus perechile Cristca — 
Serester (Progresul București—Știința 
Cluj) și Gh. Viziru—Năstase (C.C.A.), 
a oferit numeroșilor spectatori cea mai

și a 
Cam-
punc- 
prin- 

pe picior 
i atace î»

frumoasă partidă de pînă acum din ca
drul campionatului R.P.R. Cei patru 
jucători nu au precupețit nici un efort» 
prilejuind schimburi de mingi dina
mice, cu atacuri și contraatacuri per
manente. Victoria a revenit primului 
cuplu cu 7—5, 2—6, 8—6, 6—4.

Alte rezultate : dublu bărbați, semi
finala : Cristca .Serester — Țiriac, Bar
ul an 6— 
zîiu, 
6—2, 
nade 
ner, Năstase 6—0. 6—• 
Caralulis — C. Doboșiu, Gh. Viziru 
6—2, 6—1, Simplu femei (consolare), 
finala: C. Dobosiu — E. Banyai 6—1 
6—4

Astăzi de la ora 14,30, pe terenurile 
centrului de antrenament nr. 2, vor avea 
loc următoarele partide : finalele de 
simplu masculin (Țiriac — Gh. Vizi
ru), dublu femei, dublu mixt și simplu 
bărbați (consolare).

4, 5—7, fi—2. 8—6, Gh. Vi- 
Năstase — Schmidt, Sop a 2-—6, 
8—6, 6—3; clublu mixt, semifi- 
Mina Ilina, Țiriac — H. Bren- 

0, J. Namian,

bată. Fugarii se distanțează, iar ur
măritorii încearcă să se atașeze gru
pului fruntaș

Turul IX. Lupta atinge punctul cel 
mai înalt. Se rulează cu aproape 45 km 
pe oră. Cronometrorii înregistrează 
<-el mai rapid tur: 8:25.

Turul X. Fruntașii sînt la 33 sec 
de un grup format din Gh.. Radulescu. 
V. Dobrescu, G. Torok. H. Scheibner, 
B. Ekblom, R. Heuvelmans și P. 
Gref, la 42 sec de grupul III (Hor
vath, Ziegler, Grunzig, Stoica, G. Moi- 
ceanu și I. Constantinescu) și la mai 
bine de un minut de pluton. Timp pe 
tur 8-‘Z5.

lurul XI. Grupul secund forțează și 
se află la ‘
pe tur 8:25 I

Turul XII. Se face joncțiunea între 
primul grup și cel de al doilea (acum 
în primul pluton se atlă 20 de rutieri). 
Tot în acest tur grupul HI este prins 
de alergătorii Briining, Niis, C. Moi
ceanu, L. Zanoni și L. Horvath. Astfel 
că pe primul plan se mai află doar 
două plutoane: primul de 20 
cliști și cel de al doilea de II 
tori.

Turul XHI. Cei 11 cicliști 
printr-un efort susținut să-i 
pe fruntași. In față se află acum 31 
de cicliști. Urmează sprintul final. 
Heuvelmans își caută poziție și reu
șește să se plaseze în spatele Iui 
Scheibner, De acolo atacă în linie 
dreaptă și cîștigă detașat sprintul. 
F.ste urmat de ciclistul german și de 
Ion Braharu.

Clasamentul etapei: 1. Rene Heu
velmans (Belgia) a parcurs 80 km în

(Victoria)J. Grunzig (RDG) ; C, 
Moiceanu (Victoria) ; C. Baciu (Vic
toria) ; F. Horvath. (RPU) ; 29. N. 
Niculescu (RPR — tineret) 30 Pe
tre Gref (Ol. Or. Stalin) ; 31. 1. 
Corus tantineseu (CPB) — toți în ace
iași timp.

Clasament pe echipe: 1. R.
mană 5 h. 34:36 ; 2. R'. P. Romînă Iț 3. 
R. P. Romînă — tineret; 4 — 6. Vic
toria,. R. P; Ungară, Suedia 
lași timp; 7. Belgia 5 h. 35:17; 
Voința I 5 h 36:06; 9. C.C.A. 5 
36:11 ; 10; Olimpia Or. Stalin 5 
36:13; tl. C.P.B. 5 h. 36:14; 12.
P. F. Iugoslavia 5 h. 37:03 ; 13; Voința 
II 5 h. 37 .-03.

Astăzi se dă startul în etapa a II-a: 
Bucureștii — Orașul Ștalih (170 km). 
Plecarea lestivă va avea loc la ora 
13 din Piața Universității, iar startul 
tehnic la ora 13.30 din Piața, ȘcînteiL

Ieri în categoria B

D. Ger-

aee-
8.
h.
h.
R.

10 sec de fruntași. Timp

SERIA 1
Flacăra Moreni — Dinamo Suceava 

5-2 (3-1)
C.F.R. Pașcani — Rulmentul Bîrlad

4-0 (2-Q>
Metalul 

frceni 4-2
Dina-mo

1-0 (.1-0)
Prahova

4-0 (.1-0)
S.N.M. i

0-0
Unirea

1-2 ( l-l)-

Foresta Făl-Tîrgoviște
(3-f)

Galați — C.S.M, Brăila

Ploiești — St roșie Bacău

Constanța — Rapid Focșani

Iași Poiana Cîmpina

Blicărești --

de ci- 
alergă-

reușesc 
prindă

HRISTA.CHE NAUM

A APARUT NR. 17 AL REVIS- 
TEI ILUSTRATE

CLASAMENTUL
Tîrgoviște (411.

2.
3
*.
5.
6
7.
8.
9-
10. Dinamo Suceava (2)
11. C.S.M.. Brăila (5-10)
12—13. Rulment. Bîrlad (5—10)
12—13. St. roșie Bacău (5—10)
14. Unirea Iași (14)

Metalul
Rapid Focșani (I) 
Flacăra Moreni (5—10) 
Dina-mo’ Galați (5—10) 
Prahova Ploiești (13) 
C.F.R. Pașcani (12) 
Foresta Fălticeni (3) 
S.N.M. Constanța (5-10) 
Poiana Cîmpina (11')

2 ft o
1 1 o
1 1 o

2 0 2
2 1'
2 1
2 O 
2’ 0
2' 0
2 0

4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1

Otonosport

CU UN BOGAT MATERIAL 
FOTOGRAFIC DE LA JOCURILE 
OLIMPICE DE LA ROMA.

Cumpărați chiar azi acest număr 
la toate chioșcurile de difuzarea 
presei.

Chiinia Govora

Făgăraș —
(1-0)’
Sibiu

Drubeta T. Se-

Metalul București

Tractorul

Știința
2-6> (1-0)

Chimia 
veriii 4-®

C.S.M.
3-a (f-0)

Gaz Metan Mediaș 
Orașul Stalin 2-5 (1-2)

Știința Craiova — A.S. Academii. 
MiH'itarÂ 3-0 (1-0)

CLASAMENTUL
1. Chimia Făgăraș (2) 
2—3. C.S, CF.R. Electro

Cradxwa (5)
2—3. Dinamo Pitești (8—94
4. Știința Craiova (12)
5. știința București (10)
6. Tractorul Or. Stalin (13) 
7—8. A.S. Academia Militară

București pț)
7-8. C.S.M. Sibiu (14>
9—10. Chimia Govora (3)
9—Toi Metalul București (41)

11. Dinamo Obor (II)
12. C.F.R. Roșiori (6-7)
13. Drubeta Tr, Severin (8—9)
14. Gaz Metan Mediaș (6—7)

IETAPA VIITOARE: Drubeta 1- 
Severin — Știința București, C. S. 
C.F.R. Electro Craiova — C.S.M. Si
biu, Metalul București — C.F.R. Ro
șiori, Chimia Govora — Dinamo Pi
tești, A.S Academia Militară — G-tz 
Metan Mediaș, Chimia Făgăraș—Știin
ța Craiova, Tractorul Or. Stalin— Di
namo Obor.

SERIA A III-A
Cărei — Gloria Bistrița

2 2 0 0
2 1 1 0 5:4 3
2 1 1 0 5:4 3
2 1 • 1 2
2 I 0 1 4:3 2
2 1 a î 5:4 2

2 1 0 1 3:3 2
2 1 0 1 3:3 2
2 1 0 1 1:2 2
2 1 0 I 2:4 2
2 0 1 1 2:3 1
2 0 1 1 1:2 1
2 0 1 1 3:7 1
2 0 1 1 2:5 1

0 
o 
1 
r 
1 
a

ETAPA VIITOARE: C.S.M. Brăila — 
Rulmentul Birlad, C.F.R. Pașcani— 
Metalul Tîrgoviște,. Poiana Cîmpinia— 
Flacăra Moreni Foresta Fălticeni.— 
Dinamo Galați, Prahova Ploiești — 
S.N.M. Constanța, Rapid Focșani—Di
namo Suceava, Unirea Iași—St. roșia 
Bacău

SERIA A II-A
Dinamo Obor — C.S. C.F-R. Elec

tro Craiova 2-2 (0-2)
Dinamo Pitești — C.F.R. Roșiori 

2-1 (1-0)

I Iată cum arată un buletin cu 12 re- 
cultate exacte la concursul nr. 37, etapa 
din 11 septembrie 1960 :

I. Știința Cluj-Dinamo București 
IL St. Roșu—Petrolul
-DI. U.T.A.—Progresul
TV. Dinamo Bacău—Știința Timișoara
V. Rapid—C.S.M.S. Iași
VI. C.C.A.—Corvinul 
Vn. Minerul—Farul
VIII. Gaz Metan Mediaș—Tract. Orașul 

Stalin
tX. Jiul Petroșani - Ind. Sîrmei 

Turzii
X. Unirea Iași—Poiana Cîmpina
XI. C.S. Oradea—Voința Tg.-Mureș 
BtU. C.F.R. Pașcani—Rulmentul Bîrlad

1 Variante depuse, aproximativ 455.

PROGRAMUL
I CONCURSULUI PRONOSPORT Nr.

Etapa din 18 septembrie 1960
I. Rapid - C.C.A.

4P- Dinamo Buc. a Progresul

2 
X

1
1

X
1
1

2
C.

X
2

X
1

i.000.
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III. știința Tlmișoara-Ștlința Cluj
IV. Farul — Petrolul
V. Corvinul - St. Roșu
VI. Dinamo Bacău — Minerul 
VW. U.T.A. - C.S M.S. Iași
VIII. C.S. Oradea - A.M.E.F.A.
IX. Arieșul Turda (fostă C.F.R.

C.S.M. B. Mare
Tractorul Or. Stalin—Dinamo Obor

Recolta
M) (0-0)

C.S.M.
0-1 (0-1)

C.S. Oradea — Mureșul Tg.
3-3 (1-2)

C.S.M. Cluj—Aurul Brad 1-0
Jiul Petroșani

Turzii l-l (0-0)
C.F.R. Timișoara — Dinamo Săsar 

2-0 (2-0)
C.S.M.

0-1 (0-0)

Reșița Arieșul Turda

Mureș

(1-0)
Ind. Sîrmei G.

B.
Cluj)-

X.
XI. Chimia Făgăraș — Știința Craiova
XII. Foresta Fălticeni—Dinamo Galați

★

mai puteți cum- 
concursul
14
de
de

Pro-
septembrie. 

miercuri vă 
mare valoa- 

slstem redus

Numai astăzi și mîine 
păra buletinele pentru 
noexpres de miercuri 
Concursul Pronoexpres 
poate oferi un premiu
re dacă folosiți buletinele 
sau buletinele cu numerele in ordinea 
de preferință. Concursul Pronoexpres 
de miercuri are un report de 61.76S Iei 

fa categoria I,

IERI IA REUNIUNEA 
NALA

Reuniunea de trap de 
la care au participat fruntașii 
toriei maghiare, s-a bucurat de un de- 
săvîrșit succes. In grupa patru anilor, 
Săltăreț a dominat întregul lot și n-a 
fost apropiat și ajuns de Ghezi decît in 
fața sosirii. Rezultatul s-a anunțat în 
urma consultării fotografiei, Ghezi a- 
vind un infim avantaj.

Hdkâs a învins pe Gingis Han, 
Ezerjo a luptat din greu pentru a 
pinge atacul puternic al lui Zăduf.

Iată rezultatele :
I. Bechet (Solcan G.), Mugurel, Perl- 

nița. Cota : 6,50 — 8,60 lei.
II. Mezina (Ichim C.), Horatiu, Vipera. 

Cota : 4,10 - 79 — 56 lei. Ordine triplă: 
316.50 lei.

Ildkăs (Konta D. R.P.U.), Gingis 
Cota : 1,80 - 11,30 -

INTEBNAȚIO-

ieri dimineață, 
crescă-

iar 
res-

III.
Han, Harpagon.
29,80 lei.

IV. Atlet (Avram G), Zori de Zi, Ro
taș. Cota : 2,90 — 22,30 — 5,50 lei. Ordine 
triplă : 75,50 lei.
, y. Ghăzi (Kovacs H B.P.UJ.

Gallert. Cota : 11 - 35,9 - 29,30 lei.
VI. Olteț (Toderaș I.), Oradea, Winetu. 

Cota : 6,00 — 93.80 — 248,30 lei. Ordine 
triplă : 2361,60 lei.

VII. Ezerjo (Konta D. R.P.U.), Zăduf, 
Pogorîși. Cota : 1,20 — 5,50 — 30 lei.

VIII. Sulamita (Ghinea Gh.), Birlic II,
Vulcan. Cota : 2,80 — 89,40 — 4,90 lei. 
Ordine triplă : ' * ’

MIERCURI,

In alergările _ ______ ___
amiază profesioniștii maghiari iau par
te în curse, conducînd câțiva din caii 
noștri. Programul cuprinde șapte probe 
și a întrunit un mare număr de con
curență.

In premiul Diszes, una din întrece
rile cele mai deschise, iau startul :

1700 Spic (Avram G.), Graba (Solcan 
G.), 1720 Haga (Dinu Tr.) Băsmăluța 
(Herțescu P.), Avînt III (David F.), Avia 
(Ștefănescu M), Blam (Vasiie Gh.), Le
gendar (Florea I.), 1740 Florida (Crainic 
Tr.), Elegant (Ghinea Gh ). Harcov (Cio- 
bapu .Gh.), Priveliștea IQâBă !•)« .

2,80 - 89,40
608,10 leu

ALERGĂRI DE TRAP

de trap de miercuri după

conducînd eîțiva din

Baia Mare A.M.E.F.A,

CLASAMENTUL
Cluj (4)1. C.S.M.

2. Arieșul Turda (6—7)
3. Industria Sîrmei C. Tur

zii (1—2)
4. A.M.E.F. Arad (8-9)
5. Mureșul Tg. Mureș (3)
6. Dinamo Săsar (1—2)
7—9. Jiul Petroșani (6—7)
7—9. C.F.R. Timișoara (12)
7—9. Aurul Brad (5)
". Recolta Cărei (13-14)

. C.S.M. Reșița (8-9) 

.C.S. Oradea (13-14) 

. C.S.M. Baia Mare (10) 

. Gloria Bistrița (11) 
ETAPA VIITOARE:

sar — C.S M. Reșița, Ind. Sîrmei C. 
Turzii — C.F.R. Timișoara, Recolta 
Cărei — Aurul Brad, Arieșul Turda— 
C.S.M. Baia Mare, C.S. Oradea— 
A.M.E.F. Arad, .Jiul Petroșani — 
C.S.M. Cluj, Mureșul Tg. Mureș—Glo-

2 2 0 0 2:0 4 
12 1 0 1:0 3

10.
11.
12.
13.
14.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Dinamo

1
1
1
1 
o 
î
1 
î 
o 
o 
o 
o

1 
1 
1 
o
2 
0 
o 
o
1
1 
o

o 
o 
o
1 
o
1
1
1
1
1
2

(I 3

4:1 3 
2:1 3 
5:3 3

2
2
2
2
2
1
1
0
0

Să-

3:2 
1:1 
2:2 
3:3 
2:3 
1:2
3:6 
2:4 
0:3

Bștrifck



S-au încheiat Jocurile Olimpice I De la trimișii noștri speciali
DAN G1RLEȘTEANU 

și RADU URZICEANU

I

Echipa R. P. R. pe locul VI la călărie

cu

REZULTATE SURPRIZĂ

au

2.

s-a desfășurat o Olitn- 
a mai cunoscut istoria

întrecere 
nivel teh-
a preten- 
pe apara- 
faptul că

de mii de locuitori 
cărdra li s-au adău- 
de turiști s-au înși- 
pe marginea traseu-

această probă călăreții 
mai reușit să reediteze 

bune obținute în intre-

că Ia 
nu au

II
i

să-și
pentru

Făcînd
de sportivii noștri la Jocurile

Iurii Vlasov fenomenal: 537,5 kg.!! IMeritele lor, (Iar și

Al. A’/. V/C’O/.

LEON ROTMAN

ION ȚARANU

ION MONEA

jaiuiurui de guiuuistwă a ljj\ Huujubi. lawut. Elena Uusieaa. Euulia Lită. Elena. Niculescu. jEuisIusm lonespu Uita Porecea/ifl

ROMA 10. Iu cadrul întrecerilor de 
haltere — categoria semigrea — spor
tivii sovietici Arcadii Vorobiov și Tro
fim Lomakin au repurtat un succes 
deplin, cucerind primele două locuri 
ale clasamentului general și realizînd 
rezultate excelente. In special, trebuie 
subliniată performanța lui Vorobiov 
care cu 472,5 kg a stabilit un nou re
cord mondial și olimpic.

REZULTATELE TEHNICE : Z. Ar
cadii V orobiov (U.R.S.S.) 472,5 kg 
(152,5+142,5 + 177,5) — campion o- 
limpic; nou record mondial și olimpic; 
2. Lomakin (U.R.S.S.) 457,5 kg
(157,5+130+170); 3. Martin (Marea 
Britanie) 445 kg; 4. Pulskap (S.U.A.) 
432,5 kg; 5. Vincent (Franța) 422,5

kg; 6. Nikolov (RE. Bulgaria) 412,5 
kg.

întrecerea „greilor” a încheiat stră
lucit turneul olimpic de haltere. „Co
loșii” a-au întrecut pe ei, obținînd 
performanțe excepționale. In frunte s a 
situat marele atlet sovietic Iurii Vlasov, 
care a totalizat fenomenala sumă de 
537,300 kg, pulverizînd vechiul re
cord mondial la triatlon al lui Paul 
Anderson (512,500 kg).

1.IURII VLASOV (U.R5.S.) 537,500 
kg (1804-155+202,500) — campion o- 
limpic, record mondial și olimpie; 2. 
Bradford (STA.) 512,500 kg (180+ 
150+182,500); 3. Shemanski (S.U.A.) 
500 kg (170+150+180); 4. Ibrahim 
(R.A.U.) 455 kg; 5. Makkinen (Fin
landa) 455; 6. Baille (Canada) 450 kg.

Gimnaștii au încheiat întrecerile
ROMA 10 - Gimnaștii au fost aceia

care au început luni întrecerile de la 
Terme di Caracalla și tot ei le-au în
cheiat sîmbătă seara, cînd a avut loc 
concursul pentru cîștigarea titlurilor de 
campioni olimpici pe aparate. După 
cum era de așteptat, disputa a fost și 
de această dată foarte strînsă. Gim
naștii sovietici și cei japonezi cărora li 
se adăugaseră italienii Carminucci și 
Menichelli, finlandezul Ekman și Iugo
slavul Cerar, au furnizat o 
spectaculoasă, de un ridicat 
nic.

Valoarea sensibil apropiată 
denților la titlurile olimpice 
te poate fi constatată și din ___
la sărituri și la cal cu minere, cite doi 
concurenți au totalizat același număr 
de puncte. Dar, directoratul tehnic a a- 
tribuit titlurile în feluri diferite. La 
sărituri pe locul I au fost anunțați (și 
premiați) ambii concurenți, în timp ce 
la cal cu minere numai unul a primit 
medalia de aur (s-au luat, probabil, în 
considerație notele de la exercițiile im
puse).

Iată acum rezultatele tehniceale con
cursului masculin pe aparate :

INELE : 1. Albert Azarian (U.R.S.S.)
19,725 p — campion olimpic; 2. Boris 
Sahlin (U.R.S.S.) 19,500 p; 3. Takasi Ono 
(Japonia) 19,425 p; 4. Velik Kapsazov 
(R.P. Bulgaria) 19,425 p; 5. Nobuyuky 
Aihara (Japonia) 19,400 p; 6. Iurii Tltov 
(U.R.S.S.) 19,275 p; SĂRITURI : 1. Bo
ris Sahlin și Takasi Ono 19,350 p - 
campioni olimpici ; 3. Vladimir Portnoi 
(U.R.S.S.) 19,225 p; 4. Iurii Titov 19,200 
p; 5. Yukio Endo (Japonia) 19,175 p ; 
6. Shuji Tsurumi (Japonia) 19,150 p ; 
PARALELE : 1. Boris Sahlin 19,400 p - 
campion olimpic; 2. Carminucci (Italia) 
19375 p; 3. Takasi Ono 19,350 p: 4. No- 
buyuky Aihara 19,275 p; 5. Iurii Titov 
19,200 p; 6. Masao Takemoto (Japonia) 
19,125 p; JAL CU MINERE: 1. Eugen 
Ekman (Finlanda) 19,375 p — campion 
olimpic; 2. Boris Sahlin 19,375 p; 3. 
Shuji Tsurumi 19,150 p; 4. Takashi Mit- 
sukuri (Japonia) 19,125 p; 5. Iurii Titov 
18,950 p; 6 Takasi Ono 18,525 p; SOL : 
1. Nobuyuky Aihara 19,450 p — cam
pion olimpic; 2. Iurii Titov 19,325 p; 
3. Meni chelii (Italia) 19,275 p; 4. Takashi 
Mitsukuri 19,200 p; 5. Takasi Ono 19,200 
p; 6. Jaroslav Stastny (R.S. Cehoslovacă) 
19,050 p; BARA : 1. Takasi Ono 19,600 
p — campion olimpic ; 2 Masao Take
moto 19,525 p; 3 Boris Sahlin 19.475 p; 
4 Yukio Endo 19.425 p; 5. Iurii Titov 
19,400 p; 6. Miroslav Cerar (R.P.F. Iugo
slavia) 19,400 p.

A căzut cortina peste cea mai mar< 
competiție sportivă a lumii I Pe Sta- 
dio dei Centomilla a fost stinsă fla
căra olimpică. Steagul alb al locu
rilor, cu cele cinci cercuri, simbol al 
înfrățirii popoarelor, a coborît lin de 
pe catarg și a fost depus pentru patru 
ani ia sediul municipalității romane

S-au încheiat întrecerile și a venii 
vremea bilanțurilor, a comentariilor, 
a retrospectivelor olimpice. Sportivii 
noștri se întorc de la Roma cu un 
bagaj frumos de izbînzi. Trei medalii 
de aur, una de argint, șase de bronz. 
U8 de reprezentanți — individuali sau 
echipe — în primele șase locuri ale 
clasamentelor, iată fără îndoială un 
succes remarcabil. Cu atît mai mult 
cu cit la Roma 
piadă cum ou 
sportului.

Ne bucurăm 
fanților p-atriei 
din inimă. Ei 
doare, 
voința 
bună, 
ținute
Olimpice, nu trebuie să-i uităm însă 
pe cei care cu pricepere, eu entuziasm 
și cu răbdare au îndrumat pașii

de victoriile reprezen- 
noastre și-i felicităm 

au știut să lupte cu ar- 
mobilizeze energia și 

o comportare cit mai 
bilanțul realizările ob-

ale antrenorilor..
..olimpicilor' roinini in lunile lungi 
și grele ale pregătirilor pentru Roma.

Antrenorilor, acestoi „arhitecți" ai 
performanțelor de pe stadion, le sînt 
închinate rindurile de față. Rezultatele 
practice dovedesc că sporturile in care 
antrenorii au știut să conducă cu 
măiestrie pregătirile, să aplice în mod 
creator metodele științifice moderne, 
să învețe din experiența înaintată a 
puternicului sport sovietic, ne-au re
prezentat cu cir.ste la marea 
dm capitala Italiei

Numele unor antrenori ca 
Corneanu, maestrul sportului 
ter, prof. Maria lonescu și 
Jianu, Mihai Iintorescu, Nicolae Vci- 
cu, Adalbert Baiint și alții, trebuie să 
fie trecut la loc de cinste, alături de 
numele elevilor 
tă, prin muncă 
nute succesele 
acum.

Exemplul lor 
mat de toți cei 
în grijă educația și pregătirea tineri
lor sportivi ai patriei. Nu ne îndoim 
că ei înșiși, sărbătoriții de astăzi, fe
riciți că-și văd rodul muncii, 
depune și mai multă strădanie în no
bil . și frumoasa activitate ce 
fost încredințată.

Le dorim tuturor mult succes !...

ne-au
i ir.trecere

prof. Ion
Ion S6-

Caius

lor. Pentru că laolal- 
rodnică, au fost obți- 
cu care ne mîndrim

este demn să fie ur- 
cărora le-a fost dată

vor

le-a

Clasica cursă a maratonu’ui s-a încheiat 
cu neașteptata victorie a etiopianului Absbs
ROMA 10. Sute 

ai capitalei Italiei, 
gat zecile de mii 
ruit simbătă seara 
lui clasicei curse de maraton. întrece
rea s-a desfășurat într-o atmosferă dc-a 
dreptul impresionantă, la lumina tor
țelor, pe un traseu specific roman 
Plecarea s-a dat din fața scărilor cele-

ROMA 1.0. Simbătă dimineață au con
tinuat la Palazzo dei Congressi între
cerile probei de sabie pe echipe. Au 
avut loc sferturile de finală (și nu se
mifinalele cum greșit s-a anunțat de 
către directoratul tehnic al concursului). 
Iată rezultatele din acest tur : R.P. 
Ungară—R.P. Romină 9—3: R.P Po
lonă—Germania 9—2; U.R.S.S.—S.U.A.
8— 8 (s-au calificat americanii); Ita
lia—Franța 9—7 ; semifinalele : R.P. 
Polonă—S.U.A. 9—3; Italia—R.P. Un 
gară 6—9.

După amiază s-au întrecut formațiile 
Italiei și S .U.A. — pentru locurile 3-t 
(rezultat 9—6) și R.P. Polonă—R.P 
Ungară pentru locurile 1—2. La capătul 
unor întreceri foarte Mrînse sportivii 
masrhiari au cîștigat titlul olimpic cu
9— 7

ROMA 11. — In ultima zi a Jocu
rilor Olimpice s-a desfășurat proba de 
călărie pe echipe dotată cu „Marele 
Premiu (Olimpic*. La capătul celor 
două manșe învingătoare a ieșit echi
pa Germaniei, a cătuită din Winkler, 
Thiedemann și Schokemulle, căreia i 
s-a conferit medalia de aur. De re-

marcat 
italieni 
performanțele 
cerea individuală, trebuind să se rinil- 
țumească cu o medalie de bronz. E- 
cliipa țării noastre, alcătuită din Pin- 
ciu, Langa și Bărbuceanu, a avut o 
comportare remarcabilă, clasîndu-.~e 
pe locul VI, inainîea unor formații 
redutabile ca cele ale Spaniei, Portu
galiei, Angiiei, Suediei etc. La sfîrșitul 
acestei probe clasamentul pe echipe a 
fost următorul: 1. Germania — cam
pioană olimpică ; 2. S.U.A.; 3. Italia ; 
4. R.A.U.; 5. Franța ; 6. R.P, Romînă.

brului Capitolul. Apoi, concurenții au 
străbătut via Cristoforo Colombo, Ra- 
ccordo Anulare, au alergat pe antica 
via Appia și au terminat cursa la Ar
cul Constantin, luminat feeric.

Întrecerea a prilejuit o luptă viu 
disputată și s-a încheiat cu o mare 
surpriză (a cita la aceste Jocuri?) 
prin victoria etiopianului Bikila Abebe, 
care a stabilit cu acest prilej cel mai 
bun 
cadrul J.O.

Atletul etiopian — care a alergat 
toată cursa în pieioarele goale! — s-a 
aflat în plutonul fruntaș de-a lungul 
întregului traseu. Victoria sa a fost 
decisă însă abia pe ultima porțiune a 
cursei, atunci cînd — eu un remarcabil 
efort de voință — a 
„rupă” de principalul 
marocanul Abdesiem Rhadi. Noul cam
pion olimpie — Bikila Abebe — a a- 
coperit cei 42.195 km ai traseului de 
maraton în 2.15:16,0. In urma lui la 
numai 25 secunde, a sosit Rhadi. Locu
rile următoare. Ia mare 
fost ocupate de : Barry Magee (bloua 
Zeelandă) — la 2:01.0, Konstantin Vo- 
robiev (U.RS.S.) la 3:49,0, Serghei 
Popov (U.RSS.) la 3:59,0 ele.

rezultat înregistrat vreodată în

reușil să se 
său adversar,

distanță au

Australia — campioană olimpică 
la proba completă de călărie
ROMA 10. Prin desfășurarea probei 

de sărituri-obstacole au luat sfîrșit în
trecerile din cadrul Concursului olimpic 
de probă completă. Victoria, în clasa
mentul general, a revenit călăreților 
australieni care au cucerit primul loc, 
atît la individual cit și pe echipe.

Iată clasamentele finale: INDIVI
DUAL : 1. Morgan Lawrence (Austra
lia) -|- 7,15 p.: campion olimpic: 2. 
Neal Lewis (Australia) — 16,50 p;
3. A. Biihler (Elveția) — 51,21 p;
4. Bullen (Marea Britanic) — 62,60 
p: 5. Musalimov (U.R.S.S.) — 63,75 
p; 6. Golf (Franța) 72(91 p. Repre
zentanții noștri Flaischer și Recer 
totalizat — 438,71 p și respectiv, 
509,55 p; ECHIPE:/. Australia 
128,18 p — campioană olimpică; 
Elveția. — 386,02 p; 3. Franța
515,71 p; 4. Marea Britanie — 516,21 
p: 5. Italia — 528,21 p; 6 .Irlanda 
— 674,00 p.

Iugos’avia — campioană 
olimpică la fotbal

In finală, fotbaliștii iugoslavi au 
cîștigat cu 3—1 (2—0) meciul 

Danemarca
ROMA 10. — Fotbaliștii iugoslavi 

au cîștigat, îmbată seară prima me
dalie de aur ia fotbal și primă meda
lie olimpică la Roma. Ei ău învins în 
finalg turneului olimpic pe Danemar
ca : 3—1' (2—0), după un joc în care 
a a lost mai bum, mai periculoși și 
efic^ceț în atac chiar și atunci cind 
jucau, în 10 oameni (Galici a fost 
eliminat de pe teren în min. 38 din 
prima repriză pentru proteste la adre
sa arbitrului care anulase un gol în
scris de Kostici). Scorul a fost des
chis de Galici (min. 3) și apoi ma
jorat de Matuș (min. 13) și Kostici 
(min. 70). Danezii au redus handi
capul în min. 90 prin H. Nielsen. A 
arbitrat Lo Bello (Italia).

IUGOSLAVIA : Vidinici—Durkovici, 
lusufi—Jșnetici, Roganovici, Perușici 

-— Ankovici, Matuș, Galici, Knez, Kos
tici. ■

DANEMARCA : From—Andersen, 
Jensen—B. Hansen, H. Nielsen, F. 
Nielsen—Pedersen, Troelsen, H. Niel
sen, Enoksen, Sorensen,

ROMA 10. O dată cu consumarea 
probei de armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat s-au încheiat întrece
rile de tir din cadrul J.O. Proba a 
fost presărată cu foarte multe surpri
ze, deși rezultatele nu sînt excepțio
nale. Trăgători de valoare mondială 
ca Niazov și Borisov (U.R.S.S.), I. 
Sîrbu (R.P. Romină). Pukel (S.U.A.), 
Kohen (R.P. Bulgaria) și alții, nu au 
reușit să re claseze pe primele trei 
locuri, victoria revenind, în mod sur
prinzător, germanului Kohnke. Concu- 
renții romîni I. Sîrbu și îndeosebi 
N. Rotaru au tras cu mult sub posibi
litățile lor, cu toate că vremea a fost 
favorabilă.

IATA REZULTATELE: 1. Kohnke 
(Germania) 590 p — campion olim
pic; 2. Hill (S.U.A.) 589 p; 3. For- 
cella (Venezuela) 587 p; 4. Borisov 
(U.R.S.S.) 586 p; 5. Skinner (Anglia) 
586 p; 6. Linokuma (Japonia) 586

IN ULTIMA PROBĂ DE TIR
p; 7. Pukel (S.U.A.) 565 p; 6. No
hen (R.P. Bulgaria) 585 pi 9. Nia- 
zou (U.R.S.S.) 585 p: 10. I. Strbu 
(R.P. Romină) 585 p. N. Rotarii s-a 
clasat pe locul 24 cu un total de 
579 p.

Ech pa S.U.A. campioană olimpică 
la baschet

Reprezentativa U.R.S.S. a cișt'gal
medalia de argint

ROMA 10. — Aproape 15.000 de spec
tatori au asistat la ultimele partide de 
baschet desfășurate simbătă seara ia 
,,Palazzo dello Sport**.

In primul joc s-au îmilnit reprezen
tativele U.R.S.S. și Italiei, confruntare 
ce trebuia să decidă, în mare măsură, 
cîștigătoarele medaliilor de argint și de 
bronz. Baschetbaliștii sovietici au avut 
inițiativa în majoritatea timpului și da
torită excelentei comportări a lui Voi
nov, Zubkov și Minașvili au obținut o 
victorie meritată ' ’
(34-32).

Ultima partidă 
țiile Braziliei și 
spectaculos, reprezentativa S.U.A. a co- 
ținut victoria la scorul de 90-63 (50-21), 
cucerind astfel titlul de campioană 

. olimpică. Echipa Uniunii Sovietice a c- 
cupat locul doi (medalia de argint), cea 
a Braziliei locul III (medalia de bronz), 
iar Italia — revelația acestui turneu — 
s-a clasat pe locul IV. Iată acum cla
samentul definitiv al turneului pentru 
locurile 1—4 ;

S U.A.
U.R.S.S. 
Brazilia 
Italia

cu scorul de 78-70

a serii a opus forma- 
S.U.A. După un Joc

6
5
4
3

330 283:201
3 2 1 199:213
3 1 2 203:229 
303 226:268

CLASAMENTUL GENERAL î

. U, A. — campioană olimpică, 
U.R.S.S., 3. Brazilia, 4. Italia. 5. R.S. 

Cehoslovacă, 6. Iugoslavia, 7 R P. Po
lonă, 8. Uruguay, 9. R.P Ungară, 10. 
Franța, 11. Filipine, 12, Mexic, 13. Porto 
Rioo, 14. Spania, 15. Japonia, X6, R.g. 
Bulgaria.



Dinamo București și C. C. A. au realizat maximum de puncte
în primele două etape ale campionatului categoriei A la fotbal

CLASAMENTUL

4:0
10:3
6:3
4:2
4:3
3:3
4:5
3:4
3:5
3:7
2:3
2:4
3:6
0:3

STEAGUL ROȘU ȘI PETROLUL ȘI-AU ÎMPĂRȚIT PUNCTELE 1-1 (0-1)
2 2 0 0
2 2 0 0
2 110
2 110
2 10 1
2 0 2 0
2 10 1
2 10 1
2 10 1
2 10 1
2 0 11
2 0 11
2 0 0 2
2 0 0 2

Știința Timișoara
— C.S.M.S. Iași, Dinamo Bacău

4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1

0
0
Știința Cluj,

1. Dinamo București
2 c.C A
3—4. C.S.M.S. Iași

« 3—4. Petrolul Ploiești
5. U. T. Arad

f 6. Rapid București
7. Dinamo Bacău
8. Minerul Lupeni
9. Progresul București

10. Corvinul Hunedoara
11. Știința Timișoara
12. St. roșu Or. Stalin
13. Farul Constanța
14. Știința Cluj

Etapa viitoare (18 septembrie): I
Dinamo București — Progresul, U.T.A. ___ ___ __T_, _____ _____
— Minerul Lupeni, Rapid — C.C.A., Corvinul Hunedoara — St. roșu Or. 
Stalin, Farul Constanța — Petrolul Ploiești.

ORAȘUL STALIN 11 (prin telefon 
de la trimisul nostru). —

Rezultatul final: 1—1 (0—1) nu
reflectă raportul de forțe de pe teren, 
deoarece considerării că formația plo- 
ieșteană a jucat mai clar, m'ai legat 
(în special în repriza întîi) și a 
avut în repriza a doua — cînd au do
minat mai mult gazdele — scurte 
dar periculoase perioade de atac. Fot
baliștii din Orașul Stalin au jucat 
ca și pînă acum : mult prea indivi
dual, au abuzat de 
repriza întîi parcă 
să tragă la poartă.

In prima parte a
au avut-o oaspeții. Linia lor de îna
intare s-a mișcat foarte bine (cu

Tabarcea — greoi) și a

driblinguri și în 
le-a fost teamă

jocului inițiativa

ex-

Joc frumos și debut ieșean aplaudat in Giulești
Rapid-C.S.M.S. Iași 3-3 (2-2)

Noua promovată în categoria A — 
C.S.M.S. Iași a debutat cu succes în 
Capitală, cîștigînd simpatia amatori
lor de fotbal bucureșteni. care au um
plut pînă la refuz tribunele stadionu
lui Giulești și care au asistat la un 
meci frumos, de bun nivel tehnic. 
Practicînd un fotbal simplu și eficace, 
ieșenii au tost la un pas de victorie. 
Ei au condus cu 2-0 și apoi cu 3-2 
pentru ca să fie egalați abia în penul
timul minut de joc.

In prima repriză Rapid a dominat 
net. controlînd jacul de-a lungul celor 
45 de minute. Feroviarii au lost insă 
de două ori surprinși pe „picior gre
șit" în apărare și contraatacurile ful
gerătoare ale ieșenilor (mm- 4 șl î4) 
au tost fructificate de Unguroiu. Fe
roviarii nu s-au descurajat și, conti- 
nuînd să preseze, ei au egalat prin 
golurile lui Balint (min. 21 și 27). In 
această perioadă, oaspeții s-au apărat 
supranumeric. Rapid nu a reușit să-și 
fructifice superioritatea prin alte go
luri, deoarece liniei sale de atac i-a 
lipsit coordonatorul. Ion C. Ion e foar
te bun pe extremă, dar în centru nu 
și-a găsit tocul, remareîndu-se doar 
prin acțiuni individuale. In general 
însă, atacanții feroviari au acționat

urmată destatic, fiecare pasă a fost 
preluare, ceea ce a făcut ca ritmul să 
scadă în faza de finalizare, permițînd 
apărătorilor să intervină cu succes.

După pauză, asoectul jocului s-a 
schimbat. Atacanții feroviari — nepoți 
la punct cu pregătirea fizică — au

că în aplauze. C.S.M.S. a pierdut oca
zia să majoreze scorul în min. 75, 
cînd Unguroiu a ratat din apropiere. 
Iar cînd nimeni nu se aștepta, Rapid 
a egalat în penultimul minut de joc, 
prin Văcaru...

G. Nițescu (Sibiu) a condus satis-

cepția lui
fost permanent sprijinită de mijlocași, 
dintre care a excelat D. Munteanu, 
foarte util în atac și în apărare. De 
altfel, cu aportul lui (un pas lung 
peste linia de centru) s a marcat pri
mul punct. Badea a interceptat min
gea, a controlat-o și, profitînd de ezi
tarea lui Campo, a șutat în colțul 
opus, făcînd inutilă intervenția lui 
Cerneanu. După această fază (min. 
30) ploieștenii au mai avut un timp 
inițiativa, apoi finalul reprizei a apar
ținut echipei locale. Dar eforturile lui 
Seredai, Hașoti și Szigeti au fost izo
late. lipsite de sprijinul coechipierilor.

La reluare jocul s-a desfășurat sub 
semnul unei evidente superiorități a 
Steagului roșu. Dar, și acum fotba
liștii locali au continuat să joace 
ineficace. In min. 62 la un fault 
comis la aproximativ 25 metri de 
poarta Petrolului, David execută lovi
tura, Fusulan schimbă direcția mingii 
și Seredai,— aflat în interiorul ca

reului de 16 metri— a reluat sec, 
și a egalat. Pînă la sfîrșitul meciului, 
aspectul jocului a rămas același: o 
dominare sterilă a echipei gazdă și 
contraatacurile periculoase ale ploieș- 
țenilor, dintre care două (min. 86 
Zaharia a tras în bară și min. 90 
Chiriță a ratat de la 3 m) erau să 
se termine cu goluri.

Meciul a abundat în faulturi groso
lane (Cojocaru, Zbîrcea, Florea) și 
atitudini nesportive, de care s-au făcut 
vinovați foarte mulți dintre cei 22 
jucători. Arbitrul Ion
(București) a condus 
formații:

STEAGUL ROȘU:
Zbîrcea, Cojocaru, Bîrsan (Campo) — 
Campo (Bîrsan), Szigeti — Hașoti, 
Fusulan, Meszaros, Seredai, David.

PETROLUL: Sfetcu — Tendler,
Cepolschi, Florea — D. Munteanu, M. 
Marcel — Zaharia, Tabarcea, Dridea, 
Badea, Chiriță.

Gheorghiță 
următoarele

Cerneanu

C. ANTONESCU

dinamoviștilor bucureșteni

O victorie obținută 
in ultimul m'nut
DINAMO bacău—știința

TIMIȘOARA 3—2 (t—1)

BACAU 11 (prin telefon). — Dina- 
moviștii băcăoani au dat mari enusții 
celpr 9000 de spectatori căci au con
dus cu 1—0 și 2—1 doar cîte... 30 de 
secunde, pentru ca victoria să o rea
lizeze abia în ultimul minut de joc, 
cînd Lazăr a marcat la un corner 
executat de Publik. La golul lui Gram 
(marcat cu capul la un corner în min. 
32) Lereter a răspuns prompt, ega- 
lînd în același minut, pentru ca în 
min. 56 după ce Gross la e lovitură 
liberă de la 18 m a introdus mingea 
direct în plasă, Filip să egaleze din 
nou, imediat după ce mingea a fost 
repusă in ioc.

Deși dinamoviștii nu au arătat jocul 
lor obișnuit, victoria lor este meritată. 
Ei au avut inițiativa majoritatea tim
pului. beneficiind și de mai multe 
ocazii. Dar la fazele de poartă ei au 
greșit îngrămădind jocul pe tripletă 
și pasînd deseori inutil. Știința s-a 
apărat organizat, luptînd cu dîrzeme 
pentru un rezultat cît mai bun. Stu
denții au atacat curajos cu acțiuni 
simple și deosebit de spectaculoase, 
dar au dovedit ineficacitate în fața 
porții. Cele două goluri marcate de 
ei se datoresc unor greșeli de apă
rare. Trebuie să remarcăm că spre 
deosebire de partidele din trecut Dina
mo nu a mai făcut joc ermetic în 
apărare, mijlocașii acționînd mai mult 
spre centrul terenului. In acest com
partiment Stoica a jucat foarte slab.

Arbitrul Gh. Dulea (București) a 
condus satisfăcător următoarele for
mații :

DINAMO: Ghiță—Gross, LAZAR. 
C1NCU—VATAFU, Stoica—Drăgoi, 
Radulescu, GRAM, NEMEȘ. Publik.

ȘTIINȚA : Curcan—Codreanu, 
ban, NEACȘU—Hălmăgeanu, 
SE—Manolache, Iordăchescu,
LERETER, Gîrleanu.

GH. DALBAN și ILIE
corespondenți

& Ă

arăta 2—2. FazăBalint țutează sec din apropiere și tabela de marcaj w> 
din meciul Rapid—CS.M.S. Iași (3—3).

slăbit și atacurile lor au fost lipsite 
de vlagă. După ce C.S.M.S. a luat 
iarăși conducerea printr-un gol mar
cat — de asemenea din contraatac 
(Voica, min. 70) — oaspeții — bine 
îndrumați de antrenorul Unguroiu — 
au început să joace deschis. Din 2—3 
pase atacanții ieșeni ajungeau la 
poarta adversă și fără să mai „plim
be" mingea în apropierea careului, 
șutau din orice poziție. Acțiunile bine 
gîndite ale ieșenilor au orodus dese
ori panică în fața porții lui Dungii 

au făcut ca tribunele să izbucneas-

Foto : Gh. Dumitru
fost însă uneori indus 
tușieri și în special de

făcător; el a 
în eroare de 
Gh. Olteanu.

RAPID: Dimgu — Greavu, Motroc, 
Macri — BODO, 
BALINT, ION C. 
VACARU.

C.S.M.S.: Florea 
ȚOC, Dragomirescu 
DRESCU, DON - '
CHIOAIE, Voica, 
mien.

CLUJ II (prin telefon). Peste 20.000 
de spectatori au urmărit întîlnirea 
dintre formația locală Știința și Dina
mo București, încheiată cu victoria la 
limită a dinamoviștilor: 1—0 (0—0).

Echipa studerriească a rămas în 10 
jucători, încă din primul minut: la 
o acțiune pe aripa dreaptă a echipei 
locale, Ivansuc se ciocnește cu Panait, 
se accidentează și părăsește terenul. 
El va reintra după zece minute, dar 
ca simplu figurant. Cu toate acestea. 
Știința a avut în prima parte a jocului 
inițiativa, ratînd insă în nenumărate 
rînduri. In minutul 6, de pildă. Petru 
Emil îl deschide pe H. Moldovan 
care reia cu capul mingea în bară. 
Alte două bare sînt înregistrate în 
minutul 39: Mateianu și din nou H. 
Moldovan. Dinamoviștii au tras des
tul de puțin la poartă.

La reluare, oaspeții impun un ritm 
de joc foarte rapid. Ei practică un 
joc frumos, cu pase scurte, cu des
chideri spectaculoase pe extreme. 
Acest ritm impus de echipa oaspe i-a 
pus deseori în dificultate pe apărătorii 
Științei. Și jocul continuă în nota de 
dominare netă a echipei Dinamo. In 
minutul 72, oaspeții înscriu punctul 
victoriei: Mo?uț respinge în corner

corner este exe-un șut. Lovitura de 
cutată. La poarta Științei se produce 
învălmășeală și Varga reia în plasă 
(Moguț era complet mascat). La 3 
minute după această acțiune, Mateianu 
are o mare ocazie de a egala, dar 
ratează de la 5 m reluînd mingea peste 
poarta goală!.. Pînă la sfîrșitul înțîl- 
nirii nu mai este de semnalat nici o 
lază mai interesantă, jucătorii de la 
Dinamo păstrîtid în continuare iniția, 
tiva, încercînd să mărească scorul, 
dar fără rezultat. Apărarea Științei, 
în zi bună, a respins cu multă sigu
ranță, toate atacurile înaintașilor di- 
namoviști.

Arbitrul Alexandru Toth (Oradea) a 
condus bine.

ȘTIINȚA CLUJ: MOGUȚ - Kro- 
mely, GEORGESCU, Cîmpeanu — 
PETRU EMIL, POPESCU - Ivansuc, 
Sticiu, Mateianu, Constantin, H. Mot- 
dovan.

DINAMO BUCUREȘTI: UȚU — 
Popa, NUNWEILLER III, Panait — 
Vasile Alexandru, NUNWEILLER IV 
— Angliei, Varga ENE II, Tîrcov- 
nicu, EFTIMIE.

ALEXANDRU MOMETE 
coresp. regional

U. T. A. -
ARAD 11 (prin telefon). — După 

înfrîngerea suferită în prima etapă la 
București. U.TA. s-a reabilitat total 
în fața numeroșilor săi suporteri, fă- 
cînd o partidă bună în compania unei 
alte echipe bucureștene — Progresul. 
Textiliștii au avut majoritatea timpu
lui inițiativa, dominînd uneori destul 
de insistent- Scorul alb după 45 de 
minute se datorește faptului că Pro
gresul s-a apărat supranumeric, iar 
înaintașii echipei gazdă deși au avut 
ocazii numeroase, au ratat sau au tras 
în bară (Floruț min. 2 și Pop min. 
19). In toată repriza întîi, echipa 
bucureșțeană a avut o singură acțiune 
mai periculoasă terminrtă cu un șut 
în bară al lui Oaidă (min. 3).

La reluare, textiliștii dezlănțuie a- 
tacuri puternice și periculoase și după 
6 minute de toc deschid scorul prin 
Floruț, în urma unei acțiuni personale- 
In minutul 55 echipa gazdă are posi
bilitatea să majoreze scorul, dar Pop 
ezită și Mîndru blochează balonul. To
tuși, în min. 64 U.T.A. înscrie din nou- 
Czako este faultat în careu, dar ar
bitrul acordă..- lovitură de colț. Exe
cută Floruț și Pop înscrie; 2-0.^ După 
ce Czako are din nou ocazia să mar
cheze, dar lovitura sa executată cu capul 
întîlnește bara, în min. 66 Floruț, 
printr-un șut puternic de la 25 de 
metri îl obligă pe Mîndru să scoată 
mingea din nou din plasă. La scorul 
de 3-0, echipa arădeană joacă mai re
laxat, urmărind realizarea unui joc teh- 

IANCU nic, spectaculos. Nici Progresul nu 
insistă mai mult; doar Oaidă și Di-

Tur-
TANA-

Filip,

Koszka — Copil,
IQN, Georgesui,

— Scarlat, MO- 
i — ALEXAN- 
Dram, AVASILI- 

UNGUROIU, De-

AL. INOVAN

4-0 (0-0)!
nulescu au unele acțiuni personale- 
altfel, în min- 74 Dinulescu, singur 
Coman în față, trage în bară- Cu 
minut înaintea fluierului final Pîrcă- 
lab stabilește rezultatul final de 4-0.

U.T.A. : Coman-Sziics, Băcuț II, 
Neamțu-Capaș, Petschovski-Pîrcălab, 
Mețcaș, Pop, Floruț, Czako.

PROGRESUL : Mîndru-Smărănde- 
scu II, Caricaș, Soare-Ioniță, Știrbei- 
Oaidă, Smărăndescu I, Cruțiu, Dinu
lescu, Baboie-

Arbitrul Anton Galamboș (Baia 
Mare) a arbitrat cu scăpări.

ȘT. IACOB 
coresp.

De 
cu 
un

Un meci inegal:
Desigur că pe buletinele Pronosport 

numai cîțiva participanți, care renun
ță de obicei ia „calculele hîrtiei", de 
dragul surprizelor aducătoare de pre
mii mari, au indicat „2“ la meciul de 
ieri dintre C.C.A. și Corvinul Hune
doara. Dar, de la victoria în general 
scontată a echipei militare și pînă la 
meciul cu totul disproporționat la care 
am asistat pe stadionul „23 August" 
este o cale lungă, surprinzătoare, 
chiar ținînd seama de faptul că fotba
liștii din Hunedoara au activat pînă 
mai deunăzi în categoria B.

Oaspeții au făcut o figură extrem 
de modestă în partida de ieri. Cu o 
apărare nesigură, cu o linie de atac

Minerul Lupeni—Farul
LUPENI 11 (prin telefon). 5.000 de 

spectatori au asistat pe un timp fru
mos la o partidă plăcută prin dinamis
mul prezent în fiecare fază. Tînăra 
echipă a minerilor din Lupeni a luptat 
cu holărîre pentru fiecare balon. Ju
cătorii au manifestat o orientare justă, 
căutînd cel mai scurt drum spre poartă, 
fără dantelării inutile, fără pase de 
prisos. Acest lucru e cu atît mai meri
tuos cu cît în formația minerilor evo
luau trei jucători tineri proveniți din 
categorii inferioare : Mihailă, Cuc și 
Țurcan. Toți trei au justificat încre
derea acordată, mai ales Mihăilă, care 
l-a anihilat pe Olaru, și Țurcan, care 
a înscris două puncte. Minerul a meri
tat pe deplin victoria.

Primele minute aparțin oaspeților. 
Vasilescu are cîteva incursiuni peri
culoase, dar nefructificate. încet-încet, 
jocul se echilibrează. Localnicii pornesc 
la atac și în min. 25 în urma unei lo
vituri libere executată de Creiniceanu, 
Țurcan înscrie : 1—0. Farul începe 
joace mai atent, combină frumos 
cîmp, dar ratează mult. Ciosescu, 
laru. B ateii se mișcă greoi și ezită

C.C.A. — Corvinul
lentă, Corvinul Hunedoara — după

Constanța 3 1 (1-0)

SH 
în 
O- 
să

șuteze, permițînd apărării gazdelor să 
degajeze.

Repriza a doua are aceleași caracte
ristici. Iu min. 53, Ia o fază absolut 
similară celei din care s-a marcat pri
mul gol, Țurcan înscrie din nou, de 
data asta cu capul : 2—0. După acest 
gol, fotbaliștii de la Farul joacă mai 
legat, insistă mai mult și în min. 73 
Datcu marchează : 2—1. In a cela.și 
minut Nisipeanu fixează scorul final: 
3—1. In min. 77 Plev se accidentează 
și părăsește terenul. Jocul se încheie 
cu presiunea constănțenilor, care atacă 
dezlănțuit, dar fără rezultat.

Arbitrul M. Uruțescu (București) a 
arbitrat bine un joc corect.

MINERUL : Mihalaehe — Plev, 
COMAN, Dan — MIHAILA, Mihaly — 
Cuc, Szoke, Nisipeanu, ȚURCAN, 
CREINICEANU.

FARUL : Roman — Straton, Brînzei, 
Florescu — CORNEANU, BIBERE — 
Moroianu, Olaru, Ciosescu, Datcu, 
VASILESCU.

V. PăUNESOU 
I. CIORTEA 

corespondent

Hunedoara 7-1 (4-0)
lentă, Corvinul Hunedoara — după ce 
a ratat în prima parte a jocului două- 
trei ocazii, care ar fi putut să reducă 
diferența de scor și deci să facă me
ciul mai interesant, — a fost apoi 
complet depășită.

In lipsa unei lupte sportive care 
să-1 pasioneze, publicul a fost totuși, 
mulțumit că a văzut goluri multe. 
Autorii lor sînt, în ordine : Tătaru (în 
min. 3, 19 și 26), Cacoveanu (min. 
34), Raksi dintr-un unghi foarte greu 
(mi’n. 52), Cacoveanu (min. 60), Mi
hăilescu (min. 66) și Constantinescu 
pentru Corvinul (min. 73).

Nu are sens să facem remarcări în 
acest meci, în care fotbaliștii de la 
C.C.A., primind o replică foarte slabă,

au jucat toți în voie. Iar de la oas
peți nici nu se poate pune problema 
unor evidențieri. Ne-au decepționat.

Arbitrul, Stelian Mataiser (Craio
va) a condus neatent această partida 
care nu i-a dat nici cea mai mîeă 
bătaie de cap.

C.C.A.: Voinescu — Zavoda II, 
Apolzan, Staicu — Mihăilescu (Crișan), 
Bone (Mihăilescu) — Cacoveanu, 
Crișan (Bone), Alexandrescu, Raksi, 
Tătaru.

CORVINUL: Nebela — Niculescu 
II, Nacu, Coiciu — Pop, Molnar — 
Gavrilă, Constantinescu, Zapis, R, 
Tudor, Za nea.

JACK BERARIU
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