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Stadionul Republicii în sărbătoare

Intr-un decor feeric a avut loc festivitatea de închidere 
a Concursului cultural-sportiv al tineretului din Capitală

Echipele R. P. Romine (la femei) și Iugoslaviei (la bărbați) 
ciștigătoare ale Jocuriîor Balcanice de atletism

în incinta stadionului a pătruns coloana demonstranților. în sunetele fanfarei, tineri muncitori din intre prinde rile și insti 
tuțiile bucureștene trec prin fața tribunelor purlind stemele dragi ale partidului și patriei noastre.

Ora 18. Valuri de lumină inundă Sta
dionul Republicii. Prin intrarea centrală 
de la tribuna a doua pătrunde, sub ra
zele reflectoarelor, coloana demonstran
ților. 30.000 de spectatori salută pe re
prezentanții tineretului Capitalei care 
mai bine de 6 luni, pe stadioane și pe 
scenele orașului și-au dăruit forțele și 
talentul intr-un mănunchi de întreceri 
artistice și sportive.

Este festivitatea de închidere a Con
cursului cultural-sportiv al tineretului 
din București

Tinerii muncitori pășesc ferm, purtînd 
stemele dragi ale partidului și patriei 
o (re.
’' primele rîndurî, spectatorii zăresc
figurile, ce le-au devenit atît de cunos
cute, ale unora dintre sportivi care, lup- 
lînd pentru gloria sportului nostru nou, 
au cucerii la Roma laurii olimpici —

Dinamo București continuă 
să conducă în campionatul 

categoriei A la fotbal
rezultatele etapei

D. Pîrvulescu, 1. Dumitrescu, medaliații 
I. Cernea, I. Țăranu, Maria Vi col, Lcon 
Rotman.

Prin fața tribunelor trec formațiile 
cuTtiîral-artistice a zeci și zeci de între
prinderi și instituții din Capitală. Este 
o paradă a tinereții, o paradă a culori
lor, a neasemuitelor costume naționale 
cu care sînt înveșmîntați acei ce de atîtea 
ori au îneîntat pe tovarășii lor de mun-

Astâ-searâ, pe stadionul Repu
blicii. cele două școli sportive de 
elevi din Capitală vor prezenta, 
începind de la orele 18, mari an
sambluri de gimnastică, în cadrul 
serbării deschiderii noului an șco
lar.

că, înfățișîudu-le ca pricepere și talent 
comorile artei noastre.

La apariția sportivilor tribunele tren 
mătă de la ut» capăt la altul. Tineri să
nătoși, riguroși, aduc pe stadion suflu* 
pasionatelor întreceri Ia care au lua» 
startul în aceste luni.

...Cîteva clipe inctnla stadionului ră- 
mîtie goală. Apoi, pe covorul verde intens 
al terenului licăresc steluțe roșii. Gra
ție, prospețime, artă. Aplauzele nu mai 
contenesc...

In continuare, spectatorii privesc vră
jiți, dansul „umbreluțelor". E emoțio
nant și frumos.

Curînd, în mijlocul stadionului se în
cinge o horă uriâșă. Sînt cei peste 800 
de dansatori ai celor mai bune formații 
culturale din Capitală. Ei au dorit să 
contribuie din plin la reușita acestei săr
bători a tineretului.

Pe gazonul stadionului răsar ca din 
pămînt buchete, buchete de flori. Florile 
se resfiră, apoi se string din nou. Acum, 
un masiv mănunchi de margarete își 
pleacă corola tremurîndă, atinsă de ze
firul înserării, spre gingașa cupolă a 
macilor. Petalele unduiesc grațios... Sînt 
elevele celor două școli sportive de elevi 
din Capitală.

Terenul a devenit apoi un uriaș fundal, 
pe care 'elevii acelorași școli imită în- 
tr-o mișcare sincronică diferitele disci
pline sportive, lată efortul depus de hal
terofil, dinamismul unul ciclist, mișcarea 
atît de cunoscută a discobolului, elegan
ța aruncătorului de suliță și startul unui 
sprinter...

Reflectoarele se sting... Peste cîteva 
clipe, cînd se aprind din nou, pe verdele 
stadionului apare scris cu litere purpurii 
— corpurile demonstranților — un cu- 
vînt nespus de drag tuturor oamenilor 
cinstiți de pretutindeni : PACE !

OTTO BENKO
VALENTIN PAUNESGU

ATENA 25, (prin telefon de Ia trimi
sul nostru special).

întrecerile ediției jubiliare a Jocurilor 
Balcanice an continuat sîmbătă și s au 
încheiat duminici scara pe stadionul 
Panathinaikos, în mijlocul aceluiași in
teres general.

Clasamentele finale ale celei de a 
XlX-a ediții a Jocurilor Balcanice sînt 
următoarele :

Femei. 1. R. P. Romînă 94 p ; 2. Iu
goslavia 81 p; 3. Bulgaria 72 p; 4. 
Turcia 14 p.

Bărbați. 1. Iugoslavia 173 p ; 2. Gre
cia 123 p ; 3. R. P. Romînă 93 p; 4. 
Bulgaria 82 p ; 5. Turcia 29 p.

Iată o succintă relatare a probelor ul
timelor două zile.

ZIUA A ll-A

AL BIZIM SI-A APARAT 
CtJ SUCCES TITLUL

Alexandru Bizim a obținut la Atena 
cei 74 metri care, ctt trei săptămîni 
înainte i-ar fi adus calificarea în con
cursul olimpic de pe Stadio dei Cen- 
tomila. In revenire de formă, repre
zentantul nostru a avut 3 aruncări 
peste 72 metri, depășindu-1 din a treia 
încercare pe bulgarul Pavlov care des
chisese întrecerea cu 73,70 m. In acest 
fel, Bizim a cucerit pentru a treia 
oară titlul de campion balcanic. Sur
priza probei a constituit-o rezultatul 
submediocru al unuia din favoriți, 
grecul Anifantakis.

1. Alexandru Bizim (R) 74,12 m — 
campion balcanic; 2. Pavlov (B)
73,70 m; 3. Milletici (I) 71,40 m; 4. 
Gh. Popescu (R) 71,02 m; 5. Dicev 
(B) 69,90 m; 6. Vuiacici (1) 69,75 m; 
7. Anifantakis (G) 66,77 m.

MANGLARAS CONFIRMA

8u un an In urmă, la J.B. de Ia 
București, victoria lui Manglaras era 
socotită o mare surpriză. De atunci 
însă atletul grec a făcut progrese im
portante, astfel că înaintea întrecerii de 
pe stadionul Panathinaikos pornea fa
vorit. El a cîștigat de o manieră ca
tegorică (primele 3 sărituri au. măsu
rat : 7,52 — 7,51 — 7,61 m) oferind 
compatrfoțîlor săi ți satisfacția unui 
valoros record balcanfc. Un toc bun 
a obținut reprezentantul nostru Rudolf

In cursa de b zile

Motocicliștii noștri M. Dăaescn, Șt. lancovici și L Szabo 
au obținut medalii de aur

BAD AUSSEE 25 (prin telefon). — 
Sîmbălă a luat sfîrșit cursa internațio
nală de regularitate și rezistență care 
timp de 6 zile a străbătut multe orașe și 
sate ale Austriei. In ultimele trei etape, 
concurenții an avut de înfruntat aspri
mea vremii și dificultățile deosebite ale 
traseului, ceea ce le-a cerut eforturi 
mari.

O comportare remarcabilă aa avut în 
această grea întrecere motociclistă aler
gătorii romîni. Mihai Dănescu, Ștefan 
Iancovici și Ludovic Szabo au reușit să 
obțină trei medalii de aur, confirmlnd 
încă o dată valoarea motocicli smului din 
țara noastră. Alți trei concurenți ro
mîni (Barbu Predescu, Mihai Pop și 
Vasile Szabo) au cucerit medalii de ar
gint. Semnificativ este și faptul că cei 
trei alergători care au obținut medalii 

Licker, dar după multe emoții. El a 
depășit de 3 ori și abia din ultima 
încercare a reușit acel 7,29 m care l-a 
adus de pe locul 6 pe locul 3. Sorin 
Ioan a obținut 7,14 m din a 2-a sări
tură, și, din păcate... doar atît.

I. Manglaras (G) 7,61 m — cam
pion balcanic, record balcanic; 2. Miler 
(-1) 7,37 m; 3. R. Licker (R) 7,29 nf,
4. Ledici (I) 7,28 m; 5. Kazantzidis 
(G) 7,19 m; 6. S. loin (R) 7,14 m; 
7. Tonev (B) 6,91 m; 8. urtsa! (T) 
6,73 m; 9. Onur (T) 6,53 m,

A PATRA VICTORIE BALCANICA 
A ANEI COMAN

Titlul balcanic Ia aruncarea greutății 
femei, cucerit cu trei ani în urmă pe 
același stadion Panathinaikos, la prima 
ediție a .1. B. feminine, a încăput pe 
tnîini bune. La Sofia, în 1958, la Bucu
rești, in 1959 și din nou la Atena în 
I960 Ana Coman s-a dovedit cea mai 
bună aruncătoare din Balcani. Dacă și 
de data aceasta locul 1 n-a pus pro
bleme, în schimb lupta pentru celelalte 
medalii a fost extrem de disputată, 
așa după cum rezultă din clasament:

1. Ana Coman (R) 15,15 rn —
campioană balcanică; 2. Asenova (B) 
14,70 m; 3. Saramovici (B) 14,67 m;
4. Usenik (1) 14,66 ml 5. Radosla-
vevici (1) 13,45 m; 6. Erika Scherer 
(R) 13,42 in.

O SPERANȚA A ATLETISMULUI 
BULGAR: DIANA IORGOVA

In persoana Dianel lorgovă atle
tismul bulgar are o autentică spe
ranță. Anul trecut la J. B. de la 
București, — I vîrsta de 16 ani — 
ea debuta în b .receriie internaționale 
iar acum, la Atena, a cîștigat cu 
multă siguranță proba de săritură în 
lungime. Maria Pândele a reușit din 
prima săritură 5,76 m și ou toate 
eforturile făcute n-a putut s-o întrea
că pe eleva din Sofia.

1. Diana Iorgova (B) 5,88 m — 
campioană balcanică, record balcanic, 
record bulgar; 2. Maria Pândele (R) 
5,76 m; 3. Kușet (I) 5,67 m; 4. Sanda

ROMEO VILARA
I

(Continuare In pag. a 4-a)

de argint an avui un număr infim de 
puncte penalizare (de ex. Vasile Szabo 
a primit 1 punct penalizare) ceea ce 
ilustrează convingător valoarea lor. înal
ta măiestrie a rnotocicliștilor noștri este 
demonstrată printre altele și de faptul 
eă Mihai Pop s-a clasat pe locui III din 
54 dc concurenți de valoare mondială, 
care au luat startul la clasa 125 cmc 
în circuitul de viteză ce a avut loc în 
ultima zi de concurs. El a obținut • me
die de 105 km/h.

Dintre alergătorii străini presenti la 
cursa de 6 zile, concurenții cehoslovaci 
s-au prezentat ca întotdeauna la înăl
țime. In clasamentul dotat cu „Trofeul 
națiunilor** motocicliștii din K. S. Ce
hoslovacă au ocupat de altfel primul loc, 
obținînd 11.811 p. auxiliare și doar ma 
punct penalizare.

Steagul roșu — Rapid 2—0 (0—0)
Petrolul — Corvinul 1 — 1 (0—1)
Dinamo Buc — Știința Timișoara 

3—2 (0-1)
G.S.M.S. — C.C.A 0-1 (0-0)
Farul - U.T.A, I —I (1 — 1)
Știința Cluj — Dinamo Bacău 4—2 

(1-2)

Un mare succes al cicliștilor noștri

CLASAMENT

1. Dinamo Buc 4310 3: 3 7
2. C.C.A. 4 3 0 1 13: 6 6
3. U.T.A. 4 2 11 8: 4 5
4. Petrolul 4 13 0 7: 5 5
5. Progresul 4 2 11 8: 8 5
6. Corvinul 4 2 11 6: 8 5
7. Știința Cluj 4 2 0 2 7: 6 4
8. Dinamo Bacău 4 2 0 2 10: 9 4
9. Rapid 4 12 1 6: 7 4

10. C.S.M.S. 4 112 6: 7 3
11. Steagul roșu 4 112 4:63
12. Farul 4 0 2 2 6: 9 2
13. Minerul 4 10 3 5:12 2
14. Știința Timișoara 4 0 13 5: 9 I

ETAPA VIITOARE

Walter Ziegler și R.P.Romînă-tineret cîștigători 
ai „Turului ciclist al R.P. Romîne", ediția 1960

U *49,015KMMEDIEORARĂ IN ETAPA A Xll-a! eH. SCHEIBNER (R.D.G.) Șll 
I’ ION COSMA (R.P.R. I) AU CÎȘTIGAT ULTIMELE DOUA ETAPE ALE COMPETIȚIEI.j

Minerul — Dinamo București, Ra
pid — Farul, U.T.A. — Știința Cluj, 
Știința Timișoara — Progresul, 
G.G.A — Steagul roșu, Dinamo Ba
cău — Corvinul, C.S.M.S. Iași — Pe
trolul.

Ieri s-a încheiat pe stadionul Re
publicii din Capitală ultima etapă a 
„Turul ciclist al R. P. Romffie", edi
ția 1960. Ion Cosma — ciclistul care 
a obținut anul acesta performanțe ex
cepționale în numeroase întreceri de 
amploare — a intrat primul pe stadion 
și cu un sprint irezistibil a cîștigat 
detașat ultima etapă. Et a concretizat 
astfel superioritatea evidentă a rutie
rilor noștri în cea mai frumoasă cursă 
desfășurată vreodată pe șoselele țării 
noastre. Cicliștii romîni au cucerit 
victoria — individual și pe echipe — 
într-o întrecere dificilă, în care au 
avut de înfruntat adversari de o ri
dicată valoare. Victoria lor se adaugă 
la celelalte performanțe frumoase 
realizate anul acesta și — împreună — 
marchează progreșul sportului cu pe
dale din țara noastră.

tineret Walter Ziegler, 
Silviu Duță, Ion Stoica, 
Ion Braharu și Nicolae Ni- 
culescu au primit cunu
nile de învingători, răs
plată binemeritată a efor
turilor susținute pe care 
le-au depus de-a lungul 
celor 13 etape. Echipa 
R. D. Germane — clasată 
pe locui II ~ în care au 
excelat tinărul Lothar 
Hiihne și experimentatul 
Jorg Grunzig precum și 
formația R.P.R. I (care

Walter Ziegler a realizat o excelentă 
performanță obținînd locul I în această 
mare întrecere ciolistă internațională. 
El a fost tot timpul printre fruntașii 
și animatorii cursei, și-a dovedit pre
gătirea cu ocazia etapei contra-crono- 
inetrului, a arătat o voință-și o dîr- 
zenie demnă de admirat și — în 
final — a ieșit pe merit învingător. 
Jorg Grunzig (R.D.G.) este un aler
gător bine pregătit, cu mari perspec
tive. Clasat pe locul II, el a fost un 
permanent „pericol" pentru purtătorul 
„tricoului galben". Silviu Duțâ este al 
doilea component al echipei noastre 
de tineret care s-a clasat în primele 
trei locuri, dovedind prin aceasta că 
formația sa a avut o valoare ridicată.

O frumoasă victorie a fost reali
zată în „Turul ciclist al R. P. Romîne",
ediția 1960 -și de formația noastră dc (Cotjiinuarc in pag a 2-a}

Primii trei clasați în clasamentul general al .1 uruliti 
ciclist al R. P. Romîne*. ediția 19R0, Walter '/.tegler 
(locul I), Jorg Grunzig (locvi Il> p 'tilmu Duț4

Iîl), sini adamați de țrublie.

HRISTACHE NAUM



= igicEEcrai =
Rapid a cîștigat competiția
internațională din Capitală

Competiția internațională de bas
chet organizată de C.C.A. în sala 
Giulețti s-a bucurat de un frumos 
succes. Sîmbătă, Rapid și Dinamo 
au oferit o partidă pasionantă, în
cheiată cu victoria rapidiștilor cu 
scorul de 50—48 (25—18), iar Vor
wârts a dispus de Progresul cu 
54—43 (28—20), astfel că pentru
finală s-au calificat formațiile Rapid 
și Vorwârts.

întrecerea, desfășurată duminică 
dimineață, a oferit un spectacol ex
celent și a ținut trează atenția publi
cului pînă în ultima secundă. Rapi- 
diștii au început meciul foarte slab 
(ca și în partida de sîmbătă, cu Di
namo) și s-au văzut la un moment 
dat conduși cu 35—18 (minutul 19). 
In această perioadă, Flau de la Vor
wârts s-a comportat excelent, fiind 
un atacant deosebit de eficace (a în
scris 22 de puncte).

După pauză, bucureștenii remontea
ză puternic, ajungînd ca în minutul 
29 să egaleze : 40—40. De aci ei iau 
conducerea pe care nu o mai cedea
ză pînă la fluierul final al arbitrilor, 
victoria revenindu-le cu scorul de 
58—55 (22—35). Astfel, Rapid Bucu
rești s-a clasat pe primul loc. urma
tă de Vorwârts Berlin, Dinamo Bucu
rești și Progresul București (pentru 
locurile 3—4 : Dinamo—Progresul 
80—62).

In partida decisivă punctele au fost 
înscrise de : Costescu 15, Cr. Popes
cu 11, Tursugian 3, I. Dinescu 7, 
B. Popescu 5, Ganea 13, Predulea 
2, Stănescu 1, Flurescu 1, pentru Ra
pid și de: Wiesel 9, Flau 32, Pleitz 
6, Thieme 5, Weise 3, pentru Vor
wârts.

Campionatele republicane
IN ÎNTRECEREA FEMININĂ UN 
NOU LIDER: ȘTIINȚA TIMIȘOARA

RAPID BUCUREȘTI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 4—4 (3-3)- Jo; 
cui a deziluzionat. Ambele formații 
au comis nenumărate greșeli datorită, 
în special, nervozității cu care au ju
cat. Aceasta o dovedește și faptul că 
din cele 6 aruncări de la 7 metri a- 
cordate de arbitrul întîlnirii (Dinescu- 
Buc). numai două au fost transfor- 
mate-

Pentru Progresul au înscris Victo
ria Dumitrescu (2), Marina Jipa și 
Antoneta Vasile, iar pentru Rapid —■ 
Maria Brînzei (2), Constanta Dumi
trescu și Ana Starck.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — C.S.O. 
10—2 (6—1). Meci fără istoric. Bucu- 
reștencele au dominat, de la un capăt 
la celălalt ai partidei, cîștigînd la 
scor.

RECORD MEDIAȘ — TRACTO
RUL OR- STALIN 3—8 11 — 5). Joc 
terminat cu o mare surpriză în care 
echipa gazdă a fost de nerecunoscut.

(D. VINTILÂ — coresp.)
Alte rezultate: Știința Tim. — 

C.S.S. Banatul Tim. 7—2 (4—1).
C.S. Mureșul — C.S.M- Sibiu 10—6 
(4—41
DINAMO BUCUREȘTI (SERIA 1) 
Șl DINAMO ORAȘUL STALIN (SE
RIA A II-A) CONTINUĂ SĂ CONDU
CĂ IN CAMPIONATUL MASCULIN 

SERIA I
RAPID BUCUREȘTI — C.S .M S. 

IAȘI 23-14 (11—5) Cu o echipă 
mai tehnică. Rapidul a cîștigat clar. 
Ieșenii au avut o apărare penetrabilă. 
iar în atac nu s-au bazat decît pe 
Țipu.

CC.A. — PETROLUL TELEAJEN 
19—12 (7—8). Deși au fost conduși 
la pauză, militarii, bine conduși de 
Thelman și-au depășit adversarii în 
parlea a doua a jocului, cîștigînd 
fără emoții.

ȘTIINȚA GALAȚI 
BUCUREȘTI 12-23 
spectaculos terminat cu victoria 
scor a liderului (A. „.
coresp ) •

Ălte rezultate: Dinamo Bacău 
Știința Buc. 15 — 12 (10—6) 
a ll-a: Dinamo Or. Stalin — 
Tig. Mureș 18—12 (12—4); 
Craiova — Tehnometal Tim. 
(8—0): Știința Timișoara — 
Sibiu 29—14 (17-6).

I Seria 
Dinamo 
Știința 
18-18 
Voința

C.C.A. ȘI CHIMIA FĂGĂRAȘ 
ÎNVINGĂ!OARE LA SCOR

C.C A. — VOINȚA SIGHIȘOARA 
25—II (12—4). Scorul reflectă des
tul de just situația de pe teren. Ata
cul militar a oferit faze de mare 
spectacol și a bombardat continuu 
poarta sighișorenilor- Evoluția de ieri 
a C.CrA.-ului a lăsat să se întrevadă 
frumoasele posibilități ale acestei e- 
chipe în care, fiecare jucător, chiar 
și cei tineri promovați cu curaj în 
prima formație de către prof. loan 
Kunst (Knapp, Belcic) acționează ca 
o rotiță a unui mecanism bine pus la 
punct.

Oaspeții, cu o apărare ușor de de
pășit și un atac care a jucat fără 
nici un orizont, nu au opus o rezis
tență prea mare.

VOINȚA SIBIU — C.S.M- REȘIȚA 
16—10 (6—3). Victorie meritată a 
sibienilor care au avut un atac mai 
eficace. (C. Pitaru — V. Vlădoianu, 
— coresp.)

TEXTILA CISNADIE — VICTORIA 
JIMBOLIA 9—9 (5—4). Meci foarte 
disputat, terminat cu un just rezultat 
de egalitate. Gazdele au egalat în 
ultimul minut. (I. lonescu — coresp.)

CHIMIA FAG.ARAȘ — DINAMO 
OR. STALIN 19—6 (11—2). Camnio- 
nii.au avut meciul la discrete. Oas
peții s-au apărat foarte slab. (C. Dia- 
conescu — coresp.)

— DINAMO 
(7—10). Joc 

’ ' i la 
Schenkman —

Știința București a învins C.S.Oradea cu 4-3!
Duminica dimineață s-a produs a 

ștrandul Tineretului din Capitală cea 
mai mare surpriză de pînă acum a 
campionatului republican de polo pe 
apă' Știința București a întrecut e- 
chipa C.S. Oradea cu 4—3 (2—!)■ 
Luptînd din toate puterile, dovedind 
o viteză mai mare și avînd în Chir- 
văsuță un excelent realizator, stu
denții bucureșteni au obținut o victo
rie de prestigiu, de mare importanță 
în stabilirea clasamentului final, po- 
loiștii de la C-S. Oradea au făcut un 
meci confuz și în repriza I, văzînd 
că nu le „merge" jocul au recurs 
la acțiuni brutale, cărora din păcate 
studenții le-au răspuns După pauză, 
datorită intervenției arbitrului N. Ni- 
colaescu. concurenții ambelor forma
ții au jucat corect-

Scorul a fost deschis de Chirvăsu- 
ță, dar Muth a egalat. Apoi scorul a

evoluat astfel: 2—1 pentru Știința ta 
înscris Chirvăsuță). 3—1 (Chirvăsn- 
ță), 3—2 (Oanță), 4—-2 (Chirvăsuță), 
4—3 (Oanță).

In celelalte meciuri ale etapei s-au 
înregistrat următoarele rezultate:

DINAMO BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 21—2 (9—1)- Au mar 
cat; Zahan 5, Kroner 5, Culineac 2, 
Bădiță 3, Popescu 4. Cociuban 2 pen
tru Dinamo, Dumitrescu 2 pentru 
Știința.

PROGRESUL - C.C.A. 6—2 (3-0). 
Au înscris: Mărculescu 2, lonescu. 
Miu, Ștefan și Medianu pentru Pro
gresul; Crișan și Neacșu pentru 
C C. A-

ȘTIINȚA CLUJ — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 8—4 (3—2). Au înscris: 
Daroczi 4, Szabo 3, Bîrsan pentru 
Știința, Simion 2, Fleșeriu și Csiszer 
pentru Mureșul. (Șt. Tămaș, coresp.)

Favoriții învingători pe toată linia 
In prima etapă a returului

această prima etapă a returului a- 
rugbi a fost îndrep-

I» 
tenția amatorilor de 
tata către partidele din Capitală, în care 
evoluau 8 din cele 12 formații ale pri
mei categorii. Vizionînd cele patru par
tide din București, am constatat eu sa
tisfacție că — în general — echipele 
noastre își însușesc intr-o măsură din 
ce în ce mai mare o concepție modernă 
de joc, în care latura spectaculară pri
mează.

Sub acest aspect se cuvine să subli
niem în primul rînd partida dintre C.C.A. 
și Știința București, care s-a situat la 
un bun nivel tehnic. Echipa militară, o 
formație matură (atigajată direct în 
lupta pentru titlu) a fost ieri surprinsă 
de replica deosebit de viguroasă și in
teligentă pe care i-a dat-o tînărul „15” 
al studenților bucureștcni. 
prin jocul prestat de înaintași 
păți ca orieînd) și inteligentă 
am asistat la acțiuni în care 
șural o întreagă gamă de scheme tacti
ce. Așa se explică că timp de peste 60 
minute studenții au dominat și lăsau 
impresia că vor remonta handicapul ce
lor 5 puncte, marcate de lonescu în pri
mele minute — după părerea noastră 
<lintr-un ofsaid. Roibu reușește în re
priza secundă o lovitură de pedeapsă, 
reducînd din scor : 5—3, pentru ca apoi 
în min. 75 — Intr-un moment psihologic 
determinant — tot el să trimită balo
nul în bara transversală I Demoralizați 
de acest insucces, studenții au un mo
ment de cădere, Nanu Radu și Peneiu 
profită imediat și marchează două în-

Viguroasă 
(mai gru- 
pentru că 
s-a desfă-

cercări. $>i astfel — fără a scădea <lin
meritele militarilor care au jucat ieri
bine — Știința părăsește terenul în
vinsă la c» diferență anormală față de
aspectul jocului.

Echipa campioană C.F.R. Grivița Ho-
șie a învins cu multă siguranță o for
mație (Progresul) care a evoluat din nou 
sub așteptări. Feroviarii au prezentat o 
echipă echilibrată în toate compartimen
tele, în ciuda absenței mijlocașului Cos- 
tel Stănescu.

Știința Cluj, deși fără jocuri de 
ficare 
portul 
tloș, a 
vărata
Ies în
care totuși a luptat din răsputeri pen
tru o comportare meritorie.

Dinamoviștii au cîștigat după un joc 
frumos, mult mai greu dccît era <le aș
teptat, în fața tinerei echipe a Construc
torului (9—3) Și aceasta mai ales da
torită lipsei de experiență a adversaru
lui.

veri- 
în acest sezon, și lipsită dc »• 
principalului ei realizator. Cor- 
evoluat destul de aproape de ade- 
ei valoare, întrecînd clar (mai a- 
finalul partidei) echipa Metalului,

D. CALLIMACHI
AL. C.ARNABEL

coresp.

Rezultate tehnice (etapa a 12-a) : Di- 
namo-Constructorul 9—3 (3—3), C.F.K. 
Grivița Roșie-Progresul 16—3 (6—0), 
C.C.A.-Știința Buc. 15—3 (5—0). Me- 
talul-Știința Cluj 3—14 (0—3). Petro
lul Ploiești-C.S.M.S. Iași 0—6 (0—3), 
Știința Timișoara-Știința Petroșani 12—8 
(9-0).

Walter Ziegler și R. P. Romînâ tineret ciștigători 
„Turului ciclist al R. P. Romine"\ ediția 1960CLI
(Urmare din pag 1)

a dovedit un deosebit spirit Je echipă) 
au urcat podiumul învingătorilor fiind 
într-adevăr, alături de echipa învin
gătoare, cele mai bune formații ale 
competiției. Felicitări merită și Ervant 
Norhadian (antrenorul echipei învin
gătoare și al lui W. Ziegler), Kurt 
Adamek (antrenorul formației R. D. 
Germane) și Nicolae Voicu (antrenorul 
reprezentativei R. P. Romîne).
HANS SCHEIBNER ÎNVINGĂTOR 

LA FOCȘANI...
De la Bacău la Focșani s-a des

fășurat sîmbătă etapa a XH-a a com
petiției. Ceea ce a caracterizat dis
puta a fost viteza cu care s-a rulat. 
De-a lungul celor 101 km ai întrecerii 
s-a alergat de multe ori cu aproape 
60 km/h (!!!) și în final s-a obținut o 
medie orară excelentă : 49,015 krn 1
Este adevărat că vîntul (care a bătut 
din spate) i-a ajutat pe alergători, dar 
chiar și în aceste condiții perfor
manța este uimitoare. Acțiunea prin
cipală a etapei s-a petrecut înainte

Concursul Cultural - sportiv al tineretului din Capitală
ULTIMELE ÎNTRECERI SPORTIVE

Sîmbătă, pe stadionul Tineretului din 
Capitală, în orele Urzii ale dună-amiezii, 
au luat sfîrșit întrecerile din cadrul fina
lei Concursului cultural-sportiv al tine
retului din București.

In cadrul finalei de handbal feminin 
în 11, textilistclc de la F.B.B., campioa
ne ale raionului 23 August, au întâlnit 
echipa Școlii tehnice sanitare (raion I.V. 
Stalin). Meciul a luat sfîrșit cu scorul 
de 3—2 pentru elevele Școlii tehnice sa
nitare, care cuceresc astfel titlul dc cam
pioane.

M.I.B.C. (Baza), raion T. Vladimi- 
rcscu, a dominat în întreg meciul de 
handbal în 7 și a reușit să întreacă c- 
chipa Granitul (raion 23 August) cu 
scorul dc 8—4 (4—2), astfel muncitoa
rele de la M.I.B.C. devin campioane Ia 
handbal în 7. Întâlnirea <lc fotbal, con
tând pentru obținerea primului Ioc, a dat 
loc la o dispută dinamică. Elevii școlii 
metalurgice (raion 23 August) au în
vins cu 2—1 (2—1) în meciul cti fotba
liștii de la' Proiectantul (raion Stalin).

Campioana Concursului cultural-spor
tiv al orașului București la volei mascu
lin a devenit echipa Artă-Cinemalografie 
(raion I. V. Stalin) care a învins eu 
2—f> (15—12, 15—5) echipa Electrofar 
(raion Grivița Roșie). Am remarcat pen
tru jocul prestat pc teren cît și pentru 
cunoștințele tehnice, pe Ion Angliei. A- 
Jexandru Marin și Kiarnil Kiamil (Artă-

Membrii ai formațiilor cultural-artistice salută 'publicul care-i ovaționează

Cinematografie) iar de la învinși pe 
Costel Niculescu. întrecerea finală de 
volei feminin a fost cîștigată de textilis- 
tele de la Mătasea Dudești (raion T. Via- 
dimirescu) care au învins cu 2—-0 (15—- 
2, 15—1) pe sportivele dc la Elcctrobo- 
binaj (raion 1 Mai).

La atletism au fost desemnați urmă
torii campioni : înălțime fete : Violeta 
Scgărccanu (raion T. Vladimirescu), 501) 
m plat senioare: L. Frunză (raion Gr. 
Roșie) ; 100 m senioare ; Constanța

Stan (raion T. Vladimirescu). 80 m ju
nioare : Ștefania Nemeti (raion T. V'a- 
dimirescu). Greutate senioare : Rodiea 
Frățeseu (raion T. Vlarimirescu). 1000 
ni juniori : M. Ncgrilă (raion N. Băl- 
cescu), 1000 m seniori : V. Vale (raion 
Gh. Gheorgbiu-Dej). 100 m juniori : I. 
Sileanovici (raion T. Vladimirescu), 100 
m seniori : R. Chișcanu (raion 1 Mai). 
Greutate juniori : Victor Icchiț (raion 
Gr. Roșie), Greutate seniori : C. Teo- 
dotescu (raion 23 August).

de Adjud, cînd din plutonul masiv 
au evadat alergătorii Silviu Duță (care 
lupta pentru a-1 depăși în clasamentul 
general pe Grunzig), Ion Cosma, Con
stantin Baciu și Hans Scheibner. Pen
tru clasamentul pe echipe această eva
dare nu avea importanță deoarece l.i 
ea participau reprezentanți ai primelor 
trei formații. Doar echipa clubului Vic
toria a .profitat' de această acțiune 
și prin C. Baciu a reușit frumoasa 
performanță de a depăși reprezenta
tiva R. P. Ungare. Cei patru fugari 
au la Mărășești un avans de 50 sec. 
Se apropie sosirea și cicliștii se pre
gătesc pentru sprintul final. Ion Cosma 
îl lansează pe Silviu Duță și acesta 
pornește ca un bolid spre stadion. 
Intrarea este însă dificilă și tînărul ci
clist derapează. Căzînd, el pierde ire
parabil șansa de a mai partjcipa la 
sprint. Ion Cosma nu mai poate re
monta. nici el poziția pierdută prin 
lansarea colegului mai tînăr și astfel 
Hans Scheibner — un sprinter destul 
de tenace de altfel — trece primul 
linia de sosire. Clasamentul individual 
a! etapei: 1. H. Scheibner (R.D.G.) 
2h. 03:36, 2. Ion Cosma (R.P.R. 1)
— același timp, 3. C. Baciu (Victoria)
— 2h. 03:44. 4. Șt. Poreceanu (Vic
toria) 2h. 03:50, 5. Theo Nijs (Belgia) 
2h. 03:52. în clasamentul general pri
mul loc a rămas in posesia lui Walter 
Ziegler, iar în cel pe echipe R. P. 
Romînă — tineret conduce cu avans.
...Șl ION COSMA LA BUCUREȘTI

Etapa a XlII-a, Focșani — Ploiești
— București, a fost cea mai lungă
din cele- 13 ale competiției : 206 km. 
Cu toate acestea media orară realizată 
este foarte bună, întrecînd toate per
formanțele realizate pe această rută : 
39,573 km. întrecerea n-a avut o des
fășurare prea animată. Se părea că 
toată lumea este mulțumită de con
figurația clasamentelor. Doar apro
pierea sprinturilor anima oarecum plu
tonul. Ritmul de rulaj (mărturie este 
media orară) nu era totuși lent. Apro
pierea Capitalei este întîmpinată cu 
tentative de desprindere din pluton, 
încearcă Hohne, Gh. Radulescu, W. 
Ziegler, Grunzig ș.a. dar plutonul ani
hilează totul. La Băneasa o busculadă 
angrenează cîțiva ^tergători. Tînărul 
Hohne sparge la fîrtftna Miorița, dar 
repară și reușește (cu toată alura ra
pidă în care se rula) să prindă plu
tonul. Pe străzi — unde alergătorii 
sînt întîmpinați de mii și mii de spec
tatori — tentativele continuă. Nu se 
realizează însă nimic și la sprintul 
final se prezintă un pluton compact. 
Ion Cosma atacă decis și cu toate că 
este talonat de Hohne, realizează o 
splendidă victorie. Clasament • 1. Ion 
Cosma 5h. 12:20; 2. L. Hohne 5h.
12:22; 3. Ion Stoica; 4. R. HeuveU

mans ; 5. S. Ariton; 6. C. Baciu ; 7. 
Victor van Schil ; 8. B. Eckblom; 
9. Theo Nijs; 10. J. Grunzig (și încă 
44 alergători) — toți în același timp.

CLASAMENTE GENERALE
Individual: 1. WALTER ZIEGLER 

(R. P. ROMINA - tineret) — cîs- 
tigător al „Turului ciclist al R. P. 
Romine", ediția I960 — 4lh. 04:01;
2. Jorg Grunzig (R. D. Germană)
41h. 05:16; 3. Silviu Duță (R. P. Ro
mînă — tineret) 41h. 08:24; 4. Lothar 
Holme (R. D. Germană) 41h. 08:49; 
5. Ludovic Zanoni (R. P. Romină I) 
4lh. 08:58; 6. Ion Cosma (r p,
Romînă I) 41h 09:16; 7. fc'.A. îru
Munteanu (Victoria) 4lli. 0926; 8.
Victor van Schil (Belgia) 4lli. 09:56; 
9. Rene Hetivclmans (Belgia) 411c 
10:32; 10. Aurel Șelarii (R. P. Ro-
mînă I) 4111. 10:54; il. Theo Nijs
(Belgia) 41 h. 11:15; 12. Bengt Eckblom 
(Suedia) 4111. 11:47; 13. Ludovic A- 
ranyi (R. P. Ungara) 41h. 12:22; 14. 
Hans Scheibner (R. D. Ge-mană) 41li. 
12:47; 15 Constantin Dumitru (C.P.B.) 
41h. 13:18.

Echipe: I. R. P. ROMINA — ti
neret, cîștigătoare a „Turului cichst 
al R. P Romîne", ediția 1960, 123h. 
18:10; 2. R. D. Germană 123h 22-24Z
3. R. P. Romină I 123h. 23:04; 4. 
Belgia I23h. 28:38; 5. CI. sp. Victoria 
I23h. 37:38; 6. R. P. Ungară 123h.

•39:35; 7. C.C.A. 123h. 58:40; 8. Vo
ința I 12411. 52:50: 9. C.P.B. 125b. 
02:18; 10. Voința II 12’ll. 17:33; II. 
Olimpia Orașul Stalin 12511. 57:55; 12. 
R. P. F. Iugoslavia 126h. 2I:C2.

Tema Constantin și-a luat revanșa
asupra Iui Andrei Olteanu

Reuniunea de sîmbătă seara, in ca" 
drul căreia au evoluat boxerii de la 
cluburile Dinamo și Metalul, fără să 
se ridice la un nivel tehnic deosebit, 
a plăcut totuși datorită dîrzeniei cu 
care au luptat toți pugiliștii. Dinamo
viștii au cîștigat intîinirea cu 11-7- 
REZULTATE TEHNICE: Gh. Anghel 
(D) m. n. cu A. Țene (M), I. Radu
lescu (D) b. p. N- Ghiță (M), Gr. 
Dumitrescu (D) b. p. A. Drăgan (M), 
C- Popa (D) b. p. S- Saramando (M), 
N. Hîrșu (D) m. n. cu D- Enache 
(M), L. Ambruș (D) m. n. cu M. 
Cristea (M), D. Enuț (M) b- k. o II 
I. Gheorghe (D), C- Toma (D) b- p. 
A. Olteanu (M), D. Done (M) b. p. 
P. Vizitiu (D),



Dinamo București continuă să conducă în campionatul categoriei A
După un joc pasionant

Dinamo București — Știința Timișoara 3-2 (0-1)

Stadionul Republicii. In nocturnă. ( 
Spectatori : 40.000. Au marcat In or- ) 
dine : min. 26 : Gîrleanu ; min. 50 : j 
Ene II din lovitură liberă de la 20 J 
metri : min. 52 Mițaru ; min. «o : ' 
Nunweiler III, cu capul la o lovitură J 
liberă executată de Ene II (gol pa- { 
rabil) ; min. 85 : V. Alexandru. !

DINAMO : Cosma - Popa. NUN- { 
WEILER III, PANAIT - V. Alexan- I 
dru, Nunweiler IV — V. ANGHEL, * 
ȚIRCOVNICU, ENE II. Eftlmie, Sely- ( 
mesi. )

ȘTIINȚA : Udrea - Codreanu, ( 
TURCAN, Barou - Cojereanu, TA- j 
NAȘE - GIRI.EANU, Igna, Manola- j 
Che, I.ERETER, MIȚARU. J

Partida a avut de la început și 
pîna la sfîrșit o desfășurare pasio
nantă. Știința a condus de două ori 
ți tot de atitea ori a fost egalată, ca 
pîna la urmă Dinamo să cucerească 
o victorie meritată, după părerea 
noastră, în urma comportării din re
priza secundă. In prima repriză 
Știința a dominat majoritatea timpu

Steagul roșu—Rapid 2-0 (0-0)
. rțAȘUL STALIN 25 (prin telefon 
delii trimisul nostru). Abia după 45 
ue minute de joc, în care nervozita
tea excesivă a ambelor echipe a anu
lat spectacolul fotbalistic, Steagul 
roșu a făcut abstracție de faptul că 
joacă împotriva recențiior învingători 
ai C.C.A- Chiar din primul minut al 
reluării jocului, atacurile foarte ho- 
tărîte — deși nu întotdeauna clare 
— ale gazdelor, au scos la iveală 
slăbiciunile apărării Rapidului, care 
a jucat timp de 25 minute sub sem
nul derutei. In această perioadă, care 
a adus golurile victoriei și a prilejuit 
numeroase situații de gol ratate de 
toți ccmponenții cvintetului ofensiv lo
cal (mereu imprecis în șut). Rapid 
a cedat complet în toate comparti
mentele, mijlocașii fiind depășiți, iar 
atacanții — simpli figuranți. Ozon, 
umbra coordona torului din jocul cu 
CC.A- n-a izbutit n-mic.

Steagul roșu (repetăm: în repriza a 
doua !) a reamintit uneori echipa 
care in campionatul trecut n-a cu
noscut înfrîngerea timp de 1,5 etape. 
Apărarea imediată și-a revenit (deși

De la 0-2 la 4-2
Știința Cluj—Dinamo Bacău 4-2 (1-2)

CLUJ, 25 (prin telefon de la tri
misul nostru).

>Jnd K.romely și-a marcat gol în 
p- ■ poartă (min. I5) — datorită 
și îine,- ieșiri inoportune a lui AAoguț, 
— iar mai tîrzni cu 12 minute Gram 
a urcat scorul ia 2—0, mulți dintre 
spectatori erau convinși că Știința ou 
va putea evita înfrîngerea, mai ales 
că echipa clujeană juca slab, cum nu 
«> mai văzuseră în acest sezon. Jocul 
lent, fără convingere, orientat greșit 
pe tripletă al clujenilor, se oprea cu 
regularitate la careul de 16 m adveis. 
Măteianu, Marcu și P. Emil căutau 
să rezolve situațiile prin artificii teh
nice sau prin acțiuni individuale, ceea 
ce ușura sarcina apărătorilor dinaino- 
viști. în schimb, Dinamo Bacău, deși 
ataca mai simplu, era mai periculos și 
dovedea finalitate. Nu a insistat însă 
la 2—0, pentru a mări scorul. Spre 
sfîrșitul reprizei, Știința a avut o 
scurtă revenire și în min. 36 a redus 
handicapul prin Marcu (un minut 
înainte Marcy ratase o mare ocazie 
de gol).

Jocul a devenit mai vioi după pau
ză. Știința a acționat mai combativ, 
mai rapid și în adîncime, nu lateral 
ca în prima repriză. Profitînd de fap

Așa arată un buletin cu 12 rezul
tate exacte la concursul Pronosport 
nr. 39, etapa din 25 septembrie 1960:

I. Dinamo Buc. — Știința Timiș. 1
II. Rulmentul — Prahova Ploiești x

III. Steagul roșu — Rapid 1
IV. Petrolul — Corvinul x

V. C.S.M.S. iași - C.C.A. 2
VI. Știința Cluj — Dinamo Bacău 1

VII. Farul - U.T.A. X
VIII. Steaua roșie Bacău — Foresta

Fălticeni 1
IX. C.S. C.F.R. Electro-Craiova — șt.

Craiova 2
X. Gloria Bistrița — Jiul Petroșani 2

XI. C.S.M Reșița — Ind. Sîrmei
C. Turzii 1

XII. Aurul Brad — C. S. Oradea 2

Variante depuse: 550.000.
PROGRAMUL CONCURSULUI

PRONOSPORT NR. 40 
Etapa din 2 octombrie 1960

I. C.C.A. — Steagul roșu
II. U.T.A. — Știința Cluj

III. Șt. Timișoara — Progresul
IV. C.S.M.S.' Iași - Petrolul 

lui. Acțiunile simple și spectaculoase 
ale studenților timișoreni au cules ro
pote de aplauze. In această perioadă 
dinamoviștii au fost depășiți în toate 
compartimentele. După pauză însă ei 
au avut o revenire puternică, au pus 
stăpînire pe joc, forțînd egalarea 
(ceea ce le-a reușit), apoi obținînd vic
toria. Echipa studențească a slăbit rit
mul în repriza secundă. Cei doi interi 
(Lereter și Igna) resimțindu-se după 
două ciocniri Ia minge, nu au mai 
dat randamentul scontat și astfel po
tențialul atacanților timișoreni a scă
zut.

Arbitrul E. Comșa (Craiova), care 
a avut o sarcină dificilă (au fost 
foarte multe faulturi și obstrucții) a 
fost depășit uneori de joc. El nu a 
sancționat just toate obstrucțiile și a 
trecut cu vederea un fault în careu, 
comis asupra lui Selymesi.

AL. I NOV AN

a avut în Zaharia un stoper exclusiv 
distructivi, mijlocașii au „culcat" ba
lonul, iar înaintarea, nefrînată (ca 
în prima parte a jocului) de Proca, 
impulsionată de nervul lui Hașoti și 
dirijată sobru de Meszaroș, a avut 
o frecvență deosebită în acțiuni — 
din păcate purtate mult prea pe cen
tru și nefructificate.

Dacă ar fi să remarcăm pe cineva 
de la Rapid ne gîndim doar la 
Greavu.

Cele două goluri au fost înscrise de 
Sbîrcea (min. 58) la un corner exe
cutat de Seredai, și Seredai (min- 
69) care a reluat din imediata apro
piere a porții un șut puternic al lui 
Meszaroș.

Arbitrul M. Crufescu (Buc) a con
dus foarte bine următoarele echipe: 
STEAGUL ROȘU: Cerneanu — Sbîr
cea, Zaharia, Cojocaru — Bîrsan, 
Sz geti — Hașoti, Fusulan, Proca, 
Meszaroș. Seredai. RAPID: Dungu — 
Greavu, Motroc, Macri — Langa, 
Koszkn — Copil, lordache, Ozon, 
Ion, Văcaru.

IOAN CHIRILA

tul că Dinamo slăbește, că vrea să 
apere rezultatul — organizîndu-se mai 
mult în apărare — și că Stoica, lo
vit, trece pe extrema dreaptă, Știința 
preia complet inițiativa și domină 
chiar categoric. Clujenii egalează în 
min. 60 prin Mateianu, dintr-o lovi
tură liberă de la 16 m. Studenții stă- 
pînesc terenul în continuare, dar nu 
iau conducerea decît în min. 83, cînd 
Alarcu înscrie in colțul de sus, de la 
14 m. In min. 81 clujenii au trecut 
prin mari emoții : Stoica a tras afară 
de la 6 m. Scorul final este stabilit 
de Petru Emil în min. 90 : 4—2. Stu
denții au obținut o victorie meritată, 
după jocul prestat în special în repri
za a doua.

Abitrul C. Nițescu (Sibiu) a fost 
neatent la unele faze.

ȘTIINȚA CLUJ : Moguț —Kromelv, 
MUREȘAN, Costin — CIMPEANU, 
POPESCU — Constantin, Marcu, Ma
teianu, PETRU EMIL, Aloldovan.

DINAMO BACĂU: Ghiță —GROSS, 
LAZAR, Cincu — Vătafu, Stoica (Ra
dulescu) — Drăgoi (Stoica), RADU
LESCU (Drăgoi), Gram, Ciripoi, 
PUBLIC.

P. GAȚU

©■onosport
V. Minerul — Dinamo București

VI. Dinamo Bacău — Corvinul
VII. G. S. Oradea — Jiul

VIII. Gloria Bistrița — C.S.M. Reșița
IX. Chimia Govora — Metalul But:.

X. Chimia Făg. — Acad. Milit. Buc.
XI. Rulm. Bîrlad — Dinamo Suceava

XII. Flacăra Moreni — Dinamo Galați

PREMIILE CONCURSULUI 
SPECIAL PRONOEXPRES

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul special Pro- 
noexpres din 21 septembrie a.c. att 
fost stabilite următoarele premii:

Categoria 1: 2 premii a cîte 69.752 
lei

Surpriză Ea Ploiești: Petrolul a făîtit Ioc egal 
cu Corvinul 1-1 (0-1)

PLOIEȘTI 25, (<le la trimisul nos
tru). — O luptă continuă între atacul 
gazdelor și apărarea iiunedorcană, astfel 
se poate rezuma aspectul meciului des
fășurat ieri la Ploiești și terminat cu un 
rezultat de egalitate (1—1)... nelogic, 
dacă raționăm după fizionomia partidei.

O jumătate de oră, lialfia Petrolului 
a înapoiat atacului ei toate mingile res
pinse de cele mai multe ori la în timpi a re 
de către o apărare hărțuită în careul de 
16 m. De fiecare dată, cînd a cedat, ul
timul apărător, Niculescu, într-o formă 
deosebită, a reținut sau a respins totul.

Una din numeroasele intervenții... salvatoare ale portarului Niculescu. tn faza 
noastră el respinge in corner o minge șutată de Babone, care nu se vede in 

fotografie.
Foto: Mircea Popescu-Ploiești

Și a venit minutul 31. O minge l-a ..gă
sit” pe Vataiu, care a înecreat (primul) 
poarta lui Sfeleu, de la aproximativ 18 
m. Acesta n-a putut reține mingea șutală 
cu efect și Zapis, care urmărise, a tri
mis din apropiere în plasă : 1—0. Un

La Constanța din nou meci egal:
FARUL-U.T.A. 1-1 (11)

CONSTANȚA 25 (prin telefon). 
Sperînd într-o reabilitare a echipei lor 
favorite, constănțenii au umplut și de 
data aceasta tribunele stadionului .,1 
Mai”, dar ei și-au văzut din nou spe
ranțele spulberate. Evoluînd la același 
nivel nesatisfăcător ca pînă acum. Farul 
a trebuit să se mulțumească în înțîlnire.i 
sa cu U.T.A. cu un rezultat de egali late: 
1—1 (1—1), la capătul unui joe care a 
satisfăcut mai mult prin ceea ce au a- 
rătat oaspeții, decît localnicii. Aceștia 
din urmă, deși cu o formație în care au 
reapărut Stâncii. Sever și Moroi anu. au 
manifestat aceleași lipsuri semnalate 
ulterior, practicing un joc avîntat. dar 
foarte slab sub raport tehnic și tactic

Echi pa oaspe a făcut o bună impresie. 
Ea s-a impus printr-un bun echilibru 
între compartimente, joc tehnic și bine 
organizat alît în apărare cît și la înain
tare,

Ca desfășurare, repriza I a meciului 
a consemnat o ușoară superioritate teri
torială a gazdelor. Acestea au început 
în forță, au dominat primele 15 minute 
dar cei care au marcat primii au fost 
oaspeții prin Pîrcălab (min. 15). Ega
larea survine tîrziu, în min. 34. printr-un 
gol marcat de Cîosescu. In repriza a 11-a 
fazele de joc a alternat.

A arbitrat bine M. Mihăîlescu-Rucu- 
rești, formațiile :

FARUL: Ghibănescu-Straton. Rrînzei, 
Florescu-Stancu, //îberen-Moroianu, Ola- 
ru. Cîosescu, Sever. Niculescu.

U.T./f.-Coman-Sziîcs, Băcuț II. Neam- 
tu-Capaș, Pefsc/joMse/ct-Pîrcălab, Afețcaș, 
Pop, Floruț, Csako.

P. ENACHE — coresp. regional

Categoria a I l-a : 19 premii a cîtc 
7.954 lei

Categoria a lll-a : 108 premii a cîtc 
1.506 lei

Categoria a IV-a : 716 premii a cîte 
292 lei

Categoria a V-a : 2.900 premii a cîte 
72 lei

a Categoria a Vl-a : 12.404 premii a 
cîte 23 lei.

Cele două premii de cîte 69.752 lei 
au fost obținute de MIHAI PAVEÎ.F- 
SCU din București si DUMITRU AR- 
NAUTU din Orașul Stalin.

PREMIILE IN OBIECTE
Cat. I — 1 variantă; cat II — 

12 variante; cat. III — 133 variante; 
cat. IV — 533 variante; cat. V — 
2838 variante.

Autoturismul „Moskvici" a revenit 
participantului Iiie Barlea din Sibiu 
pe un buletin sistem redus (Schema 
nr. 7).

gol care-i va face și mai nesiguri, în 
continuare, pe ploieșteni în acțiunile loi 
ofensive. Cu toate eforturile de a mo
difica rezultatul, ploieștenii nu reușesc 
să înscrie piuă la pauză. In min. S3 Za
haria șutează puternic pe dinafara porții, 
dar mingea intră în gol prin plasa ruptă. 
Și totuși, golul atîl de mult așteptat 
„cade” 13 minute mai tîrziu : Babone. 
aflat pe poziție de extremă stingă, cen
trează pe sus în fața porții și Dridea 
trimite cil capul în poarta... părăsită de 
Niculescu : 1—1. Gazdele forțează acum 
victoria, sînt la un pas de a o obține, de 

cîteva ori, dar, rînd pe rînd, Chiri ță, 
Drîdea, Zaharia și în special Babone 
(care a pierdut cea mai mare ocazie »u 
min. 83) ratează goluri gata făcute 
Gh. Osiac (Timișoara) a condus satis
făcător. Au jucat formațiile :

PETROLUL : Sfetcu-Tcndler, Cepol- 
schi. NEACȘU-D. MUNTEANU, M. M«r- 
t-el-ZAIl AR IA. Tabarcea, Dridea, Ba
bone, CII1RIȚĂ.

CORVINUL: NICULESCU (cel mai 
bun de pe teren)-Coiciu, NACU, Tătaru- 
Balint, MOLNA R-Cu tea nu. Constantines- 
cu, Zapis, VATANI, ZANCA.

GH. NICOLAESCU

Rezultatele de ieri
SERIA I

Dinamo Suceava — Poiana Cîm- 
pina 0—0

Steaua roșie Bacău — Foresta Făl
ticeni 1—0 (1—0)

Dinamo Galați — Unirea Iași 1—1 
(0-0)

Rulmentul Bîrlad — Prahova Plo
iești 1-1 (0-0)

Metalul Tirgoviște — Rapid Foc
șani 3—0 (1—0)

C.S.M. Brăila — C.F.R. Pașcani 
l-l (1-1)

Flacara Moreni — S.N.M. Con
stanța 2—1 (0—0)

CLASAMENT

1. Metalul Tirgoviște (2) 4 3 1 0 11:4 7
2. Oinamo Galați (3) 4 2 2 0 6:4 6
3. Prahova Ploiești (4) 4 2 1 1 7:3 5
4. Rapid Focșani (1) 4 2 1 1 6:3 5
5. Flacăra Moreni (7) 4 2 1 1 9:7 5
6. Poiana Cîmpina (5) 4 2 1 1 6:5 5
7. C.F.R. Pașcani (6) 4 1 2 1 7:6 4
8. C.S.M. Brăila (8) 4 1 2 1 4:4 4
9. Steaua roșie Bacău (12) 4 1 2 1 1:7 4

10. Dinamo Suceava (11) 4 1 1 2 3:7 3
11. Foresta Fălticeni (9) 4 1 0 3 .7:8 2
12. S.N.M. Constanța (10) 4 0 2 2 4:6 2
13. Rulmentul Bîrlad (13) 4 0 2 2 4:9 2
14. Unirea Iași (14) 4 0 2 2 3:8 2

ETAPA VIITOARE. Flacăra Moreni 
— Dinamo Galați, Prahova Ploești — 
C.S.M. Brăila, C.F.R. Pașcani — Ra
pid Focșani, S.N.M. Constanța — 
Unirea Iași, Rulmentul Bîrlad — Di
namo Suceava, Foresta Fălticeni — 
Poiana Cîmpina, Metalul Tirgoviște — 
Steaua roșie Bacău.

SERIA A II-A

Dinamo Pitești — Gaz Metan Me
diaș 3—1 (0—0)

Metalul M.I.G. Buc. — A.S. Aca
demia Militară 2—1 (2—1)

Drubeta Tr. Severin — Chimia Go
vora 2—1 (1 —1)

C.F.R. Electro Craiova — Știința 
Craiova 0—1 (0—0)

C.S.M. Sibiu — Tractorul Or. Sta
lin 1 — 1 (0-1)

Știința Buc. — Dinamo Obor 3—1 
(0-1)

C.F.R. Roșiori — Chimia Făgăraș 
3—0 (0-0)

C. C. A. învingătoare la lași 
C.5.M.S. IAȘ1-C.C.A. 0-1 (0-0)

IAȘI 25 (prin telefon de la trim, 
sul nostru). întâlnirea dintre C.S.M.S- 
Iași și C.C.A- s-a desfășurat pe sta
dionul din localitate in fața unui 
număr record de spectatori (cca. 
25-000). In prima parte a jocului ieșe
nii a-u fost superiori, prezentînd un 
pericol permanent pentru portarul 
Voinescu. Ei n-au putut însă fructifi
ca aceste acțiuni, deoarece linia de 
atac s a bazat numai pe două vîrfuri: 
Unguroiu și Voica. In min. 20 ieșenii 
au ocazia de a deschide scorul orin 
Voica, însă el trage din apropierea 
porții în-bara transversală. Cinci mi
nute mai tîrziu. Tătarii trape si el
în bară, dihtr-o lovitură litieră de la 
20 m.

In această parte a jocului C C A- 
a jucat doar fie contratacuri, majori
tatea lor nepericuloase. Tăiam și A- 
lexandrescu ■— în special — au jucat 
individual și nu au pasat în fața 
porții.

In repriza secundă, situația se 
schimbă. Formația ieșeană nu a mai 
avut resurse fizice suficiente de a 
continua în același ritm jocul ca in 
prima repriză. De altfel, majoritatea 
jucătorilor au slăbit alura în cea (te 
a doua repriză- Timo de 25 30 do 
minute militarii domină terenul și 
reușesc să înscrie unicul gol al parti
dei în minutul 57, prin Alexandrescu 
Iată cum s-a petrecut faza: Crișan 
faultează în propriul teren un jucă
tor ieșean (arbitrul nu sancționează) 
deschide pe Cacoveanu, acesta face o 
cursă pe extremă, centrează și Ate' 
xandrescu atent, trimite mingea pe 
jos în colțul drept al porții-

Eugen Bucșa — Sibiu, a arbitrat 
în prima repriză atent, însă în cea de 
a doua a lăsat jocul liber, nesancțio- 
nînd faulturile comise de ambele 
echipe.

C.S.M S. IAȘI: Florea — Scârbit. 
Wofoc. Dragomirescu — Don, Atexan- 
drescu — Dram, Avasilichioaie, Voi
ca, Unguroiu, Denuan.

C.C.A.: Voinescu — Zavoda II, A- 
nolzan, Staicu — Ivănescu, Bon. — 
Cacoveanu, Crișan, Alexandrescu 
Racksi, Tătaru.

r. rabsan

din categoria B
CLASAMENT

1. Știința Craiova (3) 4 3 0 1 6: 2 6
2. C.F.R. Roșiori (7) 4 2 11 6: 3 5
3. C.S.M. Sibiu (4) 4 2 11 6: 4 5
4. Dinamo Pitești (8) 4 2 11 9: 7 5
5. Drubeta Tr. Severm (10) 4 2 11 6: 8 5
6. A.S. Acad. Militară (2) 4 2 0 2 12: 5 4
7. Chimia Făgăraș (1) 4 2 0 2 6: 4 4
8. Știința Buc. (11) 4 2 0 2 7: 5 4
9. Tractorul Or. Statin (6) 4 12 1 6: 5 4

10. Chimia Govora (5) 4 2 0 2 4: 5 4
11. Metalul M.I.G. Buc. (13) 4 2 0 2 5: 7 4

12. CFR Electro Craiova (9) 4 112 5: 7 3
13. Dinamo Obor (12) 4 0 2 2 3:6 2
14. Gaz. Metan. Mediaș (14) 4 0 13 3:16 1

ETAPA VIITOARE: Chimia Govora
— Metalul M.I.G. Buc Știința Craiova
— C.F.R. Roșiori, Dinamo Obor — 
C.S.M. Sibiu, Gaz Metan Mediaș — 
Drubeta Tr. Severin. Știința Buc. — 
Dinamo Pitești. Chimia Făgăraș — 
A.S. Acad. Militară, Tractorul Or. Sta
lin C.F.R. Electro Craiova.

SERIA ' III-A
Aurul Brad — C.S. Oradea 0—1 

(0-0)
Arieșul Turda — C.S.M. Cluj 1—2 

(1-0)'
C.S.M. Reșița — Industria Sîrmei 

C. Turzii 2—1 (1—1)
Gloria Bistrița — Jiul Petroșani 

1-2 (1-1)
AMEFA Arad — C.S. Mureșul Ig. 

Mureș 3—2 (2—2)
C.F.R. Timișoara — Recolta Oarei 

1 — 1 (0—01
Meciul Dinamo Săsar — C.S.M. 

Baia Mare a fost amînat la data de 
6 octombrie.

CLASAMENT
1. Jiul Petroșani (3)
2. C.S.M. Cluj (6)
3. Arieșul Turda (1)
4. Ind. Sîrmei C. Turzii (2)
5. C. S. Oradea (7)
6. AMEFA Arad (10)
7. Dinamo Săsar (4)
8. C.S. Mureșul Tg. M. (5)
9. Recolta Cărei (9)

10—11. Aurul Brad (8) 
10-11. C.F.R. Timiș. (11)
12. C.S.M. Reșița (12)
13. Gloria Bistrița (13)
14. C.S.M. Bala Mare (14)

4 2 2 0 8 2 6
4 3 0 1 4 6 6
4 2 114 2 5
4 2 117 4 5
4 2 118 6 5
4 2 115 7 5
3 2 0 1 7 2 4
4 12 17 6 4
4 12 14 5 4
4 112 4 5 3
4 112 4 5 3
4 112 3 7 3
4 0 13 1 5 1
3 0 0 3 2 6 0

ETAPA VIITOARE: C.S.M. Baia 
Măre — C.F.R. Timișoara, Recolta 
Cărei — AMEFA Arad, C.S.M. Cluj 
— Dtnamo Săsar, Industria Sîrmei 
C. Turzii — Arieșul Turda, Gloria 
Bistrița — C.S.M. Reșița, C.S. Ora
dea — Jiul Petroșani, Aurul Brad — 
C.S. Mureșul Tg. Mureș.



Echipele R. P. Romine (la femei) și Iugoslaviei (la bărbați) BOX

câștigătoare ale Jocurilor Balcanice de atletism
(Urmare din pag. 1)

Grosu (R) 5,61 m; 5. NaneVa (B) 
5,23 m; 6. Kotnes (I) 5,21 m.

ZOLTAN VAMOȘ CAMPION BAL
CANIC ȘI LA 1.500 METRI

Așadar, Zoltan Vamoș se va întoarce 
din capitala Greciei cu două medalii 
de aur și... două cupe (la această 
ediție jubiliară învingătorii primesc pe 
lîngâ tradiționalele medalii și cîte o 
frumoasă cupă oferită de organiza
tori). Atletul nostru a dovedit din 
nou că nu are rivali în Balcani. Iată 
cum s-a desfășurat proba. După un 
Crim start greșit, plecarea este vala- 

ilă. In frunte se instalează Kodak, 
urmat de Vazici, Vamoș, Dațkilic și 
ceilalți. După 300 m în frunte se află 
Hiotis, apoi Kocak, Dalkilic, Vamoș. 
La 700 m Vamoș era al 3-îea, iar 
Ba.rab.iis, care pînă atunci nu se vă
zuse, al 4-lea. In acel moment iugo
slavul Vazici încearcă o „evadare" și 
obține un avantaj de 5—6 m. La in
trarea în ultimul tur Vazici . este încă 
îtt frunte, dar la cîțiva metri.în spate 

Atletul nostru Zoltan Vamof termină învingător in cursa de 800 ni. Șt

ii simte pe Vamoș. Barabaș se afla pe 
locul 3. La intrarea în ultima turnantă 
Vazici mai conducea, dar nimeni nu 
se îndoia asupra deznodămîntului. 
Vamoș îl depășește net și, aDrgînd pe 
culoarul din mijlocul pistei, pentru a 
nu fi jenat, termină cursa fără să for
țeze.

iu ceea ce privește timpurile înre
gistrate, trebuie să menționăm că vre
mea foarte rece (un adevărat „record" 
pentru luna septembrie la^ttena), vîn- 
tul puternic și însăși construcția pis
tei de la Panathinaikos i-au făcut pe 
coiJcurenți să țintească locul și nu 
performanța. Ceea, ce s-a și întîmplat.

înainte de a da- rezultatele amintim 
că, în urma unei Contestații introduse 
de echipa Turciei, juriul l-a desca
lificat în proba de 800 m pe grecul 
Depastas (autorul busculadei, despre 
care vă relatam) astfel că în clasa
mentul probei Morayemos trece pe 
îocul 5, iar Kocak pe 6. Iată acum 
clasamentul la 1.500 m:

1. Zoltan Vamoș (R) 3:53,5 —
campion balcanic; 2 Vazici (I) 
3:54,3; 3. Ingolici . (I) 3:55,2; 4. De
pastas (G) 3:56,2; 5. Dalkilic (T)
3:57,2; 6. Andrei Barabas (R) 3:57,6; 
7. •Stoianov (B) 4:02,1; 8. Kocak (T) 
4.03,4.

EXCELENTE REZULTATE Șl RE
CORDURI. . NEOMOLOGABILE 

LA 200 M FEMEI

Ca și la 100 m, seriile probei de 
200 m femei au fost o simplă for
malitate, neavînd decît rolul de a 
califica în finală pe 6 din cete 7 
concurente (cea de a 7-a. „fiind re
prezentanta Turciei care a alergat.. 
29,0 sec).

In finală, Olga Sikovec și-a luat 

revanșa asupra alergătoarelor noastre. 
Maksai și Petrescu au condus mai 
bine de jumătate din distanță. Apoi 
Sikovec revine, se distanțează și nu 
mai poate fj ajunsă cu toate efor
turile Cristei Maksai, care în schimb 
o întrece din nou pe Ioana Petrescu, 
afirmîndu-se drept sprintera noastră nr. 
1 în momentul de față.

I. Oiga Sikovec (I) 24,0 sec. — 
campioană balcanică; 2. Crista Mak
sai (R) 24,3 sec.; 3. Ioana Petrescu 
24,6 sec.; 4. Simici (I) 24,6 sec.; 5. 
Trifonova (B) 25,4 sec.; 6. Vasilieva 
(B) 27,1 sec.

Sînteți desigur surprinși de ce n-am 
amintit în dreptul performanței lui 
Sikovec — record balcanic, record iu
goslav iar la rezultatul Cristei Maksai 
— record romîn. Explicația este ur
mătoarea : pe stadionul Panathinaikos 
cursa de 2>X) m se aleargă în linie 
dreaptă. Performanțele acestea ar 
putea fi socotite ca recorduri în linie 
dreaptă, dar nici regulamentul J, B. 
și hfci regulamentul nostru nu înre
gistrează asemenea recorduri. Dar pista 
de Ia Panathinaikos mai are o ciudă
țenie : diferența de nivel în cursa 

de 200 m, de Ia plecare la sosire, 
măsoară 1,37 m. Cu ai te cuvinte, con- 
curenții trebuie să alerge... la deal, 
ceea ce, evident, micșorează din avan
tajul înlocuirii turnantei cu linia 
dreaptă.
PAPAVASILIU, MAESTRU DE NE

CONTESTAT AL OBSTACOLELOR
Deși cea mai mare parte a cursei 

de 3000 m obstacole a fost condusă 
de iugoslavul Hafner, multiplul cam
pion balcanic Giorgios Papavasiliu a 
controlat proba cu atîta siguranță îricît 
era limpede că nu va scăpa nici de 
data aceasta victoria. O cursă bună 
a făcut reprezentantul nostru Țadeus 
Strzelbiscki care s-a aflat mereu în 
„trio-ul* fruntaș și doar pe ultimii 
metri a cedat Ia sprint lui Hafner. De 
asemenea, bun locul ocupat de Florea 
Vasile.

1. Giorgios Papa vast I iu (G) 8:50,2 
— record balcanic; 2. Hafner (I) 
8:52,2: 3. T. Strzelbiscki (R) 8:54,8; 
4. Florea Vasile (R) 9:06,6; 5 Peev 
(B) 9:08,8; 6. Onel (T) 9:09,0.

LUPTA STRINSA IN ȘTAFETA 
DE 4x100 M BARBAȚI

Pînă la ultimul schimb au condus 
grecii. Cel de al 4-lea alergător al 
echipei iugoslave, Lorger. a făcut însă 
o cursă excepțională, ajungîndu-1 și 
întrecîndu-l chiar pe linia de sosire 
pe Komitudis. Echipa noastră (Ena- 
che, Măgdaș, Nițu, Stan, Dobai) s-a 
comportat slab. Schimbul total defec
tuos dintre Nițu și Dobai ne-a privat 
de locul 3.

1. Iugoslavia (Gluk, Danilovici, Tri- 
funovici, Lorger) 42,0 sec.; 2. Grecia 
42,0 sec.; 3. Bulgaria 42,8 sec.; 4. 
R. P. Romînă 43,4 sec.; 5. Turcia 
44,8 sec.

BRODNIK, CEL MAI BUN 
DECATLONIST

La decatlon, iugoslavul Brodnik a 
cîștigat, fără emoții, după abandonul 
principalilor săi adversari, Slavkov 
(după trei probe) și Cincă (după 6 
probe, din cauza unei întinderi).

1. Brodnik (I) 6620 p. ; 2. Epitro- 
poulos (G) 5738 p. ; 3. Mesa roș (R) 
5721 p. ; 4. Dellas (G) 5309 p.; 5. Vi- 
tanov (B) 5250 p.; 6. Slabirak (I) 
5089 p.

ULTIMA ZI DE ÎNTRECERI
IOLANDA BALAS, MARIA Dili, 

AURELIA SIRBU, ȘI CONSTANTIN 
GRECESCU ÎNVINGĂTORI IN UL
TIMA ZI DE ÎNTRECERI.

Clasica probă de maraton s-a des
fășurat pe un traseu tradițional. Ple
carea s-a dat din satul Maraton, iar 
sosirea s-a făcut pe stadionul olim
pic. Iată rezultatele: 1. Stoianovici 
(I) 211 29:11,2; 2. Skrjniar (1) 211
29:38,6; 3. Toma Voicu (R) 2h 42:12,4;
4. Aytar (T) 211 42:56,0; 5. Pencev 
(B) 2h 51:24,2; 6. Bethanis (G) 2h

52:44,0; 7. Pricop (R) 2h 58:01,0.
în proba de aruncarea discului băr

bați a cîștigat Artarski (Bulgaria) 
cu 55,24 m. (record bulgar și record 
balcanic). Pe locurile următoare s-au 
clasat' 2. Kunadis (G) 51,97 m; 3. 
Tsakanikas (G) 51,76 m; 4. Radosevici 
(I) 51,45 m; 5. Sekulici (I) 49,53 m;
6. Ghiurov (B) 49,41 m; 7.' Manolescu 
(R) 48,09 în; 8. Coveianu (R) 46,92 m.

La pentatlon (fete) reprezentanta 
noastră Aurelia Sîrbu a reușit o fru
moasă victorie, întrecînd pe favorita 
probei Stamejcici. 1. A. Sîrbu (R) 
4220 p (11,18 m; 1,47 m; 25.8 sec.; 
5,50 m; 11,9 sec); 2. Stameicici (I) 
4201 p; 3. Sanda Grosu (R) 4172 
p (la lungime Grosu a sărit 5,80 m); 
4. Kerkova (B) 4143 p; 5 Abadjeva 
(B) 4093 p; 6. Skerjanec (I) 3913 p;
7. Onel (T) 3795 p.

Maria Diți a ieșit pentru a patra 
oară campioană balcanică, realizînd 
de această dată 50,66 m. Pe locurile 
următoare s-au clasat: 2. Arsova (B) 
47,78 m; 3. Ivanova (B) 46,89 m; 4. 
Perovicî (I) 43,92 m; 5. Ilona Micloș 
(R) 43,69 m; 6. Kanjzai (1) 40,87 m.

200 m. bărbați : 1. Bîcivarov (B)
21,9; 2. Danilovici (I) 22,0; 3. Komi
tudis (G) 22,0; 4. Georgopulos (G) 
22,1; 5. Savici (I) 22,2; 6. Măgdaș (R) 
fără timp.

110 m. garduri: 1. Lorger (I) 14,3;
2. Marșelos (G) 14,5; 3. Petrusici (I) 
14,5; 4. Skurtis (G) 14,7; 5. Arde-
leanu (R) 14,8; 6. Sahiner (T) fără 
timp.

80 m. g.: 1. Kerkova (B) 11,2 — 
record balcanic egalat; 2. Stamejoîci 
(I) 11,2; 3. Florentina Stancu (R) 11,8; 
4. Aurelia Sîrbu (R) 11,9; 5. Draga- 
nova (B) 11,9; 6. Neogradi (I) 12,01

400 m bărbați: 1. Grujici (I) 48,3;
2. Snajder (I) 48,6; 3. Sillis (G) 49,2; 
4. Sudrigean (R) 49,6; 5. Froussios

(G) 49,9; ,6. '.Zal.iaichievici. (R) 51,4.
La îrlăițime femei, Iolanda Balaș a 

repurtat o nouă și — mai e cazul s-o 
spunem ? netă victorie. Ea a trecut 
din prima încercare la 1,61 — 1,67, — 
1,75 m, din a doua la 1,80 și. din prima 
la 1,83 m. Tentativa de record mon
dial — 1,87 m — n-a reușit. între 
timp începuseră. întrecerea săritorii de 
triplu și Iolanda era nevoită să tra
verseze pista lor de elan pentru a sări. 
Acest lucru a handicapat-o la ultimele 
încercări. Spectatorii, care au urmărit 
cu mare interes proba i-au făcut lo- 
landei o călduroasă manifestație de 
simpatie. Rezultate : 1. Iolanda Balaș 
(R) 1,83 m; 2. Olga Gere (I) 1,64 
m; 3, Ruseva (B) 1,58 m; 4. Juk (I) 
1,54 m; 5. Krîsteva (B) 1,54 in; 6. 
Eva Mayer (R1 1.54 m.

Cursa de 5000 m a entuziasmat din 
nou spectatorii. De la plecare s-a de- 

' tașat iugoslavul Sibotici care avea la 
.un moment dat un avans de 50 m.

După 5 ture pleacă în urmărirea lui 
Grecescu. și Papayasilitt și, cu 4 ture 
înainte de slîrșit, îl ajung. La 1000 m 
de sosire, Snbotici rămîne. Papavasi- 
liu încearcă de mai multe ori să se 

’ desprindă de Grecescu, dar alergăto
rul nostru este, ca de obicei, atent. 
La intrarea în ultima turnantă Papa-

VICTOR1I MULT APRECIATE

Ziarele grecești de sîmbătă, re- 
latînd. desfășurarea întrecerilor pri
mei. zile a Jocurilor Balcanice, au 
subliniat . superioritatea echipei 
noastre feminine și victoriile obți
nute de atletele noastre. Toate 
ziarele, .fără excepție, au publicat 
fotografii ale campioanei balcanice 
Lia * Manoliu, în timpul aruncării 
sau pe podium. Ziaru.l „Avghi" de 
pildă, a publicat în pag. I foto
grafia steagului desfășurat al Jo
curilor Balcanice iar dedesubt fo
tografia atletei noastre, remarcînd 
performanța de valoare mondială 
— 52,09 m — cu care ea a corectat 
vechiul record balcanic.

„LUPTA EPICA LA 10.000 M“...

...astfel și-a intitulat cronicarul 
ziarului de specialitate „Athlitiki 
Icho" relatarea asupra acestei 
probe. „A fost o cursă înverșunată 
și dură, care a entuziasmat zecile 
de mii de spectatori, scrie ziarul. 
Pînă la urmă acest superb atlet 
care este romînul Grecescu a reușit 
să-l învingă net pe veteranul Mi
hai ici".

vasiliu face o nouă tentativă.' La ju
mătatea turnantului el se împiedică și 
cade Grecescu îl ocolește și termină 
învingător.

1. Constantin Grecescu (R) 14:33,8;
2. Pacnvasiliu (G) 14:37,8; 3. Hiotis 
(G) 14:40,6; 4. Onel (T) 14:42,4;
5. Subotici (I) 14:45,6; 6. Strifof (B) 
14:46,4; 7. Saban (T) 15:02,4; 8. Vit- 
cikov (B) 15:07,2; 9. Aioanei (R) 
15:33.2.

La 400 m femei, victorie clară a 
alergătoarelor iugoslave, care au con
dus toată cursă, în timp ce reprezen
tantele noastre și-au asigurat abia 
ultimii metri locurile 3—4.

1. Nata Simici (I) 57,3 — record 
balcanic; 2. Gasparut (I) 58,6; 3. FI. 
Grecescu (R) 58,7; 4. G. Dumitrescu 
(R) 58,7; 5. Isaieva (B) 5\8 ; 6. P«- 
neva (B) 60.7.

Intre primT clasați la tripln-salt 
s a dat o luptă pe centimetri. înche
iată cu victoria s ontată a săritoriler 
bulgari: I Patarinski (B) 15,40 m; 
2 Gurgușinov (B) 15,38 m; 3. S. 
Ioan (R) 15.37 m ; 4. Josici (I) 15,16 
m ; 5. Manglaras (G) 14,99 m; 6. S- 
Ciochină (R) 14,96 m.

La ștafeta de 4X100 m feme:. echi
pa noastră (G. Luță, Maksai, Petre
scu, Grosu) terminase învingătoare, 
dar a fost descalificată pentru depă
șirea spațiului de schimb (Petrescu — 
Grosu). Clasament final: 1. Iugosla 
via (Sikovec, Simici, Kolenc, Kușct) 
48,1 ; 2. Bulgaria 48,8; 3. Turcia 51.6

Ștafeta 4X400 m: 1. Iugoslavia
(Matici, Savici, Snajder, Grujici) 
3:21,0; 2. Grecia 3:21,1; 3. R.P. Ro
mînă (Zahaichievici, Ursac, Nițu, Su
drigean) 3:22,6; 4. Turcia 3:25,0;
5. Bulgaria 3:28,2.

Proba de săritura cu prăjină se ter
mină, ca de obicei, ultima. în mo
mentul cînd telefonez de pe stadionul 
Panathinaikos, au mai rămas în luptă 
cei doi concurenți bulgari, Hristov și 
Hlebarov care au trecut 4,45 m și în
cearcă la 4,50 m. In rest, clasamentul 
arată astfel : 3. Roubanis (G) 4,40 m ; 
4. Kuzmanovici (I) 4,40 m ; 5. Lesck 
(1) 4,30 m; 6. Efstatiadis (G)
4,10 m.

ROMEO VILARA

Victorie la Budapesta: 
R.P.R.-R.P.U. (tineret) 12-8

BUDAPESTA 25 (prin telefon). — 
Astăzi a avut, loc în sala sporturilor 
din capitala R.P. Ungare întîlnlrea 
internațională de box dintre echipele 
de tineret ale R.P R- și R.P.U. Boxe
rii noștri au avut o comportare exce
lentă, reușind să ciștige această în; 
tilnire cu scorul de 12—8. Cea mai 
valoroasă victorie a fost obținută de 
ușorui Vasile Mîrza, oare a reușit 
să-l întreacă la puncte pe experimen
tatul Pali, participant la J. O. de la 
Roma- Prin deplasări continue și con
traatacuri fulgerătoare (în repriza a 
doua Pall a fost groggy), boxerul 
romîn a reușit o victorie de prestigiu 
aplaudată la scenă deschisă de publi
cul budapestan. De asemenea. Mihai 
Nicolau a avut o comportare excep
țională în meciul cu Szenasi în fața 
căruia anul trecut, tot la Budapesta, 
pierduse la puncte. De data aceasta 
reprezentantul nostru a cîștigat con
fortabil revanșa cu Szenasi. Iată ce- 

l lelalte rezultate tehnice: muscă- C.
Ciucă b- p.. Akerman; roooș; Egri 
b. p. A. Verdeș . (R.P R.); pană; Si
mon b- p. I- Turcu; semiușoară: Kaj- 
di b. ab. 2- P. Zăineseti; șemirpiilorie- 
Istva-n b. ab. 3 I. Marcu; mijlacie 
mică: V. Badea b. p. Csala; mijlocie: 
Tr. Stuparu b. p. Ferenc; grec ' 
G.heorghioni b- ab. 2 Szabo.

Miercuri boxerii ramîni vor susține 
cea de a doua întîlnire, la Debrețin, 
unde vor întâlni o selecționată locală.

Fotbaliștii de la Progresul București 
învingători in R. P. Bulgaria

TOLBUH1N 25 (prin telefon). Azi 
a evoluat în localitate echina bucu- 
reșteană, Progresul, care a întîlnit, in 
fața a peste 25.000 spectatori, selec
ționata orașului. Bucureștenii au cîș
tigat c« l— 0 (0—0) după un joc
foarte disputat. Selecționata orașului 
Tolbuhin (care activează în categoria 
B) a folosit în apărare jocul la ofsaid, 
căruia atacanții bucureșteni nu i-au 
găsit antidotul deeît în repriza a doua 
cînd Dinulescu a înscris golul victo
riei (min. 70).

Luni, Progresul joacă la Silistra 
cu selecționat? locală.

Da pe pistele de atletism
• La Stockholm s-a desfășurat în-

tîlnirea atletică între echipele mascu
line ale Suediei și R.P. Ungare. Gaz
dele au cîștigat la limită, cu scorul 
de 107—105. Iată cîteva din rezulta
tele tehnice înregistrate: 100 m —
Jonsson (S) 10,8 sec.; 200 ei —
Jonsson (S) 21,5 sec.; 400 ni tau- 
toras (U) 47,4 sec.; 800 m - —■ aerti 
(S) 1:48,8; 1500 m — Waern (S)
3:45,0, Rozsavolgyi (U) 3:46,0; 10.000 
m — Itiaros (U) 29:25,8; 110 mg. — 
Anderson (S) 14,6 sec.; 3000 m ob
stacole — Simon (U) 8:52,8; înălțime 
— Patterson (S) 2,06 m ; triplusalt — 
Einarson (S) 15,27 m; prăjină —
Misckey (U) 4,20 m ; disc — Sze- 
czenyi (U) 54,37 m; ciocan — As
plund (S) 63,93 m ; suliță — Kulcsar 
(U) 73,16 m: 4x400 m — Suedia

: 3:13,3.
• La Garden City (Anglia) atleta 

J britanică Joy Jordan a stabilit un
nou record mondial în proba de 880 y 
cu timpul de 2:06,1. Australianul H. 
Elliot a încercat să doboare recordti' 
mondial pe 1000 m, deținut de D.

I Waern cu 2:18,5. Tentativa lui Elliot 
a eșuat, el mareînd 2:20,7. După cum 
se știe, pe această distanță cea mai 
bună performanță o deține S. Valentin 

! (R.D.G.) cu 2:16,7, dar recordul său 
I nu este încă omologat.

e Meciul atletic Finlanda — Franța 
a revenit primei la scor categoric 
114—98.

PE SCURT
» ln bazinul de la Blackpool it ' 

tătoarea engleză Natalie Stewart și-a 
ameliorat cu o zecime de secundă 
recordul mondial pe 110 y spate, rea
lizînd 1:11,0.

• In cadrul campionatului mondiali 
de călărie de la Veneția Marele 
Premiu al Națiunilor a revenit Ita
liei, urmată de R.F- Germană și
S.U.A. In clasamentul individual pri
mul loc a fost ocupat de italianul 
Piero D’Inzeo.
• In runda a 8-a a turneului de 

șah de la Marianske Lazne, T- Ghi- 
țescu a remizat cu Lehman (R.FG.). 
Conduce Pachman cu 6 p-, urmat de 
Lehman 5 */«, Ghițescu, Filip și Eizin- 
ger 4 ‘/a.

Redacția $1 administrația: București str Vasile Conta hr.. 16, telefon 11.10.05. Interurban 72. nr. I—2 STAS 3432. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. BrezoianU 23—26. 
A Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii din întreprinderi.


