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Concursul republican de primăvară al seniorilor

tleții au făcut... k. o. principalul adversar: timpul nefavorabil
* lolanda Balaș 1,85 m • Patru recorduri republicane: Manolescu 51,60 m la disc, Sanda 

Grosu 5,96 m la lungime, Petre Astafei 4,20 m la prăjină juniori, Ursac 14,5 pe 110 mg.

Bu&iiri$ii—Sofii 188-82 la înol, triluri si polo
Sanda Iordan 2:57,6 la 200 m bras

VIRGIL MANOLESCU

Aminate cu cîteva săptămîni din 
jza timpului nefavorabil, întrece- 
3 din cadrul concursului republican 
primăvară al seniorilor n-au avut 

:i acum parte de o vreme bună, 
special, probele desfășurate sim

tă au fost categoric influențate de 
>aia torențială și de frig.

Turneul internațional da fotbal de la New York

inamo București a debutat cu un rezultat
excelent: 0-0 cu

VEW YORK 21 (prin telefon de la 
ni sul nostru). Dinamo București și-a 
ut un excelent debut în turneul de Ia 
>lo Grounds44. In fața a 15.000 spec- 
>ri, dinamoviștii au terminat la ega
le (0—0) cu Bangu, una din cele 

bune echipe braziliene. Pentru a 
•tra mai bine performanța echipei 
sire, iată mai întîi cîteva amănunte 
pre echipa braziliană. Bangu joacă 
rol de frunte în fotbalul brazilian, 
ultimii doi ani a susținut 104 me

ri internaționale, din care a cîștigat 
a făcut 17 egale și a pierdut 20. In 

leiil din 1960 de la New York, pe 
; l-a cîștigat fără nici o înfrîngcre, 
gu a dispus pe rînd de Sampdoria 
4—0, Rapid Viena cu 3—2, Sporting 
ibona cu 5—1, Steaua roșie Belgrad 
2—0 și a făcut meci nul (0—0) cu 
rkOping (Suedia). Anul acesta, Ban- 
a întreprins un lung tu meu în Eu- 
1. Printre alte rezultate, de reținut 
•ul de 1—1 cu naționala Suediei Ia 
•kholm. Bangu a jucat aici cu inter- 
orialii Nilton Santos, portarul Motla

‘ortarnl Minerului, Kiss, a plonjat la timp a prins balonul în timp ce Ozon, 
plină viteză, sare peste el. Fază din partida Rapid — Minerul 3—0 (Citiți 

amănunte in pag a 3 a)

Dar și în aceste condițiuni, o bună 
parte dintre atleții participanți au 
realizat rezultate deosebit de valo
roase.

In ziarul de mîine vom reveni eu 
amănunte.

Arbitrii întrecerilor au consemnat 
în foile de concurs Următoarele re
zultate: BĂRBAȚI: 100 m: 1. A. Sta- 
matescu (Met. 23 August) 10,8 — rec. 
personal; 2. P. Mănescu (Prog.) 10,9;
3. C. Nedelea (Șt. Tim.) 10,9 - rec. 
pers.; 4. Al. Tudorașcu (Met. 23 Au
gust) 11,1 (in serii 11,0); 5. M. Mu- 
reșan (S.S.E. Mediaș) 11,3; 6. O.
Schimpf (C.S.M. Reșița) 11,4; 200 m:
1. E. Kineses (Șt. Buc.) 22,9; 2. St. 
Dobay (Dinamo) 22,9; 3. M. Ursac (Șt. 
Buc.) 23,1; 4. R. Wolf (C.S.M. Reșița) 
23,6; 5. I. Popescu (Șt. Cluj) 23,7; 6. 
O. Schimpf (C.S.M. Reșița) 24,1; 400 m: 
1. I. Wiesenmayer (Prog.) 50,4; 2. Șt. 
Nițu (Dinamo) 50,6; 3. I. Savel (Di
namo) 50,8; 4. I. Popescu (Șt. Cluj) 
51,8; 5. R. Wolf (C.S.M. Reșița) 52,6; 
6. I. Sandu (Rapid) 52,9; 800 m: 1. 
I. Dăndărău (C.C.A.) 1:58,2; 2. H.
Schmidt (St. roșu Brașov) 1:58,3 — 
rec. pers.; 3. St. Beregszaszi (Dinamo) 
1:58,4; 4-5. I. Biro (Șt. Buc.) și D. 
Rădulescu (C.S.M.S. Iași) 2:00,3 (primul 
rec. personal); 6. V. Seredenciuc (La
minorul Roman) 2:01,2; 1.500 m: 1. A.

Bangu (Brazilia)
și Zozimo. Echipa este antrenată de 
popularul internațional Zizinho..

Meciul dintre Dinamo și Bangu a fost 
considerat drept punctul de atracție al 
programului și înainte de joc s-a făcut 
deschiderea oficială a turneului. Lovi
tura de începere a fost dată de „Miss 
Soccer", stewardessa June Gard (de la 
compania aeriană K.L.M.), care a pasat 
lui Varga. Timpul a fost frumos, căl
duros. Terenul de joc bun. Arbitrul Jim 
Mc Lean a condus bine formațiile :

DINAMO : Uțu — Popa, Nunweiller 
III, Ivan — Alexandru, Nunweiller IV 
■— Ene II, Varga, Eftimie, Țîrcovnicu, 
Angliei.

BANGU : Motla — Fonseca, Da Fa
ria, Nilton Santos — Zozimo, Crug —■ 
Correa, Walter Santos, Alemir da Guia, 
Da Silva, Roaello.

Dinamo a jucat mai slab în prima 
repriză, cînd jucătorii au fost emoțio-

RADU URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Barabaș (Dinamo) 3:53,1; 2. I. Dăndă
rău 3:56,8; 3. V. Popa (Prog. Tim.) 
4:02,5; 4. Gh. Biro (C.S.M. Cluj) 4:03,6; 
5. D. Buiac (Șt. Buc.) 4:05,0; 6. C. 
Paghidas (Metalul Roman) 4:05,9; 
5.000 m: 1. C. Grecescu (Dinamo) 
14:43,0; 2. I. Veliciu (Prog. Tim.)
15:15,6; 3. I. Pricop (Prog. Tim.)
15:17,0; 4. Ov. Lupu (C.C.A.) 15:18,8; 
5. Al. Arnăutu (Met. 23 August) 
15:35,8: 6. M. Babaraica (I.T.B.) 
15:50,8; 10.000 m: 1. Ov. Lupu 31:47,2;
2. T. Voicu (Rapid) 31:48,4; 3. C. Dinu

(Continuare în pag. a 2-a)

Măriuca Rotaru (stingă) și Nicoleta Gordin-Ștefănescu au ocupat primei* 
locuri la sfirșitul probei de 100 m fluture și surid fericite obiectivului 

fotografic
Toto P. Romoșan

Ion Dumitrescu învingător în concursul 
internațional de tir de la Varșovia

VARȘOVIA 21 (prin telefon). In 
capitala R.P. Polone s-a desfășurat 
timp de trei zile un concurs inter
național de tir (talere aruncate din 
șanț și talere aruncate din turn) la 
care au participat trăgători din U- 
niunea Sovietică, R.P. Polonă și R.P. 
Romînă. Un frumos succes a repur
tat campionul olimpic romîn Ion Du
mitrescu, care a ocupat detașat pri
mul loc în proba de talere aruncate 
din șanț cu un rezultat foarte bun: 
289 puncte. Ion Dumitrescu, într-o 
formă foarte bună, a dominat con
cursul de la început pînă la sfîrșit, 
întrecînd cu 5 puncte pe cel de al 
doilea clasat, sovieticul Bogdanov. 
Pentru locul 3 au tras în baraj Smel- 
czynski (R.P. Polonă) și Kalinin 
(U.R.S.S.), el fiind ocupat în cele 
din urmă de către trăgătorul polonez 
cu 283 p. In această probă o bună

Rulmentul Bîrlad—Lokomotiv Leipzig
14-6 (8-3) la rugbi

BÎRLAD 21 (prin telefon). — Peste 
5.000 de spectatori au urmărit întîl
nirea internațională de rugbi dintre 
echipele Rulmentul Bîrlad și Loko
motiv Leipzig. Bîrlădenii au făcut un 
joc mai bun pe linia de treisferturi. 
Ei au realizat trei încercări prin Că
lin II (min. 25), Ștefaniu (min. 55) 
și Stanciu (min. 67). Celelalte 5 puncte 
au fost realizate de Călin I care a 
fructificat o lovitură de pedeapsă și 
a transformat o încercare.

Așa cum se prevedea, întîlnirea de 
natație (înot, sărituri și polo) din
tre selecționatele Bucureștiukri ți 
^Sofiei, desfășurată sîmbătă și du
minică în piscina acoperită de 1» 
Floreasca, s-a soldat cu victoria 
gazdelor, la un scor categoric: 
168—82.

Ca și anul trecut, la Sofia, oaspeții 
n-au obținut victoria decît într-o 
singură probă, (100 m liber), cîști- 
gată de același Valentin Popov. A 
fost prima cursă de pe program, 
prima și... ultima victorie obținută 
de sofioți, căci, apoi, în 16 probe la 
rînd, reprezentanții capitalei noastre 
au sosit pe locurile 1...

Săritorii de pe trambulină și — 
■în finalul celor două zile de între
ceri — jucătorii de polo au comple
tat succesul. Dar, din atîtea vic
torii și... rezultate, unul singur se 
„desprinde" cu autoritate de restul 
și anume, recordul de sală (2:57,6) 
reușit de Sanda Iordan în proba de 
200 m bras. Parcurgînd distanța 
într-un ritm pe cît de susținut pe 
atît de uniform (1:25,7 la 100 tn), 
înotătoarea dinamovistă și-a depășit 
propriul record (2:59,0 — 1960) și s-a 
apropiat simțitor de standardul in
ternațional.

La polo, prima confruntare dintre 
echipele de tineret a revenit bucu- 
reștenilor, cu destulă ușurință, la 
scorul de - 8—2 (2—0, 2—1, 2—0,
2—1). Jucătorii noștri și-au întrecut 
adversarii în toate compartimentele, 
în special în acțiunile de atac, care 
au surprins prin rapiditate și va
rietate. Punctele au fost înscrise 
de Chirvăsuță (3), Firoiu, Mărcu- 
lescu, C. Marinescu, Mihăilescu și 
Popa, pentru învingători, Ekserw 
Kovatchev, pentru învinși. S-au re»

comportare a avut și un alt concu-1 
rent romin, Enache, care s-a clasat ' 
pe locul 5 cu 281 p.

In cea de a doua probă a con
cursului — talere aruncate din turn 
— primul loc a revenit țintașului so
vietic Poleanski, cu 196 p, urmat pe 
locul 2 de Ștefan Popovici (R. P. 
Romînă) cu 195 p. Pe locul 3 s-a 
clasat trăgătorul sovietic Țuranov cu 
194 p. In această probă Dumitrescu 
și Enache n-au participat. Prilej de 
verificare pentru apropiatele „mon
diale" de la Oslo, concursul interna
țional de Ia Varșovia a arătat că tră
gătorii noștri sint în formă și ne dau 
speranțe într-o comportare bună la 
campionatele mondiale.

In cursul zilei de luni lotul romîn 
va participa la un alt concurs, la 
care vor mai lua parte și talenștii 
R.P. Polone.

Rugbiștii germani au avut iniția
tiva în ultimele 10 minute, dar nu au 
putut înscrie datorită jocului ermetic 
al bîrlădenilor. Cele 6 puncte ale 
oaspeților au fost realizate de /Leh
man care a transformat două lovi
turi de pedeapsă în min. 10 și 57.

Arbitrul Ilie Milea a condus cu 
competentă.

S. EL IADE, coresp. 

marcat Chirvăsuță, Chețan, Firoiu, 
Mihăileacu și Țăranu, de la gazde, 
Ekserov, Weler, Grozdev, de la 
oaspeți.

Arbitrul maghiar Pali Pragay .a 
condus cu competență formațiile: 
BUCUREȘTI: Chețan (Dan I.
Sandu), Firoim Țăranu, Alexandrescu, 
Mărculescu, C. Marinescu, C. Chir
văsuță, Popa, Mihăilescu, SOFIA: 
Grozdev, Weler, D. Konstantinov, 
A. Konștantinov, Pernikliiski, Ekserov, 
Kovatchev, Hadjiev.

★

REZULTATE TEHNICE: Ziua I: 
MASCULIN: 200 m bras. ]. Sanda 
Iordan (B) 2:57,6 — nou record de 
sală; 2. Florentina Rambosec (B) 
3:07,1 ; 3. Snejana Filipova (S)
3:21,3; 4. Boiana Petrova (S) 3:22,8; 
400 m liber: 1. Anca Trohani (B) 
5:52,2; 2. Măriuca Rotaru (B)
6:11,2; 3. Maria Ionkova (S) 6:23,7;
4. R. Atanasova (S) 6:31,6; 100 m 
fluture ; 1. Măriuca Rotam (B)
1:21,1 ; 2. Nicoleta Gordin-Ștefănescu 
(B) 1:21,8; 3. Temenuga Paunova
(S) 1:24,4; 4. Boiana Petrova (S) 
1:38,7; 4x100 m liber; 1. București 
(Trohani, Balaban, Rotaru, Țincoca) 
5:06,6; 2. Sofia (Ioncova, Andonova, 
Atanasova, Paunova) 5:07,1. 
MASCULIN: 100 m liber: 1. Popov 
(S) 59,4; 2. Firoiu (B) 59,7;
3. Blajec (B) 59,8; 4. Vocikov (S) 
1:01,2; 200 m fluture; Al. Popescu
(B) 2:28,7; 2. Medianu (B) 2:45,9;
3. Drangulev (S) 3:15,7; 4. Pro-
danov (S) 3:25,6; 100 m bras:
1. Al, Schmaltzer (B) 1:14,9;

(Continuare în pag. a 4-a)

Festivitatea 
înminării titlului de maestru 

al sportului cicliștilor 
care ne-au reprezentat

■ la cea de a XlV-a ediție 
a „Cursei Păcii"

Simbătă la amiază a avut loc 
la sediul U.C.F.S. festivitatea de-

• cernării titlului de maestru al 
sportului cicliștilor care au obți- 
nut in „Cursa Păcii" un remarca
bil rezultat: locul III pe echipe. 
La festivitate au participat tova
rășii Aurel Duma — președintele 
Comitetului de Organizare a Uniu
nii de Cultură Fizică și Sport, An
ton Tatu Jianu și Emil Ghibu — 
vicepreședinți ai Comitetului de 
Organizare a U.C.F.S., Stefan [ 
Voicu — președinte al F.R.C., 
Emil Stefan și Ion Deheleanu — 
vicepreședinți ai F.R.C., precum 
și alergătorii din echipa R.P. Ro
mine, antrenorul Nicolae Voicu, 
activiști din ciclism ș.a.

Subliniind frumoasa lor compor
tare, in cea mai grea competiție de 
fond a cicliștilor amatori, tovară
șul Aurel Duma a cerut sportivi
lor să manifeste și mai multă exi
gență in pregătire pentru a obține 
noi și valoroase rezultate. Apoi, 
tovarășul Aurel Duma — preșe- 
dintele Comitetului de Organizare 
a Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport — a inminat cicliștilor Ion 
Cosma, Ludovic Zanoni, Ion Stoi
ca, Gh. Rădulescu și Walter Zie
gler — carnetele și insignele de 
maeștri ai sportului (Gabriel Moi- 
ceanu deținea dinainte titlul de 

■■ maestru al sportului).
' In numele cicliștilor a vorbit 
Ion Cosma, care a asigurat con
ducerea U.C.F.S. și a F.R.C. că 
rutierii noștri vor merge cu hotă- 
rire pe drumul ridicării continue 
a măiestriei sportive. pentru a 
contribui cu noi succese la gloria 
sportivă a patriei noastre.- - - - - - — „„J



C. C. A. campioană republicană la handbal în 11 !eri, în categoria B
Echipele masculine C.S.M.S. Iași și Rapid Oradea au retrogradat 

din campionatul categoriei A la handbal în 7
Din cele trei campionate republi

cane, unul, cel al echipelor masculine 
de handbal în 11, s-a încheiat. In 
ce privește întrecerea echipelor mas
culine de handbal în 7, sînt cunos
cute cele patru formații care își vor 
disputa titlul de campioană a țării 
în cadrul turneului final ce va în
cepe săptămîna aceasta la Ploiești. 
Dacă titlul de campioană a tării este 
încă în joc, în schimb se cunosc 
cele do-uă formații care au retrogra
dat : în seria a Il-a — Rapid Ora
dea, iar în seria I, la ca.pătul unui 
final pasionant, C.S.M.S. lași a pier
dut dreptul de a mai participa l.a 
jocurile categoriei A datorită unei 
diferente de o sutime la golaveraj II!

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în această etapă :

HANDBAL IN 7

de slabă factură tehnică, influențat 
de starea terenului (desfundat de 
ploaie). Au marcat: Paraschiv (3), 
Hovîrneanu (2), Iliescu, Rotaru, Po
pescu pentru Petrolul, Ciolan (8) 
pentru Știința Galati. Dinamo Bacău 
— C.S.M.S. Iași 12—11 (7—6). Me
ciul a fost mai dinamic în repriza 
secundă. Au înscris: Dian (6), Lungu 
(2), Pală, Toma, Blaga, Nicolau 
pentru Dinamo, Kaunert (4), Florian 
(4). Mîrza (3).

SERIA a Il-a

Dinamo Brașov — Știința Timi
șoara 17—6 (8—2). Dinamoviștii au 
făcut cea mai bună partidă din acest 
campionat. Tehnometal Timișoara — 
Voinja Sibiu 15—12 (9—6) ; Știința 
Craiova — Știința Petroșani 20—16 
(9—6) ; Rapid Oradea — Dinamo 
Te. Mureș 14—21 (7—8).

tea tehnică și profitînd că adversarele 
lor se repliau greu în apărare au 
inițiat o serie de contraatacuri ter
minate de cele mai multe ori cu 
goluri spectaculoase. Nesigur arbi
trajul lui P. Cobili.ci (Ploiești).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 6-3 (5-1). 
După un meci dinamic și spectaculos 
studentele au obținut o frumoasă vic
torie. De notat că Știința a condus' 
la un moment dat cu 6—1, dar spre 
sfîrșit Progresul a redus din handi
cap

C.S.M. MEDIAȘ — C.S.M. SIBIU 
3-8 (0-3).

C.S. MUREȘUL TG. MUREȘ — 
C.S. ORADEA 6—3 (3—1).

SERIA I
Dinamo Suceava — Metalul Tirgoviște 

0-0
Poiana Cîmpina — C.S.M. Brăila 

4—1 (0—0)
Steaua roșie Bacău — Dinamo Galați

2— 3 (1-2)
Fo-resta Fălticeni — Prahova Ploiești

1—0 (0—0)
Rapid Focșani — Flacăra Moreni

0-1 (0-1)
S.N.M. Constanța — Rulmentul Bîrlad

2—1 (1—0)
Unirea Iași — C.F.R. Pașcani

3— 2 (1—0)

CLASAMENTUL

1. Dinamo Pitești 21 12 4 5 4
2. Știința Craiova 21 10 4 7 2
3. C.S.M. Sibiu 21 10 4 7 3
4. Tractorul Brașov 21 9 5 7 3
5. Știința București 21 10 3 8 3
6. C.S.M. Mediaș 21 9 5 7 3
7. Academia Militară 21 8 5 8 3
8. C.F.R. Roșiori 21 8 5 8 1
9. Dinamo Obor 21 6 8 7 3

10. Metalul București 21 8 4 9 2
11. Chimia Govora 21 7 5 9 2
12. Chimia Făgăraș 21 7 3 11 2
13. Drubeta Tr. Severin 21 6 4 11 2!
14. C.F.R. Electro C-va 21 6 3 12 2

Etapa viitoare: Chimia Govc
C.S.M. Mediaș, Chimia Făgăra
Metalul București, Știința Bucur
C.F.R. Roșiori, C.F.R. Electro c
— Academia Militară, Drubet
Severin — Tractorul Brașov, D
Obor — Știința Craiova, Dinan 
tești •— C.S.M. Sibiu.

HANDBAL IN 11

MASCULIN. SERIA I

C.C.A. — Știința București 24—24 
(12—9). Echipa militară a jucat 
foarte bine o repriză, acționând fru
mos, variat în atac și terminînd cea 
mai mare parte a acțiunilor ofensive 
cu goluri spectaculoase. După pauză, 
jucătorii de la C.C.A. au slăbit vizi- 
bit ritmul, permițînd studenților să 
refacă treptat din diferență și să ega
leze. Scorul de egalitate reflectă co
rect raportul de forțe de pe teren. 
Dinamo București — Rapid Bucu
rești 15—8 (8—4). Meciul a fost ceva 
mai echilibrat la începutul fiecărei 
reprize, cînd feroviarii au opus o re
zistență mai dîrză. Petrolul Teleajen 
— Știința Galați 9—8 (6—2). Joc

FEMININ

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — C.S.S. 
BANATUL TIMIȘOARA 4-3 (3-3). 
Rezultatul nedreptățește formația ele
velor din Timișoara care meritau cel 
puțin u.n meci egal. Campioanele au 
cîștigat numai datorită unui plus de 
experiență, menținîndu-se astfel mai 
departe în lupta pentru titlu. Timișo- 
rencele au condus cu 1—0 și 2—1, 
iar în repriza secundă — la 3—3 — 
au pierdut cîteva bune ocazii de gol.

RAPID BUCUREȘTI — TRACTO
RUL BRAȘOV 10—3 (5—3). Echipa 
din Brașov nu a rezistat decît 18 
minute, timp în care scorul s-a men
ținut echilibrat. Apoi, handbalistele 
bucureștene și-au impus superiorita-

Concursul cultural-sportiv 
în plină desfășurare

DINAMO BRAȘOV — C.C.A. 
10—16 (6—9). Gazdele s-au prezentat 
mai bine decît în celelalte partide. 
E drept însă că formația C.C.A. a 
fost descompletată timp de aproape 
50 minute. (C. Gruia-coresp. reg.).

VICTORIA JIMBOLIA - C.S.M. 
REȘIȚA 12-8 (4—5). Condusă la 
pauză, echipa locală a fost mai bună 
în repriza secundă, obținând o vic
torie meritată. (I. Walleth-coresp.).

VOINȚA SIBIU — VOINȚA SI
GHIȘOARA 14—5 (6-3). Meciul a 
fost echilibrat doar în primele 30 de 
minute. După pauză însă, echipa lo
cală și-a impus superioritatea, ob
ținând ’ o victorie clară. (M. Lupuțiu- 
coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ — TEXTILA 
CISNADIE 12—7 (6—3). Meci fru
mos și viu disputat în ciuda tere
nului alunecos. In urma acestui re
zultat Chimia . se clasează pe locul 
doi în acest campionat. (V. Lazăr- 
coresp.).

Campionatul s-a încheiat cu victo
ria echipei C.C.A. care a terminat 
întrecerea neînvinsă.

CLASAMENTUL

1, Metalul Tirgoviște 21 15 3 3 59:18 33
2. Dinamo Galati 21 13 6 2 34:14 32
3. Poiana Cîmpina 21 10 6 5 33:20 26
4. Flacăra Moreni 21 9 5 7 30:30 23
5. C.F.R. Pașcani 21 8 6 7 35:33 22
6. Dinamo Suceava 21 7 6 8 25:30 20
7. C.S.M. Brăila 21 6 8 7 21:26 20
8. Prahova Ploiești 21 7 4 10 36:33 18
9. S.N.M. Constanța 21 5 8 8 23:24 18

10. Rapid Focșani 21 7 4 10 27:31 18
11. Steaua roșie Bacău 21 5 8 8 20:39 18
12. Unirea Iași 21 6 4 11 32:40 16
13. Fcresta Fălticeni 21 6 4 11 22:37 16
14. Rulmentul Bîrlad 21 5 4 12 22:44 14

Etapa viitoare: C.F.R. Pașcani —
Steaua roșie Bacău, Prahova Ploiești
— Poiana Cîmpina, Dinamo Galați —
S.N.M. Constanța, Rulmentul Bîrflad
— Metalul Tîrgoviște, Flacăra Moreni
— Unirea lași, Forcsta Fălticeni —
Rapid Focșani, C.S.M. Brăila — Di-
narno Suceava

SERIA A III-A /
Ind. Sîrmei C. Turzii — Dinamo 

3—0 (2—0)
Jiul Petroșani — A.M.E.F. Ar; 

1—0 (1—0)
Mureșul Tg. Mureș — C.S.M 

2—0 (0—0)
Arieșul Turda — Recolta Cărei 

3—1 (2—0)
Gloria Bistrița — C.S.M. țțaia 

1-1 (1-1)
C.S.M. Reșița — C.F.R. Timiș 

2—1 (0—1)
Dinamo Săsar — C.S. Oradea 

2—3 ((2—0)

Timpul nefavorabil a împiedecat în 
msihe părți ale țării desfășurarea nor
mală a primei etape a Concursului cul- 
tural-sportiv. De cîteva zile Insă, con
siliile asociațiilor sportive împreună cu 
oriranizațiile U.T.M. au trecut la orga
nizarea competițiilor.

Lotul do tineret a boxat 
la Galati și Craiova

La sfîrșitul săptămânii trecute lotul 
secund al țării noastre a susținut 
două întâlniri — în orașele Galat’ 
și Craiova — cu cei mai buni boxen 
din aceste localități. La Galați, după 
cum ne comunică corespondentul GI1. 
Arsene, gala a fost vizionată de 
aproape 3.000 de spectatori. Iată re
zultatele: V. Manolache (C.S.M.) 
egal cu C. Ciucă (R.P.R.) ; A. 01- 
teanu (R.P.R.) b.p. I. Munteanu 
(C.S.M.) ; F. Pătrașcu (R.P.R.) b.ab. 
1 S. Mihai (C.S.M.);, I. Dinu (R.P.R.) 
b.p. Gh. Gheorghiță (C.S.M.) ; S. 
Bogoi (C.S.M.) b.p. M. Dumitrescu 
(R.P.R.) ; A. Constantin (R.P.R.) b.p. 

M; Ioniță (C.S.M.); V. Bogoi (C.S.M ) 
egal cu M. Balaș (R.P.R.) — decizie 
eronată, Bogoi terminase învingător; 
O. Cioloca (C.S.M.) b.ab. 2 N. Motoc 
(R.P.R.) ; St. Gojan (C.S.M.) egal 
cu D. Gheorghiu (R.P.R.).

La Craiova, ne-a relatat corespon
dentul M. Gherghmoiu, Iotul B a 
înitiloit formația Dinamo. Meciurile 
au fost de bună factura fiind subli
niate deseori cu aplauze de către 
spectatori. REZULTATE TEHNICE. 
C. Ciucă (R.P.R.) egal cu C. Du- 
mitrașcu (D.) ; A. Olteana (R.P.R.) 
b.p. V. Vintilă (D.) ; F. Pătrașcu 
(R.P.R.) egal cu M. Goanță (10 ) ; 
A. Farcaș (D.) b.p. I. Dinu (R.P.R.) ;
O. Mărăcineanu (D.) b.p. M. Dumi
trescu (R.P.R.) ; A. Constantin 
(R.P.R.) egal cu I. Olaru (D.) ; M. 
Balaș (R.P.R.) b. K.O. I C. Bîla 
(D) ; D. Gheorghiu (R.P.R.) egal cu
P. Deca (D.) ; Tr. Stuparu . (D.) 
b.p. I. Ivan (R.P.R.) ; N. Motoc 
(R.P.R.) b. K.O. 1 Gh. Cîrstea (D.)_ 
Motoc a lovit după ce arbitrul a 
dictat brock, . adversarul, fiind cu 
mâinile în jos. Arbitrul M. Voinea a 
greșit nedescalificîndu-1 pe Motoc.

I.a Vatra Dornei, după cum ne anunță 
corespondentul nostru Boris Feig, ti
nerii s-au întrecut la volei, fotbal, atle
tism, tenis de masă și șah. De aseme
nea, la Petroșani, Lonea și Petrila tere
nurile și sălile de sport au fost animate 
de numeroșii tineri dornici de a se în
trece. Tînărul Ion Bucureșteanu (cate
goria 82 kg.) din Petrila a oblinut la 
haltere un rezultat deosebit. El a arun
cat 110 kg !

La Craiova, peste 2.500 de sportivi 
au participat la festivitatea de deschi
dere a concursului. Apoi, după cum ne 
comunică corespondentul S. Romică, ei 
s-au întrecut la volei, tir, baschet, fot
bal și atletism. întreceri au avut loc 
și în regiunea Dobrogea, la Constanța, 
Medgidia, Tulcea, Macin, Cernavoda și 
Babadag. Numeroase știri sosite din 
Iași, Botoșani, Cluj, Hunedoara, Ora
dea, Tr. Severin și Brașov ilustrează 
interesul tinerilor pentru această compe
tiție de mase.

(Urmare din pag. 1)

(Met. 23 August) 32:49,3 ; 4. D. Tîl- 
maciu (C.C.A.) 33:15,0; 5. AI. Arnăutu 
33:15,8; 6. V. Puiuleț (Prahova Pl.l 
33:39,6 ; 10 km marș : 1. H. Ră-
cescu (Dinamo) 45:50,2; 2. I. Baboie 
(P.T.T. Buc.) 48:45,2; 3. I. Barbu (Vic
toria) 49:27,2; 4. A. Hîrjoi (Laminorul 
Roman) 49:40,2; 5. D. Roateș (Victo
ria) 50:17,8; 6. D. Paraschivescu (Vic
toria) 50:40,0; 110 mg: 1. M. Ursac 
14,5 — record, republican egalat; 2. I. 
Mesaroș (C.F.R. Tim.) 15,2; 3. V.
Georgescu (Prahova) 15,5; 4. L. Preda 
— 1942 — (Șt. Buc.) 15,6 (este prima 
lui cursă pe garduri mari); 5. Em. 
Constantinescu (Șt. Buc.) 15,6; 6. L. 
Moscaluc (Șt. Buc.) 16,2; 400 mg: 1. 
C. Tontsch (Voința Buc.) 55,0; 2. V.

„Cupa de vară"
Simbătă după-amiază, pe stadionul 

Tineretului, Știința șl I.T.B. au ter
minat la egalitate: 0—0. I.T.B. a avut 
mai mult inițiativa. S-au remarcat : 
Lanț, Nistor, Chirică (I.T.B.), -Smi- 
ghelschi, Ciulian și Teodorescu (Ști
ința). Mulțumitor arbitrajul lui C. 
Zamfir.

Pe terenul din Parcul Copilului, 
C.F.R. Grivița Roșie a întrecut Pro
gresul cu 8—3 (5—3), după un joc 
spectaculos. Au înscris: Pozmqșan și 
Bostan (cite o încercare) și ‘ Țibuleac 
(transformare) pentru învingători, res
pectiv Tănase (lovitură de pedeapsă)

de la învinși. Foarte bun arbitrajul 
Iui Titi Ionescu.

Cu viu interes a fost așteptată 
evoluția rugbiștilor de la C.C.A. și 
Dinamo. Din păcate însă, ei s-au 
comportat mai bine doar o repriză, 
ca apoi jocul să devină anost. Au 
marcat: Balcan (încercare), Nagy
(transformare) de la Dinamo și Ște
fan Constantin (lovitură de pedeapsă) 
de la C.C.A. Scor final 5—3 (5—3) 
pentru Dinamo. Corect arbitrajul lui 
Toma Moldoveanu.

N. TOKACEK, coresp.

Restantă

Știința Petroșani - Rapid București 3-0 (3-0)
In cadrul campionatului republican 

de rugbi, la Petroșani a avut loc o 
restanța. Știința din localitate a dis
pus de Rapid București cu 3—0 (3—0) 
prin punctele înscrise de Burac (în 
minutul 7) dintr-o încercare în u rna 

t unei șarje pe tretsferturi. Știința a 
1 cîștigat mai clar decît arată scorul.

S-au remarcat Marin, Zalman, Cernei 
(Știința), Pîrcălăban, Spirea (de la 
Rapid). Arbitrul G. Eftiinescu (Sibiu) 
a condus slab, manifesting nesiguran
ță în aprecierea ofsaidului.* ;.k ăl •

I. TUGOP și I. ZAMORA, 
cores-p.

SERIA A Îl-A
Știința Craiova — Știința București 

2—0 (1-0)
Academia Militară — Drubeta T. 

Severin 2—0 (0—0)
C.F.R. Roșiori — Dinamo Obor 

1—0 (1—0)
C.S.M. Sibiu — C.S.M. Mediaș

4-0 (1—0)
Diinamo Pitești — Chimia Făgăraș
5—0 (3—0)
Metalul București — C F.R. Electro 

Craiova 1—0 (0—0)
Chimia Govora — Tractorul Brașov 

1-1 (0-1)

CLASAMENTUL

1. C.S.M. Baia Mare 21 11 6 4
2. Jiul Petroșani 29 11 5 4
3. C.S. Oradea 21 12 2 7
4. Ind Sîrmei C. T-zii 21 10 5 6
5. Mureșul Tg.Mureș 21 8 7 6
6. C.F.R. Timișoara 20 10 2 6
7. Arieșul Turda 21 7 8 6
8. C.S.M. Reșița 21 8 6 7
9. C.S.M. Cluj 21 8 5 8

10. Dinamo Săsar 21 8 3 10
11. A.M.E.F. Arad 21 4 9 8
12. Recolta Cărei 21 5 6 10
13. Gloria Bistrița 21 4 6 11
14. Dinamo Barza 21 3 4 14

Etapa viitoare : C.F.R. Timișc 
C.S. Oradea, Dinamo Săsar - 
Sîrmei C. Turzii, A.M.E.F. A 
Dinamo Barza, Mureșul Tg. Ml 
C.S.M. Reșița, Recolta Cărei - 
Petroșani, C.S.M. Cluj — C.S.A 
Mare, Gloria Bistrița — Arieșul

RTLETI5M

o. principalul adversar: timpul nefavo
Georgescu 55,0; 3. I. Ferencz (Cor- 
vinul) 56.6; 4. I. Ehedi (Șt. Buc.) 
58,0; 5. V. Pop (C.S. Oradea) 58,2; 6. 
V. Teodorescu (I.T.B.) 58,2; 3.000 m 
obst.: 1. T. Strzelbiscki (Rapid) 9:04,0;
2. F. Florea (Laminorul) 9:14,3; 3. V. 
Caramihai (I.T.B.) 9:28,1; 4. Gr. Co- 
jocaru (Șt. Cluj) 9:35,2; 5. P. Kbrosi 
(C.S. Oradea) 9:57,4; Lungime: 1. I. 
Leu (Șt. Buc.) 7,03 — rec. pers.; 2 
A. Samungi (C.C.A.) 7,03 — rec. pers.;
3. N. Popovschi (Șt. Buc.) 6,96; 4. D. 
Drăgan (Corvinul) 6,93; 5. R. Licker 
(I.T.B.) 6,88; 6. M. Axente (Dinamo) 
6,71; Triplu: 1. M. Stein (Șt. Buc.) 
15,29; .2. S. Ciochină (Șt Buc.) 15,12;
3. O. Viscopoleanu (Rapid) 15,08; 4.
1. Nicolae (Victoria) 14,56 — rec.
pers.; 5. D. Vlădescu (Met. 23 Au
gust) 14.22 — rec. pers.; 6. H. Hala 
(St. roșu) 13,82; înălțime: 1. C. Po
rumb (Șt Cluj) 1,94; 2. V. Păttineanu 
(C.C.A.) 1,90; 3. Al. Spiridon (Șc. Sp. 
U.C.F.S. Giurgiu) 1,85; 4. Gr. Mari
nescu (Șt. Buc.) 1,85; 5. V. Cincă (Șt 
Buc.) 1,80; 6. A Arvai (St. roșu) 1,80; 
Prăjină: 1. D. Gîrleanu (Prog.) 4,30
— rec. pers.; 2. Z. Szabo (Șt. Buc.) 
4,20; 3. P. Astafei (C.S.S. Buc.) 4,20
— record republican de juniori (v. r. 
îi aparținea de acum o săptămînă 
cu 4,14); 4. A. Savin (C.S.S. Buc.) 
4,10 — rec. pers.; 5. E. Simionescu 
(C.S.S. Buc.) 4,00 — rec. pers.; 6. P. 
loan (C.C.A.) 3,80; Greutate: 1. N. 
Ivanov (Dinamo) 15,49; 2. C. Crețu 
(Met. 23 August) 15,18; 3. Gh. Popescu 
(Șt. Buc.) 14,77; 4. I. Bog (S.S.E. Ora
dea) 13,56 — rec. pers.; 5. D. Serafim 
(Prog.) 13,15; 6. Al. Bizim (Șt. Buc.) 
13,14; Disc: V. Manolescu (Dinamo) 
51,60 — nou record republican (v. r. 
ii aparținea din acest an cu 50,42);
2. V. Sălăjan (Dinamo) 49,45 ; 3. K. 
Sokol (Șt. Cluj) 45,98 — rec. pers.;
4. E. Vîlsan (C.C.A.) 44,46; 5. P. Flora
(C.S. Oradea) 43,60; 6. L. Cotier (Di
namo) 40,98; Suliță: 1. Al. Bizim 74,03; 
2. I. Cristea (Rapid) 63,98; 3. G. Pi- 
kulski (C.S.M. Sibiu) 59,21 — rec. pers.; 
4. N. Crăciunescu (I.T.B.) 58,26; 5.
D. Marian (Șt. Buc.) 51.23; Ciocan: 
1. C. Drăgulescu (Rapid) 58,58; 2.
N. Rășcănescu (C.C.A.) 58,29 ; 3. C. 
Mușat (Șt Buc.) 55,17 — rec. pers.: 
4. D. Gheorghiu (Rapid) 53,91 — rec. 
pers.; 5. I. Bog 51,62 — rec. pers.; 
6. D. Greifenstein (Corvinul) 50,52 ; 
FEMEI: ISO m: 1. I. Petrescu (Rapid)

j 11,9; 2. Cr. Maksay (I.T.B.) 12,2; 3.

G. Luță (Rapid) 12,4; 4. A. 
(Șt. Cluj) 12,7; 5. G. Palade (Și 
12,8; 6. R. Gabel (Voința Sibi 
(in serii 12,8); 200 m: A. Bei 
1947 — 25,9 — rec. pers.; 2. G. 
27,0; 3. A Weiss (Dinamo) : 
G. Dumitrescu (Met. 23 Augur 
400 m: 1. FI. Grecescu (Dinam 
2. M. Cuțui (Șt. Cluj) 59,3; 
Weiss 60.5; 4.’ Ec. Potoroacă - 
(S.S.E. Ploiești) 61,0 — rec. p 
L. Păuleț (Met. Roman) 62,2; 
Flaișer (Șt. Cluj) 62,2; 800 m 
Cuțui 2:15,7; 2. El. Teodorof (I 
2:18,3; 3. L. Păuleț 2:21,0;
Ziegler (Șt Tim.) 2:22,1 — rec
5. Z. Antonescu (Met. 23 
2:22,7; 6. A. Pasciuc (Șt. Cluj;
80 mg: 1. L. Jung (C.C.A.) 
A. Prodea (Rapid) 11,7; 3. S. 
(Met 23 August) 11,7; 4. A 
(Met. 23 August) 12,0; 5. FI. 
(C.C.A.) 12,4. în serii Ana 
Sgăvîrdea (Șt. Tim.) 11,9; L 
1. S. Grosu 5,96 — nou recor 
blican (v. r. era de 5,84 și-i a 
din 1960 Măriei Pândele); 2. 1 
dele (I.T.B.) 5,82; 3. FI. Stan 
4. V. Belmega (Victoria) 5,5! 
Sîrbu 5,44; 6. A. Prodea 5,3 
Neagu (C.F.R. Craiova) 5,23 
pers.; înălțime: 1. I. Balaș 
1,85 (după ce a trecut aceas 
țime, din prima săritură; nu 
încercat mai sus); 2. R. Vc 
(C.C.A.) 1,58; 3. M. Popescu 
Buc.) 1,58; 4. E. Mayer (U.I 
1,54; 5. S. Dăscălescu (C.S.! 
1,54 — rec. pers.; 6. U. 
(C.S.M. Mediaș) 1,50 (din a ț 
cercare a trecut 1,54 m); 7. 
(Șt. Buc.) 1,50; Greutate: 1. 
(Dinamo Brașov) 15,27; 2. E. 
(Voința Br.) 13,52; 3. M. Wi 
(Prog.) 12,40 — rec. pers.; 4. 
covei (Dinamo Bacău) 12,12 
pers.; 5. M. Szabo (Șt. Tin
6. A. Bugnariu (Șt. Cluj) 11,
1. L. Manoliu (Met. 23 Augu
2. Ol. Cataramă (Șc. Șp.
C-Lung Muscel) 50,84 — re
3. N. Barbu (Rapid) 43,36; 4. 
(S.S.E. Oradea) 40,68; 5. E 
(Șt. Buc.) 39,90 ; 6. A. Bugna: 
Suliță: 1. M. Diți-Diacone 
Buc.) 42,60; 2. R. Bucea (C.S 
36,55; 3. A. Nylos (Dinamo) 
Al. Scurtu (Prog.) 36,34; 5. 
(Șt Tim.) 31,25; 6. S. Const. 
30,99.
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Dinamo București și C.C.Â. la egalitate de puncte, in fruntea clasamentului

La capătul unui joc lipsit de nerv Ceferiștii au cîștigat cu u$urința

C.C.A. A IHTRECUT
Cu victoria reușită ieri în dauna 

U.T.A.-ei, C.C.A. a ajuns în clasament 
pe Dinamo, rivala sa la titlu. Militarii 
au obținut victoria mai ușor dccît arată 
scorul (2—0) și, dacă ar fi putut anti
cipa slaba replică dată ieri de formația 
arădeană, desigur că ar fi așteptat 
această întîlnire, derbi de etapă, cu 
mai puțină înfrigurare.

Ieri, rezultatul a fost incert foarte 
puțin timp. Doar 15 minute, pentru că, 
un minut mai tîrziu, Tătaru a deschis 
scorul fructificînd o pasă primită de la 
Cacoveanu. In continuare, apărarea oas
peților a fost străpunsă în repetate rin- 
duri, în special pe partea stingă pe 
unde Neamțu a fost mereu depășit. Dar, 
de fiecare dată, Tătaru (min. 20), A- 
lexandrescu (min. 24, 26, 43), Constan
tin (min. 25), Raksi (min. 31) au ri
sipit „în vînt“ toate ocaziile. In toată 
această primă repriză textiliștii n-au be
neficiat de nici o ocazie clară de gol, 
ferind pe Voinescu de orice emoții. Lip

U. T. A. CU 2-0 (1-0) 
siți de aportul unor jucători de bază 
(Petscho'wski, Pîrcălab, Mețkas) oaspe
ții au părut dezorientați atît în apărare 
cît și în atac.

Imediat după reluare, cînd Constantin 
(care totuși, ieri, a ratat cele mai multe 
ocazii) a înscris al doilea gol, puținii 
spectatori care mai sperau, măcar, într-o 
repriză mai viu disputată, au fost ne- 
voiți să-și amîne dorința pentru viitoa
rea ediție „C.C.A.—U.T.A.” Intr-adevăr, 
jocul a continuat lipsit de nerv (ca și 
în prima parte a sa), în nota de evi
dentă superioritate a formației gazdă. 
Trebuie să mai semnalăm, printre alte 
numeroase ratări, marile ocazii avute de 
Constantin (min. 53), Czako (min. 56), 
„bara* lui Constantin (min. 57), Ale- 
xandrescu (min. 73). Cu 5 minute îna
inte de sfîrșit, Voinescu, accidentat Ia 
umăr, a fost nevoit să cedeze locul său 
lui Toma. Dar, deși în acest final de

RAPID—MINERUL 3-0 (0-0)

CLASAMENTUL

23 13
22 14
22 9
22 11

beneficiază «le trei

„Duel aerian* Constantin — Sereș. I'rimul sare mai sus și reia mingea cu capul 
spre poartă. Băcuf II (nr. 3) și Tătaru (nr. 11) urmăresc atent faza.

Primul meci al cuplajului de ieri 
de pe stadionul „23 August1' a fost 
lipsit de acel dinamism specific par
tidelor de campionat. Ambele echipe 
au jucat sub posibilitățile lor. Bucu- 
reștenii au practicat jocul lor bun, 
cu care ne-au obișnuit în ultimul 
timp, doar 10—15 minute, cînd au 
și marcat de două ori în intervalul 
a 5 minute, lăsîndu-se în rest atrași în 
jocul confuz al oaspeților. Fără în
doială Ia nivelul slab al partidei a 
contribuit și terenul greu, desfundat

Minerul a încercat să acționeze în 
atac în prima repriză doar prin 
Creiniceanu și Turcan. 
cit timp 
ciocnire 
renul în 
dament, 
prelungite, pierzînd aproape cu re
gularitate mingea.

Golurile au fost marcate astfel: 
Ozon driblează doi apărători, pasează 
înainte lui Ionescu, care trage în 
poartă peste portarul Kiss (min. 48); 
Văcaru centrează pe sus iar Ozon — 
bine plasat în fața porții — introduce 
cu capul balonul în plasă (min. 52): 
Ion Ion face o cursă pînă la mar
ginea careului de 16 m., pasează lui 
Ionescu, care din apropiere trage 
imparabil (min. 89). Meciul a fost 
presărat cu nenumărate faulturi co
mise de jucătorii ambelor echipe.

Al. Toth (Oradea) a arbitrat 
unele scăpări; care însă nu au 
fluențat jocul.

RAPID: Dungu — Greavu, MOTROC, 
MACRI — Neacșu, Langa — Copil, 
(Ion Ion), OZON, IONESCU, GEOR
GESCU, Văcaru.

MINERUL: Kiss — Stanciu, Coman, 
Dan II — Mihăilă, Mihâly — Nislpea- 
nu, Grigore, Szoke, TURCAN, CREI
NICEANU (Sima II).

TOMA RABȘAN

cu 
in-

1. Dinamo Buc.
2. C. C. A.
3. Rapid
4. Dinamo Bacău
5. St. roșu
6. U. T. A.
7. Petrolul
8. Știința Cluj
9. Progresul

10. Știința Timișoara
11. Minerul
12. Farul
13. C.S.M.S.
14. Corvinul

ETAPA VIITOARE : 
Știința Timișoara «-

4
2
8 
3

21 10 3
22 10 3
22 8 7
21 10 2
22 8 4
22 6 7
22 9 1
23 7 4 
22 5 6
22 4 6

Minerul 
St.

25
23
23
23
22
20
19
19
18
16
14

52:25 30 
54:32 30 
28:20 26 
35:27 
41:32 
36:33 
35:38 
38:37 
38:43 
37:44 
29:48 
32:52 
37:42 
24:43

C.C.A.-. 
. roșu; Progre

sul — Corvinul,- Dinamo Bacău — 
C.S.M.S. și Petrolul - U.T.A. Partida Ști
ința Cluj — Rapid este 
miercuri 31 mai, iar 
București — Farul (7-0) 
26 aprilie.

amînată pentru 
meciul Dinamo 
s-a disputat Ia

doar
Creiniceanu, 

a jucat (s-a accidentat intr-o 
cu Neacșu și a părăsit te- 
min. 53) nu a dat însă ran- 
s-a angajat în driblinguri

Mecidramatic la Iași

C. S. M. S. Progresul 1-2 (0-1)
IAȘI 21 (prin telefon de la trimisul 

nostru). — întîlnirea celor două can
didate la retrogradare a stîrnit un 
interes deosebit. Cei peste 15.000 de 
spectatori prezenți — cu tot timpul 
rece — pe stadionul din dealul Co- 
poului, au plecat însă, profund deza
măgiți. Aceasta pe de o parte în 
urma eșecului suferit de echipa lor 
favorită, iar pe de alta datorită ar
bitrajului sub orice critică al lui 
Stelian Mataizer (Graiova). Fără a 
diminua meritele fotbaliștilor bucu- 
reșteni, care și-au aruncat în luptă 
toate resursele pentru a obține un 
rezultat favorabil și au început jocul 
dînd impresia că vor cîștiga la scor; 
trebuie să arătăm că pînă la urmă

la victoria lor a contribuit în mare 
măsură faptul că arbitrul Mataizer a 
trecut cu vederea, la 2—0, două 
faulturi evidente comise în careu de 
Caricaș (min. 60) asupra lui Voica, 
și Nedelcu (min. 67) asupra lui Don. 
In schimb, a acordat just un penalti 
în min. 79 la un henț în careu al lui 
Caricaș, lovitura de la 11 m. a fost 
însă ratată copilărește de Moțoc. Așa- 

spune 
desfă- 
meri-

Un meci decis de apărări
Dinamo Bacău — Steagul roșu Brașov 1-1 (1-0) 

ambelor 
nivel superior

• partidă textiliștii
, comere consecutive, tabela de marcaj

Farul — Stiinta Timișoara
Macovci (Bacău) deși a avut dc condus 
un meci ușor, a comis o seric de gre
șeli.
două 
unul făcut de Apolzan asupra lui Țîrlca 
(min. 43) și un altul comis de Neamțu 
în min. 90, asupra lui Tătaru.

C.C.A. : Voinescu (tuin. 85 Toma) — 
Zavoda II, Apolzan (min. 46 CRIȘAN), 
Ivăncscu — Jenei, BONE — CACOVEA
NU, CONSTANTIN, ALEXANDRESCU, 
Raksi, Tătaru.

IJ.T.A. : Faur — SZUCS, Băcuț II, 
Neamțu — Capaș, Sereș — Pop (min. 
75 Pctschowski II), Tăuccan (min. 75 
Pop), Țîrlca, FLOllUȚ, CZAKO.

nemodificată. Arbitrul Adrian

CONSTANȚA 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru)

Au marcat: Lereter (min. 4 și 
44), Ciosescu (min. 61), Manolache 
(min. 74). Moroianu (min. 83) și 
Olaru (min. 88).

FARUL: GH1BANESCU — Buzea, 
BRINZE1 
Bibere — 
Ciosescu. 
lescu).

ȘTIINȚA: Pain (min. 89 Curcan) 
—- Georgescu, Țurcan, Codreanu — 
Petescu, Tănase — Igna. R. Lazăr, 
MANOLACHE, LERETER, MIȚARU.

Spectatori: 20.000. Timp _exce!ent.
In min. 82, cînd Știința 

conducea cu 3—1, nimeni 
fi crezut că victoria îi, 
formației oaspe. Dar iată 
contraatac, 
careul 
gheata) 
ziție de 
acțiune.

Printre cele mai grave sînt cele 
faulturi în careu ncsemnalate:

, FLORESCU — Stancu,
- Moroianu, Sever, OLARU, 

Vasilescu (min. 65 Nicu-

Timișoara 
n-ar mai 
va scăpa 
că la un 
rămas în 
a-și lega

G. NiCOLAESCU

BACAU 21 (prin telefon). Dina- 
moviștii au trebuit să se mulțumească 
cu un meci egal în fața Steagului 
roșu deoarece — deși au avut mai 
multe ocazii s— oaspeții au știut 
să se organizeze într-un joc defen
siv fără greșeală, pe care apoi, în 
repriza a doua, timp de 20 de mi
nute. l-au transformat în unul ofen
siv. La capătul atacurilor lor a 
fost realizată, de altfel, egalarea.

După ce chiar în primul minut. 
Nemeș — primind o pasă excelentă 
de la Filip — deschide scorul, 
gazdele — deși continuă să atace 
— nu mai pot concretiza, căci bra
șovenii formează în apărare un zid 
de netrecut. La fel de promptă și 
hotărîtă s-a dovedit însă și apărarea 
dinamoviștilor, cînd oaspeții au tre
cut la atac, nepermițînd rapidelor 
extreme ale echipei din Brașov să-și 
desfășoare jocul. Acestea au reali
zat, mai ales prin Hașoti, pătrun
deri rapide dar fără finalizare. In 
repriza a doua, oaspeții au o bună 
legătură între compartimente, 
trolează mai 
teritorial și, 
de un luft al 
trează precis 
capul reia în

iri general, apărările 
echipe au jucat Ia un 
atacului.

Arbitrul D. Rusu 
condus mulțumitor. Ar 
să sancționeze ieșirile 
lui Meszaros, Naghi și Seredai, că-, 
rora le-a permis vociferări și pro
teste la decizii.-

DINAMO BACAU: Ghiță — GIO- 
VĂTAFU, 

Rădulescu,

(București) a 
fi trebuit însă 

nesportive ale

SANU, LAZAR, Cincu 
STOICA — Drăgoi, 
FILIP, Nemeș, Publik.

STEAGUL ROȘU:
ZB1RCEA, ZAHARIA, 
Campo (Bîrsan, min. 70), 
HAȘOTI, Fusulan, Proca, 
David.

GH. DALBAN și ILIE 
corespondenți.

con- 
sigur balonul, domină 
în min. 66, profitînd 
lui Cincu, Hașoti cen- 
în careu și David cu 

plasă.

Ciosescu — 
Științei (pentru 
— observă că este în po- 
ofsaid și nu intervine în 

_ _____ stînd culcat pe gazon. în 
acest fel, ofsaidul a devenit pasiv. 
Moroianu trece printre apărătorii ti
mișoreni (care așteptau... fluierul 
arbitrului) și înscrie nestingheriț 
Un gol valabil. Au mai trecut cinci 
minute și Olaru a egalat, profitînd 

de o greșeală grosolană a portaru
lui timișorean : a reluat o minge, 
foarte slab, de la 16 metri, jar 
Pain a boxat-o în... plasă. Și abia 
acum la 3—3 meciul a fost jucat.

Știința a jucat mai organizat, i 
avut mai multă claritate în acțiunile 
de contraatac. In schimb, apărarea 
a fost de multe ori nesigură.

Farul a jucat foarte slab în prima 
repriză. înaintarea n-a l_e&0,ț nici o 
IfttîtiKe periculoasa, iar apărarea s-a 
pierdut după golurile luj Lereter. 
In repriza a doua constănțenii au 
jucat ceva mai bine și au știut să 
profite 
derută 
țițgL.
'■'Deși jocul

în final de momentele de 
și de nervozitate ale oaspe-

>'Deșl jocul nu s-a ridicat la un 
nivel tehnic superior, el a fost foarte 
pasionant prin evoluția scorului și 
dîrzenia cu care s-a jucat. De aceea 
meciul a fost greu de condus, dar 
arbitrul N. Mihăilescu (Buc.) s-a 
achitat foarte bine de misiunea avută.

ION OCHSENFELD

La , scorul etapei
Ștâiiafa — Petrolul 6-1 (3-0)

CLUJ 21 (prin telefon de la trimisul 
nostru). 15.000 de spectatori au aplau
dat victoria Științei. Scorul de 6—1 
(3—0) cu care au cîștigat studenții 
este totuși prea sever fată de ocaziile 
clare de a marca ale oaspeților.

Meciul s-a desfășurat într-un tempo 
susținut, inițiativa avînd-o în majori
tatea timpului echipa gazdă. Dovedind 
o pregătire fizică superioară, fotbaliștii 
clujeni au luptat cu multă dîrzenie, au 
combinat în viteză, au ieșit rapid din 
apărare în atac. în plus, ei au specu
lat și ezitările apărării echipei ploieș- 
tene în care Cepolschi, Fronea și Flo
rea âH.feâ dg. n£recunoscuț. Ultimul 
s-a dedat de altfel și la unele durități.

Primul gol este înscris în minutul 
10 de către Marcu. Peste un minut 
Marcu, aflat în careu într-o poziție 
favorabilă de a .înscrie, este faultat de 
Florea. Spre surprinderea generală ar
bitrul nu acordă 11 m. In min. 24 
Marcu înscrie din nou : 2—0. Nouă 
minute mai tîrziu, Mateianu —primind 
mingea de ia Ivansuc — țîșneștă prin
tre apărătorii Petrolului, driblează por
tarul și ridică scorul la 3—0.— —

După pauză, în min. 60, ..Petrolul 
înscrie unicul său punct prin' Bontaș. 
După patru minute însă. Știința își 
mărește avantajul. După o combinație

Gane—FI. Moldovan, acesta centrează 
și Marcu trimite cu capul în plasă: 
4—1. In min. 78 ploieștenii sînt pe 
punctul de a micșora diferența, dar 
Moguț salvează în ultimă instanță în 
corner la un șut al lui Chiriță. In 
minutul 82 H. Moldovan trece vijelios 
prin toată apărarea oaspeților și mar
chează pe sub Sfetcu ieșit în î.ntîm- 
pinare : 5—1.

Peste două minute, arbitrul acordă
— de data aceasta cu multă ușurință
— un 11 m, transformat de Ivansuc: 
6—1. In ultimele minute, Dridea ra
tează două ocazii.

ȘTIINȚA: MOGUȚ (din min. 82 
Nicoară) — Kromely, GEORGESCU, 
Cîmpeanu — Petru Emil, Popescu — 
IVANSUC, MARCU, Gane, Mateianu, 
FI. MOLDOVAN.

PETROLUL: Ionescu (din min. 66 
Sfetcu) — Cepolschi, Fronea, Florea — 
D. Munteanu, Marin Marcel — Bontaș 
(din min. 75 Babone), Badea, DRIDEA, 
Tabarcea, Chiriță.

Arbitrul Marin Niță (București) pe 
lingă greșelile semnalate a mai mani 
festat nesiguranță, a condus cu scă 
pări, dictînd și decizii în compensație.

C. COMARNISCHI

dar, pe drept cuvînt, putem 
că această partidă a avut o 
șurare dramatică și că ieșenii 
tau un rezultat de egalitate.

Progresul a pus stăpînire pe 
în min. 5 a marcat un gol 
frumos: o deschidere lungă 
Ioniță la Oaidă, un sprint al 
tuia, și o centrare precisă... 
nu are de îndeplinit aecît o formali
tate și... 1—0. Ieșenii, jucînd crispat, 
de-abia peste un sfert de oră reușesc 
să se apropie de poarta adversarilor.

Imediat după pauză, gazdele ratea
ză prin Unguroiu (min. 47). In min. 
51,- o greșeală a lui Dragomirescu 
face ca Oaidă, după un schimb de 
pase cu Marin, să majoreze scorul 
îa 2—0. Peste 4 minute o combinație 
Demien—Avasilichioaiei—Dascălu este 
concretizată prin golul înscris de ul
timul : 2—1. Gazdele au o revenire 
puternică, atacă în trombă dar fără 
rezultat. Jocul s-a desfășurat într-o 
atmosferă nervoasă, degenerînd după 
neacordarea celor două penaltiuri. 
Merită felicitări jucătorii bucureșteni 
pentru ardoarea cu care au luptai și 
Avasilichioaiei, cel mai bun din 22.

C.S.M.S. : Florea — ScarJat, Motoc, 
Dragomirescu — Foaie, Don — De- 
mien, Avasilichioaiei, Voica, Ungu- 
roiu, Dascălu.

joc și 
foarte 
a lui 
aces- 

Marin

GHIȚA
Naghi
Seredai — PROGRESUL : Mîndru — Nedelcu. 
Meszaros, Caricaș, Soare — Ioniță. Pașcanu — 

Oaidă, Smărăndescu I, Vo-inea, Dinu- 
lescu (Mafteuță), Marin.

IANCU
AL. INOVAN

Dinamo București a debutat cu un rezultat 
excelent: 0-0 cu Bangu (Brazilia)

(Urmare din pag.

Bangu a dominat Ia 
Dinamo și-a revenit

1)

nați. 
apoi 
avut un aspect egal, deși atacul echipei 
noastre nu a legat jocul. Dinamo ra
tează ocazii prin Țîrcovnicu (min. 8) și 
Eftimie (min. 33 și 42). In acest timp, 
Bangu a controlat bine balonul și a 
tras mult la poartă. Uțu, atent, a avut 
numeroase intervenții reușite, fiind a- 
plaudat la scenă deschisă.

După pauză, Dinamo se comportă ex
celent, făcînd un joc de zile mari : ata
cul a Jucat combinatîv, iar apărarea a 
fost fermă în intervenții. Întreaga echipă 
muncește mult și-și creează multe ocazii 
de gol. ca dc pildă : în min. 55 Angliei 
trage puternic pe lîngă bară ; în min. 
60 Ene II șutează de la 6 m slab pe 
jos în portar. Jocul este rapid și se 
desfășoară cursiv de la o poartă la alta. 
In min. 68 o nouă ocazie dinamovistă 
(Varga lasă mingea să treacă, la Țîr
covnicu, care însă nu se aștepta și ra
tează), apoi Bangu are o ocazie mare 
Nunweiller 
70 ratează 
nute Ivan 
vălmășeală 
ultimele 15 minute, Bangu slăbește rit
mul, Dinamo trece la atac și presează. 
Cea mai mare ocazie de gol se produce 
în min. 78. La o lovitură liberă execu
tată de Varga, Țîrcovnicu reia cu capul 
spre poartă, vedem mingea în plasă, 
cînd portarul, în căxlcrc, a respins în 
extremis, cu vîrful degetelor, în corner. 
In ultimele 10 minute presiunea echipei 
romînc devine netă. Dinamo obține trei 
corucrc, dar fără rezultat. Raport dc

început, dar 
și repriza a

HI insă, salvează. In min. 
Da Silva. Peste cinci mi- 

intervine cu succes la o în- 
în fața porții lui Uțu. In

comere : 7—6 pentru Bangu. De remar
cat că în repriza a doua, Bangu — vă 
zînd că nu poate cîștiga — a jucat 
dur. Popa a fost accidentat și a jucat 
10 minute extrem stingă, Angliei tre- 
cînd fundaș.

Cei mai buni jucători dinamoviști au 
fost Uțu, Ivan, Alexandru, Nunwciller 
IV, Ene 11 și Anghel.

In deschidere : New York Americans 
Concordia Montreal 3—0 (1—0). 

Canadienii și-au marcat două goluri în 
proprie poartă, prin Marinaro și Czekely. 
Al treilea gol a fost înscris de Cole.

©toaosport
Așa arată un buletin cu 12 rezultat1' 

exacte :
CONCURSUL NR. 21 ETAPA DIN

21 MAI 1960
I. R. P. Polonă - U.R.S.S.
II. C.C.A. - U.T.A. (Cat. A)
III. Dinamo Bacău

(Cat. A)
IV. ----------- „
V. Știința Cluj - Petrolul (Cat. A)
VI. Farul — Știința Tim. (Cat. A)
VII. Rapid - Minerul (Cat. A)
VIII. Dinamo Suceava — Metalul 

Tîrgoviște (Cat. B)
IX. St. roșie Bacău — Dinamo 

(Cat. B)
X. C.F.R. Roșiori - Dinamo 

(Cat. “
XI

Mare
XII.

șoara

Steagul roșu

C.S.M.S. - Progresul (Cat. A)

B)
Gloria Bistrița — C.S.M. 
(Cat. B)
C.S.M. Reșița - C.F.R. 
(Cat. B.)

Galati

Obor

Baia

Timi-

1

x
2
1

X
1.

X

1

X

1
La acest concurs au fost depuse epro- 

ximativ 482.090 variante.



r >/ !! ■. E IDinamo București — campioană republicană pentru a patra oară!
disputate in cele două campionate
a părăsit nejustificat terenul, F.R.V.: 
va trebui să analizeze comportarea 
nesportivă a clujencelor și să ia mă
surile cuvenite. (P< Codrea-coresp, 
regional).

Meciuri viu
FEMININ

București — Rapid Bucu- 
(10, 14, 12). Dinamovisțele 
ropote de aplauze pentru

a condus cu

irinamo 
rești 3—0 
au cucerit __
jocul frumos pe care l-au prestat. 
In al doilea set, Rapid a condus cu
14— 12, dar a pierdut cu 16—14. Cel 
de a4 treilea set a fost de-a dreptul 
dramatic. Conduse cu 12—6, dinamo- 
vistele au egalat și au cîștigat cu
15— 12. învingătoarele au fost mai 
calme în momentele decisive. Anca 
Păunoiu (Rapid) a jucat sub va
loarea ei în atac. Cea mai bună ju
cătoare de pe teren a fost Adina 
Ivănescu (Dinamo).

După terminarea jocului, tov. N. 
Păun, vicepreședinte al F.R.V., a în- 
mînat dinamovistelor o cupă și tri
courile de campioane pe anul 1960— 
1961. Dinamo București — astăz’ cea 
mai bună formație feminină a țării 
— cîștigă pentru a patra oară titlul 
de campioană republicană. Rapidis- 
tele, clasate pe locul secund, au pri
mit plachete și insigne. (A. Axente).

Sănătatea București — Știința Ciut 
0—3 (—12, —6, —12). Jocul a fost 
la discreția Științei Cluj. In ultimul 
set bucureștencele au condus cu 5—1, 
dar în ciuda eforturilor nu au putut 
cîștiga setul.

Progresul București — Olimpia 
Brașov 3—2 (11 —15, 15—5, 15—5,
9— 15, 15—12). Cele două echipe au 
depus multe eforturi pentru a cîștiga 
partida. (Rodica Bughiu-coresp.).

C.S.M. Sibiu — Combinatul Poli
grafic București 3—1 (14—16, 15—13, 
15—13, 17—15). O surprinzătoare dar 
meritată victorie a echipei locale, care 
a jucat foarte bine. (M. Lupuțiu și 
I. Ionescu-coresp.).

Farul Constanța — Metalul 23 
August 3—0 (12, 14, 13). S-a luptat 
mult pentru victorie. Valoarea meciu
lui a fost foa’rte bună. S-au remarcat 
Goloșie, Danciu, Donose de la Farul 
și Doina, Popescu și Braga de la 
Metalul 23 August. (L. 
coresp.).
Țesătura Iași — C.S.M. 

(12. 7. 5). Clujencele s-au 
sub orice critică. în ultimul set, la
10— 5 pentru Țesătura, echipa clujeană

MASCULIN

Cluj 
s-au

București — Știința
12, 14). Dinamoviștii 
excepțional, mai ales în 
decisive. Studenții au i

tri-

Bruckner-

Cluj 3—0. 
prezentat

Dinamo 
3-0 (14, 
comportat 
momentele 
un scor mai strîns din cauza 
portării lor slabe spre sfîrșitul setu
rilor. In ’ ' • • • •-
dus cu 14—11, iar în ultimul — cu
14— 9. Și ambele seturi le-au... pier
dut 11 Victoria gazdelor este pe de
plin meritată. S-au remarcat: Derzei 
(în atac), Corbeanu (în apărare) și 
Mihăilescu de la dinamoviști, Fieraru 
și Bărbuță de la studenți. A arbitrat 
cu scăpări 1. Niculescu (Buc.).

C.C.A. — Progresul București 2—3 
(11-15, 15-5, 9-15, 15-11, 9-15). 
După un joc de uzură, cu faze mult 
disputate, Progresul a cîștigat pe 
merit. Militarii au fost mai slabi spre 
sfîrșitul seturilor. De la învingători 
9-au remarcat Miculescu (cel mai bun 
de pe teren), Cherebețiu și Ganciu, 
iar de la militari, Claici, Chiriță, Bu- 
tenco (foarte bun în atac, dara exe
cutat multe servicii în plasă, ca și 
colegul său G. Wolf).

Știința Galați — Petrolul 
3—2 (5—15, 16—14, 13—15,
15— 6). Partida, desfășurată 
pitală, a plăcut pentru dîrzenia cu 
care ambele echipe au luptat pentru 
victorie. Petroliștii au pierdut al 
doilea set după ce conduseseră cu 
14—12. S-au remarcat Kramer, Iorga, 
Moșescu 
d ui eseu 
Petrolul.

Rapid 
3—0 (11, 5, 13), A fost o partidă 
foarte slabă, cu numeroase greșeli, 
atît în atac cît și în apărare, din 
partea ambelor echipe. Pentru a cîști- 
ga acest joc, rapidiștilor nu le-au

Farul Con-
15). Doar în »1 
avut o compor-

ratat 
com-

primul set clujenii au con-
14—11, iar în ultimul —

trebuit deoît 54 de minute. Doar doi 
jucători pot fi remarcați; H. Nicolau 
(Rapid) și C< Gornoviceanu (Jiul)'. 
(A. Aurelian),

Tractorul Brașov 
stanța 3—0 (8, 9. 
treilea set Farul a
tare satisfăcătoare. în acest set oas
peții au condus cu 5—0, 13—9 și 
15—14, dar n-au avut resurse și au 
pierdut și acest set. Tractorul a cu
cerit o meritată victorie. Foarte bun 
arbitrajul Iui N. Mateescu (Buc,). 
(G. Măzgăreanu-coresp.).

Știința Timișoara — Victoria Bucu
rești 3—1 (17— f5, 16—14, 6—15, 
15—11). Echipa bucureșteană a jucat 
bine numai în primele două seturi. 
(Al. Gross — coresp. reg.).

Bucuresii-Solia 168 82 la înoi, sărituri si polo
(Urmare din pag. 1)

(S) 1:20,9}Naumov
I. București (Ca-

72. Chețan (B) 1:15,6; 3. Todorov
(S) 1:18,2; 4.
4x100 m mixt:
■minschi, Schmaltzer, Popescu, Blajec)
4:33,7; 2. Sofia (Popov, Petrov, 
Todorov. Vocikov) 4:48,0.

Tn a doua zi a întrecerilor, înotă
torii bucureșteni și-au dominat din 
nou adversarii de concurs, obținînd 
și două rezultate mai bune, 
merită 
(4:45,8 
Iordan 
Aceste
duri de sală. In rest, rezultatele 
depășesc un nivel mediu.

Ziua a Il-a. MASCULIN: 400 
liber: 1. Șt. Kroner (B) 4:45,8
nou record de sală; 2. Șt. Ionescu 

- (B) 4:53,6; 3. I. Vacikov (S) 5:25,3;

să fie evidențiate: 
la 400 m liber) 
(1:24,0 la 100 

timpuri constituie

Șt.
Și 

m 
noi

care 
Kroner 
Sanda 
bras), 
recor- 

nu

m

Știința Cluj a cîștigat derbiul etapei... 
fără să joace

în 
de

Ploiești
15—11, 
în Ca-

de la Știința, Manta și Ră- 
(mai ales în atac) de la

București — Jiul Petroșani

Intîlnirile desfășurate duminică 
cadrul campionatului republican 
polo pe apă s-au încheiat cu următoa
rele rezultate :

C.C.A. — I.C. ARAD 5—3 (3—9; 
I—2; 0—1 ; 1—0). După un joc foarte 
echilibrat și de bun nivel tehnic, mili-i 
tarii au învins pe merit.

MUREȘUL TG. MUREȘ — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 6—2 (1—0,; 
1—0; 1—1 ; 3—1). Mureșenii au jucat 
la valoarea lor doar către sfîrșitul meJ 
ciuilui. Au înscris : Simon 2, Nașca 2, 
Fleșeriu și Vereș pentru Mureșul,. Miu 
și Ștefan pentru Progresul. (V. 
KADAR-coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — C.S. ORADEA 
3—0 (NEPREZENTARE). Derbiul eta
pei nu s-a disputat deoarece antreno
rul echipei orădene —- E. Freund —• 
nu a permis jucătorilor formației sale 
să joace pe motiv că temperatura apei 
era sub gradația regulamentară. Arbi
trul N. Nicolaescu (București) a con
siderat însă că partida se poate disputa 
și a fluierat începutul jocului, la care 
nu s-au prezentat decît poloiștii clu
jeni. Pe foaia de arbitraj a fost înscris 
rezultatul de 3—0 pentru Știința. (A. 
DUMITRIU-coresp.).

4. A. Alexandrov (S) 5:27,2; 200 m 
bras: I, 1. Condiescu (B) 2:48,1;
2. A. Schmaltzer (B) 2:48,2; 3. N. 
Teodorof (S) 2:56,3; 4. C. Petrov 
(S) 2:57,2; 100 m spate: 1. D. Ka
minski (B) 1:08,4; 2. V. Popov (S) 
1:10,1; 3. L. Berea (B) 1:11,3;
4. R. Berberov (S) 1:15,9; 100 m 
fluture: 1. Al. Popescu (B) 1:05,1;
2. I. Nagy (B) 1:09,4; 3- N. Todorov 
(S) 1:10,6; 4. E. P.rodanov (S)'
1:18,2; ștafeta 4x200 m liber:
1. București (Blajec, Kroner, Că-t 
prărescu, Goter) 9:07,6; 2. Sofia 
(Boian, Kulev, Vacikov* Popov) 
9:44,4.

FEMININ. 100 m bras: 1. Sanda 
Iordan (B) 1:24,0 — nou record de 
sală; 2. F Rambosec (B) 1:25,6;
3. S. Filipova (S) 1:33,9; 4. B. Pe
trova (S) 1:38,8; 100 m liber:
1. Măriuca Rotaru (B) 1:10,7; 2. C. 
Balaban (B) 1:11,1; 3. M. Ionkova 

4. R. Atanasova (S) 
m spate: 1. Henriette

1:19,3; 2. A. Trohani

(S) 1:18,1;
1:19,1; 100 
Tincoca (B) ... ...
(B) 1:23,4; 3. T. Ruseva (S) 1:32,1; 
4. B. Papadopova (S) 1:34,1 ;
ștafeta 4x100 m mixt: 1. București 
(Henriette Țincoca, Sanda 
Măriuca Rotaru, Cristina 
5:27,0; 2. " " “ ‘

Iordan, 
Balaban) 

, , Sofia (Tjanka Ruseva, 
Snejana Filipova, Temenuga Paunova,
Maria Ionkova) 5:57,9.

SĂRITURI: I.
146,75; 2. Gh.
3.

A. Rotman (B) 
Banu (B) 145,39;

M. Todorov (S) 121,59; 4. C, 
Kostov (S) 108,69.

In cel de-al doilea meci de polo, 
tinerii reprezentanți ai Capitalei au 
făcut din nou un joc bun cîștigînd 
cil scorul de 5—2 (0—0, 2—0, 1—0, 
2—2). 
văsuță
Marinescu (14,12), 
Marinescu (16,31); Țăranu (16,57) 
și Kovacev (18,33). Bun arbitrajul 
prestat de maghiarul P. Pnagay.

Au înscris pe rînd: 
(7,47), Mihăilescu 

Exerov i

Chir-:
(9,22), 

(16,18),

Faza a lll-a a campionatului 
republican de motocros

BRAȘOV 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru). După două zile de 
antrenamente în condițiuni excelente, 
fără ploaie, motocioliștii prezenți în 
localitate la faza a 3-a a campionatu
lui republican de motocros au trebuit 
duminică șă participe la disputele pen
tru titlurile de campioni în condiții 
foarte grele. O ploaie măruntă și rece 
a căzut în tot timpul disputării probe
lor, îngreunînd la maximum sarcina 
motocicliștilor. Aceștia, dovedind o ex
celentă pregătire, au reușit prin com
portarea lor să t>nă încordată atenția 
celor peste 10.000 spectatori, să-i facă 
să uite de ploaie și de frig timp de 
aproape 5 ore cît au durat întrecerile.

Au plăcut în mod deosebit cursele 
claselor 250 cmc și 350 cmc, probe în 
care maeștrii sportului M. Dănescu 
(C.C.A.) și M. Cernescu (Dinamo), 
într-o formă excelentă, au prilejuit 
dueluri de o înaltă factură tehnică. 
De asemenea, a fost mult apreciată 
cursa făcută de M. Pop la clasa 125 
cmc la care, în ciuda faptului că a 
participat pe o motocicletă de împru
mut (motocicleta lui nu a venit încă 
din R.D.Q. unde M. Pop a luat startul

]PENTATLDNW^/vlConcursul internațional de la Budapesta
BUDAPESTA 21 (prin telefon). Du

minică a început în capitala R.P. Un
gare un mare concurs internațional 
de pentatlon modern la care participă 
echipele reprezentative ale U.R.S.S., 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Polonă, R.P. Romină 
și R.P. Ungară (cu trei formații: A, 
B și tineret). Prima probă a întrece
rilor, călăria, s-a disputat la Alag, la 
30 km de Budapesta. Traseul a mă
surat 4000 m (23 de obstacole și 5 
porți obligatorii). Rezultate: indivi
dual: 1. Dr. Tbrok (R.P.U. — B) 6:41,6 
-1276,5 p; 2. Balczo (R.P.U. - B) 
7:00,4 - 1210 p; 3 -4. Laderith (R.D.G.) 

la o competiție), a reușit să termine 
victorios. La reușita întrecerilor o con
tribuție importantă a adus-o buna or
ganizare asigurată de asociația spor
tivă Steagul roșu Brașov și F.R.M.

Pentru felul în care a reușit să se 
descurce în -fața grelelor probleme ri
dicate de timpul nefavorabil asociația 
sportivă Steagul roșu merită felicitări. 
Rezultate tehnice :

AVANSAȚI-125 cmc : 1. M. Pop (Di
namo) ; 2. I. Popa (Dinamo) ; 3. Peter 
Fischer (Dinamo) ; 175 cmc: 1. Șt. 
Iancovici (Metalul 23 August Buc) ;
2. losif Popa (Dinamo) ; 3. Gh. Bănică 
(Metalul 23 August Buc); 250 cmc: 
1. M. Dănescu (C.C.A.) ; 2. M. Cer
nescu (Dinamo) ; 3. H. Sitzler (Meta
lul 23 August Buc.) ; 350 cmc: 1. M. 
Dănescu (C.C.A.) ; 2. M. Cernescu 
(Dinamo) ; 3. Gh. Ioniță (C.C.A.).

INCEPATORI-175 cmc: 1. Al. Schu
ller (C.C.A.) ; 2. Eug. Szasz (Steagul 
roșu Brașov) ; 3. I. Szasz (Steagul 
roșu Brașov); 350 cmc.: 1. M. Ter- 
mentul (Poiana Cîmpina) ; 2. Peter 
From (Voința Brașov) ; 3. Al. Poo 
(I.T.B.)

GH ȘTEFANESCU

și O. Torok (R.P.U. — A) 7:21,2-
1136,5 p; 5. Piciulski (U.R.S.S.) 7:21,7 
-1136,5; 6. Sdobnikov (U.R.S.S.) 7:22,0 
—1133 p;.„ 8. Marinescu 7:22,5—1133 
p;„. 13. Tomiuc 8:05,3-982,5;... 21. Țin
tea (a căzut) 8:36,3—734 p;„. 25. Croi
torii (a căzut) 9:33,8—535,5. Echipe: 
1. R.P. Ungară — B 3619,5 p; 2. 
U.R.S.S. 3388,5 p; 3. R. D. Germană 
3006 p; 4. R.P. Ungară - A 2977,5 p; 
5. R.P. Romină 2849,5 p; 6. R.P.U. - 
tineret 2366,5 p; 7. R.P. Polonă 2337 
p; 8. R.S. Cehoslovacă; 9. R.P. Bul
garia.

Concursul continuă luni cu desfă
șurarea probei de spadă.

In preajma „europenelor" de bor
LOTUL PUGILIȘTILOR SOVIETICI

După încheierea campionatelor de 
box ale U.R.S.S., federația unională 
de specialitate a desemnat un lot 
de 20 de pugiliști care urmează un 
program special de pregătire în ve
derea apropiatelor campionate eu
ropene de box de la Belgrad. Iată 
componența lotului: V. Stolnikov șl 
M. Rușanski — cat- muscă ; S. Sivko 
și O. Grigoriev — cocoș; A. Zastt- 
hin și S. Stepașkin — pană; G. 
Kakoșkin, B. Nikonorov și V. Bi- 
rannikov — semiușoară; A. Tuminș 
și G. Jurnaev — ușoară; R. Ta- 
mulis și V. Agheev — semiușoară; 
B. Lagutin și I. Sobolev — mijlocie 
mică; V- Popencenko și E. Feofanov
— mijlocie; D. Pozdniak — semi
grea ; A. Abramov și N. Suharev
— grea. Dintre aceștia doar Stol
nikov, Grigoriev, Kakoșkin, Tamulis, 
Sobolev și Abramov au mai partici
pat la campionatele europene de box.

0 frumoasă victorie 
aținerilor noștri luptători
9-7 CU REPREZENTATIVA DE 

TINERET A R.P. POLONE

Duminică dimineață, orașul Brăila a 
găzduit întîlnirca internațională de lupte 
clasice și libere dintre reprezentativele 
de tineret ale Republicii Populare Ro
mine și Republicii Populare Polone.

Comportîndu-se excelent, mai bine 
pregătiți din punct de vedere tehnic și 
tactic, tinerii noștri sportivi au reușit 
o excelentă performanță obținînd victo
ria cu scorul de 9—7.

Record mondial la săritura 
cu prăjina: Davies (S.U.A.)4,83 m

NEW YORK 21 (Agerpres). Cu pri
lejul unui concurs dc atletism desfășurat 
la Boulder (Colorado) tînărul atlet Ge
orges Davies a stabilit un nou record 
mondial în proba de săritură cu prăjina 
cu o performanță de 4,83 m. Vechiul 
record al lumii era de 4.80 m și apar
ținea lui Don Bragg (2 iulie I960 Palo 
Alto).

A FOST ALCĂTUITA ECHIPA 
~’.D. GERMANE

BERLIN (prin telefon de la co
respondentul nostru). Federația de 
box a R. D. Germane a alcătuit 
lotul boxerilor care vor participa 
la apropiatele campionate europene 
de la Belgrad. In alcătuirea echipei 
forul de specialitate a ținut cont 
de comportarea pe care au avut-o 
boxerii germani la concursurile in
ternaționale din acest an, precum 
și la întrecerile de baraj disputate 
în țară. Lotul boxerilor cuprinde o 
serie de elemente tinere cu frumoase 
perspective. Din echipa R.D. Germane 
fac parte 8 boxeri și anume: cat. 
muscă: — Otto Babiasch, cat.
cocoș — Reiner Poser, cat. pană — 
Heinz Schultz, cat. semiușoară — 
Herbert Olesch, cat. ușoară — W. 
Busse, cat. semimijlocie — Bruno 
Guse, cat. mijlocie mică — Heinz 
Dieter Neider și la cat. grea — 
G. Sigmund. La categoria mijlocie 
nu s-a fixat încă concurentul, iar 
la categoria semigrea nu va fi 
desemnat nici un reprezentant.

FOTBAL
IN PRELIMINARIILE 

CAMPIONATULUI MONDIAL

♦ Ieri s-a jucat la Lisabona în- 
tilnirea internațională Portugalia — 
Anglia, din cadrul celei de a 6-a 
grupe preliminare. Deși porneau ca 
favoriți fotbaliștii englezi n-au reușit 
să obțină decît un dificil meci nul: 
1—1 (0—0). Imediat după pauză por
tughezii sînt aceia care iau condu
cerea prin golul marcat de centrul 
atacant Aguirres. Insularii reușesc să 
egaleze abia în ultimele minute prin 
mijlocașul stingă Flowers, la o lo
vitură de colț.

liJ '♦ Simbâtă, la Lausanne, reprezen
tativele Elveției și Belgiei s-au întîl- 
nit în meci retur, în cadrul primei

Iată clasamentul în această grupă:
1. Anglia 2 1 1 0 10: 1 3
2. Portugalia 2 1 1 0 7: 1 3

3. Luxemburg 2 0 0 2 0:15 0

înotătorii sovietici au realizat 
valoroase recorduri 
in cadrul intilnirii 
U.R.S.S.— Anglia

MOSCOVA 21 (Agerpres). în prima 
zi a meciului internațional dc natație 
dintre echipele selecționate ale U.R.S.S. 
și Angliei au fost înregistrate o seric de 
performanțe valoroase. Proba de ștafetă 
4x100 m mixt (masculin) a fost cîști- 
gată de echipa U.R.S.S. (Siimar, Ko
lesnikov, Kiselev, Konoplcv) care cu 
timpul dc 4:14,7 a egalat recordul euro
pean. Veikko Siimar a realizat un nou 
record unional în proba do 100 m spate 
cu rezultatul dc 1:03,0. Un alt record 
unional a fost stabilit de Iuri Funikov 
care a realizat pe distanța dc 200 m 
bras timpul dc 2:37,8. Proba dc 100 m 
liber (masculin) a revenit lui Konoplcv 
în 56,7. O surpriză a fost înregistrată 
în proba dc 200 m bras (femei) cîști
ga tă de Tumboll (Anglia) în 2:56,7 îna
intea compatrioatei sale Anita Lond- 
sb rough, campioană olimpică, cronome
trată cu timpul dc 2:57,3.

PE GLOB

Clasament :

grupe preliminare. Elvețienii au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1 (2—0). 
De notat că în toamnă ei cîștigaseră 
mai ușor în deplasare: 4—2...

1. Elveția 2 2 0 0 6:3 4
2. Suedia 1 1 0 0 2:0 2
3. Belgia 3 0 0 3 3:8 0

LA VARȘOVIA: R.P. POLONA — 
U.R.S.S. 1—0

în capitala R.P. Polone s-a des
fășurat ieri întîlnirea amicală dintre 
selecționatele R.P. Polone și Uniunii 
Sovietice. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (0—0) prin golul 
înscris de Pohl dintr-o lovitură de la 
11 m în minutul 73.

♦ Șîmbătă seara, la Belgrad, echipa 
lbdală Steaua roșie a terminat la 
egalitate (2—2) cu cunoscuta echipă 
braziliană Botafogo — Rio de Janeiro.
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