
(olanda Balaș, non record mondial: 1,88!
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂ Z Noi recorduri republicane la aruncarea 

greutății femei și 5000 m.

VARȘOVIA (prin telefon). 40.000 de spectatori prezenți pe 
stadionul „Cea de a X-a aniversare" au aclamat-o îndelung 
pe lolanda Balaș care a stabilit ieri cel de al 12-lea record mon
dial la săritură în înălțime, trecînd ștacheta ridicată la 1,881 m
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Luptînd cu elan nestăvilit

Rapid s-a calificat în finala C. C. E. la volei
Voleibaliștii feroviari 

au învins cu 3-1 
(—13,5,8,9) pe Dukla 

Kolin

Strașnicii voleibaliști feroviari au 
realizat ieri, in sata Giulești — plină 
de Încurajări și entuziasm — o pre
țioasă victorie in drumul către titlul 
de cea mai bună echipă masculină 
a Europei. Nici adversarul valoros

— subtil la fileu și prompt in apă
rare — nici handicapul infringerii 
cu 1—3 din semifinala de la Pardu
bice n-au fost obstacole prea grele 
pentru jucătorii Rapidului, care, prin 
acest nou succes, întăresc astfel pres
tigiul internațional al voleiului ro- 
minesc. Spuneam în avancronica noas
tră că feroviarii trebuie și pot să 
învingă. Și iată că printr-un elan de 
neclintit, o judicioasă orientare tac
tică, o impresionantă forță in atac, 
dar mai cu seamă printr-un admi
rabil joc colectiv, ei au reușit să-și

NEAGOE MAR DAN

(Continuare in pag. a 4-a)

O victorie remarcabilă a obținut Ana 
Koth, care cu 15,97 m la aruncarea greu- 
tății stabilește un nou record al R. P. 
Romîne și sc apropie de mult asaltata 
graniță a celor 16 m. Bună comportarea 
iui Vamoș, clasat pe locul II în cursa 
de 1.500 m, după Barau (Pol.) — 
3:41.2 — cu timpul de 3:42,6. In cadrul 
probei tradiționale pe 3.000 in, dotată cu 
cupa memorials Kusocinski, Vamoș a 
stabilit un nou îecord al țării cu timpul 
de 8:09,8. Victoria în cursă a revenit 
polonezului Zimny cu 7:54,6 — nou re
cord polonez. încă patru a tie ți au aler
gat distanța sub 8 minute, lată acum 
rezultatele mai importante ale concursu
lui : 100 m — l’oik (Pol.) 10,5: 200 ni: 
Foik 20,7; 400 m: Kaiser (R.F.G.) 
47,2; Kowalski (Pol.) 47,2; 800 m: 
Savenkov (U.R.S.S.) 1:18.2; înălțime: 
Czemik (Pol.) 2,03 ; triplu : Kreer 
(U.R.S.S.) 16,28; Schmidt (Pol.) 16,26; 
prăjină : Laufer (R.D.G.) 4,50 ; greutate: 
Varju (Ung.) 18,44; disc: Piatkowski 
(Pol.) 58,40; Szecseny (Ung.) 56,15; 
suliță: Sidlo (Pol.) 79,14; ciocan: 
Thunn (Austria) 62,94 ; FEMEI : 100 m:

IOLANDA BALAȘ

Maslovs.kaia (U.R.S.S.) 11,7; 200 m, 
Raepke (R.D.G.) 24,2 ; 800 m : Sevțova 
(U.R.S.S.) 2:08,3; lungime: Bibro (Pol.) 
6.26; disc: Konczak (Ung.) 51,27;
80 mg: Ciepla (Pol.) 11,0.

JACEK SAMULSKI

Ultima etapă a categoriei A la fotbal a desemnat echipele 
clasate pe locurile 12-14: C.S.M.S., Farul și Corvinul

Horațiu Nicolau, unul dintre realizatorii principali ai succesului de ieri, in 
acțiune

Au luat sfîrșit întrecerile
Cupei Victoriei" la iahting

R.P.R.) 3288 p (2, 1, 3, 3, 3); ...7. N. 
Bedynsky-W. Solozynsky (R.P.P.) 1013 
p (4, 7, 6, abandonat, 6); CLASA 
FINN : 1. P. Svoboda (Metalul 23 
'August) 4625 p (1, 4, 3, 2, 1); 2. 
E. Enopian (lot R.P.R.) 4447 p
(3, 2, 1, 1, 7); 3. IM. Dimitriu (lot 
R.P.R.) 4093 p (2, 1, 2, 6, 4); 4. A. 
Gajowicz (R.P.P.) 2928 p (11, 3, 4, 5, 
2); ...6. J. Szloser (R.P.P.) 2083 p 
(6, 7, 11, 4, 5).

CONSTANȚA 18 (prin telefon). Du
minică s-au încheiat întrecerile fazei 
internaționale a celei de a V-a ediții 
a „Cupei Victoriei". Ultima regată s-a 
desfășurat pe un timp frumos dar cu 
un vînt foarte slab, din care cauză 
organizatorii att fost nevoiți să scur
teze traseul.

Juriul ne-a comunicat următoarele 
clasamente generale :

CLASA SNIPE: 1. D. Popovicî-M. 
Bucurescu (lot R.P.R.) 4720 p (în cele 
5 regate a ocupat locurile: 1, 1, 1, 1, 
descalificat); 2. D. Ciocoiu-C. Ivașcu 
(Met. 23 August) 3867 p (3, 2, 3, 6, 
1); 3. C. Tico-I. Dănescu (Știința 
Buc.) 3316 p (2, 6, 4, 4, 2); 4. M. 
Slojowski-L. Pawlik (R. P. Polona) 
3140 p (4, 4, 6, 2, 3); ...6. B. Tazbir- 
J. Matej (R.P.P.) 1890 p (8, 8, 8, 5, 
4); CLASA F. D.: 1. L Alexapidru-N. 
Zama (Lot R.P.R.) 2112 p (1,3,2, I. 1);
2. V. Costescu-M. Carapancea 1987 p 
(2, 1, I, 2, 2); 3. A. N>ahabedian-N. 
Radea (Dinamo C-ța) 681 p (3, 2,
3, 3. 3); CLASA STAR: 1. N. Cal- 
can-N. Navasart (Marina C-ța) 4242 
p (1, 3, 1, 2, 1); 2. Gh. Lungu-I. 
Zamfir (lot R.P.R.) 3640 p (3, 2, 2, 
1, 2); 3. I. Naum-P. Romoșan (lot

Ieri s-a disputat ultima etapă (și 
aceasta incompletă) a campionatului 
categoriei A. Rezultatele înregistrate:

U.T.A. - Rapid 4-1 (2-1)
Minerul — Știința Timișoara 1—0 

(0-0)
C.S.M.S. Iași — Corvinul 2—1 (1—1) 
Știința Cluj — Farul 5-2 (3—0) 
Progresul — Petrolul 1—1 (1—0) 
Și cu această etapă s-a pus capăt 

luptei pentru evitarea retrogradării. 
Victoria Minerului la Lupeni și a 
Științei Cluj asupra Farului, au de
semnat ultimele trei echipe, in or
dine: C.S.M.S., Farul și Corvinul.

In schimb, întrecerea pentru pri
mele locuri va continua prin dispu
tarea restanțelor, dintre care cele 
mai importante sînt meciurile echi
pei Dinamo București, așteptată 
sosească miine de la New York.

Iată situația din 
cum a fost fixată 
ieri :

5. St. roșu
6. U.T.A.
7. Petrolul
8. Dinamo Bacău
9. Progresul.

10. Știința Tlm.
11. Minerul

24
26
25
25
26
26
26

12 3
12 3
9 8

3
5
7
•>

11
10

9
10

9 48:36
4G:42
42:45
39:35
48:51
45:49
30:50 22

11
8

11
11
10
14

27
27
26
25
25
25

12. C.S.M.S.
13. Farul
14. Corvinul

Viitoarele jocuri: 
Cluj la 22 iunie, 
C.C.A.

26 1 6 13 43:49
26 8 4 14 37:58
26 5 6 15 28:51 _.

St. roșu — Știința 
Dinamo

20
20
16

să

la 25 iunie.
Bacău

CH. GOLDENBERG, coresp.

1. C. C. A.
2. Dinamo Buc.
3. Rapid
4. Știința Cluj

clasament,
de rezultatele

24 15 3
23 13 4
26 11 8
25 12 4

așa
de

6 57:34 33
6 52:25 30
7 37:31 30
9 46:42 28

C. F. R. Grivița Roșie a tranșat 
în favoarea sa disputa cu C. C. A. 
din campionatul republican de rugbi

Zicala rominească ,,La pomul lăudat 
să nu te duci cu sacul"... s-a adeverit 
și în cazul derbiului etapei a X-a a cam
pionatului republican de rugbi — întîl- 
nirea dintre C.F.R. Grivița Roșie și 
C.C.A.... Căci în loc să vadă un meci 
dc bună valoare tehnică, la nivelul posi
bilităților celor două competitoare. cei

peste 3.000 de spectatori prezenți în jurul 
terenului din Parcul Copilului au fost 
nevoiți să asiste Ia o dispută crispată. 
Interesantă a fost doar evoluția scoru
lui (în prima repriză) — cînd în fa
voarea ceferiștilor, cînd a militarilor. 
Rugbi însă iu accepțiunea modernă a ter
menului am văzut dc pu|inc ori: șarja 
inițiată de Radu Nana și finalizată ma
gistral de Ciobănel, prezența balonului 
într-o acțiune desfășurată de trei ori 
consecutiv dc la un but la altul și în 
sfîrșit jocul ceferiștilor din ultimele 10 
minute, mai clar, mai aproape de ceea 
Ce a?.tePtau spectatorii și avînd ca ,,eroi“ 
pe Țibnleac — ieri neobosit, Moraru _

(Continuare în pag. a 2-a)

O frumoasă repunere in teren a balonului, în care Posmoșanu, — ieri 
unul dintre cei mai activi jucători de la C.F.R, Grivița roșie — intervine 

cu multă siguranță
Foto I. MihăicA

O centrare precisă
Petrolul a egalat, 

mingea a

U. T.

a lui Zaharla, un șut din întoarcere al lui Dridea și 
Săritura lui Mindru (Progresul) 
intrat in plasă, prin colțul de sus

a fost zadarnică s 
al porții.

Foto T. Roibu

A
ARAD (18 prin telefon). — La sfîr- 

șitul partidei cei peste 12.000 spectatori 
prezenți pe stadionul din localitate au 
aplaudat o frumoasă victorie la scor a 
echipei textiliste.

Jocul a fost de un bun nivel tehnic. 
Localnicii au făcut eforturi deosebite 
pentru a cîștiga, luptînd cu o însufle
țire demnă de remarcat. Ei au desfășu
rat un joc larg și eficace cu combinații 
frumoase și au încercat des poarta.

Formația feroviară, de la care se aș
tepta mai mult, ținînd scama de per
formanțele obținute de rapidiști în ulti-

ma vreme, a jucat destul de slab. Bucu- 
reș tenii au îngrămădit jocul pe tripletă 

au dat dovadă de multă ineficacitate 
fața porții. In același timp trebuie 
menționăm că portarul Dungu, care

Și 
în 
să

(Continuare în pag. a 3-a)

In ultimul meci al turneului 
de la New York

SUCCESE DE PRESTIGIU 
ALE SPORTIVILOR NOȘTRI

® VARȘOVIA. lolanda Balaș a stabilit un nou record mondial cn 
1,881 m. Ana Roth (15.97 tn) și Z. Vamoș (8:09,8) — noi recorduri ale 
țării.

• PRAGA. Două victorii romîneștl în regata desfășurată pe Vîltava.
® BUCUREȘTI. Rapid în finala „C.C.E.", la volei masculin
® Gh. Radulescu victorios în cursa internațională de ciclism dotată 

cu „Cupa UCECOM".
• PARIS. Olga Szabo s-a clasat pe locul 2 în concursul de floretă.
• NEW YORK. Dinamo București a învins Beșiktaș Istanbul cu 5—2

Dinamo București a întrecut 
pe Besiktas Istanbul 

cu 5-2 (3-1)
YORK 18 (de la trimisul 

Jucînd excelent, Dinamo 
București a întrecut cu 5—2 (3—1) 
echipa Bestktas Istanbul, în ultimul 
meci al turneului de la New York. 
Au marcat: Ene II (2), David (2), 
Varga, respectiv Birol și Arif. Dinamo 
a aliniat următoarea formație: Utu — 
Popa, Nunweiller III, Ivan — V. 
Alexandru, Nunweiller IV — Seli- 
messi, Varga, Ene II, Fțățilă, David>

NEW 
nostru).



La concursul din Capitală Performanțe excelente în campionatul Capitalei
• MARIA D1ACONESCU 53,74 LA SULIȚA • LIA

DISC O E. KINCSES
MANOLIU 52.02 Șl OLIMPIA 
ȘI A. STAMATESCU 10,7

CATARAMA 51,10 M LA

concursului de 
(prima etapă a

Ultimele zile ale 
natație din Capitală 
campionatului republican de juniori 
și a doua etapă a „Cupei Orașelor") 
ne-au adus încă trei recorduri re
publicane.

AȘADAR, IN OPT ZILE DE AC
TIVITATE OFICIALA ÎN AER LI
BER, ÎNOTĂTOARELE DIN CAPI
TALA AU STABILIT OPT NOI 
CORDURI REPUBLICANE ȘI 
EGALAT UNUL, DESTUL DE 
LOROS. Fără discuție, privirile 
turor sînt îndreptate azi spre Cris
tina Balaban (Dinamo), cea mai în 
formă înotătoare. Ea a doborît ieri 
un nou record de fetițe, categ. I, ino- 
tînd 200 m liber în 2:43,4 (vechiul 
record — 2:45,1). înotătoarea dinamo- 
vistă deține și un alt „record": după 
două concursuri în aer liber și-a în
scris de 4 ori numele pe tabela re
cordmanelor republicane (la 50 m 
liber, 50 m delfin, 50 m spate și 
200 m liber). Agneta Sterner (I.T.B.) 
și-a doborît propriul record la 100 m 
delfin, realizînd timpul de 1:41,4 — 
nou record de fetițe, categ. a Il-a 
(v. r. — 1:42,4). Valoros este și re
cordul realizat de dinamovista Sanda 
Iordan: ea a înotat 100 m bras în 
1:25,0 — nou record de junioare, ca
teg. I (vechiul record îi aparținea — 
1:25,6).

Firește, noile recorduri i-au satis
făcut pe pasionații natației. Dar con
cursul nu s-a bucurat de prea multă 
atenție din partea cluburilor și aso
ciațiilor sportive bucureștene. Parti
ciparea juniorilor la concurs, și mai 
ales a celor de categoria I, a lăsat 
foarte mult de dorit. Am înregistrat 
numeroase absențe la Rapid... A- 
ceastă atitudine neserioasă a clubu
rilor bucureștene față de campionatul 
republican al juniorilor s-a răsfrînt 
și asupra rezultatelor înregistrate.

RE
AU 

VA- 
tu-

Handbaliștii noștri

fruntași ovaționați

la Călărași
De cită popularitate se bucură 

handbalul in 7 la noi în (ară și cit 
de apreciate sint succesele obținute 
de reprezentanții noștri pe tărim in
ternațional ne-am putut convinge, o 
dată in plus, cu ocazia demonstrației 
susținută de loturile republicane la 
Călărași.

Joi dimineața, la sosirea in oraș, 
locuitorii au făcut o caldă primire 
campionilor noștri, iar pionierii le-au 
inminat flori. Apoi, ospitalierele gaz
de au invitat cele două loturi repu
blicane la o frumoasă excursie pe 
Dunăre, oferindu-le cu acest prilej 
tradiționala... ciorbă pescărească.

După amiază, pe cochetul teren 
amenajat lingă port, cu greu iți mai 
puteai face loc. Peste 2.000 de oa 

de 
ului 
de- 
ploi 

au 
în-

meni, adunați ca la comandă 
știrea care făcuse ocolul intre'- 
oraș, au ținut să fie prezenți la 
monstrație. Și, in ciuda scurtei 
(de ați fi văzut cu cit stoicism 
infruntat-o spectatorii!) , care a
greunat mult condițiile de joc. spor
tivii au răsplătit pe deplin interesul 
localnicilor. Dind friu liber fanteziei 
handbalistele și handbaliștii 
fruntași au oferit 
spectacol sportiv, 
nă deschisă".

Pentru această 
tare, organizatorii 
șenesc U.C.F.S. - 
felicitări.

momente 
aplaudate

noștri 
de mare 
la ..see

frumoasă
— consiliul

■ merită

manites- 
nră- 

depline

ifA'onosport
așa arata o variata

CU 12 REZULTATE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 25

- Etapa din 13 iunie 1961 —
I. U.R.S.S. - Turcia 1

H. R. S. Cehoslovacă — Argentina se 
dispută azi 

UI. Steagul roșu — Vojvodina No vis a d 2
IV. U.T.A. - Rapid 1
V. C.S.M.S. Iași — Corvinul 1

VI. Știinta Cluj — Farul 1
VII. Progresul - Petrolul x

VUL Minerul — Știința Timisoara 1
IX. C.S.M. Baia Mare - Jiul 1

X. Recolta Cărei — Industria sirme5
C. Turzii 1

XL Chimia Govora — Academia
Militară x

am. C.S.M. Cluj - C.S. Oradea a

rezultate slabe!
sînt slabe și, de a- 
să le publicăm.

Multe rezultate 
ceea, renunțăm

Iată cîteva performanțe mai bune: 
BĂIEȚI, categ. a Il-a: 50 m liber: 
Ion Kende (C.S.Ș.) 35,4; FETIȚE, ca
teg. a Il-a: 400 m liber: M. Mun
teanu (Progr.) 6:36,9; JUNIOARE, ca
teg. a Il-a: 400 m liber: M. Zarchie- 
vici (Progr.) 6:17,9; 100 m delfin: M. 
Zarchievici 1:34,6; 
Novac 
I: 200 
1:18,6; 
2:43,6;
Ștefănescu (Rapid) 1:24,7; 400 m liber: 
Ana Waldman 5:56,9; SENIORI: 200 m 
liber: 1. Fr. Fiilop 59,3; 2. Șt. Kroner 

spate: I. Nagy 1:11,1; 
A. Schmaltzer (C.C.A.) 
liber: Fr. Fiilop 2:16,2;

V. Budai (C.C.A.) 1:11,8.

200 m bras: V. 
(C.S.Ș.) 3:14,4; JUNIORI: categ. 
m spate: Gh. Trohani (C.S.Ș.) 
200 m spate: Gh. Trohani 
SENIOARE: 100 m spate: N.

59,7; 100 m
100 m bras:
1:17,3; 200 m
100 m delfin:

AURELIAN AXENTE, coresp.

Campionatele republicane de juni
ori și junioare s-au bucurat de un 
deplin succes. întrecerile au fost echi
librate. La fete, de pilda, departaja
rea primelor trei formații a tost fă
cută de coșaveraj. In penultima zi, 
Luceafărul Brașov obținuse o sur
prinzătoare dar meritată victorie în 
fața echipei C.S.Ș. București. Tinerele 
jucătoare brașovene au reușit să ob
țină cîștig 
A doua zi 
listele din 
rîndul lor 
rezultat, ci
dauna formației
Mureș. Și astfel reprezentantele Clu
bului Sportiv Școlar București (antre
nor Al. Popescu) au cucerit pentru 
prima dată titlul de campioane ale 
țării, urmate 
cu coșaveraj 
Tg. Mureș și

La băieți.
Clubului Sportiv Școlar 
(antrenor E. Klosovski) a fost evi
dentă ch;ar din prima etapă. Bucu-

de cauză după
— duminică —
București au 

o „surpriză, nu
prin diferența obținută în 

Harghita din Tg.

prelungire, 
bascheiba- 

realizat la 
însă prin

Start într-una din seriile cursei de
(Foto Th. Roibu)

campionatului Capitalei

trei victorii la 
cîștigînd 
campioni

di-
a-prin 

ai țării

din ul-

reștenii au cucerit 
ferențe apreciabile, 
cestea și titlul de 
la juniori.

Iată acum rezultatele tehnice
timele două zile și clasamentele finale : 
FEMININ : Clubul Sportiv Școlar Har
ghita Tg. Mureș - șc. sp. elevi Buc. 
53-24 (32-9) ; C.S.S. Luceafărul Brașov
- C.S.S. Buc. 43-39 (17-20, 34-34), C.S.S. 
Buc. - Harghita 51-31 (26-16) 
rul - Ș.S.E. 2 56-33 (24-16).

CLASAMENT

1. c. s. s.
2. Harghita
3. Luceafărul
4. S. S. E. 2

MASCULIN :
Brașov 69—47
C.S.S.
- S.P.C.
ceafărul 76-30 (35-9).

Buc.
Tg. Mureș 

Brașov

3
3
3
3

2
2
2
0

1
1
1
3

Luceafă-

149:103
143:104
138:127
95:191

5
5
5
3

Luceafărul
Buc. —

C.S.S. Buc.
Cluj — Lu-

cu același punctaj, dar 
mai slab, de elevele din 
din Brașov.

superioritatea echipei 
București

S.P.c. - 
(29-20). C.S.S.

Cluj 69-53 (36-21) ;
70-47 (26-20), C.S.S.

D. STÂNCULESCU

CLAS?” TENT

1. C. S. S. Buc. 3 3 0 220:150 6
2. S. P. c. 3 2 1 166:152 5
3. C. S. S. Cluj 3 1 2 164:149 4
4. Luceafărul Brașov 3 0 3 135:234 3

C. F. R. Grivița Roșie a tranșat 
în favoarea sa disputa cu C. C. A

(Urmare din pag. 1)

excelent coordonator și Posmoșanu — 
invincibil la jocul în margine.

C.C.A., revelația de pînă acum a cam
pionatului (a condus în clasament timp 
de 9 etape 1) n-a „mers”. Cu mici ex
cepții (Radu Nanu, Blăgescu, Ciobănel) 
mgbrștii de la C.C.A. n-au reușit să facă 
față acestui joc-cheie, s-au pierdut în 
acțiuni incoerente, au comis greșeli ele
mentare, au ratat ocazii clare (Preda — 
min. 43, Penciu — min. 75). Penciu n-a 
mai fost...Penciu. Ni s-a părut obosit 
(mai ales spre sfîrșitul meciului).

Jocul ș-a anunțat viu disputat chiar 
din primele minute. Astfel, după ce în

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 26

Etapa din 25 iunie 1961

I. R.P. Polonă — R.P.F. Iugoslavia 
(camp, mond.)

n. Știinta Cluj — Vojvodina Novisad
III. A.M.E.F.A. - Rezervele de Muncă

Lugansk (U.R.S.S.)
IV. C.S.M.S. Iași - U.T.A. (Cupa ’

R.P.R.)
V. Dinamo Bacău - C.C.A. (cat. A)

VI. C.S.M. Brăila — Metalul Tîrgoviște 
(cat. B)

VII. C.S.M. Mediaș — iDinamo Obor 
(cat. B)

VIII. Dinamo Pitești — Știința Craicva 
(cat. B)

IX. Chimia Făgăraș — Știința Bucu
rești (cat. B)

X. Ind. Sîrmei C. Turzii - C.S.M.
Baia Mare (cat. B)

XI. Recolta Cărei — C.S. Oradea 
(cat. B)

XIL Mureșul Tg. Mureș - Jiul (cat, B)

; 3. L. Preda (Șt.) 15,5 ; 
1. V. Jurcă (Șt.) 24,8 ; 2. 
25,3 ; 400 mg : 2. V. Jurcă

In cadrul
arbitrii concursului au marcat o se
rie de rezultate excelente care ne fac 
să așteptăm cu nerăbdare evoluția 
viitoare a atleților noștri fruntași, cei 
mai mulți într-o formă superioară. 
Iată rezultatele obținute :

BARBAȚI : 100 m : 1. E. Kineses 
(Știința) 10,7 — rec. personal; 2. A. 
Stamatescu (Met. 
rec. personal; 3.
10,8 — rec. pers. ; 
narao) 11,0 — rec.
gan 11,0 — rec.' pers. ; 200 m: 1. St. 
Nițu
22,4 ;
50,2 ;
2. I.
pers.
4.
1. A. Barabaș 
(D) 3:53,2 ; 3. 
rec. pers. ; 4.
3:58,0 ; 5.000
(Rapid) 15:03,6 ; 2. Ov. Lupu (C.C.A.) 
15:15,0 ; HC. FI. Vasile 15:28,2 ; 
10.000 m: 1. Ov. Lupu 31:09,2 - rec. 
pers.; 2. V. Weiss (D) 31:10,4; 3.
T. Voicu (Rapid) 31:45,8 ; 4. Ăl. Ar- 
năutu (Met. 23 August) 32:08,0 — rec. 
pers. ; HC. I. 
marș: 1. H.
2. I. Baboie
I. Popa (D)
(FI. roșie) 1.40:52,8 ;
(Met. 23 August) 1.41:04,0; 110 mg: 
1. T. Ardeleanu (Șt.) 15,0 ; 2. M. Ursac

23 August) 10,7 - 
P. Mănescu (Prog.)
4. A. Diaconu (Di- 
pers. HC. D. Dră-

(Dinamo) 22,3 ; 2. I. Savel (D) 
400 m : 1. I. Savel 50,0 ; 2. S. Nițu 
800 m: 1. Șt. Mihaly (D) 1:53,4; 
Dăndărău (C.C.A.) 1:53,6 - rec.

; 3. Șt. Beregszaszi (D) 1:54,2 ; 
A. Barabaș (D) 1:54,4; 1.500 m: 

3:51,8 ; 2. C. Grecescu 
I. Dăndărău 3:54,8 — 
Gh. Boghean (C.C.A.) 
m : 1. T. Strzelbiscki

Pricop 31:03,0 ; 20 km
Răcescu
(P.T.T.)
1.39:31,0 ;

5.

(D) 1.37:44,0 ;
1.37:44,0 ;

4.
M.

3. 
I. Barbu 
Sfănțuică

Gh.
HC. V. Geor- 

; 3.000 m. obst.: 
; 2. C. Aioanei 
V. Caramihai 
pers. ; HC. FI.

1. S. loan 
Leu (Șt.) 7,06 - 
Samungi (C.C.A.) 
R. Licker (I.T.B.) 
loan 15,20 ; 2. S. 
— rec. pers. ; 3.

(Șt.) 15,1
200 mg : 
I. Savel
54,8 ; 2. C. Tonei (Voința) 55,6 ; 3. Șt.
Dobay (D) 55,7 — rec. pers. ; 4.
Stanei (Rapid) 55,8; HC. V. 
gescu 54,4 — rec.
1. T. Strzelbiscki
(C.C.A.) 9:07,3 ;
(I.T.B.) 9:08,8 
Vasile 9:04,0 ;
(C.C.A.) 7,10 ; 
rec. pers.; 3. 
7,04 — rec. pers. 
7,01 ; triplu : 1.
Ciochină (Șt.) 15,17
D. Vlădescu (Met. 23 August) 14,20 — 
rec. pers. ; înălțime 1. C. Dumitrescu 
(Șt.) 1,95 ; 2. E. Ducu (Prog.) 1,95 ; 
prăjină; 1. D. Gîrleanu (Prog.) 4,20 ;
2. A. Savin (C.S.S.) 4,00; 3. S. Cristescu 
(Prog.) 4,00 — rec. pers. ; 4. Gh. Con
stantin (Met. 23 August) 4,00 ; greu
tate : 1. N.
C. Crețu 
A. Raica 
Manolescu 
(D) 43,80 ;
suliță : 1. AI. Bizim 74,39 ; 2. I. Cristea 
(Rapid) 61,06 ; 3. N. Crăciunescu 55,33 ; 
ciocan : 1. N. Rășcănescu (C.C.A.) 
56,56 ; 2. C. Mușat (Șt.) 53.77 ; 3. D. 
Gheorghiu (Rapid) 53,04 ; HC. Gh. 
Szasz 49,59 ; I. Bog 49,26 ; 4 X 100 di: 
Știința 43,6 ;
3:32,4 ; FEMEI
(Rapid) 
August) 
(Rapid) 
25,5 ; 2.

pers. : 
8:57,6

3.
rec.

lungime : 
2. I.
Ad.

; 4.
s.

Ivanov (D) 16,02 ; 2.
(Met. 23 August) 15,98 ; 3. 
(Prog.) 15,62; disc: 1. V.
(D) 49,82; 2. V. Sălajan 

3. E. Vîlsan (C.C.A.) 46,05 ;

m : Știința
Petrescu 
(Met. 23 
G. Luță 
Petrescu

4X400
200 m : 1. I.

12.4 ; 2. S. Grosu
12.5 — rec. pers. ; 3.
12,7 ; 200 m : 1. I.
G. Palade (Șt.) 26,7 : 400 m :

1. Fl. Grecescu (D) 58,0 ; 2. G. Du
mitrescu (Met.) 60,0 ; 800 m : 1. El. 
Teodorof (D) 2:16,9 ; 2. G. Dumitrescu 
2:21,9 ; 3. Z. Antonescu (Met.) 2:22,2 ; 
80 mg : 1. A. Prodea (Rapid) 11,8 ;
2. FI. Stancu (C.C.A.) 12,2 ; 3. L. Jung 
(C.C.A.) 12,2 ; lungime : 1. M. Pândele 
(I.T.B.) 5,66 ; 2. V. Belmega (FI. roșie) 
5,52 ; 3. FI. Stancu 5,48 ; 
rangic (Șt.) 5,43 — rec. 
țime : 1. C. 
rec. pers. ; 2. 
rec. pers. ; 3.
— rec. pers, 
rec. pers. ;

4. O. Bo- 
pers. ; inăl- 

Voinea (C.C.A.) 1,48 -
R. Ciungan (Șt.) 1,48 — 
M. Cosmovici (D) 1,45 
4. C. Ulian (D) 1,40 - 

greutate : 1. A. Gurău 
(Prog.) 13,44 ; 2. M. Wittgenstein 
(Prog.) 12,56 — rec. pers. ; HC. E. 
Scherer 14,37 — rec. pers. ; disc: 1. 
L. Manoliu (Met. 23 August) 52,02 ; 2. 
N. Barbu (Rapid) 45,44 — rec. pers. ;
3. El. Cosac (Șt.) 41,96 — rec. pers. ;
HC. Ol. Cataramă 51,10 — rec. pers. ;
suliță : 1. M. Dițî-Diaconescu (Șt.)
53,74 ; 2. A. Nylas (D) 37,28 ; 4X100 m: 
Rapid 50,5.

Gh. Rădulescu (C.C.A.) și Dinamo, învingători 
în cea de a Vl-a ediție a „Cupei UCECOM‘f

cicliș- 
maghiari și bulgari, 
timp de cinci zile 

a Vl-a ediție a „Cu- 
cîtcva amănunte din 

acestei corn-

pc-min. 2, Penciu ratează o lovitură de 
deapsă, în min. 3 Moraru trimite și el 
uit balon (din lovitură de picior căzută) 
pe lîngă buturile echipei C.C.A. O gre- 
șală a lui Merghișescu (min. 7) aduce 
deschiderea scorului: Țîbuleac execută 
impecabil lovitura de pedeapsă și C.F.R. 
conduce cu 3—0. In min. 21, asistăm la 
răsturnarea rezultatului : Radu Nanu îl 
lansează pe Ciobănel care înscrie specta
culos la centru. Penciu transformă și 
C.C.A. preia conducerea cu 5—3. Scorul 
reprizei îl stabilește însă Țîbuleac (min. 
38) tot prin transformarea unei lovituri 
de pedeapsă : 6—5 pentru C.F.R.

La reluare, C.C.A. ratează prin Penciu 
(min. 42) ocazia de a răsturna din nou 
rezultatul și același lucru se întîmplă 
cu Preda (un minut mai tîrziu : el scapă 
balonul în timp ce se afla doar la un 
metru de terenul de țintă ceferist...). 
Joc echilibrat. în continuare, pînă în 
min. 69 cînd Țîbuleac sesizînd o ,,gaură” 
în dispozitivul advers pătrunde în forță 
și înscrie o încercare (pe care n-o trans
formă însă): 9—5 pentru C.F.R. Gri- 
vi|a Roșie.

Arbitrul Cornel Munteanu a avut de 
condus o partidă dificilă care l-a soli
citat mult, 
apropierea 
Calificativ :

EI a fost însă permanent în 
fazelor intervenind prompt, 
foarte bine.

TIBERIU STAMA

rezultate ale etapei : ȘtiințaCelelalte
București—Dinamo 3—9 (6—3) ; Ra
pid—I.T.B 6—3 (6—3) ; Progresul— 
Știința Petroșani 3—-5 (0—0) ; C.S.M.S 
lași—Olimpia Brașov 50—3 (19—0).

Duminică au sosit în Capitală 
tii romîni, polonezi, 
care și-au disputat 
întîietatea în cea de 
pei UCECOM”. lată 
ultimele două etape ale 
peti(ii.

In prima parte a etapei Sibiu—Bra
șov se organizează mai multe tentative dc 
evadare. Demnă dc reținut este aceea 
ini|iată cu 40 km înainte de Făgăraș de 
0. Moiceanu și tînărul rutier 1. Arde- 
leanu, acțiune ce va eșua, însă, din 
cauza unei ploi torențiale care îi va 
însoți pe alergători mai multi kilometri. 
Sprintul cu premii de la Făgăraș este 
cîștigat de A. Satmary. De aici și pînă 
la sosire asistăm la mai multe atacuri 
spectaculoase lansate de cicliștii polo
nezi și bulgari, dar anihilate de aler
gătorii noștri. La Brașov vom fi pentru 
a treia oară martorii unei sosiri în bloc. 
La demaraj, cîștigă Aurel Șelaru (Di
namo) cu 3 h29:20.0 (timp cu bonifi
cație 31128:20) urmat, în același timp, 
de un pluton dc 50 de alergători.

Studiind cele două clasamente gene 
rale înaintea ultimei etape, Brașov-Bucn- 
rești, se putea constata că lupta pentru 
cucerirea primelor locuri este aproape tot 
atît de deschisă ca și la începerea com
petiției. Astfel, bulgarul P. Stoianov 
situat pe locul 38 în clasamentul gene
ral, după 4 etape, se afla la numai o 
diferență dc 2 minute de purtătorul tri
coului galben, iar Voința I. fruntașa 
clasamentului la echipe, avea un avans 
doar de 
sală. O 
această
Rădulescu, care, încă de la început, a 
fost ținta unor atacuri, la care a răs
puns cu promptitudine, fiind ajutat și 
de colegii *t»i  >!e echipă. Gh. Rădulescu 
are marele merit că în această clapă ho-

1,10 min. față de ultima cla- 
misiune foarte grea a avut în 
etapă liderul competiției, Gh.

tărîtoare a știut să și dozeze efortul cle-a 
lungul celor 171 km și a sesizat mo
mentul oportun pentru lansarea unui con
traatac prin care și-a consolidat poziția. 
In general, etapa a V-a a avut două as
pecte : s-a rulat pînă la Timișul de Sus 
ca... într-o excursie cicloturistică. Apoi 
a venit urcușul Timișului, luat pe cont 
propriu de V. Cohanciuc, S. Sachariev, 
Fl. Cristescu, I. Ardcleanu și S. Neicev. 
care 
colo 
tonul 
vantă 
P. Canea 
evadarea
Vasile, prins din cauza unei bariere, i a 
lăsat nepăsători pe cicliști. Abia cu 
50 km înainte de sosire asistăm la o 
acțiune interesantă a lui G. Moiceanu 
secondat de I. Vasile. Aceștia iau un 
avans, în 10 km,de 45 scc. Tricoul gal
ben era în pericol. Asistăm la o ..vlnă- 
toare" între pluton, condus de alergătorii 
de la C.C.A.. și fugari, care se soldea
ză în comuna Ciolpani (33 km pînă l« 
București) cu prinderea celor din fa|ă. 
In momentul joncțiunii arc loc evadarea 
decisivă : se desprind Gh. Rădulescu, 
D. Munteanu. C. Moiceanu. M. Marcel 
și aceștia împreună cu G. Moiceanu vor 
reuși să ajungă pe stadionul Dinamo cu 
un avans apreciabil. Ordinea sosirii : 1. 
G. Moiceanu (Dinamo) 4h20:35 (timp 
cu bonificație 41119:35,0), 2. Gh. Rădu- 
lcscu (C.C.A.) la 1 sec., 3. D. Mun
teanu (Vict.) Ia 2 sec. 4. C. Moiceanu 
(Vict.) la 3 sec., 5. M. Voinea (Din.) 
la 4 sec. Primele trei locuri în clasa
mentele generale : individual: Gh. Ră
dulescu 151118:18,0, G. Moiceanu l.,!>19: 
17,0, R. Cliitej (Start—R.P.P.) 151119: 
57. Echipe : Dinamo 46h02:47,0, Victoria 
46h03:15,0. C.C.A. 46h03:30.0.

au 
de 

a 
da

agitat
Posada.
,,căzut” 
Cîmpina, I. Stoica, S. Ariton și 
s-au oprit să-și ia apă). Chiar 
de aproape 40 km a lui Ion

plutonul pînă 
In contiuare, 

într-o acalmie

din- 
plu- 

ener-

TR. 1OAMȚESCU



Minerul Știința Timișoara 1-0 (0-0)

supranumerică 
asistăm la con- 
periculoase prin 
Mițaru, singurii

slabă. De o parte și 
ratat copilărește ocazii

de alta 
de mar-

lului, Știința renunță Ia jocul de 
apărare. Minerul se apăra foarte or
ganizat și contraatacă periculos prin 
Grigore, Cucu și Creiniceanu.

Raport de cornere 10—0 în favoa
rea Minerului. Foarte bun arbitrajul 
brigăzii din București: M. Cruțescu 
— centru, Marin Constantin și Al. 
Ionescu — tușă.

U. T. A. —
Slapid 4-1 (1-1)

(Urmare din pag 1)

cea de a doua parte a partidei, 
un ritm 
cu faze

LUPENI 18 (prin telefon). Jocul 
cepe în nota de dominare a Mi
rului. Atacurile gazdelor sînt însă 
irite de apărarea 
studenților. Totuși, 
iatacuri extrem de 
anolache și uneori
acanți pe care a contat Știința Ti- 
ișoara în prima parte a jocului, 
ictura jocului în7 prima repriză a 
st 
au 
re. 
în
inerul forțează și impune 
ai. Jocul devine plăcut, 
ectaculoase și mult așteptatul gol. 
re plutea în aer, cade în min.

Grigore pasează lui Sima 
re prelungește la Creiniceanu. în 
îîmpinarea 
tează în 
șează în

MINERUL: Mihalache - STANCIU, 
COMAN, Dan II - Mihaly, MIHAILA 
— Cucu, Țurcan (min. 50 Grigore), 
Szoke, Sima I, CREINICEANU.

Joc modest rezuliat echitabil

lui iese
Creiniceanu și mingea ri- 
plasă. După marcarea go-

Curcan, care

ȘTIINȚA: CURCAN - Georgescu, 
TURCAN, Hălmăgeanu - PETESCU, 
Tănase (min. 70 Botescu) — Gîrleanu, 
IGNA, MANOLACHE, Lereter, Mi
țaru.

tîrziu, la un cornet 
Pop reia cu capul, 
cgalarca : 1—1.

de Czako,
localnicilor
pauz.S textilișlii intră pe teren 
să cîștige. In min. 50 Florut 

sec și mingea trece pe sub Dun- 
a plon jat cu întîrziere: 2—1

ION CIORTEA, coresp.

La Cluj: Știința—Farul 3-2 (3-0)
CLUJ 18 (prin telefon). In ultima 
rpă a campionatului, Știința a 
acticat un fotbal de bună calitate 

compania Farului Constanța și a 
itigat cu 3—2 (3—0). Meciul a fost 
t disputat, dar în limitele spor- 
îtății. în prima parte, studenții au 
st mai insistenți, au jucat cu mai 
iltă clarviziune, culegînd aplauze 
„scenă deschisă". Atacurile lor l-au 

ligat pe portarul Ghibănescu să 
tată de

urma 
ac ta col. 
îlțumiți
tă și dau astfel posibilitate oaspe- 
or să preia inițiativa și să înscrie 

două ori. Despre fotbaliștii de la 
rul se poate spune că au avut o 
n portare modestă, atacul lor n-a 
sit totdeauna soluții pentru a strâ
nge apărarea clujană, în care Mo- 
ț și-a făcut cu prisosință datoria, 
lum s-au înscris golurile? Scorul 
e deschis de Ivansuc (de departe 

mai bun jucător de pe teren) 
ntr-un șut excepțional dintr-un

trei ori mingea din plasă, 
unor combinații de

După pauză,
de rezultat, nu

mare 
studenții, 
mai in-

unghi aproape imposibil. După ce în 
min. 35, Ghibănescu a respins două 
șuturi puternice ale lui H. Moldo
van și Marcu, în min. 38, Ivansuc 
șutează de pe extremă, portarul Fa
rului prinde dar apoi scapă balonul, 
iar Gane din apropiere înscrie. A- 
celași Gane, în minutul următor în
scrie < 
dicap 
sescu 
nota i 
gazdă.

Arbitrul Șt. Mataiser (Craiova) a 
condus mulțumitor formațiile :

a și fost schimbat de altfel cînd scorul 
era 3 — 1 pentru arădani, a primit doua 
goluri parabile.

Jocul a început intr-un ritm vioi. Texti
liștii atacă de la început, dar I’îrcălab 
(min. 4) și Țirlca (min. 12) ratează 
ocazii clare. In plină dominare a jucă
torilor textiliști oaspeții stat cei care 
deschid scorul. Profittad de o ezitare a 
apărării textiliștilor, Georgescu înscrie : 
1—0 (min. 22).

Cinci minute mai 
executat 
aducînd

După 
hotărîți 
șutează
gu, care 
pentru U.T.A. Nouă minute mai tîrziu, 
Czako mărește avantajul echipei ară- 
dane cu largul concurs al lui Dungu : 
3—1. Ultimul gol al partidei se dato
rează lui Țîrlea : 4—1 (min. 81).

Arbitrul A. Calamboș (Baia Mare) a 
condus foarte bine următoarele formații: 
U.T.A. : Faur — Sziics, BĂCUT, Tusz— 
Capaș, MEȚCAS—POP, PÎRCĂLAB, 
Țîrlea, Floruț. Czako: RAPID : Dungu 
(Todor) — Pcciu, Motroc, MACRI — 
LANGA, Koszka — Copil, Ozon, 1. lo- 
nescu, GEORGESCU, C. Ionescu (Ion 
C. Ion).

din nou. Farul reduce din han- 
(în min. 52) prin Olaru și Cio- 
(min. 67). Meciul se încheie în 
de ușoară dominare a echipei

ȘTEFAN 1ACOB 
corespondent

IEȘENII f
S. M.

AU
s.

ȘTIINȚA CLUJ : MOGUȚ - Kro- 
mely, GEORGESCU, Cîmpeanu — 
Petru Emil, Popescu — IVANSUC, 
Marcu, GANE, Mateianu (din min. 72 
Suciu), H. Moldovan.

CONSTANȚA: Ghibănescu 
BRÎNZEI, Buzea — Stancu, 

Moroianu, Sever, Olaru,

FARUL
— Straton, 
BIBERE -
Ciosescu (din min. 68 Niculescu), VA- 
SILESCU.

TEOFIL BÂ1.AJ, coresp. regional 
AUREL DUM1TRIU, coresp.

Progresul
întîlnirea Progresul—Petrolul a atras 

ieri pe stadionul Dinamo numeroși 
spectatori (aproape 15.000), deși nu 
mai prezenta nici o importanță pen
tru clasament, pentru unul din cele 
două sectoare principale: primul loc 
și zona retrogradării. Timpul frumos 
însă, și mai ales rivalitatea sportivă 
dintre cele două echipe, care au 
furnizat întotdeauna meciuri dinami
ce, au exercitat o atracție deosebită. 
Partida însă, nu a corespuns aștep
tărilor. Jocul s-a menținut, în general, 
la un nivel tehnic modest, pe alocuri 
chiar slab. Echipele nu s-au com
portat decit în rare momente aproape 
de posibilitățile lor. Mai mult, la un 
moment dat — în repriza a doua — 
o parte dintre jucători (Florea, Smă- 
răndescu II, Marin Marcel, Caricaș) 
au recurs la durități, la intrări pe
riculoase, care au și dus la acci
dentarea unora (Fronea, Ioniță, Maf
teuță) și au imprimat jocului un as
pect urît. în asemenea împrejurări, 
desigur că spectatorii nu au avut 
de ce să fie mulțumiți. Dimpotrivă... 
Și aceasta constituie o notă proastă 
pentru ambele echipe, pentru jucători.

Meciul a luat sfîrșit cu un rezul
tat de egalitate, 1—1, după ce la 
pauză Progresul condusese cu 1—0. 
Rezultatul este echitabil, reflectînd 
aspectul jocului. In prima repriză a 
dominat Progresul, care datorită mij
locașilor și interilor — a stăpînit

ÎNVINS GREU

Iași, 18 (prin telefon), 
începutul meciului, ieșenii 
lat în jumătatea de teren a oaspeți
lor, inițiind atac după atac. Din pă
cate, însă, jocul lor dezorientat, lip
sit de precizie în atac, insuficient 
sprijinit de linia de mijloc Alexan- 
drescu-Don, a făcut ca mult timp ta
bela de marcaj să rămînă nemodifi
cată, deși ocazii au fost destule. 
Dacă extremele au dat în mare parte 
satisfacție, în. schimb tripleta a ac
ționat la întîmplare, fără convingere 
(mai ales Unguroiu, destul de blazat 
pentru un meci hotărîtor) și a ratat 
ocazii clare (Voica — min. 2 și 15,

încă de 
s-au insta-

fl'orviniaS 2-1 (1-1)
la

Petrolul 1-1 (1-0)

mai bine 
după ce 
min. 46 
au avut

centrul terenului și a atacat mai le
gat. înaintașii însă, au combinat prea 
mult și au finalizat prea puțin (lipsa 
lui Oaidă s-a resimțit foarte mult 
din acest punct de vedere), deși si
tuații de gol și-au creat suficiente. 
Numai una a fost fructificată, de 
Marin în min. 37, după ce Mafteuță 
trăsese în bară în min. 30. In acest 
timp, Petrolul s-a apărat mai mult, 
atacul său acționînd foarte slab. Re
priza a doua însă, ploieștenii au ac
ționat mai legat, au jucat 
in cîmp și la poartă și 
Dridea a egalat chiar în 
printr-un șut spectaculos,
superioritatea teritorială mult timp. 
A fost rîndul Progresului să se a- 
pere, trecind prin suficiente emoții, 
mai ales în două situații cînd Dridea 
a ratat de aproape. Scurta revenire 
a Progresului în final (pină atunci 
atacul căzuse complet) n-a fost de 
natură să schimbe rezultatul final.

A condus satisfăcător R. Sabău— 
Cluj, căruia însă îi reproșăm îngă
duința față de jocul prea dur.

PROGRESUL: MÎNDRU - Smărăn- 
descu II, Caricaș, Nedelcu — IONIȚA, 
PAȘCANU - Baboie, SMARAN- 
DESCU I, Voinea (din min. 61 Pro- 
topopescu), MAFTEUȚA, MARIN.

PETROLUL: IONESCU - PAL, 
Fronea (M. Marcel), Florea — TA- 
BARCEA, M. Marcel (A. Munteanul 
— ZAHARIA (Fronea), Bontaș (din 
min. 46 Badea), DRIDEA, Badea (din 
min. 46 A. Munteanu,, apoi Zaharia), 
Chirițâ.

Oas-

Ieri în_categoria B: penultima etapa

JAIA MARE, 18 (prin telefon de 
trimisul nostru). Niciodată fotba- 
ii băimăreni nu au fost mai aproa- 
de împlinirea celui mai frumos vis 
oricărui jucător din categoria se- 
idă — promovarea în categoria A 
și în întîlnirea de azi ei au 

tat cu toată energia pentru victo-

au trimis un singur 
(Ciurdărescu în min. 

Crîsnic și colegii săi

P. GAȚUUnguroiu — min. 15, 17, 18). 
peții au avut în Constantinescu și Aii 
două vîrfuri de atac care au „zbur
dat" prin dezorientata apărare ieșea
nă. Ei au reușit chiar să deschidă 
scorul prin Constantinescu (min. 25). 
Peste trei minute însă, C.S.M.S a 
egalat prin Matei. Faptul că ieșenii 
au reușit să obțină victoria abia în 
finalul partidei — în’ min. 77 prin 
Unguroiu — se datorește și compor
tării excepționale a portarului Nebe- 
lea care a salvat cel puțin 5—6 go
luri.

A. Toth (Oradea) a condus bine 
formațiile :

C.S.M.S. : Ursache-Scarlat, Motoc, 
Dragomirescu-Alexandrescu, Don-Ma- 
tei, Avasilichioaie, Voica (Demien din 
min. 75), Unguroiu, Dascălu

CORVINUL: Nebelea (Niculescu 
din min. 85)-Coiciu, Buzeșan (Nacu 
din min. 66), Izghireanu (Buzeșan 
din min. 66)-Tătaru, Molnar-Ionescu, 
Constantinescu, Cuteanu, Tetea, Aii.

Turneul final al campionatului 
republican de iuniori

Ieri s-au disputat finalele pe zone 
ale turneului final al 
republican de juniori, 
înregistrate :

Zona I, la Galați : 
— C.S.M.S. Iaș£ 1—3

Zona
C.S.M.

Zona
Ploiești 
(0-1).

Zona
București 
(2-1).

Echipele învingătoare s-au calificat 
pentru semifinalele campionatului re
publican.

campionatului
Iată rezultatele

Dinamo Galați 
(1-0)

C.S.M. Cluj —II, la Cluj :
Baia Maro 8—2 (3—2).

III, la Ploiești : Petrolul 
— Mureșul Tg. Mureș 1—2

IV, la București : Dinamo 
i — Farul Constanța 3—1

CLASAMENTUL
1. Dinamoi Pitești 25 16 4 5 57:23 36
2. Știința Craiova 25 12 5 8 41:19 29
3. Știința București 25 12 4 9 41:32 28
4. Tractorul Brașov 25 10 6 9 36:27 26
5. Dinamo Obor 25 9 8 8 37:29 26
6. C.S.M. Sibiu 25 11 4 10 40:37 26
7. C.F.R. Roșiori 25 10 6 9 19:23 26
8. C.S.M. Mediaș 25 10 5 10 36:43 25
9. Met. ,,23 Aug.“ Buc. 

Academia Militară
25 10 4 11 32:41 24

10. 25 8 7 10 36:37 23
11. Chimia Govora 25 8 7 10 25:38 23
12. Chimia Făgăraș 25 9 3 13 31:42 21
13. C.F.R. Electro Cr. 25 7 5 13 30:49 19
14. Drubeta Tr. Severin 25 6 6 13 34:55 18

ETAPA VIITOARE: C.S.M. Mediaș

• Astăzi la ora 17 pe terenul 
C.P.B. are loc lecția practică a an
trenorilor din orașul București.

P. CODREA și A. SCAUNAȘ
corespondențiPetroșani 

la poartă 
în bară), 
apărare s-au achitat în general bine 
de sarcinile ivite, dar în min. 16 și 
58 n-au mai putut face nimic și Papp 
și Vlad 1 au înscris din marginea 
careului mic.

Partida în totalitatea sa 
un nivel tehnic mediocru, 
în neregularități comise de ambele 
echipe și în accidente (Manea, Cos
moc— Jiul, Horja, Drăgan — C.S.M.).

Arbitru] E. Bucșe (Sibiu) a fluierat 
prea mult și în prima repriză cu 
un ușor avantaj pentru gazde. Ra
port de cornere: 2—1 pentru C.S.M.

C.S.M. BAIA BARE] Fejes — Mă- 
lăieru, 
Ujvarj 
delcu I. Papp. Vlad, Drăgan. JIUL: 
Crîsnic — Romoșan, Tîlvescu, Farcaș

Manea (Toth), 
Gabor, Nertea.

șut
28 

din

ucătorii de la C.S.M. și-au depă- 
partenerii de întrecere prin impre- 
lanta lor dorință de a cîștiga, 
1 ardoarea cu care au căutat să 
upereze fiecare balon pierdut. Un 
rt substanțial la obținerea meri- 
i a victoriei l-a adus linia de 
locași (Gergely—Ujvary) a cărei 
vitate 
rafață de teren a contribuit di- 

la crearea multor faze în fița 
ții Jiului.
•aspeții au prezentat o echipă în 
î înaintarea a făcut figurație în — Cosmoc, Penu — 
iele reprize. Este concludent în Crăciun, Ciurdărescu, 
st sens faptul că de-a 
eguluj

laborioasă pe o mare

lungul
timp de joc înaintașii din

SERIA I

Tîrgoviște 
(1-0)
Suceava

Flacăra

S.N.M.

Mo-

Con-

a fost de 
abundînd

l. BAIA BAKE ; rejes — Mă- 
Nagy, VasilesCu — Gergely, 
— Horja (Nedelcu II). Ne-

VALENTIN PAUNESCU

38:51
25:52
Brăila 
Fălti-

17
16

letalul 
i 2-0 
•inamo 
ița 2-2 (0-1)
ulmentul Bîrlad 
ni 0-1 
•inamo

(3-0) 
t. roșie

(0-0)
.F.R. Pașcani — Prahova 

(0-0)
.S.M. Brăila
.)

(0-1)
Galați

Foresta

Rapid

Bacău — Poiana

Făl-

Focșani

Cîmpina

Ploiești

Unirea Iași 4—2

13. Unirea Iași 25 6 5 14
14. Rulmentul Bîrlad 25 5 6 14

ETAPA VIITOARE: C.S.M.
— Metalul Tîrgoviște, Foresta 
ceni — Unirea Iași, Prahova Ploiești
— Dinamo Galați, S.N.M. Constanța — 
Poiana Cîmpina, Dinamo Suceava — 
C.F.R. Pașcani, Flacăra Moreni — Rul
mentul Bîrlad, Rapid Focșani — St 
roșie Bacău.

SERIA A ll-A
Dinamo Pitești — Metalul 23 

gust București 4-0 (1—0)
Drubeta Tr. Severin - 

lectro Craiova 2—2 (1—2)
Chimia Govora — Academia Mili

tară București 1—1 (0-1)
C.F.R. Roșiori — Tractorul

1-0 (0-0)
Dinamo Obor București —

Făgăraș 4-1 (1—0) 
Știința Craiova

7-0 (4-0)
Știi-‘a București

4-2 (1-1)

Au-

C.F.R. E-

— Dinamo Obor București, Dinamo 
Pitești — Știința Craiova, Chimia Fă
găraș — Știința București, C.S.M. Si
biu — Drubeta Tr. Severin, Metalul 
23 August București — Tractorul Bra
șov, C.F.R. Electro Craiova — Chi
mia Govora, Academia Militară Bucu
rești — C.F.R. Roșiori.

SERIA A III-A
Ind. Sîrmei C.Recolta Cărei

Turzii 2-1
C.F.R. Timișoara — Arieșul Turda 

5-1 (4-0)
Dinamo Barza — C.S.M. Reșița 2—1 

(1-0)
Mureșul Tg. Mureș — Dinamo Să- 

sar 2-0 (1-0)
A.M.E.F. Arad

5-1 (1-1)
C.S.M. Cluj ■

(0-0)
C.S.M. Baia Mare — Jiul Petroșani

2-0 (1-0)

BACAU 18 (prin telefon). Per
spectiva vizionării unui fotbal de ca
litate a atras pe stadionul din loca
litate aproape 14.000 de spectatori, 
dintre care mulți veniți din centre 
muncitorești ale regiunii. Așteptările 
au fost confirmate doar de jocul 
oaspeților care au demonstrat o teh
nică desăvîrșită, atît în controlul ba
lonului cît și în execuțiile la fazele 
de poartă, pe care le-au terminat în 
majoritatea lor cu șuturi puternice. 
(Din 33 de șuturi, 14 au fost în spa
țiul porții, iar alte 3... în plasă, opera 
lui Tichi (min. 47 și 59) și Balogh 
(min. 80).

Dinamoviștii n-au reușit să infir
me criza de formă prin care trec.

Atacul, îndeosebi, a jucat fără ori
zont, pierzînd majoritatea duelurilor. 
Băcăoanii au avut unele incursiuni 
pe stînga, terminate cu șuturi impre
cise sau oprite de Farago. In min. 
15 Publik a tras afară o lovitură de 
la II m. A condus bine 1. Gheorghi- 
ță-Buc.

HONVED: Farago-Szocs, Marossi 
(Rosmich), lozsa-Bozsik. Nogradi- 
Nagy, Balogh, Tichi, Komora, Gilicz 
(Katona).

DINAMO: Ghiță-Giosanu, Lazăr, 
Cincu (Gross)-Vătafu (Ghergheșan), 
Stoica (Rădulescu)-Drăgoi (Mihala
che), Nemeș, Gram (Filip), Rădules- 
cu (Ciripoi), Publik.

GH. DALBAN. 1. FANCU-coresp.

Gloria Bistrița

C.S. Oradea 1—2
Vojvodina Novisad victorioasă 

în primul joc al turneului

CLASAMENTUL
fletalul Tîrgoviște 25 18 4 3 68:21 40
iinamo Galați 25 15 6 4 45:19 36
’oiana Cîmpina 25 11 7 7 35:25 29
'la-căra Moreni 25 11 6 7 38:36 28
’.F.R. :Pașcani 25 10 7 8 36:35 27
Jinamo Suceava 25 9 7 9 38:37 25
:.S.M. Brăila 25 7 10 8 28:33 24
.N.M. Constanța 25 6 10 9 20:31 22

’ores ta Fălticeni 25 8 6 11 29:42 22
lapid Focșani 25 8 5 12 34:42 21
>t. roșie Bacău 25 6 9 10 23:43 21
‘rahova Ploiești 25 8 4 13 40:42 20

Brașov

Chimia

C.S.M. Mediaș

C.S.M. Sibiu

CLASAMENTUL
1. C.S.M. Baia Mare 25 14 6 5 36:18 34
2. Jiul Petroșani 25 13 6 6 36:21 32
3. Ind. Sîrmei C. T. 25 13 5 7 49:28 31
4. C.F.R Timișoara 25 14 2 9 48:27 30
5. C. s. Oradea 25 14 2 9 49:36 30
6. Mureșul Tg. Mureș 25 10 7 8 39:30 27
7. Arieșul Turda 25 9 8 8 32:31 26
8. C.S.M. Cluj 25 9 6 10 29:41 24
9. C.S.M. Reșița 25 8 6 11 27:39 22

10. Recolta Cărei 25 7 8 10 22:36 22
11. A.M.E.F Arad 25 6 9 10 29:30 21
12. Dinamo Săsar 25 9 3 13 28:35 21
13. Gloria Bistrița 25 7 6 12 23:40 18
14. Dinamo Barza 25 4 4 17 23:58 12

VIITOARE:ETAPA
— Gloria Bistrița,
Turzii
Cărei — C.S. Oradea, C.S.M. Reșița
— C.S.M. Cluj, Mureșul Tg. Mureș — 
Jiul Petroșani, C.F.R. Timișoara — 
A.M.E.F. Arad, Arieșul Turda — 
Dinamo Barza.

Dinamo Săsar 
Ind. Sîrmei C. 

C.S.M. Baia Mare, Recolta 
C.S.

BRAȘOV 18 (prin telefon). For
mația Vojvodina Novisad, în rîndul 
căreia figurează nu mai puțin de 9 
internaționali a demonstrat un joc 
de factură tehnică înaltă. în timp ce 
gazdele s-au comportat cît se poate 
de slab. Victoria a revenit oaspeților 
cu scorul de 6—1 (4—1). Învingă
torii au efectuat schimburi reușite de 
locuri, preluări din viteză și au șutat 
din orice poziție. Fotbaliștii din Bra
șov au manifestat un total dezinte
res față de acest meci. Ei puteau — 
și au dovedit aceasta în special între 
min. 45—80, cînd au acționat mai 
legat și au presat insistent obținînd 
și 6 lovituri de colț — să obțină_un 
rezultat mai strîns, onorabil, 
dușul rece primit în min. 12 cînd 
Ghiță n-a putut reține un șut tras 
din poziție dificilă de Pavlici și cînd 
din nou același Ghiță n-a reușit să 
intervină cu succes la p acțiune per-

Dar,

a lui Aleksici, • a contribuit lasonală 
scăderea morală a echipei. Localnicii 
nu s-au redresat. cedînd fără drept 
de apel. In min. 78 Nagy a ratat un 
11 metri, trăgînd afară.

Au înscris: Aleksici (min. 25, 44, 
81), Pavlici (min, 12), Bulatovici 
(min. 40) și Dugandzija (min. 85) 
și respectiv Fusulan (min. 30). Arbi
trul V. Drug — București a condus 
formațiile:

Vojvodina : VERES—ROGANIVIC1, 
Nikolici, Svinjarevici—Szekeres, Bena 
—RAJKOV, Ivos (Dugandzija), 
PAVLICI, Bulatovici. ALEKSICI.

Steagul roșu; Ghiță (CERNEA- 
NU)—Sbîrcea, Zaharia, Nagy—Cam
po, Szigeti—Hașoti, Fusulan, Seredai 
(Proca), Meszaros (Seredai), David. 
C. GRUIA — corespondent regional 
G. MAZGAREANU — corespondent



Azi începe la Atena sesiunea C.I.O.
ATENA (Agerprcs). Lucrările comi

siei executive a G.I.O., privind stabili
rea ordinei de zi a celei de-a 58-a sesiuni 
a Comitetului Olimpic Internațional, au 
continuat la Atena. In ședința de vineri, 
conducătorii federațiilor sportive inter
naționale, referindu-se la articolul 30 
‘/’'a carta olimpică au cerut G.I.O. ca pe 
,viitor Jocurile Olimpice să cuprindă. 22 
’discipline sportive și anume : atletism, 
baschet, box, caiac-canoe, ciclism, călă
rie, scrimă, fotbal, gimnastică, handbal, 
hochei pe iarbă, lupte, pentatlon modem, 
canotaj academic, tir, înot și sărituri de 
la trambulină, polo pe apă, volei, hal
tere, yahting, tirul cu arcul, judo.

Comisia executivă a G.I.O. a acceptat 
.rezoluția votată de federațiile interna
ționale prin care sc cere ca un sport 
recunoscui de C.I.O. și dc Comitetul 
olimpic al țării organizatoare să nu poa
tă fi exclus din programul Jocurilor 0- 

•limpice. Această rezoluție vizează pro
blema pentatlonului modem și a între
cerilor dc caiac-canoe pe care Japonia 
ar vrea să le înlocuiască cu voleiul și 
luptele judo. Reprezentanții federațiilor 
internaționale propun ca la Olimpiada 
’din anul 1964 să fie incluse în program 
20 de discipline sportive, inclusiv vo
leiul și luptele judo. Pe ordinea de zi 
a apropiatei sesiuni a C.I.O. a fost in
clusă de asemenea propunerea Comite
tului Olimpic al U.R.S.S. dc a se lărgi 
componența C.I.O., for din care trebuie 
să facă parte președinții tuturor Iedera-

,,Dinamoviada“ la baschet

DINAMO TBILISI ÎNVINGĂTOARE 
LA SCOR IN PRIMELE 

DOUA JOCURI
ÎD1NAMO BUCUREȘTI A ÎNVINS LA 
'SGOR PE RUDA HVEZDA PARDU- 

B1GE

’ SOFIA, 18 (prin telefon). Sîmbătă 
H început în localitate cea de a H-a 
ediție a „Dinamoviadei* * la baschet 

i masculin. Prima ediție s-a desfășu- 
.rat cu un an în urmă la Pekin și a 
fost câștigată de Gwardia Varșovia. 
La actualele întreceri — care se des
fășoară sistem turneu — iau parte 
echipele Dinamo Tbilisi, Avangard 
Pekin, Dinamo București, Gwardia 
Varșovia, Ruda Hvezda Pardubice, 
Dinamo Berlin și Spartak Sofia.

U.R.S.S.—TURCIA 1—0 (1—0)

MOSCOVA (prin radio). Selecțio
nata de fotbal a Uniunii Sovietice a 
susținut duminică pe Stadionul Cen
tral „V. I. Lenin" din Moscova pri
mul său meci din cadrul grupei a 
V-a a preliminariilor campionatului 
mondial. întîlnind echipa Turciei. La 
fluierul arbitrului finlandez Martti 
Hirviniemi cele două formații s-au 
aliniat La centrul terenului: U.R.S.S.: 
Maslacenko — Medakin, Maslenkin, 
Cioheli — Voronin, Manoșin — Me- 
treveli, Batanov, Ponedelnik, Bubukin. 
Meshi; TURCIA: Turgay — Ahmet, 
Basri, Șeref — Osman, Mustafa — 
Lefter, Nadji, Metin, Djan, Ismet. 
După uin meci în care a avut iniția
tiva în majoritatea timpului, echipa 
U.R.S.S. a terminat Învingătoare nu
mai cu scorul de 1—0, scor fixat 
în prima repriză de către mijlocașul 
Voronin. în repriza a doua, deși s-a 
jucat aproape numai în terenul echi
pei turce, scorul nu a putut fi mo
dificat, fotbaliștii oaspeți, apărîndu-se 
supranumeric pentru... menținerea re
zultatului. Următorul meci din cadrul 
acestei grupe va avea loc la 1 iulie, 
la Moscova : U.R.S.S.—Norvegia.

DANEMARCA—SUEDIA 1—2. In
tr-un meci internațional amical des
fășurat ieri la Copenhaga, reprezenta
tiva de fotbal a Suediei a întrecut 
cu 2—1 (1—0) formația Danemarcei.

• Echipa engleză Everton și-a în
cheiat jocurile din cadrul turneului in-

OSLO 17 (prin telefon). Campiona
tele mondiale de skeet au luat sfîrșit. 
A fost o întrecere cum nu s-a mai 
văzut în acest sport. Dovadă sînt 
rezultatele extraordinare care au a- 
tins, aproape cifra maximă, adică 199 
de talere lovite din 200 posibile, mo- 
difieîndu-se astfel și vechiul record 
mondial de 196 t. deținut de spor
tivul sovietic Kaplun. Nivelul ridi
cat al campionatelor reiese și din 
faptul că un număr de 5 trăgători 
au realizat cifre care depășesc fostul 
record mondial. Concurenții noștri 
Șt. Popovici — în special — și l. 
Dumitrescu și Gh. Enache n-au pu
tut obține rezultate pe măsura po
sibilităților lor.

Din echipa R.P.R. s-au remarcat 
Elena Predeanu (413) și Ioana Iordan 
(405).

întîlnirea băieților a fost mult mai 
echilibrată, sportivii noștri conducind 
cu 15 p. după 4 perechi. Popicarii 
I. Szabo (926) și M. Balogh (880) 
în formă bună au adus victoria gaz
delor. Selecționata R.P.R. a realizat 
cea mai bună performanță în întîl- 
nirile internaționale de pînă acum. 
S-a evidențiat în mod deosebit T. 
Szemany cu 898 p.d.

In partidele de sîmbătă au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Dinamo Tbilisi—Ruda Hvezda 91—49 
(48—24), Avangard—Gwardia 62—58 
(31—31) Spartak—Dinamo București 
68—56 (34—28). Pentru echipa ro- 
mînă au marcat Caragheorghe 10, 
Spiridon 7, Kiss 9, George 10, Vasi- 
lescu 6, Visner 4, Negoi ță 6, Dudes- 
cu 4. iar pentru Spartak. Mircev 17. 
Ranghelov 24, Penkov 8, Kuzov 6, 
Jilev 3. Veokov 4, Stoinenov 2, Sto- 
ianov 4.

Meciurile de duminică s-au încheiat 
astfel • Dinamo Tbilisi—Dinamo Ber
lin 99—49 (42-23).

Spartak - Gwardia 79-63 (32-26), 
Dinamo București - Ruda Hvezda 
76-37 (36-18). Bucureștenii au do
minat in permanență obținînd o vic
torie concludentă. Au înscris pentru 
învingători: Caragheorghe 11, Spiri
don 15, Giurgiu 11, Vasilescu 6, Cer
nea 7, Kiss 20, Strugaru 3, Negoiță 3.

TOMA HR ISTOV

Dotninînd cu ușurință lupta sub panouri

T.S.N.A. i învins din nun C.C.ft. in semifinalele 
„Cupei Cimpinnilur Europeni" la Deschei: 

73 57
Chiar din primele minute ale parti

dei desfășurată ieri dimineața pe 
stadionul Republicii, am putut obser
va că basciietbaliștii de la C.C.A. 
sînt deciși să dea — de astă dată — 
,o replică puternică valoroasei formații 
moscovite T.S.K.A. Dar, numai dorin
ța și puterea de luptă sînt... insufi
ciente în fața unei echipe de talia 
campioanei Uniunii Sovietice și, ast
fel, după ce au condus chiar cu 4—0, 
reușind apoi să „păstreze" un rezul
tat strîns în primele 10 minute de 
joc, bucureștenii au fost nevoiți să 
simtă din nou diferența de valoare 
care îi desparte de jucătorii de la
T.S.K.A. în perioada care a urmat, 
inepuizabilul A Lac iac Lan și-a servit 
partenerii cu o dexteritate demnă de 
invidiat, fapt relevat de altfel de 
tabela de marcaj: 18—9, 22—11, 
24—15, 28—17, 32—20 și 34—24
pentru T.S.K-A., scor cu care s-a în
cheiat repriza.

După pauză, echipa noastră a în
cercat în cîteva rînduri să reducă din 
handicap, dar zona aproape de netre
cut a baschetbaliștilor sovietici, cît 
și superioritatea evidentă a oaspeților 

țiilor internaționale și ai comitetelor 
olimpice naționale.

Pentru sesiunea din 1963 a C.I.O. au 
fost reținute candidaturile a 5 orașe : 
Lausanne, Lisabona, New Delhi, Nai
robi și Buenos Aires.

☆
Lucrările celei de-a 58-a sesiuni a 

C.I.O. care va discuta probleme deose
bit de importante ale mișcării olimpice 
contemporane, sc vor desfășura la Atena 
între 19 și 21 iunie. La actuala sesiune 
a C.I.O., R. P. Romînă este reprezentată 
de o delegație condusă de tov. Aurel 
Duma, președintele Comitetului olimpic 
romin.

Rapid s-a calificat in
(Urmare din pag. 1)

impună net superioritatea, să reali
zeze o netă victorie in fa(a Duklei 
Kolin, victorie care la un moment 
dat (după pierderea primului set) 
părea aproape de nerealizat. Echipa 
noastră campioană care, așa cum 
trebuie s-o spunem, ne-a cam obiș
nuit cu emoțiile, nu ne-a scutit nici 
acum de ele. Rapid a știut să-și 
mobilizeze forfele la timp, pentru ca 
la capătul unei partide splendide să 
primească un călduros omagiu din 
partea iubitorilor voleiului. Pentru 
frumoasa sa comportare și calificarea 
in finala Cupei Campionilor Europeni, 
adresăm echipei Rapid felicitările 
noastre, din toată inima.

Partida începe într-o ușoară notă 
de dominare a oaspeților care reali
zează cîteva atacuri reușite îndeosebi 
prin Tesar. Sîntem conduși cu 5—1 ! 
Dar, momentul critic este depășit și 
varietatea o dată cu surpriza acțiu
nilor noastre pe fileu echilibrează 
scorul 5—5! De aci Nicolau, Pavel, 
Fieraru și ceilalți rapidiști își fac... 
datoria, dezorganizînd apărarea ad
versă și mareînd punct după punct. 
La scorul de 12—7 era greu de pre
văzut o redresare a jucătorilor ce
hoslovaci. Dar iată că precizia pa
selor începe să lase de dorit, servi
ciile feroviarilor sînt defectuoase, 
blocajul advers funcționează din ce 
în ce mai bine. Pavel trage de cîteva 
ori afară și... 12—14, 13—151 Deci, set 
pierdut. In concluzie, Rapid nu mai 
are dreptul să piardă nici un set!

Un frumos succes al vislașilor rom ini 
in „Regata Praga**

PRAGA (prin telefon). Canotorii 
romîni s-au comportat excelent în ca
drul regatei desfășurate pe fluviul 
Vltava, pe pista care va găzdui în 
august campionatele europene de ca
notaj academic. La proba de 4-ț-l 
echipajul romînesc (Vereș, Cureșca, 
Jiva, Biltz, cîrmaci Păunescu) a ocu
pat primul loc cu timpul de 6:13,0. 
Primul echipaj al R. S. Cehoslovace 
a sosit pe locul secund cu 6:14,8 
urmat de R. S. Cehoslovacă II 6:21,0. 
Si proba de 4 fără cîrmaci a cunos
cut o victorie romînească. Pongratz. 
Riffelt, Sehovitz și Radu au întrecut

(3HM)
în lupta sub cele două panouri au 
temperat strădaniile echipei C.C.A. O 
singură dată (min. 28—29), după o 
suită de 4 coșuri consecutive, bucu
reștenii au reușit să se apropie pînă 
la 38—44. Imediat însă, antrenorul 
E. Alexeev a reintrodus în teren pe 
Zubkov și Volnov și scorul a luat 
din nou proporții : 57—43, 61—45, 
69—49, 71—55 și finalmente 73—57 
pentru T.S.K.A.

Rezultatul cu care s-a încheiat 
jocul reflectă diferența de valoare 
dintre cele două echipe. în ciuda 
faptului că unii dintre basciietbaliștii 
militari au evoluat sub posibilitățile 
lor. ratînd situații clare chiar de sub 
panou.

Arbitrii I. Bilek (Turcia) și G. 
Radojkovici (R.P.F. Iugoslavia) au 
condus cu competența următoarele 
formații : C.C.A. — FOLBERT 15, 
V. GHEORGHE 7. FODOR 12, No- 
vacek 17, Niculescu 4, Nagy 2; 
T.S.K.A. — Semenov 8, VOLNOV 21. 
Zubkov 6. TRAVIN 6, ALACIACIAN 
4, Astahov 4. BOCICAREV 20, Kar
pov 2, Volkov 2.

ADRIAN VAS1LIU

Nou record mondial la săritura 
în înălțime bărbați: Valerii Brumei 2,23 m!

m la săritura în lungime—nou record europeanIgor Ter-Ovanesian 8,19
MOSCOVA 18 (Agerpres). O extra

ordinară performanță atletică a fost 
înregistrată duminică pe stadionul 
„V. I. Lenin“ din Moscova. Tînârui 
atlet sovietic Valerii Brumei a dobo- 
rit recordul mondial la săritura în 
înălțime, trecind peste ștacheta ridi
cată la 2,23 m.

Vechiul record al lumii aparținea 
sportivului american John Thomas 
cu 2,22 m. (1 iulie 1960—Palo Alto).

Brumei a intrat in corcurs la înăl
țimea de 2,00 m. Cel mai redutabil

finala C.C.E. ia volei
De loc demoralizați de acest ne

prevăzut insucces inițial, printr-un 
remarcabil efort de voință și o mai 
bună orientare tactică voleibaliștii 
Rapidului ne fac, fază cu fază, nu 
numai să întrezărim victoria dorită, 
dar s-o considerăm ca și realizată. 
Peste 15 puncte prețioase sînt reali
zate chiar din serviciu, iar bombele 
lui Horațiu Nicolau, Grigorovici (ieri 
excelent mai ales către final), Plocon, 
Fieraru (care a fost un foarte bun 
organizator de joc) schimbă total as
pectul întîlnirii, consemnînd cîștiga- 
rea următoarelor trei seturi la sco
ruri concludente: 15—5, 15—8, 15—9 și 
o dată cu ele victoria in acest atît 
de dinamic și dramatic meci. în fața 
iureșului jucătorilor feroviari volei
baliștii Duklei nu reușesc decit efe
mere echilibrări (prin Tesar și în
deosebi Schmidl) și două momente 
psihologice (6—6 și 8—8 în setul III), 
insuficiente insă pentru a zădărnici 
succesul pe deplin meritat al Ra
pidului.

Antrenorul Gh. Petrescu a folosit 
în această partidă pe următorii ju
cători: H. Nicolau, Pavel, Plocon, Dra
gan, Fieraru, Grigorovici, Răducanu 
și Timirgazin. Iar Dukla Kolin pe: 
Tesar, Mrazec, Paulus, Schmidl, Smol- 
ka, Frundl, Six, Vrtel, Koncicky și 
Senk.

Arbitrul principal Franjo Vidako- 
vici (R.P.F. Iugoslavia) secondat de 
Karl Heinz Schuster (R.D. Germană) 
au prestat un arbitraj competent, de 
bună calitate.

net (5:58,5) echipajul R. S. Ceho
slovace (6:01,2) clasat pe locul UI la 
Olimpiadă. La 8-ț-l victoria a fost 
de partea gazdelor cu timpul de 
5:35,0. La 2,7 sec. a sosit echipajul 
nostru alcătuit din cotnponenții care 
au tras la 4+1 și 4 fără cîrtnaci.

Olga Szabo pe locul 2 
in concursul international 
de floretă de la Paris!

PARIS 18 (prm telefon). Con
cursul internațional de floretă fete 
desfășurat ieri și astăzi în sala Pier-re 
de Coubertin a fost cîștigat de cu
noscuta trăgătoare italiana Bruna Co- 
lombetti cu 6 victorii. Pe locul 2 s-a 
clasat Olga Szabo (R.P.R.) cu 5 
victorii. Performanța reprezentantei 
R. P. Romîne este deosebit de valo
roasă, în urma ei situîndu-se trăgă- 
toarea maghiară Reyto (componentă 
a echipei campioane mondiale), Le 
Roux, una din cele mai în formă tră
gătoare din Franța și o altă ita
liancă, Masciotta. Cea de a doua 
reprezentantă a R. P. Romîne, Maria 
Vicol s-a clasat pe locul 6.

Z. IMREI
redactor la agenția France Presse

Echipele de popice ale R. P. Ungare învingătoare 
in intilnirea cu reprezentativele noastre

BUDAPESTA 18 (prin telefon). - 
Arena Elore cu 4 piste a găzduit 
întîlnirea dintre reprezentativele de 
popice ale R.P. Ungare și R.P. Ro
mîne. Sportivii maghiari au cîștigat 
ambele jocuri cu următoarele scoruri: 
feminin : 2562—2386 p.d. ; masculin:
5215—5156 p.d. Adversarele noastre au 
înregistrat un rezultat final excep
țional. Cinci dintre ele au depășit 
400 p.d., iar recordmana mondială
Cezarine Ballago a doborît 457 popice.

adversar al său a fost Igor Kașkarov. 
Amindoi au trecut din prima încer
care înălțimile de 2,00 și 2,05 m. La 
2,08 m Kașkarov a sărit din prima 
încercare, iar Brumei din a treia. 
La 2,11 m. fiecare din cei doi prota
goniști a avut nevoie de cite o sin
gură încercare. Rămas apoi singur 
în concurs, Brumei izbutește să treacă 
din prima încercare înălțimile de 
2,14 m, 2,18 m și în sfîrșit, 2,23 m. 
Ei a încercat apoi să treacă peste șta
cheta înălțată la 2,30 m, dar nu a 
reușit. Concursul s-a desfășurat pe 
o temperatură de plus 26 grade. V. 
Brumei, student in virstă de 19 ani, 
este al doilea atlet sovietic după Ste
panov, care și-a înscris numele pe 
lista recordmanilor mondiali la sări
tura în înălțime. Reamintim că Va
lerii Brumei deține și cea mai bună 
performanță mondială pe teren aco

Fotbal pe cțlob

Un nou record mondial la skeet

perit : 2,25 m stabilită Ia 28 ianuarie 
1961 la Leningrad.

★
• Sîmbătă, Ia Moscova, în cadrul 

unui concurs de atletism cunoscutul 
sportiv sovietic Igor Ter-Ovanesian a 
stabilit un nou record european la 
săritura in lungime cu o performanță 
de 8,19 m. Este pentru a doua oară 
cind Ovanesian corectează in decurs 
de numai cîteva zile recordul Euro
pei. Ultima oară el sărise 8,17 m.

In afara recordului mondial at lui 
Brumei și al celui european la sări
tura în lungime stabilit de Igor Ter 
Ovanesian, au fost obținute și alte 
performanțe valoroase: disc femei: 
Tamara Press 55,23 m, lungime femei: 
Tatiana Șcelkanova 6,20 m; înălțime 
femei: Taisia Cencik 1,70 m ; ciocan :
V. Rudenkov 66,13 m.

ternațional de fotbal de la New York, 
învingînd cu scorul de 7—0 (1 -0) 
formația New York Americans. Acesta 
este cel mai mare scor înregistrat 
pînă acum în turneul de peste ocean. 
Everton a cîștigat grupa I a tur
neului de la New York, totalizînd 12 
puncte din 7 meciuri susținute, ur- 
mînd să întîlnească în luna august 
echipa cîștigătoare a grupei a Il-a 
care începe la 25 iunie cu participarea 
echipelor: Monaco, Rapid Viema, Dukla 
Praga, Shamrock Rewers (Irlanda), 
Steaua Roșie Belgrad, „Espa-nol"-Bar
celona, Concordia II Montreat și o 
echipă din Izrael.

• în continuarea turneului pe care-l 
întreprinde în Europa, echipa brazi
liană de fotbal Fulminese-Rio de Ja
neiro a jucat la Barcelona cu echipa 
locală F. C. Barcelona. Fotbaliștii 
brazilieni au repurtat victoria cu scot 
ml de 2—1.

• Sîmbătă și duminică s-au dispuJ 
tat mai multe întîtnâri internaționale 
de fotbal din cadrul Cupei Rapati. 
Iată rezultatele înregistrate : Berlin: 
Vorwărts — Vienna 6—1; Ostrava: 
Banik Ostrava — V.F.L. Osnabruck 
(R. F. Germană) 3—I ; Graz : A. K 
Graz — Motors Jena (R. D. Gee 
mană) 2—2; Basel: F. C. Basel — 
Sparta Rotterdam 0—4; Bonn : 
Schalke 04 — I.F.K. Gbteborg 4—1

• Ieri la Belgrad, selecționata luge 
slavie: a întrecut greu cu 3—2 echrp: 
Marocului. La pauză oaspeții condu 
ceau cu 2—0.

Iată clasamentul definitiv: 1. Plazr 
(Venezuela) 199 t; 2. Hartman (Ca
nada (198 t); 3. Kaplun (U.R.S.S. 
197 t; 4. Turanov (U.R.S.S.) 197 t 
5. Dumev (U.R.S.S.) 197 t; ...22. I 
Dumitrescu 189 t; ...36. Gh. Enach< 
186 t; ...44. Șt. Popovici 185 t.

O dată cu proba de skeet s-au ter 
minat și întrecerile de cerb alergă 
tor. Pe echipe titlurile de campion 
ai lumii, atît la simplu cît și l. 
dublu, au revenit sportivilor sovietici 
iar cele individuale — trăgătorilo 
din S.U.A.

La Filadelfia:
John Thomas 2,18 m
Campionatele universitare de atl< 

tism ale S.U.A. au luat sfîrșit 1 
Filadelfia. Proba de săritură în înă- 
țime a revenit atletului John Thom? 
cu 2,18 m care n-a izbutit în tentativ 
de a corecta recordul mondial. 1 
proba de aruncarea greutății cel m 
bun rezultat a fost obținut de Da 
las Long — 19,29 m. Georges D 
vies a cîștigat probe de săritură < 
prăjina, realizînd 4,67 m. Alte rezu 
tate: 100 yarzi Frank Budd 9”4/l 
disc Passey 53,84 m; lungimi 
Meyers 7,62 m ; suliță Wilkinssi 
75,50 m. (Agerpres)
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