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Victorie internațională la Tunari

R. P. Romînă a întrecut R. P. Polonă la tir
• Aurelia Cosma a stabilit un nou și valoros record al R. P. Romîne, superior recordului 
mondial • Trăgătorii noștri au cîștigat 7 din cele 10 probe • încă 3 noi recorduri republi

cane și unul egalat în întrecerea pe echipe

Virgil Manolescu a stabilit
PRAGA 25 (prin telefon). — Sîm- 

bătă seara s-au încheiat — pe sta
dionul Strahov — întrecerile con
cursului iinternațional „Memorialul 
Rosicki", la care au luat parte atleți 
și atlete din 16 țări.

Reprezentanții R. P. Romîne au 
evoluat cu succes în acest mare con
curs, ocupînd de patru ori locul I, 
de două ori locul II și stabilind 3 
noi recorduri republicane.

Participînd în cursa de 5.000 m 
(pentru prima oară în acest sezon) 
tînărul nostru campion Andrei Ba- 
rabaș a realizat o splendidă victorie 
în fața unor alergători renumiți, 
reușind totodată un rezultat foarte 
promițător, la numai 5,6 sec. de re
cordul țării.

Virgil Manolescu și-a îmbunătățit 
recordul republican la aruncarea dis
cului (pentru a treia oară în acest 
an) realizînd 51,82 m.

Iată rezultatele înregistrate: BĂR
BAȚI : 200 m: Mandlik (Ceh.) 21,1; 
Amu (Nigeria) 21,4; Ejoke (Nig.) 
21,5; 400 m: Trousil (Ceh.) 46,4 — 
record ; Milka Singh (India) 46,4; 
800 m: Parsch (Ung.) 1:49,7; 1.500

un nou record republican
m : Beleiski (U.R.S.S.) 3:47,2; Ba- 
rabaș (R.P.R.) 3:47,4; Bogusziewicz 
(Pol.) 3:47,4; 5.000 m : Barabaș
14:09,2; Grof (Ceh.) 14:12,8; Boha.ty 
(Ceh.) 14:13,8; Iharos (Ung.) 14:15,6; 
Tomas (Ceh.) 14:18,0; Grecescu 
(R.P.R.) 14:21,4; 400 mg. : Skourtis 
(Grecia) 51,9 — record ; Anisimov 
(U.R.S.S.) 52,2; 3.000 m obst. : Si
mon (Ung.) 8:56,2; Papavasiliu (Gre
cia) 8:56,9; Zhanal (Ceh.) 9:14,0; 
lungime: Oladitan (Nigeria) 7,60; 
înălțime : Savlakadze (U.R.S.S.) 2,10; 
Valența (Ceh.) 2,01; prăjină: Ankio 
(Fini.) 4,52; Petrenko (U.R.S.S.) 
4,40; Brejch-a (Ceh.) 4,40; disc: 
Szecseny (Ung.) 58,15; Nemec (Ceh.) 
53,89; Cihak (Ceh.) 52,26; Begier 
(Pol.) 51,96; Manolescu (R.P.R.) 
51,82 — record; ciocan: Thunn 
(Austria) 63,28; Matusek (Ceh.) 
62,15; F0MEI : 100 m: Stolzova
(Ceh.) 12,2; 200 m: Grimova (Ceh.) 
24,8; 400 m: Soldatova (Ceh.) 56,9 
— record ; F. Grecescu (R.P.R.) 57,2; 
Kulhava (Ceh.) 58,2; înălțime : Sopi 
(Fini.) 1,64 — record; Popkova 
(Ceh.) 1,57; Slezakova (Ceh.) 1,57.

Aurelia Cosma realizatoarea noului record republican la armă 60 focuri 
culcat

Duminică, ora 11,30. In poligonul 
de calibru redus de la Tunari se vor
bea numai în șoaptă. Secretarul con
cursului adusese vestea, care s-a răs- 
pîndit ca fulgerul, că Aurelia Cosma 
„merge pe record" în proba de 60 de 
focuri culcat. Toate privirile erau a- 
țintite asupra ei. Un foc și încă unul. 
„Decari"! „Bravo Aurelia, ai făcut re
cord !“ — spuse cineva din spate, 
care urmărise cu luneta fiecare lovi
tură. Și din nou vestea făcu ocolul 
poligonului. Colegele de echipă, an
trenorul și concurentele poloneze o feli
cită călduros. Aurelia Cosma e emoțio
nată și pe bună dreptate: performan
ța ei, 595 p din 600 posibile, noul 
record republican, este superioară cu 
un punct și actualului record mon
dial, deținut de trăgătoarea sovietică 
Zelenkova.

Rezultatele obținute în ultima vre
me de Aurelia Cosma, rod al minu
natelor condiții de pregătire, al con-

V. GODESCU
I. DUMITRESCU

Titlul de campion la semifond a fost decis de o evadare curajoasă inițiată 
de Petre Ghiță, urmat de G. Moiceanu. In fotografie, cei doi alergători di- 
namoviști (în ordinea: G. Moiceanu, P. Ghiță) în drum spre victorie

Reprezentativa de tineret a IR. P. Romîne a cîștigat
turneul de polo pe

BERLIN, 25 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Turneul in- 
teT V'onal de polo pe apă la care 
au participat echipele de tineret ale 
R.P. Romîne, Suediei și R.D.G. (două 
echipe) s-a încheiat cu victoria ca
tegorică a poliștilor romîni. Aceștia 
au învins cu 5—0 echipa I de tineret

apă de la Magdeburg
a R.D.G., cu 12—7 echipa a II-a 
și cu 6—3 formația Suediei, clasîn- 
du-se pe primul loc în clasamentul 
final. Pentru locurile 2—3 echipa I 
a R.D.G. a învins Suedia cu 9—5. 
întrecerile s-au desfășurat sîmbătă 
și duminică la Magdeburg.

GERHARD LERCH

(Continuare in pag. a 4-a)

PETRE GHÎȚĂ (Dinamo), MARIA ȘTEFĂNESCU (Olim pia Brașov) și C. CIOCAN 
(Petrolul Ploiești) — campioni republicani de semifond la ciclism

întrecerile 
întîietatea 
campiona- 
de semi- 

din

GYOR 25 (prin telefon). Sîmbătă au 
continuat jocurile turneului internațional 
de handbal în 7 care se desfășoară în 
localitate.

Echipa feminină a orașului București 
a înregistrat o nouă victorie, întrectnd 
selecționata Budapestei cu scorul de 
9—3 (1 — 2). Golurile formației noastre 
au fost marcate de : Maria Constanți- 
nescu 4, Ana Boțan 2, Pictorița Dumi
trescu 2 și Antoaneta Vasile. In celălalt 
joc feminin, Gyftr a învins Katowice cu 
scorul de 9—5 (3—1).

Reprezentativa masculină de tineret 
a capitalei noastre a întîlnit sîmbătă 
după amiază echipa orașului Katowice. 
După un joc foarte disputat victoria 
a revenit handbaliștilor polonezi la sco
rul de 10—9 (4—2). In ultimul meci. 
Gyor a învins Budapesta cu 16—9 
(6-4).

întrecerile turneului internațional s-au 
încheiat duminică dimineață, lată rezul
tatele înregistrate pe care le-am primit 
prin intermediul trimisului ziarului „In
formația Bucureștiului". Paul Florescu:

FEMININ : Gyor — Budapesta 11 — 6 
(8 — 3): București — Katowice 2—4 
(0—3). Handbalistele noastre au jucat 
mai slab ca în primele două partide, 
pierzînd în mod surprinzător. Punctele 
noastre au fost marcate de : Elena Că- 
tineanu din 7 metri și A. Vasile. Cu 
toate acestea, beneficiind de un gola
veraj mai bun, echipa orașului Bucu
rești a ocupat locul I.

MASCULIN : Katowice — Budapesta 
16—10 (8—6): Gyor — București ti
neret 19—17 (10—9).

CLASAMENTE GENERALE — FE
MININ : 1. București 4 p (22—11); 
2. Gyor 4 p (24—22) ; 3. Katowice

3 p ; 4. Budapesta 1 p ; MASCULIN :
1. Gy or 5 p (45—36) ; 2. Katowice 5 

(36—29); 3. București tineret 2 p ; 
Budapesta 0 p.

P 
4.

Pe circuitul din jurul Casei Scîn- 
teii — admirabil pentru 
cicliste — și-au disputat 
ieri dimineață, în cadrul 
tului republican individual
fond, cei mai valoroși rutieri 
țara noastră. Tineretul a repurtat o 
victorie categorică, cucerind prin re
prezentanții săi majoritatea titlurilor 
de campioni ai țării. Petre Ghiță 
(Dinamo București) — un tînăr de 21 
de ani — a îmbrăcat tricoul de cam
pion in proba seniorilor, după ce i-a 
întrecut pe toți consacrații probei, 
făcînd dovada unui curaj demn de 
toată lauda; Constantin Ciocan (Pe
trolul Ploiești) — 17 ani — a obți-

Concursul international de pentatlon modern al R. P. R.

Surpriză la călăria! Gheorghe Mărcuță
s-a clasat pe primul loc

locul de con-
pri-

Aducerea cailor la 
curs este însoțită întotdeauna de pri
virile pline de curiozitate ale parti- 
cipanților la proba de călărie, prima 
din cele 5 probe ale pentatlonului 
modern. Faptul că organizatorii sînt 
cei care pun la dispoziție caii, con
stituie desigur pentru participanți 
motive suficiente de... emoție.

Cum era și normal acest lucru s-a 
întîmplat și duminică dimineața la 
G.A.S. Roșia, la inaugurarea ediției 
a Vil-a a concursului internațional 
al R.P. Romîne. Cei 15 concurenți 
aliniați își așteptau... sorții. De 
dată ce un sportiv își scotea 
cupă numărul calului, privirile 
se și îndreptau spre locul pe 
viitorul său partener de întrecere... 
păștea liniștit.

A urmat încălzirea și apoi starte. 
rul întrecerilor, fostul pentatlonist 
fruntaș Viorel Manciu, a anunțat por
nirea în cursă a primului 1
Din 5 în 5 minute au luat 
tul toți concurentii.

Traseul întrecerii, serios 
.ții. față de edițiile trecute, 
tat un efort deosebit din partea com
petitorilor care, în ciuda 
depuse, n-au reușit totuși

concurent, 
apoi star-

îmbunătă- 
a solici-

eforturilor 
să-t facă

nut o splendidă victorie în proba 
rezervată juniorilor de cat. I ; tînă
rul ciclist clujean Emil Rusu și-a 
surclasat adversarii în întrecerea ju
niorilor de cat) a II-a, iar Maria 
Ștefănescu (Olimpia Brașov) a cîști
gat întrecerea senioarelor. Dintre cei 
170 de alergători prezenți la startul 
probelor de semifond cea mai bună 
impresie au lăsat-o tinerii. Iată un 
îndemn pentru ca antrenorii să se 
ocupe cu șt mai multă grijă de creș
terea noii generații de cicliști !

întrecerea seniorilor s-a încheiat cu 
o mare surpriză : victoria tînărului 
Petre Ghiță ! Dinamovistul a luat 
primele opțiuni la titlu încă din tu
rul 17 cînd, împreună cu Gr. Nico- 
lae, S. Arito’n și Fl. Cristescu, a eva
dat din plutonul masiv. La sprintul 
19 el este pe locul II în clasament 
cu 17 puncte, după S. Ariton care 
acumulase 25 p. In turul 24 P. Ghiță 
lansează un atac curajos și cîștigă 
sprintul, refăcînd 5 din cele 15 puncte 
care-1 despărțeau de lider (S. Ariton), 
în turul următor îi vine în ajutor 
colegul său de club G. Moiceanu și 
această evadare în doi va decide 
primele două locuri in clasamentul 
campionatului. Sprint după sprint,

cei doi cicliști dinamoviști acumu
lează puncte și în turul 29 P. Ghiță 
trece pe. primul loc, iar în ultimul 
tur (30), G. Moiceanu cucerește locul 
II. Victoria tînărului ciclist P. Ghiță 
este pe deplin meritată. Iată rezul
tatele tehnice :

Seniori: 1. PETRE GHIȚĂ (DI
NAMO) 47 p — campion republican ; 
2. G. Moiceanu (Dinamo) 41 p ; 3. 
S. Ariton (Voința) 39 p; 4. Gh. Cal- 
cișcă (Dinamo) 27 p ; 5. A. Șelaru 
(Dinamo) 18 p ; 6. Gr. Nicolae
(C. C. A.) 18 p.

Senioare : 1. MARIA ȘTEFĂNESCU 
(OLIMPIA BRAȘOV) 28 p - cam
pioană republicană ; 2. Iulia Popovici 
(Ol. Br.) 16 p ; 3. Cristina Tracher 
(Ol. Br.) 15 p.

Juniori cat. I: 1. CONST. CIO
CAN (PETROLUL PLOIEȘTI) 35 p - 
campion republican ; 2. Aurel Rusu 
(Petrolul Ploiești) 27 p ; 3. S. Mihăl- 
țeanu (Flacăra roșie) 24 p ; 4. Ion 
Szekely (Voința Cluj) 13 p ; 5. Atilla 
Kadar (Voința Cluj) 10 p ; 6. H. 
Chelaidite (Flacăra roșie) 9 p ; ju
niori cat. a II-a: 1. Emil Rusu
(C. S. M. Cluj) 27 p ; tineret: 1. C. 
Dudescu (Ol. Br.) 3 p.

HRISTACHE NAUM

Categoria B 5a fotbal s-a încheiat cu o mare surpriză:

C. S. M. 
de Jiul

Raia Mare ajunsă și întrecută 
Petroșani pe... linia de sosire!

ROMEO VILARA

Gheorghe 
promițător 
gind proba 
cursului internațional
modern al R.P. Romine.(Lvauuuare in pag. a 4-a)

Mărcuță și-a făcut un 
debut internațional cîști- 
de călărie din cadrul con- 

de pentatlon

Palpitantă de-a lungul întregii sale 
desfășurări, seria a III-a a campiona
tului categoriei B la fotbal s-a încheiat 
cu o veritabilă surpriză ! C.S.M., învinsă 
la scor la Cîmpia Târzii, a spulberat 
speranțele băimărenilor de a-și vedea 
echipa favorită în prima categorie a cam
pionatului țării. Jiul, în schimb, jucînd 
cu un nestăvilit elan la Tg. Mureș, a 
obținut victoria la scor, egali nd la punc
taj pe C.S M. Baia Mare și întreeînd-o 
în raportul ce se face între golurile mar
cate și primite : Jiul — ] .950 : C.S M 
Baia Mare — 1.636

Și astfel cade cortina peste întrecerea 
celor 42 de echipe din categoria secundă. 
Cele, ci leva meciuri restanță nu mai pot 
influența nici asupra primului loc, nici 
asupra ultimelor două Se cunosc echipele 
care anul viitor vor evolua în categoria 
A precum și acelea care vor trebui să-și

măsoare forțele în regiune. Metalul Tîr- 
goviște, Dinamo Pitești și Jiul Petroșani 
au promovat în rîndul formațiilor care 
își dispută mult doritul titlu de cam
pioană republicană ; Rulmentul Bîrlad, 
Unirea Iași, C.F R. Electro Craiova, Dru- 
heta Tr. Severin, Gloria Bistrița și Di
namo Barza retrogradează din categoria 
B

Nu ne răjnîne decît să felicităm e- 
chipele promovate, să le, urăm mult 
succes, să le amintim (mai este oare 
nevoie?) că prezența în prima categorie 
de fotbal a țării este o cinste, care o- 
bligă la muncă, multă munca, pentru 
progresul necontenit al sportului cu ba
lonul rotund atît de drag sutelor de 
mii de oameni ai muncii.

Citiți în pagina a 3-a amănunte asupra 
meciurilor din ultima etapă a categoriei
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' GIURGIU. Comisia raională de pe 
lîngă consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Giurgiu a organizat o competiție de 
tir la care au participat 24 de spor
tivi și sportive din asociațiile Cetatea 
și Voința. Iată rezultatele înregis
tratei

Armă liberă 3X20 focuri masculin:
1. N. Balgiu 539 p.; 2. N. Cristea
537 p; 3. V. Savin 514 p; armă li
beră 3X20 focuri feminin; I. Tudor» 
Matei 527 p; 2. Elena Ionescu 486 
p ; armă sport 3X20 focuri masculin: 
I. N. Oiștea 509 p; 2. I. Florea 493 
p; 3. E. Păunescu 489 p; armă sport 
3X20 focuri feminin : 1. Tudora Ma
tei 496 p; 2. Elena Ionescu 448 p;
3. Marieta Diaconu 403 p.

In locul obișnuitelor cronici

Despre două moduri diferite
de înțelegere a spectacolului sportiv...

asistat la două din meciurile

STAN CRlSTEA cores-p

CURTEA DE ARGEȘ. In orașul 
nostru s-au încheiat recent întrecerile 
etapei regionale din cadrul campio
natului republican de volei pentru 
juniori și junioare. Titlurile de cam
pioni regionali au revenit anul a- 
cesta echipei Știința Curtea de Argeș, 
la fete, și formației Școlii Sportive 
de Elevi din Cîmptilung Muscel, la 
băieți. Dintre jucătorii 
am remarcat în mod
Silvia Răduță, Elena Vasilescu, Gh. 
Furtună (Cîmpulung), J. Negulescu 
(Pitești), Elena Chiriac și Aurel Ma
nea (Curtea de Argeș).

participanți 
special pe:

EMANOIL STERESCU-coresp.

CALAFAT. Stadionul Dunărea din 
localitate a găzduit un concurs de 
atletism rezervat juniorilor de categ. 
I și categ. a Il-a. lată cîteva din 
rezultatele înregistrate :

Juniori categ. I : băieți — 100 m : 
A. Dragii 12,2; 800 m : I. Marinescu 
2:12,2; lungime: A. Gogoșanu 5,85 
m; greutate: N. Criveanu 10,00 m ; 
fete — 100 m: Margareta Tăcu 14,8; 
400 m: Florența Popa 76,2; înălțime: 
Ana Drăgoi 1,27 m.

Juniori categ. a Il-a: băieți — 80 
m plat: Gh. Diaconescu 8.6 ; 100 m : 
Al. Păun 2:46,7; lungime : Gh. Diaco
nescu 5,90 m: fete — 60 m: Ana 
Pîrlog 8,1; 200 m : Doina Ghinea 
32,1; lungime: Doina Ghinea 4.26 m.

M. CARAULEANU-coresp.

Am 
programate în această ultimă etapă a 
turului campionatului republican. 
Două meciuri diferite ca desfășurare 
și mai ales ca mod de înțelegere a 
spectacolului sportiv...

Primul a pus față în față, echipele 
Metalul 23 August și Dinamo. Cum 
era de așteptat, un meci de mare 
luptă, caracterizat printr-o perma
nentă activitate a înaintărilor. Cu 
toate acestea, jucătorii de la Metalul 
23 August și de la Dinamo au depășit 
cu bine momentele de încleștare 
și-au strîns prietenește mîinile 
sfîrșitul partidei. Rezultatul (0—0) a 
consemnat real raportul de forțe 
pe teren, prima repriză aparținîd 
Metalului, cea de a doua, rugbiștilor 
de la Dinamo. Ar mai trebui spus 
că s-a ratat mult, de o parte și de 
alta — metalurgiștii, cel puțin 4 oca
zii clare prin Teodorescu, Tomescu 
și Manole, dinamoviștii trei prin 
Nagy (poate că ar fi fost mai inspi
rată măsura ca loviturile de pedeapsă 
să fi fost executate de Titi Ionescu, 
specialist în materie...), Balcan și 
Giugiuc (ultimul, cel mai activ jucă
tor din linia de treisferturi dinamo
vistă). Arbitrului Victor Vardella nu 
i-a fost îngreunată în nici un mo
ment misiunea, el a putut consemna 
la sfîrșitul întîlnirii : un meci corect, 
în limitele sportivității, ceea ce atestă 
veridic situația de pe teren.

Al doilea meci, în schimb, cel din
tre I.T.B. și C.S.M.S. Iași (12—3 pen
tru echipa bucureșteană) a fost un 
prilej de dezamăgire totală pentru 
spectatori. Pentru că, de fapt, s-a ju
cat prea puțin rugbi. A fost mai 
mult o luptă confuză, desfășurată de 
ambele părți intr-o atmosferă de ner
vozitate, 
îndemnul 
pitani de 
botă, n-a 
tat. Sava
Vizitiu și Stoian pe de alta, figu
rează printre........ evidențiați". La fel
ca și arbitrului întîlnirii, D. Zamfir, 
căruia trebuie să-i remarcăm nota

împăciuitoristă în care a înțeles 
conducă meciul.

Nădăjduim că atît conducerile 
lor două cluburi, cît și federația
specialitate vor analiza cum se cu
vine cele petrecute în acest meci și 
vor proceda în consecință.

T. STAMA

să

ce
de

Și 
la

de

Echipele orașelor Ploiești (Bieți) si Brașov (fete) campioane școlare

Nume noi pe tabelul
Asaltul recordurilor țării continuă ! 

Alte cifre au venit acum să ia locul 
celor vechi. La sfîrșitul săptămînii 
trecute trei noi recorduri de junioare 
s-au adăugat pe lista celor mai bune 
performanțe ale anului 1961.

După cum ne-a transmis corespon
dentul nostru C. Gruia, la Brașov au 
avut loc la sfîrșitul săptămînii tre
cute întrecerile etapei regionale ale 
campionatelor republicane de seniori 
și juniori. Cu acest prilej tînăra El- 
friede Nikolaus cu 2281 p. a stabilit 
un nou record de triatlon pentru ju
nioarele de categoria a 11-a (15—15 
ani). Ea a obținut următoarele re
zultate: 100 m — 13,5 sec; greutate 
(3 kg) —11,15 m; înălțime—1,50 m. 
In cadrul aceleiași competiții, atleta 
Ute Popescu din Mediaș a realizat 
un nou record la pentatlon pentru

? 6 I

Pronosport
Așa arată un bulentin cu

exacte
12 rezultate

la concursul Pronosport
25 iunie

nr. 26 din

de tensiune rar i 
la ordine al celor 
echipă, TeofiloVici 
fost decît rareori

I și Bărăscu pe de

întîlnită ! 
doi că- 
și Dro- 

i respec- 
• o parte,

recordmanilor țării
junioarele de categ. 1 (17—19 ani) 
totalizînd 3910 p. Iată rezultatele în
registrate de ea la cele 5 probe: 
greutate (4 kg)—9,85 m; înălțime - 
1,55 m; 200 m—28,2 sec; 80 mg— 
12,7 sec; lungime—5,39 m.

La București, în cadrul întrecerilor 
desfășurate pe stadionul Tineretului, 
eleva Sanda Necula (G.S.S.) a par
curs distanța de 60 mg în 9,5 sec. 
corectînd cu 0,1 sec recordul junioa
relor de categ. a Il-a.

Celelalte rezultate ale etapei: Ra
pid — Progresul 3—10 (0-0); C.C.A. — 
Știinfa București 16—0 (5—0); Știinta 
Cluj — Olimpia Brașov 33—0 (14-6); 
Știinfa Petroșani — C.F.R. Grivița 
Roșie 22-29 (6-16).

CONSTANȚA, 25 (prin telefon). - 
In localitate s-au încheiat duminică 
dimineață întrecerile din cadrul cam
pionatului republican școlar de hand
bal în 7 pentru echipele masculine și 
feminine. Competiția a stîrnit un in
teres deosebit, fiind urmărită de un 
numeros public, care a fost mulțu
mit atît de calitatea partidelor cit 
și de disciplina arătată de jucători și 
jucătoare. La reușita acestei tinerești 
întreceri sportive a contribuit în mare 
măsură buna organizare a meciuri
lor precum și arbitrajele de calitate 
prestate de V. Pelenghian, M. Pe
trescu, Gh. Vișan, C. Ionescu (Bucu

rești) și Gh. Dumitrescu (Constanța).
In jocurile finale s-au intîlnit e-

chipele Brașov și Timișoara la fete și 
Ploiești și Sighișoara la băieți. In 
finala echipelor feminine, echipa din 
Brașov a ieșit învingătoare la limită 
cu scorul de 7—6 (3—2), iar în finala 
echipelor masculine elevii 
iești au obținut victoria cu 
27-13 (15—4).

Clasamentele finale sînt 
rele: BĂIEȚI: I. Ploiești,
șoara, 3. Timișoara, 4. București, 
Odorhel, 6. Iași, 7. Bistrița, 8. Olte
nița; FETE: 1. Brașov, 2. Timișoara, 
3. Petroșeni, 4. Tg. Mureș, 5. Con
stanța, 6. București, 7. Cluj, 8. Bacău; 
9. Buzău.

din Plo-
scorul de

următoa-
2. Sighi-

5.

M. ȘEULEANU 
coresp.

Rapid București (feminin) și Voința Tg. Mureș
aie R. P. Romine pe anul

Șase echipe feminine și tot atîtea 
masculine, care au mers din victorie 
în victorie, s-au întâlnit sîmbătă și 
duminică la București în ultimul act 
al campionatului republican de po
pice pe echipe. Nu este pentru pri
ma oară cînd cele mai bune echipe 
ale țării evoluează în fața publicului 
bucureștean. Dar pentru că de data 
aceasta majoritatea finalistelor erau 
necunoscute (campioanele și o serie 
de echipe finaliste de anul trecut au 
fost eliminate în fazele zonale) și 
aveau în formațiile lor multe ele
mente tinere și talentate, interesul 
amatorilor de popice a fost deosebit. 
Așteptările numeroșilor spectatori au 
fost satisfăcute. Fiind de forțe sen
sibil egale, cele 12 protagoniste ne-au 
oferit întreceri viu disputate, cam
pioanele pe anul 1961 cunoscîndu-se 
de-abia la ultimele schimburi. Să vă 
redăm pe scurt cele mai interesante 
aspecte din cele două zile ale între
cerilor găzduite de arenele Cimentul 
(feminin) și Iuta (masculin).

RAPID BUCUREȘTI 
O CAMPIOANA MERITUOASA

După trei aini de muncă intensă, 
in ca.re la fiecare campionat a ocu
pat locul II în ierarhia celor mai 
bune echipe din țara noastră, Rapid 
București a reușit în sfîrșit să cuce
rească invidiatul titlu. Dar, nu fără 
emoții și mari eforturi (sportivele a-u 
avut de înfruntat și un adversar ne
înduplecat: canicula). Pentru a vă 
face o imagine cit mai fidelă asupra 
dîrzeniei cu care și-au apărat șansele 
principalele pretendente, iată evoluția 
clasamentului. După trei schimburi: 
1. Voința Tg. 'Mureș 1153 p.d.; 2. 
Voința Sibiu 1142 p.d.; 3. Rapid 
1139 p.d. După patru schimburi: 
1. Rapid 1532 p.d. ; 2. Voința Sibiu 
1512 p.d. ; 3. Voința Tg. Mureș 1508 
p.d. După cinci schimburi: 1. Rapid

1950
p.d. ;

p.d. ; 2. Voința Tg. Mureș 1893 
3. Voința Sibiu 1886 p.d. După 

ultimul schimb: 1. Rapid 2338 p.d.; 
2. Voința Sibiu 2290 p.d. ; 3. Voința 
Tg. Mureș 2278 p.d. ; 4. Voința Con
stanța 2252 p.d. ; 5. U.T.A. 2252 p.d.; 
6. Voința Cluj 2207 p.d.

Voica Pohaci, Ținea 
patra Coman, Valeria 
rica Lăpușan și Elena Lupescu, noile 
campioane au . format 
omogenă. Succesul lor se datorește 
și unui plus de putere de luptă do
vedit în finalul competiției. ~ 
priză plăcută ne-a produs 
Voința Sibiu care a reușit 
unei voințe demne de laudă, 
șeascâ valoroasa echipă din Tg. Mu
reș. Cel mai mare rezultat individual 
a fost înregistrat de Ileana Giar- 

(Voința Cluj) care a doborît din 
bile mixte 441 p? . urmată de

Lăpușan (Rapid) cu 418 
Biru (Voința Constanța)

Balaban, Cleo-
Amzulatu, Flo-

o echipa mai

O su.r- 
formația 
datorită 

să depă-

(masculin) campioane
1961
2. I.O.R. 4774 p.d.; 3. Voința Arad 
4733 p.d. ; 4. Flacăra Cîmpina 4688 
p.d.; 5. C.F.R. Sibiu 4633 p.d. ; U 
Ind. Loc. Baia Mare 4399 p.d. Azi încep 
de la ora 8, pe aceleași arene între
cerile finale ale campionatului indivi
dual.

TR. IOANIȚESCU

f-aș
100 
FI. 
FI.
p.d.
LA

p.d. și 
cu 411

FOST

loc 
mai 
de-

BĂIEȚI CAMPIOANA A 
STABILITA LA ULTIMUL 

SCHIMB
Lupta pentru cucerirea primului 

în clasamentul masculin a fost și 
pasionantă. Campioana țării a fost
semnată dintre echipele I.O.R. București 
și Voința Tg. Mureș la ultima sută de 
bile, cînd situația era următoarea : 
4386—4380 p.d. pentru popicarii bucu- 
reșteni. Dovedind, ca și în prima manșă, 
o mai bună precizie în lansarea bilei, 
T. Szemany (Voința Tg. Mureș) a ob
ținut un rezultat dc 425 p.d. față de 
388 p.d. cît a doborît din 100 bile 
mixte A. Gomoiu (I.O.R.).

Clasamentul final : 1. Voința Tg. Mu
reș 4805 p.d. (Campioană republicană);

„Sempre Avânți" 
a sosit la București

O întîrziere neprevăzută la Triest 
a făcut ca boxerii de la Sempre A- 
vantj (Bologna) să nu poată sosi la 
timp în Capitală, astfel că întîlnirea 
cu formația Dinamo București care, 
după cum se 
ieri, a fost 
seară.

Italienii au 
Gara de Nord cu efectivul complet. 
De o atenție deosebită s-a bucurat, 
firește, greul Dante Cane, recentul 
învingător al lui De Piccoli. Ca>ne 
are intr-adevăr o statură impozantă, 
dar nu are o construcție atletică atît 

pildă a lui 
amatorii bo-

știe trebuia să aibă ioc 
amînată pentru mîine

sosit ieri dimineață în

de impresionantă ca de 
Masteghin, cunoscut de 
xului din Capitală.

Formația dinamovistă 
pregătirile. Antrenorul Nour ne-a co
municat ieri echipa definitivă: Am- 
bruș, Mîndreanu, Gheorghiu. Bîrsu, 
Mitralie, Entache, Stănescu, Monea, 
loanovici și Mariuțan. întîlnirea va 
avea loc, deci, marți pe stadionul 
Dinamo și va începe la ora 19.30.

și-a încheiat

Dinamo în revenire de iormă
noi recorduri republicane 

în concursul din Capitală

I

I. R.P. Polonâ-R. P. F. Iugo-
slavia (camp, mondial) X

15. Știința Cluj — Vojvodina
Novisad 2

HI. A.M.E.F.A. - Rez de Mun-
că Lugansk (U.R.S.S.) 2

IV. C.S.M.S. - UT. A. (Cupa
R. P. R.) 2

V. Dinamo Bacău — C. C. A.
(cat. A) 2

VI. C. S. M. Brăila -- Metalul
Urgoviste (cat. B) X

VII. C S. M. Mediaș -- Dinamo
Obor (cat. B) X

VIII Dinamo Pitești — Știința
Craiova (cat. B) ANULAT

IX. Chimia Făgăraș — Știința
București (cat. B) X

X. Ind. Sîrmei C. T. — C.S.M.
Baia Mare (cat. B)

XI. Recolta Cărei — 
dea (cat. B)

XII. Mureșul — Jiul
La acest concurs ău

C. S. Ora

(cat. 
fost 

aproximativ 366.000 variante.

1
2 

depuse
li)

Caracteristica etapei restanță a cam
pionatului republican pe echipe, ce s-a 
disputat duminică în sala Dinamo din 
Capitală, a fost buna pregătire tehnică 
a marii majorități a concurenților. Este 
adevărat însă că peste 50 la sută din 
procedee au fost executate la lupta din 
parter. Cum s-au comportat membrii lo
tului republican care se pregătesc pen
tru Balcaniadă? In general satisfăcător, 
cei mai în formă fiind : Gh. Popovici 
și N. Martinescu. Primul a cîștigat toate 
întîlnirile la tuș, iar al doilea a obținui 
două decizii de tuș și una de descali
ficare în fața lui II. Schnabel (Reșița) 
care a recurs la obstrucții pe saltea.

Au fost înregistrate următoarele re
zultate tehnice : Dinamo București — 
C.S.M. Baia Mare 16—0 (clasice) 6—4 
(libere). Rezultat final 22—4 Dinamo
viștii au obținui 7 victorii la tuș. de
pășind net echipa bă imă renilor, for
mată din multe elemente tinere. Dinamo 
București — Unio Meteorul roșu Satu 
Mare 16— 0 (clasice.) B—2 (libere). 
Rezultat final 24—2. La lupte libere 
sătmărenii au fost depășiți în cadrul 
meciurilor individuale la mici diferențe. 
La categoria 79 kg. (lupte clasice) Er. 
Kacz a opus o frumoasă rezistență me
daliatului olimpic I. Țăranu. In primele 
minute el a ratat cu puțin două salturi 
care ar fi făcut întîlnirea și mai inte
resantă. Dinamo București — C.S.M. 
Reșița 13—3 (clasice) B—2 (libere). 
Rezultat final 21—5. Cei peste 700 de

spectatori 
din partea 
sice remarcăm t 
a reșițenilor : I. 
D. Grozavu și 
Szabad. A. Ruși, M. Sultz și I. Cernea.

C.S.M Reșița
13—3 (clasice) 4—6 (libere). Rezultat 
final 17—9. Reșițenii i-au învins la 
lupte clasice cu un scor mult prea 
față de valoarea adversarilor. La 
libere, reșițenii. deși învinși, s-au 
portat neașteptat de bine. C.S.ftl 
șița — Unio Meteorul roșu Satu 
9—5 (clasice) 6—2 (libere). Rezultat 
final 15—7.
lipsă 
tîlnire. 
A.

așteptau
metalurgiștilor. La lupte cla- 

otuși buna comportare 
Alionescu. M. Bolocan, 
a dinamoviștilor Gh.

o replicii mai dîrzfl

C..S M Baia Mare

sever 
lupte 
tom-

Re
ft! are

Au fost eliminați pentru 
de combativitate. în această în- 

concurenții Weindorfer (R) și 
Balogh (S M.). Rermarcăm faptul 

că deși sătmărenii au inițiat încontinuu 
procedee tehnice, ei au trebuit în ma
joritatea cazurilor să părăsească sal
teaua învinși. Lipsa <le siguranță în fi
nalizare. și încă o slabă orientare tac
tică la marginea saltelei i-a făcut pc 
sătmăreni să nu obțină rezultatele pe care 
le meritau. C.S.ftl. Baia Mare — Unio 
Meteorul roșu Suta March—10 (clasice) 
8—2 (libere). Rezultat final 14—12. 
A fost o partidă foarte echilibrată și ea 
a plăcut prin dîrz.< ia cu care s-a dis
putat. C.S.M. Reșița — Unio Meteorul 
roșu Satu Mare 9—5 (clasice) 6—2 
(libere) Rezultat final 15—7.

OTTO BENKO

Azi și miine, concurs de verificare al inotătorilor fruntași
In

etapei orășenești
ultimele trei zile de întrecere ale 

a campionatelor repu
blicane de înot și sărituri s-au înregis
trat următoarele

SENIORI:
Ghidali (C.C.A.) 
(Rapid) 2:32,5:
Gonczi (C.C.A.) 
(C.C.A.) 2:56,8 :

(C.S.S.)
(S.S.E.

rezultate :
200 m. liber — 1. T. 

2:26,1 2. V. Pantazi
200 m 
2:54.0 :
400 m 

5:38.4 :
I) 5:4(

1. 1.
Gloss

1 M
Geor-

200 m.
Za ger 
gescu 
spate: 1. Gh. Trohani (C.S.S.) 2:45.6:

V. Cristescu (Progresul) 2:46.8: 100 
liber: 1. I. Covaci (Dinamo) 1:04.2 :
M. Bueurescu (C.S.S.) 1:05.1 : 4x200 
liber: 1. Rapid 10:50.4: 2. Progresul 

11:30.1: SENIOARE — 100 m spate:
1. Lia Nedelea (Știința) 1:26.3: 2. Maria
Giogolea (Rapid) 1:31.9: 3. Monica
Munteanu (Prog.) 1:36.5 — nou record 
republican, fete (născute 1919) : 
m liber: 1. Măriuca Roțaru 
2:48.3; 2. Mihaela Zarchievici (Progre
sul) 2:36,0 : 200 m bras: 1. Mihaela 
Dristoreanu (Dinamo) 3:25.0: 2. Li
liana Weimberg (I.T.B.) 3:31.7: 400 
m liber: 1. Mihaela Zarchievici 6:14.0:
2. Monica Munteanu 6:34.5 : 4x100 m 
liber: 1. Rapid 5:44.7: 2. I.T.B 6:27.5: 
100 m fluture: 1. Ingrid Rothe (Dinamo)

2.
m
2.
in

200
( Rapid)

1:39,1; 2. M. Munteanu 1:40.7 — nou 
rec. republican, fete (născute 1949) ; 
4x100 m mixt: 1. Dinamo 6:30.8: 2. 
Rapid 6:35,9.

BĂIEȚI : 50 m fluture —1.1. Preda 
(C.S.S.) 41.0; 2. I. Kende (C.S.S.) 
41,3; 50 m bras: 1. I. Kende (C.S.S.) 
42.1; 2. Ionel Eugen (S.S.E.I.) 42.5; 
FETE — 50 m fluture: 1. Agneta Ster
ner (I.T.B.) 41,4 — nou rcc. republican 
(născute 1949): 4x50 m mixt: 1. Pro
gresul (Eugenia Botezam. Rodica Us- 
clierson. Liliana Gruia, Monica Muntea
nu) 3:05.1 — nou rec. republican (năs
cute 1949): 50 m bras: 1. Rodica IJs- 
cherson 45,5; 2. Iolanda Gotlieb (C.S.S.) 
46.1.

SĂRITURI
Roitman (I.T.B.) 153,96 p. ; 
Banu (Dinamo) 150,76 p. ; 3. 
(Rapid) 141,54 p. ; 4. P. 
(Dinamo) 140.40 p. : 5. Gh.
(C.C.A.) 118,61 p; FEMININ: 1. 
lia Negulescu (Rapid) 126.08 
Gabriela

MASCULIN: 1. A. 
2 Gh.

A. Bre ia
Dectl seară 

Ba iran 
Emi-

p. : 2.
Popescu (S.S.EJ.) 59.25

★

și mîine după-amiază, de Ia 
bazinul de la Ștrandul Tinere- 
găzdui un concurs dc verificare

Astăzi 
ora 18. 
tului va 
al Înotătorilor fruntași

p-



In drum spre titlu, A luat s£irșit campionatul categoriei B
C.C.A. a trecut de „hopul“ de ia Bacău:

1-0 (1-0) cu Dinamo
BACĂU 25 (prin telefon de la tri

misul nostru). Se poate spune că numai 
simpla prezentă a echipei campioane a 
fost suficientă pentru a umple tribunele 
stadionului din localitate.

Fără să strălucească, liderul clasa
mentului a satisfăcut așteptările. Con- 
ytienți de importanța partidei, jucătorii 
de la C.C.A. au acționat în primele 
minute cu multă prudență. Scăpînd cu 
fața curată din iureșul dezlănțuit de 
gazde în această perioadă a meciului, 
militarii au reușit apoi să echilibreze 
jocul și chiar să preia inițiativa. Se
cretul victoriei, obținută la limită, re
zidă în coeziunea dintre apărarea ime
diată și linia de mijloc. De această dată 
apărarea a fost mai bună, ea ducînd 
tot greul jocului

După marcarea golului (min. 42) prin 
Alexandrescu. în urma unei duble gre
șeli de apărare, campionii au acționat

Mare surpriză Ia Cîmpina in „Cupa R. P. R/*

C.S.M. Sibiu -- Dinamo
CÎMPINA 25 (prin telefon). - Peste 

3.000 de spectatori au urmărit cu viu 
interes această întîlnire din cadrul 
„Cupei R.P.R.", care a plăcut prin 
dîrzenia cu care au jucat, în special 
sibienii. Jocul începe în nota de do
minare a sibienilor, dar apărarea di- 
namovistă este la post. In min. 20 
și 25 înaintarea dinamoviștilor pune 
la grea încercare poarta apărată de 
Munteanu, dar Varga și Eftimie 
trag... afară. In min. 26 este rlndpl 
sibienilor să rateze prin Popa. Asis
tăm în continuare la alte atacuri de 
o parte și de altă. In min. 34 Popa 
de la Dinamo se ciocnește cu Baban 
și amîndoi părăsesc terenul. Popa 
însă revine în min. 44, iar Baban 
este înlocuit cu Cherciu.

Sibienii intră pe teren, la reluare, 
hotăriți să ciștige. Ei reușesc să joace 
de această dată mai legat, lucru ce-i 
pune în mare încurcătură pe apără
torii dinamoviști. Vasile Alexandru

A ciștigat echipa mai hotărită și mai eficace
U.T.A.—-C.S.M.S. 3-1

Intîlnirea de Cupă dintre U.T.A. și 
C.S.M.S. a prilejuit un spectacol agrea
bil, încheiat cu scorul de 3—1 (1—0) 
în favoarea arădenilor, care s-au cali
ficat astfel pentru sferturile de finală 
ale competiției. Ambele echipe s-au stră
duit — și în mare măsură au reușit — 
să practice un ioc frumos, de combinații, 
eu treceri subtile de balon. într-un ritm 
susținut, în ciuda timpului foarte căl
duros.

Victoria a revenit echipei mai hotărîte 
și mai eficace. Fără să fie superioară 
teritorial, echipa U.T.A. a obținut ca
lificarea datorită faptului că înaintașii 
săi s-au dovedit mai periculoși la poartă, 
au tras mai mult și au știut să fructifice 
trei din ocaziile avute. In schimb. 
C.S.M.S. (care în acest meci a jucat fără 
Dragoniirescu. Don și Dascălu) a avut 
mai mult timp inițiativa în joc. Ieșenii 
și-au creat de altfel mai multe ocazii 
decîl arădenii, dar — și aici se găsește 
și explicația înfrîngerii — n-au avut 
eficacitate. înaintașii săi au ratat si
tuații din cele mai favorabile, mai ales 
în prima repriză. Chiar în min. 1 Matei 
(foarte slab ieri) a pierdut o asemenea 
ocazie ; în min. 5, la un corner. Tusz — 
fundașul arădean — a salvat «le pe linia 
porții un gol gata făcut : iar în min. 
10. Unguroiu a tras i bară dintr-o lo
vitură liberă. De altfel, primele 10 mi
nute au aparținut ieșenilor, după care 
jocul s-a echilibrat. U.T.A. — care 
pînă atunci acționase fără legătură — 
a început să construiască atacuri mai 
omogene și — după ce Matei a ratai 
o nouă ocazie în m’.n 20 — a deschis 
scorul cînd nimeni nu se aștepta, fa o 
pătrundere a lui Pîreălab, bine lansat 
«le Tîrlra, intervin Pop, .>eu și Ursache. 
acesta «lin urmă scapă mingea și Țîrlea. 
care urmărise. înscrie în poarta goală. 
Ieșenii nu se lasă surprinși, atacă, d.ii 
ratează alte două ocazii în min. 28 prin 
Unguroiu (bară) și în min. 36 arin 
Voica. La reluare, inițiativa a na r fine t«»t 
echipei C.S.M.S., care de data .ceasta 
egalează prin Voica (min. 48), în urma 
unei greșeli a apărării arădene. Se părea 
că victoria va reveni ieșenilor. Dar 

într-adevăr ca o echipă „grea*, practicing 
un joc precis și eficient. Dinamoviștii 
băcăoani au făcut tot posibilul să stopeze 
cursa G.G.A. spre titlu și în felul acesta 
să-și ajute colegii din București. Uneori 
ei au depășit însă limitele regulamen
tului, recurgînd la durități care au dus 
de altfel și la accidentarea lui Voinescu 
în min. 80.

Arbitrul Zaharia Drăghici (Constanța) 
a fost slab, tolerînd jocul dur al gaz
delor.

DINAMO: Ghiță — G1OSANU, 1. 
Lazăr, Cineu — Vătafu, Cîrnaru, DRĂ- 
GOI, NEMES, Gram, Rădulescu, PU- 
BLIK.

C.G.A. : VOINEȘCIJ (Toma) — Za- 
voda II, Apolzan, IVÂNESCU — JENEI, 
Bone — Cacoveanu (Crișan), CON
STANTIN, ALEXANDRESCU, Raksi, 
Tătara.

GH N1COLAESCU

București 1-0 (0-0)!
oprește neregulamentar acțiunile lui 
Dombrovschi și Popa, infracțiuni 
pe care arbitrul Vasiliu (Plo
iești) nu le sancționează. Cîteva mi
nute mai tîrziu, Nunweiller IV, sin
gur cu portarul în față trage afară, 
ratînd astfel o mare ocazie. Golul 
victoriei este înscris în min. 77 - 
după o combinație cu Topai — de Popa, 
care trage puternic de la 15 metri. 
După acest gol, sibienii se apără su- 
pranumeric dar și contraatacă peri
culos.

DINAMO BUCUREȘTI: Uțu - Popa, 
Nunweiller III, Ivan — Al. Vasile, 
Nunweiller IV — Ene, Varga, Efti
mie, Dragomir, David.

C.S.M. SIBIU : Munteanu - Suc, 
Fictși, Utsch — Solomon, Ratscher — 
Dombrovschi, Toderici, Baban (Cher
ciu), Popa, Topai.

C. VIRJOGHIE și GH. BR1OTA
— coresp.

(1-0) in optimile Cupei
U.T.A. începe să stăpînească jocul și 
după un gol ratat de Pîreălab (min. 
58), Țîrlea urcă scorul (min. 60) prin- 
tr-un șut de la distanță, care-1 surprinde 
pe Ursache. Din aCest moment, inițiativa 
trece de partea arădenilor care, jucînd 
mai calm și mai sigur, stabilesc rezul
tatul final în min. 77 prin Pîreălab, 
dintr-o lovitură liberă de Ia 20 m.

Arbitrul V. Pădureanu a condus sa
tisfăcător; a avut însă unele scăpări 
în ce privește sancționarea obstrucțiilor 
și aprecierea faulturilor.

U.T.A. : FAUR — SZUCS, Băcuț II, 
TUSZ — Capaș, Mețcas — Pîreălab, 
POP, Țîrlea, FLORUȚ, CZAKO.

C.S.M.S.: Ursache (din min. 62 Flo- 
rea) — SCARLAT, Moțoc, Foaie — 
ALEXANDRESCU, Popescu — Matei 
(din min. 71 Dram) AVASILIC1I1OA1E, 
Voica, UNGUROIU, Dade.ș (Matei).

P. GAȚU

Cinci oameni la balon. Portarul ieșean Ursache respinge mingea, la care a 
sărit cu capul și Pop (U.T.A.), in timp ce (de la stingă la dreapta) au 

sărit și Foaie, Popescu și Moțoc. Fază din meciul U.T.A—C.S.M.S.
Foto: B. Ciobanu

Seria I
6. S. M. BRAILA — METALUL 

TIRGOV1ȘTE 0—0. Peste 8.000 de 
spectatori au venit să vadă „la lu
cru" echipa care promovează în ca
tegoria A. Din păcate. însă, metalur- 
giștii nu au arătat adevărata lor va
loare, prestînd un joc sub posibili
tăți. E drept că formația liderului a 
fost descompletată, din linia de atac 
lipsind Cazacu și Cruțiu. Rezultatul 
de egalitate nedreptățește pe gazde, 
care au prestat un joc valoros și 
numai forma excelentă a portarului 
Andrei a făcut ca balanța să nu in
cline în favoarea brăilenilor. In plus, 
atacul ®. S. M.-ului a ratat nume
roase ocazii clare de gol dintre care 
cea mai mare în min. 46 cînd balo
nul trimis de Militaru s-a plimbat 
prin fața porții goale. In min. 86 
arbitrul Marin Niță — care a con
dus satisfăcător — a anulat un gol 
al tîrgoviștenilor pe motiv de ofsaid, 
semnalat de la tușă. (I. Baltag — 
coresip.).

PRAHOVA PLOIEȘTI — DINAMO 
GALAȚI 4—3 (0—2). Partidă viu 
disputată și de un bun nivel tehnic. 
Oaspeții au condus cu 2—0 pînă în 
min. 63, după care au avut o perioa
dă de scădere permițînd localnicilor 
să înscrie 4 goluri prin Georgescu 
(min. 63), Cristache (min. 69, 77) și 
Voinea (min. 70). Punctele dinamo
viștilor au fost marcate de Ștefă- 
nescu (min. 4, 89) și Oprea (min. 
27). Mircea Popescu — coresp.

S.N.M. CONSTANTA — POIANA 
CÎMPINA 3—0 (1—0). Gazdele și-au 
asigurat victoria în urma unui joc 
tehnic, rapid și spectaculos, reușind 
să depășească apărarea supranume- 
rică a oaspeților. De remarcat spor
tivitatea deplină care a caracterizat 
această frumoasă întîlnire. Au marcat 
Mocanu (42), Coman (51) și Marin 
(76). (E. Petre-coresp.).

DINAMO SUCEAVA — C.F.R. 
PAȘCANI 3—1 (2—1). Localnicii au 
au avut multe ocazii de a marca, 
dar nu au fructificat decît trei prin 
Cotroază (min. 11), Lanu (min. 21 
și 64 din 11 m). Oaspeții au jucat 
bine în cîmp. Unicul lor gol a fost 
înscris de Vornicu în min. 30 din 
ofsaid. (R. Munteanu și C. Alexa- 
coresp.).

FLACARA MORENI — RULMEN
TUL BIRLAD 6—3 (3—1). Joc foar
te frumos, în care gazdele au fost net 
superioare. Toate cele 6 goluri ale 
învingătorilor au fost realizate de 
centrul atacant Iordănescu (min. 13, 
20, 39, 50, 55, 70). Tot el a tras de 
două ori în bară și a ratat un 11 m 
în min. 60. Și golurile bîrlădenilor 
au fost opera centrului atacant Jurcă 
în min. 15, 61 și 88. Raport de cor- 
nere 10—2 pentru Flacăra (R. Săvti- 
lescu și 1. Savu — coresp.).

RAPID FOCȘANI — STEAUA RO
ȘIE BACAU 3—0 (2—0). Feroviarii 
au muncit mult în prima repriză cînd 
și-au asigurat, de altfel, avantajul. 
In repriza a doua focșenenij ratează 
numeroase ocazii, astfel că scorul n-a 
luat proporții. Au înscris Codreanu 
(min. 3) și Tătescu (min. 25 și 75). 
In min. 6 Constantin (St. roșie) a 
ratat o lovitură de la 11 m. (C. Ră- 
dulescu-coresp.).

FORESTA FĂLTICENI— UNIREA 
IAȘI 4—1 (1—0). Echipa locală a 
obținut o victorie ușoară, în fața unei 
echipe care a părut de la început 
resemnată. Partida, desfășurată pe o 
căldură sufocantă, a fost de nivel 
tehnic destul de scăzut. Atacul local 
a ratat foarte mult. Au marcat pen
tru Foresta: Greșanu (min. 1), llie 
(min. 50), Sandu (min. 83), Moldo- 
veanu (min. 86). Pentru oaspeți a 
înscris Căruntu (min. 89). (Lazăr 
Negru, corespondent).

CLASAMENTUL

1. Metalul Tîrgoviște 26 18 5 3 68:21 41
2. Dinamo Galați 26 15 6 5 48:23 36
3. Flacăra Moreni 26 12 6 8 44:39 30
4. Poiana Cîmpina 26 11 7 8 35:28 29
5. Dinamo Suceava 26 10 7 9 41:38 27
6. C.F.R, Pașcani 26 10 7 9 37:38 27
7. C.S.M. Brăila 26 7 11 8 29:33 25
8. S.N.M. Constanța 26 7 10 9 33:31 24
9. Foresta Fălticeni 26 9 6 11 33:43 24

10. Rapid Focșani 26 9 5 12 37:42 23
11. Prahova Ploiești 26 9 4 13 44:45 22
12. Steaua roșie Bacău 26 6 9 11 22 .-46 21
13. Unirea Iași 28 6 5 15 39:55 17
14. Rulmentul Bîrlad 26 5 6 15 28:58 16

Seria a II-a
C.S.M. MEDIAȘ —' DINAMO 

OBOR 0—0. Deși lipsit de goluri, 
jocul , a plăcut prin ardoarea cu care 
a fost disputat. Forma excepțională 
a portarului dinamovist Datcu a fă
cut ca pînă la urmă scorul să rămînă 
alb. înaintarea oaspeților a combi
nat bine în cîmp, dar „s-a pierdut" 
fn careu. (Dan Vintilă — coresp.).

METALUL „23 AUGUST" BUCU
REȘTI — TRACTORUL BRAȘOV 
1 — 1 (0—1). Metalurgiștii au trebuit 
să depună eforturi serioase pentru •< 
egala scorul după ce Tractorul a 
luat conducerea prin golul înscris de 
Sabi (M) în proprie poartă, în min. 
33. Ei au reușit să egaleze în min. 
72 prin Ene. Jocul a îost destul de 
echilibrat în prima parte, pentru ca 
în repriza secundă metalurgiștii să 
domine insistent. Arbitrul Ionescu G.
— Galați a condus fără greșeli un 
joc care nu i-a pus probleme, (d. c.).

NICI IN MINUTUL 95 NU-I 
TÎRZIU.

ACADEMIA MILITARĂ — C.F.R. 
ROȘIORI 2—0 (0—0). Partida a
avut un epilog neprevăzut. Cinci mi
nute după fluierul final, în cabina 
arbitrilor s-a petrecut o scenă la 
care păcat că n-au fost martori și 
cele cîteva mii de spectatori care 
dezaprobaseră vehement gestul ne
sportiv al lui Comisar (Academia 
Militară), din min. 2, gest oare a- 
trăsese după șine eliminarea sa de 
pe teren.

Cu ochii înlăcrimați, Comisar și-a 
cerut scuze arbitrului ploieștean 
Gheorghe Denghel : „Vă rog să mă 
credeți că este prima oară în viața 
mea cînd am fost eliminat de pe te
ren și regret nespus de mult fapta 
făcută". Această atitudine a lui Co
misar a fost primită pozitiv de către 
toți cei prezenți. Nici în min. 95 nu-i 
tîrziu pentru a-ți repara — cît se 
poate — o astfel; de greșeală.

Referitor la' jtic, vom spune că 
fotbaliștii militari și-au concentrat 
toate forțelei pentru a suplini lipsa 
coechipierului lor și au atacat perse
verent poarta adversarilor. Roșio- 
renii au tot așteptat... oboseala par
tenerilor, desfâșurînd un joc în ge
neral frumos, la mijlocul terenului, 
dar exasperant de ineficace în fazele 
de finalizare. Astfel, strădaniile lui 
Nanu, Lupescu, Zaharia, Pîrvuleț și 
ale celorlalți fotbaliști bucureșteni s au 
văzut încununate de succes. Acade
mia Militară a obținut victoria cu 
2—0 (0—0) prin punctele înscrise
de Nanu în' min, 25 și 30.

V. PĂUNESCU
★

Intîlnirea C.F.R. Electro Craiova
— Chimia Govora se dispută astăzi. 
Partidele Dinamo Pitești — Știința 
Craiova și C.S.M. Sibiu — Drubeta 
Tr. Severin au fost amînate.

CHIIMIA FĂGĂRAȘ — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 2—2 (1—2). In plină 
ofensivă a gazdelor studenții deschid 
scorul și apoi îl majorează, lăsînd 
impresia că vor cîștiga ușor. Dar 
jucătorii Chimiei se regăsesc, luptă 
cu multă însuflețire, reduc handicapul 
și apoi egalează. După dominarea 
teritorială Chimia ar fi meritat să 
ciștige. Jucătorii săi au ratat nu
meroase ocazii clare, au avut o bară 
și un raport de cornere de 10—2. Au 
marcat : Cohibea și Pasau (Știința), 
Pantici și Feher (Ch.). (Lazăr Va
lentin — cores-p.).

CLASAMENTUL
1. Dinamo Pitești 25 16 4 5 57:23 36
2. Știință Craiovă 25 12 5 8 41:19 29
3. Știința București 26 12 5 9 43:34 29
4. Tractorul Brașov 26 10 7 9 37:28 27
5. Dinamo Obor 26 9 9 8 37:29 27
6. C.S.M. Sibiu 25 11 4 10 40:37 26
7. C.S.M. Mediaș 26 10 6 10 36:43 26 .
8. C.F.R. Roșiori 26 10 6 10 19:25 26
9. Academia Militară 26 9 7 10 38:37 25

10. Metalul București 26 10 5 11 33:42 25
11. Chimia Govora 25 8 7 10 25:38 23
12. Chimia Făgăraș 26 9 4 13 33:44 22
13. C.F.R. El. Craiova 25 7 5 13 30:49 19
14. Drubeta Tr. Sev. 25 6 6 13 34:55 18

Seria a IlI-a
MUREȘUL TG. MUREȘ — JIUL 

PETROȘANI 0—3 (0—l)’l Jiul și-a 
jucat cu hotărîre unica șansă de a pro
mova în categoria A, obținînd victo
ria la zero. Succesul formației mi
nere este pe deplin meritat. Oaspeții 
au fost superiori majoritatea timpu
lui, domjnînd cu autoritate și în- 
scriiiid goluri spectaculoase, la capă

tul unor acțiuni oine gnidite, înche
iate cu șuturi puternice. In repriza 
1 la scorul de 0—1, mureșenii ra
tează două ocazii clare (prin Nagy 
și Hajdu) care realizate puteau 
schimba complet turnura partidei. 
Depășiți în a doua ’umătate a lo
cului. gazdele încep să recurgă la 
durități, nemulțumind pe cei 7.000 
de spectatori. Punctele învingătorilor 
au fost realizate de Gabor (13’), 
Ciurdărescu (65') și Toth (79’). (I. 
Păuș — coresp.).

IND. SIRMEI G. TURZII — C.S.M. 
BAIA MARE 4—1 (1—0)1 Intîlnirea 
dintre echipele Industria Sîrmei Cim- 
pia I'urzii și C. S. M. Baia Mare, 
desfășurată pe timp frumos, în lața 
a peste 7.000 de spectatori, s-a în
cheiat cu scorul de 4—1 (1—0) pen
tru formația locala. Gazdele au do
minat în permanență și scorul putea 
lua proporții mai mari dacă nu se 
ratau goluri gata făcute. C.S.M. Baia 
Mare s-a comportat sub așteptări, 
apărarea fiind penetrabilâ, iar îna
intarea nesigură în acțiuni. Jocul a 
tost început de oaspeți, dar local
nicii pun imediat stăpînire pe te
ren. In minutul 4 Suru execută im
pecabil un corner, mingea ajunge 
la Adam care — cu spatele la poar
tă — trage peste cap, iar Safar reia 
și înscrie cu capul. Peste 3 minute 
Safar majorează scorul la 2—0. Lo
calnicii domină insistent, dar ratea
ză prin Suru și Safar. în min. 26 
băimăreanul Horja ratează o mare 
ocazie de a egala. In continuare do
mină tot localnicii, dar ratează exas
perant. In min. 54, din greșeala apă
rării echipei Industria Sîrmei, Vlad 
marchează. Localnicii, revin în atac, 
majorînd scorul prin Kraus, care șu- 
tează imparabil (min. 54). Același 
Kraus primește în minutul 80 o 
minge de la Drăghici, face o cursă 
spectaculoasă pe extremă și de la 
colțul careului de 16 m ș.utează ful
gerător și înscrie. Arbitrul N. Mihăi- 
lescu (Buc.) a condus competent ur
mătoarele formații : INDUSTRIA
SIRMEI : Duca—Chirilă, Rujici, Bin- 
tean—Raab, Chețan—Kraus, Copil II 
(min. 80 Drăghici), Adam, Safar, 
Suru ; C.S.M. BAIA MARE : Fejes— 
Mălăeru, Nagy, Vasilescu—Gherghely, 
Ujvary—Horja (min. 46 Nedelcu II), 
Nedelcu I, Papp, Vlad, Drăgan.

P. ȚONEA — coresp.

RECOLTA GARE1 — C. S. ORA
DEA: 2—0 (0—0). Joc frumos și spec
taculos, mai ales în repriza secundă. 
Gazdele au dominat mai mult, reu
șind să înscrie prin Pecz min. 55 și 
Ionescu min. 69. Scorul putea fi și 
mai mare dacă înaintarea gazdelor 
n-ar fi ratat multe ocazii.

TR. S1LAGHI — coresp.

G. S. M. REȘIȚA — C. S. M. 
CLUJ 0—0. Un meci specific de cam
pionat, de mare luptă, dar cu scă
deri din punct de vedere tehnico-tac- 
tic. înaintările ambelor echipe au 
ratat foarte mult. In repriza a doua 
reșițenii au inițiativa, dar ineficacita
tea în fața porții permite oaspeților 
să obțină un rezultat de egalitate. 
(I. PLÂVIȚU — coresp.).

ARIEȘUL TURDA—DINAMO BAR
ZA 4—3 (1—2). Gazdele au ciștigat 
pe merit, dar nu fără emoții, în
scriind golul victoriei în ultimele mi
nute de joc. Au marcat: Pîrvu (2) 
și Bărbuțiu (2) pentru Arieșul, 
Maximilian (2) și Rațiu pentru Di
namo. (I. PATAKI — coresp.).

DINAMO SASAR — GLORIA BIS
TRIȚA 7—1.

Jocul C.F.R. Timișoara — AMEFA 
se dispută la 2 iulie.

CLASAMENTUL

1. Jiul Petroșani 26 14 6 6 39:20 34
2. C.S.M. Bala Mare 26 14 6 6 36:22 34
3. Ind. Sîrmei C. T. 26 14 5 7 53:29 33
4. C.F.R. Timișoara 25 14 2 9 48:27 30
5. C.S. Oradcîa 26 14 2 10 49:38 30
6. Arieșul Turda 26 10 8 8 36:34 28
7. Mureșul Tg. Mureș 26 10 7 9 39:33 27
8. C.S.M. Cluj 26 9 7 10 29:41 25
9. Recolta Cărei 26 8 8 10 24:36 24

10. Dinamo Săsar 26 10 3 13 35:36 23
11. C.S.M. Reșița 26 8 7 11 27:39 23
12. A.M.E.F. Arad 25 6 9 10 29:30 21
13. Gloria Bistrița 26 6 6 14 24:47 18
14. Dinamo Barza 26 4 4 18 27:61 12

Dinamo București și C.S.M.S. lași 
in finala campionatului republican 

de junori
Ieri s-au disputat semifinalele cam

pionatului republican de juniori. Iată 
rezultatele :

Tg. Mureș : Mureșul — Dinamo 
București 1—3 (1—1, 1—1)

Iași : C.S.M.S. - C.S.M. Cluj 1—0 
(1-0)

Echipele învingătoare vor disputa 
finala ta București,



R. P. Romînă a întrecut R. P. Polonă la tir Echipa U.R.S.S. conduce în campionatul european de șah
(Urmare din pag. 1) 

știinciozftății ei la antrenamente și 
al dîrzeniei de care dă dovadă în 
concursuri, o situează printre cele maj 
bune trăgătoare din lume.

Este evident faptul că prezența la 
acest concurs internațional, rezervat 
senioarelor și juniorilor, a unor par
teneri valoroși din rîndul cărora am 
remarcat pe Janusz Kalmus, Wlodzi- 
mierz Grodzicki, Irena Piatkowska și 
Zdzistawa Kowalska, a contribuit la 
ridicarea nivelului întrecerilor, la co
rectarea unor recorduri de către spor
tivii ambelor țări. Astfel, în afară 
de recordul de la armă 60 focuri cul
cat, trăgătorii noștri au mai doborît 
trei recorduri pe echipe, iar oaspeții 
trei individuale și două pe echipe. 
Este un bilanț pozitiv, atît pentru 
gazde, cît și pentru oaspeți. Remar
căm de asemenea faptul, că din cele 
zece probe desfășurate, șapte au fost 
cîștigate de trăgătorii noștri, cu cifre 
foarte bune. Evidențiem atît pentru 
performanțele individuale, cît și pen
tru aportul adus echipei, pe M. R'j- 
sescu. Margareta Filip, M. Lazăr, 
Cleooatra Alexandru, Tr. Cogut și 
N Coman.

Utilitatea acestei întîlniri interna
ționale a fost confirmată din plin nu 
num.'r de rezultatele obținute. de 
schimbul .de experiență făcut, cît mai 
ales de verificarea stadiului de pregă-

JOCURILE INTERNAȚIONALE DE IERI 
ALE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI

Sfjinfa Craiova -Rctdnicki - 
Zambor (R.P.F.I.) 1-1 (1-0)

CRAIOVA. 25 (prin telefon). — 
Inițiativa a aparținut, încă de la în
ceput. studenților. Ei organizează cî- 
teva atacuri foarte periculoase, care 
îi dau prilej portarului Pantelici să 
se evidențieze prin intervenții promp
te. Scorul este, deschis îh min. 26 
de către echipa gazdă : Popa, ajuns 
extremă dreaptă, „împinge" mingea 
printre doi apărători adverși, lui Mi- 
hăescu. Acesta înscrie plasat. Ega- 
larea se produce în min. 60: Gele- 
riu oprește mingea cu mîna, la a- 
proximativ 17 m de poarta lui Urzi- 
ceanu. Lovitura liberă este executată 
de Vrga, puternic, plasat, pe lingă 
zidul organizat defectuos, astfel că 
intervenția portarului craiovean este 
inutilă. Știința are o mare ocazie 
de a înscrie în min. 76, cînd Popa 
este oprit neregulamentar, în careu, 
de Buzatzici. Lovitura de pedeapsă 
executata de Dumitrescu este însă 
respinsă în corner.

Arbitrul T. Firan (București) a 
condus bine formațiile:

ȘTIINȚA CRAIOVA : URZICEA- 
NU — Barbulescu (Mondescu), Gele- 
riu, Dumitrescu — Hîrșova, Deliu 
— Ganga, Onea (Bitlan), Pană 
POPA. MIHAESCU

RADNICKI-ZAMBOR : PANTE-
LIC! — Buzatzici. Popovici M.. Vîr- 
boskv — Ciapo, Zarici — VRGA, 
Popovici R (Vusenovici), Jerghici, 
Pozder (Klem), PREȘ

ȘTEFAN GURGUI -coresp.

Rapid București învinsă 
!a limită

BERLIN (prin telefon de la cores
pondentul nostru). — La Halle s-a 
desfășurat duminică meciul de fotbal 
dintre echipa locală Chemie și Rapid 
Bucuroșii. Localnicii au cîștigat cu 
3—2 (2—1). Scorul a fost deschis 
de Bosch în min. II, apoi Ozon t 
egalat din penaiti în min 35 Chemie 
a luat conducerea din nou prin 
Hoffman, care a transformat o lovi
tură de la 11 m în min. 41. După 
pauză Ozon a egalat în min. 50. da: 
gazdele atacind viguros în final au 
înscris punctul victoriei în min. 75 
prin Mîilchen.

G. L.

Stiinta Clui - Voivodîna Novisad 
2-4 (1-21

CLUJ 25 (priin telefon). — Cei 
pește 20.000 dd spectatori care au 
Urmărit partida ' de' fotbal Știința — 
Vojvodina Novisad 2—4 (1—2) au 
asistat la un ioc. de un bun nivel 
tehnic. Cele șase goluri au fost în
scrise de Marcu (min. 3) Raikov 

tire în vederea campionatelor euro
pene de la Budapesta.

Iată rezultatele- armă liberă calibru 
redus 60 de focuri culcat senioare:
1. AURELIA COSMA 595 p. nou re
cord al R.P.R. (vechiul record 594 
p); 2. Irena Piatkowska (R.P.P.)
537 p.; 3. Margareta Filip 585 p.; 
juniori: 1 Wlodzimierz Grodzicki
(R.P.P.) 590 p. (13 m) nou record 
al R.P. Polone; 2. M. Rusescu 590 p. 
(12 m); 3. J. Kalmus (R-P-P.) 589 p.; 
pe echipe, senioare: 1. R.P. ROMTNA 
1757 p. nou record al R.P.R. (vechiul 
record 1752 p); 2. R.P. Polonă 1751 p. 
nou record al R.P. Polone. Clasa
ment pe echipe, juniori: 1. R.P. RO- 
MINA I 1759 p. nou record al 
R.P.R. (vechiul record 1750 p.); 2. 
R.P. Romînă II 1746 p.; 3. R.P. Po
lonă 1726 p. Armă liberă calibru re
dus 3x30 focuri senioare poziția cul
cat; 1. Zdzistawa Kowalska (R.P.P.) 
295 p. (7 m); 2. Aurelia Cosma 295 p 
(4 m); 3. Cleopatra Alexandru 295 p. 
(3 m); juniori: 1. M. Rusescu 297 p.;
2. M. Lazăr 294 p.; 3. J. Kalmus 
(R.P.P.) 293 p.; poziția în genunchi 
senioare; 1. Aurelia Cosma 285 p.; 2. 
Ma-rgareta Filip 282 p.; 3. Jadwiga 
Smagur (R.P.P.) 277 p; juniori: 1. 
W. Grodzicki (R.P.P.) 287 p.; 2. J. 
Kalmus (R.P.P.) 287 p ; 3. Tr. Cogut 
286 p; poziția în picioare senioare: 
1. Aurelia Cosma 266 p.; 2. Angela 
Zgorobete 252 p; 3. Halina Zabska 
(R.P.P.) 248 p; juniori: 1. N- Coman

(min. 19), Aleksici (min. 31), Mate- 
ianu (min. 54) și Pavlici (min. 63 
și 82). A condus satisfăcător arbitrul 
Al. Toth (Oradea) următoarele for
mații :

ȘTIINȚA : Moguț — Kromely, 
Georgescu, Mureșan — Cîmpeanu, 
Popescu — Constantin (Suciu), 
MARCU, GANE, Măteianu, H. MOL- 
DOVAN.

VOJVODINA: Vereș (Iugovici) — 
Roganovici, NIKOLIC!, Svinjarevici 
— Sekereș, Bena — RAJKOV, IVOȘ, 
Dugandzija (Aleksici), Bulatovici, A- 
leksici (PAVLICI).

T. BALAJ și A. DUMITRIU 
corespondenți

Rezervele de Muncă - LUGANSK 
(U.R.S.S.) - AMEFA : 2-1 (0-0)
ARAD, 25 (prin telefon). Numeroși 

spectatori au urmărit Cu interes în- 
ttlnirea amicală dintre echipa 
AMEFA și formația Rezervelor de 
Muncă din Lugansk (U.R.S.S.), ter
minată cu victoria oaspeților cu sco
rul de 2—1 (0—0). In prima repriză 
jocul este egal. De notat faptul c.â 
în min. 8 arbitrul I. Ritter a anu
lat nejustificat un gol perfect vala
bil marcat de Galustov pentru oas
peți. In cea de a doua parte a jocu
lui, spectatorii asistă la faze mult 
mai spectaculoase, la acțiuni care 
duc, de altfel, la înscrierea a trei 
goluri : min. 68 prin Kostenko, min. 
74 (din penaiti) prin Kiss (pentru 
AMEFA) și apoi în min. 82 din nou 
de către Kostenko pentru oaspeți.

ȘTEFAN IACOB — corespondent

FOTBAL
U.R.S.S. — ARGENTINA 0-0. Pe 

stadionul central „V. I. Lenin“ din 
Moscova s-au întîlnit sîmbătă, pentru 
prima oară, selecționatele de fotbal 
ale Uniunii Sovietice și Argentinei. 
După un meci de înaltă factură teh
nică, în care totbaliștii sovietici au 
dominat in prima repriză, iar oaspe
ții in cea de a doua, partida s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
0-0.

R. P. POLONA - R.P.F. IUGO
SLAVIA 1—1. Intr -un meci contind 
pentru preliminariile campionatului 
mondial, reprezentativele R. P. Pot 
lone și Iugoslaviei au terminat ieri 
la egalitate: 1—1. Golurile au fost în
scrise de către Galici, in min. 1, 
pentru oaspeți, și . Schmidt pentru e- 
chipa polonă in rhin. 29. Deoarece în 
primul meci victoria revenise forma
ției iugoslave cu 2 -1, aceasta se cali
fică pentru etapa următoare a com
petiției. ti-mind să întîlnească în 

270 p. (12x10); 2. M. Lazăr 270 p. 
(10x10); 3. P. Perlikiewicz (R.P.P.) 
268 p. nou record al R.P. Polone. 
Clasament pe trei poziții, senioare: 
1. Aurelia Cosma 846 p.; 2. Cleopa
tra Alexandru 815 p.; 3. Margareta 
Filip 815 p.; juniori: 1. M. Lazăr 848 
p; 2. M. Rusescu 847 p.; 3. Tr. Co
gut 846 p. Clasament pe echipe, ju
niori: I. R.P. ROM1NA I. £523 p. nou 
record al R.P.R. (vechiul record 2499 
p.); 2. R.P. Romînă II 2499 p. re
cord egalat; 3. R.P. Polonă 2494 p. 
record al R.P. Polone; senioare: 1. 
R.P. Romînă 2474 p.; 2. R.P. Polonă 
2423 p. Clasament genera! pe echipe: 
L R.P. Romînă 4 p.; 2. R.P. Polonă 
8 p.

„Dinamoviada“ 
la baschet masculin 
s a încheiat cu victoria 
echipei Dinamo Tbilisi 
SOFIA, 25 (prin telefon de la co

respondentul nostru). — Intîlnirile 
desfășurate sîmbătă, în ultima zi a 
„Dinamoviadei" la baschet masculin, 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate: Avangard Pekin — Dinamo
București 72—54 ( 33—25), Gwardia 
Varșovia — Dynamo Berlin 76—43 
(33—29), Dinamo Tbilisi — Spartak 
Sofia 74—54 (31—26). Clasamentul
final: 1. Dinamo Tbilisi 12 pt, 2. 
Spartak Sofia 11 pt, 3. Avangard 
Pekin 10 pt, 4. Gwardia Varșovia 
9 pt, 5. Dinamo București 8 pt, 6. 
Dynamo Berlin 7 pt, 7. Ruda Hvezda 
Pardubice 6 pt.

TOMIA HRISTOV

ZINNOVITZ 25 (prin telefon). 
După o călătorie de 48 de ore, de
legația tenismanilor romîni a sosit 
sîmbătă dimineața în frumoasa loca
litate din R.D.G. pentru a participa 
la un important turneu internațional. 
La competiție iau parte pe lîngă Ți- 
riac, Gh. Viziru, Bosch și Mina Ili-

LEONID KOLESNIKOV— 
NOU RECORD EUROPEAN 

LA 200 m BRAS
Intr-lin concurs de natație desfă

șurat ieri la Moscova înotătorul so
vietic Leonid Kolesnikov a stabilit 
un nou record european în proba de 
200 m bras cu 2:37,3. Vechiul record 
era de 2:37,4 și fusese stabilit în 
1960 de Egon Heninger (R.D. Ger
mană).

Surpriză la călări®! Gheorghe Mărcuță 
s-a clasat pe primul loc

(Urmare din pag. 1)

față pe măsura așteptărilor. Organi
zatorii prevăzuseră ca 1.000 puncte 
să fie acordate acelor concurenți care 
executau parcursul în 8 minute. Dar 
din cei 15 sportivi numai unul sin
gur, Bela Sarfalvi, a reușit acest lu
cru, realizînd timpul de 7:55,2 și se 
părea că... a cîștigat. Mulți dintre 
ceilalți au fost însă și ei în apropie
rea graniței celor 8 minute : Mărcu- 
ță 8:04,1; Tomiuc 8:14,8; Torok 
8:15,3 ; Ștefănescu 8:16,0 etc. Au 
fost însă și unii care nu s-au ,,înțe
les" cu caii și n-au putut realiza tim
pul maxim (12:47,0) și au primit 0 
puncte.

Dar aceasta nu este încă totul!... 
La alcătuirea clasamentului probei 
de călărie se fine seamă de penali
zările acordate la obstacole (dero 
bări, căderi etc.). Ele se cunosc a- 
bia după terminarea cursei, atunci 
cînd arbitrii de la cele 25 de obsta. 
cole își prezintă rapoartele. Și atunci 
pe tabelul secretarului de concurs 
încep să se înșire... punctele penali
zărilor ! Iată că Sarfalvi care reali
zase, de departe, cel mai bun timp

PE GLOB
două meciuri echipa Coreei de sud.

La Lubljana s-au întîlnit echipele 
de juniori ale Iugoslaviei și R. P. 
Polone. Victoria a revenit fotbaliști
lor gazdă cu 1—0 (0—0).

® In primul meci al turneului pe 
care il întreprinde în U.R.S.S., echipa 
de fotbal Aliansen-Copenhaga a ju
cat Ia Kiev cu formația locală Di
namo. Meciul s-a terminat cu scorul 
de 5—2 în favoarea fotbaliștilor so
vietici.

@ Turneul internațional de fotbal 
„Italia 1961“ s-a încheiat cu victoria 
echipei braziliene F. C. Santos, care 
in finală a dispus cu scorul de 4 1 
(2-1) de echipa italiană Internazio- 
nale. Pentru locurile 2—3 echipa ar- 
gentiniană River Plata a întrecut cu 
5—2 pe Juventus Torino. Alte rezul
tate înregistrate în ultima zi: Racing 
Club Paris — Napoli 7—1; Spartak 
Sokolovo Praga — A. S. Roma 3 2.

OBERHAUSEN 25 (Agerpres). — 
In campionatul european de șah de 
la Oberhausen echipa U.R.S.S. a 
obținut o nouă victorie întrecînd cu 
scorul de G'/2—3*/2 puncte echipa 
R.P. LIngare. In partidele întrerupte, 
Botvinnik a făcut remiză cu Sza>bo, 
iar Keres a cîștigat la Barcza. Iugo
slavia a învins cu 6—4 echipa R.S. 
Cehoslovace, iar Spania a cîștigat cu 
5'/2—4r/2 puncte întîlnirea cu R.F. 
Germană.

TENISMANII NOȘTRI SUSȚIN AZI PRIMELE MECIURI
ÎN TURNEUL INTERNATIONAL DE LA ZINNOVITZ

a avut și cîteva penalizări care l-au 
coborît pe locul 3. Din cei 15 concu- 
renți care au luat startul mergînd 
prudent, numai doi (Mărcuță și Ște
fănescu) au executat parcursul fără 
nici o greșeală și cum aveau și tim
puri bune, iată-i producînd marea 
surpriză și ocupînd- primele două 
locuri ale clasamentului individual.

Iată acum clasamentul probei de 
călărie: I. Gh. Mărcuță (R.P.R. — 
individual) 8:04,1—986 p; 2. Victor 
Ștefănescu (R.P.R II) 8:16,0—944 p;
3. Bela Sarfalvi (R.P.U.— indivi
dual) 7:55,2—897,5 p. ; 4. Otto Torok 
(R.P.U.) 8:15,3—887,5 p; 5. Gheor
ghe Tomiuc (R.P.R. I) 8:14,8—831 p; 
6 Dumitru Țintea (R.P.R. I) 8:36,0— 
814 p; 7. B. Faklya (R.P.U.) 8:27,0—
725.5 p; 8. Paszkiewicz (R.P.P.) 
8:38,6—707 p; 9. 1 Mona (R.P.U.) 
8:30,2—635 p; 10. H. Sulajnis (R.P.P.) 
9:55,0—345,5 p; 11. Tr. Croitoru 
(R.P.R. II) 9:47,1—345,5 p; 12. Cr. 
Lichiardopol (R.P.R. II) 11:20,0— 
140 p; 13. N Marinescu (R.P.R. I) 
11:05.0—132,5 p. Concurenții Sajdak 
(R.P.P.) și Gh. Cocitiban (R.P.R. 
individual) au avut 0 p.

Clasamentul pe echipe : 1. R. P.
Ungară 2.248 p; 2 R.P. Romînă I
1.777.5 p. ; 3. R.P. Romînă II 1.429,5 
p; 4. R.P. Polonă 1.144,5 p.

Astăzi, începînd de la ora 9, se 
desfășoară proba de spadă. Concursul 
are loc în sala Dinamo.

Mascha, cu timpul de 38 li 59:40,0 Pe 
locul doi s-a clasat la mimai 0” belgia
nul Van den Bosche (III ima etapd a 
competiției : Graz. — Eiscnstadt — Viena 
(267 km) a fost cîștigata de Spinka 
(Austria) în 6 li 06:2! 0

înotătorul îaponez. l'suyosi Yama- 
naka a stabilit sîmbătă la Osaka un nou 
record mondial în proba de 200 m liber, 
cu timpul de 2:61.2. Yamanaka a fost 
cronometrat la 100 m în 50.6. iar la 150 
m în 1:30.0. Vechiul record mondial de
ținut tie același sportiv era de 2:01.5.

® Turneul international feminin de 
baschet de ia Zagreb a fost cîștigat 
de echipa selecționată a II. S. Ceho-

Rezultatele definitive din turul at 
doilea au fost următoarele: U.R.S.S.— 
Iugoslavia 6'/2—3‘/2 (Botvinnik—Gli- 
gorici remiză); R.P. Ungară — Spa
nia 8—2; R.S. Cehoslovacă — R.F. 
Germană 6—4.

In clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 29*/2 puncte, urmată de 
R.P. Ungară cu 26‘/2 puncte și Iugo
slavia cu 23‘/2 puncte.

na și Potanin, Ciugunov, Riazanova, 
Preobrajenskaia (U.R.S.S.), Korda, 
Horcikova (R.S.C.), Schroder (R.F.G.), 
Orlikovski (R.P.P.), Sikcsai. Zentai, 
Doha (R.P.U.), Stahlberg, Rauterfer, 
Făhrman, Iohannes (R.D.G.). Ă

La simplu bărbați, capii de serii 
sînt următorii: Korda, Țiriac, Potanin, 
Gh. Viziru, iar la simplu fete: Ria
zanova, Preobrajenskaia, Iohannes, 
Mina Ilina. ln prima zi a concursu
lui, duminică, au avut loc doar cîteva 
întîlniri în preliminarii. Astăzi vor 
intra în joc șt sportivii noștri, care 
vor întîlnj următorii adversari: Ți
riac — învingătorul meciului Fis
cher — Detz (ambii dih R.D.G.), 
Gh. Viziru — înving. Rose—Echleben 
(ambii din R.D.G.), Bosch — Wind- 
hof (R.F.G.). Mina Ilina va primi 
marți, replica învingătoarei partidei 
Schultz—Drieler (R.D.G.).

A luat sfirșit
raliul automobilistic internațional 
„Pentru pace și prietenie"
Competiția internațională automobi

listică „Pentru pace și prietenie", 
desfășurată de la Praga la Mj^-’oya 
pe un traseu de peste 5000 k.., s 
luat sfîrșit la 23 iunie în capitala 
sovietică. Timp de 5 zile automobi- 
liștii s-au întrecut pe șoselele din 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Ungară, R.D. 
Germană, R.P. Polonă și U.R.S.S. 
fiind aclamați de milioane de spec
tatori.

Cele mai bune performanțe le-au 
obținut automobiliștii cehoslovaci Zde- 
nek Mraz și Mark Alois, care au pi
lotat mașini „Tatra“ și „Skoda". Re
zultate frumoase au înregistrat de a- 
semenea concurenții sovietici E. Ve- 
retov și A. Dombis pe automobilele 
„Volga" și „Moskvici", (Agerpres).

PIATKOWSKI- 59,69 
la aruncarea discului

In cadrul unei reuniuni atletice 
internaționale, desfășurată la Lodz, 
recordmanul polonez Edmund Piat
kowski a aruncat discul la 59,69 m 
(a doua performanță mondială a a- 
nului). Recordul lumii este de 59,91 
m și aparține atletului polonez. Alte 
rezultate înregistrate- 100 m pi’at: 
Foik (R.P. Polonă) 10,3 sec; 200 m 
plat: Foik (R.P. Polonă) 21,0; 1500 
m plat; Savinkov (U.R.S.S.) 3:45,7; 
3000 m plat: Krzyzkowiak (R.P. Po
lonă) 8:08,5; triplu salt: . Kreer 
(U.R.S.S.) 16,05 m.

cu scorul de 70—34 (38 —15) de echipa 
Franței. Locul doi in clasament a fost 
ocupat de echipa Iugoslaviei.

• Duminică a început cea de a 48-a 
ediție a competiției cicliste profesioniste 
„Turul Franței”. La start s-au prezentat 
123 de cicliști. Prima etapă s-a des
fășurat pe distanța Rouen — Versailles. 
Senii-elapa pe șosea Rouen — Versailles 
(136.500 km.) a fost cî.știgală de fran
cezul Darrigade în 3:15.16. A doua semi- 
etapă s-a desfășurat pe un traseu situat 
în împrejurimile orașului Versailles pe 
un traseu de a 28.500 k m. contra crono
metru și a fost cî.știgată de Anquetil «n 
39.43. In clasamentul general conduce 
AnquețiL
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