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...3 — 1 cu T.S.K.A. Moscova

ț Pentru acest
Izut 1,99 — una
T ordinare performanțe
Ț atletismului.
ț Pentru dirzenla cu
Ț steagul nenumăratelor
X sportului românesc.
X Pentru generozitatea
T feră recorduri tuturor

■ dioane ale lumii.
” Pentru tăria cu care infringe, 
* - pas cu pas, „teoria limitelor".
r Pentru bucuria pe care o toar-, 
X nă, de fiecare dată, in inimile' 
X noastre ale tuturor.
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din cele mai extra- X 
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victorii ale j
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formidabila disciplină a ♦ 
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Pentru uriașa forță de joc de
clanșată împotriva celei mai bune ♦ 
echipe de club din lume.

Pentru
lui 
tru toți".

Pentru
destie din vestiarul

Pentru căldura 
dreptate spre ochii 
trenorului.

Pentru toată această ultimă și 
superbă ascensiune, poate cea mai 
apropiată de vîrf.„

neasemuita liniște și 
victoriei, 

privirilor 
blinzi ai

’u Nicolau dublat cu atenție de Dragau, străpunge încăodată blocajul 
A. Foto I. Mihăică
rzșnici, voleibaliștii feroviari ! 
eastă convingere au plecat toți 
rroape 4000 de spectatori, feri- 
nartori ai admirabilei demon- 

de volei pe care a făcut-o 
sîmbătâ. „Ziua bună se eli
de dimineață", spune o înțe- 
zicaiă romînească. O confirmă 
arătat aproape din primul 

> de mingi de către campionii 
care au demonstrat alaltăieri 

nt capabili să decidă în numai 
meciuri pe noua deținătoare a 
Campionilor Europeni.

dstrală a fost comportarea vo- 
știlor din Ciulești în fața expe
rtei și valoroasei formații so- 
, T.S.K.A. — Moscova, deți.nă- 

trofeului. Mai bine de două 
i. Rapid — cîștigătoarea primei 
; a marii finale — a făcut 
3 puternicului său potențial de 
demonstrația vastelor posibili- 

ehnico-tactice și 3 irezistibilei 
? de a pleca la Moscova, pen- 
inala finalelor" cu ascendentul 
al unei victorii categorice. Cu 

irfect echilibru între comparti- 
în care toți echipierii și-au

□ prețioasă contribuție, cu o

NEAGOE MARDAN
VALERIC CH1OSE

(Continuare în pag. a 4-a)
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întrecerile de Ia Skoplje au luat sfirșit

Marin Cristea campion Balcanic 
ia lupte libere

SKOPLJE 9 (prin telefon de la tri
misul nostru special). Sîmbătă dimi
neața, pe stadionul Vardar din loca
litate, au început șî întrecerile de 
lupte libere din cadrul Balcaniadei. 
Timpul nefavorabil (a plouat cu în
treruperi, iar vremea mai răcoroasă), 
n-a scăzut din interesul întrecerilor. 
Cei peste 5000 de spectatori au stat 
la locurile lor pină la terminarea re
uniunii. La ora cînd transmit se des
fășoară festivitatea de închidere a 
Balcaniadei.

Am stat de vorbă astăzi cu pre
ședintele federației de lupte din Ja
ponia, domnul Hatta Ichiro, membru 
al comisiei tehnice a F.I.L.A., care 
mi-a declarat următoarele: „Românii 
sint superiori la lupte clasice cu trei 
clase fafă de libere. Trebuie să re
cunosc insă că și la libere au făcut 
progrese evidente, concretizate prin 
cucerirea unui titlu balcanic. Sint 
convins că romînii sint capabili de 
performanțe și mai bune. Ii urmăresc 
in diferite concursuri internaționale

cu simpatie crescindă, născută in 
urma frumoasei lor comportări. De 
la Roma la Y okohama, iar de acolo la 
Skoplje, drumul lor a fost presărat 
cu numeroase succese. Eu le urez 
succese și mai mari".

Iată cîteva rezultate de Ia lupte 
libere: cat. 52 kg: N. Cristea este în
vins la puncte de Dimitrov (R.P.B.), 
învinge la puncte pe Moschidis (Gre
cia); cat. 57 kg: M. Cristea învinge la 
tuș pe Karatosatis (Grecia), face meci 
nul cu Gheorghef (R.P.B.) și învinge 
la puncte pe Ramis (R.P.F.I.); cat. 
62 kg: Al. Radu este învins la tuș 
de către Ioanidis (Grecia), la puncte 
de către Săli (R.P.F.I.); cat. 67 kg: 
Cîrciumaru învinge prin tuș pe Man- 
ganas (Grecia), este învins la tuș de 
Vîlcev (R.P.B.) și la puncte de Alija 
(R.P.F.I.); cat 73 kg: Hathazi învin
ge la tuș pe Tefic (R.P.F.I.), la puncte

OTTO BENKO

(Continuare In pag. a 2-a)

BUDAPESTA 9 (prin telefon). — 
Tradiționalul con.urs atletic care reu
nește anual în capitala R. P. Ungare 
numeroși campioni și recordmani din 
diferite țări ale Imit a fost anul 
acesta dominat de excepționalul re
zultat obținut în proba de săritură 
in înălțime de campioana olimpică 
lolanda Balaș. Confirmînd perfor
manțele realizate in cursul actualu
lui sezon, renumita atletă din Repu
blica Populară Romînâ a trecut peste 
ștacheta ridicată la 1,93 m., stabilind 
în acest fel un nou și excepțional 
record mondial.

Zecile de mii de spectatori buda- 
pestaui prezenți sîmbătâ după amia
ză în tribunele de la „Nepstadion" 
nu vor uita fără îndoială acest mare 
eveniment sportiv la care au fost 
martori. în jurul orei 18 cu.d șta
cheta se afla la înălțimea de 1,50 m. 
lolanda Balaș a început să-și frcă în
călzirea, fiind urmărită și aplaudată 
de spectatori, care o îndemnau parcă 
să se străduiască să realizeze un re
zultat dintre cele mai bune. Record
mana mondială a intrat în concurs

la 1,60 m. neavînd drept adversar de- 
cît... înălțimea. Cei prezenți au asis
tat apoi la o adevărată demonstrație 
de măiestrie, lolanda Balaș trecind 
din prima încercare 1,70 m., 1,75 m., 
1,89 m. și 1,85 m. Fiecare nouă în
cercare a acest îi excepționale spor
tive a fost subliniată cu aplauze și 
exclamații de admirație.

In continuare, crainicul a anui.î-t 
că la cererea recordmanei lumii ar
bitrii au ridicat ștacheta la 1,90 m„ 
cifră care însemna un nou record 
mondial. Pe stadion s-a lăsat o liniște 
deplină, toată lu. ea fiind cu ochii 
ațintiți spre locul unde lolanda Ba
laș se pregătea să dea un nou asalt 
recordului mondial, pe care tot ea îl 
corectase cu exact trei săptămâni în 
urmă la Varșovia, cînd în cadrul 
„Memorialului Kusocinski" a obținut 
rezultatul de 1.88 i. Prima încercai a 
n-a fost fructuoasă. în cădere lolanda 
Balaș a „șters" ștacheta și a doborît. 
După cîteva minute recordmana 
lumii era gata pentru n nouă încer-

(Continuare in pag. a 4-a)

Leip.ii orașeSor i>a?canice boi

La sosirea
Ieri dimineață, printre numeroșii 

călători care coborau din acceleratul 
1(12 se aflau și membrii delegației 
boxerilor greci, participant la cea 
de a doua ediție a ,.Cupei orașelor 
balcanice". Deși ora era destul de 
matinală, totuși se aflau de față nu
meroși amatori de box din Capitală 
care au vrut să cunoască cu... un cets. 
mai devreme pe primii oaspeți ai 
turneului de la București. Delegația 
sportivilor greci este condusă de dl. 
Ikonomu și e însoțită de antrenorul 
Kourkoulas și de arbitrii Evangheli- 
dis și Karaianis.

După urarea de bun sosit rostită 
de tov. Gh. Calcan, președintele Fe
derației romîne de box, oaspeții au 
pornit spre hotelul Ambasador, unde

oaspeților...
vor fi găzduiți în timpul șederii la 
București. In acest timp am solicitat 
antrenorii lini Kourkoulas cîteva amă
nunte în legătură cu participarea bo
xerilor greci la „Cupa orașelor bal
canice".

— Ce formație ați deplasat ia 
București ?

— Țâra noastră va îi reprezentată 
de 8 boxeri, și anume: Theoiokatos 
(cat muscă — 20 de ani), Costare- 
los (cocoș — 26), Karahalios (pană 
— 23), Ilaginicolau (semmșoară —• 
20), Hossakos (ușoară — 32), AV-

R. CALĂRAȘANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Sportivi romini, campioni ai ediției din acest an ai Valcaiuadei de lupte clasice ; l. Cernea, Al, Geantă, l, [ăiauu, Gh, bzabad fi Gh, 1‘opovi.ci ,



.«ava».

LA SOSIREA OASPEȚILOR...

fufa obiectivuluisă pozeze în

tin Incesu (cat. muscă), Ismet Atei 
(cocoș), Orhan Tuș (pană), Jeter Se- 
vinli (semiușoară), Kemal Yalcinkaia 
(ușoară), Abbas Boga (semigrea).

Antrenorul Feyzi oficiază în com
petițiile internaționale nu numai ca 
antrenor ci și ca... arbitru. Anul tre
cut, de pildă, la turneul balcanic de 
la Istanbul,. Feyzi â arbitrat 
dintre Negrea și Spasov, 
după cum se știe de boxerul

„Am adus la București 6 
ne-a spus Feyzi, pe care noi 
siderăm de valoare. Dintre 
cei mai buni sînt Orhan Ti 
are multă experiență

Campionatele de pistă ale Capii

Juniorii aplaudați la „scenă deschis

(Urmare din pag. 1)

kail (semimijlocie — 26), Stoiemeni- 
dis (semigrea — 22), Polikandriotis 
(grea — 28). Boxerii pe care publi
cul buoureștean va avea prilejul să-i 
radă, sînt cele mai bune „produse" 
ale sportului cu mănuși din Grecia, 
Ia ora actuală. Dar și dintre aceștia 
putem face o distincție. Costarelos, 
Mikail, llossakos și Stoiemenidis se 
ridică deasupra valorii celorlalți spor
tivi din delegația noastră. De altfel, 
aceștia sînt campionii Greciei pe anul 
1960.

— Care dintre boxerii pe care îi 
veți prezenta la cea de a doua 
ediție a „Cupei orașelor balcanice" 
au participat la prima ediție?.

— Amtil trecut, la Istanbul, am fo
losit, printre alții, pe Theotokatos, 
Costarelos, Hossakos, Mikail, Stoie- 
mertidis și Polikandriotis. După cum 
vedeți, ei sînt prezeriți și la Bucu
rești.’

— Ce șanse acordați echipei dvs. la 
tntîlnirile care încep marți seara ?

La această întrebare ne-a răspuns 
dl. Ikonomu. „Firește, a spus condu
cătorul delegației sportivilor greci, 
vom lupta pentru un rezultat cît mai 
bun. Am venit la București animați 
în primul rfnd de dorința de a par
ticipa la întrecerile boxerilor din Bal
cani, de 
olimpic".

Oaspeții 
zibile de 
Atena la 
fusese, într-adevăr, obositoare, așa că

a face să triumfe spiritul

noștri dădeau senine vi- 
oboseală. Călătoria de la 
București (via Belgrad)

•»
Progresul a cîștigat 

Cupa Eliberării''
Sîmbătă seara iubitorii boxului din 

Capitală au avut ocazia să urmărească 
țM terenul Progresul dispute extrem de 
pasionante cu prilejul finalelor „Cupei 
EliberăriiIn limitele categoriei muscă 

Rariciu (Progresul) și C. Crudu 
(SP C.) au furnizat o partidă atractivă, 

. ki eare inițiativa a avut-o mai mult 
'Bariciu. Crudu a contraatacat însă decis 
-■fi a reușit să terminte învingător.

La categoria cocoș Puiu Nicolae (Pro
gresul) a cîștigat întîlnirea cu /. Stoica 
(Progresul) datorită faptului că a lovit 
■aai decis mai ales în repriza a doua. 
Rm» Cornel (Progresul) • și D. Enache 
feerucișînd mănușile în limitele cate
goriei pană au făcut un box de calitate. 
A învins, de puțin, la puncte, Cornel 
Ruiu. In partida dintre M. Dianiandescu 
(Progresul) și G/r. Dumitru (I.T.B.) 
publicul spectator a avut ocazia să vadă 
• ploaie de pumni de la primul 
la ultimul gong. Juriul a acordat 
decizia boxerului de la I.T.B.

întîlnirea Dănilă Done (Metalul) 
JL Caii ța (Metalul) a fost extrem de 
dîraă. Coli ța a făcut o partidă excep
țională. contraatacând deosebit de pu
ternic și punînd astfel deseori în di
ficultate pe Dănilâ Done. învingător 
Ia puncte a fost declarat Dănilâ Done. 
La categoria 
(Progresul) a 
don în repriza 
Popa (Grivî {a 
loeîe mică am 
temic de pumni între Ion Olteanu (Me
talul) și Dumitru Rizea (Metalul). Tre- 

totuși că Olteanu nu a 
într-o 

î unde Rizea ieșea 
Olteanu a obținui 

victoria la puncte.

plnă 
just

Șl

seinimi jlocic Marin Ion 
cîștigat ușor prin aban- 
a treia în fața lui Eugen 
Roșie). La categoria mij- 
asistat la un schimb pu-

buic remarcat 
folosit alonja sa, angrenîndu-se 
luptă corp la corp de 
eu avantaj. Totuși, < 
în cele din urmă
In limitele categorici mijlocie mare Ion 
I strata (Flamura roșie) a fost declarat 
învingător în fața Iui Gh. Constantin 
(Prosresul). La categoria semigrea am 
înregistrat o surpriză. E. Schnapp (Pro
gresul) 
FrZ’ei» 
eeliijie :
23 p, 
roșie 6

a cîștigat în fața Iui Ghefu 
(Metalul), Iată clasamentul pe

1. Progresul 33 p, 2. Metalul 
3, I.T.B. 10 p și 4. Flamura
P-

N. BARBAUȚEAN

oprit
a ura

aci. Desi- 
sportivilor

Le sosirea în Gara de Nord boxerii greci au ținut 
fotografic

discuția 
gur, nu 
greci odihnă plăcută...

★
Ora 9,45. Internaționalul 

a ,,depus*4 pc peronul Gării 
o nouă delegație de boxeri, 
ba de pugiliștii turci.

Șeful delegației c dl.
Tomba. Antrenorul Feyzi To-rk ne-a 
prezentat pe pugiliștii turci: Sadet-

de
de

Este vor-

Sofia 
Nord

Abdullah

: meciul 
cîștigat 
nostru, 
boxeri, 
îi con- 
aceștia, 

uș care 
are multă experiență internațională 
(a participat la campionatele europe
ne de la Berlin, Fraga și Lucerna) 
și Yalcinkaia, care deține titlul de 
campion mondial militar în cadrul 
întrecerilor care au avut loc la Ber
lin și Roma. Sînt convins că bucti- 
reștemi vor aplauda insă și evoluția 
lui Sadettin, a lui Jeter, boxeri pe 
care noi contăm".

— Cine credeți că va cîștiga anul 
acesta „Cupa orașelor balcanice?"

— I-am văzut anul trecut la 
Istanbul pe boxerii romîni și pot 
spune că mi-au plăcut foarte mult. 
Știm că anul acesta Romînia va fi 
reprezentată de o altă garnitură, mai 
tînără, dar cred că aceasta nu-i va 
împiedica pe boxerii gazde să cuce
rească trofeul.

Aceasta este părerea antrenorului 
turc. Am fi fericiți, firește, ca ea să 
se adeverească...

'S.L *

si:<s.

■■

Cinci minute după sosirea boxerilor turci
Foto : R. Călărășanu

SPORTURI NAUTICE

In programul ultimelor două zile 
ale campionatelor de pistă ale Capi
talei au figurat probele de urmărire 
pe echipe, semifondul și finalele vi- 
teziștilor. Publicul a aplaudat din 
nou la scenă deschisă pe tinerii elevi 
ai velodromului — juniorii. După re
cordurile stabilite de Dan Popovici 
(Dinamo) și Dumitru Paraschiv (Vic
toria), juniorii din formația Victoria 
II au depășit sîmbătă după amiază 
de trei ori cea mai bună perfor
manță a țării la proba de urmărire 
pe echipe. Să corectezi de trei ori 
recordul republican constituie un suc
ces pentru care autorii acestei per
formanțe merită să fie felicitați. Să 
trecem pe scurt în revistă cele mai 
interesante momente din cadrul ulti
melor reuniuni.

Programul de sîmbătă a fost des
chis cu desfășurarea ultimei manșe 
a finalei probei de viteză rezervată 
seniorilor. Protagoniștii : Petre Tache 
și Constantin Voi cu, care cîștigaseră 
fiecare cite o manșă. învingător : Pe
tre Tache. Clasament : 1. Petre
Tache (Dinamo), 2. C. Voicu (C.C.A.), 
3. D. Stan (C.C.A.), 4. M. Voinescu 
(Dinamo). Apoi, arbitrii au chemat la 
start formațiile înscrise la proba de 
urmărire pe echipe juniori. încă din 
seriile acestei întreceri am înregis
trat un nou record. Componenții 
echipei Victoria II au fost marcați 
la sfîrșitul celor 2000 m cu 2:36,4 
(v. r. 2:36,8). S. Mihălțeanu, D. Pa
raschiv, Gh. Radu și Gh. Mărgărit 
sînt însă puși pe fapte mari și în 
semifinala probei, unde au avut ca 
adversari pe juniorii echipei Dina
mo I, și-au corectat propriul record, 
fiind cronometrați cu 2:35,7. Recordul 
a rezistat însă numai cîteva minute.

Cine l-a asaltat ? Din nou in 
pistarzi de la Victoria II. In 
probei disputată cu juniorii
1. T. B. ei au înregistrat val 
timp de 2:32,7. Clasament : 1. 
toria II 2:32,7 ; 2. I.T.B. 2:36 
Dinamo II ; 4. Dinamo I.

întrecerea celor cinci forma 
seniori s-a încheiat cu victoria 
pel C.C.A. alcătuită din I. Vasi 
Rotaru, D. Stan și M. Bardan 
a depășit în finală pe Dinamo I 
sament: 1. C.C.A. 4:57,0; 2. D 
I 4:57,7 ; 3. Dinamo II.

Duminică dimineața am asis 
finala probei de viteză rezerva 
niorilor. Confirmîndu-și calități 
Mihălțeanu (Victoria) a ocupat 
loc, fiind urmat în clasament 
Chelaidite, (Victoria), M. C 
(Voința) și V. Alexiu (I.T.B.). 
bit de atractive au fost cele 
semifonduri (juniori și seniori) 
vervă deosebită, juniorul S. 
țeanu s-a impus fără drept de 
acumulînd la terminarea celor 
ture cu sprint la trei ture, 37 p 
Pe celelalte locuri s-au clasat 1 
raschiv (Vict.) cu 29 p, ț‘ 
(I.T.B.) cu 13 p. și M. Carage; 
ința) cu 12 p. Cursa seniorilor 
șurată de-a lungul a 100 ture 
sprinturi) a oferit un spectaco 
șit. Desele răsturnări de situa 
și numeroasele evadări întrepri 
finalul întrecerii care au făcu 
unii cicliști să ia un avans de 
au demonstrat din nou fruir 
acestui gen de alergări. Clasa: 
final : 1. V. Iordache (Din.) 1 t.
2. S. Tudor (Din.) 1 t. 21 p 
Baciu (C.C.A.) 1 t. 20 p, 4. E 
bulescu (D) 38 p. ; 5. D. Penes 
36 p.

TR. 1OAN4ȚIS

Marin Cristea campion bate:’; la lupte libi
(Urmare din pag. 1)

pe Sidiropulos (Grecia) și este 
vins prin tuș de Aliev (R.P.B.);
79 kg: I. Popescu este învins la

în
cât.

N. 
Frai

La Snagov, finaliștii campionatelor republicane au arătat o valoare ridicată
• Timpuri bune în multe probe • O „ediție" cu... surprize • Tineretul s-o afirmat puternic

• întreceri echilibrate, dispute pasionante...
Rotman (Dinamo) 4:56.5 ; 2. S. Filip 
(C.C.A.) 4:58.8 ; 3. Igor Lipalit (Di
namo II) 5:11.0. După cum era 
așteptat, Maria Tamaș a terminai 
vingătoare Ia caiac simplu 500 m
2:28.2 urmată de Cresa Caraghcorghe 
(Voința Buc.) 2:37.8 și Minerva Glicr- 
ghiceanu (Victoria Arad) 2:38.6. Foarte 
disputată proba de caiac dublu 500 în 
care 4 avînd un „finiș*4 mai bun. N.

Cu două suptumîni înainte de Regata 
Snagov, cei mai buni canotori ai țării 
și-au măsurat forțele în finalele cam
pionatelor republicane care s-au încheiat 
cu multe rezultate scontate dar și cu 
destule surprize. Firește, aceasta reflec
tă și creșterea valorică a unor canotori 
tineri, fapt care a făcut ca întrecerea 
să fie deosebit de disputată. Ne referim 
în special la probele de viteză unde n-au 
existat bulevarde “ între dșLigători și 
următorii clasați, unde arbitrii de so
sire au trebuit să dea dovadă de o 
atenție deosebită pentru a înregistra 
exact trecerea .ambarcațiunilor. Actuala 
ediție a campionatelor republicane de 
caiăc-canoe a reliefat mai puterpic ca 
în alți ani creșterea performanțelor tine
rilor canotori care, de altfel, au și cîș
tigat — în mod așteptat sau neținînd 
seama de... calculele hîrtiei — unele 
probe importante. Dar, despre această 
problemă vom discuta pe larg în numărul 
nostru viilor.

Primii care an îmbrăcat tricourile 
de campioni republicani pc anul 1961 
au fost canoiștii. Lavrenti Kalinov și 
Mihai Somovsclii de la Dinamo, învin
gători în proba de canoe dublu 10.000 
m. Echipajul dinamovist era. de fapt, 
favoritul probei care s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate: 1. Dinamo (L. Ka
linov — M. Somovschi) 47:20.3; 2. 
C.C.A. (P. Aftene — M. Ditcov) 
50:1.1.5; 3. C.S.S. Banalul (R. Zelinschi 
— T. Mihăilă) 52:03.3. In formă slabă 
Ichim Lipalit a trebuit să se mulțu
mească cu locul II în proba de canoe 
simplu fond. în care a excelat tînărul 
canoist Andrei Igorov, o nouă mare 
spe.ranță a noastră pentru viitoarele 
întîlniri internaționale. Rezultate: 
Andrei Igorov (C.C.A.) 51:25.4 ; 
Ichim Lipalit (Dinamo) 53:13.0: 
Cermenco (Dinamo) 53:53.0, Un număr 
de 12 conctirenți au luat startul la caiac 
simplu fond, untie puțini erau cei care 
n-ar fi crezut că dinambvî.sfiil Mircea 
Anastaseseu va îmbrăca din nou tri
coul de campion al tării. Cu țoște a- 
ceșiea, lucrurile s-au petrecut altfel.

1.
2.

3. C.

Dovedind o mare putere de luptă și o 
bună pregătire (în comparație cw Anas- 
tascscu oare a „tras*4 slab) lînărul Ște
fan Pocora (C.C.A.) a cîștigat proba 
și titlul de campion. Rezultate:
1. $t. Pocora (C.C.A.) 46:46.0; 2. M.
Anastasescu (Dinamo) 48:20.0 ; 3.
Frantzen Kurt (Flamura roșie Timi
șoara) 48:53.0. Rezultate normale la 
caifte dublu 10.000 m : 1. Dinamo (Si- 
mion Terente — Trofim Ivanov) 43:53.3; Artimov — A. Confolenco (C.C.A.) au
2. C.S.M. Gala|i (Gh. Vorobiev — N.
Marinescu) 44:34.7; 3. C.C.A. (C. Fe- 
her — Șt. Andreescu) 45:10.3 ca și la 
ultima probă de fond desfășurată 
bată, caiac 4 10.000
(A. Ichim, M.. Ivanov, 1. 
Sidorenco) 37:50.0 ; 2. C.C.A. 39:29.0;
3. Progresul Buc. 41:10.0.

Duminică dimineața, programul fina
lelor a cuprins, de asemenea, probe din 
cele mai interesante. ..Duelul” dintre 
ștafetele feminine Flacăra roșie Buc. 
și C.C.A. a inaugurat acest program a- 
ducînd primului echipaj o victorie bine
meritată. Flacăra roșie București a cîș
tigat proba (Elena Li palii, Ana Coveianit, 
Ana Vîrtejan, 
9:47.6 urmată, 
9:54.7 și C.S.S. 
prima oară în 
școlar va fi expusă 
ca m p i on i l o r re pu bl i c an i 
nerele H. Lauer și Stela Munteanu Sînt 
cojl.e c a re, t e rniinîn d 
caiac dublu 500 m, 
primul titlu de campi 
pe eare-I reprezintă ci 
Timișoara, centru cu 
în sporturile nautice. 
Banatul (II. Irouer — 
2:14.3; 2. C.S.S. Buc. (El. Diaconescu 
— Luminița Comănescu) 2:22.5’: 3.
Voința Buc, (Georgcta Mihai — lulia 
Bonihati) 2:26.9. Experimentatul ca- 
noist 1/eon Rotman a învins la viteză, 
probă în care a avut un serios concurent 
în Serghei Filip ca și în IgCr Lipalit 
(pe ultimii 2.00 de metri acesta din 
urmă a scăpat pagaea din mînă pier- 
zînd timp prețios). Rezultate : 1. Leon

sînt-
m : 1. Dinamo

Smirnov. C

cu 
C.CA. 

10:50.0. Pentru 
clubului sportiv 
cupa decernată 
de caiac. Ti-

de 
in- 
cu

trecut „linia" de sosire înregistrîrid, 
timpul de 1:50.0. La numai o secundă 
în urma lor, echipajul dinaniovist for
mat din Doru Bardos si O. 
(1:51.0). Pe locul III: M. 
A. Ivănescu (Dinamo II) 
cînd o revenire de formă. 
Ismaileiuc — Gr. lacovici a 
de campion. Rezultate : I . 
Ismaileiuc — Gr.
Dinamo If A. Sidorov 
4:23.6 ;

Cornelia Prisacani) 
în ordine, de 

Banalul 
vitrina 

și

învingătoare la 
au cucerit nu numai 

ion pentru clubul 
i și pentru orașul 

bogată activitate 
Rezultate : C.S.S.

■ Stela Munleanu)

al Br

campion balet 
3. N. Cristei 
kg: 1. M. CF 
CAMPION B 

Gh 
Cer 
2. ]
4.

tuș de Termentijev (R.P.B.) și 
madan (R.P.F.I.); cat. 87 kg: 
nescu face meci nul ci£ 
(R.P.F.I.) și învinge la puncte 
vlidis (Grecia); cat. grea: 
învinge la puncte pe
(Grecia) și este învins prin 
Lutvi (R.P.B.).

Iată clasamentul final 
dei de lupte libere: cat. 52 kg. 
mitrov (R.P.B.) 
Aden (R.P.F.I.), 
Romînă); cat. 57 
(R.P. ROMINA)
NIC, 2. Ramis (R.P.F.I.), 3. 
(R.P.B.); cat. 62 kg: 1. 
(R.P.B) campion balcanic, 
(Grecia), 3. Săli (R.P.F.I.), 
(R.P. Romînă); cat. 67 kg: ].
(R.P.B.), campion balcanic, 2. 
(R.P.F.I.), 3. Circiumaru (R.
mînă); cat. 73 kg: 1. Aliev 
campion balcanic, 2. Hathazi 
Romînă), 3. Sidiropulos (Greci 
79 kg: 1. Termentijev (R.P.B. 
pion balcanic, 2. Dzinbas (Gre 
Ramadan (R.P.F.I.);cat. 87 kg: 
cev (R.P.B.) campion
Arslan (R.P.F.I.), 3. I. lonese 
Romînă); cat. grea: 1. Lutvi 
campion balcanic, 2. N. Pave 
Romînă), 3. Pugarcic (R.P.F.I.'

balcan

Mercurian 
Turca? — 

1:58.0. Mar- 
„dublul" S 
cucerit titlul 
Dinamo (S 

laconici) 4:23.0; 2.
AL lacovici 

3. C.C.A. (AL Montzenko — A. 
Andriccnco) >1:38.6.

Alte rezultate : 
1. Aurel Eernescu 
2:03.1 : 2. Mihai 
lăți) 2:00.5 :

caiac simplu 500 ni : 
(Flacăra roșie Buc.) 
Stavăr (Dunărea Ga- 
Andrei (C.S.S. Buc.): 
in. : 1. 1 Sideri. — 

(C.C.A?)
Gh. Butnariu — Gh. Frumu- 

șan'u (Flacăra roșie Buc.) 4:11.6: caiac 
simplu 1.000 m : 1. V. Nicoarâ (C.C.A.) 
4:18.5; 2. T. Slavru (Dinamo) 4:30.7: 
3. V. Isăceascu (Progresul Buc.) 4:32.8. 
Ultima — și cea mai spectaculoasă — 
probă a campionatelor a fost cea de 
caiac 1x1.000 in care a prilejuit o luptă 
pe cît de frumoasă pe alît de pasio
nantă între principalele echipaje favo
rite. C.C.A. și Dinamo. I’roba s-a în
cheiat cu următoarele rezultate: 1. Di
namo Buc, (Slavru Teodorov — M. 
Ilusarenco — Dumitru Cri gore — C. 
Mercurian) 3:35.3; 2. C.C.A. (M. Iva
nov — M. I lie viei -— FI. Tonic seu — 
Gh. Crăcîtincscu) 3‘35.6 : 3. F.R.S.N. 
Tuleea 3:19.3.

DAN GIRLEȘTEANU

3. C.
caiac dublu 1.000

Timofan (Dinamo Buc.) 3:59.0; 
Dănilă —- C. Comeev

4:11.0

K. 
A.

S fitt&'onosțx
: Așa arata o varianta cu P. 

late ia concursul Pronosport 
etapa din 9 iulie 1961.

I. Dinamo București — 
roșu (pauză)

II. Dinamo București — 
roșu (final)

III. Minerul
(pauză)

IV. Minerul
(final)

V. C.S.M.S. Iași 
Marx Stadt (pauză)

VI. C.S.M.S. lași 
Marx Stadt (final)

VII. Ceahlăul P. Neamț — 
Galați

VIII. A.S.M. Rădăuți — 
Medgidia

IX. C.F.R. Arad — 
iova

X. Carpați Sinaia — Musce 
C. Lung

XI. Minerul Deva — Voin 
Mare

XII. Crișul Oradea
Mureș

La acest concurs au fost 
aproximativ 195.000 variante.

Aufbaii

Aufbau

Ma

Ma
A

Moft

Moi.

Dinan

I.R



ssâh

In ultima restanță a categoriei A

Dinamo București și-a luat revanșa 
asupra echipei Steagul roșu: 2-0 (0-0)

O dată cu consumarea ultimei res
tanțe a categoriei A, Dinamo Bucu
rești — Steagul roșu Brașov, înche
iată cu victoria meritată a bucurește- 
nilor la scorul de 2—0 (0—0), au 
luat sfîrșit și... prelungirile campio
natului republican, definitivînd situa
ția locurilor 2—5 din clasament.

Muftă vreme, cei aproape 15.000 
de spectatori au avut impresia că 
partida se va termina la egalitate, 
cu un scor alb. In prima repriză, de 
pilda, nici una din echipe n-a reușit 
să-și concretizeze 
ritatea teritorială, 
a avut inițiativa 
prima jumătate a 
mijlocul terenului 
organizat, mai legat, 
atac prin ineficacitate. înaintașii 
combinat prea mult și la 
pătrat", înghesuind astfel jocul și 
ușurînd sarcina apărării dinamoviș- 
tilor. De aceea, ei au ajuns rareori 
în poziția liberă de 
sau de marcat. Iar 
tras, Uțu a intervenit 
ales în min. 13 la
Campo). Nici Dinamo n-a fost mai 
inspirat la poartă în jumătatea a 
doua a reprizei, cînd a preluat ini
țiativa și a atacat mult poarta lui 
Ghiță, deși — spre deosebire de bra
șoveni — bucureștenii au fost mai 
periculoși în acțiuni, prin jocul lor 
mai larg, cu deschideri lungi din 
apărare, și prin mai multă combati
vitate. De altfel, apărarea Steagului 
roșu a și fost pusă de mai multe 
ori în dificultate și numai interven-

în goluri superio- 
Steagul roșu, care 
și a dominat în 
reprizei, stăpînind 
printr-un joc mai 

a păcătuit în 
au 

„metru

tras la poartă 
atunci cînd au 
cu succes (mai 
un șut al lui

țiile de ultim moment ale lui Zaharia 
și — mai ales — ale portarului Ghiță, 
ieri în formă foarte bună, au făcut 
ca tabela de marcaj să nu fie mo
dificată. Frățilă (min. 20, 26, 31 și 
32), Sasu (min. 28) și David (min. 
40) au ratat ocazii bune.

La reluare, impresia 
a dăinuit încă 28 de 
în care meciul a fost 
librat ca desfășurare 
dominat de jocul mai 
namic și mai direct al 
Dinamoviștii, d-upă ce 
a pierdut o bună ocazie de a marca, 
în min. 50, au dezlănțuit acțiuni după 
acțiuni oprite greu de apărătorii oas
peți, o dată printr-un atac neregu
lamentar al lui Nagy asupra lui Ene 
II în careu (min. 56). De data a- 
ceasta era vizibil că Dinamo va cîș- 
tiga, mai ales că echipa din Brașov 
nu reușea să se regăsească în atac, 
ieri, cu o comportare modestă. Și în 
min. 73 și 86 Sasu a înscris cele 
două goluri ale victoriei, ca urmare 
a unei superiorități evidente 
tregii echipe bucureștene.

Arbitrul A. Macovei 
cu multe greșeli.

— HAȘOTI, Fusulan, CAMPO, Mes- 
zaros, David.

P. GAȚU
în deschidere: Dinamo (jun.) — 

Metalul Tîrgoviște (jun.) 3—2 (2—2).

C.S.M.S. lași—Motor Karl Marx Stadt
4 — 0 (1-0)

unui meci nul 
minute, timp 

oarecum echi- 
în cîmp, dar 
vioiu, mai di- 
bucureștenilor. 
David (St. r.)

a condus slab,

D1NAM0 : Uțu -
weiller HI, PANAIT 
NUNWEILLER IV - 
echipa de juniori), ENE II, Frățilă, 
SASU, David.

ST, ROȘU: GHIȚĂ - Zbîrcea 
(NAGY), Zaharia, NAGY (din min. 
76 Filimon) — SEREDAI, SZIGETI

CLASAMENTUL
1. C. C. A.
2. Dinamo Buc.
3. Rapid
4. știința CI ui
5. "•
6. Petrolul
7. U.
8. Dinamo Bacău
9. Progresul

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

St. roșu

T: A.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17 3
14 4
11 8
12 5
12 4
10 8
12 3
11 3
10 5

9 7

61:36 
56:31 
37:31 
48:44 
50:40 
45:45 
46:42 
39:36 
48:51 
45:49

37
32
30
29
28
28
27
25
25
25

22

IAȘI, 9 (prin telefon).
timpului
10.000
ai echipei ieșene C.S.M.S. eu ținut să 
fie prezenți la întîlnirea cu echipa 
Motor Karl Marx Stadt din R. D. 
Germană
învins-o
Publicul
evoluție
și în ]
portare

In ciudn 
urît (a plouat), peste 

de entuziaști susținători

i pe care formația locală a 
cu scorul de 4—0 (1—0). 

a aplaudat 
a celor

primul rînd 
a gazdelor 

dit fiecare acțiune, 
repede balonului, s-au apărat prompt, 
iar cvintetul ofensiv s-a descurcat 
foarte bine în fața apărării organiza-

frumoasa 
două formații 
excelenta com- 

care au gin- 
au dat drumul

Dram
(min. 48),
(min. 87). 

a ratat în

POPA, Nun-
— Alexandru, 
Stoenescu (din

te a oaspeților. Aceștia eu jucat fru
mos, atletic, cu schimburi de locuri 
derutante, cu pase în adîncime, dar 
o dată ajunși în careul de 16 m nu 
au reușit să finalizeze.

Golurile au fost înscrise de Des- 
călu (min. 39), Voica 
Matei (min. 80),
De menționat că Matei 
minutul 16 un

Brigada de 
compusă din 
T. Firan și i 
bine următoarele

C.S.M.S. IAȘI:
Florea) — Scarîat, Motoc, 
rescu (min. 46 Foaie) - 
drescu (min. 70 V. Popescu), 
— Căruntu, Matei 
pescu), Voica (min. 
silichipaie, Dascălu 
roiu).

MOTOR KARL
Lechner — Notzo-ld, 
Patzer — Schmidt, Winkler — Schus
ter, Steineman (min. 46 Baubert), 
Hirsch, ITubner, Speerschnoider (min. 
46 Weiselt).

11

V. 
Al.

tri 
arbitri

Drug
Ionescu

formații : 
: Urs ache

bucureșteni 
(la centru), 

e condus

(min. 75
Dragomi- 

Alexan-
Don

(min. 81 C. Po- 
60 Dram), Ave- 
(min. 46 Ungu-

MARX STADT:
Hors tni filler,

PETRE CODREA — coresp. regional.

Turneul balcanic

Ghiță, portarul echipei St. roșu, intervine a o centrare. El reușește să respingă 
cu pumnul mingea urinărihi de Erie II (nr. 8).

Jocuri interesante la meciurile de baraj pentru categoria D
Sibiu

DUNAREA GIURGIU — FLACĂRA 
ROSIE BUCUREȘTI 1—0 (0—0)

CARPAȚI SINAIA — MUSCELUL
LM.S. CIMPULUNG 1—0 (1—0)

supe-

Sîmbătă au început la Sinaia, Si
biu și Rimnicu Vilcea jocurile de 
baraj pentru categoria B. Echipele 
participante la aceste întîlniri își dispu
tă cu multă ardoare șansele pentru 
a se califica într-o categorie
rioară și ceea ce e demn de remar
cat, meciurile disputate pînă în pre
zent au decurs în limitele unei per
fecte sportivități. Cel mai frumos joc 
de pînă acum a fost cel dintre Du
nărea Giurgiu și Flacăra roșie Bucu
rești. Dar și alte partide s-au 
tuat la un bun nivel tehnic, 
acum amănunte despre jocurile 
putate sîmbătă și duminică :

si
la!ă 
dis

Rîmnicu Vîlcea
ȘTIINȚA GALAȚI — CEAHLĂUL 

PIATRA NEAMȚ 2—1 (2—1)

Meciul inaugural al turneului a 
revenit pe merit studenților. Fotba
liștii gălățeni, mai tehnici, și cu o 
pregătire fizică superioară au atacat 
mai mult. Jucătorii din Piatra Neamț 
s-au apărat organizat, portarul Albit 
însă a fost nesigur, primind goluri 
parabole. Sco-rul a fost deschis în 
min. 8 de Buculei (Știința) la un 
corner executat de Păun. In min. 
14 Cioată (Ceahlăul) egalează dtn- 
tr-o lovitură liberă executată de la 
aproximativ 25 metri. Golul victo
riei a fost înscris în min. 42 de 
Zgardan (Știința). In repriza se
cundă inițiativa a aparținut studen
ților, care însă nu au mai reușit 
să înscrie. A arbitrat cu scăpări C. 
Nițescu (Sibiu).

I.M.U.M. MEDGIDIA — A.S.M.
RĂDĂUȚI 3—0 (0—0)

Sîmbătă. pe stadionul Metalul s-a 
deschis seria jocurilor de baraj pen
tru categoria B cu o partidă care a 
plăcut mult spectatorilor prezenți în 
tribune. Intr-adevăr, calitate*: jocu
lui prestat de Dunărea Giurgiu și 
Flacăra roșie București a fost de 
bună factură tehnică, pe măsura unor 
echipe de categoria... B. Meciul a 
început într-un ritm rapid, cu acțiuni 
spectaculoase la o poartă și alta. 
Giurgiuvenii, care au acționat în spe
cial pe contraatac s-au dovedit a 
fi mai periculoși în fața porții. Ei 
au ratat cîteva ocazii prin Nestorescu 
și Iorgulescu, care au încercat dese
ori poarta apărată cu brio de Cră
ciun. După o repriză cu scor alb, 
jocul continuă cu aceeași intensitate, 

“a roșie combină mai bine în 
domină mai mult dar Înain- 
bucureșteni pierd mingea în 

, careului de 16 m. Dunărea,
jucînd în continuare simplu, cu des
chideri lungi pe aripi, reușește să-și 
adjudece victoria în min. 54: la o 
lovitură, liberă executată de Stan.por
tarul Crăciun iese inoportun din 
poartă și la învălmășeală Nestorescu 
introduce mingea în plasă. Spectatorii 
sibieni au aplaudat cu căldură la
sfîrșitul jocului victoria meritată a 
echipei din Giurgiu. S-au remarcata: 
Nestorescu, / 
gănescu de la Dunărea, Neamu, Cră
ciun și Apostol 
A condus bine 
Gheorghe).

Meciul „vedetă" nu a corespuns 
așteptărilor. Cele două formații au 
practicat un joc confuz și un rezultat 
de egalitate era mai echitabil, deoare
ce în repriza secundă Muscelul a 
dominat majoritatea timpului. In 
acest joc golul victoriei a fost înscris 
la o greșeală a apărătorilor de la 
Cîmpulung, care au ezitat la o cen
trare a lui Focșăneanu și Decu a 
marcat imparabil. S-eu remarcat 
Clanță, Dulamă, Zangor și Focșănea
nu de la Carpați. Simion. Vîlceanu 
și Rizea de Ța Muscelul. A arbitrat 
bine 
ILIE
ȚIU

iar de la Tg. Mureș Szanto și Muska 
A arbitrat foarte bine Ion Pișcarac- 
Buc.

In turneul balcanic de fotbal. Steagul- 
t.șn tnai are de susținut meciurile cu 

Levski Sofia (tur-retur), Partizan Ti
rana (retur). A.E.K. Atena 
Fenerbahce Istanbul (retur), 
unul singur a fost programat 
după cum nc-a informat 
clubului St. roșu : acela cil 
23 august. Partida cu Partizan urmează 
să aibă loc după 30 august, iar aceea 
cu Fenerbahce între 1 și 14 septembrie. 
Tratativele cu Levski nu au ajuns la 
un acord.

Partizan
(retur) și 
Dintre ele, 
pînă acum, 
con ducerea
A.E.K. la

Simion Popa (Mediaș).
IONESCU și MIRCEA LUPU-

— coresp.

Sinaia
jocul C< 
Flacăra 
cîmp, 
tașii 
jurul

VOINȚA 
MINERUL

SATU MARE —
DEVA 3—1 (1—0)

calificare pentru ca

VICTOR ZBARCEA, coresp.
★

Soda Ocna Mureș — A.S.A. 
fost anulat, deoarece fede- 

în urma unei con
finatei campio-

Meciul 
Sibiu a 
rația a dispus — 
testații — rejucarea 
natului regiunii Brașov. Rejucarea a 
avut loc ieri în Orașul Victoria între 
Metrom Brașov și A.S.A. Sibiu. Me- 
trom a cîștigat cu 1—0 (0—0). Duoă 
omologarea rezultatului, Metrom va 
fi inclus în programul turneului de 
calificare, seria a IlI-a (la Sinaia), 
în locul echipei A.S.A. Sibiu.

Din toamna se va organiza 
campionatul de tineret 

(rezerve) la fotbal
Din toamnă, paralel cu campionatul 

categoriei A, se va desfășura — po
trivit unei hotărîri a federației noastre 
de fotbal — și un oampionat al echipe
lor de tineret (rezerve). Meciurile din 
această competiție vor avea loc în des
chidere la jocurile primelor formații.

Jocul A.S.M. Rădăuți — I.M.U.M. 
Medgidia a plăcut spectatorilor dato
rită abundenței situațiilor de gol, 
dintre care fotbaliștii din Medgidia 
au fructificat trei. I.M.U.M. a avut 
o linie de mijlocași (Sava — Pleșa) 
mai bună, iar centrul lor atacant, 
Călin (cel mai bun de pe teren) a 
constituit un pericol permanent la 
poarta adversă. Acțiunile lui Călin 
au produs deseori panică în rîndurile 
apărătorilor de la Rădăuți. In prima 
repriză au dominat mai mult jucătorii 
din Rădăuți, iar în repriza secundă 
cei din Medgidia. Fotbaliștii de la 
I.M.U.M. s-au dovedit însă mai eficace 
și au reușit să cîștige pînă la urmă 
la scor prin golurile înscrise de 
Călin (min. 55, 57 și 78). De 'e- 
marcat că la ultimul gol centrul 
atacant al echipei din Medgidia a 
marcat după ce a trecut de patru 
apărători. Foarte bun arbitrajul lui 
L Chirițescu (București).

DRAGOMIR ROȘIA1NU, coresp.

C.F.R. ARAD —
2—1

C. 5. Oradea a realizat scorul campionatului
8-0 cu Rapid BucureștiTurneul de 

tegoria B a stîrnit un viu interes în 
rîndul amatorilor de fotbal din loca
litate și al oamenilor muncii aflați 
la odihnă.

Partida dintre Minerul Deva și 
Voința Satu Mare a lăsat cr frumoa
să impresie. Voința a prezentat o e- 
chipă cu mare putere de luptă, a 
avut în permanență inițiativa și a 
cîșțigaț pe merit cu . 3—1. Minerul 
a cedat în fața vigoarei cu care au 

că la în- 
face „zile

BUCUREȘTI - C.S. ORA- 
(0-1, 0-2, 0-3, 0-2). La in

antrenorului ..echipei lerovia-
Vasiliu: „meci nul... 3—3“. Un 
în plus, așadar să așteptăm 
bucureșteni un rezultat ono-

Al. Iorgulescu. și Dra-, jucat sătmărenii, cu toate 
cepiit lăsa impresia că va 
grele" învingătorilor.

Au marcat: Vazaș (min. 
meș (min. 56) și Molnar (min. 62) 
pentru Voința Satu Mare, 
Minerul a înscris Enderle

S-au remarcat: Szemeș 
de la Voința, Buciuceanu 
de la Minerul. A arbitrat 
Ștefan 'Munteanu-Buc.

de la Flacăr’ roșie. 
Zoltan Lustig (Sf.

DINAMO CRAIOVA 
(0-1)

Duminică, primul joc s-a disputat 
pe o ploaie măruntă în fața a 6.000 
de spectatori, dintre care 2000 de 
turiști din Arad și Sinaia (echipa 
din Sinaia urma să joace în

Jocul celor două echipe.
meci

„vedetă").
deși nu s-a situat la nivelul partidei 
de sîmbătă, dintre Dunărea Giurgiu 
și Flacăra roșie București, a satis
făcut totuși pe cei prezenți la Întîl- 
nire. Cele două formații presîînd un 
joc de bună factură tehnică, și-au 
împărțit perioadele de dominare. 
Scorul a fost deschis în min. 32 de 
craiovenj prin Mureșan: 0—1. După 
pauză arădanii domină mai mult și 
în min. 64 te o centrare a lui Dragoș 
Ioanovici egalează : 1—1. In min. 77 
Boroș driblează cinci apărători și 
stabilește scorul final. S-au remarcat 
Necula, Varga și Mureșan dc te Di
namo, Babo, Suhanek, Vlad și Ioa
ne viei dc la C.F.R. B"n arhifrăj.ui lui 
Constantin Geană (Brașov).

CRIȘUL ORADEA

32), Sze-

iar pentru 
(min. 88).
și Vazaș 

și Magheț 
foarte bine

l.R.A.
MUREȘ 1 — 1 (0—0)

TG.

în prima repriză Crișul a dominat 
teritorial, dar s-a izbit de excelenta 
apărare a mureșenilor.

în repriza secundă jocul a 
echilibrat. Cri: 
tat victoria i 
mai clare și mai numeroase pe care 
le-a avut.

Au marcat: Dinu (min. 59) pentru 
Crișul Oradea și Szanto (min. 89) 
pentru l.R.A. Raport de cornere : 6—3 
în favoarea’ Grisului. S-au remarcat : 
poriarul Olah și Dinu de la Crișul,

fost
ișui Oradea ar fi meri- 
datorită ocaziilor m ilt

RAPID 
DEA 0-8 
ceputul meciului am solicitat un pro
nostic 
re, C. 
motiv 
de la
rabil. Desfășurarea partidei a răstur
nat însă toate calculele. Orădenii, 
calmi și siguri și-au depășit net ad
versarii, obligîndu-i pe bucureșteni 
să reînceapă jocul de la centru de 
7 ori, fără să primească un singur 
gol. Jucătorii de la Rapid au părut 
parcă paralizați, nereușind decît o 
singură acțiune clară de gol și aceea 
ratată de Varlaam (șut în bară) la 
scorul de 1—0. Punctele au fost în-

Simpozion sportiv
SOCIETATEA PENTRU RASPlN- 

DIREA ȘTIINȚEI ȘI .CULTURII, LEC
TORATUL CENTRAL SI UNIUNEA 
DE CULTURA FIZICA ȘI SPORT 
DIN R.P.R. organizează marți 11 iulie 
ora 19, în cadrul ciclului 
romînești peste hotar 
SPORTIVII ROMÎNI 
COMPETIȚII
Vor lua cuvîntul : 
maestru 
Cosma, 
lovan, Viorel Moraru, 
sportului. în .continuare 
mul „Unul dintre noi".

Simpozionul va avea 
lectoratului central S.R.S.C. 
Afnzei 5-7.

Biletele ee găsesc la casa

„Prezențe 
“ simpozionul: 
LA MARILE 

INTERNAȚIONALE.
Ion Dumitrescu, 

și Ion 
Sonia 

ai 
fil-

emerit al sportului 
Constantin Gheorghiu, 

maeștri 
va rula

loc In 
str.

sălii.

scrise pe rind de: Lengyel (min. 1,33), 
Voicu (min. 8,52), Hegyessi (min. 9,43), 
Culineac (min. 
Rujinșki (min.
14,58). Ritjinskț (min. 16,20) și Culi
neac (min. 18,49). Bun arbitrajul lui 
Gh. Dumitru (Buc.).

MUREȘUL TG. MUREȘ - DINA
MO BUCUREȘTI 1-7 (0-2, 1-2, 0-1, 
0—2). Campionii au prestat 
foarte bun, cîștigînd la scor, 
s-a desfășurat într-o notă de 
sportivitate. Cele 8 goluri 
marcate de: Zahan 3, Bădiță 3, Rusu 
pentru Dinamo și Fiilop pentru Mu
reșul. A condus cu multă competen
ță N. Nicolaescu (Buc.). (V. Radar — 
coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ - C.C.A. 2-1 (0 9, 
1—0, 1—1, 0-0). A fost un joc extrem 
de disputat, în care victoria putea 
reveni tot atît de bine și echipei mi
litare. Studenții au luptat cu mult 
elan și după ce au condus cu 2—0 
au știut să păstreze, într-un final pa
sionant, un avantaj de un gol. De 
reținut că în ultimul minut Tontsch 
a ratat o bună ocazie de a egala. în
vingătorii au avut 
meni în Mureșan, 
De la C.C.A. s-au 
fănescu, Firoiu și 
înscris: Danciu 
pentru Știința 
pentru C.C.A.
I. Deak (Tg. 1 
coresp.).

I.C.
REȘTI 
înscris: 
gnzde 
(Șt. Weitnberger — coresp.)..

13,45) din 4 metri}
13,47), Lengyel (min.

un joc 
Meciul 

deplină 
au fost

cei mai buni oa-
Danciu și Szabo, 
remarcat M. Ște- 
C. Marinescu. Au 

i (min. 5,30 și 11,37) 
și Firoiu (min. 14.36) 
A arbitrat cu scăpări 
Mureș). (Șt. Tamaș —

ȘTIINȚA BUCU-ARAD
4-1 (1-0, 0-0, 2 0, 1-1). Au 

Lehay 2, Laszlo 2 pentru 
și Chirvăsuță pentru Științî).



Rapid a cîștigat „prima manșă"
a finalei „Cupei campionilor europeni" la volei masculin

(Urmare din pag. 1) 

apărare de netrecut atît în linia de 
fund cît și ia fileu (unde blocajul 
în „unu", „doi“ și „trei" a funcționat 
Ireproșabil), cu servicii variate, bom
bă, liftate și moi. cu o forță ofen
sivă covîrșitoare, a cărei primă vioa
ră a fost din nou... stîngaciul Hora- 
țiu Nicolau, Rapid a avut inițiativa 
aproape în întregime (excluzînd mo
mentul de slăbiciune din finalul se
tului II), impunîndu-se fără drept 
de apel și concretizîndu-și dominarea 
prin scorul de 3—1 (10, —13. 5,
11). Pentru prețioasa victorie și pen
tru splendidul spectacol sportiv oferit 
în compania deținătoarei „Cupei cam
pionilor europeni" T.S.K.A.-Moscova 
feroviarii merită felicitări din toată 
inima și urarea ca sîmbătă ce urmea
ză, j.a Moscova, să repete măiestrul 
joc prestat la București, și., rezul
tatul.

Iată, pe scurt, „filmul" meciului
Tabela de marcaj arăta... 0—0. Este 

ora 19.38. Servește Cesnokov. căpita
nul echipei T.S.K.A. Sala Floreadca 
freamătă de aclamațiile entuziaste 
ale publicului: HAI RAPID! Dar 
feroviarii trec prin momente dificile. 
Un „fileu" al lui Horațiu Nicolau, 
un punct din serviciul lui Mondzo- 
levski, o minge afară a lui Pavel și...

Cinci rmiwte dupq mecL.=_^
Partida se terminase dar sala Floreasca mai răsuna încă de ovațiile 

miilor de spectatori care, îneîntați de spectacolul sportiv urmării, nu se 
îndurau să părăsească tribunele... In acest timp, cu carnetul de însemnări 
în mînă, am trecut pe la cabinele jucătorilor și ale arbitrilor, dornici să 
culegem primele impresii după meci. Iată-le;

V. SAVIN - PREȘEDINTELE FE
DERAȚIEI DE VOLEI A U.R.S.S., 
VICEPREȘEDINTE AL FEDERAȚIEI 
INTERNAȚIONALE.

„Rapid a meritat victoria. Apăra
rea a jucat un rol decisiv în succesul 
echipei romîne, care a avut în Ho
rațiu Nicolau un jucător de mare 
clasă. T.S.K.A. s-a prezentat, după 
părerea mea, sub nivelul său obiș
nuit. Consider că doar Burobin s-a 
ridicat, prin jocul prestat, ia valoa
rea reală. Arbitrajul slab, mai cu 
seamă la blocaj".

Z. SPITKOWSKI (R. P. POLONA) 
- ARBITRUL PRINCIPAL AL IN- 
TILNIRII.

„Romînii, mai tehnici, au obținut 
o victorie pe deplin meritată. Prin- 
tr-o apărare perfectă ei au reușit să 
pună stavilă atacurilor echipei 
T.S.K.A. Fără acel inexplicabil mo
ment de slăbiciune din setul II, sco
rul trebuia să fie în mod normal 
3—0 pentru Rapid".

L. JEBACEK (R. S. CEHO
SLOVACA) - ARBITRU SECUND.

„Superioritatea Rapidului a tost în 
primul rînd de ordin tehnic. Atît la 
primirea serviciului cît și în organi
zarea atacului jucătorii romîni au

lolanda Balaș: 1,90 m!
(Urmare din pag. 1)

care. Ea a pornit decisă, s-a înălțat, 
a trecut peste ștachetă și™ uratele 
care se și porniseră s-au curmat 
brusc. Ce se întîmplase ? în cădere 
lolanda a lovit ștacheta care a căzut 
alături de ea în groapa de nisip.

Mulți dintre cei prezenți pe „Nep- 
stadion" credeau că nu vor mai ti 
martorii unui nou record mondial... 
lolanda Balaș era însă decisă s" în
vingă și această înălțime. Ea și-a ne
măsurat atentă elanul, și-a verificat 
minuțios locul de bătaie și după alte 
cîteva clipe de odihnă a anunțat ar
bitrii că este gata pentru ultima în
cercare. Stadionul a fost din nou 
cuprins de o liniște deplină. lolanda 
s-a concentrat, s-a îndreptat spre 
ștachetă, dar... s-a oprit. Se vedea că 
această mare sportivă dorește să se 
concentreze la maximum, că face un 
efort extraordinar pentru a-și aduna 
toată energia. lolanda Balaș a 
mai ezitat la o nouă încercare și 
apoi foarte decisă s ’ndreptat -ore 
ștacheta ridicată le 1,90 m„ s-a înăl
țat hotărîtă și... ștacheta a rămas 
„cuminte" la locul ei. NOU RECORD 

0—3. Primul nostru punct îl reali
zează Plocon din serviciu. Apoi, Dră- 
gan mai face unul asemănător; blo
cul Pavel—Drăgan—Fieraru se pune 
„pe picioare" și Rapid conduce cu
7— 3. Două puncte din serviciu rea
lizate de Burobin și o pasă greșită 
la fileu echilibrează scorul. (7—6). 
De aici însă Rapid ne încredințează 
că nu poate pierde. Bloc fără gre
șeală, atac peste etac, mingi salvate 
„în extremis" și. pe nesimțite, scorul 
devine 13—6. 14—8 și 15—10, Kova
lenko trăgînd în plasă o minge deci
sivă.

Asistăm, în continuare, la cea mai 
echilibrată parte a jocului. Grigoro- 
vici și Drăgan fac puncte cu ser
vicii moi sau liftate. alternate cu 
cele „bombă". După cîteva minute 
scorul ne este favorabil: 7—2. apoi
8— 3. Dar. Cesnokov — cel mai bun 
jucător ofensiv sovietic — punctează 
în forță, iar Fasahov plasează cu 
subtilitate, blocajul T.S.K.A. este rrwi 
prompt și după 11-8 urmează o răs
turnare de scor: 11 —11. Reluăm 
conducerea cu 12—11. mulțumită unei 
„bombe" a lui Horatiu și a unui 
bloc inspira! (Pavel-Micolau) la o 
lovitură a lui Fasahov. Kovalenko 
egalează. Pavel servește cu efect: 
13—12. Aici intervine momentul psi
hologic al setului: Horațiu Nicolau

dovedit o mare măiestrie. Uimitor 
a jucat Nicolau. Dar el a fost demn 
secondat de întreaga formație. Am 
remarcat jocul foarte bun prestat la 
fileu de Pavel și Fieraru, acesta din 
urmă un tehnician desăvîrșit. Alter
narea serviciilor „bombă", cu cele 
liftate, sau moi au derutat pe volei
baliștii sovietici, și nu le-a permis 
să-și organizeze atacurile".

IURI CESNOKOV - CĂPITANUL 
ECHIPEI T.S.K.A.

„Romînii au jucat foarte bine și 
au ciștigat pe merit. Cei mai buni, 
după părerea mea, au fost Nicolau și 
Plocon, cărora n-am reușit în nici un 
chip să le anihilăm atacurile".

HORAȚIU NICOLAU - CĂPITA
NUL ECHIPEI RAPID.

„Cunoscînd valoarea deosebită a 
adversarilor noștri am privit meciul 
cu toată seriozitatea. De la prima 
minge ne-am aruncat în joc toate 
forțele și după cum ați văzut n-am 
dezamăgit pe cei care ne-au încurajat 
cu atîta entuziasm, dîndu-ne aripi. 
Dar, să nu uităm că pentru a intra 
în posesia cupei trebuie să mai cîști- 
găm un meci. Ne vom strădui... 
Mulțumim din toată inima publicului 
spectator care ne-a încurajat frenetic 
și care în momentele dificile a știut 
să ne poarte spre victorie 1

MONDIAL ! Zecile de mii de specta
tori aplaudă minute în șir. lolanda 
Balaș este asaltată de fotoreporteri, 
de crainicii posturilor de radio și 
televiziune. Fericită, campioana olim
pică răspunde ovațiilor din tribune, 
declarînd ziariștilor * ' „...trecînd 
peste ștacheta ridicată la 1,90 m. și-a 
realizat o veche dorință și a confir
mat că această performanță nu este 
întîmplătoare".

în prima zi a concursului s-au mai 
înregistrat următoarele rezultat? : 100 
m. : Georgopoulos (Grecia) 10,6 ; 400 
m. : Kowalski (R. P. Polonă) 46,3 ; 
1500 m. : Szentgaly (R. P. Ungară) 
3:43,0 — în această probă concurentul 
romîn Vamoș a ocupat locul 4 cu 
3:44.3 ; 5.000 m. : Tulloh (Anglia)
13:52,8 ; 110 m.g. : Mihailov (U.R.S.S.) 
13,8 ; prăjină : Krasovskis (U.R.S.S.) 
4.50; greutate: Va.'* (R. F. U.)
18,41 ; disc f. : T. Press (U. R. S. S.) 
53,58, 100 m.f.: Scelganova (URSS) 11,8 
— Ioana Petrescu a ocupat locul IV 
cu 12,1.

In cea de a doua zi a concursului, 
atleta Maria Diți-Diaconescu a reușit 
un rezultat valoros, cîștigînd proba 
de aruncarea suliței cu 51,73 m. 
Alte rezultate : disc. b. : Szecseny
(R. P. U.) 56.77 m. — în această < — 
bă V. Manolescu a ocupat locul VI 
cu 50,21 m. 

trage în bandă (păcat, ar fi fost 
14—12 1), iar Grigorovici trage și 
reușește să înscrie cu toată interven
ția lui Kovalenko. Inexplicabil, arbi
trul nu acordă. Decizia greșită în
trerupe seria ofensivă a Rapidului. 
Plocon trage afară, Grigorovici gre
șește o primire Și pierdem setul II 
cu 13—15. După aspectul jocului, 
fără acest accident, scorul meritat ar 
fi fost de 2—0.

începutul setului III ne risipește 
orice îndoieli asupra rezultatului 
final. Rapid trebuie să învingă 1 
Și nu numai că ia setul în 12 minute, 
dar face o veritabilă demonstrație de 
forță și măiestrie. Șase puncte din 
servici, apărare inexpugnabilă (să 
ne amintim numai de ace-a minge prin 
care Drăgan, a transformat impa.ra- 
bil la un contraatac a! lui Kovalenko, 
„scoțîn-d" puternic și razant), atac 
variat (Plocon), puternic (Nicolau 
și Pavel), construirea cu abilitate a 
tezelor (Fieraru și Răducanu), nu 
dau posibilitate jucătorilor sovietici 
să-și organizeze acțiunile, modificînd 
rapid tabela de marcaj : 1—0... 11—2... 
14—4... 15—5.

Al patrulea set, ultimul, este și cel 
mai disputat. Conducem cu 4—0. Dar 
T.S.K.A. face eforturi să echilibreze 
situația, reușind chiar să preia con
ducerea (6—4; 9—8; 11—9). prin
acțiunile reușite de Fasahov, Buro
bin și, mai puțin. Cesnokov (ca-e 
acuză efortul depus pînă atunci). Re
venirea Rapidului nu poate fi oprită. 
Cu o voință fermă, atacul în care 
Grigorovici excelează acum împreu
nă cu Pavel și Drăgan, preia condu
cerea : 12—11. Apoi Grigorovici face 
punct din servici : 13—11. Nicolau
mai realizează unul..- 14—11 și, în 
sfîrșit, Drăgan trage puternic în 
blocul advers de unde mingea rico
șează afară, în tribună, consemnînd 
victoria Rapidului; 15—11.

Publicul salută cu o explozie de 
entuziasm această dramatică și pa
sionantă partidă, însoțind cu lungi 
aplauze pe jucătorii ambelor echi
pe. care au oferit acest admirabil 
spectacol voleibalistic.

In aceste momente rapidiștii mai 
primesc încă o recompensă: li se 
înmîneazâ din partea vicepreședin
telui Federației romîne de volei. GH. 
TURBUȚIU, cupa, medaliile și tri
courile de campioni republicani.

Iată loturile celor două echipe fina
liste :

RAPID BUCUREȘTI: Nicolau, 
Pavel, Grigorovici, Fieraru, Plocon, 
Drăgan, Răducanu, Timirgazin (AN
TRENOR GH. PETRESCU).

T.S.K.A. — MOSCOVA: Cesnokov, 
Kovalenko, Fasahov, Scerbakov, 
Burobin. Mondzolevski, Șmit, (AN
TRENOR GHIVI AHVLEDIANI).

Arbitrajul prestat de SWITKOW- 
SKI (R. P. Polonă) ajutat de JE
BACEK (R- S. Cehoslovacă) nu s-a 
ridicat la valoarea partidei. Conducă
torul principal al jocului a trecut cu 
ușurință peste greșelile comise în 
primirea mingii sau la blocaj și a 
influențat în mod direct epilogul se
tului II.

FOTBAL
• Pe stadionul Marocana din Rio de 

Janeiro s-a disputat meciul amical de 
fotbal dintre selecționatele Braziliei și 
statului Paraguay. Formația braziliană, 
din care lipseau cîțiva jucători plecați 
în turneu în Europa, a cîștigat cu 3—2 
după ce la pauză era condusă cu 1—0. 
Au marcat Joel, Didi. Ilcnrique, res
pectiv Fretos și Parodi.

• Turneul internațional de fotbal de 
la New York -a continuat cu desfășura
rea a două întâlniri : E span ol Barcelona 
— A. S. Monaco 3—1 (3—0) și Con
cordia Montreal — Dukla Praga 2—2 
(2-1).

© Echipa de fotbal Black Star din 
Ghana a susținut al doilea meci din ca
drul turneului pe care-1 întreprinde în 
R. D. Germană. învingînd cu 3—1 la 
Cottbus echipa Brieske Senftenberg. în 
primul meci fotbaliștii ghanezi între
cusem cu 7—1 o echipă selecționată a 
orașului Halle.

® In prezent se află în turneu în
R. P. UngaTă echipa sovietică de fotbal
S. K. Odesa. care activează în cam
pionatul categorici B. In primul meci 
fotbaliștii sovietici au obtinut victoria 
cu 4—0 (3—0) în fața selecționatei fe
roviare a orașului Szolnok,
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Succesul sluoeuîiior sporiiui romîni
la concursurile din R. P. Polonă

Clubul sportiv studențesc A.Z.S. 
din R.P. Polonă și-a serbat aniversa
rea a 40 de ani de existență, prilej 
de a organiza la Gdansk frumoase 
întreceri sportive internaționale ale 
tineretului studios. La startul com
petițiilor, care au cunoscut un suc
ces deosebit, s-au prezentat studenți 
sportivi din R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, Suedia, R.P. Romînă, R.P. 
Polonă etc. Reprezentanții noștri au 
concurat la atletism și scrimă, obți- 
nînd succese frumoase. Marilis Cuțui 
a cîștigat probele de 400 și 800 m, 
iar Mircea Ursac pe cea de 110 și 
200 m garduri (cu un nou record al 
R.P. Romîne), Mureșanu și Rohoni au 
fost pe prim plan în întrecerile de 
scrimă obținînd, de asemenea, locuri 
fruntașe. Iată cîteva din rezultate :

ATLETISM. Bărbați. 200 m: Giera- 
jewski (A.Z.S. Varșovia) 21,7 sec... 3. 
Kineses (Știința Buc.) 22,1 sec.; 200

Jucătorii de tenis de masă cehoslovaci și sovietici 
șku impăițit victoriile la „Criteriul european" de juniori
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telefon). Sîmbătă seara au luat sfîr
șit întrecerile de tenis de masă ale 
„Criteriului european" de juniori. 
Sportivii cehoslovaci au dominat pro
bele masculine (echipe, simplu, du
blu) și dublu mixt, iar jucătoarele 
din U.R.S.S. au ieșit învingătoare la 
echipe fete, simplu fete și dublu fete.

Un rezultat meritoriu a obținut pe
rechea noastră Angelescu—Giurgiucâ, 
finalistă la dublu băieți.

Iată rezultatele tehnice mai impor
tante : echipe băieți, finala: R. S. 
Cehoslovacă — R. P. Ungară 5—4 ; 
echipe fete, finala: U.R.S.S. — Sue
dia 3—2; simplu băieți, turul II : 
Giurgiucâ — Pornack (R.D.G.) 2—0, 
Novikov (U.R.S.S.) — Gheorghiu 2—0, 
turul III: Kalnin (U.R.S.S.) - Giur- 
giucă 2—1, semifinale: Polakovic 
(R. S. C.) - Șandor (R.P.U.) 2-0. 
Kovacs (R. P. U.) - Lottaller (R.P.U.) 
2—0, finala : Polakovic — Kovacs 2—0: 
simplu fete: turul I: Mihalca —
Viale (Franța) 2—0, Victoria Jandres- 
cu — Czech (R. D. G.) 2—1, turul II: 
Mihalca — Grigassi (R.P.U.) 2—0, An
dersson (Suedia) — Victoria Jandrescu 
2—1 (—18, 21, 15). învingătoarea Vic
toriei Jandrescu este campioana de 
senioare a țării sale, participantă la 
campionatele mondiale de la Pekin. 
Jucătoarea romînă i-a opus însă o 
dîrză rezistență și ar fi putut chicr 
cîștiga. Sferturi de finală: Rudnova 
(U.R.S.S.) — Andersson (Suedia) 2—1, 
semifinale: Karlsson (Suedia) — Be- 
loțerkovskaia (U.R.S.S.) 2—1, Rudno
va — Guntsch (Suedia) 2—0, finala: 
Rudnova — Karlsson 2—0 (14, 9) ; 
dublu băieți, turul I: Gheorghiu,
Stepanek (R.P.R., R.S.C.) — Auers-
vald, Pornack (R.D.G.) 2—0, Ange
lescu, Giurgiucâ — Ries, Seyer 
(R. D. G.) 2—1, turul II: Gheorghiu,

PE GLOB
rea, care va reprezenta Grecia in „Cupa 
câștigătorilor <le cupe naționale", a re
purtat o surprinzătoare victorie cu 2—1 
(1—0) asupra cunoscutei formații bra
ziliene F. C. Santos.

• Selecționata Sudanului, care se află 
în turneu în Europa, a picat Ia Praga 
cu echipa locală Dynamo. Fotbaliștii 
cehoslovaci au repurtat victoria cu scorul 
de 3—1 (2—1).

• Intr-un meci demostrativ de fotbal 
desfășurat la Cleveland, echipa iugoslavă 
Steaua roșie Belgrad a întrecut cu scorni 
de 8—5 echipa Petah Tikva (Izrael).
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Traikov și Pilim în fruntea boxerilor bulgari 
participași la „Cupa orașelor balcanice"

Aseară tlrziu au sosit și boxerii 
bulgari. Din echipă Iac parte urmă
torii pugiliști, în ordineă categoriilor: 
Panaiotov, Dimitrov, traikov. Pilicev, 
Anghelov, Paev, AlijMev,' Manolov.

m.g.: Mircea Ursac (Știința Buc.) 
23,8 sec. — nou record R.P.R.; 2. Va
leria Jurcă (Știința Buc.) 23,9 sec.; 3. 
Janus Wolf (A.Z.S. Cracovia) 24,0 sec. 
prăjină: 1. Kielczewski (A.Z.S.) 4,30 
m... 3. Astafei (Știința Buc.) 4,10 m; 
5000 m: Owczareck (A.Z.S. Wroclaw) 
14:47,8... 4. Buiac (Știința Buc.)
15:27,2. 400 m.g.: 1. Krul (A.Z.S. Gli- 
wice) 54,3; 2. Jurcă (Știința Buc.) 55,1. 
triplu salt: Kuzminski (A.Z.S. Poz
nan) 14,68 m... 3. Stein (Știința Buc.) 
14,64 m. 110 m.g.: 1. M. Ursac (Știin
ța Buc.) 14,6 sec. 4x100 m: 1. A.Z.S. 
Cracovia 42,6 sec.; 2. Știința Buc. 43,1 
sec. 400 m femei: Marilis Cuțui 58,8 
sec. SOO m femei: Marilis Cuțui 2:13,4.

SCRIMA. Floretă femei: 1. Tokoso- 
va (R.S.C.)... 5. Varvariki (R.P.R.) 
Floretă bărbați: 1. Sirola (R.S.C.), 2. 
Mureșanu (R.P.R.). Sabie bărbați: 1. 
Borovski (R.P.P.), 2. Rohoni (R.P.R.).

Stepanek—Wyputta, Korpa (R. F. G.* 
R.P.F.I.) 2—0, Angelescu, Giurgiucâ— 
Fahnrich, Kulczac (R.D.G.) 2—0, sferturi 
de finală : Kovacs, Șandor (R.P.U.)— 
Gheorghiu, Stepanek 2—0, Angelescu* 
Giurgiucâ — Allvin, Askling (Suedia) 
2—1, semifinale: Angelescu, Giur- 
giucă — Lottaller, Lupovics (R.P.U.) 
2—1, Polakovic, Șvab (R.S.C.) — Ko
vacs, Șandor 2—0, finala: Polakovic* 
Șvab — Angelescu, Giurgiucâ 2—1 
(14, — 15, 15) ; dublu fete, semifinale: 
Lukina, Balaișite (U.R.S.S.) — Karls
son, Guntsch (Suedia) 2—1, Rudnova* 
Beloțerkovskaia (U.R.S.S.) — Fiilop, 
Grigassi (R.P.U.) 2—0, finala: Rud
nova, Beloțerkovskaia — Lukina, Ba
laișite 2—0 ; dublu mixt, turul III: 
Angelescu, Mihalca — Kovacs, Fiilop 
(R. P. U.) 2—1, sferturi de finală: 
Schlopies, Kalweit (R. D. G.) — An
gelescu, Mihalca 2—0, semifinale: 
Polakovic, Bosa (R.S.C.) — Șandor* 
Grigassi (R.P.U.) 2—1, Schlopies, Kal
weit — Kalnin' Balaișite 2—1, finala: 
Polakovic, Bosa — Schlopies, Kal
weit 2-1.

Rezultate bune 
in concursul de călăria 

de ia Leipzig
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întrecerile de călărie de la Leipzig, 
la care au participat sportivi .din 
R.D.G., R.P.U., R.P. Polonă, R.S. 
Cehoslovacă, R.F.G., Finlanda. Dane
marca, călăreții romîni au obținut o 
serie de rezultate bune. L.a proba de 
obstacole cat. mijlocie Langa a obți
nut locul 4, la dresaj M, N. Mihalcea 
locurile 4—5 (în prima zi) ; la ob
stacole cat. grea: Langa Gh. locu
rile 6 și 13, la dresaj „St. Gheorghe": 
N. Mihalcea locul 2 (ziua a Ii-a). 
Un rezultat deosebit în cea de a treia 
zi a înregistrat Gh. Langa cu Rap
sod în proba de categorie grea — 
durată — ocupînd primul loc cu 48 
puncte. V. Bărbuceanu s-a clasat pe 
locul 2, iar D. Hering pe locul 9. 
La dresaj intermediar N. 'Mihalcea 
s-a clasat pe locurile 2—5, iar la 
obstacole categ. grea Gh. Langa pe 
locul 7. Sîmbătă, la proba „nenume- 
rotată" Gh, Langa cu Bîrsan a ocu
pat locul 5; la dresaj categ. grea 
N. Mihalcea locurile 3—5, iar la 
„Cupa Națiunilor" echipa noastră s-a 
clasat pe locul 4. Duminică N. Mihal
cea a cîștigat marele premiu de dre
saj olimpic.

Paudov și Samovolschi. Antrenorul 
echipei este fostul internațional Sto- 
ian Ațev. Au mai sosit, de asemenea* 
arbitrii Gheorghiev și Tarpov.
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