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RAPID A CUCERIT „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA VOLEI MASCULW
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1Ț1-VĂ !

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînâ

Selecționata de atletism a R. P. Romine 
a întrecut reprezentativa R. P. Bulgaria 

cu 168 p la 164 p
® lolanda Balaș a stabilit un nou record mondial: 1,91 m !

• M. Diaconescu - Diți: cea mai bună performanță 
mondială a sezonului la suliță—-56,64 m.!
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Sîmhătă, la Moscova, voleibaliștii feroviari 
au învins din nou pe Ț. S. K, A. cîștigînd astfel prețiosul trofeu

MOSCOVA 15 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Amatorii de 
volei din capitala Uniunii Sovietice, 
ca și tehnicienii acestui sport, cu- 
lose foarte bine echipa Rapid Bucu
rești. Atacanții ei, în frunte cu Ho- 
rațiu Nicolau, au făcut zile grele 
multor echipe din Europa, iar —

„Cupa de cristal"
a sosit la București
S-a întors echipa Rapid de la 

Moscova. S-a întors triumfală și 
cu lacrimi in ochi. Ce poți să vi
sezi mai mult decît in întrecerea 
sportivă (dar ce întrecere !) să a- 
duci patriei cununa de lauri, cu
nuna învingătorilor! Ce poți să 
visezi mai mult decît in tumultul 
aplauzelor spectatorilor, să vezi 
drapelul țării tale înălțîndu-se pe 
cel mai înalt catarg!

La Moscova, s-au întîlnit cei 
mai buni din Europa, maeștrii io 
arta voleiului. Au învins — in în
trecerea prietenească — rapidiști), 
băieții noștri, sportivii noștri ! Pe 
Prospectul Komsomolski, in sala 
de gimnastică a Ț.S.K.A. mosco- 
vlfiî au aplaudat sincer, la „scenă 
deschisă", pe romîni. Au fost mai 
buni decît favoriții lor, — jucătorii 
de la Ț.S.K.A. Și, cind in final 
grupa de turiști romîni i-au ridi
cat pe rapidiști pe, brațe, purtin, 
du-i în triumf, spectatorii au a- 
plaudat din nou, mai furtunos 
însă. Erau felicitările adresate din 
inimă (inima aceea moscovită, en
tuziastă, caldă) sportivilor noștri, 
care au adus încă un strălucit suc
ces la buchetul de succese, obținu
te de mișcarea noastră sportivă în 
acest an memorabil — 1961.

„Cupa de cristal" acordată cîști- 
gătorilor „Cupei Campionilor Eu 
ropeni" a poposit la noi în Bucu
rești. Ea încununează eforturile an 
trenorului Gh. Petrescu și a tutu 
ror jucătorilor rapidiști, care au 
făcut din nou ca presa, radioul și 
televiziunea din Europa și din alte 
țări să consacre momente sportului 
romînesc. Bravo băieți ! Bravo ra
pidiști ! Să trăiți și alte noi titluri 
să cuceriți pentru patrie, pentru 
gloria ei sportivă 1

după cum spun cei care au văzut 
meciul de la București — apărarea 
bucureștenilor a înregistrat progrese 
deosebite și a fost factorul hotărîtor 
în obținerea primei victorii.

Reputația Rapidului și victoria lui 
în primul meci al finalei C.C.E., au 
contribuit la creșterea interesului 
pentru al doilea joc programat, aici. 
Și, cu toate că la ora 17 (ora Mos
covei), începuse meciul de atletism 
U.R.S.S. — S.U.A., în jurul orei 
18. sala de gimnastică a Ț.S.K.A. era 
arhiplină, far la intrarea ei, pe pros
pectul Komsomolski, puteai auzi re
petată de sute de ori cunoscuta în
trebare: „N-aveți un bi'le.t în plus ?“

La ora anunțată, cele două echipe

și-au făcut apariția pe teren. Au fost 
aliniate cele mai bune formații: RA
PID (antrenor G. PETRESCU): Ni
colau, Dragan, Pavel, Grigorovici, 
Fieraru, Plocon.

Ț.S.K.A. (antrenor G. AHVLE- 
DIANI): Cesnokov, Fasahov, Mondze- 
levski, Kovalenko, Scerbakov, Buro
bin.

După ce au fost intonate imnurile 
de stat a început meciul. Trebuie 
spus din capul locului că această 
partidă a adus spectatorilor multe 
emoții și voleibaliștilor celor două 
echipe furtunoase aplauze pentru jo-

ALEXANDR SIZONENKO
(Continuare în pag. a 4-a)

Pe aeroport in întimpinarea învingătorilor...

La sosire... Cît de ușoară pare „cupa" acum !
Foto: T. Roibu

Au fost mulfi iubitorii de sport care 
ieri ia prînz, pe arșifă, au luat drumul 
către Băneasa, pentru a i primi la aero
port pe vrednicii voleibaliști feroviari, 
ce se întorceau de la Moscova cu pre
țiosul trofeu al „Cupei Campionilor Eu
ropeni”.

„Strașnic rezultat !“, spunea lăcătu
șul mecanic Dumitru Ioan de la l.C.S. 
Producția. „Intr-adevăr, strașnic I”, i a 
luat vorba din gură muncitorul Ion 
Gheorghiu de la I.C.R.A., și el face cin
ste culorilor clubului și se adaugă la 
prestigiul cucerit de sportul romînesc în

zilele pline de bucurie pe care le trăim". 
„Să nu uităm, spunea sudorul Ion Țu- 
tuianu de la Tehnomctal, cu Rapid a 
demonstrat ce forță poate căpăta o echipă 
în care toți joacă pentru unul ți unul 
pentru toți”.

Cum însă era doar vremea voleiului, 
ne-am îndreptat spre peronul aerogării. 
Dar... n-am „scăpat" de fotbal, pentru 
că am dat acolo de Ștefan Filate, unul 
din antrenorii echipei Rapid.

— Să nu vă surprindă că mă găsiți
NEAGOE MARDAN

MIRCEA TUDORAN

SCURT BILANȚ AL SUCCESELOR 
SPORTIVILOR NOȘTRI

• RAPID BUCUREȘTI A CTSTIGAT „CUPA CAM
PIONILOR EUROPENI" LA VOLEI MASCULIN.

• IOLANDA BALAS : 1,91 - NOU RECORD MON
DIAL.

• MARIA DITI : 56,64 M LA SULIȚA, NOU RECORD 
R.P.R., CEA MĂI BUNĂ PERFORMANTA MONDIALA 
A ANULUI.

® 5 VICTORII ÎN REGATA INTERNAȚIONALA 
SNAGOV.

® 6 MEDALII DE AUR ÎN „CUPA ORAȘELOR BAL
CANICE" LA BOX.

® RAPiD-O. C. CHARLEROI (BELGIA) 4-0 (0-0).
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(Continuare in pag. a 4-a)

SOFIA 16 (prin te
lefon de la trimisul nos- 

| tru special). — Intîlni- 
i rea de atletism dintre 

selecționatele R. P. Ro
mine și R. P. Bulgaria, 
disputată sîmbătă și 
duminică pe stadionul 
„Vasil Lewski" a fost 
extrem de echilibrată și 
s-a încheiat în cele din 

| urmă cu victoria echipei 
noastre: 168—164! Chiar 
din punctajul general 
cu care s-a terminat a- 
cest meci atletic se poa
te vedea cît de dîrză a 
fost lupta pentru victo
rie, cît de aprig și-au 
apărat șansele atleții și 
atletele din cele două 
echipe. Dar. acest lucru 
este mult mai bine scos 
în evidență nu atît de 
punctajul general cît de 
numeroasele performan
țe de valoare realizate 
cu acest prilej.

In această direcție 
pe primul plan se si
tuează fără îndoială 
noul record mondial la 
săritura în înălțime obținut de 
maestra emerită a sportului Io- 
landa Balaș în cea de a doua 
zi de concurs. Mianifestînd o formă 
excepțională lolanda Balaș a trecut 
din prima încercare toate înălțimile: 
1,61 — 1,70 — 1,75 — 1,80 — 1.85 
— 1,88 — 1,91 1 Performanța Iolan- 
dei Balaș a produs o puternică im-

IOLANDA BALAȘ

presie asupra miilor de spectatori, 
deoarece acesta era primul record 
mondial la atletism realizat pînă in 
prezent în capitala R. P. Bulgaria. 
Imediat după realizarea acestui for
midabil rezultat lolanda Balaș a fost

ROMEO VILARA
(Continuare în pag. a 4-a)

BOXERII ROMÎNI AU CUCERIT 
„CUPA ORAȘELOR BALCANICE"
Bikntul: sase medalii de aur, trei de argint ;i una de bronz

romîni și-au făcut
într-o

Tinerii boxeri 
pe deplin datoria ! Prezenți 
competiție de amploare, în compania 
unor pugiliști tineri, dornici la rîn- 
dul lor să se afirme, reprezentanții 
noștri au fost de depiairle cei mai va
loroși boxeri particip an ți la cea de 
a doua ediție a „Cupei orașelor bal
canice". Cele 6 medialii de aur, 3 de 
argint și una de bronz cucerite de 
tinerii camiponenți ai echâ.pei orașu
lui București demonstrează în ace
lași timp că boxul romînesc are asi
gurată „linia a doua", echipa viito
rului. Succesul categoric repurtat 
de speranțele boxului nostr.u, atît la 
individual, cît și pe echipe (locul I 
București — 32 p, locul II Sofia — 
25 p, locul III Atena — 17 p, lo
cul IV Istanbul — 13 p) trebuie să 
constituie pentru tehnicienii noștri 
un motiv în plus de a-și pune toate 
cunoștințele și puterea de muncă în 
slujba ridicării necontenite a calității 
spartului nostru cu ~x—: 
promovarea cu curaj 
tinere și talentate.

Sîmbătă seara, la

mănuși, prin 
a elementelor

stadlonul Re
publicii peste 12.000 de spectatori au

orice comentarii. (Fază din meciul dintre
Foto : I’. lloiuoșau

O lovitură în plin care ne scutește de 
Pătrațcu (dreapta) fi Urban Tuș

luat I 
la finalele 
nice". T 
au fost și ele 
întîlnire sportivă prietenească a bo- 
xukri_ din Balcani. Desigur că co- 
mentînd șansele finaliștilor, majori
tatea sțpeeialiși.ilor prezenți în jurul 
ringului nu-și făceau „probleme" în 
ceea ce privește echipa cîștigătoare 
a turneului. Avînd 9 boxeri califi
cați în finale, era de așteptat ca 
trofeul să rămîna la București. în 
această atmosferă entuziastă a 
copul primul meci în care s-au în- 
tîlnit, pentru locul 3—4 Stoiemini- 
dis (Atena) și Abbas (Istanbul), în
tîlnire care a dat un învingător 
scontat: Stoieminidis.

Prima finală a început la ora 20,15 
și a opus pe Ciucă lui Panaiotov 
(Sofia). Deși a întîlnit un adversar 
deosebit de tenace, decis să cîștige 
întîlnireia, totuși Ciucă a știut să 
rezolve . în favoarea sa „litigiul" cu 
Panaiotov. Chiar din primul rund 
asistăm la schimburi neobișnuit de 
puternice pentru boxeri de categoria 
muscă. Directele expediale de re
prezentantul nostru își ating ținta, 
Panaiotov răspunde rar la atacurile 
boxerului romîn, dar totdeauna cu 
precizie. Repriza a doua este cîști- 
gată de Ciucă, ale cărui lovituri va
riate i-au făcut multe clipe grele 
boxerului _ bulgar. Bine pregătit fi
zic, Panaiotov trece decis la atac în 
ultimul rund și-l surprinde pe Ciucă 

care dădea semne de oboseală — 
numeroase lovituri laterale la fa- 
La mijlocul acestei reprize, Ciu- 

revine în atac și expediază o se- 
de lovituri puternice, deosebit de 

să cîștige repriza

loc în tribune, pentru a asista 
—J „Cupei orașelor balca-
. Presa,. radioul și televiziunea 

prezente la această

ca

ou 
ță. 
că 
rie 
clare, care-1 face 
și meciul.

’Mai greu decît ne așteptam a ob
ținut decizia „cocoșul" nostru Mîn- 
dreanu în fața combativului Costa- 
reios (Atena). Boxerul grec a atacat 
de la primul sunet de gong și nu
mai blocajul perfect al iui Mîndrea- 
nu l-a ferit pe acesta de loviturile re-

R. CALARAȘANU

(Continuare m pag. a 3 a)
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Frumoase succese ale canotorilor noștri 
în întrecerile Regatei Snagov

Surprize în finala 
campionatului de calificare

O minunată dimineață au petrecut 
Ieri, pe Snagov, iubitorii sporturilor 
nautice. In gplendida ambianță a la
cului „scăldat" într-un torent generos 
de calde raze de soare, sub un cer 
de un albastru fără pată, ei au popu
lat malurile înverzite ale apei, ur
mărind un concurs reușit din toate 
punctele de vedere și care le-a oferit, 
mai ales, satisfacția de a asista la 
un categoric succes al culorilor noas
tre. înfruntînd în cinci probe prima 
garnitură a canotajului academic ma
ghiar, canotorii noștri au obținut pa
tru victorii categorice ! ~ ’
tul „optului" polonez, 
acest an în concursul 
canotoarele au obținut 
succes, clasîndu-se cu 
mâții înaintea experimentatului echi
paj oaspe. Sint succese importante, 
pentru care sportivii noștri și antre
norii lor merită toate felicitările și 
care — în același timp — îi obligă 
la o pregătire tot mai conștiincioasă, 
tot mai temeinică, in vederea apro
piatelor campionate europene.

Concursul a început cu proba de 
4-ț-l rame băieți. Era o cursă aștep
tată cu maximum de interes, deoarece 
„patrul" maghiar este unul din cele 
mai bine cotate din Europa. El în
trecute pe canotorii noștri în majo
ritatea întîlniriior directe. Rămînea 
ca formația noastră să confirme suc
cesele sale de la Praga și Bled și... 
să-și ia revanșa pentru insuccesele 
anterioare. întrecerea a fost pasio
nantă doar în prima sa jumătate, 
pină cînd canotorii echipei noastre 
reprezentative au luat un avans de
cisiv. în final, mergînd cu o regu
laritate remarcabilă, ei și-au menți
nut un avans confortabil, ciștigînd 
detașat. O cursă foarte bună a fă
cut și echipajul clubului Dinamo, care 
— mult timp — s-a luptat de la egal 
la egal cu cel maghiar. Rezultatele 
tehnice ale probei: I. R.P. Romină 
(Kureșka, Blitz, Jiva, Veres + Pău- 
nescui 6:56: 2. R.P. Ungară (Mun
tean, Wagner. Kovăcs, Honti + Len- 
f’el) 7:03,5: 3. Dinamo (Ivanov, Hu- 
sarenco, Pocora. Nistor + Guist) 
7:13,0; 4. C.C.A. 7:24.0. A urmat proba 
tio- 1! 1 fete, jn care R.P. Polonă
a prezentat echipajul care se pregă
tește pentru campionatele europene 
și în care antrenorul Poniatowski a 
introdus în acest an pe cele mai 
bune canotoare poloneze, indiferent 
de proba în care trăseseră anterior. 
Pe prima parte, oaspetele au condus, 
datorită unui start mai bun. Apoi 
echipajul R.P. Romine a refăcut și 
la 500 de metri era evident că nu 
mai poate pierde. „Optul" nostru de 
vîslașe consacrate a 
un frumos succes în 
petiție internațională 
dacă victoria primei : 
era — în general — 
puțini erau cei care 
pronosticheze și victoria echipei de 
tineret asupra reprezentativei polone
ze. De aceea, locul secund ocupat de 
„optul“ nostru de tineret ne-a bucu
rat în mod deosebit. Comportarea a- 

■ cestui echipaj dovedește că elemen
tele noi introduse în lot au făcut în 
acest 
ele se 
loarea 
sirii: I.
Florica 
Trinks, 
Vdrescu, Dumitra Mihalache, 
Rigard + Mariana Naidin) 3:25,4; 
R.P. Romînă-tineret (Mariana Limpe
de, Margareta Stoian, Olimpia Bog
dan, Viorica Moldovan, Maria Hor- 
vat, Magda Vlăduț, Maria Drăghici, 
Emilia Oros + Ștefania Borisov) 
3:31.3; - - - - -
Maternowska, Piatek, Jarocka, 1 
wacka, Kacsperka, Kaszubkiewicz, 
czinska + Dugosowska) 3:32,1; 
Flacăra roșie 3:43.7.

In proba de simplu, sportivul 
ghiar Imre Fok a repurtat un succes 
care — dată fiind diferența de timp — 
nu mai lasă loc nici unui fel de co
mentariu. El a realizat timpul de 8 
minute, întrecîndu-1 pe reprezentan-

Primind asal- 
învingător în 
de Ia Praga. 
și ele un net 

ambele for-

repurtat astfel 
prima sa com- 
a anului. Dar, 

noastre formații 
scontată, prea 

: îndrăzneau sâ

simțitoare și căan progrese 
vor ridice în curînd la va- 
titularelor.

R. P. Romină (Lia Buluffioiu, 
Ghiuzelea, Ana Tamaș, Maria 
Magda Jifcu-Varga, Viorica 

Emilia 
2.

Iată ordinea so-

Oros + Ștefania
3. R.P. Polonă (Augusztinyak, 

i, Piatek, Jarocka, Kra- 
Ty- 

4.

tul nostru Ludovic Covaci cu 26 se
cunde și 5 zecimi. De subliniat sti
lul curat și regularitatea vislașului 
maghiar. Pe locurile următoare: Bon
dar (C.C.A.) și Simionescu (Dinamo).

La 2-f-l echipajul țării noastre a 
cîștigat fără emoții. Cei doi sportivi 
de la Știința București se temeau ini
țial de formația maghiară, dar princi
palul lor adversar a fost... tot un e- 
chipaj romînesc, cel compus din di- 
namoviștii Ion și Stelian Petrov, cla
sat al doilea. Rezultat: 1. 
mină (Riffelt, Sehovitz 
7:57,3; 2. Dinamo (frații 
Păunescu) 8:05,8; 3. C.C.A. 
Milincovici + Birsescu)
R. P. Ungară (Olah, Gruber + Bede) 
8:13,6.

Și la 2 fără cîrmaci, net succes al 
culorilor noastre. Conducind din cap 
în cap șl făcînd o adevărată demon
strație de echilibru și precizie în men
ținerea direcției unei ambarcațiuni 
fără cîrmaci, reprezentanții noștri 
Ștefan Pongraț fi Radu Nicolas au 
terminat învingători în 7:32,0, 
cînd echipajul R. P. Ungare 
tean, Wagner) care a realizat 
Pe locurile 3 și 4, C.C.A. 8:02 
namo 8:28.

R. P. Ro- 
+ Lupa) 
Petrov -|- 
(Bulancea, 
8:09,8: 4.

între- 
(Mun- 

7:49. 
și Di-

Ultima probă internațională, cea de 
dublu băieți, a prilejuit o luptă pa
sionantă între echipajul maghiar și 
formația noastră reprezentativă. La 
început au condus romînii, dar pe a 
doua parte a traseului oaspeții au a- 
vut o puternică revenire și lăsau im
presia că vor cîștigă- Cela două echipe 
au început finișul în poziție de sen
sibilă egalitate, dar cu cîteva zeci de 
metri înainte de sosire oaspeții n-au 
mai putut menține ritmul viu al lup
tei și au pierdut cursa la o diferență 
mult mai mare decît era de așteptat 
față de desfășurarea generală a în
trecerii. Clasament: 1. R. 
(Jiva, Vereș) 6:55,0; 2. R. 
7:07,0; 3. Banatul (frații 
7:49,0; 4. C.C.A. 7:54,0.

Cele trei probe interne care au 
completat programul au fost cîștigate 
de: A. Mihoc (simplu băieți), Dinămo 
(Ignat, Sevastian Păunescu) la 
2+1 și echipajul R. P. Romină 1 (Lia 
Bulugioiu, Florica Ghiuzelea, Ana 
Tarnaș, Emilia Rigard + Ligia Mi- 
hăescu) la 4+1 rame.

P. Romină
P. Ungară

Foldvary)

RADU URZICEANU

Echipajul de 4-j-l băieți al R. P. Romine, âftigător al probei 
Foto : P. Romoșan

CICLISM

din cauza arbitrajelor sub aș- 
Este regretabil că în cronica 
trebuie să amintim un astfel 

arbitrat 
Vatrici 

și Gh.

dar felul cum au 
(Galați), Paul 

Carasiniu (Deva)

cit primele două tururi, în cel de al 
treilea avînd echipa descompletată 
ea s-a retras din întreceri.

Au fost înregistrate următoarele re
zultate tehnice interechipe: Vulturul 
Tulcea — Rapid București 8—8; Rul
mentul Brașov — Corvinul Hunedoa
ra 9—7. In turul doi Vulturul Tulcea 
depășindu-se reușește să învingă des
tul 
șov 
nul 
șov
înregistrat două descalificări pentru 
lipsă de combativitate). Vulturul Tul
cea — Corvinul Hunedoara 16 -0.

întrecerile au fost deosebit de di
ficile deoarece s-au disputat în aer 
liber și temperatura înregistrată a 
fost de 39 grade. Organizarea a fost 
excelentă.

de categoric pe Rulmentul Bra- 
12—4. Rapid București — Corvi- 
Hunedoara 9—5. Rulmentul Bra- 
— Rapid București 9—3 ! ! (S-au

Bulancea nu a 
tot timpul.
că cele patru e- 
răsputeri pentru

PAPP ZOLTAN-coresp.

București și Corvinul Hune- 
De altfel, 
constituie buna comportare 
din Tulcea. Ea a avut

surpriza acestei fi- 
a 

în 
în 
I.

^Jstonosport

St. Gheorghe 16 (prin telefon). — 
Cei peste 1.000 de spectatori care au 
asistat la întrecerile finale ale cam
pionatului de calificare, de lupte cla
sice pe echipe, ce s-au disputat pe 
terenul școlii mixte nr. 1 din locali
tate au plecat deziluzionați nu din 
cauza slabului nivel tehnic al întîlni- 
rilor ci 
teptări. 
noastră 
de fapt
Ion Donose 
(Buc.), I.
Șuteu (București) a dus la numeroase 
discuții. Mici delegatul federal și ar
bitrul principal V. 
fost destul de atent

Trebuie să arătăm 
chipe au luptat din
dreptul de a participa în ediția vii
toare a campionatului republican de 
lupte pe echipe. Mai bine pregătite 
echipele Vulturul Tulcea și Rulmen
tul Brașov au reușit să depășească pe 
Rapid 
doara. 
nale o 
echipei
componența sa următorii sportivi 
ordinea categoriilor: I. Barcanu, 
Joean, D. Bacalu, I. Epifan, I. Geam- 
bazu, N. Boscenco, P. Damianov și 
T. Boscenco. Neașteptat de bună a 
fost și comportarea echipei brașo
vene Rulmentul. Din rîndurile ei au 
făcut parte următorii sportivi: E. An
tal, I. Szabo, I. Mânu, T. Oană, I. 
Sudu, I. Bâtrîn, I. Mureșanu și I. 
Vînzoleanu. Echipa Rapid din Bucu
rești deși pornise ca favorită in a- 
ceastă întrecere a trebuit să se mul
țumească cu un modest loc III, per
formanță cu mult sub posibilități. 
Ultima clasată, Corvinul Hunedoara, 
nu a „rezistat" ritmului întrecerii de-

Așa arată o variantă cu 12 rezultate la 
Concursul Pronosport nr. 29 din 16 iulie 
1961:

I. Rapid — Charleroi (pronostic pau
ză)

II, Rapid — Charleroi (pronostic fi
nal)

III. Farul — Aufbau Magdeburg (pro
nostic pauză)
Farul — Aufbau Magdeburg (pro
nostic final)
A.S.M.
I.M.U.

IV.

Rădăuți — Penicilina Iași 
Medgidia — Știința Galați 
Sinaia — Dinamo Craiova 
roșie Buc. — Muscelul

v.
vi.

VII. Carpafi
VIII. Flacăra

l.M.S. C. Lung
JX. Soda Ocna Mureș — Voinja Satu 

Mare
X. I.R.A, Tg. Mureș — Metrom Bra

șov
XI. Egyetertes — Budapesta Elore 

XII. E.V.T.K. — Szekesfehervar

X

1

1

x

2
X

1

1

1

1
1
x

La acest concurs au fost depuse aproxi
mativ ÎOy.tXM variante.

T

..(lipii Sportul popular**

0 reușită repetiție înaintea „internaționalelor
PENTHȚLON^^^i

T

I

ma

Călduna toridă nu i-a „înspăimân
tat" pe amatorii reuniunilor cicliste 
de pistă care, sîmbătă după-a
miază și-au luat obișnuitele locuri 
în tribunele velodromului Dinamo, 
pentru a asista la întrecerile compe
tiției dotată cu trofeul „Cupa Spor
tul popular". Și-au disputat întîie- 
tatea membrii lotului republican și o 
serie de pistarzi de la cluburile 
C.C.A., Victoria, Voința și Dinamo. 
Confruntările au fost viu disputate 
și au constituit o reușită repetiție 
în vederea „internaționalelor", repe
tiție ce a avut darul să ajute co
lectivul de antrenori să facă ultimele 
retușări echipei care ne va repre
zenta vineri, sîmbătă și duminică 
în întrecerile cu sportivii din U.R.S.S., 
R.D.G., Italia, R.P.B. și 
Și acum, pe scurt, filmul 
a treia ediții a „< 
popular".

Programul a început cu 
probă de 1.000 m cu start de pe loc. 
.Chiar dacă concurau cei doi „ași" 
ai probei I. Ioniță și V. Oprea (amîin- 
doi bolnavi) credem că nu ar fi pus 
sub semnul întrebării victoria dinamo- 
vistului Eugen Bărbulescu care nu
mai după o săptămînă a reușit să-și 
îmbunătățească recordul personal cu 
o zecime 
nomet rat

alte țări, 
celei de 

.Cupei Sportul

clasica

de secundă. El a fost cro- 
cu 1:13,9 fii nd urmat în

criteriul jmriior
Criteriul juniorilor a continuat sim- 

bătă după-amiază pe șoseaua Bucu
rești—Găești, cu disputarea etapei 
cc.n traci onometru — individual — pe 
distanța de 30 km. învingătorul, St. 
Padiu (Petrolul Ploiești), i a fost cro
nometrat cu 44:47,0. El a fost urmat 
în clasament de S. Mihălțeanu (Vic
toria) cu 45:02,0. și St. Marcef (I.T.BJ 
cu 45:10,0.

Etapa a IV-a și ultima, desfășurată 
duminică pe șoseaua București—Plo
iești (100 de km.), a fost extrem de 

.monotonă. La demaraj a ciștigat plo
ieșteanul A. Rusu cu timpul de 2 h 

sifiO125.0, -Pe .locurile următoare s-au 
i

clasat: S. Mihălțeanu A
cu

. (Victoria) și
Drăgan (Voința) în același timp 
învingătorul.

Clasament general după patru 
tape: 1. S. Mihălțeanu (Victoria) 
00:36,0; 2. D. Paraschiv (Victoria) 
01:38,0; 3. A. Rusu (Petrolul Ploiești) 
7h 01:58,0; 4. A. Ciocan (Petrolul 
iești) 7 h 02:43,0 ; 5. St. Padiu 
trolul Ploiești) 7 h 02:55,0.

Clasamentul sprinterilor: 
kely (Voința Cluj) 19 pct.; 
dar (Voința Cluj) 9 pct.; 3. 
țeanu (Victoria) 6 pct

e-
7 h
7h

Plo- 
(Pe-

1.
2. 
S.

Sze- 
Ka-

I. 
A.
Mihăl-

P. TANASESCU-tcore&p.

clasament de D. Stan (C.C.A.) 
și M. Voinescu (Din.) 1:16,4. 
și recalificările la viteză au scos la 
iveală calitățile tînărului pistard Dan 
Penescu (Din.). El a eliminat o 
serie de adversari cu state mai în
delungate la această probă reușind 
să se califice în semifinală unde a 
fost depășit de experimentatul C. 
Voicu. Cealaltă semifinală a dat cîș- 
tig de cauză dina-movistului P. Ta- 
che, care a realizat cel mai bun 
timp al zilei: 12,3 sec. Nici de data 
aceasta C. Voicu n-a .putut scăpa 
în finală de P. Tache care îl urmă
rea ca o umbră. Ambele manșe i-au 
revenit dinamovistului.
1. P. Tache (Din.), 
(C.C.A.), 3. D. Stan 
D. Penescu (Din.).

Atractivă a fost și 
mărire echipe care 
mațiile lotului republican, C.C.A. și 
Dinamo. Cu toate că prima echipă 
a lotului R.P.R. formată din.I. Va- 
sile, D. Rotaru, E. Bărbulescu și 
M. Voinescu a cîștigat întrecerea, 
ea a realizat un timp sub așteptări: 
5:00,2 (acești alergători au „mers", 
în campionatul Capitalei sub 5 mi
nute). Pe celelalte locuri s-au cla
sat echipa a doua a lotului R.P.R., 
C.C.A. și Dinamo.

Semiifondul nu s-a dezmințit. Cei 
30 de alergători care eu pornit să-și 
dispute întîietatea de-a lungul celor 
100 ture (cu 34 de sprinturi) ne-ru 
oferit un spectacol pasionant. După 
cîteva ture evadează D. Rotaru, 
condet de C. Baciu. Aceștia ÎȘi 
part cîteva sprinturi după car 
țiunile plutonului conduse de 
Calcișcă anihilează evadarea

Nici nu s-au liniștit bine spiritele 
și un tînăr inimos A. Hîrju (C.C.A.) 
se desprinde și în urmărirea lui por
nesc doi colegi de club N- Nicu
lescu și Gh. L'eagoe. Ei vor pedala 
împreună 25 de ture cînd un grup 
format din V. Dobrescu, 
M. Bardan, D.
dache îi ajung 
plutonul luînd 
Iotrdache însă rămîne le circa 30 ni

1:14.6 
Seriile

Clasament :
2. C. Voicu 

(C.C.A.), 4.

proba de ur- 
a reunit for-

D. Rotaru, 
Penescu și V. lor- 
și împreună prind 

un tur av-a-ns. V.

în urma plutonului pentru a încerca 
o acțiune curajoasă El a rămas 
cu scopul de a acumula puncte fiind 
singurul care concurează acum pen
tru primul loc la sprinturi. Astfel 
V. Iordache cîștigă 11 sprinturi 
ciuda eforturilor depuse de N. 
culescu, D. Rotaru, M. Bardan și 
alți pretendenți la primul loc, pen
tru a-i anihila acțiunea. La ultimele 
patru sprinturi Iordache pedalează în 
forță- și intră în pluton cu o „zes
tre" de 56 p. Lansat de colegul său 
de club E. Bărbulescu, el mai cîștigă 
două sprinturi în aplauzele entuziaste 
ele spectatorilor, ocupînd astfel fără 
drept de apel primul loc în această 
pasionantă cursă. Clasamentul final:
1. V. IordaiChe (Dinamo) 1. t. 66 p.,
2. N. Niculescu (C.C.A.) 1. t. 50 p„
3. D. Rotaru (C.C.A.) 1. t. 42 p., 4.
A. Hîrju (C.C.A.) 1. t. 36 p., 5. M.
Bardan (C.C.A.) 1. t. 30 p.

Concurs de tir
la poligonal Tunari

în 
Ni-

Ieri la poligonul Tunari, s-a des
fășurat un concurs de tir rezervat 
pentatloniștilor fruntași din Bucu
rești. In afară de specialiștii acestei 
discipline, la întrecere au mai luat 
parte și o serie de trăgători de pis
tol viteză. Iată rezultatele tehnice în 
cele două manșe care au compus pro
ba de tir : 1. Dumitriu (C.C.A.) 193— 
199 ; 2. Croitoru (Știința) 189—172; 3. 
Țintea (C.C.A.) 188—188 ; 4. Marinescu 
(C.C.A.) 188-158 ; 5. Lichiardopol
(C.C.A.) 187-171 ; 6. Ciobanu (C.C.A.) 
186-193 ; 7. Ciulu (C.C.A.) 173-169 ; 
8. Tomiuc (C.C.A.) 171-179

TR IOANIȚESCU

Moment din desfășurarea cursei de semifond
Foto : 11. JNandi

- e. e.



Satisfacție în „Giuieștî"
tap'd a învins cu 4-0 (0-0) pe O. C. Charleroi, după un meci splendid

N-a fost de loc un „joc de vacan- 
“ meciul de ieri, de pe Giulești, 
intre Rapid și echipa belgiană O. C. 
harleroi. In miez de iulie, pe o căl- 
ură toridă, cele două formații au 
iptat cu toată pasiunea, Rapid pen- 
u a obține victoria, oaspeții pen- 

■u a incheia întîlnirea la un scor 
t mai strîns. Nici un moment n-am 
vut impresia că asistăm la o par- 
da amicală, ci la un joc cu „miză" 
lare, captivant aproape tot timpul, 
lin de faze frumoase.
Meciul a plăcut foarte mult celor 

2.000 de spectatori, deși el s-a re
us în ultimă instanță la un duel 
itre înaintarea bucureștenilor și a- 
ărarea fermă ,a celor de la Char- 
iroi. Dar, această luptă continuă a 
nut încordată asistența, care a 
șteptat cu emoție și înfrigurare 
lipa cînd excelentul portar al bel- 
ienilor, Gerard, hărțuit mereu de 
uturile atacanțilar feroviari, se va 
.a în sfîrșit bătut. Acest moment nu 
-a produs în repriza I, deși Rapid 

dominat adesea insistent, iar în 
’in. 23. cînd I. lonescu a trecut 

dribling prin întreaga apărare a 
■crgienilor și în min. 34. cînd lovi- 
ura sa de cap a fost cu greu res
pinsă în corner, nimic nu mai părea 
ă poate sa salveze poarta oaspeți- 
or ca să nu mai vorbim de „bara" 
ui Neacșu din min, 36. La rîndul 
or, belgienii, au contraatacat spec- 
aculos, ' dovedind un bun control al 
jalonului și avînd în interul dreap- 
a, Piters, u>n înaintaș de clasă, pă- 
runzâtor, cu un dribling fin, deru- 
ant. A existat însă o evidentă dife- 
ență între viteza cu care acționau 
ucatorii Rapidului, -ieri într-o vervă 
nepuizabi.lă, și ritmul lent pe care 
1 păstrau cei de la Charleroi, pen- 
.ru a-și economisi forțele.

in repriza a Il-a, Rapid, care 
ăcuse schimbări inspirate în linia 
ie atac (au ieșit Georgescu și Văca- 
-u și au intrat, dind un randament 
mult mai mare, Leahevici și C. lo- 
lescu), imprimă jocului o alură și 
mai susținută, deschizîndu-și astfel 
irumul spre victorie. Suporterii Ra
pidului au fost scutiți, de data a- 
ceasta, de emoții, pentru că imediat 
lupă reluare, în min. 47, I. Ionescu,

FARUL LA EGALITATE CU AUFBAU MAGDEBURG: 2-2 (2-1)
CONSTANȚA 16 (prin telefon).— 

Cu largul concurs al portarului Ca
taramă care a primit două goluri 
perfect parabile echipa de fotbal 
Aufbau Magdeburg (R. D. Germană) 
a „scos" în fața Farului, un rezul
tat de egalitate: 2—2 (2—1). La 
drept vorbind, constănțen-ii trebuiau 
să cîștige această întîlnire. Ei au 
fost mai buni, au avut o pregătire 
superioară (mai ales Vasilescu, Mo- 
roianu, Buzeă și Olaru). Farul a 
dominat net, creîndu-și prin jocul 
în continuă mișcare al atacanților 
ei, multe ocazii de gol. Păcat însă 
că linia de fund a fost ușor depășită 
de înaintașii adverși.

Aufbau s-a dovedit a fi o forma
ție sobră. Echipa cuprinde mulți ju
cători cu o bună pregătire tehnică 
(Walther, Kubisch, Eckhardt), cu o 
constituție atletică.

Cele patru goluri a-u fost înscrise, 
în ordine de Olarii (min. 3) în ur-

Rapid (tineret) și Selecționata feroviară cehoslovacă 
au terminat Ia egalitate: 1-1 (1-0)

După cum începuseră jocul, se pă
rea că fotbaliștii cehoslovaci vor cîș- 
tiga meciul cu echipa de tineret a 
Rapidului, desfășurat simbătă după 
amiază pe stadionul din Giulești. 
Primele minute le-au aparținut și 
chiar în minutul doi, ca urmare a 
unor atacuri bine construite ei obțin 
un corner rămas însă fără rezultat. 
In min. 6, la un contraatac Ion C. 
Ion, în poziție favorabilă ratează de 
la 10 m. De aici încolo tinerii fotba
liști de la Rapid reușesc să echili
breze jocul și chiar să domine uneori, 
mai ales spre sfirșitul partidei, ratând 
în final o victorie pe care ar fi me
ritat-o dacă ne gindim la ocaziile de 
gol avute. Aceasta pe lingă faptul câ 
oaspeții, conduși cu 1—0 prin golul 
marcat de C. Ionescu in min. 43, n-au 
reușit să egaleze decît printr-un... 
autogol al lui Dan Coe. In min. 58 la 
un atac al jucătorilor cehoslovaci, 
Serfozo șutează puternic de la dis
tanță dar imprecis. Și cînd toți se

JOCURI INTERNAȚIONALE

Au e gol ! Gerard, portarul echipei 
prima repriză, să oprească deschiderea 

reluând mingea respinsă de Gerard 
la o lovitura liberă bine executată 
de Ozon, a trimis-o cu sete în fun
dul plasei. Tot I. Ionescu poate în
scrie în min. 64, cînd i-a venit di
rect în picior balonul șutat în bară 
de Leahevici, dar... fotbalul are „mi
nunile" lui: de la 3 metri a șutat 
alături de poarta în care lui Gerard 
i se făcuse inima cit un purice. Pu
tin mai tîrziu însă, dintr-un unghi 
oarecum dificil, I. Ionescu își răs
cumpără greșeala, înscriind remar
cabil. Rapid joacă apoi din ce în ce 
mai bine, marcând încă două puncte 
prin Leahevici și Maori și obținînd 
astfel o splendidă victorie care i-a 
făcut desigur pe inimoșii săi supor
teri să uite necazurile, mai mari 
sau mai mici, pe care li le-au făcut 
alteori...

Arbitrul C. Nițescu (Sibiu) a con
dus corect și competent următoa
rele formații : 

ma unei centrări a lui Vasilescu, 
Walther (min. 21) oare l-a depășit 
pe Dane iu și a marcat nestînjenit, 
Moroianu (min. 33), duipă ce s-a 
strecurat prim întreaga apărare ad
versă și Eckhardt (mim. 64), got în
scris ou concursul portarului Cata
ramă.

Sînt de menționat două mari oca
zii ale Farului (Vasilescu-mm. 46 și 
Ciosescu-min. 85) ratate de puțin, 
din apropierea porții.

Arbitrul Mitei Popa (București) 
a condus bine următoarele formații: 
FARUL: Cataramă (Ghibănescu)- 
Straton, Danciu, Buzea-Muni (Stan- 
cu), Bibere-Moroianu, Olaru, Datou 
(Ciosescu), Vasilescu, Mănescu. 
AUFBAU : Blockwidz-Kubisch, Rei- 
dock, Ropke-Băhne, Hirschmann- 
Stbcher, Wiedemann, Walther, Ec
khardt, Hilbert.

L. BRUCKNER-coresp.

așteptau ca mingea să iasă afară a 
apărut (deși nu mai era cazul) un pi
cior al stoperului bucureștenilor, de 
care balonul a deviat în poartă, prin- 
zîndu-1 pe Ojoc pe picior greșit: 1—1. 
Cu acest scor a luat sfîrșit un meci 
destul de bun ca valoare, în ciuda 
căldurii sufocante, și bogat în ocazii 
de goi, ratate însă de fiecare dată.

Arbitrul Al. Costeonu-Bueureștl, a- 
jutat la tușă de S. Anghelov și B. 
Peev (R. P. Bulgaria), a condus sa
tisfăcător formațiile:

RAPID TINERET: Ojoc - Teciu, 
DAN COE, MIHAI-Anton (GHER
GHINA), Cimpoca — C. Ionescu 
(SĂNDULESCU), Ion. C. Ion (I. Dinu), 
CHIRU, C. Dinu, Codreanu.

SELECȚIONATA FEROVIARA CE
HOSLOVACA: Magyar — Boudik
(Schrefer), HRNECEK, Jonek UR
BAN, Kara (Copek) — SNIR, Hobar. 
Polgar, Lukaci, SERFOZO (Kara).

I 
C. ALEXE 

Charletoi, a reușit, o dală în plus, in 
scorului, respingînd în corner

Foto : T. Roibu
RAPID : Dungu — G.reavu. MO- 

TROC, MACRI — Neacșu, KOSZKA
— Copil, OZON, I. IONESCU (LE
AHEVICI), Georgescu (I. IONES- 
CU), Văcaru (C. IONESCU).

CHARLEROI : GERARD - Van 
Laer, Delanghe — Maertens (Geni- 
cot). SILVAGNI, Betti (Maertens)
— BAS, PITERS. Coppens, Deb.acq, 
Lepere.

JACK BERARIU

Rapid picata azi 
în R. P. Bulgaria
In cursul dimineții de astăzi pleacă

— cu trenul — în li. P. Bulgaria echipa 
de fotbal a Rapidului, pentru a parti
cipa la turneul final al campionatului 
internațional feroviar. Cum se știe, în 
semifinale, miercuri la Vama, selecțio
nata feroviară a R. P. liomîne, alcătuită 
din jucătorii Rapidului, va întîlni repre
zentativa feroviară a U.R.S.S. In ve
derea acestui important meci, fac depla
sarea următorii fotbaliști : Dungu, To
dor, Mo troc, Grcavu, Macri, Neacșu, 
Koszka, Bodo, Langa, Copil, Ozon, I. 
Ionescu, Georgescu, Văcaru, C. Ionescu, 
Ion C. Ion. Antrenori : I. Mihăilescu și 
Șt. Pilote.

BOXERII ROMÎNI AU
(Urmare din pag. 1)

petate ale lui Gostarelos. Dar iată 
că um croșeu de dreapta la plex tri
mis de boxerul romin a constituit 
semnalul atacurilor pe care acesta 
avea să le întreprindă de aci îna
inte. Asistăm l,a îndelungi schimburi 
comp la corp iar în repriza a doua 
(min. 2), la un clasic croșeu de 
dreapta la figură expediat de Mîn- 
dreanu, lovitură care l-a aruncat la 
podea pe Costarelos. Arbitrul Tar- 
pov (Sofia) însă nu a numărat. Cos
tarelos reia cu ambiție lupta depu- 
nînd mari eforturi pentru a întoarce 
meciul în favoarea sa. N-a reușit 
însă, și aceasta ,i-au confirmat-o cei 3 
judecători (Evanghelidis, Yargan și 
Popescu) care au acordat în unani
mitate victoria boxerului romin.

Va reuși Pătrașcu să treacă și de 
ultimul „hop" (....hopul" fiind, de
data aceasta, experimentatul boxer 
turc Orhan Tuș) pentru a cîștiga 
titlul ? Iată întrebări care frămîntau 
pe spectatori atunci cînd arbitrul 
Karaiannis (Atena) i-a chemat la 
mijlocul ringului pe cei doi boxeri. 
In prima repriză speranțele într-o 
victorie a lui Pătrașcu păreau că se 
spulberă. Orhan își deruta adversa
rul prin excelente eschive, puncta 
■mult cu croșee upercutate la corp 
și, în general, boxa calm, încrezător. 
Dar iată că abia a bătut gongul re
prizei a doua și Orhan a început

în turneul de calificare 
pentru categoria B

Simbătă și duminică au continuat par fidele turneului de calificare pentru 
categoria B. Iată rezultatele etapei a II I-a:

Grupa I (Rm. Vîicea)

Duminică am asistat la un joc mo
dest în deschidere și la un meci „ve
detă" care a entuziasmat pur și sim
plu pe cei aproape 4500 de specta
tori. Intr-adevăr partida între 
I.M.U.M. Medgidia și Știința Galați 
a dovedit că acestea sînt de departe 
cele mai bune formații din grupa.

PENICILINA IAȘI — A.S.M. RĂ
DĂUȚI 2-1 (0-0). Datorită căldurii ex
cesive, în prima parte a meciului s-a 
jucat foarte lent, cu multe pase gre
șite. In această perioadă A.S.M. a 
ratat multe ocazii prin R. Chirilă, 
Lavric și Mihaiuc. In repriza secun
dă scorul a fost deschis în min. 61 
de Tudose (Rădăuți) la o greșeală 
a lui Buimistriuc. Penicilina a ega
lat în min. 75 prin golul lui I. Chi
rilă și a înscris golul victoriei prin 
Epure (min. 80).

I.M.U.M. MEDGIDIA — ȘTIINȚA 
GALAȚI 0-0. Un meci de bună factu
ră tehnică, cu acțiuni spectaculoase 
la ambele porți. Cele două formații 
au practicat un joc legat, cu pase 
precise. In prima repriză _ a atacat 
mai mult echipa din Medgidia. Știin
ța a răspuns prin contraatacuri pe
riculoase. In această peri cadă am 
notat ratările lui Călin, Lefter și O- 
țelea de la I.M.U.M In repriza se
cundă aspectul jocului a fost ace
lași, cu diferența că ambele formații 
au avut multe ocazii de goi.

DRAGOMIR ROȘIANU, coresp.

Grupa a ll-a (Sibiu)
Cea de a III-a etapă s-a desfășurat 

în mijlocul unui interes general.
C.F.R ARAD - DUNĂREA GIUR

GIU 4-0 (2-0). Rezultatul pare sur
prinzător în ceea ce privește propor
țiile scorului. Ținînd seama însă de 
desfășurarea jocului diferența de go
luri putea fi și mai mare în favoa
rea feroviarilor. în repriza I, atacul 
arădan se comportă foarte bine și 
deschide scorul prin Vlad (min. 14), 
după ce multe alte șuturi ale atacan
ților ceferiști fuseseră prinse de porta
rul giurgiuvean Manole sau ocoliseră 
poarta. Dunărea atacă dar fără re
zultat datorită îngrămădirii jocului pe 
centrul terenului, adică acolo unde 
apărarea arădană era de netrecut. în 
min. 25 Merla (C.F.R.) șutează prin 
surprindere de la 40 m și majorează 
scorul: 2—0. La reluare C.F.R. înscrie 
din nou prin Merla (min. 65), dintr-o 
lovitură liberă tot de la 40 m, iar 
în min. 77 Vlad pecetluiește scorul 
final reluînd direct în plasă o minge 
centrată de Buroș : 4—0.

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI - 
MUSCELUL I.M.S. CÎMPULUNG 5-2 
(2—1). Flacăra roșie a acționat mai 
hotărît și comblnînd mai bine în 
atac, a obținut o victorie meritată. 
Cu toate că echipa din Cîmpulung a 

CUCERIT „CUPA ORAȘELOR BALCANICE**
să dea semne vizibile de nervozitate. 
Explicați® ? Tînărul său adversar a- 
bandonase pasivitatea și trecuse la 
atac, blocînd, în același timp, cu pre
cizie toate loviturile lui Orhan. Două 
drepte dare ale lui Pătrașcu îl je
nează și mai mult pe Orhan, accen- 
tuîndu-i nervozitatea. Acțiunile bo
xerului turc își pierd treptat din 
claritate, ele redueîndu-se la obstruc
ții peste obstrucții. Pătrașcu por
nește decis la atac în ultimul rund 
d.ar nu poate face nimic deoarece „e 
ținut" mereu de Orhan. Firește, de
cizia a fost în favoarea lui Florea 
Pătrașcu.

După o repriză în care Dinu și-a 
plimbat adversarul (Pilicev-Sofia) 
printre corzile ringului, în repriza a 
dona am fost martorii unui moment 
neplăcut, oare ne-a privat în mod 
sigur de u.n titlu la categoria semi- 
ușoa.ră. La o acțiune ofensivă, Dinu 
a trimis o lovitură la stomac, care 
după părerea arbitrului bulgar Gheor- 
ghiev a fost neregulamentară (sub 
centură). Pilicev s-a ridicat imediat 
de la podea dar s-a râsgîndit, pre
ferind să obțină o victorie sigură 
prin descalificarea adversarului de
cât una puțin probabilă dacă ar fi 
continuat lupta. întîlnirea dintre 
Baciu și Yalcinkaya (Istanbul) nu 
s-a ridicat decît rareori la un nivel 
acceptabil, datorită boxului confuz 
practicat de ambii sportivi. Mai de

fost lipsită de sportul a trei titulari 
suspendați din etapa de joi, a fost 
totuși un adversar periculos pentru 
bucureșteni. Cele 7 goluri au fost 
realizate de Marin Apostol (min. 16), 
dintr-o lovitură liberă de la 16 m 
și min. 76 (din 11 m), Dumitrescu 
(min. 28), Florescu (min. 73), Suzevici 
(min. 85), respectiv Cargol (min. 32), 
Libardi (min. 72).

CARPAȚI ’ SINAIA - DINAMO 
CRAIOVA 2—1 (0—0). După o repriză 
albă, în care au fost ratate nume
roase ocazii, în repriza a Il-a, în 
min. 72, Carpați deschide scorul prin 
Teacă și tot prin el îl majorează 
la 2—0 zece minute mai tîrziu. Dinamo 
contraatacă și reduce diferența prin 
Vasi cu 3 minute înainte de fluierul 
final.

Il.IE IONESCU și M. LUPUȚIU 
coresp,

Grupa a lll-a (Sinaia)
Cele trei jocuri disputate simbătă 

și duminică în localitate s-au ridicat 
la un bun nivel tehnic, oferind spec
tatorilor numeroase faze frumoase de 
fotbal.

CRIȘUL ORADEA - MINERUL 
DEVA 1—1 (1—0). Partida disputată- 
simbătă a plăcut în special datorită 
dîrzeniei cu care s-au întrecut jucă
torii celor două formații. Rezultatul 
de egalitate oglindește situația de pe 
teren (raport de cornere 4—4), meciul 
însă ar fi cîștigat în spectaculozitate 
dacă unii jucători nu ar fi depășit 
uneori limitele jocului bărbătesc. Au 
Înscris: Stănilă (min. 31) — autogol — 
pentru Crișul și Enderle (min. 78) pen
tru Minerul.

I.R.A. TG. MUREȘ - METROM 
BRAȘOV 3—1 (1—0). Primul meci de 
duminică soldat cu o nouă vic
torie a formației I.R.A. Mai tehnică, 
mai bine pregătită, echipa din Tg. 
Mureș a dominat majoritatea timpului 
cîștigînd pe merit. METROM-ul s-a 
mișcat greoi pe teren și s-a dovedit 
deficitară la capitolul pregătire fizică. 
Golurile au fost înscrise de Asztaloș' 
(min. 43), Szasz (min. 64) și Anderson 
(min. 85) pentru I.R.A., Bălăianu (min. 
77) pentru METROM.

SODA OCNA MUREȘ - VOINȚA 
SATU MARE 4-1 (2-1). Jocul vedetă 
a satisfăcut din plin exigențele celor 
peste 4000 de spectatori. Formația în
vingătoare a prestat un joc tehnic, in 
viteză, cu deschideri pe aripi și multe 
șuturi la poartă. Voința a luptat cu 
multă abiție, dar n-a avut omogenitate. 
Au înscris: Ivanovici (min. 3 și 70), 
Vancea (min. 13) din 11 m, Metea 
(min. 65) pentru Soda, Vodaș (min. 
20) pentru Voința. S-au remarcat Po
darii și Spaniol de la Soda, Mihalca 
și Vodaș de la Voința.

V. ZBARCEA, coresp.

cis în repriza a treia, Yalcinkaya a 
obținut decizia. Mikail (Atena) a 
realizat o victorie clară în meciul cu 
Paev (Sofia). Lupta dintre Stoenes- 
cu și Alipiev (Sofia) a luat sfîrșit 
în repriza secundă, cînd boxerul bul
gar a fost abandonat de arbitru. Lo
vituri dure s-au schimbat în partida 
dintre Deca și Mianolov (Sofia). Re
prezentantul nostru a dominat majo
ritatea timpului, cîștigînd astfel în
tîlnirea. O sarcină mai grea a avut 
însă semigreul Ivan în meciul cu 
Pandov (Sofia), un pugilist mult 
mai înalt, posesor al unui stil de 
box clar și eficace. Pandov a cîști
gat la puncte. In sfîrșit, în ultimul 
meci al galei, Ilie Alexandru a rea
lizat sîmbătă seara ceea ce puțini 
se așteptau : o victorie categorică, 
prin abandon, în ultima repriză în 
fața masivului Polikandriotis! Aver
tismentul primit de boxerul nostru 
în prima repriză pentru țineri, în loc 
să-1 descurajeze, i-a' dat parcă aripi. 
In rundul doi, Ilie a plasat precis 
o dreaptă la figură care l-a trimis 
la podea pe bbxerul grec. După ce 
a fost numărat, acesta a recepționat 
în continuare lovituri puternice, care 
l-au menținut pînă la abandonare în 
situația de groggy. In cele din ur
mă, arbitrul turc Yargan a oprit me
ciul, consfințind victori® prin aban
don a lui Ilie Alexandru, victorie pe 
deplin meritată.



VoleibalișfH feroviari an Învins din non pe f. S. K. A.
(Urmare din pag. 1)

cui lor de înaltă valoare, care n-a 
înșelat așteptările. S-au întrecut două 
echipe de adevărați maeștri !

La început, Rapid a luat inițiativa 
și a ajuns să conducă foerte repede 
cu 4—0. împreună cu jucătorii oas
peți a luat „inițiativa" și un grup 
de turiști feroviari romîni, care au 
venit să-și vadă la lucru echipa 
favorită. Ei au format un cor puter
nic strigînd aproape fără întrerupere 
„Haide, haide R.P.R. !“. S-pectatorii 
sovietici n-au găsit antidotul cel mai 
bun. astfel că de multe ori eu am 
crezut că nu mă aflu la Moscova, 
ci undeva îp tribunele Sălii Floreasca !

Jocul continuă excepțional de îndîr- 
jit. Sovieticii egalează și, după o 
serie de servicii puternice expediale 
de Mondzelevski, iau pentru prima 
dată conducerea, cu 9—8. Ântre-

norul Petrescu cere timp de odihnă. 
Bucureșfenii ascultă sfaturile lui și... 
12—10 pentru ei. Tensiunea jocului 
crește: 13—13, 13—14, 14—14, 15—15. 
Este rîndul moscoviților să ceară 
întrerupere de joc, dar Rapid se a- 
rată superior, cîștigtad setul 

17—15.
Pe cel de al doilea, romînii 

încep prea liniștit și, după cum 
s-a părut nouă, prea siguri pe vic
torie. Ca urmare, t ' ' . ' .
sifi: '. .
aut ale feroviarilor.
plecate ca din tun din mîna lui 
Cesnokov sau Mondzelevski și Ri- 
pid pierde setul cu 9—15. In ur
mătorul, campionii R.P. Romîne ptr 
să se fi regăsit și, practicînd un joc 
bun, conduc după primele mingi cu 
5—1. Dar din nou greșeli, din nou 
neatenție: 6—7 și... 8—15 1

Caracterul meciului, mai puțin

îl
ni

au fost... pedep-
1—7. Apoi, cîteva servicii în 

cîteva mingii

(Urmare din pag. 1)

meciurile echipei 
toii, de citul au

aici, sini nelipsit de la 
giuleștene Ii știu pe 
intrat pentru prima dală pe porțile clu
bului. Fotbaliștii noștri vor fi mîndri 
de colegii lor voleibaliști. Ah, dacă am 
avea un trăgător la poartă ca... Horațiu 
sau Pavel, un apărător ca Drăgan, un 
jucător subtil ca Plocon, un organizator 
de ioc ca Fierarii, ne-am bate pentru 
primul loc în campionat...".

Dar iată că visele veșnic tînărului 
...nea l’ănică an fost întrerupte de apa
riția argintiului ÎL—18 al Aeroflotului. 
Și peste cîteva clipe vedem impunătoa
rea cupă a victoriei străluciml în mîinile 
lui Horațiu Nicolau.

Ii înlîmpină și-i felicită pe învinuă- 
tori tovarășii Emil Ghibu, vicepreședinte 
al U.C.F.S., Gh. Turbuțiu. vicepreședinte 
al F R. l'olei, I. Săceanu. secretar ge
neral al F. R. Polei etc. Apoi, strînge- 
rilc de mînă. îmbrățișările. ploaia de 
flori, fac dificilă munca fotoreporteri
lor...

Am avut ambiția să 
va cuvinte antrenorului 
care și-a condus echipa spre ’ 
atîta pricepere și destoinicie, 
în primul rînd pentru că pînă 
sese tare sglrcit în aprecieri 
sticuri : ,.A fost o întîlnire mai 
cit ne-am așteptat. Sovieticii au desfă
șurat. mai cu seamă în seturile 11 și 
III — atunci cînd nouă nu ne-an mers 
nici serviciile și nici pasele ■—• un joc 
surprinzător de combi nativ în atac. Fa- 
sahov, în special, susținut de Burobin 
și Cesnokov, ne-au dat din nou multa 
emoții. Dar hotărîrea cu caro, i-am vă
zut pe băieți începînd seturile următoare, 
admirabila lor concentrare, m-au încre-

smulffrm cîte- 
Gh Petrescu 

victorie cu 
De la el 

i acum tu
și prono- 
grea de-

dințat că nu putem pierde.
—■ ...Ați putea să ne evidențiați pe 

cineva ?
— Dacă la prima vedere Plocon, Dra

gan, Pavel sau Fierarii au adunat punc
te mai multe, tot alît de utili au fost si 
Nicolau, Grigorovici, Timirgazin și Ră- 
ducanu, a încheiat Gh. Petrescu, de 
data asta după cum se vede, mai puțin 
laconic.

Intr-un scurt „raid“ am... aterizat la 
Nicolas Rădiicanu, decanul de stagiu, 
nu de vîrstă (pentiu că acesla este Plo
con) al formației feroviare : „Ce să vă 
spun ? In ultimul timp am trăit cu toții 
numai cu gîndul la această victorie care 
in sala Ț.S.K.A. plutea parcă in aer.

Iată-1 și pe Radu Costinescu care nu 
poate fi trecut așa de ușor cu vederea 
la oei aproape... 2 metri ai săi. Radu 
este mezinul formației (n-a împlinit 19 
ani), fapt pentru care n-a părăsit încă 
banca rezervelor, nefiind îndeajuns de 
„copt* pentru partidele internaționale: 
„Am trăit intens fiecare schimb de min
gi care ne apropia sau ne îndepărta de 
cupă. îmi creștea inima cînd vedeam, 
către sfîrșitul meciului, că băieții luptă 
cu atîta suflet. Era imposibil să nu în
vingem. Și eram mîndru că fac parte 
din această echipă de la care am învățat 
atîtea...'.

...Da, cel mai tînăr voleibalist al Ra
pidului a avut prilejul să urmeze un 
adevărat curs „academic* de volei, unde 
au predat tovarășii săi de echipă, ade- 
vărați maeștri, cei care au triumfat în 
această competiție de anvergură.

Strălucitoarea cupă de cristal se află, 
acum Ia București. în „paza” unei echi
pe vrednice. Iui anul ea trebuie apărată 
cu aceeași ardoare cu care a fost cuce
rită. Sîntem convinși că așa va fi !

spectaculos în seturile II și III se 
schimbă o dată cu începerea celui 
de-al patrulea. Romînii au reintrat 
pe teren cu dorința fermă de a ciș- 
tigia. Ei conduc cu 2—0 și 4—1 (re- 
mareîndu-se „bombele" lui Drăgan), 
dar tabela de marcaj indică din nou 
egalitate: 4—4. Este momentul psiho
logic al partidei, pe care sportivii fe
roviari îl trec cu bine. Ei nu slă
besc alura și conduc la diferență : 
9—4. Atenția spectatorilor sovietici 
este atrasă de măiestria cu care con
struiește atacurile 
Fieraru de 
Plocon și 
setul cu
2— 2. Cine

Arbitrul 
cere cele două echipe. Tensiunea 
ajuns la maximum. .............. ..
vietici și romîni se comportă exce
lent, smulgînd spectatorilor aplauze 
entuziaste. „Galeriile" își fac datoria. 
Foarte mult „lucrează" suporterii ro
mîni. In afară de „Haide R P.R.“, ei 
introduc chemările de rezervă: „Luptă, 
luptă C.F.R. !“ Intre ei îl văd pe... 
dirijor. E un tînăr pe care l-am cu
noscut după meci. II cheamă " 
Dragomirescu și e proiectant 
I.P.C.M.C., în București. Fără 
doială.. victoria Rapidului se 
rește și acestor simpatizanți care ?u 
străbătut mii de kilometri pînă la 
Moscova ce să-și încurajeze echipa 
favorită, care i-au purtat pe brațe la 
sfîrșitul meciului pe învingători, 
care au plîns de bucurie atunci cînd 
căpitanului formației Rapid Bucu
rești, Horațiu Nicolau, i-a fost în- 
mînată frumoasa cupă de cristal pe 
care o primesc cîștigătorii „Cupei 
Campionilor Europeni" la volei mas
culin.

Dar să revenim la meci. Despre 
marea bătălie de pe teren, vorbește 
scorul: 6—6, 9—9, 10—10. După a- 
ceasta, încet dar sigur, Rapid începe 
să cîștige puncte în șir: 11—10, 12— 
10. La 13—10, spectatorii au înțeles 
că Ț.S.K.A. este pe punctul de a 
pierde cupa. Apoi 14—10 și, cu o lo
vitură de maestru, Nicolau „sem
nează" finalul: 15—10, și cu aceasta
3— 2 pentru Rapid, care, astfel în
vinge și în finala de la Moscova.

Are loc festivitatea de înmînare a 
„Cupei Campionilor Europeni", echi
pei Rapid București, cîștigătoarea ce
lei de a doua ediții a marii competi
ții. Spectatorii îi felicită pe jucătorii 
romîni și partida se încheie în ace
eași atmosferă prietenească în care 
s-a desfășurat.

Arbitrul Kettner (R.S. Cehoslovacă) 
a asigurat jocului o normală des
fășurare. In afara celor arătafi mai 
sus, au mai jucat: Timirgazin, Ră- 
ducanu (Rapid), Șmit, Iakovlev 
(Ț.S.K.A.).

jucătorul romîn 
eficacitatea loviturilor lui 
Pavel. Rapid cucerește 

15—8 și situația devine 
va învinge pînă la urmă ? 
cheamă din nou la între-

e
Voleibaliștii so-

Puiu 
la 

în- 
dato-

Meciul de atletism U.R.S.S.-S.UJI. 
s-a desfășurat sub semnul marilor performanțe
® REZULTATE FINALE : FEMININ, U.R.S.S.-S.U.A. 68-39 ; MAS
CULIN, S.U.A.-U.R.S.S. 124-111 • BRUMEL (U.R.S.S.), BOSTON 
(S.U.A.) SI SCELKANOVA (U.R.S.S.) AU STABILIT RECORDURI 

MONDIALE IN ULTIMA ZI

. „ . . Pe
Lenin" din Mosco-

MOSCOVA 
stadionul ,,V. 
va a început 
lea meci dintre echipele reprezenta
tive de atletism ale U.R.S.S. și S.U.A.

In ciuda timpului foarte călduros, 
prima zi de întrecere a fost marcată 
de cîteva excepționale performanțe, 
înregistrîndit-se trei noi recorduri 
mondiale și două recorduri europene. 
Atleta sovietică Tamara Press a dobo- 
rît recordul lumii la disc cu o a- 
runcare de 57,43 m îmbunătățind cu 
28 de cm propriul său record. Cele
lalte recorduri au fost stabilite în 
probele de ștafetă 4x100 m. La băr
bați echipa S.U.A. a corectat recor
dul mondial cu 4 zecimi de secundă, 
iar cea a U.R.S.S. cu o zecime, re
cordul Europei. In ștafeta feminină 
recordul lumii a fost îmbunătățit 
echipa S.U.A. cu 
cundă.

REZULTATE
BARBAȚI : 100

15 (Agerpres).
I. ’ 

sîmbătă cel de-al trei-

o zecime de

TEHNICF
1.m:

de
se-

...................... Budd
(SUA), 10,3; 2. Drayton (SUA) 10,4;

4. Konovalov
1. Jones 
(URSS) 
13,9; 4. 
m : 1.
Dupree 

(URSS)
4. Bu-

1.

3. Prokorevski 10,5; 
(URSS) 10,6; 110
(SUA) '
13,9; 3. Washington (SUA) 
Cistiakov (URSS) 13,9; 800 
Siebert (SUA) 1:46,8; 2.
(SUA) 1:47,3; 3. Savinkov 
1:47,4 (nou record unional); 
lîșev (URSS) 1:48,2; prăjină: 
Welses (SUA) 4,69 m; 2. Wadsworth 
(SUA) 4,60 m; 3. Krasovskis 
(LIRSS) 4,50 m; 4. Petrenko (URSS) 
4,40 m; greutate: 1. Gubner (SUA) 
18,48 m; 2. Silvester (SUA) 18,43 m; 
3. Lipsnis (URSS) 18,11 m; ‘ ” 
nauskas (URSS) 17,78 m; 
I. Rudenkov (URSS) 66,34 
Bakarinov (URSS) 64,91 m; 
gani (SUA) 57,45 m; 4.
(SUA) 55,80 m; 400 m : 1. Williams 
(SUA) 46,7; 2. Plummer (SUA)
46,9; 3. Rahmanov (URSS) 47,0; 4. 
Arhipciuk (URSS) 47,7; triplu salt: 
1. Kreer (URSS) 16,68 in; 2. Fedo
seev (URSS) 
(SUA) 15,65

20
1 h 
1 h 
h 42:23,6; 4. Zinn (SUA); 
1. Zaharov (URSS) 29:34,4;

13,8 ;

4. Var- 
ciocan : 
m ; 2.
3. Pa-
Backus

16,06 m; 3. 
m; 4.

Sharpe 
Flarki (SUA) 

km marș : 1. Solodov 
38:11,2; 2. Panicikin
39:30,4; 3. Mortlaudi

15,43 m; 
(URSS) 
(URSS) 
(SUA) 1 
10.000 tn:
2 Virkus (URSS) 29:43,0; 3. Guk- 
necli (SUA) . 30:13,8; 4. Kitt (SUA) 
32:47,8; ștafetă 4x100 m: 1. SUA 
(Jones, Budd, Freigheter, Drayton) 
39,1 — record mondial (vechiul re
cord SUA 39,5) ; 2. URSS (Ozolin,

Politiko, Barteniev, Konovalov) 39,4 
— nou record european.

FEMEI: 100 m: 1. Wilma Ru
dolph (SUA) 11,3 (record mondial 
egalat); 2. Itkina (URSS) 11,5; 3. 
Maslovskaia (URSS) 11,6; 4. O’Neal 
(SUA) 12,0; înălțime: 1. Cencik 
(URSS) 1,70 m; 2. Brown (SUA) 
1,65 m; 3. Dolia (URSS) 1,65 m; 4. 
Terry (SUA) 1,50 m; suliță : 1. Ozo- 
lina (URSS) 54,79 m; 2. Gorceakova 
(URSS) 52,20 m; 3. Mendanka (SUA) 
43,6 m; 4. Davenport (SUA) 40,55 
m; disc: 1. Press (URSS) 57,43 m 
(record mondial); 2. Ponomareva 
(URSS) 53,2-1 m; 3. Shephard (SUA) 
45,39 m; 4. MacCartv (SUA) 39.59 
m; ștafeta 4x100 m: 1. SUA (White, 
Pollard, Brown, Rudolph 44,3 — 
record mondial) vechiul record 44.4; 
2. URSS (Krepkina, Maslovskaia, 
Itkina, Scelkanova) 44,5 — _ record 
european (vechiul record Anglia 44,6).

MOSCOVA 16 (Agerpres). TASS 
transmite: „Ploaie de recorduri mon
diale pe stadionul „Lujniki" din Mos
cova", așa caracterizează agențiile in
ternaționale de presă desfășurarea 
meciului atletic U.R.S.S. — S.U.A. care 
a atins un excepțional nivel tehnic

La început s-au afirmat specialist' 
probei de săritură în lungime. Ta
tiana Scelkanova cu o săritură 
6,48 m a îmbunătățit cu 6 cm 
cordul lumii care aparținea pînă 
atletei Klaus din R.D. Germană, 
poi, negrul Ralph Boston, un demn 
urmaș al lui Owens, și-a corectat la 
rîndul său cu

' mondial.
Duelul dintre 

cei doi ași ai , 
înălțime, a pasionat în mod deosebit 
pe cei 70.000 de spectatori. John Tho
mas a fost într-o formă remarcabilă 
și a reușit să țină pasul cu record
manul lumii pînă la înălțimea de 
2,19 m. Atunci peste stadion a în
ceput să plouă ușor. De comun acord 
cei doi protagoniști au cerut ca șta
cheta să fie ridicată direct la 2,24 m. 
înălțime care reprezenta o tentativă 
de record mondial. între timp ploaia 
a încetat. Thomas ratează cele trei 
încercări iar Brumei pe primele două, 

sovietic

de 
re- 

ieri
A-

4 cm propriul record

V. Brumei și Thomas, 
probei de săritură în

probelor 
întîlniri

Selecționata de atletism a R. P. Romine a întrecut reprezentativa R. P. Bulgaria

din ul-

(S.U.A.)
3. Pro-
Dryton

(Urmare din pag. 1)

înconjurată de numeroși ziariști, fo
toreporteri și radioreporteri. Ea a 
declarat următoarele: „M-am simțit 
excelent. După întoarcerea de la Bu
dapesta nu am făcut nici un antre
nament la ștachetă. Vreau să preci
zez că am fost foarte relaxată, cal
mă și că elanul mi-a ieșit în perma
nență cu o precizie de... ceasornic !* 

întrecerile desfășurate în prima zi 
de concurs au fost dominate de re
zultatele realizate de atletele Maria 
Diaconescu-Diți în proba de arunca
rea suliței și de Deiana lorgova, ta
lentata junioară bulgară, la proba 
de săritură în lungime. Reprezentan
ta țării noastre, Maria Diaconescu- 
Dili reușind în cea de a patra arun
care performanța de 56,64 m, a rea
lizat nu numai un nou record al R.P. 
Romîne (vechiul record era de 54,33 
m și aparținea din anul 1960 tot Mă
riei Diaconescu-Diți) ci și cel mai 
bun rezultat mondial al sezonului. 
Demn de subliniat este faptid că în 
cadrul acestui concurs Alaria Dia
conescu-Diți a avut o comportare 
constantă, aruncările sale crescînd 
progresiv pînă la obținerea acestui 
excelent rezultat: 49,05; 51,91; 54,05; 
56,64; 50,62; 49,19

Cît privește pe cea de a doua per
formeră a zilei, este de reținut un 
amănunt interesant : Deiana lorgova 
este încă junioară, ceea ce nu a 
împiedicat-o să realizeze la săritura 
în lungime -frumosul rezultat de 6,12 
m, care constituie un nou record al 
R.P. Bulgaria.
Diaconescu-Diți, 
evoluat constant, 
sărituri de 
6.08.

Discutînd 
comportarea 
vom scoate

peste

L a fel ca _ și Maria 
Deiana 
reușind alte
6 metri : (

lorgova a 
: două 
6,04 și

continuare despre 
noștri

în 
reprezentanților

în evidență faptul că, în 
prima zi de concurs, s-au distins de 
asemenea alergătorii de fond și semi-' 
fond. In cursa de 1.500 m cei doi 
alergători din echipa R.P. Romîne

(Vamoș și Bara-baș) au condus de 
la primii și pînă la ultimii metri, 
păsțrînd tot timpul controlul și ini
țiativa asupra desfășurării probei. A- 
celași lucru s-a petrecut și în cursa 
de 10.000 m unde binecunoscutul 
fondist Gonslanîin Grecescu, secon
dat cu succes de Ovidiu Lu,pu, a im
primat o trenă rapidă, căreia nu 
i-au rezistat mult timp cei doi repre
zentanți aj R.P. Bulgarie, Vucikov și 
Mancev. O formă bună au manifestat 
și cei doi aruncători de disc, Mano- 
iescu și Sălăjan. Primul a condus 
pînă Ia cea de a 5-a aruncare, cînd 
a fost depășii cu puțin de Giurov, 
iar cel de al doilea a realizat cu a- 
cest prilej un valoros record perso
nal : 51,11 m. Și înainte de a vă 
relata rezultatele complete din pri
ma ri vom mai aminti și faptul că 
săritorul în înălțime Gornel Porumb 
a trecut din prima încercare toate 
înălțimile pînă la 2,02 m, ratînd de 
puțin la 2,06 m, cifră care ar fi în
semnat un nou record republican.

Și acum iată rezultatele tehnice 
din prima zi de concurs: BARBAȚI: 
100 m: Bîcivarov (B) 10,6; Kineses 
(R) 10,9; Vălov (B) 11,0; Stama- 
tescu (R) 11,1; 400 m: Dimitrov (B) 
49,1; Nițu (R) 49,4; Antonov (B) 
49,5; Wiesenmayer (R) 50,2; 1.500 
m: Vamoș (R) 3:45,9; Barabaș (R) 
3:46,5; Angelov (B) 3:50,1 — nou 
record al R.P. Bulgaria ; Kostov (B) 
4:02,0; 10.000 m: Grecescu (R)
30:43,6; Lupu (R) 31:14,2; Vucikov 
(B).................. .......... —

gf- :
(R) 
roș
(B) 
Florea
9:29,8 ; lungime : Țonev (B) 7,26 m; 
Dașkov (B) 7,19; Samungi (R) 7,01; 
Leu (R) 6,82; înălțime: Porumb (R) 
2,02; Grigorov (B) 1,95; Kumanov
(B) 1,95; Duca (R) 1,90; disc: Giu
rov (B) 52,39; Manolescu (R) 51,66; 
Sălăjan (R) 51,11; Iliev (B) 49,65, 
ciocan: Krumov (B) 58,54; Rășcă-

32:55,4; Manoev 33:56,8 ; 110 m. 
Bojinov (B) 14,9; Ardeleana
15,0; Vladkov (B) 15,3; Mesa- 

(R) 15,4; 3.000 m obst.: Peev 
9:00,2; Strzelbiszki (R) 9:03,4 ;

(R) 9:15^8; Soloviov (B)

(R) 56,55; Ivanov (B) 56,07;
(R) 52,67; 4x100 m: R.P. Bul- 
(Kirilov, Vălov, Angelov, Bî-

' ‘ ,7; R.P. Romînă (Dră-

ne seu 
Mușat 
garia 
civarovj 41,8; R.P. Romînă (Dra
gan, Nedelea, Jurcă, Kineses) 41,9\f 
FEMEI : 100 m : Petrescu (R) 12,1; 
Maksay (R) 12,4; Kerkova (B) 12,4; 
Ilieva (B) 12,7; 400 m : Grecescu
(R) 56,9; Isaeva (B) 57,3; Cuțui (R) 
59,1; Gheorghieva (B) 60,4; 80 m.g.: 
Kerkova (B) 11,3; Magiarska (B)
11,4; Zgăvîrdea (R) 11,8; Grosu (R) 
12,0; lungime : lorgova (B) 6,12 m 
— nou record al R.P. Bulgaria; 
Grosu (R) 5,86; Pândele (R) 5,84; 
Naneva (B) 5,69; 
cu-Diți 56,64 m — 
R.P. Romîne ; /
Ivanova (B) 45,71; 
greutate: Roth (R) 
(B) 14,80; Ciorbova 
rer (R) 13,75.

Punctajul general 
R.P. Bulgaria—R.P. 
(bărbați: 64-54; femei: 31-35).

Duminică după amiază, cînd au a- 
vut loc întrecerile din cea de a doua 
zi a concursului, vremea s-a menți
nut la fel de bună ca și în ziua pre
cedentă. în cadrul acestei a doua 
„reprize" a meciului atletic dintre 
selecționatele R. P. Romîne și R. P. 
Bulgaria s-a făcut remarcată, în a- 
fară de excepționalul record mondial 
el Iolandei Balaș, o „suită" de re
corduri republicane realizate de a- 
tleții țării gazdă. Acest lucru con
stituie o mărturie grăitoare în pri
mul rînd a formei bune în care se 
află cea mai mare parte a atleților 

tit 
ter-

suliță: Diacones- 
nou record al 

Arsova (B) 47,35;
Nylas (R) 40,23; 

15,62 ; Hristova 
(B) 14,67; Sche-

după prima zi:
Romînă 95-89 p

și atletelor din R. P. 
— mai ales — dorința 
mina învingători.

Din echipa no-astră, 
îolanda Balaș s-a mai 
Manoliu, constantă peste 50 de 
trî (trei aruncări peste 52 de metri!). 
Confirmînd rezultatele din prima 
zi Ioana Petrescu, Florica Grecescu 
și Zoltan Vamoș au mai cîștigat și 
în partea a doua a concursului cite 
o probă.

Bulgaria, 
lor de a

in afară 
remarcat

de 
Lia 
me

Ia-tă rezultatele tehnice: BAR
BAȚI: 200 m: Bîcivarov (B) 21,8: 
Kineses (R) 22,1 ; Dimi-trov (B) 
22,3; Dobay (R) 22,3; 800 m: Va
moș (R) 1:51,3; Mih-aly (R) 1:51,8; 
Șpasov (B) 1:52,7; Sapungiev (B) 
1:57,6’5 5.000 m: Barabaș (R)
14:35,4; Grecescu (R) 14:51,8; Peev 
(B) 15:06,0; Danailov (B) 15:54,4; 

Bîcivarov (Bj 53,2; Jur- 
Dimitr-ov (B) 54,2 ; Geor- 
55,4 ; greutate : Kaleev 
N. Ivanov (R) 15,93; 
15,90; V. _ Ivanov (B)

400 m. g.: 
că (R) 53,6-ș 
gescu (R)
(B) 15,95; 
Crețu (R) 
15,86; suliță: Dicev (B) 75,47; Bi- 
zim (R) 74,02; Popescu (R) 72,05; 
Pavlov (B) 70,96; triplusalt: Pata- 
rinski (B) 15,87 m — nou record al 
r. p. ~ „ ■ . ' „ , . ;z.
15,67; Sorin (R) 15,47; Ciochină (R) 
15,40; prăjină: Hlebarov (B) 4,51 ; 
Gîrleanu (R) 4,25; Astafei (R) 4,15; 
Hristov (B) 4,00; ștafeta 4 x 400 m: 
R. P. Bulgaria (Antonov, Dimitrov, 
Lacev, Angelov) 3:18,3; R.P.Romînă 
(Nițu, Ferencz, Wiesenmayer, Mesa- 
roș) 3:18,6 ; FEMEI : 200 m : Petres
cu (R) 25,0; Kerkova (B) 25,5;
Maksay (R) 25,8; Ilieva (B) 26,1 ; 
800 m: Grecescu (R) 2:10,0; Isaeva 
(B) 2:13,5; Danailova (B) 2:14,7; 
Todorov (R) 2:18,0; disc: Manoliu 
(R) 52,87; Cataramă (R) 49,74; Mi
hailova (B) 49,54 — nou record al 
R. B. Bulgaria; Hristova (B) 43,93; 
înălțime: îolanda Balaș (R) 1,91 m 
— nou record mondial, vechiul re
cord era de 1,90 m și fusese stabilit 
cu o săptămînă în urmă la Buda
pesta) ; Voroneanu (R) 1,61 ; Krîs-
teva (B) 1,58; Naneva (B) 1,55;
ștafeta 4 x 100: R. P. Romînă (Gro
su, Maksay, Petrescu, Luță) 47,9; 
R. P. Bulgaria (Tbmova, Ilieva, Ior- 
gova, Kerkova) 48,2.

Ca urmare a acestor rezultate, sco- 
final al meciului de atletism din- 
selecționatele R. P. Romîne și 

P. Bulgaria este de 168 p. — 
115 p. ;

Ultima săritură a atletului 
este însă perfectă.

După desfășurarea tuturor 
rezultatul final al dublei
atletice de la Moscova a fost urmă
torul: feminin U.R.S.S. — S.U.A. 68 -39 
puncte; masculin S.U.A. — U.R.S.S. 
124-111 puncte.

Iată rezultatele pe probe, 
tima zi a meciului:

BĂRBAȚI: 200 m: 1. Budd 
20,8; 2. Ozolin (U.R.S.S.) 21,1; 
horovski (U.R.S.S.) 21,1; 4.
(S.U.A.) descalificat: 400 m g.: 1. Cush
man (S.U.A.) 50,5; 2. Sevîsalov
(U.R.S.S.) 51,2; 3. Farmen (S.U.A.)
51,6; 4. Korneevski (U.R.S.S.) 52;
1500 m: 1. Beaty (S.U.A.) 3:43,8; 2. 
Grelle (S.U.A.) 3:45,3; 3. Belitzki
(U.R.S.S.) 3:46,2; 4. Savinkov (U.R.S.S.) 

(S.U.A.) 
v.r. 8,24 
8,01 m; 
Vaupsas

Ovanezian (U.R.S.S.) 
(S.U.A.) 7,90 m; 4.

7,74 m; suUfă: 1. Țîbulenko 
83,12 m; 2. Kuznețov 

3. Framm (S.U.A.) 
(S.U.A.) 69,81; inăil- 
(U.R.S.S.) 2,24 m 

r. 2,23 m);

Bulgaria ; Guirguși-nov (B)

rul
tre
R.
164 p. (bărbați : 99 p. 
temei : 69 p., — 49- p.).

3:48,8; lungime: 1. Boston 
8,28 m (nou record mondial, 
m); 2.
3. Buston
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
70,10; 4. Wilkinson 
țime: 1. Brumei
(nou record mondial. V.
2. Thomas (S.U.A.) 2,19 m; 3. Avant 
(S.U.A.) 2,13 m; 4. Savlakadze (URSS) 
2,05 m; 3000 m obst.: 1. Sokolov 
(U.R.S.S.) 8:35,4; 2. Young (S.U.A.)'
8:38,0; 3. Narodițki (U.R.S.S.) 8:58,4;
4. Kones (S.U.A.) 9:09,2; 5000 m: 1.
Bolotnikov (U.R.S.S.) 13:58,4; 2. Truex 
(S.U.A.) 14:05,4; 3. Samoilov (U.R.S.S.) 
14:14,8; 4. Clarck (S.U.A.) 14:45,4; disc: 
1. Silvester (S.U.A.) 58,46 m; 2. Bu- 
hantev (U.R.S.S.) 56,35 m; 3. Humph
rey (S.U.A.) 55,56 m; 4. Netsur 
(U.R.S.S.) 53,45 m; ștafeta 4X400 m: 
1. S.U.A. 3:08,8; 2. U.R.S.S. 3:11,6; 
decatlon: 1. Kutenko (U.R.S.S.) 7615 
p; 2. Herman (S.U.A.) 7484 p; 3.
Edstroem (S.U.A.)

FEMEI: 
(U.R.S.S.) 
10,7; 3.
4. Terry
1. Itkina

7293 p.
g.: 1. 1

Koseleva
(S. U.

A.) 11,1 ;
2.

I. Press 
(U.R.S.S.) 
A.) 11,1;

; 200 m: 
Pollard 

Brown (S.U.A.) 24,1;
1.

2. Parliuk 
Bennet (S.U.A.)

4. Daniels (S.U.A.) 2:21,0; (un

80 m
10,6; 2.
Parrisch 

(S. U.
(U.R.S.S.) 23,4;

(S.U.A.) 23,7; 3.
4. Ignatieva (U.R.S.S.) 24,2; 800 m: 
Lisenko (U.R.S.S.) 2:05,4;
(U.R.S.S.) 2:09,2; 3.
2:16,2;
gime: 1. Scelkanova (U.R.S.S.) 6.48 m 
(nou record mondial. V. r. 6,42 m);
2. White (S.U.A.) 6.40 (record S.U.A.):
3. Saprunova (U.R.S.S.) 
Guire (S.U.A.) 5,62 m;
Tamara Press (U.R.S.S.)
Zibina (U.R.S.S.) 16,28;
(S.U.A.) 13,56 m; 4. S. White (S.U.A.) 
13,52 m.

6,31; 4. Mc 
greutate: 1. 
17,25 m; 2.

3. Sheppard
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