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La „Regata Snagov“
Fază din desfășurarea probei de semifond care a avut loc duminică,.

Sportivii romîni
n urată cu o săptămină doar... 
•ctatori la întrecerile schifiștilor, 
loiștii și caiaciștii noștri fruntași 
u aliniat sîmbătă și duminică la 
rtul celor 15 probe ale regatei 
ernafionale. O asemenea competi- 

care, alături de sportivii noștri, 
■eunit pe linia de plecare echipaje 

cele mai valoroase din R. D. 
■manii și R. P. Ungară, a stimit, 
n era și firesc, un mare interes, 

atit mai mult acum, cind „euro- 
iele“ de la Poznan... bat la ușă, 
menea verificări sint deosebit 
folositoare. Și, din acest punct 
vedere, „Regata Snagov" a ajutat 

It munoa tehnicienilor noștri- 
du Huțan, N. Navasart și V. 
a). Întrecerile au fost dominate 
sportivii romini, care au cucerit 
oria in 11 probe, celelalte 4 re- 
ind canotorilor din R. D. G., res- 
tiv caiaciștilor a căror valoare 
• binecunoscută pe plan european 
mondial.
i acum, citeva însemnări și rezul
te tehnice ale întrecerilor:
ANOE SIMPLU 10.000 m: 1. A. 
>ROV (R.P.R.) 52:24,0 ; 2. Ichim
ilit (R. P. R.) 52:30,0 ; 3. Major 
*.U.) 54:09.5 ; 4. Csakvarv (R.P.U.) 
5.4
ANOE DUBLU 10.000 m. „Cuplu- 
'* noastre aveau o sarcină destul 
grea în această probă în care 
pionul european Domotor îm- 
ipă eu talentatul Hidegh alcă- 
u Jir. echipaj redutabil. Aceștia 
fost însă net depășiți de canoiștii 
ri, ocupind doar locul 3. Rezul- 
: 1. R. P. R. (SIDOROV—IACO- 
I) 46:45,7 ; 2. R.P.R. II (Calinov- 
ovschi) 47:06,5 ; 3. R. P. U. (Hi- 

1— Domotor) 49:09,1.
4L4C SIMPLU 10.000 m. Pînă la 
i m a condus tînărul nostru re- 
entant Ștefan Pocora, urmat de 
berg (R.D.G.) și Kiss (R. P. U.). 
prima turnantă se produce însă 
abordaj din care Pocora este 
ncat“ afară și rămîne pe ulti- 

loc iar ambarcațiunea Iui Ros- 
(specialist al probei) este ava- 

, astfel că sportivul german 
donează cursa. Se părea că acum 

va fi lămurit dar la 2.000 m 
>erg face o eroare de cursă și 
iree după baliză în loc sâ vîs- 
■ă înainte. Greșeala a avut ca 
ire nu numai peste... o sută de 
i pierduți de Pei.berg, ci și 
ia ambarcațiunii maghiarului 
iy, care venea din urmă și care 
schimba apoi caiacul terminînd 
a pe ultimul loc. De toată aceas-

NATAȚIE. Alexandrii Popescu și 
concursul international de ta Varșovia.

SPORTURI NAUTICE. Unsprezece 
concursul internațional de caiac-canoe

momente din desfășurarea întrece- 
ăzdu;ie duminică dimineața pe tacul 

Prima fotografie ne prezintă pe 
ii canoiști Sidorov și A. laconici, 
tori atit la fond cit și la viteză, 
ă imagine reprezintă spectaculoasa 
din proba de caiac simplu 500 m. 
p ce padela Bitdei Lauer se odih- 
Klena Lipalit și Maria Tamaș luptă 
tocul îl...

Foto: T. Chioreanu

au obținut victoria în 11 probe
tă situație profită Kiss care la con
ducerea urmat de Pocora. Perlberg 
are însă o revenire puternică — mult 
aplaudată de spectatori — și aproape 
de 7.000 m ajunge și întrece pe cei 
doi „fugari". Rămas în urma lui Kiss 
cu aproape 100 m, Șt. Pocora atacă 
cu ultimele resurse și termină pro
ba pe locul II, o performanță mai

mult decît meritorie. Rezultate: 1. 
PERLBERG (R.D.G.) 45:54,5 ; 2. Șt 
Pocora (R. P. R.) 46:08,6 ; 3. Kiss 
(R. P. U.) 46:50,3 ; 4. M. Vînătoru
(Progresul) 51:45,5; 5. Koltay (R.P.U.) 
55:16,3.

CAIAC DUBLU 10.000 m. 1. R.D.G. 
(FINGER—NIEDRIG) 41:14,7; 2. R.P.U. 
(Nagy—Babella) 41:49,6; 3. R. P. R. 
(Sidorenco—Smirnov) 42:17,5.

CAIAC 4 — 10.000 m: 1. R. D. G. 
(JAHN, SEIBT, KRESSE, BRAND) 
37:19,0; 2. R. P. R. (Andrei, Ivanov, 
Bărdaș, Timofan) 37:26,0 ; 3. R.D.G. 
(Holtzvoigt, Maquart, Karbe, Wenzke) 
39:22,8. Cele două echipaje germane 
au adoptat o tactică din cele mai 
potrivite, „hărțuind" ambarcațiunea 
noastră care a trebuit astfel să facă 
față (și a reușit cu succes) unor di

victorii (din 15 posibile) în 
„Regata Snagov".

SCRIMA. Locul III pe echipe în proba de floretă femei la cam
pionatele mondiale de la Torino..

CICLISM. Dan Penescu cîștigător al probei de eliminare și 
D. Rotaru învingător în proba de semifond (redus) din cadrul con
cursului internațional de pistă „Cupa orașului București".

Campionatele republicane de atletism ale juniorilor
întrecerile finale ale campionatelor republicane de atletism pentru 

juniori și junioare, desfășurate pe stadionul Republicii din Capitală, 
au constituit un succes și s-au încheiat cu numeroase performanțe 
valoroase.

Citiți amănunte despre această reușită competiție a tinerilor 
noștri sportivi în pagina a Il-a.

lolanda Balaș a obținut două noi 
m.

In interval de numai o săptămînă, 
recorduri mondiale — 1,90 m. și 1,91

CARICATURISTUL: — E o caricatură în legătură cu săritura de 1,91 m. a 
Iolandei. V-ași ruga s-o publicați.

SECRETARUL DE REDACȚIE • — Stai, stai I Să nu fie tardivă. Dar dacă
„.in..at.rîl 1 nlnnăn I/. „„ r.n.ur. t

ficile probleme de parcurs. In final, 
sportivii noștri, care s-au comportat 
excelent luptînd cu toate forțele lor, 
au trebuit să cedeze primului echi
paj al R.D.G. care a cîștigat pe ulti
mele 200 de metri.

CAIAC .SIMPLU 1.000 m. O foarte 
frumoasă victorie a lui Nicoară, în 
vădit progres de la o întrecere la 
alta. Rezultate : 1. NICOARA (R.P.R.) 
4:14,7; 2. Rosberg (R.D.G.) 4:22,3 ;
3. Koltay (R.P.U.) 4:25,2 ; 4. Pocora 
(R.P.R.) 4:27,2.

CAIAC DUBLU 500 m (fete) : 1. 
ELENA LIPALIT- C. PRISACARU 
(R.P.R.) 2:04,8; 2. H. Lauer - M. Ta- 
maș (R.P.R.) 2:05,4; 3. J. Plonka - S. 
Leue (R.D.G.) 2:08,8.

CANOE SIMPLU 1.000 m. „Duelul" 
dintre Igor Lipalit și Rotaian a fost

DAN GIRLEȘTEANU
(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele mond'a'e de scrimă

Echipa feminină de floretă a P. P. Romîne
clasată pe locul III

TORINO 23 (prin telefon). In Pa
latul sporturilor din Torino au con
tinuat joi și vineri întrecerile din ca
drul campionatelor mondiale, cu desfă
șurarea probelor de floretă pe echipe. 
Conciliind alături de formații de va
loare, reprezentativa feminină de floretă 
a țării noastre a avut o comportare 
excelentă, reușind ca la capătul unor 
întreeeri viu disputate să ocupe locul 
III, după puternicele formații ale 
U.R.S.S. și R.P. Ungare, și obținînd 
astfel medaliile de bronz.

In primul tur, reprezentativa R.P. 
Romîne (Vicol 3 v, Szabo 3 v, Ene 3 v, 
Lazăr 3 v) a învins echipa R.P. Po
lone cu 12—4 și Anglia cu 9—2 (Szabo 
3 v, Vicol 2 v, Ene 2 v, Lazăr 2 v ) oali- 
fieîndu-se în turul următor. Cele 6 echipe 
calificate au fost împărțite în două 
grupe, echipa noastră fiind împreună 
cu R.P. Ungară și R.F.G. Invingînd for
mația R.F.G. cu 9—7 și respectiv 9—6 
selecționatele R.P. Romîne și R.P. Un
gare s-au calificat în semifinale alături 
de U.R.S.S. și Italia. Iată rezultatele 
înregistrate : U.R.S.S.—R.P. Romînă 
9—3, R.P. Ungară—-Italia 9—6. Finala 
U.R.S.S.—-R.P.U. 9—4. Pentru locurile 
3—4, R.P. Romînă—Italia 9—6 (Szabo

★

„Cupa orașului București" la pistă 
a oferit întreceri de o rară frumusețe

• CICLIȘTII SOVIETICI ȘI ITALIENI AU DOMIINAT PROBELE
• REPREZENTANT!! TĂRII NOASTRE AU OBT1NUT PERFOR

MANȚE PROMIȚĂTOARE: DAN PENESCU A CIȘTIGAT EL’MI- 
INAREA, D. ROTARU S-A CLASAT PE PRIMUL LOC LA SEMI- 
FONDUL REDUS, IAR E. BARBULESCU A OCUPAT LOCUL III 
LA SEMIFONDUL PE 100 TURE.
Duminică seara -—• în fala unui, pu

blic entuziasmat de frumusețea dispute
lor la care a asistat timp de trei zile 
— s-a încheiat prima ediție a concursu
lui internațional de pistă dotat cu ..Cupa 
orașului București'*. Valoarea ridicată a 
oaspeților și dorința de afirmare a a- 
lergâtorilor noștri att făcnt ca velodro
mul Dinamo să fie gazda unui concurs 
de nivel tehnic ridicat.

Ziua a Il-a a concursului internațional

3 v, Lazăr 3 v, Ene 3 v, Vicol). Clasa
mentul final: 1. U.R.S.S. — campioană 
mondială, 2. R.P. Ungară, 3. R.P. Ro
mînă, 4. Italia.

La băieți titlul de campioană mondială, 
Ia floretă, a revenit formației U.R.S.S., 
care a învins în finală echipa R.P. Un
gare cu 9—6. Clasamentul final : 1. 
U.R.S.S., 2. R.P. Ungară, 3. R.P. Po
lonă, 4. R.F.G.

Selecționata Tunisiei și Racing Club Paris 
evoluează în țara noastră

Două echipe de fotbal din străinătate 
— selecționata Tunisiei și Racing Club 
Paris — ne vor vizita țara spre sfîrși- 
tul lunii iulie și începutul lui august.

Fotbaliștii tunisieni vor susține trei 
jocuri, la București, Cluj și Constanța, 
după următorul program : în Capitală, 
la 30 iulie cu Rapid, la Cluj, în ziua de 

Scurt bilanț al succeselor sportivilor noștri

★

de pistă — desfășurată sîmbătă — a 
oferit spectatorilor întreceri deosebit de 
frumoase și satisfacția unor prime vic
torii romînești. Tînărul Dan Penescu a 
întrecut toate așteptările și într-o com
panie valoroasă a cîștîgat de o manieră 
entuziasmări tă proba de eliminare, iar 
D. Rotarii a cucerit primul loc în proba 
de semifond — 30 torc.

In prima semifinală a probei de vi
teză, Prodanov (RPB) La întrecut i»e 
Kucinskis (R.S.S. Letonă), iar Bod- 
nieks (R.S.S. Letonă) La depășit clar 
pe italianul Turnni — cmitînd astfel 
justificate pretenții la câștigarea primu
lui Ioc. Finalele au plăcut foarte mult 
atît pentru dîrzenia cu care concurent»< 
și-au apărat șansele cit și pentru inte
resantele acțiuni tactice ale protagoniști
lor. In finala pentru locurile I—2 s-au 
întîinit doi proaspeți campioni de vi
teză : Bodnicks — campion al Uniunii 
Sovietice (titlu obținut recent la Lenin
grad) și Prodanov — campion al R.P. 
Bulgaria. Excelentul sp/inter sovietic și-a 
confirmat valoarea și a tranșat în fa
voarea sa disputa, învingîndu-I în am
bele manșe pe alergătorul bulgar. In

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

3 august, cu Știința și la Constanța 
august) cu Farul.

Racing Club Paris, multiplă campioa
nă a Franței, clasată pe locul 2 în canv 
pionatul de anul acesta, va evolua nu
mai în Capitală, unde va întîlni, la 3 
august, pe C.C.A. și, la 6 august, pe 
Dinamo București.

Sanda Iordan învingători in
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I Bilanțul întrecerilor
4 CLASAMENTUL PE REGIUNI : 1. 
4 oraș București 1042,5 p ; 2. Banat
< 400 p ; 3. Cluj 349 p ; 4. Brașov
<313 p ; 5. Cri șa na 247,5 p : (5. Mu- 
{ reș-Autonom-i Maghiară 156 p : 7.
J Iași 140,5 p ; 8. Bacău 137 p ; 9.
7 Argeș 78 p ; 10. Dobrogea 75 p ;
7 11. Galați 51 p ; 12. Ploiești 38 p ;
7 13. Oltenia 23 p ; 14 rog. București 
Z 17 p ; 15. Maramureș 13 p. Suceava
< și Hunedoara 0 p.

CLASAMENTUL PE CLUBURI : 
JUNIOri CATEG. I : 1. CSS Bucu
rești 310 p ; 2. SSE Oradea 138 p : 
3. Știința Cluj 125,5 p ; 4. CSS Ti- 

î mișoara 113 p ; 5. Progresul Buc.
106,5 p ; 6. CSS Tg. Mureș 99 p :
7. CSM Cluj 96 p ; 8. CSS Brașov 

, 47 p ; 9-10. ITB și Rapid Buc. 45 p :
11. Farul C-ța 41 p ; 12. CSMS Iași 
40 p ; 13. Știința Buc. 36 p ; 14.
SSE Reșița 35 p; 15-16. SSE Ro
man și Steagul roșu Brașov 34 p.
etc. JUNIORI CATEG. II • 1. CSS
Buc. 179,5 p ; 2. CSS Timiș. 162 p ; 
3. SSE iași 68,5 p ; 4. CSS Cluj
57 p; 5-6. CSM Sibiu și CSS Tg 
Mureș 53 p ; 7. CSS Brasov 52,5 p
8. CSM Cluj 39 p ; 9. SSE Homar 
37 p ; 10. Progresul Buc. 34 p etc.

PLOAIE DE RECORDURI ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE JUNIORI LA ATLETISM

Răsfoind foile de concurs..
Stadionul Republicii a fremătat sîmbătă și duminică de entuziasmul 

irezistiibiil al celor aproape 600 de tineri venițj din toate colțurile țării 
pentru e-și disputa cu ardoare titlurile de campioni.

Au fost l-.-l ‘.
impresionat, și nu mai puțin ne-a dat satisfacție puzderia de perfor
manțe, o adevărată ploaie de recorduri. I..
an fost înregistrate 9 recorduri republicane de juniori.

două zile pline de rod, în care tumultul tineresc nea

In cele două zile de concurs 
__ ___ d____  J ', 10 recorduri 
republicane școlare și mai bine de 100 de recorduri personale! Avem 
dovada vie că în diferitele centre ailtetice ale țării în cluburile școlare, 

majoritatea profesorilor și 
și tragere

• fci școlile sportive, în cluburi și asociații, 
antrenorilor se ocupă cu mai multă pricepere

1 creșterea noilor talente.
de inimă de

mai

atletismu- 
temeinic 

cu puțini 
descoperi 

statisticile campionatelor celor 
’, au fost acum la îndem'na 

multora dintre mai puțin experimen- 
participanți, emoționați încă 

amploarea competiției. Iar cei 
„rodați" dintre acești tineri s-a» 

ținut de cuvînt față de îndrumătorii 
lor, cinstind întrecerile cu rezultate

de mîine“ 
începe să

al 
fie

Cîteva clipe după ce Gabi Ra
dulescu a egalat recordul de se
nioare la 60 m. Prima felicitare 
o primește din partea... adversarei 
directe, Liliana Veselinovicl.

„Schimbul 
lui nositru 
asigurat. Performanțe care 
ani în urmă nu le puteam 
în 
mari,

de reală valoare. Așa a fost la pră
jină, la 80 m garduri, la 100 m fete, 
la 110 mg, înălțime băieți etc.

Nu înseamnă că am adumbri aceste 
concluzii pozitive arătînd că
sînt încă multe de făcut pentru a 
aduce la același numitor progresul 
consemnat ' _
pildă, stăm încă slab la sprint, 
lungime, la aruncări. O atenție 
osebită trebuie acordată alegerii 
lor mai dotate elemente j 
atletism și a îndrumării lor 
probele unde vădesc calități speci
fice. De asemenea, ar fi de 
ca metodico' instruirii să țină pasul 
cu u'ltimîle noutăți ale atletismului 
mondial. Sin tem convinși însă — 
ne-a încredințat chiar pasiunea citită 
deopotrivă pe fețele profesorilor și 
elevilor — că printr-o activitate și 
mai susținută, plină de simțul răs
punderii și conștientă de 

roadele frumoase de 
intr-un viitor

la anumite probe. De 
la 

de- 
ce- 

pentru 
spre

dorit

ei,
fi depline

importanța 
acum vor 
apropiat...

întunecat ! Dar Savin și Asta- 
i își văd mai departe de 

drumul spre record. La 4.10 m 
Savin a trecut din „prima". L-a ar
mat din a „doua" Astafei. „Ridicăm 
la 4,15 m ? ii întrebă arbitrii. „4,201“ 
Răspund intr-un glas cei doi ilustrînd 
Înțelegerea deplină. Acum Astafei 
sare din prima. Se remăsoară înălți
mea ștachetei : 4.24 m — nou record ! 
Savin uită de încălzire și-și felicită 
cu entuziasm adversarul. Peste cîteva 
clipe felicitarea se repetă. Numai că

Șefii promoției 1961
Este foarte greu să alegi doar 4 

speranțe din cele 60. încununate 
cu titlurile de campioni republi
cani de juniori. Totuși am făcut-o, 
dind fiecărei categorii cite un șef 
de promoție. Prin „forța împreju
rărilor" însă, cei patru au deve
nit... cinci !

Petre Astafei și Afanasie Sa
vin, frați „gemeni" ai săriturii cu 
prăjina au dovedit că țin să ră- 
mînă nedespărțiți și in lupta pen
tru record. Amândoi au trecut 4,24 
m, demonstrind că sînt capabili 
»ă urce ștacheta în acest an, încă 
mulți centimetri, peste cea mai 
bună performanță (4,30 m) a pro
fesorului lor : Dumitru Gîrleanu.

Anca Gurău și-a trecut cu de
plin succes nu numai examenele

anului întii la facultatea de me
dicină din București, ci — cum 
arată și rezultatele alăturate — 
și pe cele ale acestei „sesiuni at
letice". Ea a obținut de două ori 
medalia de campioană (locul I la 
greutate și la disc), fiind în per
manentă... ascensiune.

Nicolae Ezechil (16 ani), din ca
tegoria celor mici, promite pe ma
rele aruncător. El s-a aflat de două 
ori pe podium pentru victoriile de 
la suliță și disc.

Elena Vasi (15 ani) este o at
letă... grăbită ! Intr-o singură di
mineață a corectat de două ori re
cordul la 60 m garduri, urcind — 
intre timp — și podiumul premian
telor la săritura tn înălțime. Ieri 
ea a cîștigat și titlul de campioa
nă la 90 m.g.

ZIUA A II-A
JUNIORI I : 5 KM MARȘ : 1. C, \ 

ment (FI. roșie Buc.) 25:02,2 ; 2. V. 5 
(Fl. r. Buc.) 25:18,4 ; 3. I. Rusnac < 
r. Buc.) 25:27,4 ; 4. L. Caraiosifo
(Dinamo Buc.) 25:38,2 ; 5. V. Furn
(SSE Giurgiu) 25:51,0.

200 M: 1. D. Comșa (CSS Brașov) 2
2. R. Wolf (CSM Reșița) 23,2 ; 3.
Tothpall (CSS Tg. M.) 23,3 ; 4. S. 
tenliu (CSS Buc.) 23,4 ; 800 M : 1. 
Plăcintaru (Șt. Cluj) 1:59,5 ; 2. H. S 
midt (St. r. Brașov) 2:00.0 ; 3. S. Sz. 
(SSE Oradea) 2:01,6 ; 4. I. Volohovț 
(CSS Buc.) 2:02,5 ; 3.000 M : 1. N. 
naragiu (Rapid Buc.) 9:10,2 ; 2. P. I 
(CSM Brăila) 9:17,2 ; 3. E. Pall (C 
Cluj) 9:12,2 ; 200 MG : 1. M. Ax< 
(Dinamo Buc.) 25,8 ; 2. I. Carolea
r. Brașov) 25,9 ; 3. Ad. Schneider (< 
Timiș.) 26,2 ; 400 MG : 1. V. Teodore 
(ITB) 58,5 ; 2. Ad. Schneider (<
Timiș.) 58,6 ; 3. Tr. Chica (SSE Ron
58.7 ; 4. I. Nae (Dinamo Buc.) 58,7
B. Heim (CSM Cluj) 59,2 ; 6. M. M 
nescu (Prog. Buc.) 59,5 ; 4 x 100
1. Brașov 44,4 ; 2. Or. București 4
3. CSS Tg. Mures 45,0 : 4 x 400 M
Cluj I 3:30,0 ; 2. Cluj II 3:3
3. Iași 3:36,0 ; ÎNĂLȚIME : 1.
Ducu (Progr-. Buc) 1,96 ; 2. C.
men (CSS Buc.) 1,90 ; 3. V. Păltine 
(CCA) 1,82 ; 4. A. Spiridon (Șc.
UCFS Giurgiu) 1,82 ; TRIPLU : 1.
Lăcătușu (CSMS Iași) 14,12 ; 2. M. 
nicov (Din. Buc.) 13.70 ; 3. I. Cic
(Farul C-ța) 13,66 ; DISC (1,5 K
1. L. Kotlar (Din. Buc.) 53,49 ; 2 
Bog (SSE Oradea) 50,16 ; 3. W. S< 
(CSS Tg. M.) 49.46 ; 4. I. Constantin 
(Prog. Buc.) 47,39 ; PENTATLON.: 
Macovei (SSE Oradea) 2394 p ; 2.
Petrov (CSM Cluj) 2257 p ; 3. C. S 
(CSS Timiș.) 2221 p ; 4. Al. Para:
vescu (CSS Brașov) 2015 p.

JUNIOARE I : 200 M : 1. A. Be 
(Șt. Cluj) 26,5 ; 2. R. Gabel (V<
Sibiu) 26,8 ; 3. M. Mihai (Progr. 1 
27,1 ; 4. M. Vaida (SSE Oradea) 
400 M : 1. Ec. Cheșu (Speranța G;
60.8 ; 2. A. Popovicd (Șt, Buc.)
3. V. Bîrsan (CSM Cluj) 62.8 : 80 
1. E. Vasi (CSS Timiș.) 11,9 ; 2.
Costin (CS Oradea) 12.0 ; 3. F. G: 
(SSE Reșița) 12,3 ; 4. E. Croitoru 
C-ța) 12,4 ; ÎNĂLȚIME : 1. R. 1
neanu (CCA) 1,62 ; 2. S. Dăscă
(CSS Buc.) 1,55 ; 3. M. Popescu 
Buc.) 1.50 ; 4. U. Popescu (CSM
diaș) 1.50 ; DISC : 1. A. Gurău C 
Buc.) 41,62 ; 2. E. Soos (Șt. Cluj) 4 
3. I. Szabo (SSE Oradea) 39,63 ; < 
Macovei (Dinamo Bacău) 38,95 : 4 x 1 
1. Or. București 50,8 ; 2. Cluj 51/ 
Brașov 51,8 ; PENTATLON : 1. U. 
pescu (CSM Medias) 3.894 p ; 2. E. 
lan (CSS Buc.) 3.482 p ; 3. L. S1 
(CSS Buc.) 3.477 p : 4. C. V
(CCA) 3.335 p ; 5. C. Pitrop (ITB) 
p; 6. M. Micu (Poiana Cîmpina 3.

JUNIORI II : LUNGIME : 1. D.
dini (CSS Timiș.) 6,27 ; 2. D. Dih 
(CSS Buc.) 6.09 ; 3. D. Dutulescv 
Buc.) 6,06 ; 4. N. Irimescu (Sh
5,94.

300 M : 1. V. Raica (Djnamo
36.9 ; 2. D. IDilancea (CSS Buc.) 
3. A. Roșu (SSE Ploiești) 38.0 : 
(1 KG) : 1. N. Ezechil (CSS T 
47,97 ; 2. D. Dobay (CSM CJuj)
3. I. Velicu (Rapid Buc.) 42,70 : 
Kiss (CSS Cluj) 42.60 : CIOCAN (5 
1. Gh. COfiteche (CSS Buc.) «9,8 
N. Ezechil (CSS Timiș.) 4B.00 ; 
Tibulschi (SSE C-lung) 44,70 : 
Dîmboviceanu (SSE Buc.) 44,09 
MG : 1. Z. Olah (CSM Cluj) 26, 
Gh. Steriu (SSE Roman) 27.6 ; 
Suciu (SSE Iași) 27,9 ; TRIAT
1. St. Kiss (CSS CRlj) 1««4 p : 
Guță (CSS Timiș.) 1629 p ; 3. V. 
geanu (CSS Brașov) 1541 p.

JUNIOARE II : LUNGIME : 1. C 
dulescu (CSS Buc.) 5,65 ; 2. C. 2 
(SSE Mediaș) 4,88 ; 3. P. Mărgăi 
(SEE C-ța) 4,75 ; 4. O. Dolganciu 
Bacău) 4,75 ; GREUTATE (3 KG 
L. Doczi (CSS Tg. M.) 11,7: : 2. F 
țiu (CSS Timiș.) 11,51 ; 3. L.
(CSS Brașov) 11,30 ; 4. I. Nagy 
Oradea) 11,21 ; SULIȚA (600 GR) 
Ștefănescu (Farul C-ța) 34,83 ; 
Blebea (CSS Brașov) 30,19 ; 3. 1 
pen (CSS Buc.) 28,26.

200 M : 1. E. Soos (CSS Tg. M.l
2. L. Veselinovici (CSS Timiș.)
3. E. Crețu (SSE Iași) 27,5 ; TRIA'
1. E. Nikolaus (CSS Brașov) 21
2. V. Bufanu (Dinamo Bacău) 21
3. A. Stan (CSS Buc.) 1963 p.

ZIUA I

JUNIORI I : 100 M : 1. M. Muiesanu 
(SSE Mediaș) 11,0 ; 2. N. Tothpall (CSS 
Tg. Mureș) 11,1 ; 3. D. Comșa (CSS
Brașov) 11,2 ; 4. Gh. Zamfirescu (CSS 
Buc.) 11,3 ; 400 m ; 1. R. Wolf (CSM 
Reșița) 51,1 ; 2. H. Schmidt (St. roșu
Brașov) 51,6 ; 3. S. Szabo (SSE Oradea)
52.4 ; 1.500 m : 1. I. Buiachi (Farul C-ța) 
4:06,5 ; 2. Fr. Baban (Știința Cluj) 4:07.3; 
3. M. Botta (CSS Timiș.) 4:10,8 ; 4. G. 
Magda (Rapid Oradea) 4:11,0 ; 5. C. Ște- 
fănescu (SSE Ploiești) 4:11,2 ; 110 mg >
1. I. Carolea (St. roșu Brașov) 14,1 —
record de juniori al R.P.R. ; 2. L. Pre
da (Șt. Buc.) 14,2 ; 3. M. Axente (Di
namo Buc.) 14,2 ; 4. Ad. Schneider (CSS 
Timiș.) 14,8 ; 1.500 M. OBSTACOLE : 1. 
Tr. Chica (SSE Roman) 4:29,5 ; 2. P. 
Vlăsceanu (ITB) 4:30,6 ; 3. B. Heim 
(CSM Cluj) 4:34,7 ; 4. I. Bicher (St.
Cluj) 4:35,4 ; LUNGIME : 1. M. Calni-
cov (Dinamo Buc.) 7,07 ; 2. R. Lăcă-
tușu (CSMS Iași) 6.81 ; 3. Th. Cătă-
nescu (CSS Buc.) 6,79 ; 4. R. Radoslav 
(Cimentul Bicaz) 6,59 ; PRĂJINĂ : 1.
P. Astafei (CSS Buc.) 4,24 ; 2. A. Sa
vin (CSS Buc.) 4,24 — ambii record
mani ai R.P. Romine la juniori : 3. E. 
Simionescu (CSS Buc.) 3,70 ; 4. D. Ca- 
trina (CFR Craiova) 3,60 ; 5. Gh. Fodo- 
reanu (CSS Buc.) 3,60 ; GREUTATE (6 
KG) : 1. I. Bog (SSE Oradea) 16,10 ;
2. I. Constantinescu (Prog. Buc.) 14,77 ;
3. W. Sokol (CSS Tg. Mureș) 14,52 ;
4. I. Hegedus (CSM Reșița) 14.09 ; SU
LIȚA 800 GR : I. W. Sokol (CSS Tg. 
Mures) 57,61 ; 2 V. Ene (SSE Rm. Vîl- 
cea) 56.86 ; 3. D. Marian (CSS Timiș.) 
54,14 ; CIOCAN (6 KG) : 1. D. Gheor
ghiu (Rapid Buc.) 57,61 ; 2. I. Bog 
(SSE Oradea) 54,40 ; 3. M. Pascu (CSS 
Buc.) 52.63.

JUNIOARE I ; 100 M : 1. R. Gabel
(Voința Sibiu) 12,4 ; 2. M. Mihai (Progr. 
Buc.) 12,5 ; 3. A. Beșuan (Șt. Cluj)
12.5 ; 4. F. Grama (SSE Reșița) 12,6 ;
5. E. Soos (CSS Tg. Mureș) 12.7 ; HC. 
M. Vaida (SSE Oradea) 12,7 ; 800 M :
I. Ec. luhosz (CSM Cluj) 2:19,4 ; 2. V.
Cosa (Farul C-ța) 2:20,0 ; 3. I. Gabor
((Dinamo Brașov) 2:20.3 ; 4. G. Ziegler 
(CSS Timiș.) 2:21,2 : 5. A. Negru (Șt. 
Cluj) 2:21,5 ; LUNGIME : 1. Ec. Poto-
roacă (SSE Ploiești) 5,38 ; 2. M. Lupu 
(CSS Buc.) 5,28 ; 3. L. Stancu (CSS
Buc.) 5,15 ; 4. M. Davidovici (CSS Cluj) 
5,12 ; GREUTATE : 1. A. Gurău (Prog. 
Buc.) 13,93 ; 2. A. Macov’ei (Dinamo Ba
cău) 12.22 ; 3. I. Szabo (SSE Oradea)
II, 86 ; 4. C. Gurău (Prog. Buc.) 10,97 ; 
5. E. Soos (Șt. Cluj) 10.40 ; SULIȚA :
1. R. Bucea (CSS Timiș.) 44,33 ; 2. S.
Stoica (CSS Buc.) 37,16 ; 3. I. Kulus
(SSE Oradea) 36,10 ; 4. G. Niculescu
(CSS Buc.) 34.83 ; 5. U. Resch (CSS
Timiș.) 33.96.

JUNIORI II : 80 M : 1. V. Raica (Di
namo Buc.) 9,3 ; 2. S. Dincă (CSS Cluj)
9.3 ; 3. El. Kineses (CSS Tg. Mures)
9.4 ; 4. Al. Ritivoi (CSS Brașov) 9.5 : 
1.000 M: 1. C. Perju (CSS Timiș.)
2.42.5 ; 2. D. Săvescu (SSE Timiș.)
2:43.6 ; 3. T. Pricop (Dinamo Brașov)
2:43.8 : 4. R. Drugan (SSE Bacău) 2:44.5; 
90 MG ; 1. V. Suciu (SSE Iași) 13,0 ;
2. Gh. Steriu (SSE Roman) 13.2 ; 3. P. 
Tronic! (CSs Buc.) 13.2 ; 4. E. Udrea 
(CSS Cluj) 13.3 ; ÎNĂLȚIME : 1. C. szasz 
(CS Oradea) 1,77 ; 2. St. Kiss (CSS Cluj)
1.67 ; 3. V. Obogeanu (CSS Brașov)
1.67 ; PRAJINă : 1. G. Trandafilov (CSS
Buc.) 3,25 ; 2. I. Grigorescu (CSS Buc.) 
3,10 ; 3. I. (Develca (CSM Reșița) 3,00 : 
4. I. Niculescu (CSS Buc.) 3.00 ; 5. Gh. 
Gălățeanu (St. C-Lung Muscel) 3.00 : 
GREUTATE (5 KG) : 1. T. Guță (CSS 
Timiș.) 13,46 ; 2. L. Bucur (CSS Tg. M.) 
13,20 ; 3. V. Corpaș (SM 2 Iași) 13,20 ; 
SULIȚA (600 GR) : 1. N. Ezechil (CSS 
Timiș.) 46,52 ; 2. S. Rațkovi (SSE Tg. 
M.) 44.35 : 3. N. Duhonl (CSS Buc.)
43,65

JUNIOARE II : 60 M : 1. G. Rădu-
lescu (CSS Buc.) 7,7 — record egalat 
de junioare II, I și senioare ; 2. L. 
Veselinovlci (CSS Timiș.) 7,8 ; 3. D.
Sasu (CSM Sibiu) 7,8 ; 4. E. Crețu
(SSE Iași) 7.8 ; 500 M : 1. S. Giță
(SSE Galați) 1:18,1 — rec. junioare cat. 
II: 2. L. Frunză (Rapid Buc.) 1:18,5;
3. A. Cimponeriu (CSS Timiș.) 1:19,9 ;
4. A. Pivoda (CSM Sibiu) 1:22,2 ; 5.
5. Fekete (CSM Cluj) 1:22,5 ; 60 MG :
1. El. Vasi (CSS Timiș.) 9,2 — record 
jun. II ; 2. V. Melnic (SSE Iași) 9,8 ; 
3. R. Munteanu (Prog. Buc.) 9.8 ; 4. 
V. Bufanu (Dinamo Bacău) 9,8 ; ÎNĂL
ȚIME : 1. M. Mărgineanu (CSS Buc.)
1,44 ; 2. El. Vasi (CSS Timiș.) 1.44 ;
3-4. N. Balea (CSS Brașov) și M. Stă- 
nescu (SSE Iași) 1,44 ; DISC ; 1. C.
Stan (Voința Buc.) 33,88 ; 2. R. Moțiu 
(CSS Timiș.) 31,72 : 3. M. VasiliU (SSE 
C-lung Muscel) 30,86

Astafei este 
și Savin la 

palpitant, 
Constănțeanul

de data aceasta 
felicită. Trecuse 

inal îndirjit, 
m. Constănțeanul Buiachi 
detașează pe ultima porțiune, 

in entuziasmul tribunei. In spate, clu
jeanul Baban aruncă în luptă ultimele 
resurse de energie și e pe punctul 
de a-1 ajunge. Dar linia de sosire e 
prea aproape I... Uitind de efort, sfîr- 
șiți de oboseală cei doi protagoniști 
se îmbrățișează călduros. întrecerea 
i-a făcut buni prieteni...

F
cel care 
4,24 m !
la 1.500

se
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SAVIN
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Materiale redactate de
ROMEO VILARA și NEAG' 

MARDAN
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Primele întîlniri din „Cupa Metalul"

Cea de a 6-a
Soda

clarificat în două 
situația în clasa- 
de baraj, respec-

Ultima etapă a 
din cele trei serii 
mentele turneului 
tiv a desemnat echipele care la toam
nă vor activa în categoria B. Iată 
formațiile care și-au asigurat dreptul 
de a juca într-o categorie superioară : 
Știința Galați, Ceahlăul Piatra Neamț, 
C.F.R. Arad, Carpați Sinaia și I.R.A. 
Tg. Mureș. In seria a III-a încă nu 
se poate cunoaște echipa 
ține locul doi și care, pe 
Tg. Mureș se va califica 
B. In prezent acest loc 
de Crișul Oradea, insă 
Mureș mai are un meci

care va ob- 
lingă I.R.A. 
în categoria 
este ocupat 
Soda Ocna 
restanță cu 

Metrom Brașov (se va disputa 
și în caz de victorie echipa 
Ocna Mureș se califică.

Ultimele jocuri decisive au 
întreceri pasionante, 
dintre Ceahlăul 
I.M.U.M. Medgidia, 
torul s-a conturat 
minute : pînă spre 
I.M.U.M., ca pînă 
și dreptul de a se 
revină Ceahlăului, 
amănunte din jocurile ultimei etape :

marți) 
de la

oferit 
in special cel 

Piatra. Neamț și 
în care cîștigă- 

doar în ultimele 
sflrșit a condus 

la urmă victoria 
califica în B să 

Iată acum unele

GRUPA I (Rm. Vîlcea)

ȘTIINȚA GALATI —PENICILINA 
IAȘI 4-1 (3—1). Meci fără istoric, 
în care Penicilina a „excelat" în gre
șeli. Victoria studenților este pe de
plin meritată, asigurîndu-le un loc 
în categoria B. Au înscris Venturini 
(min. 5) și Zgardan (min. 23, 36 și 
52), respectiv 
S-au remarcat 
Șerbănescu de 
Căpraru de la 
condus corect

Căpraru (ruin. 23). 
Curt, Păun, Voicu și 
la Știința, Cărare și 
Penicilina, I. Ritter a 
și autoritar.

PIATRA NEAMȚ—

echipă se va cunoaște după jocul restanță 
Ocna Mureș — Metrom Brașov —

celor două formații. Meciul

CEAHLĂUL
— I.M.U.M. MEDGIDIA 2—1 (0—1).

După ce a condus pînă în min. 83 cu 
1—0, I.M.U.M. a trebuit să pără
sească terenul învinsă, ratînd astfel 
calificarea pe care după comportă
rile de pînă acum o merita din plin. 
Victoria Ceahlăului în acest joc este 
meritată, ea fiind rezultatul elanu
lui și ambiției cu care a luptat în
treaga echipă în tot cursul partidei. 
Scorul a fost deschis de Latif în 
min. 12. In continuare ambele echipe, 
dar mai ales Ceahlăul ratează cîteva 
ocazii. In repriza a doua jocul a avut 
o desfășurare dramatică. Jucînd mai 
tehnic I.M.U.M. inițiază atacuri fru
moase, la care Ceahlăul răspunde 
prin contraatacuri rapide. In min. 
49 Meder ratează egalarea trăgînd 
lingă poarta goală. Ceahlăul 
inițiativa, dar portarul 
salvează goluri ca și 
Dominarea jucătorilor 
Neamț este concretizată 
prin golul lui Vintilă. Ceahlăul prinde 
aripi și în 
der golul 
calificarea 
meci care 
spectator.

pe jocul 
a început într-o atmosferă nervoasă, 
jucătorii comițînd multe greșeli. 
Ambele înaintări au șutat la... nime
reală la poartă. Flacăra roșie s-a do
vedit puțin superioară și în min. 20 
Dumitrescu a concretizat o acțiune, 
astfel că bucureștenii eu luat condu
cerea.

In repriza secundă aspectul jocului 
s-a schimbat. Cei care au atacat mai 
mult au fost jucătorii de la Sinaia. 
Ei ratează în min. 64 de două ori 
prin Decu. In min. 80 Toacă driblea
ză stoperul advers și înscrie gotul 
egalizator. Arbitrul AL Toth (Ora
dea) a condus bine.

DUNĂREA GIURGIU—DINAMO 
CRAIOVA 1—0 (1—0). Acest joc, 
disputat într-o notă de perfectă 
sportivitate, a fost de o factură teh
nică modestă. Unicul gol al partidei 
a fost înscris în min. 25 de Năsto- 
rescu. In repriza a doua Dunărea a 
mai avut ocazia să înscrie, dar por
tarul dinamoviștilor a fost la post. 
Raoort de cornere 8—2 pentru Dună
rea. S-au remarcat, Drăgănescu, 
Ghiță și Năstorescu, respectiv por
tarul Falescbini. C. Geană (Brașov) 
a condus satisfăcător.

C.F.R ARAD—MUSCELUL I MS. 
C. LUNG 2—1 (I — 1). Ceferiștii din 
Arad 
de a 
rilor 
4.000 
lor rapide desfășurate, în special în 
prima repriză, de ambele echipe. Pe 
lîngă cele două goluri înscrise de 
Vlad (min. 19 și 53) C.F.R. a mai 
ratat în repriza a doua 5 ocazii clare 
prin Boros și Ianovici. Numai forma 
excepțională a portarului Craioveanu 
de Ia Muscelul a făcut ca scorul să 
nu ia proporții. S-au remarcat Suha- 
nek, Balint, Vlad, Ianovici, respectiv 
Craioveanu, Tănase, Cargol și Li- 
bardi. Arbitrajul] lui A. Galamboș 
(Baia Mare) satisfăcător.

I IONESCU și M. LUPUȚIU
coresp.

au obținut în acest meci cea 
cincea victorie din cadrul jocu- 
de baraj. Jocul a plăcut celor 
de spectatori, datorită atacuri-

CLASAMENTUL
1. C.F.R. Arad
2. Carpați Sinaia
3. Dunărea
4. Fi. roșie 

Muscelul 
Dinamo

5.
6.

Giurgiu 
Buc. 
I.M.S.

Craiova

preia
Gavadaris 

gata făcute, 
din Piatra 
în miin. 83

GRUPA A

min. 87 înscrie 
victoriei, care 

în categoria B, 
a entuziasmat

prin Me- 
îi ad uce 
după un 
publicul

DRAGOMIR ROȘIANU, coresp.
CLASAMENTUL

1. Știința Galati
2. Ceahlăul P. Neamț
3. IMUM Medgidia
4. Penicilina Iași
5. A.S.M Rădăuți

4
4
4
4 1 0
4 0 0

GRUPA A ll-A

3
3
2

e
1
1
2
4

12: 2 7 
11: 6 6 
9: 4 5

2 
0

6:13 
3:16

(Sibiu)

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI— 
CARPAȚI SINAIA 1 — 1 (1-0). Im
portanța partidei și-a pus amprenta

I.R.A. TG. MUREȘ—SODA OCNA 
MUREȘ 0—0. Cu toate eforturile de
puse, Soda Ocna Mureș a trebuit să 
se mulțumească cu un rezultat 
egalitate, ceea 
Fotbaliștii de la 
minat mai mult
4—1 pentru Soda) și au ratat două 
mari ocazii prin Căpușan (min. 61 
și 65). I.R.A., avînd califi'caree asi
gurată, a jucat relaxat, bazîndu-se 
mai- mult pe contraatacuri. Arbitrul 
N. Mihăilescu (București) a condus 
bine.

CRIȘUL ORADEA — VOINȚA 
SATU MARE 3—0 (2—0). De nere
cunoscut față de meciurile anterioare, 
Voința Satu Mare a fost depășită net 
de Crișul Oradea. Ea a obținut astfel 
prima victorie din acest turneu, vic
torie care poate să-i asigure califi

JOCURI AMICALE
FARUL—DINAMO OBOR 1—2 (1—0)

CONSTANȚA 23 (prin telefon) 
10.000 de spectatori au asistat la 
un joc plăcut, cu multe faze inte
resante. In repriza întîi Farul a 
acționat mai bine, a tras mult la 
poartă și a 
sescu (min. 
stănțenii au 
a Trecut de
au înscris de două ori priti Buzatu 
(min. 84) și Tiron (min. 85). 
(E. Petre, coresp.).

deschis scorul prin Cio- 
5). După pauză con- 

slăbit alura și inițiativa 
partea oaspeților, care

carea în categoria B, în cazul 
eșec al echipei Soda în meciul re
stanță pe care îl susține marți cu 
Metrom. Crișul a dominat majorita
tea timpului și a șutat des la poartă. 
Acțiunile clare ale jucătorilor de la 
Oradea au plăcut mult spectatorilor, 
care i-au aplaudat la sfîrșitul parti
dei. Din echipa învingătoare s-au re
marcat 
Pop și 
goluri 
Cărare
M. Cruțescu.

MINERUL DEVA—METROM BRA
ȘOV 3—2 (1—0). Metrom a dominat 
teritorial majoritatea timpului, dar 
a fost ineficace în fața porții, ratînd 
nu mai 
care și 
Tamaș 
special 
nerul, mai bine pregătit din punct de 
vedere tehnic a jucat calm, fructifi- 
cînd 3 din cele 5 situații de gol. Au 
înscris: Nistor (min. 14 și 88) și Enderle 
(min. 62), respectiv Tănase (min. 54) 
și Bularca (mm. 79). Corect arbitra
jul lui

unui

în mod special Horvath I, 
Baghi, care a marcat două 

(min. 3 și 19). A mai înscris 
(min. 50). Bun arbitrajul lui

puțin de 7 ocazii clare, între 
o lovitură de la 11 metri prin 
(min. 50). Jocul a plăcut în 
datorită fazelor de gol. Mi-

Titus Burtan (București).
V. ZBARCEA, coresp.

CLASAMENTUL
Tg. Mureș
Oradea

Ocna Mureș

Mare

1. I.R.A.
2. Crișul
3. SocLa
4. Minerul Deva
5. Voința Satu
6. METROM Brașov

Jocul restanță Soda 
METROM Brașov se dispută

5 3 2 
1
1
1
1
0

5
4
5
5
4

4
3
2
1
2

0
0
2
3
2

5
4
2

Ocna Mureș 
marți.

Sîmbătă seara a avut loc pe ringul 
instalat în curtea clubului Metalul 
prima gală organizată de clubul me
talurgist și dotată cu „Cupa Metalul". 
Reuniunea a corespuns atit din punct 
de vedere al organizării, cit și în 
ceea ce privește calitatea întilnirilor. 
Iată rezultatele tehnice : S. Niculescu 
(CPB) b.p. T. Jerdea (FI. roșie), A. 
Minea (ITB) b.p. I. Lungu (ITB), L. 
Chiriță (ITB) b.p, M. Stingă (Voința), 
I. Alexandru (Metalul) b.p. C. Nego- 
escu (FI. roșie), S. Păun (FI. roșie) 
b.p. V. Dobrescu (Metalul), N. Mocanu 
(Semănătoarea) b.p. G. Adam (Meta
lul). Boxerul de la Semănătoarea (18 
ani) a lăsat o bună impresie datorită 
loviturilor variate și extrem de ra
pide, pe care le-a aplicat. N. Nieulae 
(Semănătoarea) b.p. M. Popescu iMe-

talul), M. Florea (Metalul) b.p. E. lor- 
dache (CPB), Gh. Șoltuz (ISB) b.p. I. 
Neațu (Unirea Sport). Ambii boxeri 
s-au lovit fără menajamente timp de 
3 reprize dar au neglijat aproape com
plet apărarea. N. Ghiță (Metalul) b.p. 
Gh. Vlad (Rapid), N. Mirea (CPB) 
b. ab. 3. V. Vereș (Metalul), D. Ioniță 
(Metalul) b.p. Gh. Niculae (Unirea 
Sport), I. Cojocaru (CPB) b.ab. 3.~C. 
Manea (Progresul), I. Tăiculescu (CI. 
sportiv școlar nr. 2) b.ab. 2 I. Serba 
(ISB). Deși a fost numărat în prima 
repriză, Tăiculescu a găsit resurse să 
ciștige înainte de limită!

Marți seara de la ora 19 
loc tot in grădina clubului 
(Bd. Muncii nr. 256) cea de 
gală.

va avea 
Metalul 
a doua

La Mangalia, ultima „etapă“ înaintea finalelor

localitate, pentru 
celor mai buni 
centre ale țării, 
de vedere semi-

MANGALIA 23 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Oamenii muncii ve- 
niți la odihnă în frumoasa stațiune 
de pe litoral au umplut de fiecare 
dată, în ultimele zile, tribunele fru
mosului stadion din 
a urmări întrecerile 
călăreți din diferite 
Din toate punctele
finalele campionatelor republicane de 
obstacole și probă completă s-au ri
dicat la nivelul așteptărilor, oferin- 
du-ne o dată cu frumosul spectacol 
sportiv de Ia Mangalia garanția unor 
'inale deosebit de disputate la Bucu
rești. Iată acum rezultatele diferite
lor probe : Obstacole cat. semiușoară : 
1. V. Pinciu, cu Văpaia, 0 p. 36,1 sec.

Multi concurenți ia startul coitcursuiui

Campionatul de calificare la polo

III-A

de 
ce o nedreptățește. 
Ocna Mureș au do- 
(raport de cornere

dotat cu „Cupa orașelor” (etapa a III-a)

(Sinaia)

dat startul tn proba de 100 m spate feminin.
Foto : T. Roibu

POIANA CiMPINA—SELECȚIO
NATA TABEREI DE JUNIORI 

5—2 (2—1)

CIMPINA 23 (prin telefon). Partida 
amicală dintre Poiana Cîmpina și 
selecționata taberei de juniori a pri
lejuit un joc frumos, care a scos în 
evidență o serie de juniori talentați 
cum ar fi Jamaischi, Duca, Timișan 
etc. Autorii golurilor: Zaharia (min. 
1, 53 și 62) și Goran (min. 13 și 
65 — din 11 m) pentru Poiana, Co- 
mănescu (min. 13) și Magearu (min. 
67 — din 11 m). pentru tabăra de 
juniori. (E. Stroe și St. Constanti
ne seu, coresp.).

înotătorii și 
cu categoria e 

întîlnit sîmbătă diipă 
și duminică dimineața la 
concursului rezervat lor: 
III-a a competiției dotată cu „Cupa 
orașelor". Majoritatea probelor au 
fost bine populate întrunind, unele 
dintre ele, peste 20 de participant!. 
Iată rezultatele tehnice : 
MASCULIN : 100
Dobrică (Prog.) 
de concurs; C. 
1:22;0 ; 100 m spate:
(Rapid) 1:24,6; 4x100 m liber: Pro
gresul 5:35,2; FEMININ: 100 m 
fluture: Adriana Davidovici (l.T.B.) 
1:49,6; 100 m bras; Viorica Percea 
(Progr.) 1:41,1 ; în afară de con
curs: Mihaela Dristoreanu (Dinamo) 
1:36,5; 4x100 m liber: l.T.B. 6:15,1. 
Ziua a ll-a: MASCULIN.- 100 m 
liber: D. Martie (Prog.) 1:18,1; 
M. Popescu (Prog.) 1:18,8; în afară 
de concurs; O. Stirbăț (Prog.) 
1:06,6; 100 m bras: D. Racoveanu 
(Prog.) 1:27,7; C. Pop (Rapid) 
1:29,0; S. Boiciu (Prog.) 1:29,5. In 
afară de concurs ; L. Damian (Prog.) 
1:25,5; 4x100 m mixt: Progresul

6-au

6:22,6. FEMININ: 100 m liber:
Alexandrina Simionescu (Rapid)

săritorii bucureșteni
III-a de clasificare

amiază 1:28,0; Carmen Popescu (S.S.E. II)' 
startul 

etapa a

ziua I:
m. fluture: V. 

1:44,3;' în afară 
Vasiliu (Rapid)

P. Tătaru

1:29,2; Gabriela Popescu (S.S.E. II) 
1:29,3; în afară de concurs: Maria 
Ciogolea (Rapid) 1:23,4; 100 m
spate: Adriana Severeanu (l.T.B.) 
1:46,7; 4x100 m mixt: l.T.B. 7:00,8.

De consemnat faptul, destul de 
regretabil, că, foarte mulți antrenori 
au omis să-și înscrie la timp înotă
torii la acest concurs, ceea ce a 
determinat pe arbitrul principal 
să-i oprească să concureze în mod 
oficial.

*
De cîtva timp a început întrecerea 

echipelor de polo în 
pionatului 
tegoria 
disputat 
dustria 
Lugoj 
Voința 
C.S.M. Cluj 
Timișoara -
C.S.M. Cluj — A.S.M. Lugoj 8—2, 
Voința Cluj — Industria Lînii Ti
mișoara 4—2.

cadrul cam- 
de calificare pentru ca- 

s-au 
In-

A. Pînă în prezent 
următoarele meciuri :

Linii Timișoara — A.S.M. 
11—0, Olimpia Reșița — 

Oradea 6—4. Voința Cluj —
7—2, Industria Lînii 
Olimpia Reșița 8—2,

p. 36,6; 3. V. Pinciu, cu Clasic, 
p. 37,2; 4. M. Stancu, cu Rival, 
p. 37,9; 5. C. Gogheș, cu Rădăuți, 
p. 38,1 ; obstacole semiușoară probă 
afara campionatelor: 1. E. Boian-

2—3.

(după baraj) ; 2. O. Recer, cu Nela, 
0 
0 
0 
0 
în
giu, cu Păpurica, 0 p. 48,4;
D. Mihăilescu, cu Rodna, și Maria 
Stan, cu Cincinal, 0 p. 51,5; 4. V. O- 
nofrei, cu Merzuh II, 0 p. 52,5; 5. 
Gh. Teohari, cu Coheilan, 0 p. 52,8. 
Juniori cat. ușoară: 1. L. Filep, cu 
Nehoiaș, 0 p, 1:10,0; 2. Iolantia La- 
zăr, cu Merzuh^ 3‘/4 p. 1:25,3; 3. A- 
drian Mazilu, cu Stafia, 4 p. 1:13,0; 
H. Weiss, cu Săgeata, 7 p. 1:22,0; 
obstacole cat. ușoară: 1. Gh. Teo
hari, cu Coheilan III, 0 p. 39,6 (după 
baraj). 2. V. Pinciu, cu Clasic, 4 p. 
36,3; 3. D. Roșea, cu Vega, 4:38,1 ; 
4. Mircea Stancu, cu Haiduc, 4 p. 
42,3; 5. Cristian Țopescu, cu Gelu, 
8 p. 41,5; obstacole cat. ușoară 
(fete) : 1. Elena Ionescu, cu Diavolo, 
0. p. 29,3; 2. Emilia Bogza, cu Odor, 
0 p. 30,5; 3. Clara Peleki, cu Po- 
beda, 0 p. 34,3; 4. Maria Stan, cu 
Padina, 4 p. 33,0. Probă de obstacole 
pe echipe gen „Cupa Națiunilor" : 1. 
Dinamo (Recer, Vlad, Pinciu), 2. 
C.C.A. (Langa, Bărbuceanu, Ghițu- 
ran), 3. Știința Buc. (Velea, Elena 
Ionescu, Maria Stan). Probă de ob
stacole cat. mijlocie: 1. Gh. Ghițu- 
ran, cu Lux, 0 p. 33,5 (după baraj) ; 
2. C. Țopescu, cu Răsunet, 12 p. 
37,5; 3. Gh. Langa, cu Corsar, 12 p. 
37,9; proba completă cat. ușoară : I. 
W. Fleischer, cu Săgeata, 195,4 p.; 
2. P. Victor, cu Păun, 212,6; 3. St. 
Boroș, cu Galena, 218,6. Proba com
pletă cat. mijlocie: 1. C. Vlad, cu 
Horn, 183,4 p. ; 2. P. 
vânt, 191 p.

De subliniat faptul 
călăreții consacrați, cu prilejul între
cerilor de la Mangalia s-au remar
cat numeroși tineri talentați, cu reale 
perspective, pe care îi vom vedea 
cu siguranță asaltînd în curînd locu
rile fruntașe și poate chiar... titlu
rile de campioni ai țării.

Stana, cu Sa-

că alături de

O. GINGII

onosport
I. — Dunărea Giurgiu — Di-

Craiova (baraj cat. B) 1
— Muscelul C. Lung — C.F.R.- 2

Voința
1

Minerul
2 

P. Neamț — 
(baraj cat. B) 1 
Iași — 
B)

— Vac

n a mo
II.

Arad (baraj cat. B)
III. ~ ■_ • ~ ‘

Satu Mare (baraj cat. B)
IV. — Metrom Brașov 

Dev.a (baraj cat.
V. — Ceahlăul

I.M.U.M. Medgidia
VI. — Penicilina

Galați (baraj cat.
Elektromos - 
R.P.U.)

Jaszbereny — 
R.P.U.) 
Szekesfehervar 
(cupa de vară R.P.U.) 
........ E.V.T.K.

Crișul Oradea

VIL — 
de vară 
VIII. — 
de vară

IX. — 
ELORE

X. Egyetertes 
de vară '

XI. — 
de vară
XII. —

B)

Cegled

R.P.U.)
Szallitok — Kecskemet 
R.P.U.)
Di. Bânyasz — Budai 

tacus (cupa de vară R.P.U.)

Știința
2 

(cupa
1

(cupa
1

Bp.
1

(cupa
1

(cupe
2

Spar^

concurs au fost depuseLa acest
aproximativ 188.000 variante.



SPORTIVII ROMÎNI Al OBTINIT 
VICTORIA ÎN 11 PROBE

(Urmare din pag. 1) 

rezolvat de data aceasta în favoarea 
lui Igor care a cîștigat pe ultima 
sută de metri sprintind puternic. Re
zultate : 1. IGOR LIPALIT (R.P.R.) 
4:54,3 ; 2. L. Rotman (R.P.R.) 4:55,2 ;
3. A. Igorov (R.P.R.) 4:56,6. Major 
și Csakvary (R.P.U.) au ocupat locu
rile 5 și 6.

CAIAC DUBLU 500 m. Una din 
marile surprize ale acestei regate : 
Perlberg—Rosberg au fost întrecuți de 
sportivii noștri după o cursă din cele 
mai interesante. Rezultate : 1. R.P.R. 
(ARTIMOV — CONȚOLENCO) 1:45,0;
2. R.D.G. (Perlberg — Rosberg) 1:45,9;
3. R. D. G. II (Maauart — Karbe) 
1:56,6.

CAIAC SIMPLU 500 m : I. A. 
VERNESCU (R. P. R.) 1:58,0; 2. M. 
Anastasescu (R.P.R.) 2:02,1 ; 3. Nagy 
(R.P.U.) 2:04,7 ; 4. Babella (R. P. U.) 
2:05,7 ; 5. Holtzvoigt (R.D.G.) 2:06,5 ;
6. Wenzke (R.D.G.) 2:07,5.

CAIAC SIMPLU 500 m (fete). O 
probă dominată de sportivele noas
tre și care a fost așteptată cu mult 
interes dat fiind apropierea de va
loare între concurente. De data a-
ceasta a învins tinăra calacistă Hilde 
Lauer care s-a afirmat puternic în 
acest sezon. Intr-un „finiș" specta
culos, Elena Lipalit a întrecut-o pe 
Tamaș în lupta pentru locul II. Re
zultate : 1. HILDE LAUER (R.P.R.) 
2:19,0 ; 2. Elena Lipalit (R. P. R.)

„Cupa orașului București** la pistă
a oferit întreceri de o rară frumusețe

(Urmare din pag. 1) 

prima alergare el a realizat 12,8 sec, 
iar în cea de a doua a obținut cel mai 
bun timp al concursului cu valoroasa 
performan|ă de 11,6 sec! In lupta pen
tru locurile 3—4 italianul Turrini l-a 
întrecut pe sovieticul Kucinskis (13,3 
sec si 12.0 sec). Clasament final: 1. 
BODNIEKS (R.S.S. Letonă); 2. Proda- 
nov (R.P.B.); 3. Turrini (Italia): 4. 
Kucinskis (R.S.S. Letonă).

Proba de urmărire pe echipe a scos 
în evidentă valoarea participanților la 
„Cupa orașului București”. Astfel, re
zultatele obținute sînt deosebit de valo
roase : R.D. Germană 4:45,8. Italia 
4:46.4, R.S.S. Letonă 4:47,6 (nou re
cord leton). R.P. Bulgaria 4:51,4 și R.P. 
Romînă 4:53,8 (rezultate obținute în 
serii). Primele patru echipe s-au califi
cat în semifinale unde formațiile învin
gătoare au obținut performanțe și mai 
valoroase. Italia a realizat 4:44.6 și a 
întrecut R.S.S. Letonă (4:51.0), iar 
R.D Germană a parcurs cei 4000 m în 
4:46.8 întrecînd R.P. Bulgaria (4:55,7). 
Pentru finală s-au calificat Italia și 
R.D. Germană.

Proba de eliminare a reunit la start 
21 de concurenți din cele 5 țări parti
cipante la concurs. Lupta a fost palpi
tantă și publicul a trăit intense emoții. 
In partea a doua a cursei tînănil Dan 
Penescu (o adevărată speranță a ciclis
mului nostru de pistă) a fugit din plu
ton și în timp ce restul alergătorilor 
își disputau șansele de a rezista pînă 
în final fără a fi eliminați el a obținut 
un tur avans ! Dar... nici aceasta n-a 
fost de a juns : a pornit din nou de unul 
singur ! In acest fel a reușit să învingă 
detașat o probă foarte animată. Clasa
ment final: 1. DAN PENESCU: 2. 
Giordano Turrini (Italia). 3. Frank Ni
ck! ilzsch (R.D. Germană) : 4. Ivars
Ișkovs (R.S.S. Letonă); 5. M. Voinescu: 
6. Gr. Nicolae...

Semifondul desfășurat dc-a lungul a 
30 de ture cu sprint la 3 ture s-a în
cheiat dc asemenea cu o victorie a culo
rilor noastre. Evadați din pluton D. 
Rotam și G. Moiceanu și-au asigurat 
primele locuri. Clasament final : 1. D. 
Rotaru 30 p ; 2. G. Moiceanu 33 p; 3. 
Grigore Nicolae 11 p.; 4. Giordano Turrini 
(Italia) 7 p.

Timpul excelent și programul care cu
prindea multe puncte de atracție au 
făcut ca tribunele velodromului Dinamo 
6ă fie foarte populate duminică după- 
amiază. Programul a început cu desfă
șurarea turneului de viteză (revanșă). 
Au participat cîte un reprezentant din 
partea oaspeților și doi viteziști din țara 
noastră. Confirmînd clasa sprinterilor so
vietici Aivars Ișkovs (R.S.S. Letonă) 
a cîștigat turneul fără a suferi nici o 
în fringe re. Alergătorul nostru Petre Fa
che s-a clasat pe locul III prin victoriile 
obținute în compania sprinterilor Nick- 
litzsch (R.DG.) și Dan Popovici. Cla
samentul final al acestei probe este ur
mătorul : 1. Aivars Ișkovs (R.S.S. Le
tonă) 5 victorii: 2. Novakov (R.P.B.) 
și Nicklitzsch (R.D.G.) cîte 3 victorii: 
3. Tache Petre și Turrini (Italia) cîte 
2 victorii; 4. Dan Popovici 0 victorii.

Urmărirea pe echipe a revenit echipei 
Italiei (Carlo Simonigh, Carlo Rancati,

2:21,5 ; 3. Maria Tamaș (R. P. R.) 
2:22,2; 4. K. Benkd (R.P.U.) 2:24,4 ; 
5. A. Novak (R.P.U.) 2:25,9 ; 6. V. 
Vișevan (C.C.A.) 2:27,5 ; 7. J. Leue 
(R.D.G.) 2:29,0 ; 8. Plonka (R.D.G.)
2:31,5.

CAIAC DUBLU 1.000 m: 1. R.D.G. 
(FINGER-NIEDRIG) 3:50,0 ; 2. R.P.R. 
(Artimov — Conțolenco) 3:50,6 ; 3.
Dinamo (Sidorenco—Smirnov) 3:51,7 ;
4. R.P.U. (Nagy - Babella) 4:01,0.

CANOE DUBLU 1.000 m. 1. R.P.R. 
(SIDOROV - IACOVICI) 4:20,5 ; 2. 
R. P. R. II (Igorov — Ichim Li
palit) 4:20,9 ; 3. R. P. R. III (Cali-
nov — Somowschi) 4:31,4.

CAIAC 4 — 1.000 m. După o tn- 
trecere pasionantă, echipajul nostru, 
format din HUSARENCO, IVANOV, 
BARDAȘ, TIMOFAN, ne-a adus o 
frumoasă victorie obținînd astfel și o 
binemeritată „revanșă" după proba 
de fond cîștigată de echipa R. D. 
Germane. Rezultate : 1. R.P.R. 3:20,4; 
2. R.D.G. 3:21,9 ; 3. R.D.G. II 3:22,1.

CAIAC 4 X 500 m. Sportivii noș
tri au întrecut de o manieră cate
gorică puternica echipă a R. D. Ger
mane obținînd victoria și în ultima 
probă a Regatei Snagov. Rezultate : 
1. R.P.R. (NICOARA, ANASTASES- 
C$, SIDERI, VERNESCU) 7:51,0 ; 2. 
R.D.G. (Perlberg, Maquart, Wenzke, 
Rosberg) 8:01,1 ; 3. R.P.R. II (Arti
mov, Conțolenco, Andrei, Frum- 
șeanu) 8:16,1.

Luigi Zuccotti și Dino Galanti) — 
4:47,8 care a întrecut în finala pentru 
locurile 1—2 echipa R.D. Germane 
(4:55,8). In disputa pentru locurile 
3—4 a ieșit învingătoare formația R.S.S. 
Letone (timp : 4:53,6) care a depășit 
R.P. Bulgaria (5:00,2).

Din seriile cursei italiene s-au clasifi
cat pentru finală echipele Italiei și R.S.S. 
Letone. După o dispută deosebit dc 
strinsă în care învingătorul era incert 
chiar și cu 50 m înaintea liniei dc so
sire, a învins formația Italiei cu 1:49,3, 
în timp ce echipa R.S.S. Letone a în
registrat doar cu 5/10 mai mult : 1:49,8. 
Pe locul III s-a clasat echipa R.D. Ger
mane.

Semifondul — cea mai așteptată și dc 
altfel cea mai frumoasă probă a velo
dromului — a corespuns exigențelor 
specialiștilor și publicului. Și numai 
faptul că cci 40 km (100 ture de pistă 
cu sprint la 3 ture) au fost parcurși 
cu o medie orară de 44,460 km repre
zintă o imagine a dîrzeniei cu care com
petitorii și-au disputat șansele. Din start 
au plecat 33 de alergători. Din primul 
și pînă la ultimul tur a fost o perma
nentă agitație în care primele viori” au 
fost pistarzii italieni, bulgari și cei ro
mîni. Foarte activ ciclistul bulgar Dimi- 
ter Nikolov acumulează puncte prețioase 
și după sprintul al cincilea (cînd juriul 
comunică clasamentul general) el este 
pe primul loc. la fel ca și după 10 și 
15 sprinturi. O acțiune inițiată de ita
lieni, în care Simonigh joacă rolul de 
,,lansator“, îl aduce însă pe Zuccotti în 
fruntea clasamentului după 20 de sprin
turi. Se inițiază o evadare la care parti
cipă Dan Penescu, Luigi Zuccotti, Victor 
Voloșin, Stoian Gheorghiev și Eugen 
Bărbulescu. Aceștia forțează și prind 
plutonul cu un tur din urmă. Aceasta 
înseamnă că practic primele locuri au 
fost ,,acontate” dex acești cicliști. Pe 
deoparte ,,zestrea” de puncte cu care 
venise în această acțiune, iar pe de alta 
calitățile de sprinter pe care le-a dove
dit au făcut ca primul loc să revină 
italianului Luigi Zuccotti. O frumoasă 
performanță a realizat tînărul ciclist ro- 
mîn Eugen Bărbulescu, clasat pe locul 
III în această disputată probă la care 
au participat cei mai buni cicliști din 
cele 5 țări. Clasament final: 1. Luigi 
Zuccotti (Italia) 1 tur avans, 69 p: 2. 
Stoian Gheorghiev (R.P. Bulgaria) 1 t. 
av. 39 p; 3. Eugen Bărbulescu 1 t. av. 
20 p; 4. V. Voloșin 1 t av. 12 p; 5. 
Dan Pcncscu 1 t av, 12 p; 6. Nicolov 
(R.P. Bulgaria) 45 p; 7. Zuchold 
(R.D.G.) 18 p; 8. Staps (R.D.G.) 15 
p; 9. Gr. Nicolae 13 p; 10. Nicola Fili- 
pov (R.P.B.) 13 p.

S-a dat startul in Turul Poloniei
VARȘOVIA 23 (prin telefon). - Du

minică, în capitala R.P. Polone s-a 
dat startul în competiția ciclistă de 
mare fond „Turul Poloniei". Prima 
etapă s-a desfășurat pe distanța de 
160 km, intre Varșovia și Kielce. După 
o desfășurare deosebit de animată, 
victoria în etapă a fost obținută de 
rutierul polonez Fotnalczyk. El a so

Sanda Iordan și Al. Po^sscu învingători in concursul
international de natație de la Varșovia

VARȘOVIA 23 (prin telefon). 
Sîmbătă Și dumisică, bazinul Legia 
(50 m) din capitala R.P. Polone 
a găzduit concursul internațional 
de înot și sărituri la care au parti
cipat sportivi din R.P. Ungară, R.D. 
Germană, R.P. Romînă, Italia și
R.P. Polonă. Dintre sportivii romîni 
prezenți la întreceri, Alexandru Po
pescu și Sanda Iordan (la înot) și 
Gh. Banu (la sărituri), au avut o 
comportare frumoasă. Primii doi 
au reușit să ocupe locul 1, iar Gh. 
Banu. nedreptățit de arbitri, s-a 
clasat pe locul secund. Ceilalți doi 
reprezentanți ai țării noastre Al. 
Schmaltzer și Cristina Balaban au 
avut comportări meritorii. Rezultate 
tehnice: Ziua I. FEMININ: 100 m 
liber: 1. Bozena Cedro (R.P.P.)
1:06,6 — record polonez; 2. Reka 
Bodoki (R.P.U) 1:08.5; 3. Maria
Romisarek (R.P.P.) 1:09,5; 4. Re
nata Tykierka (R.P.P.) 1:10,4;
5. Cristina Balaban (R.P.R.) 1:10.9; 
100 m bras: 1. SANDA IORDAN

In finala campionatului european feroviar de fotbal

SELECȚIONATA FEROVIARĂ A R. P. BULGARIA A ÎNTRECUT 
LA LIMITĂ FORMAȚIA ROMÎNĂ: 1-0 (0 0)

SOFIA (prin telefon de la corespon
dentul nostru) Finala campionatului eu
ropean feroviar la fotbal, care a avut 
loc sîmbătă în nocturnă pe Stadionul 
Vasil Levski din localitate a atras peste 
25.000 de spectatori. Victoria la limită 
a gazdelor este meritată, deoarece au 
atacat mai mult și au jucat în vitezS 
de la început și pînă la sfîrșit. Forma
ția romînă a surprins prin tehnica ju
cătorilor ceea ce însă nu a putut com
pensa ritmul impus de fotbaliștii bul
gari, care în această partidă au reali
zat cel mai bun joc al lor din acest 
sezon. Linia de fund a echipei romîne 
a fost un adevărat zid de care s-au 
izbit toate atacurile adverse. Mijlocașii 
au fost buni în apărare, dar nu au 
ajutat în destulă măsură atacul, care a 
fost nevoit să se retragă deseori pen
tru a... culege mingi.

La începutul celor două reprize gazdele 
au inițiat multe atacuri viguroase, do- 
minînd destul de insistent. In rest jocul 
a fost echilibrat. De notat o mare 
ocazie ratată de Văcaru (min. 22), care 
a tras în bară și I. Jonescu (min. 42),

Record maghiar la disc
femei

In cadrul unei reuniuni atletice des
fășurate la Budapesta, aruncătoarea 
Jolan Kontsek a stabilit un nou re
cord al R. P. Ungare la disc femei 
cu o performanță de 52,58 m. Cu pri
lejul aceleiași reuniuni Varju a arun
cat greutatea la 18,05, Iharos a aler
gat 1.500 m în 3:42,2, iar Miskei a 
obținut 4,40 m la săritura cu prăjina.

ÎNTÎLNIREA ATLETICĂ MAREA BRITANIE—S. U. A.
LONDRA 23 (Agerpres). — Pe sta

dionul „White City" din capitala An
gliei s-a desfășurat timp de două zile 
întilnirea atletică Marea Britanie—
S.U.A. Ea a luat sfirșit cu victoria 
formației americane la băieți (122-38) 
și cu cea a Marii Britanii la fete 
(56-50). Cu acest prilej au fost sta
bilite două recorduri europene de 
către atleții englezi. A. Metcalfe a 
parcurs 440 y în 46,4 iar ștafeta bri
tanică de 4X400 y a fost cronometra
tă în 3:07,0.

sit cu un avans de 3 min. 6 sec. 
în fața plutonului, sprintul fiind cîș
tigat de Zabrosny (R. P. Polonă).

Cicliștii polonezi ocupă primele pa
tru locuri in clasamentul pe echipe. 
Pe locul 5 — echipa rutierilor ama
tori francezi. Cicliștii romîni — care 
au sosit împreună cu grosul pluto
nului — ocupă locul VIII în clasa
mentul pe echipe.

(R.P.R.) 1:24.5; 2. Alicja Kleminska 
(R.P.P.) 1:26,7. MASCULIN. 100 m 
liber: 1. A!ujna (R.P.P.) 58,4;
200 m bras : 1. Lenkey (R.P.U.)
2:45,5;... 5. Al. Schmadtzer (R.P.R.) 
2:53,0; 200 m fluture: 1. AL. PO
PESCU (R.P.R.) 2:30,3; 2. Stan
kiewicz (R.P.P.) 2:32,1 ; 3. Kjiezc
(R.P.P.) 2:33,4. Ziua a H-a. FEMI
NIN. 200 m bras: 1. Kleminska 
3:02,0; 2. Sanda Iordan 3:02,0;
3. lakobinska (R.P.P.) 3:08,8.
MASCULIN. 100 m bras; 1. Kfo- 
potowski (R.P.P.) 1:15,8; 2. Sch-
maltzep (R.P.R.) 1:16,0; 3. Lenkei
(R.P.U.) 1:16,8; 100 m fluture:
1. Stankievici 1:04,2; 2. Wielinski
(R.P.P.) 1:06,1 ; 3. Al. Popescu
1:07.2. SĂRITURI: trambulină:
1. Mejzak (R.P.P.) 122,27; 2. Gh.
Banu (R.P.R.) 121,08; 3. Bohinek
(R.P.P.) 117,32; 4. Klăden (R.D.G.) 
116,09. Platformă; 1. Mejzak 138,91;
2. Bohinek 130,01 ; 3. Konzorr
(R.D.G.) 127,35 ; 4. Gh. Banu
123,10.

Jucătorii bulgari au ratat Ia rîndul lor 
prin Debcrski (min. 16 — bară). Uni
cul gol al partidei a fost înscris în 
min. 75 de către Debcrski, care, urmă
rit de Motroc, a introdus mingea în 
poartă din apropiere.

Arbitrul cehoslovac Scala (ajutat la 
tușă de Bubal — Cehoslovacia și Neu
man —- R.D.G.) a condus bine, dar nu 
a fost consecvent cînd în min. 78 l-a 
eliminat pe Koszka pentru un gest ne
sportiv, trecînd însă cu vederea lovi
turile intenționate ale lui Metodiev și 
Kotkov.

SEL. FEROVIARA R.P. BULGARIA : 
IOSIFOV — METODIEV, Dimitrov, 
Ceacevski — Stadimirov. Dragomirov — 
Koncev, Ko|cv, DEBERSKI, KOTKOV. 
Desev.

SEL. FEROVIARA R.P. ROMÎNĂ : To
dor— GREAVU, MOTROC, MACRI — 
Neacșu, Koszka — Copil, Ozon, I. lo- 
rtescu, Georgescu, Văcaru (C. Ionescu).

TOMA HRISTOV

0 selecționată de ciclism 
a țării noastre participă

la „Turul Iugoslaviei"
Ieri seară a părăsit Capitala un 

lot de cicliști romîni care va partici
pa la cel de al XVII-lea „Tur ciclist 
al Iugoslaviei". Formația țării noastre 
este alcătuită din Walter Ziegler, Gh. 
Radulescu, Constantin Moiceanu și Ion 
Stoica. Antrenor : Ervant Norhadian. 
Competiția se desfășoară între 27 iu
lie și 6 august. Startul în prima eta
pă se va da din localitatea Banya 
Luca, iar sosirea în ultima etapă se 
va desfășura la Belgrad.

Iată alte citeva rezultate din ziua 
a doua a întilnirii : BARBAȚI 220 y 
Jones (M.B.) și Budd (S.U.A.) 21,2 ; 
440 y.g. Farmer (S.U.A.) 51,3; 1 milă 
Beatty (S.U.A.) 3:52,7;6 mile Hyman 
și Heathley (M.B.) 28:07,0 ; 3.000 m 
obst. Young (S.U.A.) 8:47,0 ; lungime 
Boston (S.U.A.) 7,64 ; prăjină Wads
worth (S.U.A.) 4,62 ; disc Sylvester 
(S.U.A.) 59,06 ; ciocan Payne (M.B.) 
60,37. FEMEI 100 y White (S.U.A.) 10,9; 
8S0 y Jordan (M.B.) 2:08,6 ; înălțime 
Shirley (M.B.) 1,70 ; suliță Platt (M.B.) 
47,04 ; greutate Alday (M.B.) 14,32 ;
4X100 y S.U.A. 45.5.

Meciuri internaționale 
de fotbal

In cadrul competiției „Intertoto" 
s-au mai înregistrat următoarele re
zultate : W.A.C. (Austria)-Vorwarts 
Berlin (R.D.G.) 3—3, Slovan Bratis
lava (R.S.C.)—Odra Opole (R. P. Pol.) 
8—1, Gornik Zabrze (R.P. Pol.)-Spar- 
tak Hradec Kralove (R.S.C.) 2—2, A- 
jax Amsterdam (Olanda)-Pirmasens 
(R.F.G.) 9—1, Sparta Rotterdam (O- 
landa)-F.C. Basel (Elveția) 5—2.

Brumei a ratat 
de puțin 2,25 m
Recordmanul mondial la săritura în 

înălțime, atletul sovietic Valerii Bru
mei, a evoluat pe stadionul din Lu
gansk, orașul său natal, efectuind o 
tentativă de record mondial. El a 
trecut cu ușurință ștacheta înălțată 
la 2,20 m și a ratat apoi de puțin 
în prima încercare la 2,25 m. Urmă
toarele două încercări n-au mai putut 
fi efectuate deoarece a început să 
plouă, concursul fiind întrerupt.

ȘTIRI EXTERNE
CAMPIONATUL MONDIAL 

STUDENȚESC DE ȘAH
întrecerile pentru campionatul mon

dial studențesc de șah pe echipe, care 
se desfășoară la Helsinki, au lăsat 
în urmă cinci runde. Conduce echipa 
U.R.S.S. cu 18 puncte urmată de 
S.U.A. 14*/î p., R.S. Cehoslovacă 13 
(1) p., R. P. Ungară 12 p. Iată re
zultatele din runda a V-a : U.R.S.S. 
—R. D. Germană 4—0, Danemarca— 
Suedia 3‘/2—‘/s, R. P. Ungară—O- 
landa 3—1. S.U.A.—Anglia 3*/2—lh. 
P. S. Cehoslovacă—Finlanda 3—0 
(1).
RECORD MONDIAL DE NATAȚIE

In localitatea Akron (Ohio) înotă
torul anerican Ted Stikles a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
400 m mixt individual. El a înotat 
distanta în 4:568
ITALIA Șl SUEDIA IN FINALA 
EUROPEANA A „CUPEI DAVIS“
La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 

disputat semifinalele „Cupei Davis” 
(zona europeană). La Paris, repre
zentativa Italiei a dispus de cea a 
Franței cu 4—1. Suedia a eliminat 
Anglia mai ușor decît s-ar fi putut 
aștepta : 4—1

A luat sfirșit campionatul 
european de iahting- 

clasa finn
WARNEMUNDE, 23. - (Prin telefon). 

Sîmbătă la prînz au luat sfirșit în
trecerile celor mai buni veliști din 
Europa, la clasa finn, desfășurate pe 
Marea Baltică. După ultima regată, a 
7-a, cîștigată de suedezul Andersen, 
clasamentul este următorul : 1. Willy 
Kiiweide (R. F. Germană) 5.456 p, 2. 
Gerrar Andersen (Suedia) 5.326 p, 3. 
Walter Gertner (R. D. Germană) 
4.886 p. Reprezentantul nostru, Petre 
Purcea, a suferit în ultima cursă o 
grea avarie la barcă (din cauza vîn- 
tului puternic, în rafale, i s-a rupt 
catargul) și a trebuit să abandoneze, 
fapt care i-a adus un loc modest în 
clasamentul general, unde s-a situat 
pe penultimul loc, cu 1.154 p.

PE SCURT
• La Gdansk (R. P. Polonă) a 

început un turneu internațional de 
rugbi cu participarea echipelor Di
namo București, iWissenschaft Leip
zig și Lechia Gdansk, in prima în- 
tîlnire rugbiștii din R. D. Gerrrană 
au întrecut pe cei polonezi cu 3—0. 
Dinamo intră în competiție marți, 
cînd va întîlni pe Wissenschaft.

• In meci retur pentru finala 
„Cupa campionilor europeni" la bas
chet masculin, echipa S.K.A. Riga a 
întrecut cu 66—61 (31—26) pe
T. S.K.A. Moscova, care cucerește to
tuși trofeul deoarece în primul meci 
cîștigase la o diferență mai mare: 
87—62.

• Tînărul maestru maghiar Haag 
conduce neînvins în turneul interna
țional de șah de la Debrețin, avînd 
4 puncte din 6 posibile. El este ur
mat de Boleslavski 3l/2 puncte, 
Barcza, Hogats, Paoli. Suetin 3 
puncte și cîte o partidă întreruptă.

• Pregătindu-se pentru competiția 
celor mai bune echipe europene de 
polo de apă, „Cupa Italia", echipa
U. R.S.S. a întîlnit selecționata R. D. 
Germane pe care a întrecut-o cu sco
rul de 3—1. Turneul de polo pe apă 
„Cupa Italia" va începe la 5 august 
la Moscova reunind selecționate din 
Italia, R. P. Romînă, R. P. F. Iugos
lavia, R. P. Ungară, R. D. Germană, 
U.R.S.S.

X X Redacția si adminislrația; București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05. Interurban 72, nc. 1—2 Întreprinderea Poligrafică nr. 2, str. Brezoianu 23—25


