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LA UZINA „ELECTROPUTERE" 
DIN CRAIOVA

Printre muncitorii de la uzina 
Electroputere din Craiova, care au 
realizat succese deosebite la locul de 
muncă .și pe terenul de sport sînt 
Marin Andreescu de la mașini de rec
tificat, jucător de fotbal, Gheorghe 
Vasilas și Tudor Mertescu, de la sec
ția a justa j, rugbiști, Ioan Roman, de 
la mașini rotative, campion regional 
la box, Victor Bălănuță, de la sec
ția bobinaj, voleibalist ș. a.

In cinstea zilei de 23 August 
membrii asociației sportive au pres
tat peste 650 ore de muncă patriotică 
pentru construirea unui teren de 
handbal.

R. SCHULTZ și V. SĂNDUU-SCU 
corespondenți

INTERESANTE COMPETIȚII 
ORGANIZATE LA SIBIU

Asociația sportivă Constructorul Si
biu a organizat o întîlnire de popice 
cu echipele masculine și feminine ale 
asociației sportive Frigul București, 
întrecerea a lost urmărită cu viu in
teres de spectatori șl a fost cîștigată 
de bucureșteni : la băieți cu 2614— 
2581 și la fete cu 2295—1991.

Tot la Sibiu, C.S.M. Sibiu a or
ganizat la ștrandul popular o de
monstrație de sărituri de la platformă 
și de la trambulină, precum și sări
turi artistice. La aceste demonstrații 
au participat componenții lotului re
publican, din rîndul căruia am re
marcat pe Emilia Negulescu, Gh. 
Banu și P. Decuseară.

I. PANTELIMON — coresp.

CONCURSUL DE MOTOCICLISM 
DE LA IAȘI

Comitetul regional A.V.S.A.P. a or
ganizat un reușit concurs de moto- 
ciclism de viteză pe circuit, la care 
au asistat peste 10.000 de spectatori. 
S-au întrecut mofocicliști din regiunile 
Iași și Bacău. Pe primele locuri s-au 
clasat: cat. 125 cmc.: C. Chicoș
(Iași), cat. 175 cmc.: V. Afloarei 
(Bacău), cat 250 cmc. : T. Călugăru 
(Bîrlad), cat. 350 cmc.: P. Popescu 
(Iași). Concursul a constituit o bună 
propagandă pentru sportul cu motor.

P. CODREA — coresp. regional

A început campionatul de fotbal, 
au început și surprizele...

Noul campionat de fotbal la catego
ria A a început sub auspicii promiță
toare. Numărul mare de spectatori pre- 
zenți la primele meciuri dovedește in
teresul stirnit de competiție, multe 
intilniri s-au desfășurat la un nivel 
tehnic satisfăcător (St. roșu—Știința 
Cluj, Dinamo Pitești—Dinamo Bucu
rești etc.), iar înaintările (cu două 
excepții) s-au arătat eficace, marcind 
30 de goluri în șase meciuri (o medie 
de 5 goluri de joc).

Surprizele nu au lipsit in această 
primă eta.pă. Performerele sînt Petro
lul și Metalul Tirgoviște — singura din
tre noile promovate care a ciștigat ieri. 
Remarcabile sint și rezultatele echipe
lor St. roșu, Rapid și Progresul.

Dar, iată rezultatele etapei de ieri:
București: C. C. A. — Petrolul

2— 6 (0—3).
București : Rapid — Minerul 3—0 

(0-0).
Pitești : Dinamo — Dinamo Bucu

rești 3—4 (0—3).
Tirgoviște : Metalul — U.T.A. 3—1 

(3-0).
Petroșani: Jiul — Progresul 1—3 

(O-1)-
Brașov: St. roșu — Știinta Cluj

3- 1 O —n.

Extremul stingă rapidist C. Ionescu șutează la poartă, prin fața apărătorilor 
de la Minerul

Foto; B, CIOBANU

PISTA DE POPICE DIN COMUNA 
LĂDEȘTI

In cinstea zilei de 23 August 
membrii U.C.F.S. din comuna Lă- 
dești, raionul Horezu, au dat în folo
sință o pistă de popice modernă, 
In' cursul lucrărilor, prestate prin 
muncă patriotică, s-au evidențiat Ti
tus Ceapă, Cornel Cărămidă, Gheor
ghe Soaică, Ion Marina ș. a.

ION COLGIU — coresp.

Excelenta comportare a canotorilor romini la Poznan
• MEDALII DE AUR IN TREI

SIMPLU 500 M Șl

POZNAN, 20 (prin telefon). — Ma
rile întreceri de pe lacul Malta au 
luat sfîrșit de cîteva minute. Sîrdem 
nespus de bucuroși să putem reiata 
iubitorilor de sport din țara noastră 
că la Poznan, în cadrul „europene
lor" de caiac-canoe sportivii romîni 
au avut o comportare excelentă, adu- 
cînd patriei victorii de prestigiu. 
Luptînd cu multă dîrzenie în com
pania unor adversari deosebit de va
loroși, canotorii noștri au constituit 
marea revelație a acestei competiții 
la care au participat caiaciști și ca- 
noiști din 20 de țări. Aurel Vernescu, 
Nicolae Artimov, Andrei Conțolenco, 
Achim Sidorov, Alexe Jacovici și-au 
înscris numele pe lista campionilor 
europeni din acest an, iar alți spor
tivi romîni s-au clasat pe locuri frun
tașe în diferite probe. Frumoasele vic
torii ale reprezentanților noștri sînt 
comentate aici cu mult interes și a- 
preciate ca o confirmare puternică a 
prestigiului pe care canotorii romîni
l-au  cucerit în ultimii ani. Iată acum 
rezultatele probelor: caiac simplu 
500mbăieți: 1. A«REL VERNESCU 
(R. P. ROMÎNA) 1:49,1, 2. Han
sen (Danemarca) 1:49,3, 3. Nicoară 
(R. P. Romînă) 1:50,2; caiac dublu 
500 m băieți: 1. ARTIMOV — CON
TOLENCO (R. P. ROMÎNA) 1:43,0,
2. Kaplaniak — Zelitiski (R. P. Po
lonă) 1:43,5, 3. Szente — Meszaros 
(R. P. U.) 1:45,0... 8. Sideri—Anas- 
tasescu (R. P. Romînă) 1:48,0; ca

Bacău: Dinamo — Știința Timi
șoara 0—0.

Așadar, trei victorii pe teren pro
priu, trei în deplasare și un rezul
tat de egalitate.

Și acum, primul clasament:

1. Rapid 1 1 0 0 3:0 2
2-5 Petrolul 1 1 0 0 6:2 2

St. roșu 1 1 0 0 3:1 2
Progresii 1 1 1 0 0 3:1 2
Metalul Tîrg. 1 1 0 0 3:1 2

6. Dinamo Buc. 1 1 0 0 4:3 2
7-8. Dinamo Bacău 1 0 1 0 0:0 1

Știinta Tim. I 0 1 0 0:0 1
9. Dinamo Pitești 1 0 0 1 3:4 0

10-13. Știința Cluj 1 0 0 1 1:3 0
U.T.A. 1 0 0 1 1:3 0
Jiul I 0 0 1 1:3 0
C. C. A. I 0 0 1 2:6 0

14. Minerul 1 0 0 1 0:3 0

Etapa viitoare (27 august) progra
mează următoarele partide : U.T.A.— 
Jiul, Știința Cluj — C. C. A., Mi
nerul — Dinamo Pitești, Progresul — 
Metalul Tirgoviște, Știința Timișoara 
— Rapid, Dinamo Buc. — Dinamo 
Bacău si Petrolul — Steagul roșu.
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PROBE • NICOARĂ -
CANOE DUBLU FOND __________________ _________

IN CLASAMENTUL GENERAL PE NAȚIUNI

LOCUL II LA CAIAC SIMPLU 1.000 
SI ALTE REZULTATE MERITORII ©

AU CUCERIT TITLURI DE CAMPIONI EUROPENI
AUREL VERNESCU
N. ARTIMOV și

*— caiac s'rnplu 500 m

A. CONTOLENCO
caiac dublu 500 m

ACHIM SIDOROV și ALEXE IACOVICI
canoe dublu 1000 m

iac simplu 1.000 m băieți: 1. GER
BER (Suedia) 4:12,6, 2. Nicoară
(R. P. Romînă) 4:13,5, 3. Hansen (R. P. U.) 3:42,1; caiac 4—1.000m:

Un frumos succes al tinerilor noștri atieți

Echipele de juniori ale R.
campioane balcanice la

Juniorii romîni au cucerit 15 titluri 
de campioni balcanici

CLASAMENTELE GENERALE PE ȚĂRI:
Băieți: 1. R. P. ROMÎNA 160 

puncte ;
2. R. P. F. iugoslavia 116 p;
3. R. P. Bulgaria 109 p;
4. Grecia 50 p;
5. Turcia 25 p;
6. R. P. Albania 6 p.

CLUJ 20 (prin telefon de la trimisul 
nostru).

Peste 10.000 de spectatori au luat 
loc sîmbătă după-amiază in tribunele 
stadionului „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
pentru a asista la întrecerile primei

Campionii noștri balcanici
Victoria Cosa — 800 m plat
Ecaterina Potoroacă — lungime
Ana Macovei — greutate și pen

tatlon
Rodica Bucea — suliță
Rodica Voroneanu — îpălțime
Ana Beșuan — 200 m
Ildico Szabo — disc
Petre Astafei — prăjină
Victor Caramihai — 1.500 m. ob- 

ștacole și 3.000 m.
Ion Carolea — 110 m garduri.
Wolfgang Sokol — suliță
Iosif Ferencz — 400 m garduri
Dan Vlădescu — triplu salt

ediții a Jocurilor Balcanice de atle
tism, rezervate juniorilor și junioare
lor. După cîteva zile de ploaie, tim
pul s-a îndreptat, soarele a ieșit din
tre nori, oferind un cadru minunat a- 
cestei competiții a tinereții. '

După ce reprezentanții celor 6 țări 
participante (R.P. Albania, R.P. Bul
garia, Grecia, R.P.F. Iugoslavia, Tur
cia și R.P. Romînă), au defilat pe

Canotoarele noastre | 
au concurat cu succes la Praga|
ELE AU CUCERIT MEDALII DE ARGINT LA 4 + 1 RAME t 

Șl MEDALII LA BRONZ LA DUBLU Șl 8 + 1 f
(Citiți amănunte in pag. a 4-a) Ț

M • MEDALII
R. P. ROMÎNA
\

(Danemarca) 4:14,8; caiac dublu
1.000 m: 1. SZOLOSI — FABIAN

Fete: 1. R. P. ROMÎNA 93,5 
puncte;

2. R. P. Bulgaria 70.5 p:
3. R.P.F. Iugoslavia 69 p;
4. R. P. Albania 7 p;
5. Turcia 4 p;
6. Grecia 0 p.

pistă, aliniindu-se în mijlocul terenu
lui, a avut loc festivitatea de deschi
dere. După' intonarea celor șase im
nuri de stat, atletul romîn Ion Bog 
a rostit tradiționalul jurămînt al spor
tivilor. Participanții se angajau să se 
întreacă cinstit, intr-un spirit priete
nesc și cavaleresc.

Tov. Petre Jurcă, președintele con-

ROMEO VILARA
(Continuare in pag. a 2-a)

FLORIN GHEORGHIU ÎN TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI MONDIAL DE ȘAH PENTRU JUNIORI
Reprezentantul nostru, neînvins, a ocupat prixnul loc 

in grupa preliminară A
Avînd asigurată calificarea în tur

neul final și primul loc în serie, după 
4 partide, Florin Gheorghiu n-a mai 
fost nevoit să forțeze în ultimele două 
intilniri (cu Nagy și Thomson), care 
s-au încheiat la egalitate după o luptă 
scurtă.

In felul acesta reprezentantul nostru 
ocupă primul loc (neînvins) în grupa A, 
âl cărei clasament are următoarea în
fățișare :

1. GHEORGHIU 5 p ; 2-3. Nagy,

DE BRONZ LA CAIAC 
PE LOCUL III

1. R.D.G. 3:15,0; caiac simplu fond: 
1. BRILL (R.l'.G.) 46:03,5; caiac du
blu fond: I. SZOLOSI
(R.P.U.) 42:20,0; caiac
I. R.P.U. 38:29,0; caiac 
fete : 1.
(U1R.S.S.) 2:09,0; caiac 
fete\l. U.R.S.S. 1:57.0;

ANTONINA

— FABIAN 
4—19.000 m: 
simplu 500 m 

SEREDINA 
dublu 500 m 

------ --------- ,. canoe sim
plu 1.000 m: 1. HIMICI (U.R.S.S.) 
4:36,0, \^. Emanuelsson (Suedia) 
4:37,4. 3.\Gaikov (U.R.S.S.) 4:38,5.. 
6. L. RotmaH (R.P. Romîna) 4:42.9... 
8. Igpr LipalH. (R. P. 
4:46,0; canoe dublu 1.C00 
SIDOROV—lACOVICr (R.

Romînă) 
m: I.

P. RO-

Prof. CORNEL RADUȚ
conducătorul delegației

(Continuare în pag. a 4-a)

P. Romîne 
atletism

RODICA BUCEA 
campioană balcanică la aruncarea 

suliței

Thomson 31/, p, 4—5. Rubinetti, Holas- 
zek 2'1'2 p, 6—7. J akabsen, Schmidt 2 p.

In grupa B s-au calificat : Pfleger și 
Kinmark, urmînd ca al 3-lea finalist 
să se decidă după consumarea parti
dei dintre Hort și Suidema întreruptă 
a doua oară. In caz de victorie se cali
fică Suidema, iar în caz de remiză, 
Hort. In grupa C, Parma (4‘/2 p), L<l- 
russon (4 p) și Vesterinen (31/, p) dețin 
primele 3 locuri. In sfîrșit, în grupa D, 
reprezentantul U.R.S.S., Kuindji, a 
acumulat 61/, p. din 7 partide, urmat 
de Calvo (5 p) și Gulbradsen (4*/2 p).

Ieri după amiază a avut loc trage
rea la sorți în turneul final. Tabela de 
concurs are următoarea înfățișare :

1. Thomson (Scoția), 2. Kinmark 
(Suedia), 3. Kuindji (U.R.S.S.), 4. Nagy 
(R.P.U,), 5. Parma (R.P.F.I.), 6. GHEOR
GHIU (R.P.R.), 7. Vesterinen (Finlan
da), 8. Hort (R. S. Ceh.) sau Suidema 
(Olanda), 9. Calvo (Spania), 10. Gul
bradsen (Norvegia), 11. Pfleger (R.F.G ), 
IX Darus son (Islanda).

Astă seară, în prima rundă, Gheor
ghiu întiluește cu albele pe Veslerinen|



Echipele de juniori ale R. P. Romîne 
campioane balcanice la atletism
(Urmare din pag. 1)

U.C.F.S. Cluj, a vor- 
importanța deosebită 

menită

Ieri, in ultima zi a finalelor, Cristina Balaban a mai ciștigat un titlu de 
campioană : in proba de 400 m liber cu timpul de 5:32,2

Foto : B. Ciobanu

înotătorii dinamoviști au dominat

• Sanda Iordan : 2:58,3 (200 m bras) • 5 noi recorduri repu
blicane în ultimele două zile de concurs • Gh. Banu și Emiliaultimele două zile de concurs • Gh. Banu și Emilia 

Negulescu campioni și la „platformă"

parcă, de succesul sprin- 
(de vineri seara noul re-

încurajați, 
ferului Voicu 
cordman al probei 100 m liber), prota
goniștii „finalelor — ediția 1961“ s-au 
străduit și au reușit să dăruiască, a 
doua zi,’ spectatorilor momente de 
mari satisfacții : satisfacția de a fi vi
zionat curse viu disputate, majoritatea 
decise pe ultimii... centimetri și dc a 
fi fost martori Ja realizarea unor noi 
recorduri republicane, unul mai valoros 
dccît celălalt. N-au lipsit surprizele. 
Și astfel, specialiștii probei 200 m 
bras, Schmaltzer, Rinea, Condicscu, au 
fost nevoiți să se încline în fața lui Al. 
Popescu, campion și recordman... 
doar la „delfin".

Nu încape vorbă, cu cel mai valoros 
rezultat al zilei .și chiar al campiona
telor, se inîndrește dinamovista Sanda 
Iordan care, cîșiigînd finala la 200 ni 
bras, cu timpul de 2:58,3, s-a apropiat 
și mai mult de plutonul fruntaș al bra
sului feminin mondial. Spre mai ma
rea noastră bucurie. Sanda Iordan n-a 
pornit singură, ci însoțită de micuța 
Zoe Reznicenco (în vîrstă de 13 ani) 
care, în aceaași finală desfășurată sîm
bătă, a fost creditată cu excepționalul 
timp, pentru vîrsta ei, de 3:04,9. Este 
al treilea record republican — cîte 
unul in fiecare zi — pe care-1 reali
zează eleva lui Atitrofan, de la înce
perea campionatelor.

D. Caminschi și-a luat revanșa asu
pra lui Darotzi, cîștigînd finala la 200 
m spate cu un timp record: 2:27,1. 
Vechiul record (2:28,0) îi aparținea 
de la 18 iulie 1961. Tot sîmbătă, Voicu 
a îmbrăcat al doilea tricou de cam
pion. ad judeeîndu-și locul I la 200 m 
liber, iar Anca Trohani a obținut o- 
victorie muncită și titlul de campioa
nă pc aceeași distanță. în sfîrșit, C.C.A. 
și Dinamo au ciștigat ștafetele 4x100 
m liber (m) și, respectiv, 4x100 m li
ber (f). Iată rezultatele finalelor des
fășurate sîmbătă

MASCULIN. 200 m liber: 1. EM. 
VOICU (C.S.O.) 2:13,1; 2. Fr. Fîilop 
(C. S. Mureșul Tg. Mureș) 2:13,7: 3 
N. Rujinschi (C.S.O.) 2:15,5; 4. M. 
Căprărcscu (C.C.A.) 2:17,0: 5. Șt. Io- 
nescu (C.C.A.) 2:17,3; 6. C. Mocanii 
(Ranid) 2:17,6; 200 m • - -
CAMINSCIII (Șt, Buc.) 
record 
2:28,0) ; 2.' I 
2:31,0; ' " 
sita) 2. 
2:35.7 ; 
6. Gh.
200 m 
na mo)

(v. r. 3:06,5) ; 3. Florentina Rambosec 
(CI. sp. șc. Buc.) 3:05,1 ; 4. Maria 
Klosz (Harghita Tg. M.) 3:13,0; 5.
Lucia Hileriii (C.C.A.) 3:16,4; 6. Anca 
Mărdărescu (C.C.A.) 3:18,2. 4x100 m 
liber: 1. Dinamo 4:55,0; 2. Clubul 
sportiv școlar Buc. 5:04,1 ; 3. Rapid 
Buc. 5:13,0.

Ieri după-amiază, în ultima zi a fi
nalelor s-au mai înregistrat două re
corduri republicane: la 400 m liber 
feminin (Cristina Balaban 5:32,2 — 
record dc fetițe) și în ștafeta feminină 
4x100 m mixt (Progresul Buc. II 6:42,5 
■— record de fetițe). Rezultate : FE
MININ : 100 m fluture: 1. M. ROTA
RU (Rap.) 1:18,9; 2. N. Gordin 
(Rap.) 1:19,5; 3. M. Wittgenstein 
(Progr.) 1:24,0; 4. D. Langer (OI. Re
șița) 
1:28,2 ;
400 m
5:32,2; 
5:34,9;
E. Nagy (Harghita Tg. M.) 5:51,0; 
5 A. Waldman (CI. Sp. șc. 
5:56,1 ; 6. M. Zarkievici
5:58,5. 4x100 ni mixt: 1.

1:26,9; 5. I. Rothe (Din.)
6. A. Sterner (I.T.B.) 1:32,6; 
liber : 1. C. BALABAN (Din.)
2. A. Trohani (CI. sp. șc. Buc.)
3. V. Iurciuc (Din.) 5:45,2 ; 4.

4:56,5;
5:06,3 ;

MASCULIN : 
KRONER (Din.) 
(Șt. Cluj) 4:50,9: 
4:52,6; 4. Nagy 

4:55,0; 5. Rujinski 
6. St. lonescu 

200 m fluture: 1. 
2:35,6; 2. Medianu 

Budai (C.C.A.)

siliului regional 
bit, apoi, despre 
a acestei competiții sportive 
să contribuie la strîngerea legăturilor 
de prietenie ale tineretului din Balcani, 
la cauza înțelegerii și a păcii. După 
aceea, el a declarat deschisă prima e- 
diție a Jocurilor Balcanice de atletism 
pentru juniori și junioare.

Ziua I a oferit întreceri interesan
te și de un bun nivel tehnic, prile- 
juindu-ne totodată satisfacția să a- 
plaudăm, alături de miile de specta
tori, șapte frumoase victorii romî- 
nești (trei în întrecerea masculină și 
patru în cea feminină), fapt care ne-a 
asigurat conducerea în ambele clasa
mente pe echipe. Dintre rezultate se 
remarcă săritura de 5,51 m a Ecate- 
rinei Potoroacă, aruncarea 
46,00 m, la suliță, 
Bucea, victoria iui 
săritura cu prăjina, 
de juniori al R.P. 
a ciștigat proba de 
me Penciu Borisov.
de 100 m bărbați, iugoslavul Mikulec, 
a reușit să coboare sub 11,0 sec., deși 
a avut un vint ușor din fată. Rezul
tate tehnice:

JUNIORI — Săritura cu prăjina : I. 
PETRE ASTAFEI (R.P. ROM IN A) 4,00 
m — campion balcanic de juniori; 2. 
II. Papanicolau (Grecia) 4,00 m; 3. Ni- 
colaidis (Grecia) 3,70 m; 4. Mironov 
(R.P. Bulgaria) 3,50 m; 5. Vasiliev 
(R.P. Bulgaria) 3,50 m; 6. Kardovec 
(R.P.F. Iugoslavia) 3,30 m. Trecând 
din a doua încercare la 4,00 m, (Papa
nicolau din a treia), reprezentantul 
nostru P. Aslafei s-a clasat pe primul 
lor. Al doilea concurent român, Afana- 
sie Savin, a intrat in concurs la 3,70 
m. Ratind toate cele trei încercări ('■). 
el nu s-a clasat. 1.500 m obstacole: 1. 
V. CARAMIHAI (R.P. ROMINA) - 
4:16,6 — campion balcanic de juniori; 
2. Tihov (R.P. Bulgaria) 4:22,7; 3. Chi
ca (R.P. Romînă) 4:26,3; 4.. Gultekin 
(Turcia) 4:27,7; 5. Altimirski (R.P. Bul
garia) 4:27,8; 6. Hocevar (R.P.F. Iugo
slavia) 4:31,4; 110 m garduri: I. ION 
CAROIEA (R.P. ROMINA) 15,2 - cam
pion balcanic de juniori; 2. L. Preda 
(R.P. Romînă) 15,2; 3. Zunec (R.P.F. 
Iugoslavia) 15,5; 4. Haralambidis (Gre
cia) 15.8; 5. Prokopov (R.P. Bulgaria) 
15,9; 6. Lazaridis (Grecia) 16,1. Aler
gătorii romîni au dominat de departe

de aproape 
de Rodica 

Astafei la 
nou record

reușită
Petre
Cu un
Bulgaria (7,25 m)
săritură în lungi- 

Invingătorul cursei

spate : 1. D. 
2:27,1 — nou 
seniori (v. r.

(Șt. Cluj) 
(Olimpia Re- 

(Dinamo) 
I 2:40,3:

republican de
Darotzi 

Potoceanu 
4. L. Berea ( 
Naghi (C.C.A.) 
(CI. sp. sc. Cluj) 2:41,3. 
1. AL. --------------

2.
3.

4.
5. I.

3. M. 
:35,2;

5. L 
Albert 
bras :

2:46,0;
(C.C.A.) 2:46,9
Buc.) 2:49.9; 
(C.C.A.) 2:50,9; 
-2:53,0: 6. ’ ~
4 x 100 m liber: 1. C.C.A. 4:05,0; 
2 C. S. Oradea 4:05,9; 3. Dinamo 
4:06,1. FEMININ. 200 ni liber: I. AN
CA TROHANI (CI. sp. șe. Buc.) 
2:34,4; 2. Cristina Balaban (Dinamo) 
2:35,9; 3. Maria Both (C.S. Mureșul) 
2:39,8 ............ “ ' — •••■
2:42.0 
(Progr. Buc.) 2:45,5; _
(Harghita î>. M.) 2:48,4. 200 m. bras: 
L SANDA IORDAN (Dinamo) 2:58,3 
— nou record republican de senioare 
și junioare cat. I (v. r. 2:59,4) ; 2. Zoe 
Reznicenco (CI. sp. șc. Buc.) 3:04,9 ■— 
nou record republican de fetițe, cat. I

Cluj) 
(Prog.) 

DINAMO
BUC. 5:27,9; 2. CI. sp. șc. Buc. 5:41,6;
3. Rapid Buc. 5:54,0.
400 m liber: 1.
4:49,9 ; 2. Darotzi
3. Mocanu (Rap.) 
(Mureșul Tg. M.) 
(C.S.O.) 
(C.C.A.)
POPESCU (Din.) 
(Prog.) 2:42,0; 3.
2:48,1 ; 4. B. Mihăilescu (Din) 2:53,0; 
4x200 m liber: 1. Dinamo 9:08,8; 2. 
C.C.A. 9:18,7; 3. C.S. Mureșul 9:26,6. 
SĂRITURI, platformă: Masculin: 1. 
GH. BANU (Din.) 138 p., 2. P. Decu- 
seară (Din.) 129,48; 3. A. Breja 
(Rap.) 124,30. Feminin: 1. EM. NE
GULESCU (Rap.) 70,78; 2. Magda
lena Ilie (Prog.) 68,69. Clasament ge
neral : 1. Dinamo Buc. 218 
C.C.A. 109 p, 3. CI. sp. șc. Buc.
4. Rapid 67 p, 5. C. S. Mureșul 
6 C.S.O. 49 p, 7. Progr. Buc. 
etc.

P.
80
54
47

2.
P.
P.
P-

Ciclistul Silviu Duță (C.C.A.) 
campion de fond al Capitalei

Ieri dimineață 
nea asfaltată de 
circuit — un tur 
pitală a campionatului 
fond pe anul 1961.

La start au fost prezenți trei categorii 
de alergători : seniori, juniori cat. I. si 
juniori cat. II.

La proba seniorilor au concurat cei mai 
buni cicliști din Capitală, printre ci G. 
Moiceanu, W. Ziegler, S. Ariton, I. Con- 
stantînescu ș.a. Dintre cei 45 de cicliști 
cîți s-au prezentat la start, peste 
au putut ține ritmul impus și au 
donat.

SENIORI (120 km.) : 1. S.
(C.C.A) 3h 05:17; 2. C. Nicolac (C.C.A.), 
3. W. Ziegler (Dinamo), 4. 1. Constanti- 
nescu (C.P.B.), 5. Gh. Vasilescu (Fla
căra roșie). JUNIORI CAT. II. (40 
km.): 1. C. Ivan (Dinamo) lb 08:49; 2. 
Gh. Radu (Flac. roșie) ; 3. V. Alexiu 
(I.T.B.). JUNIORI CAT. 1 ~ ‘

(Dinamo) 40,02 min.; 
roșie), 3. D. Mărgărit

s-a disputat pe porțiu- 
pe calea Văcărești 
2400 m.), faza pe 

republican

(pe 
Ca

de

10 nu 
abati-

Duță

1. N. Tănăsescu 
M. Tacaci (Flac. 
(Plac, roșie).

(24 km.):

POPESCU (Di- 
I. Condicscu 

T. Rinea (Șt. 
Al. Schmaltzer 
Gonczi (C.C.A.) 

I. Covaci (Dinamo) 2:53,0. 
liber : 1. ~

4. Măriuca Rotaru (Rapid)
5. AAargareta Wittgenstein

6. Eva Naghi

De la I.E.B.S.
Biletele pentru Campionatele Interna

tionale de Atletism ale R.P.R., care vor 
avea Ioc pe Stadionul Republicii în zi
lele de 26 și 27 august 1961, s-au pus 
în vinzarc La casele de bilete obișnuite.

G. NICOLAESCU
NIC. TOCACEK

corespondent

lată 
zultatc 
nr. 34

cum arată un buletin cu 12 re- 
exaete la concursul Pronosport 

<lin 20 august 1961.

I. iCC.A. -- Petrolul (Cat. A) 2.
II. Rapid -- Minerul (Cat. A) 1.
III. Metalul — U.T.A. (Cat. A) 1.
IV. Dinamo Bacău — Știința Timi-

șoara (Cat. A) X.
V. Steagul roșu — Știința Cluj

(Cat. A) 1.
VI. Jiul — Progresul (Cat. A) 2.

XI. Gyor — Szeged (Camp. cat. A 
R. P. U.) 1.

XII. Ujpest 
R.P.U.) 1.

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 300.000 variante.

Pecs (Camp. cat.
A

VIL Dinamo Pitești 
București (Cat A) 2.

VIII. Komlo —
cat A R.P.U.)

IX. Ta ta ba ny a 
cat. A R.P.U.)

X. Salgotarjan
cat A &P.U.)

Ferencvaros 
X.

— Csepel
1.
— Dorog
X.

Dinamo

(Camp.

(Camp.

(Camp.

• Se amintește că Loto-Pronosport pune 
din nou la dispoziția partieipan(ilor flu
turași cu echipele din programul de 
concurs, 
nea 
Pronosport 
săptămînii.

cu echipele din
. Participanții pot găsi aseme- 

fluturași la toate agențiile Loto- 
chiar din primele zile ale

PRONOEXPRES

azi și niîine mai puteți juc<a• Numai
la concursul Pronqcxpres de miercuri.

Nu uitați să vă procurați din timp 
și buletinele abonament Pronoexprcs pe 
Luna septembrie.

proba. Aruncarea greutății: 1. DRIZA 
RAMAZAN (R.P. ALBANIA): 15,03 m
— campion balcanic de juniori; 2. I. 
Bog (R.P. Romînă) 14,03 m; 3. Petrov 
(R.P. Bulgaria) 13,73 
(R.P. Bulgaria) 13,43 
(Grecia) 13,33 m; 6. 
(R.P. Romînă) 12,98 
MARTIN STAJNER
SLAVIA) 3:57,1 — campion balcanic de 
juniori; 2. Livnov (R.P. Bulgaria) 3:58,0
— nou record de juniori; 3. Buiachi
(R.P. Română) 3:58,4; 4. Baban (R.P. 
Romînă) 3:59,4; 5. Gramaticoupoulos 
(Grecia) 3:59,5; 6. Fosnaric (R.P.F. Iugo
slavia) 3:59,6; 7. Sokol (R.P. Albania) 
3:59,8 — nou record. Cursa a fost 
extrem de disputată, primii 7 clasați 
coborînd sub 4 minute. Buiachi și Ba
ban au fost in permanență pe primul 
plan al întrecerii, fiind însă depășiți 
în linia dreaptă atit de Stajner cit și 
de Livnov. Săritura în lungime: 1. 
PENCIU BORISOV (R.P. BULGARIA) 
7,25 m, nou record de juniori — cam
pion balcanic do juniori; 2. M. Calni- 
cov (R.P. Romină) 7,00 m; 3. — ■
(R.P.F. Iugoslavia) 6,91 m; 4. 
(R.P. Romină) 6,89 m; 5. 
(R.P.F. Iugoslavia) 6,86 m; 6.
(R.P. Bulgaria) 6,79 m. Important de 
reținut este faptul că Mihai Calnicov 
a depășit nU mai puțin de 4 încercări, 
dintre care ultima a măsurat 7,30 m 
(!). 100 m: 1. IVICA MIKULEC ( R.P.F. 
IUGOSLAVIA) 10,9 - campion bal
canic de juniori; 2. Trajkov (R.P. Bul
garia) 11,1; 3. D. Comșa (R.P. Romină) 
11,1; 4. Akgun (Turcia) 11,2; 5. Toth- 
pall (R.P. Română) 11,4; 6. Saric (R.P.F. 
Iugoslavia) 11,5. O cursă fără istoric 
dominată dc Ia un cap la altul de ciș- 
tigător. 400 m: 1. GURKAN CEVIK 
(TURCIA) 49,5 — nou record de juniori 

campion balcanic de juniori; 2. Ga
zați (R.P.F. Iugoslavia) 50,2; 3. Voiat- 
zis (Grecia) 50,4 (in serii a stabilit un 
nou record de juniori cu timpul de 
49,9); 4. Wolf (R.P. Romină) 50,6; 5. 
Prah (R.P.F. Iugoslavia) 50,8; 6. Szabo 
(R.P. Romină) 52,2. învingătorul (a- 
leargă extrem de ușor și relaxat) a do
vedit mari posibilități, dominind pro
ba cu autoritate. Ștafeta 4x100 m: 1. 
R.P.F. Iugoslavia 42,6 — campioană bal
canică de juniori; 2. R.P. Romină 42,7; 
3. R.P. Bulgaria 43,3; 4. Grecia 44,6; 
5. Turcia 44,9. Alergătorii noștri au 
condus timp de trei schimburi, fiind 
depășiți de-abia in al patrulea, unde 
pentru echipa iugoslavă a alergat Mi
kulec.

JUNIOARE - 100 m: 1. NUSA
CEDE (R.P.F. IUGOSLAVIA) 12.5 ;
— campioană balcanică de junioare; 
2—3. Ana Beșuan (R.P. Romină) și An- 
toaneta Giubrilova (R.P. Bulgaria) 
12,6; 4. Zinka Șerbec (R.P.F. Iugosla
via) 12,6; 5. Svetlana Grigorova (R.P. 
Bulgaria) 13,0; 6. Maria Vaida (R.P. 
Romină) 13,2. Ana Beșuan a pierdut 
startul, fiind astfel nevoită să se mul
țumească doar cu locurile 2—3. 800 m:
1. VICTORIA COSA (R.P. ROMINA)
2:18,3 — campioană balcanică de juni
oare; 2. Violeta Beneva (R.P. Bulga
ria) 2:19,0 — nou record de junioare; 
3. Ecaterina Juhosz (R.P. Romină) 
2:20,3; 4. Ayten Canerler (Turcia)
2:24,3; 5. Emilia Asenova (R.P. Bulga
ria) 2:26,0; 6. Magda Palinkas (R.P.F. 
Iugoslavia) 2:26,1. Reprezentantele 
noastre au condus in permanență. 
Ecaterina Juhosz, fiind depășită doar 
pe ultimii metri de Violeta Beneva. 
Săritura în lungime: 1. ECATERINA 
POTOROACA (R.P. ROMINA) 5,51 m
— campioană balcanică de junioare;
2. Snejana Varianova (R.P. Bulgaria) 
5,37 m; 3. Nada Gasparovic (R.P.F. 
Iugoslavia) 5,26 m; 4. Mihaela Lupu 
(R.P. Romînă) 5,19 m; 5. Diana Jov- 
ceva (R.P. Bulgaria) 5,10 m; 6. S. 
Hamide (R.P. Albania) 5,10 m. Arun
carea greutății: 1. ANA MACOVEI 
(R.P. ROMINA) 13,12 m — campioană 
balcanică de junioare; 2. Emilia Nico- 
leva (R.P. Bulgaria) 12,20 m; 3. Ildiko 
Szabo (R.P. Romînă) 12,11 m; 4. Mar- 
jeta Kacic (R.P.F. Iugoslavia) 11,91 m; 
5. Sovka Jecova (R.P. Bulgaria) 11,46 
m; 6. Roza Bogdanovski (R.P.F. Iugo
slavia) 11,10 m. Emilia Nicolaeva a 
depășit-o pe Ildiko Szabo de-abia in 
ultima ineercare. Aruncarea suliței: 1. 
RODICA BUCEA (R.P. ROMINA) 45,98 
m — campioană balcanică de junioare;
2. Marjeta Kacic (R.P.F. Iugoslavia) 
44,78 m; 3. S. Mirasciska (R.P. Bulga
ria) 39,73 m; 4. Sabina Stoica (R.P. Ro
mină) 39,63 m; 5. Mira Kanisaj (R.P.F. 
Iugoslavia) 38,80 m; 6. I. Maruskina 
(R.P. Bulgaria) 34,51 m. Rodica Bucea 
a obținut o remarcabilă victorie, in- 
trecind-o pe Marjeta Kacic, creditată 
in acest an cu o aruncare de peste 
48,00 m. Ștafeta 4x100 m: 1. R.P.F. IU
GOSLAVIA 49,0 — campioană balca
nică de junioare; 2. R.P. Romină 49.2:
3. R.P. Bulgaria 49,9; 4. R.P. Albania 
54,2. Ca și la băieți, alergătoarele iu
goslave ne-au depășit doar pe ultima 
parte a cursei.

Iată rezultatele înregistrate in ziua 
a doua. Băieți:

5 km marș : 1. HRISTOV (B) 24:16,0
— campion balcanic de juniori; 2. An-

m; 4. Damianov 
m; 5. Lavrantidis
l. Constantin eseu
m. 1.500 m: 1.

(R.P.F. 1UGO-

Ester 
Axente 
Tumin 
Petkov

tonopoulos (G) 24:35,8 ; 3. Clement (R) 
24 :46,4; 4. Furnică (R) 25:08,6 ; 5.
Kurkulis (G) 25:53,4 ; 6. Filipov (B) 
26:35,6; ciocan (7,257 kg) : I. GROMI- 
LOVICI (I) 55,28 m — campion balca
nic de juniori; 2. Gheorghiu (R) 53,40 
m ; 3. Babaniotis (G) 52,77 m; 4. Buko- 
vec (I) 50,10 m; 5. Domikos (G) 49,53 
m; 6. Batcev (B) 45,42 m; suliță : 
I, SOKOL (R) 61,18 m — campion bal
canic de juniori; 2. Marian (R) 59,82 
m; 3. Nozinici (I) 59,71 m; 4. Orolo- 
gas (G) 58,42 m; 5. Artinov (B) 58,17 
m; 6. Mosner (I) 57,12 m. Proba de 
suliță s-a desfășurat de fapt sîmbătă 
și a fost cîștigată de Sokol cu 65 m, 
performanță care reprezenta un nou 
record al țării n-astre. Juriul a pri
mit însă o contestație care susținea 
că sulița nu ar fi lăsat semn atunci 
cînd a făcut contact cu pămîntul. 
Juriul a dictat repetarea probei. Re
prezentantul nostru Sokol a ciștigat 
din nou. Mai mult, Marian, celălalt 
reprezentant al R. P. Romîne, clasat 
sîmbătă pe locul 5, a realizat o perfor
manță mai bună și a obținut locul 2. 
800 m: 1. STAJNER (I) 1:54,0 — campion 
balcanic de juniori; 2. Apostolopoulos 
(G) 1:54,2 — record de juniori al Gre
ciei; 3. Stiglmajer (I) 1:54,5; 4. Plăcin- 
taru (R) 1:54,6 ; 5. Lionov (B) 1:54,7 — 
nou record de juniori al R. P. Bulga
ria ; 6. Gramaticopoulos (G) 1:54,9 ; 7. 
Schmidt (R) 1:55,2 ; 8. Socol (A) 1:55,8 
—• nou record de juniori al R. P. Alba-_,. 
nia ; 9. Markov (B) 1:56,1. A fost una 
dintre cele mai frumoase curse ale 
campionatelor în care participanții au 
realizat rezultate remarcabile. 200 m: 
1. MICULEC (I) 21,7 — campion balca
nic de juniori; 2. Zamfirescu (R)
22,3 ; 3. Kosovski (B) 22,4 — nou record 
de juniori al R. P. Bulgaria ; 4. Trai- 
kov (B) 22,-5; 5. Andrici (I) 22,6; 6. 
Mavratzas (G) 22,8 ; 400 m.g. : 1. FE- 
RENCZ (R) — 55,0 — campion balcanic 
de juniori; 2. Velcev (B) 56,0 ; 3. Ghi- 
nev (B) 56,1; 4. Schneider (R) 56,4 ; 5. 
Prah (1) 60,9; 6. Polutnic (I) 62,3; 
triplu salt : 1, VLĂDESCU (R) 14,68 m 
— campion 
Lăcătușu

balcanic de juniori;
(R) 14,50 m; 3. Vrapcev (B)

2.

14,16 m ; 4. Mitov (B) 14,16 m ; 5.
Ester U) 13,62 m ; 6. Bole (I) 13,34
m; 3.000 m : 1. CARAMl.x .1 (R)
8:40,0 — campion balcanic de ju-
niori 2. Sepiei (I) 8:47,6 ; 3.
Ay Mehmet (T) 8:53,0 ; 4. Ti
mov (B) 8:53,2 - nou record de

R. P. Bulgaria; 5. Zaneti 
6. Ismail (T) 9:04,6; disc 
PAMIANOV (B) 49,94 m — 
de juniori al R. P. Bulga-

2.

juniori al 
(R) 8:53,4; 
(2 kg) : 1. 
nou record 
ria, campion balcanic de juniori; 
Kotlar (R) 46,80 m — nou record de 
juniori al R. P. Romine; 3. Bog (R) 
42,46 m ; 4. Babaniotis (G) 41,31 m ; 5. 
Biroviljev (I) 41,13 m; 6. Lavantidis 
(G) 41,10 m ; ștafeta 4x400 m : 1. R.P.F. 
IUGOSLAVIA 3:23,8 — campioană 
balcanică; 2. R. P. Română 3:24,0; 
3. R. P. Bulgaria 3:24,9; 4, Grecia 
3:26,7; 5. Turcia 3:29,3; înălțime: 7. 
ANDELCOVICI (I) 1,91 m - campion 
balcanic de juniori; 2. P&ltineanu (R) 
1,88 m ; 3. Kelces (I) 1,88 m ; 4. Tren- 
dafilov (B) 1,85; 5. Semen (R) 1,80 m; 
6. Istambulu (T) 1,75 m; pentatlon :
I. MACOVEI (R) 2.557 p - campion 
balcanic de juniori; 2. Petkov (B) 
2.457 p; 3. Vravnic (I) 2.440 p — nou 
record de juniori al R.P.F. Iugosla
via ; 4. Serilov (B) 2.424 p; 5. Epsimos 
(G) 2.349 p ; 6. Stroe (R) 2.291 p.

Fete : înălțime : 1. VORONEANU
(R) 1,58 m —• campioană balcanică 
de junioare; 2. Kirsteva (B) 1,58 m; 
3. Dimitrova (B) 1,50 m; 4. Urbanici 
(I) 1,50 m; 5. Vîrlan (R) 1,50 m; 6. 
Stoianovici (I) 1,40 m; 80 m. g. : 1. 
NEGRADI (I) 11,6 — campioană bal
canică de junioare; 2. Costin (R)
II, 9; 3. Vasi (R) 12,0; 4. Evlocieva 
(B) 12,2; 5. Grigorova (B) 12,5; 6. 
Urbanici (I) 12,6; triatlon : 1. VAR- 
BANOVA (B) 2.417 p — nou record 
de junioare al R. P. Bulgaria, cam
pioană balcanică de junioare; 2. Ute 
Popescu (R) 2.199 ja — nou record de 
junioare al R. P. Romine; 3. Uiro
nici (I) 2.162 p; 4. Lubej (I) 2.129 p; 
5. Radulescu (R) 2.109 p; 6. Mira- 
ciska (B) 2.078 p; 200 m: 1. BE- 
ȘUAN (R) 25,5 — campioană balca
nică de junioare; 2. Clieșu (R) 25,8; 
3. Giuprilova (B) 25,9; 4. Cede (I) 
26,1 ; 5. Serbec (I) 26,4; 6. Daskalova 
(B) 26,8 ; disc : 1. SZABO (R) 41,17 m

campioană balcanică de junioare; 
Stilinovici (I) 36,86 m; 3. Kroflic 
36,18 m; 4. Jekova (B) 35,99 m ;

Tuleeva (B) 34,23 m; 6. Urun (T)

1.

2. 
w 
5.
28,55 tn.

Cînd seara se lăsa peste stadion 
a avut loc festivitatea de închidere 
a campionatelor balcanice de atle
tism pentru juniori. In aplauzele en
tuziaste ale spectatorilor tinerii atleți 
pășeau braț la braț, încheind astfel 
frumoasa . întrecere care s-a desfășu
rat timp de două zile la Cluj.



i început campionatul, un început șl surprizele...
La Tîrgoviște

staliT—U.T.A. 3-1 (3-0) fără drept de apel!
0 lecție aspră, dar meritată

Petrolul — C. C. A. 6-2 (3-0)!
Nici uit gol la Bacău

Dinamo — Știința Timișoara 0-0
RGOVIȘTE 20 (prin telefon de 
rimisul, nostru). — înainte de joc 
enorul arădenilor, Reinhardt, a 
rcat să anticipeze desfășurarea par- 

: „Jucăm împotriva unei echipe 
va încerca cu orice preț să de- 

streze că-și merită locul în A. Tîr- 
ștenii vor... năvăli asupra noastră 
toată puterea elanului lor. In pri- 
: 20 de minute, Capaș și Szakacs 
dubla pe rînd stoperul, în funcție 
ază. Jucați pe jos, descrieți triun- 
iri. Trebuie să le stopăm elanul și 
ne impunem jocul".
: jocul a început. Previziunile antre- 
tlui Reinhardt s-au confirmat în- 
lai. In numai 7 minute, două din 
ieroasele șarje rapide ale cvintetu- 
local au îngenunchiat apărarea a- 
■ană. In min. 5, Chiriță, deosebit 
ictiv, a marcat imparabil sub bară, 
irma unei pase primite de la in- 
;ntul Cruțiu. După numai 2 rrii- 
: a fost rîndul lui Cruțiu să valo- 
e „printre" de la Mureșan.
a £-0, „năvala" despre care vor- 

antrsnorul arădenilor, crește în 
nsitate, dar cu amprenta netă a 
mizării. Se remarcă în mod deo- 
t fantezia și decizia aripei Al. La- 
—Mureșan, care pune în derută în- 
ga apărare arădeană. Linia de mij
iși Capaș—Szakacs e complet de- 
ită, se retrage mereu și nu con- 
liește aproape nimic. Lunga peri, 
ă de dominare metalurgisță, presă- 
i cu numeroase ocazii ratate, este 
inunată de golul marcat de Mure- 
în min. 43.

a reluare. Metalul nu mai are vi- 
rea ptimelor 45 de minute, dar 
.A. manifestă aceeași nesiguranță 
apărare și sterilitate în. atac. Incer
te lui Sasu (trecut in centru) d< 
a viață atacurilor, sînt spulberate 
ko joacă uniform, Țîrlea e mai 
ții ca oricînd, Mețcas dezorientat
Floruț resemnat. Metalul revine, 

riță ratează elementar o minge în 
i. 65, iar spectaculosul gol mar

lapid a ciștigat în repriza a doua:
3-0 (0-0) cu Minerul

a dionul G iul ești, plin pînă la refuz, a 
sudat ieri o netă victorie a lui Ra- 

în fața formației Minerul Lupeni : 
0 (0—0). Victoria feroviarilor — pe 
tic meritată, pe atît de muncită, fiind 
nulă după o întreagă repriză în care 
riștilor nu lc-a mers de loc șutul la 
rtă — deschide perspective din cele 

frumoase „unsprezecelui” din Giu- 
i în acest campionat, care a început 

de pasionant.
eri. Rapid s-a mișcat bine, a avut 

excepția celei de a doua jumătăți 
uimei reprize) o evidentă superiori- 

teritorială și... putea marca mult 
mult. Atacul însă, a lăsat de dorii 

finalizare și colaborare între corn po
ți, dintre care ne-a plăcut mai mult 
>rgescu, pentru perseverența cu care 
rmărit poarta. Apărarea echipei bucu- 
Lene se prezintă la nivelul care în tre- 
iil campionat i-a adus atîtea aprecieri, 
fii au fost activi, iar Kraus a lăsat
i se întrevadă multiplele calități. Oas-
ii — care au fost siliți să se apere 
cea mai mare parte a timpului — au 
șit să scape „cu fața curată” timp 
45 de minute, dar dună reluare linia

de fund a cedat pasul. In atac, 
acrul n-a legat acțiuni coleciive, clare, 
gurele momente dificile în careul ad- 
s fiind create de acțiunile individuale 

lui Creiniceanu, care pătrundea cu 
cădere pe centru și care a reușit să-și 
eze cî te va situații de gol.
Gazdele încep jocul în trombă, obțin 
3va cornere și în min. 14 Georgescu 
a, din întoarcere. în bară. Feroviarii 
pun un ritm rapid de joc, păstrează 
i tot timpul balonul și de-abia în mi
tul 15 oaspeții trag primul șut la 
arta lui Dungu. La sfîrșitul reprizei, 
Herul își regrupează forțele și devine 
î activ. Dungu apără un „cap** peri- 
'os al Iui Țurcan, apoi la cealaltă 
artă Neacșu, venit în atac, trage din 
z.iție bună... peste poartă !
Repriza secundă începe cu atacuri fur
ioase ale feroviarilor, care intră de- 
i să cîștige. Și chiar în min. 47. la 
șut-centrare al lui Kraus, I. Ionescu 

dmbă direcția balonului în plasă : 
-0. După gol, oaspeții au un reviri- 
mt, dar tot ce reușesc este să-i sileas- 
pc rapidiști să acorde cîteva cornere. 

aiurarea- scorului vine în min. 70, din- 
o fază neașteptată : neatent, fundașul 
in II scapă mingea de sub control; 
aus profită, intră nestingherit în ca- 
i și trage puternic pe lîngă portarul 
>it în întîmpinare. Nu trec decît 3 mi

cat de Mețcas — într-un moment de 
inspirație — în min. 80 amintește Me
talului că problema dozării efortului 
nu e deloc de neglijat.

Metalul obține o victorie pe deplin 
meritată, ca urmare a unui joc colec
tiv și a unui elan demn de admirat. 
Mențiuni speciale: Mureșan, Al. Lazăr, 
cei doi mijlocași și portarul Andrei. 
De la U.T.A., doar Sasu.

Formații: METALUL : Andrei—To- 
mescu, Matei (E. Popescu), Georges
cu—Nițescu, Petrescu—Al. Lazăr, Mu
reșan, Cruțiu, Prodanciuc, Chiriță.

U.T.A.: Coman—Szucs, Băcuț II, 
Sereș—Capaș (Szakacs), Szakacs (Ca
paș)—Sasu (Țîrlea), Mețcas, Țîrlea 
(Sasu), Floruț, Czako. A arbitrat bine 
Gavrilă Pop (Brașov).

I. CHIRILA

La tineret: U.T.A. — Metalul 
3-2 (2-1).

Acfiunea din care Petrolul a marcat ultimul gol în meciul cu C.C.A. : 
Voinea, scăpat singur spre poartă, il va dribla pe Bone — care l-a ajuns 

din urmă — ji va șuta plasat, in dreapta porții apărate de Voinescu

nute și Lcahevici, intrat în locul lui I. 
Ionescu, primește prima minge, face o 
cursă pc aripa dreaptă și înscrie cu un 
șut spectaculos, din unghi dificil : 3—0. 
Pînă la sfîrșit, Rapid mai are o ocazie 
de gol (Leahevici) și o „bară” (Kraus), 
iar Creiniceanu se accidentează în min. 
84 și părăsește terenul.

Cei mai buni: Grcavu, Macri, Ncac- 
șu, Georgescu și Kraus de la învin
gători, Creiniceanu, Stanciu și Mihalache 
de la învinși.

Arbitrul C. Denghcl-Ploiești s-a achitat 
satisfăcător de sarcina sa. A fluierat 
însă cu pedanterie unele infracțiuni 
la mijlocul terenului, ceea ce face și mai 
de mirare faptul că n-a sancționat în 
prima repriză un dublu fault comis în 
careu asupra lui Creiniceanu.

RAPID : Dungu—Greavu, Motroc, 
Macri—Neacșu, Koszka—Kraus, Ozon, 
I. Ionescu (min. 72 Lcahevici), Georges
cu, C. Ionescu.

MINERUL : Mihalache—Stanciu, Co
man, Dan II — Mihăilă, Szoke—Sotir, 
Nisipcanu (min. 73 Mihaly), Dan I, 
Țurcan, Creiniceanu.

RADU URZICEANU

La tineret: Rapid — Minerul 3—0 
(1-0).

Steagul roșu Brașov—
BRAȘOV 20 (prin telefon). Partida 

a atras pe stadionul Tractorul un 
public numeros. S-a jucat destul de 
rapid și au fost create faze spectacu
loase, Steagul roșu a fost mai agre
siv, punind la grea încercare poarta 
apărată destul de bine de către Nicoa- 
ră. Urmarea acestei dominări: jucă
torii brașoveni au fructificat trei din 
numeroasele ocazii pe care le-au avut, 
cucerind o victorie absolut meritată. 
Studenții, după ce îrt prima parte a 
meciului au jucat de la egal la egal 
cu învingătorii, au dat vădite semne 
de oboseală, revenindu-și abia in ulti
mele 15 minute, adică tocmai atunci 
cind fi Steagul roșu părea mai hotă- 
rit să ciștige partida. De altfel, aceste 
ultime 15 minute de joc au fost și cele 
mai dinamice și palpitante mai ales 
pînă in minutul 83, cind Steagul roșu 
a reușit să înscrie cel de al treilea gol.

O surpriză plăcută pentru specta-

Mare surpriză, în prima etapă, la 
București : pe stadionul „23 August" 
fosta echipă campioană, Petrolul, a 
reușit o victorie la scor — 6—2 (3—0) 
— asupra actualei campioane, C.C.A. I 
Desigur că Petrolul nu s-a prezentat 
în acest meci fără șanse. Mulți au și 
pronosticat un succes al fotbaliștilor 
ploieșteni. Dar nici cei mai optimiști 
dintre suporteri nu s-au așteptat la un 
astfel de scor și la maniera categori
că în care Petrolul și-a întrecut repu
tatul adversar. Poate că cei care nu 
au fost la joc au impresia că este 
vorba de un simplu accident al for
mației C.C.A. Dar succesul de ieri al 
Petrolului nu-i deloc întîmplător; el 
exprimă modul diferit în care cele 
două echipe au folosit perioada de pre
gătire în vederea campionatului.

Intr-adevăr, spre deosebire de cam
pionatul trecut, de data aceasta fotba
liștii ploieșteni s-au prezentat bine 
pregătiți, aliniind o formație omogenă 
in care toți jucătorii — mai puțin 
Pahonțu — s-au comportat bine. Ei 
au prestat un joc combinativ bine or
ganizat, rapid, spectaculos și eficace, 
într-un ritm susținut, atunci cind au 
insistat pînă și-au asigurat victoria. 
Majoritatea timpului ei au avut iniția
tiva, au exercitat o presiune puternică 
asupra apărării bucureștenilor și au 
știut să-și creeze situații de gol și — 
mai ales — să finalizeze șase din 
ele: Dridea (min. 25), Bontaș (min. 
40), Dridea (min. 42), A. Munteanu 
(min. 48), Badea (min. 78) și Voinea 
(min. 80). Trebuie subliniat că îna
intașii Petrolului au acționat foarte 
mult pe centru, „simțind" că punctul 
vulnerabil al echipei C.C.A. este stope
rul Cojocaru. Și pe aici au înscris 
patru goluri. Victoria — chiar Ia acest 
scor — este absolut meritată. Antre
norii I. Oană și I. Truică mai au de 
făcut, însă, retușări în jocul echipei: 
înaintașii măresc ritmul în cîmp și 
nu în faza de finalizare, nu folosesc 
pasele în triunghi și — o veche lacună 
a formațiilor noastre — slăbesc alura 
atunci cind conduc cu 3—4 goluri, 
cum s-a întîmplat ieri (și C.C.A. a

Știința Cluj 3-1 (1-1)
tocii din Brașov a fost evoluția lui 
Nagy in postul de stoper și debutul 
lui Oancea in linia de fund.

Arbitrul Mihai Popa (București) a 
arbitrat bine următoarele formații :

STEAGUL ROȘU : Ghiță-Zbircea, 
Nagy, Oancea—Seredai, Sigeti—Hașoti, 
Năftânăilă, Fusulan (Campo din minu
tul 53), Meszaroșt, Campo (David din 
minutul 53).

ȘTIINȚA CLUJ : Nicoară—Kromely, 
Georgescu, Cîmpeanu — Petru Emil, 
Popescu—Ivansuc, Marcu, Mateianu, 
Suciu, Moldovan.

Golurile au fost înscrise de Năftă- 
năilă (min. 30 și 83) și Campo (min. 70) 
pentru Steagul roșu iar pentru Știința 
Cluj, Moldovan (min. 38).

C. GRUIA si
G. M1ZGĂREANU — corcsp.

La tineret: St. roșu — Știinta Cluj 
7—2 (3-2). 

marcat două goluri prin Constantin în 
min. 50 și Crișan în min. 70).

în schimb C. C. A. s-a pre
zentat cu un grad de pregătire inad
misibil la o echipă fruntașă, campioana 
țării, care nu mai tîrzîu decît peste 
o lună va susține primul meci în Cupa 
Campionilor Europeni. Jucătorii au o 
pregătire inegală și mulți dintre ei 
sînt departe de forma lor obișnuită, 
ceea ce înseamnă că nu au folosit bine 
perioada de antrenament, sau că au 
început tîrziu antrenamentele (Alexan- 
drescu, Jenei, Bone, Crișan și chiar 
Voinescu și Constantin fără să gre
șească flagrant, totuși aceștia doi din 
urmă nu s-au făcut simțiți în joc). In 
plus, s-a făcut din nou remarcat fap
tul că rezervele nu se ridică la valoa
rea titularilor și nu se încadrează în 
locul echipei (Donciu, Cojocaru). Sin
gurii care au muncit mult și cu destul 
folos au lost Raksi, Cacoveanu, Ivă- 
nescu și Zavoda II. Intr-un cuvînt, 
echipa C.C.A. a avut o comportare me
diocră, care trebuie să constituie un 
serios semnal de alarmă pentru con
ducerea secției de fotbal.

Arbitrului N. Mihăilescii, care a 
condus bine, i s-au aliniat formațiile :

PETROLUL : Sfetcu—Pahonțu, Fro- 
nea. Paj—Tabarcea, Marin Marcel—Za- 
haria, Badea (Voinea din min. 70), 
Dridea, A. Munteanu, Bontaș (Badea).

C.C.A. : Voinescu—Zavoda II, Co
jocaru, lvănescu — Jenei, Bone — Ca
coveanu, Constantin (Donciu din min. 
46), Alexandrescu (Constantin), Cri
șan, Raksi.

P. GAȚU

La tineret: C.C.A’. — Petrolul 6—2 
(1-2).

Jiul—Progresul București : 1-3 (0-1)
PETROȘANI 20 (prin telefon de la doar o singură

trimisul nostru). Cu toate străduințele 
pe care le-au depus (de multe ori a- 
ceste străduințe au depășit limitele re
gulamentului ), jucătorii Jiului n-au reu
șit ca în primul meci din categoria A 
să ofere credincioșilor lor suporteri sa
tisfacția unei victorii sau măcar a unui 
joc de bună calitate. După primele 20 
de minute, în care a. jucat de la egal la 
egal cu bucureștenii, apărarea Jiului a 
produs prima dezamăgire, lăsîndu-se 
depășită de atacul advers. Voinea s-a 
înălțat, la un corner, și a înscris peste 
Crîsnic și Farcaș. Bine puși la punct 
cu pregătirea fizică, beneficiari ai unei 
tehnici superioare, oaspeții au controlat 
jocul toată repriza. După pauză, multă 
vreme, partida are aceleași caracteristici. 
De o parte, o echipă calmă (Progresul) 
desfășurînd un joc organizat cu schim
buri derutante de direcție în atac, de 
cealaltă parte — Jiul — o formație ner
voasă, dezorientată, reușind să creeze

Dinamo București a ciștigat greu, 
după ce a condus cu 3-0 la pauză

4-3 (3-0) cu Dina-mo Pitești
PircȘTI 20 (prin telefon) Evoluția 

echipei Dinamo Pitești in categoria A 
in compania formației Dinamo Bucu
rești a stirnit un mare interes în rîn
dul iubitorilor de fotbal din oraș și 
regiune, care au umplut pînă la re- 
ftiz stadionul din localitate. Cilra spec
tatorilor : 10.0001 Pînă în minutul 15 
echipele au jucat de la egal la egal. 
In acest minut insă, bucureștenii be
neficiază de o lovitură de colț la care 
apărarea echipei gazdă, inclusiv por
tarul Varga, intervine defectuos și 
Frățilă înscrie cu capul. După acest 
gol și pînă la sfîrșitul reprizei, piteș- 
teuii joacă timorat, ușurînd sarcina e- 
ch'iiei oaspe în mărirea avantajului. 
Bt ineștenii înscriu în min. 20 prin 
Al Vasile și in min 34 (din 11 m.) 
prin Ene II.

După pauză, gazdele au o revenire 
neașteptată. Ei impun jocului un ritm 
rapid, purtînd acțiunile de pe o parte 
pe alta a terenului și reușind în cele 
din urmă să reducă din handicap, in 
min. 54, în urma unei combinații Di- 
nvi—Ghinea—Halagian. Ultimul șu
tează puternic în picioarele fundașului 
C. Popa, care schimbă direcția balo
nului în plasă! Superioritatea gazde

BACAU 20 (prin telefon). — Etapa 
inaugurală a oferit spectatorilor un 
meci care nu s-a ridicat la nivelul 
așteptărilor. Echipa locală, în ciuda 
strădaniei pe care a depus-o, nu a 
reușit să obțină victoria din cauză că 
în prima repriză atacurile ei au fost 
sterile, concentrate în tripletă, iar in 
repriza a doua, cind a acționat mai 
clar, nu a reușit să treacă de apă
rarea bine organizată a timișorenilor.

Cele două echipe au început pru
dent jocul. încetul cu încetul, dinamo- 
viștii obțin o ușoară superioritate te
ritorială. rămasă insă neconcretizată. 
In minutul 4 și 19 Tănase, respectiv 
Georgescu, resping de pe linia porții, 
iar în minutul 25 Gram, de la 2 m, 
trimite cu capul afară. în repriza a 
doua atacanții dinamoviști joacă mai 
legat, mai iute, creînd situații peri
culoase la poarta lui Curcan. Dar. 
Gram și Drăgoi, in minutul 50, singuri 
în fața porții, ezită să tragă, iar la 
două 'învălmășeli ce s-au produs în 
careul timișorean, mingea se lovește 
de picioarele apărătorilor. In minutul 
89 Publik șutează peste bară

Timișorenii, care au acționat prin 
Contraatacuri sporadice dar periculoase 
(in minutul 60 Lazăr a salvat de pe 
linia porții), au luptat pentru un re
zultat de egalitate și au reușit să-1 
obțină datorită calmului, dirzeniei și 
modului organizat în care au acționat 
mai ales în apărare. Arbitrul M. Cru- 
țescu a condus autoritar.

DINAMO BACAU : Bucur — GROS, 
Lazăr, C1NCU — VATAFU. Stoica — 
Drăgoi, Radulescu. Gram. Ciripoi, 
PUBLIK

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: CURCAN 
— Georgescu, ȚURCAN, Jenei — Pe- 
tescu, TANASE — igna (Gîrleanu), 
R. Lazăr (lgna), Manolache, Vîlcov, 
M1ȚARU.

ILIE 1ANCU
GH D AL BAN — coresp.

La tineret: Dinamo Bacău — Știin
ța timișoara 4—4 (1—2).

fază periculoasă La * 
lovitură liberă executată de Crăciun, 
Gabor șutează fulgerător de la 5 m dar 
Mîndru apără excepțional. Progresul 
majorează scorul în minutele 54 și 61 
prin Mafteuță și Oaidă.

Finalul jocului aparține Jiului, care 
și înscrie de altfel în minutul 70. 
prin Ciurdurescu.

Nivelul jocului: mediocru.
JIUL: Crîsnic — Romoșan, Tîlvescu, 

Farcaș — Crăciun, Penu —Manea, Cos- 
moc (Crișan din min. 60), Ciurdurescu, 
Gabor, Cazan.

PROGRESUL: Mîndru — Nedelcu,
Caricaș, Soare — loniță, Pașcanu — 
Oaidă, Smărăndescu I, Voinea, Mafteuță, 
Marin.

VALENTIN PÂUNESCU

★

La tineret : Progresul București —• 
Jiul Petroșani 7—0 (5—0).

lor devine tot mai accentuată. Pe rînd, 
în min. 60 și 70, Lovin depășește pe 
Nunweiler III și face inutile interven
țiile portarului Datcu. Scorul devine 
egal. In continuare, poarta echipei 
bucureștene este supusă unor puternice 
asalturi lată insă că în min 77. Ene 
II, profită de o greșeală a apărării e- 
chipei gazdă și din apropierea porții 
înscrie punctul victoriei.

Rezultatul dezavantajează echipa lo
cală, care in repriza a doua a prestat 
un joc de calitate și a avut tot timpul' 
inițiativa.

Arbitrului Z. Drăghici (Constanța) 
i s-au aliniat lormațiile :

DINAMO BUCUREȘTI : Datcu — 
Popa, Nunweiler III. Ivan — Consțan- 
tinsseu. Al. Vasile — Pîrcălab. Frățilă, 
Ene II, Țircovnicu. Dav'd

DINAMO PITEȘTI : Varga — Val- 
can, Barbu, Haimovici — Corneanu, 
Radu — Dima, Apostol (min 46 Ghi
nea), Lovin, Halagian, Butnaru.

La tineret, Dinamo Pitești — Dina- 
mo București 2-0 (1-0)

I. CHILIBAR și 1. FEȚEANU, corcsp.



Frumoasa comportare a canotoarelor noastre 
la campionatele europene

Lotul R.P.R.-Selecționata Cubei 95 65 (36-35) la bascfa
Reprezentativa secundă a Cubei a întrecut selecționai 

de tineret a Capitalei cu 82-76 (36-37)

& Medalii de argint la 4-f-l rame ® Medalii de bronz la dublu și 84-1 
@ Locul 3 în ierarhia europeană

PRAGA, 20 (prin telefon de la tri
misul nostru special). Calificîndu-se 
în patru din cele cinci finale ale 
campionatelor europene de canotaj 
academic feminin, vîslașele tării noas
tre au obținut azi, în întrecerile de pe 
apele Vltavei, un frumos succes : 
cucerirea medaliilor de argint (locul 
II) la proba de 4-f-l rame și cucerirea 
medaliilor de bronz (locul III) in alte 
două probe : dublu visle și 8-f-l. In 
urma acestor rezultate, R. P. Romînă 
s-a clasat pe locul III în clasamentul 
pe națiuni, fiind întrecută de U.R.S.S. 
(care a dominat întrecerea, cucerind 
4 titluri) și de echipa unită a Germa
niei și întrecind pe vîslașele țârii 
gazde, pe cele maghiare, engleze etc. 
Este un remarcabil succes, mai ales 
dacă ținem seama de faptul că în a- 
cest an lotul nostru feminin a trecut 
printr-o importantă transformare, 
fiind mult întinerit. La 4-j-l rame, e- 
chipajul nostru și-a păstrat locul se
cund în Europa, loc pe care-1 deține 
de mai mulți ani. De subliniat și 
comportarea excelentă a celor două 
sportive care ne-au reprezentat la du
blu : concurînd în această probă după 
ce cu puțin înainte trăseseră la 4-j-l 
rame, Florica Ghiuzelea și Emilia Ri
ga rd au cucerit medaliile de bronz. O 
mențiune cu totul specială merită e- 
chipajul nostru de 8-j-l, în care au 
tras nu mai puțin de 6 elemente ti
nere. introduse în acest an în lotul 
republican și aflate astfel la primul

întreceri interesante și numeroase rezultate valoroase 
în concursul de atletism al Armatelor prietene

Drapele a opt țări au fost înălțate 
deasupra stadionului Republicii în 
cinstea primului concurs de atletism 
al Armatelor prietene, organizat de 
Ministerul Forțelor Armate ale R.P.R.

110 METRI GARDURI
Conducînd de la un cap la altul, 

atletul cehoslovac Pavel Kiirfurst a 
cîștigat ușor cursa în 14,8 sec. L-au 
urmat: A. Turokzy (R.P.U.) cu 15,1 
sec. și T. Ardeleana (C.C.A.) cu 15,2 
sec.

Proba de aruncare a ciocanului s-a 
încheiat cu victoria așteptată a cam
pionului european Tadeus Ruth. Cea 
mai bună aruncare a atletului polonez 
a măsurat 64,49 m. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: 2. J. Rehan 
KR. S. C.) 61.97 m; 3. H. Niebisch 
ȚR.D.G.) 59,63 m; 4. V. Vasiliev 
(R.P.B.) 58,20 m; 5. N. Rășcănescu 
(C.C.A ) 55.05 m

i FINIȘ DRAMATIC LA 1500 m!
După ce a stat „la cutie" aproape 

1200 metri, lăsînd conducerea lui 
Mihaly și apoi lui Baran, Istvan 
Rozsavolgyi s-a văzut în pericolul 
de a nu mai putea remonta. In ul
timul tur însă, spectatorii au avut 
oțazia să asiste la un finiș rar în
tîlnit, sportivul maghiar obținînd o 
victorie care nu mai era scontată de 
nimeni : l-a întrecut pe Baran chiar 
pe linia de sosîre I Rezultat tehnic:
I. I. Rozsavolgyi (R.P.U.) 3:46,5; 2.
V. Baran (R. P. P.) 3:46,5; 3. A. 
Barabaș (lot R.P.R.) 3:47,2; 4. I.
Holas (R.S.C.) 3:49,5; 5. S. Mihaly 
(lot R. P. R.) 3:50,0.

Atleta maghiară Gyorgy Benkovits 
a cîștigat fără emoții probele de 
80 m. garduri și 100 m. După ce a 
încheiat cursa de 80 m. garduri în
II, 5 întrecînd pe A. Sirbu (iot R.P.R ) 
11.8. FI. Stancu (C.C.A.) 11,8 și A. 
Prodea (lot R.P.R.) 11,8, ea s-a im
pus și în fața tuturor participantelor 
cursei de 100 m. Rezultat tehnic: 
1. G. Benkdvils (R. P. U.) 12,6.

FO1K, CIȘT1GĂTOR SIGUR
„Plimbîndu-se“ în 10,4 sec. în serie, 

Marian Foile n-a lăsat dubiu asupra 
învingătorului cursei de 100 m. In fi-
nală, Mandlik a încercat sâ-i opună

Iritra Press a stab hit un excepțional 
record mondial la pentatlon: 5.020 puncte

Renumita atletă sovietică Irina 
Press a stabilit joi la Leningrad un 
excepțional record al lumii in proba 
de pentatlon, totalizînd 5.020 puncte. 
Ea a obținut cu 48 puncte mai mult 
decît vechiul record mondial care-i a- 
parținea. Iată rezultatele înregistrate 
de Irina Press la cele 5 probe: greu- 

lor campionat european. Este ua echi
paj de perspectivă, de la care pu
tem aștepta în viitor rezultate și mai 
bune.

Iată amănunte asupra desfășurării 
probelor :

La 4-)-l rame, echipa noastră (Lia 
Bulugioiu, Florica Ghiuzelea, Ana 
Tamaș, Emilia Rigard -|- Ștefani» 
Borisov) s-a menținut 500 m la nive
lul cîștigătoarelor, cedînd doar pe ul
tima parte, cînd a avut însă destule 
resurse pentru a rezista asaltului e- 
chipei germane. Rezultat tehnic: 1. 
U.R.S.S. (Terehova, Skunkova. Ser
geeva, Samanova -+ Timofeeva) 
3:28.00; 2. R. P. Romînă 3:32,14; 3. 
Germania 3:36,96; 4. R. P. Ungară 
3:42,84 ; 5. Anglia 3:45,60.

Resimțind oboseala primei probe, 
vîslașele noastre de la dublu s-au 
comportat totuși remarcabil în această 
a doua întrecere la care au luat parte. 
Ele au condus după 300 m apoi au 
avut o cădere tocmai pe locul 5. In 
final, au o frumoasă revenire și de
pășesc echipele maghiară și ceho
slovacă. 1. U.R.SJS. (Kaleghina, Sta- 
morotova) 3:34,92; 2. Germania (Got
tlich, Kolbe) 3:37,02 ; 3. R. P. Romînă 
(Ghiuzelea, Rigard) 3;42,12 ; 4. R. P. 
Ungară 3:42,14 ; 5. R. S. Cehoslovacă 
3:46,68.

Echipa sovietică a condus de la un 
cap la altul la 8-ț-l. Formația noas
tră s-a menținut mereu pe primul 
plan al cursei și cu mai multă expe

rezistență. Cel mai rapid alergător al 
Europei (în acest an), în ciuda unui 
start mai slab, se afla în fruntea tu
turor la jumătatea cursei, mărindu-și 
progresiv avansul. Rezultate tehnice:
1. Folk (R.P.P.) 10,4, 2. Mandlik
10.5, 3. Tuiakov (U.R.S.S.) 10,7, 4.
Pollex (R.D.G.) 10,9, 5. Stamatescu
(C.C.A.) 11,0. Proba de 400 m a reve
nit de asemenea unui atlet polonez : 
Jerzy Kowalski. Fără să forțeze el a 
cîștigat în 47,2 sec., fiind urmat de:
2. Korda (R.P.U.) 47,9, 3. Vana
(R.S.C.) 48,6, 4. Gyulay (R. P. U.)
49.6, 5. Sudrigean (lot R.P.R.) ?8,7 și 
Sobcev (R.P.P.) 53,1.

C. DUMITRESCU CEL MAI BUN 
LA SĂRITURA IN ÎNĂLȚIME
Reprezentantul clubului C.C.A. a 

confirmat forma bună în care se află 
trecînd cu ușurință peste ștacheta înăl
țată la 2,02 m. El a ratat însă toate 
cele trei încercări la înălțimea de 2,05 
m. L-au urmat în clasament E. Lotov 
(R.P.B.) cu 1.98 m. și J. Kaspar (R.S.C.) 
cu 1,94.

Proba de înălțime fete a revenit 
Aureliei Prodea (lot R.P.R.) cu 1.50 m. 
urmată de Olga Bogangic (lot R.P.R.) 
1,45 m și Tuiaa (R.P. Mongolă) 1.40 m.

SANDOR IHAROS A CÎȘTIGAT 
FĂRĂ EMOȚII 5000 m

Instalîndu-se la conducere de la în
ceputul cursei, fostul recordman mon
dial avea Ia 2.000 m un avantaj de 50 
de metri față de urmăritorii săi. Spre 
sfîrșitul întrecerii, Bohaty și Grecescu 
au făcut eforturi să-1 ajungă, dar nu 
au reușit decît să micșoreze distanța 
care-i despărțea de atletul maghiar. 
Clasament: 1. Iharos (R.P.U.) 14:12,8,
2. Bohaty (R.S.C.), 14:20,6, 3. Grecescu 
(lot R.P.R.) 14:21,0, 4. Aioanei (C.C.A.) 
14:40,4, 5. Peev (R.P.B.) 14:47.6, 6
Horvath (R.P.U.) 14:49,6.
TAMARA DMITRIEVA Șl V. ANI

SIMOV ÎNVINGĂTORI MULT 
APLAUDAȚI

Probele de 400 m femei și 400 m. 
garduri au revenit atleților sovietici 
Tamara Dmitrieva și V. Anisimov cu 
rezultate remarcabile: 55.9 sec. și res
pectiv 52,1 sec. Alte rezultate tehnice: 
prăjină — 1. Hristov (R.P.B.) 4,51 m, 

late 15,98 m; înălțime 1,60 m; 200 m 
24,7 sec.; 80 m garduri 11,2 sec. și lun
gime 6,05 m.

Tot in cadrul aceluiași' concurs 
mărșăluitorul Grigorii Klimov a stabi
lit cea mai bună performanță mon
dială în proba de 50 km, realizînd 
timpul de 4h01:39.0. 

riență tehnică ar fi putut întrece e- 
chipajul german de care ne-a des
părțit doar o secundă și 4 zecimi. Re
zultate tehnice: 1. U.R.S.S. 3:13,59,
2. Germania 3:17,25 3. R. P. Romînă 
(Lia Bulugioiu, Ana Tamaș, Olimpia 
Bogdan, Margareta Stoian, Mariana 
Limpede, Viorica Moldovan, Magda 
Vlăduț, Emilia Oros+ Ștefania Bo
risov) 3:18,67 ; 4. R. S. Cehoslovacă 
3:21,02; 5. R. P. Polonă 3:30,55.

Proba de 4 + 1 visle s-a terminat 
cu următorul rezultat : 1. U.R.S.S. 
(Vasilieva, Suslova, Paiusalu, Polia
kova + Ivanova) 3:24,87 ; 2. R. S. Ce
hoslovacă 3:28,43 ; 3. Germania 3:28,83;
4. R. P. Ungară 3:29,98 ; 5. R. P. Ro
mînă (Varga, Udrescu, Trinks, Bădu- 
lescu + Borisov) 3:34.

La simplu, titlul a revenit Corneliei 
Papp (R. P. Ungară) în 3:48,96, urmată 
de Poslova (R.S.C.), Rakitskaia 
(U.R.S.S.), Chutter (Anglia) și Jăger 
(Germania). In clasamentul general, 
primul loc a fost ocupat de U.R.S.S. 
care s-a prezentat în progres față de 
ediția precedentă, cu 40 p. Pe locul 2, 
echipa unită a Germaniei (29 p.) iar 
pe locul 3 echipa R. P. Romîne cu
22.5 p. Urmează R. S. Cehoslovacă
20.5 p., R. P. Ungară 18 p., Anglia 8 
p., Polonia 4 p. etc.

Joi după amiază încep campionatele 
europene masculine.

NEAGOE MARDAN

2. Taftl (R.S.C.) 4,30 m, 3. Schubert 
(R.D.G.) 4,20 m, 4. Krasovskis (URSS) 
4,20 m, 5. Szabo (C.C.A.) 4,10 m; disc 
- 1. Piatkowski (R.P.P.) 56,45, 2. Bu- 
hanțev (U.R.S.S.) 53,78 m, 3. V. Mano- 
lescu (lot R.P.R.) 51,19; triplusalt - 1. 
Malcherczik (R.P.P.) 16,11, 2. Ion So
rin (C.C.A.) 15,50, 3. G. Berg (R.D.G.) 
15,22, 4. O. Viscopoleanu (lot R.P.R.) 
15,02, 5. N. Mărășeseu (C.C.A.) 15,00; 
4x100 m - 1. Lot. R.P.R. 42,1, 2.
R.S.C. 42,5, 3. C.C.A. 42,7, 4. R.P.U. 
44,0, 5. R.P. Mongolă 46,9.

VALERIU CHIOSE 
ADRIAN VASILIU

Campionatul mondial de pentatlon modern

Echipa R. P. Rom inc pc locul IV 
după proba dc călărie

MOSCOVA 20 (prin telefon). Au în
ceput întrecerile campionatului mon
dial de pentatlon modern. Proba de 
călărie s-a desfășurat la Plane maia, 
pe un parcurs destul de greu (3.500 m 
cu 21 obstacole). Pe primul loc s-a 
clasat austriacul Lichner-Hoer, care

Turneul de șah 
de la Marianske Lazne

In runda a 14-a a turneului inter
național zonal de șah de la Marian
ske Lazne Teodor Ghițescu, jucînd cu 
negrele, a remizat cu Niemela. Tot 
cu un rezultat de egalitate s-au ter
minat partidele Olafsson-Blom, Cirici- 
Johannesen și Perez-Barendegt. Bo- 
boțov a cîștigat la Szabo iar alte trei 
partide au fost întrerupte. Marele 
maestru islandez Olafsson continuă să 
ocupe primul loc In clasament cu 12 
puncte, urmat de Filip (R. S. Ceho
slovacă) 10*/2 (1) puncte, Uhlman
(R. D. Germană) 10 (1) puncte, Jo- 
hannesen (Norvegia) 9 puncte, Ghițe
scu (R.P.R.) 8‘/2 puncte, Boboțov 
(R. P. Bulgaria), Cirici (Iugoslavia) 8 
puncte, Szabo (R. P. Ungară) 6*/2 
puncte.

Tinerii noștri voleibaliști invingători
BRAȘOV 20 (prin telefon). — Aș

teptată cu interes, partida internațio
nală de volei masculin dintre selec
ționata taberei de tineret a F. R. Vo
lei și reprezentativa de tineret a R. P. 
Polone, a corespuns pe deplin. Cele

In încheierea turneului pe care-1 
întreprind în țara noastră echipele 
reprezentative A și B de baschet ale 
Cubei, aseară, în sala Floreasca, lo
tul republican a întîlnit prima repre
zentativă a Cubei, de care a dispus 
cu scorul de 95—65 (36—35). Au înscris 
Nosievici (26), Niculescu (20), Po- 
povici (14), Albu (10), Demian (11), 
Giurgiu (7), Popescu (4), Nedef (2) și 
Gheorghe V. de la învingători și Pe
rez (18), Ferrera (12), J. Davis (11), 
Martinez (6), Rafael de los Reyes (5), 
Gonzales (4), Villanueva (4), Nodarse 
(2), Cepero (2) și Pacheco de la în
vinși. Din reprezentativa noastră s-au 
evidențiat în special Nosievici, Nicu
lescu și Popovici, iar de la oaspeți 
Ferrera și Perez. Au arbitrat bine 
Chiriac și Benjamin.

Selecționatele Cubei
PLOIEȘTI 20 (prin telefon). — 

Sîmbătă au evoluat în localitate e- 
chipele de baschet ale Cubei. Așteptate 
cu mult interes, cele două jocuri s-au 
bucurat de mult succes, sportivii ro- 
mîni și cubani reușind partide spec
taculoase.

In primul meci, selecționata orașului 
Ploiești a întrecut Cuba B cu 51—47 
(25—25). A doua partidă a opus Cu
bei A, selecționata studențească a

Excelenta comportare 
a canotorilor romîni la Poznan

(Urmare din pag. 1)

MINA) 4:05,0, 2—3. Silaev—Otetkov 
(U.R.S.S.) și Mathe—Foik (R.P.U.) 
4:06,6... 5. Calinov—Somovski (R.P. 
Romînă) 4:09,0; canoe simplu fond: 
1. PARTI (R.P.U.) 53:14,0, % Po- 
lakovici (R .S. Cehoslovacă) 53:23,6?
3. Himici (U. R. S. S.) 53:37,5, 4. 
Igorov (R. P. Romînă) 53:50,2... 6. 
Ichim Lipalit (R. P. Romînă) 55:16,6; 
canoe dublu fond: 1. U.R.S.S. (Gei- 
szter—Macka) 47:42,0, 2. U.R.S.S.
(Otetkov — Silaev) 48:24,0, 3. Cali
nov — Somovschi (R. P. Romînă) 
48:33,0 (celălalt „dublu" — lacovici 
și Sidorov a suferit o avarie în timpul 
probei rupîndu-li-se pagaea) ; ștafeta 
caiac 4x500 m: 1. R.F.G. 8:30,0, 2. 
R. P. U. 8:39,0, 3. R.D.G. 8:40,0, 4. 
R.P.R. (Vernescu, Nicoară, Anasta- 
sescu, Sideri) 8:46,0.

După terminarea probelor a fost 
întocmit și clasamentul general pe 
națiuni în care țara noastră ocupă

pentru timpul de 6:59,0 a primit 1124 
p. L-au urmat în clasament : 2. Novi
kov (U.R.S.S.) 7:11,0 - 1076 p ; 3. De- 
riughin (U.R.S.S.) 7:17,0 - 1052 p ; 4. 
Pahomov (U.R.S.S.) 7:17,0 - 1052 p ;
5. Secson (S.U.A.) 7:30,0 — 1000 p ; 6. 
Polthuber (Austria) 7:31,0 — 996 p ; 
7. D. Țintea (R. P. ROMINA) 7:43,0 - 
948 p. Ceilalți doi reprezentanți ai țării 
noastre, Gh. Tomiuc și N. Marinescu, 
s-au clasat pe locul 15 cu 7:56,0 — 896 
p. și respectiv locul 16 cu 7:59,0 — 
884 p.

In clasamentul pe echipe conduce 
U.R.S.S. cu 3184 p, urmată de : 2, 
Finlanda 2764 p ; 3. Austria 2740 p ; 
4. R. P. ROMINA 2728 p ; 5. S.U.A. 2580 
p ; 6. Mexic 2416 p. etc.

IP IE SCIIJ lltt lt
• Cu prilejul împlinirii virstei de 

50 de ani și pentru merite deosebite 
in dezvoltarea școlii sovietice de șah, 
campionului lumii Ia șah, marele ma
estru internațional Mihail Botvinnik, 
i s-a decernat înalta distincție „Steaua 
Roșie a Muncii".

• In cadrul Sparlachiadei militare 
de la Leningrad, cunoscutul halterofil 
sovietic litri Vlasov, recordman mon- 

două formații au realizat un joc fru
mos, mult aplaudat de spectatorii de 
pe terenul Tractorul. Victoria a reve
nit sportivilor romîni cu scorul de 
3—1 (16—14, 16—14, 9—15, 15—11).

C. GRUIA — coresp. reg.

Selecționata de tineret a Capita 
a întîlnit în deschidere represent 
ti va secundă a Cubei. După un j 
foarte echilibrat, spectaculos și dir 
mic oaspeții au reușit să ciștige 
ultimul minut cu 82—76 (36—37). V 
toria oaspeților este pe deplin me 
tată. Au înscris Nodarse (24), Vili 
nueva (21', Guerrero (18), Cepero ( 

' Gonzales (6), Pacheco (4) și Sanch 
de la oaspeți și Dragomirescu (1 
Cimpoiaș (15), Kiss (13), Dudescu (1 
Bartev (10), Cernea (5) și Strugaru 
la bucureșteni. Am remarcat pe N 
darse, Villanueva și Guerrero de 
cubanezi și Cimpoiaș, Kiss și Dude 
cu de la bucureșteni. Corect arbiti 
jul lui P. Marin și I. Știrbu.

N. TOKACEK — core:

au jucat la Ploiești
R. P. Romîne. Studenții au cîștif 
cu 62—42 (27-—17). Inlîlnirea a 
ceput în nota de dominare a oaspc 
lor, care, apoi, cedează inițiativa. f 
lecționata studențească realizează : 
țiuni frumoase în special pe conți 
atac. In min. 15 scorul este eg 
17—17, dar apoi studenții domină 
înscriu în special de la semidistan

AMALIA KREIS, corjsp

meritoriul loc III, cu toate că nu 
participat decît la o parte din pi 
bele campionatelor europene. Cla: 
mentul arată astfel: 1. U.R.S.S. 1 
p„ 2. R.P.U. 139 p„ 3. R.P.R. 80
4. R. F. G. 75 p„ 5. Suedia 62 
6. R. D. G. 44 p.

Întîlniri internaționale de ruj 
Progresul București-Spart: 
Brno (R.S.C.) 17-0 (6-6

Rugbiștiî de la Progresul au ju 
,,ca la carie* și au obținut ieri o f 
moașă victorie în fața formației Sp 
talc lirno : 17—0. Meritul ,,XV”-lui bu 
reștean este cu atît mai mare, cu 
pc teren a apărut cu o garnitură dcscc 
pictată. Și totuși, Progresul a ren 
(cu excepția primelor 15 niinujLc2 ț s3 
impună jocul, pc ambele compartiftre 
(linia de treisferturi prin Ghiuzelea—ii 
cel mai bun dc pc teren — Reus, Chiriat 
Cristăchescu, înaintarea prin Vi col 
prezent pc toate fazele — E. Dumitr 
cu, P. Niculescu, Ori fa, Șorbu și Fă 
rășanu).

Important este, mai ales, faptul 
Progresul a arătat o concepție cu to 
nouă, orientată vizibil către folosi 
treisferturilor. De aici eficacitate 
spectacol rugbistic.

Spartak Brno, locul I în campiona 
cehoslovac, a jucat —■ în ciuda scoru 
— destul de bine. A combinat frun 
în cîmp, uneori a și dominat, dar 
lipsit puterea dc finalizare. Realizați 
Alexandrescu (min. 18 — lovitură 
picior căzută), Ghiuzelea (min. 22 — 1 
dc picior căzută și min. 71 — tra 
formare), Grifa (min. 50 — încercar 
E. Dumitrescu (min. 51 — încercar 
Chiriac II (min. 71 —■ încercare), 
arbitrat cu multă largheță, Nico 
Ghiondiui.

T. STĂM/

0 La Bîrlad, Rulmentul — Cza 
By tom (R. P. Polonă) 6—9 (0—3).

dial și campion olimpic la ca lego 
grea, a realizat o performanță de m. 
valoare, totalizînd la cele trei stil 
510 kg.

0 Concursul internațional femii
de parașutism sportiv de la Fc
Gaucher a fost cîștigat de ech
U.R.S.S., care a totalizat 1.067 pun<
Pe locurile următoare s-au cla 
Frânta II — 1.024 puncte, Franța I 
994 puncte și R. P. Bulgaria — I 
puncte

• Pugilistul brazilian Eder Jo 
campionul lumii la cat. cocoș, 
apărat cu succes titlul învingînd 
la Caracas prin abandon în rundii 
pe Ramon Arias (Venezuela).

(Agerpres)
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