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specialiștii
ca și în...
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Rezultate valoroase, multe recorduri și întreceri pasionante 
în campionatele internaționale de atletism ale R. P.R.

Lia Manoliu, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Ea a realizat un nou 
record al campionatelor: 53,06

SCURT BILANȚ
• REPREZENTANȚII R. P. Romine au repurtat un succes remarcabil 

cea de a Xlit-a ediție a tradiționalei întreceri. Iii au cucerit 11 titluri 
campioni internaționali ai R.P.R. 6 titluri au revenit atieților sovietici,

la 
de
4 celor din R.D.G., cite 3 atieților din R.S. Cehoslovacă și Olanda, 2 repre
zentanților R.P. Ungare și cite unul celor ai Belgiei și Franței.

• IN CADRUL campionatelor au fost stabilite 12 recorduri naționale, 
ale țărilor participante, 5 recorduri ale campionatelor internaționale și 2 
egalate.

• Șl IN PRIVINȚA recordurilor stabilite atleții romînî sint in frunte. 
Ei au realizat 5 performanțe record: Florica Grecescu 2:06,8 pe 800 m, 
V. Manolescu 51,92 m la disc, Sorin Ion 7,46 Ia lungime. Petre Astafei 
4,30 m la prăjină, Mihai Calnicov 7,20 ni la lungime. Ultimele două sînt 
recorduri de juniori,

• COMISIA de organizare a campionatelor a distins pe atleții care 
au reușit cele mai valoroase performanțe. Au fost acordate cupe atletelor 
tolanda Balaș, Hannelore Raepke și Gerda Kraan, atieților Iurii Bakarinov, 
Wilem Mandlik și Ion Sorin. Lia Manoliu, Florica Grecescu, lanis Kra
sovskis, Vilmos Varju și Michel Maquet au fost distinși cu placliete co
memorative.

CAMPIONATUL CATEGORIEI A DE FOTBAL
REZULTATELE ETAPEI A II-a CLASAMENTUL
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U.Ț.A. — Jiul 
Știința Cluj — C.C.A.
Minerul—Dinamo Pitești 
Progresul — Afetalul 
Știința Timișoara—Rapid
Dinamo Buc.—Dinamo Bc.
Petrolul — Steagul roșu

ETAPA VIITOARE (3 SEPTEMBRIE)

Metalul Tirgoviște — Dinamo Ba
cău; Știința Timișoara — U.T.A.,
C.C.A. — Progresul, Jiul — Știința 
Cluj, St. roșu — Dinamo Pitești, 
Petrolul — Minerul, Rapid — Dinamo 
București.
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Am trăit din nou două zile de 
sărbătoare pe Stadionul Republicii. 
Întreceri interesante, aprig dispu
tate, dezlegări de ultim moment în 
finișuri spectaculoase de cursă, re
corduri și performanțe valoroase care 
trec la loc de cinste, in rindul com
petițiilor însemnate și această a 
XlII-a ediție a Campionatelor In
ternaționale de Atletism ale R. P. 
Romine.

...Tradițiile se respectă. Trompeți, 
apoi acordurile unui tineresc marș 
sportiv, defilarea participanților, mar
cată de aplauze prelungi. Deschide
rea oficială prilejuiește spectatorilor 
o emoționantă revedere cu unul din
tre cei mai străluciți reprezentanți 
ai atletismului românesc, maestrul e- 
merit al sportului Ion Moina. Aler
gătorul, cotat odinioară drept unul 
dintre cei mai rapizi de pe continent, 
a pășit pe stadion, unde a cules multe 
victorii, de data aceasta in calitate, 
de vicepreședinte al Federației Ro
mine de Atletism, pentru a rosti 
cuvintul de salut și a declarat des
chise întrecerile.

Ziua I ne-a adus pe lingă satis
facția unor frumoase victorii romi- 
nești și bucuria a trei noi recorduri. 
Lia Manoliu, Maria Diaconescu și 
Ana Roth au dovedit încă o dată clasa 
internațională pe care o dețin. Ștefan 
Mihaly a strălucit printr-un sprint 
irezistibil la capătul cursei de 800 
metri. In progres in acest an, Virgil 
Manolescu a aruncat și mai departe 
discul decît data trecută. Florica Gre
cescu, deși n-a urcat pe treapta cea 
mai de sus a podiumului, a arătat 
că mai are multe resurse. Dar parcă 
cel mai mult ne-a bucurat saltul de 
4,30 la prăjină al lui Petre Astafei, 
proaspăt campion balcanic de juniori, 
atlei despre care se va vorbi intr-un 
viitor ce nu este departe.

O impresie covirșitoare au lăsat 
clasa excepțională a lui Krasovskis (la

— at- 
. buzu- 

pe a 
Wilem 
dintre 
plusul 

belgian

un pas de un nou 
pe care — afirmă 
letul sovietic îl are 
nar), desfășurarea
doua jumătate a cursei, a lui 
Mandlik, „duelul" palpitant 
Roelants și Barabaș, in care 
de experiență al alergătorului 
și-a spus cuvintul.

In ziua a Il-a a sărit Ioli... Evo
luția acestei neîntrecute maestre a 
înălțimilor a avut oarecum darul să 
eclipseze celelalte probe. Dar spec
tatorii bucureșteni, ca totdeauna ge-

neroși și entuziaști, 
uzele doar pentru 
campioană ci le-au 
tuturor, învingătorilor 
recordmanilor și campionilor, 
tinerilor care abia acum 
gindească la consacrare, 
mat îndelung, la sfîrșit, 
leții, gazde și oaspeți, 
aceste două zile pe Stadionul Repu
blicii iar pentru cei care pleacă au 
fluturat batiste în semn de despărțire.

„LA REVEDERE, VA AȘTEPTAM 
1N 1962...“.

n-au păstrai apla
narea noastră 

oferit cu dărnicie 
și învinșilor 

dar și 
încep să se 
Ei au ada
pe toii at- 
prezenți in

Campionatele, probă cu probă
PRIMA ÎNVINGĂTOARE: LIA 

MANOLIU

Lia Manoliu a fost prima laureată 
campionatelor. Terminînd învingătoa- 

în proba de aruncarea discului,
a 
re 
multipla noastră campioană a fost 
eroina primei festivități de premiere. 
Ea a condus confortabil, încă de la 
cea de-a doua aruncare, avînd și alte 
trei aruncări de peste 50 m (50,20 m— 
51,80 m — 51,20 m.). AĂuller și-a 
realizat performanța în ultima încerca
re. Sub așteptări, Olimpia Cataramă, 
care a avut și trei depășiri. Rezultate 
tehnice: 1. Lia Manoliu (R.P.R.) 53.06 
m; 2. Doris Miiller (R.D.G.) 52,32 m;
3. Stepanka Mertova (R.S.C.) 49,64 m;
4. Judith Bognar (R.P.U.) 48,35 m;
5. O. Cataramă (R.P.R.) 47,32 m; 5. 
Niculina Barbu 42,60 m. DE NOTAT 
CĂ LIA MANOLIU A STABILIT UN 
NOU RECORD AL STADIONULUI.

ului nigerian. Intr-adevăr, după primele 
3 garduri masivul atlet de culoare a- 
vea chiar conducerea, dar de la ju
mătatea parcursului sportivul sovietic 
atacă irezistibil și cîștigă sigur. In fi
nală: 1. N. Berezuțki (U.R.S.S.) 14,4; 
2. S. Olloko (Nigeria) 14,6; 3. M. 
Cekman (R.S.C.) 14,9; 4. T. Ardeleanu 
15,0; 5. L. Preda 15,1; 6. 1. Mesaros 
15,4.

800 m FETE, CURSA RECORDURILOR

BEREZUȚKI, UN ÎNVINGĂTOR 
MULT APLAUDAT

laCele două serii eliminatorii de
110 m. garduri, cîștigate de Berezuțki 
(14,7) și Olloko (M,6) lăsau să se 
întrevadă o victorie finală a „hurdler"-

La început, se instalează Ia condu
cere Dmitrieva, urmată de Kraan, Kazi 
și Grecescu. La 400 de metri ordinea 
se menține, alergătoarea sovietică tre
când în 61 sec. ~ 
deza Kraan se 
pluton și nu va 
cursei; în linia 
cescu trece de Dmitrieva, 
nia de sosire va ceda și lui Kazi. Foaia 
de rezultate consfințește două recor
duri: 1. Gerda Kraan (Olanda) 2:06,1 
(nou record olandez); 2. Florica Gre
cescu (R.P.R.) 2:06,8 (nou rec. romîn); 
3. Olga Kazi (R.P.U.) 2:07,3; 4. Ta- 

2:07.4; 5.

După 600 m., olan- 
desprinde din micul 
mai ceda conducerea 
dreaptă, Florica Gre-> 

care pe li-

mara Dmitrieva (U.R.S.S.)

PETROLUL A ÎNTRECUT, FĂRĂ DREPT DE APEL, 
PE STEAGUL ROȘU

PLOIEȘTI 27 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Un stadion arhi
plin a aplaudat la sfîrșitul jocului vic
toria formației favorite, repurtată cu 
scorul fixat la pauză: 4—1.

Petroliștii au confirmat forma bună 
demonstrată duminica trecută pe sta
dionul „23 August" din Capitală, ini- 
punîndu-și superioritatea de ,la început. 
In min. 2 Tabarcea a executat o lo
vitură liberă de pe partea dreaptă a 
terenului și, ca de obicei în asemenea 
situații, Dridea, „pe fază", s-a înăl
țat deasupra unui buchet de jucători 
și cu o lovitură magistrală de cap a 
făcut inutilă intervenția lui Ghiță. Go
lul dă și mai mult aripi formației 
gazdă. Cei doi interi — A. Muntcanu 
și Badea — desfășoară o activitate la
borioasă ; clarvăzători și subtili, 
creează continuu panică în careul ad
vers.

In continuare, jucătorii ploieștcni 
construiesc acțiuni care le aduc un 
nou goi. Badea „schimbă" inteligent 
cu A. Munteanu și ultimul șutează 
plasat, in colțul drept al porții. După 
5 minute. Dridea acuză o întindere 
și este înlocuit cu Voinea. Petrolul 
păstrează inițiativa, acționînd in deo
sebi pe partea dreaptă a terenului, a- 
colo unde sînt evidenle și slăbiciunile 
oaspeților. Szigeti se mișcă greoi. 
Oancea, neinspirat, face multe gre
șeli ; chiar și Nagy se acomodează 
greu cu postul „cheie" de stoper. De 
altfel, sarcinile apărării oaspeților 
sînt îngreunate și prin faptul că pro
priul atac nu „merge" de loc, nu leagă

nici o acțiune, resimțindu-se lipsa 
coordonatorului Fusulan. Seredai ia 
locul lui Campo în centrul liniei de 
atac, dar schimbarea nu aduce nici 
un avantaj echipei din Brasov.

In ' " ~
fault 
bitrul

min. 32, Oancca oprește prin 
o acțiune a lui Zaharia și ar- 
dictează 11 m, transformat de

GH. NICOLAESCU
(Continuare in pag. a 3-a)

Azi sint așteptate să sosească în 
Capitală cele două echipe japoneze 
de volei: formația feminină Nikibo 
Tokio și selecționata masculină a Ja
poniei. Intrucit este prima evoluție 
in țara noastră a reprezentanților 
voleiului japonez, am stat de vorbă 
cu antrenorul Nicolae Sotir, care ne-a 
dat unele amănunte în legătură cu 
specificul voleiului practicat de japo
nezi, pe care i-a văzut cu prilejul 
campionatelor mondiale din Brazilia:

„Japonezele sint jucătoare com
plete, la fel de bune în apărare ca 
și în atac. In plus, mobilitatea lor 
în teren este uimitoare. De aceea, 
atacurile în „jumătate de forță" ale 
adversarului. erau „scoase" foarte 
ușor. In același timp, aveau și indi-

b.

Aspect de la festivitatea de deschidere

Azi, la velodromul Dinamo 4>w>444444 444444444444444

ALE ECHIPELOR JAPONEZE
vidualități foarte bune. Am remarcat 
o „stîngace" care folosea in atac 
toată gama loviturilor cunoscute, 
chiar și mingile în urcare. In plus, 
serviciile erau dcobicci foarte tari, 
finind seama că șase jucătoare care 
au fost în Brazilia vor veni la Bucu
rești, 
rea 
bine 
fizic,
și mobilitate".

Reamintim programul de azi după 
amiază, de la velodromul Dinamo : 
ora 18 : COMBINATA DIVIZIONARA 
- NIKIBO TOKIO (feminin) și în 
continuare R. P. ROMlNA (B) «-
JAPONIA (masculin).

ne putem da seama de valoa- 
formației Nikibo. Băieții sint 
tăcuți din punct de vedere 
toți au săritură bună, agilitate

t • IN CAMPIONATELE EU-t 
t ROPENE DE CANOTAJ A-t 
Academic de la pragaî
♦ ECHIPAJUL DE 2+1 ALÎ
♦ R.P.R. - ION PETROV, CA-ț
♦ ROL VEREȘ+ OPREA PAU-4
♦ NESCU - A CUCERIT ME-J
♦ DALIA DE ARGINT

♦ • FLORIN GHEORGHIU-4
♦ - 5 A PUNCTE DIN 6 PARTI-4
♦de in finala campiona-T
♦ TULU! MONDIAL DE ȘAH ț
♦PENTRU JUNIORI. ♦
♦ ♦

Î (Citiți amănunte in pagina a IV-a.) ♦Ț 
44444444444±4_4AtWljE±*ataH

El. Tcodorof (R.P.R.) 2:15,1; 6. Mari-, 
lis Cuțui 2:15,8.

MANDLIK CONFIRMĂ
Cehoslovacul Mandlik (10,6), fran

cezul Genevay (10,6) și sovieticul Pro
horovski (10,7) au fost „capii" celor 3 
serii și apoi protagoniștii finalei la 
100 m. In cursa decisivă, Prohorovski 
a plecat mai bine dar n-a rezistat fini
șului lui Mandlik. O notă bună pentru 
reprezentantul nostru Kineses. Rezultate: 
1. W. Mandlik (R.S.C.) 10,5; 2. S. 
Prohorovski (U.R.S.S.) 10,6; 3. P. Ge
nevay (Franța) 10.7; 4. E. Kineses 
(R.P.R.) 10,8; 5. A. Todirașcu (R.P.R.) 
10,9; 6. D. Nedelea 11,0.

O CURSĂ FĂRĂ ISTORIC
La 3000 m obstacole, Simon Atila a 

condus din cap în cap, urmat îndea
proape de Onel și la 40—50 de metri

(C®nținu«rg in pag, a 2-<Q



(Urmare din pag. 1)

ide Scelbinschi. In ultimul tar, repre- 
izentantul nostru atacă locul secund și 
I imediat după ultima trecere peste 
i groapa cu apă îl întrece pe Cahft Onel. 
I Rezultate: 1. Simon Atila (R.P.U.) 
>8:46,0; 2. T. Scelbinschi (R.P.R.) 8:49,2: 
13. Cahit Onel (Turcia) 8:51,2 (nou 
'■record); 4. C. Aioanei 9:00,0; 5. V. Ca- 
ramihai 9:01,6.
VICTORIE ROMINEASCA LA TRIPLU 

SALT
Sorin Ioan a ieșit învingător într-o 

probă pe care nu înțelegem de ce crai
nicii stadionului au ținut-o intr-un su
părător anonimat, mulțumindu-se a a- 
nunța doar... festivitatea de premiere. 
Învingătorul a realizat cifra cu care a 
cîștigat, in ultima săritură. O decepție, 

,recordmanul francez William. Rezultate: 
i 1. Sorin Ioan (R.P.R.) 15,50 m; 2.
S. Ciochină (R.P.R.) 15,38 m; 3. L. 

i Gurgușinov (R.P.B.) 15,32 m; 4. P. 
1 Gatti (Italia) 15,29 m; 5. P. William 
I(Franța) 15,22 m; 6. N. Mărășescu 
115,12 m,

C, DUMITRESCU, RECORD 
PERSONAL: 2,04 m

Pronosticul din avancronica noastră 
a fost deplin confirmat Dumitrescu a 
cîștigat fără emoții la înălțime, cu 
un rezultat care reprezintă recordul 
său personal. De notat: el a sărit 2,04 
din prima încercare dar n-a avut suc-

Cu 2,04 m, C. Dumitrescu a realizat un valoros record personal

■ces în tentativele de record, doborînd 
de 8 ori la 2,07 m. Pe foaia de rezul
tate, citim: 1. C. Dumitrescu (R.P.R.) 
2,04 m.; 2. A. Merică (R.P.R.) 1,94 m_;
3. Gh. Kumanov (RJ’.B.) 1.90 m; 4. B. 
•Martini (Italia) 1,90 m.; 5. A. Spiridon 
1,85 m.; 6. C. Semen 1,85 m.

MARIA DIACONESCU NU A AVUT 
EMOȚII

Performera nr. 1 a anului la arun
carea suliței s-a impus în fața adver
sarelor sale fără să-și forțeze prea 
mult talentul. Patru din aruncările Mă
riei Diaconescu au trecut de 50 m, cea 
mai bună măsurînd 53,87 m. Pentru 
locurile următoare lupta s-a dat sub... 
50 de metri: 2. Ioana Arsova (R.P.B.) 
49,04 m, 3. Ursula Behr (R.D.G.) 
48,67 m, 4. T. Terendolgor (R.PJW.) 
31,87 m

TACTICA A AVUT CUVINTUL!

Alergarea de 5.000 m a fost pasio
nantă, chiar dramatică. De la plecare 
se instalează în frunte un grup 
(Rozsavolgv, Roelants, Barabaș, Ko
vacs, J-ukru), care duce o trenă foarte 
rapidă. Rezultatele ? La 3.200 m Roz- 
savolgy, aproape sufocat, este nevoit 
să se oprească pe gazon, iar la 3.500 m 
rămîne și atletul turc. 500 m mai de
parte, și Kovacs este nevoit să în
cetinească ritmul, lăsînd pe Roelants 
și Barabaș să-și dispute victoria. O 
victorie pentru care cei doi atleți ne-au 

>oferit, în finală, o luptă de toată frumu- 
isețea. A condus Roelants la intrarea 
I în ultimul tur, la 250 m de sosire Ba- 
> rabaș a trecut în frunte lăsîndu-ne să 
I credem că va reedita succesul de anul 
I trecut, pentru ca în linia dreaptă atle- 
1 tul belgian, sesizînd atacul prematur 
• al romînului, să contraatace decisiv, 
trecînd linia de sosire cu un avans de 

13 metri. La sfîrșit arbitrii au consem- 
mat în foile de concurs următorul cla- 
I sament: 1. G. Roelants (Belgia) 14:03,0 
—NOU RECORD AL CAMPIONATE

LOR ȘI RECORD AL STADIONULUI
EGALAT; 2. A. Barabaș (RJP.R.) 

14:04,4; 3. M. Szabo (R.P.U.) 14:11,8;
4. Sukru Saban (Turcia) 14:30,8; 5. 

£*■ » &&&. fi, L tote

O PLĂCUTĂ SURPRIZA — ȘTEFAN 
MIHALY

După 12 ani, Șt. Mihaly a adus cu
lorilor țării noastre prima victorie în 
cursa de 800 m. Aflat îri excelentă dis
poziție, reprez 'autul nostru.s-a pla
sat extrem dc bine după încheierea pri
mului tur, a mărit continuu ritmul pe 
linia dreaptă opusă și pe ultima sută 
de metri a trecut irezistibil de toți ad
versarii într-un sprint mult aplaudat 
de miile de spectatori. L-a secondat 
cu brio și cel de al doilea reprezentant 
romîn Șt Beregszaszi, care a ocupat 
un valoros loc doi. Rezultate tehnice :
1. ȘTEFAN MIHALY (R.P.R.) 1:50,6 
— record personal; 2. Șt. Beregszaszi 
(R.P.R.) 1:51,0 — record personal; 3. 
E. Kocak (Turcia) 1:51,2; 4. T. Spasov 
(R.P.B.) 1:51,7; 5. H. Bierstedt
(R.D.G.) 1:51,7; 6. V. Dolejsi (R.S.C.) 
1:52,7; 7. B. Tamizzo (Italia) 1:55,4; 
8. B. Patsor (R.P.M.) 2:00,8 — nou 
record.

O NOUA VICTORIE ROMINEASCĂ

Ana Roth a completat buchetul suc
ceselor realizat dc aruncătoarele noas
tre, cîștigînd „greutatea", cu o per
formanță de 15,40 m, înaintea maghia
rei Judith Bognar (14,47 m) învingă- 
toarea ei de anul trecut. Pe locul trei 
s-a clasat tînăra Anca Gurău cu un 
frumos record personal: 14,13 m. In 
continuare: 4. A. Macovei 12,88 m: 5. 
I. Szabo 11,98 m.

LA 400 M BĂRBAȚI — UN ÎNVIN
GĂTOR SCONTAT

încă din serii, Zdenek Vana (R.S.C.) 
i arătat că nu poate pierde primul 
loc. In finală, el a cîștigat cu 48,3 
înaintea lui: 2. E. Catola (Italia) 
49,1 : 3. T. Sudrigean (R.P.R.) 49,2;
4. B. Bianchi (Italia) 49,4; 5. F. Oz- 
guden (Turcia) 49,5 și 6. S. Nițu 
(R.P.R.) 50,5.

KIM BUHANTEV, 
CEL MAI BUN DISCOBOL

Recordmanul Uniunii Sovietice Kim 
Buhanțev a cucerit cu ușurință vic
toria in proba de aruncare a disc uui 
cu o performanță de 54,60 rn. Ținin- 
du-și promisiunea, Virgil Manolescu 
s-a clasat nu numai pe locul secund, 
dar și-a îmbunătățit și recordul repu
blican, aruneînd 51,92 m (v. rec. — 
51,80). In continuare s-au clasat: 3. 
Z. Cihak (R.S.C.) 51,07 m; 4. V. Să- 
lăjan 49,05 m; 5 E. Vîlsau 44,30 m;
6. S. Davadorj (R.P.M.) 40,75 m.

RECORDUL EUROPEAN 
A REZISTAT!

Deși încă neacomodat cu noua sa 
prăjină (a fost de-abia la al doilea 
concurs) lanis Krasovskis și-a lăsat 
pe rind toți concurenții, ajungind pînă 
la 4,68 m, înălțime ce ar fi însem
nat un nou record european la sări
tura cu prăjina. Cele trei încercări 
însă (dintre care una foarte aproape 
de reușită), au eșuat, astfel că talen
tatul săritor sovietic a fost nevoit să 
se mulțumească, pe primul loc, cu uu 
rezultat de 4,55 m, care egalează re
cordul Campionatelor și al stadionu
lui. Pe locurile următoare : 2. J. Mis- 
kei (R.P.U.) 4,45 m — nou record; 
3—4. P. Nikula (Finlanda) și F. Taftl 
(R.SC.) 4,30 m. Apoi, în ordine, Petre 
Ăstafei, care sărind de asemenea 
4,30 m a înregistrat un promițător re
cord republican de juniori, 6. Z, Szaho 
4,15 m, 7. G. Schubert (R.D.G.) 
4,15 m. 8. A. Savin 4,15 m.

CEA MAI BUNĂ SĂRITURĂ 
IN ULTIMA ÎNCERCARE

Olandeza Joke Bijleveld pornea fa
vorită la săritura în lungime femei. 
Ea a luat conducerea încă de la a 
doua încercare cînd numai 2 cm au 
dsșpărlit:P de giaajța gețgt fi yi A 

reușit apoi s-o întreacă în ultima în
cercare, dominînd proba cu autoritate. 
La mare luptă cu Burghild Neumann 
(R.D.G.), Maria» .Pândele și-a păstrat 
locul secund.

Olandeza. Joke Bijleveld a cîștigat ca
tegoric săritura in lungime

1. J. Bijleveld (Olanda) 6,06 m; 2. 
M. Pândele (R.P.R.) 5,77 m, 3. B. 
Neumann (R.D.G.) 5,76 m, 4. V. Bel- 
mega (R.P.R.) 5,67 m, 5. B. Johans
son (Fini.) 5,64 m, 6. Borangic 
5,38 nu

SERIILE
AU FOST EDIFICATOARE...

...în cursa feminină pe 100 m, ară- 
tîndu-ne că Ilanelore Raepke (R.D.G.) 
și Ellen Ort (Olanda), ambele crono
metrate în 11,9 sec își vor disputa pri
mul loc in finală. Așa s-a și intîmplat. 
Raepke s-a desprins la 40 de metri 
cîștigînd autoritar în excelentul timp 
de 11,7 sec. Ort și-a repetat perfor
manța din serie. A treia a sosit Ioana 
Petrescu — 12,2 sec. Urmează: G. Pa- 
lade 12,5; S. Grosu 12,5; G. Luță 12,6.

PE ULTIMI! METRI
Ștafeta masculină de 4x100 m a 

prilejuit o luptă strînsă între echipele 
R. D. Germane și R.P.R. Mai sudați, 
cu schimburi mai precise, sprinterii 
oaspeți au adus primii bățul de șta
fetă la finiș în timpul de 41,6 sec. 
Cvartetul romînesc (Drăgan, Kineses, 
Jurcă, Stamatescu) a fost cronome
trat în 41,7 sec. Pe locul trei echipa 
de juniori a țării noastre (Cibu, 
Totphal, Zamfirescu, Comșa) cu 43,1 
sec., care a întrecut Italia (Bianchi, 
Piccolo, Colani, Terenziani) 43,1.

ZIUA A DOUA
BAKARINOV. LA CIOCAN, NOU 

RECORD AL STADIONULUI
Cu o aruncare de 66,87 m„ în cea de 

a patra încercare. Jurii Bakarinov a 
cucerit primul loc, realizînd și recor
dul stadionului Republicii. După a- 
ceasta, el a avut două aruncări depă
șite. Sub așteptări, Rășcănescu. Rezul
tate tehnice: 1. Bakarinov (U.R.S.S.) 
66,87 m: 2. Niebisch (R.D.G.) 60,26 m;
3. Cristin (Italia) 59,31 m; 4. Rășcă
nescu (R.P.R.) 56,22 m; 5. Mușat 
52,58 m; 6. Gheorghiu 51,62 m.

DIN NOU RAEPKE
Sprintera din R.D.G. a cucerit victo

ria la 200 m de o manieră entuzias- 
mantă. Ea a avut un start excelent și 
a condus tot timpul. Olandeza Ort a 
pierdut mai net ca în prima zi, la 
„sută". Rezultate tehnice: 1. Raepke 
(R.D.G.) 24,0; 2. Ort (Olanda) 24,5; 
3. Ana Beșuan (R.P.R.) 25,8; 4. Eca- 
terina Cheșu (R.P.R.) 26,1; 5. Dolgord- 
java D. (R.P. Mongolă) 28,3.

LA GREUTATE, VARJU PESTE
18 METRI

Proba de aruncarea greutății bărbați 
a revenit lui Varju, care în cea de a 
treia aruncare a reușit un rezultat 
mult aplaudat: 18,07. Pe fișa de rezul
tate, citim: 1. Vilmos Varju (R.P.U.) 
18,07 m; 2. C. Crețu (R.P.R.) 16,68 m.; 
3. N. Ivanov (R.P.R.) 16,28 m; 4. Bu
hanțev (U.R.S.S.) 16,13 m; 5. A. Rai- 
ca 16,04 m; 6. M. Piccolo (Italia) 
13,30 m.

DIN NOU KRAAN, DIN NOU 
RECORD OLANDEZ

In cursa de 400 m plat fete, olan
deza Kraan s-a instalat de la început 
ja aieuliu jțțjjlap, M. .CoșfiflAHĂ

cursei o alură vie. La ieșirea din a 
doua turnantă. Dmitrieva încearcă un 
atac, dar nu-1 poate duce pînă la capăt 
și alergătoarea olandeză obține o nouă 
victorie, cu record al țării sale. Re
zultat: 1. Kraan (Olanda) 55,5 (rec. 
olandez): 2. Dmitrieva' (U.R.S.S.) 
56,3; 3. Kazi (R.P.U.) 56,6; 4. Geor- 
geta Dumitrescu (R.P.R.) 59,4 m; 5. 
Aranka Weiss (R P.R.) 59.5 m; 6. Cu- 
țui 60,5.

IREZISTIBILUL FINIȘ AL LUI ' 
MANDLIK

In finala la 200 m plat, Prohorovski 
a avut cel mai bun start și a condus 
autoritar. La ieșirea din turnantă, Ge- 
nevay are o revenire care-i aduce con
ducerea în cursă. Se părea că fran
cezul scapă în cîștigător, cînd — pe 
ultimii 30 de metri — Atandlik dez
lănțuie uluitorul său finiș și învinge 
sigur, realizînd un nou record al sta
dionului. In clasament: 1. Mandlik
(R.S.C.) 21,0: 2. Prohorovski (U.R.S.S.) 

21,2; 3. Genevay (Franța) 21,2; 4. 
Flamm (RJT.G.) 21,6; 5. Kineses
(R.P.R.) 21,7 (record pers.).

♦
V. ANISIMOV (U.R.S.S.) A CÎȘTIGAT 

PE LIMA DREAPTĂ ‘

Și cursa de 400 m garduri a fost 
pasionantă. La început a condus Savel, 
pentru ca de la 300 m. el să fie de
pășit, pe rind de ANISIMOV (U.R.S.S.) 
■— 51,6 — record personal, M. Fischer 
(R.D.G.) 52,4 și E. Catola (Italia) 
52,7, care au terminat pe primele trei 
locuri în această ordine. In continuare:
4. I. Savel (R.P.R.) 52,9, 5. F. Ozgu- 
den (Turcia) 53,8 și 6. C. Tontsch 
(R.P.R.) 55,0.

ZOLTAN VAMOS — PRIMA OARĂ 
ÎNVINGĂTOR LA „INTERNATIO

NALE"

Proba de 1.500 m i-a adus, în sfîrșit, 
lui Vamoș prima victorie în cadrul 
Campionatelor internaționale, iar miilor 
de spectatori satisfacția unui frumos 
succes al culorilor noastre. Recordma
nul țării a atacat decisiv la 1.200 m, 
lăsîndti-și în final toți adversarii la o 
distanță apreciabilă. Rezultate tehnice: 
1. Z. VAMOȘ (R.P.R.) 3:45,5; 2. J. 
Lambrechts (Belgia) 3:46,7; 3. M.
Wiggs (Anglia) 3:47,0; 4. A. Barabaș 
(R.P.R.) 3:47,7; 5. A. Simon (R.P.U.) 
3:47,7; 6. K. Szotkovski (R.S.C.) 3:50,5.

>
M. MACQUET LA 2 CM DE 

RECORDUL CAMPIONATELOR
Recordul lui I. Sidlo (80,47) n-a pu

tut fi depășit. Recordmanul Franței 
Michel Macquet a cîștigat aruncarea

Constantin Grecescu a condus în
treaga cursă de 10.000 metri, alergînd 
singur cea mai mare parte a distanței.

Săritorul sovietic Krasovskis a impresionat prin suplețea ți tehnica sa înaltă

suliței cu o performanță de 80,45 m 
(ultima încercare), după ce fusese con
dus timp de trei aruncări de K. Frost 
(R.D.G.)-Al. Bizim, concurind sub po
sibilitățile sale, a ocupat doar locul
3. Rezultate tehnice: 1. M. MACQUET 
(Franța) 80,45 m; 2. K. Frost (R.D.G.) 
77,22 m; 3. Al. Bizim (R.P.R.) 73,40
m; 4. V. Niemelă (Finlanda) 71,02 nu
5. I. Cristea (R.P.R.) 68,77 m; 6. F. 
Radman (Italia) 64,67 m. ț
FACILA VICTORIE ROMINEASCA 

LA 80 M GARDURI

Neavînd o concurență de valoare, a- 
lergătoarele noastre de 80 m garduri 
și-au disputat între ele victoria în a- 
ceastă probă. A. cîștigat SANDA 
GROSU cu 11,5, care a depășit pe ul
timii metri, în ordine, pe: 2. Ana Zgă- 
virdea (R.P.R.) 11,6; 3. Aurelia Sîrbu 
(R.P.R.) 11,6; 4. Fausta Galuzzi (Ita
lia) 11,7; 5. Florentina Stanciu (R.P.R.)

HADRICH (R.D.G.), PRIMUL 
LA 20 KM MARȘ

20 de mărșăluitori s-au aliniat la 
startul cursei de 20 km. De la ple
care, s-au situat la conducere Roland 
Hadrich (R.D.G.), Popa Ilie și Ion 
Baboe. Ei au dus această trenă, dis- 
tanțindu-se de restul plutonului. După 
5 km parcurși de la plecare ei trec în 
timpul 24’49”. Treptat-treptat își mă
resc avansul față de Ion Barbu și 
Sfănțuică. După 10 km parcurși ei în
registrează timpul 49’48”. Întoarcerea 
s-a efectuat în apropierea aeroportului, 
unde trec împreună cei trei arătați mai 
sus. La km 15, Popa Ilie are o criză 
și rămîne. Cei doi, Hadrich și Baboe 
rămîn la conducere și-și măresc trep
tat-treptat avansul. La km 17, Hadrich 
forțează și Baboe rămîne. Roland Ha
drich sosește primul pe stadion în a- 
plauzele spectatorilor.

Iată rezultatele primilor șase sosiți:
1. Roland Hadrich (R.D.G.) 1 h 41,19;
2. Ilie Popa (R.P.R.) I h 42,02; 3. Ion 
Baboe (R.P.R.) 1 h 42,45; 4. Ion Bar
bu (Flacăra Roșie) I h 43,45; 5. Marin 
Sfănțuică (Metalul) 1 h 43,46; 6. Ni- 
colae Toader (Flacăra Roșie) 1 h 47,ț>7; 
(Nicolae D. Nicolae-coresp.).

A. VAUPSAS L-A ÎNTRECUT CU 
2 CM PE ION SORIN

Proba de săritură in lungime a pri
lejuit o frumoasă luptă între atletul 
sovietic Antonas Vaupsas și reprezen
tantul nostru Ion Sorin. A învins de 
justețe Vaupsas, in timp ce Ion Sorin 
a încheiat proba cu un frumos record 
republican. Rezultate tehnice: 1. A. 
VAUPSAS (U.R.S.S.) 7,48 m; 2. Ion 
Sorin (R.P.R.) 7.46 m — nou record 
republican; 3. O. Hartikainen (Fin
landa) 7,31 m; 4. D. Drăgan (R.P.R.) 
7,21 m; 5. M. Calnicov (R.P.R.) 7,20 m 
— nou record de juniori; 6. N. Po- 
povschi (R.P.R.) 7,19 m.

IOLI — 1,85 M
Deși nerestabilită complet după un 

traumatism suferit la piciorul drept, 
Iolanda Balaș a ținut să nu absenteze 
de la „internaționale". Evoluția re
cordmanei a atras firește atenția sta
dionului, făcind plină peluza din drep
tul sectorului de sărituri. Iolanda a 
intrat în concurs la 1,61 m, trecînd 
din prima încercare 1,70, 1,80 și 1,85 
m. La 1,88 m a renunțat după două 
doborîri de ștachetă. Au urmat-o. în 
clasament Rodica Voroneanu cu-^1,61 
m și Elena Vîrlan — 1,50 m.

GRECESCU, DE UNUL SINGUR...

Aceasta nu l-a Împiedicat insă să ob
țină un timp bun: 29:59,2. Sukru Sa
ban, sosit al doilea in 30:08,6 a stabi
lit un nou record al Turciei. Din 31 de 
minute au meu „ieșit": Ovidiu Lupu — 
30:44,4, Toma Valeu — 30:45,4, Vasile 
Weis — 30:53,8 și Ion Veliciu — 30:59,0.

ȘTAFETA FEMININA DE 4x100 M_

a încheiat această ediție a cam
pionatelor. Echipa R.P.R. (Sanda 
Grosu, Crista Maksai, Ioana Petrescu, 
Gabriela Luță) a cîștigat fără emoții 
in 48,4 m. Ștafeta italiană a fost cro
nometrată 48,9 iar cea de junioare a 
țării noastre 49,5.

............................................................................
Cronicile și comentariile Cam- ’ 

pionatelor internaționale de atle- 
tism ale R.P.R. au fost redactate de

VALERIU CHIOSE I j
RADU URZICEANU
ADRIAN VASILIU '

Fotografii de B. CIOBANU ' ț
___________ (



Trei echipe cu patru puncte: Progresul, Petrolul și Dinamo București
Târgoviștenii n-au c©n£irmat.

PROGRESUL—METALUL 5-0 <2-0)
Dinamo București—Dinamo Bacău 1-0 (1-0)

,,Repriza” a doua a cuplajului de 
eri de pe ,,23 August”, Progresul — 
/letalul Tîrgoviște, așteptat cu un 
Icosebit interes de public deoarece 
mbcle echipe făcuseră fapte mari în. 
»riina etapă (Progresul învinsese pc 
iul acasă la Petroșani cu 3—1, «- 
elași scor a fost obținut dc tîrgoviș- 
eni în meciul cu UTA) nu a cores- 
uns. In această întîlnire vioara întîi 
tu fost mereu 
iind complet 
re cele două 
lei de scorul 
*to greșul.

Din primul 
înire pc joc, 
lupă altul și 
unge în 
părători de la 
areu prin fault, 
rbitru este transformat de mijlocașul 
oniță : 1—0. După deschiderea sec
ului Metalul își mărește efectivul în 
părare. La orice atac al Progresului 
n fața porții lui Andrei sc găsesc 
»—7 apărători care reușesc să res- 
>ingă cîteva atacuri ale Progresului, 
n minutul 25 nu fac față unei noi 
cțiuni și Voinea urcă scorul la 2—0. 
)up£ -reluare, Metalul introduce în li- 
.M rle înaintare pe Cazacu care reu-

bucureștenii, oaspeții 
depășiți. Valoarea din- 
formații este redată fi* 
categoric : 5—0 pentru

minut gazdele pun stă- 
atacurile se succed unul 
în minutul 4 Voinea a- 

poziție de a marca, dar doi 
Metalul îl opresc în 

Penaltiul dictat de

fine *ă cbtcă Ia atve qvin le
tal ofensiv (Metalul a tna primul șut 
la poarta Progresului în min. 43) dar 
In afara faxei din min. 49 efnd Ca
zacii pierde o bunfi ocazie de a marca, 
totul se reduee la două-trei contra
atacuri timide, respinse cu ușurință 
de linia de fund a gazdelor.

Progresul, deși lipsit de aportul lui 
Oaidfl, suspendat, a practicat un joc 
clar, eficace, înscriind un număr marc 
de goluri eu toată opoziția dtrză a 
oaspeților. In plus ei au reușit să 
învingă un adversar nemilos, căldura 
toridă (la ora 12, la soare termome
trul arăta 4“ 45 de grade !)

Golurile din repriza a doua au fost 
înscrise de Baboe (min. 51), Voinea 
(62) cu concursul larg al lui Tomes
cu și Andrei și din nou Voinea (64). 
Dc menționat că și Metalul a avut 
un 11 m. ne fructificat însă. Ca zăcu 
a tras în brațele lui Mîndni. De fapt, 
Mîndru s-a mișcat în momentul cînd 
Cazacu se pregătea să tragă, astfel că 
arbitrul Itrebuia sS dicteze repetarea 
loviturii.

Arbitrul bucurcștean N. Mihăilescu 
a condus în general bine.

PROGRESUL: Mîndru (Cozma) — 
Nedelcu, CARIGAȘ, Soare — 1ONI- 
ȚA, PAȘCANU — BABOE, Smărăn-

Meci pasionant la Cluj

I, VOINEA, MAFTEUȚA, Ma-descu
rin, (Smărăndescu II).

METALUL: Andrei — Tomescu,
POPESCU, Georgescu — Nftescu,
Petrescu — AL Larfr, MUREȘAN, 
Cruțiu. (Cazacu), Prodanciuc (Cru- 

CHIRIȚA.

60.000 de bucureșteni și-au pus ieri 
ceasurile deșteptătoare să sune aproa
pe la aceeași oră ca în zilele de mun
că din cursul săptămînii, pentru a pu
tea ajunge la timp la matineul fot
balistic de pe Stadionul „23 August". 
Desigur, trebuie să vedem în aceasta 
o nouă mărturie a locului pe care îl 
ocupă fotbalul atît în inimile tinerilor 
cit și în cele ale virstnicilor.

Primul meci al cuplajului de ieri, 
Dinamo București—Dinamo Bacău, a 
prilejuit un joc interesant, echilibrat

Știiiața—C. Ce A 2-2

Metalultineret: Progresul 
(3-0).

T. RABȘAN

Andrei, portarul Metalului din nou intr-o situație critică... mingea, insă, a... 
ocolit poarta

CLUJ 27 (prin telefon de la trimi- 
ril nostru). — Partida a stîrnit un 
uteres deosebit. La ora începerii me
iului erau prezenți în tribune peste 
5.000 de spectatori (record de asis- 
;nță).

*etrolul a întrecut, 
ără drept de apel, 
pe Steagul roșu

(Urmare din pag. 1)

un 
unicul

■ontaș. Două minute mai tîrziu, la 
ontraatac, Seredai înscrie 
unct al oaspeților șutind în plasă un 
alon respins de Sfetcu. Imediat, plo- 
:ștenii înscriu prin A. Munteanu, 
intr-o pasă de la Badea. Este min. 
5 și scorul este de 4—1 pentru 
azde.
După pauză, în apărarea Steagului 

>șu se produce o modificare esenția- 
i: Zaharia îl înlocuiește pe Nagy și 
cesta pe Oancca. Compartimentul de- 
:nsiv al oaspeților se stabilizează și 
artida devine mai echilibrată. De 
itfel, nici jucătorii ploieșteni nu 
tai insistă cu ardoarea din primele 
5 de minute. In general, această re- 
riză se desfășoară fără nerv. Ploieș- 
nii sînt mulțumiți de rezultat, iar 
aspeții nu reușesc să modifice scorul.
Arbitrul A. Macovei (Bacău) a con

us bine.
PETROLUL: Sfetcu — Pahonțu,

RONEA, PAL — Tabarcea, MARIN 
lARCEL — Zaharia, BADEA, DRI- 
'EA (Voinea), A. MUNTEANU, Bon- 
iȘ.
STEAGUL ROȘU : Ghiță — Zbîr- 

:a, Nagy (ZAHARIA), Oancea 
Nagy) — SEREDAI (Campo), Szi- 
eti — Hașoti, Năftănăilă, Campo 
SEREDAI), Meszaroș, David.

La tineret: Petrolul — Steagul roșu 
-1 (2-0).

0

5 bnosport

Intilnirea a corespuns așteptărilor. 
Am asistat la un joc interesant, corect, 
în care ambele formații au trecut pe 
rind pe lingă victorie. După fluierul 
final nimeni nu s-ar fi mirat dacă ta
bela de marcaj ar fi indicat 3—2 în 
favoarea uneia dintre cele două echipe. 
După ocaziile de gol avute, Știința 
se poate socoti însă nedreptățită de re
zultat. In special în primele 25 de mi
nute studenții au exercitat o puternică 
presiune la poarta lui Voinescu, ratînd 
eîteva mari ocazii (min. 5 Cojocaru 
salvează de pe linia porții, min. 11 
Ivansuc trage de la 2 m peste poarta 
goală, min. 21 Suciu 
etc.).

C.C.A. a tras primul 
de-abia in min, 26. In continuare, jo
cul s-a echilibrat și în min. 42 Ni- 
coară a fost nevoit să plonjeze la pi
cioarele lui Alexandrescu. La începutul 
reprizei secunde, C.C.A. a pus stă- 
pînire pe joc și golul plutea în aer. 
Și a venit, dar cei care au marcat au 
fost... clujenii: in min. 60 șutul nă- 
praznic al lui Popescu tras de la 30 
de metri a trimis mingea la „păian
jen". Egalarea a survenit peste 5 mi 
nute: Zavoda II a transformat impe
cabil o lovitură liberă de ia 25 me
tri: 1 — 1. Apoi, cînd spectatorii se aș
teptau ca Știința să preia iar condu
cerea (timp de 5 minute a asaltat 
poarta lui Voinescu), în min 70 la o 
bilbiială a apărării. Constantin, intră 
cu mingea in plasă: 2—1 pentru
C.C.A. Nu au trecut decît 4 minute și 
Ivansuc (in formă de zile mari) — 
profitînd de o greșeală a lui Ivănes- 
cu — a pasat Iui Marcu care a marcat 
imparabil: 2—2. In continuare,
C.C.A. a ratat o ocazie prin Alexan
drescu, pentru ca spre sfîrșit studenții 
să încerce cu șuturi precise poarta lui 
Voinescu. Raportul șuturilor la poartă: 
26—7 pentru Știința. A arbitrat bine 
A. Galambos (Baia Mare).

ȘTIINȚA: NICOARA — Kromely, 
Georgescu (min. 70 Mureșan), CIM- 
PEANU — P. EMIL, POPESCU — 
IVANSUC, SUCIU, Marcu, Mateianu, 
H. Moldovan.

C.C.A.: VOINESCU — Zavoda II, 
Cojocaru, Ivănescu — JENEI, Mihai- 
lescu I (min. 20 Crișan) — Cacovea- 
nu, CONSTANTIN, CRIȘAN (min. 20 
Alexandrescu), Bone, Raksi.

Foto : T. Roibu

Stiinta limișoara-Rapid București
1-0 (1

trage în bară

șut la poartă

TIMIȘOARA, 27 (prin telefon). Cu 
un gol inserts in minutul 13 prin 
Manolache, care a șutat plasat de la 
18 m, Știința a cîștigat primul joc 
oficial la Timișoara in noul sezon, 
in compania valoroasei formații fe
roviare Rapid. Victoria obținută de 
Știința Timișoara este meritată, de
oarece studenții au atacat mai mult, 
fiind superiori din punct de vedere 
teritorial, și au creat mai multe faze 
clare de gol. Linia de mijlocași Pe- 
tescu—Tănase a anihilat jocul interi
lor adverși și a susținut mereu ata
cul. Deși meciul nu s-a desfășurat la 
un nivel tehnic ridicat, s-a observat 
totuși o preocupare spre un joc co
lectiv, in special din partea învin
gătorilor. De remarcat faptul că a- 
proape întreaga partidă a fost carac
terizată de un joc desfășurat 
ritm susținut, dovadă a unei 
tiri fizice corespunzătoare la 
echipe.

Știința a avut o primă
foarte bună, in cursul căreia a atacat 
cofitinuu, reușind 
In repriza a doua 
fin in intensitate, 
insă inițiativa.

Rapid a făcut un joc bun numai 
in apărare. Atacul a fost șters și a 
acționat numai pînă la marginea ca
reului. De altfel, in repriza secundă 
înaintașii rapidiști n-au tras nici un 
șut în spațiul porții gazdelor. O gre
șeală tactică a atacanților feroviari 
a fost aceea că l-au căutat prea mult 
pe Georgescu, care s-a dovedit a fi 
în formă slabă.

Arbitrul Cornel Nițescu 
condus bine.
ȘTIINȚA: CURCAN - Georgescu, 

Țurcan, JENEI — PETESCU, Tănase 
— Igna, R. Lazăr, Manolache, GtR- 
LEANU, Mițaru (din min. 77 Vilcov).

RAPID: Dungu - GREAVU, MO-

TROC, Macri — Neacșu (din min. 62 
Langa), KOSZKA -
I. Ionescu, Georgescu,

AL. GROSS și

La tineret: Stiinfa 
(0-1).

AL. INOVAN

Krauss, Ozon, 
C. Ionescu.

P. VELȚAN 
coresp.

- Rapid 1—3

numai în repriza I, cînd au fost multe 
faze de fotbal bun de o parte și de 
alta, in această parte a jocului. Dina-, 
mo Bacău s-a „văzut" mai mult la1 
mijlocul terenului, a construit maî 
multe acțiuni, dar n-a știut să-și spu* 
nă cuvîntul în finalul lor. Dinam» 
București a făcut mai puțină risipă de- 
energie în această parte a jocului; 
dar contraatacurile pe care le-a ini-, 
țiat, mai ales pe aripa dreaptă, au 
pus realmente în pericol poarta ad-v 
versă. Bucureștenii — fără să strălu-, 
ceașcă — au fost de cîteva ori pe 
punctul de a marca, dar Eftimie,. 
greoi și mai puțin inspirat ca oricind, 
a irosit cîteva ocazii bune. Golul 
bucureștenilor a venit tîrziu. în min. 
39, cînd Pîrcălab, care trecuse în dri-. 
blihg peste trei adversari, i-a trecui 
balonul, în careu, lui Ene II. Dintr-uK 
unghi oarecum dificil, acesta a șu-> 
tat totuși decisiv, deschizînd scorul.

Repriza a Il-a a fost anostă, lentă. 
Dacă în alte meciuri un avantaj de 
un gol e departe de a reprezenta o 
poliță de asigurare, în partida de 
ieri era evident că Dinamo București 
are victoria în buzunar. La începutul 
reprizei a Il-a, băcăoanii au fost cit-, 
.va timp în atac — fără însă să tra* 
gă o singură dată la poartă — pen-* 
tru ca apoi inițiativa să treacă de 
partea lui Dinamo București. In for-* 
mă bună, Bucur a intervenit de cite-, 
va ori cu succes, astfel că nici măcar 
„capul" lui Ene II, din minutul 73 nu 
a dus la schimbarea tabelei de afișaj.

Arbitrul Stavru Nicolau (Constan* 
ța) a condus bine acest meci „curat", 
disputat în limitele sportivității. Cele 
două echipe au aliniat următoarele 
formații :

DINAMO BUCUREȘTI: Uțu—Popa; 
NUNWEILER III, IVAN — AL. 
VASILE, NUNWEILER IV — PIR* 
CALAB, ENE II (Varga), Eftimid 
(ENE II), Tîrcovnicu, DAVID.

DINAMO BACĂU: ---------
GROSS, IOSIF LAZAR, 
RADULESCU, Vătafu 
(Popa), SORIN AVRAM, 
goi), Ciripoi, PUBL1K.

JACK

BUCUR — 
CINCU — 

— Drago! 
Gram (Drăi

BERARIU
II

La tineret: Dinamo—Dinamo Bă< 
cău 3-2 (1-2).

Surpriză la Arad

U.T.A.—JIUL PETROȘANI 0-1 (0-0)

ȘA ARATA O VARIANTA CU 
REZULTATE

12 La tineret: Știinta — C.C.A. 0—4 
(0-1).

CONCURSUL N'R. 35 
DIN 27 AUGUST

Știința Cluj—C.C.A. (cat. A) 
f. Petrolul—Steagul roșu (cat. A) 
II. Știința Tim.—Rapid (cat. A) 
/. U.T.A.—Jiul (cat. A) 
. Minerul—Din. Pitești (cat. A)
I. Știința Cluj — C.C.A. (camp, 
tineret)

II. Petrolul — Steagul roșu 
(camp, tineret)

'III. Știința Timișoara — Rapid 
(camp, tineret)

K. Lecco—Padova (camp, italian) 
. Catania—Spăl (camp, italian)
I. Udinese — Roma
Jian)

II. Lanerossi—Milan
lian)

(camp, ita-

(camp, ita-

I.a acest concurs au 
iwmmgtiw 310.1XXJ variante

fost depuse

tntr-un 
pregă- 

ambele

repriză

să ia conducerea, 
jocul a scăzut pu- 
studenții păstrind

a
Sibiu.

x
1
1
2
1

2

1

2
x
x

2

2

a-

Turneul balcanic intercluburl de fotbal

FENERBAHCE ISTANBUL-PARTIZAN TIRANA 1-0 (1-0)
Turneul balcanic inter cluburi 

fotbal a continuat zilele trecute 
meciul disputat la Istanbul între Fe
nerbahce și Partizan Tirana. Intîlni- 
rea a prilejuit un joc viu disputat, 
desfășurat — 
rat arbitrii 
Osiac și St. 
sub semnul
nai a fost favorabil echipei Fener
bahce. Aceasta a învins cu 1—0 (1—0) 
prin punctul marcat în min. 13 de Ne-

de 
cu

după cum ne-au decla- 
partidei AL Toth, Gh.
Mataizer — mult timp 

egalității. Rezultatul fi-

la scturnb, ia meciul amical =

disputat trei zile mai tîrziu — Parti
zan a cîștigat cu 3—2 (0—1).

Ambele intîlniri au fost conduse de 
arbitrii noștri: primul de Al. Toth, al 
doilea de St. Mataizer, avînd la tușă 
pe Gh. Osiac. Ziarele din Istanbul au 
notat cu trei stele comportarea arbi
trilor noștri, ceea ce echivalează cu 
foarte bine. Aprecierile lor elogioase 
întăresc impresia bună lăsată de ar
bitrii noștri în Turcia, ori de cite ori 
au fost iuvileU să conducă.

ARAD 27 (prin telefon). — Cei 
peste 10.000 de spectatori au rămas 
decepționați de slaba comportare a e- 
chipei gazdă. Suporterii arădani au 
așteptat o reabilitare a echipei lor, 
după eșecul de la Tîrgoviște, dar lu
crul acesta nu s-a întîmplat, deoarece 
și de data aceasta U.T.A. a jucat foarte 
slab, apărătorii dovedind nesiguranță, 
iar înaintașii și mijlocașii lipsă de ori
zont în acțiunile ofensive. Jiul — fără 
să strălucească — a obținut victoria 
datorită în special combativității de 
care au dat dovadă toți jucătorii.

Prima repriză a aparținut echipei 
oaspe. Ea n-a reușit însă să deschidă 
scorul decît în primul minut din re
priza secundă. Ciurdărescu â scăpat 
de fundași, l-a driblat pe Faur și a 
tras, dar Sziics a salvat de pe linia 
porții și a respins pînă la Martinovici 
care a reluat balonul în plasă. După 
gol, textiliștii au atacat cu insistență, 
dar n-au reușit să înscrie. Majoritatea 
mingilor au fost trimise pe sus, ceea 
ce a convenit apărătorilor petroșeneni, 
care — fiind mai înalți — au respins 
cu ușurință toate acțiunile. In plus,

gazdele s-au complăcut în numeroasei 
combinații inutile, nereușind să se a-, 
propic de poartă și din această cauzăm 
au fost nevoiți să tragă șuturi de la’ 
distanță. Toate aceste șuturi însă, nrfc 
au periclitat poarta apărată de Cris-i 
nic. După aspectul general al jocu-> 
lui. Jiul a meritat victoria.

Arbitrul R. Sabău (Cluj) a condu*. 
foarte bine.

JIUL: Crisnic — Romoșan, Tîlves-. 
cu, Penu — Crăciun, Crișan — Marti-> 
novici, Mateon, Ciurdărescu, Gabor, 
Manea (Cosmoc).

U.T.A. : Faur — Sziics, Băcuț II1,1 
Neamțu — Capaș, Szakacs (MețcasX’. 
— Pop, Mețcas (Sasu), Sasu (Țîr-, 
lea), Floruț, Czako.

S-au remarcat: Crisnic, 
Tîlvescu, Crăciun și Gabor 
vingători, Sziics și Mețcaș 
locaș) de la gazde.

ȘTEFAN
corespondent

La tineret: U. T. Arad — Jiul 2—# 
(1-1).

Joc Srumos la Lupeni

Romoșan, 
de la în->
(ca mij->

IACOB i

Minerul—Dinamo Pitești 2-0 (0-0)'
LUPENI 

te 5.000 
dionul din 
tul sportiv 
licitat pe 
celui de al doilea gol, 
tervcnțiile spectaculoase ale 
lui Varga (D), cel mai bun de pe te
ren.

Dc la început localnicii atacă intr- 
un ritm vioi. Pînă în min. 30 asistăm 
la un asalt continuu Ja poarta piteș- 
tenilor. In această perioadă se înre
gistrează opt comere, dar nici un gol, 
din cauza apărării supranumerice a di- 
namoviștilor. Repriza ia sfîrșit în nota 
de dominare a localnicilor. In această 
perioadă am notat două greșeli de ar
bitraj : Creiniceanu este trîntit în ca
reu de Barbu dar arbitrul V. Drug nu 
a acordat 11 m., iar la cel de al 10-lea 
corner, executat de Sotir (min. 41), 
Țurcan a trimis mingea în plasă ; go
lul însă nu a fost acordat.

După pauză. Minerul continuă să a- 
tacc. In min. 55 Nisipeanu — tre
cut pc dreauta—centrează. Turcan bjc-

27 (prin telefon). Cei pcs- 
de spectatori prezent* pe sta- 
localitate au aplaudat ges- 
a lui llalagian, care a fe- 
Creiniceanu după marcarea 

precum și in- 
portaru-

lungește cu capul la Creiniceanu, ÎMb 
acesta prinlr-un șut sec deschide sco* 
rul : 1—0.

Dinamoviștii își revin și trec în a* 
tac, dar numai cu doi înaintași, res- 
tul răminînd în urmă pentru a întări) 
apărarea. Din acest motiv ei nu reuși 
șese nici o combinație periculoasă. Inț. 
schimb, în min. 80 Minerul urcă sed-i 
rul la 2—0 prin șutul-bombă al ace* 
luiași Creiniceanu.

A fost cel mai frumos joc al local* 
nicilor înregistrat în ultima 
teren propriu. Raport de 
pentru localnici.

MINERUL LUPENI: 
STANCIU, Coman, Dan 
LA, Mihaly — Sotir, 
gore), Sziike, Țurcan,

DINAMO PITEȘTI: VARGA

vreme p* 
camere : 13—3'

Mihalache —t
II — MIHAI* 

Nisipeanu (Gri-* 
Creiniceanu.

ValcanV 
Barbu, Haimovici — FLOUESCU; 
Radu—Dima, Comeanu, Pîntea, HA* 
LAG1AN, Butnaru (Ghinca).

1. CIORTEA — coresp.

La tineret: Minerul — Dinamo Rk
teșii 1-fl 11-OL

I'll



Ciclistul Marcel Voirea (Dinamo) a cucerit titlu! ! Universiada de la Sofia oferă pasionante dispute sportive
de campioni republican de fond

Cei mai buni cicliști din întreaga 
țară au fost din nou prezenți la Bucu
rești. Duminică dimineață rutierii 
și-au disputat finala campionatului re
publican de fond. La km 12 de pe șo
seaua București — Alexandria s-au a- 
liniat concurenți calificați în fazele 
preliminarii. Victoria în cea mai im
portantă probă a zilei — întrecerea re
zervată seniorilor — a revenit alergă
torului dinamovist Marcel Voinea. La 
fete, Maria Ștefănescu (Olimpia Bra
șov) — care merită laude pentru sîr- 
guința cu care se pregătește — a ob
ținut titlul de campioană republicană 
în compania a două... colege de club. 
(Dintr-o neglijență a cluburilor spor
tive la start au fost prez.ente doar trei 
concurente, toate de la Olimpia Bra
șov...). La juniori cat. I titlul a reve
nit — ca deobicei 1 — unui alergător de 
la clubul sportiv Petrolul Ploiești: 
Paul Dulu. Concursurile republicane 
pentru juniori de cat. a Il-a și tine
ret (acesta din urmă alcătuit pe baza 
performanțelor realizate de tinerii 
care au participat la cursa seniorilor) 
au fost dominate de Mircea Gociman 
(CI. sp. șc. Buc.) — fiul fostului ciclist 
Iulian Gociman și Gh. Vasilescu (Fla
căra roșie). Primul concurs republican 
pentru biciclete de oraș a fost cîști
gat de un provincial Gh. Szocs (Olim
pia Brașov). Iată rezultatele tehnice 
înregistrate:

Seniori (152 km): 1. MARCEL VOI
NEA (DINAMO) 3 h 49:40 - campion 
republican de fond; 2. Vasile Dobrescu

Prima etapă din returul 
campionatului republican de rugbi

CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ECHIPE LA BOX

(Voința București) 3 h 49'43; 3. W. 
Ziegler (Dinari 4. N.. Pelcaru 
(C.P.B.): 5. Gr. I olae (C.C.A.); 6. C. 
Moicear.u (Fla a rene) — același 
timp; 7. C. Ba-iu (Flacăra rcșîe) 3 h 
50:11; 3. Gh. Vasilescu (Flacăra roșie); 
9. I. Ardeleanu (Olimpia Brașov) — a- 
celași timp; 10. Aurel Șelaru (Dinamo) 
3 h 50:22; 11. Ion Cosma (Dinamo) 3h 
50:44; 12. Gh. Bădără (C.S.M. Brăila) 
3 h 50:44.

Senioare (25 km): 1. MARIA ȘTE- 
FANESCU (Olimpia Brașov) 51:45 — 
campioană republicană de fond; 2. O. 
Traher (OL Br.); 1 I. Popovici (Ol. 
Br.).

Juniori cat. I (100 km): 1. PAUL 
DULU (Petrolul Ploiești) 2 h 52:58 - 
campion republican de juniori; 2. Șt. 
Padiu (Petrolul Ploiești); 3. N. Ghi- 
nea (Voința Ploiești); 4. C. Ciocan (Pe
trolul Ploiești); 5. D. Răduț (C.C.A.); 
6. Atila Kadar (C.S.M. Cluj) — același 
timp.

Juniori cat. a Il-a (60 km): 1. M. Go
ciman (CI. sp. șc. Buc.) 1 h 44:12; 2. 
E. Rusu (C.S.M. Cluj); 3. D. Panai- 
tescu (Metalul) — același tirrp.

Tineret (152 km): 1. Gh. Vasilesctt 
(Flacăra roșie); 2. Ion An'.eleanu (O- 
limpia Brașov); 3. Gh. Bădără (C.S.M. 
Brăila).

Biciclete de oraș (15 km): 1. Gh. 
Szocs (Ol. Br.) 29:41; 2. D. Stoian (Me
talul); 3. V. Burlacu (Lehliu) — ace
lași timp.

H. N.

4—6. Progresul 12
12
12

4 4
5 2

4
5
5

61: 42 24
79: 61 24
69: 6) 24

4-6.
4-6.

Știința Cluj
I.T.B. 5 2

7. Știința București 12 5 2 5 42: 9 23
8. C.S.M.S. Iași 12 4 2 6 86: Ch 22
9. Știința Petroșani 1? 5 • 7 63: 7 22

10. Met. 23 August 12 3 4 5 50: 6- 21
11. Rapid 12 2 0 10 55:10 16
12. Olimpia Brașov 12 • © 12 12:347 11

Etapa viitoare (3 septembrie) : 
C.S.M.S. Iași — Știința București; 
Știința Petroșani — Știința Cluj; 
C.F.R. Grivița Roșie — Progresul; 
C.C.A. — I.T.B.; Dinamo — Rapid ; 
Olimpia Brașov — Metalul 23 August.

tîlnit o opoziție mai serioasă din par
tea adversarului, rare a început să 
puncteze mai mult. Totul a fost însă 
tardiv, astfel că Rsis» • oLunut de
cizia.

N. Popa (CSM) a urcat treptele rin
gului decis să oprească seria victorii
lor boxerilor de la Progresul. A reu
șit datorită atacurilor repetate pe care 
lc-a inițiat aproape în tot cursul me
ciului, cîștigînd în t lini re a la puncte. 
ALTE REZULTATE: Al Bariciu (P) 
b. ab. 2 V. Manolache (CSM) , N. 
Puiu (P) b. dese. 2 L. lacomi (CSM ) : 
I. Marin (P) b. ab. T. Mitrea (CSM); 
C. Stoian (P) b. ab.. 3 T. Vișan 
(CSM) ; Gh. Constantin (P) b. p. M. Io- 
niță (CSM); V. Bogoî (CSM) b. ab. 
1 I. Dobre (P) : E. Schnap (P) b. p. 
M. Veroncl (CSM).

R. C.
® La Cluj, formația locală C.S.M. 

a întrecut Marina Constanța cu 22—17. 
lată cîtcva rezultate: D. Răgălie (M) 
b.p. A. Verdeș (CSM) ; S. Văcaru (M) 
egal cu G. Si monea (CSM) ; S. Viluș 
(CSM) b. ab. 1 1. Maidan (M) ; V. 
Mîrza (CSM) b. ab. 1 C. Tudor (M)

• Marți scara Progresul Buc. întîl- 
nește echipa Dunav Russe (R. P. Bul
garia) pe terenul din str. dr. Staicovici. 
Biletele se pun în vînzare cu începe
re de azi la casele de bilete din str. 
I. Vidu și dr. Staicovici.

• In orașul Nowa Huita au luat 
sfirșit campionatele de atletism ale 
R. P. Polone lată rezultatele înre
gistrate in ultima zi: MASCULIN 
800 m plat Baran 1:49,4; 200 m 
Foik 20,8 sec.; înălțime Czernik 2,05 
ni; disc Piatkowski 58,78 m; 
FEMININ: 800 m Waiasek 2:13,9; 
200 m Janiszewska 24,1 sec.; greu
tate Klimej 15,03 m; lungime Bibro 
6,08 ni. Krzesinska s-a clasat pe locul 
doi cu aceeași performanță.

• Cea de-a treia etapă a Turului 
ciclist al R.S. Cehoslovace Zamberk— 
Opava (155 km) a fost ciștigată de 
maghiarul Megyerdi. care a realizat 
timpul de 4 h 11:21,0. In clasamentul 
general conduce Schejbal (R.S Ceho
slovacă), urmat la 1 min. de coechi
pierul său Kaspar.

• Intr-un meci Internațional de 
rugbi XV echipa selecționată a Fran
ței a învins cu scorul de 15—8 (9—3) 
echipa Australiei

SOFIA, 27 (prin telefon de la tri
misul nostru special). — O atmosfe
ră de mare entuziasm a caracterizat 
festivitatea deschiderii oficiale a Jocu
rilor sportive studențești de vară — 
Universiada 1961. Solemnitatea , des
chiderii a început la ora 20, în aplau
zele a zeci de mii de spectatori. In 
tribuna oficială se aflau membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, membri ai guvernului, reprezen
tanți ai corpului diplomatic, oaspeți 
de peste hotare, ziariști. După alinie
rea sportivilor, ei au fost salutați de 
președintele F.I.S.U., dr. Paul Schlei
mer (Luxemburg). Luînd cuvîntul 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, Anton Jugov, preșe
dinte al Comitetului de patronaj al 
Universiadei, a subliniat importanța 
acestei mari competiții și aportul pe 
care-l aduce cauzei păcii și prieteniei 
între popoare. Anton Jugov a decla
rat'deschise Jocurile sportive studen
țești de la Sofia.

BASCHET. Reprezentativa femininii 
studențească a țării noastre a cucerit 
sîmbătă. victoria asupra echipei R.P.D. 
Coreene pe care a învins-o cu 61-59 
(36-29), după o dispută pasionantă. Alte 
rezultate ; R.P. Bulgaria—R.P. Ungară 
77-54, U.R.S.S.-R.P. Polonă 76-64, R.S.
Cehoslovacă—R.P.D. Coreeană 66.-49, R.P. 
Ungară—R.P. Polonă 52-48, R.P. Bulga
ria—Turcia 123-33.

La băieți, după un joc fără istoric în 
care au fost folosite cu succes elemen
tele tinere, reprezentativa studențească 
a R.P. Romine a dispus de Iran cu 
93-42 (39-23). Alte rezultate : Israel-Iran 
88-52, Italia—Japonia 92-77, R.P. Polonă- 
Turcia 67-53, R.S. Cehoslovacă-Cuoa 
95-53, R.P. Ungară—R.F.G. 91-64. Turcia- 
Cuba 71-56. Brazilia—Italia 77-67. R.F.G.— 
Olanda 79-44.

BASCHET. — După un început 
bun, jucătorii noștri și-au subapreciat 
adversarii, baschetbaliștii formației 
Izraelului, și au pierdut cu 55—59 
(25—29). Din minutul 19 Nedef nu 
a mai jucat, fiind accidentat. Prin 
această înfringere echipa noastră a 
ratat calificarea în turneul final. Din 
seria noastră s-au calificat reprezen
tativele U.R.S.S. și Izraelului. Alte 
rezultate: masculin: Italia — Liban 
81—40 ; feminin : R.P.D. Coreeană 
R.P. Ungară 52—49.

S-au calificat pentru turneul final : 
U.R.S.S., Izracl, Italia, Brazilia, R.S.

Campionatele europene de canotaj academic masculin
— Echipajul de 2 +1 al R. P. Romine a cucerit medalia de argint —

PRAGA, 27 (prin telefon de la tri
misul nostru special). Azi au luat sfîr- 
șit campionatele europene de canotaj 
academic masculin. Această a 50-a edi
ție a întrecerilor a fost cea mai tare 
din istoria „europenelor" masculine. 
S-au întrecut peste 300 de canotori, 
din 19 țări. Un mare succes au repur
tat sportivii sovietici, care au cîștigat
3 titluri de campioni, celelalte victorii 
finale revenind Germaniei (2) și Ita
liei (2).

Sportivii țării noastre au concurat 
cu succes în proba de 2-|-l, în care 
s-au clasat pe locul 2, cucerind me
daliile de argint. Ion Petrov, Carol 
Vereș și cirmaciul Oprea Păunescu 
merită toate felicitările pentru acest 
rezultat, obținut într-o companie din 
cele mai valoroasă. In această cursă, 
echipa noastră a fost pe locul 4 pînă 
la 100 m, apoi a atacat hotărît, fiind 
învinsă doar de echipajul U.R.S.S.

Rezultatele tehnice ale probei de 
2-j-l rame: 1. U.R.S.S. 7:45,39; 2. 
R.P.R. (Petrov, Vereș -ț- Păunescu) 
7:50,72; 3. Cehoslovacia 7:55,06; 4.
Franța 7:56,97; 5. Germania.

La 4 fără cirmaci, echipajul nostru 
a reușit să se califice în finală, ter- 
minind pe locul IV, după ce la 1000 m 
se găsea încă pe primul plan al 
cursei. Rezultat tehnic al probei de
4 f.c.: 1. Italia 6:28,29; 2. U.R.S.S.
6:30,37; 3. Germania 6:32,84 ; 4. R. P. Po
mină (Pongraț, Rifelt, Sehovitz, Radu 
N.) 6:33,44; 5. Olanda 6:46,96.

ȘTIRI EXTERNE
• Pe velodromul din Ziirich au în

ceput campionatele mondiale de ci
clism de pistă. In proba de ’ viteză, 
rezervată amatorilor, titlul mondial a 
fost cîștigat de italianul Scrgio Bian- 
chetto, care a întrecut în finală pe 
campionul olimpic Giuseppe Beghetto 
(Italia), realizînd timpul de 11,5 sec 
Pe locul trei s-a clasat australianul 
Baensch, iar pe locul patru Bodnieks 
(U.R.S.S.).

• Cicliștii din R.D. Germană se 
antrenează intens in vederea partici
pării la Turul R.P. Romine. Federa
ția din R.D Germană a alcătuit un 
lot de 8 alergători din care se va 
forma echipa definitivă. Lotul cuprin
de pe cunoscuții rutieri Grunzig, Bru
ning, Miiller, Kellerman, Sclirober, 
Hoffman, Harței și Kamiski.

Cehoslovacă, R.P. Polonă, R.P. Un
gară si R.P. Bulgaria.

SCRIMA. In finală Ia floretă fete, 
Olga Szabo a avut o comportare meri
torie. cucerind locul secund in compa
nia unor trăgătoare de talie mondială. 
De remarcat si locul 4 ocupat de Maria 
Viool. Iată clasamentul : 1. Schmidt
(R.F.G.) 6 V ; 2. OLGA SZABO (R.P.
ROMÎNA) 5 V ; 3. Krupskova (U.R.S.S.) 
5 V ; 4. MARIA VICOL (R.P. ROMÎNA) 
4 v ; 5. Szalontay (R.P. Ungară) 4 v ; 
6. Mendeleny (R.P. Ungară) 2 v.

SCRIMĂ. — La floretă bărbați seri • 
merii romîni au învins în întrecerea 
pe echipe selecționatele R.P. Bulgaria 
cu 9—I și Austriei cu 13—3, califii 
cîndu-se pentru semifinale unde în- 
tîlnesc reprezentativa U.R.S.S.

In semifinală la floretă bărbați: 
U.R.S.S.—R.P. Romînă 9-2. Finala se 
dispută între echipele U.R.S.S. și R.P. 
Ungaro

NATATIE. Sărituri de la trambulină 
(3 m) : 1. Ferris (Anglia) 127,57 pt : 2. 
Berg (R.F.G.) 104,92 pt; 3. Popova (R.P. 
Bulgaria) 93,27 pt ; 4. Furt (Austria)
90.65 pt ; 5. EMILIA NEGULESCU (R.P. 
ROMÎNA) 90,10 pt. Reprezentanta tării 
noastre se afla pe locul secund după 
săriturile libere, dar la impuse a avut 
o săritură cu o puncte care a arun
cat-o* pe locul 5.

400 m liber bărbați : 1- Fujimoto (Ja
ponia) 4:30,9 (nou record mondial uni
versitar); 2. Lahlan (Africa de Sud) 
4:32.9; 3. Matsuhi (Japonia) 4:35,1. In
serii Daroczi a înotat distanta în 4:56,0 
si nu s-a calificat pentru finală. 100 m 
liber femei : 1. Larsson (Suedia) 1:07,6; 
2. Za.ier (R.P.F. Iugoslavia) 1:07,7 : 3.
Ragazova (R.S. Cehoslovacă) 1:08.1. In 
serii Măriuca Rotam 1:12.1. 200 m flu
ture bărbați : 1. Iosimutlio (Japonia)
2:20,2 (nou record mondial universitar); 
2. Kisselov (U.R.S.S.) 2:25.3; 3. Lutter
(R.F.G.) 2:28.8; 4. ALEX. POPESCU (R. 
p. ROMÎNA) 2:29.7: 5. llocba Venoso
(Brazilia) 2:30,8: 6. Pazdorek (R.S. Ceho
slovacă) 2:35,8.

NATAȚIE. — Sărituri de la plat
formă, bărbați: 1. Caneto (Japonia) 
154,59 pt. 2. Papkins (Anglia) 143,82 
pt. 3. GHEORGHE BANU (R. P. 
ROMÎNA) 114,13 pt.

Finale: 100 m spate fete: 1. Vik
torova (U.R.S.S.) 1:13,6; 2. Davic
(R.P. Ungară) 1:16,1; 3. Klipova
(U.R.S.S.) 1:16,7; 4. MARIA BOTH 
(R.P. ROMÎNA) 1:16,7: 100 m liber 
bărbați: 1. Shimizu (Japonia) 57,4; 
200 ni bras bărbați: 1. Funikov
(U.R.S.S.) 2:41,4 (nou record mon
dial universitar); 4x100 ni mixt fe-

IATA CELELALTE REZULTATE 
DIN FINALE:

Simplu: 1. V. Ivanov (U.R.S.S.) 
7:21.61; 2. V. Andrs (Cehosl.) 7:29,65 ; 3. 
S. Cromwell (S.U.A.) 7:31,42; 4. Groen 
(Olanda); 5. Grobbek (Germania).

4-f-l: 1. Germania 6:33,13; - 2.
U.R.S.S. 6:38,04; 3. Italia 6:39,40 ; 4. Iu
goslavia ; 5. Cehoslovacia.

2 fără cirmaci: 1. Germania 7:01,95; 
2. Finlanda 7:03,16; 3. Olanda 7:04,20; 
4. Elveția. 5. Danemarca.

Dublu vîsle: 1. U.R.S.S. 6:33,61; 2. 
Anglia 6:35,41; 3. Cehoslovacia 6:35,57; 
4. Germania, 5. Elveția.

8-J-l: 1. Italia 5:52,23; 2. Germania 
5:52,40 (sosirea a fost decisă la foto
grafie); 3. Franța 5:54,11; 4. Ceho
slovacia 5:55,01; 5. Anglia 5:57.81.

NEAGOE MARDAN 

Campionatul mondial de șah pentru juniori

GHEORGHIU Șl PARMA (5H P. DIH 6 PARTIDE 
LUPTĂ IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Liderii se vor intilni in penultimii ninth)

După șase runde s-a produs o ca
lificare importantă în turneul final al 
campionatului mondial de șah pentru 
juniori. In luptă pentru primul loc au 
mai rămas angajați doar doi jucători:

• Halterofilii maghiari se pregătesc 
intens în vederea campionatelor eu
ropene care se vor desfășura între 20 
și 25 septembrie la Viena. Federația 
maghiară de specialitate a alcătuit 
un lot de 8 halterofili din care fac 
parte Foldy, Nagy (mdscă), Szabo 
(pană), Huszka (ușoară). Veres (se- 
mimijlocie), Toții (mijlocie), Vanczak 
(semigrea) și Ecser (grea).

• In zilele de 30 septembrie și 1 
octombrie va avea loc la Catania du
bla întilnire internațională de natalie 
dintre echipele selecționate masculine 
și feminine ale Italiei și R.P. Polone.

• Echipa de atletism a Norvegiei 
se pregătește în vederea meciului 
care-l va susține la 6 și 7 septembrie 
la Paris cu echipele reprezentative 
ale Franței și Iugoslaviei. Din echipă 
fac parte Berglund, Heiberg, Torb- 
joern, Rassmunsen și alții.

mei: I. U.R.SIS. 5:04,5 (nou record 
mondial universitar); 2. R.P. ROMI 
NA (BOTH, GORDIN, IORDAN, RO 
TARU). 5:12.2.

POLO PE APA. — După o luptt 
pasionantă, echipa studențească . a 
țării noastre a ratat o mape victorie 
fiind întrecută de reprezentativa R.P 
Ungare cu scorul do 4—5 (1—2. 1—2, 
2—0, 1—0). Formația țării noastre: 
Ștefănescu — Szabo, Firoiu — Kroner, 
Danciu, Marinescu, Ctilineac. Au mar
cat Danciu 2, Cttlincac și Szabo pen
tru echipa romînă și Karpaty, Bold- 
nar 2, Felkay și Lcbies, pentru for
mația R.P. Ungare. Precizăm că re
prezentativa studențească a țării noa
stre joacă în grupa B, alături dc 
echipele R P. Ungare, R.P. Bulgaria 
și Japoniei. Grupa A este alcătuită 
din: U.R.S.S., R.P.F. Iugoslavia. In
donezia și Olanda. In această grupă 
U.R.S.S. a învins Indonezia cu 13—2, 
iar R.P.F'. Iugoslavia pe Olanda cu 
8—3.

VOLEI. Selecționata studențească a 
(ăt'ii noastre, alcătuită din Nicolau. Fie- 
raru, Corbeanu, Pavel. Drăgan, Derjei. 
Mușat. Cherebețiu, Bărbuță si Kramer, 
a învins echipa Turciei cu 3-0 (la 4. 4 
și 6). Alte rezultate : It.P. Bulgaria— 
R.S. Cehoslovacă 3-2 (14-16: 15-8: 16-11; 
14-16: 15-13), R.P. Polonă-iran 3-0.

VOLEI. — Selecționata studen
țească feminină a R. P. Romine a 
realizat o frumoasă victorie asupra 
echipei Poloniei cu scorul de 3—I 
(15—6, 9—15, 15—13, 15—5). For 
mafia țării noastre: Ivănescu, Colce 
riu, Berejan, Goloșie, Vanca, H?i Apn 
Teodorescu și Mocanii. La băieți-*»- ai 
înregistrat următoarele rezultate : R S 
Cehoslovacă — Italia 3—0, Turcia — 
Iran 3—0, R.P. Bulgaria — Olan 
da 3—0.

La băieți, selecționata studențească 
a țării noastre a dispus de echipi
R. P. Polone cu 3-1 (15-10, 16-14
13-15, 15-8).

TENIS. După o dispută echilibrată. 
Tiriac a dispus de Kuppen (R.F.G.) cu 
6-2, 9-7. Alte rezultate, la bărbați : Iova- 
novici (R.P.F. Iugoslavia)—Bovbatzi (R 
P. Ungară) 6-2. 6-3 ; Sugiarto (Indone- 
zia)-Țolov (R.P. Bulgaria) 8-6. 7-5 : Ma- 
nievski (R.P. Polonă)—Aldo (Italia) 6-3. 
1-6, 6-0: Ciuparov (R.P. Bulgaria)—Bei- 
kers (Olanda) 6-1, 6-2 : Pilici (R.P.F. Iu 
goslavia)—Koniki (Japonia) 7-5. 6-2. Fe
mei : Sakarova (R.P. Bulgaria)—Borgfc 
(R.F.G.) 6-2. 6-3. Scheitner (R.F.G.)-Darn 
da (R.P. Polonă) 7-5. 6-3 : Horcikova (R’
S. Cehoslovacă)—MINA ILINA (R.P. RO 
MINA) 6-1. 6-0.

TENIS. — Dublu bărbați : ȚIRIAC 
BOSCH — Sugiarto, Sie Loen (in 
donezia) 6—2, 6—2. Simplu bărbați 
Fuji (Japonia) — BOSCH 6—2. 6—3 
simplu femei: Scheitner (R.F.G.) — 
NAMIAN 6—1, 2—6, 7—5.

La dublu mixt: MINA ILINA. ȚI 
RIAC—Strachova, Mikysa (R.S. Ceho 
slovacă) 6-2, 8-6.

GIMNASTICA. — După două apa 
rate, la fete primele trei Locuri sin 
ocupate dc concurentele sovietice’ Per 
vuhina 19,466 pt, Liuhina 19,299 pl 
Manina 19,266 pt. Ele sint urinate d' 
reprezentantele țării noastre: locul ■ 
Sonia Iovan 19,133 pt, 5. Elena Leuș 
teanti 18,833 pt, Emilia Liță ocup: 
locul 7 cu 18,732 pt. La bărbați, dup: 
trei aparate: 1. Mitsukuri (Japonia 
29,10, 2. Titov (U.R.S.S.) 29,05, 2 
Kasazov (R P. Bulgaria) 28,80 pt. 
12. ORENDI 27,50 pt... 21. TOI1A 
NEANU 26,05 pt.

ROMEO VILARA

FLORIN GHEORGHIU și PARMA 
Reprezentantul nostru a remizat ii 
runda a V-a cu Pfleger și a cîștigat ii 
runda a Vl-a la Thomsson, în timp o 
Parma ciștigind ambele partide (1: 
Thomson și Kinmark) l-a ajuns îi 
fruntea clasamentului.

ALTE REZULTATE. întrerupte 
Vesterinen — Zuidema */2—’/2, Calvo - 
Vesterinen 1—0, Kinmark — Kuindj 
J/2—*/2. Runda a V-a: Nagy — Kinmarl 
0—1, Kuindji — Larusson 1—0, Veste 
rinen — Gulbrandssen */2—‘/2, Zui 
dema — Calvo */2—*/2. Runda a Vl-a 
Kuindji — Nagy 1—0, Guldbrandssen - 
Zuidema 0—1, Larusson — Calvo 0—1 
Pfleger — Vesterinen intr.

CLASAMENTUL după șase runde
1-2. GHEORGHIU, Parma 5‘/2 p 

3—4. Kuindji, Zuidema 3>/2 P-, 5
Nagy 3 p., 6. Calvo 2* 1 2 3/, p., 7—11. Vcs 
terinen (1), Pfleger (1), Thomsson, Km 
mark, Larusson 2 p., 12. Gulbrandsse) 
!'/? P-

REZULTATE TEHNICE : Metalul 
23 August — C.C.A. 0—18 (0-10): 
I.T.B. — Olimpia Brașov 14—0 
(6-0) ; Progresul — Dinamo 0—5 
(0—5) : Rapid — C.F.R. Grivița Ro
șie 3—24 (3—11); Știința București 
— Știința Petroșani 6—5 (0—0) ; 
Stiinia Cluj — C.S.M.S. Iași 6—3 
(0—3).

CLASAMENTUL :
1. C.F.R. Grivița R. 12 11 1 0 202: 45 35
2. C.C.A. 12 10 1 1 195: 32 33
3. Dinamo 12 8 2 2 107: 46 29

DINAMO BUCUREȘTI — C. S. 
MUREȘUL 30—8

Sîmbătă scara s-a dat startul în 
campionatul republican pe echipe. Pe 
ringul instalat în incinta velodromului 
Dinamo din Capitala, dinamoviștii 
bucii reșteni au primit replica tineri
lor pugiliști de la C.S. Mureșul, pe 
care î-au întrecut detașat, cu scorul 
de 30 — 8. La prima vedere, s-ar pă
lea că mureșenii nu au reușit de ’or 
să țină piept puternicilor lor adversari. 
In realitate, la categoriile inferioare, 
disputele au fost adesea echilibrate, 
oaspeții (îndeosebi N. Moldovan, P. 
Giurcă, Al. Demeter) dcmonstrînd fru
moase calități. Deciziile, bune, cu ex
cepția celei din meciul ..cocoșilor” 
Giurcă și Duță. în care arbitrii l-au 
dat învingător pe dinamovist. Conside
răm că un rezultat de egalitate în a- 
ccastă partidă ar fi reflectai mai bine 
situația din ring. REZULTATE TEH
NICE • muscă : L. Ambruș (D) b. p. 
N. Moldovan (M) : cocoș: L. Duță 
(D) b.p. P. Giurcă (M) : pană: C. 
Gheorghiu (D) b.p. P. Ranga (M) ; 
semiușoară : S. Bîrsu (D) b. p. A. 
Demeter (M) : ușoară: Gh. Ciurea (D) 
1). p. E. Silvester (M) : semimi jlocie : 
M. Dumitrescu (D) b. p. I. Sigheti 
(M) : mijlocie mică: C. Stuncscu (D) 
b. ab. 2 D. Tuizai (M) ; mijlocie: l. 
Monea (D) b. p. G. Arpad (M) : 
grea : V. Mariuțan (D) b. ab. 2 Gh. 
Moldovan (M). La categoria semi
grea oaspeții n-au avut reprezentant.

CU ECHIPA INCOMPLETA. 
C.S.M. GALATI A CEDAT PROGRE

SULUI CU 15—23

Inlîlnîrea (le ieri dimineață dc pe 
arena Progresul a fost mai echilibrată, 
gălă țcnii luptînd cu multă ambiție 
.pentru un rezultat cît mai onora
bil. Și aceasta Ic-a reușit, ținînd sea
ma că din formația lor au lipsit P. 
Pavel. Gh. Premia și S. Bogoi, Bucu- 
reștenii s-au comportat satisfăcător în 
fața combativilor boxeri din Galați. 
Ne-a plăcut, mai cu scamă. Cornel 
Rusu pentru claritatea acțiunilor și a 
loviturilor. .,Duelul" său cu N. M..u- 
teanu a dat loc unei dispute specta
culoase, în care rolul principal l-a 
deținut boxerul de la Progresul. Rusu 
s-a deplasat excelent, a fructificMt ori
ce ocazie și a pla«- „t lovituri puterni
ce, variate. In ultimul rund el a în-

Campionatul programează de-acun 
încolo o serie de partide decisive 
Luni seara Parma îl va intilni p< 
Kuindji, iar marți pe Nagy. Gheor 
ghiu va juca luni cu Kinmark ia 
marți cu Kuindji. DERBIUL TUR 
NEULUI FINAL, PARTIDA GHEOR 
GHIU - PARMA, VA AVEA LOC ÎP 
PENULTIMA RUNDA.
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