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Un strălucit succes al sportului românesc

R. P. Romină pe locul secund în clasamentul 
pe națiuni al Universiadei

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Romîne 

în Republica Populară Ungară

SOFIA 3. (prin telefon de la trimi
ți nostru special).
Atletismul a dominat de departe în-

CLASAMENTUL DEFINITIV
AL MEDALIILOR

1. U.R.S.S? 52 (21—23—8)
2. R.P. Romină 21 ( 6— 6—9)
3. R.F. Germană 19 ( 3—4—12)
4. J voi ii a 18 ( 9— 5—4)
5. 'R.P. Ungară 18 ( 8— 2—8)
6. R.S. Ceh. 17 ( 3— 6—8)
7. R.P. Bulgaria 14 ( 2— 5—7)
8. R.P. Polonă 11 ( 3— 4—4)
9. Anglia 11 ( 2— 5—4)

10. R.P.F. Iug. 6 ( 4— 2—0)
11. Italia 5 ( 3— 0—2)
12. Austria 3 ( 0— 2-1)
13. Africa de Sud 2 ( 1— 1—0)
14--15. Irlanda 2 ( 1— 0—1)
14--15. Suedia 2 ( 1— 0—I)
16. Elveția 2 ( 0— 2-0)
17. Cuba 1 ( 1— 0—0)
18. Belgia 1 ( 0— 1—0)

eceriie de simbătă ale Universiadei.
ajoritatea probelor s-au desfășurat

In ultimele două zile au
IOLANDA BALAȘ — medalia de aur la ______ ___ _____
JOAN SORIN — medalia de aur la triplusalt
MARIA D1ACONEȘCU — medalia de argint la aruncarea suliței 
FLORICA GRECESCU — medalia de argint la 800 m
ZOLTAN VAMOȘ — medalia de argint la 1.500 m
ANDREI BARABAȘ — medalia de argint la 5.000 m

Buletinul etapei de ieri 
a categoriei A la fotbal

REZULTATE

rogresul — C.C.A. ; 1-0 (0-0)
inamo București — Rapid 2-1 (1-0)
îtrolul — Minerul , 3-1 (1-1)
. roșu — Dinaipo Pitești 4-0 (0-0)
iința Timișoara — U.T.A. 1-0 (0-0)

ui — Știința, Cluj 1-1 (1-0)
etaiul — Dinamo Bacău 1-1 (0-0)

CLASAMENTUL

. Progresul 3 3 0 0 9: 1 6
I. Petrolul. 3 3 0 0 13: 4 6
I Dinamo Buc. 3 3 0 0 7: 4 6
. Știința Tim. 3 2 10 2: 0 5

.. St. roșu ‘3201 8: 5 1
'. Jiul 3 1. 1 J 3: 4 3
’. Metalul 3111 4: 7 3
i. Rapid - 3 1 0 2 4: 3 2?
>. Știința Cluj 3 0 2 1 4: 6 2
i. Minerul 3 1 0 2 3: 6 2
. Dinamo Bacău 3 0 2 1 1:2 2

I. C.C.A. 3012 4: 9 1
1. Dinamo Pitești 3 0 0 3 3:10 0
i. U.T.A, 3 0 0 3 1: 5 Q

In ultimele floufi zile atlcfii 

noștri ne an adus (lona 

medalii de aur (ioianda Balaș 

și loan Sorin) și 4 de argint

IOAN SORIN

la un nivel extrem de înalt, multe din
tre ele terminîndu-se cu noi recorduri 
mondiale universitare și rezultate de 
.cea mai bună valoare. Astfel, proba 
de săritură în lungime femei a re
venit TAT1ANEI SCELKANOVA 
(U.R.S.S.)cu o performanță de 6,49 
m. Rezultatul, care ar fi putut consti
tui un nou record mondial, nu poate 
fi însă omologat deoarece vîntul a 
bătut din spate cu aproape 4 m pe 
secundă. In continuare s-au clasat: 
2. D. lorgova (R.P.B.) 6,12 m; 3. E. 
Krzsezsinska (R.P.P.) 6,11 m;... 6. S. 
Grosu (R.P.R.) 5,74 m.

O mare surpriză a fost înregistrată 
în proba de aruncare a suliței femei, 
unde recordmana țării noastre și a 
doua performeră mondială a anului 
(după Elvira Ozolina), Maria Dia- 
conescu, a trebuit să se mulțu
mească numai cu locul secund. Invin- 
gătoarea Măriei Diaconescu, marea 
favorită a probei, a fost reprezen
tanta Uniunii Sovietice Elena Gor-

ROMF.O VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

cucerit medalii...
săritura in înălțime

ETAPA VIITOARE (10 septembrie)

Dinamo Bacău — Progresul, arb. C. 
Geană șî G. Pop — Brașov, C. Ni- 
țescu — Sibiu (Ia tineret: I. Radu — 
Birlad, V. Olarii — P. Neamț, Gh. 
Daneș — Pașcani) ; Minerul — Ști
ința Timișoara, arb. M. Vasiliu, P. Ma- 
lița, C. Denghel — Ploiești (la tine
ret: El. Dumitrul, 1. Cristian, I. Pe
trescu — Craiova) ; U.T.A. — Dinamo 
București, arb. O. Comșa — Craiova, 
Al. Toth, D. Costa — O fad ea (la ti
neret : Z. Szilaghi, T. Costan, Tr. 'Vean 
— Oradea ) : C:C.A — Jiul, arb. Z. 
Draghici, Gh. Manole, N Negoiță — 
Constanța (la tineret: I. Pișcarac, D. 
Ciotoiu, Cili. Motorga București) • 
Știința Cluj — Petrolul; arb. I. Ritter 
și'L. Ferencz’—Timișoara, F. ’Bucur — 
Caransebeș (la tineret :■• I. Soos, L. 
Kis; St. Brassay -b- Tg,. .Mureș) ; Di
namo Pitești — Metalul Tîrgoviște. 
arb. Em. AFartin, D Russu, C. Po
pescu — București (la tineret : M. 
Constantin și T. Tutovcanu — Bucu
rești, Gh. Smeureanu — Rm Vilcea, 
Meciul Rapid — St. roșu a fost amî- 
nat.

Turneul internațional de box la nivelul așteptărilor
7 boxeri romini in semifinale!

ECHIPA R. P. ROMÎNE PE LOCUL II
ÎN COMPETIȚIA CIC1ISTĂ

INTERNAȚIONALĂ „CUPA MECHS£K“
Vineri, sîmbătă și duminică s-a des

fășurat pe șoselele din împrejurimile 
Budapestei competiția internațională 
de fond dotată cu „Cupa Mechsek". 
La întreceri au participat 5 echipe de 
peste hotare (R. D. Germană (locul 
1), R. P. Romină, R. P. F. Iugo
slavia, Austria și R. P. Polonă) și 
12 echipe de club din R. P. Ungară. 
Tinăra noastră formație (Ion Arde- 
leanu, Petre Ghiță, ■ Gh. Nea-goe și 
FI. Cristescu) s-a comportat foarte 
bine reușind să ocupe locul II în 
clasamentul pe echipe, iar trei dintre 
cicliștii romini se află în primele 10 
locuri ale clasamentului general in
dividual'.

Walter Ziegler (Dinamo) și echipa Dinamo 
București învingători în „Cursa Victoriei"
Pe traseul București — Brașov — 

București (336 km) s-a desfășurat sîm- 
bată și duminică cea de a XV-a ediție 
a „Cursei Victoriei". Și in această în
trecere —• ca de altfel în majoritatea 
competițiilor cicliste din ultimul timp — 
victoria a aparținut- cicliștilor dinamo- 
viști, antrenați de Nicolae Voicu. Ieri 
cununa victoriei a răsplătit- eforturile 
cunoscutului ciclist Walter Ziegler. 
Dc la cea de a IX-a ediție a „Turului, 
ciclist al R.P. Romîne" aceasta-’este 
prima mare victorie a lui Walter Zieg
ler. In ultimele conr etiții el- a -avut o- 
comportare modestă, dar acum ne-a 
demonstrat din v.r- -i arc intr-adevăr- 
valoare. Redutabila formație a clubu-. 
lui sportiv Dinamo F curești și-a în
scris în palmares o nouă și prețioasă 
victorie grafie comportării excelente a 
valoroșilor săi rutieri care în curînd 
vor forma baza echipei noastre repre-.

zentative pentru cea de-a X-a ediție — 
jubiliară — a „Turului ciclist al R.P. 
Romîne". ?

Prima etapă — desfășurată sîmbătă 
după amiază pe ruta București—Bra
șov — a avut două momente impor
tante. Chiar din plecare a evadat un 
grup format din Ion Cosma, Gh. Ră- 
■dulescu, G. -Moiceanu, C. Baciu și S. 
Ariton- După, 50 km . ei au un. avans 
de’2:15.,O barieră le-„știrbește". 30 de 
secunde, dar .tot. ea îi „recompensează" 
cu 3 minute (atît. cit a fost obligat 
plutonul să aștente). „Jocul barierelor" 
nu încetează. Cîțiva kilometri mai în-, 

•■colo, după ce-am ieșit, de pe șoseaua 
de racordare -și -am intrat pe șoseaua 
■Cîmpinei, o altă, barieră îi reține pe

. HRISTACHE NAUM

(Continuare. în pag. a 2-a)

BUDAPESTA, 3 (De la trimișii 
speciali Agerpres) :

In după-amiaza zilei de 3 septem
brie delegația de partid și guvernamen
tală a R.P. Romine condusă de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pără
sind stațiunea Balatonaliga a plecat 
ia înota, la Uzina de aluminiu. Dru
mul înconjoară cotul de răsărit al la
cului Balaton trecind pe. lingă nu
meroase stațiuni de odihnă unde oame
nii muncii au ieșit in șosea să salute 
cu căldură trecerea delegației.

Intrarea în Uzina de aluminiu din 
înota împodobită cu steaguri roșii și 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări este dominată de o uriașă inscrip
ție : „Salut fierbinte solilor poporului 
romiri".

Inalții oaspeți sînt însoțiți de Ka- 
roly Kiss, membru al Biroului Politic 
a! C.C. al P.M.S.U., și secretar al' 
C.C. al P.M.S.U., Istvan Kristof, se
cretar al Consiliului prezidențial, Fri- 
gyes Puja, ministrul adjunct al Afa
cerilor Externe, Imre Holiai, șeful sec
ției externe al C.C. al P.M.S.U.

După vizitarea uzinei, oaspeții se

In fotografie un aspect din par
tida care a opus pe C. Gheorghiu 
(dreapta) lui Matula (Ruda Hvezda)

Foto : P. Romoșan

Sîmbătă seara, aproape 5.000 de 
spectatori au fost martorii primelor 
intîlniri din cadrul turneului interna
țional de box organizat anul acesta 
de clubul Dinamo București. Cel mai 
valoroși boxeri ai echipelor Dynamo 
Berlin, Gwardia Varșovia, Dozsa Bu
dapesta, Ruda Hvezda Praga, Spartac 
Sofia și Dinamo București au fost 
prezenți la festivitatea de deschidere 
a acestei competiții ce tinde să de
vină tradițională. Ringul luminat fe
eric, atmosfera sărbătorească ce dom
nea in tribune au făcut ca turneul să 
se bucure chiar de la început de un 
interes major.

Prima zi de întreceri a dat loc unor 
dispute îh care majoritatea combatan- 

îndreaptă înspre casa de cultură a 
termocentralei „7 Noiem]?.sie“, situată 
în apropierea uzinei un« are loc un 
miting la care membrii delegației de 
partid și guvernamentale a R. P Ro
mîne s-au întîlnit cu muncitorii din 
Varpalota, Petfurde și înota. Pe clă
direa casei de cultură stă scris in lim
bile romină și ungară : „Salutăm pe 
dragii prieteni romini".

Apariția in sală a tovarășului Gl’.eor- 
giie Gheorghiu-Dej și a celorlalți mem
bri ai delegației de partid și guver
namentale a R.P. Romîne, precum șî 
a personalităților ungare care ii în
soțesc este salutată cu entuziasm de 
sutele de muncitori prezenți care ova
ționează îndelung pentru prietenia ro- 
mîno-ungară.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
salută pe cei prezenți in limba ma
ghiară : „Bună ziua tovarăși. Trăiască 
prietenia romîno-ungară".

Mitingul este deschis de Bela Nagy 
Gyevi, secretarul Comitetului orășe
nesc de partid Varpalota, care i-a sa-

(Continuare în pag. a 4-a)

ților au depus mari eforturi pentru a 
obține victoria. Dacă din punct de 
vedere tehnic întilniriie n-au corespuns 
decît în parte, in schimb, spectatorii 
au fost satisfăcuți datorită meciurilor 
extrem de disputate la care au asis
tat. Dovadă cele 6 K. O.-uri și aban
donuri consemnate de arbitri în foile 
de concurs. Dinaipoviștii bucureșteni 
au debutat cu succes în acest turneu 
realizînd în prima zi prin C. Gheor
ghiu, I, Mihalic și V. Mariufan victo
rii clare. Gheorghiu a avut un adver
sar — Matula (Ruda Hvezda) — inco
mod, deosebit de insistent. Aceasta 
însă, fără îndoială că i-a convenit 
boxerului nostru care „și-a primit" 
adversarul cu repetate lovituri la fi-

R. CALĂRAȘANU

(Continuare in pag. a 4-a)

. S-a dat starluț în prima etapă a celei 
de a XV-a edilii a ,,Cursei Victoriei1*. 
Plecați din Capitală alergătorii du în
cheiat etapa la poalele Tîmpei, în lira- 
fdft,



Start în campionatele republicane
Știința BSucurești (f| învinsa Ea Petroșani!

Campionatul în 7 feminin

PROGRESUL BUCUREȘTI—MURE
ȘUL TG. MUREȘ 11—3 (7—1). Bucu- 
rcștcncele au pășit cu dreptul în acest 
campionat, obținînd o victorie la scor. 
Cu un atac eficace, în care Fictorifa 
Dumitrescu și Antoaneta Vasile au tre
cut cum au vrut prin fragila apărare 
adversă, Progresul nu a avut în nici 
un moment emoții. Bun arbitrajul lui 
Gh. Fișau (Buc.).

I.T.B.—C.S.S. BANATUL TIMIȘOA
RA 3—7 (1-—2). Proaspăta promo
vată nu a putut rezista în fața valo
roasei echipe timișorene decît 30 de 
minute. Spre sfîrșitul jocului însă, în
vingătoarele și-au reglat mai bine „ti
rul”, impunîndu-se dar. Ele au jucat 
destul de bine în cîmp, dar s-au pripit 
mult în finalizarea acțiunilor. De remar
cat buna evoluție a jucătoarelor Ro- 
dica Baiu, Ana Ncmetz, Hedwiga Zieg
ler și Lucrefia Anca de la C.S.S. Bana
tul, în timp ce I.T.B.-ul n-a contat decît 
pe eforturile Aurorei Popescu și Laviniei 
Fasiliu. A condus foarte 
geanu (Buc.) (Ad. F.)

C.S.M.SIBIU—RAPID
6—7 (3—6). Gazdele au scăpat printre 
degete victoria. La scorul 
Theil a ratat o lovitură de la 
Campioanele s-au descurcat 
în fața semicercului, dar, ca 
sibian, au ratat foarte mult (7 bare din 
poziții clare !). Punctele au fost mar
cate de: A. Boțan 4, M. Constantinescu
2, FI. Coșug 1 pentru Rapid și Walzer
3, Theil 2 și Dobre 1 pentru C.S.M. 
a Ionescu și M. Lupuțiu — coresp.)

S.S.E. PETROȘANI—ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 11—5 (7—4) ! Deși surprinză
toare, victoria gazdelor este perfect me
ritată. Ele au luptat cu mai multă în
suflețire, fructificînd majoritatea ocazii
lor avute. (S. Băloi și I. Zamora-coresp)

TRACTORUL BRAȘOV—ȘTIINȚA TI
MIȘOARA, 9—8 (5—5).

..- și cel masculin
SERIA I

taculos și dinamic. Victoria rapidiștilor 
este meritată. Bun arbitrajul lui 
I. Kovacs (Buc.). (N. Tokacek-coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV—C.C.A. 17— 
17 (7—6)! Intîlnirea a fost extrem de 
disputată. Tractorul a avut inițiativa 
timp de 40 de minute, dar revenirea pu
ternică a militarilor din final a făcut 
ca jocul să se termine egal. (C. Gruia- 
coresp. regional).

DINAMO BACAU—DINAMO BUCU
REȘTI 14—27 (7—12). Campionii au 
fost net superiori, obținînd o victorie 
categorică. Ei au avut în Mozer un ex
celent realizator (13 goluri). (A. Aro- 
mînesei-corc sp.)

SERIA A 11-a
DINAMO TG. MUREȘ—DINAMO

BRAȘOV 22—10 (13—5); TEIINOME-
TAL' TIMIȘOARA—VOINȚA .........”
36-16 (16-6); ȘTIINȚA
SOARA — ȘTIINȚA
SÂNI

SIBIU
TTM1- 

PETRO- 
29—15 (14—8); C.S.O. CRA

IOVA — I.T.B. 23—14 (13—6).

Campionatul în 11
Voința Sibiu . — Chimia Făgăraș

5—7 (2—3); Steaua Roșie Bulgăruș— 
C.S.M. Reșița 12—18 (6—10); Victo
ria Jimbolia—Textila Cisnădie 15—10 
(9—7) Voința Sighișoara—Recolta Ilăl- 
chiu 12-12 (8-6).

1

bine P. Cîrli-

BUCUREȘTI

de 6—6, 
7 metri ! 
mai bine 
și atacul

ȘTIINȚA’ BUCUREȘTI—ȘTIINȚA 
CĂLAȚI 21-17 (10-7). Meciul a fost foar
te disputat, dar nn s-a ridicat Ia un nivel 
tehnic prea ftiaM, Bucurcștenii au fost 
superiori în atac, cîștigînd pe merit. Au 
înscris: Fabian 6, Jiann 4, Banciu 3, 
Cltica 2, Mirea 2, Tănăsescu 2, Ilărăbor 
1, Stanciu 1 pentru bucurc.șteni și Cio
lan 5, Gagescn 3, Nicolici 3, Fîlsan 3, 
Nemeș 1, Drăgulescu 1 pentru gălățeni. 
Satisfacă tar arbitrajul Ini P. Țîrcu 
(Boc.).

RAPID BUCUREȘTI—RAFINARIA 
WLEAJEN 27—23 (12—12), joc spec-

A doua etapă
a returului campionatului
C.F.R. GR1VITA ROȘIE—PRO

GRESUL BUCUREȘTI 6—5 (3—5)
Ieri pe terenul din Parcul Copilu

lui echipa campioană C.F.R. Grivița 
Roșie a întîlnit Progresul București 
de care a dispus cu scorul de 6—5 
(3-5).

Feroviarii au imprimat un joc di
namic de la începutul și pînă la sfîr- 
șitul jocului. Au înscris: Dragomi- 
rescu (încercare) și Niculescu (o 
transformare) pentru Progresul și 
Rotaru (lovitură de picior căzută) și 
Picu (încercare) pentru C.F.R. S-au 
remarcat: Moraru, Picu și Irimescu 
(CF.R.) și Alexandrescu, Ghiuzelea 
și Chiriac (Progresul).

RAPID BUCUREȘTI — 
BUCUREȘTI 5—16

Cea de a doua întîlnire 
lași stadion a avut loc între Dinamo 
și Rapid. Jocul s-a caracterizat prin- 
tr-o luptă mai lentă, mai ales în re
priza secundă cînd jocul a fost la 
discreția dinamoviștilor. S-au remar
cat : Nagy, Diaconeseu și Rusu (Di
namo), Marinescu și Ciobaiiu (Ra
pid).

C.C.A. — I.T.B. 12—0 (6—0)
Echipa C.C.A. nu a reușit să 

facă tui meci după cum ne așteptam 
și numai două rninutc de joc a satis
făcut pe cei prezenți la această întîl
nire. Un singur evidențiat: tînărul 
Dan Ghiță, activ și bine inspirat

OLIMPIA BRASOV — METALUL 
BUCUREȘTI 3- 6 (0—6) ;

C.S.M.S. - STIINTA BUCUREȘTI 
3—0 (3—0) ;

STIINTA PETROȘANI 
ȚA CLUJ 3-8 (0-3).

DINAMO 
(0-8) 
de pe ace-

&F O i
■

A început întrecerea și în cateyoria B

SuceavaȘtiința Galati — Dinamo
4-1 (3-0)

Carpați Sinaia — Prahova
1-2 (0-1)

Rapid Focșani
2-0 (1-0)

St. roșie Bacău — Foresta Fălti
ceni 1-3

C.F.R.
2-1 (1-1)

C.S.M.
1-1 (0-0)

Ceahlăul P. Neamț — Dinamo Ga
lați 2-0 (1-0)

Ploiești

Flacăra Morcni

(0-1)
Pașcani — C.S.M.S. Iași

Brăila — Poiana Cîmpina

in clasament: C.S. Craiova, Met 
Iul București, C.S.M. Reșița, Chim 
Făgăraș, Știința București, Dinamo ( 
bor 2 p., S.N.M. Constanța, Tractor 
Brașov 1 p., C.S.M. Mediaș, CI7. 
Roșiori, Farul Constanța, Chimia G 
vora, C.S.M. Sibiu, FI. roșie Buc 
rești 0 p.

Etapa viitoare: FI. roșie Buc. 
C.S.M. Reșița, Chimia Govora — C. 
Craiova, Aletalul Buc. — S.N.M. Co 
stanța, Tractorul Brașov — Știin 
Buc., _C.S.M._Mediaș — Chimia Făg 
raș, 
bor,

Farul
C.F.R.

Constanța — Dinamo ' 
Roșiori — C.S.M. Sibiu.

de la 
înche- 
repu-

TG. MUREȘ 3 (prin telefon 
trimisul nostru). Duminică s-a 
iat la Tg. Mureș campionatul 
blican de regularitate și rezistență, la 
care au participat cei mai buni aler
gători din țara noastră. La capătul a 
peste 1.500 km — împărțiți în 6 etape 
— în care alergătorii au avut de făcut 
față unor serioase dificultăți, motoci- 
cliștii dinamoviști au repurtat o fru
moasă și valoroasă victorie. In luptă 
cu adversari redutabili, membrii echi
pei Dinamo București I au dovedit 
mai multă îndemînare, mai mult calm 
și stăpînire de sine și — mai ales — 
o foarte bună pregătire a mașinilor. 
Succesul dinamoviștilor este întregit 
de faptul că pe locul II s-a clasat gar
nitura secundă. Casa Centrală a Ar
matei, handicapată de faptul că in ul
tima etapă — cu numai 70 km 
de sosire — a abandonat Mihai 
cu (defecțiune la motor) și a 
astfel 100 puncte penalizare, a 
bligată să se mulțumească cu locul 
III. In clasamentele individuale 
motocidiști au ciștigat medalii de 
gint și 2 medalii de bronz.

O dispută interesantă și plină 
faze pasionante a oferit și întrecerea 
motocicliștilor începători, care au lup
tat pentru cucerirea „Cupei Federației 
Romîne de Motociclism". Victoria fi
nală a aparținut echipei Poiana- 
Cîmpina ai cărei alergători au izbu
tit performanța de a termina un tra-

înainte 
Dănes- 
primit 

fost o-

13 
ar-

de

seu de peste 1.200 km cu 0 puncte pe
nalizare. Iată acum clasamentele în
trecerii:

Avansafi: 1. DINAMO BUCUREȘTI 
I (Mihai Pop, Iosif Popa, Traian Ma- 
carie, Ludovic Szabo — antrenor N. 
Sădeanu) 42 puncte penalizare și 5.650 
puncte auxiliare — campioană a R.P.R.; 
2. Dinamo București II (Tudor Popa, 
C. Nedelcu, M. Cernescu, V. Szabo) 
91 — 5.504; 3. Casa Centrală a Arma
tei (Gh. Ion, Gh. Ioniță, E. Keresteș) 
163 - 5.042; 4. Metalul „23 August** 
569 - 4138.

Individual: medalii de argint — Bar
bu Predescu (Metalul) 3 puncte pena
lizare, Traian Macarie (Dinamo) 5 p, 
Mihai Pop (Dinamo) 6. p, Gh. Ioniță 
(CCA) 10 p, Tudor Popa (Dinamo) 11 
p, Iosif Popa (Dinamo) 12 p, E. Ke
resteș (CCA) 16 p, Gh. Ion (CCA) 18 
p, Șt. Iancovici (Metalul) 18 p, L. Sza
bo (Dinamo) 19 p, M. Cernescu (Di
namo) 21 p, E. Seiler (Metalul) 21 p, 
C. Nedelcu (Dinamo) 21 p; medalii 
bronz — Cristian Dovitz (Dinamo) 
p, Vasile Szabo (Dinamo) 38 p.

începători: 1. Poiana-Cîmpina 
Sîrbu, M. Termentu, C. Coman — ■ 
trenor Ion Spiciu) 0 puncte penalizare 
și 1.024 puncte auxiliare; 2. Rapid Tg. 
Mureș 206 — 656 ; 3.
- I.T.B. 599 - 708;
Brasov 607 — 712

ION

de
28

(V.
an-

Combinata Voința 
4. Steagul roșu —

DUMITRESCU

A început campionatul republican individual
După festivitatea de deschidere, în 

prima zi a ediției de anul acesta a 
campionatelor republicane individuale 
de tenis au ; fost programate întîlniri 
din turul întîi al probelor de simplu 
bărbați și simplu femei. Dintre me
ciurile masculine au ieșit în evidență 
cele care au adus față în față pe 
Baia cu Chiper (8—6, 3—6, ~ ~
2—6, 6—3), Spătaru cu L 
(6—4, 5—7, 6—2, 6—2) și Ș. Ve- 
rone cu Petrovici (7—5, 4—6. 6—0, 
6—8, 7—5).

Iată alte rezultate tehnice, simplu 
bărbați, turul I: Cruceanu — C lu- 
hasz 2—6. 6—0. 6—3, 6—4, Diaco- 
nescu — Somogyi 6—3, 6—1, 6—1, 
Dron — Smcureanu 6—0, 6—0, 6—1, 
Florescu — Covaci 6—2, 6—2, 6—1, 
C. Năstase — Tilden Ivan 6—1,

, 6—2,
Dimaehe

6—3, 6—1, Faur — Fătu 6—3, 6—3, 
6—3; simplu feniei,'turul I : L. Man 
—• E. Dîriău 6—2, 6—4, I. Bosch — 
C. Klahre 6—4, 6—1, M. Cruceanu — 
I. Blankenberg 6—2, 8—6.

în legătură cu desfășurarea compe
tiției din prima zi semnalăm faptul 
inadmisibil al circulației continue pe 
lingă terenurile de joc a tot felul de 
motociclete. Zgomotele asurzitoare ca 
și norii de praf, au stingherit buna 
desfășurare a1 jocurilor, periclitînd în 
același timp sănătatea sportivilor. 
Este cazul ca organizatorii împreună 
cu clubul Progresul să interzică o 
asemenea promenadă.

Jocurile continuă tot pe terenurile 
Progresul, azi de la ora 9 și ora 15.

Ct. C.

Tn clasament: Ceahlăul P. 
Rapid Focșani, Știința Galați, 
Fălticeni, ~ 
Pașcani 2 
Cîmpina 1 
Sinaia, St. 
ceava, Fl. Moreni, Dinamo Galați 0 p.

Neamț, 
Foresta 

C.F.R.
Poiana 
Carpați 

roșie Bacău, Dinamo Su

Prahova Ploiești, 
p., C.S.M. Brăila, 
p., C.S.M.S. Iași,

Etapa viitoare : Dinamo Suceava — 
C.F.R. Pașcani, C.S.M.S. lași — Cea
hlăul P. Neamț, Dinamo Galați — St 
roșie Bacău, Foresta Fălticeni—C.S.M. 
Brăila, Flacăra Morcni — Știința Ga
lați, Prahova Ploiești — Rapid Foc
șani, Poiana Cîmpina — Carpați Si
naia.

Seria a ll-a
Știința București — C.S.M. Mediaș 

2-1 (2-0)
Dinamo

2-1 (0-1)
S.N.M.

șov 0-0
C.S.M.

5-1 (2-1)
Chimia

4-2 (1-0)
C.S. Craiova — FI. roșie

2-0 (0-0)
C.S.M. Sibiu — Metalul

0-1 (0-0)

Obor — C.F.R. Roșiori

Constanța — Tractorul Bra-

Reșița Chimia Govora

Făgăraș — Farul Constanța

Seria a lll-a

Baia Mare — AMEFAC.S.M.D.
rad 2-0 (2-0)

Recolta Cărei — Mureșul Tg. M 
reș 0-1 (0-1)

C.S.M. Cluj — C.S.M. Crișana 2- 
(1-0).

Ind. Sîrmei C. Turzii — A.S.M. 
Satu Mare 3-0 (2-0)

A.S.A. Crișul Oradea — C.F.R. 
mișoara 2-3 (1-2)

I.R.A. Tg. Mureș — Corvinul Hui 
doara 2-0 (1-0)

C.F.R. Arad — Arieșul Turda 1 
(0-0)

In clasament: Ind. Sîrmei C. Tur; 
C.S.M.D. Baia Mare, C.S.M. CI 

I.R.A. Tg. Mureș, Mureșul Tg. Mur 
C.F.R. Timișoara 2 p., C.F.R. Ar. 
Arieșul 'Turda 1 p., A.S.A. Crișul Oi 
dea, Recolta Cărei, Corvinul Hui 
doara, C.S.M. Crișana, AMEFA Ar; 
A.S.M.D. Satu Mare 0 p.

București

București

Etapa viitoare: C.S.M. Crișana 
C.F-.R. Arad, Arieșul Turda — C.S. 
Cluj, AMEFA Arad — I.R.A. Tg. IV 
reș, C.F.R. Timișoara — Recolta ( 
rei, A.S.M.D. Satu Mare — C.S.M 
Baia Mare, Mureșul 
A.S.A. Crișul Oradea, 
doara — Ind. Sîrmei

C. C. A. — PROGRESUL 4—1 
(0—0). — După o repriză, în care 
inițiativa a aparținut mai mult echi
pei Progresul, în 
meciului formația 
din ce în ce mai 
merit. Au marcat : 
și Dumbravă (din 
Traian Georgescu.

C.C.A.: Eremia 
Mihăilescu II, Măndoiu 
cuț — STANOAIA, COMISAR, NANU, 
Donciu, Totan.

PROGRESUL: Niculescu — Al.
Georgescu, MAIOR, Gheghe — Știr
bei, DINU — Tr. Georgescu, Șt. 
Georgescu, Coteț, Protopopescu, SAN
DU.

RAPID — DINAMO BUCUREȘTI 
3—1 (1—1). Meciul s-a desfășurat
înainte de pauză sub semnul egali
tății. De altfel, și scorul primei re
prize oglindește acest echilibru de 
forțe (golurile au fost înscrise de 
Leahevici și Ion Ștefan). După pau
ză însă, formația feroviară, dispu- 
nînd de cîțiva jucători mai rutinați, 
a avut inițiativa majoritatea timpului 
și a mai înscris două goluri prin C. ____
Ionescu și Dinu, obținind o victorie țreseti 
meritată.

RAPID: L ăzărescu — Teciti, COE 
DAN, Mihai Mihai — GHERGHINĂ, 
Cimpoca — C. Ionescu, Dobre, Leă- 
hevici, DINU, VACARU.

DINAMO: NICULESCU — Cons- 
tantinescu, Maghiar, Șerban — Cons
tantin, Nunweiller VI — Goliac, Pa- 
raschiv, Ion Stefan. NUTU. T. Du
mitrescu

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — U.T.A. 
l—1 (1—1). A fost un joc de slabă

partea a doua a 
militară a jucat 
bine, cîștigînd pe 
Nanu (2), Donciu
11 'm.j, respectiv

DUMBRAVA, 
— Cicu, Giur-

:?/*

WALTER HEOLER (DINAMO) ȘI ECHIPA DINAMO 
BKIIHȘII ÎNVINGĂTORI ÎN „CURSA VICTORIEIU

, (Urmare din pag. I)

fugari aproape 10 minute, timp în care 
plutonul i-a ajuns. Cel de al doilea 
moment important s-a petrecut la Co
marnic: evadează W. Ziegler, Gh. Ră- 
dulescu, Gh. Calcișcă, P. Gane și C. 
Niculescu, iar puțin mai tîrziu grupul 
fugarilor este îngroșat de G. Moicca- 
nu, N. Pelcaru și Gr. Nicolab. Cei 8 
cuceresc avans substanțial și își dis
pută sprintul final al etapei. Clasa
ment: 1. W. Ziegler 4 li. 36:20, 2. 
Gr. Nicolae la 1 sec, 3. G. Moiceanu 
la 23 sec, 4. Gh. Radulescu la 23 sec, 
5. N. Pelcaru la 23 sec, 6. Gh. Calcișcă

cu S. Duță vine la 3:36 de învingător. 
In etapa a Il-a, desfășurată duminică 
după amiază, s-a produs 6 singură 
acțiune. După Sinaia evadează din 
pluton (in fapt măresc ritmul și cei
lalți nu pot ține... pasul) 15 alergă
torii Acest grup cucerește pîiiă la so
sire. peste .17 minute avans îndeosebi 
datorită faptului că plutonul nu mai 
acționează. Sprintul final al etapei 
desfășurat în Piața Scînteii este cîști- 
gat de Ion Cosrna cu timpul de 4 h. 
26:05. fn același timp au mai sosit 
Gh. Rădulescu, Gh. Calcișcă, G. Moi
ceanu, A- Șelarii, L. Zanoni, XV. Egyed,

ȘTJ1N- I la 25 sec, 7. P. Gane la 25 sec, 8. C.
Niculescu la 3fi- sec. Plutonul in frunte

(Dinamo) 9 h. 02:25; 2. Gh. Radu
lescu (C.C.A.) la 23 sec; 3. G. Moi
ceanu (Dinamo) la 23 sec; 4. N. Pel
caru (C.P.B.) la 23 sec; 5. Gh. Cal
cișcă (Dinamo) la 25 sec; 6. P. Gane 
(Voința Ploiești) la 25 sec; 7. A. Șe
larii (Dinamo) la 36 sec; 8. Wilmbș 
Egyed (Olimpia Brașov) la 39 sec; 9. 
C. Melcioc
10. Nicolae
3:45.

Echipe: I.
27 h. 11:14. Urmează în clasament e- 

N Pelcaru sa chipele Casa Centrală a Armatei, Fla-
Clasamente generale- căra roșie, Voința Ploiești, Dinamo
Individual; 1. WALTER ZIEGLER București II, C.P.B. etc.

(l'lacăra roșie) la 3:41;
Niculescu (C.C.A.) la

DINAMO BUCUREȘTI 1

Tg. Mureș 
Corvinul Hui 
C. Turzii.

lactură tehnică, la ambele echipe s- 
remarcat numai compartimentele < 
fensive. Liniile de atac au acțioi 
mai mult la întîmplare. Au marc; 
Colițas (min. 22) pentru stude 
și Dvorjac (min. 45) pentru textili;

ȘTIINȚA: ENACHESCU — Luc 
nici, Marian, Cserveni — M&mar, 
mișan — Rusu; Roman. Vilcov. ( 
litas, Ceacîru.

U. T. A.: WEICHELT — Leu; 
Bauer, Szigete — Tudose, Elek — 
Popa, Dvorjac, Steiner, Veres, Stan 

AL. GROSS, coresp. regioi
STEAGUL ROȘU BRASOV — I 

NAMO PITEȘTI 1 — 1 (0—0) Re; 
tat just. Dinamoviștii au fost r 
activi în prima repriză, iar gazd 
în cea de a doua. Nivelul tehnic 
jocului a fost mulțumitor. Au marc 
Ștefănescu (min. 60), pentru Dina 
și Lupeanu (min. 74), pentru St 
gul roșu.

STEAGUL ROȘU : Cerncanu 
Coantă, GRECEA, Ivărrcescu — i 
peț, B1RSAN—Berekmeri, DAME 
Necula, CR1STEA, Lupeanu.

DINAMO: MATACHE — Ma 
VULPEANU, Dinu - Apostol., Du 
2—j — PINTEA, Ștefânescu, I 
minică, Bizgu, Cîrciumărescu.

V. SECAREANU — cor<
JIUL PETROȘANI — ȘTHN 

CLUJ 2—0 (2—0). Minerii stau 
vedit superiori, mai ales în prima 
priză. Scorul a fost deschis în n 
8 de către Ionică, iar în mîn. 
Sardi a ridicat scorul la 2—0.

JIUL: Hendel — Frank, Rot: 
Rakosi — Marton, Sirbulescu — 
riică, Ghideă, Sardi, Magda, Hal

ȘTIINȚA : Nicoară — Bîrsan, A 
ceari, Timbuș — Cerchezan, Bretea 
Giurgiu, Ozocea, Pop, loan, Sz;

S. BALO1U și I. ZAMOR 
corespondenți

PETROLUL PLOIEȘTI — Ml 
RUL LUPENI 4—1 (3—0). — 
periori, fotbaliștii ploieșteni au c 
jjat prin punctele marcate de Drăț 
Schneider, Moldbveanu și Dăni 
Pentru oaspeți a înscris Dan I.

METALUL T1RGOVIȘTE — Dl 
MO BACAU 0—1 (0—0).

CLASAMENTUL
1. C. C. A. 3 3 0 0 14;.'
2. Rapid 3 3 0 0 9:1
3. Progresul 3 2 0 1 15:-
4. Petrolul 3 2 0 1 11:1
5. Jiul 3 2 0 1 5:!
6. Dinamo Pitești 3 111 3:!
7. St. roșu 3 111 9:1

8—9. U. T. A. 3 111 6:1
8—9. Dinamo Bacău 3 111 7:1

10. Știința Tim. 3 0 2 1 6:1
.. ÎL Dinamo Buc. 3 10 2 4:7

12. Minerul 3 10 2 2:1
13. Metal ql 3 0 0 3 2:1
14. Știința Cluj 3 0 0 3 2:1;



PROGRESUL ȘI-A CONTINUAT SERIA VICTORIILOR... Dinamo București a jucat mai bine și a învins pe Rapid cu 2-1 (10)

am- 
vic- 

serie

„Deschiderea“ cuplajului bueureștean 
a început în fața unor tribune pline — 
semn al interesului deosebit pentru a- 
ccastă partidă pc care spectatorii o do
reau cît mai spectaculoasă și de ridicat 
nivel tehnic. In parte, ci au fost satis- 
făcuți. Jocul dintre Progresul și CCA 
s-a desfășurat într-un ritm rapid, 
bele echipe luptînd mult pentru 
torie. Să notăm, de asemenea, o
de frumoase acțiuni, inițiate în special 
în partea a doua a jocului, precum și 
comportarea la nivelul așteptărilor a u- 
nor jucători ca Mîndru. Pașcanu, Baboe, 
Crișan, Zavoda II, Cacovcanu etc. De
sigur, am fi dorit ca cele două formații 
bucureștcne să ne ofere un joc mult 
mai tehnic, mult mai bine organizat, să 
dovedească siguranță și precizie în fi
nalizarea atacurilor. Au surprins neplă
cut și deficiențele tehnice ale unor ju
cători cu multă experiență. Fără „lu
minările" lui Ivănescu sau ezitările re
petate, în fața porții, ale lui Tătaru, 
Mgțfin, Mafteuță și chiar Constantin, 
fără driblingurile inutile ale iui Cari
caș sau fără pasele pe care nu o dată 
Apolzan sau Baboe le-au dat... adver
sarilor, jocul ar fi cîștigat, firește, nu 
numai în spectaculozitate, ci și în efica
citate.

Prima repriză nu a lăsat să se între
vadă cine va învinge. Atît Progresul 
cît și CCA au dominat egal. O ocazie de 
a înscrie a ratat-o Baboe în min. 11, 
cînd șutul său, foarte puternic, l-a în- 
tîlnit, la post, pc Voinescu. 
rîndul lui Mîndru să treacă 
la un șut din plină viteză 
xandrcscu. Tot el îl obligă 
Progresului să salveze în 
min. 24. In min. 29, Ioniță

tează la b ciocnire cu Constantin și.., 
Smărăndescu I, părăsește terenul, revine, 
dar după pauză îl va înlocui Adam 
(care s-a comportat bine). Cîțeva mi
nute înainte de sfîrșitul reprizei Paș
canii salvează o situație critică și pri
mește o... sărutare de la Mîndru, Cea de 
a doua repriză se desfășoară într-o u- 
șoară notă de superioritate a echipei 
CCA, care construiește mai multe atacuri 
(Iîaksi min. 52, Cacovcanu min. 68 și 
min. 70 ratează ocazii de a înscrie) în 
timp ce Progresul pare decis să lupte 
pentru un meci nul. CCA atacă, dar 
uită că trebuie să se și apere și, profi- 
tînd de această greșeală tactică, Pro
gresul preia inițiativa și în min. 85, 
după o frumoasă combinație între Baboe, 
Marin și Smărăndescu I, ultimul înscrie 
Ia „păianjîn" golul victoriei. Arbitrul 
M. Popa a condus în general bine. In 
multe situații, însă, s-a găsit departe de 
fază.

PROGRESUL : Mîndru — Nedclcu, 
Caricaș, Soare — Pașcanu, Ioniță (din 
min. 46 Adam) — Baboe, Smărăndescu 
I, Voinea, Mafteută, Marin.

C.C.A.: Voinescu — Zavoda II, Apol- 
zan, Ivănescu — Crișan, Jenei — Ca
covcanu, Constantin, Alexandrescu, 
Raksi, Tățaru.

DAN GIRLEȘTEANU

1-1 (0-0)

Este apoi 
prin emoții 
al lui Ale- 
pe portarul 
extremis în 
se acciden-

TIRGOVIȘTE 3 (prin telefon). Cei 
14.000 de spectatori au asistat azi la 
un joc purtat în viteză, corespunzător 
din punct de vedere tehnic, în care 
fotbaliștii de la Atetalul au dominat 
mu. mult, în special în prima repriză. 
Dinamo Bacău a pus accentul mai 
mult pc apărare, contraatacînd pericu
los prin cele două extreme, Drăgoi și 
Publik. Cele două formații și-au dis
putat șansele cu ardoare, dar în limi
tele sportivității, nedînd prea mult de 
lucru arbitrului A. Bentu—București.

Partida a început cu o serie de 
atacuri ale metalurgiștilor. Astfel, în 
min. 7, Mureșan a tras afară de la 
cîțiva metri, iar cci doi mijlocași Ni- 
țescu și Petrescu l-au obligat pe 
Bucur, portarul oaspeților, să se „în
tindă" serios pentru a prinde șuturile 
lor. Totuși cei care deschid scorul 
sînt fotbaliștii din Bacău: în min.',60 
Publik execută o lovitură de colț, por
tarul Andrei (Metalul) iese defectuos 
la minge, fapt de care profită Sorin 
Avram, introducând balonul în poartă: 
0—1. Mingea este pusă Ia centru, me
ciul reîncepe și la primul atac, Mtire- 
șan egalează dintr-o pasă primită de 
la Cazacu: 1—1. In continuare, ȚJi- 
namo are o mare ocazie de gol prin 
același S. Avram, dar Andrei bl.. 
chează balonul la timp.

An 
Andrei—TOMESCU, Popescu, 
gescu—Nițescu, Petrescu—AL. LAZAR, 
MUREȘAN, Cruțiu (Cazacu), Pro- 
danciuc, Chiriță.

DINAMO: BUCUR—Gros, I. EA-
ZĂR, Cincu—RADULESCU, Vătafu— 
Drăgoi (Mihalache), S. Avram, 
GRAM, Cirîpoi, Publik.

I. TLD0R

dar Andrei blo-

jucat formațiile: METALUL:
, Geor-

• Așa arată un buletin £u 12 rezultate 
exacte la concursul nr. 36 din 3 septem
brie 1961.

Neacșu și Țircovnicu luptă pentru 
balon în timp ce Greavu este gata 

să intervină

Jiul—Știința Cluj 1-1 (1-0)
PETROȘANI 3 (prin telefon). Cei 

peste 8.000 de spectatori au avut pri
lejul să asiste la o partidă palpitantă. 
In primul minut studenții beneficiază 
de o lovitură de colț nefructificată. Jiul 
începe să combine mai bine și în min. 
7 Gabor de pe extremă, centrează lui 
Ciurdărescu, care de la 16 m șutează. 
Moguț plonjează și... mingea se află 
în plasă: 1—0 pentru Jiul.

Studenții depun eforturi vizibile. 
Ivansuc trage puternic în min. 10 dar 
Crîsnic, atent, boxcază balonul. In 
miri. 12, 17 și 20 în urina presiunii 
studenților au loc trei cornere la poar
ta Jiului. Urmează o perioadă de do
minare a Jiului.

In repriza a doua în echipa studen
ților se produce o schimbare. In locul 
lui Popescu, accidentat, intră Mun- 
teanu. In min. 47 Moguț salvează în 
corner un șut puternic al lui Manea. 
In min. 50 Martinovici depășește pe 
Cîmpeanu și cînd se afla singur în 
fața porții arbitrul de tușă Mircea; Po
pescu (București) indică fault (?!!) 
Crîsnic are prilejul să blocheze balo-

nul la picioarele lui Munteanu (min. 
53) apoi scapă balonul și plonjează 
din nou. Ivansuc trage în bară în min. 
58 iar peste două minute Moguț res
pinge un șut al lui Gabor. In min. 71 
Ivansuc execută un corner, Crîsnic 
iese prea mult din poartă și Petre 
Emil înscrie cu capul. In continuare 
Jiul domină, dar oaspeții se apără 
supranumeric. Ciurdărescu, în min. 
74, trage de aproape cu capul spre 
poartă, dar Cîmpeanu respinge de pe 
linia porții. Imediat Gane ridică balo
nul peste Crîsnic dar mingea întîl- 
nește bara transversală. Gane trage din 
nou dar Crîsnic reține. Pînă la sfîr- 
șit Jiul are o perioadă de dominare.

Arbitrul Alexandru Pîrvu (Bucu
rești) a condus următoarele formații: 
Jiul Petroșani: Crîsnic—Romoșan, Til- 
vescu, Tenu—Crăciun, Crișan—Marti
novici, Mateon, Ciurdărescu, Gabor, 
Manea. Știința Cluj: Moguț—Kro- 
meli, Mureșan, Cîmpeanu—Petre Emil, 
Popescu (47 Munteanu) — Ivansuc, 
Marcu, Gane, Suciu, H. Moldovan.

S. BALOIU și I. ZAMORA 
corespondenți

Deși Pîrcălab n-a avut decît inten
ția de a centra, la capătul splendi
dei curse pe care a făcut-o în min. 
69, iar Dungu, prins pe picior gre
șit, s-a pomenit cu mingea în plasă, 
Dinamo are suficiente argumente care 
să... scuze acest gol norocos și să 
demonstreze că victoria obținută în 
acest fel este totuși meritată. Cu un 
Frățilă mai inspirat în cele cîteva 
mari ocazii pe care acesta le-a avut 
în repriza a Il-a, dinamoviștii pu
teau tranșa meciul la un scor mai 
concludent, care ar fi oglindit, de alt
fel, jocul mai sigur, mai bun în spe
cial în partea a doua a partidei, al 
echipei învingătoare.

Repriza a Il-a a fost și partea cea 
mai frumoasă a acestei întîlniri fot
balistice, ea a avut mai mult dina
mism, mai multe surprize în desfă
șurarea jocului și în evoluția scorului, 
înainte de pauză, meciul nu „încăl
zise" tribunele, deși nu se poate spu
ne că n-au existat și în această pe
rioadă unele faze palpitante de poartă, 
la început în favoarea lui Dinamo 
(în min. 13, de pildă, Țircovnicu a 
întîrziat cu o fracțiune de secundă să 
preia centrarea lui Pîrcălab), iar mai 
tîrziu în avantajul rapidiștilor. Aceș
tia, deși au „legat" greu jocul la

înaintare, Ozon și Ionescu fiind mult 
sub forma lor obișnuită, au avut 3 
mari ocazii, pe care Dulgheru. Ozon 
și Balint n-au știut să le fructifice. 
In schimb, in min. 39 Ene II, in luptă 
directă cu Motroc, s-a dovedit mai 
abil decit acesta și a reușit să ducă 
balonul pînă în apropierea porții lui 
Dungu, înscriind plasat.

Șutul din voie al lui Varga, reți
nut de Dungu în min. 47 marchează 
începutul jocului viu, de intensă luptă 
sportivă din repriza a Il-a. Ii ur
mează, in min. 50. o splendidă ac
țiune personală a lui Greavu, care 
la'să rînd pe rînd în urmă pe Vasile 
Alexandru, Țircovnicu și Ivan și tri
mite o „minge" tocmai bună pentru 
a fi introdusă în poartă. Dar înainta
șii nu sînt la locurile lor. Nici unull 
In min. 59, cînd inițiativa o aveau 
dinamoviștii, o degajare lungă, din i 
apărare, ajunge la Dulgheru, care l 
sprintează și trece apoi balonul Iu» j 
E’lint. Șut și... 1 — 1 I Urmează cinci ■ 
minute de iureș al rapidiștilor, care-i 1 
scoate pe dinamoviști din calmul de I 
pînă atunci. Tribunele freamătă... Ra
pid nu atacă însă organizat, astfel 1 
ca Dinamo, cu un echilibru mai bun 
între compartimente, poate face fală I 
acestor momente mai mult... psiholo- I 
gice, revenind in atac. In min. 65, I 
Dungu salvează un gol sigur, trimi- ' 
țînd în corner șutul lui Frățilă. Pa
tru minute mai tîrziu însă el este 
cel puțin coautor al golului victoriei 1 
pe care îl înscrie Pîrcălab.

Finalul partidei aparține lui Di
namo, care atacă variat, muțind jo
cul cînd pe dreapta, cînd pe stingă j 
și reușind astfel să-și creeze breșe i 
în apărarea adversă. Dar, cum ain ' 
spus, la început, Frățilă n-a fost ieri 
în zi de șut...

Arbitrul Mircea Cruțescu a 
bine.

condus

DINAMO: Da teu — Popa. 
WEILER 111, IVAN — Al. 
NUNWEILER IV — PIRCALAB. 
Varga (din min. 70 Frățilă), ENE , 
II, ȚIRCOVNICU, David.

RAPID: DUNGU — GREAVU, Mo, 
troc, MACR1 — Neacșu, KOSZKA — ‘ 
Kraus, Ozon, I. Ionescu (din min. ; 
35 Balint), Georgescu, DULGHERU,

NUN-
Vasile, ’

JACK BERARIU

ȘTIINȚA TIMIȘOARA -U. T. ARAD 1-0 (0-0)

Scorul etapei:
Steagul roșu—Dinamo Pitești 4-0 (0-0)
BRAȘOV 3 (prin telefon). Echipa 

locală a reușit să se reabiliteze în fața 
publicului său după insuccesul înre
gistrat acum o săpțămînă la Ploiești, 
dispunînd la scor de dinamoviștii pi- 
teșteni. Victoria însă, n-a fost obținută 
chiar atît de ușor cum o arată scorul, 
pentru că timp de 45 de minute oaspe
ții au reușit să țină în șah atacul lo
calnicilor care nu a acționat simplu 
șt în viteză. Este' adevărat că și în a- 
ceste condiții Steagul -roșu a dominat 
clar, dar mimai pînă’ ila careul de 16 
metri, unde acțiunile ofensive au fost 
anihilate de apărarea imediată a pi- 
teștenilor și în ultimă instanță de por
tarul Varga. Menționăm că în prima 
parte a jocului Dinamo Pitești n-a dat 
dovadă de prea multă inițiativă, mul- 
țumindu-se să contraatace sporadic, 
uneori însă destul de periculos.

După pauză aspectul jocului se 
schimbă radical din două ..motive:

1. atacul Steagului roșu joacă direct 
pe poartă și cu schimburi de locuri în 
viteză:

2. apărarea oaspeților nu mai re- 
ăproape complet Iniistă și cedează

aceste condiții golurile încep să curgă, 
după ce singura mare ocazie din a- 
ceastă repriză a oaspeților este ratată 
de Halagian chiar în primul minut 
după reluare. Scorul a fost deschis în 
minutul 57 de Hașoti. După trei mi
nute, Hașoti trage din nou la poartă, 
iar mingea deviază din piciorul lui 
Barbu în plasă, consemnînd un auto
gol: 2—0. In min. 72 Seredai pri
mește o minge de la Meszaroș trimi- 
țînd-o în poartă, din apropiere: 3-*0. 
Scorul final este pecetluit în min. 81 
de Năftănăilă.

Arbitrul A. Galambos (Baia Mare) 
a condus bine.

STEAGUL ROȘU: Ghită-ZBIRCEA, 
Zaharia, Nagy-Campo (SEREDAI, din 
min. 46), Săgeți—HAȘOTI, Năftănăi
lă, FUSULAN, Meszaroș, Seredai 
(CAMPO min. 46).

DINAMO: VARGA—VALCAN, Bar
bu, Haimovici—Florescu (Gorneanu, 
din min. 59), RADU—Dima, Corneanu 
(Ghinea, min. 59), Lovin, HALAGIAN, 
Butnaru.

GH. MAZGAREANU 
și P. DUMITRESCU-coreșp.

TIMIȘOARA, 3 (prin telefon). — 
Studenții au cîștigat din nou cu ace
lași scor (1-0) cu care au învins săp- 
tămîna trecută pe Rapid. Cu toate a- 
cestea, cei peste 15.000 de spectatori 
au părăsit stadionul „23 August" ne
mulțumiți de factura jocului, care 
nu a depășit un nivel mediocru. Timi
șorenii au jucat mai slab ca duminica 
trecută, iar U.T.A., deși a făcut o pri
mă repriză bună, a păcătuit prin lipsă 
de finalitate.

In primul sfert de oră jocul s-a des
fășurat mai mult la mijlocul terenului. 
Amfaele echipe, au avut: ocazii de a 
înscrie, dar șuturile n-au mers la țintă. 
In min. 25. Selymesi a ratat o mare 
ocazie. Gazdele mai au spre sfîrșitul 
reprizei cîteva ocazii pe care însă le 
ratează. Două minute de la reluare, 
Pop este în poziție bună de șut, dar 
trimite peste poartă. In min. 53 „cade" 
singurul gol: Seres faultează pe lgna 
UT apropierea liniei de 16 m și extre
ma dreaptă a formației timișorene exe
cută frumos. Coman nu poate reține 
și Remus Lazăr, care a urmărit faza, 
înscrie din apropiere. După un gol, stu
denții desfășoară timp de 15 minute 
acțiuni bine concepute, însă... numai 
pînă în 
deapsă,

apropierea suprafeței de pe- 
Spre slîrșit,. în mțn. 85, ei re-

Petrolul Minerul 3-1 £1-1)

a

lgna, care

(Craiova J

vin în atac și ratează prin 
trecuse de trei adversari.

Arbitrul Stelian Mataiser
condus foarte bine.
Știința: CURCAN-Georgescu, ȚUR-i 

CAN, JENEI-PETESCU, Tănase-Igna, 
R. LAZAR, Manolache, Gîrleanu. Mi- 
țaru (din min. 58 Feodot).

U.T.A. : Coman-Szucs, BACUȚ II, 
Scres-Capaș, MEȚCAS-Selymesi (din 
min. 75 Țîrlea), Sasu, Pop. Florut 
Czako.

\L GROSS — coresp. rog.

în București
De data aceasta este 

program care cuprinde un 
fional. Rapid—Lokomotiv 
partidă de campionat , 
Intilnirile se vor disputa 
f,23 August”:

Echipa din Moscova va sosi 
mineafă. Lokomotiv Moscova a 
neri cu selecționata Republicii Mali, 
care a dispus cu 6—2.

vorba de un 
mepi interna- 

Moscova,
C.C.A.
pe

și • 
—Jiul, 

stadionul

miine 
jucat

di
vi
de

I. C.C.A. — Progresul (Cat. A) 2 
n. Rapid — Dinamo Buc. (Cat. A) 2

IU. Știința Tim. - U.tf.A. (Cat. A) 1
IV. Jiul - Știința Cluj (Cat. A) X
V. Metalul Tîrgoviște — Dinamo 

Bacău (Cat. A) X
VI. Steagul roșu — Dinamo Pitești 

(Cat. A) 1
VII. Petrolul — Minerul (Cat. A) 1

Vin. Chimia Făgăraș — Farul (Cat. B> 1
1X. Recolta Cărei — Mureșul Tg.

Mureș (Cat. B) 2
X. A.S. Crlșul Oradea - C.F.R. 

Timișoara (Cat. B) 2
XI. C.F.R. Pașcani - C.S.M.S. Iași

(Cat. B) 1
XII, Ceahlăul P. Neamț — Dinamo

Galați (Cat. B) 1

(prin telefon). — Pe- 
puțut desfășura jocul

La acest concurs au fost depuse apro
ximativ 371JXK) variante.

; PLOIEȘTI, 3 
trolul nu și-a 
o'sișniiit, întîmpinînd din partea ad
versarilor o apărare supra numer ică și 
un joc mult prea dur. Angrenindu-se 
în stilul dur al oaspeților, gazdele au 

•'contribuit la scăderea valorii tehnice 
a partidei. Imputăm o mare parte din 
vină și arbitrului principal Mircea Ro
taru — Iași, care nu a dat dovadă 
de autoritate, nereușind să tempereze 
zelul jucătorilor celor două formații 
(în minutul 11 — de pildă — Crcini- 
ceanu a părăsit definitiv terenul ca 
urmare a durităților).

Petrolul a luat inițiativa încă de la 
început, dezlănțuind atac după atac la 
poarta apărată pînă în min. 13 cumuli

succes de Mihalache. In acest minut 
Bontaș a depășit întreaga apărare, in
clusiv portarul, și a înscris: 1-0. A- 
saltul gazdelor a continuat pînă în 
min. 30 (în tot acest timp la poarta 
apărată de Sfetcu nu s-a tras nici 6 
sin ;iră 'data 1). Se- produce apoi o 
întorsătură, cei care au inițiativa fiind 
fotbaliștii echipei Minerul. In min. 33, 
în fața porții lui Sfetcu are loc o în
vălmășeală, iar mijlocașul Mihăilă e- 
galează : 1-1. Aceasta le dă aripi .oas
peți lor. . Tabela de marca j rămîne ”să 
neschimbată pînă în min. 58, 
Anton Munteanu înscrie plasat: 
Adversarii nu cedează ritmul și 
țează din nou epalarea. Dar fără 
ces, deoarece în min. 89, Zaharia

jorează scorul: 3-1. Victoria a fo«J 
pe deplin meritată.

Iată cele două formații al căror joc 
a fost necorespunzător, condus de bri
gada de arbitri de la lași, în frunte 
cu M. Rotaru : PETROLUL, Sfetcu — 
Pahontu, FRONEA, Pall — TABAR- 
CEA, MARIN MARCEI. — Zaharia, 
BADEA, Voinea (Bonta? din min 46), 
A. MUNTEANU. Bontaș (Drideă II 
din min. 46). MINERUL: MIHALA
CHE — STANC1U, Coman, Dan'll— 
M11IĂILA, Mihaly — Sotir, NISIPEA- 
NU, Szoko, Țurcan, Creiniceanu (Gri- 
gore din min. 11).

cînd
2-1.

• for-
suc- A. VLASCEANU și GH. ALEXAN- 
raa- DRESCU ■— coresp. lafk

O întrebare
Este pentru a nu știm cita oară 

cînd constatăm că arbitrii și echipele 
nu țin seama de orele de începere 
ale meciurilor, tnanifestind in felul 
acesta lipsă de respect față de spec
tatori. In plus aceste iniîrzieri îm
piedică și btina desfășurare a progra
mului. Ieri, de pildă, meciul Dinamo 
București—Rapid s-a terminat in semi
obscuritate deoarece jocurile prece
dente au început fiecare cu intirziere. 
Federația nu poate să impună res
pectarea orelor de începe ?
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lutat pe membrii delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Romine în 
numele oamenilor muncii din între
prinderile, cooperativele agricole de 
producție și gospodăriile de stat din 
județ

In cadrul mitingului a luat cuvîntul 
tovarășul Karofy Kiss, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
secretar al C.C. al P.M.S.U., vicepre
ședinte al Consiliului Prezidențial al 
R.P. Ungare.

in numele delegației de partid și 
guvernamentale a R.P. Romîne a luat 
cuvîntul tovarășul Alexandru Moghio- 
roș, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Romîne.

In încheierea 
desfășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, a fost intonată Internațio
nala. Particip rțîi la miting au ova
ționat îndelungat pentru delegația de 
partid și guvernamentală a R.P. Ro
mine. pentru prietenia romino-ungară, 
pentru pace și socialism.

mitingului care s-a

După pri.ma zi

Reprezentativa de natație a H. P. Polone 
conduce in intîlnirea cu înotătorii romîni

•» LA POLO, ECHIPA TARII NOASTRE A ÎNVINS CU 6—2 • 
CRISTINA BALABAN, NICOLETA GORDIN ȘI MĂRIUCA ROTARU AU 
STABILIT NOI RECORDURI REPU BLICANE • ÎNTRECERILE CON
TINUĂ AZI LA ȘTRANDUL TINERE

întrecerile primei zile a intîlnirii in
ternaționale de natație dintre reprezen
tativele masculine și feminine ale 
R.P. Romîne și R.P. Polone, desfășu
rată ieri la Ștrandul Tineretului, au 
fost dominate de înotătorii oaspeți, 
care au cucerit victoria în majoritatea 
probelor. Singurele locuri I ciștigate 
de reprezentanții țării noastre au fost 
la sărituri de Ia trambulină (Gh. Bar.u), 
400 m liber fete (Cristina Balaban) și 
la 200 m bras fete (Sanda Iordan). De 
remarcat că în cadrul întrecerilor au 
fost stabilite trei recorduri naționale:, 
unul de către înotătoarea poloneză 
Bozena Cedro și trei de către repre
zentantele noastre Cristina Balaban, 
Nicoleta Gordin și Măriuca Rotaru.

Rezultate tehnice, MASCULIN: 100 
m liber: 1. Salamon (R.P.P.) 57,05; 2. 
Biuchna (R.P.P.) 57,9; 3. Voicu (R.P.R.) 
59,2; 4. Fulop (R.P.R.) 1:00,5; 200 m 
delfin: 1. Stankiewicz (R.P.P.) 2:27,3; 2. 
Al. Popescu (R.P.R.) 2:27,6; 3. Kriese 
(R.P.P.) 2:32,3; 4. Budai (R.P.R.) 2:43,8; 
100 m bras: 1. Klopotowski (R.P.P.) 
1:13.2; 2. Schmaltzer (R.P.R.) 1:15,1; 3. 
Kielbusiewicz (R.P.P.) 1:16,1; 4. Con- 

' deescu (R.P.R.) 1:17,5; 100 m spate:
1. Dropa (R.P.P.) 1:06,8; 
(R.P.P.) 1:07,3; 3.

TULUL
(R.P.P.) 5:33,1; 4. Anca Trohani (R.P.R.) 
5:39,0; 100 m delfin: 1. Bozena Cedro 
(R.P.P.) 1:15,6 (nou record de senioare 
al R.P.P.); 2. Nicoleta Gordin (R.P.R.) 
1:17,0 (nou record republican. Vechiul 
record aparținea aceleiași înotătoare 
cu 1:18,0); 3. Măriuca Rotaru (R.P.R.) 
1:17,9 (nou record republican pentru 
junioare cat. I. Vechiul record apar
ținea aceleiași înotătoare cu 1:18,5) ; 
4. Karina Werner (R.P.P.) 1:18,3; 200 
m bras: 1. San -> iordan (R.P.R.) 
2:58,6; 2. Alice Kleminska (R. P. P.) 
3:02,4; 3. Florentina Rambosec 
3:04,5; 4. Cristina Jagodjinska 
3:07,2; 4x100 m liber: 1. R.P. 
4:39,6 ; 2. R.P. Romină 4:35,5.

*

(R.P.R.) 
(R.P.P.) 
Polonă

re
fl.

R. P. Romînă pe locul secund în clasamentul
pe națiuni al Universiadei
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șacova, creditată anul acesta doar cu 
o performanță de 54,30 m. 1. E. GOR- 
ȘACOVA (U.R.S.S.) 51,39 m; 2. M. 
Diaconescu (R.P.R.) 50,64 m; 3. A. 
Brommel (R.F.G.) 47,65 m. Cifrele,
destul de slabe pentru o întrecere de 
asemenea valoare, se datoresc nu
mai vîntului care a suflat puternic 
din față. Un amănunt de reținut: 
M. Diaconescu a avut trei aruncări 
peste 50 m iar E. Gorșacova numai 
una, cea cu care dc altfel a și cîștigat.

O desfășurare dramatică a avui și 
cursa de 800 m femei. Florica Gre- 
cescu a condus mai mult de 700 de 
ni, dar a fost întrecută în linie dreaptă 
de Antje Gleich'eldt. fiind nevoită și 
eă să se mulțumească cu locul secund. 
Rezultate tehnice: I. A. GLEICHFELDT 
(R.F.G.) Ș:07,7 — nou record mon
dial universitar; 2.
(R.P.R.) 2:08,6; 3. T.

1. I. PRESS (U.R.S.S.) 10,8 — nou 
record mondial universitar; 2. Koșe- 
leva (U.R.S.S.) 10,9; 3. Kerkova
(R.P.B.) 11,1 — nou record; decatlon: 
1. V. KUZNEȚOV (U.R.S.S.) 7918 p 
(10,9—7,29 m—13,94 m—1,83 m—
49,7_ 15,0—47,73 m—4,10 m—67,( 
—4:59,0) — nou record mondial 
versitar; 2. Kuzmanov (R.P.B.) 
p; 3. Roper (R.F.G.) 6209 o.
•. . .<> ☆

. Finala turneului ■ feminin de 
s-a desfășurat între

11. Japonia; 12. Turcia; 13. R.F.G.) 
14. Olanda; 15. Liban; 16. Iran.

Duminică, atleții noștri au avut o 
comportare foarte bună cucerind două 
medalii, de aur și două de argint; care 
ne-au adus locul II în clasamentul 
pe națiuni. Astfel, recordmana mon
dială 1OLANDA BALAȘ a dominat 
cu ușurință proba de săritură, in,.înăl
țime, ocupînd primul loc cu un rezul
tat de 1 ,85 m. — nou record mondial 
universitar. Ap urmat-o în clasament: 
2. Pușkarieva (U.R.S.S.) 1,67 m, 3.

F.
Isaeva

Grecesc.u
(R.P.B).

volei 
reprezentativele

.U.R.S.S. și R.P. Bulgaria. Reprezen- . Hopkins, ((Ățițțlia) ,1,65 ni, 4. Biedowa 
fantele țării gazdă au jucat foarte 
bine ir) primele două seturi, pe care 
de altfel le-au și cîștigat cu 15—13 
și 15—12. In continuare însă, crezînd 
că meciul , este ca. și cîștigat, ele șLau 
permis mai multe momente de rela
xare sesizate cu ușurință de voleiba
listele sovietice. Acestea au avut o 
revenire puternică și la capătul unui 
joc de mare dramatism au reușit să

FLORICA GRECESCVMARTA DIACON ESCV VAMO$

(R.P.P.) 1,65 rn, 5. Sikova (Austria) 
1,59 m„,

O comportare excepțională a avut 
reprezenianțui,, nostru 1OAN SORIN. 
Participîrid ia proba de triplusalt el 
a adus colorilor noastre o altă splen
didă victorie. Atletul rornîn s-a clasat 
pe primul loc cu un rezultat de 15,93 
m (care constituie un nou record 
republican), avînd printre învinșii săi 
și pe fostul recordman mondial Oleg 
Riahovski, clasat pe locul secund. 
Iată și seria săriturilor lui loan Sorin: 

m, 15,38 m, dep, 
15,62 ni. In urma lui s-au 
Riahovski (U.R.S.S.) 15,67 
(Japonia) 15,65 m, 4. Șimo 

15,58 m, 5. Czaplay (R.P.U.) 
6. Herman (R.F.G.) 15,14

15,88

2. W erner 
Kaminschi (R.P.R.) 

1:07,8; 4. Daroczi (R.P.R.) 1:08,5; 1500 
m liber: 1. Kedria (R.P.P.) 18:39,5; 2. 
Langer (R.P.P.) 19:00.2; 3. Mocanu
(R.P.R.) 19:34,5; 4. lonescu (R.P.R.)
19:54,1; 4x100 m mixt: 1. R.P. Polonă 
(Werner, Klopotowski, Stankiewicz, 
Salamon) 4:28,2; 2. R.P. Romînă (Ka
minschi, Schmaltzer, Budai, Voicu) 
4:40,1; sărituri de la trambulină: 1. 
Banu (R.P.R.) 137,52 p; 2. Kowalewski 
(R.P.P.) 133,20 p; 3. Budek (R.P.P.) 
130,32 p; 4. Decuseară (R.P.R.) 128,69 
p: FEMININ: 400 m liber: 1. Cristina 
Balaban (R.P.R.) 5:29,9 — nou record 
republican pentru fetițe 13—14 ani. 
Vechiul record aparținea aceleiași îno
tătoare cu 5:32,2; 2. Maria Komisarek 
(R.P.P.) 5:30,0; 3. Tereza Sikorska

La polo pe apă victoria a revenit 
prezcntativi'i R.P. Romîne cu 6—-2 (2—I 
2-2, 2-0. 0 0). După cum arată și sco
rul. formația noastră a cîștigat cu .des
tulă ușurință. De remarcat că oaspeții 
au revenit de la 0—3 la 2—3, după 
care insă poliștii romîni și-au impus 
categoric superioritatea. înscriind încă 
patru goluri, Arbitrul F. Lengcl (R.P. 
Ungară) a condus următoarele echipe : 
R.P. ROMINĂ : M. Ștefănescu Szabo, 
Firoiu. Kroner, Cliirvăsuță, G. Marines
cu, Culineac, C. Mărculescu; 
POLONA : Kaiiga, Zelman, 
Kosovski, Widawski, Jaworski, 
tonski, Bartuih, Domagata și Kedzi.

Clasament general după prima z.i 
a întrecerilor de Înot, sărituri și polo 
pe apă : R.P. Polonă—R.P. Romînă 
69—48. La băie|i 49—29, la fete 
20—19.

Intîlnirea internațională de înot, să
rituri și polo dintre selecționatele R.P. 
Romîne și R.P. Polone continuă azi la 
Ștrandul Tineretului după următorul 
program: ora 10,30: sărituri impuse 
la platformă; ora 17: sărituri libere 
la trambulină ; ora 18,30 : probele 
înot: ora 20,30: R.P. Romînă — R. 
Polonă (polo pe apă).

1. P. HL.E-
— nou re-

universitar (a trecut

R.P. 
Jera, 

I.o-

de 
de 
de 
P.

15,84 m, 
15,93 m, 
clasat : 2. 
m, 3. Ota 
(Japonia) 
15.48 ni, 
m. Alte rezultate:

1.500 m: 1. SALINGER (R.S.C.) 
3:45,7 — nou record mondial univer
sitar; 2. Vamoș (R.P.R.) 3:45,8, 3. 
Klaban (Austria) 3:46,1, 4. Karaulov 
(U.R.S.S.) 3:46,9, 5. Czock (R.F.G.) 
3:48,1, 6., Bogusewicz (R.P.P.) 3:48,5. 
Reprezentantul nostru Zoltan Vamoș, 
deși accidentat,, a ținut totuși să ia 
startul. ȚI a condus în permanență, 
fiind depășit doar pe... linia de sosire; 
5.00b m: î. PINTER (R.P.U.) 14:23,4,
2. Barabaș (R.P.R.) 14:23,8; 3. Ku-
bicki (R.F.G.) 14:23,8; 4. Konov
(U.R.S.S.) 14:23,8; 5. Yokomizo (Ja
ponia) 14:28,0; 6. Szekereș (R.P.U.) 
14:30,0. Andrei Barabaș a fost în per
manență pe primul plan al disputei, 
opțtpînd (la fotografie) un meritoriu 
Ide secund. ■ ' " 
3:10,5; 2. R.
3. Anglia 3 
3:16,7; 5. R.
record egalat. 200 m femei: 1. B. 
JANISZEWSKA (R.P.P.) 24,3; 2.
Atkinson (Anglia) 24,4; 3. Kabreniuk 
(U.R.Sj'S.) 24,6j 4. Sălacinska
(R.P.P.) 25,0. 4X100 m bărbați : 1.

2. Japonia 41.2; 3. 
Anglia 41,5; 5, R.P.

„întoarcă" rezultatul, obținînd victoria 
finală.cu 3—2 (13—15, 12—15, 15—8, 
15—11, 17—15). Iată clasamentul fi
nal al turneului: 1, U.R.S.S. 10 p 
(15—5); 2. R.P.B. 9 p (14—5); 3. 
R.P.R. 8 p (11—7) ; 4. R.P.P. 6 p 
(8—11); 5. R.P.F.L 6 p (4—12); 6. 
R.S. Cehoslovacă 5 p (3—15).

Alte rezultate: prăjină — 
BAROV (R.P.B.,) 4,52 _m 
cord mondial 
toate înălțimile clin prima încercare) ; 
2. G. Barras (Elveția) 4,52 m — 
nou record (a 
m de trei încercări) ; 
(U.R.S.S.) 4,52 m;
landa) 4,46 m; 5. Hristov (R.P.B.) 
4,40 m;, 6. Gronowski (R.P.P.) 4,40 
m; 400 tn bărbați — 1. TROUSIL 
(R.S.C.) 47,4 — nou record mondial SCRIMA — Concursul de spadă .

echipai Italia—Elveția 8—8 (70—66); 
RlF.G.—R.P.U. 9—5; Clasament fi- 

-Hăli 1. ITALIA; 2: Elveția ; 3. R.F.G.; 
4 R.P.U.

Concursul de sabie pe echipe : R.P.U. 
—U.R.S.S. 9—5; R.P.B.—Italia 9—5. 
Clasament final : 1. R.P.U. ; 2.
U.R.S.S.; 3. R.P.B.; 4. Italia. Re
prezentativa noastră a fost eliminată 
în semifinale unde a pierdut în fața 
echipei Italiei cu 5—9.

BASCHET FEMININ: R. S. 
sloVacă—R. P. Ungară 48—42 
22); " - - - 
15; 
29). 
cat : 
mon 
viță 
viei 
U.R.S.S.
R.P.P. 45—41 
Turcia 
zultate, clasamentul 
locuri are următoarea înfățișare: 
R. P. BULGARIA; 2. 
R.S. Cehoslovacă; 4.

BASCHET MASCULIN — turneul 
pentru locurile 1—8: Italia—Izrael 
76—74 ; R.P. Bulgaria—Brazilia 86— 
70; U.R.S.S.—R.P. Polonă 74—63; 
turneul pentru locurile 9 — 16: R.P.R. 
—Turcia 78—54 ( 31—29) ; Liban— 
Iran 70—65; Japonia—Olanda 74— 
54>; Cuba—R.F.G. 78—68.

Turtieul pentru locurile 1 
—Brazilia 
63—61 ; 
U.R.S.S.—Italia 83—72; turneul pen
tru locurile 9—16: Cuba—Olanda
76—65; Turcia—Japonia 66—63;
R.F.G.— Iran 82—50, R.P.R.—Liban
105—45 (49—16). Clasament general : 
1. U.R.S.S.; 2. R.P.B; 3. R.S.C.; 
4. R.P.U. ; 5. Tî.P.P. : 6. Brazilia ; 7. 
Italia ; 8. Izrael ; 9. R.P.R. ; 10. Cuba ;

avut nevoie la 4,20
3, Petrenko

4, Ankio (Fin-

universitar; 2. Penewaert (Belgia) 
47,9; 3. Grashof (R.F.G.) 48,4; 4. 
Johansen (Suedia) 48,6; 5. Gjeraiev- 
ski (R.P.P.) 48,6 in;.6. Bianchi (Italia) 
49,3; aruncarea ciocanului — 1. ZS1- 
VOTZKI (R.P.U.) 64,62 m; 2. Kon- 
drașov (U.R.S.S.) 63,38 m; 3. Lawlor 
(Irlanda) 63,33 m; lungime bărbați
— 1. I. TER OVANESIAN (U.R.S.S.) 
7,90 m — nou record mondial univer
sitar; 2. Okazaki (Japonia) 
3. Ivanov (R.P.B.) 7,58 m 
record; aruncarea greutății
1. V. LIPSNIS (U.R.S.S.)
— nou record mondial universitar;
2. Urbach (R.F.G.) 17,64 m; 3. Nagy 
(R.P.U.) 17,57 m; 80 m garduri:

7,67 m;
— nou 
bărbați: 
18,00 m

Turneul international de box la nivelul așteptărilor
Ir mare din pag. 1)

II (min. 2) recepțio-

turi sub centură, fapt care clarifica, 
desigur, victoria lui Alipiev. Totuși, 
arbitrii l-au preferat — nu știm de ce 
— pe Szymaniak. ALTE REZULTATE. 
muscă: Dorogi (Dozsa) b. p. Mester 
(Ruda); pană: Pitzker (Dinamo Berlin)

gură. In rundul 
nînd o puternică contră la față, Ma- 
țula a fost pe punctul de a cădea 
fiind numărat in picioare. Boxerul 
cehoslovac nu dezarmează și continuă b. k. o. 1 Blagoev (Spartac); mijlocie 
să-1 hărțuiască pe Gheorghiu, insistent, 
fără să poată insă să obțină avantaj. 
Lupta dintre Mihalic și Pali (Dozsa) 
nu a durat decit un minut. Dinamovis- 
tui a trimis lovituri puternice la cap, 
apoi Pall a suferit in urma unei cioc
niri o luxație la mina stingă, astfel că 
boxerul de la Dozsa abandonează. Tot 
aproape un minut a durat și meciul 
dintre „greii" V. Mariuțan și Nikolov 
(Spartac). Abia parcurseseră distanța 
de la colț spre centrul ringului, cind 
Nikolov a atacat rapid plasînd o rafală 
senrtă la față. Totul a durat însă nu
mai citeva secunde. Mariuțan a ieșit

. din clinei cu o stingă extrem de pu
ternică, tr:mi(îndu-și adversarul la po
dea: K. O.

Leszek Drogosz, (Gwardia) a ciști- 
gat partida cu Roman (Ruda) dar nu 
a boxat la adevărata sa valoare. E 
drept, loștul campion european a ur
cat treptele ringului bolnav și, în plus, 
a îhtîlnit un adversar curajos, care 
abia in ultima repriză a pierdut clar. 

t. > Drogosz ..a dovedit o mare mobilitate 
dar a boxat prea deschis,., lucru de 

, , care, fără îndoială, un adversar cu 
.. . mai multă, experiență ar fi profitat. 
,r .„Duelul", dintre Alipiev.. (Spartac) și 

Szymaniak (Gwardia) a furnizat, multe 
momente pasionante. Am reținut sti
lul mai clar și eficace al boxerului 

, bulgar. In repriza a doua, Szymaniak 
...a primit un avertisment pentru lovi-

mică: Wensierski (Dynamo Berlin) b. 
p. Schulc (Ruda); semigrea: Joselowicz 
(Gwardia) b. p. Patocka (Ruda); Witt- 
kowski (Dynamo Berlin) b. ab. 3 Nai- 
denov (Spartac); grea: BUdai (Dozsa) 
b. p. Kiepffer (Dynamo Berlin).

☆
Patru victorii și două înfringeri : 

acesta este bilanțul realizat de dina- 
moviștii noștri ih ziua a doua a între
cerilor de pe stadionul Dinamo. Vic
toriile au fost realizate ieri de Oltea
nu, Birsan, Monea și D. Gheorghiu. 
Dintre ei cea mal grea misiune a 
avut Andrei Olteanu în partida cu 
Biichner (Dynamo Berlin). Olteanu s-a 
dus tot timpul peste adversar aplicin- 
du-i puternice lovituri la față dar a- 
proape cu regularitate el a primit ri
posta decisivă a lui Biichner care exe
cuta lovituri extrem de rapide. In ge
neral meciul a fost strîns, victoria lui 
Olteanu datorîndu-se atacurilor sale 
insistente. Revelația galei a constituit-o 
însă tînărul Stan Birsu care, deși a 
avut un adversar incomod și insistent, 
(Zoufai — iluda), .a știut să se descurce 
de minune in situațiile critice și să 
ciștige. Birsu a 
pul în defensivă 
tiv în aplicarea 
incit adversarul
să se agite inutil. Victoria obținută 
de Birsu a fost cea mai frumoasă, din 
buchetul de succese realizate ieri de

stat aproape tot lim- 
dar a fost atît de ac- 
loviturilor de contre 

său rru a făcut decit

dinamoviștii noștri. După o repriză 
calmă, în care Monea a atacat fără să 
lovească prea mult, în cea de a doua, 
el plasează lovituri extrem de dure, 
pe care Manak (Ruda) le suportă 
greu. Boxerul cehoslovac schițează cî- 
teva atacuri, ineficace însă, și primeș
te un avertisment pentru lovituri cu 
capul. In primul minut al ultimei re
prize lupta ia sfirșit, c!rd Manak face 
cunoștință cu podeaua, pentru ca in 
cele din urmă să abandoneze. In sfir
șit, cea de a patra victorie a obținut-o 
D. Gheorghiu in fața lui Sipocz (Doz- 
sa). După un corp la corp, boxerul 
maghiar a recepționat un croșeu uper- 

. cutat la față și a fost trimis la podea.
Reluind lupta, el a avut de suportat 
asaltul insistent al boxerului nostru, 
care a cîștigat clar. ALTE REZULTA
TE. cocoș: Fekete (Dozsa) b. p. Țan- 
kov (Spartac); pană: Bognar (Dozsa) 
b. p. Kulesza. (Gwardia); semiușoară: 
Liwowski (Dynamo Berlin) b. p. Pe
trov (Sp.artac); ușoară: Lempio (Dyna
mo Berlin) b. p. Mițev (Spartac); se- 
mimijloeie: Huver (Ruda) b. p. Dumi
trescu: Kalman (Dozsa) b. p. Nikiaus 
(Dynamo Berlin.); mijlocie mică: Erde- 

- li (Dozsa) b. p. ■ Stănescu; Stănescu a 
primit un avertisment pentru lovituri 
cu, antebrațul dar a avut de suportat 
deseori „capul" adversarului, fără ca 
arbitrul Zramzil (R.S.C.) să ia vreo 
măsură; mijlocie: Dămpc (Gwardia) 
b. ab. 2 Ungvari (Dozsa).

T

5,

ALTE REZULTAT!

R.P.D. Coreeană—Turcia 
U.R.S.S.—R.P.R. 70—60
Pentru echipa noastră au 
Niculescu 6, C. Glieorghe 
9, Predescu 8. Kraus 

6. Marian 12, Cherciov 
2, Dumitrescu 2; R.

43—35 (25—12) ; 
(20—16) ;

5.

pe

Ceho-
(24-
103—
(34- 

i mar- 
4, Si
ft aco- 

Ivano-
B. —

10, 
1,

P.
R.P.R.— 
R.P.U.— 

68—25. In urma acestor re- 
primelor patru 

1.
U.R.S.S.; 3. 

R.P. Romînă.

—8: R.P.P.
90—55 ; R.S.C.—R.P.U.

R.P.B. — Izrael 74—62;

X 100 m: 1. R.F.G.
Cehoslovacă 3:12,9;

4,5; 4. R.P. Polonă 
Bulgaria 3:17,9 —

200 m femei: ~
(R.P.P.)

U.R.S.S. 41,1;
R.F.G. 41,3; 4....... .. .......... . ......
Bulgaria 41,6; 6. R.P. Polona; 41',’i. 
4X100 m femei: I. U.R.S.S. 46,2 — 
nou record mondial universitar; 2. 
R.P.P. 47,6; 3. R.P.B. 47,9; 4. Italia 
48,1; 5. R.F.G. 48,3; suliță bărbați:
1. KULCSAR (R.P.U.) 77,65 m; 2. 
Sidlo (R.P.P.) 77,48 m; 3. Herings 
(R.F.G.) 75,66 m: 4. Bizim (R.P.R.) 
74,92 m; 5. Salamon (R.F.G.) 72,69 
m; 6. Miki (Japonia) 70,14 m; 200 m 
bărbați: 1. MIHALFY (R.P.U.) 21,1;
2. Smouha (Anglia) 21,2; 3. Ansson
(Anglia) 21,4; 4. Barteniev (U.R.S.S.) 
21,5; 5. Hajaso (Japonia) 21,6; 6. 
Muro (Japonia) 21,7; 110 m garduri: 
1. CISTIAKOV (U.R.S.S.) 14,1 — 
nou record mondial 
Willimczik (R.F.G.) 
(R.P.P.) 14,6; 4.
14,7.

5.

universitar; 2.
14,4; 3. Krol 

Osinov (R.P.B.)

Duminică seara a 
derea festivă a celei 
a Universiadei de vară a F.I.S.U. Cu 
acest prilej au luat cuvîntul tov. Gan- 
cio Ganev, vicepreședintele comitetu
lui de organizare și Paul Schleiner, 
președintele comitetului executiv al 
F.I.S.U. După aceasta, deasupra sta
dionului „Vasil Levski" s-au înălțat 
mii de porumbei, s-a cintat imnul 
studențesc și a fost stinsă flacăra Uni
versiadei. Apoi, participanții au defi
lat, braț la braț, în fata zecilor de 
mii de spectatori. Și cu aceasta între
cerile Universiadei în care au fost 
stabilite două recorduri mondiale și nu 
mar puțin de 24 de recorduri mon
diale universitare au luat sfîr'șit. Nu 
pot încheia rîndurile de față fără să 
remarc excelenta comportare a repre
zentanților R.P. Romîne care, cuce
rind 6 medalii de aur, 6 de argint șl 
9 de bronz, s-au clasat pe, locul se
cund în clasamentid general pe na
țiuni.

avut loc închi
de a IlI-a ediții

Concursul atistic international de juniori de la Poznan;
pînd lecții I la următoarele, prqbe: X 
suliță băieți: V. Socol 64,71 _tn, 110 X 
m.g.t Ion ■-Garolea 14,5 sec., prăji- T 
nă: P. Asțafei 4.10 m, disc băipți: X 
Lucian Cotler 56,75 m, precum și X 
numeroase alte locuri fruntașe' în f 
diferitele probe ale concursului in- f 
terwrțional. X

X POZNAN, 3 (prin, teleion). — 
t Simbătă și duminică s-a desfășu-, 
X rat la Poznan concursul atletic 
T-; triunghiular la care, au participat 
X tineri sportivi, din R. S. Ceho- 
♦ slovacă, R. P. Romină și R. P. Po- 
X lonă. Cu prilejul acestor întreceri 
X reprezentanții noștri au obținut o 
T serie de rezultate remarcabile octi-

■ :• . ■ - '■ ~ ;. ..:■ . - , ■ . . ■ s ■
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