
JN NOU ȘI PREȚIOS TROFEU I
IN DRUM SPRE BUCUREȘTI
Echipa de tenis de masă a C.S.M. Cluj a cucerit j 

„Cupa campionilor europeni"

icdoara-Deva \
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ I

Jucătorii romini invingători CU S-O
Ziua de ieri a adus încă o biruință 
; mare prestigiu sportului din Re- 
iblica Populară Romînă. La Leip- 
g, formația noastră C.S.M. Cluj a 
icerit trofeul primei ediții a „Cupei 
impionilor europeni" învingind în 
lală cu categoricul scor de 5—0, 
hipa campioană a R. D. Germane, 
ikomotiv. In fața unui public mi
eros, cei trei jucători romini Radu 
egulescu, Gheorghe Cobîrzan și A- 
ilbert Rethi luptînd cu o deosebită 
doare, aruneînd în întrecere între
it lor bagaj de cunoștințe și nepre- 
pețind nici un efort, au cîștigat toa- 
meciurile fără să piardă vreun set. 

:est nou succes al tenisului de masă 
mine° a fost realizat ca urmare a 
inunatelor condiții de pregătire crea

te de partid și guvern activității spor
tive din R. P. Romînă, este o încu
nunare a seriozității cu care s-au pre
gătit cei trei jucători, sub îndrumarea 
antrenorului emerit Farkaș Paneth. 
Printr-o asemenea performanță de 
mare răsunet au înțeles jucătorii de 
tenis de masă clujeni să răspundă 
grijii părintești pe care o poartă 
partidul, mișcării noastre sportive. Un 
sincer bravo tui Radu Negulescu, 
Gheorghe Cobirzan, Adalbert Relhi și 
antrenorului lor F. Paneth pentru a- 
ceastă splendidă victorie. Sîrdem con
vinși că acest succes va constitui tm 
nou imbold pentru cucerirea de că
tre sportivii romini a noi și noi per-

(Continuare in pag. a 4-a)

R ll)L NEGI LESCU G1IEORCHE COB1RZAN ADALBERT RET11I

Mina Ilina și Ion Tiriac,
campioni republicani la tenis

Prima finală, din cele cinci, cea de 
nplu femei, desfășurată sîmbătă 
pă-ar^a-ză la Progresul, a desem- 
t-o pc Mina Ilina (Dinamo) ca 
na campioană a țării. Tînăra tenis- 
uui a învins-o la un scor categoric 
fosta deținătoare a titlului, Julieta 

miau (Progresul) cu 6—3, 6—0. 
itigătoarea a folosit servicii și lovi- 
i tari în linie, a avut regularitate 
jocul de pe fundul terenului și a 
icat o tactică adecvată: a trimis 
meroase mingi scurte pe partea 
■aptă (mai slabă) a adversarei, 
limbînd apoi brusc direcția pe 
îga-liing, profitînd de insuficienta 
bilițate a Julietei Namian.
ntr-una dintre semifinalele de sim- 

bărbați, Țiriac a trecut ușor de 
rmureanu cu 6-1, 6-1, 6-1. Deși a

pierdut un set, Ch. Vizirii a obținut 
și el o victorie facilă la Cristea (5-7, 
6-2, 6-2, 6-2).

Un spectacol foarte frumos, pasio
nant și viu disputat a oferit partida 
decisivă pentru titlul republican de 
simplu masculin. Protagoniștii între
cerii, Ion Țiriac (Dinamo) și Gh. Vi- 
ziru (C.C.A.) s-au întîlnit în ultimii 
doi ani de tot atîtea ori pentru a ho
tărî pe campion. Și atunci și acum, 
a treia oară, Țiriac și Gh. Viziru au 
luptat cu dirzenie, neprecupețind nici 
un efort, făcînd apel la întregul lor 
bagaj de cunoștințe. A învins din nou 
Ion Țiriac, prin atacuri vehemente la

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 2-a)

REZULTATELE DE IERI

amo Bacău—Progresul 0—2 (0—1) 
ierul—Știința Timiș.
.A.—Dinamo Buc.

C.C.A.—Jiul 4—0 (1—0)
Dinamo Pitești—Metalul 2—1 (1—0) 
Știința Cluj—Petrolul 1—2 (1—1)

Partida Rapid—St. roșu se va dis-1—0 (0—0) ixap.u—ou
0—1 (0—0) pută joi 14 septembrie.

inamo Bacău n-a putut întrerupe 
irul de victorii ale Progresului

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînă
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Gabriel Moiceanu și R. P. Romînă învingători in prima etapă 
a ediției jubiliare a „Turului ciclist al R.P.R.“

Startul festiv al etapei a Il-a se dă astăzi Ia ora 13,00 in Piața Universității

I A început cea de a X-a ediție, 
4 jubiliară, a „Turului ciclist al 4 
Ț R. P. Romîne" 1 Prima etapă, des-Ț 
! îășurată ieri pe circuit in Capitală,! 
f s-a încheiat cu un frumos succesT 
X repurtat de reprezentanții noștri :Ț 
▼ Gabriel Moiceanu și echipa R. P.4 
X Romîne au cucerit primele locuri. X 
4 Zecile de mii de spectatori prezenți! 
Țin tribunele stadionului „23 August" X 
4sau pe traseu au aplaudat cu căi-! 
4 dură evoluția participanților la edi-T 
Țția jubiliară a „Turului ciclist aii 
♦ R. P. Romîne". 4+ 4

O ETAPA AGITATĂ DE LA PRIMII
KILOMETRI

Este ora 15,35. Pe stadionul „23 
August" pătrunde coloana cicliștilor 
care, peste cîteva minute, va pleca să 
înfrunte cei 1.850 km ai ediției pe acest 
an a „Turului ciclist al R. P. Romîne". 
Spectatorii îi aplaudă pe reprezentan
ții Danemarcei, pe cei ai R. D. Germa
ne și R.P.F Iugoslavia, pe alergătorii 
din echipa reprezentativă a R. P. Ro
mîne, precum șî pe rutierii din echi
pele cluburilor sportive C.C.A., C.P.B., 
Dinamo, Flacăra roșie. Voința Bucu
rești și Olimpia Brașov. Cuvîntul de 
deschidere este rostit de președintele 
comisiei de organizare, tov. Mircea 
Costea — redactor șef al ziarului „Spor
tul popular". Apoi, alergătorii se pre
zintă la start.

La ora 15,55, slartcrul dă semnalul 
de plecare. Și o dată cu aceasta se dă 
și semnalul acțiunilor palpitante care 
vor puncta întreaga desfășurare a 

etapei. Pe șos. Ștefan cel Mare eva
dează Gabriel Moiceanu, Gh. Rădu

CLASAMENTUL

se îndreaptă spre punctul de in
ia km 10,2

Plulonul a depășit aeroportul Băneasa 
toarcere situat

lescu, C. Dumitrescu și C. Niculescu 
Plutonul — în permanentă agitație — 
forțează. La Arcul de Triumf grupul 
fugarilor este ajuns de Jorgensen, iar 
la Fîntîna Miorița grupul urmăritori
lor face joncțiunea cu fugarii. Cîteva 
sule de metri și la Podul Băneasa 
părăsește plutonul Ion Constantinescu, 
dar este repede ajuns de pluton. La 
trecerea 
sa o busculadă angrenează pe alergă
torii Walter Ziegler și Ivan Levacic. 
Alergătorul nostru reia imediat cursa, 
dar ciclistul iugoslav — rănit la umăr, 
în cădere — întîrzie. Conducătorul 
echipei sale sesizează situația și îi 
oprește pe trei dintre coechipierii lui 
Levacic pentru a-1 ajuta. Eforturile sînt 
însă aproape zadarnice. Pînă la sfîr- 
șitul etapei cei 4 vor pierde peste 10 
minute I Plutonul compact efectuează 
întoarcerea la km 10,2. Hansen și 
Bock din echipa Danemarcei încearcă 
și ei să se desprindă, dar alergătorii 
romini anihilează prompt acțiunea.

La trecerea prin Piața Republicii 
sparge danezul Petersen. Ca la o co
mandă trei dintre colegii săi de echi-

repede ajuns de pluton. La 
prin fața aeroportului Bănen-

Foto : B. Ciobanu

Fericit, Gabriel Moiceanu răspunde pu
blicului care-l 
sa victorie în

ciclist

aplaudă pentru frumoasa 
prima etapă a ..Turului 
al R. r. Romîne”

Foto : B. Ciobanu

ACAU 10 (prin telefon de la tri- 
ul nostru). — Prezența fruntașei 
anientului categoriei A, Progresul 
urești. a 
t printre 
litate.
i primele 
âșoară acțiuni frumos construite 
:împ, cu faze bine gîndite, și iată 
n min. 5, cînd cei 22 de jucători 

se încălziseră, Smărăndescu I 
e de la 25 de metri la poarta lui 
ur. Neatent, portarul dinamovist 
reține și Mafteuță, care urmărise 
, înscrie din apropiere : 1-0 pentru 
;resul. Acest gol „a tăiat" parcă 

elanul dînamoviștilor. Pînă în 
20 ei cedează complet inițiativa.

i după aceea o acțiune a lui Pu- 
aduce echipa sa în atac și de 
înainte gazdele asaltează poarta 

Mindru. Halfii își fac cu priso- 
i datoria alimentînd permanent 
rtarea cu mingi bune. Dar ce 
s, aceasta joacă la înitîmplare. 
leta, cu Gram greoi și neinspirat, 

inexistentă, frînînd pur șl sim- 
orice acțiune. In min. 23 și 25 

i ocazii clare de a egala sînt 
c de Gram și Publik. In acest 

>, Progresul deși în defensivă, 
ișoară un fotbal bun, jucătorii 
truind acțiuni, e drept rare, da«

suscitat un interes deo- 
iubitorii fotbalului din

minute ambele formații

foarte periculoase. Ocazii bune ra
tează Voinea în min. 31 și 45.

In repriza a doua Dinamo Bacău

1. Progresul (1)
2. Petrolul (2) 

Dinamo Buc. 
Știința Timiș.

5. St. roșu (5)
6. Minerul (10)
7. C.C.A. (12)
8. Metalul (7)
9. Jiul (6)

10. Rapid (8)
11. Știința Cluj
12. Dinamo Pitești (13)
13. Dinamo Bacău (11)
14. U.T.A. (14)

3.
4.

(3)
<4)

(9)

1
5
4
I
5
6
9
9
8
3
8

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag, a 4-a)

Campionatele republicane de handbal

Dinamo București a învins fără emoții
C. C. A 16-12 (9-5)

(Continuare în pag. a 3a)

A marcat Constantin ? Nu ! Mingea destinată atacantului 
din piciorul lui Romoșan (care nu se vede în fotografie) în 
intervenția lui Crîsnic. Fază din meciul C.C.A.—Jiul (4—0).

asupra desfășurării etapei a 4—a în pag. IlI-a)
Fota: T. Roibu.

IHll:

■

militar a deviat 
poartă cu toată 
(Citiți amănunte

Jocurile din cadrul celei de a 11-a 
etape a campionatelor republicane de 
handbal au fost dominate de întîlni- 
rile derbi dintre formațiile bucureș- 
tenc și, in special, de meciul Dinamo 
București — C.C.A. Așteptat cu un 
viu interes de amatorii de handbal din 
Capitală, prezenți în număr mare sîm- 
bătă seară la velodromul Dinamo, jo
cul dintre aceste două formații frun
tașe ale handbalului nostru nu s-a 
ridicat la un nivel superior.

Victoria echipei Dinamo București 
la scorul de 16—12 (9—5) s-a contu
rat încă din primele minute de joc. 
Acționind în stilul lor obișnuit, alter- 
nind finalizarea atacurilor (cînd prin 
șuturi de la semidistanță, cînd prin 
goluri înscrise de la semicerc) dina- 
moviștii bucure.șteni au demonstrat, în 
mod deosebit în primele 15 minute 
de joc, că alcătuiesc o formație re
dutabilă. Jucătorii de la C.C.A. au 
opus a dîrză rezistență, șolicitîndu-și

adversarii la maximum. Din păcate 
forma slabă a portarului Gcorgesui 
(care în repriza secundă și-a mai... 
..revenit") a determinat ca < 
C.C.A. să primească cîteva 
parabile și să renunțe, mai ușor 
ar fi fost de așteptat, la luptă.

Punctele au fost înscrise de 
nescu (6), Moser (4), Popescu 
Costache I, Costache II, Bădulescu 
pentru Dinamo și de Oțelea (5), Tel
man (4), Nicula, Circiu, Miiller 
pentru C.C.A. A arbitrat corect Gh. 
Lungu (Brașov).

In deschidere, Știința București a 
realizat o victorie muncită dar meri
tată în fața formației Rapid Bucu
rești. Scor: 18—16 (7—4). Meciul a 
fost frumos, dinamic, presărat cu faze 
spectaculoase. Este de evidențiat fap-

CALIN ANTONESCU

echipa 
Coluri 

■ decit

Ivă-
(3).

(Conlinuarq in pag. u 2ă)



C.F.R. Grivița Roșie a învins la limită t Foresta Fălticeni, C.S.M. Reșița și C.S.M.D. Baia 
pe Dinamo București in fruntea clasamentelor categoriei B

CF-R GRIVIȚA ROȘIE — DINAMO
BUCUREȘTI 6—3 (6—3)

C.F.R., Dăiciulescu. Diaconescu și Zlă- 
toianu de la Dinamo

Numerosul public care a asistat sîm- 
bâtă la derbiul etapei a 111-a între 
liderul clasamentului. C F.R. Grivița 
Rosie, Și echipa fruntașă Dinamo Bucu
rești a fost satisfăcut de dîrzenia dis
putei. Uneori insă jucătorii au depășit 
limitele sportivității. (Primul eliminat 
Dragomir-Dinamo, urmat de Wussec- 
C.F.R., Rusu-Dinamo și Rădulescu- 
C.F.R.). încă din primele minute fe
roviarii atacă insistent spre terenul de 
țintă dinamovist și o infracțiune co
misă de dinamoviști in apropierea li
niei de 22 aduce prin Țibuleac 3 punc
te prețioase ceferiștilor. In continuare, 
atacurile feroviare se succed, dar ele 
sint oprite in ultimă instanță. Wussec. 
înscrie apoi și scorul devine 6—0. Di- 
namoviștii 
acționează 
șese să se 
Totuși, in 
loase, de 
priză, 
ducă balonul in apropierea liniei de 22 
ceferiste, unde este placat neregula
mentar. Lovitura de pedeapsă acor
dată este transformată de Dumitru lo- 
nescu, stabilind scorul reprizei 6—3. 
Repriza secundă e mai puțin dinami
că. Am reținut jocul spectaculos al 
lui Moraru, Buda și Posmoșan de la

C.C.A, — PROGRESUL 5—0 (0—0)

greșul. Nu putem încheia totuși aceste 
rinduri fără a aminti de arbitrajul 
„improvizat" al arbitrului Șt. Constan
tinescu in lipsa arbitrului delegat.

SERIA 1 3.
4.

Ploiești — Rapid Focșani

surprinși de elanul ceferist 
timid și de puține ori reu- 
apropie de buturile adverse, 
urma unei șarje spectacu- 
altfel unica din prima re- 

reușesc prin Diaconescu să a-

Progresul a reușit din nou, in fata 
militarilor, să-și impună tactica de joc 
pe grămadă, făcind „pasivă" linia de 
3/„ punctul forte al adversarilor săi. 
Punctele victoriei echipei militare sint 
aduse in repriza a doua printr-un 
contraatac spectaculos inițiat de Cio
bănel continuat de Ionescu și realizat 
de Preda. Ținem să remarcăm ultime
le 5 minute de joc in care Progresul 
forțează egalarea ratind-o in ultimă 
instanță prin Șerbu care intirzie o 
pasă cheie. S-au evidențiat: Preda, 
Bărbălău ji Ciobănel de la C.C.A., 
Șerbu, Vicol fi R. Chiriac de la Pro

RAPID — OLIMPIA BRAȘOV 
24—0 (14—C

în această partidă ținem să remar
căm jocul eficace al liniei de treisfer- 
turi rapidiste cape în meciul cu Olim
pia s-a întrecut pe sine culcind șase 
baloane în terenul de țintă advers. 
Alte rezultate: Metalul 23 August — 
LT.B. 0—0, Știința Petroșani — 
C.S.M.S. lași C—0.

N. BARBAUȚEAN, P. GEORGESCU
— coresp.

Hn^DBHl

Dinamo a învins fără emoții C. C. A.: 16-12 (9-5)
(Urmare din pag. 1)

că formația Rapid s-a prezentat 
o echipă întinerită și schimbată

jul lui C. Că puțină (Buzău). (N. To- 
kacek—• coresp.).

Mina Il'na și Ion Tiriac

tul 
CU 
mult în bine. Tinerii jucători feroviari 
(l-am remarcat în special pe Men- 
goni) au frumoase perspective. De alt
fel trebuie să spunem că în acest 
meci ei nu au fost cu nimic mai pre
jos decît adversarii lor. Dacă porta
rul Medeșan ar fi fost mai atent, ar 
fi evitat primirea unor goluri para-

CAMPIONATUL FEMININ

RAPID BUCUREȘTI—S.S.E. PETRO. 
ȘANI 18—4 (12—I). Scor record în 
campionatul feminin. Feroviarele, în ver
vă deosebită, și-au întrecut adversarele 
(învingătoarele Științei București în eta
pa trecută) de o manieră impresionan
tă. Echipa din Petroșani nu a putut ține

campioni republicani
fil r mare din pag. 1 

fileu. Foarte bine s-a prezentat 
Viziru, a cărui lovitură dreaptă 
ternică, in cros și mingile plasate 
au indispus de nenumărate ori pe di
namovist. In ultimul set, Viziru a 
condus cu 2-0, dar impetuozitatea lui 
Țiriac și-a spus cuvintul, campionul 
republican ciștigînd 6 gheme 
rind și cu aceasta și titlul. Scor : 
6-1. 6-4, 2-6, 6-2 pentru Țiriac.

Cea de a treia finală, dc dublu fe
mei. Mina Ilina, Julieta Namian — 
Hermina Brenner, Manana Ciogolca 
nu a corespuns ca nivel tehnic și era 
să se termine cu o surpriză. Prima 
pereche a ieșit învingătoare cu 6-2, 
4-6, 6-4, dar în ultimul set, pînă la 
4-4 disputa a fost foarte echilibrată 
și numai o serie de greșeli copilărești 
ale învinselor au decis apoi rezultatul.

In schimb, un epilog neașteptat a 
avut semifinala de dublu mixt, în care 
Alina Bina și Țiriac au fost nevoiți 
să părăsească terenul învinși de cu
plul Eleonora Roșianu — C. Năstase 
(C.C.A.) : 6-1, 9-7. Tenismanii de la 
C.C.A. au acționat omogen, calm. 
Eleonora Roșianu a pasat cu loburi, 
iar Năstase a încheiat mingile cu 
smecinri și voletiri. Mina llina și Ti
riac au jucat inegal, fără convingere, 
parcă surprinși de dîrzenia celor doi 
adversari.

Toi la Progresul vor avea loc azi 
ultimele două finale. La ora 15 se 
vor intîlni la dublu bărbați, perechile 
Cristea, C. Năstase și Țiriac, Măr- 
miircanu. Analizînd desfășurarea se
mifinalei Țiriac, Mărmureanu — Gh. 
Vizirii, D. Vizirii, biroul F.R.T. a anu
lai hotărîrea privind descalificarea 
celor două cupluri și a decis omolo
garea rezultatului de pe teren în mo
mentul întreruperii (favorabil dublu
lui Țiriac-Mărmureanu), 6-0, 6-4, 2-0 
și 15-40 și deci calificarea acestuia în 
finală In continuarea finalei de dublu 
bărbați, se va juca finala de dublu 
mixt : Julieta Namian, Cristea — Ele
onora Roșianu, C. Năstase.

Prahova
0—0.

Dinamo
2—2 (2—0).

Poiana Cîmpina — Carpați
7-1 (3-1).

Flacăra Moreni — Știința 
1—1 (0-0)

Dinamo Galați — Steaua 
Bacău 3—1 (1—1)

C.S.M.S. lași — Ceahlăul P. 
5-1 (1-1).

Foresta Fălticeni — C.S.M.
2-1 (1-1).

Suceava — C.F.R. Pașcani

CLASAMENT

1. Foresta Fălticeni
2. Rapid Focșani
3. Poiana Cîmpina
4. Știința Galați
5. Prahova Ploiești
6. C.F.R. Pașcani
7. C.S.M.S. Iași
8. Dinamo Galați
9. Ceahlăul P. Neamț

10. C.S.M. Brăila
11. Dinamo Suceava
12. Flacăra Moreni
13. St. roșie Bacău
14.. Carpați Sinaia

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2 
1 
1 
1 
1
1 
1
1 
1 
0 
0 
0 
o 
o

o 
1 
1 
1
1
1 
o 
o 
o
1
1
1 
o 
o

Sinaia

Galati

roșie

Neamț

Brăila

o 
o 
o 
o 
o 
o
1
1
1
1
1
1
2
2

4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1 
t
0
0

ETAPA 
Neamț — 
Galați ■ 
Brăila ■ 
Pașcani 
Focșani 
Iași — 
cău —

VIITOARE :
Prahova Ploiești, 
Foresta 
Dinamo

Dinamo
— Carpați
Flacăra Moreni, St roșie Ba- 
Poiana Cîmpina.

Ceahlăul P. 
Știința 

Fălticeni, C.S.M. 
Suceava, C.F.R. 

Galați, Rapid 
Sinaia, C.S.M.S.

S.N.M. Constanța 
Tractorul Brașov

5. C.F.R. Roșiori
6. Chimia Făgăraș

7-9. C.S.M. Mediaș
7-9. Știința București
7-9. Dinamo Obor
10. Farul Constanța
11. Metalul București
12. Chimia Govora
13. FI. roșie București
14. C.S.M. Sibiu

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1 
1
1
1
1
I
I 
I
1 
0
0 o 
o o

1 
1 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
1

0 
0 
1
1 
I
1
1
1
1
1
2
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C.F.R.ETAPA VIITOARE:
•— C.S.M. Mediaș, Știința Buc. 
talul Buc., Chimia Făgăraș 
Govora, Farul Constanța 
Constanța, C.S. Craiova 
Sibiu, Dinamo Obor —_FI. 
Tractorul Brașov — C.S.M.

SERIA A III-A

Turda — C.S.M.Arieșul
(1-0).

Mureșul Tg. Mureș — 
știi Oradea 3—2 (2—2)

AMEFA Arad — I.R.A. 
0—0.

C.S.M. Crișana — C.F.R. Arad 
(0-0).

A.S.M.D.
Baia Mare

Corvinul
C. Turzii 1—2 (0—1).

C.F.R. Timișoara — Recolta 
1-1 (1-1).

Roș

- Chi
- S.N
- C.S 
roșie B 
Reșița.

. Cluj 1

ASA

Tg. M

Satu Mare — C.S.' 
0—2 (0-0) 
Hunedoara — Ind. Si;

CLASAMENT

C

Fază clin partida 
Brașov

Cornelia Constantinescu (Știința) reușește să tragă la poartă cu toată opoziția 
Judithei Neako (Tractorul). Știința Bucure țti-Trac torul

Foto : A. Vasiliu

SERIA A ll-A

Con-. Metalul București — S.N.M. 
^stanța 1—4 (0—1).
" FI. roșie Buc. — C.S.M. Reșița
-- (0—0).

C.F.R. Roșiori — C.S.M. Sibiu 
(1-0).

Farul Constanța — Dinamo
2—1 (2—1).

Tractorul Brașov — Știința
2—1 (0—0).

Chimia Govora — C.S. Craiova
C.S.M. Mediaș — Chimia Făgăraș 

2—1 (0—0).

1. C.S.M.D. B. M.
2 Ind. Sir. C. T.
3 Mureșul Tg. M.
4. I.R.A. Tg. Mures
5. ------- “ ‘

1—3

3—0

Obor

Buc.

0—0

CLASAMENT

+ 1. C.S.M. Reșița
2. C.S. Craiova

2 2 0 0 8:2 4
2 1 1 0 2:0 3

DEȘI N-A JUCAT,
PRIMUL LOC

altul.
(3).

Au
Tă-
(2),

bile, și rezultatul putea fi 
marcat: Fabian (6), Mirea 
năsescu (3), Stanciu (2), Jianu 
Banciu, Hărăbor pentru Știința, Con
stantinescu (10), Lungescu (2), Haus-

Aner (3), Gheorghe pentru Rapid, 
condus bine Otto Leikep (Sibiu).

ALTE REZULTATE

Seria I — Știința Galați — Rafinăria
Teleajen 16-—25 (7—12) : Tractorul
Brașov—Dinamo Bacău 22—18 (12—7): 
Seria a ll-a : Dinamo Brașov—Tehno- 
mctal Timișoara 15—18 (6—12) ; Ști
ința Petroșani—Voința Sibiu 28-—20 
(17 — 7) : Știința 'Timișoara — Știința
Craiova 19—16 (11—6): I.T.B.—Dina
mo Tg. Mureș 26—17 
un joc
mice. După 
peții au slăbit 
echipei bucureștene. Foarte bun arbitra-

interesant, cu 
o repriză 

ritmul,

(10—8). A fost 
multe faze dina- 
ecliilibrată, oas- 
cedînd categoric

©tonosport
Așa arată o variantă cu 12 rezultate 

la concursul Pronosport nr. 37 din 
10 septembrie 1961 :

I. R. D. Germană — R. P. Ungară
(camp, mondial) 2

II. Rapid București — Lokomotiv 
Moscova

III. Steagul roșu — A.E.K. 
balcanic)

IV. C.C.A. — Jiul (cat. A)
V Știința Cluj — Petrolul 

A.)
VI. Dinamo Bacău — Progresul

(cat. A.) 2
Vil. Minerul — Știința Timișoara

.(cat. A.) 1

VIII. U.T.A. — Dinamo 
(cat. A.)

IX. Dinamo Pitești 
goviște (cat. A.)

X. Farul
XL

C. T. (cat. B.)
XII.

iova (cat. B)

București
2 

Metalul Tîr-
1

Dinamo Obor (cat. B) 1 
Corvinul — Industria Sirmei

2
Ciiimia Govora — C. S. Cra-

x

C.S.M. Cluj
6. C.F.R. Timișoara
7. Arieșul Turda 

C.S.M. Crișana8.
9—10. C.F.R. Arad
9—10. Recolta Cărei

11. AMEFA Arad

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

12. A.S.A. Crișul Or. 2
13. Corvinul Hun. 2
14. A.S.M.D. Satu M. 2

2
2
2
1 
1
1
0
1 
0 
o
0 
o 
o 
o

0 
0 
o
1
1
1
2
0
1
1
1
0 
o 
o

0
0 
o 
o
o 
o
o
I
1
1
1
2
2
2

4 
r
4

î

ETAPA VIITOARE: C.S-D.
Mare — C.F.R. Timișoara, I R.A. 
Mureș — C.S.M. Crișana, Cor 
Hunedoara — Recolta Car.i, A 
Crișul Oradea — AMEFA Arad, 
Sîrmei C. Turzii — Arie-”1 T 
A.S.M.D. Satu Mare — C.S.M.
C.F.R. Arad — Mureșul Tg. Mure

C.C.A. IȘI MENȚII
LA TINERET

U.T.A. ARAD — DINAMO BUCU
REȘTI 1—0 (1—0). Fotbaliștii de la 

mult succes4 U-.T-A- ,aiJ pMinut o meritată victorie
Prin Roltil înscris in mm. 38 de Gali.

piept în nici un moment contraatacurilor 
irezistibile concretizate cu 
de M. Constantinescu (4), E. 
(8) și A. Bolan (6).

STIINTA BUCUREȘTI-TRACTORUI-il™ Dinamoviștii s-au compor-
BRAȘOV 6-6 (5-3). Joc viu disputat, î f‘"°-
cu o jevoluție de scor interesantă. Fie-1 
care echipă a avut inițiativa în cîte o-> 
repriză: Știința în prima, cînd cu o apă-"' - 
rare decisă și cu un joc mai variat în Stan,
atac și-a asigurat în permanență 
vantaj minim, iar Tractorul în a 
cînd handbalistele din Brașov au 
lat cu mai multă insistență poarta Jrinei

Arădanii au jucat foarte bine. De alt
fel, raportul de cornere este 7—2 pen-

j.tat bine în cîmp, dar atacul n-a fina- 
Țlizat.

U.T.A. : Weiohelt — Lenart, Pop, 
Szigete — Tudose, Elek — Tăucean,

DINAMO: Petrescu — Matei, 1 
fol. Badea — Stănescu, Dumitrest 
Duminică, Ștefănescu, Pintea, E 
Circi umărescu.

METALUL : Brătășanu — Pri 
Prandea, Ionescu — Nițescu, Ol 
— Boldea, Stănescu, Moisescti, 
cău, Tieber

D. ȘTEFANESCU și I. CHILIBA 
corespondr

(turneu 
anulat

1
(cat.

o
Meciul III (Steagul roșu — A.E.K.) 

a fost anulat. Toate variantele pri
mesc pronostic exact la acest meci.

I a acest concurs an fost depuse 
aproximativ 344.000 variante

un DINAMO: Niculescu — Parascliiv,
doua ^a-^iar’ Șcrban — Constantin, Nun- 
asal >wc’^er VI — J°n Ștefan» Goliac, Ef- 

» : < - timie, Nuțu, Dumitrescu.
Hector, smulgînd în final un meritat re-<» 

reținut lotuși"" 4 »
LI , »
,.Ț DINAMO BACĂU — PROGRESUL 

BUCUREȘTI 0—0, Cele două echipe 
'"au prestat un joc confuz, cu rare ac- 

^'-■țiuni pe poartă. Iar atunci cînd au 
ajuns în careul de 16 metri, atacanții 

"celor două echipe au ratat copilărește. 
"Din min. 41 Progresul a jucat în 10 
■■oameni, Baboe fiind accidentat.

DINAMO: Ghiță — Giosanu, Cîr- 
naru, Naumcef — Samson, Stoica — 
Popa, Comănescu, 
Dobraniș.

ziill.it de egalitate. Dc
că în ultimele minute bucureștencele au 
avut posibilitatea să cîștige. dar șutu
rile Aurorei Leonte au nimerit bara (1). 
De altfel, A. Leonte a ratat și un 
metri la scorul de I —1. De subliniat 
comportarea excelentă a Irinei Hector.
care a „scos“ multe mingi grele, I. 
condus cu mici scăpări Gogu Fosile
(Bacău). Ad. V.

C.S.M. SIBIU—I.T.B. 11—2 (4—I).Ț 
Victorie clară a gazdelor, care s-au do" 
vedit superioare din toate punctele de,, 
vedere, (M, Lupuțiu — coresp). ■ -

STIINTA TIMIȘOARA—PROGRESUL-.
BUCUREȘTI 7—6 (4—5). Partidă cx-" PROGRESUL: 
trcin <le strînsă în care victoria puteaGeorgescu, Maior,care

T. S.

Corobana, Drăgoi,

Niculescu — Al. 
Gheghe — Știrbei,

reveni tot alît de bine și echipei Pro; "Dinu — Baboe, Șt. Georgescu, Coteț,
greșul. Știința a înscris golul victoriei X 
în ultimul minut. (Al. Gross—coresp,-- 
regional). "

Protopopescu, Sandu.

AL. C.C. S. MUREȘUL TG. MUREȘ—C.S.S."
BANATUL TIMIȘOARA 6—3 (0—1).-- DINAMO PITEȘTI — METALUL 

"TIRGOVIȘTE 5-0 (1—0). Invingăto- 
jjrii au realizat o partidă frumoasă în- 
"cheiată cu o victorie meritată. Din

Plo-"min. 18 Metalul a jucat în zece oa- 
9 (6—4) ; Texti-" meni, în urma accidentării lui Stănes- 

14—11,-cu. Au marcat: Pîntea (min. 30, 57, 
71), Dumitrescu (min. 50) și Duminică 
(min. 72).

CAMPIONATUL MASCULIN IN 11

Chimia Făgăraș—Flamura roșie Bul- 
găruș 30—8 (18—5); Petrolul 
iești—Voința Sibiu 12 
Ia Cisnădie—Voința Sighișoara
(11—6) : C.S.M. Reșila-Victoria Jimbo- 
lia 14-10 (7—5).

MINERUL LUPENI — ȘTI 
TIMIȘOARA 2—1 (1 — 1). Jot
multe greșeli tehnice. Gazdele, ca 
dominat în continuu, au meritat 
rin.

MINERUL : Kiss — Scbac, Ma 
Zamsa — Incze. Niță — Dan I, 
rabaș, Sălăjan, Sima 11.

ȘTIINȚA : Enăchescu 
Cerveni, 
Candan, 
coșan.

Luci
Rusu — Cristea. Moln 
Ceacîr, Colibaș, Alureșat

I. C1ORTEA — con

Știința
3—2 (3—1).

Meciul C.C.A. — Jiul a lost 
nat, iar partida Rapid 
roșu se va

Cluj Petrolul P

S 
juca la 14 sepfembri 
CLASAMEN

1.
2.
3.
4.
5.

Pitești

C.C.A.
Rapid 
Dinamo
Progresul 
U.T.A.

6. Petrolul
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Dinamo Bacău 
Jiul
Minerul
Steagul roșu
Știința Timișoara
Dinamo București
Știința Cluj
Metalul

3 3
3 3
4 2
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4

2
2
2
1
2
2
I
0
1
1
0

1
1
2
1
2
3
3

ziill.it


Progresul, Petrolul și Dinamo București: 8 puncte din 4 meciuri!
Deși in 10 oameni, C. C, -A. a jucat Joc spectaculos

Intr-un meci al ocaziilor ratate

Lokomotiv Moscova și-a luat revanșa 
asupra Rapidului: 1-0 (1-0)

mai bine: 4-0
In meciul de ieri, C.C.A. a jucat 

mai bine în... 10 oameni. Forțați de 
atacurile insistente ale jucătorilor din 
Petroșani, care - după eliminarea lui 
Zavoda II în min. 43 — au văzut în 
fața lor posibilitatea de a egala sco
rul și chiar de a învinge o echipă în 
inferioritate numerică, fotbaliștii mi
litari au pus mai mult suflet în joc, 
s-au organizat bine în apărare și au 
construit contraatacuri din ce în ce 
mai periculoase. Se poate spune că 
jocul — anost, cu multe greșeli de 
ambele părți, din prima repriză — a 
ciștigat în interes o dată cu scurge
rea timpului. Dacă înainte de pauză 
am notat doar golul spectaculos înscris 
d~ Constantin după o combinație cu 
Alexandrescu (min. 12), două șuturi 
trimise în brațele portarului de Raksi 
(min. 10 și 30), precum și un șut peri
culos al lui Mateon, în cea de a doua 
parte a jocului fazele interesante au 
abundat. Astfel, în min. 47, Ciurdă
rescu aflat în fața porții goale pierde 
ocazia de a egala. Cea mai spec
taculoasă fază s-a produs în min. 62 
cînd la o centrare Ciurdărescu — după 
un salt acrobatic — a șutat din voie, 
iar Voinescu a respins în corner. A 
mai urmat un corner la poarta echi
pei C.C.A. rămas fără rezultat. In 
min. 70 Alexandrescu, bine servit de 
Cacoveanu, a introdus mingea în 
plasă : 2—0. Min. 78 : o bară a lui 
Tătaru. Min. 80 : un șut năpraznic al 
lui Crăciun lingă bară (în acest meci 
Crăciun și-a demonstrat din plin ca
litățile de șuter). Min. 85 : o com
binație subtilă între Alexandrescu și 
Bone, de la care mingea, destinată lui 
Constantin, deviază din piciorul lui 
Romoșan în poartă și tabela de mar
caj se modifică iar, indicînd 3-0 pen
tru C.C.A. In penultimul minut de 
joc Raksi îl deschide din apropiere 
pe Tătaru, care marchează plasat în 
colțul opus : 4-0.

Petrolul a plecat 
cu două puncte de la Cluj: 

21 (1-1) cu Știința
CLUJ 10 (prin teleîon). Partida 

dintre Știința Cluj și Petrolul Ploiești 
a oferit numeroșilor spectatori un joc 
plăcut. Au cîștigat fotbaliștii de la 
Petrolul, care s-au apărat foarte bine 
și au contraatacat periculos, fructifi- 
cînd două din ocaziile avute. Studen
ții, în schimb, cu excepția acțiunii din 
care au înscris singurul lor gol, au 
jucat steril, cornbiiiînd mult și fără 
rost.

Chiar în min. 6, la o acțiune pe 
extrema stingă, H. Moldovan primește 
mingea in careu și înscrie printr-un 
șut sec: 1—0. Cinci minute mai tir- 
ziu, oaspeții reușesc egalarea. Anton 
Munteanu, care —de altfel — a fă
cut o partidă foarte bună, driblează 
3 adversari și scăpat singur spre 
poarta lui Moguț, este faultat în ca
reu de Mureșan. Lovitura de 11 me
tri, perfect valabilă, acordată de ar
bitrul I. Ritter, a fost transformată 
de Dridea: 1—1. In continuare, am
bele formații ratează o serie de oca
zii bune, printre care enumerăm pe 
cele ale lui lvansuc, Mateianu și Za- 
liaria.

La reluare, în min. 48, Petrolul 
reușește să ia conducerea. După ce cu 
un minut înainte Moguț intervenise 
excepțional la un șut puternic al lui 
Zaharia, de astă dată portarul clujean 
nu a putut reține mingea trasă foarte 
tare de Drîdea și același Zaharia, 
care urmărise faza, o reia în plasă: 
2—1 pentru Petrolul. In minutele care 
au urmat, Știința a avut mai mult 
inițiativa, a dominat uneori copios, 
dar nu a mai putut marca. Jucătorii 
de la Petrolul s-au apărat foarte calm 
și în frunte cu portarul Sfetcu, care 
a făcut o partidă de zile mari, au 
reușit să păstreze acest minim avan
taj, plecînd de la Cluj cu două puncte 
extrem de prețioase. De notat că în 
minutul 72 Petru Emil a avut o bună 
ocazie, dar Sfetcu a apărat excepțio
nal.

Arbitrul I. Ritter (Timișoara) a 
condus mulțumitor.

ȘTIINȚA — MOGUȚ-Kromely, Mu
reșan, Cîmpeanu-P. Emil (Marcu), 
Georgescu-Ivansuc, Marcu (Suciu), 
Gane, MATEIANU, H. MOLDOVAN.

PETROLUL — SFETCU-Pahonțu, 
Cepolski, NEACȘU (M. MARCEL)- 
Tabarcea, M. MARCEL (D. Muntea- 
nu)-Zaharia, Badea, Dridea, A. MUN
TEANU, Bontaș.

R. CRISTIAN

(1-0) cu Jiul
C.C.A. a obținut un succes net, pe 

deplin meritat, datorită unui joc mai 
bun decît în etapa precedentă. Echipa 
Jiului a avut o comportare modestă. 
Jucătorii săi nu s-au putut descurca în 
fața porții. Atacanții, o dată ajunși 
în posesia mingii, nu știu ce să facă 
cu ea, dind posibilitate apărătorilor 
să intervină.

Zaharia Drăghici (Constanța) a ar
bitrat cu scăpări. Dacă nu-i putem 
reproșa neacordarea golului pretins 
de Jiul (min. 17) pe care nici arbitrul 
de tușă nu l-a semnalat, îi reproșăm 
în schimb faptul că a trecut cu ve
derea un fault în careu comis de Ro
moșan asupra lui Alexandrescu (min. 
25) și că a eliminat — după părerea 
noastră — cu ușurință în min. 43 pe 
Zavoda II, printr-o aplicare mecanică 
a unei decizii a colegiului central de 
arbitri. De fapt Zavoda II nu trebuia 
avertizat la primul hends, deoarece 
el a pus mina pe minge în mod in
stinctiv și acest hends nu putea fi 
considerat ca atitudine nesportivă.

C.C.A. : Voinescu-ZAVODA II (Je
nei), Apolzan (Cojocaru-din min. 46), 
Staicu—JENEI (CONSTANTIN), Bone- 
Cacoveanu, Constantin, ALEXAN
DRESCU, RAKSI, Tătaru.

JIUL : Crisnic-Romoșan, TILVESCU. 
Cazan-CRACIUN (Cosmoc din min. 
69), Crișan-Ghibea, Mateon (CRĂ

CIUN), Ciurdărescu, GABOR, MANEA.

AL. INOVAN

DINAMO PITEȘTI EA PRIMA VICTORIE: 2-1 (1-0)
CU METAEUE TlRGOVIȘTE

PITEȘTI 10 (prin telefon). La ter
minarea întîlnirii dintre Dinamo Pi
tești și Metalul Tîrgoviște, arbitrul 
Emil Martin (București), care a con
dus foarte bine, menționa : „A fost o 
partidă deosebit de grea, întrucît am
bele echipe s-au întrebuințat Ia ma
ximum pentru obținerea victoriei".

Intr-adevăr, cele două echipe au 
luptat pînă la epuizare pentru victorie, 
iar Dinamo Pitești a ciștigat la capă
tul unei dispute pasionante, care a 
adus multe emoții celor peste 12.000 
de spectatori. Descurajați oarecum de 
înfrîngerile anterioare, jucătorii echi
pei gazde încep meciul timid, dar o 
dată cu înscrierea primului gol în

Etapa viitoare 
(17 septembrie)

Dinamo București — Ștlinta Cluj (arb.: 
Ad. Macovei, I. Frăs-in, C. Gheorghită- 
Bacău ; la tineret : S. Mindreș, Al. lo- 
nescu, C. Mihăilescu-Buc.) : Jiul — Rapid 
(arb. : C. Nițescu-Sibiu. C. Geană, G. 
Pop-Brașov ; la tineret : Al. Ene, I.
Cristian, I. Grigorescu-Craiova) ; Petro
lul — U.T.A. (arb. Gh. Olteanu. R. Măr
gărit, N. Marin-Buc. ; la tineret : C. Pe- 
trea, Gh. Vasilescu. Gh. Popovici-Buc.); 
Metalul — C.C.A. (arb. : I. Dobrin. Fr. 
Barna-Petfoșani. M. Ostaficiu-Deva : la 
tineret : T. Tutoveanu, C. Popa, D. Con- 
stantinescu-Bue.) ; Dinamo Pitești — Di
namo Bacău (arb. : I. Pișcarac. T. Bur- 
tan, I. Chiritescu-Buc. ; la tineret : St. 
Stănică, St. Ene, I. Dumitrescu-Buc.) : 
Progresul — Minerul (arb. : I. Ritter. Gh. 
Osiac-Timișoara, Tr. Crueeanu-Arad ; la 
tineret : D. Ciotoiu. I. Slmion, D. Dimu- 
lescu-Buc.) ; Știința Timișoara — St. roșu 
(arb. : I. Gheorghită, Gh. Geangu. M. 
Constantin-Buc. ; la tineret : N. Macovei, 
G. Sziics, Tr. Vecan-Oradea).

Dinamo Bacău n-a putut întrerupe 
șirul de victorii ale Progresului

(Urmare din pag. 1)

apare pe teren cu Sorin Avram cen
tru și Nemeș inter dreapta. In pri
mele minute gazdele au inițiativa și 
Mihalache (de altfel prea puțin folo
sit în acest meci) face o cursă pe 
extremă, centrează la Ciripoi, care de 
la 6 metri reia prea slab dind prilej 
lui Mîndru să rețină pe linia porții. 
Și cînd băcăoanii presau insistent 
lăsînd spectatorilor speranța că vor 
egala, iată că un contraatac inițiat 
de Nedelcu face ca mingea să ajungă 
la Mafteuță. Acesta deschide lung, 
in adincime pe Oaidă și impetuosul 
extrem dreapta al Progresului încheie 
cu un șut fulgerător de la 16 metri 
o cursă de toată frumusețea. Mingea 
se odihnește din notr în plasă. 2-0 
pentru Progresul. In continuare jocu'

la Lupani
Minerul-Știința Timișoara 1-0 (0-0)
LUPENI 10 (prin telefon). — De 

obicei rezultatul arată, în general, as
pectul jocului. De data aceasta el este 
departe de a ta reda o imagine reală 
privind evoluția celor două formații. 
Dacă în prima parte a întîlnirii scorul 
alb reflectă oarecum just raportul de 
forțe, ambele echipe avînd numeroase 
ocazii de a înscrie, în partea a doua, 
gazdele, deși înscriu o singură dată prin 
Cucu (min. 64) dintr-o pasă a lui Szoke, 
au pus tot timpul în pericol poarta a- 
parată de Curcan.

Ritmul de joc impus de mineri a fă
cut ca oaspeții să se retragă mai tot 
timpul în apărare, păstrînd pe linia de 
fund cîte 5 jucători, ceea ce a ușurat 
sarcina apărării gazdelor. In min. 48 
asistăm din nou la o acțiune periculoa
să a gazdelor cînd Cucu centrează, iar 
Țurcau trimite mingea cu capul în bară.

Cei 7.000 de spectatori au aplaudat 
cu însuflețire victoria echipei lor favo
rite, care a manifestat în tot timpul jo
cului o netă superioritate. A arbitrat 
Mihai Vasiliu.

Formațiile : MINERUL : Mihalache— 
Staneiu, Conian, Dan II—Mihai, Mihăi- 
lă—Sotir (Cucu min. 46), Nisipeanu, 
Szoke, Țurcan, Gri gore.

ȘTIINȚA : Curcan—Georgescu, Jenei, 
Petescu—Țurcan, Tunase—lgna, La- 
zăr, Manolache, Gîrleanu, Feodot (min. 
75 Vîlcov).

I. CIORTEA
cores p.

min. 19 de către Dima, ei își găsesc 
cadența și reușesc să-și creeze o 
ușoară superioritate. Tîrgoviștenii nu 
scad însă ritmul, insistînd în atac 
și apărîndu-se organizat Portarul An
drei — cel inai bun de pe teren — 
intervine cu succes in multe ocazii, 
iar în min. 26, 30 și 38 lămurește 
situații deosebit de critice.

La reluare, metalurgiștii, deciși să 
egaleze, atacă chiar de la început si 
reușesc să înscrie prin Barac în min. 
48 Jocul se echilibrează și încep... 
ratările. Rezultatul pare să-i mulțu
mească pe oaspeți, care pun accentul 
mai mult pe apărare, reușind insă ș: 
unele atacuri destul de periculoase. 
In minutul 78, Ualagian face o cursă 
pe partea stîngă a terenului, șutează 
prin fața porții și Loviri atent in*ră 
cu balonul, în poartă: 2—I. In con
tinuare gazdele atacă susținut iasă 
nu reușesc să concretizeze.

DINAMO PITEȘTI : Varga-Valean, 
Barbu, Haimovici-Corneanu (f'iores- 
eu), Radu-Dima, Ghinea (Corneani:). 
Lovin, Ualagian, Bufnirii

METALUL TlRGOVIȘTE: Andrei- 
Tornescu, Popescu, Georgescu-Nițescj. 
Pctrescu-AI. Lazăr, Mureșan, Cruți u, 
Barac, Chiriță.

D. ȘTEFANESCU și I. CHILIBAR- 
coresp.

ARAD 10 (prin telefon de la tri
misul nostru). Aproape 16.000 de spec
tatori au asistat la cel mai bun joc 
din actualul sezon al echipei U.T.A., 
ferm decisă să realizeze o victorie în 
meciul cu Dinamo București. După fe
lul cum începuseră jocul, fotbaliștii

se desfășoară mai mult în terenul 
oaspeților dar dominarea dinamovistă 
se lovește de apărarea Progresului, 
care în frunte cu Mîndru și Caricaș, 
joacă fără greșeală. In ultimul minut 
de joc Nemeș trage de la 8 metri în 
bară scăpînd o bună ocazie de a re
duce din handicap. Progresul obține 
astfel la Bacău o meritată și prețioa
să victorie.

Arbitrul C. Geană (Brașov) a con
dus bine formațiile : DINAMO BACAU: 
Bucur-Gros, I. LAZAR, Cincu-RADU- 
LESCU, VATAFU-Mihalache, Sorin 
Avram (Nemeș din min. 46), Gram 
(Sorin Avram din min. 46), Ciripoi, 
PUBLIK. PROGRESUL: MINDRU-NE- 
DELCU, CARICAȘ, SOARE-ADAM, 
Pașcanu-OAIDA; Mafteuță, VOINEA, 
Smărăndescu I, Marin.

C. ALEXE

Fixat în min. 7 de joc, de extrema 
stingă Spiridonov, scorul de 1—0 nu a 
putut fi modificat în următoarele 83 
de minute și astfel Lokomotiv Mosco
va a obținut revanșa asupra Rapidului 
pentru infringe re a suferită la 19 iulie 
la Varna, in cadrul campionatului 
european feroviar, Pină cînd și-a văzut 
asigurat succesul (și acest lucru s-a 
produs o dată cu fluierul final al arbi
trului), fotbaliștii Lokomotivei au avut 
însă suficiente emoții. Ei au început 
meciul cu acțiuni mai clare, variate, 
cu dese schimbări de direcție. De alt

La un corner, Koszka a reluat puternic cu capul fi mingea la depășit pe por
tarul Poleakov. Pe linia porții însă, se află fundașul Maximov care respinge 

cu capul fi salvează un gol ca fi făcut

fel, oaspeții au practicat un fotbal 
mai stilat, mai bine organizat, au știut 
Ce vor și nu s-au încurcat in combi
nații inutile. Acțiunile lor — bine co
ordonate de excelentul inter dreapta 
Voroșilov — au fost cursive, directe pe 
poartă și încheiate cu șuturi. In min. 
7 Lokomotiv a înscris unicul gol al 
meciului. Koszka nu l-a putut opri pe 
Grecisnikov decît prin fault la circa 
25 m de poartă. A executat Voroșilov, 
al cărui șut-bombă n-a putut fi reți
nut de Dungu și Spiridonov, care 
urmărise faza, a introdus mingea in 
plasă de la cițiva metri.

Rapid, care începuse slab jocul, în 
special in atac, a reușit să preia iniția
tiva de la mijlocul reprizei și ar fi 
putut egala. In min. 30, la al treilea 
corner consecutiv la poarta lui Polea
kov, Koszka a reluat plasat cu capul, 
pe lingă portar, dar Maximov, aflat 
pe linia porții, a salvat respingînd cu 
capul. Presiunea rapidistă continuă 

pînă în min, 35, dar fără rezultat, 
înaintașii nu reușesc să mai periclite
ze poarta adversă. In schimb, Loko
motiv care preia inițiativa în ultimele 
minute, este pe punctul de a majora 
scorul prin Voroșilov. Motroc insă, 
intervine la timp. La reluare, perioa
dele de dominare alternează. La in-

arădeni lăsau impresia că într-adevăr 
își vor vedea realizat țelul propus. Ei 
au dominat cu autoritate aproape în
treaga partidă obligînd pe dinamoviști 
să facă un joc de strictă apărare 
U.T.A. a avut o înaintare în vervă, 
care prin Czako, Sasu și Pop, a „pi
sat" necontenit apărarea dinamovistă. 
Aceasta însă calmă, organizată, a re
zolvat cu succes toate situațiile. Așa 
se explică de ce U.T.A. n-a reușit să 
deschidă scorul. O a doua explicație 
are în vedere greșelile de arbitraj din 
min. 73 și min. 77 (două faulturi în 
careu comise de apărarea dinamovistă 
asupra lui Czako, nesacționate de ar
bitrul O. Comșa).

Rezultatul fina), favorabil echipei Di
namo, este tot rezultatul unui viciu de 
arbitraj, dacă socotim că golul înscris 
de David (este adevărat foarte spec
taculos, clar) a fost înregistrat în 
min. 91.

Meciul este început de U.T.A. care 
obligă apărarea dinamovistă, chiar în 
primul minut de joc, să trimită min
gea în corner. Pe rînd, Pop (min. 3, 
Czako min. 7, Selymesî min. 10 și 
Sasu min. 13) trimit cu precizie ba
loanele în spațiul porții adverse. Apă
rarea echipei Dinamo este însă atentă 
și rezolvă totul cu bine. In min. 19, 
U.T.A. are o mare ocazie de a des
chide scorul prin Czako. El expediază 
mingea prin surprindere de la 22 de 

ceput atacă Lokomotiv și Spiridonov} 
la o altă lovitură liberă a lui Voroși
lov, ratează de la cițiva metri (min. 
50). Apoi domină Răpi* și in cinci 
minute Ozon pierde două mari ocazii 
de gol (min. 58 și 62). Jocul se men
ține pasionant prin desele faze de 
poartă. La un șut al lui Neacșu, Polea
kov scapă mingea pe sub el, dar în 
corner (min. 64), iar peste 10 minute 
Todor care-l înlocuise pe Dungu la 
pauză, ii servește o minge lui... Spiri
donov care pătrunde rapid in careu șii 
trage, Todor respinge, iar Semioșin | 

trage afară de la 5—6 m ! Alte două 
ocazii sint ratate mai tirziu. Rapid 
preia din' nou inițiativa spre sfirștt» 
atacă mereu, presînd la poarta lui 
Poleakov, dar din nou Ozon pierde o 
situație clară în min. 83, iar peste 
cinci minute, portarul oaspe nu poate 
salva decit in corner un „cap" al lui 
Kraus. Astfel că cu toată presiunea 
exercitată, cu toate ocaziile avutei 
Rapid n-a putut obține nici măcar un 
meci nul, pe care l-ar fi meritat de 
altfel, după numărul situațiilor de gol 
avute. Ca joc, insă, Rapid a fost con
fuz in atac, fără finalitate. Și aceasta 
explică in mare măsură insuccesul de 
ieri.

Bun arbitrajul lui N. Mihăilescn 
(ajutat de M.- Popa și M. Crutescu).

RAPID : Dungu (Todor) — GREA- 
VU, Motroc, Macri — Neacșu, KOSZKA 
— Kraus, Ozon, Chiru, Georgescu (Ba- 
lint din min. 46, apoi Langa din min'. 
70), VACARU,

LOKOMOTIV: Poleakov — Zaițevj 
MARUSKA, MAXIMOV — Artemiev 
(Sorokin din min. 46), BELIAKOV — 
Abramov (Semioșin din min. 65), VO
ROȘILOV, SOKOLOV, Grecisnikov, 

Spiridonov
P. GAȚU

Marți la Cluj : Știința—Lokomotiv. 
Moscova.

metri ; mingea lovește bara, se plimbă 
pe linia porții, este scoasă de pe linia 
porții de portarul Uțu în ultimul mo
ment care o trimite în picioarele lui 
Sasu, iar acesta de ia 3 metri șutea- 
ză in bară.

In repriza a doua tot U.T.A. domină. 
In min. 47, Czako are din nou o mare 
ocazie: el profită de o bîlbiială a apă
rării dinamoviste și de la cițiva metri 
încearcă să introducă mingea in poar
tă, dar trimite peste bară. In min. 52 
Sasu pune la grea încercare pe Uțu 
printr-un șut bombă de la 20 metri, 
în min. 57 tot Czako expediază de la 
25 de metri un șut la păianjen res- 
pins cu greu de Uțu în corner. O ul
timă ocazie mare mai are U.T.A. în 
min. 82, cînd Czako face o cursă pe 
extremă, trimite puternic spre poartă, 
iar Sasu intră în traiectoria batonului 
schimbînd direcția mingii.

Arbitrul Octavian Comșa (Craiova) 
a condus neeorespunzător următoarele 
formații :

U.T.A.: Coman — Sziics, Băcuț II, 
Seres — Capaș, Mețcas — Selymesî, 
Tîrlea, Pop, Sasu, Czako.

DINAMO : Uțu — Popa, Nunweiller 
III, Ivan — Alexandru Vasiie (Țîrcov- 
nicu), Constantinescu — Pîrcălab, Fră- 
țilă (Varga), Ene II, Țîrcovnicu (Fră- 
țilă), David.
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Gabripl Moiceanu și R. P. Romînă învingători în prima 
etapă a ediției jubiliare a „Turului ciclist al R.P.R.“

Vineri începe Ia Be^gra.l

Ediția a XX-a a Jocurilor
Balcanice de atletism

(Urmare din pag. 1)

Și 
in- 
în-

pă rămîn să-l readucă în pluton, 
■reușesc acest lucru încă înainte de 
‘trarea în stadion. Pe str. Batiste — 
țesată de lume, ca de altfel pe majori
tatea străzilor străbătute de traseul 

■■cursei — „țîșnesc" din grupul masiv 
llon Cosma și C. Dumitrescu. Ei reu
șesc să acumuleze un avans de 2—300 
!m și să-și dispute întiietatea la pr
imul sprint. Cîștigă Ion Cosma, urmat 
de C Dumitrescu și, apoi la trecerea 
(plutonului, de S. Ariton și Ștefan Pore- 
• ceanu (in accentuată revenire de for- 
•mă)

TURUL 11. A doua treime a cursei 
'.începe cu renunțarea celor doi fugari 
fia ideea că ar putea sosi primii la sfir- 
șitul etapei. Ei sînt ajunși repede de 
[pluton Dar acesta va fi turul surpri
zelor... neplăcute pentru alergători : 
tîncepe seria panelor I Sparge mai în- 
jtii C. Melcioc. pe urmă C. Durtli- 
(trescu și G. Moiceanu. Și este cum nn 
■se poate mai rău pentru ei, fiindcă în 
țfață cîțiva cicliști au dat semnalul 
lunei noi evadări. Este vorba de C. 
(Moiceanu, A. Șelaru, C. Niculescu și 
țHarisen. Pe bd. Ilie Pintilie, cei care 
Iau soart reprind — după eforturi lău
dabile — plutonul. La Piața Victoriei 
fugarii au 500 m avans. I.a 3 min. 
după pluton trec cicliștii iugoslavi, 
'împreună cu ci se află și Gh. Văsîi. La 
Fîntina Miorița sparge din nou C. Du
mitrescu. Puțin mai în colo din echipa 
Flacărei roșii . 5...Î.. 2. —.JJ 
C. Melcioc să-l ajute. Acțiunea inițiată 
de cei 4 fugari se încheie după punctul 

l’de întoarcere, la Casa Scînteii, cînd 
tplutonvl îi „înghite". Alergătorii de 
Wa Flacăra roșie se apropie de pluton. 
(Sînt la 100 m. dar vor trebui să ruleze 
Imai bine de 10 km așa, fiindcă pluto- 
Inul în permanentă agitație nu-și per- 
jmite nici o relaxare. Sprintul de pe 
(stadion este cîștigat tot de un ciclist 
itomîn. Simion Ariton, care se situează 
(astfel pe uri loc fruntaș in ierarhia 
Jcelor mai buni sprinteri.

TURUL
jȘtefan cel Mare, C. Melcioc, C. Baciu 
și C Dumitrescu reușesc să prindă — 
ânsfîrșit — plutonul. Imediat sparge 
'Jorgensen — cel mai bun ciclist danez. 
;Și de această dată se remarcă spiritul 
'de echipă a) formației daneze: rămîn 
(trei alergători să-l ajute. In Piața 
Victoriei fuge Ampler. El reușește să 
sosească la Casa Scînteii cu un avans 
de 400 m. La Podul Băneasa este 
•juns de G. Moiceanu, Grunzig și 
Schober, iar înainte de km 10,2 plu
tonul anihilează această periculoasă 
acțiune. La Fîntina Miorița sparge Gh. 
t------------------------- -------------------------- -
i

accentuată revenire de for-

mai în colo din echipa 
rămîn C. Baciu și

III. In apropiere de șos.

UN NOU ȘI 
IN DRUM

(Urmare din pag. 1) 

frornianle de prestigiu pentru 
Lșportivă a patriei noastre pe 
internațională.

t PRIN 
fcSport-1

' JVT o rn 1

reuși să revină ia
Spre Piața Victoriei

Nicolae. El traversează 
Victoriei cu

Rădulescu (el va 
Arcul de Triumf), 
încearcă Gr.
toată Calea Victoriei cu avans și 
cedează pe str. Batiștc. Ne apropiem 
de finalul acestei atît de agitate etape. 
Se desprinde Hoffman și imediat și 
G. Moiceanu. Ei realizează un mic 
avans pe care-1 păstrează însă pînă Ia 
linia de sosire. Înainte de intrarea în

2 p; 6. Șt. Poreceanu
1 P-

1. R. P. ROMI NA 6 h. 
D. Germană 6 li. 45:59; 
h. 46:00; 4. Danemarca 

; 6.

(Danemarca)
(Ol. Brașov)

ECHIPE:
45:57; 2. R.
3. Voința 6 ... ___ , .. ________
6 h. 46:00; 5. Dinamo 6 h. 46:00;
Olimpia Brasov 6 h. 46:00 ; 7. Flacăra 
roșie 6 h. 46:00; 8. C.P.B. 6 li. 46:00;
9. C.C.A. 6 li. 46:00; 10. R.P.F. Iugo
slavia 7 h. 06:00.

A spart ciclistul danez Jorgensen. Mașina însoțitoare s a oprit, iar mecanicul 
schimbă cu iuțeală roata

stadion G. Moiceanu atacă și cîștigă 
în aplauzele zecilor de mii de specta
tori aflați pe stadionul „23 August" 
Astfel se încheie această splendidă 
etapă care a ținut atenția încordată 
de la primul și pînă la ultimul kilo
metru. Ediția jubiliară a „Turului 
ciclist al R. P. Romîne" a început sub 
cele mai bune auspicii și se anunță 
extrem de disputată. Alergătorii sînt 
puși pe fapte mari 1

CLASAMENTUL PRIMEI ETAPE ' 

INDIVIDUAL: I. GABRIEL MOI
CEANU (R.P.R.) a parcurs 93 km în 

h. 15:17 (medie orară: 41,250 km);
K. Hoffman (R. D. Germană) 2 
15:19; 3. Simion Ariton (Voința) 

li. 15:20; 4. Ion Cosma (R.P.R.);

Foto : B. Ciobanu I
Astăzi, Ia ora 13,00, se dă din Piața 

Universității startul festiv al etapei a 
Il-a. Startul tehnic se va da la ora 
13,30 din Piața Scînteii. Alergătorii 
vor sosi la Brașov în jurul orei 18.00 
pe stadionul Tineretului unde în întîm- 
pinarea cicliștilor se organizează un 
turneu de fotbal fulger dotat cu „Clipa 
ediției jubiliare a Turului ciclist al 
R. P. Romine".

Voleibaliștii noștri se
în turneul

2
2.
h.
2
5. V. Dobrescu (Voința) ; 6. K. Keller
man (R.D.G.) ; 7. C. Moiceanu (FI. 
roșie) ; 8. Aure! Șelarii (R.P.R.) ; 
H. Petersen (Danemarca) ; 10.
Poreceanu (Olimpia Brașov) — 
în același timp cu S. Ariton.

SPRINTERI: 1. S. Ariton (Voința) 
7 puncte; 2. I. Cosma (R.P.R.) 6 p; 
3—4. V. Dobrescu (Voința) și C. Du
mitrescu (FI. roșie) 3 p; 5. K. Bock

0. 
St 
toți

PRAGA 10 (prin telefon). — Unul 
din favorifii turneului interna (tonal de 
volei care se desfășoară în aceste zile 
în capitala R. S. Cehoslovace, a ieșit 
din cursa pentru locurile fruntașe. Este 
vorba de echipa noastră care, după oc 
a pierdut cu 3—1 meciul disputat vineri 
în compania Uniunii Sovietice, a fost 
învinsă și în al doilea joc. cel de sîin- 
bălă 
13). 
slab
„na

PREȚIOS TROFEU 
SPRE BUCUREȘTI
gloria
arena

I TELEFON de la redacția 
:-Echo“-Berlin.

Marele interes trezit de finala pri
mei edilii a importantei competiții de 
.tenis de masă dotată cu „Cupa cam
pionilor europeni" s-a reflectat și prin 
■numărul mare de spectatori prezenli 
'duminică dimineața în sala Institu
tului Politehnic Feroviar din Leipzig, 
■unde se intîlneau cele mai bune echi
pe masculine de club din R. D. Ger
mană și R. P. Romînă, Lokomotiv 
Leipzig și C.S.M. Cluj.

La ora începerii, cele două ecliipe 
âu apărut pe scena sălii de joc in 
următoarele formații : C.S.M. : Radu 
Negulescu, Gheorghe Cobîrzan, Adal
bert Rethi; Lokomotiv : Lemke, John, 
Viebig.
, In primul meci, Negulescu îl învin-. <1|<1 incvi, 1 11 tllVIlt-

ge rapid pe John cu 2—0 (19, 13), 
făcînd dovada frumoaselor sale posi-

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE BOX PE ECHIPE

Campionatul republican pe echipe 
fi programat în Capitală și în pro
vincie următoarele intîlniri: META
LUL BUCUREȘTI —RAPID BUCU
REȘTI 24-14, MUREȘUL TG. MU
REȘ—C.S.M. REȘIȚA 15—24, MA
RINA CONSTANTA—PROGRESUL 
BUCUREȘTI 20—20, C.S.M. GALATI 
—C.S.M. CLUJ 23—16 ȘI STEAGUL 
ROȘU BRASOV—DINAMO BUCU
REȘTI 16—22.

bilități, acționînd cu atacuri în viteză 
din ambele părți. Apoi Rethi întrece 
pe cel mai bun jucător de la Loko
motiv, Lemke, tot cu 2—0 (15, 11), 
după schimburi de mingi mult aplau
date. In cel de al treilea joc, Co- 
bîrzan trece de Viebig: 2—0 (15, 15). 

t remarcatJucătorul romîn s-a făcut 
prin ușurința cu care dirija mingile, 
prin varietatea loviturilor. ", 
mele meciuri Negulescu a cîștigat la 
Lemke cu 2—0 (10, 12), iar Cobîr- 
zan în fața lui John, la același scor: 
2—0 (19, 14).

In general, romînii au făcut o ex
celentă impresie prin rapiditatea cu 
care au jucat în ofensivă, prin dîr- 
zenia cu care au luptat.

Cu această victorie, C.S.M. Cluj 
cucerește prima ediție a „Cupei cam
pionilor europeni".

Tn ulti-

cu R. P. Ungară : 0—2 (14. 8,
Voleibaliștii noștri au jucat mai 
ca în partida anterioară : serviciul 
mers”, blocajul a fost de cele mai 

multe ori construit greșit, iar primirea 
balonului a lăsat de dorit. Dar ceea ce 
a contat ccl mai mult la această severă 
înfrîngere a fost inexistența puterii de 
luptă. In timp ce adversarii noștri luptau 
eu ardoare pentru fiecare balon, pentru 
fiecare serviciu, sportivii noștri greșeau 
elementar și erau depăși(i. Cu toate că 
în fiecare set echipa noastră a condus, 
(set 1:13—8, set 11:6—3, set 111:9—4) 
ea a fost ajunsă și întrecută. Lui Cor- 
beanu, Grigorovici și Cherebe|iu. oare 
au jucat foarte slab în partida cu 
U.R.S.S., li s-au adăugat acum Drăgan 
și 11. Nicolau.

Ceva mai bine a jucat ecliipa noastră 
în partida de duminică cu R. S. Ce
hoslovacă (B). Victoria ne-a revenit cu 
3—1 (15—6. 15—7, 10-15, 16—14).

Au jucat : Plocon, Drăgan, Miculescu, 
Bărbujă, Mușat, Corbeanu, 
sfîrșit 
Iau.

Alte 
R.S.G.

iar spre 
au mai intrat Chercbe|iu și Nieo-

rezultate : MASCULIN, seria I: 
(B) — R.P.U. 3—1 (16—14, 

11—15, 15—9,15—13), U.R.S.S.—R.S.C. 
(B) 3—1 (10—15, 15—12, 15—9,
15—12); seria a 11-a: R.S.C. (A) — 
R.P.B. 3—1 (15—8, 9-15, 15-11,

• Campionatele unionale de natație 
au continuat la Lvov. După recordul 
european stabilit zilele trecute în proba 
de 200 m spate, Leonid Barbier a 
corectat miercuri recordul unional în 
proba de 100 m spate, realizind timpul 
de. 1:02,5.

• In prima zi a campionatelor de 
natație ale R. P. Ungare, care s-au 
desfășurat ia bazinul din inșula Mar
gareta, Gyula Dobay a parcurs dis
tanța de 100 m liber în 55,7 sec, ega- 
lînri recordul țării. Proba feminină de 
100 m liber a revenit Măriei Prank 
cu timpul de 1:04,8. Alte rezultate: 
100 m fluture (femei) : Martha liger- 
vary 1:12,8; 200 m fluture (masculin): 
«atona 2:27,3.
• Intr-un meci internațional de box 

desfășurat la Zimny Stadion, echipa

A*A

MW*
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selecționată a orașului Praga a învins 
cu scorul de 14—6 echipa Londrei.

® La începutul lunii octombrie este 
programat la Budapesta un mare tur
neu internațional de șah „Memorialul 
(ieza Maroszy". La acest turneu vor 
participa și șahiștii sovietici Vasili 
Smislov, Viktor Korcinoi, Mark Tai- 
manov, David Bronstein si Vladimir 
Simaghin.

• Tînărul atlet finlandez Paul Ne- 
vala a stabilit recent un nou record al

Stadionul „Armatei populare" din 
Belgrad va găzdui la sfîrșitul acestei 
săptămîni întrecerile ediției a XX-a a 
Jocurilor Balcanice de atletism pen
tru echipele masculine și a V-a ediție 
a concursurilor feminine.

Balcaniada de atletism este fără dis
cuție una din cele mai importante com
petiții „regionale", din întreaga lume. 
Anul acesta se împlinesc 31 de ani de 
la instituirea ci. De-a lungul celor trei 
decenii de existență Balcaniadele au 
prilejuit nu numai întreceri frumoase 
și de o bună calitate, dar au însemnat 
de fiecare dată și excelente ocazii pen
tru participai iți de a se cunoaște mai 
bine, de a lega prietenii trainice.

La întrecerile care vor începe vineri 
participă echipele reprezentative ale 
R.P. Albania, R.P. Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, R.P.Romînă și Turcia. Ca 
și pînă acum va fi întocmit un clasa
ment pentru echipele masculine și se
parat altul pentru cele feminine. Siste
mul de punctaj este următorul: locul 
1—6 p. locul II—5p... locul VI—1 p. 
La ștafete punctajul este dublu. Anul 
acesta se va desfășura pentru prima 
oară cursa de 20 km marș. La această 
probă se va decerna titlul de campion
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balcanic, dar rezultatele ei nu vor fi 
luate în evidență pentru clasamentul pe 
ecliipe.

In vederea acestei mari competiții 
atleții s-au pregătit cu toata grija, iar 
în ultimele concursuri au realizat re
zultata remarcabile. Acestea ne deter
mină să așteptăm cu interes desfășu
rarea întrecerilor și cit mai multe per
formanțe de valoare. Echipele noastre 
care vor participa la Jocurile Balca
nice de la Belgrad și-au încheiat pre
gătirile și acum sint gata de călă'«v;ip. 
Atleții noștri știu că la Belgrad îi , >r 
aștepta dispute aprige, dar ei sînt opti
miști și dornici să se comporte la ade
vărata lor valoare.

IiKilnirc inlcmaționalfi de baschet

Voința (R.P.R.) și Start (R.P.P.) au terminat
Ia egalitate: 69 69

O desfășurare spectaculoasă, plină 
de neprevăzut, o evoluție a scorului 
dramatică, o vie dispută sportivă în 
care jucătorii ambelor formații au lup
tat din toate puterile pentru victorie, 
iată în cîieva cuvinte caracteristica 
întîlnirii internaționale de baschet din
tre selecționatele masculine Voința 
(R.P. Romînă) și Start (R.P. Polonă),

comportă nesatisfăcător
de la Praga
15— 5); R.P.P.—Japonia 3—2 (15—12,
16- 14, 7—15, 12—15, 15-7), R.S.G.
(A) — Japonia 3—0 (7, 0, 9), R.P.P.— 
R.P.B. 3—0 (8, 15, 14). FEMININ: 
R.P.P.—R.D.G. 3—0 (10,14,12), Ja- 
ponia —R.P.B. 3—0 (5, 7, 2), R.S.G. 
(4) - R.S.C. (B) 3-0 (5. 9. 10),
R.S.G. (A) — R.P.B. 3-1 (9-15,
15—8, 15—10, 15—6), R.S.C. (B)— 
R.D.G. 3-1 (15-5, 6-15, 15-12, 
15-12), Japonia—R.P.P, 3-0 (5.
13, 6).

desfășurată duminică dimineață pe te
renul din incinta frumosului stadion 
Voința.

Scorul a fost favorabil în majori
tatea timpului oaspeților, care au con
dus cu 19—15 (min. 11), 51—44 (min. 
27), 61—54 (min. 35), 66—61 (min. 
38). De la acest scor echipa Voința 
reduce handicapul pînă la trei puncte 
(începutul minutului 39:63—66), dar 
nu reușește să cîștige, deși oaspeții 
au jucat iu ultimele două minute cu 
trei jucători pe teren, ceilalți fiind eli
minați pentru comiterea a cite cinci 
greșeli personale. Voința a egalat, a 
condus în minutul 40 cu 69—67, dar 
un coș înscris de Rauppeot stabileau 
scorul final : Voința — Start 6t>- )
(34-37).

Cele 138 puncte au fost înscrise de ; 
Todirașcu 2, Păun 7, Vișoianu 24, 
Gruber 6, Albert 1, Haller 2, Huțu 11, 
Voroneanu 16, pentru Voința și de : 
Postoj 6, Zaworsky 15, Winnicky 10, 
Niemiec 6, Jargîello 19, Rauppeot 13, 
pentru Start.

Păcat că interesanta desfășurare a 
acestui meci a fost umbrită de arbi
trajul prestat de arbitrii Chiraleu (R.P. 
Romînă) și Miievski (R.P. Polonă).

Automobilistul sovietic Eduard Lorent 
a stabilit un nou record mondial

MOSCOVA, (Agerpres). — Renumitul 
automobilist sovietic Eduard Lorent a 
stabilit un nou record mondial la clasa 
mașinilor de 350 crfic, parcurgînd kilo
metrul lansat cu o viteză medie orară de 
246,1 km. Pe distanța de o milă, Lo
rent a realizat o viteză dc 132,6 km pe 
oră. Pilot în d după aceea un automobil 
Harkov—„6“ de 250 cmc, Eduard Lo
rent a realizat o medic orară dc 220

SILVESTER: 64,07 m
LA ARUNCAREA DISCULUI

LOS ANGELES 10 (Agerpres). — In 
cadrul unui concurs de atletism desfă
șurat în orașul Los Angeles, Jay Sil
vester a stabilit un nou record al lumii 
în proba de aruncarea discului cu o per
formantă de 64,07 m.

km și n îmbună(ă|it cu 20 km cea mai 
bună performantă mondială cunoscută 
pînă aoum la această clasă de mașini. 
Cea mai mare viteză a realizat-o însă pi
lotai Ivan Tihomirov. Conducted un au
tomobil de 1100 cmc, Tihomirov a ob
ținut pc 5 km media orară de 251 km.

Noile recorduri mondiale au fost sta
bilite pe pista amenajată pe marginea 
lacului sărat Baskunceag (Volga infe
rioară). Specialiștii consideră că aceasta 
este una dintre cele mai bune piste din 
lume pentru stabilirea de recorduri 
mondiale.

țării sale în proba de aruncarea suli
ței cu 84,23 ni. Recordul precedent era 
de 83,56 m și aparținea lui Nikinnen.

® Echipele dc handbal ale Danemar
cei, care se află în turneu în U.R.S.S. 
au evoluat la Tbilisi. In meciul mas
culin, selecționata R.S.S. Gruzine a 
învins reprezentativa daneză cu 20—13. 
în timp ce la feminin a cîștigat echipa 
oaspete cu 5—1. Meciurile desfășurate 
în Palatul Sporturilor au fost urmărite 
do peste 10.000 de spectatori

• Agenția TASS anunță că un grup 
de alpiniști din R. S. S. Gruzină au 
escaladat un virf înalt de 6.978 m, în 
masivul muntos Tian Șan (Asia Cen
trală). Sportivii sovietici au numit 
acest pisc „Jawaharlal Nehru", în cin
stea vizitei premierului indian in Uniu
nea Sovietică.

FOTBAL PE GLOB
R.P. UNGARĂ — A VI-A FINALIS

TĂ PENTRU CHILE

Meciul din cad iul grupei a IV-a euro
pene a preliminariilor campionatului 
mondial dintre selecționatele R. 1). Ger
mane și R. I*. Ungare desfășurat ieri a 
luat sfîrșit cu victoria la limită (3—2) 
a fotbaliștilor maghiari, care în felul a- 
cesta se califică pentru turneul final al 
campionatului mondial din Chile. Indi
ferent de rezultatele celorlalte două 
meciuri care au mai rămas dc disputat 
selecționata R. P. Ungare ocupă primul 
loc în această scrie.

1. R. P. Ungară 3 3 0 0 8:2 6
2 R.D.G. 3 0 l 2 3:6 l
3. Olanda 2 0 1 1 1:4 1
• Intr-un meci amical, desfășurat ieri

pc stadionul central V. I. Lenin din Mos
cova, selecționata Austriei a întrecut cu 
1—0 (1—0) reprezentativa U.R.S.S. In 
meciul disputat sîmbătă la Viena între 
selecționatele secunde ale celor două țări 
victoria a revenit gazdelor cu 2—1.

* i « j «edacpa ji administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05. Interurban 72, nr, L—S Întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str, Brezolanu 23—25.


