
>-au încheiat întrecerile

balcanice de atletism
P. Roininâ locul 
Atlețiî noștri au

I (femei) și locul 
cucerit 11 titluri

îl (bârbați) pe echipe 
de campioni balcanici

telefon de laJELGRAD 17 (prin 
iiisul nostru special), 
limbată s-au desfășurat întrecerile 
îi de a doua zile a Balcaniadei 
atletism, pe care o găzduiește ca

da R.P.F. Iugoslavia. Disputele au 
extrem de echilibrate și au per- 
stabilirea a două noi recorduri 

:anice (Ana Rotii și Dejana lor- 
a). Din cele 9 finale, 4 au revenit 
rezentanților țării gazdă, cîte două 
tilor romîni și bulgari și una ce- 

grcci. Și acum, iată pe scurt 
tarea probelor:

ANA ROTH PENTRU A 5-A 
OARA CAMPIOANA BALCANICĂ

Cu 5 aruncări peste 15 metri, fapt 
care atestă suficient valoarea ei, ANA 
ROTH și-a înscris pentru a 5-a oară 
numele în palmaresul întrecerilor bal- 
——_• bună încercare a 

— nou record bal
ei s-au clasat: 2.

VAMOS
CURSA DE

S-A PLIMBAT" IN 
L500 rrt.

recordmanul țării 
VAMOȘ s-a in- 
iar la încheierea 

tur a început să 
1 cu autoritate 

>a pirtă la capăt. La sfîrșitui 
tei in care de altfel el nu a tost 
i solicitat, cronometrele au indicat 
timp destul de bun: 3:46,5 O 

•ută interesantă s-a dat pentru 
1 doi. De la intrarea în linia 
ptă. Barabaș și Ingolici au aler- 
cot la cot, dar pe linia de so- 
alergătorul iugoslav obține de-

i cu un piept întins mai devreme 
tru cei doi atleți cronometrele s-au 
t la: Ingolici (R.P.F.I ) 3:47,2, iar 
ibaș (RP.R.) 3:47,4. ‘
au sosit: 4 Dalkilic

,6; 5. Adam (R.P.F.I.) 
iov (R.P.B.) 3:51,5.
:a de a doua probă 
iterelor. cursa de 200
nou dominată de atletele iugo- 

e. De data aceasta a cîștigat 
>A SIMIC1 cu 24,8 sec, înaintea
ii Sicovec cu 25.0 sec. Ca și în 
a

lupă 600 metri, 
sire, ZOLTAN ’ 
at la conducere, 
ii <lc/al doilea 1 
•lerc'?o, dominînd

In urma 
(Turcia) 

3:51,0; 6.

rezervată 
m, a fost

alergătoarele ro-de 100 m,
s-au comportat slab. Iată cum 

în
3. I Petrescu (R.P.R ) 25,5; 

Seva (R.P.B.) 25,8; 5. A. Beștian 
’.R.) 26,2; 6. Giuprilova (R.P.B.)

1 continuare clasamentul

ca nice. Cea mai 
măsurat 15,52 m 
canic. în urma 
Hristova (R.P.B.) 15,1,0 m; 3. Cior- 
bova (R.P.B ) 14,54 m: 4. A. Gurău 
(R.P.R.) 14,12 m; 5. Bilici (R.P.F.I.) 
13,78 m; * " ' ‘ ------- -  ‘
13,24 m.

O victorie fără emoții 
și atletul grec PAPAVAS1LIU la 3.000 
m obstacole. El a atacat decisiv după 
2.000 m, luînd un avantaj pe care 
nu l-a cedat pînă la sosire, unde a 
fost înregistrat în' 8:49,8. L-au urmat 
în ordine: 2 Span (R.P.p.L) 8:51,2; 
3. Hafner (R.P.F.I.) 8:53,2; ' 
(RP.B.) 8:56,4; 5. Onel
8:57,2; 6. Aioanei (R.P.R.) 8:59.4: 
Florea (R.P.R.) 9:01,0.

O MARE DEZILUZIE — 
ALEXANDRU BIZIM

Concurind cu mult sub așteptări, 
sulițașii noștri, dar în special record
manul țării Al. Bizim, au. fost de 
nerecunoscut, ocupînd locuri destul de 
modeste. Pe primul loc s-a clasat 
MILETICI (R.P.F.I.) cu 72,76 m, ur
mat de: 2. Dicev (R.P.B.) 70,80 ni; 
3. Popescu (R.P.R.) 70,68 m: 4.
Pavlov (R.P.B.) 68,23 m; 5. Bizim 
(R.P.R.) 67,64 m; 6. Pierrakos (Gre
cia ) 67,52 m

Probele de săritură in lungime au 
revenit reprezentanților R.P. Bulga
ria. în întrecerea masculină, extrem 
de disputată, primul loc a revenit lui 
IVANOV cu o performanță de 7,53 m. 
realizată in ultima încercare. Pe locu
rile următoare s-au clasat: 2. Ledîci 
(R.P.F.I.) 7,49 m; 3. Manglaras
(Grecia) 7,45 m; 4. Țonev (R.P.B.)

ROMEO VILARA
(Continuare in pag. a 4-a)

6. Perovici

a cucerit

4. Peev 
(Turcia) - . 7
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„Turul ciclist al R. P. Române**

Aurel Șelaru a adus echipei noastre 
reprezentative încă 4 min. 50 sec. avans!
• K Ampler a cîștiqat etapa Timișoara Oradea © O evadare excepțională încununată de suc

ces : A. Șelaru în lupta cu plutonul a sosit cu avans la Cluj® Azi etapa contra cronometru: 
Cluj-Dej (50 km)

CLUJ 17 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Timișoara. Sîmbătă ora 13. 
Start I Ovaționați de entuziaștii spec
tatori, alergătorii pornesc spre Ora
dea, capătul celei de a 6-a etape. De-a 
lungul a 176 km ei au avut de luptat 
cu un adversar neprevăzut: puterni
cul vint din față, care le-a frînat în 
bună măsură elanul. Aceasta e o ex
plicație obiectivă a faptului că nu 
s-au întreprins acțiuni spectaculoase, 
înainte de start o surpriză neplăcută: 
arbitrii ne comunică abandonul lui 
Zanoni, al treilea clasat după cinci 
etape. Motivul : criză de ficat.

Și Levacic a avut în această etapă 
un moment de slăbiciune. Spre Arad, 
pe o porțiune unde drumul era in lu
cru, a căzut din nou la fel ca în etapa 
I. încurajat de caravană, el a reve
nit insă in pluton.

Sprint la Arad. Pe străzile orașu
lui, Șelaru forțează, se desprinde de 
pluton, ia un avans de 2—300 m și 
ciștigă sprintul, urmat de Ritter, C-tin

Dumitrescu și Vasîle Dobrescu. îna
inte de Chișineu-Criș, caravana stră
bate o porțiune de 1,5 km de traseu 
în lucru. Sparge Petersen și cu el ră- 
min încă trei danezi. La intrarea in 
comună o barieră oprește plutonul 

secunde, suficient pentru ca și

u lost desemnați campionii republicani dc călărie 
la dresai și obstacole anul 1061

ceastă săritură peste rivieră Vasile Pinciu va cuceri un nou titlu de 
campion republican la obstacole categoria grea

Foto: T. Chioreanu

bătM, finalele campionatelor repu- 
e de călărie la dresaj și obsta- 
au continuat cu proba de dresaj 
oria semigrea. Câștigătorul . ei, 
rul sportului Nicolae Mihaleea cu 

Bolero a obținut o victorie pe 
meritată. Ea constituie răsplata 

i depuse în timpul anului de va- 
I călăreț militar.
ba de obstacole rezervată fetelor 
cjuit un spectacol hipic mult gus- 
r public. Animatoarele probei au 
tot timpul Elena loncscu, Erika 
și Emilia Podani. Pentru desem- 
campioanei din acest an a fost 
de un baraj, deoarece toate trei 

ia9erM ambele manșe fără nici 
alizare. Mai experimentata șl mai 
ă pe elementele dc tactică. Elena 
u cu calul Sadea a reușit să le 
ă „la timp* pe adversarele ci 
cîștige astfel titlul de campioa- 

nbliniem 
ă j.rohă 
stă dc
i real 1 
pat «c 
f*ste o 
mpul relativ scurt de cînd prac- 
rest sport
obstacole juniori, tlnărul Dumi

riră cu calul Arcaș s-a dovedit
ii bun. el obtinînî titlul dc cam- 
republican pe anul 1961.

Pe măsură ce tie apropiam de sfîrși
tui întrecerilor, din program făcînd 
parte acum probele grele, lupta deve
nea tot mai îndîrjiti. Cu toții aștep
tam nerăbdători disputele din cadrul ce
lor mai spectaculoase probe : obstacole 
categoria semigrea și grea și ștafetă.

Așteptările nu nc-au fost în 
Gheorghe Langa pe Rubin și 
Pinciu pe Bîrsan. 
tru Hering pe Retezat, au 
un nivel superor. Și e-ta'.e că a<n fi 
asistat și la un baraj dac.î Vasile 
Pinciu nu ar fi fost peiializtt <u încă 
3 puncte pentru o nesupunere a calului. 
De această dată el a trebuit să se mul
țumească -H un L>e <!<>• după Cbrot- 
ghe Langa, cîștigătorul probei. Dar 
asta numai pînă duminică dimineață. 
După desfăștra ea probei dc dresaj 
categoria grea în care Nicolae Miltal- 
cea s-a dovedit imbatabil cu caii Bo
lero și Corvin, el ocupînd primele două 
locuri în clasament, a început una din 
cele mai frumoase probe : ștafeta. Di- 
namoviștii, pretendenți 
lu, au privit cu 
ceastă probă (și 
tuind o echipă 
buni călăreți și 
Constantin Vlad, 
xandru Long» 
și Agata. Rezultatul de 4 p. în două 
manșe cu care au cucerit titlul de e- 
cltipă campioană este meritoriu și el 
confirmă din nou că la ștafetă călăre
ții dinamoviști sînt cei mai de temut 
adversari.

Puțini 
facă față dificilului traseu 
dc categoria grea. Căderea

OCTAVIAN

zadar.
Vasîle 

secondați dc Dumi- 
cvoluat la 
că 

dacă

AUREL ȘELARU

secunde plutonul. Astfel, cicliștii din 
R.D.G. cuceresc prima lor victorie de 
etapă în această competiție.

Clasament : 1. K. Ampler (R.D.G.> 
5 h 01:21; 2. Ion Cosma "R.P.R.) 5 h 
61:38; 3. Ș. Ariton (Voința). 4. Jor
gensen (Danemarca), 5. C-tin Dumi
trescu (FI. Roșie), 6. Vasile Dobrescu 
(Voința), 7. K. Hofmann (R.D.G.), 8. 
K. Kellermann (R.D.G.), 9. Gh. Nea- 
goe (C.C.A.), 10. Gh. Rădulescu
(R.P.R.) toți in același timp cu Cosma. 
După 6 etape, in clasamentul general 
individual continuă să conducă Ga
briel Moiceanu cu 21 h 45:01 urmat 
de Gh. Rădulescu (R.P.R.) 21 h 46:00, 
Hofmann (R.D.G.) 21 h 46:30, I. Cosma 
(R.P.R.) 21 h 46:37. C-tin Moiceanu 
(FI. Roșie) 21 h 47:01, iar in cel pe 
echipe: R. P. Romînă cu 65 h 21:08 ur
mată de R. D. Germană 65 h 24:58, 
Dinamo 65 h 30:51 etc.

O nouă victorie de prestigiu s-a 
scris în toi mai bogatul palmares 
ciclismului romînesc : Aurel Șelaru. 
trecînd toate așteptările, a 
aproape 5 minute avans la 
etapei a 7-a (Oradea—Cluj, 
și a asigurat echipei
labilă diferență fată de 
majic a R.D.G. Anonim 
ret Șelaru și-a rezervat 
a contribui la succesul 
reprezentative, pentru 
avans în disputa cu 
dc peste hotare. Și 
acest lucim, 
etapă l-a „săltat 
meniul general 
pe poziția a

Cum s-au petrecut lucrurile ? Plecați 
din Oradea la ora prînzului, cicliștii au 
intrat direct într-o... baie de aburi. Ca
nicula — un adevărat record dc tem
peratură ridicată în aceste zile — i-a fă
cut să transpire chiar 
lometri. Deci, în afara 
nou adversar: căldura.
torii dc prin aceste părți, 
nu-i întîmpină cu tradiționalele căldări 
cu apă, căldura e mai greu 
tat. Urcușul Pietrii Craiului

în- 
at 

în-
cusosit

sfirșitul 
I >0 kmț 
o eon lor-noastre

redutabila f or
pin S acum.

forfele
echipei

a-i aduce 
valoroașele 
a reușit 

din

comportarea excelentă in 
a elevei Emilia Podara 

13 ani care s-a confirmat 
talent în celiitațic. Locul 
ca în proba rezervată fe- 

frumoasă performantă pen-

serioși la tit- 
toată seriozitatea a- 
binc au făcut), alcă- 

pu te mică cu cei mai 
cai : Vasile Pinciu, 
Oscar Rccer și Ale- 

pe Clasic. Horn, Nela

au fost cei care au putut să 
al probei 
și ușoara
GINGU

(Continuare in pag. a 2-a)

Ieri în categoria A la fotbal
REZULTATELE ETAPEI:

Dinamo București—Știința Cluj 2-2 
(0-0).

Progresul București — Minerul Lu
peni 6-0 (2-0).

Știința Timișoara
Brașov 1-2 (0-0).

Dinamo Pitești — Dinamo Bacău 
0-1 (0-1).

Jiul Petroșani — Rapid București
3-1 (2-0).

Metalul
Petrolul

(1-1).

Steagul roșu

4. Steagul roșu 5 3 1 1 12: 8 7
5. Știința Tim. 5 2 1 2 3: 3 5
6. Jiul 5 2 1 2 6: 9 5
7. C.C.A. 5 1 2 2 10:11 4
8. Metalul 5 1 2 2 7:11 4
9. Dinamo Bacău 5 1 2 9 2: 4 1

10. Minerul 5 2 0 3 4:12 4
11. Rapid 5 1 1 3 7: 8 3
12. Știința Cluj 5 0 3 2 7:10 3
13. Dinamo Pitești 5 1 0 4 5:12 2
14. U.T.A 5 0 0 5 2: 9 0

Tirgoviște—C.C.A. 2-2 (2-1)
Ploiești — U.T. Arad 3-1

CLASAMENT

I. Progresul
2 Petrolul
3. Dinamo Buc.

5 5 0
5 5 0
5 4 1

0
0
0

17: 1
18: 6
10: 6

10
10
9

ETAPA VIITOARE:
iești — Progresul București.
Cluj — Știința Timișoara, Rapid Bucu
rești — Metalul Tirgoviște, Steagul 
roșu Brașov — Dinamo București. Mi
nerul Lupeni—Jiul Petroșani, C.C.A.— 
Dinamo Pitești, U.T. Arad — Dinamo 
Bacău.

Petrolul Plo-
Șliința

danezii să revină în mijlocul grupului 
compact. O mică busculadă și Nicolae 
Matei, care s-a lovit în cădere, aban
donează. Situație precară pentru Di
namo, rămas doar in 3 oameni.

Ne apropiem de Oradea. încep fră- 
mîntările. Sprintează Gh. Radulescu. 
Se desprinde. Vine și Miteff, apoi și 
Ritter. Cei trei iau un avans de 50—60 
m, dar Gabriel Moiceanu, care iși 
vede periclitat „tricoul galben", trage 
din toate puterile plutonul și anihi
lează încercarea. Se avîntă Șelaru și 
Schober, dar Cosma și Dumitrescu vin 
din urmă talonați de pluton. Nimic nu 
reușește. Doar Ampler are succes. I’e 
străzile orașului Oradea el atacă sec 
și cucerește cu fiecare sută de metri 
avans, devansind pînă la sosire cu 17

Ati- 
pent na 

noastre 
minute 
echipe

cu brio 
Cojnporiarca <lin această 

“ 13 Kx^iri în clasa-
:l individual' aducîndu-l 
7-a.

din primit ki- 
urcușurilor, un 

Și cum lecui- 
neobișnuiți.

de supor- 
d est ram*

H. NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

acest
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Turul ciclist continuă să se desfă
șoare în atenția generală a zecilor 
de mii de iubitori ai sportului Ca
ravana multicoloră e întîmpinată 
pretutindeni cu entuziasm.

Pârtiei panții la ediția din
an vor păstra o amintire frumoasă 
Timișoarei care, după o primire caldă, 
sărbătorească, și-a luat la revedere 
într-o atmosferă la fel de frumoasă. 
Pavoazat cu drapele tricolore și ro
șii, cu steagurile țărilor participan
te la această ediție, locul de start 
a adunat sîmbătă o mulțime dc 
iubitori ai sportului. Comisia loca
lă de organizare a primirii carava
nei a rezervat participanților la în
trecere minunate surprize. In came
rele de la hotel cutii cu bomboane 
de ciocolată și vederi din Timișoa
ra, care au luat îndată drumul că
tre cei de acasă (precizăm, numai., 
vederile) start, albume cu fo
tografii din etape au fost împărțite 
delegaților de sportivi. Pe șosea, la 
ieșirea din regiune, s-a scris în ro- 
mînește și în limbile țărilor invi
tate .J^i revedere, dragi sportivi ! 
Succes !”

Așa cum prevăzusem. Oradea 
fost și în acest an la înălțime
la intrarea în oraș s-a simtif aceas
ta. Un public mwm rui întregul

priml-traseu din oraș, Imcoazarea, 
rea excepțională făcută cicliștilor

— Unde i Zanoni ?
— Unde-i Zanoni ?
Orădenii se interesau de alergă- 

plecat dintre ei Păcat că, bot- 
Zanoni n-a putut lua 
știe ? Poate ar fi reușit, 
și-o dorea, 
de sosire.

a
De

torul
nav. 
Cine 
cum 
linia

lată-ne la Cluj. Aceeași primire en
tuziastă. aceeași mărturie a dragos
tei crescinde pentru sport. In anii 
noștri luminoși, datorită grijii parti
dului nostru drag, 
voltă 
vede 
nuni, 
zeci 
fiat 
gini 
e și 
de trai mereu 
nostru 9 l)ar 
care întîmpină 
alit de furcă 
culatia ? întrecerea 
irit primirea 
tinuă din 
prea devreme 
va ciștiga

startul.
așa 

să treacă primai

sport ui se dez- 
necontenit și arest lucru se 
pretutindeni Notam un arnă- 
Pe șosele, în sate, în orașe, 

și sute de aparate de fotogra- 
imortalizează pe peliculă ima- 
din ..Turul Ciclist". Oare nu 
aceasta o mărturie a nivelului 

crescînd al ponoru'ui 
zecile de motociclete 
caravana și care 

responsabililor cu 
comisiilor

Turului Ciclist 
ce in 

să

dan 
/•»*-

Ciui
ce mai greu 

precizăm cine

MIRCEA COSTEA

o

*
t
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Silim SI RAPID ÎNVINGĂTOARE ÎN CUPLAJUL FEMININ BUCUREȘIEAN

Campionatul în 7 feminin

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 5-4 (3—2) După 
te ratase înainte o sumedenie de oca. 
artf. Aurora Leonte a „prins" ■— la sco. 
nil de 4—4 — un șut excepțional la 
păianjen, pe care L. Borcea nu I-a 
mai putut apăra. Era min. 40, cu cîtis 
▼a secunde înaintea fluierului final, 
care avea să consfințească o frumoasă 
victorie a Științei. Cîștigătoarele 
.C.C.E. în continuă revenire de formă 
și cu o plăcută reapariție în rîndurile 
formației, Elena Jianu, au știut să trea
că peste unele momente mai dificile 
(Progresul a egalat la 3—3 și 4—4), 
obținînd victoria la limită. Este drept 
însă că și handbalistele de la Pro
gresul au ratat mult, pripindu-se ade
sea în finalizarea acțiunilor.

RAPID BUCUREȘTI — I.T.B. 12—5 
(4—1). După ce aproximativ vreo 10 
minute și-au reglat tirul (au ratat 2 
lovituri de 7 m și au tras de 5 ori în 
bară), rapidistele au intrat în ritmul 
normal, obținînd o victorie comodă. 
Campioanele și-au depășit adversarele 
în toate compartimentele, realizînd .tin 
joc bun. O comportare bună au avut 
Elena Hedesiu, Constanța Dumitrescu, 
Maria Constantinescu si Florica Cosug.

C.S.Ș. BANATUL TIMIȘOARA — 
C.S.M. SIBIU 6—5 (5—1). Timișo-, 
renceie și-au asigurat victoria în pri
ma repriză. (T. Tăranu-coresp.).

S.S.E. PETROȘANI — ȘTIINȚA TI
MIȘOARA 7—9 (1—4).

TRACTORUL BRAȘOV — C.S. MU
REȘUL TG. MUREȘ 13-5 (7-4). 
Jucînd mai relaxat, cu multe acțiuni 
■desfășurate în mare viteză, brasoven- 
eek au ciștigat la scor. O remarcă 
pentru Konicek care a apărat foarte 
Mne. (C. Diaconescu-coresp.).

Campionatul în 7 masculin
SERIA I

RAPID BUCUREȘTI — DINAMO 
BACĂU 24—23 (15—14). Partidă ex
trem de interesantă cu o palpitantă e- 
voluție de scor. Dinamoviștii au con
dus cu 4—1 (min. 3), rapidiștii cu 
7—5 (min. 12), iar în min. 14, scorul 
«ta egal: 7—7. De aici înainte cele 
dead echipe au mers „cap la cap“ a- 
proepe 40 de minute, avantajul alter-

RczHllalc MriHsc
ta («mpioiidliil masculin de II

VICTORIA JIMBOLIA — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ 8 —10 (5—6). Pînă în min. 
20 echipa gazdă a condus cu 1—2 go- 
J«rî. In repriza secundă însă pregăti
rea superioară a handbaliștilor din Fă
găraș și-a spus c.tivîntul și ei au cîști- 
gat pe merit.

STEAUA ROȘIE BULGÂRUS— PE
TROLUL PLOIEȘTI 10-9 (4—3). Ju
cînd cu mult elan tinerii handbaliști din 
Bulgăruș au reușit să obțină prima lor 
victorie în campionat.

VOINȚA SIGHIȘOARA — C.S.M. 
REȘIȚA II —10 (4—5). A fost o par
tidă viu disputată, care a plăcut mult 
spectatorilor prin , evoluția pasionantă 
a scorului. Au marcat: Florea (7), 
Schneider (3), I’akșa pentru Voința și 
Ferenczi (6). Barabaș (3), Jochman 
pentru C.S.M. Reșița. (I. Turjan-co- 
Ptepondent).

RECOLTA HÂLCHIU — TEXTILA 
OSNÂDIE 12—13 (9-5). După felul 
în care s-a desfășurat partida, gazdele 
meritau un rezultat de egalitate. Dar. 
în ultimul minut de joc Jekel (Recolta) 
a ratat o lovitură de la 14 m. Au în
scris: Jekel II (4), Jekel I (3), Franz 
:<2). Alies, Tartler, Ilubes pentru Re
colta și Lingner (3), Gopfert (3), Marcu 
(2). Kapp (2), Bretz (2), Sorescu pen- 
trn Textila. (E. Titeș-corespondent).

AU rOSI DESEMNAȚI CAMPIONII REPUBLICANI LA DRESAJ

$1 OBSTACOLE PE ANUL 1961
(Urmare din pag. 1)

accidentare a lui Langa și apoi a lui 
Bârbuceanu i-a scos pc aceștia din luptă, 
înlesnind astfel drumul spre titlul de 
campion maestrului sportului Vasile 
Pinciu. Dar pentru cucerirea lui trebu
ia luptat și călărețul dinamovist n-a 
precupețit eforturile, lucru pentru care 
a fost răsplătit cu un valoros loc 1.

lată celelalte rezultate : Dresaj se
migrea : J. M colac Mihalcea ( E. 11. A.) 
pe Bolero 870 p.. campion R.P.K. ; 2.
f. Molnar (I.. II. A.) pe Pelinaș 842 
p.; 3. /. Oprea (Știihfa But.) pe Sa

nînd în favoarea ambelor, niciodată 
însă la mai mult de un gol. Spre fi
nal, bucureștenii — mai deciși — au 
luat un avantaj minim, pe care și l-au 
păstrat pînă la sfîrșit.

C.C.A. — ȘTIINȚA GALAȚI 23—17 
(14—9). Militarii, cu Bulgarii (care a 
înscris 10 goluri) în formație, puteau 
obține o diferență mai mare. Ei au 
fost ffisă depășiți uneori în apărare, 
iar Gruia care a apărat în majoritatea 
timpului reprizei secunde a primit cî- 
teva goluri parabile. In general, bucu
reștenii continuă să se comporte inegal 
de-a lungul aceleiași partide, realizînd 
adesea faze de ridicat nivel, făcind însă 
uneori și greșeli copilărești.

Petrolul Teleajen — Știința Bucu
rești 17-16 (7-6); Tractorul Brașov —• 
Dinamo București 15—28 (6—15).

Ciolan (Știința) a depășit întreaga apărare a C.C.A., înscriind spectaculos, 
l'ază din jocul C.C.A. — Știința Galafi Foto : A. Vasiliu

7 Mgfr; ■ 11 r«; 1 tal 7=— 
Și după etapa a XV-a 

„DUELUL” PENTRU TITLU DINTRE C.F.R. GR1VIJA ROȘIE 
Șl C. C. A. CONTINUĂ

Etapa a XV-a în care favoriții au 
învins pe toată linia ne-a dat prilejul 
să asistăm la partide de un slab ni
vel tehnic. Goana după puncte a pre
ocupat în asemenea măsură echipele 
noastre (și fruntașe și codașe) îneît 
latura spectaculară a fost lăsată cu 
desăvîrșire pe planul secund. Și acest 
lucru e cu atît mai dăunător, cu cît 
se știe că o partidă frumoasă, gustată 
de public, e întotdeauna un minunat- 
prilej de propagandă pentru rugbi.

Mai puține observații critice se cu
vin desigur întîlnirii dintre Metalul și 
C.F.R. Grivița Roșie. Formația cam
pioană a învins cu 11-6 (8-6), nu fără 
a întîmpina însă extreme dificultăți. 
Cu un 15 remaniat (fără Stănescu, 
Wusek și Țibuleac) ceferiștii nu s-au 
descurcat decît arareori în fața Meta
lului care, ca niciodată, a atacat tu
ra jos, purtind balonul la mină. Meta- 
lurgiștii ne-au- părut mult schimbați în 
bine și avînd o concepție modernă a- 
supra jocului de rugbi. Cu dîrzenia 
lor caracteristică ei au dominat adesea 
în margine prin Craioveanu și Soare 
și au beneliciat de un talonaj superior 
datorită lui Popescu, un tinăr plin de 
talent. Bun jocul la deschidere al pe
rechii lancu—Cernat. Numai lipsa lor 
de experiență a lăcut ca în final ei să 
se încline în fața unui adversar mai 
tehnic, mai experimentat. Din lotul fe
roviar au ieșit în evidență Jrimescu, 
Rădulescu, Picu, Moraru și Buda. Cele 
17 puncte au fost realizate de Irimes- 
cu (8) și Picu (3) pentru C.F.R., res
pectiv Craioveanu și Cristea (cîte 3).

Progresul a întrecut la capătul unei 
partide de o slabă calitate pe Știința

lina 825 p. Obstacole fete: 1. Elena 
lonescu (Știința Buc.) pe Sadea 0 p., 
timp 28.8 sec., campioană R.P.R. ; 2. 
Erika GlaJz (A.S.A. Sibiu) pe Recora 
0 p., 30,4 sec. ; 3. Emilia Podarii 
(C.S. Craiova) pe Ropot II 4 p., 30.6 
sec. Obstacole cat eg. semigrea: 1. 
Gheorghe Lunga (E.TI.A.) pe Rubin 16 
p.. campion R.P.R. : 2. Vasile Pinciu 
(Dinamo Buc.) pe Bîrsan 19 p. ; 3.
D. Hering (E.H.A.) pe Retezat 27 p. 
Obstacole-ștafetâ: 1. Dinamo Ihicu-
rești 4 p., campioană R.P.R.; 2. Pe
trolul Ploiești (Mihăileseu, Kadar, jlu- 
pancu, Stoica) 11 p.

SERIA A II-A

DINAMO TG. MURES — STIINTA 
TIMIȘOARA 24—13 (11—5). Meci
foarte frumos în care dinamoviștii au 
obținut o victorie pe cît de surprinză
toare, pe atît de meritată. Ei au jucat 
mai clar în atac și au tras la poartă 
mai decis. A condus bine P. Cîrligeanu 
(Buc.). (V. Kadar-coresp.).

C.S.O. CRAIOVA — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 15—14 (11—6). Meciul a 
plăcut prin dîrzenia cu care cele două 
formații și-au disputat victoria. Craio- 
venii au ciștigat printr-un gol marcat 
în ultimele minute. (Dorina Drăniceanu- 
coresp.).

Voința Sibiu — Dinamo Brașov 
19—14 (8—8); TehnometaT Timișoara— 
I.T.B. 18—16 (11—7).

Cluj cu 3-0 (3-0). datorită transfor
mării unei, lovituri de pedeapsă de că
tre Petre Niculescu. După aspectul jo
cului un rezultai egal ar fi fost insă 
mai echitabil, deoarece studenții au 
atacat mai mult. Iu continuare, pe a- 
celași teren, Știința Buc. s-a impus 
în fața Rapidului: 6-0 (3-0). Au în
scris Teodorescu o încercare splendi
dă după o acțiune colectivă Leonte— 
Iliescu—Teodorescu și Climovschi o 
lovitură de picior căzuta in ultimul 
minut. Rapidul merita în final să în
scrie dar a ratat cîteva încercări con
secutive care pluteau în aer, datorită 
pripelii. (D. C.).

Alte rezultate: C.C.A. — Olimpia 
Brașov 39-0 (28-0); I.T.B.—Stiinta Pe
troșani 3-6 (3-3); C.S.M.S. Iași—Di
namo Buc. 8-8 (0-3).

★
Miercuri se va disputa etapa a 

XVI-a.

Rezultatele primei etape
In prima etapă a campionatului re

publican de lupte pe echipe — retur — 
au fost înregistrate următoarele re
zultate: Brașov: Steagul roșu cu C.S.M. 
Reșița 17—9 (libere 4—6), cu A.S.M. 
Lugoj 26-9 (libere 10—0). cu C. S. 
Craiova 25—1 (libere 10—0). C.S.M. Re
șița a întrecut surprinzător pe A.S.M. 
Lugoj cu 20—6 (libere 7—3). și pe 
Craiova cu același scor 20—6 (libere 
6—4). C. S. Craiova a depășit destul 
de ușor pe A.S.M. Lugoj cu 15—9 (li-
bere 6—2). Satu Mare: Metalul Buc. — 
C.F.R. Timișoara 15-11 (clasice 7-9 !), 
cu Unio Meteorul roșu Satu Mare 
15—10 (clasice 3—3), cu Crișana Ora
dea 10—10 I (clasice 4—3). C.F.R. Timi
șoara cu Unio Meteorul roșu Satu 
Mare 14—10 (clasice 3—6), cu Crișana 
Oradea 16—10 (clasice 12—4), Unio Me
teorul roșu — Crișana Oradea 17—9 
(clasice 11—5). București: C.C.A. — Pro
gresul Buc. 13-6 (libere 10—0! !), cu 
U.V.A. A.M.E.F. Arad 13-4 (libere 
6—2).. cu C.S.M.D. Baia Mare 20—4 
(libere 8—2), Progresul Buc. — 
C.S.M.D. Baia Mare 13-6 (libere 6-2). 
cu U.V.A. A.M.E.F. Arad 17-9 (libere 
4-6 !), U.V.A. A.M.E.F. Arad - 
C.S.M.D. Baia Mare 17-9 (libere 7-3). 
In ziarul nostru de miine revenim cu 
amănunte.

M. DUMITRAȘCLJ, V. SECĂ
RI. ANU și C. GRUIA — co
respondenți.

După etapă de îerî din categoria E

POIANA CÎMPINA, TRACTORUL BRAȘOV
$1 MUREȘUL TG. MUREȘ IN FRUNTEA CLASAMENTELOR

SERIA I

Ceahlăul — Prahova I—1 (1—1) 
Știința — Foresta 1—0 (1—0) 
C.S.M. — Din. Suceava 3—1 (3—1) 
C.F.R. — Dinamo Galați 4—1 (1—0) 
Rapid — Carpați 2—2 (1—0)
C.S.M.S. — Flacăra 8—1 (4—1)' 
St. roșie — Poiana 0—2 (0—1),

CLASAMENT
1. Poiana Cîmpina 32 10 10: 25
2. Știința Galați 3 2 1 0 6: 2 5
3. C.F.R. Pașcani 3 2 1 0 8: 4 5
4. C.S.M.S. Iași 3 2 0 1 14: 4 4
5. Rapid Focșani 3 1 2 0 4: 2 4
6. Foresta Fălticeni 3 2 0 1 5: 3 4
7. Prahova Ploiești 3 1 2 0 3: 2 4
8. C.S.M. Brăila 3 111 5: 4 3
9. Ceahlăul P. Neamț 3 111 4: 6 3

10. Dinamo Galați 3 1 0 2 4: 7 2
11. Dinamo Suceava 3 0 1 2 4: 9 1
12. Carpați Sinaia 3012 4:11 1
13. Flacăra Moreni 3 0 1 2 2:11 1
14. St. roșie Bacău 3003 2: 8 0

Etapa viitoare : Dinamo Suceava — 
Ceahlăul P. Neamț, Carpați Sinaia 
— St. roșie Bacău, Dînarno Galați — 
Flacăra Atoreni, Poiana Cîmpina — 
C.S.M.S. Iași, Foresta Fălticeni — 
Rapid Focșani, C.Si.M. Brăila — 

C.F.R. Pașcani, Prahova Ploiești •— 
Știința Galați.

SERIA A II-A

C.F.R. — C.S.M. Medias 0—0 
Știința — .Metalul 2—3 (1 — 1) 
Chimia Făgăraș —• Chimia Govora

1—0 (0—0)
Farul — S.N.M. 3—0 (2—0)
C. S. Craiova — C.S.M. Sibiu I—2 

(1-0)
Dinamo Obor — FI. roșie 2—1 (2—0)
Tractorul — C.S.M. Reșița 2—0

(1-0)

CLASAMENT
1. Tractorul Brașov 3 2 1 0 4:1 5
2. C.S.M. Reșița 3 2 0 1 8:4 4
3. Chimia Făgăraș 3 2 0 î 6:4 4
4. Farul Constanța 3 2 0 î 7:5 4
5. Dinamo Obor 3 2 0 î 5:4 4
6. Metalul Buc. 3 2 e 1 5:6 4

Corvinul Hunedoara, C.F.R. Arad 
A.M.E.F. Arad, C.S.M. Cluj 
C.S.M.D. Baia Mare, I.R.A. Tg. 
reș — Mureșul Tg. Mureș, C.F.R. 
mișoara — A.S.M.D. Șahi N
A S.Al Crișul Oradea —- C.S.M. 
șaua. Recolta Cărei — lud. Si 
C. Turzii.

Rapid București conduce
în campionatul de tineret

• DINAMO BUCUREȘTI—ȘTIINȚA 
CLUJ : 3—3 (2—0). Jocul a plăcut 
mult spectatorilor datorită numeroase
lor acțiuni de atac, dirzeniei eu care 
au luptat ambeie echipe și celor... 6 
goluri „lucrate" cu măiestrie de tine
rii jucători. Prima repriză a aparținut 
dinamoviștilor, care au jucat mai le
gat, mai organizat. După pauză ei, au 
slăbit îrișă alura, permițînd adversa
rilor să practice jocul lor obișnuit. Au 
marcat: Stoenescu (min. 21). Dumi
trescu (min. 24) și Ntițu (min. 70) 
pentru Dinamo. Pop, (min 46) și Con
stantin (min. 80 .și 85), pentru Știința.

DINAMO: Niculescu — Petrescu. 
MAGHIAR, Serbau — CONSTANTIN, 
Paraschiv — Gol iac, Stoenescu, NUN- 
WF1LLER VI, DUMITRESCU, NUȚU.

STIINTA: Nicoară — Nap, Rusu, 
COSTIN — Timbus, BRETAN — 
Gherman, MUNTE ANU. CONSTAN- 

I TIN, Bozocea. Pop.
• PROGRESUL — MINERUL LU- 

PENI : 2-1 (0-1). Golul realizat de 
Sima II (min. 15) a lost un adevărat 
„tonic" pentru jucătorii din Lupeni care 
au jucat bine toată repriza. Progresul, 
cu toate eforturile, n-a reușit să ega
leze. Diferența de pregătire tehnică 
și-a spus însă cuvîhtul după pauză 
cind' echipa din Lupeni a fost aproa
pe tot timpul depășită.- Pentru Progre
sul a înscris Protopppescu in min. 59 
și în min. 77 (din II m).

PROGRESUL: Niculescu — Geor
gescu, MAIOR, Dragau — Marian, 
Dinu — COTET, S. Georgescu, Ghe- 
ghe. PROTOPOPESGU, Sandu.

MINERUL: KISS — Zamșa, Mat
hias, Cherestes — BALOIU, Niță — 
SOȚIR. SALAJAN. CSERGO, Sima II, 
Precup.

D. G.
• STIINTA TIMIȘOARA — STEA- 

GUL ROȘli BRAȘOV 4-4 (2-2). Me
ciul a fost de factură tehnică bună. 
Au înscris: Vilcov (min. 14 și 59), 
l’eodot (min. 18 și 68) pentru Știința, 
Necula (min. 25 și 75), Filimon (min, 
28), Cristea (miri. 53) pentru Steagul 
roșu.

ȘTIINȚA: Gavrilovici — Rusu, Cea- 
cîru, Roman — Timișan, Naca — Mu- 
re.șari, Vilcov, Iordăchescu, l’eodot,Co- 
lițaș.

STEAGUL’ ROȘU : Cernea nu — 
Coantă, Grecea, Ivăncescu — Filimon, 
Moldovan — Draghici, Damian. Ne
cula, .Cristea, Lupeanu.

TI BERI U ȚÂRANU — eoresp.

7. C.F.R. Roșiori 3 1 1 1 4:2
8. C.S. Craiova 3 1 1 1 3:2

9-10. C.S.M. Mediaș 3 1 1 1 3:3
9-10. S.N.M. Constanta 3 1 1 1 4:4

11. știința București 3 1 0 2 5:6
12. C.S.M. Sibiu 3 1 0 2 2:5
13. Chimia Govora 3 0 1 2 1:6
14. FI. roșie Buc. 3 0 0 3 2:1

Etapa viitoare t C.S.M. Mediaș 
FI. roșie Buc., Chimia Govora 
C.F.R. Roșiori, Știința Buc. — C. 
Craiova, C.S.M. Sibiu — Farul Cc 
stanța, Dinamo Obor — Tractoi 
Brașov, S.N.M. Constanța — Chin 
Făgăraș, C.S.M. Reșița — Meta 
Buc.

SERIA A III-A
C.S.M.D. B. Mare — C.F.IȚ T 

2—2 (0—2)
I.R.A. — C.S.M. Crișana 0—1 (0- 
Corvinul — Recolta 3—2 (1—1) 
A.S.A. Crisul —• A.M.E.F. A. 1

(0-0) ’
Ind. Sîrmeî —■ Arieșul 1—4 (1—2
A.S.M.D. S. Mare — C.S.M. t 

0—0
C.F.R. Arad — Mureșul 1—2 (0-

CLASAMENT
1. Mureșul Tg. Mureș 3 3 0 0 6:
2. C.S.M.D. Baia Mare 3 2 1 0 ci:
3. C.S.M. Cluj 3 1 2 0 3:
4. Arieșul Turda 3 1 2 0 6:
5. Ind. Sîrmei C. Turzii 3 2 0 1 6:
6. C.F.R. Timișoara 3 1 2 0 6:
7. C.S.M. Crișana 3 2 0 1 2:
8. I.R.A. Tg. Mureș 3 1 1 1 2:
9. A.M.E.F. Arad 3 1 1 1 4:

10. Corvinul Hunedoara 3 1 0 2 4:
11. Recolta Cărei 3 0 1 2 3:
12. C.F.R. Arad 3 0 1 2 2.
13. A.S.M.D. Satu Mare 3 0 1 2 0:
14. A.S.A. Crișul Oradea 3 0 0 3 5

l-tapa viitoare : Ar iești Turda

• METALUL TIRGOVIȘTE—C 
0-7 (0-2). Intîlnirea a plăcut mai 
în prima repriză, cînd echipa b 
s-a comportat mai bine. La rel 
metalurgiștii au „căzut", fiind 
ciiți de oaspeți la un scor cate; 
Au marcat: Brăzaru (Metalul, 
gol. în min. 2), Săndulescu (mii 
și 81), Totan (min. 62 și 83), 
bravă (min. 75), Donciu (min. f

C.C.A. : Eremia — Dumbravă, 
hăilescu II, Măndoiu — Cicti, ( 
cuț — Stărioaia, Totari, Donciu, 
șan. Săndulescu.

METALUL: Urucu (din mir 
Moisescu) — Brăzaru, Băleaiiu, 
nescu — lonescu, Dacos — Ni 
Osieanu, Moisescu, Prodanciuc, t

MIȘU AVANU—cori

• PETROLUL PLOIEȘTI — 
ARAD 3-2 (0-1). Cele cinci golii 
partidei au fost înscrise de \ 
(min. 50), Giurea (min. 63) și 
(min. 75) pentru Petrolul, de 
(min. 18) si Szigeti (min. 78) 
U.T.A.

FL’. ALBU — cor
• DINAMO PITEȘTI — Dir 

BACĂU 0-1 (0-0). Unicul gol a 
tide! a fost înscris în min. 73 < 
mănescu (Dinamo Bacău), la 
tervenție defectuoasă a portarul 
teștean Petrescu.

I. CHILIBAR și V. ȘTEFAN
eoresp.

• JIUL PETROȘANI — I 
BUCURI ȘTI 0-5 (0-1). Ferovi; 
ciștigat prin golurile . marcate < 
bre (min. 23), Chiru (min. 65 
Văcaru (min. 66) și Dinu (mi

I. ZAMORA și S. BĂL

CLASAMENT

1. Rapid 5 4 1 C
2. C.C.A. 4 4 0 (
3. Progresul 5 3 11
4. Petrolul 5 3 0 :
5. Dinamo Bacău 5 2 2 ]
6. Dinamo Pitești 5 2 1:
7. Steagul roșu 5 13
8. U.T.A. 5 2 1:
9. Minerul 5 2 1):

10. Jiul 420:
11. știința Timișoara 5 0 3
12. Dinamo București 5 11
13. Știința Cluj 5 1 1
14. Metalul 5 0 0



Progresul și Petrolul își continuă seria victoriilor
Progresul a trecut ușor 

si de Minerul Lupeni: 6 — 0 (2 — 0)
Dinamo București și Știința Cluj au trecut pe rind pe lingă victorie

Joc în sens unic — spre poarta lui 
Mihalache —• iată caracterizata pe 
scurt partida dintre Progresul, frun
tașa clasamentului, și Minerul Lupeni. 
După 27 de minute de dominare auto
ritară la poarta oaspeților, mijlocașul 
lonița, exasperat de atîtca ratări, a- 
vansează mult în suprafața de pe
deapsă a oaspeților și împinge mingea 
cu pieptul în plasă: 1—0. Presiunea 
gazdelor continuă și după gol, astfel 
că în min.-f ,...... . ' " . " ’
de la distanță, de Mafteuță și, res
pectiv, Oaidă, greșesc de puțin ținta, 
nimerind bara, sus în același loc, la 
„păianjen". Repriza nu se va sfîrși, 
..nsă, piuă ce Oaidă, și ieri cel mai bun 
îfîaintaș de la lideri, nu va înscrie 
încă un gol.

Pentru o mai completă imagine a 
ceea ce a însemnat această primă re
priză, trebuie spus-că poarta lui Mi
halache a fost... bombardată de 24 de 
ori în timp ce Cosma a „șomat" pui- 
și simplu...

După reluare, înlocuirea lui Mihala
che cu Sziklai nu-i va feri, pe mineri 
de noi neplăceri. Intr-adevăr, în mai 
puțin de 10 minute, formația gazdă 
majorează scorul la 4—0: în min. 52, 
Marin îi saltă balonul lui Oaidă, aflat 
în poziție bună de șut, și. impetuosul 
înaintaș reia din volei, sus la colț, 
făcînd inoportună ■ intervenția portaru
lui Sziklai. Două minute mai tirziu o 
pasă lungă trimisă de lonița îl gă
sește bine plasat pe Marin (și el în 
vervă de joc, ieri), care trimite cu

capul în plasă peste portarul ieșit în 
întîmpinare. Urmează o scurtă perioadă 
de revenire a echipei oaspe care nu 
reușește însă să pună în real pericol 
poarta lui Cosma. Același Marin va 
fi autorul următoarelor două goluri în-* 
registrate în min. 69 și 74.

Spre sfîrșit, Progresul rămîne în ze
ce oameni, deoarece Oaidă cade și el 
în greșeala făcută de Za vodă II du
minica trecută, recidivează în a comite 

28 și 29 șuturile expediate lienț fără să fie nevoit și este eliminat. 
J“ ’ — Cu toațe acestea finalul de partidă

găsește, tot pe gazde în atac, care mai 
trimit o dată în bară, în min. 88, prin 
Marin.

Iosif Ritter (Timișoara) a condus cu 
competență.

PROCiREȘUL: Cosma-Nedeicu, Ca- 
rîcaș, Soare-IONIȚĂ, Pașcanii (din 
miri. 76 Adam)-OAIDĂ, Smărăndescu I, 
VOINEA, Mafteuță, MARIN.

MINERUL: MIHALACHE (din min. 
46 Sziklai)-Stanciti, COMAN, Dan II- 
Mihăilă, MIHALY-Cucu, Nisipeanu (din 
.min. 83 Grigore), Szdke, Turcan, 
Dan I.

Cluj in meciul cu Dinamo București.
Foto : T. Chioreanu

Ivansuc a executat o lovitură de colț. La minge au sărit II. Moldovan și 
portarul Vțu, dar mingea ii va depăși și Marcu, din spate, va relua cu capul 
in plasă. Este al doilea gol al Științei

G. NICOLAESCU

Un spectacol de calitate la Tîrgoviște
Metalul — C. C. A. 2 — 2 (2 — 1)

Dinamo Bacău învingătoare 
la Pitești cu 1-0 (1—0)

PITEȘTI 17 (prin telefon). Cele 
două echipe au rămas datoare publi
cului piteștean, jocul prestat neridi- 
cindu-se la nivelul așteptat. S-a jucat 
confuz, cu multe greșeli tehnice și 
tactice. Prezentind o formație incom- 

acționînd din minutul 8 cu un 
fundaș pe post de extrem dreapta 
(Ghinea accidentat la o ciocnire cu 
Cincu a părăsit definitiv terenul), Di
namo Pitești nu a reușit să-și depă
șească adversarul. Sarcina băcăoani- 
lor a fost mult ușurată de faptul că 
localnicii au acționat mai mult pe 
tripletă. Oaspeții au adoptat în spe
cial în repriza a doua un joc strict de 
apărare, menținind ca singur virf de 
atac pe Gram, care, de altfel, a în
scris și unicul gol al partidei în min. 
17, in urma unei greșeli 
locale.

Mult dezaprobată a fost 
rea portarului Ghiță care 
mod vizibil de timp de cite ori s-a 
aflat in posesia mingii. In plus, oas
peții au practicat un joc care pe 
alocuri a depășit limitele sportivită
ții. In min. 60 arbitrul I. Pișcarac 
(București) l-a eliminat, de altfel, pe 
Publik în urma unui fault.

DINAMO PITEȘTI : Varga - Val- 
can, BARBU, Haimovici — Florescu, 
Radu — Ghinea (min. 18 Vulpeanu). 
Corneanu, Lovin, HALAGIAN, But
narii.

DINAMO BACĂU: Ghiță - Gross, 
L LAZĂR, Cincu - RADULESCU, 
Vătafu — Mihalache, S. Avram (min. 
83 Stoica), GRAM, Ciripoi, Publik.

a apărării

comporta- 
a tras in

I. CHILIBAR și O. ȘTEFĂNESCU 
corespondenți

TlRGOVIȘTE, 17 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Intîlnind echipa 
campioană, Metalul a reușit o partidă 
frumoasă, a condus pînă în min. 70 și 
numai o greșeală tactică pe care a 
comis-o spre sfîrșit, aceea de a se re
trage in apărare, a ușurat sarcina 
C.C.A. de a obține egalarea.

Sub aspect calitativ, repriza I

începe sub seninul 
care scapă o mare 
scorul. La un cor-
Chiriță, Voinescu

a 
fost superioară, oferind un bun spec
tacol fotbalistic. Oaspeții au lovitura 
de începere, dar primul atac îl ini
țiază metalurgiștii și chiar în min. 1 
apărarea C.C.A. este nevoită să acorde 
corner. In min. 5, o acțiune a milita
rilor aduce primul gol: Raksi îl lan
sează pe Constantin, acesta face o 
cursă lungă și, deși jenat de Nițeseu, 
șutează impecabil marcind pe sub An
drei. In min. 10 survine egalarea. Ni- 
culescu primește o pasă in adîncime, 
sprintează scurt și înscrie în colțul din 
dreapta al porții, pe lingă Voinescu 
ieșit inoportun. Egalarea dă aripi Me
talului. In min. 30, un atac al Meta
lului își atinge din nou ținta: Al. 
Lazăr îl deschide pe Cruțiu, care trece 
mingea lui Niculescu, acesta face 
cițiva pași și șutează imparabil. Gaz
dele conduc cu 2—1. C.C.A. se regă
sește destul de greu. O mare ocazie 
de a restabili egalarea este ratată în

min. 38, cînd un șut foarte putefnk» 
al lui Raksi a întilnit bara.

Repriza a doua 
dominării gazdelor 
ocazie de a mări 
ner executat de
plonjează, nu ajunge balonul și C ru- 
țiu de la cițiva metri trimite cu capul 
pe lingă bară ! Treptat, Metalul «cade 
ritmul de joc, în timp ce C.C.A. a- 
menințată de înfringere îl forțează. 
Gazdele comit mărea greșeală de a se 
retrage în apărare, lăsind înainte doar 
pe Mureșan și Chiriță, în speranța 
unui contraatac. C.C.A. stăplnește te
renul și are citeva ocazii de a egala 
dar le ratează. In min. 70, la un cor
ner executat de. Tătaru, Andrei bo- 
xează defectuos, balonul ajunge in pi
cioarele lui Constantin, care mar
chează nestingherit.

Arbitrul I. Dobrin (Petroșani) a con
dus cu scăpări.

METALUL: ANDREI - TOMESCU, 
Popescu, Georgescu Nițeseu, Pe
trescu - Al. Lazăr, MUREȘAN, CRU
ȚIU (din min. 75, Barac), NICULES
CU, CHIRIȚĂ.

C.C.A. : Voinescu — Zavoda II, Ivă- 
neseu, Staicu — JENEI, Bone — Ca- 
coveanu (din min. 66 Varga), CON
STANTIN, Alexandrescu, RAKSI, Tă
taru.

Nici de data aceasta meciul, Dina
mo București — Știința Cluj nu a 
dezmințit așteptările. Confruntarea 
dintre aceste două echipe tinere și 
tehnice a oferit miilor de spectatori 
un joc agreabil, curat, și în general 
destul de echilibrat, presărat — mai 
ales in repriza a doua —■ cu faze di
namice, pasionante, la cele două porți. 
Dinamo a întilnit în Știința Cluj un 
adversar în formă, hotărît să-și vîndă 
scump pielea și care a jucat tot 
timpul într-un ritm destul de rapid. 
„Prinsă" fără halfii titulari (Nun- 
weiller IV și V. Alexandru fiind ac
cidentați) și cu Țircovnicu trecut mij
locaș, ceea ce a dăunat ansamblului 
liniei de atac, echipa Dinamo a avut 
ieri un meci greu pe care l-a putut 
termina la egalitate, 2—2 (0—0), .nu
mai datorită unui efort de voință a- 
rătat în ultimele 13 minute cînd a 
profitat și de faptul că clujenii au 
avut momente de retragere în apăra
re pentru menținerea rezultatului. 
Meciul nul este echitabil. E drept 

că Dinamo a .avut lin atac care 
cu excepția lui Pircălab (cel 

bun de pe teren), a jucat con- 
dar bucureștenii au avut ocazii 
clare decît Știința, care — în

însă 
ieri) 
mai 
fuz, 
mai 
schimb — a făcut un joc de ansam
blu mai bun, a controlat mai mult 
mijlocul terenului.

Jocul a 
acțiuni de 
în minutul 
re.șan spre 
este ajuns

început destul de iute, cu 
o parte și de alta. Chiar 
5. Ene II scapă de Mu- 
poartă, dar se încurcă și 
de Kromely, care-i blo-

chează balonul. Se remarcă la ju-i 
calorii ambelor echipe preocuparea’ 
pentru joc cursiv, dar uneori combină 
prea mult. Apărările răspund cu pa
tru la fund jocului cu două virfurî 
ale celor două înaintări și ciștigă 
majoritatea duelurilor. In min. 12, ia 
un corner, Mateianu pasează cu efect 
lui Gane care reia cu capul dar Uțu 
prinde. După două minute, Mureșan 
luftează și Ene II scapă din nou sin
gur spre poartă. Lovește însă prea 
tare balonul și Moguț are timp să 
iasă și să respingă atacul. Citeva 
cornere la ambele porți rămîn fără 
rezultat. La unul din el Moldovan 
trimite cu capul alături de poartă. 
Pînă la sfîrșit Ene II mai pierde o 
ocazie ' ’
cu un scor alb. La reluare jocul de
vine
Știința Cluj atacă insistent în primele 
minute. Gane ratează o situație fa-, 
vorabilă în min. 48, trăgînd în bra
țele lui Uțu, care era căzut jos, iar 
în min. 50 Ivan salvează în corner 
la o cursă a lui Ivansuc. Inițiativa 
aparținea clujenilor, cînd în min. 55 
Pîrcăiab are o acțiune personală, pă
trunde pe centru, driblîtid succesiv, 
cîțiva adversari, și trage plasat: 
1—0! Nu trec decît 9 minute și ega
litatea este restabilită: Ivansuc de
marează pe tușă și centrează puter
nic. Mingea ricoșează dintr-un buchet 
de jucători la Gane, care trage pu
ternic de la 16 m. In traiectorie, 
mingea îl lovește pe Popa și-și schim
bă direcția, înșelind pe Uțu: 1—1. 
știința continuă să atace mai mult și 
ia avantaj în min. 77: la un corner 
executat de Ivansuc. sar mai mulți 
jucători printre care și Marcu din 
capul căruia mingea intră în plasă: 
1—2 ! Dinamoviștii nu se pierd, ei 
trec la atac susținut, surprinzînd pe 
oaspeți, tocmai în momentul in care 
voiau să păstreze rezultatul printr-un 
joc de apărare. In min. 87, Țîrcovni- 
cu — trecut la înaintare — îl lansea
ză pe... Ivan, venit din urmă. Fun
dașul dinamovist face o cursă ca o 
autentică extremă și centrează precis. 
Ene II reia cu capul și... 2—2, scor 
cu care se încheie partida.

Brigada de arbitri băcăoani, în 
frunte cu Ad. Macovei, a condus slab,

DINAMO : Uțu — Popa (Ivan), 
NUNWEILLER 111, IVAN (Panait din 
min. 65) — ȚIRCOVNICU, Constan- 
tinescu — PIRCALAB, Varga, Ene H, 
Eftimie, David.

ȘTIINȚA: Moguț — KROMELY.
Muresan, Cîmpeanu — PETRU EMIL, 
GEORGESCU — IVANSUC, MARCU, 
Gane, MATEIANU (Siiciu din min. 
64), Moldovan.

(min. 44) și repriza se încheie

mai animat, mai combativ.

P. GAȚU

Știința Timișoara a dominat,

VALERIU chiose
dar a pierdut meciul cu Steagul roșu

Petrolul U T
PLOIEȘTI 17 (prin telefon). — 

Cei care nu au văzut întîlnirea din
tre cele două echipe aflate la extre
mele clasamentului, ar putea crede că 
Petrolul a avut o sarcină ușoară de 
rezolvat. In realitate, a fost un meci 
specific de campionat, în care U.T.A.

Jiul Petroșani—Rapid București 3—1 (2—0)
PETROȘANI 17 (prin telefon). Par

tida dintre Jiul și Rapid a plăcut foar
te mult publicului spectator datorită 
jocului dirz, in vervă, desfășurat în
deosebi în prima repriză, de echipa 
locală care a înscris trei goluri spec
taculoase. Jiul a meritat cu prisosință 
victoria.

Nici nu începuse bine partida și 
rapidiștii au fost nevoiți să facă față 
unui puternic atac al gazdelor. Intr-a
devăr, in min. 2, după un schimb 
rapid între Crăciun, Gabor, Ciurdă- 
rescu, primul înscrie imparabil la 
„păianjen" de la 20 m. Fără să dea 
nici o clipă de răgaz oaspeților, ju
cătorii Jiului — încurajați de cei peste 
7.000 de spectatori — combină frumos 
in atac și după numai 6 minute Mar- 
tinovici centrează excelent lui Gabor, 
care reia din voie: 2—0. După 30 mi
nute atacul Rapidului își face in sfîr- 
șit simțită prezența, construind prima 
acțiune terminată cu un șut al lui 
Georgescu. In min. 33 Ghibea cen
trează și Todor respinge în cor
ner. Lovitura de colț este executată 
de Martinovici la Crăciun eare reia

cu capul în bară. Prima repriză se 
termină cu un nou atac la poarta lui 
Todor. La reluare oaspeții inițiază 
imediat un atac și cînd nimeni nu se 
aștepta, Ozon trage de Ia 16 m, min
gea se lovește de Dulgheru, își schimbă 
direcția, iar Crisnic, derutat, nu mai 
poate interveni (min. 47): 2—1. Din 
acest moment, rapidiștii forțează e- 
galarea, dar înaintarea combină prea 
mult, dînd posibilitate apărării gazde 
să lămurească toate situațiile. Cel de 
al treilea gol al Jiului este rezultatul 
unor combinații rapide dintre Ciur- 
dărescu, Gabor și Manea, ultimul în
scriind în mini 90.

Arbitrul C. Nițeseu (Sibiu) a con
dus corect.

JIUL : 
VESCU, 
ȘAN - 
dărescu, 
Manea).

RAPID : Todor - GREAVU, Mo- 
troc, MACRI — Neacșu (din min. 67 
Gherghina), Koszka — Kraus, Ozon, 
Leahevici, Georgescu, DULGHERU.

I. ZAMORA, S. BALOIU — coresp.

a depus foaie eforturile pentru a ob
ține cel puțin un punct.

In repriza I jocul alternează de la 
o poartă la alta. A. Munteanu înscrie 
în min. 5 și Sasu (min. 44) aduce 
egalarea pentru arădeni. înaintările 
au încă o serie de ocazii pe care nu 
reușesc să le fructifice: Zaharia (min. 
15), A. Munteanu (min. 27 și 29), 
Badea (min. 30), M. Marcel (min. 
32) și Czako (min. 10) și Sasu (min. 
35).

La reluare, din min. 61, petroliștii 
se instalează în terenul textiliștilor 
care se apără în 8—9 oameni. Dridea 
înscrie de două ori, în min. 86 și 88. 
In această perioadă de dominare 
gazdele ratează numeroase ocazii 
prin Dridea (min. 46, 52, 53, 67, 
70), Badea (min. 69, 70, 82) și 
Munteanu (min. 69).

In ceea ce privește primul gol, 
acesta a fost marcat 

iar al treilea din

69, 
D.

Crisnic — Romoșan, TlL- 
Cazacu - CRĂCIUN, CRI- 
Martinovici, GHIBEA, Ciur- 
Gabor, Mateon (din. min. 69

Petrolului, 
condiții confuze, 
poziție de ofsaid, lucru confirmat și 
de observatorul federal C. Teașcă.

Arbitrul Gh. Olteanu, ajutat ia 
tușă de Radu Mărgărit și Marin Niță 
(toți din București) a condus cu scă
pări.

PETROLUL: SFETCU — Pal.
Neacșu, M. Marcel — FRONEA, Ta- 
barcea — Zaharia, Badea (D. Mun- 
teanu din min. 50), Dridea, 
TEANU, Bontaș (Badea).

U.T.A.: Faur —• Sziics, 
Sereș — CAPAȘ, Mețcas — 
Țîrlea, Pop, SASU, Czako.

A. MUN-

BĂCUȚ,
Selymesi,

FL'. ALBU — coresp.

TIMIȘOARA 17 (prin telefon). — 
întîlnirea Știința — Steagul roșu 1—2 
(0—0) a trezit un viu interes în rîn- 
durile iubitorilor de fotbal din orașul 
nostru. Cei prezenți pe stadionul „23 
August" din localitate au plecat însă 
dezamăgiți de la acest joc, deoarece 
echipa lor favorită, cu toată domina- jează. la picioarele lui Lereter. 
rea, a cedat cu 1—2 formației oaspe. 
Intr-adevăr victoria obținută cu multă 
trudă și după multe emoții de brașo
veni putea reveni tot atit de bine ti
mișorenilor. Studenții au avut supe
rioritatea teritorială mai ales în re
priza secundă. Dacă totuși Știința a 
părăsit terenul învinsă, aceasta se da- 
torește ineficacității atacanților săi, 
celor două greșeli grave de apărare 
și formei excepționale a portarului 
Ghiță care a salvat goluri gata fă
cute. Momentul psihologic al jocului a 
fost în min. 60 cînd Știința a bene
ficiat și de un 11 metri la scorul de 
0—0, în urma unui fault comis de 
Nagy asupra lui Igna. Mițaru a tras 
însă slab și Ghiță a 
cu piciorul.

Inițiativa 
gul roșu și 
de Hașoti,

la Hașoti și acesta înscrie. Nu 
decît 2 minute și Fusulan înscrie 

al doilea punct pentru Steagul roșu. 
Oaspeții joacă acum mai bine dar 
prea relaxat, lucru de care profită 
studenții și în min. 80 Manolache 
reduce scorul. în min. 83 Ghiță plon-

Arbitrul 1. Glieorghiță (București) a 
condus slab, nehotărit, cu decizii ia-, 
verse și n-a aplicat legea avantajului.

ȘTIINȚA: Curcan — Georgescu, 
Turcaii, Hălmăgeanu — PETEȘCU, 
Tănase — Igna (din min. 73 Gîrlea- 
nu), R. Lazăr, Manolache, LERETER, 
Mițaru

STEAGUL’ ROȘU: GHIȚĂ - Bir, 
san, Zaharia, Nagy — SEREDAI, 
Szigeti — HAȘOTI, Năftănăilă, Fui 
sulan, MESZAROS, Campo.

P. VELȚAN — coresp.

respins balonul

a avut-o Stea- 
un atac inițiat

PRONOSPORT

Ia 
în 
o

Curcan a prins cu mare dificultate. 
Studenții pierd apoi ocazii favorabile 
prin Lereter și R. Lazăr. In min. 22 
Igna execută o lovitură de colț pînă 
la Mițaru dar șutul acestuia este 
respins prîntr-un reflex de Ghiță. In 
penultimul minut, Hașoti trage de 
puțin pe lingă bară. După pauză 
Știința exercită o presiune mai mare 
ia poarta oaspeților. In min. 50 .Ma
nolache fiind în poziție de șut este 
faultat în careu, dar arbitrul nu a- 
cordă. Scorul este deschis peste 20 
de minute de oaspeți. Georgescu e- 
xecută defectuos o lovitură de poartă

început
min. 5 
centrare la Campo și

Așa arată o variantă cu 12 rezultate 
la concursul Pronosport nr. 38, etapa 
din 17 septembrie :
I. Dinamo Buc.—Știința Cluj
II. Jiul—Rapid
III. Petrolul—U.T.A.
IV. Dinamo Pitești—Dinamo Bacău
V. Progresul—Minerul
VI. Știința Timișoara—Steagul roșu 
VIL S.N.M. Constanța—Farul
VIII. St. roșie Bacău— Poiana

Cimpina
IX. C.S.M.D. Baia Mare—C.F.R.

Timișoara
X. Corvinul—Recolta Cărei 
XL I.R.A. Tg. Mureș — C.S.M.

Crișana
XII. C.F.R. Pașcani — Din. Galați

Variante depuse: aproximativ 403.000.
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S-au încheiat întrecerile balcanice de atletism La Budapesta, în meciul de Roi cu reprezentativa 
de juniori a P. P infiarc

(Urmare din pag. I)

7,42 m; 5. S. Ioan (RP.R.) 7,39 m; 
6. Milev (R.P.F.I.) 7,25 m; 7. Po- 
povschi (R.P.R.) 7.24 m.

La întrecerea fetelor, DEJANA IOR- 
GOVA (R.P.B.) a înregistrat o vic
torie scontată cu o performanță de 
6,03 m Atletele noastre Viorica Bei- 
mega cu 5,91 m (record personal) și 
Maria Pândele cu 5,68 m au ocupat 
locurile 2 și respectiv 3. S-au mai 
clasat: 4 Naneva (R.P.B.) 5,65 m:
5. Gasparevici (RP.F.I.) 5,38 rn.

Ultimele două finale au revenit 
atleților iugoslavi. Dar dacă în șta
feta de 4x100 ni succesul gazdelor 
a fost oarecum neașteptat (echipa 
Greciei care a trecut prima linia de 
sosire a lost descalificată pentru de
pășirea spațiului de schimb), în schimb 
victoria lui Brodnik la decatlon a 
fost scontată. Rezultate tehnice — 
ștafeta 4X100 m bărbați: 1. R.P F. 
IUGOSLAVIA (DANILOV1CI, MIKU- 
LEC. KOVACI. SNAJDER) 41,8; 2. 
R.P. Romînă (Dragan, Kineses, Ne- 
delea, Stamatescu) 41.9; 3. R.P.B
42,2: 4. Turcia 43.2. Dacă schimbul 
patru ar fi fost mai reușit, echipa 
noastră putea întrece formația iugo
slavă; decatlon: 1. BRODNIK
(R.P.F.I.) 7.061 p (11,7 — 6,8'1 m
— 13,46 m — 1,86 m — 51,3 — 15,5
— 4,00 m — 37,33 m — 65,16 m — 
4:31,2); 2. Meszaros (R.P.R) 6.620 
p (11.2 — 6,78 m — 11,81 m — 
1.80 m — 50,3 — 15,3 — 32,23 m
— 3,60 m — 56,79 m — 4:28,0); 3. 
Kavuras (Grecia) 5.711 p; 4. Gikalov 
(R.PB.) 5.527 p; 5. Dobrev (RP.B.) 
5.219 p; 6. Epitropulos (Grecia) 5.188

Aurel Șelaru a adus echipei noastre 
reprezentative încă 4 min. 50 sec. avans

(Urmare din pag. I) 

plutonul masiv. Primul 
trece în vîrf Constantin 
Dumitrescu, urmat de 
Fiorin Gristescu (un bun 
cățărător), Gabriel Moicea
nu, Ion Cosma și Scho- 
ber. Se coboară apoi ver
tiginos și o bună parte 
din cicliști se regrupează. 
Cu 53 km înainte de 0- 
radea în apropiere de 
Huedin, A. Șelaru — sus
ținut de echipă — plasea
ză atacul dec-isiv. l,a 
Huedin el are de acum 
1 minut avans. Urcat în 
ța. Ș» pcdalîtid cu o vi
goare extraordinară, Șe
laru urcă în iureș serpen
tinele Păniceniului. Cobo- 
rîrea — efectuată pe celă
lalt versant — e de-a drep
tul deb ordonată. Acele kilo
metrajului mașinii vibrea
ză cu peste 90 km și to
tuși nu putem (ine ,,pasul4* 
cu el. La Florești are 4 
minute avans. Pe străzile 
Clujului. încurajat frene
tic de spectatori, continuă 
să lupte cu toată dîrzenia. 
Pe stadionul „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej4* arbitrii înregis
trează trecerea lui Aurel 
Șelaru și apoi la 4 : 50 îl

japonezi au repurtat victoria cu sco
rul de 227,95—225,50 puncte. In cla
samentul general individual primul 
loc a fost ocupat de Mitsukuri (Ja
ponia) cu 57,85 puncte.

• Cursa ciclistă contra cronometru 
„Marele Premiu al națiunilor", des
fășurată la Paris, a revenit alergăto
rului francez J. Anquetil, care a a- 
coperit distanța de 100 km in 2h 
17:30,5. El a stabilit cu acest prilej 
un record al competiției, realizind o 
medie orară de 43,590 km. Al doilea 
a fost cronometrat belgianul G. Bes- 
met la 10 min.

• Reprezentativa de fotbal a Da
nemarcei a obținut la Oslo o catego
rică victorie asupra echipei Norvegiei: 
4—0 (2—0). Cu acest prilej interna
ționalul norvegian Svenson și-a ser
bat cea de a 100-a selecționare in e- 
chipa țării.

notează pe Cosma, la 4 : 53 
pe G. Moiceanu — în același timp cu 
plutonul.

Deci victorie pe toată linia !
In această dificilă etapă au abando

nat următorii alergători : Grunzig
(R.D.G.), Butcovic (R.P.F. Iugoslavia), 
Silviu Du|ă (C.C.A.) Vlaicu (C.P.B.) 
și Vasile Dobrescu (Voința Buc). Cla
samentul etapei: 1. A. Șelaru (R.P.R.) 
4hOO:ll; 2. 1. Cosma (R.P.R.) 
4 1.05:01; 3 G. Moiceanu (R.P.R.) 
4h05 :04 : 4. Simion Ariton (Voința). 
5. Gh. Rădulescu (R.P.R.), 6. Ritter 
(Danemarca), 7. W. Ziegler (R.P.R.), 
8. C-tin Dumitrescu (FI. Roșie). 9. N. 
Crigore (C.C.A.). 10. Kellerman (R.D.G.) 
toți același timp cu G. Moiceanu.

Clasament general individual: 1. G. 
Moiceanu (R.P.R.) 251150 : 05 : 2. Gh. 
Rădulescu (R.P.R.) 251151:04: 3. I 
Cosma (R.P.R.) 25h51 : 08 : 4. Hofrnan 
(R.D.G.) 25h51 : 34 : 5. C. Moiceanu 
(FI. Roșie) 25H52 :05: 6. Ritlcr (Da-

(C.C.A ) 25h56 -, 37.
In clasamentul general pe echipe for

mația R.P.R. arc un avans de 8:43 
față de echipa R.D.G.

Luni dimineața începînd de la ora 
8.30 se desfășoară etapa a 8-a indi
vidual contra cronometru pe distanța 
Cluj — Dej (50 km). Startul se va da 
din minut in minut în ordinea inversă

ncmarca) 25h53 : 13 : 7. A. Șelaru
(R.P.R.) 25553 : 33 : 8. Gh. Calcișcă
(Din a in o) 251155 : 19 ; 9 W. Ziegler
(R.P.R.) 25h56 : 08 ; 10. Gh. Neagoe

a clasamentului general individual după
7 etape.

p. Al doilea reprezentant ’a! nostru,
E. Constantinescu, ’ s-a accidentat la 
săritura cu prăjina (a 8-a probă). 
După aceea a aruncat la suliță doar 
32,00 m, iar la 1.500 m nu a mai 
luat startul. Fără acest accident ar 
fi putut ocupa locul 3.

In ultima zi a întrecerilor repre
zentanții noștri au cucerit cinci noi 
titluri balcanice prin lolanda Balaș, 
Elod Kineses, Andrei Barabaș, Maria 
Diaconescu și Sorin loan. Iată re
zultatele înregistrate; disc: (m.): 1.
RADOSEVICI (R.P.F1.) 52,14 m, 2. 
Tsakanikas (Grecia) 52,03 m. 3. Giu- 
rov (R.P.B.) 51,09 m, 4. Kounadis 
(Grecia) 49,68 m. 5. Sălăjan (R.P.R.) 
49,50 m. ...8. Manolescu (R.P.R.) 
48.43 m; inăltime (f): 1. I. BALAȘ 
(R.P.R.) 1,80 m, 2. O. Gere (R.P.F.I.)
l, 67 m, 3. Voroneanu (R.P.R.) 1,58
m, 4. Konvur (Turcia) 1,58 m. 5. Juk 
(R.P.F.I.) 1.58 m; 200 m (m.): 1. 
KINCSES (R.P.R.) 21,8, 2. Georgo- 
poulos (Grecia) 21,9. 3. Volov (R.P.B.)
22.1, 4. Mikidec (R.P.F.I.) 22,2: 400 m 
(f.) 1 N. SIMICI (R.P.F.I.) 56,4 — 
rec. balcanic. 2. Grecescu (R.P.R.)
57,5, 3. Isaeva (R.P.B.) 58,1, 4. Si- 
lan (R.P.F.I.) 58,2, 5. Peneva (R.P.B.)
59.2, 6. Dumitrescu (R.P.R.) 59,2;
400 m (m.): 1. KOVACI (R.P.F.I.) 
47,4. 2. Snajder (R.P.F.I.) 47,7, 3. 
Syllis (Grecia) 48,2, 4. Rengoukos
(Grecia) 49,0, 5. Savel (R.P.R.) 49.0,
6. Sudrigean (R.P.R.) 52,3; prăjină:
l. HLEBAROV (R.P.B.) 4,52 m — 
rec. balcanic, 2. Lesek (R.P.F.I.) 4,45
m, 3. Hristov (R.P.B.) 4,45 m, 4. 
Rojko (R.P.F.I.) 4,40 m, 5. Gîrleanu 
(R.P.R.) 4,30 m, 6. Astafei (R.P.R.) 
4.20 m; 5.000 m: 1. BARABAȘ

Cite va minute după sosirea in etapa Oradea— 
Cluj, trei cicliști romini care au dominat net a- 
ceastă întrecere zimbesc obiectivului fotografic, pe 
stadionul din Cluj. De la stingă la dreapta : Aurel 
Șelaru, ciștigătorul etapei, Gabriel Moiceanu, lide
rul clasamentului general individual, și Ion Cosma 

clasat pe locul II in această etapă.
Telefoto: AGERPRES

PRIMELE ÎNTRECERI
C.S.M Sibiu - Voința București 

19 - 19

Gala de box din cadrul Cupei F. R. 
Box disputată la Sibiu între echipa din 
localitate C.S.M. și Voința București a 
luat sfîrșit cu un rezultat de egalita
te : 19—19. Cei peste 2000 de specta
tori prezenți Ia această reuniune au 
asistat la întreceri viu disputate, aplau- 
dînd în mod deosebit meciurile dintre 
Ion Maniciu (Sibiu) — Dinu Gheorghe 
(Voința) și Vasile Daniel (Sibiu) — 
Marin Stingă (Voința).

MIRCEA LUPUȚIU — coresp.

C S.M. Baia Mare - Selecționata 
regiunii Bacău 15-23

Deși bScăoanii trebuiau sit prezinte 
formația A.S.A., ei au venit cu o se
lecționată regională care, mai bine 
pregătită decît gazdele, a ciștigat în- 
tilnirea pe merit, cu scorul de 23—15. 
Este de condamnat atitudinea sportivi
lor băcăuani (antrenor Grigore Nieolae) 
care timp de 35 de minute nu au vrut 
să continue lupta în ting datorită unei 
decizii pe care juriul a acordat-o in 
defavoarea echipei lor.

V. SÂSĂRANU și I. BONDREA 
corespondenți

(R.P.-R.) 14:21,6, 2. Hafner (RtP.F.I.) 
14:25,6, 3. Grecescu (R.P.R.) 14:25,8, 
4. Ivanovici (R.P.F.I.) 14:31,0; 20 km 
marș: l.HATSILAIOS (Grecia) lh 
42:47,0 — rec. balcanic, 2. I. Popa 
(R.P.R.) lh 44:42,5, 3. Stoikov (R.P.B.) 
lh 44:43,0: 110 m.g.: 1. LORGER
(R.P.F.I.) 14,4, 2. Skourtis (Grecia)
14.6, 3. Petrusic (R.P.F.I.) 14,7, 4.
Bojinov (R.P.B.) 14,9, 5. Ardeieanu.
(R.P.R.) 15,0: 80 m g.: 1. KERKOVA 
(R.PB.) 11,0 — rec. balcanic, 2. 
Stamejcici (R.P.F.I.) 11,1, 3. Makarka 
(R.P.B.) 11,3, 4. Babovici (R.P.F.I.)
11.7, 5 Sîrbu (RP.R.) 11,7, 6. Pe
trescu (R.P.R.) 11,8; triplusalt: 1.
SORIN IOAN (R.P.R.) 15,74 m, 2. 
Gurgușinov (R.P.B.) 15,69 m, 3. Pa- 
tarinski (R.P.B.) 15,41 m, 4. Cio
chină (R.P.R.) 15,37 m, 5 Jocic
(R.P.F.I.) 15,05 m, 6. Stanisic
(RP.F.I.) 15,02 m: pentatlon: 1.
STAMEJCICI (R.P.F.I.) 4.372 p. — 
rec. balcanic, 2. Sîrbu (R.P.R.) 4.238 
— nou record, 3. Kerkova (R.P.B ) 
4.202 p, 4. M. Pândele (R.P.R.) 4.201 
p, 5. Skerjanec (R.P.F.I.) 3918 p, 
6. Kirilova (R.P.B.) 3.903 p; maraton:
1. SKRINJAR (R.P.F.I.) 2h 33:17,4,
2. Stojanovici (R.P.F.I.) 2h 38:27,8,
3. T. Voicu (R.P.R.) 2h 46:07,4. 4. 
Teodosiu (R.P.R.) 2h 47:38,4; suliță 
(f): 1. M. DIACONESCU (R.P.R.) 52,74 
m — rec. balcanic, 2. Ivanova (R.P.B.) 
46,51 m, 3. Kacici (R.P.F.I.) 45,32 m,
4. Arsova (R.P.B.) 44,20 m, 5 Pe-
rovici (R.P.F.I.) 42,27 m. 6 Bucea 
(R.P.R.) 12,08 tn; 4X100 (f): L
R.P.B. 47,7, 2. R.P.F.I. 47,8, 3.
R.P.R. 48,8 : 4X400 m : 1. R.P.F.I.
3:12,5, 2. Grecia 3:15,2, 3. R.P.R
3:16,0. 4. R.P.B. 3:18,0, 5. Turcia
3:20,8.

CLASAMENTE GENERALE — FE
MEI: 1. R.P.R. 89 p, 2. R.P.B. 85 
p: 3. R.P.F.I. 83 p; 4. Turcia 3 p; 
BĂRBAȚI: 1. RP.F.I. 164 p, 2. 
R.P.R. 129 p, 3. R.P.B. 94 p, 4.
Grecia 79 p, 5. Turcia 30 p.

AUSTRIA VIENA SOSEȘTE AZI IN CAPITALA
In vederea disputării meciului cu 

echipa C.CA., din cadrul primului 
tur al „Cupei campionilor europeni'’ 
la fotbal, echipa F.C. Austria pără
sește azi dimineață Viena cu desti
nația București. Oaspeții vor sosi în 
Capitală pe calea aerului, în cursul 
după-amiezii. Din lotul pe care îl 
deplasează campioana austriacă fac 
parte cunoscuții internaționali Stotz, 
Strobl. Nemec și Fraydl.

Voleibaliștii japonezi la Moscova
MOSCOVA 17 (Agerpres). — In 

prezența a 6000 de spectatori în Pala
tul sporturilor din Moscova s-a dis
putat dubla întîlnire internațională de 
volei dintre echipele orașului Mosco
va și selecționatele Japoniei care se 
află în turneu în Europa. Victoriile au 
fost împărțite. La feminin echipa ja
poneză a terminat învingătoare cu sco
rul de 3—1 (7—15; 15—6; 15—7;
15—6). După un meci care a durat a- 
proape 3 ore, echipa masculină a ora-

IN CUPA F. R. BOX
Flacăra Roșie - I.T.B. 20-20
Sîmbătă seara — în jurul ringului 

instalat în frumoasa sală de festivi
tăți a fabricii de piele și încălțăminte 
„Flacăra roșie" din Capitală — nu
meroși spectatori au asistat la întîl
nirea din cadrul primei etape a „Cu
pei F. R. Box“, dintre echipele bucu- 
reștene Flacăra roșie și I.T.B. După 
întreceri deosebit de dîrze și dispu
tate întîlnirea s-a terminat cu un re
zultat de egalitate: 20—20. Iată rezul
tatele tehnice: V. Dumitrache (F) b.p. 
Gh. Gheorghe (I.T.B.); Șt. Dumitrache 
(F); b.p. L. Chiriță (I.T.B.); M. Pîrvu 
(I.T.B.) meci nul cu C. Calciu (F); 
Dumitru Gheorghe (I.T.B.) întrece la 
puncte pe M. Ailenii (F); I. Iriza 
(I.T.B.) b.p. A. Mocioacă (F); Șt. Co- 
maroni (I.T.B.) b.p. Pavel Ștefan (F); 
I. Ailenii (F) b.p. M. Voicu (I.T.B.); 
Nicu Constantin (I.T.B.) întrece la 
puncte pe Al. Eftimie (F); I. Istrate 
(F) b.p. Al. Andraș (I.T.B.); Si. Sîe- 
jan (I.T.B.) termină la egalitate cu 
N. Bătrînu (F).

N. TOKACEK 
corespondent

Juniorii romini au învins cu 6-5
La Budapesta, a avut loc întîlnirea 

internațională de box dintre selecțio
nata de juniori a R.P. Romîne și re
prezentativa de juniori a R.P. Ungare. 
La capătul unor dispute extrem de 
frumoase sportivii romîni au obținut

Turneul Armatelor Prietene
Duminică seara, în Sala sporturilor 

din orașul bulgar Plovdiv, a avut loc 
prima reuniune din cadrul Turneului 
Armatelor Prietene. In această primă 
zi a întrecerilor au boxat și trei din
tre sportivii noștri: M. Dobrescu, N.

Meci international de volei feminin Constanța

Farul—Legia Varșovia 2-3
CONSTANȚA 17 (prin telefon). — 

Sala Sporturilor, plină pînă la refuz, 
a găzduit duminică întîlnirea interna
țională de volei feminin dintre Farul 
Constanța și campioana R.P, Polone, 
Legia Varșovia.

La prima lor întîlnire internațională, 
constănțencele s-au prezentat mai mult 
decît mulțumitor. Ceea ce a caracte
rizat meciul dintre cele două echipe, a 
fost inconstanța în joc și lipsa de pre
cizie la preluări. Victoria a revenit e- 
chipei poloneze cu 3-2 (12-15, 15-11, 
15-11, 11-15. 15-8), datorită unui plus 
de experiență.

Cele mai bune jucătoare: Goloșie, 
Donose (Farul), Kordaczuk, Zarzycka 
(Legia) A arbitrat cu greșeli C. Mu- 
șat — Constanța.

Marți, începînd de la ora 18, tot

Sîmbătă, F.C. Austria a disputat o 
întîlnire din cea de a IlI-a etapă a 
campionatul austriac, întrecînd cu sco
rul de 5—I echipa Schwechat. Austria 
Viena se menține pe primul loc în 
campionatul țării, cu 6 puncte acu
mulate în cele trei meciuri susținute 
pînă acum. Ea este urmată în cla
sament de Wiener Sport Klub și 
L.A.S.K. cu cite 5 p.

șului Moscova a învins echipa oaspete 
cu scorul de 3—2 (15—3; 13—15; 
13—15; 15—5; 15—9).

Tal și Hschcr conduc 
in turneul dc la Died
BELGRAD 17 (Agerpres). — Tur

neul internațional de șah de la Bled 
a continuat cu desfășurarea partidelor 
întrerupte în rundele 7, 8 și 9. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate: 
Ivkov—Udovcic '/2—* */ 2; Olafsson—Ber
tok */ 2—*/ 2; Fischer — Matanovici 
1—0; Najdorf — Gligorici */ 2—*/ 2.

In clasament conduc Tal (U.R.S.S.) 
și Fischer (S.U.A.) cu cite 6‘/2 puncte. 
Urmează Petrosian, Keres (U.R.S.S.) 
cu 6 puncte, Trifunovici (iugoslavia), 
Najdorf (Argentina) cu 5*/,  puncte.

PE SCURT
• în vederea participării la cam

pionatele mondiale de haltere, care 
vor începe la 20 septembrie, echipa 
reprezentativă a U.R.S.S. a plecat cu 
avionul la Viena. Din lotul haltero
fililor sovietici fac parte cunoscuții 
campioni și recordmani luri Vlasov, 
Alexandr Kurinov, Serghei Lopatin, 
Rudolf Plukfelder, Arcadie Vorobiov, 
Vasili Stepanov ș.a.

• A început Turul ciclist interna
țional al R. P. Bulgaria. Anul acesta 
traseul măsoară 1.200 km, împărțiți 
în 8 etape. Prima etapă desfășurată 
pe distanța Sofia — Plovdiv (157 
km) s-a încheiat cu victoria ciclistului 
bulgar Bobekov care a realizat 
timpul, de 3h 46:42,0. La competiție 
sw*  ’jfârticipă cicliști din R. P, Po
lonă și Iugoslavia.

• La „Westfallenhallen" din Dort
mund s-a disputat intîlnirea interna
țională de gimnastică dintre echipele 
Japoniei și R. F. Germane. Gimnaștii 

victoria cu scorul dc 6—5 (s-au disputat 
meciuri la 11 categorii de greutate). 
Punctele reprezentativei noastre au fost 
realizate dc C. Gruicscti, G. Niculcscu, 
Șt. Popoacă, C. Anton, II. Lcow și E« 
loanovici.

Mîndreanu și M. Rinjeu. Primii doi 
au terminat victorioși meciurile cali- 
fieîndu-se în semifinale. In cele două 
semifinale care vor avea loc 
miercuri și joi s-au calificat prin tra
gere la sorți Gh. Negrea, Șerbu 
Neacșu și I. Turcu.

în Sala Sporturilor, va avea loc revan
șa partidei de duminică.

E. PETRE — coresp.

Trăgători romîni 
peste hotare

In dimineața zilei de astăzi, Iotul 
republican de senioare și juniori a pă
răsit Capitala plecînd La Budapesta 
unde va participa la campionatele europe
ne de tir. Au făcut deplasarea Aurelia 
Cosma, Cleopatra Alexandru și Marga
reta Filip (senioare) M. Ruscscu, M. 
Lazăr, Tr. Cogut, I. Olărescu și Gh. 
Stoian.

întîlnirea triunghiulară de atletism
R. S. Cehoslovacă —

R.S.S. Ucraineană—R. P. Ungară
BRNO 17 (Agerpres). — - 

șul Brno s-a disputat intîlnirea triun
ghiulară de atletism dintre echipele se
lecționate ale R.P. Ungare, R.S.S. 
Ucrainene și R. S. Cehoslovace.

In proba de săritură cu prăjina vic
toria a revenit lui Petrenko (R.S.S. 
Ucraineană) cu un rezultat de 4,56 m. 
Campioana maghiară Kotsek a ciștigat 
proba de aruncarea discului cu 53,31 m. 
Iată alte rezultate înregistrate; BĂR
BAȚI 100 m Mandlik (R.S. Ceh.) 10,4; 
400 m Trousib (R.S. Ceh.) 47,5; înăl
țime Noszaly (R.P.U.) 2,01 m; suliță 
tîbulenko (R.S.S. Ucraineană) 75,12 
m; greutate Nagy (R.P.U.) 18,42 m; 
400 m. g. Anismiov (R.S.S. Ucrainea
nă) 51,6. FEMEI: 100 m Marik (R.P.U.) 
11,9: lungime Kosareva (R.S.S. Ucrai
neană) 5,91 m; 80 m.g. Makineva 
(R.S.S. Ucraineană) 10,9; suliță Za- 
topkova (R.S. Ceh.) 51,41 m; 800 m 
Lisenko (R.S.S. Ucraineană) 2:06,1.

Echipa masculină a R.S.S. Ucrai
nene a învins cu scorul de 108—104 
puncte echipa R.S. Cehoslovace, iar 
echipa R.P. Ungare a întrecut cu 
108,5—101,5 puncte echipa R.S. Ceho
slovace.

Rezultatul final la feminin a fost ur
mătorul: R.P. Ungară — R.S. Ceho- 
slovacă 62—44 puncte și R.S.S. Ucrai
neană — R.S. Cehoslovacă 66—40 
puncte
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