
Fac turul de onoare cicliștii sosiți pe primele trei locuri in ultima etapă: 
Simion Ariton fmijloc), Kelerman (dreapta) și Hansen (stingă).

R. P. Romînă—câștigătoarea celei de a X-a ediții,
Turului ciclist al R. P. Romîne“

Ion Cosma învingător în clasamentul individual
® Simion Ariton (Voința) a dșiigat ultimele doua etape • Trei cicliști romini in Iruntea 

Regiunea Galați a făcut o entuziastă primire 
indeosebi orașul Tecuci

clasamentului general individual! •
caravanei,

Succesul alergători-

*
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| torie a cicliștilor 
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! ediții — jubiliare 
f ciclist al R. P.
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| MINE au
V „maratonul"
( fel in palmaresul sportului nos- 
} tru cu pedale o nouă performanță 
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i lor romini a fost completat de
V comportarea excelentă a
* lor Gabriel
» loCUl II),

HI).
m ultimele două etape ale între
cerii) ș.a. Pentru măiestria pe 
care au dovedit-o in această mare 
competiție internațională, pentru 

) dirzenia lor, alergătorii noștri 
| merită din plin calde felicitări!

categorică vic- 
noștri a incu- 
celei de a X-a 
— a „Turului 

Romine" : ION 
P. RO- 

terminat învingătoare 
ciclist adăugind ast-

Străzile Capitalei și apoi, stadio
nul Republicii, au găzduit ieri după 
amiază ultimele clipe ale ediției ju
biliare a „Turului ciclist al R. P. 
Romîne". Numeroșii spectatori aflați 
pe marile artere ale Capitalei au 
aplaudat cu entuziasm plutonul mul
ticolor al alergătorilor acordîndu-i 
astfel o binemeritată răsplată pen
tru eforturile intense pe care le-a 
făcut de-a lungul a aproape 2.000 
km. Pasionantă, disputa pentru ocu
parea primului loc în clasamentul 
general al întrecerii a ținut încordată 
atenția tuturor de la primul și pînă 
la ultimul kilometru. Abia ieri după 
amiază, la terminarea ultimei etape,

Un reușit turneu de volei
Sîmbătă și duminică, sala Ciulești din 

Capitală, a găzduit un turneu de volei 
feminin cu participarea echipelor Pro
gresul. Rapid, Metalul 23 August și 
forma|ia poloneză Gcdania Gdansk. Ini
țiativa clubului Rapid a fost binevenită 
și s a bucurat de succes. Cele două for
malii care au evoluat în compania for
mației poloneze Gedania Gdansk au re
purtat victorii prețioase.

Sîmbătă după-amiază Rapidul și-a îm
bogățit palmaresul international între- 
cind pe Gedania Gdansk cu 3—0 
(3, 10, 10). Au jucat la Rapid : Col- 
ceriu, Lovin, Chițu, Moraru, Isac, Be- 
rezeanu. Savu și Bîriianu. S-au reniar- 

(Continuare în pag. a 2-a)

Scurt bilanț sportiv
BUDAPESTA. La 

senioare, echipa R. P — „„...... ........... _ uc „lllla
libera calibru redus 3x30 focuri la juniori. în aceeași probă Traian Cogut 
a cucerit medalia de argint. In întrecerea feminină, echipa R.P.R? a -- 
ocupat locul III.

PLOVDIV. La întrecerile de box ale Armatelor Prietene, Gheorghe '■ 
Negrea a cucerit medalia de aur Ia categoria semigrea. 7

VIENA. La campionatele europene, de haltere Lazăr Baroga s-a -• 
clasat pe locul IV la categoria semigrea.

BUCUREȘTI. Cea de a X-a ediție a „Turului ciclist al R.P. Romine" I 
s-a încheiat cu victoria categorică a reprezentanților noștri, clasați pe - ■ 
primele trei . locuri în întrecerea individuală. (Cosma,' Moiceanu și ; j 
Rădulescu) și pe locul întîi în clasamentul pe echipe.

Echipa de box juniori a R.P.R. a întrecut cu 14—6 pe cea a juniori- ” 
lor din R. P. Bulgaria "

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ HHHVVH ♦.♦♦♦♦ ♦ 4■

campionatele europene de tir pentru juniori si 
Romine ș-a clasat pe locul II in proba de armă

a putut... respira ușurat, 
un alt valoros reprezen- 

nostru, Gabriel 
găsit rezolvare

ion Cosma 
Lupta sa cu 
tant al ciclismului 
Moiceanu, nu și-a 
decit în finalul palpitantei competiții.

Alături de alergătorii noștri și-au 
disputat șansele o serie de cicliști cu 
renume în arena internațională. Ci
cliștii din 
cu marea 
marca și 
adversari

arena internațională. Ci- 
R. D. Germană (în frunte 

speranță K. Ampler), Dane- 
Iugoslavia au fost 

pentru sportivii
R.P.F. 
redutabili

rutieri-
Moiceanu (clasai pe 

Gli. Rădtdescu (locul 
Simion Ariton (Învingător

Festivitate de premiere : pe podium 
au urcat primit trei clasați: Ion 
Cosma (locul I), G. Moiceanu (locul 

II) și Gh. Rădulescu (locul III).

întreceri echilibrate în campionatele 
republicane de canotaj academic

dtiminică, 
mai fru- 
alc cam-

Am asistat, sîmbătă și 
la Snagov, la una din cele 
moașe ediții din ultimii ani 
pionalelor republicane de canotaj aca
demic. Pentru că, spre deosebire de 
anii trecuți, cînd aproape toate pro
bele aveau favoriți cerți, care cîștigau 
cu mare avans, de data aceasta nu
mai două-trei probe n-au lăsat dubiu 
asupra învingătorului. In celelalte, 
întrecerea pentru titlu a fost de-a 
dreptul pasionantă și de cîteva ori 
învingătorul a fost decis de... zecimi

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VĂ !

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă
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Un succes Ieri in categoria A la fotbal
deplin Nu e de ajuns să domini...

PETROLUL—PROGRESUL 1-1 (1-0)

rutierii 
pregă-

noștri. El au asaltat cu ardoare pri
mele locuri, au făcut mari eforturi 
pentru a cîștiga întrecerea și au con
tribuit efectiv la ridicarea nivelului 
tehnic al disputelor. Faptul că nu au 
reușit să-i întreacă pe cicliștii noștri 
demonstrează ardoarea cu care 
romîni și-au apărat șansele, 
tirea lor superioară, voința lor de 
neînfrînt. La capătul acestei intere
sante competiții remarcăm — 
tisfacție faptul că întrecerea s-a des
fășurat sub 
sportivități, 
dovedit a 
s-au legat

cu sa-

semnul celei mai depline 
că alergătorii noștri s-au 
fi gazde ospitaliere, că 
noi și trainice prietenii

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

O nouă victorie a juniorilor noștri la box

R. P. Romînă R. P. Bulgaria 14-6
Frumoasa dimineață de ieri, a con

tribuit din plin la cadrul sărbătoresc 
în care a avut loc prima întîlnire in
ternațională de box dintre reprezen
tativa de juniori a țării noastre și cea 
a R. P. Bulgaria. Spectatorii pre- 
zenți la această întrecere au avut pri
lejul să asiste la o gală bună, cu me
ciuri. spectaculoase. Victoria cu sco
rul de 14—6, obținută de juniorii noș
tri, este pe deplin meritată. Pentru 
acest rezultat valoros merită să fie 
felicitați atît tinerii sportivi, cît și an
trenorii lor, Lucian Popescu și Sandu 
Ion.

Ca de obicei, întrecerile au început 
cu meciul boxerilor de categorie mus- 

victoria a

Prun-

de secundă. In această privință, este 
semnificativ faptul că la fete nici un 
club n-a reușit să cîștige mai mult 
de un titlu. La băieți, fără ca lupta 
să fie mai puțin echilibrată, C.C.A. 
a cîștigat totuși 4 titluri, iar Dinamo 
două.

FETE. La 4-ț-l rame, 
revenit Științei București (Limpede, 
Vlăduț, Pascu, Predoescu -|- 7__
zeti) în 4:04,4. Pe locurile următoare: 
2. Meteor Satu Mare (Honig, Toth, 
Varadi, Kellener 4. Csata) 'o reve
lație a campionatelor; 3. Banatul 
Tim.; 4. Școala U.C.F.S. Arad;
5. Flacăra roșie Buc. Concurînd pen
tru prima oară la simplu, Ana Tamaș 
(U.T. Arad) a repurtat un frumos 
succes în 4:26,5. Au urmat-o : 2. Flo- 
rica Pirtea (FI. r. Buc.) ; 3. Cornelia 
Jude (FI. r. Tim.); 4. Luminița Gol- 
goțiu (C.S.M. Cluj) ; 5. Vali Costă- 
chescu (Voința Buc.) și 6. Ana Tordai 
(C.S.M. Cluj). La 4-J-l vîsle. Voința 
Timișoara (Herțeg, Oros, Moldovan, 
Covaci + Illy) a realizat 3:51,0 în- 
trecînd pe Metalul Buc. (Mihalache, 
Neacșu, Svati, Larion -ț- Barcani) cu 
8 secunde. Au urmat: 3 U.T.A : 
4. C.S.M. Cluj; 5. Raoid Buc. Vîslașelc 
din Arad au repurtat un nou succes, 
de data aceasta prin formația Voinței 
(Horvath, Stoian) în proba de dublu,

(Continuare iu pa& a 2-a)

La cîteva clipe după ce coborîsem 
în gara Ploiești, ne-am putut da sea
ma de interesul pe care îl stîrnea prin
tre amatorii de fotbal din acest oraș, 
întilnirea dintre Progresul și Petro
lul. Sute de oameni ne-au barat li
teralmente drumul, întrebîndu-ne pe 
noi, cei care veneam din București, 
dacă nu aveam un bilet în plus...

Nici acești spectatori care n-au a- 
vut norocul de a găsi bilete, nici cei 
aproape 25.000 de oameni care au 
umplut tribunele pînă la refuz, cu mult 
înainte de ora meciului, nu s-a.u gîn- 
dit însă că partida le va rezerva o 
decepție, atît din punct de vedere al 
jocului prestat de cele două echipe 
șflate în fruntea clasamentului, ,cît și 
din punct de vedere al rezultatului 
final, care n-a adus localnicilor vic
toria scontată. Surpriza putea să fie 
și mai neplăcută, fiindcă în ciuda fap
tului că Petrolul a dominat în majo
ritatea timpului, n-a lipsit mult ca 
încă unul din cele cîteva contraatacuri 
ale Progresului să se soldeze cu un 
gol, care ar fi amărît de-a binelea tri
bunele...

Petrolul nu trebuie totuși judecat 
prea aspru, ținînd seama de indispo
nibilitățile inițiale — Dridea și Anton 
Munteanu — cît și de accidentarea 

că, în cadrul căreia s-au întîlnit C- 
Crudu (R.P.R.) și E. Ghicov (R.P.B.). 
După două reprize în care lupta a 
fost echilibrată, fiind extrem de greu 
de întrevăzut învingătorul, în ultimul 
rund Crudu atacă hotărît, cu serii la 
figură și cu un croșeu de stînga îl 
trimite pe Ghicov la podea. Juniorul 
bulgar reia lupta dar reprezentantul 
nostru atacă mai decis și numai su
netul final al gongului îl salvează pe 
Ghicov de la k.o.

Deși a avut avantajul alonjei, I. 
Marin (R.P.R.) l-a întrecut foarte 

greu pe „cocoșul" bulgar D. Rusinov.
In limitele categoriei pană s-au 

întîlnit C. Niculescu (R.P.R.) și N. 
Silderov (R.P.B.). Buni 
doi juniori au oferit un 
tac.ol la sfîrșitul căruia 
mîn a obținut victoria.

Handicapat de alonja 
său. Gh. Simionescu 
la puncte în fața 
(R.P.B.), după un 
disputat.

tehnicieni cei 
frumos spec- 

boxerul ro-

adversarului 
(R.P.R.) a cedat 
lui I. Chiriacov 

meci deosebit de

PETRE HENȚ

(Continuare in pag. a 4-a) 

Reprezentantul nostru Constantin Anton a cîștigat detașat meciul cu
Veliev (R.P.B.), Arbitrul Petre Epureamu ridică mina învingătorului.

Foto; M. Comaroni

Mehmet

lui Zaharia la mijlocul reprizei I. 
ceea ce ne-a făcut să vedem ca extre
mă dreapta pe... Pahonțu. In aseme
nea condițitini, gazdele, deși au bene
ficiat de o linie de halfi în formă ex
celentă, care a împins mereu jocul, 
n-au putut străbate decît foarte greu 
barajul organizat de bucureșteni in 
fața porții, iar atunci cînd s-au găsit 
în poziții favorabile, au ratat ocaziile 
(în capul listei... Voinea și Bontaș). 
Dc-abia la o învălmășeală, în miri. 
25, Voinea a reușit să trimită mingea 
în poartă. Acest gol a dat aripi plo- 
ieștenilor, care în continuare au ini
țiat cîtcva atacuri frumoase, eșuate 
mai ales din cauza lui Voinea, mult

JACK BERARIU

(Continuare în pag. a 3-a)
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REZULTATE

Petrolul — Progresul 1-1 (1-0)
Știința Cluj — Știința Timiș. 4-1 (4-0) 
Rapid — Afetalul Tîrg. ’ 2-1 (0-1) 
St. roșu — Dinamo Buc. 2-1 (1-1) 
Minerul — Jiul 1-0 (1-0)
U.T.A. — Dinamo Bacău 2-0 (2-0)

Meciul C.C.A. — Dinamo Pitești a 
fost amînat.

CLASAMENTUL
1. Progresul (1) li 5 1 0 18: 2 11
2. Petrolul (2) 6 5 1 0 19: 7 11
3. St. roșu (4) 6 4 1 1 14: 9 9
4. Dinamo Buc. (3) 6 4 1 1 11: 8 9
5 Minerul (10) 6 3 0 3 5:12 fi
6. Rapid (ii) 6 2 13 9: 9 5
7. Știința Cluj (12) 6 1 3 2 11:11 5
8. Jiul (6) fi 2 1 3 6:10 5
9. Știința Tim. (5) fi 2 13 4: 7 5

10. C.C.A. (7) 5 1 2 2 10:11 4
11. Metalul (8) 6 1 2 3 8:13 4
12. Dinamo Bacău (9) 6 1 23 2: fi 4
13. U.T.A, (14) 6 1 0 5 4: 9 2
14. Dinamo Pitești (13) 5 1 0 4 5:12 2

ETAPA VIITOARE (joi 28 septembrie)

Dinamo Bacău — Minerul Luneni (arb. 
P. Malita. C. Denghel, M. Vasiliu-Plo- 
ieștl; la tineret: Gh. Ivanovici și D Ma- 
covei-lași, I. Radu-Bîrlad); Metalul - 
Petrolul (arb. Al. Pîrvu, Em. Martin.- 
M. Popescu-București; la tineret: I. si
mion, D. Dinulescu, M. Sadoveanu-Buc.): 
Progresul - Rapid (arb.: N. Mihăilescu. 
M Popa, M. Cruteseu—Buc. la tineret: 
Al. lonescu, S. Mîndreș, C. Mihăilescu- 
Buc.); U.T.A. - Știința Cluj (arb.: St. 
Mataizer, Al. Ene. N. Mogcroașă-Craiova: 
la tineret: G. SzUcs, St Patkos, T. Cos- 
tan-Oradea); Știința Timișoara — Dinamo 
Pitești (arb.: C. Prelici. N. Marin, Gh. 
Olteanu-Buc.: la tineret: I. Bucur-Caran- 
sebeș, I. David-Lugoj, Fr. Hubert-Arad).

Meciurile Dinamo București - C.C.A. 
și Jiul — St. roșu sînt aminate deoarece 
C.C.A. și st. roșu susțin meciuri inter
naționale în aceeași zi (cu FC Austria 
la Viena și respectiv cu Levski la Bra
șov)

.
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C.C.A. și C.F.R. Grivița roșie 
învingătoare în etapa 

a XVII-a a campionatului
Patru din cele șase meciuri ale eta

pei campionatului de rugbi s-au des
fășurat în București. Desigur, în cen
trul atenției a stat partida C.C.A. — 
Dinamo, deosebit de importantă pen
tru configurația părții superioare a 
clasamentului. La capătul unui meci 
frumos, cu multe faze de rugbi clar, 
cu șarje spectaculoase pe treisferturi 
și contraatacuri rapide, C.C.A. a cîș- 
tigat cu scorul de 6—0 (3—0). Punctele 
au fost realizate de Mehedinți și Pen- 
du. Liderul clasamentului C.F.R. Gri
vița Roșie a ' întrecut cu 18—3 (10—3) 
pe Știința București. Scorul nu re
flectă însă raportul real de forțe de 
pe teren. Studenții au dat o replică 
viguroasă campionilor, i-au dominat 
în repriza a doua și numai jocul slab 
al apărării i-a împiedicat ca rezultatul 
să fie mult mai strîns. După un meci 
de uzură, Progresul a întrecut Meta
lul 23 August cu 6—0. La pauză sco
rul era alb. C.S.M.S. Iași cîștigă la 
limită in deplasare (3—0) în fata lui 
Rapid.

O surpriză poate fi considerat re
zultatul de la Cluj. I.T.B. a întrecut 
cu 8—3 (3—0) pe Știința. O nouă în- 
frîngere pe teren propriu a suferit 
Olimpia Brașov în fața studenților din 
Petroșani care au ciștigat cu 11—9 
(8—3).

Rapid București continuă să conducă in campionatul feminin in 7
CAMPIONATUL IN 7 FEMININ

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
S.S.E. PETROȘANI 10—7 (7—2).

Deși au ciștigat această partidă hand
balistele de la Progresul au dovedit 
multe slăbiciuni îndeosebi în apă
rare. Repliindu-se foarte încet în fața 
porții, bucureștencele au fost sur
prinse de mai multe ori — in re
priza secundă — de contraatacurile 
elevelor din Petroșani. Victoria Pro
gresului se datorează unui joc mai 
clar în atac îri care Antoaneta Vasile 
— în deosebită vervă — a înscris 8 
goluri I

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — C.S.Ș. 
BANATUL TIMIȘOARA 9—5 (6—1). 
O frumoasă victorie a formației bucu- 
reștene, care joacă din ce în ce mai 
bine de la o etapă la alta. Știința 
s-a apărat foarte bine și de cite ori 
•a avut ocazia (în prima repriză) a 
contraatacat cu mult succes. Echipa 
timișoreană a jucat foarte slab. Jucă
toarele de la Banatul au făcut nenu
mărate greșeli în apărare, iar în atac 
au plimbat mult mingea fără să 
tragă la poartă

TRACTORUL BRAȘOV — C.S.M. 
SIBIU 7—7 (4—4). Joc perfect echi
librat în care ambele formații au 
trecut pe rînd pe lingă victorie. Au 
înscris : Melinte 2, Neako 2, Floroian 
2, Frantz pentru Tractorul și Dobre 
4, Waltzer 2, Dandler pentru C.S.M. 
(Gh. Corcodel-coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — I.T.B. 
14—6 (6—2). Victorie clară a stu
dentelor care au avut în G. Reipp și

M. Stef cele mai bune jucătoare (L. 
Makay-coresp.).

C.S. MUREȘUL TG. MUREȘ — 
RAPID BUCUREȘTI 7-9 (4-6).
Tînăra echipă mureșeană a opus o 
dîrză rezistență formației campioane, 
care s-a impus printr-o mai bună 
apărare și atacuri foarte rapide. (V. 
Kadar-coresp.).

Hedwiga Ziegler (Banatul) și-a depă
șit adversara directă și va înscrie 
spectaculos primul gol al partidei. 
Fază din meciul Știința București — 

C.S.Ș. Bântui Timișoara.
Foto : A. Vasiliu

IERI IN CATEGORIA B

Campionatul republican de pentatlon modern

Traian Croitoru a oiștigat proba de călărie
întrecerile ediției a Vil-a a cam

pionatului republican de pentatlon 
modern au debutat sub auspicii din
tre cele mai frumoase. Astfel, trebuie 
să consemnăm faptul remarcabil că la 
startul întrecerilor au fost prezenți 
27 de concurenți — reprezentând 9 e- 
chipe — ceea ce înseamnă un adevărat 
record de participare. Majoritatea a- 
cestora (ASA Craiova, ASA Brașov, 
ASA Cluj, Grănicerul) au evoluat la 
primul lor campionat republican și 
demn de subliniat, la călărie, ei au 
demonstrat calități frumoase. Rămî- 
ne să-i vedem insă și la celelalte 4 
discipline sportive...

Din cauza numărului mare de con
curenți proba de călărie s-a desfășu
rat în două grupe, folosindu-se ace
iași cai. După executarea parcursu
lui de către concurenții din prima 
grupă cele mai bune timpuri le obți
nuseră Dumitru Țintea (5:26,3) și 
Gheorghe Tomiuc (5:32,5) și se părea 
că ei vor ocupa primele două locuri 
ale clasamentului. Dar iată că Traian 
Croitoru, care a luat startul in grupa 
a doua, a executat și el parcursul 
fără greșală și a obținut un rezultat 
șl mai bun (5:20,4).

Iată citeva din rezultatele probei 
de călărie: I. Traian Croitoru (Știin
ța) 5:20,4 — 900 p; 2. Dumitru Țintea 
(CC A) 5:26,3 - 870 p; 3. Gheorghe To- 
nUac (CCA) 5:32,5 - 840 p; 4. Ion Ci- 
goianu (ASA Craiova) 5:36,9 — 820 p; 
5. Tudor Vasile (ASA Craiova) 5:33,6 
— 755 p; 6. Tiberiu Fabian (Dinamo) 
550,0 — 750 p; 7. Gheorghe Mărcuță 
(ASA Brașov) 5:55,6 — 725 p; 8. Ște
fan Chițu (Grănicerul) 6:03,5 — 625 p; 
>. Constantin Țintea (Știința) 6:04,8 — 
820 p; 10. G. Pușcaș (ASA Brașov II)

3. ASA Brașov 1 1555 p, 4. Grănice
rul 1505 p, 5. CCA I 1150 p, 6. Dinamo 
Buc. 1010 p, 7. ASA Cluj, 8. ASA Bra
șov II.

Astăzi, in sala Floreasca (de la ora 
9) are loc proba de spadă.

ROMEO VI LARA

CAMPIONATUL ÎN 7 
MASCULIN

SERIA I
ȘTIINTA GALAȚI — TRACTORUL 

BRAȘOV 22—19 (10—11). Joc foarte 
spectaculos terminat cu victoria me
ritată a studenților, din rîndul cărora 
s-a remarcat lordache care a apărat 
excelent. Brașovenii au jucat mai 
tehnic în cîmp, dar au ratat mult. 
(Gh. Arsene-coresp.).

DINAMO BACĂU — RAFINĂRIA

TELEAJEN 10—16 (6—6). Joc ner
vos și dur. După o repriză egală. ! 
oaspeții mai rapizi au depășit clar j 
formația dinamovistă care a jucat 
sub nivelul obișnuit. (Gh. Daiban- 
coresp.).

DINAMO BUC. - RAPID 27—11 
(13—5). Scorul categoric cu care s-a 
încheiat această partidă ne scutește 
de un comentariu mai amplu. Cu 
excepția primelor 15 minute, cînd j 
jocul a fost ceva mai echilibrat (6—4 
pentru Dinamo), dinamoviștii au do
minat categoric.

ȘTIINȚA BUC. — C.C.A. 19-20 
(7—10) Meci disputat într-un ritm 
foarte rapid. In ciuda scorului strîns 
s-a jucat destul de corect. Echipa 
militară a jucat mult mai bine in pri
ma repriză. In partea a doua a jo
cului și in special in finalul meciului j 
studenții au avut mai mult inițiativa, i

SERIA A Il-a <

C.S.O. CRAIOVA — DINAMO TG. I 
MUREȘ 19—10 (12—3). Gazdele
și-au asigurat victoria în prima re- ■ 
priză cînd s-au impus printr-un joc i 
mai tehnic și rapid în atac. După ; 
pauză, meciul a fost mai echilibrat. , 
S-au remarcat : Samungi (6), Pa- 
raschiv (2) de la C.S.O. și Berek- 
ntery (3) de la Dinamo.

I.T.B. — VOINȚA SIBIU. 16—31 
(7—14). Victoria sibienilor, din rin- 
dul cărora s-au remarcat Sclinap (9) 
și Schuster, este pe deplin meritată, 
chiar si la acest scor.

ȘTIINTA TIMIȘOARA — TEHNO
METAL TIMIȘOARA 18—21 (7—13). ; 
Derbiul local și în același timp și cel 
al seriei a 11-a a revenit jucătorilor 1 
de la Tehnometal, .care puteau cîștiga ? 
chiar la un scor mai mare, lakob (9) 
și Neusatz (7) s-au remarcat de la 
Tehnometal, în timp ce cel mai bun ! 
jucător de la Știința a fost Niesz » 
(7). (L. Makay-coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — DINAMO » 
BRAȘOV 16—15 (7—8).

SERIA I

Dinamo Suceava — Ceahlăul Piatra 
Neamț 2—0 (2—0)

Carpati Sinaia — Steaua roșie 
Bacău 6—3 (2—3)

Dinamo Galați — Flacăra Moreni 
3—0 (1—0)

Poiana Cîmpina — C.S.M.S. Iași
1— 0 (1—0)

Foresta Fălticeni — Rapid Focșani
2— 0 (1—0)

C S.M. Brăila — C.F.R. Pașcani 
3—0 (1—0)

Prahova Ploiești — Știința Galati 
5—5 (2—2)

CLASAMENT
1. Poiana Cîmpina 4 3 1 0 11: 2 7
2. Foresta Fălticeni 4 3 0 1 7: 3 6
3. știința Galați 4 2 2 0 11: 1 fi
4. C.S.M. Brăila 4 2 11 8: 4 5
5. C F.R. Pașcani 4 2 11 8: 7 5
6. Prahova Ploiești 4 1 3 0 8: 7 5
7. C.S.M.S. Iași 4 2 0 2 14: 5 4
8. Dinamo Galați 4 2 0 2 7: 7 4
9. Rapid Focșani 4 12 1 4: 4 4

10. Carpați Sinaia 4112 lo;14 3
11. Dinamo Suceava 4 112 6. 3 3
12. Ceahlăul P Neamț 4 112 4: 8 3
13. Flacăra Moreni 4013 2:14 1
14. St. roșie Bacău 4 0 0 4 5:14 0

ETAPA VIITOARE: Rapid Focșani
— Poiana Cîmpina, C.F.R. Pașcani — 
Carpați Sinaia, Știința Galați — Di
namo Galați, Ceahlăul Piatra Neamț
— Foresta Fălticeni, Flacăra Moreni
— Dinamo Suceava, C.S.M.S. Iași — 
C.S.M. Brăila, Steaua roșie Bacău — 
Prahova Ploiești.

în etc pa a HS-a a returului

Meciuri echilibrate, dar de slabă valoare tehnică
(in excepția meciului Știința Cluj— 

1. <’.. Arad, toate celelalte înlîlniri de 
polo pe apă din cadrul campionatului 
republican au fost deosebit de echili
brate, fapt care ilustrează nu numai a- 
propiata valoare a echipelor, ci și lupta 
de-a dreptul pasionantă ce se dă pentru 
fiecare punct. I)in păcate, însă, această 
dispută este realizată în dauna calității 
jocului. In Iuțită pentru puncte, jucă
torii depun toate eforturile, lăsînd însă 
pe planii' al doilea claritatea acțiunilor, 
înotul rapid, execuțiile tehnice corecte.

La Te. Mureș, de pildă, in meciul 
dintre echipa locală Mureșul și Crișana 
Oradea ambele formații au practicat un 
joc confuz, ratînd spectacolul. Scorul 
de 3—3 (1—0. 0—2. 1—0. 1 — 1) a 
fost realizat de Szarvadi 2, Flcșeriu 
pentru gazde și de Voicu, Lengyel și 
Csordas. pentru oaspeți. Arbitrul E. 
Beniamin (București) a condus satis
făcător.

VASILE RADAR—coresp.

Disputele dintre echipele bueureștene 
C.C.A.— Rapid și Știința — Progresul au 
avut aceiași caracteristică. Luptă dir- 
ză. dar, din păcate, șuturi puține și im-

precise, foarte multe faulturi care au 
oprit jocul la intervale enervant de 
mici, acțiuni confuze. C.C.A. a învins 
pe Rapid la limită : 3—2 (0—1, 0—0, 
2—0, 1—1). Au marcat Ghidali, Mari
nescu, Kocsis pentru C.C.A. și Popa 
și Mocanu pentru Rapid. Știința a dis
pus de Progresul cu t— 3 (0—1. 2 — 1,
2— 0, 0—1 ) prin punctele înscrise de 
Cioșcă. Chirvăsuța 2, Naum. Pentru 
Progresul au marcat: Mărculescu, Miu 
și Medianii.

I.a Cluj, echipa studenților din locali
tate a învins la un scor concludent for
mația I. C. Arad : 12—1 (3—0. 3—0,
3— 0, 3—1) prin punctele înscrise de 
Szabo 3, Hrean 4, Daroczi 2. Danciu. 
Magyari și Chiri’ă. Singurel punct al 
învinșilor a fost marcat de Toth (4 m)

N. TODORAN—coresp.

A patra etapă a campionatului repu
blican se dispută joi 28 septembrie și 
programează următoarele înlîlniri : I. C. 
Arad—C.C.A., Crișana Oradea—Știința 
Cluj, Dinamo București-—Rapid Bucu
rești, Progresul București—Mureșul Tg. 
Mureș.

In campionatul in „11“ |

Chimia Făgăraș j 
continuă să fie neînvinsă
VOINȚA SIBIU — STEAUA} 

ROȘIE BULGARUȘ 11—7 (8—3). |
Deși au ciștigat această partidă, I 
sibienii au jucat sub adevărata lor I 
valoare. Ei au _ ciștigat însă numai J 
datorită formei excepționale a lui 
Haberpursch care a apărat foarte bine. 
(L lonescu-coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — RECOLTA 
HALCH1U 19—7 (8—4). Gazdele au 
obținut o victorie clară. Au marcat : 
Ferenschiitz 7, Jochman 4, Barabaș 4, 
Lusca 2, Schiitz, Jung pentru C.S.M. 
și Hubbes I 2, Jeckel li 2, Jeckel I, 
Fartler I, Fartler II pentru Recolta. 
(I. Plăvitiu-coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — VIC
TORIA J1MBOLIA 13—12 (7—9) O 
partidă spectaculoasă care a revenit 
pe merit echipei gazde, care a jucat 
mai clar în atac în special în repriza 
secundă. De reținut că oaspeții au 
tras în acest meci nu mai puțin de 
10 bare (!). (P. Voicilă și M. Po- 
pescu-coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — VOINȚA SI
GHIȘOARA 11—8 (5—4). Gazdele 
au avut în permanență inițiativa și 
puteau cîștiga ta un scor mai mare 
dacă nu ar fi ratat multe ocazii clare 
de gol. In urma acestei victorii, ju
cătorii de la Chimia continuă să se 
afle — neînvinși — în fruntea clasa
mentului. (V. Lazăr-coresp.).

SERIA A !I-A

C.S.M. Mediaș — Flacăra roșie 
București 4—0 (1—0)

Chimia Govora — C.F.R. Roșiori 
1—2 (0—2)

Știinta București — C.S.O. Craiova
2— 3 (i —1)

C.S.M. Sibiu — Farul Constanța
3— 2 (3—2)

Dinamo Obor — Tractorul Brasov
4- 3 (1-1)
S.N.M. Constanta — Chimia Făgaraș
2—0 (0—0)

C.S.M. Reșița — Metalul București
5- 1 (l-l)’ '

CLASAMENT
1. C.S.M Reșița 4 3 0 1 13: 5 6
2. Dinamo Obor 4301 9: 7 6
3. C.S.M. Mediaș 4 2 l 1 ' 3 5
4. C.F.R. Roșiori 4 2 11 6: 3 5

5-6. C.S.O. Craiova 4 2 11 6: 4 5
5-6. S.N.M Constanta 4 2 11 6: 4 5

7. Tractorul Brașov 4 2 11 7: 5 5
8. Farul Constanța 4202 9: 8 4
9. Chimia Făgăraș 4202 6: 6 4

10. C.S.M. Sibiu 4202 5: 7 4
11. Metalul București 4202 6:11 4
12. Știința București 4103 7: 9 2
13. Chimia Govora 4013 2: 8 1
14. FI. roșie București 4 0 0 4 2:11 0

8:29,4 - 555 p.
Clasamentul pe echipe: J. Știința

Buc. 2010 p, 2. ASA Craiova 1810 p,

ETAPA VIITOARE: C.S.O. Craiova 
— Dinamo Obor, Flacăra roșie Bucu
rești — Farul Constanța, Chimia Go
vora — Tractorul Brașov, Metalul 
București — C.S.M. Mediaș, C.F.R. 
Roșiori — Chimia Făgăraș, S.N.M. 
Constanța — Știința București, C.S.M. 
Sibiu — C.S.M. Reșița.

SERIA A III-A

Arieșul Turda — Corvinul Hune
doara 1—1 (0—0)

C.F.R. Arad — „Vagonul" (fost 
A.M.E.F.A.) Arad 1-2 (0—0)

C.S.M. Cluj — C.S.M.D. Baia Mare 
1-0 (0—0)

I.R.A. Tg. Mureș — Mureșul Tg. 
Mureș 2—2 (1—0)

C.F.R. Timișoara — A.S.M.D. Satu 
Mare 2—0 (1—0)

A..S.A. Crișul Oradea — C.S.M. 
Crișana 1—4 (1—2)

Recolta Cărei — Ind. Sîrmei C. Turzii 
3—1 (2—1)

On reușit turneu de velei
(Urmare din pag. 1)

cat Colceriu, Berezeanu (Rapid) și Mar
ko și Radisewska (Gedanîa).

Duminică dimineața Metalul 23 Au
gust a dispus — dar nu fără emoții — 
de Gedanîa Gdansk cu 3—1 (15—7, 
J5—4, 9—15, 15—13). Meciul a fost 
spectaculos și destul de echilibrat. Po
lonezele deși au condus în setul III cu 
6—4, 8—6, 11—9. 13—9 și în setul IV 
eu 10—7 și 12—9 au fost întrecute de 
echipa bucureșteană. La Metalul au ju
cat: Florea, Popescu, Murzea, Bogca, 
Braga și CaJeișcă.

In deschidere Ia aceste meciuri, Pro
gresul—Metalul 23 August 3—2 (15—6, 
«—15,15—12, 10—15, 15—12) și Ra
pid—Progresul 2—3 (6—15, 15—8, 
13—5. 15—13 7—15).

N. TOKACEK-coresp.

ÎNTRECERI echilibrate in campionatele republicane
(Urinare din pag. 1)

■n care au scos 4 min. 09. S-au clasat 
apoi Metalul Buc. (Marton, Uzunov), 
C.C.A. (Navasart. Atihăilescu), Voința 
Tim. și C.S.M. Cluj. Cea mai pasio
nantă probă a fost cea de 8-4-1. Vic
toria a revenit după o luptă sensibil 
egală formației FI. roșie Buc. (Bulu- 
gioiu, Ghiuzelea, Bogdan, Dîngă. 
Cristian, Penca, Drăghici, Rostaș -|- 
Păunescu) în 3:29,4, urmată .de Me
talul Buc.., 3:32,2 și U.T.A. 4:02,4.

BĂIEȚI. Cele mai frumoase probe 
masculine au fost cele de 4-j-l și 
4 fără cîrmaci, în care disputa dintre 
C.C.A. și Dinamo a fost de-a dreptul 
entuziasniantă. La 44-1 a ciștigat 
Dinamo (I. Petrov, S. Petrov. I. Hu- 
sarenco, S. Ivanov + O. Păunescu) 
în 7:01,5 timp mai bun cu 5 zecimi 
de secundă decît cel realizat de C.C.A.

(Kurecska, Kiss, Abrai, Vereș 4-
1. upu), după care au urmat Dinamo 
Obor, Știința Timișoara și Rapid Buc. 
La 4 rără cîrmaci, C.C.A. a condus 
la un moment dat cu aproape două 
lungimi de barcă, în final Dinamo 
a remontat vertiginos dar.. din nou 
5 zecimi de secundă au decis victoria, 
de data aceasta în favoarea C.C.A. 
Rezultate tehnice: 1. C.C.A. (Varga, 
Dobai, Bulancea, Milincovici) 7:01 ;
2. Dinamo (Pongraț, Radu, Nistor,
Călinescu) 7:01,5; 3. Metalul;
4. Dinamo Obor ; 5. Știința Timișoara.

în celelalte probe s-au înregistrat 
rezultatele :

2 rame f.c.: 1. Dinamo (D. Se
bastian, E. Stratan) 7:39,5; 2. Școala 
U.C.F.S. Arad 7:42,5; 3. C.C.A.
7:45,8; 4. Știința Buc.; 5. Voința 
Buc.; 6. Voința Tim. Simplu: 1. A 
Ferenczi (C.C.A.) 8:08,0; 2. A.

Aposteanu (Rapid) 8:12,0; 3. C.
Ciocoi (FI. r. Buc.) 8:13,5; 4. A. 
Mihoc (U.C.F.S. Arad) ; 5. 1. Boi- 
dewald (FI. r. Tim.) ; 6. P. Mărcuță 
(FI. r. Buc.). Schit 2-j-l : 1. Știința 
Buc. (Sehovîtz, Rifelt 4- Măgura) 
8:15,3; 2. Dinamo (Golgoțiu, Zarafi- 
rescu Ștefan) 8:22,0; 3. C.F.R 
Arad (Vlăduț, Balta -f- Verba) 
8:29,5; 4. Rapid; 5. Voința Tim. 
Dublu visle: 1. C.C.A. (Bondar,
Covaci) 7:37,0; 2. Știința Buc. (Bilț, 
Ciomîrtan) 7:39,0; 3. Metalul (Sofian, 
Lâcrîniean) 7:50,0; 4. Banatul Tim.; 
5. C.C.A. II ; 6. Voința Arad. Schif 
8-ț-1 : 1. C.C.A. (Covaci, Baca, Va
sile, Serghei, Ditcov, Tarara, Varga, 
Făîcoianu -j- Costache) 6:44,5; 
2. Știința Buc. 6:48,5; 3. Dinamo 
6:59,5; 4. Voința Buc.; 5. Banatul 
Tim.

CLASAMENT
1. Mureșul Tg. Mureș
2. C.S.M. Cluj
3. C.S.M. Crișana
4. C.F.R. Timișoara
â. C.S.M.D. Baia Mare
ti. AiieșuJ Turda
7. „Vagonul44 Arad
8. I.R.A. Tg. Mures
9. Iad. Sîrmei C. Turzii

10. Recolta Cărei
11. Corvinul Hunedoara
12. C.F.R. Arad
13. A.S.M.D. Satu Mare
14. A.S.A. Crișul Oradea

4 3 1 0 8: 5 7
4 2 2 0 4: 1 6
4 3 0 1 6: 3 6
4 2 2 9 8: 5 6
4 2 1 1 6: 3 5
4 1 3 0 7: 4 5
4 2 1 1 6: 4 5
4 1 2 1 4: 3 4
4 2 0 2 7: 8 4
4 1 1 2 6: 6 3
4 1 1 2 5: 7 3
4 0 1 3 3: 6 1
4 0 1 3 0: 7 1
4 0 0 4 6:14 0

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Timi
șoara — t.R.A. Tg. Mureș, Arieșu 
turda — A.S.A. Crișul Oradea, Recolta 
Cărei — C.F.R. Arad, C.S.M. Crișana 
— Ind. Sîrmei C. Turzii, Vagonul 
Arad — C.S.M. Cluj, Mureșul Tg 
Mureș — A.S.M.D. Satu Mare 
C.S.M.D. Baia Mare — Corvinul Hu 
nedoara.



Progresul și Petrolul s-au distanțat cu două puncte...
Un meci foarte disputat

Steagul roșu Brașov — Dinamo București 2-1 (1-1)
BRAȘOV 24 (prin telefon de la tri

misul nostru). A fost o întîlnire speci
fică de campionat, o luptă acerbă pen
tru balon, și rezultat, în dauna unui ioc 
de calitate. După aspectul general al 
meciului (perioade de dominare, șuturi 
la poartă, acțiuni favorabile de a în
scrie) un rezultat de egalitate era mai 
echitabil. Pînă la urmă însă, a învins 
Steagul roșu cu 2—1 (1—1), spre sa
tisfacția celor 14.000 de spectatori pa
sionali, uneori însă prea pătimași și 
cu un temperament prea exploziv. Vic
toria echipei gazdă se datorește jocului 
mai calm șj organizat și unei puteri de 
luptă deosebite. Oaspeții, deși au luptai 
și ei cu toate forțele, nu și-au coordonat 
bine.\ Acțiunile, iar înaintașii au ratat 
copilărește pentru că s-au grăbit și nu 
au avut stăpînirea ,de sine necesara. 
Arbitrul A. Gal ambos (Baia Mare) a 
condus foarte slab : a fost nehotărîl, 
a dat decizii inverse și a permis jucători
lor ambelor echipe o serie de durități. 
In această privință s-au „remarcat* 
Campo de la Steagul roșu. Popa dc la 
Dinamo.

Jocul îl începe Steagul roșu, dar pri
ma ocazie o are Dinamo în min. 8, cînd 
Varga, primind o minge dc la Nunweiller 
IV, face cîțiva pași și șutează puternic

în bară. Este apoi rîndul lui Năftănărlă 
și Ene II să rateze în același minut 
(13). In min. 24, la o învălmășeală, 
Țîrcovnîcu trimite cu capul mingea spre 
poarta goală. Ea este însă oprită de 
Ene II. care vrea să înscrie el. dar 
această intervenție dă timp lui Ivănces- 
cu să salveze un gol gata făcut. Primul 
punct este înscris în min. 28 de Pîrcă- 
lab care a primit o centrare din partea 
stingă a terenului. După acest gol gaz
dele devin mai insistente. In min. 30. 
David scapă dc Popa dar acesta îl ia 
în brațe. Lovitura liberă executată de 
la 16 m de Meszaroș, trece pe lîngă 
poartă. Peste 7 minute Fusulan ratează 
o ocazie de a înscrie șutînd în bară. 
Egalarea survine în min. 41, cînd Mesza
roș trimite o minge pe sus și simultan 
sar Uțu și David. Venit din urmă în 
plină viteză. Ilașoti reușește să ajungă 
primul și înscrie. Chiar în primul mi
nut al reprizei a Il-a Ene II cîștigă 
un duel cu Cemeanu și șutează, dar 
Ivăncescu salvează din nou de pe linia 
porții. Steagul roșu obține apoi două 
corncre rămase nefructificate. In min. 
61 Ene II ratează de la 6 metri. In 
min. 73 Ilașoti, după o cursă specta
culoasă, trage un șut nu prea puternic 
și mingea... trece pe sub Uțu. Dinamo-

viștii atacă în cîte 7—8 oameni, însă 
nu reușesc să înscrie. In min. 87 au 
ocazia să egaleze, dar Meszaroș — venit 
în apărare — respinge cu capul de pe 
linia porții.

STEAGUL ROȘU ; Cerneanu-IVÂN- 
CESCU, Zaharici, Campo (din min 58 
Nagy) — Seredai, Szigetii — HAȘOTl, 
Năflănăilă. Fusulan, MESZAROȘ, David 
(din mirt. 58 Campo)

DINAMO: Ulu—Popa, NUNWEILLER 
III, Ivan—V. Alexandru, Nunweiller 
IV—PIRCÂLAR, Varga (din min. 58 
Frăfllă), Ene II, Țîrcovnîcu, David.

C. COMARNISCHI

Rapid a trecut greu de Metalul Tirgoviște:
2-1 (0-1)

Obișnuiții spectacolelor fotbalistice 
care au absentat ieri de la meciul de 
pe Republicii, înșelați de acel 0—5 din 
meciul cu Progresul, au avut ce re
greta. în primul rînd, pentru că tîr- 
goviștenii (la a doua evoluție în Ca
pitală și după „nul“-ul de duminica 
trecută cu formația campioană) au 
prins mai multă încredere in forțele lor 
și au servit o replică dîrză formației 
din Giulești. Apoi, se poate spune 
că meciul lor cu Rapid a pasionat, 
a plăcut celor prezenți, atît prin buna 
factură a primei reprize, dar mai 
ales prin incertitudinea care a planat 
asupra rezultatului pînă aproape de 
sfîrșit (min. 84), cînd Ozon a adus 
victoria echipei sale, transformînd o

Ia pîima vieterle
U. T. A. — Dinamo Bacău 2-0 (2-0)

lovitură de la 11 m. Cum au decurs 
însă lucrurile pînă atunci ?

în prima parte a jocului, metalur- 
giștii au avut o ușoară superioritate 
teritorială, combinînd mai mult, în 
special pe aripa dreaptă, pe unde 
„un-doi“-urile efectuate de A. Lazăr 
și Mureșan au creat deseori panică. 
Mai slabi la capitolul „finalizare44, ei 
n-au șutat, în această primă repriză, 
decît de două ori pe spațiul porții, 
dintre care o dată, în ulUmul minut, 
au și reușit să înscrie : Mureșan a 
primit balonul de la Al. Lazăr și în 
poziție destul de dificilă de șut a tri
mis în colțul mic, „înșelîndu-I“ pe 
Dungu,. care plonjase în partea opusă, 
în ceea ce-i privește pe oaspeți, mai 
trebuie reținută ocazia de gol ratată 
de Chiriță (min. 29) aflat singur, față 
în față, cu Dungu. Bucureștenii, deși 
ușor dominați în jocul de cîmp, au 
ajuns mai repede la poarta lui Andrei, 
creînd faze de real pericol (Ozon min. 
3 și min. 22, Georgescu min. 16 și 
22. Dulgheru min. 16. Kraus min. 35).

După pauză, feroviarii sînt deciși 
să refacă „terenul pierdut44, presează 
insistent și din momentul (min. 60) 
în care Dulgheru reușește să egaleze, 
plasînd cu capul în coltul opus, pe 
teren nu mai este decît o echipă... 
Intr-adevăr, în dorința de a pleca 
măcar cu un punct, metalurgiștii se 
apără supranumeric, contraatacând 
doar sporadic ; o dată, în min. 73, 
chiar cu șanse mari de a marca, dar 
Chiriță în poziție favorabilă de gol

ARAD 24 (prin telefon) — După 
cinci infringeri consecutive, U.T.A. a 
înregistrat azi prima victorie din ac
tualul sezon. Cei 15.000 de spectatori 
prezenți la această intilnire au fost 
insă entuziasmați mai mult de rezul
tat decît de calitatea jocului. Deși a 
ciștigat această partidă, U.T.A. — in 
comparație cu ultimele sale evoluții,
- s-a comportat mai slab. Soarta jo
cului s-a hotăriț incă in prima repri
ză, cind U.T.A. a luptat cu ardoare 
pentru victorie, înscriind și cele două 
poluri. Acțiunile ei au fost simple 
îi eficace, urmărind drumul cel mai 
<curt spre poartă. Scorul este deschis 
n min. 9: la o acțiune a întregii li- 
îii de atac, Pop șutează spre poartă, 
iar Ghiță respinge pină la Sasu, care
- atent — reia in plasă. Textili știi 
continuă să domine și să pericliteze 
ioarta oaspeților. Astfel, după citeva 
ccazii ratate de Sasu (min. 20), Meț- 
•as (min. 32) și Sereș (min. 35), gaz- 
lele inscriu din nou in min. 36 prin 
°op. Prima repriză a aparținut aproa- 
te în întregime localnicilor.

Da reluare aspectul jocului se 
schimbă. U.T.A., mulțumită de re
zultat, slăbește ritmul și permite ad- 
ters.ari.lor să preia inițiativa. Texti- 
iștii greșesc și prin faptul că inghe- 
miesc jocul pe centru, unde Sasu și

Fop se pierd in combinații și driblin
guri inutile. De semnalat că in a- 
ceastă parte a jocului aripa stingă, 
Czako, a fost foarte puțin solicitată.

Oaspeții, deși au fost mai buni in 
repriza a doua, n-au reușit să modifi
ce scorul. Aceasta, datorită pe de o 
parte jocului lor lipsit de orizont și 
impreciziei in șuturi a înaintașilor, 
iar pe de altă parte datorită jocului 
calm și organizat al apărării imediate 
arădene și formei bune a portarului 
Coman. De remarcat că in a doua re
priză oaspeții au ratat ocazii clare 
prin Drăgoi (min. 79 și 81), iar gaz
dele prin Sasu (min. 90) care a tras 
în bară.

Arbitrul V. Drug (București) a con
dus satisfăcător.

U.T.A.: Coman — Sziics, Băcuț II, 
Neamțu — Capaș, Sereș — Selymessi 
(Gali), Mețcas, Pop, Sasu, Czako.

DINAMO BACAU: Ghiță - Gross, 
Lazăr, Cincu — Rădulescu, Vătafu — 
Mihalache, Avram (Nemeș), Gram, 
Ciripoi, Drăgoi.

ST. IACOB, coresp.

Andrei, talentatul portar al metalurgiștilor, respinge un nou atac rapidist. 
Foto: T. Chioreanu

Știința Cluj—Știința Timișoara
4-1 (4-0)

CLUJ 24 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Fotbaliștii de la Știința 
Cluj au obținut în fața colegilor lor 
din Timișoara o victorie netă, meri
tată, la un scor concludent: 4—1 (4—0). 
Victoria clujenilor s-a conturat incă 
de la începutul jocului (primul gol a 
„căzut" în min. 5) și putea fi obținută 
la un scor și mai mare dacă clujenii 
ar fi menținut ritmul de joc — de
bordant, dinamic, chiar sufocant — 
din prima repriză. Dar, după ce și-au 
asigurat un avantaj și așa substan
țial, jucătorii clujeni au jucat după 
pauză cu mai puțin nerv, îngăduind 
adversarului să preia inițiativa. Este 
adevărat că și în repriza secundă gaz
dele au avut acțiuni de mare specta
col, dar în general ei au acționat mai 
puțin, iar mingile n-au mai avut a- 
ceeași adresă și precizie ca în prima 
parte a jocului.

Știința Timișoara a făcut un joc 
modest, cu multe combinații în cîmp, 
dar cu încercări timide de a șuta la

DERBIUL VĂII JIULUI:

Hffionosport
Așa arată un buletin cu 12 rezultate 

a concursul Pronosport nr. 39, etapa din 
1 septembrie 1961.

I. Petrolul — Progresul (cat. A) X 
BL Steagul roșu — Dinamo Buc.

(cat A) 1
HI. Știința Cluj - Știința Timișoara 

(cat. A) 1
IV. Rapid — Metalul Tîrgoviște

(cat. A) 1
V. U.T.A. — Dinamo Bacău

(cat A) 1
VI. Minerul — Jiul (cat. A) 1

VII. C.S.M. Sibiu - Farul (cat. B) 1
UI. Dinamo Galați — Flacăra Mo-

reni (cat. Bl 1
IX. Arieșul Turda — Corvinul

(cat. B) X
X. Recolta Cărei — Ind. Sîrmei C.T.

(cat. B) 1
XI. Poiana Clmplna — C.S.MS. Iași

(cat. B) 1
XII. Chimia G-ovora — C.F.R. Roșiori

(cat. B) 2
Variante depuse: 377.000

Minerul — Jiul
LUPENI 24 (prin telefon). Derbiul 

local a intrunit in tribune peste 8000 
de spectatori, dintre care 2000 veniți 
de la Petroșani. Cu toții au aplaudat 
jocul corect și frumos al celor două 
formații minere. Gazdele, în mare 
vervă de joc, asaltează încă de la 
început poarta apărată cu succes de 
experimentatul Crisnic. In minutele 
4, 7 și 9 remarcăm trei acțiuni peri
culoase, ratate însă de Cucu și Țur- 
can. Două minute mai tîrziu, Crisnic 
este nevoit să trimită in corner un 
șut puternic tras de Szoke. Ca urmare 
a evidentei dominări a localnicilo- 
minutul 13 aduce golul victorios: Cri- 
șan comite un henț pe la 25 de metri 
de poartă și Cucu execută impecabil: 
1—0. Jocul devine din ce in ce mai 
rapid. Jiul încearcă să forțeze egola- 
rea, dar fără succes, deoarece Miha
lache intervine cu succes.

Spre surprinderea tuturor, la re
luare Minerul scade ritmul de ioc, 
permițind echipei din Petroșani să 
domine minute in șir. Ocazii clare de 
a marca au însă tot fotbaliștii din 
Lupeni. Pină la sfirșitul partidei re
zultatul rămâne neschimbat, astfel că 
Minerul cucerește o victorie muncită 
și pe deplin meritată. Arbitrul Mir
cea Cruțescu — București a condus 
foarte bine.

1-G (l-O)
MINERUL: MIHALACHE - STAN- 

CTU, COMAN, Dan II - MIHAILA, 
Mihai — CUCU, Nisipeanu, SZOKE, 
Țurcan (min. 72 Sotir), Paraschiv.

JIUL: CRISNIC — Romoșan, TIL- 
VESCU, Cazan - CRĂCIUN, Cri șan 
— Martinovici, Ghibea (min. 58 ZAM
FIR), Mateon, GABOR, Manea.

ION C1ORTEA—coresp.

poartă. Fără a renunța la luptă (chiar 
și la 0—4), ceea ce constituie un fapt 
pozitiv, timișorenii au reușit să stă
pânească terenul între minutele 46 și 
65, dar n-au știut să găsească drumul 
cel mai scurt spre poartă. In aseme
nea condiții, rezultatul este firese 
chiar și la diferența de 3 goluri.

Iată cum s-au marcat golurile. In 
min. 5, după o intercepție a lui Mu
reșan, mingea ajunge la Moldovan 
care cu un șut sec o expediază în 
poartă: 1—0 pentru Știința Cluj. Min. 
7; o frumoasă combinație între Ivan- 
suc, Marcu, și Mateianu. Ultimul în
scrie cu capul peste Curcan: 2—0.
Min. 12: Marcu surprinde întreaga 
apărare timișoreană și marchează 
printr-un șut „bombă" de la 40 m. In 
min. 29 Ivansuc centrează, mingea 
ajunge din nou la Marcu, care deși 
jenat de Curcan și Georgescu, înscrie: 
4—0. Min. 74 aduce singurul gol pen
tru oaspeți. Manolache este faultat 
în careu de Kromely și lovitura de 
la 11 m este transformată de R. La
zăr: 4—1.

Arbitrul Gh. Dulea (Buc.) a condus 
foarte bine.

ȘTIINȚA CLUJ: MOGUȚ - Kro
mely, MUREȘAN, Cimpeanu — PETRU 
EMIL, Georgescu - IVANSUC, Gane, 
MARCU, MATEIANU, H. MOLDO
VAN.

ȘIINȚA TIMIȘOARA: Curcan - 
Georgescu, Turcan, JENEI, (din min. 
70 Hălmăgeanu) — Petescu, TANASE 
— Gîrleanu, R. LAZAR, Manolache. 
Lereter, Mițaru.

TIBERIU STAMA

(1-0)
lid pe lîngă el, oprindu-se în plasă 
(min. 59.).

Firește, avînd avantajul terenului, 
Petrolul forțează victoria, atacă din 
toate puterile, dar nu e scutit nici el 
de emoții cînd mingea e la Oaidă.

Arbitrul Al Toth (Oradea) a con
dus toarte bine această partidă, fiind 
tot timpul „pe fază" și oprind la timp 
tendințele de degenerare a jocului (în 
prima repriză Progresul, iar spre fi
nal Petrolul).

PETROLUL : Sfetcu—Pal, Fronea, 
NEACȘU—TABARCEA, MARIN MAR
CEL—Zaharia (Pahontu), BADEA, 
Voinea, D. MUNTEANU, Bontaș.

PROGRESUL : Cosma—Nedelcti, 
CARICAȘ, SOARE—JONIȚĂ, PAȘ

CANU—OAIDĂ, Smărăndescu II, Voi
nea, Mafteuță (STOICESCU), Marin-

trimite din apropiere, cu capul, pe 
lîngă poartă. Speranțele oaspeților 
pentru un rezultat de egalitate nu 
durează decît pină în min. 84, cînd 
Ozon oprit neregulamentar de Andrei 
să înscrie, execută cu precizie lovitura 
de pedeapsă : 2—1. Prin arbitrajul de 
ieri, O. Turcitu (Galați) nu a justificat 
delegarea. A comis multe greșeli în- 
tr-o partidă ușor de condus.

RAPID -.Dungu - GREAVU, Motroc, 
Macri - Neacșu, KOTZKA - KRAUS, 
OZON, I. Ionescu (din min. 51 Chiru), 
Georgescu, Dulgheru. METALUL: 
ANDREI — Tomescu, Popescu, Geor
gescu - NIȚESCU, PETRESCU - 
AL. LAZAR, MUREȘAN, Cruțiu, 
Niculescu, Chiriță.

G. NICOLAESCU

CAMPIONATUL DE TINERET
REZULTATELE DE II Ri

Petrolul — Progresul 1 — 1 (0—1) 
Știința Cluj — Știința Tirir.

1 — 1 (0—0) 
Rapid — Metalul 5—0 (1—0)
St. roșu — Dinamo București

2—0 (1—0) 
Minerul — Jiul 0—1 (0—1)
U.T.A. — Dinamo Bacău

0—1 (0—0) ,

CLASAMENTUL

PETROLUL-PROGRESUL 1-1
(Urmare din pag. 1)

prea lent și lipsit de vitalitate, în po
fida celor 19 ani ai săi.

După pauză, dominarea Petrolului 
se accentuează. Asistăm însă mai 
mult la un iureș, decît Ia acțiuni or
ganizate și bine desfășurate. Cosma 
este solicitat mereu să intervină, dar 
niciodată nu e pus cu adevărat la în
cercare. Nu e vorbă că Pașcanu, fo- 
niță, Soare și Caricaș îl protejează 
cum nu se poate mai bine. în plină 
dominare a localnicilor. Progresul țîș- 
nește pe aripa dreaptă. O fază care nu 
părea totuși să aducă egalarea, un
ghiul de șut al lui Voinea fiind foarte 
mic. Dar Sfetcu nu „acoperă" bine 
spațiul rămas liber și mingea trece bo-

Se face cunoscut că pentru jocul de 
fotbai R.P.R. — Turcia ce va avea loc 
duminică 8 octombrie 1961 pe stadionul 
„23 August4* din Capitală, biletele se vor 
distribui astfel :

— pentru cluburile și asociațiile spor
tive din București, prin U.C.F.S. oraș 
București;

— pentru provincie numai excursiilor 
ce se vor organiza prin agențiile O N.T. 
Cajnpați de comun acord cu U.C.F.S. lo
cal,

1. Rapid 6-5-1-0-19: 2 ii
2. C.C.A. 4-4-0-0-21: 3 8
3. Progresul 6-3-2-1-18: 6 8
4. Dinamo Bacău 6-3-2-1 0: 7 8
5. St. roșu 6-2 3-1 15:12 7
6. Petrolul 6-3-1-2-17 14 7
7. Jiu! 5-3-0-2- 6 11 6
8. Dinamo Pitești 5-2- f-2- 8: 3 5
9. U.T.A. 6-2-1-3- 9:10 5

10. Știința Tim. 6-0 4-2-12:15 4
f 1. Știința Cluj 6-1-2-3- 9:19 4
12. Minerul 6-2-0-4- 5:11 4
13. Dinamo Buc. 6-1 1-4- 7:13 *
14. Metalul 6-0-0-6- 2:28 0

De la I. E. B. S.



(Urmare din pag. 1)

Juniorii romini vicecampioni 
la armă liberă 3x30 focuri

T. COGUT A CUCERIT MEDALIA DE ARGINT, IAR ECHIPA 
FEMININĂ CEA DE BRONZ LA ACEEAȘI PROBĂ

între cicliștii romini și oaspeții de 
peste hotare.

La frumusețea competiției a con
tribuit din plin publicul, entuziastul 
nostru public, care i-a întîmpinat pre
tutindeni pe alergători pentru a le 
ura succes in pasionanta lor dispută.

SIMION ARITON (VOINȚA) 
ÎNVINGĂTOR IN ULTIMELE 

DOUĂ ETAPE

Sîmbătă. Dimineață friguroasă. Ci
cliștii privesc mereu spre cer „implo- 
rind" soarele... să-și Încălzească ra
zele. Spre satisfacerea tuturor spre 
prînz acrul se încălzește și alergă
torii pornesc bine dispuși la drum. 
Primul sprint cu premii se desfă
șoară la Adjud. Angrenat în lupta 
pentru cucerirea titlului de cel mai 
bun sprinter Simion Ariton își apără 
cu însuflețire șansele alături de cei
lalți candidați. Primul trece danezul 
Bock (și el un specialist în materie), 
urmat de S Ariton, Hollman și Ritter. 
După Mărășcști „Turul" pășește pen
tru prima oară în istoria sa pe o 
nouă rută. Alergătorii fac un scurt 
viraj și părăsesc șoseaua care duce 
la Focșani, îndreptîndu-se spre Te
cuci. Nu era nevoie ca obișnuita ta
belă să marcheze intrarea în regiunea 
Galați. Toată caravana a remarcat 
acest lucru datorita entuziasmului 
greu de descris cu care oamenii 
muncii din regiunea Galați i-au în
tîmpinat pe cicliști chiar de la pri
mii... pași. Prin sate erau arborate 
drapelele țărilor participante, mii și 
mii de copii aplaudau trecerea cicliș
tilor, >ar pe șosea se așternuse un 
adevărat covor de flori multicolore. 
„Apogeul" a fost atins la Tecuci. 
Aproape întregul oraș a ieșit în în- 
timpinarea caravanei. Localnicii au 
pregătit pentru alergători (la mar
ginea orașului era fixat punctul de 
alimentare) pachete cu ciocolată și 
lămîi, iar pe marginea șoselii se 
aflau numeroase lăzi cu limonada. 
Pavoazat sărbătorește — cu drapelele 
patriei și ale tuturor țărilor parti
cipante —, orașul a făcut cea mai 
frumoasă impresie alergătorilor stră
ini și romîrii Sprintul din acest oraș 
— foarte disputat — a revenit spre 
mulțumirea spectatorilor -unui rutier 
romîn: Simion Ariton. Și mat de
parte aceeași atmosferă entuziastă. 
Păcat că la Galați (din vina Co
misiei centrale de organizare) sosirea 
pe stadion s-a făcut fără ca cicliștii 
să treacă prin oraș, privîndu-i astfel 
pe localnici de ocazia de a-i vedea 
pe alergători in lupta pentru un loc 
mai bun la sprint. Pe stadion a in
trat primul Ion Cosma. Din neatenție 
el a luat prea larg virajul și a tre
buit să-i cedeze lui Simion Ariton 
conducerea. Acesta, un bun sprinter

La Turneul de box al Armatelor Prietene

GH. NEGREA A CUCERIT MEDALIA DE AUR
PLOVDIV (prin telefon). Sîmbătă 

seara în orașul Plovdiv din R. P. Bul
garia au avut loc finalele Turneului de 
box al Armatelor Prietene. Singurul pu
gilist romîn calificat în finale a re
ușit să obțină medalia de aur învin- 
gindu-l pe sportivul bulgar Gheorghi 
Velcov. Meciul lui Negrea nu. a durat 
decît o singură repriză. La un atac al

R. P. Romînă —
R. P. Bulgaria 14-6

(Urmare din pag. 1)

Talentatul nostru semimijlociu An
ton Constantin a făcut o adevărată 
demonstrație de box în compania lui 
M. Veliev (R.P.B.). încă din prima 
repriză Anton -și-a uluit pur și sim
plu adversarul prin lovituri surprin
zătoare și eschive spectaculoase, cîș
tigînd detașat la puncte.

Cea mai rapidă victorie a galei a 
obținut-o H. Leov (R.P.R.) care în 
urma unei serii de lovituri la figură 
l-a silit pe P. Stambuliev (R.P.B.) 
să abandoneze chiar în prima re
priză.

Greul bulgar, Chirii P'andov, cu
noscut spectatorilor bucureșteni de la 
„Cupa Orașelor Balcanice", a obținut 
o victorie categorică în fața lui V. 
Trandafir (R.P.R.). Celelalte rezul
tate : Șt. Popoacă (R.P.R.) b.p. N. 
Petrov (R.P.B.), I. Atanasov (R.P.B.) 
b.p. V. Mirza (R.P.R.), E. Ianovici 
ȚR.P.R.) b.p. A. Nedelcev (R.P.B,). 

(lucru confirmat de clasamentul sprin
terilor) n-a mai cedat și a trecut 
primul, cîștigînd pe merit locul I. 
Cosma a ocupat locul II (obținînd 
30 sec bonificație), iar G. Moiceanu 
a sosit pe locul IV, după Gh. Radu
lescu. Și astfel purtătorul „tricoului 
galben" și-a mărit la 1:03 avansul 
față de G. Moiceanu.

In zorii zilei de duminică cicliștii 
s-au prezentat la debarcaderul por
tului Galați. Aici îi aștepta nava flu
vială „Tudor Vladimirescu" cu care 
aveau să facă transbordarea la Brăila. 
Timp de o oră și jumătate cicliștii au 
admirat frumusețile pe care le etalau 
în soare cele două maluri ale Dunării. 
In portul Brăila îi așteptau sute de 
iubitori ai sportului. îndrăgostiți de 
ciclism, brăilenii i-au însoțit tot 
timpul pe alergători urîndu-le drum 
bun în clipa startului. S-a pornit in 
ultima din cele 13 etapei Vintul 
suflă puternic, dar alergătorii se în
cordează pe biciclete pentru a face 
față și acestui ultim examen. Sprint 
la Buzău. Ordinea: 1. Hoffman, 2. 
Gh. Rădulescu, 3.- C. Dumitrescu, 4.
S. Ariton Plutonul rulează compact 
și doar panele de baicu produc mici 
perturbații. Dar cum nimeni nu este 
dispus să rămînă în urmă, se tac 
eforturi intense și de fiecare dată plu
tonul se regrupează. Pe stadionul 
Republicii alergătorii își dispută ulti
ma șansă. Din nou cîștigă Simion 
Ariton.

Ion Cosma cîștigă această mare 
întrecere alături de echipa R. P. 
Romîne.

CLASAMENTE :
Etapa a XlI-a (Bacău — Galați, 

182 km — medie orară 39,942 km) :
1. Simion Ariton (Voința) 4h. 33:23; 
la o secundă au sosit: 2. 1. Cosma 
(R.P.R.); 3. Gh. Rădulescu (R.P.R.);
4. G. Moiceanu (R.P.R.); 5. C Baciu 
(FI. roșie) ; 6. H. Petersen (Dane
marca).

Etapa a XIIl-a (Brăila — Bucu
rești, 235 km — medie orară 37,784 
km) : 1. Simion Ariton (Voința) 6 h. 
13:10; la o secundă au sosit: 2. K. 
Kellerman (R.D.G.) ; 3. Hansen (Da
nemarca) ; 4. Gh. Rădulescu (R.P.R.):
5. Grigore Nicolae (C.C.A.) ; 6. G 
Dumitrescu (FI. roșie).

CLASAMENTE GENERALE:
Individual: 1. ION COSMA (R. P. 

ROMINĂ) 47 h. 45:52 ; 2. G. Moi
ceanu (R.P.R.) la 1:03; 3. Gh. Ră
dulescu (R.P.R.) la 2:51 ; 4. K. Hoff
man (R.D.Germană) la 3:15; 5. C. 
Moiceanu (FI. roșie) la 4:47; 6. O. 
Ritter (Danemarca) la 6:02; 7. Aurel 
Șelaru (R.PR.) la 7:24; 8. Gh. Cal- 
ciscă (Dinamo) la 8:15; 9. K. Ampler 
(R.D.G.) la 9:02; 10. W. Ziegler
(R.P.R.) la 9:18; 11. P. Ghiță (Di
namo) ; 12. Gh. Neagoe (C.C.A.) ;

lui Velcov, boxerul romîn a contrat 
puternic cu un upercut la stomac care 
l-a silit pe adversarul său să aban
doneze

lată-i pe ceilalți cîștigători ai tur
neului : Șt. Panaiotov (R.P.B.) ; O. 
Grigoriev (U.R.S.S.) ; V. Safronov 
(U.R.SS.); 1. Kajdi (R.P.U.) ; V. 
Karp (U.R.S.S.); 1. Vulf (R.D.G.); 
A. Karamîslov (U.R.S.S.); A. Kise
lev (U.R.S.S.) ; O. Blaha (R.S.C.).

Clasamentul pe națiuni al Turneu
lui Armatelor Prietene este următo
rul : 1) U.R.S.S. — 36 p. 2) R. D. 
Germană — 21 p. 3) R. P. Bulgaria
— 14 p. 4) R. P. Romînă — 10 p. 5)
— R. S. Cehoslovacă — 9 p. 6) R. P. 
Ungară — 9 p.

EMIL ZEICEV 
arbitru inlrenațional din R. P. Bul

garia

• După prima r.t n meciului atletic
Grecia—R. P. Polona, care se desfă
șoară la Atena, atleții polonezi conduc 
cu 69—48. Iată cîteva rezultate : 100 m 
Foik (P.) 10,7: 400 m Kowalski (P.) 
47,7; 3.000 m obst. Papavasiliu (G.) 
9:00.3; 10.000 m Kierlewicz (P )
30:33,8; 110 m g. Sknrtis (G.) 14.6: 
disc Piatkowski (P.) 59,75; ciocan Rut 
(P.) 63,48 ; înălțime Cernik (P.) 
2,00 ; lungime Parskevas (G.) 7,38.

• Pe străzile orașului Praga s-a des
fășurat tradiționalul cros organizat de 
ziarul „Rude Pravo”. La. capătul celor 
6 km prunul a sosit Kubitzki (R. F. 
Germană) cronometrat în 17:06,2. El 
a fost urmat de Jurek (R. S. Ce
hoslovacă) 17:06,8, Iloenike (R. D.

13. K. Bock (Danemarca); 14. Simion 
Ariton (Voința) ; 15. C. Dumitrescu 
(FI. roșie) ; 16. Kellerman (R.D.G.) ; 
17. Schober (R.D.G.) ; 18. C. Melcioc 
(FI. roșie) ; 19. N. Grigore (C.C.A.); 
20. Petersen (Danemarca) ; 21. Han
sen (Danemarca) ; 22. C. Baciu (FI. 
roșie) ; 23. St. Petrescu (C.C.A). ;
24. FI. Cristescu (Dinamo) ; 25. 1. 
Angclcscu (Olimpia Brașov) ; 26. Le- 
vacic (R.P.F. Iugoslavia) ; 27. Scbeli: 
(R.P.F.L) ; 28. C. Niculescu (Ol.

Brasov) ; 29. Gh. Văsîi (Voința) ; 
30. Al. Miteff (Voința).

Echipe: 1. R. P. ROMINĂ 143 h. 
24:07; 2. R.D. Germană 143 11. 31:14;
3. Danemarca 143 h. 42:58 ; 4. Di
namo 143 h. 44:21 ; 5. Flacăra roșie 
143 h. 44:23; 6. C.C.A. 144 h. 18:04; 
7. Voința 145 h. 11:01.

Sprinteri: 1. Simion Ariton 38 p;
2. Hoffman 30 p; 3. C. Moiceanu 
25 p.

Cățărători: 1. C. Dumitrescu 29 p ;
2. FI. Cristescu 28 p; 3. A. Șelaru 
13 p.

Multe surprize în campionatele 
mondiale și europene de haltere 

Lazăr Baroga pe locul IV la europene
Viena 24 (prin telefon). — Cam

pionatele mondiale și europene au 
continuat cu multe surprize. La ca
tegoria ușoară după o întrecere ce 
a durat cîteva ore, clasamentul final 
a fost următorul: 1. BAZANOWSKI 
(R.P.P.) 402,5 kg; 2. Lopatin
(U.R.S.S.) 400 kg; 3. Zelinski
(R.P.P.) 395 kg; 4. Abzin (Irak)
377,5 kg; 5. Tamraz (Iran) 375 kg;
6. Odnuma (Jap.) 372,5 kg. La ca
tegoria semimijlocie, unde au fost
19 concurenți, clasamentul final a
fost următorul: 1. KURINOV
(U.R.S.S.) 435 kg; 2. Veres (R.P.U.) 
420 kg: 3. Patterni (Franța) 405 kg;
4. Dietrich (R.DG.) 400 kg: 5. Karre 
(Finlanda) 395 kg; 6. Telterani 
(Iran) 395 kg. La cîntarul oficial al 
acestei categorii cunoscutul Tomy 
Kono (S.U.A.) a fost mai greu cu
20 gr. și nu a fost admis în între-

Știința Galați de două ori învingătoare 
asupra voleibaliștilor din Modena
GALAȚI 24 (prin telefon). Conti- 

nuîndu-și turneul în țara noastră e- 
chipa italiană de volei Ciam Villa 
d’Oro Modena a susținut sîmbătă și 
duminică în localitate două întîlniri 
în compania formației Știința Galați. 
Ambele partide, urmărite de un pu
blic numeros, au revenit voleibaliști
lor gălățeni la capătul unor jocuri de 
toată frumusețea în care au avut ini
țiativa cea mai mare parte din timp.

Prima înlîlnire a luat sfîrșit cu sco
rul de 3—1 (—11, 2, 8, 8). Același 
scor a fost înregistrat și în partida 
revanșă de duminică: 3—1 (—13, 4, 
9. 10). Cu acest prilej s-au remarcat: 
Kramer, Petrișor, lordache de la Ști
ința, Barone, Borlolomasi de la oas
peți. A arbitrat foarte bine N. Mate- 
escu (București).

A. SCHENKMAN. coresp.

Turneul echipelor de baschet 
ale Bucureștiului in U.R.S.S.
TBILISI 24 (Așerpres).
Echipele selecționate de baschet ale 

orașului București și-au început turneul 
în U.R.S.S. evoluind în orașul Tbilisi. 
Echipa feminină a clubului ..Politehni
ca" a învins cu scorul de 51—48 
(25—31) echipa romînă. La masculin 
echipa Dinamo Tbilisi a întrecut cu 
scorul de 69—56 ( 27—23) echipa ora
șului București.

■fi u
x

Germană) 17:07,2. Suarez (Argentina) 
17:09.1. Sokolov (U.R.S S.) 17:14,0
Campionul olimpic dc maraton Bîkila 
Abebe (Abisinia) a sosit abia ' al șase
lea — 17:19,0.

0 In ultima zi a turneului interna
țional de polo, din cadrul Dinamovia- 
dci de la Harkov. Dinamo București a 
învins cu 5—1 pc Spartak Sofia. Com

BUDAPESTA 24 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Sîmbătă dimineața au continuat în
trecerile campionatelor europene de 
tir pentru senioare și juniori. La 
standul de concurs s-au prezentat tră
gătoarele pentru proba de armă liberă 
calibru redus 3x30 focuri. Față de 
rezultatele înregistrate la proba an
terioară era de așteptat ca și acest 
concurs să fie dominat de sportivele 
sovietice. Și lucrurile s-au petrecut 
întocmai. Tatiana Rabinskaia a to
talizat 858, cifră cu care s-a clasat 
pe primul loc în clasamentul general 
individual, iar împreună cu colegele 
ei Lomova și Zelenkova au adus 
Uniunii Sovietice și primul loc în 
întrecerea pe echipe. Reprezentantele 
noastre Margareta Filip și Aurelia 
Cosma au tras foarte bine. O remarcă 
deosebită merită în special tînăra 
muncitoare filatoare de la Partizanul 
roșu Brașov Margareta Filip, care a 
realizat un rezultat excepțional pen
tru vîrsta ei (16 ani). Cele 845.de

ceri. La mijlocie s-au prezentai în 
concurs 19 concurenți. Cel mai bun 
s-a dovedit a fi PLUKFELDER 
(U.R.S.S.) care a ocupat primul loc 
cu 450 kg. Pe locul II s-a clasat 
Tollt (R.P.U.) cu 432,5 kg. Pe ur
mătoarele locuri : T. Kono (S.U.A.) 
430 kg; Kailavari (Finlanda) 430 kg; 
Ruecke (S.U.A.) 420 kg; Baeglan
(Anglia) 417,5 kg. Concurentul romîn 
Tiberitt Roman s-a clasat pe locul X 
în campionatele mondiale și pe locul 
VII în campionatele europene. Ultima 
sa încercare la stilul aruncat deși a 
fost reglementară a fost respinsă de 
arbitri. Aceasta, odată admisă, el ar 
fi ocupat locul VI la europene. Foarte 
disputată a fost categoria semigrea 
unde cei 17 concurenți att depus toate 
eforturile pentru a se clasa cît mai 
bine. Locul I a fost ocupat de PA- 
LINSKI (R.P.P.) cu 475 kg. (nou 
record mondial) ; 2. Louis Martin 
(Jamaica) 462.5 kg; 3. Vorobiov 
(U.R.S.S.) 457,5 kg; 4. Boromurt
(Iran) 445 kg; 5. Flores (Curasao)
437.5 kg; 6. George Janies (S.U.A)
432.5 kg (fostul recordman mondial). 
Lazăr Baroga. stabilind trei noi re
corduri republicane (smuls 130 kg — 
aruncat 165 kg — total 430 kg) a 
ocupat locul VII in ierarhia mondială 
și locul IV la campionatele europene.

F. 0. AUSTRIA LA
Austria Viena a înregistrat ieri cea 

de a patra victorie în turul campio
natului austriac de fotbal, la capătul 
unui meci dur și animat cu W.A.C. 
2-0 (1-0). Ambele goluri au fost ope
ra extremului stingă dr. Schleger 
(min. 25 și 46). Campioana austriacă 
a demonstrat o formă bună, impri- 
mind jocului un tempo ridicat pînă 
la marcarea celui de al doilea gol. De 
notat că portarul Freydl s-a ciocnit 
in min. 31 cu atacantul advers Jane- 
cek, ieșind de pe teren pentru citeva 
minute. F. C. Austria a prezentat a- 
ceeași formație ca și în jocul de joi 
de la București: Freydl — Losser, 
Stolz, Strobl — Gager, Paproth — Ho- 
rak, Geyer, Nemec, Fiala, Schleger.

In celelalte meciuri ale etapei a 4-a 
s-au înregistrat rezultatele: Schwechat 
— Graz 2—0, Admira — Kapfenberg 
2-1, L.A.S.K. - S.A.K. 3-0, Rapid - 

petiția a fost cîșligală de Dinamo Mos
cova, urmată dc Dozsa Budapesta și 
Dynamo Berlin.

• După alte două etape în Turul ci
clist al Bulgariei continuă să conducă 
B. Koțcv ț R.P.B.) urmat la 1 min. 
57 sec. de Șebenik (Iugoslavia) și la 
2 min. 34 see. de Pokomit (K. P. Pol.). 
Ultimul a cîștigat etapa a Vl-a (Russc— 
Gabrovo, 184 km), iar următoarea 
(Gabrovo—Pleven, 105 km.) a revenit 
rutierului polonez Fornai czyk.

© Intr-un meci internațional dc lupte 
desfășurat la Sofia, echipa bulgară 
Ț.D.N.A. a învins cu scorul dc 4—3 
echipa Ifonvcd Budapesta. 

puncte realizate de M. Filip coriști 
tuie și tin nou record al țării I. 
această probă. Din păcate însi 
Cleopatra Alexandru, a treia compc 
nentă a formației noastre ’ a concura 
din nou foarte slab, fapt care ne
privat din nou de locul secund. C 
toate acestea cea de a doua modali 
de bronz cucerită de echipa țări 
noastre este remarcabilă și ea viu 
să confirme valoarea tirului feminii 
din R. P. Romînă.

Cu mult interes a fost așteptat 
proba similară rezervată junioriloi 
care s-a desfășurat duminicii Lupt 
pentru primul loc-în clasamentul in 
dividual a fost dramatică. Trăgîrr 
în prima serie, reprezentantul nostr 
Traian Cogut a realizat o performant 
excepțională (855 puncte), care dc 
pășește cu 1 punct vechiul . recor 
mondial. In același timp Gogul 
depășit cu 5 puncte și recordul mor 
dial la poziția picioare realizin' 

279 puncte. Sportivul romîn s-a alia 
pe primul loc al întrecerii pfeiă cin 
a tras (in seria a Il-a) sportivii s< 
vietic Eduard Jaros. Acesla a obțin; 
o performanță cu totul și cu toti 
excepțională, totalizînd 866 puncte - 
nou record mondial. De remarcat c 
datorită bunei comportări a lui Gogi 
și Rusescu, echipa R.P.R. s-a clas? 
pe locul II în clasamentul gctiert 
pe echipe. Rezultate tehnice:

Armă liberă calibru redus 3x3 
focuri senioare — individual : 1.1
RABINSKAIA (U.R.S.S.) 858 p. - 
campioană europeană: 2. Lomov
(U.R.S.S.) 855 p.; 3. Wischnewsî
(R.D.G.) 852 p.; 4. Dolgoborodov
(U.R.S.S.) 846 p.; 5. Zelenkov
(U.R.S.S.) 845 p. ; 6. M Fiii
(R.P.R.) 845 p.;... 8. A. Cosm
(R.P.R.) 842 p.;... 19. C. Alexandr 
(R.P.R.) 830 p.; echipe: L U.R.S.f 
2559 p.; 2. R.D. Germană 2529 p
3. R.P. Romînă 2517 p.; 4. R.l
Polonă 2501 p.; 5. R.P.F. Iugoslavi 
2495 p.; 6. R.S. Cehoslovacă 2487 p
7. R.P. Ungară 2484 p.; 8. R.l 
Bulgaria 2484 p.; 9. Italia 2413 p.

Armă liberă calibru redus 3x' 
locuri juniori — individual: 1. 1 
JAROS (U.R.S.S.) 866 p. — nou r< 
cord mondial; 2. T. Gogi 
(R.P.R.) 855 p. — nou record
3. Kniazev (U.R.S.S.) 850 p
4. Hammerl (R.P.U.) 846 p.; 5. C
reslenko (U.R.S.S.) 846 p.; 6. 1\
Rusescu (R.P.R.) 844 p.; echipe
1. U.R.S.S. 2562 p. nou recoi 
mondial; 2. R.P. Romînă 2536 p. - 
nou record ; 3. R.P.P 2516 p
4. R.P.U. 2509 p.; 5. R.D.G. 2483 p
6. R.P.F.l. 2477 p.; 7. R.S. Cehi 
slovacă 2465 p-; 8. R.P.B. 2458 p 
9. Italia 2440 p.

VASILE GODESCU

In campionatul austriac

A PATRA VICTORIE
S.V.S. Linz 1—2, Simering — W.S.l 
2—2. Wiener Neustadt — Vienna 2—2

Austria Viena se menține în frui 
tea clasamentului cu 8 puncte din 
jocuri, urmată de L.A.S.K. cu 1 ] 
W.S.K. și Admira 6 p.

e In emisiunea sa sportivă de 
seară, Radio — Viena anunța că F. 1 
Austria privește cu deosebită seriO2 
tate meciul retur cu campioana r 
mină C.C.A., din cadrul „C.C.E. 
programat pentru joi in capita 
Austriei. Comentatorul sportiv 
postului vienez a anunțat că exis 
propunerea ca in caz că se va repe 
egalitatea de la București, al treil< 
joc să se desfășoare la Paris.

La Bled: Tal și Fischer ega 
in fruntea clasamentului

In runda a 13-a a marelui turneu i 
terna ți on al de șah dc la Bled, lider 
clasamentului, americanul Fischer, a fc 
ajuns din urmă dc ex-campionul hm 
M. Tal (U.R.S.S.). Tal (cu negrul) 
cîștigat la iugoslavul Parma, în tir 
ce Fischer a trebuit să se mulfumeas 
cu remiză în fața lui Pachman (R. 
Cehoslovacă). Cei doi fruntași au acu 
cite 91/? p. Fi sînt urmați la distan 
de un punct dc marele maestru îugosl 
Gligorici, care a remizat cu Ghelh 
Cîle 8 puncte au Petrosian și Kcr< 
cu partide întrerupte Ia Matanovicî 
respectiv, Bertok.

In celelalte partide din runda a 17 
Bisguier l-a învins pe Najdorf, Ivk 
pe Darga, Olafsson pc Donner, i 
Portisch si Germek au făcut remiî
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