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Un frumos succes al atletismului nostru

Echipa feminină a R. P. Romîne a învins Italia (62-41) 
și a terminat la egalitate cu R. P. Ungară (52-52)

„Speranțele" noastre au învins cu 101-96 echipa masculină de tineret 
a R. P. Ungare
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TIMIȘOARA, 8 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Meciul din
tre reprezentativele masculine de 
tineret ale R. P. Romîne și R. P. 
Ungare precum și triunghiularul 
feminin R.P.R. — ...............
desfășurate sîmbătă 
pe frumosul stadion 
C.F.R. din localitate 
atletismului nostru o 
și frumoase succese, 
o remarcabilă dirzenie pentru fie
care punct, tinerii noștri atleți 
au oferit miilor de spectatori pre- 
zențj in tribune în ambele zile de 
concurs o admirabilă victorie cu 
scorul de 101—96 în fața puterni
cei echipe maghiare. O mențiune 
deosebită pentru Valerin Jurcă, în
vingător în 3 probe și Mihai Cal- 
nlcov, autorul unui frumos 
republican 
săritura în

Succesul 
in ziua a 
comportare 
Reprezentativa feminină a R.P.R.

R.P.U. — Italia 
și duminică 
al clubului 
au prilejuit 

serie de noi 
Luptînd cu

record 
m) lade juniori (7,43 

lungime, 
băieților a fost 
doua și de excelenta 
a atletelor noastre.

întărit

E
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IATĂ REZULTATELE TEHNICE:

100 m: 1. KINCSES (R.P.R.) 
10,7; 2. Tudorașcu (R.P.R.) 10,8;
3. Rabai (R.P.U.) 10,9; 4. Horvath 
(RP.U.) 11,2. Tudorașcu a condus
pînă la 90 m, fiind întrecut doar în 
final de campionul nostru balcanic. 
400 m: 1. JURCA (R.P.R.) 49,2; 
2. Gyulai (R.P.U.) 49,5; ~ '
(R.P.U.) 50,4; 4. Ferencz (R.P.R.) 

a făcut o cursă foarte

3. Talas

„Îndoit" de puternicul croșeu uperculat 
executat de I. Marin (stingă), boxerul 
Neurath încearcă să se ascundă in 

mănuși
Foto: P. Romoșan

BERLIN 8 (prin telefon). Echipa 
feminină de volei a R. P. Romîne 
a întîlnit sîmbătă la Meissen și du
minică la Dippoldiswalde formația 
R. D. " ..........................
moașe

Tn
R.P.R. 
scorul
J8—16). Ele au avut un atac mal

Germane, obținînd două fru- 
victorii.

primul joc voleibalistele din 
și-au Întrecut adversarele cu 

de 3—1 (15-12, 8—15, 15—7,

A OBȚINUT 0 VICTORIE CLARA 
ASUPRA TURCIEI, CU 4-0 (1-0)

Lia Manoliu a realizat un exce
lent record republican la arunca
rea discului: 54,29 m — a 3-a per

formanță mondială a anului

a învins 
<62— 
trem 
care

categoric echipa Italiei 
41) și după o dispută ex- 
de pasionantă, în care fie- 
centimetru și fiecare zecime

întrecîndu-1 pe Gyulai pe ul-bună, i
lima sută de metri. 1.500 m: 1. KISS 
(R.P.U.) 3:51,0;
(R.P.R.) 3:52,0; 3. 
3:59,1; 4. Boghean 
Cu o tactică mai 
putea cîștiga proba.
SOVENYI (R.P.U.) z..
(R.P.R.) 15,6; 3. Georgescu (R.P.R.) 
15,7; 4. Csanyi (R.P.U.) 15,7. Re
zultatele slabe se datoresc viratului 
care a suflat din față cu peste 5 m 
pe secundă. 3.000 m obstacole: 
FLOREA (R.P.R.) 9:06,4; 
tivânyi (R.P.U) 9:10,6;
mihai (R.P.R.) 9:11,6; 
(R.P.U). 9:51,6. Cu
înainte de sfîrșit Florea 
din pluton, 
Lungime :
7,43 m —

2. Dăndărău 
Simon (R.P.U.) 
(R.P.R.) 4:03,4. 
bună Dăndărău

110 m g.: 1. 
15,5; 2. Preda

1. 
Szen- 
Cara- 

Joni

2.
3.
4.

două ture 
a evadat

cîștigînd fără emoții.
1. CALNICOV (R.P.R.) 

nou record de juniori;

ROMEO VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)
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de secundă erau extrem de pre
țioase, a terminat la egalitate cu 
puternica formație a R. P. Ungare 
(52—52), recenta învingătoare a 
formației R. S. Cehoslovace. Atle
tele noastre au arătat din nou ca 
posedă certe calități, dovedind în 
același timp și un admirabil spi
rit de echipă. Ele au reușit să 
cucerească victoria în 5 din cele 
10 probe desfășurate, dominînd ca
tegoric probele de concurs. Un 
rezultat excepțional a obținut 
Lia Manoliu la aruncarea discului 
(de 3 ori peste 53 metri). Cea mai 
bună Încercare a ei a măsurat 54,29 
m — nou record republican (ve
chiul record ii aparținea cu 53,29 
m) și a 3-a performanță mondială 
a anului. Comportări foarte bune 
au avut și lolanda Balaș, Maria 
Diaconescu, Ana Roth, Maria Pân
dele și Anca Gurău, autoarea u- 
nui nou record republican de ju
nioare la aruncarea greutății 
(14,49 m).
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Căile de acces spre frumosul nostru 
stadion „23 August" au cunoscut ieri 

.animația caracteristică marilor eveni
mente sportive internaționale. Zeci de 

.mii de iubitori, ai fotbalului s-au în
dreptat spre stadion, cu mult timp 
înainte de începerea jocului cu Turcia. 
Pe chipurile tuturor citeai interesul 

,cu care așteptau., să vadă la lucru 
.reprezentativa noastră de fotbal..

Și în primul, joc interțări al, sezo
nului reprezentativa țării a repurtat un 
succes categoric cu 4—0 (1—0), cel 
mai net scor realizat vreodată în în- 
tîlnirile cu fotbaliștii turci. Și scorul 
putea fi mai mare pentru că ieri, în 
general, echipa noastră a acționat mai 
bine decît în evoluțiile sale anterioare, 
a jucat mai direct pe poartă și mai 
eficace, dar a ratat multe ocazii. 
După afirmațiile conducătorilor și zia
riștilor turci, reprezentativa noastră 
de ieri a fost superioară ca alcătuire 
și joc formației învingătoare în 
la Ankara.

Meciul n-a ridicat prea multe 
blente în fața echipei noastre, 
baliștii turci nu au mai reeditat . 
din noiembrie 1958 în cadrul „Cupei 
Europei", cînd învinșii aproape la a- 
celași scor (3—0) au lăsat totuși o 
bună impresie prin jocul tehnic, or
ganizat. De data aceasta însă, oaspeții 
au decepționat. Ei au încercat să supli
nească lipsurile tehnice și tactice doar 
prin putere de luptă. De altfel, ei au 
și imprimat partidei o notă de luptă 
permanentă, ca și cum ar fi fost vor
ba de un joc de competiție. Echipa 
noastră însă, i-a răspuns cu un joc 
tehnic, combinativ, impunîndu-și piuă 
la urmă superioritatea în tehnică, în 
tactică, în concepție de joc. Din pă
cate însă, jucătorii romîni au avut și 
perioade de cădere. Dacă in repriza 
întîi ei au reușit o serie de acțiuni ra
pide, bine concepute și cu dese schim
bări de direcție de atac, care le-a a- 
tras aplauzele publicului, după pauză 
în ciuda faptului că atunci au majo
rat scorul, jocul lor n-a mai păstrat 
același ritm, a avut suișuri și cobo- 
rîșuri. Acestea din urmă au surprins 
deoarece echipa noastră avea în fată 
uri adversar care nu arăta nimic de- 
osebit.

Cel mai bun compartiment a fost 
linia de halfi și mai ales Jenei (Nun-

weiller IV a fost inegal), care a stă- 
pînit mijlocul terenului mare parte 
din timp, fiind la fel de utilă apărării 
ca și înaintării. Atacul a contat foarte 
mult pe Ene II și în special pe irezisti- 

. hilul Pircălab, care împreună cu Je
nei. și- Greavu au fost cei mai buni din 

.echipă și poate de pe teren (plus Necmi, 
;pqHarul turc). Linia de atac, fără să 
se ridice la nivelul valorii componcn-

jocul

Ion Pircălab a debutat cu succes in 
meciul de ieri in echipa națională

ților săi, a jucat pe jos, folosind mai 
mult pasele în triunghi, a. creat nu
meroase faze de cîmp și de poartă și 
a marcat trei goluri spectaculoase, din 
acțiuni bine „lucrate". Toți înaintașii 
au muncit foarte mult pentru victorie 
(ca de altfel, întreaga echipă), dar 
dacă Tătaru, Constantin și Sercdai ar 
fi fost în forma lor bună înaintarea 
ar fi dat un randament mai mare. A- 
părarea imediată a avut unele momente 
de bîlbîială, mai ales pe centru, unde 
Nunweiller III a arătat nesiguranță. 
Ivan a făcut un joc destructiv, a de
butat însă promițător. Macri în nota

GAȚU
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Două imagini de la întilnirea din București: Portarul oaspeților inter
vine in ultimă instanță in fața lui Pircălab. In fotografia din dreapta, 

Constantin ridică numărul golurilor la patruBoxerii reprezentativei

R. P. Romînă R s.
de tineret din nou învingători

Cehoslovacă 12-8 Etapa a XIX a a campionatului republican de rugbl
Sîmbătă seara, pe ringul instalat în 

incinta stadionului Republicii a avut 
loc întîlnirea internațională de box 
dintre reprezentativa de tineret a țării 
noastre și cea a R.S, Cehoslovace. 
După o întrecere extrem de disputată, 
care a plăcut spectatorilor, sportivii 
noștri au obtinut victoria cu scorul 
de’ 12—8.

La categoria muscă, D. Davidescu 
a fost mai rapid și mai hotărît în 
acțiuni decît adversarul său, Augustin. 
El a condus lupta atacînd îndeosebi la 
stomac, și păcălindu-și adversarul cu 
„pasul înapoi" după care a atacat la

față. învingător la puncte Davidescu.
„Cocoșii" I. Marin (R.P.R.) și Neu

ralii (R.S.C.) și-au început meciul cu 
un schimb rapid de lovituri, provo
cat de pugilîstul ceh, care atacă dez
lănțuit cu croșee la față. I. Marin 
răspunde cu upercut1 ' la stomac. In 
repriza secundă Neuralii recepționează 
o contră la figură și este numărat, a-

PETRE HE NȚ
(Continuare in pag. a 4-a)

Joc egal
C.S.M.S. IAȘI—C.C.A. 0 0

Publicul ieșean a aplaudat din nou 
pe rugbiștii de la C.S.M.S. pentru ex
celenta lor comportare în jocul cu 
C.C.A. In acest meci ieșenii au domi
nat cu insistență la începutul reprizei 
întîi și în toată repriza a doua cînd 
au avut multe ocazii de a marca. S-au

la Iași
remarcat Drobotă, Vizitiu, Rozenberg 
și Dăscălescu (C.S.M.S.), Ionescu și 
Ciobănel (C.C.A.).

G. VASILIU — corcsp.

REZULTATE DE VALOARE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI

variat și în apărare au fost greu 
de trecut. Partida a doua, desfășu
rată duminică, a prilejuit un joc 
spectaculos și pasionant. Au învins 
din nou 
data asta la
12-15, 9-15, 15—9, 15—8). Ambele 
întîlniri aU fost conduse de arbitrul 
Wisowicz (R.P.P.).

KLAUS RAMM

voleibalistele oaspe de 
limită: 3—2 (15—7,

♦ FOTBAL : R. P. Romînă-Turcia 4-0. Dinamo Bacău-Novi- + 
X sad 4-2. X
X ATLETISM : R. P. Romînă (tineret masculin)-R. P. Ungară X 
X (tineret masculin) 101-96, R. P. Romînă (femei)-R. P. Ungară X 
I (femei) 52-52, R. P. Romînă (femei)-Italia (femei) 62-41. Lia T

Manoliu a realizat un nou record republican la aruncarea dis- X 
cului, cu 54,29 m. X

VOLEI : Echipa noastră feminină a învins de două ori X
R. D. Germană : 3-1 și 3-2. t

> BOX: R. P. Romînă (tineret)-R. S. Cehoslovacă (tineret) X 
+ 12-3, Varșovia-Bucureșîi 5-5. ♦

METALUL „23 AUGUST"—RAPID 
11—0 (5—0)

Metalurgiștii, după ce au luat con
ducerea prin Mihalcea (încercare trans
formată de Negulescu) s-au complăcut 
într-un joc stereotip de înaintare, ceea 
ce a permis Rapidului să controleze 
mijlocul terenului multe minute în șir. 

-Rapidiștii n-au putut însă să-și mate
rializeze ocaziile avute. în aceste con
diții, Metalului i-a fost ușor să majo
reze scorul prin Blum (o lovitură de 
picior căzută și o încercare). Pe lîngă 
acesta s-au mai remarcat: Manole, 
Cernat, Iancu de la învingători și Că- 
linescu de la învinși.

V. IIOSSU — corcsp.

C.F.R. „GRIVITA ROȘIE"
ȘTIINȚA CLUJ 6-3’(3-3)

Pe terenul din Parcul Copilului stu
denții clujeni au făcut o partidă fru-

(Continuare în pag. a 5-cQ
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i&n fost desemnați toți campionii țării
® TREI NOI RECORDURI R.P.R. IN ULTIMELE DOUĂ ZILE • I. SÎRBU LA INDIVIDUAL 

PE ECHIPE AU CUCERIT CELE MAI MULTE TITLURIȘl DINAMO
Ieri la ora 14,45, pe poligonul Tu

nari a răsunat ultimul foc de armă în 
cea de a 13-a ediție a campionatelor 
republicane de tir, individual și 
echipe, ediție ale cărei rezultate 
marcat un progres evident față 
anul trecut. Pe foile de arbitraj 
fost consemnate trei noi recorduri . 
echipe ale țării, recorduri destul de valo
roase,, mai ales ccl.dc la pistol pre
cizie. :.Vom arăta că ' și o ' parte din 
performanțele 'individuale ău -fost pes
te așteptări. Evidențiem; în mod’ de
osebit comportarea junioarei Marga
reta Filip (Olimpia Brașov) cea' mai 
tînără conciîreuta a campionatelor, 
care a cîștigat, proba de armă liberă 
calibru redus 3x30 focuri senioare po
ziția în picioare' și pe trei poziții cu 
cifre excelente și la o diferență apre
ciabilă față de cele înregistrate de o 
serie de trăgătoare cu experiență în
delungată. Merită a fi remarcate de a- 
semenea, buna pregătire și constanța

pe 
au 
de 
au 
pe

luî I. Sîrbu (C.C.A.) cîștigătorul ce
lor mai multe titluri de campion re
publicări, precum și ale echipelor de. 
pistol de la Dinamo București, care 
au cucerit toate trofeele și titlurile res
pective.

La obținerea acestor performanțe a 
contribuit, pe lingă buna pregătire 
tehnică a conewcnților și organizarea 
excelentă.

Iată rezultatele: armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri senioare poziția cul
cat; 1. Aurelia Cosma (C.S. Mureșul 
Tg. Mureș) 298 p — campioană a 
R.P.R.; 2. J'aqueline Zvonevschî (Di
namo) 297 p; 3. Ana Goreti (Flacăra 
roșie) 296 p. Pe echipe: 1. Dinamo 
885 p — nou record al R.P.R. (ve
chiul record 884 p): campioană a 
R.P.R.; 2. C.C.A. 878 p; 3. Știința 871 
p. Poziția în genunchi: 1. Aurelia 
Cosma 287 p — campioană a R.P.R.; 
2. Margareta Filip (Olimpia Brașov) 
286 p; 3. Ioana Soare (Știința) 285 p.

Au inceput finalele campionatelor republicane de pistă

Pe echipe: 1. Flacăra roșie 842 p — 
nou record al R.P.R. (vechiul record 
833 p) campioană a R.P.R.; 2. Ș iința 
842 p; 3. Progresul 838 p. Poziția in 
picioare: 1. Margareia Filip 275 p — 
campioană a R.P.R.; 2. Angela Zgo- 
robete (Cetatea Giurgiu) 263 p; 3. 
Cleopatra Alexandru (Progresul Ale
xandria) 262 p; Pe echipe: 1. Flacăra 
roșie 767 p — campioană a R.P.R.; 
2. Progresul 764 p; 3. Dinamo 740 p. 
Pe trei poziții: 1. MARGARETA FI
LIP 848 p — cam'iioană a R.P.R.; 
2. Ana Goreti 838 p; 3. Arrp'ia Cosma 
836 p. Pe echipe: !. Fiară a roșie 
'2475 p; campioană a R.P.R. 2. Pro
gresul 2464 p; 3. Știința 2452 p. Armă- 
liberă calibru mare 3x.4O focuri po
ziția culcat: 1. I. Sîrbu (C.CJk.) 391 
p — campion al R.P.R.; 2. L. Cristescu 
(C.C.A.) 390 p; 3. V. Enca (C.C.A.) 
387 p Poziția in genunchi: f. N. Ro
tam (C.C.A.) 372 p (17x191 — cam
pion al R.P R.; 2. 1. Sîrbu 372 p (15x 
10); 3. L. Cristescu 371 p. Poziția 

----  * ' Cristescu 358 n
2. V. Eriea 354

în

(FI. roșie) la juniori

Campionatul republican individual
Ieri la prînz au luat sfîrșit în sala 

Giulești din Capitală, întrecerile celui 
de al doilea concurs al etapei finale 
a campionatului republican individual 
și a Cupei F.R.T.M.

lată rezultatele mai importante în
registrate: SIMPLU BĂRBAȚI, sferturi 
de finală: Neguiescu-Sîndeanu 3—0, 
Rethi—Bottner 3—1, Cobîrzan—Ange- 
lescu 3—1, Gantner — Giurgiucă 3—2 
'(—13, 14, —16, 19, 19). Meci extrem 
ae disputat și spectaculos. Gantner 
a fost pus la început în dificultate de 
topspinurile adversarului său, dar, a- 
poi, obi.șnuîndu-se cu acest gen dc 
lovituri, a reușit să dea riposta cuve
nită și, datorită și experienței sale 
competiționale, să termine cîștigător. 
Semifinale: Negiilescu — Rethi 3—0 
(10, 19, 16). In vervă, Negulescu a 
trecut de un Rethi aflat în formă 
slabă. Gantner—Cobîrzan 3—1 (14,
—14, 7, 11); finala: Gantner (l.T.B.) 
■—Negulescu (C.S.AA. Cluj) 3—1 (13, 
—12, 19, 10). Partidă dinamică, în. 
care, victoria a revenit jucătorului mai 
calm și;constant. Clasament după două 
concursuri: 1—2. Gantner și Negulescu 
cu 16 p., 3—4. Cobirza'n și Rethi cu 
8 p., 5. Sîndeanu 4 p.

SIMPLU FEMEI, sferturi de finală: 
Ella Constantinescu — Mariana Jan- 
drescu 3—0. Cu un tur mai înainte, 
M. Jandrescu a eliminat-o pe Lucia 
Cobîrzan cu 3—0. Geta Pitică — 
Maria Biro 3—0, Câtrinel Folea — 
Marta Erdreich 3—0, Maria Alexan
dru — Luci Slăvescu 3—0; semifinale: 
E. Constantinescii — G. Pitică 3—0 
(10, 17, 13), M. Alexandru — C. Fo
lea 3—0 (15, 14, 13); finala: E. Con-

stantinescu 
(Progresul) 
Victorie obținută prin regularitate, în 
timp ce învinsa a fost prea hazardată. 
Clasament: 1. E. Constantînescu 20 
p., 2. M. Alexandru 12 p., 3. G. Pitică 
8 p., 4-—5. C. Folea si M. Erdreich 
cu 6 p. DUBLU BARBĂȚI, semifinale: 
Nepulescu, Rethi — Gantner, Nau- 
rnescu 3—2 (—12, —18, 20. 19, 10), 
Cobîrzan, Covaci — Sentivani, Hid- 
vegi 3—1; finala: Negulescu, Rethi 
(C.S.M. Cluj) — Cobîrzan, Covaci 
(C.S.M. Cluj, Voința Arad) 3—0 (21, 
18. 14). DUBLU FEMEI, semifinale: 
M. Alexandru, G. Pitică — C. Folea. 
M. Biro 3—2 (18, —13, —18. .13, 11), 
E. Constantînescu, M. Erdreich — L. 
Slăvescu, Procopcț 3—1; finala: E. 
Constantînescu, M. Erdreich (Voința)— 
M. Alexandru, G. Pitică (Progresul. 
l.T.B.) 3—2 (22, —15, 22, —16, 17)1 
învinsele, deși au pierdut, puteau cîști- 
ga cu 3—0, dacă luptau cu dirzenie 
și își mențineau avantajul, pe care 
l-au avut de citeva ori (19—14 și 
20—17 în setul I și 17—15 și 19—17 
in setul III). Clasament: “
Constantuicscu, M. Erdreich și M. A- 
loxandrn, G. Pitică cu 20 p„ 3. C. 
Folea, AÎ. Biro 12 p.. 4. L. Slăvescu, 
Procopeț 8 p. DUBLU .MIXT, sferturi 
de finală: E. Constantinescu, Bottner— 
Kreszej, Giurgiucă 3—0. M, Biro, 
Ncgulescu — G. Pitică, Gantner 3—0, 
" Naumcscu — M. Erdreich,

3—0, M. Alexandru, Rethi— 
Cobîrzan 3—0, semifinale:

(Voința) — M. Alexandru 
3—1 (17, 11, —14, 10).

picioare: 1. L. 
campion al R.P.R.;
3. I. Sîrbu 353 p. Pe trei poziții
L. Cristescu 1119
R.P.R.; 2. 1. Si bu 1116 p; 3. V. Enea 
1107 p Pistol precizie 00 focuri: 1. I. 
Nițt! (Progresul) 559 p — campion al 
R.P.R.; 2. I. Pieptea (Progresul) 542 
p; 3. Ene Drăgan (Dinamo) 540 p. 
Pe echipe: I. Dinamo 2t43 p — nou 
record al R.P.R. (vechiul record 2130 j 
p) — campioană a R.P.R.; 2. Pro
gresul 2118 p; 3. C.C.A. 2’12 n. Areiă 
militară 3x20 focuri: 1. P. 1 ogh'n (Di
namo) 492 p — campion al R.P.R.; ;
2. V. Panțuai (Dinamo) 486 p; 3. ia- 
mandi Atuscă (C.C.A.) 472 p. Pe echi
pe: I. Dinamo 1877 p — campioană 
a R.P R.; 2. C.C.A. 1769 p; 3. Progre
sul 1397 p. Pistol calibru mare 39 j 30 
focuri: 1. M. Dumitriu (C.C.A.) 577 p 
— campion al R.P.R.; 2. G. Maghiar 
(Dinamo) 574 p; 3. I. Nițu 570 p. 
Pe echipe: I. Dinamo 2'76 p — cam
pioană a R P.R.; 2. C.C.A. 2231 p;
3. Progresr! 2188 p. Talere aruncate 
din turn 204 buc.: I. Șt. Popovici 
(Flacăra roșie) 195 t — campion al 
R.P.R.: 2. I Albescu (C.C.A.) 189 t 
(la baraj 25 t); 3. Gh. Enache (C.C.A.) 
,189 t.

n — campion

V. GODESCU

Pi 
f.
al

Spectatorii prezenți duminică di
mineața pe velodromul din parcul 
Dinamo la prima reuniune din cadrul 
finalelor campionatelor de ciclism pe 
pistă ale 11-P.Ji. au plecat pe deplin 
satisfăcuți. In vervă deosebită, majo
ritatea. alergătorilor.. si-au apărat cu. 
dirzenie șansele, oferindu-ne între
ceri pasionante.

Programul a inceput cu seriile la 
viteză. Și-au disputat intiietatea 12 
seniori. In serii, reținem confruntarea 
dintre D. Stan și E.. Bărbulescu, pri
mul'învingind cu o jumătate de roată. 
Petre Tache, Ion Ioniță, Constantin 
Voicu, Dan Popovici, jVastle Oprea, 
Dan Penescu și Mihai Voinescu (ul
timii ’doi din recalificări) s-au cali
ficat in sferturile de finală. In conti
nuare am asistat la citeva confruntări 
spectaculoase. 
lui C. Voicu 
metri înainte 
adversarul lui ... . ...__
tează și ciștigă, iar Dumitru Stan îl 
elimină pe talentatul Dan Popovici. 
In rest, rezultate scontate. In- semifi
nale s-au calificat Petre Tache, Con
stantin Voicu, D. Stan și V. Oprea.

Cu viu interes a fost așteptată în
trecerea dintre cei doi specialiști at 
probei, P. Tache și C. Voicu. Din pă
cate însă, confruntarea lor s-a în
cheiat cu un rezultat pe care a tre
buit să-l decidă juriul de arb'trl : 
in finalul cursei C. Voicu și-a pără
sit culoarul jenindu-și adversarul, 
motiv pentru care a fost descalificat, 
deși a trecut primul linia de sosire. 
In cealaltă semifinală a învins V. 
Oprea. Finala probei de viteză des
fășurată in două manșe a consfințit 
victoria dinamovistului Petre Tache. 
El a întrecut detașat în ambele manșe 
pe V. Oprea care a aruncat în luptă 
toate forțele. Petre Tache (Dinamo) 
cucerește astfel pentru a treia oară, 
consecutiv, titlul de campion al tării, 
urmat in clasament de V. Oprea, 
(C-C.A.), C. Voicu (C.C.A.) și D. Stan 
(C.C.A.).

Cea de a doua probă oficială din 
programul finalelor a reunit pe tine
rii semifondiști. Ei s-au întrecut de-a

Ion fonițfi în compania 
atacă cu aproape 400 

de linia de sosire, dar 
in formă bună remon-

lungul a 51 ture cu sprint la 3 ture- 
Campionul de mare fond la juniori 
Simion Mihălțeanu a reușit să se 
impună de o manieră care i-a atras 
ădmirația generali. El a ciștigăt 8 
din cele 17 sprinturi o'cupind fără 
drept de apel primul. lac. în. clasament 
tul final care are următoarea 
fișare : 1. S. Mihălțeanu (FI.
49 p, 2.
H. Chelaidite (FI. roșie) 17 p.
Alexiu -(l.T.B.) 16 p, 5. M. Caragea 
(Voința) 16 p. 6. M- Gociman (CI. sp. 
șc.) 16 p. Programul primei zile a 
fost completat cu o probă de elimi
nare ciștigati de C. Dugiilrescu (Fi: 
roșie), o cursă italiană in care a ieșit, 
învingătoare echipa „vittziftilor" și 
un antrenament mecanic (15 țure) 
care a revenit cuplului I. Gocimați-I, 
Ioniță. întrecerile finale ale campio
natelor continuă marți și miercuri 
înccpind de la ora 15,30.

infă- 
roșle) 

A- Bănuță (l.T.B.) 17 p, 3.
4.

•Mi i

Dinamo a csștigat

V.

cu Crișana Oradea

Progresul și Dinamo învingătoare 
in etgjia a ll-a a „Cupei Dinamo"

Cele două partide deslășurale sîm- 
’bătă după-amiază în cadrul etapei a 
ll-a a „Cupei Dinamo" ia volei au 

■oferit jocuri deosebit de echilibrate 
tși spectaculoase.

Progresul a întrecut C.C.A. cu 3—2 
--(9—15, 17—15, 15—10, 9—15, 15—12) 
-după o partidă dinamică. S-au eviden- 
■ țiat Miculescu, Palade și Vasiliu 

(cel mai bun de pe teren) de la în
vingători și Chirița, Schaffer, de la 

• C.C.A.
Dinamo a dispus de Flacăra roșie 

-tot cu 3—2 (15-8, 7—15, 12—15, 
15—2, 15—13). S-au remarcat: Cris- 
tea, Derzsi, Schneider (Dinamo), Dra- 
gomir, Mitroi și Botez (Flacăra ro
șie).

NIC. TOK ACER — coresp.

1—2.

Foto: P. Romoșau

Va 
de 

a

Deocamdată adversari P.
Tache (stingă) și V- Oprea se studiază. 
Peste pufin timp însă P. Tache 
,.țîșni“ ți va trece detașat linia 
sosire. Aspect din. manșa a Il-a 

finalei probei de viteză.

C. Folea, 
Angelcscu 
Co-bîrzan,
E. Constantînescu, Bottner — M. Biro, 
Negulescu 3—2. C. Folea, Naumcscu— 
M. Alexandru, Retlii 3—2 (—16, 14, 
—16, 13, 12). învinșii au fost prea
defensivi și nu au putut depăși dîrze- 
nia cuplului din față. Finala: E, Con- 
stantinescu, Bottner (Voința) — C. 
Folea, Naunr.scu (l.T.B.) 3—1 (19, 
—13, 17, 15). Clasament: 1. E. Con
stantinescu, Bottner 24 p„ 2—3. C. 
Folea, Naumcscu și AI. Alexandru, 
Rethi cu 14 p.. 4—5. M. Biro, Negii- 
lescu și G. Pitică, Gantner cu 8 p.

După două concursuri, clasamentul 
Cupei F.R T.M. are următoare înfă
țișare: 1. C.S.M. Cluj 118 p„ 2. l.T.B 
100 p., 3. Voința București 93 p., 
Progresul 43 p.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.C.A. 2—10 (0—1, 0—4, 2—2,
0—3). Jucîud fără trei titulari și cu 
C. Mărcuiescu accidentat din prima 
repriză, Progresul a făcut față cu greu 
acestei partide. Militarii au dominat 
categoric, cu excepția penultimei re
prize, și scorul putea lua proporții 
dacă C.C.A. nu rata multe ocazii fa
vorabile. Au înscris Marinescu (4), 
Ghidali (3), Firoiu, Kocsis, Alexan- 
drescu pentru militari și 
și Miu pentru Progresul, 
neanu — coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI 
NA ORADEA 2—1 (0—1, 
1—0). Bucureștenii au
multe emoții I Orădenii i 
care au 
tras de 
partida 
deosebit, 
ținut și 
timpul I 
nute de joc, cele mai bune echipe 
de polo nu au reușit să înscrie decît 
trei goluri 1 Drept să spunem, aștep
tam mai mult de la aceste formații... 
Doar ultima repriză a reușit să mat 
„încălzească" tribunele. Au înscris 
G. Blajec și Șt. Kroner pentru gazde, 
B. Hegyesi pentru oaspeți. Foarte bun 
arbitrajul lui E. Beniamin-București. 
(A. A.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — I. C. 
ARAD 6—0 (1—0, 2—0, 2—0, 1—0). 
Mureșenii au dominat categoric și au 
cîștigat pe merit prin punctele în
scrise de Fleșeriu (3), Simon (2) și 
Fiilop. Bun arbitrajul bucureșteanului 
Gh. Dumitru. (V. Kadar — coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ—ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 3-0 (1—0, 0—0, 1-0, 1-0). 
A fost un joc in care clujenii au ma
nifestat o evidentă superioritate, dar 
au... ratat prea multe ocazii I Gazdele 
au șutat de opt ori în bară I Stu
denții bucureșteni au greșit prin fap
tul că l-an căutat prea mult pe Chir- 
văsuță, care a fost tot timpul bine 
marcat. Au înscris Daroezi, Chirilă și 
Danciu. (P. Vintilă — coresp.).

Mărcuiescu
(A. Focșe-

— CRIȘA-
1—0, 0—0, 
trecut prin 

au fost cei 
și tot ei au 
barai Totuși, 
la un nivel 
au jucat re- 

să treacă

deschis scorul 
multe ori în 

nu s-a ridicat
Ambele echipe
parcă așteptau...

Și astfel, în cele 20 de mi-

Simbătă seara s-a desfășurat in 
Floieasca îl u'tima întilnirc 

„Cupei Orașului București".
• Casei Centrale a Armatei a

Dinamo Obor cu 2252.5 kg — 
Astfel, frumosul trofeu oferit de
misia orășenească dc specialitate a

I venit campioanei (flrii, C.C.A. Iată cla- 
I satnentul final: 1. C.C.A. 4480 kg. 2.

Flacăiv roșie 4.142,5 l:g. 3. Dinamo 
■Obor 3.835 kg. 4. Rapid 3.387,5 kg 5. 
Glastra 2720 kg. 6. Sirena 2532,5 kg.

sai» 
din cadrul 

Echipa 
dispus dc 

1035 kg. 
co- 
re-

SIBIU, 8 (prin telefon de la trimi- samentele generale ale probei com- 
sul nostru). Așa curii afirmam in cro
nica de simbătă, campionatele repu
blicane de probă completă pe anul 
1961 la cele două categorii — mijlocie 
și ușoară — nu și-au desemnat cîști- 
găiorii decît duminică ’d'upȘțrâmiază 
după consumarea probei de ’ 
Desfășurată simbătă, proba 
a adus serioase modificări 
mantele primelor două zile 
pe Boiangiu, cu Nașu, pe primul loc 
urmat de Rccer și Bărbueeanu la ca
tegoria mijlocie ” și ■ pe Bărbueeanu, 
Puiu Victor și Gogheș, la categoria 
ușoară.

In ziua a patra și ultima, proba de 
obstacole a fost dominată net de Oscar 
Recer, cu Adjud, care a terminat 
parcursul fără nici o penalizare, ob- 
ținind, prin adiționarea . punctelor, 
primul loc și binemeritatul titlu de 
campion republican pe anul 1961. La 
categoria, ușoară cei. mai constanți 
s-au arătat' Bărbuceanti șf Gogheș 
care au terminat „obstacolele" fără 
nici o penalizare. Iată, de altfel, cla

obstacole- 
de 'or.d 

în clasa- 
situindu-1

plete la cele două 
UȘOARA: 1. V.

cu Stejar — 89.6 
(C.S.M. Sibiu) cu 
3. Puiu V tor 
Păun - 163,4 :
s-a acordat 
echipei EHA (Bărbueeanu, 
Iuja) care a totalizat — 253,6 
mată de Dinamo București 
385,8.

Mijlocie: 1. O. 
rești) cu Adjud — 
iangiu (Din. Buc.) 
3. V. Bărbueeanu 
208.

Paralel cu întrecerile campionatu- 
avuț Ioc și un concurs repu- 
de obstacole lacare au parti- 
cei mai 
O . formă

V. Pineiu care 
(șemiușoară și 

’terminat învingător în d» ca
tegorie ușoară.

La Ploiești

lui a 
blican 
cipat 
țării.

categorii : 
Bărbueeanu (EHA) 
p ■ 2. C. Gogheș 
Rădăuți - 113.8;

(Dinamo Buc) cu 
Li această categorie 

și FIM de campioană 
Molnar.

p, ur- 
cu —

Recer (Din.
156.4 p ; 2.

Bucu
ri Bo- 

cu Nașii — 157,2 ; 
(EHA) cu R-ică —

valoroși călăreți ai 
excelentă a dovedit 

a cîștigat două probe 
durată). C. Vlad a

O. G1NGU

FAZA
S-A

REGIONALA A
BUCURAT DE

8 (prin telefon). DePLOIEȘTI, 
un frumos succes s-au bucurat în
trecerile sportive . desfășurate sîmbă- 
tă și duminică pe Stadionul Petro
lul din locaiitate în cadrul „Spar- 
tachiadei petrolistului", tradiționala 
competiție organizată anual în cin
stea „Zilei petrolistului".

La disputele de volei, șah, tenis 
de masă, handbal în 7, fotbal și at
letism, urmărite cu viu interes de 
numeroși . spectatori, au luat parte 
cei mai buni sportivi din regiunea 
Ploiești, calificați dintre miile' de 
participant la fazele anterioare. Re
prezentanții raioanelor și orașelor 
Ploiești, Cîmpina, Buzău, Tîrgoviște, 
Pucioasa și Rm. Sărat și-au dispu-

UN FRUMOS SUCCES
cu multă însuflețire primele, 

care le-au adus calificarea
tat 
locuri 
pentru finala „Cupei- petrolistului".

Dintre rezultatele înregistrate, a- 
mintim de frumoasa performanță a 
junioarei Mioara Micu, reprezentan
tă a raionului Cîmpina, care a cu
cerit primul loc în trei, probe atle
tice : 100 m plat, lungirne și înăl
țime. Bine s-a comportat și Maria 
Olti din orașul Ploiești, cîștigătoare 
a cursei de 500 m.

Faza regională a „Cupei petroli
stului" s-a încheiat printr-o frumoasă 
defilare a. tuturor sportivilor parti
cipanți.

FL. ALBU-coresp.



DINAMO BACAU NOVISAD 4-2 (1-0)

(Urmare din pag. 1)

telefon). — fnlil- 
de fotbal desfă- 
„23 August" din 
spectatorilor da- 

a- 
•nimiărului 
Localnicii 

majoritatea 
lavi au

BACĂU, 8 (prin 
nirea internațională 
șuratS pe stadionul 
localitate a plăcut 
torită fazelor frumoase creaie de 
tacanții 
mare de goluri înscrise, 
au avut ' 
timpului dar, jucătorii iugoslavi 
răspuns printr-un joc organizat în 
apărare și în general cu o bună le
gătură între compartimente. încă de la 
începutul partidei, băcăoanii insistă la 
poarta oaspeților, dar golul vine abia 
în minutul 20 cînd, Mihalache ajuns 
pe linia de tușă centrează cu efect 
și... mingea intră în plasă.

După pauză, Dinamo ridică scorul 
tot prin Mihalache (minutul 48) — 
care înscrie, cu capul, la o centrare

a lui Publik. 
efectivul prin 
lor, își revin, 
handicap prin 
Gram înscrie de două ori (min. 79 și 
81). Ultimul gol al partidei este în
scris de Rudici (min. 85). Arbitrul E. 
Martin (București) a condus bine 
formațiile:’

DINAMO BACAU: Ghiță (Bucur) 
— Gros, Lazăr, Cincu — Vătafu, 
Stoica — Mihălaclie, Radulescu, Gram, 
Ciripoi (Nemeș), Drăgoi (Publik).

NOVISAD : Dra jici — Bonicevid 
(Stanesici), Debeljaciki, Tojaghici — 
Vratnjan (Vtornik), Brizic — Draj- 
kovici (Vlatki), Krgin, Klipa (Rudici), 
Lemici, Lapcevici.

Oaspeții, reimprospătind 
cele patru rezerve ale 
reușind să reducă din 

Rudici (min. 60). Apoi,A intervenit Nunweiller 
comis un gest nesportiv 
arbitrul Righi l-a elimi-

weiller IV. 
III, care a 
pentru care 
nat, pe bună dreptate, de pe teren.

Formațiile :
R.P. ROMINĂ: Voinescu-Greavu,

Nunweiller III (Nunweiller IV), Ivan 
(Macri din min. 79)-Jenei, Nunweiller 
IV (Seredai)-Pîrcălab, Constantin, Ene 
II, Seredai, Tătaru (Hasoti din min. 
64).

IURCIA: Necmi-Ahmet, Osman (Su
reyya din min. 21), Basri-Ismet (Năci 
din min. 46), Mustafa-Hilmi (Bahri 
din min. 84), Naci (Ismet din min. 
46), Ogiin, Can (Kadri din min. 46), 
Lefter.

Arbitrajul italienilor Righi, Sbar- 
della și Dragostini atent și prompt.

★
Echipa noastră începe jocul, _ dar 

pierde balonul și timp de trei minute 
asistăm la cite’va atacuri . ale oaspe
ților, care obțin și un corner, rămas 
însă fără rezultat.' Apoi, încet-încet ju
cătorii noștri își organizează jocul și 

" ‘‘ ' "
periculoase la poarta lui Necmi, care 
trebuie să intervină des. UnK salt ex
traordinar in min. 4 în fața lui Ene II 
salvează un gol ca și făcut. In miri. 13 
însă, Necmi nu mai poate interveni 
cu succes. O acțiune splendidă Con- 
stantin-Pircălab I ne-Pircălab și ulti
mul cenirează puternic. Necmi sare 
dar nu reușește să rețină și Seredai, 
care urmărise, introduce mingea in 
plasă: 1—0. Peste un minut, Necmi 
respinge în corner cu vîrfurile degete
lor o minge trasă cu capul de Constan
tin. Apoi, in min. 18, Ahmet salvează 
de pe linia porții la un șut al lui Ene. 
Dominăm din ce in ce mai puternic, 
dar apărarea oaspeților — in care Os
man schimbă cu Sureyya in min. 21 
— rezistă 
In această 
atacă ceva 
30—40, dar 
avut emoții 
lui... Nunweiller IV, 
degajeze mingea, ;
poartă (min. 
Nunweiller III 
40)...

La reluare,

nuită,- fără să exceleze. Voî- 
- atent și prompt ca totdeauna, 
ții nu au mai lăsat impresia 
ti ■ trei ani. Au trecut — se 
de la un fotbal tehnic Ia unul 

i, cu accent pe defensivă, unde 
nat în 7—8 oameni, fără suc- -------
. Cel mai bun om al lor a fost' desfășoară acțiuni din ce în ce mai 
un portar de mate clasă, după 
noastră, mai bun decit Turgav. 
i, plasament, detentă, curaj și

balon. S-au mai remarcat: 
Sureyya, halful Ismet și îna-

Ogiin.’ 
a avut perioade de factură feli
nă, datorită acțiunilor echipei 

dar în general nu a atins 
așteptat, t

DECLARAȚII
POPESCU, antrenor federal : 
unul dintre jocurile bune ale 
noastre. Fotbaliștii noștri au 
bine dar au avut și scăderi, 

acut in mod special construc- 
dâ a fazelor, circulația mingii 
n jucător la citul. Am asistat 
de bună calitate create mai 
aripa dreaptă. Dintre fotba- 

ștri Tătaru a jucat slab (lip- 
Ateză), Nunweiller IV și Ivan 

perioade de scădere, in rest 
t bine. Greavu, Pircălab, Jenei 
dai (prin promptitudf-~a la 
te poartă) au fost foarte buni, 
m și reprobăm gestul nesportiv 
mweiller III- Arbitrajul lui P. 
Italia) a fost foarte bun"

II TANYOLAC — ziarist turc 
1 special al ziarului „Milliet1-): 
.ia romină a jucat excelent- 
.eritat pe deplin victoria. Pir- 
fost extraordinar — după mine 
i bun de pe teren. Echipa 

a jucat slab, iar atacul sub 
itică. Aripa stingă Can-Lefter, 
ne Juneam mari speranțe, nu 

■puns. In schimb. apărarea 
i in frunte cu Necmi, Mustafa 
ied au fost la înălțime".

dinâmoviști și

inițiativa in

ILIE DALBAN — coresp.

IERI,
SERIA I

ÎN

pînă la sfîrșitul reprizei, 
perioadă, fotbaliștii turci 
mai legat între minutele 
fără rezultat. Voinescu a 
mai mult la uri șut al 

care vrînd să 
, a trimis-o peste 

31) sau la luftul lui 
la 6 m. de poartă (min.

echipa noastră — su
perioară tehnic — continuă să aibă 
inițiativa și să stăpînească terenul si 
chiar in min. 48 urcă scorul la 2—0, 
prin același Seredai, după un rapid 
schimb de pase cu Ene II. Echipa 
turcă începe să acționeze mai cu nerv, 
dar fără finalitate. Dimpotrivă, tot 
jucătorii romini sînt cei care înscriu 
și incă două goluri in două minute, 
ambele prin Constantin: in min. 73, 
după o combinație Pircălab-Ene-Pircă- 
lab, și in min. 74 dintr-un 11 m acor
dat ia un fault comis de portarul 
Necmi asupra lui Ene (l-a ținut de 
picior pentru a nu ajunge la minge 
și a marca). In final, jocul a devenit 
nervos din cauza oaspeților. In min. 
84 Hilmi l-a atacat 'violent pe Nun-

FORESTA FĂLTICENI — FLACĂ
RA MORENI 1—0 (1—0). Deși a 
ciștigat, Foresta a desfășurat un joc 
sub așteptări. Singurul gol a fost 
marcat de Anghcl ' ' 
Neagu — coresp.).

C.S.M. BRĂILA 
ȘIE BACĂU 0—0. 
nat circa 80 de 
putut înscrie datorită apărării bine or
ganizate a oaspeților. (I. Baltag — 
coresp.).

C.S.M.S. IAȘI — CARPAȚI SI
NAIA 4—0 (4—0). Ieșenii — cu toate 
că au învins —■ nu au strălucit. 
In repriza I Voica (min. 1 și 35) 
iar apoi Danileț (min. 32 și 41) au 
asigurat victoria echipei

(A. Scăunaș —
CEAHLĂUL PIATRA

C.F.R. PAȘCANI 3—0

8. Rapid Focșani 6 2 2 2 8: 7 6
9. Ceahlăul P. Neamț 6 2 2 2 8: 9 6

10. C.S.M. Brăila 6 2 2 2 8:10 6
11 Dinamo Suceava 6 12 3 6:11 4
12^ Carpați Sinaia 6 114 10:22 3
13. st. roșie Bacău 6 0 2 4 6:15 2
14. Flacăra More ni 6 0 2 4 2:15 2

(min. 23). (Lazăr

— STEAUA RO- 
Brăilenii au domi- 
minute, dar n-au

Carpați Si- 
Poiana Cîm- 

— Dinamo Gaiați, Foresta Făl- 
— Prahova Pioiești,

Rapid Focșani,

La Istanbul

cia R-R.I>.Pomină B 1-0 (1-0)
iBUL, 8 (prin telefon de la tri- 
istru special). Pe stadionul ,.Mi- 
a“, în fa/a a peste 30.000 de 
'i, echipa li a tării noastre a 
-ecută cu 1—0 (1—0), de selec- 
secundă a Turciei, după tin joc 

a dominat mai mult dar n-a 
notifica din cauza jocului foarte 
liniei de atac. In general, par- 

. corespuns. Jucătorii turci au 
mai bine, au dominat în prima 
jocului, dar după pauză ei au 

i mult preocupafi de menținerea 
Iui. In formația romînă au făcut 
•rturi Popa, Mateianu și Koszka, 
tlți (in special Mesearos, Raksi, 
’’abarcea) au comis greșeli peste 
'pase la adversar, plasament de- 
driblinguri exagerate). A ieșit 

bi în evidentă forma slabă a ex-
De altfel. atit Oaidă cit și 

tu fost schimbați în repriza « 
halfii noștri au muncit, dar pa
nou putut fi fructificate de

lorii noștri (Mateianu, Koszka, Popa, 
Mindru) au muncit și au cântat ca o- 
chipa să facă un joc bun. Acest lucru 
a reușit doar în cîmp, pentru că înain
tarea a fost foarle ineficace”.

Arbitrul Demostene Slathos (Grecia) 
a condus echipele •

TURCIA li: OZCAN—Candemir, Mâ
nii, Dogan-SAB AII AȚIN, Kaya—TARlK 
(min. 80. Rahmi), Cenghiz (min. 22. 
Talak). ERDOGAN, Birol (min. 46. 
Ahmed), AIDIN.

R. P. ROMINĂ B : MINDRU—POPA, 
Caricaș. Soare—Tabarcea (min. 46, Emil 
Petru), KOSZKA—Oaidă (min. 75, 
Ivansuc), Meszaros. MATEIANU, Raksi, 
Czako (min, 61. Marcu). Raport de car
tiere 7—5 (2—4) pentru echipa noas
tră.

V. GRĂDINARU

lor, 
coresp.).

NEAMȚ — 
(1—0). Joc 

dinamic cu multe faze frumoase. Vic
toria gazdelor pe deplin meritată. Au 
marcat: Vintilă (min. 4), Neder
(min. 48) și Macri (min. 55). (C. 
Nemțeam! — coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI — POIANA 
CIMPINA 2—0 (0—0). Meciul a fost 
de un bun nivel tehnic, gazdele au 
avut o înaintare mai eficace în care 
Babone și Zincnlescu au excelat. De 
la oaspeți o formă bună a arătat Mar- 
cu. Golurile au fost marcate de Sta- 
noilovici (min. 53) 
(min. 75). (M. Popescu 
— coresp.).

RAPID FOCSANI 
GALAȚI 3—1 (2—1). 
plecat mulțumiți de la 
chipa lor favorită a cîștigat și, 
plus, a prestat un joc tehnic și spec
taculos. Oaspeții au deschis scorul în 
primul minut 
învingătorilor 
Ion (min. 30 
69)

DINAMO
SUCEAVA 2—0 (1—0). Gălățenii au 
dominat majoritatea 
o victoria meritată, 
marcate de Dudaș 
raban (min. 86).

(A. Sclienkman —
CLASAMENTUL

6 4 1
6 4 1 
«49 
6 2 4 
6 4 0 
«31 
6 2 2

și Zincnlescu 
și Șt. lonescu

— ȘTIINȚA 
Focșănenii au 
acest joc: e- 

’ în

prin Zgardan. Golurile 
au fost înscrise de Gh. 
și 41) și Ciungu (min.

GALAȚI DINAMO

timpului obținînd
Punctele au fost 

(min. 11) și Da-

corespondent).

ata-

le atacă de la început, în 
aripi și chiar în minutul 5 

deschidă scorul: Soare 
ză pe Tarii: și acesta înscrie din 
e. Echipa noastră joacă nervos.
Gazdele, încurajate de public 

u multe pase în adinei me, cu 
in viteză. Intre minutele 15— 25 
apără șuturi dificilă. Echipa 
își înviorează jocul, Mateianu 

' au ocazii de gol, dar în gene- 
ul joacă dezlîuat,
pauză. turcii dnțnină din nou 
bară în min. 48 prin Erdogan. 
51 Mateianu șutează periculos 

•l ratează de puțin în min, 62. 
sfîrșit noi dominăm, dar steril 

lele fac joc de apărare. De re- 
frumoasă intervenție a lui Min- 
nin. 80. In această.,repriză, ata- 
loștri au șutat . doar de doua 
spațiul porții. ■
aspectulgeneral al jocului un 
de. egalitate tir fi fost just. De 

Uă re a declarat după. meci, an- 
echipei < turce, Șeref : „Echipi» 
întinerită, a jucat nervos -și nu 

cat la valoarea ei. înaintarea 
a jucat s'ab dar apărarea a juca) 
n cîștigat datorită șansei și unei 
Ie apărare pe care am știut -s-o 
i. “ Antrenorul echipei noastre., 
ne-a spus: „O parte din jură-

spe
re):- 
nu-l

1. 
2.
3.
4.
5.
8.
7.

Poiana Cîmnina 
Foresta Fălticeni 
C.S.M.S. Iași 
Prahova Ploiești 
Dinamo Galati 
C.F.R. Pașcani 
știinta Galati

1 
î
2
0
2
2
2

13: 5 
9: *

24: 5 
11: 8 
12: 9 
12:19
14:13

9
9 
s
8
8
7
6

-'

Campionatul republican de rugbi
(Urmare din pag. 1)

moasă și totodată curajoasă, luptind de 
la egal la egal cu experinientații rug- 
biști feroviari. In schimb, ceferiștii nu 
au dat tot ce puteau deși scorul le-a 
fost favorabil: 6-3 (3-3); Punctele au 
fost realizate de Țibuleac (lovitură de 
pedeapsă), Bostan (încercare) pentru 
ceferiști și Paloșanu (lovitură de pi
cior căzută) pentru Știința. In acea
stă partidă s-au remarcat: Posmoșanu 
și Buda de la ceferiști, Paloșanu și 
Demian de la Știința.

Pavel de la Știința și Coravu, Țtițuia- 
nu și Teofilovici de la I.T.B.

T. ST.
OLIMPIA BRAȘOV

BUCUREȘTI

N. B.
ȘTIINȚA BUC. — I.T.B. 6-3 (00)
Știința București putea realiza ,un 

scor mult mai concludent. Punctul for
te al învingătorilor a fost înaintarea, 
mai organizată, mai atentă. Deși în
vinși, rugbiștii de la I..T.B. au lăsat o 
bună impresie prin jocul lor avînfat iip 
continuă mișcare. Realizatorii: Tudo-; , 
rache (lovitură de pedeapsă) și Cli- 
movschi (lovitură de picior căzută) 
pentru Știința și Coravu (încercare) 
pbrttru' I.T.B. De relevat compbrtăfea 
foarte bună a jucătorilor: V. Geor
gescu, Teodoreșou, Dinescu și Doru

— PROGRESUL 
8-9 (8-0)

După o repriză excelentă, în care 
gazdele au dominat net și au realizat 
două încercări spectaculoase (Homa- 
nă min. 8 și Zețer min. 20 transf. de 
Parfenie) în repriza secundă, rugbiștii 
de la Olimpia acționează nervos dato
rită greșelilor de arbitraj. Pentru oas
peți a înscris P. Niculescu (min. 55 
Iov. de pedeapsă, min. 70 încercare și 
min. 81 Iov. de picior căzută).

V. SECĂREANU — coresp.

ȘTIINTA PETROȘANI — DINAMO 
BUCUREȘTI 3-3 (3-0)

Punctele au fost înscrise de Petra- 
clic pentru studenți și Titi lonescu din 
lovitură de pedeapsă de la 35. m pen
tru dinamovi.ști. Studenții, deși au do
minat, nu au putut trece peste apăra
rea fermă a dinamoviștilor. S-au re
marcat : Mateescu, Aldea și Cernei de 
la Știința și Rusii, Zlătoianu și lordă- 
chescu de la Dinamo. i ’■

S. BĂLOIU și I. ZAMORA 
coresp.

ETAPA VIITOARE : 
naia — C.S.M. Brăiia, 
pi na 
ticeni — Prahova looiești, Dinamo 
Suceava — Rapid Focșani, Știința 
Galați — C.SJVLS. lași. Flacăra Mo- 
reni — Ceahlăul P. Neamț, C.F.R. 
Pașcani — St. roșie Bacău.

din Tg. Mureș. Oaspeții au jucat 
foarte bine în apărare. Au înscris: 
Hajdu (min. 40 și 87), Selymesi- 
(min. 72) și Ghierling (min. 52» 
respectiv Vatanyi (min. 20). (C.
Moraru-coresp.).

I.R.A. TG. MUREȘ — AR1EȘUN 
TURDA 4—0 (2—0). Formația din

SERIA A ll-A
DINAMO OBOR—S.N.M CONSTAN

ȚA 2—0 (1—0). Din primele minute s-a 
observat că constunțenii au venit cu 
scopul de a scoate un rezultat de ega
litate. Dar jocul lor strict de apărare 
nu a dat rezultat^ Au marcat pentru 
Dinamo : Iancu (min. 31)
(min. 86). A arbitrat bine 
Năstase—București. ( v.p.).

C.S.M. REȘI I A—C E R 
2—I (1—0), Gazdele puteau 
un scor mai concludent dacă 
prin Nana, Sporea și Apro (a ratat nn 
11 m). Au marcat: Sporea și Apro pen
tru C.S.M. și respectiv Capatos (Iancu 
l'lăvițiu și Paul Bocțanu—coresp.).

FARUL CONSTANȚA—CHIMIA GO
VORA 1—0 (0—0). Cel mai slab meci 
vizionat în ultimul timp la Constanța. 
Jocul s-a caracterizat printr-un duel pre
lungit între atacanții Farului și apăra
rea în 8, 9 jucători ai Chimiei. Gazdele 
au reușit să înscrie în minutul 88 prin 
Mornianu. (P. Enache—coresp. regional)

TRACTORUL BRAȘOV—FLACĂRA 
ROȘIE BUCUREȘTI 1—2 (0—1) Cu 
toate că au dominat categoric, atacanții 
Tractorului nu au reușit să se descurce 
în fața apărării supranumcrice a oaspe
ților. Au marcat: Scînlde și Ciutacu 
pentru Flacăra roșie și Roșea pentru 
gazde. (G. Corcodcl ji V. Secăreanu— 
coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — METALUL 
BUCUREȘTI 1—1 (0—0) Oaspeții ău 
fost mai buni și dacă insistau mai mult 
puteau cîștiga meciul. Au înscris: Fi
lip pentru Chimia și Ion Ion pentru Me
talul (Valentin Lazăr—coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—C.S.M. SIBIU 
2—2 (0—1). Ambele formații an luptat 
cu multă însuflețire pentru victorie. Re
zultatul de egalitate este just Au mar
cat: Fl. Dumitrescu (min 54 și 59) 
pentru studenți și Cherem (min 17) 
și Popa (min. 80) pentru C.S.M. Sibiu.

C.S.M. MEDIAȘ—C.S O CRAIOVA 
1—0 (0—0). Joc de bun nivel tehnic. 
In repriza I au dominat oaspeții, 
iar în a doua — localnicii. A înscris 
Feurdean în min 66. (Dan VintilI și Gh. 
Briotă—coresp).

CLASAMENTUL

Și Șlefun
Gheorghe

ROȘIORI 
cîștiga la 
eu ratau

TURDA 4-0
Tg. Mureș a prestat un joc foarte, 
bun și putea cîștiga la un scor și 
mai mare. Au înscris: Varga (min. 
1)........................... , .
Curtizan (min. 72). In min. 72 Pîrvu 
(Arieșul) a ratat un 11 metri. (V. 
Kadar -coresp.).

A.S.M.D. SATU MARE - C.S.M. 
CR1SANA ORADEA 1—3 (1—1).';
Scorul a fost deschis de gazde prin; 
golul marcat de Negrău (min. 21). 
Peste 5 minute oaspeții au egalat 
prin Toth. După pauză Crișana mai ' 
inscrie de două ori prin Petrică 
(min. 46) și Toth (min. 47). 
Dumitrașcu-coresp.).

C.S.M. CLUJ — RECOLTA 
REI — 3—1 (0—0). După ce 
prima repriză ambele formații 
ratat numeroase ocazii, în 
secundă
Treabă (min. 57) și Crecan ;min. 
83 și 88), iar pentru oaspeți lonescu 
(min. 74). (N. Todoran — coresp.).

C.F.R. ARAD — C.F.R. TIMI
ȘOARA 2—0 (0—0). Superioritatea ( 
gazdelor s-a conturat după pauză.; ! 
Pînă atunci jocul a fost echilibrat 
Cele două goluri au fost înscrise 
de Vlad (min. 47 și 68). (St la- 
cob-coresp.)

A.S.A. CRIȘUL ORADEA — 
C.S.M.D. BAIA MARE 4—0 (2—0). 
Prestînd un joc bun, echipa locală 
a obținut prima victorie în campio
nat. Apărarea băimărenilor a jucat 
sub așteptări. Au marcat: 
(min.

mare. Au înscris: Varga (min. 
Szigyărto (min. 20 și 55) și

(M.

1

CA- 
îa 
au , 

repriza .[ 
pentru clujeni au înscris

Pop
12, 50 și 65) și Baghi (min,

26). (I. Ghișa și M. Roxin-coresp.).

CLASAMENTUL
1. Mureșul Tg. Mureș 6 5 1 0 14: 7 11
2. C.S.M. Cluj 6 3 3 (1 7: 2 9
3. C.S.M. Crișana 6 4 11 9: 4 9
4. C.F.R Timișoara 6 3 2 1 10: 8 8
5. C.S.M.D. Baia Mare 6 3 1 2 11: 7 7 ’
6. Arieșul Turda 6 2 3 1 10: 9 T
7. I.R.A. Tg. Mureș 6 2 2 2 9: 5
8. Vagonul Arad 5 2 2 1 6: 4 S ’
9. Recolta Cărei 6 2 1 3 12: 9

10. Ind. Sirmei C. Turzii 5 2 1 2 7: 8
11. C.F.R. Arad 6114 5:11 3
12. Corvinul Hunedoara 6 114 f»; 8 2
13. A.S.A. Crisui Oradea 6 1 0 5 11:17 2,
14. A.S.M.D. s. Mare 6 0 1 5 2:12 1'

Jocul Ind. Sîrmei — Vagonul Arad 
programat ieri a fost

ETAPA VIITOARE:
Oradea — A.S.M.D.
I.R.A. Tg. Mureș —
Recolta Cărei — C.S.M.D Baia
Vagonul
Corvinul Hunedoara — C.SAV Cluj, 
Industria - - — -
Mureșul Tg. Mureș, Arieșul Turda 
C.F.R. Timișoara.

miinai
AiS.A
Satu
C.F.R

Crișjil 
Mare, 
Arad.: 
Mare, 

Arad — C.S.M. Crișana,

Sîrmei Cimpia Turzii

1.
2.
3 

4-51 
4-5.

6.

C.S.M. ResiU 
Farul Constanța 
Dinaxno Obor 
C.F.R. Roșiori 
C.S. O. Craiova 
C S.M. Mediaș

7. C.S.M. Sibiu
8. Metalul București
9. Știința București

10. Tractorul Brașov
11. S.N.M. Constanta
12. Chimia Făgăraș
13. Chimia Govora
14. Flacăra roșie Buc.

ETAPA VIITOARE 
S.N.M. 
Știința 
Reșița 
Brașov . ,
Buc. — Metalul Buc.. Chimia Govora 
— C.S.M. Sibiu, C.S.O. Craiova — 
Chimia Făgăraș.

SERIA A lîl-A
CORVINUL HUNEDOARA —MU

REȘUL TG. MUREȘ 1—4 (1-1)
Localnicii 
timpului, 
datorită 
care s-a 
atacurile

fonosporti
etapa

(15 octombrie):
CER. Roșiori,Constanța — C.F.R. Roșiori, 

Buc. — Dinamo Obor, C.S.M.
— C.S.M. Mediaș, Tractorul
— Farul Constanța, FI. roșie

au dominat majori atea 
tot: și iu merdut la scor, 
joci'bii slab' al «a;--"vii 
lăsat donășită de ■ • i- 
viguroase ale jucătorilor i

f
1.»'
2

Așa arată un buletin cu 12 rezultate 
la concursul Pronosport Nr. 42, 
din 8 octombrie 1961 :
I. R P. Romină (A)—Turcia (A)
II. Turcia (B)-R.P. Romînâ (B)
III. Austria—R.P. UngarăIv . _ _ _ . . - -

V.
VI. ------r._.
VH.*'c's.M?’

(cat. B)
VIII. C.F.R.

(cat B)
IX. Udinese 

italian) 
Atalanta 
italian)

XI. Palermo
lian)XII. Bologna - Lanerossi (camp, ita
lian)

Variante depuse : 374.000
Fond de premii cu report r 375.198 lei.

X.

irlanda-R.S cehoslovacă (camp, 
mondial)
Prahova Ploiești - Poiana Cîm- 
pina (cat. B)A.S.M.D. Satu Mare—C S.M. Cri
șana (cat B)------ Mediaș - C.S. Craiova

Arad - C.F.R. Timișoara
— Internazionale (camp.

— Sampdoria (camp.
- Juventus (camp, it»-

c.s.

1

2

1
1
2

1

i



in se am năMingea este din nou la Bulgaru. Din păcate acest lucru nu 
ilimic, pentru că jucătorul nostru a irosit majoritatea mingilor.

5-5 la Varșovia, cu boxerii poîooszi
Duminică dimineața, în prezența a 

peste 8000 de spectatori a avut ioc 
in sala Gwardia din Varșovia, in- 
tîlniroa intcrnațiorială dintre echipele 
selecționate ale orașelor Varșovia 
și București. Pugil iștii bucureșteni, 
și Îndeosebi C. Gheorghiu și Anton 
Constantin au lăsat o impresie ex
celentă, fiitid aplaudați în repetate 
rînduri la scenă deschisă. Final
mente, întîlniraa a luat sfîrșit cu 

! un rezultat- de egalitate (5—5), re
zultat ce poate fi considerat ea un 
succes, ținktd seamă de faptul că

boxerii noștri evoluau in deplasare, 
în compania unor pugiliști de certă 
valoare. REZULTATE TEHNICE: 
M. Dobrescu b. p. Gluszek; N. Min- 
dreanu b.p. Czulinski; C. Gheorghiu 
b.p. Rekamek: Szepanski b.p. Pă- 
truț; Kaminski b.p. Marin; Mazu
rek b.p. C. Anton. Szimanîak b. ab. 
(prin rănire) V. Badea ; Dampc II 
b.p. D Glieorghiu; Gh. Negrea b. 
dese Lesek; V. Mariuțan b.p. Bra- 
nicki. Marți la Lodz, selecționata 
orașului București va susține o nouă 
întîlnire.

Boxerii reprezentativei de
(Urmare din pag. 1)

Am uitat să jucam handbal în 11...
R. D. Germana- R. P. Română 16-11 (8-5)

poi Marin domină categoric și eîștigă 
detașat la puncte.

In limitele categoriei pană am avut 
prilejul să vedem un tînăr extrem de 
talentat, cehoslovacul Mericka. EI a 
obținut o victorie categorică la puncte 
in fața lui V. Antoniu, entuziasmând

tineret din nou învingători
spectatorii prin cunoștințele sale teh
nice.

oaspeților 
organizat.

După o întrerupere de mat bine de 
nn au. echipa masculină de handbal în 

(11 a țării noastre a susținut ieri o in- 
jtîlnire internațională, avînd drept ad- 
i versat- redutabila selecționată a R. D. 
.Germane. Victoria a revenit 
care, datorită unui joc mai
mai rapid — atît in atac cît și în apă
rare — si. în specia1, mult mai eficace. 
Scor: 16—P (8 — 5).

Cu toate că era scontată — ținînd 
seama de valoarea extrem de. ridicată a 
adversarilor noștri -— această înfrân
gere ne afectează lotuși în mod deose-

■ bit. Aceasta deoarece handbalișlii din 
echipa R. I1 Romîne s-au prezentat sub

■ nivelul lor obișnuit, manifestînd lipsuri
■ foarte serioase în ceea ce privește or
ganizarea acțiunilor ofensive. Se (toate 
spune chiar că meciul s-a redus de fapt 
la un ..duel”

-mane și apărarea 
timp ce handbalișlii din 
foarte atletici și rapizi, 
mine cu marcarea unui 

"tea acțiunilor (și dacă 
nat chiar pe toate așa. 
torește formei excepționale a portarului 
Redl. intr-dus [toate prea tîrziu în e- 
chipă). jucătorii noștri se bî’bîiau în 
atac, dădeau pase inutilizabile sau chiar 
la adversar, se deplasau greoi și tră
geau la poartă rar și imprecis.

In astfel de condiții meciul a fost 
dominat de la primul și pînă la ultimul 
minut de joe tic handbalișlii germani. 
Ei au condus după numai 5 minute de 

.la începutul partidei cu 3—0 și au do
minat cu autoritate pînă la sfîrșitul pri
mei reprize. După pauză meciul a fost 
ceva mai echilibrat. In apărare echipa 
noastră a jucat ceva mai sigur, reușind 
să destrame multe din acțiunile ofensi
ve ale oaspeților. Aproape 20 de minute 
apărarea a rezistat cu succes, primind 

. niim.-i' goluri imparabile, dintre care 

. două din lovituri de la 14 m. Astfel,

intre echipa R. D. Ger- 
formației noastre. In 

It. D. Germană, 
reușeați să ter- 
punct majorita- 
nu le-au termi- 
aceasta se da-

iu min. 37 scorul era de 10 — (> pentru 
It. D. Germană, iar in min. 40 tabela 
de marcaj arăta doar 10 — 8 pentru oas
peți. Acest mic avantaj de două goluri 
s-a menținut piuă în min. 49, cînd și 
eforturile în atac ale lui Moser s-au e- 
pui-zat. Și alunei ce era de așteptat, s-a 
petrecut. Experimentata echipa a K. D. 
Germane a forțat in finalul partidei și 
a cîștigat Ia o diferență de cinci 
puncte.

Vom sublinia că din echipa noas
tră au jucat foarte slab : Bulgaru 
și Nodea. Sînt de scos în evidență 
doar elorlur’le apărătorilor și ale porta
rului Redl, singurul care s-a evidențiat. 
Din formația II. D. Germane am reținut 
evoluția lui llebler. Tiedemann, Hirsch, 
Warm și a portarului l'rilsse.

Arbitrul llengt Abronius (Suedia) a 
condus bine formațiile (în paranteză 
sînt trecute golurile marcate) :

R. P. ItOMINA : Ifalierpurscli (Red!) 
— Covaci. C. Selarrr. Iliescu. Marcu, 
Telman (1) — Barabaș (2), Moser (4), 
Nodea, Sauer (2), Bulgaru. A mai ju
cat Constantineseu (2) :

R. D. GERMANA : l’rilsse — Liedtke, 
Bernhardt, llirsch (I). Warm, Papusch- 
llaberhaufe (2). Kretzschmar (1), 
Tiedemann. Matz (2), llebler (6). A 
mai jucat Senger (I).

LONDRA (Agerpres). — Tradi
ționala competiției de motociclism 
„Cursa de 6 zile“ care se desfășoară 
anul acesta în Anglia este domina
tă de concurenții cehoslovaci. In 
clasamentul „Trofeul de Argint” pe 
primul loc se află echipa secundă 
a R. S. Cehoslovace cu zero puncte 
penalizare și 2291,50 puncte bonifi
cație. Urmează R. S. Cehoslovacă 
I, Anglia, Finlanda, Italia și 
U.R S.S La proba pentru „Trofeul 
internațional” înaintea ultimelor în
treceri primul loc este ocupat de 
R S. Cehoslovacă și R. F. Germa
nă cu cîte două puncte penalizare.

Două noi recorduri mondiale de 
parașutism sportiv — salturi efec
tuate pe timp de noapte la punct 
fix — au fost stabilite de sportivele 
sovietice. Un grup de patru parașu- 
fiste lansîndu-se de la 1000 m au

Campionatele
republicane

Masculin, handbal îh 7 (seria
Știința -Petroșani—I.T. ~

,___  a
ț II-a) : Știința Petroșani—I.T. Bucu- 
. rești 26-15 (13-5); Dinamo Tg. Mureș—• 
Tehnomelal Timișoara 21-15 (8-9) ;
C.S.O. Craiova — Voința Sibiu 18-14 
(11-6); Știința Timișoara — Dinamo 
Brașov 17-15 (6-7). In cadrul seriei I 
s-a disputat un singur joc: Dinamo 
Bacău — Știința Galați 30-21 (18-9).

Feminin, handbal in 7:1. T. Bucu
rești — Alureșul Tg. Mureș 2-7 (1-3); 
Rapid București — C.S.S. Banatul Ti
mișoara 15-7 (4-3) ; Știința Timișoa
ra — Știința București 8-11 (5-5);
C.S.M. Sibiu — S.S.E. Petroșani 14-3 
(6-3); Tractorul Brașov — Progresul 
București 10-7 (4-4)

In cadrul campionatului masculin de 
handbal în 11 s-a disputat un singur 
joc. : Petrolul Ploiești — Recolta Hăl- 
ebiu 13-16 (5-8).

PE SCURT
• La Moscova, reprezentativa mas

culină de tenis de masă a U.R.S.S. 
' a învins cu 5—0 selecționata Angliei.

© Turneul L.l___"___; J
’de la Torino a fost cîștigat 
tre selecționata Iugoslaviei, 
întrecut ieri cu 3—0 echipa 
Alte rezultate înregistrate în 
două zile: Iugoslavia-R. P. 
3—0, Franța-Belgia 
gară-Franța 3—1.

© La Berlin s-a 
rea internațională de __  ___ _ __
pele R. D. Germane și R. P. Po
lone. Meciul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 10—10.

internațional de volei 
de că- 

care a 
i Italiei, 
ultimele 
Ungară 

.P. Un-

disputat întîlni- 
box dintre echi-

Semiușorul I. Dinu a cîștigat la 
puncte în fața lui Kucera. Deși a fost 
numărat în primele două reprize, în ul
timul rund Kucera a revenit puternic 
in atac dar nu a mai putut reface 
handicapul.

Reprezentantul nostru H. Low a do
vedit din nou că este un boxer a că
rui lovitură este năpraznică. Popelka 
(R.S.C.) a fost numărat de două ori 
în prima repriză, victoria rominului 
conturîndu-se cu claritate. In rundul 
doi. sportivul ceh sufocat de 
lovituri primite tot la stomac 
este numărat, reia lupta, dar 
norul său aruncă . prosopul în 
evitind astfel un K.O. sigur.

P. Mentzel (R.P.R.) l-a învins pe 
Svorna (R.S.C.) într-un singur minut.

Și reprezentantul nostru E. loanovici 
a cîștigat meciul cu Jankovics într-o 
singură repriză. După ce a recepționat 
o prelungită serie de directe la cap 
și a fost numărat, pugilistul ceh a 
abandonat.

Alte rezultate: Mladek (R.S.C.) b.p. 
(R.P.R.), Chocliola 

Gr. Enache (R.P.R.);
V. Trandafir

noile 
cade, 

antre-
ring,

Șt. Popoacă
(R.S.C.) b.p.
Hrebicek (R.S.C.) b.p.
(R.P.R.).

realizat o medie de 7,16 m de cen
trul cercului. Al doilea record mon
dial a fost obținut de un grup de 
5 parașutiste care sărind de la 600 
ni au aterizat la 23.57 m de centru.

(Agerpres).

Un frumos succes al atletismului nostru
(Urmare din pag. I) 1:54,0; 3. Hites (R.P.U.) 1:56,1; 4.

Szabo (R.P.R.) 2:03,8. 300 m.g.: 1.
JURCă (R.P.R.) 54,0; 2. Vestessi
(R.P.U.) 54,8; 3. Benko (R.P.U.) 55,2; 
4. Pop (R.P.R.) 55,8. Triplusalt: 1. 

continuu progres, a reușit o frumoasă CIOCHINĂ (R.P.R.) 15,48 m; 2. Iva- 
. victorie cu o performanță, mai mult nov (R.P.U.) 14,98 m; ~ ’ 
decît -promițătoare realizată în prima, (R.P.R.) 

....................     14,33 m.
(R.P.U.) 
55,91 m;
4. Szasz
1. O. LUPU (R.P.R.) 14:54,8; 2. Sze- 
renyi (R.P.U.) 14:59,4; 3. Florea
j . j ' ’ 4. Percze (R.P.U.)
15:43,1. 4x400 m: 1. R.P.U. 3:20,2; 2. 
R,P.R. 3:20,4. In acest fel echipa mas
culină de tineret a R.P. Romîne a în- 

.registraț o frumoasă victorie cu scorul 
de 101-96.

In cadrul triunghiularului feminin, 
echipa noastră reprezentativă a obți
nut un strălucit succes în fața echipei 
italiene și a terminat la egalitate, cu 
reprezentativa maghiară. De reținut că 
dacă alergătoarea noastră Ioana Pe
trescu nu ar Ii căzut cu cîțiva metri 
înainte de sosire, cînd se afla pe locul 
III (în proba de 200 m), atletele noa
stre ar fi cîștigat și meciul cu R.P.U. 
Rezultate tehnice: 100 m: 1. GOVON1 
(Italia) 11,7; 2. Marko (R.P.U.) 11,7; 
3. Petrescu (R.P.R.) 11,9; 4. Bertoni 
(Italia) 12,0; 5. Bata (R.P.U.) 12,2; 
6. Maksai (R.P.R.) 12,4. 200 m: 1. 
GOVONI 24,4; 2. Munkăcsi (R.P.U.) 
24,6; 3. Heldt (R.P.U.) 24,8; 4. Natino 
(Italia) 219; 5. Petrescu (R.P.R.)
25,6; 6. Beșuan (R.P.R.) 25,7. 800 m: 
1. KAZI (R.P.U.) 2:09,7; 2. Grecescu 
(R.P.R.) 2:12,0; 3. Sasvări (R.P.U.)
2:12,0; 4. Jannaccone (Italia) 2:16,3;
5. Cuțui (R.P.R.) 2:16,8; 6. Colodo
(Italia) 2:17,1. 80 m.g.: 1. BERTONI 
(Italia) 11,0; 2. Somogyi (R.P.U.) 11,2;
3. Zgăvîrdea (R.P.R.) 11,2; 4. Sîrbu
(R.P.R.) 11,3; 5. Galutti (Italia) 11,6;
6. Nemeth (R.P.U.) 12,1. Greutate: 1.
ROTH (R.P.R.) 15,35; 2. Gurău
(R.P.R.) 14.49 m — nou record de ju
nioare; 3. Bognar (R.P.U.) 14,48 m;
4. Kontsek (R.P.U.) 14,22 m; 5. Ricci 
(Italia) 12,43 m; 6. Paternoster (Ita
lia) 11,56 m Lungime: 1. PÂNDELE 
(R.P.R.) 5,85 m; 2. Belmega (R.P.R.) 
5,79 m; 3. Galii (Italia) 5,66 m; 4. 
Vetorazzo (Italia) 5,63 m; 5. Rozsa- 
volgyine (R.P.U.) 5,49 m; 6. Somogyi 
5,30 m. Disc: 1. MANOLIU (R.P.R.)

2. Popovschi (R.P.R.) 7,19 m; 3.
Mihâlyi (R.P.U.) 6,99 ni; 4 Mar- 
gitics (R.P.U.) 6,93 in. Calnicov, în

.încercare. înălțime: 1. SZEKERES 
(R.P.U.) 1,98 m; 2. Krasovetz
(R.P.U) 1,95 m; 3. Porumb (R.P.R.) 
1,90 m; 4. Trifu (R.P.R.) 1,75 m. 
Această probă a produs, cea mai- mare 
surpriză a zilei, recordmanul țării 

.noastre Cornel Porumb, fiind întrecut (R.P.R.) 14:59,8; 

.de ambii ccncurenți maghiari. Pră
jină: 1.. CSABA (R.P.U.) 4,20 in: 
2. -Astafei (R.P.R.) 4,10 ,m; 3. Sî- 
mionescu (R.P.R.) 3,90 <m; 4. Hor
vath (R.P.U.) 3,80 m. De reținut 
că învingătorul probei a avut nevoie 
de trei încercări la 3,80 m. iar înăl
țimea de 4,20 m a trecut-o tot din 
ultima încercare. Și la această probă 
săritorii noștri au concurat sub va
loarea lor. Greutate: 1. BERTOK 
(R.P.U.) 14,62 m; 2. Simko (R.P.U.) 
14,13 m; 3. Sălăjan (R.P.R.) 13,63 
m; 4. Cristea (R.P.R.) 13,47 m.
Disc: 1. SĂLĂJAN (R.P.R.) 51,21 
m-record personal; 2. Bakai (R.P.U.) 
49,43 m; 3. Hubai (R.P.U.) 45,04 m;

K. Sokol (R.P.R.) 44,46 m. Re-
a

un

4.
prezentantul nostru V. Sălăjan' 
obținut o frumoasă victorie cu 
meritoriu record personal. Suliță: 1. 
CRISTEA (R.P.R.) 67,34 m; 2,’Bara- 
baș (R.P.U.) 67,10 m; 3. Szakasits 
(R.P.U.) 64,22 m; 4. W. Sokol
(R.P.R.) 62,19 m. De remarcat că 
atletul nostru I. Cristea a obținut 
victoria în ultima încercare a con
cursului 1 4X100 m: 1. R.P.R. (TU- 
DORAȘCU, STAMATESCU, --------
KINCSES) 41,9; 
Horvath, Istocki,

JURGA,
2. R.P.U. (Rabai, 

. Csemesi) 42,2.
Alleții romini s-au comportat bine și 

în ziua a doua a concursului, cîști- 
gînd patru din cele șapte probe dispu
tate. Trebuie să remarcăm în mod deo
sebit cele două noi victori ale lui Va- 
leriu Jurcă (200 m și 400 m.g.) și 
succesul oarecum neașteptat al lui O. 
Lupu în proba de 5.000 m, care a de
cis de altfel soarta meciului. Rezultate 
tehnice: 200 m: 1 JURCĂ (R.P.R.) 
21,7; 2. Kineses 22,1; 3. Rabai 22,2; i. 
Istocki 22,4. 1.500 m: 1. SZALAI
(R.P.U.) 1:53,7; 2. Beregszaszi (R.P.R.)

3. Mărășescu
14,81 m; 4. Balaszi (R.P.U.) 
Ciocan: 1. ECKSCHMIDT 
61,41 m; 2. Varga (R.P.U.) 
3. Mușat (R.P.R.) 55,27 nr, 
(R.P.R.) 51,14 m. 5.000 m:

54,29 m — nou record republican; 2. 
Kontsek 52,99 m; 3. Cataramă (R.l’.R.) 
50,16 m; 4. Paternoster 47,64 m; 5, Bog- 
nar 46,70 m; 6. Ricci 46,58 m. înălți
me: 1. BALAȘ (R.P.R.) 1,80 m; 2. Ge- 
ley (R.P.U.) 1,58 m; 3. Steiz (R.P.U.) 
1,58 m; 4. Popescu (R.P.R.) 1,55 m;
5. Bortoluzzi (Italia) 1,50 m; 6. Cre-
monti (Italia) 1,45 m. Suliță: 1. DIA- 
CONESCU (R.P.R.) 53,97' m; 2. An
tal (R.P.U.) 51,75 m; 3. Pitrolfy
(R.P.U.) 45,99 m; 4. Spagolla (Italia) 
41,84 m; 5. Bucea (R.P.R.) 41,48 m;
6. Paternoster 41,08. Rezultate finale: 
R.P.R.—R.P.U. 52-52; R.P.R.—ITALIA 
62-41; R.P.U.—ITALIA 59<44.

FOTBAL
IN PRELIMINARIILE 

CAMPIONATULUI MONDIAL

• La Dublin, selecționata R. S.
Cehoslovace a întrecut ieri în ca
drul preliminariilor campionatului 
mondial (grupa a 8-a europeană) re
prezentativa Irlandei cu scorul de 
3—1 (1—1). Fotbaliștii cehoslovaci
au avut jocul la discreție și au în
scris prin Scherer și Gosniak (2). 
Returul acestei întîlniri va avea loc 
la 29 octombrie la Praga și în ca
zul că selecționata R. S. Ceho
slovace va obține victoria ea va tre
bui să susțină un meci de baraj cu 
echipa Scoției, care după patru 
jocuri conduce cu 6 p., urmată de 
R. S. Cehoslovacă (3 jocuri) 4 p.

• După mai multe tărăgăneli, 
ieri la Belgrad, s-au întîlnit în ca
drul preliminariilor campionatului 
mondial reprezentativele Iugoslaviei 
și Coreei de Sud, ultima calificată 
din subgrupa asiatică. Fotbaliștii 
iugoslavi au cîștigat cu 5—1, avînd 
șanse să obțină calificarea pentru 
turneul final al campionatului mon
dial.

© Mare surpriză la Luxemburg: 
selecționata Luxemburgului a întrecut 
în cadrul preliminariilor campionatu
lui mondial cu 4—2 (1—0) repre
zentativa Portugaliei. In această 
grupă conduce Anglia cu 5 p., Por
tugalia 3 p.. Luxemburg 2 p. La 25 
octombrie, la Londra: Anglia-Portu- 
galia.

Întîhirile de lupte i
Chișinău—Bucur

CH1Ș1NĂU 8 (prin telefon < 
misul nostru special). — Cc 
întîlniri de lupte libere, într 
zentativele orașelor Chișinău 
rești, s-au terminat cu 
favorabile pentru echipa 
Sîmbăta seara, în sala corn 
sportiv din Chișinău, scorul 
dc 5—3 iar duminică după 
în localitatea Dobasari de 4

In prima reuniune rezultat 
nice au fost următoarele: i 
mara (B.) este învins la p 
Grighili (C.). I. Vasile (B.) 
la pct. pe I. Ivanov (C.). 
mai atractiv meci al serii, A 
tă (B.) termină la egalitatt 
Kandciakhi (C.). Fr. Gyarm. 
obține meci egal cu S. Kh 
(C.) P. Cîrciumaru (B.) 
la tuș pe N. Aleinov. C. Bad 
este învins la pct. de V. 
(C.). G. Nonikadzvile (C.) 
ge prin descalificare pe F 
(B.). M. Totenko ((?.) este 
învingător la puncte în fața 
Pavel (B.).

In cea de a doua întîlnire 
echipei bucureștene au fost 
de Ion Vasile, Alexandru 
Carol Badea și Nicolae Pa' 
a terminat la egalitate cu 
Usic.

OTTO B

Selecționata a ll a 
a orașului Bucurați

cu selecționata Chișii
Ieri dimineața sala Dinamo 

pitală a găzduit cca de a d< 
fruntare dintre luptătorii bu 
și c.ei clin Chișinău (R.S.S. 1
nească). De data aceasta repr 
vei orașului Chișinău i-a fost o 
de a doua echipă a orașului B 
Fiind mai slab pregătiți din ț 
vedere tehnic luptătorii romîi 
mai reușit să reediteze perform 
legilor lor din prima echipă și 
dut întîlnirea cu 3‘/2—4‘/2.

Iată, pe scurt, desfășurarea 
rilor : categ. 52 kg. : după 
zece mituite dc luptă in care ș 
rentiev (C.) și V. VlădAcu 
încercat diferite acțliîni stî p 
meciul se va termina la egal 
min. 11 insă Terentiev face iu 
cap și reușește să-l ducă îi 
Vlădescu. Categ. 57 kg. : sup> 
punct dc vedere tehnic, Miha 
(B.) eîștigă prin tuș în tnin. f 
lui M. Mazus (C.). Categ. 6b 
Constantin (B.) ciștigă fără ; 
La categoria 67 kg. N. Mavri 
a avut un adversar incomod î 
brovolschi (C.) care a ci 
puncte. Categ. 73 kg.: N. Eleft 
pierde la puncte în fața lui 
veev (C.). Categ. 79 kg.: pu 
cumulat de M. Belușica (B.) ț 
rea brațului în primele 6 min 
duce victoria la puncte in faț 
Chizilov (C.). Categ. 87 kg.: 
Iov (C.) învinge prin tuș in n 
A. Chircă (B.). La categoria 
.Sapoval (C.) face meci nul cu 
(B.).

R. BOGDAN — t

PE GLOB
întîlniri amicali

Confirmînd forma bună ț 
o deține, reprezentativa Au 
întrecut ieri la Viena cu 2—1 
selecționata R. P. Ungare, 
marcat că în acest an fc 
austriaci au obținut victoria 
bele întîlniri desfășurate în c< 
echipei de fotbal a R. P. Ut

• Echipa de juniori a R. 
gare a întrecut cu 4—2 (2- 
mația juniorilor din Austria.

• Intr-un meci internațior 
lecționata R. F. Germane a 
cu 6—1 reprezentativa Maroi

• Selecționata de juniori ț 
Germane a întrecut cu 5—0 
echipa de juniori a R. P. P-

PROGRAMUL TURULUI 
ÎN „CUPA CUPELOR

In cadrul turului doi al 
tiției care angrenează echipt 
tigătoare de cupe naționale 
programate următoarele îl 
Ajax Amsterdam—Ujpesti
Budapesta ; Leicester City— 
Madrid, Olimpiakos Atena— 
Zilina; Dunlerline Glasgow— 
Skoplje; Fiorentina Florența 
Viena, Werder Bremen—Aarh 
penhaga; Swansea—Motor Je 
Alliance Dudelange, Progres 
*— Leixoes Porto.
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