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AII4 EDIȚIE** caMft^wrUilui
Ultima etapa a „preliminariilor”

Meciurile Ulei la București și Ploiești:
- _ r— _ — — — _,P. Romînă-Iugoslavia și ll.P.S.S.-P. s. cehoslovacă

Campionatul mondial continuă astăzi la Ploiești, Sibiu 
i llucurești cu ultimele jocuri din cadrul grupelor preli. 
linarii Aceste partide sini deosebit de importante pentru 
ituoiuj din clasamente, deoarece In două din grupe urmea- 
« •9tbăl>ileascâ ordinea primelor două clasate și aceasta 
itere^^Tză ca repartizare tn seriile semifinale ; iar a treia 
rupă rezultatul partidei U.R.S.S.—R. S. Cehoslovacă de 
zi va decide a doua echipă calificată (reprezentativa sovie- 
ică fiind sigur calificată). Nu ar fi exclus ca această a 
'■oua echipă să fie desemnată de golaveraj, tn cazul unei

victorii a handbalistelor sovietice. De aici rezultă și inte
resul pentru fntilnirea de azi de la Ploiești.

O atracție deosebită exercită meciul de la București dintre 
reprezentativele R. P Romine și R.P.R Iugoslavia, ambele 
calificate pentru semifinale. Acest meci promite un spectacol 
dinamic, de bună valoare tehnică în care așteptăm o com
portare și un rezultat de prestigiu din partea jucătoarelor 
noastre.

Lltima întîlnire are loc la Sibiu între Danemarca și Japo
nia, care este așteptată cu un viu interes de către specta
torii sibieni.

Reprezentativa R. P. Romine a debutat cu o victorie: 9-4 (4-3) cu R. P. Polonă
traatac purtat frumos de N'aco. Boțan 
și Maria Constantinescu de pe c parte 
pe cealaltă a terenului și ultima în
scrie. Este 1—0 pentru R P. Romînă. 
Handbalistele noastre joacă sigur în 
apărare, dar atacul nu manifestă cla
ritatea și spontaneitatea obișnuită, 
ceea ce face să ratăm o serie de si
tuații sigure. După patru minute de 
la înscrierea primului gol. Oțelea este
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[aria Constantinescu șutează de pe 
I echipa

extrema și înscrie primul
noastră

gol pentru

Foto: T. Roibu

întrecerile de la București au Tost 
lugurate prin partida dintre selec- 
natele R.P. Romîne ți R.P. Polone, 
imeroșii spectatori prezcnți la stad;o- 
I Republicii au avut satisfacția de 
lurmări un joc dinamic, presărat cu

cu victoria

Rezultate

GRUPA A

R.S.S. — Germania 11—8 (7—6). 
S. Cehoslovacă — Germania 

(1-3).
CLASAMENTUL

U.R.S.S. 1 1 0 0 11: 8 2
R. S. Cehoslovacă

1 0 1 0 7:7 1
2011 15:18 1Germania

GRUPA B:
R. P. Ungară 
-5).
Danemarca — 
4 (5-1).

Japonia 17—8

Ungară

CLASAMENTUL
Danemarca

R. P. Ungară 
Japonia

RUPĂ C:
H. P. Romînă — 1 
■4 (4-3).
R. P. F. Iugoslavia 
tlâ 5-2 (3-1).

Polonă

faze frumoase si încheiat 
handbalistelor noastre: 9—4 (4—3).

Să vă relatăm insă, mai pe larg fe
lul în care s-au deslășurat lucrurile, 
începutul jocului a fost confuz. Am
bele formații au jucat nervos, gre
șind numeroase pase și ratind o serie 
de acțiuni ofensive. Au trecut 5 mi
nute și scorul rămăsese alb. Un con-

In ultimii doi ani, Steaua a cedat 
cu regularitate in fața Rapidului: în 
campionatul 1960—1961 cu 3—2 și 1—0, 
în campionatul recent terminat cu 
2—1 atît în tur cit și în retur, șirul 
de insuccese... prelungindu-se și în 
Cupă, unde anul trecut militarii au 
pierdut cu 2—0 în sferturi de finală.

In schimb, Steaua a ciștigat — 
cum se spune — atunci cind îi era 
Rapidului lumea mai dragă: ieri, pe 
stadionul „23 August", în finala edi
ției 1961—62 a Cupei R.P.R. Și a fost 
o victorie fără drept de apel, cuce
rită la un scor categoric. 5—1 (2—1), 
după un joc excelent în partea a 
doua a meciului, care a satisfăcut 
într-atît pe spectatori incit unii din- 
trei ei, furați de entuziasm, au pă
truns pe teren Ia sfîrșitul meciului, 
ridicîr.du-i în brațe pe învingători.

începutul meciului nu prevestea 
însă cîtuși de puțin acest final, deși 
Steaua a fost echipa care a deschis 
scorul. In minutul 11, Tătaru a fă
cut un schimb de pase cu Mateianu 
aproape de centrul terenului, acesta 
a pătruns către poartă printr-un cu
loar liber inexplicabil (unde era 
Neacșu ?) și din afara careului a ex
pediat un șut puternic la semi-inăî-

Astăzi se deschide, la Moscova, Congresul Mondial pentru dezarmare 
generală și pace. Gîndurile fiecărui om cinstit din întreaga lume care 
iubește pacea și progresul omenirii se îndreaptă spre capitala Uniunii 
Sovietice unde, peste 2.300 de delegați din 120 de fări, se vor întîlni 
pentru a dezbate probleme arzătoare ale vieții ca: dezarmarea și pro
blemele ei politice și tehnice; consecințele economice ale dezarmării; 
dezarmarea și independenfa națională; dezarmarea și problemele drep
tului, culturii, moralei și allele.

Se înfîlnesc la Moscova delegafi care, indiferent de preocupările lor 
profesionale sau convingeri politice, se străduiesc să inițieze noi acțiuni 
largi pentru apărarea și triumful păcii, cauza nobilă a tuturor popoare
lor.

Cînd în lume s-au realizat arme cu o forfă de distrugere fără pre
cedent, asigurarea păcii a devenit cea mai fierbinte năzuință a omenirii. 
Și pentru menținerea și consolidarea el, cea mai sigură cale este înfăptui
rea dezarmării generale și totale, soluționarea exclusiv pe cale pașnică 
a problemelor litigioase, dezvoltarea colaborării între toate țările, fără 
deosebire de sistem social, pe baza principiilor coexistenței pașnice.

La lucrările acestui mare Forum al Popoarelor participă și o dele
gație a tării noastre care va duce mesajul milioanelor de partizani ai 
păcii din patria noastră, al muncitorilor, tiranilor și intelectualilor, al 
întregului nostru popor. Ei vor vorbi cu mîndrie despre roadele culese 
de poporul rom'n in construcția pașnică, în făurirea unei vieți noi și 
fericite, în întărirea cauzei scumpe a păcii. Din nou va răsuna în cuvînfu! 
delegației tării noastre voința unanimă pentru ca cuceririle științei și teh
nicii să fie puse în slujba omului, spre fericirea și binele popoarelor, a 
întregii lumi.

in aceste zile, îndreptîndu-și privirile spre Moscova, întregul nostru 
popor urează eu inima fierbinte și din tof sufletul, succes deplin Congre
sului Mondial pentru dezarmare generală și pace I

Sportivii noștri au dominat 
întrecerile „Regatei Snagov”99

Ei s-au clasat pe primul loc in 5 probe
Ediția din acest an a tradiționalei 

competiții internaționale de canotaj 
academic „Regata Snagov" a prile
juit canotorilor noștri un succes a- 
proape total. într-adevăr, din ce'eșase 
probe internaționale, ei au cucerit pri
mul loc in cinci întreceri, pierzînd 
numai una (dublu tete) și aceea din 
cauza unui accident tehnic suferit 
de ambarcațiunea noastră atunci cind 
mai avea numai cîțiva metri pină la 
linia de sosire și conducea autoritar. 
Și dacă din punct de vedere al re
zultatelor tehnice propriu-zise „Re
gata Snagov" ne-a mulțumit, la a- 
ceasta mai trebuie să adăugăm și 
satisfacția de a fi asistat la un con
curs deplin reușit și din punct de ve-

Echipa de atletism a R. P. Romine a învins categoric
reprezentativa Greciei cu 122 — 90 p

♦ Atleții noștri au ciștigat 13 probe, reaiizînd 7 victorii duble, 
concursului: DUCU — 2,05 m la înălțime, ASTAFEI — 4,40 
JURCĂ — 21,5 sec pe 200 m.

SALONIC 8 (prin telefon). Centra
lista hotelului Olimpic, din marele port 
grecesc, ne-a pus în legătură cu antre
norul nostru federal Gfieorghe Zîmbreș- 
loanu. Era încă emoționat, dar fericit 
pentru succesul remarcabil obținut de 
atleții noștri în compania reprezentativei- 
Greciei...

Deși, 
de mai 
cadrul 
excepția 
dată neam clasat 
totuși n-am mai avut prilejul unui meci

în ultimii ani, neam întîlnit 
multe ori cu atleții greci, în 

Jocurilor Balcanice, și — cu 
ediției din 1960 — de fiecare 

mai bine decît ei.

lăsat nici o speranță lui Dungu: 1—0. 
A fost insă un gol neașteptat, pen
tru că pină atunci dominase Rapidul, 
care chiar în primul minut de foc 
avusese o ocazie 
Ozon a preferat

a înscrie, dar 
agă la poartă

• Performerii 
m la prăjină,

altceva decît odirect, care oricum este 
competiție la care participă cinci echi
pe. în afară de aceasta, gazdele noas
tre se prezentau cu o serie de rezul
tate care ne-au dat puțin de gîndit și 
în plus beneficiau de avantajul terenu
lui, al obișnuinței cu căldura de-a dreptul 
sufocantă din Grecia. Căci 
rezi pe o căldură de 38 de 
este un lucru prea ușor !...

Atleții noștri au știut însă
bilizeze și au intrat pe stadion deciși

să concu- 
grade nu

să se mo

(Continuare in pag. a 3-a)

Momentul la care au visat, desigur, toate cele 2000 de echipe participante 
la întrecerile din (.una R R_R------———---------

dere al organizării, al ambianței, al 
spectaculozității luptei sportive. „Re
gata Snagov" s-a desfășurat la va
loarea marilor competiții internațio
nale. sportivii și sportivele din lotul 
nostru reprezentativ s-au comportat 
la nivelul cerințelor, un public nu
meros a urmărit antrenantele dis
pute ale zveltelor schituri, în cadrul 
splendid al Snagovului. Un singur 
regret ne-a rămas după această com
petiție : acela că participarea inter
națională destul de redusă nu ne-a 
permis o și mai bună verificare a po
tențialului echipajelor noastre, din
tre care cele mai multe se pregătesc 
pentru marile competiții ale sfirși- 
tului de sezon, „europenele" femi
nine și „mondialele" de băieți. Cu 
toate acestea, judecind după ușurința 
cu care am ciștigat majoritatea 
curselor și, mai ales, după timpurile 
înregistrate se poate trage o primă 

stadiu- 
de echi- 
în

concluzie favorabilă asupra 
lui de pregătire actual atins 
pele noastre reprezentative 
mai multe dintre probe.

Prima întrecere a zilei, 
4+1 rame fete, a revenit 
rință echipei noastre reprezentative 
(Ana Tamaș, Emilia Rigard, Florica 
Gliiuzelea, Lia Bulugioiu + Ștefa- 
nia Borisov), care a condus auto
ritar de la un cap la altul al pistei. 
O mențiune specială merită și echipa 
R.P.R. II, alcătuită de fapt din com
ponente ale echipei de 8+1, care a

cea 
cu

cele

de
ușii-

R. U.

(Continuare în pag. a 4-a)

ț La sfirșitul săptăminii care s-a' 
f inclieiat, sportivii rotnîni au evoluați 
t cu succes intr-o serie de compe- i 
£ tiții internaționale:
f ♦ Iolanda Balaș a ciștigat titlul' 
t de campioană a Angliei la săritura! 
fin înălțime cu 1,84 rr>.
f ♦ Echipa de atletism a R.P. Ro-1 
J mine a învins, la Salonic, repre-l 
f zentativa Greciei cu 122—90 p. - 
E ♦ Olga Szabo a obținut primul 1 
f loc în turneul de floretă de la! 
f București
f ♦ Reprezentativa R.P. Romine' 
fa debutat victorioasă (9—4 cu re-; 
f prezentativa R.P. Polone) in a' 
fll-a ediție a campionatului mon-ț 
f dial feminin de handbal in 7.
f ♦ Canotorii noștri au obținut...; 

J 5 victorii în cadrul tradiționalei com- « 
t petiții Regata Snagov.
I ♦ In cadrul concursului interna-« 
f ționaț de parașutism al R.P. Ro-< 
'mine, campioana țării Angela Năs-; 
t tase s-a clasat pe primul loc în; 
t clasamentul general al probei fe-<
► minine ;
; ♦ Tinerii cicliști bucureșteni aut
; reușit o frumoasă comportare in 1
► Turul ciclist al R.P. Ungare, ocu-ț 
k pînd locul II.
► ♦ In sfirșit, echipele de fotbal;
► Farul Constanța și Petrolul Plo « 
J iești au înregistrat succese remar-<
► cabile dispunind de campioana Da-; 
Jnemarcei Eisberg și, respectiv. Me-;
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R. P. llngară-Jamia
17 8 (11 5)

Un meci pasionant:
U.R.S.S. - Germania 11-8 (7-6)

Cursa internațională de la București

Ciclistul italian Lello Mariani l-a întrecut
în ultima clipă ps G. Moiceanu...

Teren Tractorul, spectatori 3000, 
timp ploios. Au marcat: Hajekne (5), 
Varga (3), Romhanyne (3), Cserhaty- 
ne (2), Jona (2), Balogh și Szucs, 
pentru reprezentativa R.P. Ungare 
și Isobe (2), Ui (2). Nishimura (2), 
Sawada și Yamazaki pentru Japonia.

R.P. UNGARA : Fodome (Rot her
niei) — Hanus, Cserhatyne, Varga, 
Balogh, Szucs. Romhanyne, Jona, 
Hajekne, OI ah ne.

JAPONIA-, Shinozaji (Yamada) — 
Sawada. Isobe. Aoki. Vamazaki, Ui, 
Nishimura, Tamura. Kurokawa. Ota.

Arbitru: Vasile Si dea (R.P. Romi- 
nâ).

Reprezentativa RP. Ungare, una 
din favoritele campionatului mondial 
a obținut victoria cu 17—8 (11—5) in 
prima sa partidă din cadrul grupei 
B. Ir.tîlnir.d ambițioasa dar prea pu
țin experimentata echipă a Japoniei, 
handbalistele maghiare au dom’.nat 
jocul de la un capăt la celălalt, in- 
vingind fără emoții. Jucătoarele din 
form.-.ția R_P. Ungare au fost supe
rioare din punct de vedere tehnic, au 
combinat rimplu (puțin cam static, 
insă), depășind adesea atit prin pi
voți. cit si prin extreme fragila a- 
părare a japonezelor. Cu o statură 
mai înaltă, cu o forță de șut supe
rioară. jucătoarele maghiare au gă
sit adesea drumul cel mai scurt spre 
poartă S> dacă nu ar fi ratat copilă
rește de citeva ori de la semicerc, 
•corul putea fi și mai mare.

Reprezentativa Japoniei a consti
tuit totuși 0 frumoasă surpriză pen
tru spectatori, prin jocul ei rapid, in 
permanentă mișcare. Handbalistele 
japoneze insă, cu talia lor mult prea 
scundă nu au putut trece prea ușor 
de masiva apărare a adversarelor. 
Totuși, in citeva momente ale parti
dei. ca urmare a unor combinații 
fulgerătoare la semicerc, ele au reu
șit să înscrie goluri spectaculoase sau 
să obțină lovituri de la 7 m

celor 
evo- 
Ger- 
fru-

Spectaculoasă prin acțiunile 
două echipe și pasionantă prin 
luția scorului, partida U.R.S.S. — 
mania, desfășurată sîmbătă pe
moșul teren din Ploiești, a satisfăcut 
pe cei circa 3000 de spectatori. Ea s-a 
încheiat cu victoria meritată a echi
pei sovietice, cu scorul de 11—8 
(7-6). Deși, in general, intilnirea a 
avut un aspect echilibrat, fazele și 
ocaziile succedindu-se la cele două 
părți excelent apărate ce Oseadceaia 
și Drechsler. totuși handbalistele so
vietice au condus permanent la scor 
și și-au impus in final jocul.

începutul meciului aparține echipei 
germane, apoi inițiativa trece de par
tea jucătoarelor sovietice care in 
min. 7 ajung să conducă cu 3—0. 
Peste 6 minute insă, scorul devine 
3—3 după o puternică revenire a 

germane; Inițiativa 
de partea echipei

UJLS-S-, care urcă scorul la 5—3 
(min. 15). Rezultatul se mocîfică re
pede : 5-4 (min. 16), 6-6 (min. 20)

harxiba’-steior 
insă. râmine

și 7—6 în același minut. 
Buchelt ratează un 7 m, 
egalează (min. 23), după care Ha- 
rach ratează și ea de la 7 m. Jucă
toarele sovietice revin în atac și în 
min. 26 tabela de afișaj arată 9—7. 
In min. 27 arbitrul suedez 
nerstam acordă un gol care 
gol, și semnalat ca atare și 
trul de poartă. Finalul jocului 
echipei U.R.S.S., care înscrie două 
goluri, singurele din ultimele 10 mi
nute de ioc.

U.R.S.S. : Oseadceaia — Ignatieva, 
Klumbite (1), Jukneviciute. Tulea- 
kova, Strelnikova. Bobrova (3), Vun- 
teșmeri (1), Korolevskaia (4), Rjans- 
kaia (2).

GERMANIA : Drechsler — Waltraud 
(eliminată de două ori in repriza a 
doua), Burmeister, Bucbelt (3), Ha- 
rach, Warms (1), Brechenmucher, 
Hertle (3), Stuttgen, Jutzenka (1).

La reluare, 
apoi Hertle

Th. Ja- 
n-a fost 
de arbi- 
aparține

P. GAȚU

Germania - Cehoslovacia 7-7 (3-1)
Partida de la Ploiești, în care cam- 

p’oana mondială. Cehoslovacia, a în- 
tîînit echipa Germaniei, s-a soldat cu 
un rezultat oarecum surprinzător: 7-7. 
De remarcat că handbalistele ceho
slovace au egalat în ultimele secunde 
ale meciului. Formația Germaniei s-a 
dovedit de la început mai decisă reu
șind să conducă cu 2—0 (prin golu
rile înscrise din lovituri de la 7 me
tri de către Buchelt, in min. 5 și în 
tnin. 12). După ce în min. 15 ceho
slovaca Mateju a redus scorul, echipa 
germană a înscris din nou în min. 18. 
Tn repriza a doua handbalistele ceho- 
s!ovace imprimă partidei un ritm viu 
și reușesc ca în min. 25 să conducă 
cu 5—I. Râmase insă, in inferioritate

numerică, ele sînt egalate în min. 32 
și conduse cu 7—6 pînă în ultimul 
minut de joc, cînd izbutesc șă egaleze. 
De notat că echipa cehoslovacă a ra
tat un 7 m.

GERMANIA: Drechsler (Eichenau- 
er)-Holand. Warms (1), Biirmeister 
(1), Hertle (1), Buchelt (3), Stuttgen, 
Brechenmucher (I), Hanrach, Fries.

CEHOSLOVACIA: Janeckova (Hou- 
skova)-Adamkova. Topickova, Kosiko- 
va, Karnerova, Vrbova (2), Kucerova, 
Veckova, Mateju (5), Matulova.
, A arbitrat foarte bine Pândele Cîr- 
ligeanu (R.P. Romînă).

P. VINTILA

Buoara-IL P. Bnpri 8-4 (5-1)
R. P. F. Iugoslavia —

Final pasionant I La capătul a 171 
km — străbătuți cu aproape 41 km/h 
— excelentul nostru rutier Gabriel 
Moiceanu a dat o luptă acerbă cu ita
lienii Lello Mariani și Giatnpiero 
Macchi, principalii săi adversari în 
disputa pentru primul loc. Cu 10 me
tri înainte de sosire ciclistul nostru se 
afla în frunte 1 Dar, pe această a- 
tît de scurtă distanță, el a fost între
cut cu puțin de alergătorul italian 
Lello Mariani, spulberîndu-ne astfel 
bucuria de a fi asistat la o splendidă 
victorie romînească. Și am fi me
ritat o astfel de satisfacție deoarece 
reprezentanții noștri au fost de la în
ceputul cursei pe primul plan al dis-

Cu toate acestea cei '45 de rutieri au 
pornit bătălia chiar de la primii kilo
metri. Cicliștii noștri încearcă să se 
detașeze dar polonezii și italienii răs
pund prompt. La km 22 ei reușesc to
tuși prima acțiune. Se desprind G. 
Moiceanu, N. Grigore, Gh. Văsîi, Al. 
Miteff, C. Melcioc și italianul Giam- 
piero Macchi. Micul grup are în cu- 
rînd 35 sec avans. Plutonul forțează 
și se pare că-i va ajunge pe fugari. 
Așa cred și aceștia și renunță. „Fo
cul de paie" din grupul masiv s-a 
stins însă și trec 3—4 km fără ca cei 
evadați să fie prinși. Fugarii prind cu
raj și acționează hotărît. Insă, numai 
pînă în apropierea km 60 cînd, o ba-

Moiceanu tntr-unul din numeroasele momente ctntl s-a aflat la conducerea 
plutonului

R.P. Polonă 5-2 (3-1)

In primele minute ambele echipe dau 
■eome de nervozitate. Meciul se des
fășoară lent, fiecare jucătoare acțio- 
nind cu multă prudență. Sportivele 
maghiare au ocazia să deschidă sco
rul. dar Romhanyne ratează de pe 
semicerc în min. 
tirziu Kristensen 
ta cu un șut de 
tru Danemarca.
ratează o ocazie . .
imediat tot ea s-o faulteze la semi
cerc pe Anne Marie Nielsen; Nilson 
transformă lovitura de la 7 metri : 
2-0. Puțin mai tirziu arbitrul Vasile 
Sjdea sancționează din nou o greșea
lă a apărării maghiare. De data a- 

' ceasta Roseler este cea care transfor
mă de la 7 metri: 3-0 (min. 9). În
curajate de acest neașteptat succes, 
danezele forțează ritmul și in min. 12 
Arme Marie Nielsen înscrie direct 
din lovitură de la 9 metri: 4—0. 
Pînă la sfîrșitul reprizei fiecare echi
pă mai marchează: Jona (min. 18) 
și Kristensen (min. 20).

Repriza secundă a fost mai echili
brată. Au mai înscris: Kristensen 
(min. 28), Nilson (min. 31) și Kock 
(min. 33) pentru Danemarca, Hajek
ne (min. 28,31) și Varga (min. 34) 
pentru R.P. Ungară. A condus corect 
Vasile Sidea (R.P.R.).

Au jucat formațiile: DANEMARCA: 
Hansen — Ostergaard, l'.i-i— 
Kock. Mikkelsen, Roseler, Jensen, 
JM. Nielsen, 
UNGARA: 
Cserhatyne, 
Romhainyne,

eu
au
de

4. Trei minute mai 
nu greșește insă (in
ia distanță: 1-0 pen- 
In mm. 8 Hajekne 
favorabilă, pentru ca

Intîlairea dintre echipele R.P.F. lu- 
cosUvia ți R. P. Polone a prilejuit un 
joc interesant și plăcut. Prezentînd o 
echipă mai bine pusă la punct și 
mai multă forță de șut, iugoslavele 
nbfinut o vietorie meritată cu scorul 
5-2 (3—1).

Începutul jocului a aparținut polo
nezelor, care insă n-au reușit să peri
cliteze poarta apărată de Istvanovici. 
In schimb, în min. 6. Pavici deschide 
scorul pentru formația iugoslavă. După 
2 minute Jasici înscrie: 2—0, pentru 
ea lot ea să marcheze, in min. 13, ta 
urma unei lovituri de la 7 metri. In 
aeelari minut Gabrys marchează pentru 
Polonia, dintr-o lovitură de la 7 m. 
Pînă la pauză domină iugoslavele, dar 
Cichm apără exceptional (și o

de la 7 m) și scorul nu mai poate fi 
modificat.

in repriza a doua polonezele forțează 
jocul, dar tot iugoslavele înscriu prin 
Pavici, pe un contraatac (4—1) și prin 
Rodunmici (5—1). Cu cinci minute 
înainte de sfîrșit Szwabourszka stabilește 
scorul final: 5—2.

Arbitrul austriac Jan Peter H rit ska 1 
a condus bine formațiile: R.P.F. IU
GOSLAVIA: Istvanovici—PAVICI (2). 
Rebemjak. Bjelic, JASICI (2), Radu- 
noviei (1), Jakovetiei, JURCAR, Jo- 
vancevici. Bart; R. P. POLONĂ: CIC- 
HON—Michalska, GABRYS (1), 
RALCZYK. Paluch, DUDA, 
SZWABOTSZKA 
josch.

GO- 
Sowada, 

(1), Tobola, Jendrze-

lovituri ROMEO VILXRA

Reprezentativa R. P. Romine a debutai 
cu o victorie: s-t (t-3) cu R. P. Poloni

Ostergaard, Kristensen
A. 

Birkemose, Nilson; R. P. 
Rothermel — Hannus, 
Varga, Balogh, Sziics, 

Jona, Hajekne, Bakone.

ADRIAN VASILIU

Grupa A — PLOIEȘTI

faultată la semicerc, se acordă lovi
tură de la 7 m și Boțan transformă. 
Handbalistele romince conduc cu 2—0 
și cu toate acestea in atac treburile 
nu merg ca pe... roate. Poete și pen
tru că echipa poloneză este foarte 
promptă și sigură in intervenții. Asis
tăm ia două contraatacuri fulgeră
toare și scorul ajunge 4—0. Se părea 
că vom obține o victorie fără emoții. 
Echipa poloneză are insă o frumoasă 
revenire, surprinde pe handbalistele 
noastre și in min. 14. 15 și 16 reu
șește să înscrie trei goluri.

oooooooooo^Xjoooooc

Memento handbalistic

plitei, au dat tonul în numeroase eva
dări, au acționat energic, construind 
faze care ne puteau aduce succesul. 
De altfel filmul de „scurt metraj' 
prin care vom încerca să refacem pe
ripețiile cursei este un elocvent „do
cumentar” al afirmațiilor de mai sus.

Canicula nu i-a iertat nici ieri pe 
cicliștii 
lia, R. 
și R. 
startul 
surată 
—Cîmpina 
La ora 8,10 cînd 
atmosfera era de

din cele patru țări (Ita- 
P. Polonă. R. P. Bulgaria 
P. Rominâ) prezente la 
cursei internaționale desfă- 

pe uriașa buclă București 
Ploiești — București, 

s-a dat startul 
acum „încinsă".

Steaua — Dinamo 4-1!

După pauză, ambele echipe forțează. 
Insă joacă prea nervos. Se greșește 
mult Se scurg alte 10 minute fără 
ca scorul să fie modificat. Apoi, echipa 
noastră realizează o acțiune colectivă 
foarte frumoasă, la capătul căreia 
Boțan se înalță și înscrie printr-un șut 
puternic în colțul de sus. Urmează 
două minute de emoții: Naco este eli
minată și jucăm în inferioritate nu
merică. Ele trec însă, fără urmări ți in 
min. 33 Oțelea este bine angajată pe 
semicerc, iar apărătoarele poloneze nu 
o pot opri decit prin fault. Se acordai 
lovitură de la 7 m pe care o iransfor- ] 
mă Boțan. Scorul este 6—3 pentru i 
R.P. Romînă. Tn același minut echipa 
poloneză beneficiază și ea de un „7 m‘ 
pe care îl transformă Michalszka In 
ultimele 5 minute, de la acest scor 
(6—4) handbalistele noastre joacă 

mai bine, încep să evolueze la valoa
rea lor și, mai marchează de trei ori. 
obținînd o victorie pentru care au 
muncit mai mult decit era necesar. 
Și aceasta numai și numai din cau/a 
nervozității inexplicabile, care le-a re
dus simțitor randamentul. Sperăm că 
o dată debutul făcut, emoțiile vor dis
pare...

Arbitrul Jan Slaats (Olanda) 
condus atent și corect.

R.P. ROMÎNĂ: Hector (din min. 
Borcea)-M. Ccnstantinescu (3), 
țan (4). Ștefănescu. Oțelea (I). Naco, 
V. Dumitrescu, Leonte, Franz, C. Du
mitrescu (1).

R.P. POLONA: Cichon-Gabriys, 
te

Grupa B — SIBIU

Ora 16.45: S.S.E. Sibiu — Voința Sibiu (juniori)
Ora 17.45: C.S.M. Sibiu — Mureșul Tg. Mureș (feminin)
Ora 19.00: Danemarca — Japonia

Grupa C — BUCUREȘTI

Ora 17.30: Petrolul Ploiești — Sel. Buzău (masculin) 
Ora 19.00: R.S. Cehoslovacă — U.R.S.S.
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Bo-

STEAUA - DTNAMO BUCUREȘTI 
4-1 (1—0, 1—0, 0—1, 2—0). Derbiul 
turului campionatului republican a 
fost ciștigat la diferență de echipa 
Steaua datorită jocului tactic bine 
indicat de antrenor și corect aplicat 
de jucători. Poliștii de la Steaua au 
pasat foarte mult, prudent, au ame
nințat deseori poarta și au șutat doar 
din poziții sigure. Această tactică a 
enervat pe dinamoviști, care nu au 
reușit decit rareori să intre în pose
sia balonului. Ei au comis multe faul
turi, unele din ele ducind la elimi
narea unor jucători, ceea ce a făcut 
ca Steaua să rămină in superioritate 
numerică și să înscrie de trei ori in 
această situație. Au marcat: Culineac 
(4 m), Alexandrescu, Firoiu, Mari
nescu, pentru Steaua. Kroner, pentru 
Dinamo. A condus bine arbitrul N. 
Nicolaescu. (D. ST.).

MUREȘUL TG. MUREȘ - INDUS
TRIA LINII TIMIȘOARA 5-4 (1-1, 
1—1, 2—2, 1—0). A fost un meci de 
slabă factură tehnică, cu numeroase 
greșeli. Pentru obținerea victoriei, 
gazdele au depus mari eforturi : ea 
a fost hotărită abia in ultima repri
ză. Au înscris: Csiszer (3), Fleșeriu 

J (2) pentru Mureșul și Laszlo (2). Kel- 
1 lemen, Rohrich pentru oaspeți. A 
arbitrat satisfăcător E Beniamin 
(Buc.). (ION PAUȘ — coresp.).

C.S.O. CRIȘANA - RAPID BUCU
REȘTI 1-1 (0-0, 1—0, 0-1. 0-0). Orâ- 
denii au dominat în primele două re
prize, iar bucureștenii in următoa
rele. In general, jocul celor două e- 
chipe a fost de 
Au înscris Ilea 
cu (Rapid). Tn 
nirii feroviarii 
în bară. (A. JIU AU — coresp.).

ȘTIINȚA
(0-1, 1-0, 
comportat 
III-a. (ȘT.

rieră îi obligă să accepte joncțiunea 
cu un alt grup de 6 alergători (Be
ker, Luisefto, Kudra, Tagliani, Niko- 
lov, Zanoni) evadat cu puțin timp în 
urmă și, apoi, cu plutonul. Toată a- 
ceastă contopire s-a petrecut în 1:20... 
In drumul spre Cîmpina. Zanoni ini
țiază o nouă acțiune pe care însă i-o 
anihilează plutonul. In apropiere de 
punctul de întoarcere în frunte se află 
un grup de 14 fugari (9 romîni și 5 
străini) condus de G Moiceanu. Et 
rezistă aproximativ 25 de km pînă 
este ajuns de un alt grup de 12 aler
gători (majoritatea străini). înainte 
de intrarea în Ploiești se detașează 
10 alergători: G. Moiceanu, 'rfj^ni, 
Dumitrescu, Macchi, Radulei? 
gliani, Mihălțeanu, Kudra, 
Luisefto. Aceștia nu vor mai 
pînă la sosire. Pe ultimele 
metri începe marea bătălie, 
ză pe rînd cîțiva alergători.
ceanu lansează atacul decisiv (separe 
că l-a declanșat prea devreme). Ma
riani și Macchi se atașează și în a- 
propiere de linia de sosire alergătorul 
italian Mariani îl depășește. Păcat cL 
din vina federației de specialitate — 
care a organizat sosirea la km 8,501 
— acest splendid final nu l-au putu 
vedea decit cîțiva spectatori ocazie 
nalî. Clasament final : 1. Lello MA 
R1ANI (Italia) 4 h. 10:33; 2 G. Moi 
ceanu (Dinamo): 3. G. Macchi (Ita 
lia): 4. Gh. Rădulescu (Olimpia); ! 
A. Tagliani (Italia): 6—9. C. Dum 
trescu (Olimpia), V. Luisefto (Italia 
J. Kudra (R.P.P.), J. Beker (R.P.P/ 
10. S. Mihălțeanu (Olimpia) — 
celași timp. Plutonul a sosit cu o îi 
tîrziere de 2:13 avîndu-1 în frunte | 
ciclistul polonez B. Fornalczyk.

HR1STACHE NAUM

_ -«•
Beker și 
fi ajunși 
sute de

Sprintea- 
G. Moi-

5 &Otonospor
Așa arată o variantă cu 12 rezult; 

exacte :

R.P.R.) 
Dane-

Ger-

(hand-

v. Iugoslavia

un slab nivel tehnic. 
(Crișana) și Ștefănee- 
ultima parte a intîl- 
au șutat de trei ori

CLUJ - I. C. ARAD 4-2 
3—0, 0—1). Studenții s-au 

bine doar în repriza a
TAMAȘ — coresp.).

PRO-

I. Steaua—Rapid (finala Cupei
II. Farul Constanța — Eisberg

marea
in. R.S, Cehoslovacă — 

mană (handbal C.M.)
IV. R.P. Ungară—Danemarca 

bal C.M.) 
R.P. Polonă — R.P.F. 
(handbal C.M.)

VI. U.R.S.S.—R.S. Cehoslovacă (hand-|
bal C.M.) luni 9.

VII. Danemarca — Japonia (hand
bal C.M.) luni 9.1

VIII. R.P. Romînă—R.P.F. Iugoslavia
(handbal C.M.) luni 9.

IX. Textila Buhuși—I.M.U. Medgidiî 
(baraj cat. B)
Progresul Alexandria — Filare 
Buc. (baraj cat. B)

XI. Drubeta Tr. Sev. — Rapid Ploieșt 
(baraj cat. B)

XII. Voința Oradea — A. S. Cugi

x.



Un nou succes al fotbalului constănțean :

Farul -campioană ; 
republicană la juniori 
In finala de ieri: Farul—Mureșul

4-2 (2-2) ;
Cînd la sfîrșitul finalei campiona

tului republican de juniori, tov.'
Gh. Urich înmina din partea fe- \ 
derației Cupa și plachetele de cam-; 
pioni jucătorilor echipei constănțene . 
Farul, aceasta a primit o bineme- ' 
rifată răsplată. A ajuns în finală' 
după o serie de succese concludente, 1 
eliminînd pe rind pe Dinamo Bucu
rești, Minerul C. Lung Muscel și ' 
C.S.M.S. lași, iar ieri a obținut ș:' 
victoria în finală dispunînd de Mu-> 
reșul Țg. Mureș cu scorul de 4—2 
(2—2). Astfel, juniorii Farului au 
completat în mod fericit performanța 
mai marilor lor, care, cucerind primul 
loc în seria B, au promovat din nou 
în categoria A.

Finala, în ciuda căldurii, a cores
puns așteptărilor Jocul a fost de un 
nivel tehnic destul de bun și presă
rat cu numeroase faze palpitante la 
cele două porți. Mureșul a jucat mult 
timp de la egal la egal, dovedin- 
dtj-șe un finalist meritoriu. A cedat 
■JWP" unui adversar care a prezen- 
tat-iT formație mai echilibrată și care 
a avut un joc mai bine organizat 
în cîmp, mai cursiv, mai colectiv și 
mai eficace. în prima repriză, perioa
dele de dominare au fost alterna
tive, dar cele ale Farului mai accen
tuate, datorită jocului mai combina- 
tiv. Totuși, scorul a fost deschis de 
Barath, cel mai periculos atacant 
murețan (min. 3). Farul însă și-a 
strins rindurile și a atacat tot mai 
insistent egalind prin Dragu (min. 
9) și luînd conducerea prin golul 
lui Vlad (min. 14, din lovitură li
beră). Mureșul revine în atac și deși 
acțiooează doar cu două vîrfuri (St. 
Nagy și Barath), pune în dificultate 
poarta Farului, iar în min. 24 ega
lează prin același Barath. Repriza, 
mai bună, mai frumoasă, se încheie 
cu acest rezultat de 2—2. La reluare, 
echipele par obosite din cauza căl
durii. Totuși Farul are inițiativa și 
in min. 59 și 62 marchează golurile 
victoriei prin Manea. în această re
priză apărarea Mureșului a jucat 
mai slab, iar atacul a păcătuit com- 
iMpnd prea mult sau acționînd in- 

ȚWjdual.
Arbitrul I. Pișcărac-București a 

condus satisfăcător.
FARUL: ARGEȘEANU-Văileanu,

Caraivan. HULA-STRTMBEANU, Teo- 
dorescu-Ologu, MANEA. Vlad (min. 
80 Abduraman), DRAGU, PECERITA.

MUREȘUL: Suciu-Onache, BUS- 
TEA, Kiss-FAZEKAS, Tanaszi (min. 
80 Erdos)-M. Nagy, ST. NAGY, Boz- 
sany, BARATH, Popanica.

P-g-

In ultimul meci al campionatului

Dinamo și Minerul au ținut
să stabilească

Sarcina de a semna „actul de închi
dere” a campionatului nostru a revenit 
echipelor Dinamo București, proaspăta 
campioană a țării, și Minerul Lupeni, 
care s-au îniîlnit sîmbătă după-a
miază pe stadionul Dinamo din Capi
tală. Scutite de orice fel de griji ți 
emoții, cele două echipe au jucat des
chis, s-au străduit să ofere spectato
rilor prezenți un spectacol bun. Și. tre
buie să spunem că. într-o măsură, 
Dinamo și Minerul au reușit să reali
zeze lucrul acesta, oferind celor pre
zenți satisfacția de a asista la meciul 
cu cele mai multe goluri din actuala 
ediție a campionatului, mingea po
posind de 11 ori in plasele celor două 
porți.

Echipa Dinamo, a cărei victorie nu 
era pusă nici un moment cîtuși de pu
țin la îndoială, a cîștigat în cele din 
urmă cu scorul de 7—4 (4—1). dato
rită, pe de o parte, vervei înaintașilor 
care au înscris cînd au dorit, cît și 
ușurinței cu care apărarea a tratat 
sarcinile sale. Dacă avem însă în ve
dere că „miza" jocului nu prea intere
sa echipele, avem și explicația acestui

Pro^retul învins 
la Kutaisi

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Con- 
tinuîndu-și turneul în U.R.S.S., echipa 
de fotbal Progresul București a întîl- 
nit formația Torpedo Kutaisi, recent 
promovată în prima categorie a cam-

Steaua a cîștigat Cupa R. P. R. la fotbal
(Urmare din pag. 1)

minute după golul lui Mateianu, 
care „a pus în mișcare" Pe jucătorii 
de la Steaua (Raksi avînd chiar u 
bună ocazie de gol), inițiativa a a- 
parținut tot Rapidului. Și se părea 
că balanța va înclina in favoarea fe
roviarilor, mai ales că egalarea n-a 
întîrziat prea mult. In min. 15, la o 
lovitură liberă, laterală, din margi
nea careului, presimțind parcă peri
colul, întreaga echipă Steaua s-a 
masaț în fața porții lui Voinescu. 
Toate precauțiunile au fost însă inu
tile. Cu o adevărată măestrie. Ozon, 
a trimis mingea cu o boltă și cu e- 
fect, sus, în colțul porții: 1—1 ! Rapid 
domină dar atacurile sale se dez
voltă exclusiv pe tripletă, ca și cum 
echipa ar juca în 9 oameni, astfel 
că apărarea formației militare, se 
poate descurca mai ușor. Rezultatul? 
Numai două acțiuni sînt cu adevâ- 
rat periculoase (șuturile lui Neacșu 
și Georgescu, apărate prompt de 
Voinescu), în rest totul reducîndu-se 
la o presiune insistentă, dar fără 
perspectivă. Linia de atac rapidistă 
n-a avut „viață", poate și din cauză 
că lonescu a renunțat COMPLET 
(ceea ce nu i s-a cerut niciodată), la 
principala sa armă, driblingul. Șl 
au fost unele ocazii în care driblin
gul i-ar fi creat lui sau coechipie
rilor o ocazie de gol. Steaua, în 
schimb, n-a lăsat să-i scape momen
tul favorabil: in min. 40 Raksi a 
centrat, Voinea a intervenit cu ca
pul și mingea, după ce a lovit bara, 
s-a rostogolit în plasă: 2-1. Și, fapt 
curios, după o repriză în care Ra
pid a dominat clar, Steaua putea 
termina cu un avantaj și mai mare 
pentru că în min. 41 și 45, Tătaru 
și Voinea au pierdut două goluri ea 
și făcute. i

Soarta meciului s-a hotărît însă 
imediat după reluare cind, în min.

un record...
record de.„ goluri înscrise și, credem, 
nu putem acuza de acest lucru apă
rările celor două formații.

După ce în min. 13 scorul era de 
5—0 pentru Dinamo la... cernere, iată 
că un minut mai tîrziu Frățilă des
chide „festivalul" golurilor. Apoi Ene II 
(min. 15), Frățilă (26). Ene II (31) și 
Ion C. Ion (40) stabilesc la 4—1 sco
rul primei reprize. Cea de a doua 
parte a meciului este și mai deschisă, 
Ene II (48), Comșa (58). David (60), 
Cucu (65). Staudt (67, din 11 m). 
Varga (83) înscriind alte șase goluri 
și stabilind }a 7—4 scorul acestei par
tide interesante.

DINAMO: Dafcu (min. 60 Uțu)- 
Popa, Nunweiller III. Ivan-Ștetan, 
Nunweiller IV-Pîrcălab, Varga. Ene 11, 
Frățilă. David (min. 60 Anghel).

MINERUL: Mihalache (min. 46 
Kiss)-Dan, Coman, Vasiu (min. 80 
Teică )-Mihăi!ă, Nicula-Cucu. Comța, 
Staudt, Ion C. Ion. Cotroază.

A arbitrat N. Vizireanu-C'mj.
CONST. MACOVEI

La tineret: Dinamo—Minerul 6—0 
(3-0).

CLASAMENTUL FINAL
AL CATEGORIEI A

1. DINAMO BUC. 26 14 8 4 62:35 36
2. Petrolul Ploiești 26 13 7 6 57:33 33
3. Progresul Buc. 26 12 7 7 47:32 31
4. St. roșu Brașov 26 13 3 10 52:39 29
5. Rapid București 26 10 8 8 38:37 28
6. Dinamo Bacău 26 11 5 10 35:36 27
7. Știința Cluj 26 10 6 10 46:44 26
8. Știința Timișoara 26 10 5 11 38:42 25
9. Steaua București 26 10 4 12 53:45 24

10. U.T. Arad 26 9 6 11 42:41 24
11. Minerul Lupeni 26 11 1 14 25:51 23
12. Jiul Petrila 26 8 6 12 39:49 22

47, o acțiune frumoasă a lui Con
stantin s-a încheiat cu un șut de la 
16 metri, care a ajuns în plasă oare
cum și din neatenția lui Todor (a 
cărui introducere în locul lui Liungu 
pur și simplu n-am înțeles-o). E 3—1 
pentru Steaua și din acest moment 
jocul nu mat are nici un istoric sau... 
are unul singur: Rapidul parcă dis
pare de pe teren iar jocul îl preia 
cu totul Steaua.care mai înscrie m 
minutele 64 și 85 prin Constantin 
(cu capul la un corner) și Raksi 
(după ce a trecut în dribling prin 
întreaga apărare „șvaițer" a Rapi
dului). Puțin a lipsit ca scorul să ia 
proporții și maj mari! In această 
perioadă Steaua, cu un moral ridi
cat și de avantajul de goluri pe 
care-1 avea, a desfășurat un frumos 
joc combativ, în viteză, cu acțiuni 
derutante pentru adversar, care la 
un moment dat semăna cu un boxer 
„groggy”, care abia așteaptă să i se 
arunce... prosopul. Acordînd toate 
onorurile echipei învingătoare, nu 
putem trece însă cu vederea evoluția 
sub orice așteptări a Rapidului. în 
repriza a doua; înaintarea n-a putut 
păstra nici o minge iar apărarea, 
faimoasa apărare a Rapidului, dă
dea din colț în colț...

In echipa învingătoare, unul din 
cei mai buni oameni a fost „bătrî- 
nul" Zavoda II, care a jucat cu un 
elan tineresc intervenind totdeauna 
la timp. In rest, au adus o contribu
ție mal mare la victoria echipei 
Steaua: Voinescu, Constantin, Crișan, 
Mateianu și Raksi. De la Rapid au 
jucat mai bine: Ozon (în prima re
priză). Macri (la fel) și Neacșu (tot 
timpul).

Arbitrul Alexandru Toth — Ora
dea are meritul că a ținut jocul în 
mînă, că a intervenit prompt și com
petent.

STEAUA: Voinescu — Zavoda II, 
Cojocaru, Staicu — Jenei, Crișan — 
Raksi, Constantin, Voinea, Mateianu, 
Tătaru.

RAPID: Dungu (din min. 46 To
dor) — Greavu, Motroc, Macri — 
Neacșu, Gherghina — Năsturescu, 
Ozon, lonescu, Georgescu (din min. 
46 Balint), Codreanu.

Primele rezultate din turneul de calificare pentru categoria B
SERIA I

RM. V1LCEA, 8 (prin telefon). — 
Peste 6.000 de spectatori au asistat 
la primele jocuri din cadrul seriei I, 
încheiate cu următoarele rezultate:

FLAMURA ROȘIE TECUCI — 
UNIREA BOTOȘANI 2—0 (2—0)
După un început furtunos din par

tea Unirii, care a ratat multe ocazii 
de gol, jocul se echilibrează. Tecu- 
cenii încep să insiste. Ei deschid 
scorul prin Păun (min. 35), care a 
transformat impecabil o lovitură li
beră de la 35 m. Peste 4 minute, 
Manole înscrie al doilea gol al par
tidei. In cea de a doua parte a în- 
tîlnirii jocul și-a pierdut din inten
sitate. In min. 79 Bolea (Unirea) a 
fost eliminat de arbitrul 1. Palade 
(Sibiu) pentru lovirea adversarului.

I.M.U. MEDGIDIA — TEXTILA
BUHUȘI 4—1 (1-0)

După un „studiu" prelungit, de 45 
de minute, în care doar golul lui 
Baschir (min. 5) a scos repriza din 
anonimat, IMU.M. își ia în repriza 
secundă rolul de favorită a seriei, 
prestind un joc de un bun nivel teh
nic. Și. ca urmare, golurile au în
ceput să... curgă. Autorii : Baschir 
(min. 60), Călin (min. 62), Sava 
(min. 74) pentru învingători și Ni- 
colov (min. 71) — din 11 m — 
pentru Textila. A arbitrat bine C. Ni- 
țescu (Sibiu).

Selecționata Armatei siriene 
a sosit in Capitală

Mîine oaspeții joacă
Sîmbătă seara a sosit în Capitală, 

venind de la Praga, Selecționata de 
fotbal a Armatei siriene.

Duminică dimineața, oaspeții, sub 
conducerea antrenorului Anghelov (fos
tul internațional bulgar), au făcut un 
ușor antrenament pe baza sportivă 
„Steaua". După-amiază, fotbaliștii si
rieni au vizionat jocurile de pe stadio
nul „23 August".

în declarația pe care ne-a făcut-o 
locotenent colonelul M. Moussilli, con
ducătorul echipei, ne-a spus printre 
altele: „Sîntem bucuroși că vizităm 
țara dv. Fără îndoială că întîlnirile 
pe care le vom susține vor contribui 
la întărirea prieteniei dintre poporul 
sirian și romin".

Petrolul — Metropol
PLOIEȘTI 8 (prin telefon). Evoluția 

jucătorilor brazilieni în orașul Ploiești 
a stîmit un viu interes, fapt pentru care 
tribunele stadionului au fost pline. 
Fotbaliștii echipei Metropol, avînd o 
așezare tn sistemul 1—4—2—4. i-au 
incomodat pe ploieșteni, aceștia reușind 
cu greu să găsească cea mai potrivită 
replică (Dumitrașcu a fost retras de 
pe extremă la nivelul fundașilor). Din 
această cauză, prima parte a partidei a 
aparținui brazilienilor, atit sub aspect 
tehnic cît și tactic. Faptul că la pauză 
scorul a fost alb, se datorește prompti
tudinii apărării imediate a gazdelor. In 
frunte cu portarul looescu. care a știut 
să anihileze atacurile adverse. în partea 
a doua a meciului, în formația Petrolu
lui se petrece o schimbare și anume în 
locul lui Dănăilă este introdus pe ex
tremă Asan, care a dat un plus de vi
goare echipei ploieștene, care de altfel 
in min. 47 deschide scorul prin A. Mun
tean». Dar nu trec decît patru minute 
și tabela de marcaj indică din nou scor

0 frumoasă performanță a echipei Farul: 4-2 (2-1) 
cu Eisberg (Danemarca)

CONSTANȚA, 8 (prin telefon). — 
Campioana Danemarcei. Eisberg, și-a 
început azi turneul întîlnind forma
ția Farul. Aceasta a reușit o frumoa
să performanță cîștigînd cu 4-2 (2-1). 
Oaspeții — deși învinși — au lăsat 
spectatorilor o impresie frumoasă, 
practicînd un joc de bun nivel tehnic, 
rapid. A plăcut mai ales modul cum 
au știut să pună în valoare viteza ex
tremelor și forma deosebită a citorva 
jucători, individualități valoroase, ca 
portarul Beck și interul Miltes. De 
aceea victoria Farului, pe deplin me
ritată, este cu atît mai valoroasă. Ea 
este rezultatul unei comportări bune 
a tuturor compartimentelor, preocupate

SERIA A ll-A

P. NEAMȚ, 8 (prin telefon). — 
Azi au început în localitate jocurile 
seriei a 11-a. Iată rezultatele:

DRUBETA TR SEVERIN —
RAPID REG. PLOIEȘTI 1—0 (0—0)

Joc cu multe greșeli tehnice. A 
înscris, la un contraatac, Dinică 
(min. 64).

Bun arbitrajul lui Mircea Grădi- 
naru-Iași.

PROGRESUL ALEXANDRIA —
FILARET BUCUREȘTI 4—2 (1—2)

Ambele formații au prestat un joc 
frumos. angajîndu-se într-o luptă 
continuă pentru obținerea victoriei. 
Ea a revenit formației din Alexan
dria. care a reușit prin jocul pres
tat să atragă simpatia publicului din 
P. Neamț. Au înscris: Gh. Rurez 
(min. 6), M. Alecu (min. 13) pentru 
Filaret, Marin Răducu (min. 16), 
Mihai Bizon (min. 75) și C. Comă- 
nescu (min. 78. 88) pentru Alexan
dria. A arbitrat corect Petru Vamos 
din Tg. Mureș.

RULMENTUL BRAȘOV — META
LUL PITEȘTI 1—0 (0-0)

Joc de slabă factură tehnică

cu Steaua în nocturnă
„Aripile" echipei siriene, Mousa șî 

Hinien ne-au spus: „Echipa Steaua 
care a fost in turneu în tara noastră 
a lăsat o impresie deosebită. Constan
tin. Zavoda, Jenei și Raksi au primit 
nenumărate aplauze din partea specta
torilor noștri".

Oaspeții au deplasat următorul lot 
de jucători: Marouin, Fares, Samir, 
Azmi. Ahmed T., Kevork, Hafez, Ham- 
do, Philip, Mohamad, Haroution. Kha
lil, Mousa, Avedis, Yousef, Hinien, 
Ahmed A., Tarek, Nouri.

Echipa siriană va juca marți ia 
ora 20,30 pe stadionul Republicii, cu 
echipa Steaua.

Jocuri internaționale 

(Brazilia) 3-1 (0-0) 
egal : înaintașul Parana trage la poartă 
de la cea 25 de metri, imprimînd mingii 
o traiectorie înaltă ; lonescu — cu soa
rele în față — nu poate interveni și ba
lonul intră în plasă. Jocul continuă 
sub semnul egalității (îndeosebi în ceea 
ce privește tabela de marcaj*). însă 
puțin timp. Gazdele se străduiesc, , iau 
inițiativa în acțiunile ofensive și înscriu 
prin Asan (min. 63) și Dridea 1 (min. 
87).

Arbitrul N. Vasiliu—Ploiești a con
dus satisfăcător formațiile: PETRO
LUL: lonescu—PAUONȚU, Fronea»
Florea—D. MUNTEANU. Tabarcea — 
Dănăilă (ASAN din min 46), Badea, 
Dridea I, A. MUNTEANU. Dumitrașcu. 
METROPOL: RUBENS—Zezinho, Lui» 
Carlos, Antonor, TENENTE—Sabia,
Marincio—ARPINO (Waldir din min. 
60), NILSO, PARANA (Helio din mi* ’ 
83), Elario.

A. VLASCEANU si 
GH. ALEXANDRESCU 

coresp.

să realizeze un joc colectiv, atrăgător 
și eficace.

Cele șase goluri ale partidei au fost 
înscrise, în ordine, de Vasilescu (min. 
5), Madsen (min. 10 — autogol), Mil- 
les (min. 25), Ciosescu (min 47), Mo- 
roianu (min. 53) și Milles (min. 58). 
A arbitrat bine Stavru Nicolau — 
Constanta.

FARUL: GHIBANESCU (P1ȚU- 
RU)—Danciu, BRINZEI. Florescu— 
Bibere. PLEȘA—MOROIANU. Nunu, 
CIOSESCU. VASILESCU, Mănescu.

EISBERG: BECK — Hansen. P. 
JENSEN — E. Jensen. Madsen. J. Pe
tersen — K. Petersen. MILLES, Ber- 
telsen, FRANSEN, Kikenborg.

MIRCEA TUDOR, coresp.

SERIA A MI-A

MEDIAȘ, 8 (prin telefon). — latl 
rezultatele celor trei meciuri din prima 
etapă, disputate în localitate:
AS. UNIREA DEJ — CERAMICA 

JIMBOLIA 0—0
In ciuda scorului alb, meciul a fost 

foarte frumos. In min. 55 Bandi de 
]a A. S. Unirea trage in bară, ia» 
în min. 75 Frantzen de la Ceramica 
îl imită. A arbitrat bine C. 
Geană-Brașov.
AVINTUL REGHIN — MINFRUL 

BAIA SPRIE 2-4 (2-1)
Avintul atacă chiar din primele 

minute și Poszony deschide scorul 
(min. 5). Minerul răspunde prin 
atacuri periculoase și Tordai aduce 
egalarea în min. 22. Golul victoriei 
este înscris în min. 40 de Rakossî 
de la 25 m. Victorie meritată. Bun 
arbitrajul lui N. Cursaru-Ploiești.
A. S. CUGIR — VOINȚA ORADEA 

2—2 (1—0)
Echipa din Cugir Începe partida 

vijelios și deschide scorul chiar 
din primul minut prin Focșa. 
In min. 64 David (Voința) este 
faultat în careu și Kereki transformă 
lovitura de pedeapsă: 1—1 In min. 
77 David ridică scorul pentru Vo
ința, iar după două minute Burtă, 
transformă un 11 m, aducînd egalarea 
pentru formația din Cugir. A arbi
trat bine Const. lon-Brașov.



La Londra

Iolanda Balaș—1,84 m
LONDRA 7 (serviciul nostru de ra

dio). Zecile de mii de spectatori aflați 
în tribunele stadionului White Citty 
din capitala Angliei au făcut o ade
vărată manifestație de simpatie cam
pioanei olimpice și recordmane mon
dială Iolanda Balaș. Deși a ajuns la 
Londra cu puțin timp înaintea con
cursului, Iolanda a confirmat din plin

forma bună în care se 
o frumoasă victorie. Ea 
ușurință peste ștacheta înălțată la 1,84 
m, rezultat cu care 
record al Imperiului 
totodată, titlul de 
gliei. Pe locul doi 
zoaica Slaaps cu 1,70 m.

află obținînd 
a trecut cu

stabilește uri nou 
Britanic, cîștigînd, 
campioană a An- 
s-a clasat engle-

Echipa de atletism a R. P Romine a învins categoric
reprezentativa Greciei cu 122-90 p

(Urmare din pag. I)

si lupte pentru victorie. Spre cinstea 
lor, au reușit î

Probele din prima z.i s-au desfășurat 
sub semnul superiorității evidente a 
reprezentanților noștri, deși pista foarte 
moale a noului stadion din Salonic și 
căldura toridă i-au deranjat evident. 
Ei au reușit să obțină 7 victorii și să 
realizeze o diferență de 13 puncte care 
a cîntflrit greu în balanța iz.bînzii noas
tre. Cel mai bun rezultat l-a înregistrat 
desigur Petre Astafei care a trecut 4,40 
m la săritura cu prăjina. Comportări 
remarcabile an avut Valeria Jurcă, Au
rel Stamatescu, Gheorghe Popescu, aler
gătorii de la semifond și fond și în mod 
special membrii echipei de la 4x100 m 
care au înregistrat un succes nescontat.

Iată acum performanțele din prima 
zi a concursului : 100 m : 1. Aurel Sin- 
matescu (R) 10,7: 2. N. Georgopoulos 
(G) 10,8; 3. I Komitoudis (G) 10.8; 
4. Alexandru Tudorașcv (R) 10,9;
400 m: 1. V. Syllis (G) 48.1: 2 N. 
Georgopoulos (G) 48,6; 3. Stan Nitu 
(R) 49,6; 4 Stefan Mihaly (R) 49,9; 
1.500 m: 1 Zoi lan Vamos (R) 3:47,3;
2. Andrei Barabaș (R) 3:47,8; 3 G.
Messimertzis (G) 3:49,1 ; 4. D. Con- 
stantinidis (G) 3:55,7: 10.000 m : 1. 
Constantin Grecescu (R) 30:29,4; 2.
Ovidiu Lupu (R) 31:19,4; 3. G. Ma- 
niatis (G) 33:26,0: 4. I. Trafanakis 
(G) 31:58,3; 110 mg: 1. G. Marsellos 
(G) 14.8; 2. Vasile Georgescu (R) 14,9;
3. Ion Mesaros (R) 15.2: 4. D. Mokkas
(G) 16.2 ; 3 000 M OBST. : 1. G. Pa- 
pavasiliu (G) 9:06,2 ; 2. Florea Vasile 
(R) 9:19,0; 3. Ion Dăndărău (R)
9:49,8 (a căzut pe un obstacol și ?-a 
accidentat) ; 4. J. Roussakis (G) 
10:04,2; LUNGIME: 1. Valeriu Jurcă 
(R) 7,29; 2. Nicolae Popot schi (R) 
7,21; 3. Ch. Paraskevas (G) 7,09; 4. 
A. Vissilias (G) 6,98 ; PRĂJINĂ : 1. 
Petre Astafei (R) 4,40; 2. C. Papa-

A luat sfirșît „Turul eicHst 
al R. P. Ungare”

Echipa de tineret

a orașului București

nikolau (G) 4,30; 3. Dumitru Gtrlennu 
(R) 4.20; 4. P. Nikolau (G) 4.10:
GREUTATE: 1. G. Tsakanikas (G) 
16.71; 2. A. Abatzis (G) 16.41: 3. 
Constantin Cretu (R) 15,87; 4. Nico
lae Ivanov (R) 15.80: SULIȚA: 1. 
Gheorghe Popescu (R) 74.12; 2. Gh. 
Pierrakos (G) 71.65; 3. Alexandru Rizim 
(R) 70,18 ; 4. N. Demos (G) 61.24; 4x100 
M : 1. R. P. Romină (Tudorașcu. Sta- 
matescu, Jurcă, Nedelea) 41,7: 2. 
Grecia (Komitoudis, Despotidis. Corma- 
lis, Georgopoulos) 41.9. Punctai: 
R. P. ROMÎ.NA— GRECIA 65—52 P.

In ziua a doua a concursului atle- 
ții noștri s-au comportat și mai 
bine, majorind la 32 de puncte di
ferența in clasamentul general. O 
victorie frumoasă și pe deplin grăi
toare. Dintre ej cele mai bune com
portări le-au avut Eugen Ducu, Va
leriu Jurcă, din nou semifondiștii 
și fondiștii, săritorii de triplu. In 
schimb, au deziluzionat aruncătorii 
de ciocan.

Iată rezultatele: 200 m: I. Valeriu 
Jurcă (R) 21,5 (la 0,2 sec. de recor
dul țării); 2. N. Georgopoulos 
21,8: 
4. J.
Zoltan 
Mihaly 
zis (G) 
1:54,2;
(R)
(R) 14:32,0; 
15:32,2; 4. C.
400 mg.: 1. Valeriu
2. A. Mylonopoulos 
Mesaros (R) 53.6; 4. 
56,1; ÎNĂLȚIME: 1.
2,05 (la 1 cm de recordul tării); 2. C. 
Porumb (R)
dis (G) 1.85: 4. V. Boukouvalas (G) 
1.80: TRIPLU: 1. Sorin loan 
15,54; 2. Șerban Ciochină (R)
3. P. Katseris (G) 15,15; 4. C.
ghelos (G) 14.62; DISC: 1. G. 
kanikas (G) 52,17; 2. Vasile
gean (R) 51,12; 3. Virgil Manolescu
(R) 49,00; 4. D. Manolias (G) 47,74; 
CIOCAN: 1. F. Politia (G) 
Constantin Drăgulescu (R) 
G. Babaiotis (G) 56,11; 4. 
Rășcănescu (R) 55,02; 4x400 
Grecia (Regukos, Markellos, 
poulos, Syllis) 3:17,4; 2. R.
mină (Nitu, Mihaly, Mesaroș, Geor
gescu) 3:21,8.

Punctaj general: R.P. ROMINĂ - 
GRECIA 122-90 p.

(G)
3. Aurel Stamatescu (R) 22,1; 
Komitudis (G) 22,2; 800 m: 1.

Vamoș (R) 1:5333; 2. Stefan 
(R) 1:53,7; 3. G. Messitmert- 
1:54,0; 4. N. Regukos (G)

5.000 m: 1, Andrei Barabas 
14:15,1; 2. Constantin Grecescu

3. G. Papavasiliu (G) 
Maniatis (G) 15:33,3;

Jurcă (R) 533;
(G) 53,5; 3. Ion 
A. Froussios (G) 
Eugen Ducu (R)

2,00; 3. C. Himoni-

(R> 
15,29; 

Papa- 
Tsa- 

Sălă-

58,33; 2. 
53,27; 3.

Nicolae 
m: 1.
Georgo-
P. Ro-

Turneul international de floreta iele de Ia Dinamo

Pe locul I-Olga Szabo (R. P. Romină)!
Un număr de 12 f'oretiste (șase ro- 

mînce și șase maghiare) au luat par
te la turneul individual desfășurat 
sîmbătă in sa'.a Dinamo.

Tn prima parte a concursului re
prezentantele celor două formații au 
tras între ele. Tn „turneul" romîn- 
celor s-a impus încă de la primele 
asalturi Olga Szabo care a terminat 
neînvinsă. Ea a fost secondată de 
Maria Vicol cu trei victorii ți două 
înfringerj (dintre care una. surprin
zătoare, la Ana Erie). In ce le pri
vește pe trăgătoarele maghiare, a- 
cestea au arătat o valoare sensibil 
egală. Numai așa se explică de ce, 
la sfîrșitul „turneului", trei floretiste 
întruniseră aceiași număr de victorii, 
3 ; Eva Kertesi. Eva Szabo și Kata- 
line Szalontai! Cum punctele (res
pectiv victoriile) acumulate in aceste 
turnee contau in punctajul general, 
era de așteptat ca lupta să fie viu 
disputată în continuare, în finală, și 
să angajeze toate trăgătoarele amin
tite mai sus.

La început, lucrurile s-au petrecut 
întocmai. Atit Olga Szabo cît și Ma
ria Vicol au avut de luptat cu adver
sare foarte dirze, ferm decise să se 
claseze în primele locuri. Eva Ker
tesi și apoi — o adevărată surpriză !— 
Tibornă Szekeli (care a avut un finiș 
excelent) au constituit principalele 
„urmăritoare" ale reprezentantelor 
noastre. Echilibrul pe planșă s-a men
ținut mat bine de jumătate din asal
turile finale. Pentru ca o dată cu 
asaltul 21, după ce Maria Vicol a în
trecut-o pe Eva Kertesi (cu 4—2), 
trâgâtoarea maghiară să fie scoasă — 
practic — din lupta pentru primele 
două locuri.

Olga Szabo, oarecum relaxată de 
faptul că nu mai are o urmăritoare

directă a tras cu multă dezinvoltură 
și a reușit să termine fără nici o 
înfrîngere turneul ! O performanță 
frumoasă cu care prilej reprezentanta 
țării noastre a dat dovadă de multă 
combativitate, a acționat cu mai mul
tă gîndire tactică și mai 
ți-a subapreciat în nici un 
adversarele.

Maria Vicol (locul II) a 
mai cursiv, fără însă a străluci.

Iată și clasamentul general: 1. Olga 
Szabo (R.P.R.) 11 v. ; 2. Maria Vicol 
(R.P.R.) 8 v.; 3. Eva Kertesi (R.P.U.) 
7 v.; 4. Tibornd Szekeli (R.P.U.) 6v.; 
5. Ana Ene (R.P.R.) 6 v.; 6. Kata-

ales nu 
moment

acționat

line Szalontai (R.P.U.) 6 v.; 7. 
Szabo (R.P.U.) 6 v.
zăr (R.P.R.) 5 v.; <
(R. P. U.)
(R.P.U.) 3
(R.P.R.) 2
(R.P.R.) 2

Trebuie
trajele (atît la echipe cît și la indi
vidual) asigurate de un colectiv for
mat din dr. Andras Felkai (R.P.U.) 
Tănase Mureșanu și Constantin Sta
tion au fost la înălțime.

4 v.;
v.;
v.;

V.
subliniat

Eva
8. Ecaterina La-

9. Gy&rgy Damasti
10. Agnes Simon.fi 

Geta Sac he Iar ie
Marina Stanca

11.
12.

faptul că arbi-

E. HOBINCA 
T. STANCIU

Angela Năstase (R.P.R.) și Miklos Laszlo (R.P.U.)
campioni absoluți ai concursului internațional

Ultimde rezultate tehnice: SALT DE 
LA 2000 M CU STIL ȘI EVOLUȚII 
ACROBATICE. Masculin: 1. Jan Cier- 
niak (Pol.) 478.5; 2. Ștefan Cz.erwonkz 
(Pol.) 463 p; 3. Roman Lewandowski 
(Pol.) 463 p; 4. Laszlo Polony (Una.) 
463 p; 5. Roman Cajnev (Pol.) 458.5 
p; 6. Ulaga Andraș (Ung.) 457 p; 7. 
Miklos Laszlo (Ung.) 453 p; 8 Fe
renc Samu (Ung ) 451,5 p; 9. Binder 
Lățos (Ung ) 4495 P: 10. Ion Roșu 
(RPR I) 416 5 p 11. Gheorghe Ianeu 
(RPR I) 44-5,5: 12. Ion Negroiu (RPR 
I) 438 p;... 15. Nic. Velicu 406.5; 17. 
Valentin Torcanu 215; 18. M. Ciobanu 
213,5; 19. C. Serghian 200 ; 20. E. 
Dumitrașcu 200 ; 21. V. Sebe 200; 22.

Sportivii noștri au dominat 
întrecerile „Regatei Snagov ♦»

(Urmare din pag. 1)

întrecut cu peste 7 secunde 
ția R. D. Germane. Rezultate 
nice: 1. R. P. Romină I 3:37,0; 
R.P.R. II (Margareta Stoian. Ma
riana Limpede, Maria Trinks, Olimpia 
Bogdan — Angela Păunescu) 3:34,3; 
3. R. D. Germană (Janssen, Pod- 
zuweit, Kopnick. Dompke + Bader) 
3:50,5; 4. R. 
Oros, Viorica 
dut Magda 
eseu) 3:51,6.

La 2+1 băieți, 
au revenit echipajelor noastre, 
au întrecut așteptările, obligînd 
bele formații oaspe să... încheie 
tonul : I. R. P. Romină (Petrov,
reș + Păunescu) 7:34.4; 2. Steaua 
(Milineovici, Tarara + Birsescu)

forma - 
teh- 

2.

P. Romină IU (Emilia 
Moldovan, Magda Vlă- 

Varga + Ligia Mihă-

primele 3 locuri 
care 
am- 
plu- 
Ve-

R. P. 
la

pe locul II
BUDAPESTA 8 (Agerpres). —
Cel de al 11-lea Tur ciclist al 

Ungare s-a încheiat duminică
Budapesta cu victoria alergătorului 
austriac Adolf Christian. Pe echipe 
primul loc a fost ocupat de formația 
Dozsa Budapesta I. O comportare 
meritorie au avut în această dificilă 
întrecere rutierii romîni I. Ardelea- 
nu, Fl. Cristescu, C. Moiceanu și Gh. 
Neagoe din selecționata de tineret a 
orașului București care s-a clasat pe 
locul doi înaintea echipelor Austriei, 
R. D. Germane și Iugoslaviei.

Penultima etapă, a 7-a, disputată 
între Debreczen și Miskolc a reve
nit ciclistului maghiar Megyerc-’i care 
a realizat pe 136 km timpul c'e 3 h 
25:38,0. Constantin Moiceanu s-a cla
sat pe locui 4, iar selecționata de 
tineret a Bucureștiului, cu toți com- 
ponenții săi în primul pluton, a în
trecut echipa Austriei ureînd pe locui 
doi în clasament.

Ultima etapă Miskolc - Budapesta 
(180 km) a fost cîștigată tot de 
Megyerdi, urm.-.t la sprintul final de 
Torok și romînul C. Moiceanu, toți 
trei cronometrați cu timpul de 5 h 
07:35. Ardeleanu și Cristescu au sosit 
cu plutonul doi la maț puțin de

Clasamentul general Individual: 
Christian (Austria) 35 b 22:08; 
Juszko (R. P. Ungară) la 4:02 ;
Horvath (R.P. Ungară) la 4:43. Con- 
curenții romîni au ocupat următoa
rele locuri ; Ardeleanu (12) Ia 14:47 : 
Cristescu (18); C. Moiceanu (32) și 
Gh. Neagoe (35). Clasamentul pe 
echipe : 1. Dozsa Budapesta I 106 h 
42:48; 2. Sel. de tineret a orașului 
București la 15:17 : 3. Dozsa Buda
pesta II; 4. Austria; 5. Dinamo
Dresda etc.

r.
1.
2.
3.

Primii învingători la „mantalele” de gimnastică

luri Titov și Japonia-la

de la Praga
masculin, Larisa Latiaina și U R.S S —ia feminin

PRAGA 8 (prin telefon), 
și sîmbătă au continuat 
campionatele mondiale de gimnastică. 
Au fost desemnați unii dintre cîștigă- 
torii întrecerii. Este vorba, in primul 
rind, de 1URI T1TOV (Uniunea So
vietică) care, o dată cu terminarea 
exercițiilor libere la bărbați, a deve
nit campion mondial absolut de gim
nastică. El a acumulat 115.65 puncte, 
fiind urmat de Endo (Japonia) — 
115,50; Șahlin (U.R.S.S.) 115.20; Ono 
(Japonia) — 115,15: Cerar (Jugo
slavia) — 114.95; Mițuktiri (Japonia) 
114,30 p. După cum se știe, gimnaștii 
noștri prezenți la Praga au concurat 
numai in întrecerea individuală. Frede
ric Orendi a ocupat locul 71 (108.80 
p ). iar Gh. Tohăneanu — locul 95 
(106,55p.). Au lost clasificați 132de 
gimnaști. La masculin, primul Joc in 
clasamentul pe echipe a fost ocupat 
de selecționata Japoniei, care a reali
zat 574,65 p. Pe locurile următoare 
s-au. clasat ; U R.S.S. 573,15; R. S. 
Cehoslovacă 561.50: R.P. Chineză 
559.00; Italia 557,20; S.U.A. 555,25p.

Exercițiile libere ale gimnastelor au 
fost așteptate cu un interes major, lup
ta pentru primele locuri in care se 
angajaseră gimnastele sovietice și 
cehoslovace anunțîndu-se deosebit 
de palpitantă. A învins gimnas
ta de reputație mondială La- 
risa Latinina cu 78,030 p. Pe locul 
doi. cu 77,732 p. s-a clasat Ceaslavs-

— Vineri 
la Praga

ka (R.S.C.) pe locul (rei Pervuhina 
(U.R.S.S.) 77,465 p, iar pe locul pa
tru Eva Basakova (R.S.G) cu 76.898 
p. Acest grup a fost urmat de Manina 
(U.R.S.S.) 76.865 p: ikeda (Japonia) 
76.832 p; Frist (R.D.G ) 76,631 p, 
Astahova (U.R.S.S.) 76,330 p, Ha- 
mori (R.P.U ) 76.264 p, Shirasu (Ja
ponia) 76.064 p. Gimnastele noastre, 
deși au concurat în majoritate la va
loarea tor cunoscută în țară, au ocu
pat tocuri modeste: 20. Sonia Iovan 
-------- ■' ~ ............ . 73,530 p;

p; 56. E. 
Ilie 71.499 
individual 
clasamen-

75,363 p: 44. Emilia Liță 
50. A. Zimbreșteanu 73,231 
Niculescu 72 897 p; 72. M.
p. In clasamentul general 
figurează 116 gimnaste. In 
tul pe echipe, reprezentativa Uniunii 
Sovietice a ocupat detașat primul Ioc, 
realizind 384.988 p. Pe locurile urmă
toare: R.S Cehoslovacă 382,590 p; Ja
ponia 379.523 p; R.P. Ungară 377,790 
p; RD. Germană 375.286 p; R.P Chi
neză 372,988 p: R P Polonă 371.877 
p; S.U.A. 368,352 p: R.P. Romină 
366,920 p: Suedia 366,855 p. Reamin
tim că echipa noastră, prin accidenta
rea Anei Mărgineanu, a participat a- 
tit Ia exercițiile impuse cit și la cele 
libere cu numai 5 gimnaste.

La ora cînd are ioc convorbirea te
lefonică se desfășoară concursul pri
milor șase clasați pe aparate.

7:40,1 ; 3. Știința (Rifelt. Sehovitz + 
Lupu) 7:47,0; 4. R. " "
(Szeptycki, Szypula + Hawranke) 
8:05,0; 5 R. D. Germană (' , ’ 
Lubberf) 8:16.0.

Următoarea probă internațională, 
dublu vîsle fete, s-a desfășurat în 
nota de superioritate a echipei noas
tre. care insă cu cițiva metri îna
inte de sosire a trebuit să se opreas
că din cauza ruperii 
Astfel că arbitrii au 
mătorul rezultat: 1.
(Wanda Atigusztyniak. 
wacka) 3:47.2; 2. R.P.R. 
Rigard, / _ /
R.P.R. II (Maria Drăghici, 
Diaconescu) 4:11.2.

După insuccesul nemeritat 
dublu, sportivele noastre s-au 
șat asupra celor poloneze in 
de 4+1 vîsle: 1. RPR I (Drăghici. 
Diacnstescti. Tamaș, Dulugioiu + Pău
nescu) 3:43.0; 2. R P. Polonă (Cies- 
lak. Brzeska, Kacperska. Augusz- 
tvniak + Sulcz) 3:51,2: 3 R.P.R. II 
(Mihalache. Golgoțiu, Kutnik, Pirtea 
+ Borisov) 3:54.0

La 4 fără clrmaci, formația noastră 
alcătuită din Pongraț, Somovschi, 
Husarenco și Radu și-a coniirmat 
valoarea, ciștigind o cursă în care 
n-a avut emoții. 1. R. P Romină 
6:49,2: 2. R D.G. (Mtiller. 
Kretschmar, Scholz) 6:59,6; 3. 
7:04,4 ; 4 Dinamo 7:20.0.

în fine la 4 + 1 băieți, cursa 
interesantă doar prin disputa 
intîietate dintre cele trei formații ro
mîne, care s-au detașat net de „pa- 
trul" din R.DG. Rezultat: 1. R.P.R I 
(Sehovitz Covaci, Rifelt, Boicu + 
Lupu) 6:56,2; 2. R.P.R. II (Larion, 
Bilț. Jiva, Kureșka + Păunescu) 
6:57,7; 3. Steaua (Varga, Kiss, 
Abrai, Dobav + Pomachian) 7:18,7; 
4 R. D. Germană (Engel, Bausza, 
Esslinger, Witte + Schulze) 7:27,7.

P. Polonă

(frații

unui furchet. 
consemnat ur- 
R. P. Polonă 

Bozena Kra- 
1 (Emilia 

Florca Gh'uzelea) 3:48,2 3.
Elena

de la 
revan- 
proba

Mrachacz, 
Steaua

a fost 
pentru

» K Redacția si ad

C. ATANASIU 
secretar F.R.G.

Șt. Băeăoanu 200; 23. Șt. Badioc 200; 
Feminin : 1. Maria Puchar (Pol.) 457.5; 
2. Angela INăstase 456; 3. Antonina 
Chmielarczyk (Pol.) 453 ; 
Băcăoanu 450: 5. Elisabeta 
149; 6. Elisabeta Minculescu 
Maria Woystkowska 440,5 ; 8. 
Diaconu 440; 9. Janina 
(Pol.) 425; 10. Mârâit 
422.5; 11. Ana Franke (Pol ) 396i* 
12. Marta Ostelman (Una.) 160 7 -

CLASAMENT GENERAL 1NDIVIDU- 
Masculin: 1. Miklos

> 1212,030: 2. Ion
3. Lățos Binder

4. Jan Cîerniak
5. Ștefan Czerwonkz (Pol.)

6. Roman Lewandowski (Pol.)
7.
8.
9

AL. . 
(Ung.) 
1208.586;
1 206.904; 
1205.010;
1201.897 ;

, 1195.650:
1193.306; 
1188.30.1 :
Ferenc. Szeber 
laszlo Polony 
Jcrzi Sobzic

4. Elen*
Popescu 

410.5; 7. 
Ecaterint 

Kra iewsk» 
Szabo (Ung.)

LftSZ.Io 
Negroiu 
(Ung.) 
(Pol.)

CaJnev 
Sa mu 

i 1186.059;
1176.657; 
1173.615; 
1160.702;

Gheorghe Ianeu 1165,722... 15. Nicolae 
Velicu... 17. Valentin Țiircanu ; 18.
Mircea Ciobanii ; 19. Emil Dumitrașcu ; 
20. Vasile Sebe ; 21. Ștefan Băcăoanu; 
22. Ștefan Bad ioc. Feminin : 1. An
gela Năstasc 1195,040; 2. Elisabeta 
Minculescu 1188,838; 3. Maria Ptichar 
(Pol.) 1161.074; 4 Elisabeta Popescu 
1163.530; 5. Ecaterina Diaconu 1152 127; 
6. Elena Băcăoanu 1151,532: 7. M** 
Woistkowska (Pol.) 1137.853; 8 j 
nina Krajewska (Pol.) 1135,789; 9. 
Ana Franke (Pol.) 1132.312: 10 Mar- 
git Szabo (Ung.) 1129.303; 11. Anto
nina Chmielarczyk (Pol.): 12. Marta
Ostelman (Ung.) ; 13. Maria Bistrițea- 
nu ; 11. Erszebet Stanak (Ung.).

Roman 1
Ferenc

Ion Roșu 
(Ung.)

(Ung.)
(Pol.)

(Fol.) 
(Ung.) 

10. 
11.
12.
13.

Primul tur
în „Cupa cupelor0 

la fotbal
în primul tur al 

naționale de fotbal 
câștigătoarea „Cupei 
Steaua București, 
cîștigătoarea „Cupei 
Regulamentul prevede ca cele două 
meciuri (tur și retur) să se dispute 
pină la 30 septembrie. Potrivit tra
gerii la sorți primul joc va avea loc 
pe terenul echipei romîne. Alte intil- 
niri din cadrul grupei B în care a 
fost inclusă țara noastră: O.F.K. Beo
grad — Chemie Halle: Ujpcst Dozsa 
— cîștigătoarea „Cupei R. P. Po
lone" : La Valelta Malta — Olim- 
piakos Pireu. Au fost calificate din 
oficiu pentru turul doi : Graz S. K. 
Austria și cîștigătoarea „Cupei R. S. 
Cehoslovace". La competiție s-au în
scris echipe din 25 de țări.

competiției inter- 
„Cupa cupelor", 
R. P. Romine", 
va îniîlrii pe 

R. P. Bulgaria".

ultimele 
de la 

victoria 
care a 

6-2. 6-1 de compatriotul

• Sîmbătă s-au desfășurat 
partide din cadrul turneului 
Wimbledon. La simplu bărbați 
a revenit australianului Laver 
dispus cu 6-2, _ , . .
•=ău Mul’ingham. Iată alte rezultate din 
finală simplu femei : Susman (S.U.A.)— 
Sukova (Ceh.) 6-4. 6-4: dubiu bărbați : 
Hewitt, Stolle /Australia) — lovanovici, 
Pilici (Iugoslavia) G-2, 5-7, 6-2, 6-4; du
blu femei : Susman, Mowitt (S.U.A.)— 
Reynolds. Sclieurman 5-7, 6-3, 7-5.

La dublu mixt a cîștigat cuplul Neale 
Fraser (Australia) și Margaret Dupont 
(S.U.A.).

La junioare, 
seeva a învins
Zeelandă) 6-4.
zul Matthews
pus de
3-6, 6-4.

sportiva sovietică Bab
in tinală pe Terry (Noua 
fi-2, iar la juniori engle- 
(fiul fotbalistului) a dis-

Metrevelli (U.R.S.S.) cu 8-6,

• înotătorul sovietic G. Prokopenko 
a stabilit un nou record european in 
proba de 100 m bras cu timpul de 1,0»X 
Vechiul record deținut de Tittes (K.D. 
Germană; era de 1,10,8.
• Etapa a 14-a a Turului ciclist al 

Franței a revenit francezului Jean Sta- 
blinski. Belgianul Piankaert continuă să 
poarte tricoul galben.

La amatori, în etapa a 6-a. pe primul 
loc s-a clasat Van Kreuningcn (Olan
da). Olandezul Hughens păstrează tri
coul galben.
• Ziua a doua a concursului interna

țional de atletism de la Helsinki a fost 
marcată de duelul la săritura cu pră
jina dintre recordmanul mondial Ni- 
kula (Finlanda) si americanul Tork. Fin
landezul a confirmat forma bună in 
care se află realizind 4,85 m. Pe locul 
doi s-a clasat Laitinen (Finlanda) 4,55 m 
urinat de Tork cu 4,45 m.

Simon.fi

