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Un nou și strălucit succes al științei și tehnicii sovietice • (llcva performante de valoare mondiala oO(inu(c de a(le(ll

Două nave cosmice sovietice 
străbat simultan Cosmosul!

noștri • Au fost înregistrate 4 noi recorduri republicane

ANDRIAN GRIGORIEYICI NIKOLAEV PAVEL ROMANOVICI POPOVICI

MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS 
transBifte :

La li august 1962 ora 11,30 (ora 
Moscovei) în Uniunea Sovietică a fost 
plasată pe o orbită circumterestră nava 
cosmică satelit „Vostok-3“. Nava „Vos- 
itok-3“ este pilotată de maiorul Andrian 
Grigorievici Nicolaev, cetățean al Uniunii 
Sovietice.

Nava-satelit „Vostok-3“ a fost pla
sată pe o orbită apropiată de cea prevă
zută prin caicul. Potrivit datelor preli
minare, perioada de revoluție a navei 
satelit In jurul Pămîntului este de 88,5 
min., depărtarea minimă dc suprafața 
Pămîntului (la perigeu) și cea maximă 
(ia apogeu) sînt egale ca aproximativ 
183 și, respectiv, 251 km; unghiul de 
înclinare al planului orbitei față de pla
nul Ecuatorului este de aproximativ 65 
grade.

Pilotul cosmonaut Nikolaev emite pe 
frecvențele: 20,006 și 143,625 Mhz.
La bordul navei a fost instalat, de ase
menea, un emițător „Signal", care func
ționează pe frecventa 19,995 Mhz.

★
MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Astăzi Ta ora 11,02 (ora Moscovei) 

•pe orbita de satelit al Pămîntului a 
Țost plasată nava cosmică „Vostok-3“. 
Nava „Vostok-4“ este condusă de pi
lotul cosmonaut Pavel Popovici.

In conformitate cu sarcinile stabili
te, lansarea navei „Vostok-4“ a fost 
înfăptuită în perioada în care pe or
bită se află nava cosmică „Vostok-3“, 
lansată în Uniunea Sovietică la 11 au
gust.

In prezent, în spațiul cosmic se 
află în zbor simultan două nave cos
mice sovietice „Vostok-3“ și „Vostok- 
4“, conduse de cosmonauții Andrian 
Grigorievici Nicolaev și Pavel Roma- 
novici Popovici, ambii cetățeni ai 
Uniunii Sovietice.

Scopul plasării pe orbite apropiate 
a două nave cosmice este obținerea 
de date experimentale cu privire la 
posibilitatea stabilirii unei legături 
nemijlocite între două nave, coordo
narea acțiunii piloților cosmonauți, 
verificarea influenței acelorași condiții 
ale zborului cosmic asupra organis
mului omului.

Potrivit datelor preliminare, zborul 
navei „Vostok-4“ se desfășoară pe o 
orbită apropiată de cea calculată. Pe
rioada inițială de revoluție a navei- 

satelit în jurul Pămîntului este de 
88,5 minute, depărtarea minimă de 
suprafața Pămîntului (la perigeu) și 
maximă (la apogeu) este de respectiv 
180 și 254 kilometri.

Unghiul de înclinație al planului or
bitei față de planul Ecuatorului este 
de aproximativ 65 de grade. Navele 
se află la o distanță apropiată una de 
alta și între ele a fost stabilită legă
tura bilaterală prin radio. Stațiile de 
pe Pămînt au stabilit o legătură bila
terală prin radio cu cosmonautul na
vei „Vostok-4“ care emite pe frecven
țele 20,006 și 143,625. Pe navă se află, 
de asemenea, un emițător „Signal" 
care funcționează pe frecvența 19,990 
Mhz. Starea cosmonauților, tovarășii 
Nicolaev și Popovici, este bună. Toate 
sistemele navelor cosmice „Vostok-3“ 
și „Vostok-4" funcționează normal.

Pentru prima dată se înfăptuiește 
potrivit planurilor de cercetări un zbor 
comun în grup în spațiul cosmic a 
două nave „Vostok-3“ și „Vostok-4“ 
conduse de Nicolaev și Popovici, ce
tățeni ai Uniunii Sovietice.

★
MOSCOVA t2 (Agerpres). TASS 

transmite :
Cosmonauții Nikolaev și Popovici 

au transmis de pe bordul navelor lor 
următoarea telegramă :

„Raportăm poporului sovietic. Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, guvernului 
U.R.S3., tovarășului Nikita Sergheevici 
Hruțciov :

In conformitate cu sarcina primită, 
efectuăm un zbor in grup la mică

Slavă eroilor
De-abia am aflat cu inima plină de 

bucurie despre lansarea cu succes a noii 
nave sovietice „Vostok-3* pilotată de 
cosmonautul Andrian Grigorievici Niko
laev fi iată că posturile de radio ne 
anunță startul unui alt „astru11 printre 
aștri; „Vostok-4“, condus de temerarul 
pilot Pavel Romanovici Popovici.

Este deosebit de strălucitor acest nou 
triumf al științei fi tehnicii sovietice 
puse tn slujba progresului fi al păcii. 
Oamenii muncii din țara noastră, tinere
tul, stnt entuziasmați de faptele glo
rioase ale eroicilor cosmonauți Andrian 

distanță. Intre nave s-au stabilit co
municații sigure. Sistemele navelor 
funcționează ireproșabil.

Cosmonauții sovietici Nikolaev, Po
povici.

12 august 1962, ora 12,30".
Din nou, ca și sîmbătă, cînd a dis- j 

cutat cu pilotul cosmonaut Andrian 
Nikolaev șeful guvernului sovietic, N.
S. Hrușciov, a stabilit legătura prin 
radiotelefon cu Cosmosul. De data a- 
ceasta convorbirea a avut loc cu pilo
tul cosmonaut It. col. Pavel Popovici, 
care efectuează un zbor la bordul na
vei „Vostok-4“ în apropierea tovarășu
lui său pilotul cosmonaut Andrian Ni
kolaev, comandantul navei „Vostok-3“.

Mai mult 
decit extraordinar

Vestea zborului in Cosmos al celui 
de al patrulea cosmonaut sovietic am 
aflat-o ieri la prînz pe poligonul Tu
nari. Am rămas pur și simplu uimit. 
In decurs de 24 de ore doi oameni so
vietici, piloții Nikolaev și Popovici, 
realizează o performanță unică în lu
me, explorînd concomitent Cosmosul. 
„Vostok-3" și „Vostok-4“ sînt noi ex
presii ale supremației științei șî teh
nicii sovietice în domeniul cuceririi 
Cosmosului în scopuri pașnice. Cei 
doi cosmonauți sovietici realizează 
zboruri mai mult decît extraordinare.

ION DUMITRESCU 
maestru emerit al sportului

Cosmosului!
Grigorievici Nikolaev și Pavel Ronumo- 
vici Popovici, care pe imensul „stadion** 
al Cosmosului au preluat ștafeta celei 
mai înaintate științe și tehnici din lume 
din mîinile altor doi eroi ai înălțimilor, 
Iuri Gagarin și Gherman Titov. Crescuți 
de Partidul Comunist, oamenii sovietici 
sînt neînfricați în drumul lor de a des
coperi tainele naturii, pentru binele ome
nirii. Sîntem mîndri de ei.

EUGEN DUCU 
maestru al sportului, 
recordman al R.P.R.

Cea de a treia ediție a întîlnirii in
ternaționale de atletism dintre echi
pele masculine și feminine ale R. P. 
Romine și R. P. Bulgaria s-a încheiat 
cu un triplu (succes al sportivilor 
noștri. Comportîndu-se cu mult mai 
bine decit la precedenta întîlnire, cea 
din j9fflt.de Ia Sofia, reprezentanții 
noștri au repurtat victoria atit la băr
bați și la femei, cit și în clasamentul 
general- al meciului. Cu acest prilej 
cei mai mulți dintre ei au înregistrat 
rezultate valoroase, echivalente nor
melor de participare la campionatele 
europene de la Belgrad, sau cifre în 
imediata apropiere a acestor norme.

Dintre rezultatele primei zile de 
concurs se cuvine să remarcăm în 
primul rind performanța de 1,83 m 
realizată de lolanda Balaș, favorita 
indiscutabilă a săriturii în înălțime 

J la „europenele" de la Belgrad și noul 
1 record republican al Vioricăi Belmega 
ea re după ce și-a egalat recordul de 

15,98 m la lungime a „spart" -în sfir- 
șit gheața, trecind peste 6 metri. O 
comportare excelentă au avut sulița- 
șii noștri. Alexandru Bizim și Gheor- 
ghe Popescu au obținut performanțe 
de seamă, care-i clasifică printre cei 
mai buni din Europa, iar — în afară 
de concurs — Ion Cristea șî Wolf 
Sokol au realizat cele mai bune re- 

' zultate ale lor. De remarcat faptul 
că performanța Iui Sokol este un nou 
record republican de juniori.

Pe linia comportărilor bune vom 
sublinia evoluția Florentinei Stancu 
la 400 m, a lui Constantin Drăgulescu

Reprezentativa București—Selecționata regiunii Lodz 9-1
Nouă din cei zece boxeri care au 

reprezentat sîmbătă seara culorile 
Bucureștiului în întîlfiirea de tineret 
cu selecționata regiunii Lodz (R.P. 
Polonă), au coborît scările ringului 
cu chipurile radioase de bucurie: în
vinseseră !' Și cea de a zecea victorie 
a fost „pe aproape", dar semigreul 
nostru. Ștefan Panduru, după ce îșî 
adusese în prima repriză adversarul 
— Pawlak Bronislaw — la un pas de 
k.o., s-a accidentat în cea de a doua 
repriză, duelul devenind în continuare 
inegal și avînd în repriza a treia — 
tîrziu după părerea noastră — dezno- 
dămîntul așteptat: abandonul lui Pan
duru.

In rest însă — satisfacție. Victorii 
clare a.le tinerilor noștri pugiliști și 
tot atît de concludente în meciurile în
cheiate înainte de limită, ca ți în cele 
în care au trebuit să-și spună cuvîn- 
tul judecătorii. De altfel, în patru din
tre cele cinci întîlniri care s-au ter
minat cu victorii la puncte, deciziile 
au fost date în unanimitate și la di

Competiții sportive in cinstea 
„Zilei Minerului" la Lupery.

Sărbătorirea „Zilei Minerului" la
Lupeni a fost marcată de o mare 
serbare populară, ce a avut loc du
minică dimineața in parcul din 
centrul orașului. In cadrul serbă
rii și-au dat concursul formațiile ar
tistice ale întreprinderii miniere din 
oraș, cu coruri, dansuri, brigadă de 

i agitație.

VIORICA BELMEGA

la ciocan, a tinerilor săritori cu pră-. 
jina Astalei și Savin, Lia Manoliu la 
disc, Zoltan Vamoș la 1.500 m (care 
a terminat cu serioase rezerve), a să
ritorilor de la triplu și, în sJîrșit, pe 
cea a lui Nicolae Ivanov, care ia 
ultima aruncare din concurs a rea
lizat o neașteptată victorie la greutate.

Iată acum rezultatele înregistrate 
în probele de sîmbătă: BĂRBAȚI j 
100 m: M. Bicivarov (B) 10,8; 2. V. 
Vălov (B) 10,9; A. Stamatescu (R) 
11,0; A. Tudorașcu (R) 11,0; 400 rn: 
D. Dimitrov (B) 48,9; M. Zahaichie- 
vici (R) 49,0; 1. Ferentz (R) 49,4;

ROMEO VI LARA

(Continuare ta pag. a 4-a)

LA BOX, TINEREI

ferențe de punctaj sensibil apropiate, 
ceea ee ne arată, pe de o parte, că 
boxerii noștri au fost net superiori, iar 
pe de altă parte că judecătorii s-au 
achitat cu cinste de misiunea lor.

Cei mai mulți dintre boxerii bucu- 
reșteni — dar mai ales Ciucă, Grudu 
și Gheorghe Angliei — au lăsat o 
bună impresie. Ei și-au dominat ad
versarii din toate punctele de vedere, 
ca forță și rezistență, ca mișcare în 
ring, ca tehnică, boxînd variat și 
fiind înainte de toate mult mai rapizi 
și mai deciși în acțiunile de atac. In 
ceea ce privește selecționata regiunii 
Lodz, în ciuda faptului că n-a pus 
sub semnul întrebării aproape în nici 
un meci victoria reprezentanților noș
tri, totuși ea are cîțiva boxeri talen- 
tați — Zdislaw Drozdziai la „muscă". 
Bogdan Rodzikowski la „cocoș" și

JACK BERARIU 
PETRE HENȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

Sportivii s-au întrecut în cadrul 
unor pasionante dispute la volei, 
handbal, șah și tenis de masă. Pe 
primul loc la handbal s-a clasat 
Minerul Lupeni, iar la volei echi
pa Combinatului carbonifer Valea 
Jiului Petroșani.

I. CIORTEA — coresjj,

j9fflt.de
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AU LUAT SFÎRȘIT FINALELE JUNIORILOR

• ANCA TROHANI A CÎSTIGAT PATRU TITLURI • G. MALARC1UC A CORECTAT UN RECORD 
VECHI DE 5 ANI • NORA MIESS Șl I. GANEA ÎNVINGĂTORI Șl LA PLATFORMĂ

--------- M T IB -------- -

GHEORGE VOICULESCU, PERFORMERUL 
CONCURSULUI MOTOCICLIST DE VITEZĂ PE CIRCUIT

Pe scena de apă de la „Tinerelului- 
s-au „jucat" sîmbătă și ieri ultimele 
două acte ale finalelor. Tinerii actori — 
juniorii — au fost la fel de numeroși 
ca și în primele zile, dar eroii, desigur, 
mult mai putini... Dintre ei, vom începe 
cu Anca Trohani, care și-a făcut o co
lecție valoroasă de cîteva titluri; la 
primul (400 m mixt individual), cuce
rit joi, In prima zi a întrecerilor, Anca 
Trohani a mai adăugat încă trei, tri- 
umfînd și în finalele probelor 100 m 
spate, 100 m liber și 400 m liber. De 
altfel, ea și-a mai adus contribuția și 
la victoriile obținute de clubul ei în fi
nalele ștafetelor 4x100 tn mixt și 
4x100 m liber.

George Maiarcluc, un alt repre
zentant al Clubului sportiv școlar, 
este autorul recordului înregistrat sîm
bătă după amiază în proba de 100 m 
bras. El a parcurs distanța în timpul 
de 1:17,9, corectînd astfel cu 2,9 sec. 
vechiul record al probei, care data din 
amd 1957 și care-i aparținea lui Ște
fan Alexandru. înotătorii din Reșița, 
bine pregătiți de antrenorul loan 
Schuster, s-au situat din nou pe pri
mul plan al întrecerilor, prin concu- 
renții Mihai Potoceanu (la 100 m 
spate) și Nicolae Tat (200 tn fluture). 
Dacă victoria primului nu ne-a sur
prins, el prezentîndu-se ca unto din 
favoriții probei. în schimb evoluția tui 
N. Tat a însemnat o adevărată reve
lație. Dînd dovadă de o pregătire 
foarte bună și de o putere de luptă 
impresionantă micuțul înotător din Re
șița a ciștigat titlul de campion in a- 
ceastâ probă, extrem de dăiedâ. intr-un 
timp promițător : 2:Ț9,0

învingător la 1500 tn, Mircea Ci- 
prărescu și-a trecut la activ șt utkr- 
de campion în proba de 4C0 m liber, 
eu un timp, 4:55,2, care reprezintă un 
record personal.

Desfășurarea finalei 200 m bras tete 
’a dat cîștig de cauză înotătoarei Zoe 
Reznicenco, cronometrată in 3:03.9. Pe 
podium, pentru premiere, a urcat ș: 
Anca Mărdărescu, care numără abia 
13 ani. Ga și Anca, Angel Șopterian 
(14 ani) a concurat cu succes în fi
nala probei 100 m bras băieți, reușind 
cu timpul 1:20,8, un nou record de 
capii.

REZULTATE TEHNICE (probe fi
nale). MASCULIN. 400 tn liber: 1. 
MIRCEA CĂPRĂRESCU (Steaua) 
4:55.2; 2. Ivan Baneth (C.S.S. Bana
tul Timișoara) 5:07,0; 3. Vladimir Mo
rarii (C.S.S. Buc) 5:10.5; 4. Vasiie 
Horvath (C.S.M. Cluj) 5:26,5; 5. Da” 
Radu (Sa sp. UCFS Turda) 5:39,8;
6. Azarian Starnici (Rafinăria Ploiești) 
5:50,6; 7. Daniel Orcwz (Crișana Ora
dea) 5:52,3.

100 m spate: I. M. POTOCEANU 
1:09,1; 2. Al Bota 1:10,5; 3. L. 
Berea 1:11,5; 4x100 m mixt: 1.
CL. SP. ȘC. BUC. 4:45,6 — record 
juniori cat. a II-a; 2. Olimpia Re
șița 4:47,9; 3. QS.S. Banatul
5:19,3.

200 m fluture: 1. NICOLAE TAT 
(Olimpia Reșița) 2:49,0; 2. Miki Zager

Finala campionatului republican feminin

Cea mai tinără echipă a invins!
Duminică la prînz au luat sfirșit, 

pe arena Rafinăriei din Cîmpina, ul
timele întreceri ale campionatului re
publican feminin de popice pe echi
pe ediția 1961-1962. Și-au disputat 
întâietatea formațiile Voința Tg. Mu
reș, Rapid București, Voința Cons
tanța, Unirea București, Voința O- 
radea și Voința Cluj. Spre plăcuta 
surpriză a tuturor, rîvnitul titlu de 
campioană a țării a fost cucerit de 
cea mai tânără echipă, Voința Cons
tanța, la capătul unor jocuri extrem 
de disputate.

Și acum o scurtă trecere în revistă 
a celor mai interesante faze. Fosta 
campioană a țării, Rapid București, 
Voința Tg. Mureș și Unirea București 
au pornit ca favorite. Ele s-au tato
nat în primele schimburi, în timp 
ce Voința Constanța cu jucătoare ti
nere (media de vîrstă a echipei nu 
depășește 24 de ani) a reușit, la ju
mătatea competiției, să se mențină 
în plutonul fruntaș. Iată de altfel 
situația după primele trei schimburi : 
1. Unirea 1217 p.d. 2. Rapid 1214 p.d.
3. Voința Constanța 1199 p.d. 4. Voin
ța Tg. Mureș 1197 p.d. 5. Voința Cluj 
1178 p.d. 6. Voința Oradea 1080 p.d. 
In continuare lupta pentru cucerirea 
titlului a devenit din ce în ce mai 
pasionantă, aproape toate echipele 
concurind cu șanse egale. Dar, mai 
bine să vă redăm în continuare evo
luția clasamentului. După patru schtm- 

(C.S.S. Buc.) 3:03,0; 3. D. Orosz (Cri
șana Oradea) 3:11,9; 4. Zoltan Szaba- 
dos (C.S.S. Harghita Tg. Aîureș) 
3:14,4. 100 m bras: 1. GEORGE MA
LARCIUC (QS.S. Buc.) 1:17,9; 2. 
Angel Șopterian (C.S.S. Buc.) 1:20,8;
3. Gheorghe Lowenfeld (Olimpia Re
șița) 1:21,0; 4. Radu Băncilă (C.S.S. 
Banatul Timișoara) 1:24,5; 5. Dan 
Constantin (Șa sp. UCFS Turda) 
1:24,6; 6. Ștefan Varfalvi (QS.S. Cluj) 
1:27,1.

FEMININ. 100 m liber: 1. ANCA 
TROHANI (C.S.S. Buc.) 1:10,1; 2. Mă- 
riuca Rotaru (Rapid Buc.) 1:10,3; 3. 
Codruța Șah (QS.S. Banatul Timi
șoara) 1:11,3; .4. Eva Naghi (QS.S. 
Harghita Tg. Mureș) 1:127; 5. M. Pa- 
raschivescu (Progresul Buc) 1:12,8;
6. Ingrid Ungur (Știința Buc.) 1:13^2;
7. Gabriela Talpan (C.S.S. Buc.)
1:16.1. 100 tn spate: 1. ANCA TROHA
NI 1:19,1; 2. Monica Dimescu (QS.S. 
Buc.) 1:22,5: 3. Efisabeta Totan
(QS.S. Buc.) 1:23,2; 4. Eugenia Bo
tezata (Progresai Buc.), 1:23,5: 5. Dana 
Totnov (Steaua) 1:25,4: 6. Eva Reti 
(QS.S. Cluj) 1:28,5; 7. Eva Naftali 
(QS.S. Harghita Tg. Mureș) 1:31.0. 
206 m bras: 1. ZOE REZNICENCQ 
(C.S-S. Buc.) 3:03.9; 2. Maria Klosz 
(QS.S. Harghita Tg. Mureș) 3:06,3;
3. Anca Mărdărescu (Steaua) 3:13,3;
4. Florentina Rambosec (QS.S. Buc.) 
3:14,6; 5. .Maria Pastor (C.S.S. Har
ghita Tg. Mureș) 3:17,2; 6. Natalia 
Ca va. iod (Oiin^ia Reșița) 3:18,6; 7. 
Smaranda Luptau (I.C. Arad) 3:19,0.

Cu excepția a două probe, toate cele
lalte desfășurate duminică au fost fi
nale. Prima. în ordinea desfășurării, 
a ios: 100 m fluture băieți și s a sol
ia: :u victoria reș.'ieanulu: H. Pischl. 
După prima lungime de bazin el a 
întors :n acela»-: timp cu Zoltan Sza- 
bados (Harghita Tg. Mureș); pe par- 
ea a doua a crase: ei a trecut la 
conducerea probei întrecind autoritar 
pe .Miki Zager (CI. sp. șc. Buc.) și 
pe Szabados, care a s’ăb't alura. H. 
PiscM a fost cronometrat în 1:10,4. 
A irmat apoi finala la 100 m bras 
î«e A fost o cursă viu disputată între 
cese trd protagoniste ale probei, Zoe 
Reznicenco, Maria Klosz și P.orentina 
Ramoosec. Finalmente victoria a reve
nit prunei înotătoare. Prima probă de 
după-amiază — și cea aia așteptată 
de ce' xeaenți ta ștrandul Tineretului 
— a fost finala ta 100 m Tiber băieți. 
Cornti Georgescu. Vasiie Horvath și 
Mircea Căprărescu au stat multă vre
me sub secrrjl egalității. după care 
primul s-a fespr’r» în dșt'gător. lă- 
sindu-și partenera de înotă sportivă 
să-ți dispuse Tocurile 2—3. Ordinea la 
sosire: C. Georgescu (1:60.0. după 
ce în serii realizase 59.4 sec.). V. 
Horvafh 1:02.0. M. Căpră-escu 1:02.4. 
Ceretahe finale aa -evec - lo> Anca 
Trohani (5:35.2 pe 400 m ber), Mi
hai Potoceanu (2:33.2 pe 200 m spa
te), Gh. Malarciuc (2:53.9 ne 200 m 
bras).

La sărituri de .4 piettormă. Nora 
Miess și Ion Ganea. elevii arhrenoru-

buri: 1. Voința Tg. Mureș 1600 p.d.
2. Voința Constanța 1587 p.d. 3. Uni
rea 1584 p.d. 4. Rapid 1570 p.d. 5. 
Voința Cluj 1552 p.d. 6. Voința Ora
dea 1497 p.d. După cinci tchimburi: 
1. Voința Tg. Mureș 2008 p.d. 2. Ra
pid 1995 p.d. 3. Voința Constanța . 
1989 p.d. 4. Unirea 1979 p.d. 5. Voin- ' 
ța Cluj 1979 p.d. 6. Voința Oradea 
1843 p.d. După șase schimburi : 1.
Voința Constanța 2418 p.d. 2. Voința 
Tg. Mureș 2409 p.d. 3. Unirea Bucu- • 
rești 2398 p.d. 4. Rapid București 
2398 p.d. 5. Voința CSuj 2365 p.d. 6. 1 
Voința Oradea 2234 p.d. A învins 
Voința Constanța pentru că a pre
zentat o echipă mai omogenă, dotată 
cu un plus de voință și o mai mare 
putere de luptă. învingătoarele au 
prezentat următoarea formație : 
Stana Emilian (399), Anastasia Ion 
(387), Viorica Petre (413), Ecaterina 
Antonovici (388), Iosefina Burlacii 
(402), Florica Biru (429). Antrenor : 
Boris Milcescu. -

Jucătoarea Ecaterina Damo I (Vo
ința Tg. Mureș) a reușit să doboare 
din 100 bile mixte 458 p.d., rezultat 
ce reprezintă un nou record republi
can al țării (v.r. 452 p.d. deținut de 
Ileana Antal). Performanța sportivei 
din Tg. Mureș depășește cu 17 p. re
cordul mondial stabilit de jucătoarea 
maghiară Ballago.

TR. JOANIȚESCU

lui Norbert Hatzag, au reeditat per
formanța de la trambulină apropiin- 
du-și victoria.

Iată rezultatele finalelor disputate 
duminică. MASCULIN: 100 m fluture:
1. H. PISCHL (Olimpia Reșița) 
1:10,4; 2. M. Zager (C.S.S. Buc.) 
1:13,0; 3. Z. Szabadoș (C.S.S. Har
ghita Tg. Mureș) 1:18,2; 4. V. Ein
horn (QS.S. Buc.) 1:19,5; 5. D. Boe- 
rescu (C.S.M. Sibiu) 1:22,3; 6. Fr. 
Kovacs (C.S.S. Banatul Timișoara)
1:26,0; 100 m liber: 1. C. GEOR
GESCU (Știința Bua) 1:00,0; 2. V.
Horvath (C.S.M. Cluj) 1:02,0; 3. M.
Căprărescu (Steaua) 1:02,4; 4. VI. 
Moraru (C.S.S. Bua) 1:04,0; 5. M.
Zager (C.S.S. Buc.) 1:04,4; 5. F. Na- 
gler (C.S.M. Sibiu) 1:06,0; 7. D. Ilin 
(Olxnp:a Reșița) 1:07,0: 200 m spate:
1. M. POTOCEANU (Olimpia Reșița)
2:33.2; 2. G. Moraru (C.S.M. Cluj)
2:38,0; 3. L. Berea (Dinamo Bua)
2:40,1; 4. Gh. Albert (C.S.S. Cluj)
2:42,3; 5. St. Varfalvi (C.S.S, Cluj)
2:43,8; 6. AL Bota (C.S.S. Buc.) 
2:44,9; 7. Z. Giurasa (Olimpia Reșița) 
3:03,0: 200 m tras: 1. G. MALÂR- 
CIUC (QS.S. Bua) 2:53,9; 2. A. 
Șopterian (C.S.S. Buc.) 2:57,8; 3. I. 
Silagti: (C.S.S. Cluj) 3:00,0; 4. R. 
Bănciiă (C.S.S. Banatul Timișoara) 
3:0Q, 1; 5. V. Costa (C.S.S. Banatul 
Tim.) 3:01.1; 6. D. Constantin (Șc. 
sp. UCFS Turda) 3:06,3; 7. Gh. Bohm 
(C.S.S. Banatul Tim.) 3:09,8; 4x200 
m liber: 1. OLIMPIA REȘIȚA 9:57,6;
2. QS.S. Banatul Tim. 10:00.6, 3. 
CI. sp. sc. Buc. 10:03,4. FEMININ: 
100 m tras: 1. Z. REZNICENCO 
(C.S.S. Buc.) 1:25.5: 2. M. Klosz 
(C.S.S. Harghita) 1:26,3; 3. FI. Ram
bosec (C.S.S. Buc.) 1:27,4: 4. N. 
Cavalioti (Ol. Reșița) 1:30,5: 5. M. 
Pa61or (C.S.S. Harghita) 1:31,5; 6. 
M. Dristoreanu (Dinamo) 1:31,8; 7. 
Sm. Lupuțiu (I. C. Arad) 1:32,4; 400 
m liber: 1. A. TROHANI 5:35,2: 2. M. 
Rotaru 5:39,5; 3. Eva Nagy 5:44,5; 4. 
M. Zarchevici 5:59,0; 5. D. Langer 
6:02,4; 6. M. Murrteanu 6:02,5; 4x100 
m liber: 1. CL. SP. ȘC. BUC. 5:11,6;
2. Olimpia Reșița 5:17,0; 3. Progre
sul Buc. 5:21,8.

SĂRITURI (platformă) băieți: 1. I. 
GANEA (GS.M. Sibiu) 128,33 p., ;
2. Gh. Ungureanu (Progresul Bua) i 
101,51 p., 3. G Drago: (C.S.M. Sibiu) ; 
89,93 p.; lete: 1. NORA MIESS ' 
(C.S.M. Sibiu) 70.80 p._ 2. M. Treis- 1 
laru (Progresul Buc.) 61.47 p., 3. M. 
Pop (Ci. sp. șa Buc.) 58.29 p.

G. NICOLAESCU I

(l rmore £n pag. 1)

Wladzmierz Kowalski la „semimijlo- 
cie" — care, atât timp cit au avut 
forța necesară au desfășurat o bogată 
gamă de procedee tehnica Loviturile 
puternice ale pugiliștilor noștri i-au 
lăcut însă să slăbească, văzind cu 
ochii, atit In apărare cit mai ales 
in atac

Și acum cîteva curinte desore fie
care meci în parte:

Primul meci a coincis șî cu cea mai 
spectaculoasă kHiinire a serii. In ca
drul categoriei „muscă". Constantin 
G’ucă a deschis reniiunea printr-o a- 
devărată „lovitură de teatru", atacînd 
hoiârit și precis din prima clipă și 
trimițindu-și adversarul ia podea, 
printr-o lovitură scurtă dar puternică 
ia plexul solar. Meciul s-a desfășurat, 
în continuare, sub semnul superiori
tății categorice a lui Ciucă care a lo
vit dar din toate pozițiile (în repriza 
a IlI-a adversarul său. Drozdzia-1, a 
fost din nou numărat), astfel că a- 
ntaițarea deciziei — victoria Ia puncte 
a Iul Ciucă — a constituit o simplă 
formalitate. Și învinsul a lost răsplă
tit cu aplauze, pentru curajul dovedit, 
pentru tenacitatea sa.

Un meci bun a fost și la categoria 
„cocoș", unde numai prima repriză a 
fost mai „liniștită". Apoi, prin depla
sări rapide și atacuri în serie, Crudu 
a știut să-l „găsească* pe Bogdan 
R'adzikowski și să-i deschidă garda în 
care se reftqjiase la un moment dat 
ca într-o ascunzătoare. învingător, 
firește, Crudu.

La „pană" polonezul Jan Kardas 
scapă la început ca prin urechile a- 
ctihii de cîteva croșee năprasnice ale 
lui Gheorghe Anghel. în repriza a 
doua însă, boxerul polonez a început 
să facă cunoștință cu podeaua, de 
tinde nu s-a mai ridicat în timpul 
regulamentar la cea de a treia că
dere, ui ultima repriză. Deci: învin
gător prin k.o. Gheorghe Anghel.

Ieri, pe traseul de la Arcul de 
Triumf din Capitală, zeci de mii de 
iubitori ai sportului cu motor au ți
nut să fie prezenți la minunatul 
spectacol oferit de temerarii moto- 
cicliști care s-au întrecut în cadrul 
concursului de viteză pe circuit or
ganizat de clubul Dinamo Bucu
rești.

In cadrul clasei 125 cmc au luat 
startul 12 concurenți. După primul 
tur în care a condus motociclistul 
maghiar Szabo Lazio, în frunte a 
trecut T. Popa. De la turul trei pînă 
la șase a condus Gh. Dragotă 
(Steaua), urmat de tînirul I. Pasat 
(Voința Buc.). Din turul 7 condu
cerea a luat-o Tr. Macarie care a 
ieșit învingător, urmat în ordine de 
Gh. Dragotă, I. Pasat, T. Popa și 
P. Enescu (Metalul).

La clasa 175 cmc. Tupta dintre 
M. Pop, Tr. Macarie și - St. Florian 
(Locomotiva Ploiești) a fost de o 
frumusețe rară. Au condus pe rînd 
Tr. Macarie și M. Pop, iar în final 
victoria i-a surîs lui M. Pop, care 
a fost urmat în ordine de Tr. Ma
carie, St. Florian, I. Penciu (Dina
mo) și M. Termentu (Poiana Cîm- 
pina). In cursa motocicletelor de 
250 cmc. am înregistrat victoria fără 
drept de apel a maestrului sportu
lui Gh. Voiculescu, care a luat cursa 
pe cont propriu, lăsînd ca problema 
locurilor 2 și 3 să lie rezolvată de 
duelul dintre St. Florian și FI. Cos- 
tache (Steaua), care s-au clasat în 
această ordine.

Duel pasionant între Gh. Ion (5) și Gh. Voiculescu (3) la clasa 350 cmc sport

BUCUREȘTI —LODZ 9-1
Florea Păirașcu la „semiușoară", 

ne-a oferit de ia început garanția vic
toriei. Și ultima repriză i-a aparținut 
net, ceea ce i-a adus o indiscutabilă 
victorie la puncte în fața iui Wieslaw 
Hering.

Cea mai echilibrată portidă — din 
păcate insă confuză ca desfășurare — 
a fost la categoria ușoară. Mihai Du
mitrescu, care a boxat parcă fără cu
raj, a acumulat totuși, mai ales în 
repriza a 11-a, un număr suficient de 
puncte ca să... reziste penalizării pri
mite în ultima repriză — un avertis
ment pe care îl merita cel puțin în 
egală măsură și advesarul său Zyk- 
mund Kiedich.

Ultimul meci „întreg" a fost la ca
tegoria semimijlocie unde Anton Con
stantin, robust, combativ, și-a asigu
rat victoria asupra lui Wladzmierz 
Kowalski, prin „controlul" total pe 
care l-a avut asupra cetei de a Hl-a 
repriza

IPENTRTLQN^^^J

GAVRIL PUȘCAȘ ÎNVINGĂTOR IN PROBA DE CĂLĂRIE
Pe binecunoscutul traseu de la 

G.A.S. Roșia s-a desfășurat ieri 
proba de călărie din cadrul campio
natului republican de pentatlon mo
dem. Parcursul avînd o lungime de 
3.000 m a cuprins 16 obstacole cu 
trei porți obligatorii, ceea ce a cerut 
concurenților o pregătire superioară, 
Evoluind peste așteptări și dove
dind o voință deosebită de' a obține 
un rezultat cit mai bun pentatlonis- 
tul Gavril Pușcaș de la Casa Ofițeri
lor din Brașov — concurind cu ca
lul Merzuh — a reușit să obțină pri
mul Joc cu timpul de 5:25,0 totalizând 
astfel 1.157,5 p. Pe locurile următoa
re s-au clasat: 2 Gheorghe Tomiuc 
(Steaua I) cu Nașu 5:36,8, 1.103,5 p.,

3. Gh. Panciu (Casa Ofițerilor Bra
șov) cu Panciu 5:35,5, 1.027 p., 4. V. 
Poruțiu (Știința II) cu Fiul meu 
6:06,0. 973 p., 5. I. Măriuță (Steaua) 
cu Merzuh 6:16,5, 923,5 p., 6. V. Ro
man (Știința I) cu Fiul meu 6:15,0. 
872,5 p. în urma acestor rezultate 
primele Jocuri în clasamentul pe 
echipe au fost ocupate de : Casa Ofi
țerilor Brașov (2.855 p.), Steaua I 
(2.558,5 p.), Știința II (2.515.5 p.). 
Știința I (1.646 p.), Steaua II (1.621,5 
p.), Dinamo Oradea II (1.276,5 p.).

Luni se vor desfășura — la sala 
Floreasca începînd de la ora 8 — în
trecerile de scrimă iar marți proba 
de tir care va avea loc — de la ora 
8,30 — la poligonul Tunari.

Trebuie să menționăm pe i'nerii 
C. Coman (Poiana Cîmpina) și St. 
Balogh (Dinamo) care au ocupa; 
locul 4 și respectiv 5. La clasa 35t 
cmc. sport, cursa a fost decisă de 
duelul dintre Gh. Ion și Gh. Voi
culescu, care au condus pe rin.: 
plutonul și au trecut linia de sosire 
în aefeastă ordine. O mențiune pen
tru AL Huhn (Steaua), care a făcut o 
cursă curajoasă și a ocupat locul 
3 și pentru. I-iviu Rășcanu (Voința 
București) locul 4.

In cursa rezervată motocicletelor 
speciale de curse de 350 cmc și 500 
cmc., dîrza întrecere dintre Gh. 
Voiculescu șl M. Dănescu la clasa 
500 cmc, s-a încheiat în favoarea 
primului, care a preluat conducerea 
plutonului de la colegul său de 
club M. Dănescu, după ce acesta a 
condus trei ture. La 350 cmc. vic
toria lui V. Szabo a fost și mai 
clară, el conducted autoritar de ia 
plecare pînă la linia de sosire. Cla
sament — 350 cmc.: 1. V. Szabo; 
2. Fl. Costache; 3. R. .Iurcă. 500 
cmc.: 1. Gh. Voiculescu; 2. M. Da- 
nescu; 3. E. Kerestes.

Tot în cadrul concursului de ier. 
au mai avut loc o demonstrație de 
motociclete cu ataș (victoria reve
nind cuplului M. Dănescu^- 
Udrescu) și o demonstrafT^Î 
turi (microautomobile de cursei care 
au fost din plin aplaudate de nu
merosul public spectator.

ION DUMITRESCU

In rest, la „mijlocie mică" Virgil 
Badea l-a învins în repriza a II-a 
pe Julian Niezgoda prin abandon dic
tat de arbitru, la „mijlocie" Paul 
Mentzel l-a scos pe Zbigniew Woz- 
nicki din luptă chiar in prima repriză 
prirrtr-un „un-doi“ la bărbie, la „se
migrea" ați aflat din primele rînduri 
ce s-a întîmplat, iar. la grea Michal 
Oszewski s-a... speriat în repriza a 
II-a de IJie Alexandru — care după o 
lungă perioadă de „studiu" pornise în 
momentul acela la atac — și a aban
donat.

In concluzie, reprezentativa de tine
ret a orașului București a fost net 
superioară echipei oaspe. Ținând însă 
seama de valoarea accentuai cres
cută a tinerilor noștri boxeri, federa 
ția de speciatitade trebuie să le ofere 
acestora prilejul de a-și verifica for
țele și cunoștințele în companii mult 
mai puternice.
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SERIA I, BUCUREȘTI

MHAIIII IÎRGOVISTE Șl UIIȘANĂ ORADEA
SERIA A III-A

METALUL — DINAMO OBOR
2—0 (0—0) ;

RAPID — STEAUA (TINERET)
2—1 (2—0)

CRIȘANA ORADEA — U. T. ARAD
3—1 (1—0)

C.5.O. TIMIȘOARA — VAGONUL 
ARAD 3—1 (3—1)

Din nou Metalul a învins pe Di
namo Obor. Ca ți altă dată, în urma 
unui joc mai bun, a unei concepții 
mai clare, dar și datorită ineficacității 
liniei de atac dinamoviste. Și în pri
ma repriză dar mai eu seamă în a 
doua, cvintetul ofensiv de la Dinamo 
Obor n-a reușit să expedieze balonul 
aproape niciodată în spațiul porții 
formației Metalul. Golurile „cad" spre 
sfîrșiitul meciului: în min. 80 Buzatu 
și în min. 87 Nicolae Antou înscriu 
cele două puncte datorită cărora Me
talul a ocupat locuț 2 în prima serie 
a „Cupei Loto-Pronosport".

A urmat partida care decidea pri
mul loc în clasament: Rapid — Stea
ua (tineret). Meciul a început vijelios 
și nici n-au apucat sp.ectatorii să se 
așeze bine pe scaune, că tabela de 
marcaj indica 1—0 în favoarea, fero
viarilor. înscrisese Codreanu (în min. 
2). Rapid joacă în continuare la fel 
de frumos, construind ataciri după 
ataoiC?TȘMăsfad nici o clipă de ră
gaz apărătorilor de la Steaua. La o 
astfel de acțiune mingea ajunge. la 
Georgescu. El „prelungește" la Ion 
lonescu, care; cu capul, marchează at 
doilea gol al Rapidului. Pauza îi „li
niștește" pe feroviari, în timp ce pe 
tinerii jucători de la Steaua îi îndîr- 
jește. In următoarele 45 de mânute a- 
c^tia joacă tot mai bine și reduc di
ferența în min. 54 datorită Iui Dungu, 
care impinge in plasă o minge expe
diată de Varga (S.). Cu toate efor
turile militarilor, scorul nu mai poate 
fi modificat și „Cupa Loto-Prono- 
sport" e înmînată echipei Rapid.

MIRCEA TUDORAN

ORADEA 12 (prin telefon). — Cu 
țoală căldura toridă, cele două echipe 
au furnizat un meci de bună calitate 
tehnică. Crișana a prestat un joc 
simplu, cu multe acțiuni purtate pe 
aripi. In mm. 44, primind o pasă de 
la Vlad II, Harșani ștrtează prin sur
prindere și.„ 1—0. Scorul este majorat 
în min. 53 de Vlad II. După ce 
Sasu (min. 68) reduce diferența la 
2—1, în min. 85 Toth II (C.) stabi
lește scorul final (3—1). (I. GHIȘA 
și M. ROX1N, coresp ).

TIMIȘOARA 12 (prin telefon). — 
Partidă cu multe faze de gol create 
în special de C.S.O. Sportivii de la 
Vagonul s-au comportat mai bine nu
mai în repriza o doua. Au înscris : 
Chitic (min. 10) pentru Vagonul, Sur- 
dan (min. 23). Gîrleanu min. 28) și 
Fodor (min. 35) pentru C.S.O. (L. 
SAMUEL, coresp.).SAMUEL,

IAȘI 12 (prin telefon). — Tribunele 
stadionului din dealul Copoului au 
fost din nou pline. Miile de spectatori 
au aplaudat frumoasa și meritata vic
torie a fotbaliștilor ieșeni. In prima 
repriză — după cum arată și scorul 
alb — jocul a fost fără istoric, el des- 
fășurîndu-se mai mult la mijlocul te
renului, numărul șuturilor trase pe 
poartă fiind foarte mic.

La reluare, partida devine mai dina
mică, dar aceasta numai după ce 
C.S.M.S. deschide scorul prin Voica 
(min. 66). Acțiunile atacanțiloc ieșeni 
sînt mai numeroase și mai periculoase. 
Contraatacurile oaspeților sînt destul 
de periculoase. Pe neașteptate însă, 
o acțiune ofensivă a oaspeților se în
cheie cu un contraatac... al C.S.M.S.,

încheiat cu al doilea gol al meciului 
(min. 75) înscris (nu se știe de cine) 
la o învălmășeală. Cel de al treilea 
gol al echipei gazdă este realizat în 
min. 87 de Pop. în timp ce unicul 
punct al oaspeților este înscris din 
penalti de către Zerbe cu un minut 
înainte de sfîrșitul meciului.

A arbitrat bine M. Grădinara (lași). 
C.S.AVS.: Faur—Scarlat, Moțoc,

Dr a gomi resc u—Popescu, Alexandrescu 
—Teodosiu, Pop, Voica, Brmdtișr'scu, 
Leahevici.

SELECȚIONATA LEIPZIG: Wei- 
gang—Walter, Faber, Pleuffer—Dros
sier, Geisler—Gase, Liesewicz, Behla, 
Zerbe, Engelhardt.

PETRE CODREA-coresp. reg.1. Crișana
2. V.T.A.
3. C.S.O. Timișoara
4. Vagonul

Clasament

ULTIMEI EDIȚII
și consecința individualismului re
al jucătorilor ei, ce s-a dovedit ne-

TREI DIN CONCLUZIILE
VĂZUT DE UN ANTRENQR R~OM ÎN

Lude este muigța . Privirile jucătorilor din fot o grafie o urmăresc cu atenție. 
Balonul șutat de Georgescu (Rapid) va ocoli insă poarta formației Steaua.

(lasă din meciul Rapid — Steaua tineret 2__1}

1. Rapid
2. .Metalul
3. Steaua
4. Dinamo

Clasament
3
3
3
3

(tineret)
Obor

3
2
1

0 
o 
o 

o o

0
1
2
3

8:3
5:3
3:4

6
4
2 

1:7 O JOCURI AMICALE
SERIA A ll-A

CARPAȚI — METALUL TlR-

STEAUA — MĂGURĂ CODLEI
6-1 (2-1)

SINAIA 
GOVIȘTE 1—2 (0—0)

SINAIA 12 (prin telefon). — 
ia, care a căzut tot timpul jocului, 
a influențat desfășurarea partidei. 
Oaspeții au jucat totuși mai clar și 
au rei^Zf'să transforme două din pu
ținele ocazii de gol pe care le-au a- 
vut. Carpați a ratat situații clare prin 
Marin și Dumitriu. Punctele au fost 
marcate de Bălăceanu (min. 50 și 75) 
pentru Metalul și Dumitriu (min. 86) 
pentru Carpați. In urma acestei victo
rii, Metalul Tirgoviște a câștigat se
ria a Il-a. (V. ZBARCEA și M. BOTA, 
coresp.).

Prahova Ploiești — Poiana Cimpina 
3—1 (1—0).

Ploa-

MĂGURĂ CODLEI 12 (prin tele
fon). Sîmbătă după amiază Steaua 
a susținut un joc de verificare cu 
Măgura Codlea. Formația bucu- 
reșteană s-a mișcat destui de bine. 
Foarte buni Mateianu, Tătaru, 
Voința. Au^ înscris — fa ordine — 

(pentru Mă- 
Cacoveanu,

Mateianu, Sandu Lupu 
ffura), Voinea, Tătaru, 
Crăciun, Tomeș.

S- FL. PETREANU

teianu 3, 
și Staicu 
Minerul.

Ivănescu 1 pentru Steaua 
(autogol), Dobrin, pentru

V. POPESCU — coresp.

MINERUL LUPENI — INDUSTRIA
SIRMEI C1MPIA TURZIl 3—1 (1—0)

Clasament
■Metalul 3
Prahova 3

3. Carpați 3
1. Poiana 3

1. O 
O
0
0

8:5 
8:4 
4:5
3:9

6
4
2
O

coresp.

STEAUA BUCUREȘTI — MINERUL 
CIMPULUNG MUSCEL 8—2 (2—0)

«MPULUNG MUSCEL 12 (prin 
telefon). Jocul s-a disputat la Cîm- 
pulung Muscel, în cadrul Zilei mi
nerului. Cei mai buni de pe teren 
au fost: Tătaru, (Mateianu, Creini- 
oeanu (Steaua) și Dobrin, Eibardi 
(Minerul). Au înscris Tătaru 4, Ma-

LUPENI 12 (prin telefon). Des
fășurată în cadrul. Zilei minerului 
paTtida a avut un început aparte: 
cele două echipe aliniate la mijlo
cul terenului au salutat publicul 
cu cunoscuta urare minerească 
NOROC BUN I Jocul a avut o des
fășurare pasionantă din care n-au 
lipsit fazele dinamice și.. golurile. 
Staudt și Ion C. Ion au înscris în 
min. “ ‘- — - - 
de-al 
scris,

60 (primul) și 20 și 75 (cel 
doilea). Pentru oaspeți a în- 
în minutul 85, Constantin.

1. CfORTEA — coresp.

ARIEȘUL TURDA — AS. CUGIR
7—0 (2—0)

In Turneul balcanic intcrcluburi
ȘTIINȚA TLMIȘOARA — C.S.M.

REȘIȚA 6—3 (0—0)

- Intîlnirea internațională disputată a- 
icară pe Stadionul Republicii, în cadrul 
Turneului balcanic, între Dinamo Bucu- 
eștâ și Levski Sofia, s-a încheiat cu 
ictoria oaspeților la scorni de 4—2 
1—2). Rezultatul final constituie o sur
priză, deoarece Dinamo — juclnd pe te
en propriu — era considerat ca favorit 
;1 întîlniriî. Dar dinamoviștu au decep- 
ionat prin jocul lor, mai ales în re
priza a doua. Ei au luptat și alergat 
nult pe teren, dar fără folos. Au greșit 
a mod elementar foarte multe pase, 
tai cu seamă cele decisive, au acționat 
tătic, confuz în atac și au tras puțin 
i imprecis la poartă. Oaspeții au făcut 
onstant un joc bun, omogen, în miș- 
are, cu multe demarcări și în adîncime. 
Ie altfel, comportarea liniilor de atac, 
h ultimă instanță, a decis soarta acestui 
pe.

In prima repriză, Dinamo a avut mai 
suit inițiativa, a atacat cu mai multă 
bnvîngere și a luat conducerea în min. 
p prin golul marcat de Ene, cu capul. 
|iiianKPviștii au continuat să stea mai 

terenul oaspeților, dar fără să 
în fazele de poartă, unde au 

cu regularitate m'mgea. In 
atacul oaspeților s-a dovedit

uit în 
isiste 
h’rd ut 
Ihimb,

mai liot&rît și a egalat în min. 40 prin 
Sokolov, prititr-un șut de la distant*. 
Cu un minut înainte de sfîrșitnl repri
zei, Eftimie — reluînd o pasă de La 
Varga — a mărit scorul la 2—1. După 
pauză, in 13 minute Levski a răsturnat 
rezultatul prin acțiuni care au derutat 
apărarea dinamovistă: Vuțov în min. 51, 
Sokolov în min. 52 și Kostov în min. 
58 au înscris trei goluri care an fixat 
rezultatul final. în următoarele 32 de 
minute am asistat la un joc bine organi
zat al lui Levski (care a tras și mult 
de timp) și la tentativele zadarnice ale 
dinamoviștilor de a schimba rezultatul. 
Atacul lor a acționat din. ce în ce mai 
dezordonat, mai nervos.

A arbitrat S. Kothcrja (Tirana). La 
tușă: M. Popa și C. Nijescu.

DINAMO : U(u — Popa, NUNWEIL- 
LER III, Ivan — Alexandru, Ștefan 
(min. 63 Nunweiller IV) — PIRCĂ- 
LAB, Varga, Ene, Unguroiu (min. 63 
Țîrcovnicu), Eftimie.

LEVSKI : Mihailov — Manolov, FI- 
LIPOV, Vuțov — ARSOV, IL1EV — 
Ahadgiev, SOKOLOV, IORDANOV, Gai- 
darov, Kostov.

P. GAȚU

TIMIȘOARA 12 (prin telefon). 
Partida a avut loc sîmbătă după 
amiază pe stadionul 23 August din 
localitate. .Au înscris Lereter 2, Popa 
2, Bîtlan 2, pentru Știința, Scînteie, 
Comisar și Sfîrlogea pentru C.SjM.

1
P. VESELIN, ȘT. MORTUN —

12 (prin telefon).

Campionatul mondial 1962 se poate 
spune c* a dat o lovitură de grație di- 
letantismului în pregătiri, primatului in
dividualismului asupra jocului colectiv 
și, in bună măsură, alunecării accen
tuate spre jocul super-defensiv. M-am 
oprit asupra acestor trei concluzii ale 
campionatului mondial, pentru că după 
părerea mea ele sînt cele mai impor
tante.

Se știe 
ocupate, 
slovacia, w _______ , _
ceste echipe au obținut rezultatele cele 
mai bune s-a datorat în primul rind fap
tului că de au fost cele mai temeinic 
lucrate (fizic, tehnic, tactic si roorai-vo- 
litiv). Ele au dovedit că viitorul — ca 
și prezentul — este al reprezentativelor 
ce se prezintă pregătite și sudate ca e- 
chipe de club, practicînd un fotbal co
lectiv constructiv, in care toți jucătorii 
— inclusiv cei ce au atins o mare mă
iestrie individuală — se subordonează 
planului de joc, devenit astfel piatră de 
temelie. Superioritatea acestor echipe au 
încercat să o pună în discuție reprezen
tative aparținînd unui fotbal de mare 
tradiție sau de mare suprafață cîndva. 
Mă gîndesc, de pildă, la echipele Angliei, 
Italiei, Spaniei, Urugua.vului, Argentinei. 
R. F. Germane etc. Toate, însă, au eșuat 
mai mult sau mai puțin penibil pentru 
că le-a lipsit ceva de bază din ceea ce 
a constituit „cheia succesului- ee4or-

1 Uiți.

O SCURTA TRECERE ÎN REVISTA

Anglia și Spania, ca să încep cu a- 
ceste două formații, au venit «u jucă
tori de un înalt nivel tehnic și tactic, 
bine pregătiți și din punct de vedere 
fizic. Ointre aceste două formații An- 

i glia avea și înclinația puternica spre jo
cul colectiv, in timp ce Spania punea 

| accent pe un individualism ridicat la 
rang de lege. Jocul colectiv i-a dus pe 
englezi un pas mai departe în compea- 

. ție, piuă în sferturi de finală, în timp 
ce spaniolii au fost eliminați din faza 
pe grupe. La baza eșecului lor a stal 
conflictul accentuat dintre federația de 

I specialitate și cluburi. Acestea din urmă 
se socotesc stăpinele absolute ale ju
cătorilor și na vor să-i pună la dispo- 

! ziția echipei naționale decît pentru scurt 
| timp, ca să nu-și dăuneze intereselor lor 
, comerciale. Despre Spania chiar antreno

rul care a însoțit lotul in Chile a spus: 
„Echipa noastră a fost cea mai puțin 
pregătită, avînd la dispoziție o perioa
dă de numai 15 zile înainte de începe
rea campionatului, în timp ce altele au 
avut pentru aceeași treabă patru ani”. 
Aluzia era îndreptată spre formația chi
liana care a beneficiat intr-adevăr de 
un asemenea program de lucru, dar 
care s-a dovedit la înălțimea acestei 
pregătiri. Eșecul formației spaniole a

că primele patru locuri au fost 
în ordine, de Brazilia, Ceho- 
Chile și Iugoslavia. Dacă a-
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ARATA UN BULETIN CU 12 
REZULTATE EXACTE:

II. 
III.

IV.

V.

VI.

VIL

Steaua (tin.) — Rapid (Cupa
L. P.) 2

Crișana — UTA (Cupa L. P) 1 
Metalul Buc. — Dinamo Obor

(Cupa
Prahova

(Cupa
Carpați

(Cupa
CSO Timișoara —

Arad (Cupa L. P.)
Ferencvaros — T”

(Câmp. R.P.U.) “

L. P.) 1
Poiana Cimpina 
') 1L. P.)

Sinaia — Metalul Tg.
L. P.) 2

Vagonul
1

Ujpiesti Dozsa

Gyor

MTK — Komlo (Câmp.
Salgotarjan — Vasas

R.P.U.) 
Pecs —

R.P.U.)
XI. Tatabanya

R.P.U.)
XII. Dinamo Buc. — Levski

(turneu balcanic)

R.P.U) 
(Camp.

1 
(Camp.

X 
(Camp.

2
Solia

2

dispu-Meciurile VII și VIII s-au 
tat în nocturnă, astfel că rezultatele 
lor nu au putut fi cunoscute la în
chiderea ediției.

Variante depuse: aproximativ
116.000.

fost 
roce m vi, ce s-a uyvean ne
putincios în fața eforturilor conjugate 
și reciproc sprijinite ale jucătorilor din 
formațiile în fața cărora au capotat 
(Cehoslovacia și Brazilia). Despre echi
pa Angliei aș vrea să adaug că un sta
giu mai îndelungat de pregătire comună 
ar fi putut face din ea un competitor 
redutabil. Și ar putea deveni ia ar.ui 
1966. cirul campionatul mondial se or
ganizează in Anglia, dacă bineînțeles 
pină atunci va ti rezolvat conîlictul clu- 
bari-federație.

Italia, țara cu cele mai masive im
porturi de jucători renumiți din străi
nătate, a venit în Chile nu numai ea 
reputația a două ediții aie campionatu
lui mondial câștigate (în anii 1934 și 
193&), ci și cu intenția fermă să obțină 
și al treilea succes. Italienii au folosit 
și el jucători născu ți în alte țări, cum 
sînt argentinienii Sivorl și Maschio și 
brazilienii Altafini și Sormani. „Expe
diția" italiană însă, s-a terminat si ea 
cu un mare „bluf”, pentru că nici ita
lienii n-au putut închega o echipă ade
vărată — cu potențial corespunzător — 
din niște supra-vedete ambițioase să-si 
etaleze în primul rind calitățile și va
loarea lor. A fost un nou eșec al indi
vidualismului, spre amărăciunea promo
torilor lui, care contau mult pe această 
echipă a Italiei. Fostul international 
Boniperti, care a asistat ia campionatul 
mondial din Chile in calitate de „om 
de afaceri” (venit să cumpere oeva ju
cători pentru clubul Juventus) a decla
rat : „Păcat că echipa Italiei a fost e- 
liminată dm competiție. „Squadra 1962” 
era cea mai buna pe care noi am ali
niat-o in ultimii zece ani". Adaug : cea 
mai bună sub raportul individualități
lor, și căreia — in plus — antrenorii 
>-au impus — de teama eșecului — o 
manieră de joc contrară posibilităților 
jucătorilor italieni, foarte bine dotați din 
punct de vedere tehnic și fizic și cu un 
temperament potrivit pentru joc ofen
siv. Ei au fost obligati insă, la o tac
tică ultra-defensivă. Eșecul Italiei s-a 
datorat și acestei tactici retrograde, care 
a convins pe cei mai multi dintre spe
cialiști să afirme că ea este caneerul 
fotbalului italian.

Uruguay și Argentina, considerate re
prezentante de frunte ale fotbalului sud- 
amerlcan, au arătat că pentru ele fot
balul s-a oprit la anul 1930, rind ambele 
au avut mare strălucire, cucerind pri
mele două locuri la prima ediție a cam
pionatului mondial. In Chile au mizat 
pe tehnica individuală de artificii si pe 
realizările individuale (așa cum făcuseră 
in 1930). Ceea ce pentru anul 1962, in 
condițiile progresului tactic înregistrat 
m fotbal, s-a dovedit a fi cu totul insu
ficient. Argentinienii au vrut să gă
sească șl ei forță si refugiu intr-o tac
tică supra-defensivă. I-am văzut în me
ciul cu Bulgaria, pe care l-au eistigat 
nemeritat, cu scorul de 1-0, făcmd fi
gură penibilă după primele 10 minute 
de joc (golul a fost înscris In minutul 
4). Ei au retras 10 oameni in apărare 
și așa au jucat pină la sfîrșit. La fel 
au jucat și Elveția, R.F. Germană etc. 
Dacă toate aceste echipe au dat... fali
ment, acest fapt se datorește maladi
ilor care rod fotbalul din țările Europei 
occidentale : profesionismul, individua
lismul Și refugiul in apărări întărite a- 
buziv, în disprețul calităților și tempe
ramentului jucătorilor. Aceasta a făcut 
ca o revistă franceză de specialitate 
„Miroir Sprint* să scrie : „Falimentul 
reprezentanților Europei de Vest in 
campionatul mondial a fost, in esența, 
un faliment moral. E o învățătură im
portantă care o pot trage din această 
cei care s-au consacrat redresării spor
tului în această parte a lumii: imora
litatea nu răsplătește 1*

învățămintele campionatului mondial 
din Chile nu s-au limitat însă la ceea 
ce a apărut sau s-a manifestat nega
tiv la unele dintre echipele participante. 
Ele au fost completate — și acest fapt 
este cel puțin la fel de important — 
de echipele care au urmărit JOCUL, 
FOTBALUL CONSTRUCTIV șl care au 
făcut ca de la campionatul din Chile 
să nu pleci dominat de decepție. E vor
ba de echipele din Brazilia, Ceho
slovacia, Chile și Iugoslavia. >

CONSTANTIN TEASCĂ



Echipele de atletism ale R. P. Romîne au întrecut categoric
reprezentativele R. P. Bulgaria

a binare din pag- I)

1 500 m : Z. Va
st. Mihaly (R)
(B) 3:50,7; D

G. Lacev (B) 49.8 ; 
moș (R) 3:47.2;
3:48.4; D Stoianov .
Li v nov (B) 3:55.0; HC. G. Bogdanov 
(B) 3:56.1: 10 000 m: C. Grecescu 
!(R) 30:04.8: Ov. Lupu (R) 30:46.0: 
V. Borisov (B) 31:23,4; I. Trifonov 
(B) 32:54,2: 110 mg: P. Bojinov (B) 
15,01 V. Georgescu (R) 15.0; G. 
Prokopov (B) 15.3; L. Preda (R)
15.4; HC G Nikolov (B) 15.1;
prăjină: H. Hristov (B) 4,30: P. 
Astafei (R) 4.30: A. Savin (R) 4.30: 
G. Ghergov (B) 3.80; HC. D G r ea- 
nu (R) 4.20: triplu: S. Ioan (R) 
15,76; S. Ciochină (R) 15.69: D Pa- 
tarinski (B) 15.59: L. Gurgușinov (B) 
1538: HC O. V-scopoIeanu (R) 15.43: 
N Mărășescu (R) 15.04: greutate:
N Ivanov (R) 1627: B. Kaleev (B) 

V Ivanov (B) 16.00; A 
(R) 15.92: HC. C. Crețu (R) 
suliță: AL Bizim (R) 78.80 

8.30— D—71.52—D);

1:56,6; 5.000 m: A. Barabaș
14:24,2; Fl. Vasite (R) 14:58,6; D. 
cikov (B) 15:02,2; (J. Barcev 
15:08,0; 400 mg: V. Jurcă (R) 52,3; D. 
Dimitrov (B) 52.7 — nou record; I. 
Mesaroș (R) •
54.8; HG V. Georgescu _(R) 
3.000 m obst.: " .
nou record; 1. Dăndărău (R) 9:03,8; I. 
Peev (B) 9:13.6: N. Todorov (B) 9:14,8; 
HG T. Strzeibiscki (R) 9:29,2; lungi
me: M. Calnicov (R) 7,49; N. Po- 
povschi (R) 7,48; I. Ivanov (B) 7,43; 
T Dașcov (B) 7,19; HC A. Samungi 
(R) 7,14; înălțime: E. Ducu (R) 2,07 
— nou record: Q.Porumb (R) l,95j 
G. Kumanov (B) 
(B) 1.95: HC. Gr.
Spiridon (R) 1,90;
(B) 5323; V. liiev 
nolescu (R) 49.15;
49,05; HC. G. Damianov (B) 50,77; L. 
Kottiar (R) 46,56; 4x400 m: R. P. Ro- 
mină (Nițu, Todea, Zahaichievici, Fe- 
rentz) 3:18,2; R. P. Bulgaria (Taba
kov. Spasov. Lacev, Dimitrov) 3:18,7;

(R) 
Vu-
(B)

52.9; V. Tabakov (B)
~ 54 9'

Z. Vamoș (R) 8:412 —

1,95; E. Iordanov 
Marinescu și Al. 
disc: T. Artarski 

(B) 51,22î V. Ma- 
V. Sălăgean (R)

10 km marș: I. Popa (R) 47:36,8; S. 
Stoikov (B) 48:57,8; I. Baboie (R) 
49:06,8; P. Peizanov (B) 51:15,8; FE
MEI: 200 m: I. Petrescu (R) 25,7; S. 
Ilieva (B) 26,0; A. Djubrilova (B) 
26,3; G. Luță (R) 26,4; 800 m: FI. 
Grecescu (R) 2:12,5; El. Teodorof (R) 
2:13,3; K. Danailova (B) 2:14,5; V. 
Beneva (B) 2:22,0; HC. L. Frunză (R) 
2:15,4; 80 mg: R. Madjarska (B) 11,8; 
M. Budan (R) 11,8; V. Karapeeva (B) 
12,0j A. Sîrbu (R) 12,0; HC. Draga- 
nova (B) 11,9; greutate: A. Sălăgean 
(R) 15,44; I. Hristova (B) 15,42; M. 
Gorbova (B) 15,07; A Gurău (R)
14,15; suliță: M. Diaconescu (R) 55,66; 
M. Baltakova (B) 49,22; I. Ivanova 
(B) 45,80;
4x100 m: R. P. Bulgaria (lorgova, 
Djubrilova,
47,7; R. P. Romînă (Budan, Palade, 
Petrescu. Luță) 47,9.

CLASAMENTELE FINALE: băr
bați : R.P. Romînă—R.P. Bulgaria 
129—94 p; femei : 64—53 p; general 
193—157 p.

G. Niculescu (R) 38,61!

Kolarova, Varbanova)

Concursul international de călărie (lc la lugoj

Juniorii romini au eîștigat
4 din cele 5 probe

telefon de la 
de trei zile

trimi-
peste

tu Dona, 0 puncte 1:08.9:LUGOJ 12 (prin 
sul nostru). Timp 
12.000 de spectatori au urmărit cu viu 
interes pasionantele întreceri din ca
drul concursului internațional de că
lărie care a reunit la startul probelor 
pe cei mai buni juniori din R. P. Ro- 
mină și R.P.F. Iugoslavia precum și 
pe cei mai valoroși seniori. Cași înedi- 
țiile precedente. Juniorii romînî au do
minat net întrecerile cucerind victoria 
în patru din cele cinci probe 'interna
ționale. Iată rezultatele: proba de des
chidere: 1. Anghel Donescu, eu Stejar, 
0 puncte, timp 56,9; 2. Eugeri Dobro- puncte, timp 33,4; 2. R.P. Romînă 110 
geanu, cu Fraga, 0 puncte, timp 1:03,4; puncte, timp 33,5; 3. R.P.F. Iugosla
vi. Miiler Harold, cu Rival, 0 ipuncte via 8 puncte.
1:05,5; 4. Mariko Vladan (R.P.F.I.), OCTAVIAN G1NGU

Bella
proba releu : 1—2 Anghel Donescu, cu 
Stejar și Leneș, 34 și, respectiv. 33 
puncte; 3. Emilia Podariu, cu Ropot, 
33 p.; proba pe doi cai: 1. J. Miroslav 
(R.P.F.I.) 0 puncte, timp 2:04,0; 2. 
Mariko V. 4 puncte, timp 1:45,0; 3. 
Cornel Stefi (R.P.R.) 4 puncte 1:55.2; 
proba pe echipe de doi călăreți: 1. An
ghel Donescu — H. Miiler i:47,6; 2. 
C. Stefi — E. Dobrogeanu 2:09,9; 3. 
V. Mariko —■ J. Miroslav 2:07,4; pro
ba pe echipe (după barai pentru pri
mele două loc uri): 1. R.P. Romînă 0

Tinerii noștri
învingători in

baschetbaliști
R. D. Germană

16.15;
Raica 
15.87;
(75,87—71.45—
Gh Popescu (R) 78.76 ( 72,45—74.75—
78.76—76.19—67.31—70.05) : M. Dicev 
(B) 67.63: S. Pavlov fB) 66.44; HC. 
I. Cristea (R) 69.24; W. Sokol (R) 
66 53-nou record de juniori; ciocan: 
V. Krumov (B) 61.12; C. Drăgulescu 
(R) 60.97 (57.22—60.97—60.40—56.76— 
D—56 30); V. Ivanov (B) 59.15: N. 
Rășcănescu (R) 5820 ; 4x100 m:
Bulgaria (Gi cev. Vălov. Stalev, Bici
varov) 41.l-nou record: Romînia (Tu- 
dorașcu. Si ama eseu. Jurcă. Nedelea) 
41.4; FEMEI: 100 tn: I.
(R) 12.3; V. Kolarova (B) 12.3 
Djubrikw3 (B) 12.5; G. Luță 
12.6; HG G Palade (R) 1
400 m: Fl Stancu (R) 56.6; T. Isaie- 
va (B) 57,1 ț G. Dumitrescu (R) 
58.6; V. Beneva (B) 56,3; lungime: 
D. lorgova (B) 6.13; V. Belmega 

a record (5.88-5,98-5,94- 
3); O. Borangic (R)

P. Țolîkofer (B) 5,44; inălți- 
I. Balaș (R) 1,83; S. Dăscă- 
(R) 1.60; S. Dimitreva (B) 
Z. Kristeva (B) 1,55; disc: L.

Petrescu 
I; A.

(R)
12.8:

(R) 6.05-no« 
5,84—6.05-5,95 
5.82;
me : 
lescu 
1.60; 
Manoliu (R) 51.41 : V. Mihailova (B) 
50,37; V. Veleva (B) 48.06; OL Ca
taramă (R) 47.99.

Punctaj după 
R. P. Romînă— 
56 p; femei: 
93—79 p.

întrecerile de 
minate în mod 
patru dintre atleții noștri: Zoltan Va
moș, care a debutat eu acest prilej în 
cursa de 3.000 m obstacole, a eîștigat 
confortabil, cu un rezultat (8:412) 
care întrece cu 7,4 sec. recordul țării. 
Eugen Ducu a realizat și el un nou 
record sărind 2,07 m la înălțime, Ma
ria Diaconescu și-a confirmat valoarea 
mondială, aruneînd sulița la 55,66 m 
și. în sfîrșit, Valeriu Jurcă în dispozi
ție excelentă — învingător în probele 
de 400 mg și 200 m. Și în ziua a doua 
a concursului atleții noștri au obținut 
o serie de rezultate de valoare și nu
meroase recorduri personale.

lată acum rezultatele de duminică:
BAR BAȚI : 200 m: V. Jurcă (R) 

81,6; M. Bicivarov (B) 22,0; V. Vălov 
(B) 22,3; A. Stamatescu (R) 22.6: HC. 
I. Giucev (B) 22,5; 800 m: St. Mihaly 
(R) 1:50.7; St. Beregszaszi (R) 1:51,0; 
T. Spasov (B) 1:51,5; D. Stoianov (B)

prima
R. P.

32—23

zi: bărbați:
Bulgaria 61— 
p ; general:

duminică au fost do- 
special de evoluția a

Alexandru Bizim s« concentrează. Peste citeva clipe sulița lansată de el avea 
sd se oprească aproape de 79 metri.

Foto: P. Romoșan

HALLE 12 (prin telefon). Echipa 
de baschet tineret a R. P. Romîne a 
evoluat în ultimele zile în cadrul unui 
turneu internațional desfășurat în loca
litate. Comportindu-se foarte bine ju
cătorii noștri au ocupat primul’loc-în 
clasament, obținînd numai victorii.1 
Ei au întrecut cu 66—52 echipa Spar-

tak Halle, cu 76—52 selecționata mi
litară a U.R.S.S. și cu 48—39 for
mația Dukla Praga. In meci demons
trativ ei s-au întîlnit din nou cu e- 
chipa militară a U.R.S.S. pe care aa 
învins-o cu 67—56.

Zilele acestea echipa noastră ^par
ticipa la un nou turneu la

Piotr Bolotnikov: nou record mondial la 10.000 m!
Prima zi a campionatelor unionale 

de atletism care au loc la Moscova 
pe stadionul „V. I. Lenin" a fost 
marcată de o excepțională perfor
manță realizată de campionul olim
pic Piotr Bolotnikov care a stabilit 
un nou record al lumii în proba de 
10.000 m plat In formă remarca
bilă, Bolotnikov a parcurs distanța 
în 28’18“2/10 întrecînd cu aproape 
1’ pe cel de-al doilea clasat Iuri 
Nikitin. Recordul mondial anterior 
era de 28T8“8/10 și aparținea tot 
lui Bolotnikov care-1 stabilise la 15 
septembrie 1960 la Kiev. _

A doua mare performanță a primei 
zile aparține lui Valeri Brumei. R_e- 
cordmenul mondial la săritura în

înălțime a eîștigat titlul de campion 
unional cu un rezultat de 2,22 rn. 
Este pentru a doua oară în acest 

» . r.------1 |rece aceastăsezon cînd Brumei trece 
înălțime.

Alte rezultate înregistrate: 
lin: 3.000 m obstacole

mascu- 
Konov 

8’36“2/10; triplu salt Goriaev 16,61 
m; greutate Lipsnis 18,12 m; mara
ton Baikov 2hl9’17“8/10; feminin: 
suliță Ozolina 55,35 m; lungime 
Scelkanova 6,37 m.

întrecerile internaționale 
de tenis de la Kitzbuehel

Campionatele republicane de tir
Sîmbătă după-amiază, odată cu dis

putarea probei de 60 de focuri culcat, 
trăgătorii juniori și-au încheiat între
cerile pentru titlurile de campioni re
publicani. Juniorii noștri au obținut la 
majoritatea probelor rezultate bune, do- 
borînd 4 recorduri republicane și ega- 
lînd unul.

Proba de 60 de focuri, poziția culcat, 
s-a încheiat cu o surpriză, cu victori» 
tînăruluî matrițer de la Uzina de trac
toare din Brașov, Marius Labeș

Iată rezultatele ultimelor două prob»: 
Armă liberă calibru redus 3x30 focuri 
poziția culcat fete: 1. Irina Marșic
(C.S.M.S. Iași) 292 p.; 2. Crina Dia- 
conescu (Progreșul Bac.) 288 p.; 3. 
Tudora Matei (Cetatea Giurgiu) 28T p. 
Echipe: 1. G.S.M.S. Iași 862 p. ț 2. 
Dinamo Buc. 848 p.; 3. Olimpia Brașov 
846 p. Poziția genunchi: 1. Margareta 
Filip 279 p. ; 2. Ruxandra Popescu 273 
p. ; 3. Eugenia Ghiban (G.S.M.S. Iași) 
269 p. Echipe: 1. Dinamo Bac. 794 
p. ; 2. Olimpia Brașov 786 p.; 3. Me
talul Buc. 786 p. Poziția în picioare : 
1. Margareta Filip 263 p. ; 2. Cabrîeia 
Ranghelovioi (Știința Buc.) 254 p.; 3. 
Cristina Dimitriu (Metalul Buc.) 251 p. 
Echipe: 1. Olimpia Brașov 716 p.; 2. 
Metalul Buc. 713 p.; 3. G.S.M.S. Iași 
701 p. 3x30 focuri, erei poziții: 1. Mar
gareta Filip 828 p.; 2. Cabriela Ranghe- 
lovici 804 p.; 3. Cristina Dimitriu 802

Echipa juniorilor de la C.S.M.S. Iași (Astratie, Cogut și Gafencu) pe podiumul 
învingătorilor

puncte. Echipe: 1. Olimpia Brașov 2348 
p.; 2. G.S.M.S. Iași 2344 p.; 3. Metalul 
Buc. 2340 p.

60 focuri poziția culcat băieți: 1. 
Marius Labeș (Olimpia Brașov) 586 p.;
2. Traian Cogut (G.S.M.S. Iași) 584 p.;
3. I. Olărcscu (Știința Buc.) 583 p. 
Echipe: 1. Știința Buc. 1730 p. ; 2. 
G.S.M.S. Iași 1727 p.; 3. Școala sportivă 
ds elevi nr. 1 Buc. 1706 p.

Duminică dimineața au luat startul 
în întrecerile pentru titlu, trăgătorii 
niori. S-au prezentat la standurile 
tragere pistolarii (viteză), talcriștii 
ooncurenții de la probele de pușcă, 
pistol viteză, după manșa I (30 
focuri) doi dinamoviști. Maghiar 
Tripșa se află la egalitate cu cîte 295 
de puncte. Proba de 60 focuri culcat 
(bărbați) s-a încheiat cu victoria, sur
priză, a tinărului și talentatului țintaș 
dinamovist, Mircea Lazăr. El a întrecut 
în acest concurs o serie de trăgători 
de valoare ca T. Cogut, I. Sîrbu, N- 
Rotaru ete. La talere (300), după pri
ma manșă conduc I. Dumitrescu și C. 
Enaahe.

Rezultate tehnice, 60 focuri pozifia 
culcat: 1. M. Lazăr (Dinamo Buc.) 
591 p. ; 2. N. Rotaru (Steaua) 588 p.;
3. R. Weimich (Ș.E.E. 1 Buc.) 587 p. ;
4. C. Siooreclii (Olimpia Brașov) 584 
p.; 5. N. Cojocaru (G.S.M.S. Iași) 584 
p. Pe echipe: 1. Steaua 2324 p. ; 2. 
Știința Bnc. 2312 p. ; 3. Dinamo Buc. 
2311 p.; 4. C.S.M. Cluj 2310 p.; 5. 
G.S.M.S. Iași 2298 p. La pistol viteză 
clasamentul după manșa I se prezintă 
astfel: 1—2. G. Maghiar (Dinamo

se- 
de

La
de
Și

Buc.) 295 p. ; I. Tripșa (Dinamo Buc.) 
295 p.; 3. M. Dumitriu (Steaua) 293 
p.; 4. Șt. Petrescu (Dinamo Buc.)
292 p.; 5—6. V. Atanasiu (Știința 
Buc.) 290 p. ; P. Mocuță (Dinamo Buc.) 
290 p. La talere aruncate din șanț după 
prima zi: 1—2. I. Dumitrescu (Dinamo 
Obor) 95 t.; C. Enache (Steaua) 95 t.ț 
3. I. Lovinescu (Steaua) 94 t.; 4. V. 
Treistaru (Steaua) 91 t.; 5. A. Ionescu 
(Olimpia Buc.) 90 t.

★
întrecerea continuă azi cu următoarele 

probe: — pistol viteză manșa a Il-a 
(ora 9), — talere aruncate din șanț 
manșa a Il-a (ora 9), — armă liberă 
calibru redus 40 focuri poz. genunchi 
(dimineața), - 
(după-atuiază).

; 4. V.

40 f. poz. picioare

T. RAB.ȘAN

In sferturile de finală ale campion 
natelor internaționale de tenis de la 
Kitzbuehel (Austria), Darmon (Fran
ța) l-a învins cu 6—3, 3—6. 10—8 
pe Gulyas (R.P. Ungară), Kuhnke 
(R.F. Germană) a eîștigat cu 6—4, 
8—6 la Mulligan (Australia), iac 
Howe (Australia) a dispus cu 6—4, 
4—6, 8—6 de Alvarez ȚColiftQbiaj, 
O surpriză a furnizat Buding /R.F, 
Germană) învingător cu 6—1, 4—6, 
7—5 în fața lui Laver (Australia).

Campionul romîn Ion Țiriac, după 
ce l-a învins pe Sun (Hongkongjț, 
cu 6—2, 6—3, a întîlnit pe fran-i 
cezul Darmon. Jucătorul francez a 
obținut victoria cu 6—1, 6—8, 6—4« 
In turul I Mărmureanu l-a întrecut 
pe Paich (Austria) cu 6—4, 7—5 
dar a fost învins apoi de Alvarez 
(6—2, 6—0). Năstase a pierdut în 
primul tur în fața lui Potthast 
(S.U.A.), (6—2, 2—6, 3-6). In pri
mul meci al turneului de consolare, 
Țiriac a eîștigat cu 6—1, 6—3 în 
fața lui Legenștein (Austria).

Cicliștii sovietici — învingători în turul „St. Laurent"
Turul ciclist canadian „St. Laurent” 

a luat sfîrșit cu un remarcabil succes 
al alergătorilor sovietici care au ocupat 
primul loc în clasamentul general in
dividual prin Alexei Petrov, și au cu
cerit victoria pe echipe. 0 comportare 
excelentă a avut tînărul alergător din 
Leningrad în vîrstă de 25 ani, Petrov, 
care a eîștigat 5 din cele 14 etape ale 
competiției. El a purtat cu succes tricoul 
galben din cea de-a doua etapă a cursei.

Petrov a parcurs cei 1.543 km ai tu
rului „St. Laurent* în 41 h 16’03”, 
fiind urmat în clasament la 3’32” de

austriacul Christian. Pe locul trei s-a 
clasat Kapitonov (U.R.S.S.) la 4’25”, 
urmat de Saidhujin (U.R.S.S.) la 5’16”, 
Cerhard (Austria), Uhrlass (S.U.A.) etc. 
In clasamentul pe echipe U.R.S.S. a' 
fost urmată de Austria, Elveția, S.U.A., 
Canada și Anglia.

Ultima etapă a turului: Trois River» 
— Quebec (134 km) a revenit lui Pe
trov în 3 h 33’13” care a dispus la 
sprintul final do Hiltner (S.U.A.), Said
hujin (U.R.S.S.), Rousell (Franța) și 
Hintermuller (Elveția).

• Cu prilejul unui concurs interna
țional de natație desfășurat la Tliion- 
ville, echipa masculină a Franței a sta
bilit un nou record mondial în proba 
de ștafetă 4x100 m liber cu timpul de 
3’42”5/10 (v.r. era de 3’44”4/10 și 
aparținea echipei S.U.A.). în proba de 
100 m liber francezul Alain Gottvalles 
a fo-st cronometrat în 55”, performanță 
care constituie un nou record european. 
Recordul european precedent era de 
55”5/10 și aparținea suedezului Lind- 
berg.

• In prezent se desfășoară în apro
piere de Oslo campionatele mondiale de 
iahting. La clasa „finn“ titlul de cam
pion a fost eîștigat de suedezul Ame 
Aakerson cu 7.415 puncte. El a fost

PE SCURT
urmat de Boris Jacobsson (Suedia) 6.750 
puncte și Nelis (Belgia) cu 6.555 puncte.

• In prima zi a turneului internatio
nal de fotbal de la Nissa, Dynamo Za
greb a terminat la egalitate 1—1 cu 
OGC Nissa. Saragosa a întrecut cu 4—1 
echipa Darring Bruxelles.

• In cel de-al doilea meci al turneului 
pe care-1 întreprinde în U.R.S.S., echipa 
franceză de fotbal Olimpique Nimes a 
întîlnit la Kiev echipa locală Dinamo. 
Fotbaliștii sovietici au terminat învin
gători cu scorul de 3—1 (1—0).

• La 11 august a început la Moscova 
întîlnirea de 8 partide dintre șahiștii

sovietici Efim Gheller și Paul Keres 
care arc ca scop desemnarea locului doi 
în turneul candidaților la titlul mondial.

Prima partidă a meciului dintre Ghel
ler și Keres a fost întreruptă la mutarea 
42-a, într-o situație aproximativ egală.

• La 12 august, pe aeroportul din a- 
propierea orașului Orange vor începe în
trecerile celei de-a 6-a ediții a campio
natelor mondiale de parașutism sportiv 
la care participă 24 de țări ale lumii. 
In ultimele două zile, participanții au 
efectuat numeroase lansări de antrena
ment. Vineri s-au antrenat echipele 
U.R.S.S., R.P. Polone, Japoniei, S.U.A., 
R.P. Bulgaria, Franței, R.P. Romîne 
și Iugoslaviei.
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