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strălucit succes

Canotoarele noastre campioane europene
în proba de 4 + 1 rame

— Echipa R. P. Romîne, pe locul III în c'asamenful pe nafiuni —

Rapid — Progresul și Dinamo —Sicoiia la fotbal
joi scara pc siadionul Republicii

In cadrul acțiunilor cultural-sportive organizate de consiliul ora-l 
șenesc UCFS București în cinstea zilei de 23 August, joi se va des
fășura pe Stadionul Republicii un foarte interesant program sportiv. 
El cuprinde două meciuri de fotbal — pentru „Cupa Eliberării" —, i 
probe hipice, o cursă demonstrativă de ciclism și demonstrații de aero-! 
modelism.

Programul a fost astfel întocmit:
Ora 18—19.15 — CĂLĂRIE : „Cupa Eliberării" — parcurs de ob—I 

stacole 1,20 m și parcurs de obstacole categoria semigrea.
Ora 19,15—21 — FOTBAL : „Cupa Eliberării" — meciul Rapid—' 

Progresul.
Ora 20—20,15 (în pauza meciului) — CĂLĂRIE — demonstra

ții de dresaj olimpic.
Ora 21—22,55 — FOTBAL: „CUPA ELIBERĂRII" — meciul 

Dinamo-Steaua.
Ora 21,55—22,10 (în pauza meciului) — CICLISM : cursă italia—: 

nă (demonstrativăj și AEROMODELISM : demonstrații acrobatice.
De la Berlin ne-a sosit aseară o știre 

care umple de bucurie inimile tuturor 
iubitorilor sportului din țara noastră : 
lin cadrul campionatelor europene de 
Jpanotaj academic feminin. disputate 
pe lac/^Grunau. echipajul Republicii

'chipajul de 4Ț-I rame al R.P.R., învingător in campionatul european. De la 
stingă la dreapta: Ana Tamaș, Emilia Rigard, Florica Ghiuzelea, Ija Bulugioiu 

și Ștefania Borisov
Populare Romine de 4+1 rame a cu
cerit victoria in această probă și tot
odată tjta|^Je campioană europeană. 
Este de mare prestigiu care
vine .O încununeze frumoasa compor
tare pe care canotoarele noastre au 
avut-o, de mai mulți ani, in întrece
rile internaționale. După ce la toate 
edițiile de pină acum ale campionatu
lui european sportivele noastre au o- 
cupat numeroase locuri secunde, iată 
că de data aceasta ele au reușit să 
treacă primele linia de sosire : și anu
me în proba de 4+1 rame, în care e- 
chipajul alcătuit din ANA TAMAȘ, 
EMILIA RIGARD, FLORICA GHIU
ZELEA. LIA BULUGIOIU și cîrma- 
cea ȘTEFANIA BORISOV deținea me
daliile de argint, de ia ediția prece
dentă a „europenelor" desfășurată la 
Praga. Dovedind o tehnică ridicată și 
animate de o puternică dorință de a 
aduce în patrie un titlu european, 
sportivele noastre au luptai la Grunau 
cu toată ardoarea și eforturile lor au 
fost Încununate de succes. Steagul ță-

Finala celor 200 de echipe 
pionierești de Mal

Ieri, fotbaliștii pionieri din raioa
nele N. Bălcescu și 1 Mal s-au intil- 
nit, pe stadionul „23 August", în fi
nala competiției organizată de comi
tetul orășenesc U.T.M. și consiliul 
orășenesc al UCFS, la care au par
ticipat peste 200 de echipe de pio
nieri din toate raioanele Capitalei.

Intîlnirea a fost viu disputată, cu 
multe faze spectaculoase. Pionierii din 
raionul I Mai au acționat în general 
mai bine, cu mai multă fantezie. To
tuși, cei care au deschis scorul au 
fost micii fotbaliști din raionul N. 
Bălcescu (min 27 prin Potinco). Ega- 
larea survine în ultimul minut de joc 
(llie — autogol)

După prelungiri (două reprize a 5 
minute) scorul răminînd nedecis. cele 
'două echipe au beneficiat de cîte 5 
lovituri de la 11 m. A fructificat mai 
mult echipa raionului N. Bălcescu 
care a și cîștigat meciul cu scorul 
de 5—3

La sfîrșitul partidei, tovarășul Ma
rin Sora, secretar al comitetului oră
șenesc U.T.M. a înmînat învingători- 

rii s-a ridicat pe catargul cel mai 
înalt iar imnul R.P.R. a răsunat peste 
apele Grunaului...

La o oră după acest succes (primul 
campionat european ciștigat de noi în 
întrecerile feminine) aceleași patru 

sportive au concurat și in proba de 
4+1 vîsle. Ele au avut și aici o com
portare foarte bună, clasindu-se pe lo
cul III și cucerind astfel medaliile de 
bronz.

START IN CAMPIONATUL CATEGORIEI A LA FOTBAL!
„VIITORUL" A DEBUTAT CU 0 VICTORIE LA SCOR: 

7-0 (2-0) CU MINERUL!
După prima j 

etapă...
Campionatul categoriei A la fot- ț 

bal a inceput ieri. readucând fn ' 
tribunele stadioanelor pe iubitorii . 
acestui frumos sport. Cu toată i 
căldura caniculară, puțini au fost j 
acei care s-au hotărit să renunțe ț 
la „premiera- fotbalistică de ieri, | 
in provincie mai ales inregistrin- j 
du-se asistențe-record : 20.000 la | 
Iași, 15.000 la Oradea...

După prima duminică de cam- i 
pionat, care ne-a oferit și me-1

Ca și la precedentele ediții, întrece
rile au fost dominate de sportivele so
vietice. Ele au ciștigat titlul de cam
pioane la trei probe, clasindu-se ast
fel pe locul intii și in clasamentul pe 
țări. Locul secund io acest clasament 
a revenit sportivelor din R.D.G. care, 
deși n-au ciștigat nici un titlu, au o- I 
cupat locuri fruntașe in majoritatea I 
probelor. Pe locui al treilea in ierar- j 
hia europeană s-au clasat sportivele i 
țârii noastre, care și-au menținut ast- i 
fel locul cucerit anul trecut, la Praga. I 

lată acum amănunte asupra desfă
șurării probelor:

Prima cursă a zilei a fost cea de 
4+1 rame. La startul acestei probe 
s-au prezentat echipaje din patru țări: 
R.P. Romină, U.R.S.S.. R.D. Germană 
și R.P. Ungară. Imediat după start, 
sportivele noastre se instalează la con
ducere. Ele -<u un avans destul de 
mare, dar după aproape trei sferturi 
din cursă, pe la 700 de metri, echipa- ' 
jul sovietic lansează un atac puternic. 
Finișul echipei romine este insă mai 
bun și astfel țara noastră obține vic
toria. Rezultate tehnice: 1 RP Ro- [ 
mină (Ana Tamaș, Emilia Rigard, 
Florica Ghiuzelea, Lia Bulugioiu + 
Ștefania Borisov) 4:03,1 ;

2. U.R.S.S. 4:05,2:
3. R.D. Germană 4:13,8;
4. R.P. Ungară 4:17,3.
In proba de simplu, 1» care repre

zentanta noastră Elena Diaconescu 
n-a reușit să se califice in finală, vic
toria a revenit sportivei cehoslovace 
Poslova cu timpul de 4:17,0. Pe locu- i 
rile următoare s-au clasat: Chutter j
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IN PRIMA ETAPA...

C.S.M.S. Iași—Dinamo Boe. 2-2 fl-0) 
Crișana Oradea—Steaua Buc. 1-0 (1-0) 
Farul Constanța—U.T. Arad 1-1 (1-0)
Progresul Bue.—Petrolul Ploiești 0-0 
Știința Cluj—Știința Timiș. 2-1 (1-0) 
Rapid Buc.—St. roșu Brașov 2-1 (2-1) 
Viitorul Buc.—Minerul Lupeni 7-0 (2-0)

ciuri bune, dar și jocuri de slabă 
calitate, influențate intr-o măsu
ră și de căldura- sufocantă, satis- 

' facția de a fi in fruntea clasamen
tului a revenit tinerei echipe Vii- 

ț torul, care a confirmat aseară in 
| fața Minerului jocul bun realizat 
{acum citeva zile in fața lui Olim- 
(piakos. Așteptăm ca in meciurile 
J viitoare tinerii fotbaliști de la Vii- 
(torul să arate din nou că iși jus- 
itifică numele, speranțele care se 
J pun în ei.
} . Obișnuita surpriză n-a lipsit:
{ la Oradea, noua promovată a in- 
( trecut cu 1-0 — atît cit ii trebuia 
| — Steaua. Surprinzător este și re~ 
! zultatul de la Iași: nu e la inde- 
) mina oricărei echipe să termine la 
! egalitate cu Dinamo București.

C.S.M.S. Iași a reușit acest lucru I

Echipa Viitorul și-a făcut un ex
celent debut în categoria A. Aseară, 
cea mai tînără participantă în cam
pionat — de data aceasta și cu 
Voinea, Ghergheli și Haidu în for
mație — a confirmat așteptările nu
meroșilor săi susținători, desfășurînd 
un joc combinativ, variat, spectaculos 
și eficace și reatizînd o victorie netă 
și scorul etapei : 7—0 (2—0) în (ața 
echipei Minerul. Viitorul a mani
festat tot timoul o superioritate e- 
videntă în joc. prin acțiuni colective 
bine concepute, desfășurate pe un 
front larg și încheiate — spre deose
bire de meciul cu Olimpiakos Pireu 
— cu șuturi la poartă. Ceea ce a 
plăcut în mod deosebit a fost ritmul 
constant susținut, mișcarea în teren 
a jucătorilor și omogenitatea, în 
special în linia de atac, în care au 
excelat Dumitriu, Matei și Voinea.

Pentru desele faze spectaculoase 
create, echipa Viitorul și-a atras

La o lovitură du co//, portarul brașoiean Ilaidu reține spectaculos (Rapid—Steașul roșu 2—1)

SIMULTANUL DE ȘAH AL MAESTRULUI CIOCILTEA
în cinstea zilei de 23 August, consiliul asociației sportive Centro— 

coop a organizat un simultan de șah.
Șahiștii din Ceptrocoop au avut în mijlocul lor pe maestrul 

internațional VICTQk C1OCÎLTEA. campion al țării.
Simultanul s-a desfășurat la 23 de mese. Maestrul internațional 

VICTOR CIOCÎLTEA a cîștigat 18 partide, a remizat 4 și a pierdut 
o partidă la EM1I.IAN GEORGESCU.

Jucătorii care au obținut cele mai frumoase rezultate au fost: 
premiați

Un succes meritat.

WALTER ZIEGLER (DINAMO), ÎNVINGĂTOR 
ÎN CEA DE A XV-a EDIȚIE A „CURSEI SCINTEII"

meritat succes al talentatului nostru 
rutier Walter Ziegler, care își înscrie 
astfel încă o victorie în palmaresul 
competițiilor internaționale. In luptă 
directă cu colegul său de club, ion 
Cosma, care a purtat tricoul galben 
și în ultima etapa, Walter Ziegler 
a învins datorită faptului că a avut 
o pregătire mai completă. Astfel, după 
ce împreună au participat la reușita 
evadare din etapa a Il-a Galați 
Bacău, care i-su departajat la »- 
proape 14 minute de ceilalți favoriți 
ai competiției, Cosma și Ziegler sin
gurii pretendenți principali la primul 
loc în clasamentul general după 
etapa a IV-a, au fost supuși dumi
nică dimineața la un serios examen 
pentru stabilirea celui mai bun în 
semietapa Brașov — Predeal — Cio
plea, 23 km, contra cronometru indi
vidual. Wal’ter Ziegler a arătat că 
are mai multe resurse fizice dectt 
colegul său de club pe care l-a în
trecut de altfel cu 2.21 min,, suficient 
pentru a prelua șefia în clasament. 
Și acum să trecem în revistă cele 
mai interesante faze ale etapelor 
Adjud — Tg. Secuiesc — Brașov și. 
Brașov — București.

O ETAPĂ IN PREMIERĂ...

In etapa a IV-a Adjud — Tg. Se
cuiesc — Brașov cei 40 de alergători 
rămași în cursă au străbătut un tra
seu pe care nu s-au mai întrecut 
niciodată.

Prin Borzești, unde mii de oameni 
ai muncii îi așteptau pe cicliști, plu
tonul a trecut compact, fiecare con
curent pregătindu-se pentru sprintul 
cu premii din noul oraș de pe harța 
patriei noastre: Onești. Se rulează 
cu peste 40 km la oră. Pe străzile 
orașului Onești s-au înșiruit nenu- 
mărați cetățeni care îi salută și îî j 

i 
TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ultimele două etape ale «Cursei 
Scinteii" au avut o desfășurare de
osebit de interesantă. întrecerile de 
sîmbătă și duminică, disputate pe 
trasee variate, au cerut din partea 
alergătorilor rimîni si cehoslovaci o 
pregătire multilaterală

Ultimele etape ale tradiționa
lei competiții organizate de ziarul 
.Scînteia" au plăcut și datorită luptei 
pasionante care s-a dat pe șoselele 
de la Adjud la București, pentru cu
cerirea primului loc în clasamentul 
general. Spre surpriza tuturor cea 
de-a XV-a ediție a .Cursei Scînteii“ 
s-a încheiat cu un neașteptat dar

simpatia și aplauzele spectatorilor. 
Victoria de aseară trebuie să consti
tuie pentru acești tineri fotbaliști un 
stimulent în pregătire și in practi
carea unui fotbal de o calitate tot 
mai bună. ,

Echipa Minerul a pierdut fără 
drept de apel. A prezentat o formație 
în care doar apărarea a jucat și 
luptat mai mult și mai bine, dar a 
cedat treptat pasul în fața unui ad
versar foarte insistent în cîmp și 
mai ales la poartă. înaintașii echipei 
oaspe nu au avut legătură, nu au 
tinut mingea mai mult de 2—3 pase ; 
în general, ei au acționat mai mult 
individual.

Cele 7 goluri au fost marcate de : 
Dumitriu (min. 19, 44 și 53), Matei 
(min. 60, 75 și 87 — ultimele două

P. GAȚU

(Continuare in pag. a 3-a)



: OPTIMISM X

Walter Ziegler (Dinamo), învingător 
în cea de a XV-a ediție a „Cursei Scînteii"

Reprezentativa orașului București 
a cucerit „Cupa Eliberării"

(Urmare din pag. 1)

strigă pe nume pe concurenți. Pa
sionantul sprint de pe prima magis
trală a Oneștiului este cîștigat în 
entuziaste aplauze de Silviu Duță 
urmat de C. Dumitrescu, I. Ardelea- 
■u și S. Ariton.

După Onești începe un urcuș lent 
ide mai multi kilometri, iar din co
muna Oituz se atacă o pantă abrup
tă pe care se va produce și acțiunea

București) 18h50:02 și Gh. Bădără 
(Dinamo) 181150:15.

...Șl UNA PUȚIN OBIȘNUITA

Rareori s-a întîmplat ca în cursele 
cicliste de lung kilometraj desfășu
rate în tara noastră să aibă loc o 
etapă împărțită în două semietape 
complet diferite ca alergare. Actuala 
edifie a „Cursei Scînteii" s-a înche
iat cu o etapă împărțită într-o aler-

coboriad serpentinele Posadei. 
XV-a ediții a

decisivă a etapei: Walter Ziegler, 
instalat in frunte, evadează fiind ur
mat de aproape de Zanoni, Laczo, 
Cosma, Ardeleanu, Dumitrescu și tî- 
năru! ciclist ploieștean Gh. Moldo
veana Pînă în vîrful șoselei, ei se 
vor detașa serios de grosul pluto
nului răsfirat. Ințelegindu-se bine la 
trenă, fugarii se distanțează văzind 
cu ochii, fiind ajutați și de o ba
rieră care retine plutonul următor 
aproape 30 de secunde. Sprintul din 
orașul Tg. Secuiesc este cîștigat de 
I. Ardeleanu. Cu 47 km înainte de 
Brașov cei 7 alergători și-au creat 
un avans de 2.30 min, iar în alți 
17 km și-l măresc la 3,40 min. E 
clar că evadarea a reușit și pe stră
zile orașului Brașov asistăm la sprin
tul final al unei etape deosebit de 
spectaculoase, cîștigat de purtătorul 
tricoului galben 1. Cosma marcat cu 
timpul de 4h31:59 (timp cu bonifica
ție 4h31:29) urmat în același timp 
de W. Ziegler, M. Laczo, I. Ar’de- 
leanu 4h32:01, L. Zanoni, C. Dumi
trescu și Gh. Moldoveanu la o se
cundă. In clasamentul general după 
4 etape continua să conducă I. Cosma 
(Dinamo) cu 18h45:12 urmat de W. 
Ziegler (Dinamo) 18h46:30. C. Baciu 
(Steaua) 18h50:00, Fr. Ghera (Voința

Aspect din ultima etapă a celei de a 
„Cursei Scînteii"
gare contra timp individual și una 
cu plecare în bloc. De la Brașov ci
cliștii au luat startul din minut în 
minut în prima semietapă contra 
cronometru individual care se în
cheia sus pe Cioplea. Deci un traseu 
extrem de dificil, în care alergătorii 
au trebuit să-și demonstreze și ca
litățile de cățărători. Interesante de 
urmărit în această întrecere au fost 
atît disputa dintre Ion Cosma și 
Walter Ziegler, principalii pretendenți 
la primul loc, cît și comportarea 
alergătorilor C. Baciu, Gh. Bădără 
și Fr. Ghera, care concurau cu șanse 
egale pentru locurile 3—5 în clasa
mentul general. In această confrun
tare, în care fiecare și-a aruncat 
în luptă toate resursele, au învins 
Ziegler și C. Băciu. La sfîrșitul ce
lor 23 km aceștia și-au depășit ad
versarii. Semietapa însă a fost cîș- 
tigată de alergătorul cehoslovac M. 
I.aczo marcat cu 41:38. Urmează în 
clasament W. Ziegler cu 42:04, C. 
Dumitrescu 42:38. Gh. Rădulescu 
43:17, I. Ardeleanu 43:44, P. Ghiță 
43:53, S. Lozkov (R.S.C.) 44:00, C. 
Baciu 44:03, Gh. Bădără 44:15. După 
această semietapă, clasamentul gene
ral avea următoarea înfățișare: l.W. 
Ziegler 19h28:34, 2. I. Cosma 19h 
29:37, 3. C. Baciu 19h34:03, 4. Gh. 
Bădără 19h34:30, 5. Fr. Ghera
19h35:ll.

După-amiază s-a dat din centrul 
orașului Predeal plecarea în bloc în 
a doua semietapă. Predeal — Bucu
rești 153 km. I. Cosma a încercat 
să refacă timpul pierdut în întrece
rea de dimineață dar Walter Ziegler 
a răspuns de fiecare dată la atacu
rile colegului său. Și astfel pînă la 
București am urmărit o cursă de stu
diu și de tatonare a celor cinci frun
tași ai clasamentului. Înainte de a 
intra pe stadionul „23 August" se 
desprinde de pluton D. Munteanu 
care intră prim»! pe pistă în aplau
zele miilor de spectatori, fiind crono
metrat cu 3h31:24. El este urmat în 
același timp de Gh. Rădulescu, 
Neagoe și grosul plutonului la 
10 sec. Clasamentul etapei : I. M. 
Laczo (R.S.C.) 4hl3;12, 2. W. Zie
gler 4h 13:38, 3. C. Dumitrescu
4hl4:12, 4. Gh. Rădulescu 4h!4:26.

Clasamentul general individual :
1. W. Ziegler (Dinamo) 23h00:08,
2. I. Cosma (Dinamo) 23h01:ll,
3. C. Baciu (Steaua) 23h05:37, 4. Gh. 
Bădără (Dinamo) 23h06:04, 5. Fr. 
Ghe-a (Voința Buc.) 23h06:45, 6. M. 
Laczo (R.S.C.) 23hl3:14, 7. C. Du
mitrescu (Olimpia Buc.) 231114:10,
8. I. Ardeleanu (Steaua) 23hl5:45,
9. L. Zanoni (Dinamo) 23h 16:49,
10. Gh. Rădulescu (Olimpia Buc.) 
231118:09. Clasamentul sprinterilor: 
1. I. Ardeleanu (Steaua) 28 p., 2. S. 
Ariton (Voința Buc.) 14 p., 3. Gh. 
Bădără (Dinamo) 12 p.

ORADEA 19 (prin telefon). Evoluînd 
sîmbătă seara pe stadionul Voința din 
localitate în compania reprezentativei 
regiunii Crișana, reprezentativa de box 
a orașului București a cîștigat cu 21-19 
devenind astfel posesoarea „Cupei E- 
liberării" ia box.

S-au înregistrat următoarele rezulta
te : cat, muscă : D. Davidescu (B) b.p. 
I. Pocsy (Cr). Davidescu s-a dovedit 
cel mai tehnic boxer al galei. Cat. co
coș : P. Ghiurca (Cr) b.p. C. Popa (B) ; 
cat. pană : I. Samaon (Cr.) b. descali-

★ ★
Sîmbătă seara a avut loc o nouă re

uniune de box in cadrul competiției 
organizate în cinstea zilei de 23 Au
gust. Majoritatea boxerilor care au 
urcat pe ringul instalat în incinta 
velodromului Dinamo au oferit spec
tatorilor partide de un bun nivel 
tehnic. Remarcăm în mod deosebit 
comportarea lui C. Gheorghiu (Dina
mo) care a dispus, prin abandon, de 
I. Crăciun (S.P.C.).

Iată celelalte rezultate: L. Ambruș 
(Dinamo) b.p. I. Stoian (S.P.C.) ; S. 
Crăciun (Dinamo) b.p. Cristea Marin 
(Metalul) ; Anghel Dumitru (Dinamo) 
b.p. G. Badiu (Steaua) ; Ion Pe
trescu (Steaua) b.p. A. Enuș (Unirea); 
D. Minea (Metalul) b.p. I. Chiriță 
(Unirea) ; M. Dumitrescu (Dinamo) 
b.p. I. Gropșan (Metalul); G. Ciurea 
(Dinamo) b.p. I. Tănăsoiu (Metalul).

Finala competiției va avea Ioc

ficare r. II M. Pîrvu (B); cat. semiu- 
șoară : în cel mai frumos meci al galei, 
D. Bîrsan (B) b.p. Fr. Lovasz (Cr.) ; 
cat. ușoară : M. Pintilie (Cr.) termină 
Ia egalitate cu N. Calița (B) ; cat. se- 
mimijlocie : M, Rînjeu (Gr.) b.p. M. 
Anghel (B); cat. mijlocte-ușoară : M. 
Grosu (Cr.) b.p. C. Gheorghe (B); cat. 
mijlocie: V. Badea (B) b.ab. r.III 
A. Teodorescu (Cr) ; cat. semigrea : 
T. Felea (B) b.ab.r.I V. Moraru (Cr); 
cat. grea : V. Netea (B) b.p. I Harț 
(Cr). JLIE GHIȘA-coresp. reg.

★

în ziua de 24. VIII ora 19,30 pe velo
dromul Dinamo.

★
Duminică dimineață, pe același 

ring, au avut loc semifinalele compe
tiției rezervate juniorilor. Arbitrii au 
consemnat următoarele rezultate : I, 
Stoica (Bere Grivița) b.p. D. Barbu 
(Pasteur) ; I. Calciu (Șc. sp. UCFS) 
b.p, C. Dobrică (Voința) ; P. Stănescu 
(Șc. sp. UCFS) b.p. I. Gheorghe (Me
talul) ; M. Ene (Dinamo) b.p. M. D'ji 
mitrescu (C.P.B.) ; M. Obretin (Ș<4 
sp. UCFS) b.p. G. Diacorj^jț^e. = 
UCFS) ; P. Niculescu ($cE V’CFSl 
b.p. N. Gheorghe (Pasteur) ■ L. Pon 
(Dinamo) b.p. abandon G. 'Eădoi’J 
(Șc. sp. UCFS) ; I. Porojafl (Șc. spJ 
UCFS) b.p. abandon I. Călin (Bere 
Grivița); C. Negoescu (Olimpia) b.pJ 
C. Sîrbu (Șc. sp. UCFS).

Ultima reuniune a competiției se 
va disputa în ziua de 21.VIII la ora 
19,30 pe ringul instalat in incinta ve
lodromului Dinamo.

Un concurs reușit din toate punctele de vedere

Finalele campionatului de calificare
Faza interregională a campionatului 

de calificare s-a inchciat cu victoria 
echipelor masculine C.S.O. Baia Mare. 
Fulgerul Suceava. Știința Brașov și 
Metalul Colibași si a formațiilor fe
minine Știința Timișoara, C.S.O. Bră
ila. Partizanul roșu Brașov și Știinta 
București Toate acestea vor lua parte 
între 24—26 august la etapa finală a 
întrecerii Conform hotăririi F. R Volei, 
ea se va disputa la Baia Mare. Primele 
două echipe clasate in turneele mascu
line și feminine, vor promova în cate
goria A.

lată clasamentele (neomologate 
Încă), așa cum ne-au fost comunicate 
de comisia de competiții din F. R. 
Volei:

FEMININ

1. C.S.O. Brăila I 111:4 (111:100) J
2. Chimia Suceava 2 1 1 4:4 (100:111) 3

Grupa a lll-a
MASCULIN

( 4 2 14: 0 10
0 4 2 15: 0 10
0 2 4 10:14 8
(24 7:15 8

FEMININ

1. Știința Brașov
2. Ind. Sîrmei C. Turzii
3. Banca Tg. Mureș
4. Victoria Buzău

1. Partizanul roșu Brașov 6 5 1 17: 6 11
2. Sanitarul Tg. Mureș S 4 2 16:10 11
3. Voința Ploiești C 3 3 10:13 8
4. Știința Dej SOS 4:18 6

Grupa a IV-a

MASCULIN

Grupa I
MASCULIN

1. C.S.O. Baia Mare
2. Constructs ni) Hunedoara
3. înainte Timișoara
<■ Cooperatorul Șimteu

6 6 0 18: 2 12
6 3 3 3:10 9
633 3:12 9
606 4:16 6

FEMININ

1. Metalul Colibași
2. Otelul București
3. Stuful Tulcea
4. Cetatea Giurgiu
5. Electroputere Craiova

0 0 2 18: 8 14
8 t 2 20: 9 14
844 16:14 12
826 8:20 9
8 2 6 8:10 1

1. Ști in ta Timișoara
3. Corvinul Deva
3. C.S.O. Baia Mare
4. Ș.S.E. Oradea

Grupa

6 6 0 18: 4 12
fii 13:10 10
6 1 5 9:16 1
613 5:15 1

a B-a

masculin

Conform regulamentului, echipelor 
Cetatea Giurgiu și Electroputere Cra
iova nu li s-a acordat nici un punct la 
meciurile pierdute prin neprezenta re.

FEMININ
L Fulgerul Suceava
2. C.S.O. Brăila

6 5 1 17: 4 11
6 4 2 14: 8 10 1. Știința București 4 4 0 12: 0 8

La numai cîteva zile de la concursul 
de la Lugoj călăreții fruntași «i-au mă
surat forțele pe baza hipică din Calea 
Plevnei, în cadrul unui reușit concurs 
hipic organizat de clubul Steaua. Ceea 
ce a plăcut în mod deosebit a 
fost dîrzenia cu care s-au întrecut ma
joritatea concurenților. Proba de ștafe
tă, de pildă, a dat loc la o aprigă dis
pută între echipele cluburilor Steaua 
și Dinamo, cîștigătoarea fiind desemna
tă abia după ultima evoluție. De altfel, 
întreaga întrecere s-a caracterizat prin- 
tr-un continuu „duel* între călăreții celor 
două cluburi, încheiat pînă la urmă cu 
un just rezultat de egalitate, în ceea 
ce privește probele cucerite.

Cu toată căldura toridă din cele două 
zile de concurs, întrecerile s-au desfă
șurat la un nivel superior, participant!! 
obținînd rezultate excelente. Pent ni
componenții lotului republican concursul 
a constituit un bun prilej de verificare 
înaintea marii întreceri internaționale de 
Ia Budapesta, la care vor lua parte la 
începutul lunii septembrie. V. Pinciu, 
Gh. Langa și A. Costea s-au dovedit 
și de această dată demni reprezentanți 
ai sportului nostru călare, iar caii Bîr
san, Rapsod și Diavolo excelenți săritori 
în probele de categorie grea.

Concursul de sîmbătă și dumin’oă a 
mai scos în evidență un fapt îmbucură
tor: majoritatea cailor tineri se află 
într-o formă excelentă, reușind să ter
mine de regulă parcursurile fără pena
lizări. Ne-au plăcut în special caii [lila, 
Seniorita, Sprinten, Vifor, Gînd. Stejar, .. 
Gloria și Fira. Desigur, satisfacția de
plină o au, în primul rînd, sportivii care 
i-au pregătit, ei văzîndu-și astfel încu
nunate de succes eforturile făcute în 
această privință. Bine pregătiți și în 
continuare, caii amintiți mai sus pot 
constitui o importantă rezervă la dispo
ziția lotului reprezentativ ca și a echi
pelor care se pregătesc în vederea fina
lei campionatului republican.

Iată rezultatele înregistrate: Dresaj 
categoria ușoara: 1. E. Boiangiu (Dina
mo) cu Dana 369 p. ; 2. I. Molnar 
(Steaua) cu Argint 366 p. ; 3. D
Velicu (Steaua) cu Seic 351 p. Dresaj 
categoria mijlocie: 1. I. Molnar cu Ar
gint 726 p. ; 2 D. Velicu cu Seic 673 
p. ; 3. V. Postelnicii (Știința) cu Naiada 
613 p. Dresaj categoria semigrea: 1. N. 
Mihalcea (Steaua) cu Corvin 803 p. ; 
2. 1. Molnar cu Pelinaș 783: 3. D Ve
licu cu Coheilan 779 p. Obstacole catego
ria semi-ușoară : 1. E. Olteanu (Steaua) 
cu Seniorita 0 p., timp 53.2 sec ; 2. 
0. Vlad (Dinamo) cu Sprinten 0 p., 
56.3; 3. E Boiangiu eu Nașii 0 p., 58.1 
Obstacole categoria mijlocie: 1, C V|ad 
cu Hala 4 p.. 1:21.4 ; 2 A. Donescu 
(Steaua) cu Sebeș 4 p.. 1:31.0: 3 Th . 
Stanciu (Steaua) cu Lux 4 p.. 1:31.9 
Obstacole categ. ușoară: 1. A. Donescu 
cu Stejar 0 p., 1:11.3; 2. Al. Longo

1:29.3. Obstacole categ. semi-grea : 1. 
Vasile Pinciu (Dinamo) cu Bîrsan 7 p., 
1:35.7; 2. D. Hering (Steaua) cu Ma- 
chedon 7 p., 2:10,2; 3. Gh. Langa
(Steaua) cu Rapsod 8 p., 1:50,5. Obsta
cole— ștafetă: 1. Dinamo (G. Vlad cu

Sprinten și E. Boiangiu cu Vifor) 0 p., 
2:41,5; 2. Steaua (D. Hering cu Gînd 
și A. Donescu cu Sebeș) 0 p.„ 2:58,3: 
3. Steaua (Cr. Țopescu cu Răsunet-țj 
Th. Stânciu cu Gerilă) 3 p., 2:58.3.

OCTAVIAN GINGU

Andrei Costea cu calul Diavol o, un cuplu care s-a afirmat categoric in ultimei* 
concursuri hipice

JUNIORII SE
La sfîrșitul săptămînii viitoare se va 

desfășura în localitatea Hradec Kralove 
din R.S. Cehoslovacă cea de a VIII a 
ediție a întîlnirii internaționale de atle
tism dintre echipele de juniori și juni
oare ale R. S. Cehoslovace, R. P. Polone 
și R.P. Romîne.

în vederea acestei importante com
petiții tinerii noștri atleți au partici
pat recent la un concurs de verificare 
desfășurat pe stadionul din Cîmpulung 
Muscel, lată cîteva din cele mai bone 
rezultate înregistrate cu acest prilej* 
FETE: JOI m: Eva Sons 12.6; Liliana 
Veselinovici 12.7: Maria I iac 12 8: 
80 mg: Valeria Bufant) 11.8: Mirga- 
retaz Costin 11.9: Elena Vasi 12.1: di*c: 
Constanța Stan 40.03: Rozalia Moiin 
38.71; Elvira Cataramă 38,71; suliță: 
Elena Neaoșii 36.71 : II 11EȚI : 101 m: 
G Szekeres 11 0; P. Grigorescu 11 1: 
110 mg: L Dobar 11.4: V Suci») 111; 
disc: Gh. David 50.31: G. Stanei) 46.35.

★

PREGĂTESC
Poiana au avut loc cîteva probe atW 
tice încheiate cu rezultate prom țăl 
toare FETE: lungime: Gabrela RăJ 
dulescu 5,74 — nou record de ju- 
nioare cat. a Il-a al R.P R.: Julîetsl 
Balea 5.56; Elena Vîrlan 5.42: greutate! 
L. Doczf 11,39; 400 m: G Dum:-) 
trese: 58,3; V. Cosa 58,6; El Teai 
dorof 58.7: V. Gahor 59.2: I Tutic^ 
59.6: BAIET1: 4x1 500 m: echipa forj 
ma'ă din I. Dăndărău St B-reeszasz! 
A Barabaș si Z. Vamos s realizat c; 
15:47 4 un nou record de seniori al 
R P R.: trinlu: N. Mărtbescu 15.331 
lungime: M. Calnicov 7.35: N. MărăJ 
sescu 7.22: C. Strce 6.92: R Radoslav 
6.80; D. Bădini 6,79: înălțime: E: 
Ducu 2.04; greutate (6 kg): C. Snel 
15.24: ciocan (5 kg): Gh. Costache 
54.54 (la 4 cm de recordul de juniori 
al țării).

In cursul săptămînii viitoare este 
programat un nou concurs.



Start în campionatul categoriei A la fotbal!
Rapid a întrecut pe Steagul roșu: 2-1 (2-1) Surpriză la Oradea

Mai bine pregătit în ansamblu și 
cu un atac mai bun, Rapid a întrecut 
ieri pe Steagul roșu numai cu 2—1 
(2—1), deși ocaziile de gol pe care 
le-a avtrt ți, mai ales, replica slabă 
pe care i-au dat-o brașovenii ar fi în
dreptățit pe feroviari să aspire la un 
scor mai detașat. Dacă n-au reușit a- 
cest lucru (ba, mai mult, în final n-au 
fost scutiți nici de emoțiile perspec
tivei de a fi egalați), aceasta se da- 
torește ușurinței cu care unii atacanți 
au tratat fazele de gol cele mai sim
ple. Și, surprinzător, ieri „campionul* 
ocaziilor ratate a fost Ozon care — 
cu un plus de concentrare — putea în
scrie 2—3 goluri.

Jocul a fost mai bun în prima re
priză. In ciuda căldurii sufocante. Ra
pid începe „în trombă*, își creează în 
primele minute două ocaziî (pierdute 
însă de Ozon și Georgescu) dar în mi
nutul 5 o combinație Ionescu-Ozon- 
lonescu se termină cu un șut puternic 
pe care Hajdu nu-1 poate reț:ne și tot 
lonescu re a în plasă, înscriind primul 
gol al campionatului. Rapid atacă în 
continuare, dar din atac singurul care 
„merge* e lonescu. Spre mijlocul re
prizei. intensitatea dominării gazdelor 
scade. Inițiativa trece de partea bra- 
sj^ȘGor dar acum lipsurile din pre- 

■țța'tîrea lor apar și mai evident. Atacul 
^gțe de nerecunoscut, nu încheagă 
nici 6 acțiune pericu'oasă. se mișcă 
lent In min. 27, mijlocașul Bărbu
lescu pătrunde pe aripă, oînă in a- 
propierea porții și țutează in mina 
lui Dan Coe. Lovitura de la 11 metri 
este transformată de Ivăncescu. Ri
posta Rapidului este imediată dar in 
min. 32 Ozon — singur-singurel în 
fața porții — ridică mingea de la 5 
metri peste Hajdu, căzut la pămînt, 
și... peste bară. In min. 41 însă, d fi 
pasează lui lonescu care, prîrrtr-un 
șut cu stîngul, din întoarcere, trimite 
balonul „la păianjen* înscriind un gol 
splendid: 2—1.

Repriza a doua a 
care a nemulțumit

30.000 de spectatori. Ritmul de joc a 
fost foarte scăzut, jucătorii s-au aglo
merat pe spații mici, înaintărilor le-a 
lipsit forța combinativă și de șut. De 
reținut totuși intervenția salvatoare a 
lui Greavu (min. 52) și saltul spec
taculos al lui Hajdu care a respins 
în corner (min. 80) un șut al lui 
Ozon. Finalul partidei a fost mai 
animat și mulți spectatori și-au rea
mintit un meci disputat acum cițiva 
ani între aceleași echipe și în care 
Steagul roșu răsturnase, în favoarea 
sa, scorul pînă atunci favorabil Ra
pidului. Intr-adevăr, brașovenii au por
nit la atacuri mai decise dar... istoria 
nu s-a repetat I Pentru că Fusulan de 
azi nu mai e Fusulan de atunci (el 
a ratat de la 4 metri. în mîn. 82, 
șutind slab) iar apoi Dungu a blo
cat excepțional două lovituri-bombă ale 
lui Năftănăilă. Și astfel, meciul a luat 
sfîrșit mulțumindu-i pe entuziaștii su
porteri ai gîuleștenilor mai mult prin 
rezultat decît prin calitatea jocului și... 
confirmind evoluția slabă de acum 
cîteva zile, din nocturna de pe Repu
blicii a brașovenilor.

Dintre jucătorii echipei învingătoare, 
am remarcat in primul rînd pe Dungu 
care a apărat sigur și și-a condus 
bine coechipierii din linia de fund. O 
formă bună a arătat și Greavu care 
— împreună cu Dan Coe și Macri — 
a. destrămat cu ușurință atacurile ad
verse. In rest, o mențiune pentru I. lo- 
nescu și pentru debutul promițător al 
lui Lalu. Oaspeții au jucat mult sub 
valoarea campionatului trecut. Singurii 
jucători care ne-au plăcut: "" 
și Jenei.

Arbitrul Stavru Nicolau 
corect echipele:

RAPID: Dungu-Greavu, 
Macri-Neacșu, Langa-Dinu 
65 Lalu), Ozon, lonescu. 
Cod rea nu.

STEAGUL ROȘU: Hajdu-Jenei. Pos- 
tolache. Ivăncescu (min. 65 Campo)- 
Bărbulescu. Szigeti-Hașoti. Mesaroș 
(Năftănăilă), Năftănăilă (din min. 65 
Fusulan), Seredai (Mesaroș), Campo 
(Sereda i).

CBISANA STEAUA 1-0 (1-0)

Bărbulescu

a condus

Da n Coe, 
(din min. 

Georgescu,

RADU URZiCEANU

La tineret: Rapid 
roșu 2—0 (0—0).

Steagul

Joc frumos la Iași

C. S. M. S. —DINAMO: 2-2 (1-0)

avut o desfășurare 
pe cei aproape

IAȘI, 19 (prin telefon). — Peste 
20.000 de spectatori au urmărit cu viu 
interes intîlnirea dintre echipa locală 
și formația campioană a țării. Jocul a 
plăcut datorită însuflețirii cu care am
bele echipe au luptat pentru a obține 
victoria. Jucătorii celor două formații 
au menținut încordată atenția specta
torilor care au asistat la o interesantă 
evoluție a scorului. Dornici de afir
mare. ieșenii atacă de la început pu- 
nind de cîteva ori in pericol poarta 

‘ ‘ Oapărată de Uțu. In minutul 18, la

NICI MACAR UN GOL!
Progresul— Petrolul, un meci care n-a corespuns

Nici cel de-al doilea meci de ieri de 
pe stadionul „23 August*, care punea 
față în față echipele clasate pe locurile 
II și 111 în campionatul trecut, Petro- 
1 ulrrț*'®î*>neresul, n a avut darul de i 
Mtei?**bubliciil din toropeala în care îl 
cufundase' căldura și jocul de slabă 
calitate din prima întîlnire. Partida prin
cipală a cuplajului a fost ți mai puțin 
interesantă decît „deschiderea*, fiindcă 
nu ne-a dat măcar prilejul să tresărim 
la marcarea

Scorul de egalitate cu care s-a în
cheiat meciul oglindește fidel desfășura
rea unei partide pe care, hotărît lucru, 
nici una dintre echipe nu merita s-o 
cîștîge. La drept vorbind, nici punctul 
cîștigat atit de Petrolul cît și de Pro
gresul, prin acest rezultat de egalitate.

unui gol...

Viitorul—Minerul î-0
(Urmare din pag. 1)

din 11 m.) și Voinea (min. 50).
In min. 44. arbitrul O. Turcitu- 

Galați l-a eliminat pe Mihaly pentru 
injurii, după al doilea gol marcat 
de Dumitru, la care a reclamat 
henț.

VIITORUL : Suciu — Pal, PE- 
TESCU, Răcelescu — GHERGHELI, 
Neșu — MATEI. DUMITRIU. VOI
NEA, Popescu (Pavlovici), HAIDU.

MINERUL: Mihalache — Stanciu, 
DAN II, Vasiu - SZOKE, Mihaly — 
Cotroază, COMȘA. Staudt (Mihăilă), 
Ion C. Ion, Drăgoi.

Meciul de tineret Viitorul — Mi
nerul a fost amînat.

Intîlniri amicale
Echipele de categorie B și-au continuat 

meciurile de precSiire în cursul sSpta- 
minii trecute. Ial3 cîteva rezultate:

Dinamo Barza-C F H IRT A Arad 1—2 
(0—1). Au marcat: Szekelv și Koromsi 
(autogol), respectiv Manea.

Dinamo Bacău C S O Galati 4—1 
(1—0). Au marcat: Gram. Stoica, Ne
mes șj Panait. respectiv Dărăban.

Oltul Rm Vllcea-CSO. Craiova 1—5 
(1—3). Au înscris: Marin (3), Detea și 
Anton, respectiv Vladut.

Unirea Rm. Vile ea-Me talul 0. Lung
0-0

Știința Galati-Fl. roșie Tecuci 2—3

Dar, daci ața e regu-nu este meritat, 
lamentul...

începutul partidei a fost totuși pro
mițător, mai ales din partea Petrolului, 
care a controlat mai bine mijlocul tere
nului și a imprimat o notă de tehnici
tate jocului. Soliști: frații Mnnteanu. 
Dar minutele au început să se scurs i 
și a devenit evident că Petrolul nu are 
ta atac și un realizator, un jucător care 
să caute și poarta, renunttad la o plim
bare fără rost a balonului, chiar dacă 
pe alocuri ea a fost făcută eu o anu
mită iscusință. Dominarea ploieștenilor 
n a creat probleme reale apărării adver
se, înaintașii Petrolului căuttad la nes- 
fîrșit poziția cea mai favorabilă de șut 
și trăgind în ultimă instanță in „bloca
jele* formate ta fata porții.

Progresul a surprins prin lipsa de 
hotărîre. de dan, pe care a arătat-o de-a 
lungnl meciului. Împrimînd un ritm mai 
viu acțiunilor, fotbaliștii de la Proere- 
sul, deși au avut mai puțin inițiativa 
decît Petrolul, ar fi putut să cîștige 
măcar ei această întîlnire pe care înain
tașii Petrolului nu s-au învrednicit s-o 
tranșeze în favoarea lor. De altfel, bucu- 
reștenii au și avut spre sfirșitul reprizei 
întîi cîteva acțiuni mai clare și mai 
rapide, care au dat oarecare dinamism 
jocului. Și, în orice caz. Progresul » 
tras mai periculos la poartă, prin Pro- 
topopescu, care a șutat de două ori, la 
scurte intervale. în bară ți era gata să 
fructifice un nou șut tras „dintr-o 
bucată*.

In repriza a lî-a, superioritatea teri
torială a Petrolului a fost ți mai evi
dentă. dar Ia fel ca ți ta prima repriză, 
înaintașii au făcut exces de combinații. 
Nu e vorbă cS atacul a acționat propriu- 
zis ta 4 jucători, A sau fiind complet 
nepregătit pentru joc în general ți mai 
ales pentru sarcinile unei extreme.

Arbitrul G. Geană (Brașov) a condus 
foarte bine următoarele formații 1

PROGRESUL t Cozma (Mindru) — 
Nedelcu, Caricaș, Soare — lonlfă. Pa- 
nait — Baboie, (Oaidă) PROTOPO- 
PESCU. Smărăndescu l, VOINEA, Maf- 
teută f Baboîe).

PETROLUL: Sfetcu — Pahontn.
FRONEA, Florea — D. .MUNTEANU, 
IVAN — Mure șan, Badea, Tabarcea, K, 
MUNTEANU, Asan (Moldoveanu).

'! 
JACK BER.ARIU

învălmășeală în fața porții dinarno- 
viste, aproape toți înaintașii ieșeni 
trag rînd pe rînd dar nu reușesc să 
înscrie. Primul gol este marcat în min. 
22 de Stoicescu, care a fost excelent 
servit de Milea. Deși jocul devine și 
mai dinamic, pină la sfirșitul reprizei 
scorul rămîne nemodiîicat

Dinamoviștii bucureșteni egalează 
imediat după pauză prin Eftimie (min. 
46). După acest gol. oaspeții joacă din 
ce în ce mai bine și. profitînd de de
ruta apărării ieșene — în cadrul că
reia Dragomirescu nu reușește să-l 
„țină* pe Pîrcălab — iau conducerea 
in min 55. Pircăiab execută impecabil 
o centrare fructificată de Eftimie.

Ieșenii iac mari eforturi pentru a e- 
gala ți reușesc acest lucru în min. 
67 cînd portarul Uțu nu poate reține 
o minge puternică trasă cu efect de 
la 25 m de Viorel Popescu.

Corect și autoritar arbitrajul pres
tat de brigada din Bacău : Adrian Ma- 
covei. C. Gheorghîță și lancu Frasin.

C.S M.S.-IAȘI: Faur — Scarlat 
Moțoc, Dragomirescu (Zamfir, min. 
65) — V. Popescu. Alexandrescu — 
Pop. Stoicescu. Leahevici, Voica, Mi
lea.

DINAMO BUCUREȘTI: Uțu — 
Popa. Nunweiler III. Ivan — Al. Va- 
sîle. Nunweiler IV (Ștefan, min. 46) 
— Pircăiab. Țircovnicu, Frățilă, Efti- 
mie. Anghel Vasiîe.

La tineret: 
mo București 
I.

C.S MS. Iași — Dina- 
3-1 (1-0).

PE.RE CODREA 
ccresp. reg.

Știința Cluj—Știința
CLUJ 19 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Ce păcat că cei aproxi
mativ 15 000 de spectatori prezenți 
la întrecerea celor două „Științe" nu 
au asistat $i mai tîrziu la aceeași 
suită de faze asemănătoare celor ca
re au precedat golurile clujenilor.

Partida inaugurală din Cluj, care 
a fost de o factură tehnică modestă, 
a scos în evidentă — pe lingă unele 
aspecte pozitive cum ar fi tendința 
clujenilor de a juca mingea dîntr-o 
„bucată" — si unele lipsuri asupra 
cărora antrenorii echipelor vor tre
bui să insiste în viitor. Clujenii, care 
au fost superiori adversarilor nu au 
încă apărarea pusă la punct iar în 
atac doi jucători, Gane și Marcu, nu 
au o pregătire fizică satisfăcătoare.

Timișorenii nu au arătat nimic deo
sebit. In special înaintarea a jucat 
șters, lipsită parcă de vlagă, lăsînd 
tot greul în seama apărării. De alt

fel, antrenorul Științei Cluj, C. Rădu- 
lescu, ne-a spus după meci : „O echi
pă în formă bună ar fi învins cu un 
scor cate aorte pe timișoreni".

La 1 minute după fluierul de înce
pere. Suciu. apoi P. Emil, șutează 
in bară ca peste 8 minute Manolache 
să tragă peste poartă. In min. 23, la 
un contraatac, tinărul Adam (care a 
debutat cu succes) pasează lui Ivan
suc. Balonul centrat de aripa dreap-

ORADEA 19 (prin telefon). Sta
dionul Crișana din localitate s-a do
vedit neîncăpător pentru numeroșii 
spectatori care au venit să urmărească 
evoluția echipei locale revenită după 
patru arii în rîndui celor mai bune 
formații din țară. Intîlnirea dintre 
Crișana și Steaua a fost cîștigată cu 
scorul de 1—0 (1—0) de localnici, dar 
ea nu a fost la înălțimea așteptărilor 
din punct de vedere al nivelului teh
nic, spectatorii fiind dezamăgiți în- ,___ __J__ ____________
deosebi de jocul slab prestat de e- apărare și lansează contraatacuri ra- 
chipa oaspe, în rîndui căreia figurează 
o serie de jucători consacrați. Cu toa
te acestea lupta sportivă a ținut în
cordată atenția spectatorilor.

Deși jucătorii de la Steaua au do
minai mai mult — mai ales în repri
za secundă — din cauza jocului steril, 
ineficace al înaintării, ei nu au reușit 
să concretizeze ocaziile avute. Și a- 
ceste ocazii au fost... cu duiumul: în 
min. 25 Constantin aflîndu-se în careul 
advers șutează mult peste poartă, în 
min. 34 Raksi și în min. 40 Mateianu 
ratează la rîndui lor ocazii clare de 
a înscrie, în min. 75, la o lovitură 
de colț. Cojocaru trimite din apro
pierea porții cu capul peste bara 
transversală, în min. 76 Creiniceanu 
scapă și el prilejul de a 
cu un minut înainte de 
meciului „bara* lui Tătaru 
acestei serii.

Echipa locală a început jocul timo
rată, dar treptat ea se pune „pe 
picioare" inițiind cîteva atacuri mai 
mult pe centru unde Harșani și Vlad 
II sînt mai căutați de coechipieri. La 
o asemenea acțiune în min. 22 Harșa
ni, lansat pe centru, țutează puternic 
din afara careului, Eremia respinge 
printr-un plonjon în fața porții iar 
Vlad II reia în plasă. Iri continuare, 
mai ales după pauză, fotbaliștii oră- 
deni desfășoară un joc organizat de 

pide prin care s-au creat faze peri
culoase la poarta lui Eremia Pînă 
la urmă scorul rămîne neschimbat, 
linia de apărare și mijlocașii Cri-' 
șanei făcînd față cu succes atacurilor 
mai numeroase ale bucureștenilor.

Arbitrul N. Sotir (Mediaș) a con-, 
dus cu competență formațiile:

C.S.O. CRIȘANA: Szilaghi-Szakacs 
II. Szekely, Koszegy-Bodo. Vlad I- 
Toth I (din min. 62 Sziics), Szakacs I, 
Harsani, Vlad II, Toth II.

STEAUA: Eremia-Zavoda II, 
jocaru. Sta icu-Jenei.

Co
Crîșan-Raksî, 

Constantin, Mateianu, Crăciun (din 
min. 65 Creiniceanu), Tâtaru.

FARUL

înscrie iar 
terminarea 
pune capăt

La tineret: C.S.O. Crișana 
Steaua 3—2 (3—2).

I. GHIȘA și M. ROXIN-coresp.

U.T.A. 1-1 (1-0)
CONSTANȚA 19 (prin telefon). — 

Nu se poate spune că strădania jucă
torilor de la Farul și U.T.A. de a 
realiza Încă de la prima etapă un ioc 
bun, a rămas fără rezultate. Dimpo
trivă. întilnirea dintre cele două for
mații a constituit un meci destul de 
interesant, in cea mai mare parte, 
cu o succesiune de faze palpitante 
la cele două porți și disputată in 
deplină sportivitate Cu toate acestea 
cei peste 30.000 de spectatori pre- 
zenți la această partidă. apreciind 
just posibilitățile jucătorilor s-au aș
teptat la mai mult Echipierii ambe
lor formații au fost împiedicați in a 
realiza un joc și mai frumos de unele 
greșite execuții tehnice și de o pre
gătire fizică și tactică încă incom
pletă — lipsuri asupra cărora vor 
trebui să insiste antrenorii în viitor.

După aspectul jocului trebuie re
marcat că rezultatul de 1—1 (1—0) 
îi dezavantajează pe localnici. Tntr-a- 
devăr cu excepția unei perioade, cons- 
tănțenii au deținut tot timpul iniția
tiva. au atacat cu mult mai mult 
ca U.T.A., au avut numeroase si
tuații de gol și au realizat o mare 
frecventă de șuturi pe poartă : 29. 
Ei însă nu sî-au putut concretiza în 
goluri aceas'ă superioritate din cau
za atacanților care au greșit tocmai 
în fazele de finalizare. E cazul lui 
Bukosi (minutele 7. 10 și 38). Mă- 
nescu (min. 13). Moroianu (min. 
49), Dinulescu (m:n. 61) ș.a. Tn aceste

Partidă modestă la Cluj

Timișoara 2-1 (1-0)
mijlocul terenului, Remus Lazăr II 
deschide pe Mitaru care trece de 
apărătorii clujeni, șutează dar Rin- 
gheanu (în formă 
min. 35 este rîndui 
teze.

Repriza secundă 
șuturi puternice 
minut (46) de Mitaru și Ivansuc. In 
min. 56 șutul lui Ivansuc îndreptat 
spre „păianjen" este scos în ultimă 
instanță de Urziceanu. O ocazie rară 
ratează în min. 61 Marcu 
la 3 m, trage în bară. Apoi 
imită. Peste un minut însă 
mii nu greșește ținta și reia 
în poartă balonul centrat de Gane. 
•’ocul devine anost pină în ultimul 
minut cînd Manolache introduce ba
lonul in poartă împreună cu... por
tarul clujean.

Romulus Pop (Oradea) a arbitrat 
bine formațiile :

ȘTIIN'TA CLUJ : Bingheanu - Cro- 
mell, Georgesmi (Cost ea). Cîmpeanu
— P. Emil (Georgescu). Popescu — 
Ivansuc, Adam, Gane. Marcu. Suciu.

STIINTA TIMISOARA : Urziceanu
— Georgescu, Turcan. Popescu — Bit- 
lan, Tănase — Remus Lazăr, Popa, 
Manolache. Lereter, Mitaru.

La tineret: Știința Cluj-Știința Ti
mișoara 3-3 (0-2).

bună) apără ! In 
lui Popa să ra-

începe cu două 
trase în același

cînd, de 
Adam îl 
Petru E- 
cu capul

enormă și cu folos 
doi halfi Stancu și 

se poate

condiții 
depusă 
Pleșa, — despre ultimul 
spune că a fost și cel mai bun de 
pe teren — a fost irosită de colegii 
lor de la înaintare. Pentru aceasta* 
socotim că meciul trebuie să fie O 
lecție pentru Farul.

U T.A. se poate felicita pentru re
zultatul obținut. Cu o apărare de zile 

strictețe pe 
neglijat 
dovedit

munca 
de cei

mari care a marcat cu 
înaintașii localnici, nu a 
atacul în care Sasu s-a 
trem de periculos.

Cele două 
fost înscrise 
pentru Farul 
tru oaspeți.

Arbitrul N.
dus bine următoarele formații:
RUL: Ghibănescu — Firică. 
zei, Florescu — Stancu. Piesa — Mo
roianu, Bukosi (Nunu), Ciosescu, Di
nulescu. Mânescu.

U.T.A. t Coman — Sziics, Kapaș, 
Neamțu — Băcuț II, Koszka — Seli- 
meși, Mețkaș (Vați), Sasu, Floruț, 
Tocna.

meciuluigoluri ale
de Ciosescu (min. 
și Sasu (min. 66)

Kelemen (Buc.) a

nici
ex-

con- 
FA- 

Brîn-

O RUSCANU, cores p.

Etapa viitoare
(26 augusf):

Petrolul — Rapid. Dinamo București.
— Farul, Minerul — Știința Cluj, 
Steaua — Dinamo Bacău, U T.A. — 
Viitorul, Știința Timișoara — Progre
sul și St roșu — C.S.M.S. Crișana 
Oradea stă.

O'ono sport
Așa arată o variantă cu 12 rezultate 

la concursul nr. 33, etapa din 19 au
gust 1962 î

x
1

I. Progresul — Petrolul (cat A)
II. Rapid — Steagul roșu (cat. A)
III. Știința Cluj — Știința Timi

șoara (cat A)
IV. Viitorul — Minerul (cat. A)
V. Crișana — Steaua (cat. A)
VI. C.S.M.S. lași — Dinamo Bucu

rești (cat. A)
VIL Farul — U.T.A. (cat. A) 
VIII. Vasas — Ujpesti

(Camp. R.P.U.)
IX Ferencvaros — Honved 

R.P.U)
X. Debrecen — Salgotarjan

R.P.U.)
XL Szeged

R.PU.j
XII. Gyor — Pecs (Camp. R.P.U.)

Variante depuse: aproximativ 150.000' 
Deoarece meciurile VIII (Vasas— 

Ujpesti Dozsa) și IX (Ferencvaros — 
Honved) s-au disputat în nocturnă.

MTK.

Dozsa

(Camp.

(Camp.

(Camp.

X

x

x
1



Campionatul republican de planorism pe anul 1962
IAȘI 19, (prin telefon). S-a încheiat 

Campionatul R.P.R. de planorism po 
anul 1962, la care au participat în afară 
de piloții sportivi fruntași din tara noas
tră și oaspeți din R.S.C., R.P.U. și 
R.P.P fapt care ridică valoarea perfor
manțelor din anul acesta. Sîmbătă dimi
neața pe aeroportul școlii de pilotaj din 
Iași a avut loc închiderea Campionatu
lui în prezenta secretarului general al 
F.R.A.S. Petre Istrate. In cuvîntul său 
de închidere tovarășul Petre Istrate a 
remarcat că anul acesta s-a stabilit un 
nou record al R.P.R. feminin la proba 
triunghi viteză 200 km înregistrat de

Demonstrații de
la Huși

IAȘI 19. (prin telefon de la trimi
sul nostru). Cu ocazia închiderii cam
pionatului republican de planorism, 
desfășurat la Iași au fost organiza
te la Huși și Iași mari demonstrații 
sportive aeriene. Demonst-, atiile au 
fost organizate de Consiliul regional 
UCFS Iași cu concursul aviatorilor 
■portivi din cadrul Federației Romine 
de Aviație, ai Aeroclubului Central 
„Aurel Vlaicu“. Aeroclubului regional 
Iași și al sportivilor participant: la 
campionatul de planorism.

Cei peste 60.000 de spectatori la 
cele două demonstrații aeriene au 
urmărit cu viu interes evoluțiile 
prezentate cu multă măiestrie de 

sportivii aviatori. Programul prezen
tat a fost bogat și variat cuprinzind 
numere din toate disciplinele aviației 
sportive. In fața tribunei oficiale au 
demonstrat aeromodeliștii aeroclubu-

Canotoarele noastre campioane europene 
în preUa de 4 1 rame

(Urmare din pag( 1)

} Anglia) 4:20,9; Samorodova (URSS) 
:25,1; Camu (Franța) 4:31,5; DeVlas 

(Olanda) 4:35,0.
A urmat întrecerea echipajelor de 

4+1 vîsle. In această probă, desfășu
rată la numai o oră după acea de 4+1 
rame, noi am prezentat echipajul cam
pion european: Tamaș, Rigard. Ghiu- 
zelea. Bulugioiu + Borisov. Ele au 
concurat și aici foarte frumos dar o-

Concursul internațional
de tir de la Budapesta

BUDAPESTA, 19 (prin telefon). — 
In capitala R.P. Ungare au început 
întrecerile de tir la care participă 
sportivi din cadrul cluburilor Dinamo 
și similare din țările socialiste. Pe 
standurile de tragere au luat loc spor
tivi din U.R.S.S., R.D. Germană, R.P. 
Polonă, R.S. Cehoslovacă, R.P. Romi
nă, R P. Bulgaria. R.P. Ungară și 
R.P. Mongolă.

In prima zi s-a tras proba de armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcat, 
seniori și senioare. Vîntul puternic și 
în rafale a stînțenit in mare măsură 
pe trăgători, astfel că un număr re
dus de concurenți au reușit să depă
șească cifra de 580 p. și nici unul pe 
cea de 590 p.

De remarcat faptul că toate țările 
au prezentat echipe complete pentru 
toate probele, iar din unele țări par
ticipă trăgători din loturile reprezen- i 
tative, care au astfel posibilitatea să 
facă o utilă verificare înaintea campio
natelor mondiale.

Iată rezultatele; armă liberă 60 
locuri culcat, seniori; 1 Krebs (Dozsa 
Budapesta) 588 p; 2. Fodorov (Dina
mo Moscova) 583 p; 3. Velicicov 
(Spartak Sofia) 583 p; 4. Tr. Cogul 
(Dinamo București) 581 p... 8 M. La- 
zăr 578 p;.., 17. M. Ferecatu 571 p;... 
25- G. Antonescu 566 p. Pe echipe :
1. Dinamo Moscova 2310 p: 2. Dozsa 
Budapesta 2298 p; 3. Dinamo Bucu- 1 
rești 2296 p: 4 Dinamo Berlin 2280 p; 
5. Spartak Sofia 2278 p. Senioare; 1. 
Donskaia (Din. Moscova) 588 p; 2. 
Cerkasova (Din. Moscova) 582 p; 3. 
Kuhn (Dozsa Budapesta) 579 p;... 5. 
Zvonevschi (R.P. Romină) 576 p;... 
22. Almășan 561 p:... 24. Hnat 561 p; 
25. Nae 560 p;... 27 Popa 558 p. Pe 
echipe: 1. Dinamo Moscova 1741 p; i
2. Dozsa Budapesta 1715 p; 3. Dina
mo Berlin 1706 p; 4. Dinamo Bucu
rești 1697 p; 5. Ruda Hvezda Praga 
1693 p.

Clasament pe națiuni: 1. U R.S S 
16 p; 2. R.P. Ungară 14 p; 3. R P 
Romină 11 p; 4. R.D.G. 11 p; 5. R.P. 
Bulgaria 6 p . 1

Valentina Delaport. De asemenea au fost 
executate 7 probe din care una ne punc
tată.

A fost declarat campion al R.P.R. pe 
1962 Mircea Finescu. Pe locul II s-a 
clasat M. Mill ăi fă urmat de Em. Iliescu, 
M. Rindea, Viorel Cișmaș și Ion Alexa. 
Clasamentul general arată astfel: 1.
C. Thuri (R.P.U.) 5637,86 p, 2. G.
Vrbatzki (R.S.C.) 5632.85 p, 3. M. Fi
nescu 5625,82 p, 4. Luczina Bayevska 
(R.P.P.) 5484,71, 5. M Mihăițâ 5444,45 
p, 6. Em. Iliescu 5429,87 p.

PETRE CODREA-coresp. reg.

aviajie sportiva 
si Iași d *

lui regional, iar la centrul aeroportu
lui maeștrii sportului Mircea Finescu, 
Gheorghe Gilcă și sportivii fruntași 
C. Thuri (R.P.U.), Al. Powlikiewi.cz 
(R.P.P.) și G. Vrbatzki (R.S.C.) la 
planorism au executat acrobații in
dividuale și în formație. La zborul 
cu motor s-au prezentat formații cla
sice și legate, acrobații individuale 
executate de maeștrii sportului O. 
Bâeanu, Șt. Caloti, I. Crîșmaru, 
C. Manolache, M. lonescu și alți a- 
viatori fruntași care au impresionat 
plăcut publicul spectator prin măies
tria și tehnica pilotajului. Evoluția 
in cădere liberă și precizia la ateri
zare a parașutiștilor sportivi I. Bre- 
dea, M. Sidlefchi, Z. Meghery etc. au 
produs o puternică impresie în înche
ierea programului demonstrațiilor a- 
viatice.

ION HOABÂN

boseala și-a spus cuvîntul. Rezultate 
tehnice: 1. U.R.S.S. 3:43.3: 2. R.D. 
Germană 3:47,4; 3. R.P Romină 3:49,4;
4. R.P Ungară 3:55,1; 5. R.S. Ceho
slovacă 3:55,4.

In proba de dublu, echipajul nostru 
Mihalache. Drăghici a ieșit din reca
lificările de sîmbătă. In finală s-au în
registrat rezultatele: 1. U.R.S.S. 
4:08,1 ; 2 R.D. Germană 4:08,4; 3.
R.P Ungară 4:11.8; 4. Olanda 4:14,2;
5. R.P Polonă 4:21,9.

Ultima probă a fost cea de 8+1. 
La această probă, echipajul nostru a 
concurat sîmbătă în recalificări, cîș- 
tigînd seria cu următoarele rezultate: 
1 R.P. Rommă 3:29.2; 2 Anglia
3:31,7: 3. R.S. Cehoslovacă 3:32.6: 4. 
R P. Ungară 3:33,6; 5. R P. Polonă
3:40.3 In urma acestui rezuîtat, în a- 
fară de U.R.S.S și R.D. Germană (ca
lificate de vineri), au mai intrat in 
finală R.P.R., Anglia și R.S. Ceho
slovacă.

Finala a prilejuit o luptă pasionan
tă, cîștigată de sportivele sovietice 
Reprezentantele noastre s-au găsit pe 
locul 3 pînă in apropierea liniei de so
sire. dar în finiș au fost întrecute de 
sportivele cehoslovace. Rezultate teh
nice: 1. U.R.S.S. 3:32.0; 2 R.D. Ger
mană 3:35.7; 3. R.S. Cehoslovacă
3:37,3: 4 R P. Romină (Emilia Oros, 
Magda Varga. Magda Vlăduț, Maria
na Limpede, Viorica Moldovan. Mar
gareta Stoian. Maria Triuks. Olimpia 
Bogdan + Angela Păunescu) 3:39,1; 
5. Anglia 3:49,0.

In urma acestor rezultate, clasa
mentul oe națiuni se prezintă astfel :

1, U.RS.S. 38,5 p , 2 R D. Germa
nă 28.5 p„ 3. R P ROMINĂ 23 p., 4. 
R P Ungară 19 a. 5 R S Ceho
slovacă 13 p , 6 Anglia 5 p.. 7. Olan
da 5 p., 8. Franța 3 p. etc.

ȘTI
• Cu prilejul congresului Federației 

internaționale de natație de la Leip
zig, s-a stabilit ca viitoarea ediție a 
campionatelor europene de înot, sări
turi de la trambulină și polo pe apă 
să aibă loc în 1966 la Utrecht (O- 
landa)

• Zilele acestea. Federația uniona
lă de atletism a alcătuit un prim lot 
in vederea campionatelor europene 
care încep la 12 septembrie la Bel
grad. Au fost selecționați, printre al
ții. recordmanii mondiali Valeri Rru- 
tnel. Tamara Press, Piotr Bolotnikov, 
Irina Press, Elvira Ozolina, precum și 
Ter-Ovanesian. Lusis. AVhailov, Ani
simov, Baltovski. Petrenko etc.

» In semifinalele probei de simplu 
feminin ale turneului internațional de 
tenis de la Moscova, jiicătoarea sovie
tică Dimitrieva a învins cu 6-3; iO-8 
pe australiana Ebbern. Leheim (Aus
tralia) a cîștigat cu 3-6; 6-2; 6-1 în

Campionatele europene de natatie 

în așteptarea recordurilor europene și mondiale 
au fost înregistrate primele recorduri naționale

nostru special). Autostrada pe 
află Schwimmstadionul părea 
după-amiază un adevărat flit- 
oameni ce-și lărgea albia pe 
ce de pe arterele secundare — 
'■ — se scurgeau mii

Leipzigului.

șurat in cinstea participanților un reu- 

^monstranții de înot artistic și sărituri
com’ce de la trambulină si turn.

LEIPZIG 19 (prin telefon de la 
trimisul 
care se 
sîmbătă 
viu de 
măsură 
„mici afiuienți" 
de locuitori ai , „

La ora 18 peste 10.000 de spectatori 
umpleau tribunele frumosului bazin în 
așteptarea deschiderii celei de a X-a 
ediții a campionatelor europene de na
tație. Cînd cei 760 de sportivi din 23 
de țări ale continentului s-au aliniat 
pe trei laturi ale bazinului, pentru fes
tivitatea de deschidere, a luat cuvin- 
tul Heinz Deininger președintele fe
derației de natație a R.D Germane. 
Din partea sportivilor partrcipanți a 
vorbit recordmana mond:ală Barbara 
Gobei. Apoi timp de 2 ore s-a desfă
șurat in cinstea participanților un reu
șit spectacol de revistă ne apă. de-

’comice de la trambulină ți turn.
A doua zi. dummică. locul destinderii 

și al hazului provocat de artiștii apei 
î-au luat emoțiile și încordarea luptei 
sportive. Prima probă programată a 
fost cea de 100 M LIBER BĂRBAȚI. 
Cele 5 serii care trebmau să trieze 
sprinterii pentru întrecerile semifinale 
au fost una mai disputată ca cea
laltă. In prima. Vagner (R.S.C.), 
Ciarke (Anglia) și Popov (Btijg.) au 
fost înregistrați in aceiași timp (57,5) 
cu care abia au reușit să se claseze 
pentru semifinale. In seria a ll-a. ma
ghiarul Dobay obfmînd timpul de 56.2 
I-a întrecut cu 0,1 sec. pe Konoolev 
(U.R.S.S.). Recordmanul european 
Gotvalles (Franța) a cîștigat seria 
următoare cu 56,3 sec. Timpul cel mai 
bun din serii l-a obținut olandezul 
Kron cu 55,6 sec. (nou record olan
dez). Fostul recordman european, sue
dezul Lindberg a ieșit primul în seria 
a V-a cu rezultatul de 56,5 sec. De 
remarcat că pentru ocuparea locului 
16 a fost necesar un barai între trei 
concurenți creditați cu 57.7 sec. Ei an 
realizat acum: Burihin (U.R.S.S.) 56.3, 
Gropaiz (Franța) 56,6 și Szîanka 
(R.P.U.) 57,3.

CBO8S I^TERMKIlflNU 
DE MOTOCICIISM EA ARAB

ĂRAD (prin telefon). — Ieri s-a 
desfășurat, pe un circuit din orașul 
Arad concursul internațional de mo- 
tocicl'sm, la care au participat spor
tivi din Arad. Oradea. Timișoara, Si
biu. Reșița, Lipova, Tg. Jiu precum 
și alergători din trei orașe din R P. 
Ungară Asociația sportivă „MOTO
RUL” din Arad a reușit să organi
zeze In condiții foarte bune acest con
curs de viteză pe circuit — un tur 
a măsurat 2000 m — în care s-au 
întrecut sportivii motociclișfî fruntași 
din orașele de mai sus. Majoritatea 
probelor au fost foarte disputate da
torită participării motocîcliștilor oas
peți. Iată ciștigătorii probelor: 125 
cmc L. Pinter (R.P.U.) — 250 cmc 
G. Varga (R. P. U.) —350 cmc K. 
Rautenstrauch (Voința Sibiu) — caîeg. 
începători W. Breier (Motor Arad) 
— 175 cmc (femei) D Krohn (Vo
ința Timișoara) — 500 cmc R Rau
tenstrauch (Voința Sibiu) — 175 cmc 
M. Vetner (C S.M. Reșița) și cat. 
nelimitat R. Rautenstrauch (Voința 
Sibiu).

ȘT. IACOB, coresp.

Rl EXTERNE
fața lui Turner (Australia). In finala 
probei masculine s-au intîinit Froeh- 
ling (S.U.A.) și Neweombe (Austra
lia). Froehling a învins cu 3-6, 6-2, 
6-2, 4-6, 7-5 In finala probei feminine, 
Leheim a întrecut pe Dimitrieva cu 
6-3, 6-3.

o In finala zonei americane a ,.Cu
pei Davis”, echipa de tenis a Mexicu-

, care a eliminat cu o-
S.U A., conduce acum cu 3-0 în meciul 
cu Iugoslavia. In partida de dublu 
Osuna și Palafox au învins eu 5-4; 
2-6: 6-3: 7-5 pe Jovanovic și Pilic.

• Meciul suplimentar dintre marii 
maeștri internaționali .Keres și Ghel- 
ler a continuat cu desfășurarea parti
dei a 4-a Cei doi jucători au căzut de 
acord asupra remizei la mutarea 43-a. 
In prezent, scorul este de 2’/2—1 */2 
puncte in favoarea lui Keres.

• Cti prilejul unui concurs interna
țional de atletism, desfășurat la Haess-

După-amiază s-au desfășurat semifi
nalele care au dat pe următorii opt 
fioaliști: 1. Lindberg 55.7; 2. McGre
gor (Anglia) 56,1; 3. Gotvalles 56,3;
4. Dobay 56,3; 5. Kroon 56,4; 6. 
Wiegand (R.D.G.) 56,5; 7. Gregor
(R.D.G.) 56,5; 8. Burihin (U.R.S.S.) 
56,5.

Duminică au avut loc și seriile pro
bei de 100 M SPATE FEMEI. Iată 
citeva din rezultatele înregistrate: 
seria I: 1. Lundrove (Angl.) 1:12.7; 
Egorova (U.R.S.S.) 1:16,6: Tineva
(Bulg.) 1:21.0; Petersen (Dan.) 1:23,4; 
seria a ll-a: 1. Winkel (Ol.) 1:11.4; 
Schmidt (R.D.G.) 1:12,3; Balla
(R.P.U.) 1:14.0; Brtkova (R.S.C.) 
1:15,0; Seitz (Austria) 1:18,3; seria a 
lll-a: Holletz (R.D.G.) 1:12,1; Lewis 
(Angl.) 1:12,7; M:chael$en (Dan.) 
1:13,2; Caron (Fr.) 1:15,6; Szalecka 
(R.P.P.) 1:18.4; Massenzi (Ital.) 1:19.0: 
seria a IV-a: Van Vetsen (Ol.) 1:10,7; 
Piacentini (Fr.) 1:13,3; Koreni (Ung.) 
1:13,7.

De asemenea au avut loc și califi
cările |a proba de 4x100 M MIXT IN
DIVIDUAL BĂRBAȚI: seria I: Toi- 
vonen (Find.) 5:19,1; Almeida (Portug.) 
5:23,9 — nou record; Van Osch (OL) 
5:27,0; Vislason (Isl.) 5:29,2; Spinola 
(Ral.) 5:31,2; seria a H-a: Pfeifer 
(R.D.G.) 5:09,4 — nou record; Katona 
(R.P.U.) 5:14,1 — nou record: Gavri
lov (U.R.S.S.) 5:15,9; Widawski
(R.P.P.) 5:23,2; Simonds (Angl.) 
5:26,1; seria a lll-a: Jiskoot (Ol.)

Campionatele mondiale
Din cauza timpului nefavorabil, cam

pionatele mondiale de parașutism 
sportiv au început cu o întîrzîere de 
4 zile. După prima lansare în proba 
de sărituri la punct fix conduce Bry- 
don (S.U.A.). El a sărit de la 1000 
m aterizirvd la 1,00 m de centrul cer
cului. Urmează ta clasament Treves 
(Franța) cu 1,15 m și Wilson (An
glia) cu 1,62 m. La feminin. în ca
drul aceleiași probe, lansările s-au

PISTARZII SOVIETICI ÎNAINTEA „MONDIALELOR"
— C»rcspon«€B(l pentru „Sportul popular" — *

Pistarzii sovietici s-au pregătit te
meinic pentru a participa la campio
natele mondiale de ciclism, care vor 
avea loc ta Italia. Mai iutii ta patru 
orașe ale țării — Leningrad. Erevan, 
Noghinsk și Omsk — au avut loc 
întîlniri de verificare cu participarea 
a 15 echipe, iar apoi cei mai buni 
s-au intîinit la Tuia în campionatul 
R S.F.S.R. în ciuda faptului că a- 
ceste întreceri nu ne-au dat posibili
tatea să depistăm noi tineri capabili 
să facă față unor concursuri de talie 
mondială, putem spune totuși că în
trecerile ne-au arătat convingător că 
ta toate probele măiestria alergăto
rilor noștri a crescut Cursele pe 
echipe au devenit mai active. învin
gătorii în probele individuale fiind 
desemnați la finiș. Lucrul acesta este 
o mărturie a dispu'elor mai dîrze, a 
unei mal bune pregătiri a pistarzilor 
noștri.

In probele de sprint Imant Bod- 
nieks a fost în afara concurenței 
Este adevărat, el a reușit abia anul 

leholm. sprinterul american Bob Ha
yes a cîștigat proba de 100 m plat cu 
timpul de 10” 1/10 Alte rezultate: 
masculin: 200 m: Drayton (S.U.A.) 
20” 8 10; ciocan: Thun (Austria) 
65,53 m; înălțime: Petersson (Suedia) 
2,10 m; feminin : 100 m: Wilma Ru
dolph (SU.A.) 11” 5/10.

• Pentru a cineea oară boxerul ne
gru Davey Moore și-a aparat cu suc
ces titlul mondial al categoriei pană. 
Vineri seara, la Helsinki, el a dispus 
prin k.o. în rundul doi de șalangerul 
său Olly Maeki (Finlanda)

• Cu prilejul urmi concurs de atle
tism desfășurat la Fontainebleau cam
pionul francez AAichel Jazy a stabilit 
un nou record al Franței în proba de 
800 m plat cu timpul de 1’47” 8/10. 
Vechiul record era de 1’47” 9/10 și a- 
parținea tot iui Jazy.

(Agerpres) 

5:08,4 — nou record; Bachmann 
(R.D.G.) 5:12.1; Vaahtoranta (F ni.) 
5:12,3 — nou record; Androsov 
(U.R.S.S.) 5:13,3; Torres (Spania) 
5:19,8; Roși Htal.) 5:20,8 — nou re
cord.

Compionatul de polo a programat 
patru întîlniri. R.P. Ungară — Suedia 
9—2, Belgia — Anglia 6—4. La ora 
cînd telefonez urmează să se mai joace 
partidele: U.R.S.S. — Olanda și
Italia — R.D. Germană. Luni vor a- 
vea loc următoarele întîlniri: R.P Ro
mmă — Suedia, R.P. Polonă — Olan
da și Iugoslavia — Anglia.

In bazinul pentru sărituri au avut 
loc primele evoluții. După șapte sări
turi, pentru calificare, de Ia trambulină 
situația clasamentului este următoarea: 
Ingrid Kramer (R.D.G.) 102,30 p! 
Lanzke (R.D.G.) 92,05 p; Kuznelov» 
(U.R.S.S.) 90.72 p: Safronova
(U.R.S.S.) 86,77 p; Svoboda (Aus
tria) 81,92 p; Austen (Anglia) 77,98 p 
etc. Luni vor avea ioc ultimele trei 
sărituri la această probă.

In programul întrecerilor de luni 
mai figurează seriile cursei de 200 m 
bras femei la care va lira partey^Bf^- 
cordmana țării noastre Sanda lor*»a. 
ștafeta 4x100 m mixt bărbați (serii), 
100 m liber femei (semifinale și fina
la), 100 m liber bărbați (finala), 
100 m spate femei (semifinale), 4x100 
m mixt individual bărbați (finala).

GH NICOLAESCU

de parașutism sportiv
făcut de la 700 m, plafonul de nori 
fiind prea jos. In clasament conduce 
Olson (S.U.A.) cu 1,97 m, urmată 
de Zarybnika (R. S. Cehoslovacă) 
— 2,35 m, Berger (Canada) — 2.67 
m și reprezentanta R. P. Romine. 
Elena Băcăoaou, cu 2,92 m. Ultimele 
trei lansări care vor avea loc in ziiele 
următoare vor fi în măsură să de
semneze pe campionii lumii la aceste 
probe. (Agerpres) 

trecut să devină campion al U.R.S.S., 
dar ta prezent el a devenit mult mai 
matur, și-a perfecționa t măiestria. 
Din punct de vedere tehnic, el se 
detașează evident de adversarii săi, 
in ciuda faptului că are doar 20 de 
ani. De fiecare dată, știe să-și do
zeze efortul ta raport de adversarul 
său, astfel incit să obțină victoria. 
Anul trecut, după cum se știe, ce! 
mai bun sprinter sovietic a ocupat 
iocul 4 la campionatul mondial. în 
acest an. am impresia că Bodnieks 
poate aspira la Milano la ua loc 
mai bun

In întrecerile feminine. Ia Lenin
grad, s-a remarcat din nou alergă- 
toarea Valentina Savina din Tuia, 
iar la Erevan Irina Kiricenko din 
Harkov. Acestea, împreună ca Lud
mila l’olienko s-au intîinit la Tuia 
iar disputa dintre ele a evidențiat 
forma bură a ciclistei Kiricenko. cu
noscută pînă acum ca avind calități 
doar pentru întrecerile de contratimp. 
Această alergătoare s-a dovedit bună 
și în probele de viteză, ciștigind mult 
prin sprintul puternic de pe ultimii 
metri ai cursei, Galina Ermolaeva, 
triplă campioană a lumii, n-a luat 
în acest an startul în competițiile a- 
mintite mai sus, dar este puțin pro- 
babij că in actualul sezon ea își va 
putea apăra cu succes titlurile de 
campioană a U R.Ș.S. și a lumii.

Citeva cuvinte despre alergătorii 
din Leningrad. In orașul de pe Neva 
s-a format o pleiadă de cicliști pu
ternică. care poate controla orice 
cursă. Vom aminti. în primul rind, 
de Stanislav AAo’skvin. campion al 
țării in cursa de urmărire. împreună 
cu Aleksei Petrov, Arnold Belgard și 
Viktor Romanov Moskvin a parcurs 
distanta de 4 km pe echipe în 4:40.6. 
un timp foarte bun. Dacă leningră- 
denii se vor afla ta formă și la 
Milano, atunci ei vor realiza desigur 
performante bune.

GHIORGHÎ SVETLANOV
corespondent A-P.N.
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