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Oamenii muncii din întreaga țară 
au sărbătorit a XVIII-a aniversare a
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eliberării patriei cu nestăvilit entuziasm» 
manifestîndu-și hotărîrea de a obține 
noi și importante succese pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialiste, în lupta 
pentru pace»

PARADA MILITARĂ ȘI DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ
In diminea|a zilei de 23 August au 
uf loc în Piafa Aviatorilor din Ca
lată tradiționala paradă militară și 
imonstrafia oamenilor muncii cu o- 
zia împlinirii a 18 ani de la eli- 
irarea Romîniei de sub jugul fas- 
>f.
Tribuna oficială era dominată de o 
are stemă a R. P. Romîne încadrată 
i datele festive: „1944—1962", sub 
re a fost înscrisă urarea „Trăiască

August, ziua eliberării Romîniei 
sub jugul fascist I”. Deasupra fri

zelor se_^flau portrete uriașe ale 
rilor dascăli ai proletariatului mon- 
I Marx — Engels — Lenin, pre- 
n și mari pancarte cu urăriie : 
ăiască și înflorească scumpa noa- 

patrie — Republica Populară 
nînă I". „Slavă Partidului Munci- 
asc Romîn, conducătorul în
cât al poporului, inspiratorul 

organizatorul tuturor victori- 
noastre I”, „Sub steagul mar- 

î-leninismului, sub conducerea 
idului, înainte pentru desăvîrșlrea 
strucfiei socialiste în patria noas- 
I", „Trăiască puternicul și invin- 
lul laqăr al socialismului I".

tribune au luat loc conducători 
istitufiilor centrale și organizațiilor 
ești, generali activi și de rezervă 
foști comandanți de mari unităfi 
frontul antihitlerist, fruntași în 
că din întreprinderile bucurește- 
cademicieni și al|i oameni de ști
ți cultură, ziariști romîni și co- 
mdenfi ai presei străine, nu- 
și oaspefi de peste hotare.
u de fafa șefii misiunilor diplo- 
e acreditafl. în R. P. Romînă, a- 

militari • și alfi membri ai cor- 
diplomatic.

piafă și pe Bulevardul Aviatori- 
a aflau aliniate trupe ale forfe- 
oastre armate.

8. Cu puternice aplauze și a- 
fii îndelungate sîn! întîmpinafi, 
irifia în tribuna oficiată, condu- 

i partidului și sfatului nostru, 
iții : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Pe- 
►rilă, Nicolae Ceausescu, Chivu 

Alexandru Drăghici, Ion 
ghe Maurer, Alexandru Mo- 

ghioroș. Dumitru Coliu, Leonfe Răutu, 
Ștefan Voitec, Mihai Datea, Alexan
dru Bîrlădeanu, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

De asemenea, la tribuna centrală 
au iuat loc numeroși oaspefi de 
peste hotare — V. E. Dîmșif, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., J. I. Paletkis, vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., K. A. Verținin, 
prim-mareșal al aviafiei U.R.S.S., 
I. H. Bagramian și V. I. Ciuikov, ma
reșali ai U.R.S.S., Ștefan Jedrychowski, 
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării de pe lînqă Consiliul de Mi
niștri al R. P. Polone, și Roman Zam- 
browsky, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, Heinz Hoffmann, ministrul apără
rii naționale al R. D. Germane, Louis 
Saillant, secretar general al Federației 
Sindicale Mondiale. Samuil Mikunis, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Comunist din Izrael, Van Geyt Louis, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Comunist din Belgia, Emanuele 
Macaluso și Roasio Antonio, membri 
ai conducerii Partidului Comunist Ita
lian.

Răsună sunete prelungi de trom
pete. Ministrul tortelor armate ale 
R. P. Romîne, general de armată 
Leontin Sălăjan, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
însoțit de comandantul parăzii, ge
neral locotenent Marcu Stan, trece 
în revistă trupele care prezintă ono
rul. La urarea ministrului tortelor 
armate „Vă felicit cu prilejul celei 
de-a 18-a aniversări a eliberării noa
stre nafionale", militarii răspund cu 
puternice urale.

General de armată Leontin Sălăjan 
urcă apoi la tribuna oficială.

Răsună solemn acordurile Imnului 
de Sfat al R. P. Romîne. în același 
timp în cinstea măreței sărbători 
nafionale a poporului nostru se trag 
21 de salve de artilerie.

Au avut loc apoi parada militară 
și demonstrafia oamenilor muncii.
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Piafa Aviatorilor din Capitală este 
plină de freamăt fi voioșie. Peste 
tot, oameni, flori, steaguri șt pa

nouri...
„Socialismul zi de zi.
Noi îl vom desăvîrși !“ 

scandează zeci și zeci de mii de oa
meni ai muncii, veniți să sărbă
torească neuitata zi a lui August.

Cu vii aplauze tribunele salută 
trecerea unităților armatei noastre 
populare, scutul de oțel al țării.

In fotografie: defilează infante
riștii.

Trec stegarii Un buchet de tinerețe

Isitr-o minunata xi de august

DEFILEAZĂ
In depărtare, marea de flamuri își 

unduie ritmic valurile multicolore scăl
date de soarele dimineții. Coloana spor
tivilor bucureșteni se pregătește să in
tre în piață. Revărsarea de tinerețe și 
entuziasm este impresionantă. 8.000 de 
fete și flăcăi din sutele de mii care 
redau astăzi în culori vii viguroasa 
dezvoltare a sportului din țara noastră. 
Mulți dintre sportivi au numai 18 ani! 
Virstă a năzuințelor împlinite; ani lu
minoși, cu hotare larg deschise spre 
viitor. Nespus de frumoasă viață ne-ai 
dăruit, partid iubit I Și-ți mulțumim 
din inimă I

★
Către ora 11... Pentru cîteva minute, 

Piața Aviatorilor rămîne liberă. Trom- 
peții anunță că a început demonstrația 
sportivilor. In întreaga piață crește 
animația. De fiecare dată, defilarea ti
nerilor sportivi ai țării stîrnește pre
lungite ropote de aplauze. Și în acest 
an coloana sportivilor este așteptată 
cu nerăbdare. O așteaptă băiețașul cu 
părul parcă rupt din soare, care în
treabă — pentru a cîta oară ? —: „Tă
ticule, acum trec sportivii?" Ii întîm- 
pină cu privire de părinte, mîndru și 
bucuros, maistrul strungar cu tîmple 
cărunțite de ani. Cită dragoste și pre-

SPORTIVII
țuire în această caldă așteptare, în 
liniștea curmată de aplauze...

★
In acordurile marșului sportivilor, 

cu pas cadențat, în costume de un co
lorit fermecător, în rînduri compacte, 
perfect aliniate, își fac apariția stegarii 
care deschid entuziasta demonstrație 
a sportivilor bucureșteni. Un grup de 
tineri poartă lozinca „TRA1ASCÂ 23 
AUGUST" și, în urmă, grupuri de 
fete în costume albe și galbene trec 
prin fața tribunei oficiale, în urale, 
scandînd lozinci sărbătorești. Tălăzui- 
rea de tinerețe și entuziasm continuă... 
Un semnal al tobelor și grupul masiv 
de tineri s-a oprit, nemișcat, pe ma
rele covor de asfalL In piață s-a aș
ternut, din nou, liniștea. Și apoi, aplau
ze puternice pentru sutele de tineri 
care au scris cu trupurile lor: „23 AU
GUST" cu un roșu de foc și albastru 
ca cerul de august

Pretutindeni, steaguri unduind în 
adierea vîntului. Tinerețe, voioșie, en
tuziasm. In piață, pătrund, una după

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare



DEFILEAZĂ SPORTIVII

Tinerațe fi ț rație...

1)(Urmare (lin paș.

23 August în țară

din toatealta, coloanele de sportivi 
raioanele Capitalei...

★
Alte grupuri de sportiviAlte grupuri de sportivi din raionul 

„23 August". De peste tot aplauze 
pentru cei care poartă, intr-o ținută 
ireproșabilă, steagurile clubului și a- 
sociațiiior sportive din raion, pentru 
piramidele simboHzind marile cuceriri 
ale cosmosului. In înălțimi, în virilă 
piramidelor ce alunecă ușor purtate de 
motociclete, sportivii privesc mindri, 
cutezători.

★
Acum, străbate piața grupul nume

ros al cicliștilor bucureșteni. Tn urma 

O piramidă a curajului fi a indcrninării

lor, sportivii clubului Unirea și ai ra
ionului Nicoiae Bălcescu. Piața răsună 
de urale. Piramidele pe motociclete au 
nu numai siguranță și frumusețe, ci și 
grație și măiestrie. Privim cercuri olim
pice pe care stau în echilibru cinci ti
neri și retrăim cu nestăvilită bucurie 
și mindrie clipele cind. de la sute și 
mii de kilometri depărtare de patrie, 
sportivii țării ne transmiteau vestea 
marilor victorii de la Melbourne și 
Roma, acolo unde drapelul cu stema 
Republicii noastre dragi s-a ridicat de 
multe ori pe cel mai înalt catarg.

Ce repede se scurg minutele entu
ziastei demonstrații a sportivilor 1 Să-i 
urmărim acum pe tinerii care au in
trat pe platou. Cîteva mișcări și litere 
mari, scumpe inimilor noastre, apar ca

1NTÎLNIRI PRIETENEȘTI ÎNTRE SPORTIVII IEȘENI 
Șl CEI DIN R. S. S. MOLDOVENEASCĂ

lAȘf 24 (prin telefon). — A intrat 
Srr tradiția activității sportive din o- 
rașu) nostru ca în ziua de 23 August 
sportivii ieșeni să se întilnească cu 
reprezentanții R.S.S. AÂoldovenești. La 
întrecerile din acest an delegația oas
peților cuprinde echipe de fotbal, 
handbal și volei.

In ziua de 23 August a avut loc 
întîlnirea de fotbal dintre C.S.M.S. 
Iași și selecționata secundă a R.S.S. 
Moldovenești. La capătul unui joc 
viu disputat victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 2—1 (2—1). Au în
scris : Stoicescu (min. 16) și Voica 
(min. 44), respectiv Mosku (min. 38). 
Oaspeții au impresionat prin calită
țile lor fizice și în special prin viteza 
cu care și-au desfășurat acțiunile. 
Au fost însă deficitari în trasuf la 

un omagiu fierbinte adus înțeleptului 
conducător al poporului: „P.M.R." Gîn- 
duri de dragoste și recunoștință pentru 
partidul nostru drag, căruia mișcarea 
de cultură fizică și sport îi datorează 
marile sale victorii.

Cîteva îrBemnări fugare despre fru
moasele exerciții, despre grația și gin
gășia fetelor ale căror costume dau 
pieții un colorit de pajiște înflorită, 
despre viguroasa demonstrație a spor
tivilor fruntași din clubul Progresul 
și raionul „Lenin" și, in piață își fac 
apariția tineri și tinere care reprezintă 
clubul Olimpia și asociațiile sportive 
din raionul Tudor Vladimirescu. Peisa
jul pieții se schimbă. Opt roți uriașe 
de turbină! Printre ele, in unduiri de 

valuri, îmbrăcate în cos- 
tume albastre, fluturind 
eșarfe, șiraguri de fete 
pun în „mișcare" o a- 
dev arată hidrocentrală. 
Din nou aplauze prelun
gite pentru dragostea cu 
care sportivii au pregă
tit fiecare exercițiu. „Ro
țile" s-au oprit și, re
grupați, sportivii pără
sesc platoul pe care-1 o- 
cupă imediat tineri pur
tînd lozinca : „PRIN
SPORT. LA ÎNTĂRIREA 
SĂNĂTĂȚII". Apoi, un 
frumos car alegoric iius- 
trînd dezvoltarea gim
nasticii în producție, ac
tivitate practicată astăzi 
de peste 300.000 de 
meni ai muncii.

oa-

Fla-
De- 

pe

Sportivii clubului 
raionului 

pregătit o 
cu

ai
au

realizat-o

.30
temă 

nespusă
căra Și 
cembrie"
care au
expresivitate. Covorul galben care a 
îmbrăcat piața amintește de aurul 
hambarelor pline, de bogăția recoltelor 
de pe ogoarele fără haturi. Fete și bă
ieți poartă în mîini spice de grîu; 
pe platou răsar snopi și căpițe... De
monstrația sportivilor din raionul „30 
Decembrie" este încheiată de tineri și 
tinere care-și mlădie trupurile în fru
moase dansuri populare. Aplauze ne- 
sfirșite poartă departe cintecul înscris 
pe portativul folclorului nostru, undeva 
prin părțile Argeșului sau la poalele 
Carpaților.

Coloanele de 
piață, aducind

★
sportivi se perindă prin 
fiecare tablouri lucrate 

cu migală, cu multă dragoste. Prospe
țimea, tinerețea, entuziasmul sportivi- 

poartă. C.S.M.S. a stăpînit jocul, și-a 
creat numeroase ocazii favorabile 
care au fost însă ratate. S-au remar
cat : Pop, Scarlat, Moțoc, Stoicescu 
de la C.S.M.S. și P.atkovski, Colesni- 
cov și Rudoi de la oaspeți.

Pe terenul Voința a avut loc, în 
nocturnă, întîlnirea de volei dintre e- 
chipeie C.S.M.S. și selecționata Chi- 
șinău. După două ore de luptă spor
tivă de toată frumusețea victoria a 
revenit formației ieșene cu 3—2 
(15—10, 9—15, 10—15,' 15—9, 15—11). 
Cei mai buni au fost: Moșescu, loano- 
vici, Moldoveanu și respectiv Tvic, 
Sobolev. Terțiar.

Intîlnirile continuă.

GH. VAS1L1U și E. URSU, coresp.

piață 
Anii 
am 

le-au 
spor-

lor sint... molipsitoare. întreaga 
are în aceste clipe doar 18 ani. 
aceștia frumoși, senini, în care 
făurit o viață luminoasă. Lor 
închinat exercițiile atît de reușite, 
tivii clubului Gloria și ai asociațiilor ' 
din raionul „1 Mai", cei al clubului i 
sportiv Voința, grupul compact al a- 
viatorilor, planoriștifor și parașutiști- 
lor în costumele lor albastre...

★

Un „dreptunghi" perfect deschide' 
demonstrația sportivilor din raionul 
„16 Februarie". O desfășurare rapidă 
și în ritmul viu al tobelor, sportivii ( 
descriu pe platoul pieții conturul pa
triei noastre dragi. In mijloc, cu roșu, 
galben si albastru, apar inițiatele: i 
„R.P.R".

Și acum. întîlnire cu cei mai tineri1 
sportivi. Carul alegoric ai clubului 
sportiv școlar, exercițiul tinerelor fete 
îmbrăcate în costume albastre care 
oferă privirilor un fermecător dans al 
cercurilor, demonstrațiile la sporturile 
îndrăgite de tinerii sportivi și, în fi
nal, piramidele de gîmnaști, sint ima
gini de neuitat, împletire de hotărîre, 
măiestrie, curaj și gingășie.

★
Prin fața tribunelor trec acum spor

tivii fruntași, campioni mondiali și o- 
limpîci, europeni, balcanici și republi
cani, tineri și ținere care in acest 
mi au obținut multe victorii de presti
giu in marile competiții de handbal, 
volei, fotbal, scrimă, canotaj academic 
caiac-canoe sau atletism; au urcat de 
multe ori podiumul învingătorilor, au 
obținut performanțe care ilustrează con
vingător dezvoltarea sportului nostru.

...Alte grupuri de sportivi. Trec tine
rii reprezentanți ai clubului Dinamo, 
ai clubului Rapid și ai raionului „Gri- 
vița Roșie" și imensa grădină de flori 
care s-a deschis pe platou este ur
mată de cei peste 500 de sportivi ai 
clubului Steaua.

fost
noa-

Demonstrația sportivilor se încheie 
cu grupul masiv de tineri care poartă 
o lozincă în care au fost înmănun
cheate toate gîndurile și sentimentele 
cu care sportivii au venit astăzi, la 
marea sărbătoare : „MULȚUMIM PAR 
TIDULUI PENTRU CONDIȚIILE 
CREATE".

îți mulțumim, partid iubit, pentru 
grija părintească pe care ne-o porfi, 
pentru viața plină de bucurie pe care 
o trăim astăzi.

Minunate sint condițiile ce-au 
create oamenilor muncii din țara 
stră pentru a practica sportul, pentru 
a se întîlni pe miile de stadioane și 
baze sportive apărute pe harta spor
tivă a țării, în acești 18 ani de viață 
nouă.

„MULȚUMIM PARTIDULUI PEN
TRU CONDIȚIILE CREATE", au spus 
in această zi însorită de august mili
oanele de sportivi care, în toate ora
șele și satele patriei, au demonstrat 
pentru tinerețea și viața lor fericită, 
adueind prinos dă recunoștință partidu
lui iubit, afirmîndu-și încă o dată ho- 
tărirea de a răsplăti marea grijă cu 
care-i înconjoară, părintește, partidul, 
prin rezultate care să contribuie la 
creșterea necontenită a prestigiului 
sportiv al Republicii noastre dragi.

Simbolul înfrățirii tinerelului de pe țoale meridianele ț. cele cinci cercuri olimpice.

Monteru), Constructorul, Șantie-

ONEȘTI — Coloana sportivilor din 
localitate a fost deschisă de un grup 
numeros de stegari. Cu multe aplauze 
au fost întîmpinați sportivii de la Pe
trolul care au obținut frumoase suc
cese în activitatea sportivă. R'md pe 
rînd au demonstrat sportivi de la Chi
mia, ■■ ■ ‘ ‘ ‘
rul Cauciuc și I.f.B. (întreprinderea 
de Instalații București) etc.

In după-amiaza zilei de 23 August 
și în tot cursul zilei de 24 august, pe 
terenurile de sport din parcul Libertă
ții și T.R.C. (Trustul regional de con
strucții) au avut loc numeroase con
cursuri de volei, handbal, baschet și 
popice închinate „Zilei Eliberării".

PAUL DUȚA, coresp.

BAIA MARE — După manifestația 
celor peste 40.000 de oameni ai mun
cii, mineri, metalurgiști și constructori 
peste 1.500 sportivi au defilat prin 
fața tribunei oficiate.

Seara, pe Cimpul Tinereții, a avut 
loc carnavalul tineretului, iar in ziua 
de 24 august au avut loc numeroase 
programe cultural-sportive. Peste 
20.000 de ®ameni ai muncii din loca
litate au participat la excursiile combi
nate cu întruniri tovărășești de la băile 
Cărbunari, Lacul Mogoșa, Apa Sărată, 
Izvoare, Complexul sportiv Borșa, Vir- 
ful Gutin și altele.

V. SASÂRANU, coresp. regional

PLOIEȘTI — Demonstrația sportivi
lor din orașul nostru este deschisă de 
un grup masiv de tineri care poartă 
drapele, tablourile conducătorilor parti
dului nostru drag, stema R.P.R., nume
roase grafice în care sint înscrise suc
cesele obținute de sportivii regiunii 
Ploiești.

Urmează carul alegorii al clubului 
sportiv Petrolul. El simbolizează rea
lizările sportivilor ploieșteni care anul 
acesta au cucerit numeroase titluri de 
campioni ai R.P.R.

Trec apoi atleții, voleibaliștii, scri- 
merii, boxerii, din asociațiile sportive 

1 Flacăra roșie. Voința, Locomotiva, Ra
finăria Teleajen, Uzina de utilaj petro
lier „1 Mai" etc.

Prin fața tribunei oficiale demon
strează sportivii aviatori de la Aeroclu
bul Ploiești. îi urmează un grup de 

i călăreți intr-o perfectă aliniere.
Demonstrația sportivilor din orașul 

J Ploiești este încheiată de coloana mo
toc ici iști tor.

C. NEGULESCU-coresp.

ORADEA (prin telefon) — După mi
tingul și demonstrația oamenilor mun
cii, in Piața Victoriei, peste 1.500 spor
tivi din asociațiile sportive orădene și 
participant la faza regională a Spar- 
tachiadei de vară a tineretului, au de
filat în fața tribunei oficiale.

In fruntea coloanei sportive trec 
stegarii, activul salariat și obștesc al 
UCFS. Sportivii din orașul Oradea, 
raportează cu mindrie partidului că 
au obținut rezultate de seamă, atît în 
producție cit și în sport. In rîodul 
sportivilor de la C.S.O. Crișana trec 
sportivii fruntași și campioni ai țării 
ca : Ladislau Kiss (lupte libere), atle- 
ții Margareta Gristu și Ion Vașca, 
component echipei de fotbal promo
vată în categoria A în rîndul cărora 
se află fruntașul în producție Liviu 
Petrică, Arcadie Szucs și Viorel facob. 
Trec apoi sportivii asociației Înfrăți
rea, Fabrica de confecții, Blănuri, Fla
mura roșie, I.T.O. Gimnaștii de la

exerciții in grup, pe 
halterofilii de la Rapid

Voința execută 
motociclete, iar 
evoluează pe platforma unui car ale
goric.

ILIE GHIȘA-coresp. reg.

IAȘI ■— E August 23. lașul, aidoma 
întregii țări, și-a îmbrăcat haine noi 
de sărbătoare.

Piața Unirii. Aici, în acest colț al 
lașului, și-au dat întîlnire zeci de mii 
de locuitori pentru a mulțumi partidu
lui pentru grija ce le-o poartă. A intrat 
în tradiție ca în Piața Unirii, în sune
tele Marșului sportivilor, să apară ste
garii. Grupul compact de stegari este 
urmat de maeștri ai sportului și acti
viști sportivi. Rînd pe rînd trec priit 
piață, in aplauze puternice, sule șj 
sute de sportivi aparțtnînd celor 70 
asociații din oraș. Sportivii de la Țel 
sătura raportează că alături de toți 
muncitorii și-au adus și ei contribuția 
la realizarea a 101.000 mp țesături 
peste plan și la economisirea a 28.00(1 
kg. fire. Nu s-au lăsat mai prejos nici 
sportivii de la Penicilina, fabrica fol 
avînd economii de 1.200.000 lei pești 
plan. Cu realizări importante în munl 
că și sport se prezintă și sportivii dil 
alte asociații. I

In după-amiaza zilelor de 23 și 2| 
August s-au desfășurat numeroase >n! 
nifestări sportive dotate cu „Cupa Elj 
berării*'. I

PETRE CODREA-coresp. regional I

BRAȘOV — Peste 80.000 de camd 
ai muncii care au luat paț^, .. "A 
strația din orașul Brașov**> 
partidului despre însemnatele suoA 
obținute în cinstea zilei de 23 Augus

Sportivii au ținut și ei sa-și ara 
realizările, raportînd cu prilejul d 
monstrației despre succesele obținui 
Printre sportivii care au participat 
sărbătorirea zilei de 23 August i 
aflau numeroși maeștri emeriti 
maeștri ai sportului. Luptătorii Valid 
Bularca, Alexandru Tampa și alia 
Ana Sălăjan deschid coloana sportj 
lor, purtînd o imensă stemă a R.I’J 
Alături de ei se află schiorii frunți 
llona Micloș, Gh. Vilmoș, Gh. Bădl 
cu. Doina și Eugenia Boboc. Mol 
Crăciun, luptătorii de la Steagul r<| 
și Rulmentul, atlețf, boxeri, patinat! 
fotbaliști, cei mai proaspeți câmp! 
republicani la tir, Margareta Filip I 
Marius Labeș, alături de ceilalți tl 
gători din localitate, ciclista Mal 
Ștefănescu și mulți alții. Carele ale! 
rice prezentate de cluburile Tracici 
(două remorci trase de tractoare cil 
piramidă și respectiv cu gimnastică! 
înviorare), Dinamo (activitate de ■ 
nă). Steagul roșu (exerciții de lj 
etc. Printre asociațiile sportive 
orașul Brașov prezente la demons® 
ție, amintim: Rulmentul. Voința. ® 
irom, Hidromecanica, Torpedo și C® 
loza-Zărnești, Măgura și Color® 
Codlea, Precizia-Săcels,. Recolta fi 
pin etc. * H

In încheiere, subliniem excepției® 
prezentare a unei zile din tabără ■ 
către imensul grup de pionieri car" 
luat parte la demonstrație: un car ■ 
goric eu două remorci reprezintă" 
vuacurile și plaja de pe litoral, ciB 
frumos vapor in miniatură, străjui" 
pionieri îmbrăcați in marinari. 
aceasta au urmat trei grupe de » 
tivi, în careuri separate, reprezer" 
terenuri de joc (baschet, volei și H 
de cimp). ■

CAROL GRUIA-coresp. r<H



In cinstea zilei de 23 August

întreceri spectaculoase joi scara 
pe stadionul Republicii

CĂLĂREȚII, AEROMODELISTII, CICLIȘTII SI FOTBALIȘTII 
SI-AU DAT CONCURSUL LA REUȘITA UNUI FRUMOS 

PROGRAM

Miine—a doua etapă a categoriei A
• LA BUCUREȘTI, CUPLAJ PE „23 AUGUST", CU STEAUA — 
DINAMO BACĂU Șl DINAMO — FARUL ÎN PROGRAM © PRO
MOVATELE JOACĂ ÎN DEPLASARE • MECIUL ETAPEI LA 

PLOIEȘTI: PETROLUL — RAPID

Joi scara, tribunele stadionului Re
publicii au fost neîncăpătoare pentru 
amatorii de sport, veniți să urmărească 
fromosul program sportiv organizat de 
Consiliu! orășenesc UCFS București.

Descinderea programului au făcut-o 
reprezentanții de frunte ai echitat’.ei din 
țara noastră. Prima probă, ștafeta, a 
revenit unei echipe a clubului Dinamo, 
formată din Reccr (pe Melhior) și Vlad 
(pe Sprinten). Pe locurile 2 și 3 s-au 
c’asat două cupluri ale clubului Știința : 
Vînnefa Bogza (pe Sulina) și Velea 
(*«' Arcaș), Silea (pe Sapa) și Velea 
i »m“ Minunat). în cea de a doua probă, 
de forță, punctajul maxim l-au obținut

O nouă acțiune a Rapidului. Georgescu a șutat la poartă
Foto: A. Nedelcu

Cosita și Longo, care au sărit ultimul 
obstacol avînd înălțimea de 1,85 m. In 
pauzele partidelor de fotbal, alți repre
zentanți ai echitației. Mi hal cea, Molnar 
și Velieu, au prezentat cîteva exerciții 
de dresaj olimpic, iar Casian Ariton și 
Gbeorghe Craioveanu au făcut demon
strații eu construcții personale de aero- 
modele captive. De asemenea, două se
lecționate de ciclism ale orașului s-au 
întrecut într-o cursă italiană.

Au urmat două întîlniri de fotbal.
RAPID — PROGRESUL 4—2 (2—0)

După un început echilibrat, Rapid 
pwne stăpînire pe joc și inițiază atacuri 
insistente. Scorul îl deschide în min. 
27 Ozon, în urma unei greșeli a lui 
Nedelcu. După ce Oaidă (min. 34) 
ratează o ocazie favorabilă de a egala, 
OzAh îl servește ca „pe lavă“ pe Geor
gescu, care înscrie de la 16 m. După 
pauză, feroviarii mai înscriu de două 
ori prin Kraus (min. 56) și Codreanu 
(min. 61), ridicînd scorul la 4—0. Se 
părea că Rapid va majora diferența de 
goluri. Dar, atacanții Progresului devin 
mai activi și reușesc să reducă din 
handicap pri.i Baboie (min. 67) și Soare 
(min. 89 din II m).

RAPID: Dungu (Todor) — Greavu 
(Neacșu), Motroc, Macri — Neacșu 
(Cimpoca), Langa — Kraus (Dinu), 
Ozon, Lalu, Georgescu, Codreanu. * I.

Ieri au luat sfîrșit campionaiele pe 
Capitală ale juniorilor și seniorilor 
de categoria a Il-a. lată ultimele re
zultate înregistrate la categoria „se
cundă" : dublu bărbați, semifinale: 
Diaconescu. Florescu — Cruceanu, 
Parăușeanu 6—4, 7—5; Golescu, Lun- 
gu — Rusu, Bure ea 6—4, 6—2; fi
nală : Diaconescu, Florescu — Go
lescu, Lungu 6—4, 5—7, 7—5; dublu 
femei semifinale: Doina loanid, Ga
briela Voinescu — Elefferia Zambe- 
ti, Irina Cobzuc 6—2. 6—1; Ecate- 
rina Murșa, Maria Andruță — Da
niela Sotiriu, Florica Butoi w.o.; fi
nală : loanid, Voinescu — Mursa, An
druță 2—6, 6—2, 6—3; simplu femei 
semifinale: Maria Andruță — Miha- 
efa Cruceanu 10—8, 6—1; Mihaeia 
Colceag — Gabriela Velicu w.o.; 
finală: Andruță — Colceag 3—6, 7—5,
6— 4; simplu bărbați semifinale; A.
Crticeanu — I. Năstase 6—3, 7—5;
I. Diaconescu — D. Dimache w.o.; 
finală: Cruceanu — Diaconescu
7— 5, 9—7.

In ultimele partide ale juniorilor 
s-au obținut rezultatele: dublu băieți 
semifinale: Nicu’.escu, Țereanu — 
Burcea, Rusu 6—1, 9—7; Mo-
canu, Rigani —■ Sarău, Bli- 
dărescu 6—1, 6—3; linală: Niculescu, 
Țereanu ■—- Mocanu, Rigani 6—2, 
6—2; dublu fete finală: Doina loa
nid, Gabriela Voinescu — Florica 
Butoi, Daniel^ Sotiriu 7.—§ 6—2;

Campionatele Capitalei

PROGRESUL: Opanschi (Mîndru) — 
Nedelcu (Panait), Caricaș, Panait (Soa
re) — Ioniță, Pașcanu (Știrbei) — Maf- 
teuță (Copii), Oaidă, Protopopescu 
(Voinea), Voinea (Pașcanu), Baboie.
STEAUA - DINAMO 4—2 (2—1)

Din primele minute s-a combinat fru
mos, în viteză, ambii portari fiind 
foarte de® solicitați. Primul gol a fost 
înscris de Țîrcovnicu, în min. 19, dar 
după două minute, Steaua egalează prin 
Pavlovici. înaintașii echipei Steaua con
struiesc atacuri spectaculoase, folosind 
deseori cele două extreme. în min. 30, 
Popa nu poate opri un asemenea atac 

decit prin fault în careu : Creiniceanu 
transformă penaltiul. In repriza a doua, 
apărătorii dinamoviști duc tot greul, 
reușind să reziste pînă în min. 69, cînd 
Pavlovici urcă scorul la 3—1. In minu
tul următor Anghei trage puternic de 
la distanță pe jos, și reduce din han
dicap. Cu două minute înainte de sfîrșit, 
Raksi stabilește rezultatul final la 4—2.

STEAUA: Ercmia — Zavodă II, Hăl- 
măgeanu, Staieu — Crișan, Crăciun — 
Cacovcanu, Raksi, Pavlovici, Matcianu, 
Creuiiceanti.

D1NAMO : Datcu (Uțu) — Popa 
(Constantinescu), Nunweiller HI, Ivan
— Ștefan, Popescu — Pîrcălab, Țir- 
covnicu (Varga), Ene (Frățilă, Eftimie), 
Eftimie (Țîrcovnicu), AngheL

Intnicît ambele întîlniri au luat sfîrșit 
cu același scor, departajarea echipelor
— pentru atribuirea trofeului — s-a
făcut prin executarea a cîte 10 lovituri 
de la 11 m. Deoarece Rapid a trans
format 7, iar Steaua 6, „Cupa Eliberă
rii* a fost cîștigată de Rapid. Intere
sant de remarcat făptui că cele mai 
multe penaltiuri au fost transformate de 
Progresul (8), care s-a clasat pe locul 
3; în schimb, Progrpsul a primit o 
cupă ca fiind echipa care a comis cele 
mai puține faulturi șî a trimis de cele 
mai puține ori mingea afară din term. 
Dinamo a transformat 6 lovituri de la 
11 m. P0MP1LIU VINTILA

dublu mixt finală: Rozenzweig, Voi
nescu — Rusu, Sotiriu 4—6, 6—2, 
6—2. In urma rieprezentării (moti
vate) a lui Dan Dimache titlul la 
juniori (15—16 ani) a revenit lui llie 
Nășfase. întrecerile finale pe țară ale 
campionatului republican de juniori se 
vor desfășura între 27 august și 1 
septembrie (de la orele 8,30 ți 15) 
pe terenurile Progresul.

FINALA „CUPEI ELIBERĂRII” PENTRU JUNIORI
Marți seara a avut loc, pe ringul 

instalat în incinta velodromului Dina
mo, reuniunea finală de box din ca
drul competiției dotată cu „Cupa Eli- 
berării", pentru juniori.

Iată rezultatele tehnice: Gh. Cris- 
tea (Metalul) b.p. C. Aman (Olimpia), 
T. Jerdea (Olimpia) b.p. Ed. Zacsevski 
(Centrul UCFS), M. Ene (Dinamo) 
b.p. D. Diaconescu (Olimpia), N. Alo- 
han (Centrul UCFS) b.p. M. Obretin 
(Centrul UCFS), C. Negoescu (Olim
pia) b.p. I. Georgescu (Construc
ția), I. Pop (Dinamo) b.p. A. Grosu 
(Olimpia), I. Porojaa (Centrul UCFS)

Jocurile în deplasare ale echipelor 
nou promovate în prima categorie (mai 
puțin Crișana, care nu-i programată), 
debutul echipei Dinamo Bacău în noul 
campionat și partida Petrolul — Rapid 
— iată ceea ce caracterizează etapa a 
doua, de mîine, a campionatului.

Iubitorii fotbalului așteaptă cu ne
răbdare să vadă cum se vor comporta 
în deplasare echipele Viitorul, C.S.M.S. 
și Farul, care în prima etapă au obținut 
rezultate bune, în special Viitor»]. A- 
ceasta din urmă evoluează la Arad, în 
compania unei formații — UTA — care

UNDE HERGEP1 NlINE ?
PE STADIONUL DINAMO, ora 

8.30: Dinamo—Farul; ora 10.15: 
Steaua—Dinamo Bacău (jocuri de 
tineret).

PE STADIONUL „23 AUGUST*, 
ora 15.30: Steaua—Dinamo Bacău 
(arb. R. Săbău—Cluj); ora 17.15: 
Dinamo—Farul (arb. A. Galamboș 
—B. Mare). Jocuri in cadrul cate
goriei A.

ne-a obișnuit cu jocul său corect și 
tehnic. Deci, un meci plin de perspec
tive. C.S.M.S. Iași susține un joc di
ficil la Brașov, unde va întîlui un adver
sar dornic de reabilitare. Va fi un exa
men serios pentru fotbaliștii ieșeni.

Farul va reapare in fața publieului 
bucureștean, împreună cu Dinamo Ba
cău, într-tm cuplaj interesant pe sta
dionul .23 August*. Misiunea celor donă 
echipe va fi grea : Farul va da replică 
echipei campioane Dinamo București, iar 
Dinamo Bacău formației Steaua, care 
joi seară s-a arătat în revenire de formă. 
Echipele bncureștene au prima șansă.

La Ploiești — un meci de mare in
teres : Petrolul — .Rapid, un adevărat ; 
„cap de afiș* al etapei. De asemenea, i 
atrag atenția și partidele dc la Timișoara , 
și Lupeni, unde Progresul și respectiv 
Știința Cluj vor avea de suportat asal
tul formațiilor locale, ambele învinse 
în prima etapă. Este firesc ca acestea 
din urmă să dorească rezultate favora-

Jocuri amicale ale
• Turneul organizat la Sibiu în cins

tea zilei de 23 August a luat sfîrșiL 
Marți s-au înregistrat rezultatele : Trac
torul Brașov — Chimia Făgăraș 2—1 
(1—0) și C.S.M. Sibiu — C.S.M. Mediaș

Șerban Ciochină —
15,85 m la triplusalt

Miercuri a avut loc pe stadiouul din 
Poiana Brașov un nou concurs de atle
tism. Cu acest prilej tinărul ȘERBAN 
CIOCHINĂ a înregistrat un rezultat re
marcabil sărind 15,85 m la triplu salt. 
Cu această performanță el și-a îndeplini: 
norma de participare Ia Campionatele eu
ropene de la Belgrad. Pe locul doi s-a 
clasat Sorin loan cu 15,77 r.

Iată lista primilor rinei sărituri de 
triplu ai anului 1962:

15.92 Sorin loan (Steaua)
15,85* Șerban Ciochină (Metalul) 
15,43* Octav. Viscopoleanu (Știința 

Cluj)
15,33* Nicolae Mărășeseu (Steaua) 
15,16* Dan Vlidescu (Metalul).

* = record personal.

b. ab.III S. Constantin (Construcția), 
I. Melinte (Bere Grivița) b.p. Ion 
Vlad (Construcția).

Cele mai frumoase partide ale re
uniunii le-au furnizat perechile: Gh. 
Cristea (Metalul) — C. Aman (Olim
pia) și T. Jerdea (Olimpia) — Ed. 
Zacsevski (Centrul UCFS).

Această ediție a „Cupei Eliberării" 
la box pentru juniori a fost cîștigată 
de tinerii pugiliști ai Clubului Spor
tiv Olimpia. Individual, cele mai 
multe puncte au fost cucerite de că
tre juniorul Constantin Negoescu, 
tot de la Clubul sportiv Olimpia (an
trenor Mielu Doculescu), 

bile în primul lor joc oficial pe teren 
propriu.

Pe scurt, o etapă interesantă de la 
care așteptăm jocuri de un mai bun 
nivel tehnic.

DIN PREGĂTIRILE ECHIPELOR

• l^a PETROLUL este probabilă re
intrarea )u»i Dridea I.

• Formația ȘTIINȚEI TIMIȘOARA: 
Urziceanu — Georgescu, Ț urcau, Bo
te seu — Bîtlan, Tânase — Ixizăr, Sețu 
(Popa), Manolache, Lereter, Mițaru.

• ST. ROȘU și-a continuat săptă
mîna aceasta pregătirile, punind accent 
pe corectări în tehnica individuală și 
pe pregătirea fizică. Cu acest prilej 
și-au reluat antrenamentele Ghifă și 
Nagy. Acesta din urmă este probabil 
să reintre duminică.

• Joi, ȘTIINȚA CLUJ a jucat cu 
Tehnofrig și a învins cu 7—0. Forma
ția pentru meciul de la Lupeni va fi 
alcătuită din lotul : Ringheanu și Moguț 
— Kromely. Mureșan, Georgescu, Cîm- 
peanu, Costin, Petru Emil, Popescu și 
Crișan — Ivan suc, Gone, Adam, Marca, 
Suciu și H. Moldovan.

• Echipele biicureștene, aflîndu-se 
după partidele de joi seară, nu s-au 
fixat încă asupra formațiilor. „VIITO
RUL* va păstra echipa din prima etapă.

Jocuri internaționale
TG. JIU 24 (prin telefon). — Joi, 

in fața a peste 4.000 de spectatori, in 
cadrul manifestațiilor sportive orga
nizate în cinstea zilei de 23 August 
s-a disputat partida internațională 
dintre echipa tocată „Pandurii" și 
formația bulgară Benkovski din Vi- 
din. După o luptă sportivă interesan
tă, care a plăcu4 spectatorilor, întîl- 
nirea s-a terminat la egalitate: 0—0. 
(Gh. Focnetescu, coresp.).

★
1NTILNIREA internațională dintre 

reprezentativele R. P. Romine și Ma
rocului se va disputa la 30 septembrie 
la București.

PRIMA ediție a meciului Saraje
vo — St. roșu, din cadrul turneului 
balcanic, va avea ioc la 19 septem
brie la Sarajevo.

echipelor din „B”
1—0 (1—0). Rezultatele de joi: CS.M. 
Mediaș—Chimia Făgăraș 2—1(1—1) și 
C.S.M. Sibiu —Tractorul Brașov 1—0 
(0—0). C.S.M. Sibiu a cucerit „Cupa 23 
August*. (M. Lupuțiu, coresp.).

• Dina ni o Obor a susținut săptămîna 
aceasta două jocuri amicale. Du mini ie 
trecută a pierdut la Baia Mare în fața 
echipei C.S.O. cu 2—1 (1—1). Punc
tele au fost marcate de Drăgan (2) și, 
respectiv, Stoenescu II. Marți, Dinamo 
Obor a întrecut selecționata Sighet cu 
7—2 (4—0). Au înscris Tancu (4), 
Panartescu, Sima și Constantin, respectiv 
Mathias și Codrea. (V. Săsăranu, coresp. 
reg.).

• Știința București a jucat duminică 
la Oltenița cu echipa S.N.O., de care a 
dispus cu 2—0 (1—0), prin punctele 
marcate de Gh. Dumitrescu și Bărbn- 
leses.

Mîine, studenții bncureșteni vor juca 
la Galați.

în finala „Cupei Eliberării*, or- 
ganr2ală Ia Pitești. Dinamo Pitești a 
dispus de Metalul Pitești cu 3—2 
(1—1). Au marcat: Lovin (2) și Tur- 
can, respectiv Q Ionescu și Burcea. 
(I. Chilibar, coresp.).

Azi, ultima zi
Nu uitați să depuneți ctt mai repede 

buletinele pentru concursul Pronosport 
de mi ine.

Rețineți ! Programul concursului Pro
nosport de miine cuprinde cele 7 meciuri 
de cat. A programate m cea de-a doua 
etapă a campionatului de fotbal al 
R.P.R. și 5 întîlniri din campionatul 
R.P.U.

★
Iată acum programul concursului 

Pronosport de săptămîna viitoare (nr. 
35 din 2 septembrie a.c.) :

I. R.P. Polonă — R.P. Ungară
II. Rapid — Dinamo Buc. (cat. A)

III. Știința Cluj — Petrolul (cat. A)
IV. Dinamo Bacău — Steagul roșu

(cat. A)
V. Viitorul — Progresul (cat. A)

VI. U.T.A. — Minerul (cat. A)
VII. C.S.M.S. Iași — Crișana (cat. A)

VIII. Știința Timișoara — Farul (cat. A) 
|X. Flacăra Moreni — Metalul Tir- 

Xpviște. (cat. B).

CTlfSE Df Pf IMN...
AtENJIE LA PASE ! In prima etapă 

a categoriei A am remarcat multă im
precizie în par-. De pildă, în cursul 
meciului Rapid — St. roșu — făcînd 
timp de 10 minute, un mic sondaj — 
am notat 6 pase date la... adversar, 
ia Rapid, și 8 Ia St. roșu. De ase
menea, rapidiștii au interceptat 9 pase, 
iar jucătorii de la St. roșu 12. Așadar, 
în 10 minute 35 de pase greșite, ceva re 
înseamnă foarte mult. Și mai înseamnă 
ceva : o insuficieată exersare în con
diții cH mai apropiate de joc. Dc aici, 
„pase t< lefonate*, pase fără adresă, 
Lpsă de tărie și de concentrare din par
tea jucătorilor. Iată o problemă care 
merită mai multă atenție din partea an
trenorilor și jucătorilor.

INCONSECVENȚE. La un moment 
dat (era prin min. 22), Jenei (St. roșu) 
se pregătea să degajeze o minge vewită 
la semi înălțime. în aceeași clipă însă, 
Codreanu (Rapid) a vrut să joaee min
gea cu capul, apleeîndu-se spre ea. Con
form regulamentului de joc, în asemenea 
situații Codreanu era în culpă, deoarece 
ol făcuse joc periculos (de fapt, ea să 
spunem așa. autopericulos). Deci, ei 
trebuia penalizat. Arbitrul Stavru Nico- 
la-u l-a sancționat, însă, pe Jenei. în 
schimb, în repriza a doua, în min. 55, 
Jenei s-a făcut vinovat cu adevărat de 
joc periculos, ridicînd piciorul pînă 
la înălțimea capului Iui Georgescu. Dc 
tLata aceasta, arbitrul nu 1-a mai sanc
ționat. Cum Stavru Nicolau a intervenit 
alteori corect în sancționarea jocului 
periculos, ne întrebăm : de ce această 
inconsecvență ?...

„MANIA* JOCULUI LATERAL Șl 
ÎNAPOI. Iată ce frînează mult jocul, 
răpindu-i ritmul și cursivitatea. Este 
adevărat că pentru refacerea unei ac
țiuni eșuate sau pe punctul de a eșua, 
se recomandă o pasă laterală sau îna
poi. Diar cei mai mul ți dintre jucătorii 
echipelor noastre aleg această pasă și 
atunci cînd nu-i nevoie, pentru că este 
mai comodă și fără prea multă răspun
dere. Duminica trecută, de pildă, mingea 
s-a plimbat pe toată partea stingă a 
înaintării echipei Progresul, pentru a 
ajunge pînă la urmă tocmai la... fundașul 
Soare, fără ca jocul să fi impus o ase
menea circulație a balonului. Astfel dc 
exemple au fost multe în primul cuplaj 
al sezonului ; de aceea considerăm irtilă 
intervenția antrenorilor.

MAI MULTĂ DISCIPLINĂ DE JOC ! 
Este, desigur, enervant atunci cînd nnii 
jucători ca Neacșu (Rapid), Nedelcu 
(Progresul) sau Bărbulescu (St. roșu) 
nu respectă locul de efectuare a arun
cărilor de la tușă sau a loviturilor li
bere, făcînd necesară intervenția arbi
trilor. Dar este și mai enervant dup# 
aceea să-i vezi pe jucători încercînd — 
deși au fost avertizați — să „ciupească4* 
măcar o jumătate de metru !... Oare 
nu se poate pune capăt unor asemenea 
scene ?

P. GAȚU

Finala campionatului R. P. R. 
de pescuit staționar

Duminică 26 august 1962, între orele 
6 și 10, 51 de tineri pescari sportivi 
din toate regiunile țării se vor întrece, 
în cadrul unui concurs (faza finală 
a Campionatului R.P.R. de pescuit sta
ționar tineret 1962), care va avea loc 
pe lacul Floreasca (pe malul paralel 
cu linia tramvaiului 5).

Obiectivul concursului îl constituie 
pescuirea peștilor de talie mică (pes
cuit viteză), care necesită multă aten
ție și îndemînare. Câștigătorii vor fi 
desemnați în funcție de numărul și 
de greutatea peștilor prinși.

la Pronosport!
X. C.S.O. Câiațî —- C.S.O. Brăila 

(cat. B)
XI. Foresta Fălticeni — Ceahlăul Pia

tra Neamț (cat. B)
XII. I.M.U. Medgidia — C.F.R. Paș

cani (cat. B)
PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 33 DIN 1» AUGUST 1962.

Cat. I — ; cat. a n-a ; 6,4 variante 
a cîte 4472 lei ; cat. a m-a : 119,2 va
riante a cîte 360 lei ; cat. a IV-a : 812,1 
variante a cîte 88 lei.

Fond de premii : 143.124 lei.

TRAGEREA LOTO CENTRAL 
DIN 24 AUGUST 1962

63 81 44 18 64 40 69 43 79 47
A B C

40 63 64 81 47 43 69 44 18
Fond de premii : 639.720 lei.
Tragerea următoare va avea loc în 

București.
Rubric3 redactată de Loto-Pronosport.



Turneul internațional de volei de la București

R. P. R0MÎNĂ-R. P. UNGARĂ 3-1
Campionatele europene de natație

Aseară pe patinoarul artificial ,,23 
August" au avut loc primele întîlniri 
din cadrul turneului international mas
culin de volei. In primul meci reduta
bila echipă a R. S. Cehoslovace a întîl- 
nit reprezentativa R. D. Germane pe 
care a învins-o cu scorul de 3—0 (13, 
6, 10).

Începutul partidei R.P.R.— R.P.U. pro
mitea un spectacol de bună valoare. 
Tinerii jucători maghiari încep bine, și 
conduc cu 2—-0. Apoi Nicolau, Corbeanu 
și Miculcscu restabilesc echilibrul, luăm 
conducerea și cîștigăm primul set la 
9, deși îl puteam clștiga foarte bine 
la 3. Această cădere inexplicabilă (Plo
con, Fieraru și Drăgan greșesc foarte

mult și mai ales la serviciu) face să 
lim conduși cu 7—1 și 9—2. Cîștigăm 
setul la 13, însă destul de greu. Jucă
torii noștri nu se comportă la valoarea 
lor și astfel sînt nevoiti să cedeze setul 
trei și în sfîrșit să-și revină în urmă
torul pe care îl cîștigă ceva mai clar. 
Am obținut o victorie mai greu decît 
ne-am așteptat datorită și bunei compor
tări a jucătorilor oaspeți. Scor final 
3—1 (15—9. 15—13. 9—15, 15-8).

Astăzi de ’a ora 18. vor avea loc in- 
(Unirile R.S.C.— R.P.U. și R.P.R.— 
R.D.G. Iar mîine de la aceeași oră se vor 
întîlni R.P.U.—R.D.G și R.P.R.—R.S.C.

LEIPZIG 24 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). După 
tida slabă făcută miercuri 
pania echipei Italiei, și în 
pierdut un punct prețios, ■ 
tativa noastră de polo a 1 
toată seriozitatea întîlnirea 
de joi seara, cu formația R. 
mane.

Prin prisma rezultatelor 
echipa R. D. Ger- 
la joc cu prima 
mult cu cit evo- 
public care a sus-

par- 
în com- 
care am 

reprezen- 
privit cu 

decisivă 
. D. Ger-

obținute

CONSTANTIN ALEXE

APLAUZE PENTRU TINERELE NOASTRE VOLEIBALISTE
CONSTANȚA 24 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Joi, aplauzele 
publicului s-au îndreptat cu precădere 
spre formația noastră de tineret care 
a întrecut categoric reprezentativa 
R.P. Ungare : 3—0 (10, 6, 6). Victoria 
nu este întimplătoare și ea confirmă 
progresul evident în care se află a- 
ceastă echipă. Prestind tot timpul 
meciului un volei rapid, ele nu au 
permis experimentatelor lor adversa
re (unele dintre acestea selecționate 
de peste 60 de ori în echipa R.P.U.) 
să preia inițiativa. Jocul învingătoa
relor s-a caracterizat prin prospeți
me, tendință spre un volei modern, 
acuratețea execuțiilor tehnice și ca
litatea paselor fructificate cu suc
ces de trăgătoare. Toată echipa (Ilea
na Enculescu. Eli«abeta Nodea, Da
niela Vemescu, Daniela Golimaș, A- 
lexandrina Berezeanu, Viorica Heri
șanu — Doina Popescu) merită feli
citări.

R.P U.: Eva Rakaczky, Judith 
Gerhardt, Margit Nagy, Mara Godor, 
Iulia Dencsi. Ilona Molnar — Eva 
Tatar, Eva Baranyi.

Cel de-al doilea meci, R.P.R. (I)— 
R.D.G. a fost mult mai puțin Inte
resant. Echipa noastră a învins cu 
3-1 (14-16, 15-7, 15-7, 15-U), dar în 
jocul ei s-au manifestat încă multe 
lipsuri și ciștigind ca urmare a unui 
plus de experiență pe care îl dețin 
în prezent față de voleibalistele din 
echipa R.D. Germane. Remarcăm din 
echipa noastră numai pe Ana Moca- 
nu și Sonia Colceriu. Viorica HeriȘa- 
nu a jucat și în echipa A, după trei 
seturi la tineret. R.P.R. : Lia Vanea. 
Elisabeta Goloșie, Tinela Pleșoianu, 
Doina Ivănescu, Ana Mocanu, Flori
na Popovicj — Viorica Herișanu, So
nia Colceriu. R.D.G. : Inge Markshan- 
sen, Sabina Flagowsky, Ursula Mann, 
Ruth Korn, Cristina Meyrich, Gabrie
la Reinholdt — Renate Latzel, Do- 
rith Flechse.

In ziua a doua s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate ;

R.S.C.-R.P.R. (tineret) 3-2 (15-6,
11-15, 15-12. 12-15, 17-15); R.P.R. I- 
R.P.U. 3-1 (15-9, 15-6, 10-15, 15-4).

la acest campionat, 
mane se prezenta 
șansă, cu atît mai 
lua și in fața unui 
ținut-o frenetic. Conștienți că pentru
a putea participa la turneul final 
(locurile 1—4) le era absolut necesară 
o victorie, jucătorii noștri au făcut 
apel la toată energia, la toată capa
citatea lor. Și cînd din ultima repriză 
mai rămăseseră de jucat doar 25 de 
secunde, și echipa noastră conducea 
cu 3—2, eram convinși că obținusem 
calificarea. Dar în min. 19,35 Al. 
Szabo a fost eliminat, echipa rămî- 
nînd astfel in inferioritate numerică. 
Acțiunea de atac a poloiștilor ger
mani a eșuat și se părea că totul 
era în regulă !... Dar iată că Culineac 
a comis o mare greșală, pasînd min
gea înainte spre Firoiu. Ultimul era

MIRCEA TUDORAN

1. R.D.G. (Schmidt, Gbbel, Noack, 
Pekstetn) 4:40,1 — nou record mon
dial (v.r. aparținea din 1960 echipei

sever marcat și a fost imediat depo
sedat de balon.

Puținele secunde care au mai ră
mas pînă la sfîrșit au fost de-a drep-< S.U.A. cu 4:41,1); 2. Olanda 4:42,9.— 
tul dramatice. Thiel șutează puternic 
în bara transversală și mingea revine 
în teren tot la echipa germană. Ochii 
sînt ațintiți pe cronometre. Cîteva pa
se rapide și balonul șutat de Schmit 
nu poate fi reținut de 
tru : 3—3, în ultimele
partidei, ratînd astfel
calificare.

Cele șase puncte au
în ordine de: Kroner, Culineac (4 m), 
Schmit, Schultze, Szabo și Schmit. 
După cum se vede echipa noastră a 
condus cu : 1—0, 2—0,

Alte rezultate: R. 
Italia 5—0 ; U.R.S.S. 
Olanda — Iugoslavia 
0-1, 0-0) ; Anglia —
6-2 ; Suedia — R. P. 
urma acestor rezultate pentru tur
neele finale s-au calificat : locurile 
1—4 : R. P. Ungară, R. D. Germană, 
U.R.S.S., Iugoslavia; locurile 5-8: 
R. P. Romină, Italia, Olanda, Belgia.

Iată acum rezultatele finalelor de 
înot și sărituri desfășurate joi după- 
amiază : 4 x 100 m MIXT FEMEI:

portarul nos- 
secunde ale 
mult dorita

fost înscrise

2-1, 3-2 !
P. Ungară — 

- Belgia 9-3 ; 
4_3 ! (4-1, 0-1,
R. P, Polonă 

Polonă 6—4. In

Triunghiularul de atletism al echipelor de juniori

HRADEC KRALOVE 24 (prin tele
fon). Pe stadionul Malșovice din lo
calitate s-au desfășurat vineri primele 
probe din cadrul celei de a VI!I-a 
ediții a întîlnirii triunghiulare dintre 
echipele de juniori și junioare ale 
R.S. Cehoslovace, R.P. Polone și R.P. 
Romine. Dintre concurenții noștri, care 
au participat vineri, cea mai bună 
comportare a avut-o VALERIU RAUȚ 
la triplu salt El s-a clasat pe pri-

La Milano

Au început campionatele mondiale de ciclism
MILANO, 24 (prin telefon de la 

trimisul nostru special). Ieri au început 
pe velodromul Vigorelli din localitate 
întrecerile campionatelor mondiale de 
ciclism. La această competiție se dispută 
probe pentru cicliștii amatori (băieți 
și fete) și pentru alergătorii profesio
niști. In Italia au sosit, pentru a par
ticipa la campionatele mondiale, cicliști 
din 29 de țări: Argentina. Austria, 
Belgia. R. S. Cehoslovacă, Danemarca, 
Finlanda, Franța, R. 
ponia. Anglia, Irlanda, 
tenstein. Luxemburg, 
Zeelandă, Olanda. R. 
nia, S.U.A., Africa de 
veția, R. P. Unzară, U.R.S.S., R. P. Ro- 
nrină, Turcia, Uruguay. Cea de-a 30-a 
țară participantă la campionate este 
țara gazdă. Italia.

De pe lista țărilor participante lipseș
te echipa R. D. Germane, din care fac 
parte campionii mondiali Schur și 
Eckstein, precum și alți cicliști de re-

F. Germană, Ja- 
lugoslavia, Lich- 
Norvegia, Nona 
P. Polonă, Spa- 
Sud. Suedia, El-

loare. După cum se știe, autoritățile 
italiene n-au acordat sportivilor din 
R. D. Germană viza de intrare. Și aceas
ta, in timp ce sportivii italieni se află 
în aceste zile, la Leipzig, in R. D. Ger
mană, la campionatele europene de nata- 
tie...

De altfel, această problemă a fost 
viu discutată in cadrul lucrărilor celui 
deal 121-lea Congres al U.C.I., care a 
avut loc ieri la Milano. Delegatul sovie
tic Kuprianov a criticat Comitetul Direc
tor al U.C.L pentru faptul că n-a depus 
toate eforturile pentru a asigura parti
ciparea R.D.G. la această ediție a cam
pionatelor mondiale. Secretarul general 
al U.C.L, Reni Chesal. a încercat să 
explice că această problemă depășește 
competența organelor U.C.L Delegatul 
polonez Jekel a cerut ca pe viitor U.G.l. 
să procedeze in spiritul hotărtrilor se
siunii C.1.0. de la Moscova, care pre
vede ca organizarea campionatelor mon
diale, europene și a altor competiții de

mare amploare 
acelor țări care 
viza de intrare tuturor țărilor care vor să 
participe. Delegația țării noastre a cerut 
să se citească în ședința Congresului 
scrisoarea adresată de Federația din 
R.D.G. către U.C.I. în care protestează 
împotriva acestui act arbitrar.

Întrecerile de pistă continuă ,__
marți, la Milano. Apoi vor intra în luptă 
fondiștii care se vor întrece la Brescia 
și Salo. La 30 august va avea loc proba 
de 100 km contra-cronometru pe echipe 
rezervată amatorilor, iar la 1 septembrie 
aceștia vor lua startul în proba pe cir
cuit de 176 km (individual cu start în 
bloc).

să nu se acorde decît 
se angajează să asigure

ptn3

MIRCEA COSTEA

mul loc cu un rezultat de 14,94 m — 
record personal.

Iată cîteva rezultate: BĂIEȚI: 
100 m: Badenski (P) 10,8; 4. Muresanu 
11,2; 6. Comșa 11,2; 400 m: Kuzma 
(C) 49,2; 5. Stef 50,7; Ștefănescu
51,9; 1.500 m: Juza (C) 4:05.5; 2. 
Buiachi 4:06,7; 6. Bota 4:12,8; 110 mg: 
Foik (C) 14,2; 2. Carolea 14,3; 3. 
Suciu 14.6; triplu: Răuț 14,94; 6. Bă- 
dini 13,25; disc: Kalivoda (C) 54,65; 
4. David 48,45; 5. Stancu 44,62;
suliță: Glebicki (P) 67,24; 2. Sokol 
64,46; 4. Ene 
Polonă 41,1: 
R.P. Romină

FETE: 100 _________
12,3; 5. Beșuan 12,7; 6. Soos 
600 m: Zakova (C) 1:35,5; 2. Frunză 
1:37,1; 3. Gabor 1:37,4; 80 mg: Losza 
(P) 11.7: 2. Bufanu 11,9; 5. Costin 
12,3; lungime: Juroskova (C) 5.77; 4. 
Rădulescu 5.50; 6. Balea 5,39; înălțime: 
Kraiova (C) 1.59; 4. Dăscălescu 1.56; 
6. Vîrlan 1,40: greutate: Jamborov» 
(C) 14.94; 3. Orosz ' ~
rău 11,85.

In urma acestor 
mentele întrecerii au 
fățișare: băieți: R.S. 
R.P. Polonă 43—41 
49—35 p; R.P. Polonă cu R.P. Ro- 
mînă 47—37; fete: R.S. " ■ •
cu R.P. Polonă 39—27 
Romină 42—24 p; R.P. 
R.P. Romină 35—31 p.

întrecerile iau sfîrșit sîmbătă după- 
amiază.

58,89; 4x100 m:
R.S. Cehoslovacă 
43,5.
m: Kirszenstein

R.P. 
41,7;

(P)
13.4:

12,22; 4. C. Gu-

rezultate clasa 
următoarea in- 
Cehoslovacă cu 

p, cu R.P.Romînă

Cehoslovacă 
p, cu R.P.
Polonă cu

Con curs ul in tern a ti o nai•I

de tir de la Budapesta
BUDAPESTA 24 (prin telefon), 

capitala R. P. Ungare au 
trecerile din cadrul concursului interna
țional.

lată rezultatele: armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri seniori, poziția culcai:
1. Velicikov (Spartak Sofia) 392 p; 2. 
Ciuian (Dinamo Moscova) 391 p; 3. 
Borisov (Dinamo Moscova) 390 p .. 
6. Tr. Cogut (Dinamo București) 389

15. C. Antonescu 384 p... 17. M.
M. Lazăr 383 p. 

Budapesta 1543 p; 
1-540 p (108 m) ; 
1540 p (106 m). 
1. Ciuian 391 pț 

p; 3.
L p... 7.

Tr. Cogut 378 p... 10. M. Ferecata 376 
Pî 11. M. I>azăr 375 p; 12. G. Antones- 
cu 374 p. Pe echipe: 1. Dozsa Budapes
ta 1505 p ; 2. Dinamo Moscova 1503 p. 
(106 m) ; 3. Dinamo București 1503 p 
(104 m). Poziția tn picioare: 1. Giuian 
368 p; 2. Ilolup (Dozsa Budapesta) 
365 p ; 3. Avilov 362 p... 9. M. Ferecata 
354 p... 11. Tr. Cogut 354 p; 12. M. 
Lazăr 353 p... 22. C. Antonescu 341 p. 
Pe echipe: ]. Dozsa Budapesta 1434 pț
2. Dinamo Moscova 1430 p; 3. Dinamo 
București 1402 p. Pe trei poziții: 1. 
Ciuian 1150 p; 2. Avilov 1136 p; 3. 
Holup 1128 p... 7. Tr. Cogut 1121 p... 
10. M. Ferecatu 1114 p... 12. M. Lazăr 
1111 p... 19. G. Antonescu 1099 p. Pe 
:chipe: 1, Dozsa Budapesta 4477 p; 
2. Dinamo Moscova 4473 p ; 3. Dinamo

continuat
In 
ta-

p...
Ferecam 384 p; 13. 
Pe echipe : 1 Dozsa
2. Dinamo Moscova
3. Dinamo București 
Poziția in genunchi: 
2. Stein (Dynamo Berlin) 387 
Avilov (Dinamo Moscova) 386 p.

București 4415 p. Arma liberă calibru 
redus 3x30 focuri, senioare: 1. Kama- 
ristova (Dinamo Moscova) 854 p; 2. 
Donskaia (Dinamo Moscova) 851 p; 3. 
Stawowska (Gvardia Varșovia) 846 p... 
16. Rodica Hnat (Dinamo București) 
805 p... 18 Sibile Popa (Dinamo Bucu
rești) 801 p... 20. Jaqueline Zvonevschi 
(Dinamo București) 797 p; 21. Paras- 
chiva Almășan (Dinamo București) 793 
P— 25. Teodora Nae (Dinamo București) 
776 p. Pe echipe: 1. Dinamo Moscova 
2547 p; 2. Gvardia Varșovia 2457 p; 
3. Dozsa Budapesta 2417 p... 6. Dinamo 
București 2393 p.

Pistol precizie: 1. Kozin 
Moscova) 559 p12. G.
538 p... 14. T. Jeglinschi 537 p... __
Ene Drăzan 535 p... 37. E. Ilarea 480 
p. Armă liberă calibru mare 3x40 focuri: 
la pozițiile culcat și în genunchi locul 
I i-a revenit trăgătorului sovietic Evdo
kimov cu 392 și respectiv 384 p., 
la poziția în picioare a cîștigat tot 
concurent sovietic, Ciuian cu 361 
Pe trei poziții: Evdokimov
Trăgătorii romîni au realizat : 0. An
tonescu 1096 p., V. Panțuru 1085 p., 
I. Văcaru 1071 p. și P. Sandor 1051 
p. Pe echipe: 1. Dinamo Moscova 4462 p. 
Pistol viteză manșa / : 1. Șt. Petresru 
297 p; 2. Zabelin (Dinamo Moscova) 
297 p; 3. I. Tripșa 295 p; 4 Knhn 
(Dozsa Budapesta) 295 p; 5. Suleimanov 
(Dinamo Moscova) 294 p: G. Maghiar 
și P. Mocuță au realizat 283 și 278 p., 
cu cîte o siluetă afară.

(Dinamo 
Maghiar 

. 17.

iar
un 
P- 

1134 p.
C.

record; 3. Anglia 4:46,2; 200 m FLUTU
RE BARBAȚI: 1. Kuzmin (U.R.S.S.) 

nou record european (v.r. 
acest an lui Hetz — 
2:15,5) ; 2. Jenkins 
3. Sieber (R.D.G.) 
LIBER BARBAȚI : 

2.
— record ; 

; SĂRITURI
1. I.
2.

2:14,2, 
îi aparținea din 
R.D.G. — cu 
(Angl.) 2:15,6 ; 
2:18,0 ; 400 m
1. Bontekoe (Ol.) 4:23,6 — record ; 
Rosendahl (Sued.) 4;25,8 
3. Wiegand (R.D.G.) 4:26,8 
DE LA TURN FEMEI : I. 1. Kra
mer (R.D.G.) 107,96 p. ; 2. Krutova 
(U.R.S.S.) 95.72 p.; 3. Schope (R.D.G.) 
90.88 p.

Două noi recorduri europene au 
fost înregistrate vineri in probele fe
minine. Astfel, într-una din seriile 
cursei de 4x100 m liber echipa AN
GLIEI (Wilkinson, Brenner, Thompson, 
Amos) a realizat timpul de 4:17,6, 
olandeza A. KOK a cîștigat titlul 
campioană europeană a probei 
100 m fluture cu 1:09,0.

In finalele curselor de 4x100 
MASCULIN au fost înregistrate 
zultatele: 1. Franța (Gropaiz, 
toph, Cutillet, Gottvales) 3:43,6; 
Anglia 3:44,7; 3. Suedia 3:45,0;

iar 
de 
de

tn 
re- 

Cris-
2. 
4.

R.P. Ungară 3:46,5; 5. U.R.S.S. 3:46,9; 
200 m BRAS: 1. Prokopenko (U.R.S.S.) 
2:32,8; 2. Karetnlkov (U.R.S.S.) 2:33,2; 
3. van Empel (Olanda) 2:38,1.

In preliminariile cursei feminine de 
400 m mixt fete cel mai bun rezul
tat a fost obținut de înotătoarea olan
deză Keemkersk cu 5:33,7. La aceijfc» 
probă a participat și concurenta 
noastră Cristina Balaban. Ea s-a cla
sat pe locul cinci, în seria sa. cu 
6:10,5 timp care reprezintă un nou 
record republican.

La ora cind efectuăm convorbirea 
telefonică au loc ultimele întreceri 
programate pentru vineri. Ediția a 
X-a a campionatelor europene de na
tație se încheie sîmbătă după-amiază.

G. NICOLAESCU

Au început Jocurile sportive 
asiatice

La 24 august, în capitala Indone
ziei, a început cea de-a 4-a ediție a 
Jocurilor sportive asiatice. La com
petiție participă aproape 2.600 de 
sportivi din 14 țări.

întrecerile vor avea loc pe stadioa
nele și terenurile din Parcul sportiv 
Senajan. Deschiderea festivă și com
petițiile de atletism se vor desfășura 
pe marele stadion central cu o capa
citate de 100.000 de locuri, stadion 
construit cu ajutorul U.R.S.S. Timp 
de 10 zile, la Djakarta se vor des
fășura concursuri la 15 discipline 
sportive: atletism, natație, fottfel, 
badmington, box, baschet, ciclism etc.

La turneul de fotbal va asista și 
președintele F.I.F.A., Stanley Rous, 
care a plecat pe calea aerului la 
Djakarta.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
71 DE ATLEȚI SOVIETICI LA CAMPIONATELE EUROPENE

Federația de atletism din U.R.S.S. a selecționat 48 
deatlețiși23de atlete pentru campionatele europene care 
vor avea loc la Belgrad între 12 și 16 septembrie. 
Printre membrii delegației U.R.S.S. se află 10 campioni 
olimpici și 7 din cei zece sportivi care au cîștigat titlul 
european în 1958 Din lotul masculin nu lipsesc, bine
înțeles renumiții recordmani Valeri Brumei, Piotr Bolot
nikov, Igor Ter-Ovanesian, Vladimir Trusenev, Vasili 
Kuznețov, Vladimir Golubnicii. Surorile Tamara și Irina 
Press, Tatiana Șelkanova, Elvira Ozolina, Ludmila 
Lîsenko, Taisia Cencik se află în fruntea echipei fe
minine. care este mai puternică decît la toate campio
natele de pînă acum.

BOXERII DE LA VOINȚA BUCUREȘTI AU EVOLUAT 
IN R.D.G.

Intr-un meci internațional de box desfășurat la 
Karl Marxstadt echipa Motor (R.D. Germană) a în
vins cu scorul de 12—8 echipa Voința București. La 
cat. muscă Toma llie a dispus la puncte de Reinke. 
Celelalte trei victorii ale echipei bucureștene au fost 
realizate de Moldovan, Mustață și greul Petrov. Din 
echipa gazdă o bună impresie a lăsat Sommer, învin
gător prin abandon în fața lui Băloiu. La cat. mij
locie Posorski a dispus la puncte de Păunoiu.

CONGRESUL F.I.D.E.

JOCURILE SPORTIVE ALE AMERICII CENTRALE

Jocurile sportive ale Americii Centrale care se des
fășoară la Kingston (Jamaica) au continuat cu pro
bele atletice. O performanță remarcabilă a obținut 
George Kerr (Jamaica), învingătorul probei de 400 tn 
plat, cu timpul de 45,9. Atleta cubană Berta Diaz a 
cîștigat proba de 80 m garduri în 10,9 (nou record al 
Cubei). Alte rezultate: masculin: 110 m garduri: 
Betancourt (Cuba) 14.2; 200 m: Romero (Venezuela) 
21,0: triplu salt: “ ' .......................
1500 m: Alvaro 
(Venezuela) 66,66 m.

Mahoney (Jamaica) 15,52 m; 
(Cuba) 3:51.0; sulița: Rodriguez

TURNEUL DE BASCHET DE LA MESSINA

Tn turneul internațional feminin de baschet de la 
Messina, echipa R. S. Cehoslovace a învins cu 75—42 
reprezentativa Iugoslaviei, in timp ce Italia a întrecut 
cu 45—33 echipa R. P. Polone.

tn ziua a doua a turneului internațional feminin de 
baschet de la Messina echipa R. P. Polone a învins cu 
scorul de 61—43 (27—13) echipa Franței. R. S. Ceho
slovacă a dispus cu 69—^19 (29—25) de echipa Italiei 
iar R. P. Bulgaria a întrecut cu 55—52 (22—35) echipa 
Iugoslaviei.

La 25 august se va deschide în localitatea Saltsjo- 
baden (Suedia) cel de-al 33-lea Congres al Fede
rației internaționale de șah (F.I.D.E.). Delegații la 
congres vor discuta planul noului ciclu al turneelor 
pentru campionatul mondial și proiectul federației so
vietice, care propune înlocuirea turneului candidaților 
cu meciuri între cei mai puternici șahiști. Congresul 
va acorda de asemenea, titlurile de maestru interna
țional și mare maestru unui nou grup de șahiști din dife
rite țări.

CAMPIONATUL DE FOTBAL AL U.R.S.S.

Meciurile disputate în cadrul campionatului unional 
de fotbal s-au soldat cu următoarele rezultate: Ț.S.K.A.— 
Zenith Leningrad 4—0, Moldova Chișinău—S.K. Ros
tov pe Don 1—1 ; Șahtior Donețk—Dinamo Kiev 3—0; 
Daugava Riga—Spartak Erevan 2—0; Dinamo Mos
cova—Dinamo Leningrad 2—0; Spartak Moscova — 
Belarus Minsk 1—0; Torpedo Kutaisi—Dinamo Tbilisi 
3—1 ; Nefteanik Baku—Aripile Sovietelor Kuibîșev 2—1 
și Avangard Harkov—Pahtakor Tașkent 2—1.

In grupa I conduce Ț.S.K.A. cu 27 puncte, urmată 
de Dinamo Kiev cu 24 puncte, Șahtior 18 puncte și 

a Il-a este Di- 
de Dinamo Tbilisi 
Spartak Moscova

Moldova 17 puncte. Liderul grupei 
namo Moscova, cu 20 puncte, urmată 
cu 19 puncte, Torpedo Moscova și 
cu cîte 18 puncte.
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In concursul internațional de la Praga

Canotorii romîni victorioși în 4 probe

Wind excelent—voleibaliștii noștri 
an învins cu 3-0 echipa R. S. Cehoslovace 

și an cîștigat turneul din Capitală

PRAGA 26 (prin telefon). — Ma
le întreceri internaționale de caiac- 
moe desfășurate sîmbătă și dumi
că la Praga '(cele de fond pe un 
aseu nou, iar cele de viteză pe 
aseul clasic al campionatelor mon- 
ale) au reunit la startul probelor 
îste 400 de sportivi din nouă țări : 
.S.C., R.D.G., R.P.U., R.P.R., R.P.P., 
ustria, Suedia, Australia și Dane- 
arca. In aceste întreceri sportivii 
>mîni au avut o comportare exce- 
ntă reușind, în compania unor 
Iversari în rîndul cărora se numă
ra mulți cîștigători ai celor mai 
lari competiții de caiac-canoe, să 
știge m^ multe probe și să ob- 
nă fruntașe în majoritatea
trecerifer. Prima victorie a fost 
alizată sîmbătă Ia canoe simplu 
1.000 m de A. IGOROV care a 
icerit primul loc cu 49:05,0 între- 
ndu-i pe Polakovici (R.S.C.) 
1:22,0 și Toro (R.P.U.) 49:40,0.

frumoasă comportare au avut-o 
liaciștii romîni care au confirmat 
iloarea ridicată arătată cu pri- 
jul Regatei Snagov. La caiac sim- 
u 500, după o cursă spectaculoasă, 
imul loc a revenit campionului 
iropean Aurel Vernescu (1:48,7). 
mat de Krausse (R.D.G.) cu 
49.8 și Niccară 1:50,1. Caiaciștii 
)ștri Vernescu și Nicoară au alcă- 
it un cuplu imbatabil în proba 
: caiac dublu 500 m obținînd o 
ețioasă victorie în fața experimen- 
țiior caiaciști polonezi Zelinsky- 
aplaniak (1:38,8 față de 1:39,2). 
; locul 3, alți caiaciști romîni : 
rtimov-Conțolenco 1:40,1. Cea de a 
itra victorie a sportivilor romîni 
ifost realizată în proba de canoe 
sblu 1000 m unde Sidorov-Iacovici

Calinov-Lipalit au ocupat pri- 
ele două locuri (cu 3:54,3 și res

5troița Cluj—noul lider al categoriei Ă la fotbal
O partidă spectaculoasă cu multe ratări

Petrolul — Rapid 3 — 2 (1 — 0)
Cu cîteva ore înaintea meciului Pe- 
>lul-Rapid București am discutat 

numeroși suporteri locali pe mar- 
rea partidei ce avea să inaugu- 
ze sezonul fotbalistic în orașul 
oiești. Toți cei cu care am vorbit 
iu arătat puțin optimiști în legă- 
Lrâ cu rezultatul, mulți abținin- 
i-se de la vreun pronostic. Forma 
nă arătată de Rapid în meciul cu 
agresai — în „Cupa Eliberării" — 
'-a pus pe g înduri, — spunea un 
oieștean. „Pa trebui să muncim

Rezultatele

CLASAMENT

Petrolul — Rapid 
Dinamo București 
Minerul — Știința 
Steaua — Dinamo 
U.T.A. — Viitorul 
știința Timișoara 

(1-1).
St. roșu — C.S.M.I

ETAPEI DE IERI

— Farul
3—2 (1—0) ;
0—0

Cluj 1—3 (1—2)
Bacău 2—0 (1—0)

2—2 (0—1)
— Progresul 2—1

S. 2-1 (1—0)

2 2 0 0 S: 2 4 
2 110 9:23
2 1 1 0 3: 2 3
1 1 0 0 1: 0 2
2 1 0 1 2:1 2

2 1 0 1 4: 4 2
2 1 0 1 3: 3 2
2 1 0 1 3: 3 2
2 0 2 0 3: 3 2
2 0 2 0 2: 2 2
2 0 2 0 1:1 2
2 0 1 1 3: 4 1
2 0 1 1 1: 2 1

2002 1:10 0
1 00 10: 20

(2 septembrie).

1. Știința Cluj
2. Viitorul
3. Petrolul
4. Crlșana
5. Steaua

1—8. Rapid
—8. Știința Tim. 
î—8 St. roșu
—11. U.T.A.
—11. Dinamo Buc. 
—11. Farul

12. C.SM.S.
13. Progresul
14. Minerul

5. Dinamo Bacău

3TAPA VIITOARE
Dinamo Bacău — St. roșu, C.S.M.S.

- Crișana, U.T.A. — Minerul, Știința 
Uîuj — Petrolul, Știința Timișoara
— Farul, Rapid — Dinamo București, 
Viitorul — Progresul. Steaua stă. 

pectiv 3:54,5) întrecînd echipajul 
german Perlberg-Ulrich 3:55,7).

Alte rezultate : C 2—10.000 m : 1. 
Kodes-Pokal (R.S.C.) 44:19,0; 2. Ia- 
covici-Sidorov 44:26,0 ; 3. Milberg- 
Ulrich (R.D.G.) 44:28,0; 4. Lipalit- 
Calinov 44:31; K 1—10.000 m: 1. 
Rosberg (R.D.G.) 43:21,0; 2. Kadnar 
(R.S.C.) 43:25,0 ; 3. Jausgerber (Sue
dia) 43:32.0; 4. Pocora (R.P.R.) 
43:55,0; K 1 —1000 m: 1. Rosberg 
3:43,0; 2. Hansen (Danemarca)
3:43,3; 3. Nicoară 3.46,3; K 2— 
1000 m : 1. Voigt-Perlberg (R.D.G.) 
3:28,9 ; 2. R.P.P. ; 3. R.D.G.; 4. 
Mircea Anastasescu-Sideri 3:32.0; 
C 1—1000 m : 1. Jiran (R.S.C.)

0 comportare frumoasă a luptătorilor noștri

Șase locuri I la Leipzig
LEIPZIG 26 (prin telefon). După 

ce am susținut joi seara, la Aue, 
prima întîlnire de lupte libere cu 
selecționata R.D.G., confruntare care 
s-a terminat la un rezultat de ega
litate (4—4), ne-am îndreptat spre 
Leipzig. Rezultatul de mai sus poate 
fi apreciat ca satisfăcător, mai ales 
că ne-am prezentat in concurs, obo
siți. Ion Vasile și Tăpăloagă au obți
nut victorii iar Hathazi, Balta, Nico- 
lae Pavel și Ion Herman au făcut 
meciuri nule. Alexandru Geantă a 
fost învins la puncte iar Ștefan Tam
pa a trebuit să părăsească salteaua 
accidentîndu-se.

La Leipzig sportivii noștri au par
ticipat alături de luptătorii germani 
la un turneu internațional, desfă
șurat pe categorii. în total au fost 
48 de concurenți, dintre care 7 luptă
tori romîni. Au fost obținute urmă

mult pentru a face față ceferiștilor", 
l-a completat altul.

In general, meciul — în pofida căl
durii de-a dreptul tropicale — a sa
tisfăcut prin dinamismul cu care 
s-a jucat, prin disputa pentru balon, 
și, mai ales, prin evoluția scorului. 
De la început Rapid își retrage in
terii, lăsindu-i „vârf de atac" pe Io- 
nescu. Petrolul, pentru a opri pă
trunderile lui Ionescu și Ozon, întă
rește apărarea retrăgîndu-1 pe Ivan 
de pe extreme și dubiind stoperul. 
Astfel, se poate spune că Petrolul 
a jucat fără aripa stingă.

Jocul începe în nota de dominare

Ghiță, portarul dinamoviștilor băcăoani, a prins mingea la timp. V'oinea era pe 
aproape... )

Foto : P. Romoșaa

4:25,5; 2. Igorov (R.P.R.) 4:23,0;
3. Hradii (R.S.C.) 4:23,8 ; 4. L. Rot- 
rr.an (R.P.R.) 4:26.0; K 1—500 FE
TE: 1. Hansen (Danemarca) 2:03.9; 
K 2—500 m FETE : 1. Kolinska- 
Hradilova (R.S.C.) 1:56,0.

Intrucît în proba de ștafeta 4X 
500 m unii, conturenți au schimbat 
culoarele, juriul nu s-a pronunțat, 
pînă ia această oră, asupra rezul
tatelor definitive. După clasamentul 
provizoriu sportivii din R. P. Ro- 
mînă au totalizat cele mai multe 
puncte ocupînd primul loc. urmați 
de canotorii din R.D.G., R.S.C., Da
nemarca. R.P.U.. R.P.P., Austria.
Suedia și Australia.

toarele rezultate tehnice: CAT. 52 
KG : 1. Volkowski (R.D.G.), 2. Tăpă- 
loagă (R.P.R.), 3. Scherer (R.D.G.);
CAT. 57 KG: 1. Ion Vasile (R.P.R.),
2. Kammerer (R.D.G.), 3. Korni
(R.D.G.); CAT. 63 KG : 1. Luching 
(R.D.G.), nu am avut concurent ; 
CAT. 70 KG : 1. Paul Circiumaru 
(R.P.R.), 2. Franke (R.D.G.), 3. C. 
Hathazi (R.P.R.) ; CAT. 78 KG ; 1. 
Ștefan Tampa (R.P.R.), 2. Richter
(R.D.G.), 3. Keller (R.D.G.) ; CAT. 87 
KG: 1. Fr. Ballo (R.P.R.), 2. Bauch 
(R.D.G.), 3. Tischendorf (R.D.G.) ; 
CAT. 97 KG : 1. Pavel Nicolae
(R.P.R.), 2. Kaschtd (R.D.G.), 3. 
Potsch (R.D.G.) ; CAT. GREA : 1.
Ion Herman (R.P.R.), 2. Kiech

C. SAVESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

a petroliștilor, care in min. 2 ob
țin un corner. In min. 13 Petrolul 
are ocazia de a marca dar A. Mun. 
teanu, deși avea culoar de șut, a 
preferat să dribleze și astfel o bună 
ocazie râmîne nefructificată.

In min. 14 la o învălmășeală în 
fața porții rapidiste mingea ajunge 
la Ozon care în loc să degajeze, tri
mite balonul de ia 17 m înapoi lui 
Dungu. Tabarcea venit din urmă in
terceptează și șutind sec deschide 
scorul: 1—0 pentru Petrolul. A fost 
o greșeală de nepermis pentru un 
jucător cu atîta experiență.

In min. 41 Petrolul are o mare

Sîmbătă ceara, in sdua a doua a 
concursului internațional masculin de 
volei, reprezentativele R. P. Romine 
și R. S. Cehoslovace și-au Îmbo
gățit palmaresul cu noi victoriL

In primul meci jucătorii ceho
slovaci eu întîlnit formația R. P. 
Ungare, în fața căreia au cîștigat 
abia după 5 ore de Joc, cu 3—1 (14- 
16, 15—11, 15-8, 15—6). Voleibaliștii
maghiari încep foarte bine și pun 
la grea Încercare echipa cehoslovacă. 

I Ei conduc chiar detașat (12—7, 14—9) 
i ?i cîștigă prunul set. Eforturile de
puse le var resimți spre sfârșitul 
meciului, astfel că tehnica ți matura 
formație cehoslovacă, desfășurtad un 

I Un atac roșii ai arJupal roolae h» partida cu for mal ia R D. Germana

joc complet, ișl domină partenerul 
cu autoritate și cîștigă in 4 seturi. 
Au jucat formațiile:

R.S.C.: Humal, Kryz, MUSIL, 
VESELY, KOWARIK, Kop-Synovek, 

: Golian.
R.P.U.: MOLNAR, CZAFEK, Ma

yer, TATAR, Prouza, KOVER-Blau- 
mann, Ivancso, Farkas, Varga, Lan
tos.

RP. ROMINA—R.D. GERMANA 
3—0 (11, 6, 4)

După întttairea cu echipa R. P. 
Ungare, în care reprezentativa noas
tră nu dăduse un randament pe mă
sura așteptărilor, formația R.P. Ro
mine a apărut schimbată, sîmbătă 
seara, în partida cu R. D. Germană. 
Antrenorii Gh. Petrescu șl St. Ro
man au Introdus în formația de bază 
pe Derzei și Coste, care l-au talo- 

ocazie de • ridica scorul, D. Mun- 
teanu trimite dc la 35 m mingea cu 
boltă spre poarta rapidistă, la Dri- 
dea care reia de la câțiva metri cu 
capul peste poartă. Repriza se în. 
cheie în nota de dominare a petro
liștilor, In general o repriză dispu
tată, cu multe acțiuni pe centrul te
renului.

Conduși cu 1—0, rapidiștii încep 
repriza a doua cu deosebită vigoa
re. Dar cei care au ocazia de a 
înscrie stat tot petroliștii. Badea, 
scăpat de apărarea feroviară, trage 
puternic pe jos de la 15 m, și Dungu 
respinge ta ultimă instanță cu căl- 
cîiul. Echipa Rapid pune apoi stăpî- 
nire pe joc și prin frumoase schim
buri de locuri reușește să deruteze 
apărarea petrolistă. Golul ^plutește" 
în aer. Egalarea survine ta min. 49. 
Kraus primește o pasă ta adincime, 
fuge pe extremă și centrează din 
colțul careului spre stingă. Complet 
liber, Codreanu înscrie din voie, de 
la 8 metri: 1—1. Fazele se succed re
pede, de la o poartă la alta. In min. 
54 Ozon primește mingea la mij
locul terenului, trece de Fronea, se 
pripește, și șutează direct ta Sfetcu, 
ieșit din poartă. A fost o mare oca
zie ratată însă copilărește. O altă 
ocazie ratează Codreanu. In plină 
dominare rapidistă, în min. 58, D. 
Munteanu șutează puternic șl cu 
efect, de la 25 m, înscriind impara- 
bil: 2—1 pentru PetroluL Din acest 
moment Rapid încetinește ritmul și 
treptat, treptat începe să practice un 
joc steril, înghesuit la mijlocul te-

G. VASILE

(Contiauar* îs pag. * 3-j) 

cult pe Miculescu și Plocon. Dar n-a 
Început bine meciul și, pînă ce ju
cătorii noștri să se „încălzească 
reprezentativa R.D.G. conduce cu 
7—0. Mai mult decît scorul ne dă
dea emoții faptul că echipa nu se 
„găsea". Blocajul nu funcționa, se 
dădeau pase greșite, se greșeau’ ser
vicii (ce-i drept mai puține ca în me
ciul cu R.P.U.). Iată însă că un 
punct al lui Corbeanu direct din ser
viciu mobilizează pe colegii săi, e— 
chipa își strînge rîndurile, joacă, 
calm, și eu un efort demn de evi
dențiat, egalează la 8 !, ia conduce
rea, pe care nu o mai cedează. Ho- 
rațiu Nicolau și Derzei trag năpra»- 

nic, secondați de Corbeanu și Cos
te, iar Fieraru și Drățan mai calmi 
își servesc din ce în ce mai 
bine partenerii. Seturile II și III 
n-au mai pus probleme asupra în
vingătorului. Echipa noastră își face 
jocul: schimb spectaculos de mingi*, 
pase scurte, șuturi „bombă" și li£- 
tate, iar blocajul, la început defici
tar, iși face cu prisosință datoria în 
fața unei echipe a cărei armă prin
cipală este atacul în forță.

Echipa noastră a desfășurat un joc 
mai bun decît cel precedent. Aten
ția trebuie îndreptată spre acele mo
mente de „cădere", de relaxare și la 
startul slab. Au evoluat echipele r

R.P.R. : NICOLAU DERZEI, FIE
RARU, CORBEANU,’ Coste, Dragam.

R.D.G. : TOUSSAINT, Bausemir* 
SCHNEIDER, Flakovski, BURGER* 
Werber-Mahn, Heine, Tielscher, Be- 
hrisch, Pfeil.

★
Aseară, pe podiumul de pe pati

noarul „23 August", echipa mascu
lină de volei a țării noastre a re
purtat un nou succes de prestigiu, 
întîlnind echipa R.S. Cehoslovace, în 
meciul decisiv pentru cîștigarea. 
turneului masculin de la București* 
voleibaliștii noștri au învins cu ca
tegoricul scor de 3—0 (15—11, 15—7* 
16—14). Ca și la Helsinki, unde au 
obținut „Cupa de cristal" invingind 
în finală tot reprezentativa ceho
slovacă, voleibaliștii noștri s-au do
vedit din nou a fi la fel de buni.

Meciul desfășurat aseară nu se va 
uita ușor. A fost demn de renumele 
celor două formații, care au oferit 
spectatorilor un volei de valoare, de 
un rar dinamism. Dînd' dovadă de 
o mare putere de luptă, voleibaliștii 
noștri și-au întrecut valorosul ad
versar fără drept de apel. 3—0 cu 
vieecampioana mondială este cel mai 
bun rezultat obținut de noi în fața 
valoroșilor jucători cehoslovaci. Pen
tru acest lucru miile de spectatori 
i-au aplaudat cu: căldură pe băieții 
noștri. Bravo băieți ! ’

Partida finală, condusă de arbitrii 
A. Schneider (R.D.G.) se anunța 
chiar de la primele mingi toarta 
disputată. Se schimbă numeroase ser
vicii fără ca vreuna din echipe să 
realizeze puncte. Dar o „bombă" a 
lui Nicolau aduce primul punct și 
apoi conducem cu 3—0, 5—2. Sîntem 
egalați la 8, dar echipa dă dovadă 
de multă putere de luptă și câștigăm 
cu 15-11. Setul II e la fel de strâns. 
La 5—5 se fac 10 schimbări de ser
viciu. Din nou Nicolau, de data a- 
ceasta la servici, realizează puncta 
prețioase. Ne distanțăm și setul ne 
revine cu 15—7. Și cînd se părea 
că meciul se va termina destul de 
repede echipa cehoslovacă are o re
venire puternică. Profită, ce-i drept* 
și de unde momente de acalmie ale 
echipei noastre de unele pase șl 
primiri, defectuoase și conduce cu

C. ALEXE
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în preajma „europenelor
topkova (suliță) etc. s-au retras din 
activitatea competițională, și în sfîr
șit, Galina Bistrova (80 mg și pen
tatlon), Elisabeta Ermolaeva (800 m) 
au fost depășite de rezultatele tine
relor atlete sovietice și probabil 
nu-și vor mai găsi un loc în echipă.

ATLET1I NR. 2 SI CAMPIONII 
EUROPEI

Spartachlada pionierilor șl școlarilor

Ieri dimineață pe bazele sportive
de la Palatul Pionierilor...

patru 
cam- 

dintre

CE FAC CAMPIONII DE LA 
STOCKHOLM ?

Acum, în preajma „europenelor" 
de la Belgrad, gindurile fug penii u 
cîteva clipe spre edițiile trecute aie 
întrecerilor, poposind mai mult pe 
stadionul Olimpic din capitala Sue
diei, gazda Întrecerilor din 1958.

La Stockholm, la capătul unor 
lapte sportive de toată frumusețea, 
33 de sportivi și membrii celor 3 echipe 
de ștafetă au primit, pentru victoriile 
lor, medaliile de aur de campion: 
ai Europei. Au fost cîntate imnurile 
țărilor lor, s-au înălțat steaguri, au 
răsunat aplauze furtunoase...

De atunci au trecut insă 
ani. Să vedem ce fac acum 
pionii ediției a Vl-a. Cîți
ei vor fi prezenți și la Belgrad 6ă-și 
apere titlurile, să lupte pentru o 
nouă medalie de aur ?...

Din cei 33 de campioni individuali, 
numai 12 vor concura, aproape cert, 
pe stadionul 
Belgrad.
Germar la 200 m, Jerzy Chromik la 
3.000 m obst, 
lungime, Josef Schmidt Ia triplu, Ed
mund Piatkowski la disc, Janus Sidlo 
la suliță, Tadeu-s Rut la ciocan, Va- 
sili Kuznețov (decatlon), Barbara 
botta (fostă Janiszewska) la 200 
Maria Itkina la 400 m, lolanda 
laș la înălțime, Tamara Press 
disc.

Din diferite motive, alții 
mai răspunde „prezent" la 
arbitrilor : Armin Hary (100 
abandonat atletismul pentru 
veni jucător profesionist la 
Arthur Rowe (greutate), in. cea 
bună formă 
recent, la 
profesionist, 
(5.000 m și 
cu numaj cîteva săptămîni în urmă, 
iar Michael Rawson (800 m), Brian 
Hewson (1.500 m), Martin Lauer (110 
mg), Iuri Lituiev (400 mg), Richard 
Dodii (înălțime), Eeles Landstrom 
(prăjină), Liesel Jakobi (lungime), 
Mariane Werner (greutate), Dana Za-

Anul acesta, pentru prima oară în 
istoria campionatelor europene, 
ticiparea unora 
condiționată de 
tor performanțe 
de atleții nr. 2 
loarea acestor performanțe standard 
este foarte ridicată și exprimă, de 
fapt, creșterea impresionantă a atle
tismului european. In această pri
vință este suficientă numai compa
rarea standardurilor pentru C.E. de 
la Belgrad cu rezultatele ciștigăto-

par- 
dintre atleți este 

îndeplinirea anumi- 
standard (este vorba 
ai fiecărei țări). Va-

rilor de la primele ediții. Pentru 
comparație am luat ediția a treia 
a C.E., cea de la Oslo, trecînd în 
paranteză rezultatul câștigătorului 
din 1946 -. 100 m -10,5 (10,6) ; 200 m
- 21,3 (21,6) ;4C0 m - 47,5 (47,9) ; 800
m - 1:49,4 (1:51,0); 1.500 m - 3:42,6 
(3:48.0) ; 5.000 m - 14:10,0 (14:08,6) ; 
10.000 m - 29:40,0 (29:52,0) ; 110 mg - 
14,6 (14,6) ; 400 mg — 52,2 (52,2) ; 
3.000 m obst. — 8:54,0 (9:01,4) ; înălți
me - 2,03 (1,99) ;
(4,17) ; lungime — '
- 15,50 (15,17) ;
(15,56) ; disc — 53,00 (53.23) ; 
75,00 (68,74) ; ciocan - 62,00 
decatlon — 6.800 (6.256).

După cum se vede standardurile 
din 1962 sint superioare la 14 probe 
rezuitatetor campionilor de la Oslo, 
la două sint egale și doar la alte 
două ele sint cu puțin mai slabe S

R. VIL ARA

prăjind — 4,40
7,50 (7,42) ; triplu 
greutate — 17,00 

suliță — 
(56,44) ;

Armatei Populare din 
Este vorba de : Manfred

Igor Ter-Ovanesian la

So- 
m, 

Ba
la

vornu
ape’.ul 

k m) a 
a de- 
fotbal, 

mai 
a sa, a renunțat și el, 

atletism ■ pentru rugbiul 
Zdystav Krzyszkowiak 

10.000 m) s-a îmbolnăvit

Și în acest an, încheierea oficială 
activității sportive desfășurată în ca-

Triunghiularul e*b pelor de juniori ale R. S. Cehoslovace,
R. P. Polone și R. P. Romine

IIRADEC KRALOVE 26 (prin tele
fon). SîmbSt* au luat sfîrșit întrecerile 
din cadrul celei dc a VIII-a ediții a în- 
tilnirii triunghiulare de atletism dintre 
«vliijH-le de juniori și junioare ale R. S 
Cehoslovace. R. P. Polone și R. P. Ro- 
nune, juniorii noștri au avut, în general, 
o comportare modestă, pierzînd toate 
meciurile susținute. Singurii care au reu
șit să se impună și să cîștige probele, 
in care au' concurat, au fost: Mihai Cal. 
nicov la lungime. Alexandru Spiridon la 
înălțime și Constantin Perju la 1.500 m 
obstacole. Aruncînd discul la 39.31 m 
Rozalia Moțiu a stabilit un nou record 
r publican pentru junioarele de cat. a 
II a.

Iată acum cîteva din rezultatele înre
gistrate: BĂIEȚI: 200 m: Pawelski 
(P) 21,8: 5. Mureșanu 23,0; 6. Comșa 

800 m : Stalmaseck (C) -1:55,2 ;

Dinamo a cîștigat „Cupa Eliberării”
în
a- 
cu 
au

Vineri seara, pe ringul instalat 
incinta velodromului Dinamo, a 
vut loc finala competiției dotate 
„Cupa Eliberării". Spectatorii 
asistat la o gală reușită.

lor s-au dovedit inutile. In schimb 
neglijînd apărarea, au primit lovi
turi care puteau fi evitate. Decizia 
de învingător la puncte a fost a- 
cordată lui Ilie Gheorghe, care a 
avut mai multă precizie în lovituri.

4. Ene 1:56.6; 5. Plăcintării 1:56,6; 
.3000 m: Juza (C) 8:38.4; 2.
Buiachi .8:42.0; 5. Bota 8:58.2;
200 mg: Makulec (P) 25.2: 5. Carolea 
26.2; 6. Suciu 26,3; 1500 m obst.

5; 5. Cioclu 4:31,4 ; lungime 
5. Stroe 6,77 ; înălțime 
4. Semen 1.85; prăjină

3. Simionescu 4,10 ; 
i 3,70; greutate (6 kg) : 
17.36; 3. Lazăr 16.30: 4. 
ciocan (6 kg): Stankiewicz 
3 Tiliulsclii 55,77; 6. Eze- 
4x400 m: R. P. Polonă 

că 3:19,4; R.P. Ro- 
200 m : Pecankova 

(C) 25.4; 5. Beșuan 27,0: 6. Soos 27,3 ; 
disc: Zlabkova (C) 41,03; 3. Moțiu 
39,31—rec. junioare cat. a IT-a ; 4. Stan 
38,95; suliță: Kopacz (P) 44,20; 4 
Neacsu 37,42; 5. Niculescu 35.02;
4x100 m: R. P. Polonă 48,4; R. S. Ce
hoslovacă 49,1. Echipa noastră a fost 
descalificată.

Clasamentele generale ale întîlnirilor 
se prezintă astfel : BĂIEȚI : R. P. Po
lonă cu R. S. Cehoslovacă 105—96 p ; 
on R. P. Romînă 105,5—81.5 p; R. S. 
Cehoslovacă cu R. P. Romînă 112—78 
p; FETE : R. S. Cehoslovacă cu R. P. 
Polonă 60—16 p; cu R. P. Romînă 
71—33 p; R. P. Polonă cu R. P. Ro
mînă 57—47 p.

a activității sportive desfășurata in ca
drul Palatului Pionierilor a fost mar
cată de două reușite acțiuni: Sparta- 
chiada pionierilor și școlarilor (la atle
tism, volei, șah și fotbal) și „Cupa Pa
latului Pionierilor" la natație.

...Ieri dimineață, aleile de la Pala
tul celor mici s-au trezit la viață mai 
devreme ca de obicei. La ora 8,30 pio
nierii atleți — aproape 100 — au ținut 
să fie prezenți Ia startul întrecerilor. 
Și-au măsurat forțele, mai întîi, în 
proba de alergări (50 m), apoi în cea 
de sărituri (lungime). Probe cu desfă
șurare spectaculoasă, cu sosiri strînse, 
cu cîștigători greu de anticipat. Gale
riile alcătuite fie din părinți, fie din 
colegi ai „eroilor" și-au făcut din plin 
datoria, susținînd cu brio pe Elena 
Lupașcu și Ileana Obogeanu, pe Ma
rian Petreanu, Alexandru Blaga și Va
lentin Toancă, fără îndoială, viitori 
titulari ai secțiilor de atletism ale Șco
lilor sportive de elevi.

...Voleibaliștii au avut și ei specta
tori entuziaști care au ținut să aplaude 
fiecare acțiune frumoasă, indiferent 
cine o realiza, echipa Avintul, Tepeluș. 
Piticul sau înainte. Dacă ar fi însă să 
facem un bilanț al celor care au pri
mit cele mai multe aplauze, la loc de 
frunte s-ar situa Andrei Petrenciuc și 
Romea Petre.

...Șahiștii și fotbaliștii au evoluat la...

concurență. Și totuși, în jurul meselor 
cu pătrățele ca și al terenului de fotbal 
s-au adunat destui susținători și... sfă
tuitori. Aceștia din urmă au avut iert 
o zi grea: avînd favoriți in ambele în
treceri, ei au trebuit să facă adevărate, 
curse, de la o bază sportivă la ccaia’tă. 
Noroc că distafița n-a fost prea mare..

...Ultimul act al întrecerilor și evi
dent cel mai reușit l-a constituit con
cursul de natație. S-au evidențiat prin 
ținută și cunoștințe, pionierii Dan Be- 
rindei. Luminița Constantinescu și Sil
via Linca. Cel mai mult a impresionat 
însă Ion Șerămăt, prezent nu numai 
în concurs, ci și la demonstrația finală, 
alături de profesorii și instructorii lui.

Iată și cîțiva dintre „premianți" și 
firește, premiați; ATLETISM. Alergare 
50 m. Fete, 9—11 ani: Ileana Obogeanu 
8,5. 12—14 ani: Elena Lupașcu 7,9. 
Băieți, 9—11 ani: Marian Petreanu 8.0. 
12—14 ani: Valentin Toancă. Lungi
me.
3,43 
4.01

Perju 4:2
Calnicov 7.39
Spiridon 1.99
Kester (P) 4,30: 
6. Fodoreanu
Kotrch (C)
Snel 15,32;
(P) 58,45; 
chil 50,11 ;
3:16.7; R.S. I 
mină 3:28.8; FETE:

Din nou, C. Gheorghiu a demon-

dl

Un aspect din meciul Crudu—Crăciun 

strat că este unul dintre cei mai 
tehnici boxeri ai țării. Adversarul 
său, metalurgistul D. Enache, a în
cercat să-i opună rezistență, dar du
pă primele schimburi de lovituri a 
lost nevoit să bată în retragere. El 
a reușit să termine partida în pi
cioare, însă în decursul celor trei 
ronduri a avut multe momente 
tjcile.

O altă partidă care a plăcut pu
blicului a fost cea disputată în li
mitele categoriei cocoș, între C. Cru
du și S. Crăciun. In primele 2 re
prize, Crăciun a „controlat" lupta, 
acumulînd punctele necesare victo
riei. In ultimul rond Crudu a im
pus meciului o alură vie, dar n-a 
mai putut reface terenul pierdut.

După două reprize în care a avut 
lin minim avantaj, Tănase Pintilie 
și-a adus adversarul, I. Ioniță, la un 
pas de K.O. spre sfîrșițul partidei. 
El a folosit cu multă eficacitate lo
viturile Ia plex, și — arma sa pre
ferată — eschivele urmate de directe 
de dreapta sau de stînga.

O partidă în care s-au schimbat 
multe lovituri puternice, a fost cea 
dintre Florfen Surugiu și Ilie Gheor
ghe. Am’Ji boxeri au vrut să a- 
plice lovitura decisivă. încercării»

Lungi-
Fete, 9—11 ani: Ileana Obogeanu 

m.
m.
m.
m.

12—14 ani: Elena Lupașcu 
Băieți, 9—11 ani: Al. Blaga 
12—14 ani; Valentin ~ 
VOLEI: Avîntul —

2—1; Piticul
ȚIE. Fete, 9—12 ani: Silvia
37.4. 12—14 ani: Luminița Constanti- 
nescu 33,6 Băieți, 9—12 ani: Dan Be- 
rindei 26,3. 12—14 ani: Ion Șerămăt 
25,1,

Toancă 
înainte 

Țepeluș 2—0. NATA- 
Lincă

T. STAMA

R. P. Romînă I conduce
in turneul feminin de la Constanța

CONSTANȚA 26 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Ar părea inexpli
cabil — pentru cei care nu au asis
tat la turneul feminin — rezultatul 
înregistrat sîmbătă de echipa noastră 
de tineret : 0—3 (8, 4, 8) cu forma
ția R. D. Germane. Trebuie să ară
tăm însă — fără a căuta să scu
zăm înfrângerea — că tinerele noas
tre jucătoare au fost obosite după 
partida disputată cu o zi înainte cu 
echipa R. S. Cehoslovace, partidă 
care a durat 2 ore și jumătate.

A lipsit puțin ca în acest joc tinere
le noastre să înregistreze un re- 

i zultat excepțional. In setul III e- 
I chipa R. P. Romine a condus cu

9—4 pentru ca să piardă la 12, iai 
ultimul set, după ce a fost condus: 
cu 14—11, a egalat la 14, și cu ui 
splendid efort a luat conducerea 
15—14. Speriate pur și simplu de po 
sibilitatea unei victorii asupra unei: 
dintre cele mai puternice echipe dii 
lume, tinerele noastre jucătoare s-ai 
pierdut la ultimele mingii, dind ex 
perimentatelor lor adversare posibi 
litatea să cîștige la limită, cu 3—2 
după un meci de o rară frumusețe 

Revenind la meciul cu R.D.G. tre 
buie să consemnăm din nou marel< 
progres al 
o pregătire 
ocupa un 
europeană.

Deficiențele 
de R.P.R. I 
turneului, au 
meciul cu R.

echipei germane care o 
tactică mai bună poat 
loc fruntaș în ierarhi

de 
încă 
ieșit 

P.

Tractorul Brașov și Dinamo Brașov
învingătoare in „Cupa Eliberării"

pregătire marcaț 
din prima zi 

în evidență și 1 
Ungară, disputa

vineri și cîștigat cu 3—1 (amintim c 
echipa de tineret a învins R.P U. c 

Adevăratele posibilități al 
iu-,ieșit i 

pu 
Ce 
cîț

BRAȘOV 24 (prin telefon). — 
Timp de trei zile, pe baza sportivă a 
clubului Dinamo, reamenajată în cin
stea zilei de 23 August, s-au desfă
șurat întrecerile de handbal în 7 din 
cadrul „Cupei Eliberării", organizată 
de comisia rvgronală de handbal. La 
această competiție au participat 4 e- 
ch'pe feminine și 5 masculine. între
cerile au dat cîștig de cauză echipe
lor Tractorul Brașov (fem.) și Di
namo Brașov (mase.), care aii ter
minat competiția neînvinse. Iată re
zultatele partidelor, 
licării echipelor : 
Turneul feminin

1. TRACTORUL 
(5—5) cu Banatul 
(8—2) cu Faianța 
(10—6) cu C.S.M.

2. C.S.M. Sibiu: 
Faianța,

in ordinea cJasi-

11_8
16—6

18—1Q

BRAȘOV :
Timișoara, 

Sighișoara, 
Sibiu.
15—11 (9—3) cu

12—H (7—4) cu Banatul.

3. Faianța Sighișoara : 12—6
(6—4) cu Banatul.

4. Banatul Timișoara,
Turneul masculin

1. DINAMO BRAȘOV: 20—17 
(8—9) cu Raf. Teleajen. 30—22 (14— 
13) cu C.S.M. Sibiu, 26—15 (10—6) 
cu Voința Sibiu, 26—19 (15—10) cu 
Tractorul Brașov.

2. Raf. Teleajen : 21—14 (9—7) cu 
Voința Sibiu, 14—18 (6—8) cu Trac
torul, 28—H (13—5) cu C.S.M. Si
biu.

3. Tractorul Brașov: 28—22 (13— 
10) cu Voința 19—21 (10—10) cu 
C.S.M.

4. Voința Sibiu: 29—17 (13—9) cu 
C.S.M.

5. C.S.M. Sibiu.

3-0 !).
formației R. P. Ungare mOeț 
evidență abia sîmbătă 
la grea încercare echipa R. S. 
hoslovace. Aceasta din urmă a 
tigat foarte greu cu 3—2 (15—9, 14 
16, 15—9, 2—15, 15—9). S-au remarc, 
in această partidă Iulia Bendeov; 
Sonia Holupova, Regina Obadalcov 
(R.S.C.) și Eva Baranyai, Iudith Ge: 
hardt (R.P.U.)

Duminică 
surpriză: <
întrecut 
cu 3—2 (15—13,
15—11) ! Victorie meritată. în al do 
lea joc, R.P. Romînă I — R.P. R< 
mină tineret 3—1 (14—16, 15—10, 15— 
15-6).

Luni, în ultima zi a turneului i 
Ge

s-a înregistrat o 
echipa R.D.

formația R.S.
4-15,

Germane
Cehcslova» 

15-13, 7-1

V. SECAREANU, coresp.

vor desfășura partidele: R.D. 
mană — R.P. Ungară și R.P.R. I 
R.S.C. înaintea ultimei 
clasamentul: 1. R.P.R.
R.D.G, 5 p. (7:5) ; 3.
(8:7) ; 4. R.P.R. tineret
5. R.P.U. 3 p.

etape,
I 6 p. ;
R.S.C. 5
5 p. (6:9

ia

MIRCEA TUDORAN

înotătorii din Sibiu au cucerit

După modul cum începuse întîl- 
nirea dintre dinamoviștii Dumitres
cu și Citirea, finalul ei a fost sur
prinzător. Boxînd în stilul său ca
racteristic, punînd accentul pe con
tre, Dumitrescu a reușit să cîștige 
partida prin abandon dictat de 
bitru.

Două meciuri, Monea — Tudor 
colae și Mariuțan — Basarab, 
scos în evidență disproporția de 
loare ce există încă între boxerii
aceeași categorie. Din primele mo
mente ale partidei Monea — Tudor 
Nicolae s-a observat că Monea își 
menajează adversarul. După cîteva 
intervenții ale arbitrului, care a dat 
ș> un avertisment pentru lipsă de 
combativitate, Monea s-a decis să 
lupte Dar, după prima sa acțiune 
Tudor Nicolae, recepționînd cîteva 
lovituri puternice, a renunțat la 
luptă. Ultima partidă a galei, Ma
riuțan — Basarab, a constituit pen
tru campionul nostru un simplu an
trenament public. In limitele cate
goriei muscă, L. Ambruș a dispus 
la puncte de 1. Iordache.

„Cupa Eliberării" a revenit clu
bului Dinamo, care s-a clasat pe pri
mul loc al competiției.

V. POMPILIU

„Cupa Eliberării” la natație
BRAȘOV 26 (prin telefon). în loca

litate a avut loc o interesantă între
cere de natație dotată cu „Cupa Eli
berării”, la care au participat îno
tători din Sibiu, Sighișoara și Bra
șov. Foarte bine pregătiți, înotăt 
din Sibiu au reușit să sosească ; 
mii în 13 probe și să totalizeze 
mai mare număr de puncte: 107.
au fost urmați de sportivii din 
ghișoara (39 p) și Brașov (22 p).

Iată și cîștigătorii probelor. FETE. 
50 m liber: Antoaneta Plavișteac

43,1, 50 m spoite : Antoaneta Plaviș- 
teac 49,1, 50 m bras: Inge Schor- 
scher 47,8, 100 m bras: Esteta Se- 
keli 1:38,0, 100 m liber: Ursula
Klaus 1:28,3, 4x50 m mixt; Sibiu

2:31,2

tor ii 3:15,0. BĂIEȚI 50 m liber Dan
pri- Boierescu 33.4 50 m, spate : Mihai
cel Hermann 39,6. 50 m. bras : Dan
Ei Boerescu 42,0. 50 m. delfin: Dan

Si- Boerescu 33,4. 100 m. liber: Fritz
Neckler 1 : 05,8 100 m. bras .• Paul
Stark 1 29,0 4x50 m. mixt: Sibiu

G GRUIA, coresp. regional

l' Urmare din pag. 1)

13—4 și 14—8 ! 1 Un punct le-a rr 
trebuit cehoslovacilor ca să ciști 
setul. Dar n-au- reușit. Echipa not 
tră joacă excelent. Ridicătorii „jc 
că ca la carte" iar Nicolau, Ploc 
și Corbeanu trag necruțător : aju 
gem la 13—14. Pierdem serviciul, < 
oaspeții nu realizează punctul 
echipa noastră ajunge la 14— 
15—14 și... 16—14. A fost un set di 
matic, care rar se poate vedea. S- 
remarcat: Nicolaiu, Corbeanu, Plot 
fi Fieraru (R.P.R.), Mușii și Vest 
(R.S.C.). Tot aseară echipa R.P. I 
gare a învins cu 3—0 (13, li,
echipa R.D. Germane.



Joc slab la Lupeni

Minerul — Știința Cluj 1-3 (1-2)
Surpriză la București: Dinamo—Farul 0-0,

_ LUPENI 26 (prin telefon). Majori- 
” tatea spectatorilor au părăsit tribu

nele stadionului Minerul cu mult îna
inte de terminarea jocului. Cei rămași, 
putini la număr, au aplaudat însă vic
toria meritată a oaspeților precum 
și arbitrajul bun al lui Gh. Dulea. 
București. Jocul a fost de un nivel 
slab. El a fost caracterizat atit de 
majoritatea spectatorilor, cît și de de
legatul federal, ca un joc de campio
nat regional. Au abundat pasele gre
șite, fără adresă, lipsa de orientare, 
pase pe metru pătrat, lipsa șuturilor 
la poartă etc. Minerul a arătat din 
nou, ca și în jocurile precedente de 
antrenament, că jucătorii săi nu po
sedă o pregătire fizică corespunzătoare. 

Totuși, Minerul a avut perioade de 
dominare. Cu ur> atac lipsit de ori
zont însă și cu o extremă foarte 
slabă pe partea dreaptă, Cotroază, 
nu a putut trece de apărarea elastică 
a Științei formată din 5 și 7 jucă
tori. Oaspeții au jucat prudent și s-au 
bazat mai mult pe contraatac, pre
cum și pe tripleta Marcu-Gane-Adam, 
care cu regularitate a derutat apă
rarea gazdelor, unde Stanciu a fost 
pur și simplu figurant, iar Dan 
nu a corespuns în postul de stoper 
care a fost încercat. De altfel, 
victoria oaspeților a contribuit 
cea mai mare măsură Stanciu. 
minutul 15 de joc el încearcă să dri
bleze în careu pe Marcu. pierde în 
favoarea acestuia, iar Marcu trans- 
for^ijjsPe asemenea, în min. 30, tot 
SVncTu lasă complet liber pe Su
ciu, apoi în loc să trimită balonul 
in corner, îl lovește pe adversar cu 
mingea. Suciu centrează și Adam care 
urmărește faza înscrie un gol frumos 
din voie. 2—0.

Cu toată insistența Minerului, sco
rul nu poate fi modificat decît în 
min. 32, cînd Staudt pasează lui Ion 
C. Ion și acesta înscrie pe lingă Rin- 
gheanu. In partea a doua a jocului, 
Georgescu se accidentează (min. 60) 
și este înlocuit cu Costin. Minerul

II 
în 
Ia 
în 
In

înscrie. In min.însă nu mai poate
65, la un contraatac ne partea stin
gă, Suciu centrează, Dan II luftează 
și Ivansuc cu un șut de la distanță 
pecetluiește rezultatul final: 3—1.

MINERUL: Mihalcea-Stanciu, Dan 
II, Vasio-Mihăilă, Szdke-Cotroază 
(Nicolau din min. 46), Comșa, Staudt, 
Ion C. Ion, Drăgoî.

ȘTIINȚA: Ringheanu (din min. 85 
Moguț) — Kromeli, Georgescu (din 
min. 60 Costin) — Cimpeanu, Petru 
Emil—Popescu, Ivansuc, Marcu, 
Gane, Adam, Suciu.

I, ClORTEA-coresp.

Echipa Steaua a cîștigat
cu Dinamo Bacău,

Cu un gol înscris în mirt 36 și altul 
în min. 87, Steaua a tranșat și de data 
aceasta în favoarea sa disputa cu Di
namo Bacău. Nu însă fără emoții și 
nu înainte de a depune eforturi susți
nute pentru a sili apărarea aglomerată 
a oaspeților să cedeze în finalul fiecă
rei reprize. Ambele echipe însă au 
avut de înfruntat și un adversar co
mun: căldura sufocantă, care a irrflu- 
ențat in mod negativ comportarea ju
cătorilor și ritmul jocului. Partida a 
fost de o factură modestă și a avut o 
desfășurare lentă, uneori plicticoasă, 
în care apărările au corespuns, iar 
înaintările au lăsat de dorit.

Steaua a căutat și a reușit să acope
re mai bine terenul, să stăpînească mij
locul lui, de unde a construit acțiuni 
larg desfășurate. In schimb, Dinamo 
s-a bizuit pe o apărare supranumerică 
de unde a inițiat contraatacuri, cău- 
tînd să surprindă apărarea bucurește- 
nilor. Era să și facă în min. 9 (după 
ce pînă atunci Steaua atacase insistent 
poarta lui Ghiță), dar Gram a tras în 
Eremia din poziție liberă. A urmat o

Steagul roșu—C.S. M.S. Iași 2-1 (1-0)
BRAȘOV 26, (prin telefon). Intîlni- 

rea dc fotbal dintre Steagul roșu și 
C.S.M.S. Iași a corespuns într-o mică 
măsură. Pentru că alît gazdele, cit și 
oaspe(ii mai ales au creat puține faze 
de fotbal.

Echipa gazdă organiz.îndu-și mai bine 
jocul a reușit să fructifice două 
din ocaziile avute cîștigînd pe merit cu 
2—1. înaintarea Steagului roșu n-a dat, 
în linii mari, satisfacție. Modificările e- 
fectuate pe parcurs în linia dc atac 
(Bărbulescu — centru și Seredai — mij
locaș, apoi Campo — mijlocaș și Sere
dai -p extremă) nu s-au dovedit a fi prea 

Jocul a fost deseori aglome
rat pe centru, acolo unde Motoc (uneori 
prea dur) a reușit să lămurească multe 
situații grele. Ocazii bune de a marca au 
ratat Meszaroș (1, 81, 87), Seredai (10, 
50), Năftănăilă (18) și Hașoti (75 -— 
oprit nercgulamcntar de Moțoc în careul 
de 16 m...). Singurul care a impulsionat 
înaintarea

din centrarea câruia, în inin. 35, Mes- 
zaroș a tivs la poartă, Faur a respins, 
apoi Campo a reluat, mareînd. Al doilea 
gol la înscris Hașotî (min. 83).

C.S.M.S. Iași a arătat multe lacune. 
Totuși, ieșenii au avut 15 minute de 
dominare, imediat după pauză. Numai 
că șuturile înaintașilor lor au lovit bara 
în două rinduri (U oica — 51 și Pop — 
69). Singurul punct al oaspeților a 
fost înscris de Constantinescu (min. 89).

Radu Mărgărit (București) a condus 
cu greșeli.

STEAGUL ROȘU : UAIDU — Jenei, 
Postolaclie, Naghy—Bărbulescu, Szighe- 
ti—II AȘOTI. Năftănăilă, Seredai (Fusu- 
lan, 80), MESZAROȘ, Campo.

C.S.M.S.: FAUR—SCARLAT, MOTOC, 
ZAMFIR — Popescu, Alexandrescu 
(Danilef, 76) — Pop, Stoicescu, Voica, 
CONSTANTINESCU, Milea.

Steagului roșu a fost Ilașoti C, GRUIA, coresp. regional

T. A Viitorul 2—2 (0-1)
26 (prin telefon). CeiARAD

peste 18.000 de spectatori care au 
umplut pînă la refuz tribunele sta
dionului U.T.A. au rămas satisfăcuți 
de spectacolul fotbalistic, pe care l-au 
văzut. Viitorul, în special în prima 
repriză, a lăsat o foarte bună im
presie. Toți cei 11 jucători s-au 
mișcat pe teren ca „argintul viu", 
creînd numeroase faze spectacu- 

f lease. Ei au excelat îndeosebi în 
precizia execuțiilor tehnice și în

în viteză, și au reușit să 
scorul în min. 19, prin

des- 
Du-

jocul 
chidă 
mitriu.

U.T.A. a jucat în prima parte 
dent, punînd accent pe apărare, 
păcate însă, atacul a fost neglijat 
fapt pentru care înaintașii aradeni

pru- 
Din

Meciuri internaționale
C.S.O. CRAIOVA — BENKOWSKI 

VIDIN 3—2 (0—1)

6RAI0VA (prin telefon). — Vineri, 
formația locală C.S.O. a îrrtîlnit echipa 
bulgară Benkowski — Vidin, de care 
a dispus cu scorul de 3—2 (0—1). 
Punctele au fost înscrise de Anton 
(min. 57), Semenescu 
și Tetea (min. 80). 
condus la un moment 
2—0, prin golurile marcate 
(în min. 17 și 50). S-au 
Mălăeru, Semenescu și 
(C.S.O.), Popov și Kronikov 
ski). (T. ȘTEFĂNESCU, coresp.)

• Programul turneului echipei po
loneze Gwardia Varșovia a fost 
astfel întocmit: 27 septembrie la 
Iași C.S.M.S.—Gwardia, 30 septem
brie la Cluj Știința—Gwardia și 4 
oetombrie la București Progresul— 
Gwardia.

(min. 75)
Oaspeții au 

dat cu 
de Popov 
remarcat: 
Mihăescu 
(Benkow-

Ceea ce părea de necrezut îna
inte de meci și chiar in timp ce mi
nutele se scurgeau unul după al
tul fără să 
ceva decît 
unei nete 
întîmplat: 
în șah, la 
tării I

Și, dacă 1

ofere dinamoviștilor alt- 
satisfacția platonică a 

dominări teritoriale, s-a 
Farul a reușit să țină 
București, pe campioana

în repriza a Il-a. în care 
au fost ținuți în permanență în ju
mătatea lor de teren, oaspeții s-au 
limitat Ia un joc strict de ap.' 
în prima 
țenii au 
priză nu

. are- 
parte a meciului constăn- 

constituit o frumoasă sur- 
numai prin ardoarea cu

co 2—0 (1 — 0) meciul

perioadă de joc echilibrat, cu faze mai 
interesante, in care echipele au avut, 
pe rind, ocazia să deschidă scorul. E- 
remia însă, a salvat în corner (min. 
18) la un șut la colț al lui Radules
cu, Za vodă II a tras in bară (min. 
20), Constantin a ratat de la cițiva me
tri (min. 21), iar Radulescu —singur 
cu Eremia ieșit din poartă — a tras 
încet și portarul echipei Steaua a prins. 
In finalul reprizei Dinamo slăbește alura, 
iar Steaua atacă din ce în ce mai sus
ținut, reușind să deschidă scorul în 
min. 36 prin Voinea, care a reluat 
cu capul o centrare a lui Constantin. 
La reluare jocul se desfășoară în gene
ral în nota de dominare a bucureșteni- 
lor întreruptă de scurte perioade de re
venire din partea dinamoviștilor, ale că. 
ror acțiuni nu sint suficient de consis
tente și se bazează mai mult pe cursele 
lui Publik, care însă are în față pe un 
Zavoda II In formă foarte bună. Totuși, 
bucureștenii sint cei care trec prin emo
ții: Gram (min. 49) și Rădulescu (min. 
69) pierd — mai ales ultimul (din 
nou singur cu Eremia în față!) —două 
ocazii bune și o dată cu ele și speranța 
de a reuși,un rezultat de egalitate. La 
rindu-i. Steaua își creează și ea 
situații favorabile, dintre care insă 
nu fructifică decît una, prin Tătaru 
(min. 87) la o centrare a lui Creini- 
ceanu, gol care a concretizat superiori
tatea evidentă din ultima parte a re
prizei. Ca număr de ocazii, însă, 
Dinamo a fost egal formației bucureș- 
tene.

Arbitrajul lui R Săbău-Clui a avut 
și părți bune, dar și rele (cîteva decizii 
cu întîrziere sau inverse, avantaj ig
norat în unele situații evidente): îl no
tăm cu „mulțumitor".

STEAUA: EREMIA — ZAVODA II, 
Cojocaru, STAICU — Jenei, CR1ȘAN 
— RAKSI (Creiniceanu), Constantin, 
Voinea, Mateianu (RAKSI), Tătaru.

DINAMO: GHIȚA — Giosanu, LA
ZAR, Cincu — Stoica, VATAFU — 
Nemes, Rădulescu, Gram, Ciripoi, PU- 
BLIK.

care au luptat pentru 
sau prin forța lor de 
acțiunile organizate și bine orien
tate pe care le-au desfășurat în a- 
tac. De altfel. în primele 30 de mi
nute, Farul a fost echipa care a 
avut mai mult inițiativa, care a ju
cat mai mult „fotbal". In această 
perioadă, Utu a trebuit să plonjeze 
de două ori în picioarele lui Ciosescu 
și Mănescu (min. 9 și 10) și să 
respingă un șut extrem de puter
nic al lui Dinulescu (min. 19).

Dar, încă înainte de sfîrșitul pri
mei reprize, totul părea să reintre 
în ordine pentru Dinamo. Farul, cum 
se spune, terminase „benzina" și 
bucureștenii începuseră să „contro
leze jocul”. Fără îndoială. înain
tarea dinamoviștilor nu acționa — 
si n-a acționat nici pînă la sfîrșit — 
la valoarea ei Tealâ, dar presiunea 
la care era supusă apărarea Faru
lui era atlt de puternică. încît golul 
părea inevitabiL Repriza a Il-a, de 
un nivel tehnic scăzut pe de o par
te din cauza preocupării exclusive 
a constănțenilor de a împiedica des
chiderea scorului, iar pe de altă 
parte din cauza nervozității și 
cului confuz «racticat de 
atac, n-a interesat decît 
ma rezultatului cu care 
cheia partida, sau mai 
perspectiva ca Farul să 
egalitate cu Dinamo.

întîmplat. Dar am

fiecare minge, 
joc, ci și prin

jo- 
Dinamo in 
prin pris- 
se va în- 

precis prin 
termine Ia 

Lucru ce s-a 
văzut măcar

o singură acțiune clară ln re.... . 
a Il-a ? Au așteptat-o zada-nic 
spectatorii. De aceea, cînd arbitrul 
A. Galamboș a fluierat sfîrșitul par 
tidei CU PATRU MINUTE MAI 
DEVREME — cum a fost posibilă o 
greșeală atît de grosolană ? —
spectatorii nu s-au... supărat. Nici 
la propriu și nici la figurat, nu mai 
aveau nimic de văzut. Se întunecase 
de-a binelea — se recidivează în 
nerespectarea orelor de începere a 
meciurilor — iar jocul nu oferea nici 
o fază interesantă.

Cîtiva jucători s-au 
remarcați în meciul de 
bun a fost Nunweiler 
intervenit sigur în raza și în afara 
razei lui de joc. Ne-au mai plăcut: 
Uțu și Popa, de la Dinamo, și Fi- 
rică. Pleșa, Mănescu și Ologu, de 
la Farul.

Arbitrul A. Galamboș, în afară 
de acea greșeală cu totul de neîn
țeles a scurtării timpului de joc, a 
condus corect următoarele formațiii 

DINAMO BUCUREȘTI : Uțu-Popa
K unweiier III, Ivan-V. Alexandru, 
Ștelan-Pircălab, Varga, Eftimie (m. 
75 Unguroiu), Țîrcovnicu, Anghel

FARUL CONSTANTA : Ghibă- 
nescu-Firică. Brînzei, Florescu-Sten- 
cu. Pleșa-Ologu (m. 70 Coicea), 
Bokossi, Ciosescu, Dinulescu, Mă
nescu.

făcut totuși 
ieri. Cel mat
III, care a

JACK BERAR1U

Știința Timișoara a ratat mult,
dar a cîștidat totuși cu 2-1 (1-1)

timișoreni au ratat 
In repriza se-

două goluri „gata făcute" 
și 89), avem explicația sco- 
limită cu care s-a încheiat

începutul jocului Progresul 
apărare. Jucătorul

P. GAȚU

TIMIȘOARA 26 (prin telefon). Vic
toria realizată de studenți putea fi 
obținută la un scor mai concludent, 
dar înaintașii
exasperant de mult, 
cundă, mai precis după 2—1, cind 
Progresul a ieșit in atac deschizând 
jocul, Știința a irosit ocazii deosebit 
de favorabile (Popa min. 65 și 80. 
Manoîache min. 84 și Bîtlan min. 87). 
Adăugind la aceasta și forma re
marcabilă a portarului Mândru. care 
a salvat 
(min. 85 
rului la 
partida.

De la
a pus accent pe 
Pașcanu, deși purta numărul 9 pt 
tricou, s-a instalat, de la primul 
schimb de mingi, intre mijlocașii Ioni- 
ță și Panait. In atac, bucureștenii au 
lăsat doar pe Voinea și ~ —
tica aceasta s-a dovedit 
tară, prima lor acțiune 
fiind construită de-abia
Golul înscris de oaspeți, la începu
tul primei reprize (min. 12) se dato- 
rește greșelii fundașului Hirșova, care 
a „dat acasă", prea încet, un balon 
pe care Voinea, atent, l-a intercep
tat și a înscris.

Știința deși a forțat egalarea a

ratat prin Manoîache min. 21 și 44 
și Lereter min. 35. Golul egalizator 
a fost opera lui Mițaru, în ultimul 
minut al primei reprize. Același Mi
țaru. bine servit de R. Lazăr. a 
înscris și golul victoriei în min. -*8. 
Arbitrajul lui A. Pop (Cluj) a ne
mulțumit pe oei 15.000 de spectatori 
prezenți la joc.

ȘTIINȚA: Urziceanu — Hirșova, 
TURCAN, GEORGESCU - LERE
TER, Tănase - Igna, R. Lazăr (Bî- 
tlan min. 76), Manoîache, POPA, Mi
țaru.

PROGRESUL : MlNDRU - NE-
DELCU, Caricaș, Soare — IONIȚA, 
Panait — Mafteuță, Oaidă (Protono- 
pescu min, 56), Pașcanu, VOINEA* 
Baboie.

Petrolul —
(Urmare din pag. 1)

Rapid 3 — 2

Oaidă. Tac- 
îrisă defici- 
periculoasă 

în min. 56.

P. VELȚAN -coresp.
REZULTATELE ETAPEI A DOUA 

A CAMPIONATULUI DE TINERET
Petrolul — Rapid 2—2 (1—0)
Dinamo București — Farul 4—2 
Minerul . .................
Steaua
U.T.A.
Știința Timișoara
(1 — 1), St. roșu 
(3-1).

(1-1)
(0-1)
(1-D
(1-D

Progresul 2—2
C.S.M.S. 6—2

— Știința Cluj 0—1
— Dinamo Bacău 3—2
— Viitorul 2—3

Pronosport

n-au reușit să inițieze decît cîteva 
acțiuni anemice.

La reluare aspectul jocului se 
schimbă. Arădenii pornesc cu toate 
forțele o adevărată ofensivă. Intro
ducerea lui Țîrlea în centrul liniei 
de atac înseamnă un reviriment 
pentru Înaintarea textiliștilor. Ei do
mină mai mult, dar Viitorul contra
atacă rapid și periculos. Pînă la 

se menține 
de bun

sfîrșitul reprizei jocul 
interesant, spectaculos și 
nivel tehnic, publicul avînd și sa
tisfacția de a urmări înscrierea a 
tiei goluri spectaculoase. In minutul 
69, mingea ajunge la Toma, care 
centrează lui Floruț și acesta reia 
imparabil. In min. 73 Gergeli face 
o cursă pe centrul terenului, scapă 
de Koszka și înscrie. Scorul final 
este stabilit în min. 83 de Țîrlea.

C. Nițescu (Sibiu) a condus sa
tisfăcător formațiile :

U.T.A.: Coman-SZUCS. CAPAȘ, 
NEAMȚU-BACUȚ II, Koszka-Sely- 
mesi, Metcaș (ȚÎRLEA), Sasu, FLO
RUȚ, Toma.

VIITORUL: Suchi-Pall, PETES- 
CU, Răcelescu-GERGELl, NEȘU- 
Matei, Dumitriu, Sorin Avram, PO
PESCU, Haidu (Pojoni).

ST. lACOB-coresp,

renului și in fața careului advers. In 
min. 60 Georgescu, care a suferit o 
Întindere musculară, este înlocuit de 
Lalu, iar numai la un minut Greavu. 
accidentindu-se într-o ciocnire cu 
A- Munteanu, este scos de pe teren 
și Rapid va juca în 10 oameni. Folo- 
sindu-se de acest avantaj Petrolul 
atacă dezlănțuit supunind poarta 
Dungu unei puternice presiuni 
numai forma excepțională a 
Dungu a salvat echipa Rapid de 
o înfrângere mai categorică.

In min. 86 Mureșan, venit
stingă, 11 driblează pe Neacșu trecut 
în apărare și trage pe sub Dungu, 
ieșit în intîmpinare ridicînd scorul 
la 3—1 pentru Petrolul. Spre sfîrșit, 
echipa Rapid are o zvâcnire. Ozon 
primește mingea în adincime, dri
blează apărarea petrolistă și din nou 
șutează în... portar. Dar... scorul 
este redus tot de Ozon care la un 
fault sancționat de arbitru, în min.

lui
Șl 

lui
la

pe

88, șutează de la 18 m peste zid, în
scriind în stilul său specific. Repri
za a doua s-a caracterizat prin 

dinamismul fazelor, prin acțiuni de 
fotbal curat, prin șuturi de la dis
tanță trase puternic și plasat în ca
re s-au evidențiat, mai ales, frații 
Munteanu. Păcat că această repriză 
spectaculoasă a fost umbrită de unele 
gesturi nesportive ale lui Neacșu și 
Florea. In general, meciul a plăcut, 
echipa Petrolul a cîștigat pe merit, 
s-a mișcat mai mult și mai ușor. 
Raport de cornere 8—4 pentru Petro
lul.

Brigada în frunte cu Al. Toth-Ora- 
dea a condus bine un meci dificil.

PETROLUL : SFETCU-Pahonțu,
FRONEA, Florea-D. MUNTEANU, 
Tabarcea-MUREȘAN, BADEA, Dri- 
dea I, A. MUNTEANU, Ivan.

RAPID: DUNGU-Greavu, Motroc, 
Macri-Neacșu, Langa-Kraus, Ozon, 
I. IONESCU, Georgescu (Lalu). CO- 
DREANU.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
REZULTATE EXACTE :

Rapid

Viitorul

12

(Cat.

(Cat.

Cluj

Meciuri amicale ale echipelor din „B“
C.S.O. GALAȚI — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI 2-2 (1-2)
ARIIEȘUL TURDA — C.S.M. ME

DIAȘ 4-0 (2-0)

A)
1

A) i
x

(Cat
2 '

(Cat.
I

(Cat
X -

I. Petrolul
3—2

II. U.T.A.
2—2

III. Minerul — Știința 
A) 1-3

IV. Steaua — Dinamo Bacău
A) 2—0

V. Dinamo București — Farul
A) 0—0

VI. Știința Timișoara — Progresul 
(Cat A) 2-1

VII. Steagul roșu — 
(Cat. A) 2—1

VIII. Szombathely — Szeged 
R.P.U.) 0-1

IX. M.T.K. — Honved 
R.P.U.)

X. Salgotarjan
R.P.U.) 4-2

XL Pecs — Dorog (Camp. 
2—1

XII. Tatabanya — Komlo 
R.P.U.) 3—0

Meciul IX (M.T.K. - 
putîndu-se în nocturnă

1
C.S.M.S. lași

(Camp.
2

(Camp.

Gyor (Camp.
1

R.P.U.)
1

(Camp.
I

Honvwl) diș- .
____  rezultatul ofi

cial va fi publicat mîine în „Sportul 
popular". 

Variante 
167.000.

depuse aproximativ

Tntîlnirea care a avut loc dumi
nică, a lost viu disputată și s-a în
cheiat cu un rezultat echitabil. Au 
înscris: Dumitrescu și Șașcă pen
tru Știința, Dărăban și Militaru 
pentru Galați.

A. SCHENKMAN-eoresp.

TURDA 26 (prin telefon). — Echi
pele au jucat frumos, în special în 
prima repriză. Localnicii au înscris 
punctele victoriei prin Ursu (min. 
12 și 37), Pîrvu (min. 74) și Ivan 
(min. 83). Oaspeții au dovedit o 
bună pregătire fizică.

I. PATAKI-coresp.

r
★

la cunoștința participanți-Se aduce 1— ___
lor că meciul X din programul con
cursului Pronosport de duminică 2 
septembrie a.c. este : C.S.O. Galați- 
Omonia (Cipru) așa cum apare în 
„Programul Loto-Pronosport".



ȘT csa de a X-a ediție a campionatelor europene de natație a luat sfîrșit
e NOi RECORDURI EUROPENE. ® U.R.S.S., PE PRIMUL LOC IN CLASAMENTUL 

MASCULIN, OLANDA, LA FEMININ
deLEIPZIG 25 (prin telefon 

.'trimisul nostru special). 
‘ Seriile probei de- 100 m liber 
i itnei au adus doborîrea unui nou 
•cord european. Astfel, concurînd

la

fe- 
re- 

___  , , în 
[■seria a doua, ștafeta Angliei (Wil- 
‘xkinson, Brenner, Thompson, Amos) a 
■ parcurs cele patru schimburi în 4: 
I 17,6, timp superior cu 6 zecimi de 
' secundă vechiului record european 
> care aparținea Olandei din anul 1960. 
I Dar noul record n-a trăit mai mult

care făcînd meci egal în jocul 
cisiv cu reprezentativa U.R.S.S. 
cîștigat pentru a opta oară titlul 
campioană europeană.

★
Neobținînd dreptul 

turneul final' pentru 
prezentativa noastră 
gajat vineri alături 
Olandei. Belgiei și 
pentru locurile 5—8. Vineri, jucătorii 
noștri au întrecut la limită (5—4)

Sase locuri
(Urmare din pa-g. 1)

I la Leipzig

de- 
a 

de

la 
re- 
an-

să participe 
locurile 1—4, 
de polo s-a 
de selecționatele 

Italiei în disputa

1 Dubla campioană olimpică Ingrid Krămer (R.D.G.) a obținut două medalii 
de aur și la „europenele* de la Leipzig

gusic (R.P.F. Iugoslavia) 18:24,9: 
7. Bengtsson (Suedia) 18:32,5; 400 
m mixt individual feminin (finală) : 
1. Lasterie (Olanda) 5:27,S-record 
european; 2 Longsbrough (Anglia) 
5:32,3; 3. Egervari (R.P.U.) 5:33,3: 
\. Heemskerk (Olanda) 5:35,1; 5 
Blank (R.D.G.) 5 : 40,3 ; 6. Niissler
(R.D.G.) 5:45.2; 7. Ljungreen (Su
edia) 5:45,9; 8. Babanina (U.R.S.S.) 
5 : 54,2. Săriluri platformnă masculin 
(finală) : 1. Phelps (Anglia) 150,81 
p.; 2. Sperling (R.D.G.) 148,24 p.;
3. Galkin (U.R.S.S.) 143,18 p.; 4 
Volker (R.D.G.) 142,11 p.; 5. Mrk-
wicka (Austria) 137,78 p.; 6. Tru
sov (U.R.S.S.) 135,85 p.: 7. Pajella 
(Italia) 131,63 p.; 8. Kitcher (Anglia) 
130.36 p.

POLO PE APA. Turneul pentru 
locurile 1—4 : vineri : R. P. Ungară- 
R.P.F. Iugoslavia 3—2 (1—0, 0—1, 
î-o........................... ..............
(1—1.
R. P. Ungară—U.R.S.S. 2—2 (1—0, 
0—1. 1—1, 0—0): R.P.F. Iugosla
via—R.D.G. 1—0 (0—0, 1—0, 0—0, 

1.

(R.D.G.), 3. Kerner (R.D.G.).
Concursul s-a desfășurat la un înalt 

nivel tehnic iar luptătorii romini au 
contribuit mult la reușita competi
ției. în mod deosebit s-au remarcat 
Ion Vasile, Ștefan Tâmpă, Francisc 
Ballo și Pavel Nicolae. Dintre luptă
torii germani ne-au impresionat 
Kammerer, Volkowski și Franke.

Rezultatele de la Aue și mai ales 
cel de la Leipzig ne-au dovedit că 
am făcut progrese în domeniul 
luptelor libere. Retușînd lipsurile, în 
special în domeniul tactic, voim reuși 
pe viitor să avem o comportare și 
mai frumoasă. Va trebui să dăm, de

asemenea, o 
la marginea 
procedee prin surpriză. Renunțarea 
la avertizarea inițiativelor nereușite 
ne avantajează, fapt dovedit și în 
aceste competiții. Sportivii noștri au 
dat dovadă de curaj, inițiind 
roase atacuri.

★
Selecționata orașului Galati 

ținut două întâlniri ta. R.S.S. 
venească. In prima întâlnire, 
ghina, sportivii gălățeni au fost în
vinși cu 11—5. In cea de a doua 
întîlnine, cea dintre reprezentativele 
orașelor Galați și Chișinău, luptă
torii români au obținut o prețioasă 
victorie, cu 9—7.

pentru

1 — 1)1 U.R.S.S—R.D.G 2—2
1—0, 0—0, 0—1), simbătă:

atenție sporită luptei 
saltelei, unde se aplică

name-

a sus-
Moldo- 
la Ti-

Campionatele mondiale de ciclism

Valentina Savina (U. R. S. S.) 
lumii la viteză

jde o zi și sîmbătă, la ora 15.55, șta
feta Olandei (Gastelaars, Lasterie, 
Terpstra. Tigelaar) reintra in posesia 
recordului european terminind cursa

[în 4 : 15,1.
i Un record european a căzut și la 
[efîrșitul finalei de 100 m fluture fe
mei. cînd cronometrele indicau pen-

i tru prima clasată — înotătoarea olan-
i deză Ada Kok — timpul de 1 :09.0
i (vechiul record: 1:09,8 — Ute Noack, 
‘ 1962). După ce a luat startul în 
p-roba 4x100 m liber fete (schimbul 

’3) înotătoarea olandeză Lasterie s-a 
odihnit puțin și apoi s-a prezentat

i pentru finala probei 400 ni mixt 
; individual; Lasterie a condus de la

„cap la cap"
! S : 27,8 — nou record
i chiui record : 5 : 36,0

1962).
i Sîmbătă, ultima zi
i lor, a fost bogata în succese șt pen-
i tru înotătorii maghiari. Jozsef Ka- 
tona a cucerit titlul în proba de 1.500 
m liber înotînd distanta în 17:49,5. 
Marta Egervari a primit medalia de 
bronz în proba de 400 m mixt indi
vidual : 5:33,3 (record maghiar) iar

’ ștafeta feminină de 4x100 m liber
•(Frank, Kovacs, Madarasz, Takacs) 
! • cucerit și ea medalia de bronz. In 
’sfîrșit, succesul natației maghiare a 
culminat cu victoria echipei de polo,

i - _________ __
i

obținînd timpul de 
european (ve- 
— Heemskerk,

a campionate-

echipa Belgiei într-o partidă în care 
au condus cu 2—0 (la acest scor 
Szabo a ratat o lovitură de la 4 m), 
apoi cu 5—2 pentru ca în final să 
lupte din răsputeri pentru victorie. 
Aceasta pentru că la fel ca și în toa
te celelalte meciuri componenții echi
pei noastre n-au reușit să se concen
treze pe întreaga durată a partidei, 
com'țind numeroase greșeli, scăzind 
ritmul de joc, 
inegal.
Olandei avea 
siv. deoarece 
cupa locui 5. 
slab jucătorii 
repriza a treia 
înscriind trei goluri fără să pri
mească vreunul. La 4—2 pentru noi 
a urmat din nou o slăbire de ritm 
care a permis adversarului să se 
apropie pină la 4—3.

Rezultate tehnice : 
SIMBATA: 4x100 m

nin (finală): 1. Olanda 
cord european: 2. Anglia 
3. R. P. Ungară 4:17,5-recordj 
Suedia 4 : 18,1-record : 
18.1-record; 
cord; 7. 1

jucind într-un cuvînt 
Simbătă meciul cu echipa 

și el un caracter deci- 
ech:pa învingătoare o- 
După un început mai 
noștri și-au revenit și 

le-a aparținut total 
goluri fără să

liber femi-
4 : 15.1-re-

4 : 16,3; 
4.

5. R.D.G. 4: 
; ' 6. U.R.S.S. 4:23,l-re- 

____ .. Italia 4:29.1; 8. R. P. 
Polonă 4 :34,6-record : 1.500 m liber 
finală: 1. Kalona (R.P.U.) 17 : 49.5 j
2. Torres (Spania) 17 : 55.6-record ;
3. Campion (Anglia) 17:59.8: 4.
Bontekoe (Olanda) 18 : 06.l-record : 

5. Kennedy (Anglia) 18:12,7; 6. Ro-

p s
• La primul campionat mondial de 

[canotaj academic ce va avea loc în El- 
iveția, la Lucerna, va lua parte o echipă 
‘germană unită. Concursul de selecție 
1*1 sportivilor din R.D.G. și R.F.G. va 
| «vea loc chiar la locul de desfășurare

■ campionatelor mondiale pe lacul Rot- 
eee în ziua de 3 septembrie.

• Continuîndu-și turneul în R. D. Ger- 
| mană echipa de box a clubului „Voința"
București a evoluat în orașul Schwerin 

> ta compania echipei locale Traktor. Gaz- 
[ dele au terminat învingătoare cu scorul 
"de 14—6.

• Echipa de fotbal „Internazionale* 
I Milano s-a calificat în finala turneului 
ii _____________________________________

Campionatele mondiale
de parașutism

/ NEW YORK (Agerpres).
. La Orange în S.U.A. au continuat 
/campionatele mondiale de parașutism 
'■sportiv. In proba feminină pe echipe 
(primul loc a revenit formației S.U.A., 
'urinată de echipele R. P. Polone și
H. P. Bulgaria. Echipa R.P.R. s-a ola- 

. sat pe locul 8. Clasamentul nu repre- 
j zintă însă valoarea reală a echipelor par. 
. iâcipante. Multe dintre echipe au fost 

defavorizate trebuind să efectueze lan
sările în condiții atmosferice cu totul 

' neprielnice. In prezent un juriu interna
țional analizează o serie de contestații.

La masculin titlul a fost cîștigat de 
echipa R. S. Cehoslovace.

continuat

internațional de la Casablanca, învingînd 
cu scorul de 1—0 (0—0) echipa Real 
Madrid. In finală, Internazionale va juca 
cu Reims (Franța).

• Cea de-a 7-a partidă a meciului de 
șah dintre marii maeștri Paul Keres și 
Efim Gheller s-a terminat remiză la mu
tarea 51, după ce fusese întreruptă la 
mutarea 40 într-o poziție complicată. 
Scorul meciului este în continuare egal: 
3,5—3,5 puncte, astfel că numai ultima 
partidă, a 8-a, va decide pe al doilea 
clasat la turneul candidaților de la Cu- 
rațao. 0 situație favorabilă are desigur 
marele maestru Gheller, căruia îi trebuie 
doar jumătate de punct, în timp ce 
Keres are neapărat nevoie de o victorie 
pentru a ciștiga meciul și a candida e- 
veatuai la titlul mondial.

• Cu prilejul unui concurs interna
tional feminin de atletism desfășurat 
în orașul Kassel (R. F. Germană), 
Betty Moore (Anglia) a egalat recordul 
mondial în proba de 80 m garduri rea- 
lizînd 10.5. Recordul lumii aparține atle
tei Gisela Birkemeyer (R. D. Germană). 
Moore a fost urmată de Fisch (R. F. 
Germană) 10,7 și Ciepla (R. P. Polonă) 
10,9. Alte rezultate: 200 m Sobotta 
(R. P. Polonă) 24,2; lungime Hoffman 
(R. F. Germană) 6,22 m ; 100 m Hyman 
(Anglia) 11,7; înălțime Bieda (R. P. 
Polonă) 1,63 m; greutate Klein (R.F. 
Germană) 15,38 m.

• Cu prilejul unui concurs interna
țional de natație desfășurat la Monte 
Carlo, italianul Frederico Dennerlein a 
stabilit un nou record european în pro
ba de 200 m fluture cu timpul de 
2T2”6/10.

(Agcrpres)

X

0—0) ; R.P.F.
1—0 (0—0, 1—0, 

0—0). CLASAMENTUL FINAL : 
R. P. Ungară 5 p; 2—3. U.R.S.S. și 
R.P.F. Iugoslavia 3 p; 4. R. D. 
Germană 1 p.

Turneul pentru locurile 5—3: vi
neri : R. P. Romînă—Belgia 5—4 
(2—1, 2—1, 1-1, 1-0); Olanda— 
Italia 4—3 (1—1. 2—0. 1—0, 0—2): 
simbătă: R. P. Romină—Olanda 
4—3 (1—1. 0—1. 3—0, 0—1); Bel
gia—Italia 4—3. Clasament: 5 R. P. 
Romină 5 p; 6. Olanda 3 p; 7. Bel
gia 3 p; 8. Italia 1 p.

CLASAMENTE PE ECHIPE: „Cu
pa Europei1 
H3 p.; 2. 
63 p.: 4.
Ungară 54 
Anglia 50 
Iugoslavia
11. Finlanda 6 p , 
slovacă 5 p.; 13. R. P. Romînă 4 p.; 
14. Belgia, Italia și Norvegia cu cîte 
2 p.: „Cupa Bredius" (feminin): 1. 
OLANDA 137 p.; 2. R.D.G. 109 p.; 
3. Anglia 63 p.; 4. R. P. Ungară 25 
p.; 5. Suedia 21 p.; 6. U.R.S.S. 20 
p.; 7. Austria 7 p.; 8. Italia și Franța 
cu cite 1 p.

a
de la

4 (masculin) : 1. U.R.S.S. 
R.D.G. ■■
Olanda
p. i 6.

p. ; 8.
14 p. ;

100 p.j 3.
56 p.; 5. 
Suedia 52 
Austria 15 
10. Spania 
; 12. R. S.

Franța 
R. P. 
p.! 7. 
P- : 9.
8 p. f 
Ceho-

G. NIGOLAESCU

campioana
MILANO 26 (prin telefon 

trimisul nostru special).
In localitate continuă să se des

fășoare pe cunoscutul velodrom Vigo
relli campionatele mondiale de ciclism 
pe pistă. Rezultatele ce se obțin aici 
întrec de multe ori așteptările celor 
mai optimiști dintre specialiștii și 
tehnicienii ciclismului de velodrom. 
Acesta este un rezultat firesc al asi
duității cu care pistarzii s-au pregă
tit pentru marele festival mondial 
al ciclismului, ce se desfășoară ta 
acest an in orașul italian de renu
me internațional. Milano. Dintre re
zultatele realizate menționăm ta pri
mul rind categorica victorie a spor
tivelor sovietice ta proba de viteză 
femei. După ce ta serii, recalificări 
șl sferturi de finale ciclistele sovie
tice au eliminat alergătoare cu pre
tenții la titlu din Franța, Anglia și 
Belgia, ta semifinale ele au reușit 
un nou „tur de forță". Prima semi
finală s-a desfășurat între sportivele 
sovietice Valentina Savina și fosta 
campioană mondială Galina Ermo
leaeva. Savina s-a dovedit mai ta 
formă și a cîștigat ambele manșe 
realizînd 13,2 sec. și — respectiv —

Concursul internațional de tir de la Budapesta a luat siirșit

Trăgătorul sovistic Zabelin a realizat
o performanță exce'entă la pistol viteză
BUDAPESTA 26 (prin telefon). O 

dată cu consumarea probelor de pis
tol viteză și armă militară, concursul 
internațional de tir din capitala R.P. 
Ungare, la care au participat tră
gători din cluburile Dinamo și simi
lare din țările socialiste, a luat sfîr
șit. Nici ta aceste ultime probe, 
concurenții de la Dinamo București 
nu au dat satisfacție, excepție făcînd 
Ștefan Petrescu și I. Tripșa.

Iată rezultatele: pistol viteză: 1. 
ZABELIN (Dinamo Moscova) 592 p; 
2. Suleimanov (Dinamo Moscova) 
589 p ; 3. Procopenko (Dinamo Mos
cova) 588 p; 4. Ștefan Petrescu (Di
namo București) 587 p ... 7. I. Trip
șa (Dinamo București) 584 p... 16. G. 
Maghiar (Dinamo București) 575 p... 
24. P. Mocuță (Dinamo București) 
564 p. Pe echipe: 1. Dinamo Mosco-

va 1171 p; 2.
p; 3. Dinamo București
Armă militară 3X20 focuri: 1. 
tahov (Dinamo Moscova) 534 p ; 2. 
Kozlov (Dinamo Moscova) 534 
3. Harold 
Trăgătorii 
Șandor și 
locurile 20, 
mediocre.
Moscova 2130 p; 
Braga 2047 p ;
2028 p... 7. Dinamo București 1923 p.

Clasament general pe cluburi: 
1. Dinamo Moscova 116 p; 2. Dozsa 
Budapesta 98 p; 3. Dynamo Berlin 
77 p; 4.
Gvardia
Sofia 54
52 p; 8.

Dozsa Budapesta 1167 
1153 p.

As-

p; 
(Dynamo Berlin) 533 p. 
noștri Văcaru, Panțuru, 
Loghin s-au clasat pe 

25, 26 și 35, cu rezultate 
Pe echipe: 1. Dinamo

2. Ruda Hvezda
3. Dozsa Budapesta

Dinamo București 67 p; 5. 
Varșovia 53 p; 6. Spartak
p; 7. Ruda Hvezda Praga
Aladar Ulan Bator 19 p.

De pe pistele de atletism
■ Selecționata de atletism a An

gliei care va participa la . campiona
tele europene de la Belgrad va fi 
alcătuită din 74 de sportivi. _ 1_ 
lot fac parte Jones (100 m plat), 
Davies (lungime), i" 
salt), Mosorley (suliță), 
(greutate) și alții. Recent, federa
ția engleză a introdus în lot pe 
veteranii Hildrețh (110 m garduri), 
și Ibbotson (5000 m). Cea mai tî- 
nără membră a echipei este Shei! 
Warkin, care încă nu a împlinit 16 
ani. Ea va participa la proba de 
săritură în înălțime. Alte două se
lecționate la această 
Shirley și Slaaps.

Din

Alsop (triplu
Lindsay

probă sînt

■ Atleții maghiari 
pregătirile în vederea ____ _____
de la Belgrad. Federația a stabilit 
ca la această competiție să parti
cipe 30 de atleți și atlete. Lotul de
finitiv va fi completat la sfîrșitul 
acestei săptămîni. Pînă în prezent 
au obținut selecția Gyula Zsivotski 
(ciocan), Sigiismond Nagy (greu

tate), Szecseny (disc), Kulcsar (su
liță), Kalocsai (lungime), Iolan Kon- 
tsek (disc) și Olga Kazi (800 m).

își continuă 
„europenelor"

■ Meciul de atletism desfășurat 
la Paris între echipele masculine ale 
Franței și Greciei a revenit gazde
lor cu 121—89 puncte. In proba de 
1500 m: Jazy (Franța) a realizat 
timpul de 3:49,1. Alte rezultate în
registrate : 200 m : Petit Girard (F.) 
22,0; 3000 m obstacole: Texereau 
(F.) 8:56,4; 10.000 m: Addeche (F.) 
30:03,6; lungime: Veron (F.) 7,28 m: 
disc; Alard (F.) 51,44 m; 400 m gar
duri: Mylonopoluos (G.) 53,1: prăji
nă: Balastre (F.) 4,30 m.

13,4 sec. A urmat semifinala a doua. 
Irina Kiricenko (U.R.S.S.) nu i-a lă
sat nici o siperanță englezoaicei Durut; 
tavingtad-o detașat ta ambele încer
cări. Timpii realizați : 12,8 și 12,9
sec. în finală Valentina SAVINA și-a 
întrecut colega de echipă (13,0—12,6) 
reciștigind astfel titlul de campioană 
a lumii la viteză femei. In disputa 
pentru locurile 3—4 englezoaica Dunn 
a întrecut-o pe Ermoleaeva (13,1-12.8).

Iată acum alte rezultate: urmărire 
individuală (amatori) :

— in semifinale 
Lee l-a întrecut pe 
da) realizind timpul de 4:1 
orară 49,485 km 
velodromului' Vigorelli), iar danezul 
Jensen pe italianul Belonni (timpul 
învingătorului : 4:56,4). în finală, titlul 
de campion al lumii a revenit lui 
Kay Erik JENSEN (Danemarca). El 
a obținut timpul de 4:55,4 (medie 
orară 48,741 km). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : 2. Vann Lee
(Belgia) 4:57,8, 3. Ondkerk (Olanda) 
4:59,6; 4. Belonni (Italia) 5:04,0.

în proba de urmărire femei (3.000 
m) s-au calificat pentru sferturi de 
finală: Reynders (Belgia) 4:06.5;
Pouronen (U.R.S.S.) 4:09,2; Burton
(Anglia) 4:09,8 ; Tikonurova (U.R.S.S.) 
4:10,9 , Naessens (Belgia) 4:12,4; Po
wers (Anglia) 4:14,2: Pelikanova 
(R.S. Cehoslovacă) 4:18,1 și Pepel 
(Franța) 4:22,5.

Calificările pentru proba de urmă
rire pe echipe (amatori) au dat cîș- 
tig de cauză următoarelor formații : 
R.F. Germană — 4:29.9 — medie
orară 53,353 km, U.R.S.S. — 4:32,4. 
Italia — 4:33,1, Danemarca — 4:34,4, 
R.S. Cehoslovacă — 4:34.6, Olanda — 
4:35,3, Anglia — 4:36,8 și 
4:38,7.

Au fost eliminate echipele 
Vei, Belgiei, Japoniei, R.P. 
și Uruguayului.

La ora cînd telefonez pe

belgianul Vann 
Ondkerk (Qlan- 

51,0 
nou record al

Franța

Austoxz- 
Ungare

velodro
mul Vigorelli continuă să se deS?* 
șoare întreceri la probele rezervate 
amatorilor și profesioniștilor.

MIRCEA COSTEA

Întîliririle internaționale prietenești 
dintre sportivii ieșeni 

și cei din R. S. S. Moldovenească
IAȘI, 26 (prin telefon). In următoa

rele două zile ale tradiționalelor între
ceri sportive prietenești dintre sportivii 
ieșeni și cei din R.S.S. Moldovenească, 
baspeții au obținut victoria în toate 
competițiile disputate. O mare surpriză 
au furnizat-o handbaliștii oaspeți care 
au întrecut de două ori (20—18 și 21— 
17) formația C.S.M.S. Intîlnirea de vo
lei a revenit, de asemenea, selecționatei 

■ orașului Chișinău cu 3—1 (15—13; 15— 
17; 15—9; 16—14). Selecționata secundă 
de fotbal a 
tîlnit echipa 
sovietici au 
(1-0).

R.S.S.
C.F.R.
obțiuut

Moldovenești a în- 
Pașcani. Fotbaliștii 
victoria cu 2—1

EUGEN URSU
și GH. VAS1LIU, coresp.

Concurs internațional (ic motociclism 
ia oradea

ORADEA 26 (prin telefon). Duminică 
dimineaja s-a desfășurat în localitate 
un concurs international de . motociclism 
la care au participat alergători din R.P. 
Ungară, Timișoara, Arad, Reșița, Ora
dea, Lipova și Tr. Severin. Întrecerile 
care au avut loc pe circuit, pe străzile 
orașului, s-au bucurat de un succes deo
sebit, fiind aplaudate de peste 10.000 
de spectatori. Trebuie de asemenea sub-

liniat faptul că 1a startul probelor s-au 
aliniat 65 de concurenți.

Iată câștigătorii probelor: 125 cmc— 
Ferenc Ilir (R.P.U.) ; 175 cmc — 
hai Wechsler (Reșița) ; 500 cmc— 
Lăzărescu (Lipova) ; clasele 
cmc, 350 cmc și nelimitat au fost 
tigate de Gyorgy Varga (R.P.U.).

La categoria începători, locul I a 
venit reșițanului Florin Bejan.

ILIE GHIȘA—coresp. regional

Mi- 
Ion 
250 
cîș-

re-
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