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In concursul international de la Praga

Canotorii romîni victorioși în 4 probe

Sîmbătă eeaza, ta rina a dota a 
concursului internațional măscuita de 
volei, reprezentativele R. P. Romine 
și R. S. Cehoslovace și-au Îmbo
gățit palmaresul cu noi victorii.

In primul med jucătorii ceho
slovaci au tatîlnit formația R. P. 
Ungare, ta fața căreia au dștlgat 
abia după 2 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. 
Ei conduc chiar detașat (12—7, 14—9) 
și cîștigă primul set Eforturile de
puse le vor resimți spre stîrșitul 
meciului, astfel că tehnica și matura 
formație cehoslovacă, desfășurând un

cult pe Miculescu și Plocon. Dar n-a 
tnceput bine meciul și, pînă ce ju~ -21_-___ 3*

CU 
dă-
se 
se

cătorii noștri să se 
reprezentativa R.D.G. 
7—0. Mai mult decîț 
dea emoții faptul că 
„găsea". Blocajul nu 
dădeau pase greșite, se greșeau’ ser- . 
Vicii (ce-i drept mai puține ca în me
dul cu 
punct 
viciu 
chipa 
calm, 
dențiat, egalează la 8!, ia conduce
rea, pe care nu o mai cedează. Ho- 
rațiu Nicolau și Derzei trag năpra»-

„încălzească 
conduce 

scorul ne 
echipa nu 
funcționa.

R.P.U.). Iată însă 
al Iui Corbeanu direct 
mobilizează pe colegii 

își strânge rândurile, 
și cu un efort demn

că un 
din ser— 
săi, e- 

joacă 
de evi—

PRAGA 26 (prin telefon). — Ma- 
ile întreceri internaționale de caiac- 
anoe desfășurate sîmbătă și dumi- 
lică la Praga (cele de fond pe un 
raseu nou, iar cele de viteză pe 
Iraseul clasic al campionatelor mon- 
liale) au reunit la startul probelor 
peste 400 de sportivi din nouă țări : 
R.S.C., R.D.G., R.P.U., R.P.R., R.P.P., 
kustria, Suedia, Australia și Dane- 
harca. In aceste întreceri sportivii 
pmîni au avut o comportare exce- 
entă reușind, în compania unor 
Wyersari in rîndul cărora se numă- 
Isu mulți cîștigători ai celor mai 
[nari competiții de caiac-canoe, să 
[îștige m^ multe probe și să ob-

|nă fruntașe în majoritatea
ptrecerilbr. Prima victorie a fost

canoe simplu
~ care a

lucerit primul loc cu 49:05,0 între- 
|îndu-i pe Polakovici 
[9:22,0 și Toro (R.P.U.) 
b frumoasă comportare au avut-o 
piaciștii romîni care au confirmat 
laloarea ridicată arătată cu pri- 
[jul Regatei Snagov. La caiac sim- 
lu 500, după o cursă spectaculoasă, 

_ ____ ft campionului
‘ " (1:48,7),

Krausse (R.D.G.) cu
Caiaciștii

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 44.20,0, 0. MilOc. e- 
Ulrich (R.D.G.) 44:28,0; 4. Lipalit- 
Calinov 44:31; K 1—10.000 m: ' 
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 

2. Hansen (Danemarca) 
3. Nicoară 3.46,3; K 2—

44:26,0; 3. Milberg-

1.

3:43,0
3:43,3
1000 m : 1. Voigt-Per’iberg (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.)

4:25,5 ; 2. Igorov (R.P.R.) 4:23,0;
3. Hradil (R.S.C.) 4:23,8; 4. L. Rot- 
man (R.P.R.) 4:26,0; K 1—500 FE
TE: 1. Hansen (Danemarca) 2:03,9; 
K 2—500 m FETE : I. Kolinska- 
Hradilova (R.S.C.) 1:56,0.

Intrucît în proba de ștafeta 4X 
500 m unii, concurenți au schimbat 
culoarele, 
pînă la această oră, 
țațelor definitive. După 
provizoriu sportivii din 
mină au totalizat cele 
puncte ocupînd primul 
de canotorii din R.D.G., 
nemarca, R.P.U.. R.P.P.,
Suedia și Australia.

juriul nu s-a pronunțat, 
asupra rezul- 

clasamentul 
R. P. Ro- 
mai multe 

loc. urmați 
R.S.C., Da- 

Austria.

itrecerflbr. Prima
■alizată sîmbătă la
1.000 m de A. IGOROV

(R.S.C.)
49:40,0.

ritnul loc a revenit 
kiropean Aurel Vernescu 
rmat de " ~
1:49.8 și Nicoară 1:50,1.
loștri Vernescu și Nicoară au alcă- 
uit un cuplu imbatabil în proba 
e caiac dublu 500 m obținînd o 
Irețioasă victorie în fața experimen- 
pților caiaciști polonezi Zelinsky- 
[aplaniak (1:38,8 fată de 1:39,2). 
le locul 3, alți caiaciști romîni : 
[rtimov-Conțolenco 1:40,1. Cea de a 
ptra victorie a sportivilor romîni 
I fost realizată în proba de canoe 
pblu 1000 m unde Sidorov-Iacovici 
t Calinov-Lipalit au ocupat pri- 
|ele două locuri (cu 3:54,3 și res-

0 comportare frumoasă a luptătorilor noștri

Șase locuri I la Leipzig
LEIPZIG 26 

ce am susținut joi 
prima tatîlnire de 
selecționata R.D.G., 
s-a terminat la un 
Etate (4—4), ne-am îndreptat spre 
Leipzig. Rezultatul de mai sus poate 
fi apreciat ca satisfăcător, mai ales 
că ne-am prezentat în concurs, obo
siți. Ion Vasile și Tăpăloagă au obți
nut victorii iar Hathazi, Ballo, Nico- 
lae Pavel și 
meciuri nule, 
fost învins la 
pa a trebuit . . .. _____  .
accidentîndu^se.

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

(prin telefon). După 
seara, la Aue, 

lupte libere cu 
confruntare care 
rezultat de ega-

Ion Herman au făcut 
Alexandru Geantă a 

puncte iar Ștefan Tam- 
să părăsească salteaua

au par- 
germani 

desfă-

toacele 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.), 
(R.D.G.) ; CAT. 63 KG :
(R.D.G.), nu am avut 
CAT. 70 KG : 1. Paul
(R.P.R.), 2. Franke (R.D. 
Hathazi (R.P.R.) ; CAT. 78 
Ștefan Tampa (R.P.R.), 2.
(R.D.G.), 3. Keller (R.D.G.) ;
KG: 1. Fr. Ballo (R.P.R.),
(R.D.G.), 
CAT. 97 
(R.P.R.), 
Potsch 
Ion

3. Korni
1. Luching 
concurent; 
Circi umaru 

i.G.), 3. C.
KG ; 1. 
Richter

CAT. 87 
2. Bauch 
(R.D.G.) ; 

Nicolae 
3.
1.

3. Tischendorf 
KG: 1. Pavel

2. Kaschtd (R.D.G.),
i (R.D.G.) ; CAT. GREA : 
Herman. (R.P.R.), 2. Kiech

C. SAVESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Un atee reușit ui echipei mntne ta partida cu formația R D. Germane

E2I KqEiS

' r x

complet, ișl domină partenerul 
autoritate și cîștigă ta 4 seturi, 
jucat

R.S.C. :
VESELY,
Golian.

R.P.U.:
yer,
marin,
tos.

joc 
cu 
Au formațiile:

Humal, Kryz, MUSIL, 
KOWAR1K, Kop-Synovck,

MOLNAR. CZAFEK, Ma- 
TATAR, Prouza, KOVER-Blau- 

Ivancso, Farkas, Varga, Lan-

RjP. ROMI NA RD. GERMANA 
3—0 (11. 6, 4)

După IntUnirea cu echipa R. P. 
Ungare, ta care reprezentativa noas
tră ira dăduse un randament pe mă
sura așteptărilor, formația R.P. Ro
mine a «părut schimbată, sîmbătă 
seara, în partida cu R. D. Germană. 
Antrenorii Gh. Petrescu și St. Ro. 
man au introdus în formația de bază 
pe Derzei și Coste, care i-au talo-

Cluj —noul lider al categoriei A la fotbal

O partidă spectaculoasă cu multe ratări
Petrolul — Rapid 3 — 2 (1 — 0)

nic, secondați de Corbeanu și Cos
te, iar Fieraru și Drăgan mai calmi 
își servesc din ce în ce 
bine partenerii. Seturile II și 

mai pus probleme asupra în-

mai 
III

n-au
vingătorului. Echipa noastră își face 
jocul : schimb spectaculos de mingi*, 
pase scurte, șuturi „bombă" și lif- 
tate, iar blocajul, la început defici
tar, își face cu prisosință datoria în 
fața unei echipe a 
cipală este atacul

Echipa noastră a 
mai bun decit cel 
ția trebuie îndreptată spre acele mo
mente de „cădere", de relaxare și ia 
startul

R.P.R. :
RARU,

R.D.G. :
SCHNEIDER, 
Werber-Mahn, 
hrisch, Pfeil.

cărei armă prin— 
în forță.
desfășurat un joc
precedent. Aten—

slab. Au evoluat echipele t 
NICOLAU, DERZEI, FIE- 

CORBEANU,’ Coste, Drăgan. 
TOUSSAINT, Bausemir* 

Flakovski, BURGER* 
Heine, Tielscher, Be-

★
podiumul de pe patl— 

August", echipa mascu—
Aseară, pe 

nourul „23 
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 
tegoricul scor 
16-14). Ca și 
obținut „Cupa 
în finală tot

au învins cu ca-

Cu cîteva ore înaintea meciului Pe- 
plul-Rapid București am discutat 

numeroși suporteri locali pe mar- 
nea partidei ce avea să inaugu- 
pe sezonul fotbalistic în orașul 
loiești. Toți cei cu care am vorbit 
au arătat puțin optimiști în legă- 
iră cu rezultatul, mulți abținin. 
i-se de la vreun pronostic. Forma 
Ină arătată de Rapid in meciul cu 
logrcsuZ — în „Cupa Eliberării" — 
f-a pus pe ginduril — spunea un 
Loieștean. „Va trebui să muncim

EZULTATELE ETAPEI

rnul! 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 ,,virf de atac" pe Io- 
nescu. Petrolul, pentru a opri pă
trunderile lui Ionescu și Ozon, întă
rește apărarea retrăgîndu-1 
de pe extreme și dublînd 
Astfel, se poate spune că 
a jucat fără aripa stingă.

Jocul începe în nota de dominare

în

pe Ivan 
stoperul. 
Petrolul

a petroliștilor, care în 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 rămîne nefructificată.

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

In min. 41 Petrolul are o mare

înapoi lui

sec deschide

’etrolul — Rapid 
Hnamo București — Farul 
dinerul — Știința Cluj 
iteaua — Dinamo Bacău 
J.T.A. — Viitorul 
itiința Timișoara

(1—1). 
ît. roșu — C.S.M.S.

CLASAMENT

Cluj1. Știința i
2. Viitorul
3. Petrolul

I 4. Crișana
I 5. Steaua 
f—8. Rapid
I—8. Știința Tim.
1—8 St. roșu 
—11. U.T.A.
|—11. Dinamo Buc.
1—11. Farul

12. C.SM.S.
I 13. Progresul
I 14. Minerul
p. Dinamo Baeău

de 3-0 (15-11, 15—7* 
la 
de
reprezentativa ceho

slovacă. voleibaliștii noștri 
vedit din nou a fi la fel

Meciul desfășurat aseară 
uita ușor. A fost demn de 
celor două formații, care 
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 cil 
vicecampioana 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 arbitrul 
A. Schneider (R.D.G.) se anunța 
chiar de la primele mingi foarte 
disputată. Se schimbă numeroase ser
vicii fără ca vreuna din echipe să 
realizeze puncte. Dar o „bombă" a 
lui Nicolau aduce primul punct șl 
apoi conducem cu 3-0, 5—2. Sîntem 
egalați la 8, dar echipa dă dovadă 
de multă putere de luptă și cîștigăm
cu 
La 
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 unele momente 
echipei noastre de 
primiri defectuoase

Helsinki, unde au 
cristal" învingînid

s-au do- 
de buni, 

nu se va 
renumele 

au oferit

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

Conduși cu 1—0, rapidiștij încep 
repriza a doua cu deosebită vigoa
re. Dar cei care au ocazia de a 
înscrie sint 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 adîncime, 
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 marc oca
zie ratată însă copilărește, 
ocazie ratează Codreanu. In 
dominare rapidistă, în min. 
Munteanu șutează puternic 
efect, <fc la 25 m, înscriind 
bil: 2—1 pentru Petroled, Dta acest 
moment Rapid încetinește ritmul și 
treptat, treptat începe să practice un 
joc steril, Înghesuit la mijlocul te

DE
(1-0)

2-1

2
2
2
1

3—2 
0—0
1— 3
2— 0 
2—2

5: 2 4
9: 2

: 2 o o
! 1 1 0
! 1 1 0 3: 2
1 1 0 0 1: 0
2 1 0 1 2:1

(1-2)
(1-0) 
(0-1) 

Progresul 2—1

(1-0)

IERI

septembrie).

.

Știința Timișoara

(2
St. roșu, C.S.M.S.

Ghiță, portarul diriamoviștilor băcăoani, a prins mingea la timp. Voinea era pe 
aproape... )

Foto : P. Romoșaa

2 0 2 0 
20113:
2 0 111: 

2002 1:10
1 0 0 1 0: 2

TAPA VIITOARE
Dinamo Bacău .—

- Crișana, U.T.A. — Minerul, Știința 
!luj — Petrolul,
- Farul, Rapid — Dinamo București, 
tiitorul — Progresul. Steaua stă.

15—11. Setul II e Ia fel de sirius.
5—5 se fac 10 schimbări de ser-

O altă 
plină

58, D. 
șl cu 

lmpara-

G. VASILE

de acalmie ala 
unele pase șl 
și conduce cu

C. ALEXE

(Continuare in pag. a 2-a)



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. 9 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)

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. Sărituri 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.RS.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.

pentru

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

Sase locuri
9

(Urmare din pa-g. 1)

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

nivel tehnic iar luptătorii români 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

I la Leipzig
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 în 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.

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 terminînd 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 
proba 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 și 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,

' r —----------------------------------------------
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, scăzînd 
ritmul de joc, 
hiegai.
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

n«i (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. Katona (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 
țal sportivilor din R.D.G. și R.F.G. va 
| avea loc chiar la locul de desfășurare
a 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 

> în 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
țional 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 Europei' 
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 în 
acest an in orașul italian de renu
me internațional. Milano. Dintre re
zultatele realizate menționăm în pri
mul rind categorica victorie a spor
tivelor sovietice în proba de viteză 
femei. După ce în serii, recalificări 
și sferturi de finale ciclistele sovie
tice au eliminat alergătoare cu pre
tenții la titlu din Franța, Anglia și 
Belgia, în 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 în 
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 în 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 Kiricemko (U.R.S.S.) nu i-a lă
sat nici o siperanță englezoaicei Durut; 
invingînd-o detașat în 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) 
reciștigînd astfel titlul de campioană 
a lumii la viteză femei. In disputa 
pentru locurile 3—4 englezoaica Dunn 
a intrecut-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

A us tra
il nga re

vekxtoo- 
mui 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. 
obținut

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 
dimineața 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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