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BASCHETBALISTELE ROMÎNCE AU CÎȘTIGAT 
TURNEUL INTERNATIONAL DE LA CONSTANTA
IN ULTIMA ZI : R. P. ROMlNĂ — R.S.S. UCRAINEANĂ 55—42 (37—22)

•CONSTANȚA 2 (prin telefon de 
la trimisul nostru).

După comportarea mulțumitoare a 
reprezentativei noastre în meciul cu 
echipa R. P. Ungare — pe care a 
condus-o în permanență, iar în ul
timele 10 minute a silit-o să re
nunțe la apărarea în zonă — eram 
nerăbdători să urmărim evoluția 
baschetbalistelor romînce în compa

nia selecționatei iugoslave. Aceasta 
a venit în țara noastră după turneul 
internațional de la .Messina, unde 
a făcut partide remarcabile și a ocu
pat locul III după formațiile R.S. 
Cehoslovace și R.P. Bulgaria. In 
perspectivă deci, un adversar foarte 
dificil, care și-a dovedit de altfel 
valoarea chiar vineri seara, cind a 
condus timp de 35 de minute puter
nica reprezentativă a R.S.S. Ucrai-

Tiiidlrlr pc rcgiuncd București ale Spartachi<idci dc vară a tineretului

ZILE DE PRIMĂVARĂ PE STADIONUL DINAMO!
Sîmbătă, 1 septembrie, a fost* — ca

lendaristic — pritna zi din toamna aces
tui an. Și, eu toate acestea, miile de 
spectatori care au luat sîmbătă și dumi
nică loc în tribunele stadionului Dina
mo din Capitală au simțit desfășurîn- 
du-sc pe gazonul verde al terenului — 
primăvara... Primăvara sportului nostru 
adusă dc pe meleagurile regiunii Bucu
rești, de pc ogoarele fără haturi ale 
Bărăganului și din mănoasa luncă a 
Dunării, dc către tinerii participant la 
finalele pc regiunea București ale Spar- 
tachiadei de vară. /V fost un adevărat 
festival al tinereții la care au participat 
peste 600 de flăcăi și fete din 
G.A.C. și G.A.S., din școli și 
întreprinderi. La el au asistat nu numai 
cei peste 10.000 de spectatori prezenți 
în tribune ci și alte mii dc telespecta
tori care, în fața micilor ecra
ne, au urmărit ou emoție întrecerile 
finaliștilor. Despre multi dintre cei care 
au evoluat sîmbătă și duminică pe sta
dionul Dinamo vom mai auzi fără în
doială. Fiindcă ei au dovedit cu prile
jul întrecerilor finale pe regiune ale 
Spartachiadei de vară a tineretului rea
le aptitudini pentru diferite ramuri 
sportive. Sportul de mase se dovedește 
din nou un imens rezervor dc talente 
care vor asigura sportului nostru de 
performanță cadrele necesare unui sub
stanțial progres.

Sîmbătă 1 septembrie, ora 17,00. Pe 
pista stadionului Dinamo își fac apari-

Turneul internațional de fotbal 
din R. S. Cehoslovacă

S&»âia a întrecut 
cu 3-2 (3-0) 

echipa Vorwărts Berlin

600 de elevi din Giurgiu au executat 

ția în ritmul unui marș sportiv coloa
nele fina.liștilor. în față pe uriașe pan
carte este purtat portretul tovarășului 
Ghcorghe Glieorgliiu-Dej încadrat de ste
mele P..M.R. și R.P.R. Aliniat* 
în fața tribunei principale spor
tivii ascultă cuvântul de deschidere ros
tit de tov. Constantin Buzea, președin
tele comisiei regionale București a Spir- 
tachiadei de vara a tineretului. Apoi, un 
ansamblu format din elevi ai școlilor 
din orașul Giurgiu executa o repriza de 
gimnastica. Evoluția micilor ginuiaști a 

o repriză de gimnastică de ansamblu 
aspect din timpul reprizei

fost întâmpinați eu entuziaste aplauze. 
Mișcările sincronizate perfect au cuce
rit miile de spectatori. în final, tinerii 
au înscris cu trupurile lor pe iarba sta
dionului inițialele Partidului Muncitoresc 
Rotnîn. Și cu aceasta festivitatea de 
deschidere a luat sfîrșit.

Pocnetul pistolului de start a anunțat 
prima întrecere atletică, iar fluierul arbi
trului desfășurarea primei partide dc 
oină. Rind pe rind handbal iștii și hand
balistice, voleibaliștii și voleibalistele, 
uânlașii. cicliștii, atieții, jucătorii de 

îndelung aplaudată. In fotografie un 
Foto: T. Chioreanu

oină, au intrat în focul întrecerilor pen
tru întâietate. în tribune se aflau mii 
dc țărani — maeștri ai holdelor bogate 
— veniți în excursie la București pentru 
a asista la disputele sportivilor. Formate 
adlioc „galeriile" au făout să răsune 
stadionul, alît de puternice erau în
curajările. „Recolta" de performanțe 
bune era salutată cu vii aplauze, iar

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)

nene.
Sîmbătă seara însă echipa Ro- 

mîniei, confirmîtid ascendența de va
loare din ultima vreme, a fost su
perioară avînd inițiativa în majori
tatea timpului și, trecînd peste mo
mentele dificile — inerente într-o 
partidă cu un adversar de talia 
baschetbalistelor iugoslave — a ob
ținut o victorie de prestigiu cu sco
rul de 62—55 (26—24).

Am arătat mai sus că echipa ro- 
mînă a avut inițiativa majoritatea 
timpului. Nu trebuie însă să se în
țeleagă prin aceasta că jucătoarele 
iugoslave nu au făcut totul pentru 
a echilibra situația. Kalusevic, Ra-do- 
vanovic (excepțională în atac) și Gize- 
la Ferentz au depus, alături de coechi
pierele lor, eforturi deosebite pentru 
a rezista și în mare măsură au reu
șit. Ele au remontat adesea din 
handicap, nelăsînd baschetbalistelor 
noastre în cea mai mare parte a 
timpului decît un avantaj de 2, 3 
puncte, ceea ce de fapt nu a făcut 
decît să sporească interesul publicu
lui pentru acest spectaculos și echi
librat meci.

Reprezentativa R.P. Romîne a în
ceput partida decisă și prin cîteva 
intercepții, urmate de contraatacuri 
fulgerătoare (Anca Racoviță și Eva 
Ferentz au fost elementele de bază 
ale acestor acțiuni), ca și prin arun
cări precise de la semidistanță și 
distanță, a obținut conducerea. E- 
chipa iugoslavă a egalat de cîteva 
ori, a și condus chiar, dar jumăta
tea a doua a reprizei secunde a 
aparținut din noa jucătoarelor noas
tre, care s-au impus prin aceleași 
elemente : intercepții, contraatacuri 
și aruncări de la distanță.

Mai puțin reușit a fost jocul po- 
zițional. Acțiunile la coș, ca ur
mare a finalizării combinațiilor tac
tice, au fost rare și nesigure, ele 
fiind de cele mai multe ori rezultate 
ale unor acțiuni individuale. Defi
ciențele în această privință au fost 
suplinite însă de celelalte elemente 
ale atacului, ca și de jocul activ

O. STANCULESCU

(Continuum: im pag. a 2-a)

KOSICE. — Echipa Steaua a de
butat cu o victorie binemeritată în 
turneul organizat in R.S. Cehoslovacă 
cu participarea a opt formații simi
lare. In prima întllnare, disputată sîm
bătă, Steaua a întrecut cu 3—2 (3—0), 
pe Vorwărts Berlin, după un joc ex
trem de disputat, în care fotbaliștii 
romîni au avut inițiativa mai mult 
timp. In special în prima repriză, 
când de la început au atacat și și-au 
creat ocazii de gol. Dar, pe rind 
Voinea (min .2), Crișan (min. 3) și 
din nou Voinea (min. 6) ratează. 
In min. 17 însă, o acțiune a lui 
Grea liceana se încheie printr-un gol 
înscris de Tătaru, care a reluat din 
voie. Steaua joacă din ce în ce mai 
bine, construiește acțiuni mult aplau
date și înscrie încă două goluri prin 
Creiniceanu, în minutele 28 și 31, după 
ce a driblat cite 3—4 adversari. La 
3—0. Steaua încetinește alura, ceea ce 
permite formației berlineze să atace 
punînd la încercare apărarea echipei 
Steaua. Erernia însă, în special, are 
cîteva intervenții prompte. La reluare. 
Steaua atacă și Creiniceanu trage în 
bară (min. 47). Vorwărts revine in 
atac, acționează mai organizat de data 
aceasta și in min. 60 reduce handicapul 
prin Vogt, în urma unei greșeli a 
apărării formației Steaua. Un minut 
mai târziu, Kohle marchează al doilea 
gol și ultimul din această partidă, 

•care a plăcut mult prin ritmul și fac
tura ei teiw.ică, imprimate. în special 
de’ Steaua.

tntîlnîrea a fost condusă cu multă 
competență de arbitrul sovietic Dem- 
cenko.

STEAUA: Erernia — Zavoda II. Co
jocarii, Siaicu — Jenei, Crișan — 
Creiniceanu. Mateianu (min. 69 Ivă- 
nescu). Voinea, Raksi, Tătaru.

VORWĂRTS: Weiss — Kalinke, Un
ger, Miiller —■ Reichelt, Korner — Be- 
gerat, Nachtigall, Vogt, • Kohle, Wîrth.

In urma acestei victorii, Steaua s-a 
calificat pentru semifinale, care vor 
■avea loc la 5 septembrie.

Intr-alt meci disputat sîmbătă, Hon- 
ved Budapesta a dispus de T.S.K-A. AA. „ .... 1_ O

După etapa de ieri.

Știința Cluj continuă să conducă în clasament
IN ETAPA

DIN. BACAU—STEAGUL ROȘU
1—1 (0—0) 

C.S.M.S. IAȘI—CRIȘ. ORADEA
“ - (2-0)3—0 

VIITORUL—PROGRESUL
1- 5

U.T.A.—MINERUL LUPENI
3—1 

RAPID—DIN. BUCUREȘTI
2— 4

(0-2)

(2-1)

(1-1)
ȘTIINTA CLUJ—PET. PLOIEȘTI

1—0 (1—0) 
ȘT. TIM.—FARUL CONSTANȚA

3—1 (3-0)

CLASAMENTUL

1. Știința Cluj
2. Știința Timiș.
3. U.T.A,
4. Rapid

5.
6.
7.

Progresul 
C.S.M.S.
V'ii torul

8—3. Petro lui
St. roșu

10. Steaua
11. Dinamo Buc.
12. Farul
13. Crișana
14. Dinamo Bacău
15. Minerul

3
3
3
3
3

6: 3 
S: 4 
•: 7
3: 3 
4: 4
2: 1 2
3: 4 
2: 4
1: 3 
1: 3 
2:13

2
2
2
1
0

ETAPA VIITOARE: Rapid—Știin
ța Timișoara, Farul—Minerul, Pe
trolul—Crișana, Viitorul — Știința 
Cluj și Progresii—C.S.M.S. Jocu
rile Dinamo Bacău—Dinamo Bucu
rești și St. roșu—Steaua sînt ami
nate, deoarece Dinamo București 
joacă duminică cu Galatasaray Is
tanbul in „Cupa Campionilor Euro
peni", iar Steaua se află în turneu 
în R. S. Cehoslovacă.

Noi Indlnirl internaționale ale fotbaliștilor romini

Cuplaj miersuri pe „Republicii44:
Petrolul — Novisad și Dinamo—Omonia Nicosia

Seria jocurilor internaționale de 
fotbal continuă miercuri, cînd — pe 
Stadionul Republicii din Capitală — 
vor avea loc două interesante partide.

în prima vor juca Dinamo Bucu
rești și Omonia Nicosia (Cipru), în- 
tr-un meci revanșă, iar în a doua 
Petrolul Ploiești va primi replica cu
noscutei formații iugoslave Novisad 
din orașul cu același nume.

Cuplajul, care va începe la ora 18 
și va continua în nocturnă, stîrnește 
un tziii infnrpe nrintrA î» frvri Ri-

letele se pun în vînzare de azi la 
casele obișnuite.

RAPID JOACA MIERCUR! LA 
VIENA

Miercuri Rapid va evolua în capi
tala Austriei, intr-un meci amical cu 
Admira-Viena. Intîlnirea constituie 
revanșa meciului susținut în iunie de 
Admira la București. Lotul rapidist 
nleacă mîine cu avionuL

Studenții au cîștigat derbiul etapei:
1-0 cu Petrolul

CLUJ 2 (prin tedefon). Meciul se 
terminase de cîteva minute și în cabina 
Științei, contrar așteptărilor, era liniște. 
Băieților n>u le venea să creadă că me
ciul, presărat cu atîtea emoții pentru ei, 
se terminase. Erau epuizați după ex
traordinara risipă de energie din repri
za secundă, cînd au apărat victoria obți
nută prin punctul înscris de Popescu 
în min. 40. Antrenorul N. Săbăslău ne-a

spus : învins o echipă în formă
după iui joc de mare luptă, in care atu 
reușit să contracarăm, jocul tehnic >i 
ordonat al oaspeților prin viteză și elan. 
Jucătorii noștri au dat totul pentru obți
nerea acestei prețioase victorii1*'.

V. MOREA -cores p.

(Conțin tiare in pag. a 3-a)

l

Așa s-a înscris al treilea gol: autorul său, Voinea, privește mulțumit cum 
poposește balonul in plasă, in timp ce Suciu, căzut, și Petescu pair 

dezolați...
Foto: V. Bageac



LUI PTE A început întrecerea in categoria B la fotbal
A început returul campionatului de lupte SERIA

Metalul Tîrgo-

Prima etapă a returului campionatu
lui republican de lupte pe echipe a 
avut o semnificație deosebită. Ea a 
constituit un ultim prilej de verificare 
pentru membrii lotului republican de 
lupte clasice înaintea întîlnirii cu se
lecționata olimpică a Japoniei. Grupa 
de la București (lupte clasice) unde 
în afara dinamoviștilor au participat 
talentații sportivi gălățeni, cei de la 
Rulmentul Brașov și C.S.O. Timi
șoara. a cuprins multe elemente din 
lot. Printre alții amintim pe Ion Cer
nea. Mihai Sultz, Ion Alionescu, Ion 
Țăranu, Gheorghe Popovici, Nicolae 
Martinescu și P. David. După cum se 
poate vedea marea lor majoritate sînt 
ntembrii secției de lupte dinamoviste. 
Verificarea acestora nu a fost Insă 
concludentă. întrecerile s-au desfășu
rat la un nivel tehnic nesatisfăcător, 
făcind excepție doar cîteva întîlniri, 
printre care cea dintre Ion Cernea 
și Petre David. Multe dintre proce
deele tehnice executate au lăsat de 
dorit, mai ales în ceea ce privește 
partea finală. Asemenea greșeli s-au 
vădit chiar și în evoluțiile membri
lor totului republican. Unele întîlniri 
s-au desfășurat fără o concepție tac
tică clară. In ceea ce privește pre
gătirea fizică, timișorenii și brașo-

Gh. Popovici (Dinamo București) 
avut ieri o comportare bună. El 
obținut 3 victorii la tuș numai in 

minute !
Foto : P. Romoșan

darvenii s-au prezentat cel mai slab 
nici la gălățeni și bucureșteni situa
ția nu a fost prea strălucită.

Ne-a surprins faptul că Mihai Sultz 
a concurat la categoria ușoară (70 kg). 
După cum se știe acest luptător a 
evoluat ani de zile la categoria cocoș 
și uneori la pană, adică cu 1—2 ca
tegorii mai jos. Intîlnind adversari 
mai grei Sultz nu a putut să-și arate 
valoarea sa. Astfel, în fața lui Iosif 
Man (Rulmentul) și mai ales în fața 
lui Ion Gabor (C.S.M. Galați), el a 
trebuit să se întrebuințeze foarte 
mult pentru a învinge la o mică di
ferență. Practic nu ne-am putut da 
seama de forma Iui deoarece nu a 
concurat la categoria obișnuită.

Iată
trate: DINAMO BUCUREȘTI—Rul
mentul Brașov 16—0 (7 victorii la 
tuși), cu C.S.O. Galați 14—2, cu 
C.S.O. Timișoara 16—0: C.S.O. GA
LAȚI cu Rulmentul Brașov 14—2 ; 
cu C.S.O. Timișoara 12—2 !, RULMEN
TUL BRAȘOV cu C.S.O. Timișoara 
12—4. Timișorenii s-au prezentat 
numai în șase oameni, fără concu
rent la categoriile minimă și grea. 
Notăm faptul că întrecerile de lupte 
clasice au durat numai patru ore și 
jumătate 
terminat 
dat nici

Carpați Sinaia

CFR Pașcani

(Urmare din pag. 1)

în apărarea „om la om“. Kahisevic — 
jucătoare de mare valoare interna
țională — a fost vădit stînjenită de 
marcajul strict, completat cu flo- 
tări. al echipei romîne.

Scorul de 62—55 a fost realizat 
de: Racoviță 17, Marian 15, Kraus 
8. ha no viei 7, C. Gheorghe 5, Ni- 
cuicscu 4. Ferentz 4, Vasilescu 2 
pentru echipa rornînă și Radovano- 
vic 17, Kalusevic 9, Ferentz 
lenic 7, Simit 7. Pesic 5, R. 
2 pentru cea iugoslavă. Au 
bine Kassay (R.P.U.) și 
(R.S.C).

Tot sîmbătă, reprezentativa 
Ucrainene a întîmpinat o rezistență 
«lîrză din partea echipei R.P. Ungare, 
care în majoritatea timpului s-a ri
dicat la valoarea redutabilei sale ad
versare. Scorul a fost echilibrat și 
a alternat în permanență, dar în fi
nal, jocul pozițional axat pe pivoți 
a adus selecționatei R.S.S. Ucrainene 
o victorie meritată cu scorul de 
49—42 (19—18). Cuplul romîn, dr. 
Dan Chiriac și I. Petruțiu, a con
dus foarte bine următoarele formații: 
R.S.S. UCRAINEANA: Berejnaia 21, 
Ruținskaia 11, Jurkina 4, Evsinkova 
4, Melnikova X Smoliakova 2, Gon- 
eeareva 2, Scipakova 2; R.P. UN
GARA: I. Kalo 11, M. Kalo 6, He-

8. Ka- 
Meglaj 
condus 
Klima

R.S.S.

gedus 7, Korenne 6. Kovacs 6, Lick 
3, Markus 2, Berets 1.

Primul joc din programul de du
minică a opus formațiile R.P. Ungare 
și R.P.F. Iugoslavia. La capătul unui 
meci în care au condus aproape tot 
timpul (Iugoslavia a avut scor favo
rabil doar în min. 24 : 30—29), baschet
balistele maghiare și-au întrecut ad
versarele cu scorul de 58—46 (25—21). 
Cele mai multe puncte au fost în
scrise de: M. Kalo 12. Berets 10. 
Keszei 9, Kovacs 8 pentru R.P.U. și 
Kalusevic 16. R. Ateglaj 10. Rado- 
vaoovîc 7. Kaienic 6 pentru R.P.F.L 
Au arbitrat bine dr. Dan Chiriac și 
I. Petruțiu (R.P.R.).

Partida decisivă a turneului, cea 
dintre selecționatele R.P. Romine și 
R.S.S. Ucrainene ne-a oferit un joc 
splendid, în care reprezentativa noas
tră a întrecut toate așteptările, cuce
rind o prețioasă victorie cu scorul de 
55—42 (37—22) și, astfel. ' ’ ’
în turneu. Baschetbalistele 
jucat excelent, au" condus 
nență, uneori la diferențe 
obținînd astfel un succes de prestigiu. 
Apărarea echipei romîne a funcționat 
foarte bine, iar în atac formația noas
tră s-a impus prin acțiuni spectacu
loase, bine gîndite, dublate și de o 
bună precizie în aruncări. Din forma
ția noastră s-au remarcat: C. Gheor- 
gh«, Niculescu, Ivanovici și Ferentz. 
Au condus foarte bine Klima (R.S.C.) 
și Mahovlic (R.P.F.L).

primul loc, 
romînce au 
în perma- 
apreciabile,

rezultatele tehnice înregis-

iar 42 dintre întilniri s-au 
cu decizie la tuș. Nu s-a 
o decizie de egalitate 1

OTTO BENKO

CLUJ 
torii din 
drul primei etape a turului pe sporti
vii de la Unio Satu Mare. Metalul 
București și C.S.O. Arad. întrecerile 
de lupte clasice s-au desfășurat la 
un nivel tehnic bun. Arbitrajul — cu 
mici excepții care n-au influențat re
zultatele finale — a corespuns. Tntîl- 
nirea restanță dintre localnici și Me
talul București, clujenii erau gata, 
gata să producă o surpriză. Ei au 
fost învinși la limită : 14—16 I (clasice 
10—4 I I și libere 4—12). Iată rezul
tatele tehnice din cadrul primei etape 
a grupei de la Cluj :
BUCUREȘTI
8—8!, cu
C.S.M. Cluj 8—4;
MARE— C.S.O. Arad 8—0, cu C.S.M. 
Cluj 10—4; GS.M. CLUJ cu C.S.O 
Arad

2 (prin telefon). — Luptă- 
localitate au întîlnit în ca-

METALUL
— Unîo fsatu Mare

C.S.O. Arad 12—2. cu
UN1O SATU

10—fi!

VAS1LE GODJA,
GHEORGHE TOMA—coresp. •

Flacăra Moreni — 
viște 2—2 (1—1)

Poiana Cîmpina — 
1—2 (0—0)

IMU Medgidia —
2—0 (0—0)

Foresta Fălticeni — Ceahlăul P. 
Neamț 3—2 (1—0)

Prahova Ploiești — Rapid Focșani 
3—1 (1—0)

FI. roșie Tecuci — Știința Galați 
2—2 (0—0)

CSO Galați — CSO Brăila se 
discută la 6 septembrie

Pe primele locuri se află IMU 
Medgidia. Prahova Ploiești, Carpati 
Sinaia. Foresta Fălticeni cu cîte 2 
puncte, urmate de Flacăra Moreni, 
Metalul Tîrgoviște, FI. roșie Tecuci, 
Știința Galați, cu cite 1 punct, și 
C.F.R. Pașcani, Rapid Focșani, Po
iana Cîmpina și Ceahlăul P. Neamț 
cu 0 puncte.

ETAPA VIITOARE (9 septembrie):
Rapid Focșani — CSO Galați, Ști

ința Galați — Prahova Ploiești. Car- 
pați Sinaia — Flacăra Moreni, Me
talul Tîrgoviște — Poiana Cîmpina. 
CSO Brăila — IMU Medgidia, CFR 
Pașcani — Foresta Fălticeni, 
lăul P. Neamț — FI. roșie

Pe primele locuri se afă CSM Si
biu, Tractorul, CSM Mediaș, Unirea 
Rm. Vîlcea, Știința București și Me
talul București, urmate de: CSM 
Reșița, Progresul Alexandria. CSO 
Craiova, Dinamo Obor, Chimia Fă
găraș și Dinamo Pitești cu 0 puncte. 
C.F.R. Roșiori nu a jucat.

ETAPA VIITOARE (9 septembrie): 
Dinamo Obor — Unirea Rm. Vîlcea, 
CSM Reșița — CSM Mediaș. Chimia 
Făgăraș — Metalul București. Ști
ința București — Tractorul Brașov, 
Dinamo Pitești — CFR Roșm-i. Me
ciul CSO Craiova — CSM Sibiu se 
va disputa la 19 septembrie

Recolta Cărei

SERIA A II A

Ceah- 
Tecuci.

Reșița

CFR IRTA Arad

Mureș — Ind.
2-2 (1-1). 
Mare — CSM

1—0

Sîr-

Cluj

SERIA A III-A
Crișul Oradea — CSO Baia Mare 

2-1 (1—1)
Arieșul Turda — Jiul Petrila 2—2 

(2-1)
Vagonul Arad

1—0 (1-0)
Unirea Dej — CSO Timișoara 3—2 

(2-1)
AS Cugir —

(0-0)
Mureșul Tg. 

mei C. Turzii
ASMD Satu 

1—0 (I—0)
Pe primele locuri se află Vagonul 

Arad, AS Cugir, ASMD Satu Mare, 
Unirea Dej și Crișul Oradea cu cite 
două puncte, urmate de Arieșul Tur
da. Jiul Petrila. Mureștrl Tg. Mureș, 
Industria Sîrmei C. Turzii cu cdxu.un 
punct, CSO Timișoara, CSO Baia 
Mare, Recolta Cărei, CFR IRTA A- 
rad și CSM Cluj cu 0 puncte

ETAPA VIITOARE (9 septembrie):

Metalul București — CSM
2-1 (0—1)

Tractorul Brașov 
găraș 4—1 (3—0).

Unirea Rm. Vîlcea — CSO Craio
va 3—1 (1 — 1).

CSM Sibiu — Dinamo Pitești 4—0 Ind. Sîrmei C. Turzii — Vagonul A- 
(2—0) rad. CSM Cluj — Crișul Oradea,

Progresul Alexandria — Știința CFR IRTA Arad — Arieșul Turda,
București 1-2 (0-0) ^c°Ita ,Carel ~ MurAe^nTK Mureș,

z-csi m A .A ™ , CSO Timișoara — ASMD S. Mare,
C.SJV1. Aiediaș Dinamo Obor 3 1 CSO Baia Aiare — Unirea Dej, Jiu)

(1—1)- Petrila — AS Cugir.

Chimia Fă-

Zile de primăvară pe stadionul Dinamo
(Urmare din pag. 1)

învingătorii purtati pe brațe. Deseori 
puteai auzi însă în tribune discuții care 
se abăteau de la tema sportivă. Sîrgu- 
incioșii lucrători ai ogoarelor 
timp și pentru a-și împărtăși 
din experiența acumulată în 
unor recolte tot mai bogate.
parcă în aceste zile pe stadionul Dinamo 
adierea vântului care undtlie holdele, 
mirosul îmbătător al griului proaspăt 
tăiat, vedeai parcă aurnf fructelor ce 
împovărează livezile acestei toamne...

Spectatorii care
Dina mo martorii

găseau 
cite ceva 
obținerea 

Simțeai

Două zile minunate, 
au fost pe stadionul 
acestor frumoase întreceri sportive de 
mase vor păstra neștearsă amintirea 
acestor zile. Pentru că cei mai buni 
dintre cei peste 200.000 de participanți 
la ediția pe acest an a Spartai hiadei de 
vară a tineretului din regiunea București 
le-an oferit întreceri sportive palpitante 
care s-au ridicat de multe ori la un nivel 
bun. Pentru munca desfășurată se cuvin 
și organizatorilor calde felicitări.

Pregătiri in vederea marilor competiții internaționale

BRAȘOV 2 (prin telefon), 
au avut loc noi concursuri de 
pe stadionul Tineretului din localitate 
și pe cel din Poiana Brașov. La între
ceri au participat o serie dintre atleții

Sîmbătă 
atletism

Tînăra generație și-a desemnat campionii
Finalele campionatului republican de 

tenis la juniori au luat sfîrșit du
minică la prînz. Se poate spune că 
actuala ediție a acestei competiții, în 
care s-au confruntat cele mai bune 
rachete „mici" din țară, a fost reu
șită, ea atingîndu-și scopul propus 
de federație. Cu acest prilej s-a pu
tut constata progresul realizat în 
pregătirea tinerei generații de tenis- 
meni atit în Capitală, ai căror re
prezentanți au cucerit cele mai multe 
titluri, cit și în cîteva centre din 
țară în frunte cu Tg. Mureș, Cluj, 
etc. Dar iată, pe scurt, cum au de
curs meciurile decisive, care în afara 
probei de juniori, categoria 15—16 
ani (cîștigător Iiie Năstase) avea să 
desemneze, sîmbătă și duminică, pe 

j toți ceilalți campioni.
La băieți, în finala celei mai mici 

categorii (13—14 ani) s-au întîlnit 
doi „vechi“ rivali: Alexandru Burcea 
(Progresul) și Mihai Rusu (Știința). 
Confirmînd progresul remarcabil pe 
care l-a făcut în ultimul an, Alexan
dru Burcea și-a învins adversarul, la 
capătul unei spectaculoase partide, cu 
;scorul de 6—4, 4—6, 6—4, cîștigînd 
astfel titlul tie campion. Am asistat 
Ja un joc variat, de bun nivel teh
nic (avînd în vedere vîrsta competi- 
țaruor), în care Burcea a lost ceva

mai sigur la fileu decît adversarul 
său, pe care de altfel, l-a incomodat 
cu numeroase mingi scurte. De men
ționat că el a avut o puternică re
venire în setul III, cînd a fost con
dus cu 4—2.

La categoria celor mai mari ju
niori (17—18 ani) titlul de campion 
republican a fost cucerit de către 
Constantin Popovici (Steaua) care 
l-a întrecut pe Sever Dron (Dinamo) 
în finală, cu 6—1, 6—1, 6—3. învin
gătorul este cel mai complet și con
stant junior la ora actuală. Perspec
tive frumoase are și ai doilea fina
list, Sever Dron, care însă nu a reu
șit în această finală (în afara pri
mului set) să joace la nivelul posi
bilităților sale. In semifinale : Dron 
— I. Năstase 6—4, 6—3, 6—0 ; C. 
Popovici — A. Kovacs 6—1, 6—1, 
6-3.

Una dintre cele mai bune jucătoa
re ale competiției feminine s-a dove
dit junioara Agneta Kun (C.S.M. 
Cluj). De altfel, ea a și învins ca
tegoric în finala de 15—16 ani pe 
Caria Klahre: 6—0, 6—1. Din păcate 
la categoria inferioară (13—14 ani) 
unde ar fi trebuit să cîștige cel pu
țin la fel de sigur Agneta Kun a 
fost întrecută de colega sa de club 
Vera Rado cu 3—6, 6—0. 6—1. In 
fine, finala junioarelor de 17—18 ani, 
unde s-au întîlnit Judith Dibar (Di-

și Sanda Ciogolea (Știința) a 
primei jucătoare cu scorul

namo) 
revenit 
de 9—7, 6—0. Partida a avut aspecte 
diferite. In primul set inițiativa a 
aparținut mai mult Sandei Ciogolea, 
care de altfel a și condus cu 4—0,
5— 4 și 40—.0 I Dar ea nu a putut 
să-și impună jocul pînă la sfîrșit și 
a pierdut cu 9—7. In setul II, însă, 
Dibar a renunțat la jocul defensiv și 
folosind din plin forhendul ca și nu
meroase voleuri, și-a depășit net ad
versara.

In probele perechilor s-,au înregis
trat următoarele rezultate : dublu bă
ieți : cîștigători Dron—Popovici, prin 
neprezentarea motivată a pere
chii 1. Năstase, Dimache (ultimul 
fiind bolnav); dublu fete: semifinale: 
Kun, Rado—Dibar, C. Klahre 6—3,
6— 2; M. Klahre, S. ~ ‘ ~ ’
Sotiriu 6—4, 6—1 ; 
Ciogolea, Mihaela 
Kun, Vera Rado 6—4, 7—9, 6—4 ; 
dublu mixt: semifinale: I. Năstase, 
C. Klahre—Kovacs, S. Ciogolea 6—2, 
6—4 ■ Dron, Dibar—Popovici, Rado 
6—4, 7—5 ; finală : I. Năstase, 
Klahre—Dron, Dibar 6—3, 6—1.

Astăzi după amiază, de la ora 
14,30, șe desfășoară pe terenurile 
Progresul primele probe din cadrul 
campionatului republican de tenis 
pentru seniori.

A. BARABAȘ

fete : semifinale:

Ciogolea—Butoi, 
finala : Sanda 

Klahre—Agneta

C.

N. MARDAN

noștri fruntași care se pregătesc în 
vederea importantelor competiții inter
naționale programate incepînd de săp- 
tămina viitoare: Campionatele euro
pene (Belgrad, 12—16 sept.). Campio
natele internaționale ale R. P. Romine 
(București, 19—20 sept.) și Jocurile 
Balcanice (Ankara, 28—30 sept.). 
Ploaia și timpul foarte rece au influ
ențat desfășurarea întrecerilor.

Iată cîteva dintre cele mai bune re
zultate înregistrate: FEMEI : 100 m: 
Cr. Maksai 12,3; I. Petrescu si G. Lu- 
ță 12,4; G. Palade 12,6; 500 m: FI. 
Grecescu 1:14,6; El. Țcodorof 1:16,0; 
G. Dumitrescu 1:17,8; «0 mg: M. Bu- 
dan 11,5 — rec. personal; A. Sîrbu 
11,6; lungime: V. Belmega 5,90; A. 
Sîrbu 5,58; înălțime: N. Balea 1,53; 
A. Sîrbu 1.44; greutate; A. Sălăgean 
15,80; A. Gurău 14,48; greutate (3 kg): 
L. Orosz 14,33 — nou record republi
can pentru junioarele de categ. a 11-a; 
disc: Ol. Cataramă 49,10; El Cosac 
43,82; suliță: El. Neacșu 38,24; M. Ciu-

rea 36,09; BARBAȚI; 100 rr»; Al. Tu- 
dorașcu 10,9; C. Nedelea 10.9; 400 nu 
I. Ferentz 49,4: St. Nițu 49,6; St. Be- 
regszaszi 50.3; 1.500 m: A Barabaș 
3:43,8 — cel mai bun rezultat romî- 
nesc din 1962; I. Dăndărău 3:49,6; 
25.000 rm Al. Amăutu 1.25:32,8 — la 
4.0 sec. de recordul țării; lungime: N. 
Popovschi 7.24; V. Jurcă 7,15; triplu: 
S. loan 15,59; O. Viscopoleanu 15,50 
— rec. pers.; înălțime: E. Dticu 2,00; 
greutate: C. Crețu 16,24: N. Ivanov 
15.95; disc: V. Manolescu 48,19; V. Să- 
lăgean 48,10; L. Kotlar 47.15; cio
can: C. Drăgulescu 59,59: N. Rășcă- 
nescu 57,47; C. Mușat 54,00: suliță: 
I. Crîstea 69,41; W. Sokol 66,43; i 10 
mg: V. Georgescu 15,4.

în cursul săptămînii trecute a mai 
avut loc un concurs in cadrul căruia 
Virgil Manolescu a obținut 52,39 m la 
disc (la 23 cm de recordul țării), Mir
cea Zahaichevici a realizat 49,0 pe 
400 m iar St. Beregszaszi 49,1.

CAROL GRUlA-coresp. regional

onosport
Așa arată o variantă cu 12 rezultate 

exacte :
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

VII. 
VIII.

IX.
X.

XI.
XII. I.M.U. M.—C.F.R. Paș. (Cat. B) 1

Variante depuse: aproximativ 212.000

R.P.P. A—R.P.U A 
Rapid—Dinamo Buc.
Știința Cluj—Petrolul (Cat. A) 
Din. Bacău—St. roșu , ~ 
Viitorul—Progresul (Cat. A) 
U.T.A.—Minerul (Cat. A) 
C.S.M.S. lași-—Crișana (Cat. A) 
Știința Tini.—Farul (Cat. A) 
FI. Moreni-—Met. Trg. (Cat. B) 
C.S.O. Galați—Omonia (Cipru) 
Foresta—Ceahlăul (Cat. B)

(Cat.

( Cat.

A)

A)



60 de minute de fotbalaia dar puteau fi 80! C.S.M.S. Iași învingătoare cu 3-0 (2-0)
Rapid a învins cu 2-1 (1-1) pc Dinamo București în meciul cu Crișana Oradea

Mult ne-a supărat greșeala comisă de 
arbitrul N. Mihăilescu, in min. 60 al 
meciului Rapid-Dinamo București. Dacă 
l-ar fi sancționat pe Macri cu elimina
rea dc pe teren, alunei cînd jucătorul 
feroviar îl lovise intenționat pe Varga, 
n-am mai fi asistat, desigur, la scenele 
reprobabile care au urmat și pentru 
care o serie de fotbaliști de la Dinamo 
— V-asile Angliei, (eliminat de altfel 
din joc), Popa, Țîrcovnicu — trebuie 
să fie sancționați exemplar. Cele înt'nn- 
plate au „stricat* finalul unui meci care 
pînă atunci ne oferise faze remarcabile 
de fotbal. Atît Rapid, care conducea în 
momentul acela cu 2—1. cit și Dinamo 
ne oferiseră unul din cele mai reușite 
jocuri din palmaresul lor. cu acțiuni 
spectaculoase La ambele porți, cu faze 
bine „gîndite’4, care ne-au arătat cît de 
frumos este fotbalul cînd e jucat bine. 
A fost o luptă vie. interesantă, desfășu
rată cînd la o poartă cînd la alta, cele 
două echipe punînd deopotrivă accentul 
pe jocul tehnic, construind acțiuni deru
tante și avînd pe rînd superioritatea în 
joc.

La început, inițiativa a avut-o Dinamo, 
eare a și fost pe punctul de a des- 
Bfrde scorul în min. 3, la o acțiune 

colect-iv^Jgfne condusă. înaintarea dina- 
movislă este mai activă, se „vede* mai 
mult, datorită, desigur, și faptului că 
ea joacă tot timpul în efectiv complet, 
in timp ce, la Rapid, Georgescu acțio- 
mază retras, pe linia mijlocașilor. în- 
oet-incet. Rapid echilibrează însă jocul, 
iar în min. 13 un șut al lui Ozon zgu
duie ba ra !

Deschiderea scorului are loc pe neaș
teptate. In min. 23, primind mingea de 
b Kraus, lonescu șutează la poartă, 
fără rea mari perspective. Uțu scapă 
însă mingea și Codrcanu, mai iute de 
picior decît apărătorii dinamoviștî, o 
trimite în plasă : 1—0. Minutele care 
urmează sînt pasionante. Dinamo atacă 
dezlănțuit pentru a obține ega’area, dar 
r-i nu vine nici în min. 29, cmd min
gea respinsă de Dungu a ajuns in pi
cioarele lui Țîrcovnicu. Șut și... bară I 
Trei minute mai tîrziu însă, Motroc se 
clasează defectuos la o centrare a lui 
Vasile Angliei și Eftimie reia in poartă, 
mingea atinsă înainte cu capul de Pîrcă- 
!ah.

E rîndul Rapidului să-și spună cu- 
rintul, mai ales prin lonescu, care în 

pftr 33, de pildă, driblează în careu, 
>e un spațiu restrîns, pe toți apărătorii

dinamoviști
0 fază de neuitat, dacă s-ar
șî cu gol. Dar, căzui la pătnînt. lonescu 
a tras alături... In min. 45. Rapid ar» 
din nou o ocazie favorabilă, dar Kraus, 
în loc să... rupă plasa cum 
presia, luftează.!

începutul reprizei a Il-a 
animat. In min. 49, lonescu
o minge lui Kraus, care de data aceas-

ce încercaseră să-i ia mineea. 
fi încheiat

e și mai
îi „trece*

Rapidiștii și-adne 
ci adversarii joacă 
atac. Ozon crceazj 
dar lipsește acum 
Dinu. In ultimul

marginea careului, 
apoi aminte ci nu ei, 
In 10 oameni «i ies la 
multe faze frumoase, 
lonescu. înlocuit de
minut de joc, suporterii rapidiști trec 
prin mari emoții, dar Dunga salvează 
doua shaa<>i critice ivite la citeva se
cunde una de alta.

Arbitrul N. Mihăilcscu a condus for
mațiile :

balonul, nu mai are ce să facă...
Printr-o „foarfecă" spectaculoasă, Motroc rezolvă o situație dificilă la poarta 

lui Dungu. Eftimie, care așteaptă

IAȘT 2 (prin telefon de la trimisul 
nostru). — Tribunele stadionului „23 
August" s-au dovedit azi neincăpătoare 
pentru spectatorii dorniei să asiste 
partida CS.M.S.-Crișana. încheiată 
victoria echipei gazdă la scorj 
3—0 (2—0).

Partida a început în nota de domi
nare a echipei C.S.M.S., care a inițiat 
nenumărate atacuri, dar apărarea oră- 
deană a fost Ia post Crișana. care în
cepuse jocul cu 4 jucători pe linia de 
fund (prin retragerea lui Solomon lin
gă stoper) a contraatacat rareori și 
atunci doar prin Harșani sau Vlad IL 
Primul gol a fost înscris in min. 31, 
in urma unei greșeli elementare a por
tarului Petriko. Milea a șutat de la

la 
cu 
de

ta nu mai greșește. Șut și... gol: 2—1. 
Diname e gata sS egaleze în min. 57, 
dar Dungu intervine — inspirat — eu 
piciorul la un șut al lui Varga. Din 
pScale, după incidentele din min. 60. 
nu se mai joaej fotbal. Rapid, în 11 
oameni, se... retrage în apărare, iar di
na mo vi știi acîtoneazS din ce în ce mai 
nervos. La rîndul Iui, arbitrul Mihăi- 
lescu greșește din nou, nesanclitnrind 
un fantt comis asupra lui Țîrcovnicu ta

se...

RAPID : DUNGU—Dan Coc, Motroc, 
MACRI (din punct de vedere tehnic, 
nimic de zis !) — NEACSU. LANGA 
—Krans. OZON, IONESCU (Dinu), 
GEORGESCU, Cod rea nu.

DINAMO: U|u — Popa, NUNWEl- 
LER Hl. Ivan — ALEXANDRU VA- 
SILE. ȘTEFAN— Pîreâlab. VARGA, EF
TIMIE, Țîrcovnicu, Vasile Angliei.

JACK BERARII)

Dinamo Dacău-Steagul roșu 1-1 (0-0)
BACAU 2 (prin telefon). Tradiția 

meciurilor nule dintre fotbaliștii bă- 
căoani și brașoveni a fost reluată. 
Astăzi, în cea de a treia etapă a cam
pionatului categoriei A după un joc 
modest, Dinamo Bacău și Steagul roșu 
Brașov au trecut în palmaresul lor 
încă un rezultat de egalitate: 1—1
(0—0). In ce privește echipa gazdă, 
apărarea ei s-a dovedit de data acea
sta mai puțin sigură ca de obicei. De 
altfel, golul marcat de oaspeți s-a da
torat unei greșeli a apărării dinamo- 
viste, greșeală speculată de Seredai, 
care înscrie in minutul 59. Nici înain
tarea dinamovistă nu a realizat un joc 
tehnic și în viteză cu care să destrame 
apărarea organizată a oaspeților. Așa 
se și explică faptul că, deși au avut 
mai multe ocazii de a înscrie (Rădu
lescu, Vătafu), băcăoaniî nu au reu
șit decît o singură dată să trimită 
mingea în plasa porții apărată de 
Haidu. Aceasta s-a întîmplat in minu
tul 49, cînd Gram a concretizat exce- 

_____ lent, înscriind la păianjen printr-un 
ehnie desfășurat în limitele unei per- șut de la 20 metri. Steagul roșu 3 pus 
eete sportivități. Aceasta a fost de alt
ei remarca făcută și de antrenorul edii- 
teî ploieștene 1. Oană. In sfîrșit. subli- 
licnt arbitra jul foarte bun și corect pres
at de V. Dumitrescu—București.

Și acum iată cîtcva faze mai intere- 
h>le din acest palpitant ioc: în min.

o acțiune Drîdea—Badea se termină 
u un șut pe care Costin reușește gă-l 
cșpingă în ultimul moment. în min.
7 A. Munleanit produce emoții: șutul 
ău nimerește bara. O acțiune periculoa- 
3 a clujenilor are loc în min. 21 cînd 
upă un schimb Cane—Adam, ultimul 
eia însă milimetric peste bară. In min. 
0 lvansuc a executat o lovitură de 
olț. Sfetou ieșit „pe 11 m“ a boxat, 
ar Popescu a reluat printr-un șut see 
tscriind printre trei apărători postați 
c linia porții lui Sfetcu.
în repriza secundă, cu toate că ploieș- 

eriii domină insistent, ei nu reușesc 
ă înscrie datorită, așa cutn am spus, 
ipsei de calm și a ineficacității liniei 
e înaintare.
ȘTIINȚA: RÎNGIIEANU—Kromeîy, 

JOSTIN, Cîmpeanu—P. EMIL, POPES- 
iU—IVANSUC, ADAM, GANE, MAR- 
IU, Moldovan (Bretan min. 65).

PETROLUL : SFETCU—Pahonțu,
'ÎÎONEA, M. Marcel—D. MUNTEANU 
’ABARCEA—Mureșan (Dridea II min. 
9), BADEA, Dridea I, A. MUNTEANU. 
van.

Miința,«luj—Petrolul
1-0 (1-0)

(Urmare din pag. 1)

Intr-adevăr, așteptată cu viu interes, 
ntîlnirea dintre cele două echipe a mul- 
urnit pe cei 25.000 de spectatori. Dar, 
niinoșii susținători ai echipei clujene 
iu avut și multe emoții, ntai ales în re- 
iriza secundă cînd Petrolul a dominat 
nai mult. Numai lipsa de calm în fina- 
izarca acțiunilor, precum și intervențiile 
irompte ale apărării clniene au făcut 
ia la sfîrșitul jocului tabela de marcaj 
ă indice victoria Științei.

-O notă bună pentru ambele echipe, 
are au prestat un joc de un bun nivel

accentul pe apărare, dar a contraatacat 
periculos, mai ales prin cele două ex
treme și, in deosebi, după ce dinaino- 
viștii au luat conducerea. Selymessi 
II a fost foarte periculos și a ratat o 
mare ocazie '

Arbitrajul
— slab, cu

in min. 76.
lui E. Martin (București) 
decizii în compensație. El

Știința Timișoara—Farul
TIMIȘOARA 2 (prin telefon). Stu

denții au ‘ —•--1 J!- —
torioși. de 
pei ~ 
Victoria 
ne gîndim la 
repriză, cînd 
și-au creat numeroase faze de gol 
și au finalizat trei din acțiunile 
avute: în min. 8 Georgescu trans
formă o lovitură de 11 metri acor
dată în urma unui fault în careu 
comis de Firică asupra lui Mițaru. 
In min. 21 Manolache reia în poartă 
o centrare a lui Mițaru și în min. 
39 din nou Manolache înscrie din 
centrarea lui Igna.

Știința a 
rabile de a marca, dar Manolache 
min. 10 și Popa min.
iar în min. 40 Ghibănescu plon
jează la picioarele lui Tănase. Fa
rul a avut în această primă repriză 
o ocazie în min. 3 cînd Urziceanu 
blochează mingea la picioarele lui 
Biikossi și mai tîrziu în min. 26 
la un contraatac cînd Mănescu din

terminat, 
astă-dată 

Farul la 
lor

din nou. vic- 
în fața echi- 

un scor concludent, 
este meritată dacă 

jocul prestat în prima 
au dominat insistent.

mai avut ocazii îavo-

15 ratează,

de o loviturăi-a privat pe localnici _ ______
de la 11 m la un fault comis asupra 
lui Rădulescu la 7 m de poartă. Spre 
surprinderea generală, el a sancționat 
această infracțiune cu o lovitură li
beră de la... 16 m I

DINAMO: Ghiță—Giosanu,
Cincu—Stoica, Vătafu—Nemeș, 
lescu. Gram, Ciripoi, Publik:

STEAGUL ROȘU: Haidu—Jenei, 
Postolache, Nagy—Seredai, Szigeti— 
Hașoti, Năffănăilă, Fusulan. Meszarc». 
Selymessi II.

Lazăr, 
Rădu-

I IANCU
GH. D.ALBAN-coresp.

ARAD 2 (prin telefon). Cele două 
formații au furnizat un joc de factură 
modestă, caracterizat prin lupta pentru 
rezultat. Textiliștn au început bine, dar 
după 15 minute cînd tabela de marcaj 
indica 2—0 în favoarea lor au înceti
nit ritmul, cc»nplăcindu-se într-un joc 
anemic și săvirșind multe greșeli in 
execuțiile tehnice. Oaspeții au luptat 
corect cu multă însuflețire dar forma
ția lor s-a dovedit insuficient de su
dată, in special linia de atac, care n-a 
reușit să închege nici o acțiune peri
culoasă. Rarele pătrunderi ale lui Dră- 
goi. Staun, ion G Ion. au fost ușor 
stăvilite de apărarea bună a gazdeior. 
Arădenii au meritat pe deplin victoria, 
au dominat mai mult și au creat faze 
periculoase la poarta echipei oaspe 
Scorul putea fi și mai mare, dacă 
Toma (min. 8), Tirlea (min. 46) și 
Sasu (min. 48) nu ar fi ratat ocazii 
extrem de clare, atunci cînd se aflau 
singuri in fața portarului advers. Apă
rarea echipei învingătoare a dat pe 
deplin satisfacție dar din linia de atac 
nu putem 
Tirlea.

Golurile 
(min. 13) 
Fioruț (min 14) la sfîrșitul unei ac
țiuni spectaculoase și Sasu (min. 54) 
după o acțiune personală și respectiv 
Staun (min. 31) cu capul.

Arbitrul Aurel Pop (Oradea) a con
dus corect următoarele formații:

U.T.A.: Coman (Fktrea min. 79), 
Szucs, Capaș, Neamțu — Băcuț, Ko- 
szka — Selymesi, Sasu, Tirlea, Fioruț, 
Toma.

MINERUL : Mîhalache (Sziklai din 
min. 45) — Mihăilă. Dan II, Hege- 
duș — Szoke, Mihaly — Cotroază, 
Comșa, Ion C Ion (Sima II din min. 
75). Staun, Drăgoi.

16 m, iar portarul orădean a scăpat 
mingea în plasă. Orădenii au in-, 
trat in derută după acest gol și peste 
trei minute C.S.M.S. a urcat scorul la 
2—0: Pop a centrat la Voica, acesta! 
cu capul a trimis in fața porții și Milea' 
a reluat tot cu capul in poartă. Pînă 
la sfîrșitul reprizei mai notăm o „bară"' 
a lui Dragomirescu, care a șutat de 14 
distanță (min. 39).

In repriza a doua, cei care au atacat 
mai mult au fost orădenii, dar iot 
C.S.A1.S. este echipa care in min. 60 
reușește să marcheze. Milea execută 
un corner și Pop reia în plasă: 3—Oa 
Trebuie remarcat faptul că spre sfirși-, 
tul meciului gazdele au dat semne vă
dite de oboseală și că atacul a trăit 
doar prin aripa dreaptă. Toate încercă-» 
rile oaspeților de a modifica scorul au 
rămas insă zadarnice. Apărarea ieșeni-, 
lor a respins toate atacurile, iar, îrt 
ultimă instanță, portarul Ursache a in-, 
tervenit cu mult succes; în min. 84 ș? 
89 el a salvat două goluri ca și făcute, 

A arbitrat bine N. Cursaru—Ploiești. 
C.S.M.S.: URSACHE—Scarlat, MO, 

ȚOC, Dragomirescu (min. 63 Humă)— 
V. Popescu, Zamfir—POP, CONSTAN- 
TINESCU, Voica, Alexandrescu, 
LEA.

CRIȘANA: Petriko—Szakacs 
Szekelv. Koszegy—Bodo (min. 
SZOCS), VLAD 1—Toth I, Vlad 
Harșani, Szakacs I, SOLOMON.

i-, 
Mi

'V 
POMPILIU VINT1LA

evidenția decît pe

au fost marcate 
dlntr-un șut de

Fioruț și

de Tirlea 
la 18 m.

ST. JACOB-coresp.

Un scor neașteptat

GALAȚI 2 (prin telefon). — Jocul 
disputat pe stadionul „Dunărea", Î1F 
fața a peste 12.000_ de spectatori, ah 
plăcut mult datorită fazelor specta-:i 
culoase pe care le-au ocazionat JU* 
cătorii ambelor echipe.

In prima repriză localnicii au a tab
cat mai mult, însă forma excepțio») 
nală a portarului cipriot Elefteriadișl 
a făcut ca scorul să rămînă alb> 
După pauză, jucătorii gălățeni au uwj 
tensificat atacurile și, in decurs de 6j 
minute, au reușit să înscrie patnii 
goluri. Acestea au fost marcate de> 
Daraban (min. 51 și 57), Zgardani 
(min. 53) — dintr-o lovitură liberă' 
de la 35 m — și Voicu I (min. 54)'«-

Ciprioții au demonstrat un joc 
foarte frumos, însă au dovedit ine-i; 
ficacitate. S-au remarcat : Coman IIJ 
Voicu I. Daraban și Zgarrtan de iaij 
C.S.O. Galați, Elefteriadis, Antonis șl 
Pachos 
bine a 
rești).

de la Omonia Nicosia. Foarte 
arbitrat Gh. Dulea (Bucu-i

A. SCHENKMAN-corespb,

Progresul —Viitorul 5-1
Nici 

din tribune), nici chiar 
echipei Progresul n-au fost impre
sionați ieri de jocul formației învin
gătoare, deși aceasta a cîștigat în- 
tilnirea cu Viitorul ia un scor cate
goric: 5—1 (2—0). De necrezut, 
pentru cei care au absentat de la 
meci, dar... adevărat, pentru că, ieri, 
între cele două echipe n-a existat o 
diferență valorică exprimată prin

noi și, credem (după acalmia 
suporterii

Constanța 3-1 (3-0)
poziție favorabilă reia peste poartă.

Repriza secundă este mai puțin 
disputată. Studenții — după ce Flo- 
rescu salvează cu capul, in min. 54, 
de pe linia porții — nu mai insistă 
în joc. In min. 56 Urziceanu inter
vine la picioarele lui Dinulescu și 
reține cu greutate balonul. Același 
Dinulescu trage în bară in min. 79. 
Farul reușește să înscrie „golul de 
onoare" cu 4 minute înainte de sfîrșit, 
prin Ologu.

Arbitrul S. Mataizer (Craiova) a 
condus corect, în fața a 16.000 spec
tatori.

Știinta : Urziceanu — Hîrșova,
ȚURCAN, Georgescu — LERETER, 
TĂNĂSE — Igna, R. Lazăr, MANO
LACHE, POPA. Mițaru.

Farul: GHIBĂNESCU — Firică,
Brînzei (Danci u din min. 55), Flo- 
rescu — Stancu, PLEȘA — Ologu 
(Moroianu), BIJKOSSI, Moroianu, Di
nulescu (BRÎNZEI), Mănescu (Ologu).

P. VELȚAN-coresp.

ară-

cit 
î ru

patru goluri (în min. 89 scorul 
ta 5-0).

Intr-adevăr, atît Progresul 
mai ales Viitorul au furnizat 
preună un joc anost, de slab nivel
tehnic, care a nemulțumit profund 
pe cei aproximativ 70.000 de spec
tatori. _ _ ,

Și totuși, învingătorii de ieri au 
arătat o calitate în plus față de 
adversari, care, după părerea noas
tră, constituie și explicația succesu
lui: aceea de a-și fi organizat mai 
bine jocul la mijlocul terenului, de 
a fi acționat mai calm și mai clar. 
Smărăndescu I (centru retras), aju
tat bine de linia mijlocașilor, a co
ordonat și dirijat cu inteligență ac
țiunile de atac. Cît despre tinerii 
fotbaliști ai formației Viitorul, aceș
tia au deziluzionat. Echipa a fost 
ieri umbra „ll-lui“ din primele două 
etape, manifestînd semne de oboseală. 
Intre compartimente n-a existat le
gătură, iar atacul (altădată un tot 
omogen, inspirat și destul de eficace), 
a fost ieri de nerecunoscut. Cei cinci 
componenți ai atacului nu-și pot 
scuza totala lipsă de eficacitate, de 
sincronizare a intențiilor, numai 
prin jocul dur al apărării adverse, 
care ieri, prin repetatele faulturi co
mise de Caricaș, Pașcanu și Soare, 
ne-a furnizat o mostră de antijoc. 
Și cînd atacul nu merge și nu păsj 
trează balonul deloc, se îngreunează 
și sarcina compartimentului defen
siv, care și așa s-a arătat destul 
de nesigur în intervenții.

Prima mare greșeală de apărare 
a fost atunci (min. 20), cînd a aș
teptat fluierul arbitrului, la faza în 
care Voinea (aflat în poziție de of
said) a inaugurat seria golurilor. 
Apoi, 9 minute mai tîrziu, a fost

(2-0)
Iui Suciu să greșească, uitîn-' 
după mingea șutată de Mal-: 

, de la aproximativ 25 metri.
Niciț modificarea intervenită după 

pauză, cînd Dumitriu I l-a înlocuit 
pe Pavlovici (din min. 65) nu s-«l 
dovedit salvatoare pentru învinși. In 
min. 70 cînd Voinea a înscris și cel< 
de al treilea gol, jocul putea fi con
siderat ca și încheiat. Același Voi-; 
nea a mărit scorni (min. 82)^ I»'
4—0, pentru ca Protopopescu să în-: 
scrie, în min. 88, al cincilea punct.

Unicul punct al învinșilor, golul1 
de onoare, a fost înscris, cu un mi* 
nut înainte de sfîrșit. de către Po-: 
pescu, trecut pe postul de inter stîn-; ■ 
ga de Ia jumătatea primei reprize.’

Arbitrul Mihai Popa a condus bine 
acest joc. La golul înscris din ofsaid 
de Voinea, principalul vinovat este 
arbitrul de tușă, care aflat în apro- ' 
pierea fazei n-a semnalat.

PROGRESUL : Cosma — Nedel-, 
cu, Caricaș, Soare — ION1ȚA, Paș-; 
canu — Mafteuță, Protopopescu, 
SMĂRĂNDESCU I, VOINEA, Ba- 
boie.

VIITORUL: Suciu —- Pal, Petescuj 
Răcelescu — POPESCU (Gergely), 
Neșu — 'Matei (Dumitriu II), Dumi
triu II (Dumitriu I), Pavlovici (Ma-i 
tei), Gergely (POPESCU), Hajdu.

G. NICOLAESCU

rîndul 
du-se 
teuță.

PF7111 TATF
DIN CAMPIONATUL DE TINERET!
Dinamo Bacău—St. roșu 
C.S.M.S. Iași— Crișana 
Viitorul — Progresul 
U.T.A. — Minerul / 
Rapid — Dinamo Buc. 
Știința Cluj — Petrolul 
Știința Tim. — Farul

4—2
5—2
1—0
0—2
3—0
1—1

2—1

(4-0)1
(2-1)1 
(1-0):
(0—0)]
(0-0)! 
(1-1)'
(2-0)



flu luat sfârșit campionatele mondiale de ciclism
SALO 2 (prin telefon de la trimisul 

nostru special'). 123 de cidiști din 28 
de. țări'S-a.u prezentat sîmbătă la amiază 
la startul campionatului mondial de fond 
pe șosea. Deși dimineața cerul fusese 
înourat și cicliștii se bucurau că vor 
beneficia de o atmosferă mai puțin „în- 

icinsă", la ora cînd starterul a dat ple
carea în cursă (ora 12, ora locală), ter
mometrul înregistra peste 35 dc grade. 
Numerosul public aflat pe circuitul de 
la Salo, pe care alergătorii l-au acope
rit de 14 ori însumînd 130.320 km. au 
asistat la o cursă palpitantă în care ani
matorii întrecerii n-au 
ridice în final munca, 
gător a revenit unui 
Rfenato Bongioni, care _ „
aproape întreg traseul. Dar să vă rela
tăm cum

Ch iar 
nostru 
o evadare. îi iau 
și acest 
cheierea 

țfcm.
T uruî 

gă încă 
In turul 

i orară dc 39,596 km — 
'fugarilor încă un eva dat.

Turul IV. Fugarii își mențin avansul. 
/Animatorul grupului este Constantin 
.Dum'tresou pe care publicul îl aplaudă 
cu entuziasm. în acest tur înregistrăm 
abandonul — cauzat dc căldură — al 
cicliștilor noștri Gabriel Moiceanu și Ion 
Coțșma. al sovieticilor Gainan Șaidhujin 
și Anatoli Ccrepovici, precum și al 

(altor rutieri. în întreaga cursă au aban
donat 61 dc cicliști.

Turul VI. în grupul avansat continuă 
ț 65 șoscască noi cicliști.

Turul VII. Constantin Dumitrescu, 
urmat de francezul Aimar se distanțează 
'de restul colegilor de evadare. Ei au la 
trecerea prin orașul Zette 35 de secunde 
avans. Cînd se încheie turul ei au de 
acum 45 de secunde.

Turtii VIII. Ciclistul nostru C. Dumi 
ICrescu depune eforturi extraordinare pen
tru a mări distanța în timp ce alergă
torul francez se mulțumește să stea în 
„iplasă“. Eforturile depuse acum îl vor 
costa mai tîrziu pe C. Dumitrescu. în 
acest tur adandonează Gh. Răd-ulescu.

Turul IX. C. Dumitrescu nu mai rezis
ta și este ajuns d« pluton. Din el eva
dează acum belgianul Stevens, urmat de 
JCroire ( Danemarca ).

Turul X. Situația se schimbă acum 
Ide la un tur la altul. Evadarea ante
rioară eșuează și acum în față se află 
olandezul Dea Hartog. Pe el îl urmă
rește ca o umbră Kroire. Plutonul 
află la peste un minut în urmă, 
fa» tea lui, printre cei oare forțează, 
jgăsesc C. Dumitrescu și X. Șelaru.

*■------------------------------------------------

in-

km 
de

A. 0. Pangrațiou Atena—C. S. M. Cluj

reușit să-și valo- 
Cliniina de învin- 

ciclist. italianul 
s-a „menajat" pe

s-a desfășurat cursa.
în primul tur reprezentantul 

Constantin Dumitrescu inițiază 
.plasa" încă doi cicliști 

mic grup trece eu avans la în- 
turului. Medie orară 43,383

II. Celor trei rutieri li se adau- 
4. Grupul are acum 7 rutieri, 
următor — parcurs cu o medie 

se atașează

se
In
se

Turui XI. Cei doi fugari au 1:20 
avans. în urmă, plutonul s-a fragmentat. 
C. Dumitrescu și A. Șelaru se află 
tr-un grup la 1:40.

Turul XII. S-au parcurs 154,560 
și fugarii mai au un avans de 39
secunde. Abandonează și Walter Ziegler.

Turul XIII. In frunte s-a format un 
grup de 4 cicliști. Printre ei se află 
și belgianul Van den Berghe. In spate 
un alt grup de 8 rutieri în care se gă
sesc Maechi. Timon, Basiere, Petrov, 
Kapitonov, Megyerdi. Ritter, Bongioni.

Turul XIV. Grupul urmăritor a făcut 
joncțiunea, 
nul Renato
pînă acum la adăpostul plutonului, a 
zvîcnit și — odihnit — a reușit să se 
detașeze de restul alergătorilor. Avansul 
a crescut mereu, așa că la 100 m de 
linia 
și-a 
pele.

1.

In i.calitatea Villa, italia- 
Bongioni, care a așteptat

sosirii era sigur pe primul loc și 
putut permite să-și desfacă ratra
Clasament final :

Renato Boogioni (Italia) a parcurs
180,320, km in 4 h. 30:50 — medie 
orară 39,510 km — campion mondial;
2. Ole Ritter (Danemarca) la 9 sec;
3. Den Hartog (Olanda) la 12 sec; 4. 
Bolke Wienfried (R. F. Germană) la 
27 sec; 5. Francis Basiere (Franța) la

44 sec; 6. Willy Monty (Belgia) Ia 54 
sec; 7. Giampiero Macclii (Italia); 8. 
Jan Kudra (R, P. Polonă); 9. Antal 
Megyerdi (R. P. Ungară) ; 10. Alexei 
Petrov (Uniunea Sovietică) ; 11. Victor 
K^pîtooov (Uniunea Sovietică); 12. 
Gerben Kastems (Olanda) — același 
timp ;... 37. C. Dumitrescu la 2:04 ; 38. 
A. Șelaru la 2:04. Au terminat 62 de 
alergători.

Noul campion mondial este un tînăr 
țăran (21 de ani) din împrejurimile 
Bresctei. El a crescut — cum se spune 
— pe circuitul de la Salo. Pînă acum 
a participat la trei competiții — toate 
desfășurate pe acest circuit căruia ti 
cunoaște toate particularitățile — și a 
ocupat de fiecare dată locul I.

In cursa rezervată alergătoarelor, care 
s-a desfășurat pe un traseu de 64,4 km, 
titlul de 
eerit de 
(Belgia) 
locurile
Reynders (Belgia), Marie-Tlierese Naes- 
sens (Belgia), Aina
Sovietică), Olga Jean Powers (An
glia) șa.

campioana a lumii a fost cu- 
ciolista Marie-Rose Gaillard 
cu timpul 

următoare

Marie-Rose
de 1 li. 53:56. Pe 

s-au dasat Yvonne

Pouronen (Uniunea

MIRCEA COSTEA

Concurs internațional de poliatlon radio
La Moscova s-a încheiat zilele tre

cute concursul • internațional de po
liatlon al radioamatorilor din R.P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.P. Po
lonă, R.P. Romînă, R.P. Ungară și 
U.R.S.S. Au participat de asemenea 
ca observatori reprezentanți ai radio
amatorilor din R.P. Mongolă și R.D. 
Germană.

Probele concursului au cuprins : 
recepția și transmiterea radiograme-

Boxerii de la C. S. 0.
Craiova în

VARȘOVIA 2

in primul tur al C. C. E. la tenis de masă
De curînd a avut loc tragerea la 

sorți a cetei de a treia ediții 
„Cupei campionilor europeni" 
tenis de masă, . 
buri deschisă echipelor 
campioane de . 
cum se știe, ediția inaugurală a fost 
cucerită de formația romînă C.S.M. 
Cluj, iar cea de a doua a revenit 
echipei iugoslave Graficki Zagreb.

Anul acesta s-au înscris în între
cere 15 echipe. Iată cum se vor dis
puta meciurile primului tur, în or
dinea de sus ta jos a tabloului: Gra
ficki Zagreb nu are adversar, cam
pioana R.S. Cehoslovace—Bundes- 
bahnsportvecein Viena, DJK Tusa 
Dusseldorf (R.F.G.) — Red Boys 
Diffecdange (Luxemburg), Vasutepi-

a 
la 

competiție ioterclu- 
masculine 

pe comttaemt. După

to Torekveș (R.P.U.) — Standard
Liege (Belgia), Lokomotiv Leipzig 
(R.D.G.) — Silver Star Geneva (El
veția), Partizan Belgrad — AMVJ 
Amsterdam (Olanda), campioana 
R.P. Bulgaria — Sparta Varșovia, 
A. O. PANGRAȚIOU ATENA— C.S.M. 
CLUJ.

Primele echipe sînt gazde. Jocu
rile turului 1 vor trebui să se des
fășoare pînă la sfîrșitul acestei luni. 
Așa dar. echipa noastră campioană 
C.S.M. Cluj va întîlnii la Atena pe 
campioana Greciei, A. O. Pangrațiou. 
In caz de victorie, C.S.M. Cluj va 
juca, în sferturile de finală ale com
petiției, cu formația învingătoare din 
partida dintre oampioana R.P. Bul
garia și Sparta Varșovia.

De pe pistele de atletism

L P. Polonă

lor la viteze diferite, marș pe azi
mut și lucrul în rețea cu stații de 
radio emisie-recepție de mică pu
tere.

Dovedind o pregătire superioară, e- 
chipa U.R.S.S. a cîștigat probele de 
recepție și transmitere ca' și proba de 
marș. Echipa R.P. Romine formată 
din sportivii: C. Dumitrescu-r-Y02BI, 
T. Dragnea—Y03FD, V. Giurgiu — 
Y06EX și S. Romînu—Y04WV, a rea
lizat cea mai bună performanță la 
proba de lucru la stație obținînd cel 
mai bun timp — 41 minute.

Iată clasamentul general al con
cursului: 1. U.R.S.S. 1183 p., 2. R.P. 
Bulgaria 1100 p, 3. R.S. Cehoslovacă 
1057 p„ 4. R.P. Polonă 1043 p., 5. 
R.P. Romînă 803 p., 6. R.P. Ungară 
774 p.

REPREZENTATIVA masculină de 
atletism a R.D. Germane conduce cu 
57—47 puncte după prima zi a întâl
nirii cu echipa Suediei. (La Stock
holm). In proba de ștafetă 4x100 m, 
echipa R. D. Germane a stabilit un 
nou record al țării cu rezultatul de 
40.5. La aruncarea discului Lothar 
Milde a obținut 57,36 m (nou record 
al R. D. Germane). La feminin, sco
rul este de 39—16 în favoarea echipei 
R. D. Germane. Klaus (R.D.G.) a cîș- 
tigat proba de săritură în lungime cu 
6,09 m, iar Renata Garisch (R.D.G.) 
a aruncat greutatea la 17,08 m. In for
mă excelentă s-a dovedit sprintera 
Hannelore Raepke (R.D.G.), care a 
parcurs 100 m în 11,9.

DUPĂ PRIMA ZI, în întîlnirea in
ternațională de atletism dintre echipele 
masculine ale Finlandei și Franței,. 
care are loc la Helsinki, scorul este 
egal: 53—53 puncte. La aruncarea cio
canului Horppu (Finlanda) a stabilit 
un nou record al țării sale cu 62,30 m. 
Jazy (Franța) a cîștigat proba de 
800 m plat în 1.48,5. Alte rezultate 
mai importante: 400 m garduri: Rin- 
tamaeki (Finlanda) 52,3: 5000 m: Bo
gey (Franța) 14:03,8; înălțime: Duga- 
reau (Franța) 2,01 m; lungime: Ste- 
nius (Finlanda) 7,61 m; greutate: 
Kunnas (Finlanda) 17,93 m.

PE STADIONUL central din Zurich

a început întîlnirea internațională de 
atletism dintre echipele masculine ale 
Elveției și R. F. Germane. După pri
ma zi scorul este de 72—32 puncte 
în favoarea oaspeților. Proba de 100 m 
plat a fost cîștigată de Ganiper 
(R.F.G.) în 10,2. Alte rezultate: 110 
m garduri: Schiess (Elveția) 14. ute 
cord); 400 m garduri: Jai.j, C. 1 ■ . )’ 
51,2; suliță: Herings (R.F.G.) 
80.17 m.

LA APROPIATELE campionate eu
ropene de atletism care vor avea loc 
la Belgrad, echipa țării gazdă va li 
alcătuită din 50 de atleți și atlete. Dta 
rîndul echipei se remarcă londistul 
Franjo Mihalic, hurdlerul Stanko Lor- 
ger, precum și atletele Sikovec (200 
m), Rajkov (800 ni), Kacic (suliță) și 
Gere (înălțime). Aceasta din urma a 
stabilit recent un nou record al Iugo
slaviei cu un rezultat de 1,67 m.

ATLEȚII din R. S. Cehoslovacă iși 
continuă pregătirile în vederea „euro
penelor" de la Belgrad. Dintre selec- 
ționabili se disting Mandlik (100, 200 
m), Trousil (200, 400 m), Salingef 
(1500 m), Tomas (5.000 și 10.000 m). 
Kantorek (maraton), Tomașek (prăji
nă), Skobla (greutate). Lotul feminin 
cuprinde printre altele pe Nemcova 
(disc), Mertova (disc) și Kraliczkova 
(400 m).

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — Echi
pa de box a clubului sportiv C.S.O. 
Craiova și-a început turneul în R. P. 
Polonă, întîlnind echipa B.B.T.S. Bel- 
jsko.

Pugiliștii polonezi au obținut vic
toria cu scorul de 12—8. La cat. semi
grea fostul campion european Pietrzi- 
kowski a dispus prin abandon de Bilă. 
Cele â victorii ale echipei romînești au 
fost realizate de Marta Ion, Petrescu, 

. Deca și V. Netea.

După campionatele europene de la Leipzig

EE SCURT
• Proba de fond (profesioniști) 

.Min cadrul campionatelor mondiale 
de ciclism a revenit francezului Jean 
Stablinski, cronometrat pe 296 km. 
tn 7h43:ll,0, urmat de Elliott (Ir
landa) la 1:22,0. Cunoscutul ciclist 
francez Jacques Anquetil a ocupat 
locul 15, la 2:59,0 de cîștigător.

• Campionatele internaționale de 
tenis de la Forest Hills (S.U.A.) au 
continuat cu desfășurarea probelor 
de simplu. La masculin, Lejus 
.'(URSS) a dispus în trei seturi: 6—lț 
jfi—4; 7—5 de Schneider (Olanda). 
Mc. Manus (SUA) a cîștigat cu 
3—2 în fața lui Lihaciov (URSS). 
In proba de simplu feminin, Dimi- 
trieva (URSS) a eliminat-o cu 6—1; 
6—4 pe Paldan (Norvegia). Alte 
rezultate: masculin: Laver (SUA) 
— Davidman (Izrael) 3—0; Dell 
I(SUA) — Parker (SUA) 3—0; Stolle 
•■(Australia) — Jaqqe (Norvegia) 3—0; 
feminin: Sukova (R.S. Cehoslovacă)

; Schacht (Australia) 2—1; Hanks 
!(S.UA) — Strakie (Anglia) 2—0; 
Lehane (Australia) — Marinkelle 
„(Olanda) 3—0.

• La 15 septembrie va începe la
;------

Moscova meciul pentru titlul mon
dial feminin de șah dintre actuala 
campioană Elisabeta Bîkova și Nona 
Gaprindasvili. Cele două șahiste so
vietice vor juca 16 partide, cîte 3 
în fiecare săptămînă. învingătoare 
va fi declarată șahista care va acu
mula prima 8,5 puncte. Arbitra prin
cipală a meciului va fi Nina Hrus- 
kova-Belska (R.S. Cehoslovacă).

e
țări 
nai 
tre 
Ion 
primele tururi ale probei de simplu 
bărbați Țiriac l-a învins pe Piatek 
(R.P. Polonă) cu 6—2; 1—6; 6—2; 
6—2 și pe Stasikowski (R.P. Polo
nă) cu 6—1; 6—1; 6—3. In sfertu
rile de finală Țiriac va juca cu Die- 
pranam (Africa de sud). Julieta Na
mian s-a calificat în semifinale. Ad
versara sa va fi cehoslovaca Purko- 
va. Jucătoarea romînă a eliminat 
cu 6—4; 6—2 pe Lendlova și cu 
6—4; 10—8 pe Slezak ambele dta 
R.S. Cehoslovacă.

Peste 100 de jucători din 10 
participă la turneul internațio- 

de tenis de la Kattowice. Prin- 
ei se află și sportivii romîni 
Țiriac și Julieta Namian. In

Jocurile asiatice
4 DJAKARTA 1 (Agerpresf — C 
Cursul de înot dta cadrul Jocurilor 
ns&tice de la Djakarta * a prilejuit 
câteva performanțe valoroase obți
nute' de sportivii japonezi, învingători 
la toate probele,• cw excepția celei 
de-1500 m -liber. Iată citeva rezul
tate masculine : 100 m fluture : 1 juku 
1:92,1;' 200 m bras: Nagakawa 2:40,1: 
100. m spate : Tomită 1:04,3; 200 rn 
liber: Ukemoîtd 2:06,0; 1500 m: Tin 
Maung-Ni (Birmatiiă) 18:17,0: FE
MININ; 100 m liber: Sato' 1:06,0; 
200 m liber: Saito 2:21,5; 200 m 
bras: Yamamoto 2:59,6.

Con- ... La tenis de masă toate titlurile 
au fast cîștigate de jucătorii japonezi. 
Proba de simplu masculin a revenit 
lui Keîcho Miki, care l-a învins în 
finală cu 3—2 pe Ogimura. La femei, 
pe primul loc s-a clasat Kimio Mat- 
suzachi.

In turneul de polo 
ce echipa ' Indoneziei, 
Hong-Kpng. cu 21—0, 
culta, pentru primul 
Japonia și Indonezia, 
neînvinsă este echipa

pe apă condu- 
care a
La 

loc 
iar

învins 
volei mas- 
conc urează 
la baschet

Filipinelor

X

Debut ncsâtisiăcător al Înotătorilor noștri (II)
riori. Rezultatele înregistrate în se
ria a Il-a au fost surprinzător de 
bune, toți cei 5 concurenți realizind 
recorduri personale. Ieșind de la ves
tiar, Al. Popescu a parcurs drumul 
pînă la blocstartul său cu ochii ațin
tiți pe tabela pe care apăruseră re
zultatele realizate în seria a Il-a. 
Sandu Popescu, care știa de acum 7 
înotători cu rezultate mai bune decit 
recordul său (2:24.0), afișa o mină 
descurajatoare. Mai erau două serii 
de disputat, iar in finală nu se ca
lificau decît 8... Lipsit de convinge
rea necesară, Al. Popescu a luat 
startul aproape crispat. La 100 m el 
„întorcea" in 1:07,5 (în cursa record, 
de la 22 iulie, reușise 1:06,7) și spe
ranțele intr-un rezultat capabil să-l 
califice în finală erau ca și pierdutei 
Deși a sosit al patrulea in seria lui, 
după Kuzmin, Kuridza și Pommat. 
Al. Popescu n-a reușit decît 2:25.4, 
timp cu care nu mai mergea mai de
parte.

Cristina Balaban nu mai putea să 
realizeze ceea ce nu reușise nici“ 
Sanda Iordan, nici Alex. Popesca. 
Concurînd în una din seriile probei 
400 rn liber, ea a ignorat complet rit
mul obișnuit, itapus de graficul 
cursei, și parcurgînd prea repede pri
ma porțiune a cursei, n-a mai avut 
resurse pînă la sfîrșit și a terminat 
lamentabil, cu un timp mult sub 
posibilități: 5:30,0. La 400 m mixt 
individual ea s-a prezentat mai a- 
proape de valoarea sa (6:10,5 fața 
de 6:06,4, cît este recordul ei perso
nal, realizat la 27 iulie a.c., la Var
șovia), dar firește n-a putut să sa 
califice pentru proba finală.

Comportarea reprezentanților noș
tri și in special cea a Sandei Iordan 
a fost nesatisfăcătoare, dezamăgind 
pe toți membrii delegației noastre, ca 
și pe cei rămași „acasă" în aștepta
rea unor vești care să vorbească 
îmbucurător despre ei. După cum 
vom vedea, deziluzia noastră a spo
rit pe parcurs, pe măsură ce repre
zentativa de polo a țării noastre iși 
susținea jocurile din serii și semifi
nale. Dar, despre evoluția echipei de 
polo la campionatele europene de la 
Leipzig vom vorbi într-unul din nu
merele noastre viitoare.

Prezența natației noastre la Leip
zig cu trei reprezentanți în probele 
de inot — Alex. Popescu, Sanda Ior
dan și Cristina Balaban — a însem
nat un debut în marea întrecere; un 
debut am putea spune simbolic, a- 
vind în vedere atit numărul mic de 
reprezentanți, cît și modestele aspi
rații la un loc mai de frunte. De 
altfel, rezultatele tuturor competito
rilor erau cunoscute îndeajuns, pen
tru ca cei trei sportivi și restul dele
gației noastre să nu palpite prea 
■mult în așteptarea vreunei medalii.

Tot ceea ce era permis să se spere 
era un loc în finalele probelor 200 m 
bras feminin și 200 m fluture mas
culin. Și Sanda Iordan și Alex. Po
pescu obținuseră în aceeași zi (22 
iulie a.c.) noi recorduri republicane: 
prima parcurgînd distanța de 200 tn 
bras în timpul de 2:57,0, iar cel de 
al doilea, înotînd 200 m fluture in 
2:24,0. Mai rămăseseră aproximativ 
30 de zile pînă la confruntarea îno
tătorilor europeni și calculele noas
tre, orientate după graficul logic al 
pregătirii, spuneau că atît S. Iordan 
cît și Al. Popescu sînt în stare să 
aducă noi ameliorări celor două re
corduri, Mai ales că de la Tg. Mu
reș, locul ales pentru continuarea 
antrenamentelor,* soseau vești îm
bucurătoare. Așa de pildă, AL Popes
cu „mersese" „din apă“ 2:26,0 pe 
200 m fluture, ceea ce cu start va
lora aproximativ 2:20,0 — 2:22,0. 
In plus, pe cei doi ii vedeam la adă
post de emoțiile prea mari ale febrei 
de start, întrucit și unul și celălalt 
aveau o oarecare experiență de con
curs. Al. Popescu se clasase la J.O. 
de la Melbourne printre finaliști, 
concurase de asemenea și la Olim
piada de la Roma, iar Sanda Iordan 
dăduse șt ea dovadă de multă tena
citate la J.M.U. de la Sofia (1961), 
cînd a cucerit medalia de aur, la ca
pătul unei dispute pasionante.

Cît privește pe Cristina Balaban, 
pretențiile erau și mai mici, deoarece 
rezultatele ei pe 400 m liber (5:19,0) 
și pe 400 m mixt individual (6:06,41 
nu reprezentau prea mult în ierarhia 
europeană. „Balaban — se spunea pe 
bună dreptate de către tehnicieni — 
este încă prea mică. Ea mai are tot 
timpul să progreseze și in acest scop

„europenele" de la Leipzig îi vor fi 
de folos. Acolo va vedea mult, va în
văța mult".

Dintre cei trei, Sanda Iordan a 
trat prima în competiție: luni 20 
gust. în prima serie a probei de 
m bra3. doar Enfield (Anglia),

in- 
au- 
200 

. cu 
2:54,0, Beyer (R.D.G.), cu 2:56,4 și 
Egorova (U.R.S.S.), cu 2:56,5 obți
neau timpuri superioare care să le 
asigure calificarea în finală. A venit 
rîndul concurentelor din seria a 
Il-a; Heukels (Olanda) și Kuper 
(R.D.G.) au impus, de la început, 
un ritm rapid cursei. Doar 50 m a 
reușit Sanda Iordan să figureze pe 
primul plan al întrecerii. Apoi a în
ceput să cedeze treptat, „intoreînd" 
ia 100 m în 1:27,2 (mult prea puțin 
dacă ne amintim că în cursa din 22 
iulie a.c. ea a fost cronometrată, în 
trecere la 100 m, în 1:25,4). Cu 
1:27,2 (100 m) nu mai era dificil de 
anticipat cifra finală : 3:02,0. Dintre 
cele 7 participante în serie, numai 
Kleminșka (R. P. Polonă) obținea 
un timp (3:06,1) mai slab decît cel 
realizat de S. Iordan. După consu
marea ultimei serii, a 3-a (în care 
Bimolt — Olanda și Lonsbrough — 
Anglia — excelau reușind cele mai 
bune timpuri din serii), reprezentan
ta noastră era creditată cu al 13-lea 
timp. Amărăciunea noastră sporea 
văzînd anunțate pe tabela electrică 
cele 8 finaliste: printre ele și sue
deza Eriksson, cu 2:58,1. Sanda, care 
la 22 iulie reușise 2:57,0 și care cu 
un an în urmă la J.M.U. de la Sofia 
obținuse un mare succes, se îndrepta 
acum spre vestiare dezamăgită și 
poate și cu mustrări de conștiință. 
Cu gîndul, poate, la perioada, care a 
precedat europenele, irosită din pă
cate de Sanda Iordan care a uitat 
complet de îndatoririle unei sportive 
fruntașe pe terenurile de sport și, 
mai ales, în afara Iui.

După două zile îi venea rîndul 
AL Popescu. Toate speranțele la 
loc în finala probei de 200 m 
ture ni se păreau realizabile. Antre
norul Toth Pall Iosif, știind timpii 
de la antrenament, îl considera pe 
Al. Popescu capabil de rezultate sub 
2:22,0. După prima serie, doar engle
zul Jenkins (2:17,9) și italianul Ras
trelli (2:19,2)’ obținuseră timpi supe-
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