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întâlniri internaționale ale fotbaliștilor români

ECHIPA STEAUA A OBȚINUT 0 FRUMOASA VICTORIE
ASUPRA CAMPIOANEI R. P. BULGARIA: 2-0 (1-0)' CU Ț.D.N.A. SOFIA

Echipajul romîn de schif 2 1
vicecampion al lumii

PETROV O. PAUNESCUC. VEREȘ

— FOTBALIȘTII ROMlNI AU OCUPAT LOCUL

PRAGA 9 (prin telefon). — Tur
neul internațional militar de fotbal 
rganizat în mai multe orașe din

S. Cehoslovacă, a luat sfîrșit sîm- 
b'ătă.

La Kladno, în fața unei numeroase 
asistențe, s-a disputat finala pentru 
locurile 3—4, între echipele Steaua

3 IN TURNEUL

LUCERNA, 9 
(prin telefon). — 
Duminică, pe pista 
lacului Rotsee, 
s-au desfășurat fi
nalele primului
campionat mondial 
masculin de cano
taj academic. La 
startul probelor 
s-au prezentat și 
echipajele noastre 
de 4 plus 1, 4 f.c.
— calificate direct
— precum și echipajul de 2 plus 1, 
calificat pentru finală în urma unei 
curse excelente făcută în elimina
torii. Sportivii tomîni PETROV, 
VEREȘ și PAUNESCU au confirmat 
buna lor pregătire și în finalele pro
bei unde au avut o evoluție splen
didă. reușind să se claseze pe locul 
II și să obțină astfel medalia de 
argint. Performanța vâslașilor noștri 
este cu atît mai meritorie cu cît și la 
această probă s-au întîlnit cele mat

bune echipaje din lume, echipaje de 
certă valoare.

Concurînd în întrecerile finale, e- 
chipajele de 4 plus 1 și 4 f.c. au 
ocupat locul 6.

în clasamentul pe națiuni, întocmit 
pe baza punctajului obținut, R. P. 
ROMINA ocupă locul IV din 25 de 
țări participante la această ediție 
inaugurală a campionatelor mondiale 
de canotaj academic.

Vom reveni cu amănunte în ziarul 
de mîine.INTERNAȚIONAL DIN R. S. CEHOSLOVACA —

carea celor două goluri și la obține 
rea unei performanțe pe deplin meri
tate.

După un început animat, Cu atacuri 
la ambele porți, Steaua a preluat ini
țiativa și în min. 23 a deschis sco
rul, după o frumoasă combinație, la 
capătul căreia Creiniceanu a centrat, 
iar Voinea a reluat în plasă: 1—0. 
Jocul a continuat în aceeași alură 
rapidă, cu perioade alternative de 
dominare. Fotbaliștii bulgari au de
pus eforturi să egaleze, dar apărarea 
echipei Steaua. în frunte cu portarul 
Eremia. a zădărnicit toate atacurile. 
In continuare, Steaua inițiază acțiun. 
la poarta lui Naidenov și una din ele, 
în min. 73, se încheie cu a! doilea 
gol al victoriei. După o serie de 
schimburi cu Raksi. același Voinea a 
trimis balonul în plasă, peste Naide 
nov care-i ieșise în întîmpinare. Cu 
acest gol. soarta partidei a fost de 
cisă. Cel mai bun jucător de pe te
ren a fost portarul Eremia, care a 
apărat fără greșeală. In urma acestei 
victorii. Steaua a ocupat locul 3.

In finala turneului, Honved Buda
pesta și Dukla Praga au terminat la 
egalitate, după prelungiri : 4—4(1—1, 
3—3). Trofeul a revenit prin tragere 
la sorți echipei Honved.

R. P. Bul-București și campioana 
garia, Ț.D.N.A. Sofia.

Fotbaliștii romîni au obținut un re
marcabil succes, reușind să întreacă 
puternica formație sofiotă cu scorul 
de 2—0 (1—0). Ei au realizat a- 
ceastă victorie în urma unui joc 
spectaculos și eficace, cu nenumărate 
acțiuni subtile, care au dus la mar-

In primul meci din cadrul „C. C. E.“

Numai 1-1 (0-0) cu Oalatasaray!
Dinamo București a evoluat sub așteptări

O victorie de prestigiu a luptătorilor noștri

R. P. Romînă

Dacă prima repriză a meciului Di
namo București-Galatasaray s-a scurs 
aproape în anonimat, oferindu-ne un 
joc neanimat, fără faze de poartă 
(Uțu și Turgay n-au fost... tulburați 
decît foarte puțin în această perioa
dă), cea de a doua a fost însă pa
sionantă, prin lupta înverșunată care 
s-a dat tot timpul între înaintarea 
dinamoviștiior și 10 din cei 11 fotba
liști turci, retrași în jumătatea lor 
de teren, preocupați să clștige timp, 
să ajungă la fluierul final cu nespe
rata victorie pe care o aveau în față 
datorită golului înscris de Metin în 
mu^-53... întunericul în care s-a les- 
Jșurat finalul partidei a dat și o 
notă dramatică acestei partide, fazele 
fiind greu de urmărit și de apreciat 
nu numai de spectatori, dar chiar și 
de jucători și arbitri. Sfîrșitul acestei 
lupte nu a adus echipei Dinamo mai 
mult decît golul egalizator, ceea ce 
este cu totul nesatisfăcător, atunci 
cînd joci pe teren propriu, în fața 
publicului tău și, mai ales, cînd te

așteaptă un
Bezna in 

de jumătate 
pentru aceasta avem dreptul să fim 
supărați nu numai pe vremea urîtă 
de ieri, ci și pe Federația Romînă de 
Fotbal, care programează partidele 
la ore de limită în ceea ce privește 
vizibilitatea — ne-a făcut, poate, să 
nu notăm exact unele faze de joc.

! în campionatul categorici A
ASTĂZI, PE STADIONUL 

REPUBLICII: RAPID — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA

Știința

Din cele cinci partide ale etapei 
a IV-a a categoriei A, patru s-au 
disputat simbătă și ieri, înregis- 
trîndu-se următoarele rezultate :

Progresul București — C.S.M.S. 
Iași 3-3 (3-2)

Viitorul București 
Cluj 0—0

Petrolul Ploiești — Crișana O- 
radea 8—1 (3—1)

Farul Constanța — Minerul Lu- 
peni 5—1 (1—0)

Al cincilea meci are loc astăzi 
după-amiază în Capitală, între 
Rapid și Știința Timișoara. întîl- 
nirea este așteptată cu viu inte
res, mai ales în urma frumoasei 
evoluții a echipei Rapid la Viena, 
unde — cum se știe — a cîștigat 
cu 4—3 meciul cu Admira. Parti
da are loc pe Stadionul Republicii, 
cu începere de la ora 16.45. In 
deschidere, la ora 15 joacă 

de tineret respective.
CLASAMENTUL

Știința Cluj 
Petrolul

3. Știinta Timișoara 
4—5. ---------

pele
echi

î.
2.

G.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

U.T.A.
Progresul 
Viitorul 
Farul 
C.S.M.S.
Rapid 
St. roșu 
Steaua
Dinamo București 
Crișana
Dinamo Bacău 
Minerul

4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
2
3
3
2
4

3 
2 
2
1 
1 
1
1 
1
2 
1
1 
0 
1
0 
o

1 
1 
o
2
2
2
2
2
0
1
0
2
0
1 1
0 4

o 
1 
1 
o
1
1 
1
1 
1
1 
1
1
2

Gî 2 7 
LI: 4 5
6: 4 
6: 4 
9: 6

LO: 7 
7: 5 
9: 7 
6: 5 
4: 4 
2: 1 
3: 4 
2:11 
1: 3 
3:18

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

MinerulEtapa viitoare:
Progresul. Știința Cluj — Dinamo 
Bacău, Farul — Rapid, Știința 
Timișoara — St. roșu, Crișana — 
Viitorul, Steaua — U.T.Ă.. Di
namo București — Petrolul este 
amînat.

nieci-retur în deplasare, 
care s-a jucat mai bine 
din repriza a II-a — și

(Continuare in pag. a 3-a)

JACK BERARIU

l

Mi,’locații Jiunwei'ler III și mai ales V. Alexandru au venit deseori în 
atac, pentru a da mai multă vigoare și eficacitate cvintetului ofensiv. 
Iată-l in fotografie pe V. Alexandru disputind balonul cu portarul turc 

Turgay.

Simbătă seară, privind intilnirea 
internațională de lupte clasice R. P. 
Romînă — Japonia, ne-a venit invo
luntar in minte o confruntare asemă
nătoare ca importanță, ce a avut loc 
in primăvara acestui an. Atunci, pri
ma garnitură a țării noastre a în
fruntat redutabila formație a Sue
diei. Și atunci ca și de data aceasta, 
luptătorii 
Desigur, 
suedezi 
japonezi 
intilniri.

noștri au obținut victorii, 
scorurile sint diferite. Pe 

i-am învins cu 4—3 iar pe 
cu 6!/2— l1/,. Intre cele două 
in afara scorului, este insă 

o diferență calitativă. Dacă in con
fruntarea cu nordicii ambele forma
ții au pus accentul pe rezultat și nu 
au riscat nimic, deci n-au inițiat ac
țiuni tehnice mai ales suedezii, sîm- 
bătâ seară cei aproape 4.500 specta
tori au putut sâ aplaude numeroa
sele procedee tehnice pe care le-au 
executat luptătorii romîni 
nezi.

Intr-adevâr dinamismul, 
tehnica, forța și suplețea 
prezente in intilnirea dintre luptă
torii romini și japonezi. Ar fi greu 
de precizat care a fost cea mai di
namică partidă. La categoriile mici 
replicile au fost spontane iar răs
turnările de situa/ie (conducea cind 
sportivul nostru cind cel oaspete) 
făceau ca meciurile sâ fie intr-ade
văr palpitante. La categoriile mari
— după pronosticurile specialiștilor
— urma să avem o oarecare superio
ritate. In mare parte așa s-a și în- 
timplat. In plus, trebuie să notăm 
contraatacurile fulgerătoare ale oa
speților și lupta lor deschisă.

Recapitulind, pe scurt, intilnirea 
internațională de lupte R. P. Rominâ
— Japonia putem afirma că ea a 
constituit un succes. Echipa noastră, 
întărită cu citeva elemente tinere, 
dornice de afirmate, a dat totul iar

și japo-

abilitatea, 
au fost

Surprize in prima etapă a campionatului republican de handbal in 7
Ieri s-au disputat primele jocuri din cadrul celei de a V-a ediții a cam

pionatelor republicane (masculin și feminin) de handbal in 7. Intilnirlle 
programate cu acest prilej s-au disputat in marea majoritate la un nivel 
tehnic ridicat, scofind in evidență buna pregătire a unor echipe cum ar 
fi Steaua București, Dinamo Bacău, C.S.M. Reșița, Voința Sibiu, la băieți 
și Știința București, C.S.M. Sibiu, Tractorul 
și Faianța Sighișoara la fete.

Iată relatări despre jocurile primei etape:

Brașov, Vestitorul București

cu surpriza,- 
aceeași cali-

handicapați.

oaspeții, prieteni buni 
le-au dat o replică de 
tate.

Am „plecat“ ușor
Știam că la cele mai mici categorii
japonezii sint excepționali. La cate
goria „muscă" ne-a reprezentat 
Gheorghe Szabad. In primele minute 
el este inferior și Sadao Yamamoto 
execută un periculos „tur de cap“. 
Ambii luptători cad însă în afara 
spațiului de luptă. După ce primesc 
un avertisment pentru pasivitate, re
prezentantul nostru execută un Teușit 
„salt“. Oaspetele se răsucește în aer 
și cei doi cad alături. Este rîndul 
sportivului japonez sâ execute un 
nou „tur de cap“. Riposta este ful
gerătoare. Szabad j se strecoară pe 
sub braț și îl fixează la parter. Peste

OTTO BENKO '

(Continuare in pag. a 4-a)

ântrecerea
A reâneeput

rugbâștiloa»

favoritii au învins,
dar n-au corespuns

în întregime
S-a dat startul în returul campionatu

lui de rugbi. Partidele, interesante ca 
. «ut cores'.//7 s parțial ca va- 

arătind că echipele noastre frun
tașe mai au mult de lucrat pentru a 
evolua la un nivel corespunzător. Dar, 
despre această problemă vom reveni in
tr-un număr viitor făcind acum loc unui 
Scurt film al intilnirilor din etapa inau
gurală a returului

JOC SPECTACULOS 
PE STADIONUL TINERETULUI

CAMPIONATUL MASCULIN
SERIA I

STEAUA — TRACTORUL 
ȘOV 31—7 (13—3). Meciul : 
avut „istoric”. Handbaliștii

realizeze o victorie la limită. (T 
lANCU-coresp.).
) -= ■' - ■

C.S.M.S. IAȘI — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 17—14 (8—5). Handbaliștii
ieșeni au debutat cu o frumoasă vic
torie in campionatul categoriei A. Ei 
âu fost mai buni decît adversarii lor, 

special în atac unde s-a remarcatin

BR'A- 
nu a 
bucu- 

reșteni, net superiori, au dominat tot 
timpul.

RAPID BUCUREȘTI — RAFINĂ
RIA TELEAJEN 18—15 (7—8). Spre 
deosebire de meciul anterior, a- 

ceastă partidă a furnizat un joc di
namic și spectaculos, în care nu a 
lipsit mult să se înregistreze o sur
priză. Echipa p'oieșteană a jucat bine 
în prima repriză și ajunsese să con
ducă la 
secundă, 
meciului, 
prof itînd 
reușit să 
ria (D.T.).

DINAMO BACAU — DINAMO 
BUCUREȘTI 19—20 (11 — 13). Am
bele formații au jucat bine. La în
ceput au dominat bucureștenii, care 
au lăsat impresia că vor ciștiga ușor 
și la scor. Gazdele au echilibrat jo-

un moment dat, în repriza 
cu 14—10. Dar în finalul 
feroviarii și-au revenit și, 

de „căderea" oaspeților, au 
egaleze și să obțină victo-

două 
minute 

impună

goluri, 
oaspe- 
Și să

cu unul său 
ultimele patru

condus
Abia în
ții. au reușit să (Continuare in 'pad. a 2-a)

Un atac al petroliștilor. Iltescu conduce balonul in apropierea semicercului, 
i^rc^ să pătrundă p^re

Studenții ieșeni și cei bucureșteni 
și-au împărțit . punctele, terminînd la 
egalitate: 8—8 (au înscris Tudorachs 
tusituii ^de pedeținșă, din rjou Țu/tm*  
roche încercare și Leonle o ’ trarîsformâTe 

i pentru Știința București, Munescu două 
încercări și Malevschi o transformare 

i pentru C.S.M.S.). S-a jucat, în ciuda 
| ploii care a căzut permanent, iute, cu 

deschideri pe liniile dinapoi, care aii 
dat naștere unor șarje spectaculoase, 
ceea ce ne-a făcut să trecem cu vederea 
finele greșeli de^ordin tehnic și tactic. 
Orîc'iii^L vom vedea cu plăcere un ade
menea rugliT. P^in joctd practicat, Roibu 
(linia a II-a) și^onte (mijlocaș ia 
grămadă), și-au pus clhj'datura la un 
post în echipa națională. AfSsurI de ei 
s-au mai remarcat Tudorache de la 
Știința și neobositul Drobotă, Măfiescîl^ 
Gidea și Herghelegiu de la C.S.M.S. 
A condus corect I). Zamfir.

PROGRESUL
NUMAI

A 
O

JUCAT „TARE" 
REPRIZĂ

în prima partidă 
terenul Unirea am 
priză de joc frumos, în care rugbiștii 
la Progresai au demonstrat un rugbi 
de calitate, creînd multe faze spectacu
loase și în același timp eficace (cele 15 
puncte ale Progresului au fost realizate 
toate în prima repriză). In repriza se
cundă însă oi au slăbit ritmul de joo,

D. CALL1MACHI
—

a cuplajului de 
putut urmări o

pe 
re
de



A dana etapă a categoriei B
Ftsvori}ii au Învins, dar n-au corespuns în întregime

(Urmare din pag. 1) 
ceea ce a permis adversarilor să reducă 
scorul l-a 15—3, scor cu care de altfel 
s-a ?i terminat partida. Ca o remarcă: 
Olimpia a apărut la acest început de 
sezon cu un joc mai bun. Partida, în 
general, a plăcut, cu excepția cîtorva 
momente de „lupte clasice-. Ea a fost 
condusă corect de V. Georgescu. S-au 
remarcat : Vicol și Ghiuzelea de la Pro
gresul, respectiv Ceaușu de la Olimpia.
NUMAI 10 MINUTE DE RUGBI...

...atît au oferit spectatorilor sîmbătă 
pe terenul Gloria rugbiștii de la Metalul 
și Steaua, ceea ce. trebuie să recunoaș
tem, este mult prea puțin față dc pre
tențiile pe care le emitem atunci cînd 
joacă echipa campioană (Steaua) și un 
15 valoros de talia Metalului, care în
totdeauna a făcut „zile grele*  chiar ce
lor mai buni. Fazele de rugbi — pre
zente doar în ultimele 10 minute — le-au 
oreat jucătorii militari, care atunci cînd 
au acționat așa cum trebuie, deschizînd 
jocul, au marcat o încercare prin Nica 
(min: 70) : 3—0, fără însă a mai putea 
modifica în continuare scorul, în ciuda 
unei evidente dominări teritoriale și teh
nice. în ceea ce-i privește pe metalur- 
giști, aceștia au evoluat fără orizont, 
ară tind u-ne cum... nu trebuie să se 
joace rugbi. Au ieșit totuși din medio
critate Manole și Luscal iar de la Steaua 
asn remarcat pe Preda și Ionescu, Mul
țumitor arbitrajul lui St. Cons tont ine seu.

DINAMO. UN ÎNVINGĂTOR 
„NOROCOS*

Cu adevărat echipa Dinamo se poate 
ewksidera bucuroasă că a obținut cele

SERIA 1

Metalul Tîrgoviște — Poiana Cîm- 
pina 4—0 (4 —0)

Știința Galati — Prahova Ploiești 
4-1 (1-1)

Carpați Sinaia — Flacăra Moreni 
1—1 (0-0)

Rapid Focșani — C.S.O. Galați 
2-5 (1-4)

C.F.R. Pașcani — Foresta Fălti
ceni 3—3 (3—2)

C.S.O. Brăila — I.M.U. Medgidia 
2—0 (2—0)

Ceahlăul P. Neamț —■ FI. roșie 
Tecuci 3—1

CLASAMENTUL

1. știința București 2 2 0 0 5:3 4
2. C.S.M. Sibiu 1 1 0 0 4:0 2
3. Tractorul Brasov 2 1 0 1 6:4 2

4—5. Unirea Rm. Vilcea 2 1 0 1 4:3 2
C.S.M. Reșița 2 1 0 1 4:3 2

6—8. Dinamo Pitești 2 1 0 1 4:4 2
C.S.M. Mediaș 2 1 0 1 4:4 2
Metalul București 2 1 0 l 2:2 2

9. Dinamo Obor 2 1 0 1 3:4 2
10. Chimia Făgăraș 2 1 0 1 2:4 2
11. Progresul Alexandria 1001 1:2 0
12. C.S.O. Craiova 10 0 1 1:3 0
13. C.F.R. Roșiori 1 0 0 1 0:4 0

SERIA A III-A

Industria Sîrmei C. Turzii — Va-
gonul Arad 2—0 (1—0)

C.S.M. Cluj — Crișul Oradea 1—2
d-2)

C F.R. 1RTA Arad — Arieșul Turda
0—0

Recolta Cărei — Mureșul Tg. Mu-
reș 2—1 (1 -0)

C.S.G. Timișoara — A .S.M.D. Satu
Mare 2—0 (2—0)

C.S.O. Baia Mare — Unirea Dej
1—0 (1-0)

Jiul Petrila — A., S. Cugir 5—0
(4-4))

CLASAMENTUL

1. Crișul Oradea 2 2 0 « 4:2 4
2. Jiul Petrila 2 1 1 e -t-.Z 3
3. Ind. Sîrmei C. 2 118

5—7. C.S.O. Baia Mare 2101 2:t -
Recolta Cărei 2 J 0 1 2:2 2

Unirea Bej 2 1 0 1 3:3 2
8. Arieșul Turda 2 fl 2 0 2:2 2

9—10. Vagonul Arad 2 1 0 1 1:2 2
A.S.M.D. Satu Mare 2 1 0 1 1:2 2

11. A.S. Cugir 2 1 « 1 lrs 2
12. Mureșul Tg. Mureș 2 0 1 1 3:4 1
13. C.F.R. IRTA Arad 2 0 1 1 0:1 1
14. C.S.M. Cluj 2 0 0 2 1:3 0

CR'A-

Carol să înscrie o încercare ne
ta min. 79, ca urmare a unei

CLASAMENTUL

(Urmare din pag. 1)

SERIA A II-A

poaFtă. Datorită acestor lucruri 
obținut o meritată victorie. (I. 
VIȚIL’ -coresp.).

la clujeni am re|inut pe Paloșanu — 
care și-a făcut cu acest prilej reintrarea 
după o îndelungată absentă — Cordpf 
(iute), Fpdor și I. Pop. A arbitrat bine 
Toma Moldovea/ui.

De data aceasta balonul a fost ciștigat de ieșeni. Roibu a sărit prea tirziu. 
(Știința Buc, —

Țipu, care a înscris 12 din cele 17 
roluri realizate de echipa locală. 
(GH. VASILIU, EUGEN URSU — 
coresp.}.

Foto: I. Mihăică

trei puncte, pentru că totul lăsa să se 
întrevadă că meciul său cu Știința Cluj 
se va încheia la egalitate. 78 de minute 
scorul a fost egal : 3—3 (prin încercarea 
reușită mai întîi de Rahlopol și apoi 
lovitura de pedeapsă realizată de Crișan) 
ca ți jocul ta ansamblul său. Clujenii 
merită oricum felicitări pentru modul 
oum s-au prezentat, mai ales că au avut 
lipsuri ta formație : floria Pop, Grigoriu, 
Simian ș.a. iar Dinamo, cu garnitura 
completă, a decepționat din nou. Doar 
o tatîmplare fericită ia permis

Floarea 
sperată 
grave bîlbîieli a studenților ta apărare. 
Scorul astfel fixat la 6—3 permite di- 
namoviștilor să ocupe ta continuare pri
mul loc ta clasa merit.

Partida, plăcută oa aspect, a fost 
presărată ou multe greșeli tehnice. S-au 
evidențiat : lordăchescu (imbatabil la 
talonaj), V. Rusa (combativ), Dăicîu- 
lescu (foarte sigur) de la Dinamo. Mult 
sub valoare linia de trei sferturi. De

C.S.M.S. 8-8)

O gală reușită la I. S. B
REZULTATE 

(Rapid) b. p.
TEHNICE: P. Andrei 

. D. Barbu (Pasteur), 
I. Balint (Rapid) egal cu Gh. Nicolae 
(Pasteur), I. Albert (Rapid) b.p. I. 
Iordache (Pașteur) N. Paraschiv (Ra
pid) b.a.b. I. Gh. Blejan (Pasteur), S. 
Bîrsy (Dinamo) b. p. C. periețeanu 
(I.S.B.). I. Ioniță (Pasteur) b. p. E. 
Stănceseu (Rapid), N. Hîqra (Dina
mo) b, p. C. Neagu (I.S.B.), D. An- 
ghel (Dinamo) b. p. St. Ispas (Ra
pid), Gh. 
Tănăsoiu 
(Dinamo) 
pid)

Ciurea (Dinamo) b. p. D. 
(Metalul), D. Davidescp 
b. p. I. Mărgelatu (Ra-

Sîjnbătă
★

gră- 
reu-

1. C.S.O. Brăila ■<2 1 1 0 2:0 3
2. Metalul Tîrgoviște Li;2 1 1 0 6:2 3
3. C.S.O. Galați 2 1 1 0 5:2 3
4. Știinta Galați 2 1 1 0 6:3 3
5. Carpați Sinaia 2 1 1 0 3:2 3
6. Foresta Fă-ticeni 2 1 1 0 6:5 3
7. Ceahlăul P. Neamț 2 1 • 1 5:4 2

8—9. I.M.U. Medgidia 2 1 0 1 2:2 2
Prahova Ploiești 2 1 0 1 4:4 2

10. Flacăra Moreni 2 0 2 0 3:3 2
11—12. C.F.R. Pașcani 2 6 1 1 3:5 1

FL roșie Tecuci 2 0 1 1 3:5 1
13. Rapid Focsani 9 0 0 2 2:8 0
14. Poiana Cimpina 2 0 0 2 1:6 0

SERIA A II-A

Știin(a București — Tractorul Bra
șov 3—2 (3—1)

Dinamo Obor — Unirea R. VÎIcea 
2—1 (2—1)

Dinamo Pitești — C.F.R. Roșiori 
4-0 (1-0)

Chimia Făgăraș — Metalul Bucu
rești 1-0 (1—0)

C.S.M.. Reșița — C.S.M. Mediaș 
3—1 (2-1)

C.S.O. Craiova — C.S.M. Sibiu 
se va disputa la 19 septembrie.

șeara a avut loc în 
dina asociației sportive I.S.B. o 
niune la care au participat boxeri de 
la cittbu.r le și asociațiile Dinamo, 
Rapid, Metalul, Pasteur și I.S.B. 
Spectatorii au avut prilejul să asiste 
la cîteva partide de bună calitate, 
disputate foarte dîrz. Dintre tntîlni- 
rile notpte cu calificativul „bine" ci
tăm pe acelea în care au încrucișat 
mănușile Bîrsu cu Periețeanu, Ați- 
Bhel cu Ispas și Ciurea cu Tănăsoiu.

inpmovisț'ul Bîrsu, învingătorul lui 
Periețeanu, a furnizat două reprjze 
(a doua și a treia) de excelentă fac-

tură, în care loviturile de dreapta au 
jucat un rol hotărîtor în obținerea 
victoriei. Mult disputată, și în gene
ral, „strinsă", a fost întîlnirea dintre 
An’ghel și Ispas. Deși boxerul de la 
Rapid a atacat destul de des, totuși 
Anghel a reușit să-și... păcălească de 
nțai multe ori adversarul, fapt pentru 
care juriul i-a acordat — pe merit — 
victoria. Dinamovistul Ciurea a o>>- 
ținut decizia în meciul cu Tănăsoiu, 
decizie pentru care a trebuit să de
pună mult efort. Chiar de la început 
asistăm la cîteva schimburi dure, în 
care metalurgistul se dovedește mai 
activ. în plină ofensivă a acestuia, 
Ciurea trimite o puternică contră de 
dreapta la ficat, în urma căreia ad
versarul său se resimte. Prinzînd 
,aripi*,  Ciurea 
insistent — mai 
ză — cînd își 
rui și reușește 
ținînd, normal,

Corpul 
Niță, I. 
Mihai și 
toria pe 
zatarii.

• Unirea și Grivița Roșie au furni. 
nizat un meci interesant, ou faze specta
culoase, caracterizate prin mult dina
mism. Deși au fost întrecuți eu 14-—6 
(6—0), tinerii jucători de la Unirea au 
dominat teritorial timp de 30 minute. 
In repriza secundă cu Wusek trecut la 
deschidere, linia de treisferturi a Gri- 
viței a avut numeroase baloane, domi- 
nînd cu autoritate. Au marcat Iliescu 
(îneeroare), Wusek (2 lovituri de pe
deapsă), Demian (încercare, transformată 
dc Wusek) pentru învingători, 
cu (lovitură dc pedeapsă) ți 
(încercare).

N. TOKACEK —

ți Bărăs- 
Boiangian

coresp.

Surprize în prima etapă a campionatului republican

TG 
fost
Mai 

repriză, handbaliștii 
pasul în partea a 
' (M LUPUȚIU

VOINTA SIBIU — RAPID 
MUREȘ 26—23 (11 — 13). A 
un ioc dinamic și spectaculos, 
buni în prima ț* JU- 
oaspeți au cedat 
doua a jocului.
— coresp.).

ei au 
PLA-

DINAMO BRASOV — C S O. < 
IOVA 36—7 (17—3). Diferența 
scor cu care au ciștigat din ima- 
viștîi se explică prin jocul slab 
tat de oaspeți. în acest sen 
poate spune chiar că diferența 
fi și mai mare dacă handhaii't:: 
șoveni nu ar fi ratat o scrie de 
ocazii, orintre care și o lovit*  
ia 7 m. (V. SECĂREANU, V 
POVICl-coresp.L

Prinzînd 
continuă să domine 
ales în ultima repri- 
„încolțește" adversa- 
serii prelungite, 
victoria.

de arbitri-judeeptori 
Burcea, R. Romano, 
N. Stanciu) și-a făcut 
deplin, la fel ca și organi-

• La Timișoara, surpriză: Știința 
Timișoara Știința Pelroșeai 11—3

3 1).

— ȘTIINȚA ri- 
(12—7). Intîlnirea 
reșițenii dovedind

C.S.M. REȘIȚA
M1ȘOARA 21 — 18 
a lost echilibrată, . . 
insă o pregătire fizică mai bună și 
o precizie mai mare în loviturile 1»

CAMPIONATUL FEMININ
SERIA I

ARAD, 9 (prin telefon). — Sîm- 
bătă seara au luat sfîrșit în localitate 
meciurile de polo din cadrul tur
neului final al campionatului repu
blican, rezervat echipelor de juniori. 
Cea mai bună echipă s-a dovedit a 
fi aceea a clubului PROGRESUL 
BUCL’REȘTI (antrenor Teodor An- 
gelescu). care a ciștigat toate cele 
cinci întilniri. lată formația campioa
nă : Rahovepnn. Știrbăț. Romoșan, 
Lăzărescu Pppescu. Berindei, Martie, 
Bogdan. Ciicunea. Yoiciu, Oancea.

Tn ultima zi a întrecerilor ș-au Qtțț- 
ținut următoarele rezultate: Rapid 
— Steaua 10.— 1, Știința Cluj — In
dustria Lipii Timișoara 8—0. Progre- 
sq] București — C.Ș O. Timișoara 
9—0

CLASAlțJENȚ
1. Progresul București
3. Rantd Ttaeuf’eștl I
3. Stiinta Cluj !
j. Steaua '
3. C.S.O'. Timișoara I
6. Ind. Linii Timișoara I

5 5 0 o 3«: s
5 4 6 1 36: 9
5302 26:12
5203 15:30
5 1 0 4 11:35
5 0 0 5 2:46

ST IACOB — coresp!

JOCURI RESTANTA
IN CATEGORIA A

18
8
6
4
2
9

Șimbăță și duminică echipa clujanS 
Știința a susținut dotiă înfîlniri res- 
tanță in campionatul republican. Sîm- 
bătă. studenții clujeni au jucat in

Gh. Bădără (Dinamo) campion

Prima etapă a campionatului femi
nin a coincis cu debutul în fața spec
tatorilor bucureșteni a două echipe 
nou promovate în categoria A' Fa- 

- iaiița Sighișoara și S.S E. Constanța.

R. C.

cucompania studenților bucureșteni, 
care au terminat nedecis: 3-3 (0-1,
1- 0, 1-1, 1-1). Meciul a fost de slabă 
factură tehnică, lipsit de dinamism, 
ceea ce denotă că în lunga ppriaad.ă 
de timp avută la dispoziție pentru ari 
trenamente, nici una dintre echipe rin 
a acordat atenție pregătirilor.

Ieri. Știința Cluj a întilnit echipa 
Dinamo București și a pierdut la scor:
2- 12. Mepiul a fost la discreția dina- 
moviștilor, care beneficiind de jucători 
mai valoroși și mai biiie pregătiți și-au 
dominat adversarul to.t timm.il. Punc
tele au fost înscrise de Bădiță (3), 
Kroner (3), Grințeșcu (2), B. AAiliăi• 
iescu (2), Rușii și Lengyel, de la în
vingători, și ițe Urcan și Cliirilă. de 
la învinși.

Astăzi (ora 17.30) tot la ștrandul 
Tineretului și tot intr-o partida con- 
tînd pentru prima parte a campiona- 

mblican, Știința Cluj întîlnește 
’teaua.

tului repu 
echipa St<

★
Ieri dimineață la ștrandul Tineretu

lui s-a disputat o partidă dc polo :n 
cadrul campionatului de calificare. Tî- 
nara echipă a Clubului sportiv școlar 
București a întrecut pe Voința Oradea 
cu 4-3 (0-0, 1-0, 1-1. 2-2). Gazdele aii 
avut inițiativa, deșfăsiirînd un joc mai 
mobil, în timp ce orădeniî au acționat 
sțatic. folosind în atac jocul cu cen
trul fix.

republican la
D. MĂRQĂRIT (OLIMPIA)

urr.iărire individuală
învingător Lă SEMIFQND JUNIORI

Un număr mare de spectatori — 
ținînd seama de bogatul program 
sportiv pe care l oferea în această 
după-amiază Capitala—au luat loc în 
tribunele velodromului Dinamo pen
tru a asista simbătă la două finale 
ale campionatelor republicane de ci
clism pe pistă. Iubitori ai sportului 
cu pedale, ei aveau încă proaspete 
în memorie rezultatele realizate la 
recentul ^campionat mondial desfă
șurat la Milano. Și. din această cau
ză, a reieșit și mai clar nivelul sub
mediocru ,jn care se află velodromul 
nostru.- precum și necesițatea de a 
se găsț cele mai nimerite căi pentru 
a-1 scoate din impas.

Finala - campionatului de urmărire 
indivicțușla a reunit la start 13 se
niori. Rezultatele din serii (M. Cara- 
gea — 5:51,5, Gh. Bădără — 5:20.4, 
C. Bacip — 5:30,1. Gh Neagoe — 
5:36.1, V Iordache 
Chită — 5:22,1, M. 
S. Duță — 5:32,8, 
5:46.2, Y- Vo'oșin — 5:28.4. N. Ni- 
culeșcu - 
5:52,2, A. 
că

— 5:26,5. P.
Voinea — 5 35.8.

M Mațim —

5 33.C..
Bănuță — 5:52.6) arătau 

pe distanța de 
buni — dacă se , 
ținînd seamă de valoarea scăzută a 
performantelor — sînt dinamoviștii 
Gh. Bădără și F. Ghiță. De altfel, 
ei aveau să-și dispute, mai tîrziu, 
finala probei. In sferturi de finală 
Gh. Bădără l-a eliminat pe M. Voi
nea, P. Ghiță pe N. Niculcscu, S. 
Duță pe V. Iordache și V. Voloșin 
pe C. Baciu, fără ca acele cronome- 
trelor să înregistreze performanțe de

D. Paraschiva

4.000 m cei mai 
poate spune așa

valoare. Doar în semifinale Gh. Bă
dără a realizat 5:18,6 (timp cu care 
l-a întrecut pe S. Duță). performanță 
care se apropie de recordul probei 
deținut de C. Dumitrescu din 8 iulie 
1959 cu timpul de 5:14,6. In cealaltă 
semifinala P. Gliițâ l-a depășit pe 
V. Voloșin. Finala desfășurată „în 
familia" i-a dat dreptul tînărului 
Gh. Bădără, care este în general 
unul , dintre specialiștii noștri în pro
bele contratimp, să îmbrace 
de campion al țării. Timpul 
de Gh. Bădără este de 5:20.3, iar cel 
obținut de Petre Ghiță de 5:31.3. Pe 
locul Ill V. Voloșin (Steaua).

Cei 29 de juniori prezenți la startul 
finalei de semiion.l au mai „încălzit" 
inimile iubitorilor de ciclism. Nu
mărul mare de participant!, precum 
și modul ireproșabil în sare s-âu des
curcat într-o cursă grea, au făcut pe 
spectatori să aplaude cu mai multă 
înflăcărare fazele frumoase și dina
mice create de juniori. Titlul a re
venit reprezentantului clubului 
tiv Olimpia București. Dan Mărgă
rit, care a acoperit 51 de ture în 
28:33,0 — obținînd cel mai mare nu 
măr de puncte : 29l Pe locurile urmă
toare : 2. V. Burlacii (Steaua) 27 p, 
3. M. Talșacs (Ol.) 26 p. 4. N. Ciu- 
meti (Unirea) 22 p. 5. D. Panaitescu 
(Steaua) 13 p. 6. Gh. Tîlpescu (Uni
rea) li p .7 Gh. Radu (Ol) 9 p. 8 
M. Gurgui (Steaua) 7 p, 9. Gh. Con- 
stantinescu (Flacăra) 6 p, 10. Șt. Si- 
niion (Ol.) 6 p.

tricoul 
realizat

sn or

HR1STACHE NAUM

Și dacă evoluția handbalistelor din 
Sighișoara ~ în fața campioanelor — 
a fost nlină de promisiuni, in schimb 
formația elevelor constănțene a ma
nifestat multe lipsuri importante pen
tru o echipă din ■ prima categorie

Jocul dintre Faianța și Rapid Bucu
rești a fost interesant și. spre sfirșit. 
a pasionat chiar prin evoluția 
rtilui. 
Finalmente, Rapid a ciștigat pe 
rit eu scorul de 7—5 (3—0).

Știinfa București 
perioară echipei 
și, folosind cu 
ațapul (mai ales 
lui), a ciștigat 
(5-2). (a. y).

sco-

rn«-

a fost net 
constănțene S S E. 

mult succes contra- 
spre șfir.șitul meciu- 
U scorul de 15—3

6U-

SS.E. PLOIEȘTI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 2—6 (2—2). Gazdele
au făcut o primă -repriză bună, slă
bind însă ritmul în partea a doua a 
meciului. Plaieștencele au ratat și 3 
lovituri de la 7 metri I (M. POPESCU 
și A KREISS-cOresp).

TRACTORUL BRASOV—UNIREA 
BUCUREȘTI 14—6 (6—3).

SERIA A ll-A

MURESUL TG. MUREȘ — VESTI
TORUL BUCUREȘTI 4—6 (0—2) O 
surprinzătoare victorie a oașpețe’ior, 
care au jucat mai organizat și au 
tras mai precis la poartă. Echipa, 
locală a făcut o partidă 
PĂUȘ — ca.resp. reg.).

slabă. (I

TIMISOARA 
TIMIȘOARA

ȘTIINȚA 
BANATUL 
(7—5). A fost un joc frumos, spec
taculos. revenit pe merit formației eu 
un lot mai experimentat. (1. IOANA- 
coresp.)..

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA — 
FAVORIT ORADEA 17—10 (4—3).

C.S.M. SIBIU — S.S.E. PETRA- 
SENI 15—5 (5—1).

timm.il


VIITORUL A JUCAT MAI BINE DECÎT LIDERUL CLASAMENTULUI
|jici un gol în „deschiderea" de ieri 
I pe stadionul „23 August"; nici un 
II, deși ocazii au existat cu duiumul 
I paradoxal —, nu în favoarea lide- 
lui, cum se spera în tribune, ci a 
Imației Viitorul, care dezamăgise 
Iminica trecută. Revirimentul gazde- 
I a fost înti-atit de puternic îneît, la 
Irșit,' studenții clujeni au răsuflat 
Lrați (ca după un... examen din cele 
fi dificile), mulțumiți .cu un punct 
lligaf.'
Rezultatul de 0-0 nedreptățește, de- 
Lur, ioifiriația Viitorul care, cu ex- 
Lția "mnei scurte perioade din repri- 
I secundă (prițpcje 10 minute) a a- 
It inițiativa. corTtrolînd jocul de la 
I capăt la altul. Tinerii jucători de 
I Viit'prul s-au mișcat cu mai multă 
lurința. pe terenuțw^ajunecos, au ac
iuat ttn spațiu măi larg, combi- 
rid c'u subtilitate in atac. Ne-a plă- 
t în mod deosebit Gergeli care, me
ii inâinle și înapoi, a ajutat mult 
phele compartimente. Ceie două a- 
pi. Matei și Ilajdu, de astă dată fo
sile mai judicios, au semănat pani- 

ui careul advers. Remarcabil a fost 
debutul centru'ui înaintaș Dumitriu 
bun ^^-r și insistent in fazele de

privește echipa din Cluj, evo- 
Kia ei a însemnat o deziluzie pen- 
|u spectatorii bucureștii. Studenții 
l’jcni n-au „trăit" ieri decît prin 
ImpaHinientu! defensiv, din rindul 
Iruia■'s-au desprins Ringheanu și 
psfin; acesta din urmă în postul de 
loper. Tri rest, numai Petru Emil mai 
lerită uri calificativ btm: șutul său, 
I o lipitură liberă (min. 46). a gre
ii ținta cu toarte puțin, mingea lovi- 
I năpraznic întilnind bara, sus, la 
Inelu. Nici o evidențiere din linia de 
tac, care ieri n-a creat nici o fază 
pmnă de... lideri Foarte slab Ivan- 
Le (care la București uită ceea ce a- 
liă la Clui), de asemenea Suciu și I A>k - e - 17ane.
lUn film al jocului, in acest meci fără 
pliiri.: pft fi de prisos. Dintre nume- 
pasele faze Ja poarta oaspeților se 
ovine a :i însă subliniată marea o- 
ozie ,(mTn 20) ratată de DumiMu II 
pre, cu poarta goală in fată, a șutat 
bste bară, de la aproximativ fi metri, 
i faza precedentă, mingea revenise la

INTERNATIONALE
OMONIA NICOSIA 
(1-0)

telefon). După un 
care gazdele 

timpului, 
un rezultat 
s-a ridicat 

Au marcat:

LS.M. SIBIU —

-X’2SIBIUL (pnn 
pc cu faze rapide. în < 
u dominat majoritatea 
artida a luat sfirșit cu 
e egalitate. Meciul nu 
i un bun nivel tehnic, 
'ăcani (min. 29 din 11 m. ți 85) pen- 
-u CSM Sibiu si Savvaki*  (min. 
6 și 55) pentTu Omonia Nicosia.

A arbitrat bine Constantin Geană 
3rașov).,

M. VLADOIANU, eoresp.

C.S.O. CRAIOVA LA V1DIN

V1DIN 9 — Intr-un meci interna- 
ional. echipa Benkowski din locali
se a dispue cu 2—0 (2—0) de forma
la C.S.O. Craiova

TA. ÎNVINGĂTOARE LA RUSSE

RUSSE 9, (prin telefon). — Jueînd 
zi în localitate. îh compania forma- 
iei Dunav, din prina categoric. 
J.T.A. a obținut victoria cu 2—1 
1 — 1). Punctele au fost marcate 
|frsu (2), respectiv Noriev.

.le

Meciuri uniicale
ST. ROȘU — DINAMU BACĂU 7—2 

14—1) ! — Disputat.) sîmhJtă. partida 
prilejuit 

lună, 
Lie. 
lase 
bazat 
al : 
[m in. 
taredu? (m'n. 
ov'riukă liberă 
^ubiik (min. 42
min
- Jen< 
iei). Nagv — Se redai, 
oii. Nnfiănăilă, Neeu’a (tâmpii), 
faros, Seltmesi 11. DINAMO:
Bucur) — Gios.mu, 1. Lazăr (Ce »ss), 

’inou — Bâduleseu, 
htrauu, Gram, 
fl*  Dumitrescu

un j<y? de facUir.ă tehn.yă 
mai ales din partea echipei io- 

Acea sta a acționat în viteză, cu 
precise în adinei inc. O^juții s-au 
mai mult pe contraatacuri-. Au mar- 
Mesza'os (min. 4. ^9), llașoți 
8. 62), Se/ymesî // (șnin. 43), 

71) și Nary (min. 68 dip 
de la 39 pa), respectiv 

din corner) și Gross 
70 din îl m) ST. ROȘU: Ha: hi 

( HlrBu'cscu), Postolache Lie- 
Sz isteți — f|a-

Mes- 
Ghiță

Stoica — Nemeș, 
Ciripoi. Ptiblik (Popa), 
și Z. llirșu, ooeeep.).

Alexandria — STEA VA 
2 (1—1). Iov frumos. Pro-

PROGRESIE
[tineret) 3-
re»u! a lest superior in repriza a doua. 
\u marcat: Stancu (min. 15), Radu- 
•■srn (min. 19 și 55), respectiv Zsi/sik 
•».n 11) și Stanciu (min. 63). (P.

'iiâcu, eoresp ).

Dumitriu din bară, în urma șutului 
expediat de Popescu cu o secundă 
înainte. O bună ocazie a ratat și. Haj- 
du în min. 33. cînd. bine servit la „in- 
tîlnire" de Dumitriu II, a trimis din 
apropiere peste bară...

Satisfăcător arbitrajul prestat de 
Adrian Macovei (Bacău), căruia i s-au 
aliniat formațiile:

Apărarea oaspeților la grea încercare; mingea t-a depășit pe Ringheanu 
(care plonjase in picioarele unui înaintat), dar pericolul va fi înlăturat de 

un apărător clujean. (Fază din meciul Viitorul — Știința Ctuj)
Foto: St. Petrică

PROGRESUL—C-S. M. S. IAȘI 3 3 (3-2)
Deși cinci goluri s-au marcat in 

prima repriză și doar unul singur in 
repriza secundă, totuși partea a doua 
a jocului Progresul—C.S M.S. a plăcut 
mai mult Intr-adevăr. ptnâ ta pauză 
am asistat la un joc anost, cu ac
țiuni de atac incîtcite (din partea Pro
gresului) sau fără vlagă (din partea 
CS M.S-ului) și nresărat cu irrrțfeli 
elementare de . apărare de ambele 
părți. După pauză, ieșenii — care au 
inceput partida timid — au avut o 
revenire surprinzătoare Acționind cu 
două .vîrftiri". ei au atacat în trom
bă, nunind la grea încercare apăra
rea Progresului.

Oaspeții au ținut sub presiu
ne poarta Iul Cosma aproximativ 30 
de minute, timp in care au marcat 
golul ega'izator și au ratat citeva 
ocaz’i mari prin Danieleț, C. Popescu 
ș: Alexandreseu, după care jocul s-a 
echilibrat. Meritul oaspeților este cu 
atit mai mare cu cit au jucat fără 
eifiva titulari, reținuți Ia Iași pentru 
ex: mene.

Echipa Progresul a decepționat. E 
drept că la un moment dat bucurește- 
nii au condus cu două puncte, deci 
puteau cîștiga această partidă, dar. 
sincer vorbind, un asemenea rezultat 
ar fi nedreptățit pe ieșeni. Echipa 
pare obosită, greul dupindu-l apăra
rea șj în special linia de mijioca»'.

Autorii golurilor: Smărăndpscii I 
(min. 1), Mafteuță (min. 33), Baboe

REZULTATE
DIN CAMPIONATUL DE TINERET

Progresul — C.S.M.S. 5—1
Petrolul — Crișina 2—3
Farul — .Minerul 2—1
Meciul Viitorul — Știința Cluj 

amînat.

(3—1) 
(I-2» 
(1-0) 
a fost

AȘA ARATA o VARIANTA CU fî 
REZULTATE EXACTE

I. Dinamo București — Gala-
tasaray (C.C.E.) 1 —ț X

II. C S.,M. Sibiu — Oinonia (Ci
pru) 2-2 X

Iii. Viitorul —. Știința Cluj
(Cat A) 0-0 X

IV. Rapid — Știința Timișoara
(Cat. A) azi

V. Petrolul — Crișana (Cat. A)
8-1 1

VI. Farul Mănerul (Cat. A)
5—1 1

VIL Metalul Tîrgoviște — Po
iana Cîmpina (Cat. li) 4—o 1

VIII. Rapid Focșani — C.S.O.
Galați (Cat. B) 2-5 2

IX. Recolta Cărei — Mureșul
(Cat. B) 2-1 1

X. C.F.R. IRTA Arad — Arieșul
(Cat. B) 0-0 X

XL C.S.M. Reșița — C.S.M. Me
diaș (Cat B) 3—1 1

XII. Chimia Făgăraș — Metalul
București (Cat. B) l—0 >

Variante depuse aproximativ 
197.000.

VIITORUL: Adamache — Pal, Pe- 
tescu, Răcelescu — Gergeli, Neșu — 
Matei, Dumitriu II, Dumitriu I, Po
pescu. (din min. 59 Nagy), Hajdu.

ȘTIINȚA: Ringheanu — Kromely, 
Cosii n, Cîmpeanu — Georgescu (P. 
Emil), Crișan — Ivansuc, P. Emil 
(Adam), Gane, Marcu, Suciu.

G. NICOLAESCU '

(min. 34) respectiv Voica (min. 28), 
Alexandrescu (min. 40) și Stoicescu 
(min 47).

Arbitrul Nicolau Stavru (Constan
ta), cu excepția unor mici greșeli, a 
condus corect formațiile:

PROGRESUL: Cosma-Nedelcu (Pa- 
nait), Caricaș, SOARE-IONIȚA, 
PASCANU — MAFTEUȚA, Protopo- 
pescu, Smărăndescu I, Voinea, Ba
boe.

C.S.M.S.: Ursache-Scarlat. Moțoc, 
DRAGOMIRESCU, V. Popescu, DA- 
NIELEȚ-Constantinescu. C. PO
PESCU, Voica (STOICESCU), A- 
lexandrescu, Milea.

AL. INOVAN

Numai 1-1
(Urmare din pag. 1)

Dar, oricît de întuneric a fost pe te
ren, s-a văzut destul de bine că echi
pa noastră campioană, Dinamo, nu 
ne-a oferit nici un moment jocul do
rit. In prima repriză, cel puțin, Di
namo n-a jucat ca o echipă care 
merge la cițtig. aruiKÎnd în luptă 
pentru aceasta toate forțele sale. Di- 
namoviștii n-au imprimat acțiunilor 
lor un ritm viu, care să-i dea aplom
bul necesar, și încă de la început. în 
luota eu jucătorii oaspeți, veniți, fi
rește, să se apere, să obțină un re
zultat eît mai strîns. O bună parte 
din reoriza I Dinamo a acționat mai 
degrabă ca o echipă care vrea să 
apere un rezultat, decît ca una care 
încearcă să cîștige și Încă la un 
sfor cit mai mare. Din cauza jocului 
lenț, lipsit de ardoare, practicat de 
dinamoviști, oaspeții s-au putut mișca 
în voie în primele 15—20 de minute, 
mareînd o superioritate tehnică și 
teritorială și fiind chiar pe punctul 
de a deschide scorul în min. 15. Dar, 
Metin — să-i strfngem mina 1 — a 
tras alături, de la 10 metri, singur 
cu Uțu in față...

Tîrziu, meciul a început sâ capete 
aspectul lui n-armal, în sensul că T)i- 
namo a trecut la atac. Din acest mo
ment, oaspeții nu mai fac nimic alt
ceva decît să-și marcheze strict ad
versarii, să arunce mingea înainte 
sau in aut, fără a părăsi nici o clină 
pozițiile de aDărare. Ei au și avanta
jul că dinamoviștii nu „culcă" ba
lonul. ci îl ridică mereu, ceea ce duce 
13 „lupte aeriene” pentru minge, sol
date în majoritatea cazurilor în fa
voarea oaspeților, mai robuști și cu 
un mai bun joc de cîmp. Totuși, în 
min. 25. la două cernere consecutive 
bine executate de Pîrcălab, încercăm 
primele emoții de gol. Dar, Turgay 
apără șutul lui V. Alexandru...

Cum era și de presupus, în repriza 
a 11-a Galatasaray și-a strîns și mai 
mult rîndurile în apărare. In min. 
46 Pîrcălab trage o lovitură de la 
16 metri, dar mingea trece bolid pe 
lingă poarta lui Turgay. Același 
drum îl va urma, citeva minute mai 
tîrziu, mingea șutată cu putere de 
Eftimie. pe care o și vedeam oprin- 
du-se în plasă. Presiunea dinamoviș- 
tilor se accentuează, dar acțiunile a-

Scor neobișnuit la Ploiești:

Petrolul—Crișarta Oradea 8-1 (3-1)
PLOIEȘTI 9 (prin telefon). — Cu 

tot timpul ploios, la meci au asistat 
circa 20.000 de spectatori care au 
aplaudat victoria la scor a echipei 
lor favorite.

Oaspeții au jucat deschis, curat, 
dar au dovedit tnulte lipsuri în pre
gătire, fapt pentru care au fost de
pășiți net în toate compartimentele. 
Imediat după lovitura de începere, 
Tabarcea ratează o mare ocazie de 
a înscrie. Presiunea exercitată de 
înaintarea gazdelor la poarta orăde- 
nilor se soldează în min. 10 cu golul 
înscris de Dridea I. Tot el, peste 6 
minute, ridică scorul la 2—0 și, după 
ce în minutul 21 Vlad II irosește un 
bun prilej de a marca. Dridea I 
înscrie cel de al treilea gol al par
tidei. Două minute mai tirziu cen
trul atacant orădean Harsani dri
blează pe Fronea și modifică scorul 
în favoarea echipei sale.

O dată cu începerea celei de a 
doua reprize începe și ploaia. Gaz

FARUL A ÎNVINS LA SCOR: 5-1 (1-0) CU MINERUL
CONSTANȚA 9 (prin telefon). Des

fășurat pe un teren alunecos, din cauza 
ploii care a căzut înainte și în timpul 
jocului, meciul dintre Farul și Minerul, 
spectaculos și de bun nivel, s-a încheiat 
cu victoria meritată la scor a localnici
lor: 5—1 (1—0). Rezultatul partidei 
este desri^ur grăitor, dar pentru a des
prinde o imagine cît mai exactă sînt ne
cesare două precizări. Întîi, aceea că. 
fără să exagerăm, luînd în considerare 
ocaziile avute, constănțenii ar fi putut 
să apară ca învingători la un scor du
blu față de eel înregistrat, pentru c<1 
în această partidă au $utat în bară 
de nu mai puțin de 6 ori. A doua preci
zare privește momentul de cînd scorul 
meciului a căpătat proporții — min. 55 
Numai astfel se înțelege ceea ce a fost 
pe teren, adică faptul că deși gazdele 
au atacat insistent la începtit și au pre
sat dar steril, obligîndu-i pe oaspeți 
la o apărare supranumerică în 6—7 
oameni, temeri în legătură cu rezultatul 
au existat în tribune destul timp. Aban
doned însă jocul static, șablonard și 
fără orizont din prima repriză, înaintașii 

CO-O) cu Galatasaray!
cestora nu au suficientă claritate și 
de aceea eșuează în blocajele din fața 
porții lui Turgay, unde aproape la 
fiecare fază se adună 12—14 jucători, 
majoritatea bineînțeles de la Gala
tasaray.

Și iată, în min. 53, o fază de necre
zut fa o greșală a lui Ivan. Metin, 
aflat singur la înaintare, primind o 
minge, o duce pînă în careul dina- 
movist. driblîndu-i pe rînd pe Nun- 
weiler III și pe Popa și creîndu-și 
în felul acesta poziție de șut: gol 1 
Acest episod neașteptat îi face pe 
jucătorii dinamoviști să acționeze și 
mai crispat. Ei atacă din răsputeri, 
mai ales pe aripa dreaptă, unde Pîr
călab dă mult de furcă apărării 
turce, dar acțiunile poartă o ampren
tă de luptă, fără să aibă însă și 
claritatea necesară. In asemenea con- 
dițiuni, recurgînd tot mai des și la 
faulturi, la intrări „dure", jucătorii 
turci pot menține rezultatul. Cîteva 
faze create de jucătorii dinamoviști 
ne dau totuși qarecari speranțe. In 
min. S3, Țîrcovnicu n-are însă cura
jul să facă un pas în plus și tră- 
gînd de pe loc ratează o mare ocazie. 
Patru minute mai tîrziu, după o ac
țiune a lui Pîrcălab, un apărător 
turc — cine l-a putut identifica în 
învălmășeala creată ? — salvează de 
pe linia porții. La un nou atac al 
fotbaliștilor bucureșteni, care aduc a-

5 minute dupd meci
G H81STOV (arbitrul meciului): 

acordat lovitura de la 11 metri, pentru 
că portarul Turgay l-a faultat tn careu 
pa Numveiller III. Jucătorii oaspeți (tu 
depășit limitele sportivității, profestînd 
în mod nejustificat atunci cînd am 
dictat penaltiul. Dinamo a jucat timid, 
retras și abia la sfîrșiiul partidei a 
avut o revenire. Mi-au plăcut Num*eilter  
III, Frățilă, Pîrcălab și Ivan. De la 
Galatasaray arn reținut jocul hti Turgay 
și al lui Metinu

NUMFEILLER III (căpitanul echi
pei Dinamo): „Meciul a fost în general 
de o factură tehnică modestă. Am greșit 
în prima repriză, cînd am adoptat o tac
tică defensivă. Echipa noastră s-a pre

dele atacă și în minutul 62 înscrie 
Tabarcea. Patru minute mai tîrziu 
A. Munteanu reia fulgerător o pasă 
primită de la Dridea I. In min. 77 
înscrie din nou Tabarcea, în min 80 
A. Munetanu iar în min. 86 Asan 
care îl înlocuise pe Dridea 1.

A arbitrat foarte bine V. Pădurea- 
nu — București.

PETROLUL: Sfetcu (lonescu min. 
82) — Pahonțu, Fronea, Florea — 
D. Munteanu, Ivan — Badea, Ta
barcea. Dridea I (Asan min. 86), 
A. Munteanu, Dridea II (s-a remar
cat întreaga echipă).

CRIȘANA : Szilagi — Szakacs II, 
SZEKELY. Iacob — Bodo, Vlad 1 — 
Szucs (Toth min. 67). VLAD II, 
HARSANI, Szakacs I. Koszegi.

A. VLĂSCEANU și
GH. ALEXANDRLo^- 

co’esnondenți

I aiuiui au practicat în cea de a doua 
un fotbal foarte bun. Ei au acționat 
în viteză, au ieșit la minge, au atacat 
variat și pe un cîmp larg și an șutat 
mult la poartă N-ar fi oare posibil 
să joace întotdeauna așa ?

Cît despre oaspeți, punînd accentul pe 
apărare si jucînd individual în rarele 
acțiuni de atac, ei nu au putut mani
festa pretenții

Cele șase goluri au fost marcate de: 
Biikosi (min. 58 și 88). Stâncii (min. 
40 din 11 m. și min. 68). Ciosescti 
(min 75) și respectiv Miha’v (min 50).

Arbitrul Marin Niță (București) a 
condus bine formațiile :

FARUL: Ghibănescu — Firică. Brîn- 
zei. FLORESCU — STANCU, PLEȘA 
(cel mai bun din 22) — Moroîanu,
BCKOSI (rep. II), Cioscscu, DINU- 
LESCIJ (rep. II). OLOGU.

MINERUL: Mihalache — Mihăilâ, 
Dan II, Tlegheduș — Szoke, MIIIALY 
— Cotroază (Nicolau), Comșa, Staudt, 
ION C. ION, Drăgoi.

GELU RUSCANU
eoresp.

cum în ofensivă și liniile dinapoi, 
Turgay îl îmbrîncește pe Nunweiler 
III în careu și arbitrul acordă lovi
tură de la 11 metri. Jucătorii de ia 
Galatasaray care nu mai mizau pe 
nimic altceva decît pe golul provin- 
dențial al lui Metin, reacționează la 
această decizie a arbitrului printr-o 
serie de ieșiri nesportive, care fac o 
impresie penibilă. Pîrcălab execută 
apoi penalti-ul și dinamoviștii înscriu 
astfel măcar goiul egalizator în acest 
meci pe care ar fi trebuit să-l cîștige, 
tinînd seama de dominarea netă teri
torială din repriza a Il-a și de oca
ziile avute. O victorie, chiar la limită, 
ne-ar fi dat — firește — mai multe 
șanse în meciul de duminica viitoare 
de la Istanbul Dinamo, jucînd la va
loarea lui reală, are capacitatea — 
și mai ales datoria 1 — de a renara 
într-un meci jucat în condiții mai 
puțin avantajoase, ceea ce a stricat 
la București.

Arbitrul G. Hristov (R. P. Bulga
ria) ajutat la tușă de compatriot» 
săi A. Dinev și A. Sterev. a condus 
atent următoarele formații :

DINAMO : Uțu —Popa, Nunweiler 
111, IVAN—ALEXANDRU. Ștefan— 
FTRCALAB (in repriza a Il-a). Țîr- 
covnicu, Frătilă. F.ftimie. V. Anțrhel.

GALATASARAY: TURGAY—Can- 
demir, ERGUN, K. Ahmet—Suat, 
KADRI—Tarik, Mustafa. METIN. Ta
lat. Ugur 

zentat sub valoarea normală. Sperăm câ 
la Istanbul, în meciul revanșă, să jucăm 
mai bine decît astăzi** 1

COSKUN 0Z4H1 (antrenorul echipei 
Galatasaray): „In jocurile oficiale, cînl 
lupta se dă pentru puncte sau c(dkf’>'ure, 
este greu să-ți stâptrieșli nervii. Credem 
însă că arbitrul meciului, în loc să cal
meze atmosfera generală, a creat ten
siune țyrin repetatele decizii eronate Nu 
avem nimic de reproșai echipei Diiutmo 
sau spectatorilor Dimpotrivă. s*ntem  
foarte mulțumiți de partenerii noștri de 
joc și de obiectivi Mea publicul ui Am 
fost excelent primiți de echipa Dinunw 
și aduc pe această cale mulțumirile de
legației noastre**.



în preajma campionatelor europene de atletism
BELGRAD 9 (prin telefon de 

misul nostru special). — Capitala 
Iugoslavia așteaptă cu nerăbdare

ia tri- 
R.P.F.

______ ___ marele 
start al atleților europeni. De la noul 
aeroport internațional și pînă la dealu
rile împădurite de la Kosutnjak, traver
sând întreg orașul, privirile sînt atrase 
de mari pancarte cu săritorul în măi' 
ținte de pe emblema celei de-a VII ediții 
■ Campionatelor europene de atletism 
De asemenea, mii de steaguri multicolo
re și ale celor 28 de națiuni participante 
fîlfîie în adierea vuitului, iar in vitri
nele tuturor magazinelor sînt așezate 
mari fotografii ale celor mai valoroși 
atleți participanți la întrecere. Bineînțe
les, nu lipsește nici fotografia record
manei noastre mondiale 1 olanda Bataș, 
a cărei evo’utje este așteptată CU mu.tă 
nerăbdare. La Kosutnjak, unde locuiesc 
băieții (felele au în apropiere un can
tonament special în orașul pionierilor), 
au venit primele delegatîî-

Dele?3fia noastră este așteptată să 
sosească în cursul zilei de luni. Ea va 
locui intr-un bloc de construcție noul 
•lături de sportivi din U.RS.S., R P 
Buls^ria, Rel^'a, Austria, Olanda și 
Finlanda. Deși în satul atleților au fost 
amenajate trei stadioane și mai mu’te 
locuri pentru antrenamentele arun'ăto- 
rîlor. toți sportivii din L.RSS., Olanda. 
Malta, Italia. Frun fa. Turcia și Irlanda. 
sosiți pînă acum, s-au antrenat laolaltă 
pe același teren. Locul de pre-5: "t a 
fost luat pur si sîmp’u cu ass’.t de o 
tatreară annitl de fotoreporteri ș* * ria- 
riști. Cel ma: des so - 'tat este 1 
Brume.’, favorit ewt 1’ săriturii ta bl - 
ține, la antmuwnia! căruia m fost 
folosiți_  foarte mu! ți de peli- 

Pentru campionatele mondiJ 
de haltere ce vor avea loc intre ] 
și 22 septembrie la Budapesta, echa 
U.R S.S. va fi alcătuită din următd 
sportivi: furi Vlasov, Leonid Jaa 
tinski, Vladimir Stogov, Evgheni ' 
naiev, Evgheni Kapura. Vladimir N 
plunov, Alexandr Kurfnov, Vasili St 
panov, Mihail Homcenko și Pic 
Sibiriakov.

Dukla Praga. Campioana URSI 
T.S.K.A. Moscova, a învins cu 14-1 
(8—0; 2—0; 4—I) selecționata ori 
șului Kuibîșev.

• In sferturile de finală ale tia 
neului internațional de tenis de | 
Forest Hills (S.U.A.), Darlene Ha J 
(S.U.A.) a dispus cu 6—2; 6—1 d 
Vera Sukova (R.S. Cehoslovacă] 
Alaria Ester Bueno (Brazilia) a ci] 
tigat cu 6—1; 6—3 meciul cu Donr] 
Floyd (S.U.A.) iar Smith fAustrJ 
lia) a eliminat-o cu 6—3; 6—3 pe sud 
africana Sandra Reynolds Price, q 
semifinalele probei masculine se vq 
întîlni: Laver (Australia) — Osura 
(Mexic) și Emerson (Australia) J 
Mac Kinley (S.U.A.).

® Intr-un meci contînd pent' 
competiția de fotbal „Cupa orașelq 
tirguri” F.C. Valencia a dispus « 
scorul de 6—2 (3—2) de F.C. Baf 
celona. J
• Al doilea meci dintre reprezenta 

tivele feminine de baschet ale R. ? 
Bulgaria și R. P. Romine s-a desu 
șura’, la Botevgrad. Victoria a reve 
nit gazdelor cu scorul de M—« 
(46—22).

e dsai'n’cS 
1 o scrie A*

d’m:- 
atkli

Les-s. r 
re.lcar--»«. 
ăoa. fraa- 
altM Ca 
>1 rtrv» 
.t_ 2—3

noi preoporm rrwptsr Peste citeva secunde Gh. Popovici obține victoria la tu}. 
Foto: St. Petrică

IA \ATATIt
înotătoare? olandeză RiaVanVel- 

sen a stabilit un nou record euro
peni in proba de 100 m sr-le cu 
rezultatul de 1:10.1. Vechiul -ecx: 
era de 1:10.2 șî apart.nea acri*  ; 
sportive.

Cu prilejul unui concurs ie -1*4-  
ție desfășurat la Split. înotătorul :j- 
goslav Nenad Kuridja a stab _:t 
nou record european in proba de 100 
m fluture cu timpul ce 1:00.5. ve
chiul record era de IrOl.O ș; aparți
nea maghiarului J. Gulrich (Ager- 
pres).

ASTAZI SI NUNE, FINALELE LA TENIS
O ploaie buclucașă — cu nume

roase întreruperi — a făcut ca ieri 
Bă nu se poată desfășura nici una 
din finalele campionatului republi
can de tenis. Așa că iubitorii bucu
reșteni ai acestui sport au trebuit să 
se mulțumească cu vizionarea parti
delor premergătoare celor decisive.

Cele patru semifinale la simplu 
bărbați și simplu femei nu au co
respuns așteptărilor. Două (Tiriac — 
Rakosi și Julieta Namian — Ecateri
na Horșa), din cauza disproporției 
de for.țe dintre competitori, iar ce
lelalte două (Bosch — Mărmureanu 
și Eleonora Roșianu — Hermina 
Brenner) au dat loc Ia întreceri a- 
noste, fără vreo preocupare din par
tea sportivilor pentru practicarea 
unui tenis modern, pentru inițierea 
unor acțiuni ofensive bine gîndite. 
Sperăm ca în finale 
prezinte la nivelul 
unor fruntași.

Intîlnirea Bosch — 
fost așteptată cu mult 
șurarea ei, ca și victoria categorică 
a lui Bosch a surprins fără îndoială. 
De unde se credea că Mărmureanu 
va lupta din răsputeri pentru califi
carea în finală, și în acest scop va 
folosi lovituri de atac, el a întreprins 
doar sporadic acțiuni ofensive, și in 
plus a greșit și tactic. In loc să tri
mită mingile pe mijlocul cîmpului 
advers, să vină cu hotărire la fileu, 
Mărmureanu a răspuns pe partea 
stingă a lui Bosch (unde acesta este 

jucătorii să se 
posibilităților

Mărmureanu a 
interes. Destă-

că „europenele" anului 1962 s-ar părea 
că nu vor rupe tradiția ultimelor trei 
ediții udate serios de ploaie...

La ora cînd telefonez, pe șoseaua din 
spre oraș se văd farurile autobuzelor

Hotărîri adoptate de Comitetul tehnic al I. A. A. T.
înaintea începerii celei de-a 7-a ediții 
campionatelor europene, comitetul teh-a .... . .

nic al Federației internaționale de at
letism (I.A.A.T.) s-a întrunit la Belgrad 
pentru a lua o serie de măsuri referi
toare la desfășurarea diferitelor compe
tiții și a face o serie de precizări în 
legătură cu regulamentul unor probe. 
Astfel, comitetul tehnic a hotărît că 
folosirea prăjinii din fibre supraelastice 
nu contravine regulamentului probei de 
săritură cu prăjina.

în ceea ce privește utilizarea diferite- 
!or sulițe, comitetul a stabilit că înain
tea Jocurilor Olimpice de la Tokio țara 
care va intenționa să întrebuințeze alt 
gen de 
obligată 
miletului 
tip de suliță. S-a

sulițe decît cel obișnuit este 
să trimită spre omologare co

de organizare al J .0. noul 
hotărît ca in viitor

R. P. Romînă
(Urmere din pag. 1)

citeva secunde sînt din nou în pi
cioare și luptătorul romîn execută 
din mers un ireproșabil „tur de cap“. 
Reprezentantul nostru conduce cu 
4—0! In ultimele minute sportivul ja
ponez obține și el puncte tehnice 
-->r victoria, la puncte, este a lui 
Gh- Conducem cu 1-0,

Inair.:e de începerea intilnirii. stu- 
Norîo

promis o comportare 
a ținut de cuvint și 

in științe economice, 
ne-a

1 S^US
-’e» 1

pe tărim inter-

în stilul lui ca- 
și lovituri foarte

foarte sigur), a stat prea mult pe 
linia de fund a terenului, iar cînd 
a atacat, a fost pripit, ratind copi
lărește. In schimb. Bosch a arătat o 
deosebită regularitate și a ciștigat 
numeroase puncte pasindu-și cu pre
cizie adversarul. Bosch a cucerit o 
victorie meritată (6-3, 6—3, 6-4) dar 
maniera lui de joc — prea defensivă 
— nu este la nivelul cerințelor unui 
jucător cu veleități 
național.

Ion Tiriac a jucat 
racteristic — servicii 
puternice — cu care a dominat net 
și a ieșit învingător fără emoții, fără 
să piardă vreun ghem: 6—0, 6-0, 6-0. 
Cu excepția unor gheme cedate în 
prelungiri, Rakosi, cu toate încer
cările făcute, n-a reușit să constituie 
vreun obstacol în fața colegului său 
de club.

La fete, Julieta Namian a depă
șit-o fără dificultate pe Ecaterina 
Horșa: 6—3, 6—1 intr-o partidă in 
care învingătoarea a manifestat mai 
multă stâpinire. de sine și precizie 
în lovituri.

Evoluția scorului din meciul Eleo
nora 
(2-6, 
numai 
toare. 
șianu 
în plasă sau în... garduri și a ciști
gat Hermina Brenner. In setul ur
mător rolurile s-au schimbat, victo
ria revenind Eleonorei Roșianu. 

Roșianu — Hermina Brenner 
6—2, 6—1) a fost determinată 
de greșelile comise de jucă- 
In primul set, Eleonora Ro- 
a trimis majoritatea mingilor

cu inițialele P.A. înseamnă că alte de
legații de atleți vin să se adauge celor 
sosite pirul acum.

ROMEO VILARA

toate recordurile mondiale la aruncări și 
sărituri să fie măsurate în sistemul 
metric și nu în sistemul de măsură an- 
glo-saxon 
asemenea, 
la Tokio 
electric.

(picioare sau inches). De 
se recomandă ca ia J.O. de 

timpurile să fie cronometrate

ZSIVOTSKI — NOU RECORD 
EUROPEAN LA CIOCAN !

In cadrul unui concurs de pregătire 
în vederea campionatelor europene de la 
Belgrad, atletul maghiar Zsivotski a 
obținut un nou record al continentului 
la aruncarea ciocanului: 69,58 m. Atle
tul maghiar a declarat că la Belgrad 
principalii săi adversari vor fi atleții 
sovietici Rudenkov și Bakarinov.

încep campionatele
republicane de iahtin

după cea de a patra partidă de- 
l‘/2 pentru noi.

Valeriu Bularca poseda un „atu" 
față de Nichio Icawa: forța. El pro
fită de această diferență și îl fixează 
de citeva ori la parter pe oaspete, 

up’.e-jrije*  încercate de V. Bularca 
r.u rettsesc insă deoarece Icawa îl 

se află în 
nostru

ruL 
vine 2’Z,

aer. 
este me-

87 kg), 
brațul 

t și a

dezecbil; brează cind t 
V set oria luptătorului t 
ritati.

Gh. Popovid (cat. I 
Iertă formă a fixat 
hri Tatsumi Hayama 
chiar in minutul întii un 
rrocedeu, care i-a adus victoria la 
tuș. Este pentru not

Adversarul lui Nicolae Martineseu,

!n ex te
sting al 
executat 
splendid

Cind la începutul setului decisiv jo-' 
cui se întețise și ne așteptam la o 
luptă dirză, la o greșeală de arbitraj 
presupusă de Hermina Brenner, a- 
ceasta s-a supărat, n-a mai acționat 
cu convingere și a dat cu intenție 
toate mingile afară. Gestul 
probabil, cu atît 
decizia arbitrului

este
mai mult cu 

a fost justă.

re
cit

C. COMARNISCHI

In finala probei de consolare la 
simplu femei, Livia Avram a invins-o 
pe Rodica Lazaride cu 6—1, 6—4.

Astăzi la ora 15,30 se va desfășura 
finala de dublu bărbați: Tiriac, Măr- 
mureanu-Cristea, C. Năstase, jar la 
ora 16 va începe finala de dublu 
femei: Julieta Namian, Eleonora Ro
șianu — Ecaterina Horșa, Mariana 
Ciogolea. Va mai avea loc semifinala 
de dublu mixt: M. Ciogolea, Bardan 
— E Roșianu, C. Năstase și finala 
probei de consolare: Vasilescu — 
Șaiti. Tot astăzi, dar dimineața, de 
la ora 9, se va disputa semifinala de 
dublu mixt: J. Namian, Cristea -
H. Brenner, Boaghe.

Miine, programul a fost astfel al
cătuit: ora 15,30: finala de simplu 
bărbați: Țiriac - Bosch și meciul 
pentru 
Rakosi. 
simplu 
leonora 
nala de dublu mixt. Toate meciurile 
se joacă pe terenurile Progresul.

locurile 3—4: Mărmureanu 
Apoi, la ora 16: finala 

femei: Julieta Namian — 
Roșianu și în continuare,

de 
E- 
fi-

Concursul international de căîâric de Ia Budapc

Rezultate excelente in primele prob
BUDAPESTA, 9 (prin telefon). Sîm- 

bătă au început, în capitala R.P. Un
gare, marile întreceri hipice din cadrul 
C.H.I.O., la care participă sportivi din 
numeroase țări. Chiar din prima zi, 
călăreții romîni au reușit să aibă o 
comportare excelentă. In proba de des
chidere (obstacole 1,30 m) Vasile Pinciu 

s-a clasat pe 
puncte cu 

0 p., timp 

au pârtiei*

— cu calul Bîrsan 
primul loc, la egalitate de 
sovieticul Metelko, obținînd 
39,9 sec. (după baraj).

Duminică, sportivii romîni
pat la una din cele mai dificile întreceri 
din programul concursului : proba de 
forță. Proba a început la 1,60 m și a 
ajuns pînă la sărituri de 2,00 m. Și în 
această întrecere călăreții noștri s-au com
portat meritoriu, reușind să ocupe locul 
3 prin Pinciu cu Bîrsan și Langa cu 
Machedon (1,90 m) la egalitate de 
puncte, precum și locul 5 prin Langa cu 
Rubin.

Masamori Saito era la fel de bine 
legat și proporționat ca și luptătorul 
romîn.- El nu a căutat să se des
prindă cind luptătorul romîn a exe
cutat un „salt". Probabil mizase pe 
un contraatac. Luptătorul japonez a 
întirziat cu o fracțiune de secundă 
și a fost astfel fixat în „pod“. După 
un minut și jumătate N. Martineseu 
obține victoria la tuș.

N. Pavel părea să aibă o misiune 
extrem de dificilă în fața lui Yasu- 
misa Inaba. Concurentul romîn era 
mai înalt cu un cap și jumătate decît 
oaspetele. El a trebuit să se aplece 
foarte mult ca să pareze garda joasă 
a adversarului. Singura rezolvare fa
vorabilă a fost ducerea la parter a 
luptătorului japonez. N. Pavel a 
făcut acest lucru și printr-un „rebur“ 
obține victoria la tuș.

Astfel confruntarea dintre luptăto
rii romîni și japonezi ia sfîrșit cu 
scorul de 6*/ 2—1*/ 2. Este o victorie de 
prestigiu, care va trebui să mobili
zez? și mai mult pe reprezentanții 
noștri.

PE SCURT
• Cel de-al 3-lea raliu automobi

listic „pentru pace și prietenie" des
fășurat de-a lungul a 5 000 km pe șo
selele din R.P. Ungară, R.S. Ceho
slovacă. U.R.S.S., R.P. Polonă și R.D. 
Germană a fost ciștigat de sportivii 
sovietici Lonkin și Teniser, pe un 
automobil „Moskvici". Automobiliștii 
din R.S. Cehoslovacă au ocupat pri
mul loc pe echipe, urmați de cei din 
U.R.S S. și R.D. Germană.

• După prima zi a intilnirii inter
naționale de atletism dintre echipele 
de juniori ale R.D. Germane și R.P. 
Polone de la Frankfurt pe Oder sco
rul este de 61—34 puncte în favoa
rea gazdelor. Iată cele mai bune re
zultate înregistrate: 100 m Falgowski 
(R.D.G.) 10,8; lungime Beer (R.D.G.)j 
7,35; 110 m garduri Voigt (R.D.G.) 
14,8; greutate Hoffman (R.D.G.) 
16,15 m; 1 500 in Donarski (R.P.R.) 
- 4:11,2.

e La Moscova, pe patinoarul arti
ficial din Palatul Sporturilor, 
ceput duminică primul turneu 
național de hochei pe gheață 
zonului. Intr-un meci foarte 
tat, echipa S.K. Leningrad a 
cu 2—1 (1—0; 1—0; 0—1} formația

a in- 
inter- 

al se- 
dispu- 
invins

Concursul de la Budapesta con 
luni cu probe de dresaj și obsta 
la care s-au înscris și sportivii n<

PATRU BOXERI ROMÎNI 
ÎN FINALELE DINAMOVIADEI

DE LA LOOZ
Boxerii clubului Dinamo Bucu 

numără printre protagoniștiise
neului international de laLodz. 1 
tru finalele competiției s-au călii 
4 boxeri bucureșteni: C. Gheori 
(pană), Tănase Pintilie (semiușoal 
I. Monea (mijlocie) și V. MariJ 
(grea). Ultimul îl va întîlni în fin 
pe polonezul Kubacki în timp ce 
nea va lupta cu campionul bul 
Paparizov.

Sîmbătă la prînz s-a înapoiat I 
Capitală, venind din R FL^P:. ?~1| 
chipa de box C.S.O. CraM^i Pol 
ronul gării, arbitrul M.
care a însoțit echipa craicA-elnă 1 
comunicat ultimele două rezul] 
realizate de pugiliștii de la C.3 
Astfel, marți 4 sept, boxerii craioj 
au întîlnit în orașul Wesola seled 
nata Sileziei de Nord, pe care au 
trecut-o cu scorul de 14—6. Victoi 
boxerilor romîni au fost obținute 
C. Dumitru, M. Goanță, F. Patra
I. Marin, Gh. Buzatu, P. Deca 
V. Netea. Joi 6 sept, boxerii nd 
au întîlnit reprezentativa Sileziei 
Sud pe care au învins-o cu 14-] 
prin victoriile realizate de V. Vini 
M. Marinescu, M. Goanță, V. lone^ 
O. Mărăcineanu, Gh. Buzatu și 
Netea.

MANGALIA 9 (prin telefon). B 
mele întreceri din cadrul campio 
teîor republicane de iahting _e<u 
1962 se vor desfășura marț: ?e MM 
Neagră. în fața stațiunii- In pros 
mul concursului - se pr
la clasele finn, F.D., si
Vor lua parte 60 de amb< ..ațiuni 
prezentînd secțiile de sporturi nț 
tice ale cluburilor sportive 
și Știința din Capitală și ale 
țiilor sportive Dinamo. Portul 
rina Constanța. La Mangalia 
vreme ploioasă și bate un 
puternic

MctJ 
asod
Și N 
estet 

v|

R. PAU


