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Turneele internaționale de volei des
fășurate în Capitală — fază ultimă, 
de verificare, a pregătirii loturilor 
noastre reprezentative pentru campio-

Echipa masculină R. P. Romînă î
și formația feminină a Japoniei au terminat neînvinse

turneele internaționale de volei din Capitală
beanu, Drăgan), a condus tot timpul, 
s-a impus prin forța, oportunitatea și 
deseori prin varietatea atacului. De 
asemenea, prin calitatea ridicată a blo-
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RP.R. (tineret) - Etiopia 5-4 (4-3)
în primul sfert de oră al întîlnirii 

R.P.R. (tineret)—Etiopia, tinerii noștri 
fotbaliști și-au arătat toate calitățile. 
Acțiuni în continuă mișcare, desfă
șurate larg pe extreme, fără înflo
rituri inutile, spectaculoase și in 
același timp extrem de eficace, iată 
maniera de joc prin care selecțio- 

noastră de tineret a înscris în 
"flSÎT puțin de zece minute 3 goluri 

în poarta fotbaliștilor etiopieni (au
tori : Volnea — min. 6, Halagian — 
min. 8, Mureșan — min. 9).

După acest preludiu însă, majori
tatea membrilor „orchestrei^ noastre 
ne-au servit un „concert” în care 
execuțiile bune au fost umbrite prea 
des de note distonante. Aici ne re
ferim la tendința jucătorilor noștri 
de a fi „soliști între soliști”. Care 
mai de care s-au întrecut in driblin
guri inutile, intr-un joc individualist, 
a cărui urmare a fost că... în min. 
35 tabela de marcaj indica 3—3, prin 
golurile înscrise de Luciano — min. 
12 (cu concursul lui Petescu), Men- 
guistu — min. 30, Luciano — min. 35, 
după o combinație de o rară fru-

musețe pe aripa dreaptă. încă o 
a echipei noastre și, prin 

Hajdu (min. 37), conducem
„zvîcnire” 
golul lui 
cu 4—3.

Repriza 
toric. La 
înjghebează citeva acțiuni spectacu
loase, pentru ca spre sfîrșitul repri
zei să dea semne de oboseală. To
tuși, ea atacă și mai înscrie în min. 
87 prin Dumitriu II. Oaspeții dau 
însă imediat replica și în min. 89 
scorul devine 5—4 prin golul înscris 
de talentatul Luciano din lovitură 
liberă de la 18 m (pe lingă zid).

secundă are mai puțin is- 
început echipa de tineret

Ne-au plăcut Popescu, Halagian, 
Hajdu (în repriza a doua) respectiv 
Awao, Menguistu și Luciano.

Arbitrul Carol Schop (R.P.U.) a 
condus bine formațiile:

SELECȚIONATA DE TINERET 
A R.P.R. : Suciu (Adamache) — Pal, 
Petesrti, Răcelescu - Popescu, Paș- 
canu (Neșu) — Mureșan, Dumitriu II, 
Voinea, Halagian. Hajdu.

ETIOPIA : Ghila — Couflou, Awao, 
Asmelasc — Berehe, Fesfaye — Net- 
sere, Menguistu, Luciano, Italo, 
Guetatchew.

AL. INOVAN

Deși învinsa la Brașov

Știința Cluj continuă să conducă 
în categoria A la fotbal

In etapa de ieri a categoriei A, liderul clasamentului, Știința Cluj, a 
suferit prima infringere ; la Brașov, in fața Steagului roșu. Cum și U.T.A. a 
fost întrecută de Dinamo Bacău, in categoria A n-a mai rămas nici o echipă 
neînvinsă. De subliniat comportarea echipei Farul care a învins in depla-

asare pe Crișana Oradea și ocupă locul II in clasament. Etapa 
rabilă gazdelor, care au ciștigat patru partide.

fost favo-

Echipa R. P. Romine in ofensivă. Virf d.° atac în disputa cîștigată cu blo
cajul jucătorilor bulgari Asenov și Simov — Plocon.

Foto : T. Chioreanu

natele mondiale care încep peste trei 
săptămînî în Uniunea Sovietică — au 
luat sfîrșit sîmbătă seara. Cîștigătoare 
au fost echipele care au întrunit majo-

REZULTATELE DE SIMBATA
R. P. Romînă II—R.S.S. Azerbaid

jan;) (m) 3—0 (7, 12, 7); R. P. Romînă 
1—R.P. Bulgaria (m) 3—0 (10, 5, 9); 
R.P. Bulgaria—R.S.S. Azerbaidjană 
(O 3—1 (15—13, 15—13, 11—15, 15—6);
Japonia—R.P. Romînă (f) 3—0 (9, S, 
1).

CLASAMENTE FINALE 
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Mare surpriză in campionatul feminin de handbal:
S. S. E. Ploiești—Rapid București 7-6 (4-4)!

MASCULIN, SERIA I dat cu 3—0,

cajelor și eficacitatea sporită a ser
viciilor față de partidele susținute joi 
și vineri. în mai mică măsură ne-a 
mulțumit plasamentul la preluarea ata
cului advers, la dublaje și în genere 
mișcarea în teren, capitole la care de
ficiențele observate nu au la bază, 
după părerea noastră, o pregătire ne
satisfăcătoare din acest punct de ve
dere, ci numai discontinuitatea atenției, 
concentrării și combativității. Socotim 
că echipa poate mai mult decît a dat 
în meciul de alaltăieri

O bună impresie au lăsat — în con
tinuare — și componenții 'echipei se
cunde a R.P. Romine. Ei au ilustrat

iTEAUA-ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
28^13 / (15—8). Echipa militară a 
■'•^•'un joc bun. obținînd o vic
torie categorică. Handbaliștii de la 
Steaua au excelat printr-o serie de 
acțiuni rapide la care și-au adus 
o contribuție însemnată în special 
pivoții și extremele. O mențiune deo
sebită pentru tînărul Stegaru, a că
rui evoluție a fost plină de promi
siuni. Meciul a fost mai echilibrat 
doar în primele 15 minute, cînd stu
denții au avut și conducerea: 3-1 
(min. 4) și 6—5 (min. 16). De aici 
înainte, jucătorii militari s-au im
pus categoric, obținînd adesea aplauze 
pentru acțiunile lor spectaculoase și 
eficace. Echipa învingătoare a avut 
cei mai buni oameni u a
OJelea, 6, Stegaru 4 
Bun arbitrajul lui 
(Buc.).

RAPID-DINAMO
16—19 (8—9). Feroviarii au ținut
„în șah” timp de 40 de minute echipa 
campioană. Jucătorii Rapidului s-au 
apărat destul de bine și în atac au 
■pregătit acțiunile cu multă răbdare. 
Jucătorii de la Dinamo au greșit 
angrenîndu-se în ritmul lent impus 
de feroviari și bazîndu-se, în fina
lizarea acțiunilor, doar pe~ șuturile 
puternice ale lui Mozer, Ivănescu și 
JHnat (a.v.).

DINAMO BACĂU-RAFINARIA TE- 
LEAJEN 12—12 (6—7). Localnicii au 
ratat exasperant de mult, fapt ce a 
dat posibilitate echipei petroliste, 
care și-a 
dîrzenie, 
nesperat. (Gh. Dalban, II. 
coresp.).

C.S.'M.S. IAȘI-TRACTORUL 
ȘOV 31—24 (18—14).

dusă la un moment 
echipa oaspe a reușit să egaleze 
situația în min. 26: 3—3. In con
tinuare, bucureștencele, mai insis
tente în fazele de finalizare, au reu
șit să se impună. Arbitrul Gh. Nen- 
ciu a condus cu scăpări. El a acor
dat bucureștencelor, cu totul greșit, 
o lovitură de la 7 metri (arbitrul 
de poartă semnalizase semicerc) și 
a privat în schimb formația sighi- 
șoreană de o astfel de aruncare, 
la scorul de 4—3 pentru Progresul.

(Continuare tn pag. a 4-a)

Iată rezultatele tehnice : 
Steaua—Rapid 
Petrolul—Minerul 
Dinamo Bacău—U.T.A. 
Steagul roșu—știința Cluj 
CSMS Iași—Știința Tim. 
Crișana—Farul

CLASAMENT

1. Știința Cluj
Z.------
X
4.
s.
t.
7. 
». 
s.

io. 
ti. 
iz.
IX
H.
IX

ETAPA VIITOARE: 
Steaua, . 
sul—Crișana Oradea.
Iași. Viitorul—Steagul roșu, Farul—Pe
trolul Ploiești, UTA—Dinamo București. 
(Știința Cluj stă).
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CONSTANTIN FAUR 
MIRCEA TUDORAN

(Continuare in pag. a 4-a).

în: lacob 8, 
și Telman 4. 
P. Cîrligeanu

BUCUREȘTI

apărat șansele cu 
să plece cu unun

SERIA A II-A

ȘTIINȚA TIMIȘOARA-C. 
CRAIOVA 34-15 (14-4) ; 
REȘIȚA-ȘTI1NȚA TG. MUREȘ 28— 
20 (15—8).

DINAMO BRAȘOV-TEHNOMETAL 
TIMIȘOARA 20—17 (12—10). Meci 
echilibrat încheiat cu o victorie me
ritată a dinamoviștilor, care s-au 
apărat mai organizat și au contra
atacat adesea cu succes. (P. Dumi- 
trescu-coresp.).

FEMININ, SERIA II

Un început promițător
totalitatea sufra- 

pronosticurile ini- 
masculină a R.P. 
feminină a Japo-

ritatea, dacă nu 
giilor exprimate 
tiale; prima echipă 
Romine și formația 
niei.

In ultimul ei joc.
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Știința Timișoara— 
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In ultimul ei joc, fruntașa turneului 
masculin a dispus fără drept, de apel 
de reprezentativa R.P. Bulgaria, dove
dind posibilități superioare, celor oglin
dite de scorul seturilor. Și asupra a- 
cestui punct se cuvine să insistăm. 
Echipa noastră, jucînd de la început 
pînă la sfîrșit cu aceiași șase oameni, 
care alcătuiesc formația de bază (Ni- 
colau, Plocon, Fierarii, Miculescu, Cor-

cu antrenament mecanic)

Campionatul republican de rugbi

PROGRESUL-STEAUA
Felicitări organizatorilor pentru 

„cuplajul” de pe stadionul Progre
sul și, mai ales, celor patru formații 
— Dinamo, Știința București Pro
gresul și Steaua — care ne-au oferit 
două partide de calitate, spectacu
loase. de frumoasă luptă sportivă.

culos Ce păcat însă că
echipe au făcut atîtea greșeli 
finalizarea șarjelor pe trei sferturi 1 
Uneori au abundat pasele înalte, fără 
precizie, baloanele date la... adver
sar și mingile „scăpate” în ultimul 
moment.

ambele 
în

multă 
punct 

Iancu-

BRA

C.S.M.

PROGRESUL BUCUREȘTI-FAIAN.

Faza din jocul Grivița Roșie — Olimpia 
deschidere”, studenții bucu- 

reșteni au avut de înfruntat handi
capul unui 0—3, după ...primul minut 
de joc lovitură de pedeapsă trans
formată de Nagy. în continuare, 
Știința s-a apărat organizat și a 
răsnuns

După pauză, Dinamo — așa cum 
ne-a obișnuit în ultima vreme — în
cearcă. și va reuși, un joc mult mai 
organizat și eficace. De altfel, în 
min. 42 Popa înscrie o încercare la 
colț, ridicînd scorul la 6—0. Reduce
—MMMM■

3-3 (0-3)
deapsă) dar Șerbu înscrie din nou 
pentru dinamoviști (min. 54-încer- 
care la centru, după ce primise o 
minge „lucrată” de Pilă). Dinamo 
pune stăpînire pe joc și — cu toate 
eforturile studenților — înscrie prin 
Țuțuianu o încercare, dar Rahtopol 
ratează transformarea de la cen
tru : 12—3. Climovschi (min. 64-
lovitură de picior căzută) și Graur 
(min. 66-încercare) stabilesc scorul 
final (15—6) al, acestei partide. Am 
remarcat îndeosebi pe V. Rusu, Rah
topol și Pilă de la Dinamo, Leonte 
și Doru Pavel, de la Știința.

Bun arbitrajul lui Șt. Constanti- 
nescu.

„Vedeta” cuplajului, jocul Steaua- 
Progresul a confirmat așteptările ofe
rind spectatorilor o partidă cu multe 
faze frumoase de rugbi, viu disputată 
de la primul pînă la ultimul minut. 
Steaua a dominat mai mult, dar n-a 
reușit decît un scor egal în fața Pro
gresului, decis să lupte pentru fiecare 
minge. In prima repriză. Steaua ia 
conducerea prin Radu Nanu (min. 
14-încercare la colț) după ce balo
nul lovindu-se de umărul lui Alexan- 
drescu, fusese purtat de Kramer și 
Ciobănel. Egalarea este adusă de 
Călărașu în min. 54 care reușește o 
încercare mult aplaudată. Scor : 3—3 
— cu care se încheie partida. Cre
dem că ambelor formații li se cuvin 
aprecieri elogioase pentru străduința 
de a realiza o partidă bună. Men
țiuni speciale pentru Nanu Radu, 
Al. lonescu și Ciobănel (Steaua),

D. G.

In programul competiției dotată 
cu trofeul „Cupa Voința” au figurat 
și mult așteptatele curse cu antre
nament mecanic. Firește că punctul 
de atracție al reuniunii l-a consti
tuit acest gen de întreceri 
rate pentru prima oară 
noastră.

Simbâtă după-amiază 
seriile. Cea mai bună 
a zilei a fost realizată 
Norhadian—N. Grigore 
a parcurs cei 30 km cu o viteză de 
59,700 km. în finala acestei spectacu
loase probe desfășurată a doua zi 
s-au calificat șase echipaje : E. Nor
hadian— N. Grigore, I. Ioniță—M. Ma- 
xim, V. Dobrescu—S. Ariton, I. Po
mană—I. Stan, I. Gociman—V. Volo
șin și M. Mâțăoanu—P. Simion. Con- 
curenții trebuiau să alerge 30 de 
minute. S-a dat startul. In fruntea 
cursei se instalează E. Norhadian- 
N. Grigore dar ultimul se „sufocă” 
din cauza vitezei exagerate și con
ducerea 
Maxim 
Ariton 
Ultimul 
mai bine și după o luptă pasionantă 
își depășește adversarii dar I. Go
ciman scăpîndu-și partenerul din 
plasă cedează din nou șefia lui I. Io
niță—M. Maxim. Refăcut, echipajul 
E. Norhadian—N. Grigore remontează 
in aplauzele spectatorilor și după 20 
de minute de la plecare preia con
ducerea cursei. Dar, o burniță care 
s-a pornit ca din senin a făcut ca 
întrecerea să fie întreruptă cu trei 
minute înainte de sfîrșit. CLASA
MENT : 1. E. Norhadian—N. Grigore 
au parcurs în 26:49,00 65 ture (26 
km) cu o viteză de 58,172 la oră ; 
2. I. Ioniță-M. Maxim (Voința) la 
100 m; 3. I. Gociman—V. Voloșin
(Steaua) la 500 m ; 4. M. Mâțăoanu— 
P. Simion (Olimpia—Steaua) la 2.000 
m ; 5. V. Dobrescu—S. Ariton (Voin
ța) la 2.700 m ; 6. I. Pomană—I. Stan 
(Voința) la 3.900 m.

Cîștigătorii celorlalte probe : urmi- ' 
rire echipe seniori : Dinamo I : se- 
mifond seniori 51 ture : V. Iorda- 
che (Dinamo) ; cursa italiană juniori: 
Steaua; viteză juniori: V. Burlacu 
(Steaua) ; turneu viteză juniori (des
fășurat duminică dimineața) : V. 
Burlacu.

desfășu- 
în țara

avut locau
medie orară 
de cuplul E. 

(Steaua) care

e preluată de I. Ionlță-M. 
urmați de V. Dobrescu—S. 
și I. Gociman—V. Voloșin. 
cuplu merge din ce în ce



In campionatul pe echipe, la „clasice“

Steagul roșu Brașov—C. S. O. Timișoara 10-6
Sala Dinamo din. Capitală a găz

duit sâmbătă întrecerile echipelor de 
lupte clasice C.S.M. Cluj, A.S.M. 
Lugoj, Progresul și Dinamo Bucu
rești. Disputele palpitante prin des
fășurare, nu s-au ridicat însă la un 
nivel tehnic satisfăcător. Formația 
dinamoviștilor, cu șase membri din 
lotul republican, a reușit să obțină 
victorii categorice.

Lugojenii au avut o comportare 
meritorie. ~ 
șească cu 
București, 
Vlădescu, 
s-au prezentat cu 
echipă, luptători lipsiți de experiența 
unor competiții importante. Dacă nu 
iie-au arătat o pregătire 
fizică corespunzătoare, în 
putut nota dirzenia cu 
disputat șansele. Ei vor 
acorde mult mai multă atenție pre
gătirii, mai ales că ee află în coada 
clasamentului, pentru a putea evita 
retrogradarea.

Cu prilejul acestei etape 
marcat frumoasa comportare 
rului Anton Fischer (A.S.M. 
care a obținut două victorii, 
puncte și alta la tuș. Este demn de 
menționat, că ei a reușit și un re
zultat de egalitate în fața lui Ior-

Ej au reușit să depă- 
12—2 formația Progresul 

din care lipsea însă V. 
N. Eiefterie ș.a. Clujenii 

mulți tineri in

tehnică și 
schimb am 
care și-au 
trebui să

am re- 
a tână-
Lugoj) 
una la

Metalul Tirgoviște, C.S.M. Sibiu și Jiul Petrila

Dispute dirze, 
caracteristicile 
jaze reușite din punct de vedere tehnic, 
A.S.M. Lugoj și C.S.M. Cluj.

pregătire fizică satisfăcătoare dar nivel tehnic slab — iată 
etapei de la București. In fotografie, una din puținele 

prilejuite de intUnirea dintre 
Foto - S. Petrică

dache Enache (Dinamo). Bine pregă
tit 6-a dovedit și Silvestru Covaci

Dinamo București Constanța 27-11

conduc în clasamentele categoriei B
SERIA I

Metalul Tirgoviște—C.F.R. Pașcani
4—0' (2—0) 

■Poiana Cîmpina—Foresta Fălticeni
3—2 (1—0) 

Rapid Focșani—I.M.U. Medgidia
2-1 (1-1) 

Ceahlăul P. Neamț—Carpati Sinaia
2-2 (0—1) 

Flacăra Moreni—Prahova Ploiești 
0—0 

C.S.O. Galați—Flamura roșie Tecuci
1—1 (0—0) 

C.S.O. Brăila—Știința Galați
2—5 (2—2)

CLASAMENTUL

CLASAMENTUL
1. C.S.M. Sibiu 4310 12:4
2. Metalul Buc. 4 3 0 1 6:3
3. Dinamui Pitești 4 2 11 7:4
4. Tractorul Brașov 4 2 0 2 9:7
5. Unirea Rm. Vilcea 4 2 0 2 7:6
6. Dinamo Obor 4 2 0 2 7:8
7. Știința Buc. 4 2 0 2 7:8
8. C.S.M. Reșița 4202 6:7
9. Chimia Făgăraș 4 2 0 2 5:7

10. C.S.O. Craiova 4 112 6:6
11. C.S.M. Mediaș 4 112 6:9
12. C.F.R. Roșiori 4 112 4.-9
13. Progresul Alexandria 3102 3:4
14. Drubeta T. Severin 3012 2X
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Etapa viitoare : Știința Buc.—C.S.M. 
Mediaș; C.S.M. Reșița—Chimia Făgă
raș; C.F.R. Roșiori—C.S.A1. Sibiu; 
Unirea R. Vilcea—Metalul Buc.; Dina
mo Obor—Progresul Alexandria; Trac
torul Brașov—C.S.O. Craiova; Drube- 
ta Tr. “ ’ "Severin—Dinamo Pitești.

SERIA A III-A

C.S.O.

Crișul

Timișoara—Mureșul Tg. Mureș
- - (0-0)

Arad 
0—0

2—0
Oradea-C.F.R. I.R.T.A.

cu

că 
la

Judecind după formațiile anunțate, 
gaia de box dintre Dinamo București— 
Farul Constanța, contînd pentru cam
pionatul R.P.R. pe echipe, se anunța 
deosebit de interesantă. Nu credem 
că s-a gîndit cineva ca echipa cam
pioană — Dinamo București — să fie 
învinsă, dar cunoscind valoarea unor 
boxeri eonstănțeni, ne așteptam la 
meciuri ceva mai echilibrate. Dar... 
n-a fost așa. Dacă gazdele au aliniat 
— cum era și de așteptat — o for- 

' mație mai omogenă, oaspeții cons- 
tănțeni au prezentat o echipă 
serioase lacune, cu absențe.

.Am aflat de la crainicul galei 
boxerul de la Farul, de
cat. muscă, a fast oprit de medic, 
iar de la antrenorul N. Buză — 
Constanța că Vasile Neagu s-a suit 
în tren, dar pe drum s-a... răzgindit 
fi s-a întors acasă!

. Am ifi nedrepți insă dacă nu am 
sublinia comportarea meritorie a 
unor pugiliști eonstănțeni, ca Ahmet 
Nuri (care a boxat la cocoș), Osman 
Kenan (la pană), și care a făcut 
o primă repriză foarte frumoasă cu 
experimentatul dinamovist C. Gheor
ghiu. Ion Pițu, care l-a înlocuit pe 
V. Neagu, a dovedit reale posibili
tăți.

Scorul cu care au învins gazdele 
(27—11) ne scutește de comentarii. 
(Trebuie subliniată, totuși, evoluția lui 
C. Gheorghiu, care a avut un adver
sar dificil, boxul curat, cu lovituri 
variate, prestat de Bîrsu Stan, victo-

I. Monea (în 
i Gh. Neagu.

cu Varșovia, 
pe

ria prin abandon a lui 
ascensiune) asupra lui

Cu gîndul la meciul 
așteptam să-l vedem pe Mihalic. 
L-am văzut intr-un meci amical cu 
Ioniță (Pasteur) deoarece adversarul 
său, C. Laecu, mi s-a prezentat. Și, 
ca orice meci amical...

Ne exprimăm din nou dorința ca 
federația de box să se ocupe mai 
intens de activitatea din secțiile clu
burilor, îndeosebi cind este vorba de 
orașe cu tradiție în te și cu po
sibilități. Altfel, vom fi nevoiți 6ă 
asistăm în continuare la gale de 
slabă factură tehnică, organizate cu 
cheltuieli de bani și. de timp. Și asta 
nu folosește nici boxului, nici publi
cului spectator, atit de entuziast fi 
competent. . :

Rezultate tehnioe : cat. muscă : ne
disputat (eonstănț-aanul oprit de me
dic) ; cat. cocoș: D. Anghel (D) meci 
nul cu Ahmet Nuri (F.); cat. pană: 
C. Gheorghiu (D.) b.p. 
<F.); cat. s. ușoară : S.
b. p. G. Anton (F.) ; cat. ușoară : Fa
rul nu prezintă boxer : cat. s. mijlo
cie : N. Stoenescu (F.) b. p. G. Citirea 

Stă- 
car.

r. I. 
T. 

după

O. Kenan 
Bîzsu (D.)

<D.) t cat. mijlode-mieă : C. 
Eescu (D.) b.p. I. Pițu. (F.) ; 
mijlocie : I. Monea (D) b. ab.
Gh. Neagu (F.") Sot.> ». grea: 
Felea (D.) ; b. ^rin abandon
primele chici secunde ț!) pe I. O1- 
teanu (F); cat^‘.grea:V. Mariuțan 
(D.) b. p. I.' Rahătt (EJ.

f
M. COSTEA

x-.f

Dobre Pavel din învins sigur, învingător
Parcă e... „un făcut4* ca în.tîlnir.:Jc 

dintre echipele cu mai puține pretenții 
să se desfășoiare la un 
superior față de cele în 
boxeri cu prestigiu. Așa 
și de da*ta aceasta, oînd

, grădina Ion Vidu s-a.u 
țjile Voința

nivel calitativ 
care evoluează 
s-a întîmplat 

pe ringul din 
aliniat foraia- 

Brăila. Meciuri

C. S. O. Galați — 
C.S.M.S. Iași 22:13

GALAȚI 22 (prin, telefon). Sinsbătă 
■eeara a avut loc în grădina de vară. 
.„Mihail Eminescu" intilnirea dintre 
echipele C.S.O. Galați și C.S.M.S.

' Iași. Localnicii au câștigat eu soarul 
de 22:13. REZULTATE TEHNICE:

' V. Ma noi ache (CSO) egal cu E. 
Iliescu (CSMS), N. Baiaban (CSO) 
b.p. V. Mahu (CSMS). P. Pavel (CSO) 
b.a. 3 Gh. Moraru (CSMS), N. Pppa 
(CSO) b.ab. 2 Gh. Vieru (CSMS). 
Gh. Burdujan (CSMS) b.desc. 2 S. 
Bogoi (CSO), M. Taohe (CSO) egal 
eu V. Sășeanu (CSMS), V. Bogoi 
(CSO) b.p. Gr. Venepceanu (CSMS), 
St. Cojan (CSO) b.ab. 1 N. Ionescu 
(CSMS), O. Cioloca (CSO) b.ab. 1 
T. Dumitroaie (CSMS). La categoria 
semigrea, ambele formații tiu au 
(prezentat eoncurenți. (A. Schenkman 
-s- coresp.).

eeliilibcate. judphantc am puica spune, 
reeudtale incerte pînă aproape de gon
gul final, iată caracteristica partidelor 
de diunimcă dimineața. Au învins oas
peții la mare luptă, eu scorul de 21 —18. 
dar tot asa de terne puteau învinge și 
bucureștcnii dacă Ștefan Mustață ar fi 
evitat nSpraznipul , oroșciu Cn bărbie 
trimis de. Dobre D^yel, atunci ciad ni
meni nu se mat aștȘp'ta, (mai erau eiteva 
«ecuntic pinî ia sfirșitul partidei). Și 
pentriț că a ven it,, vorba despre acest 
meci, trebuie spuș. că boxerul de la 
Voința a fjeut o. paflâdă neașteptat de 
bună,. poate cea tn^î bună din cariera 
sa aportivă. t5răi1<-*uul au s-a așteptat, 
desigur, ia o asemenea râțrostă dar a 
bătut în retragere mult timp, astfel că 
daeă înfilnicea avea un asemenea dez- 
nodăniuu, baoureșteanul putea cîștiga la 
puncte.

REZULTATE TEHNICE: I. T«ua 
(V) egal ca N. Deicu (CSO). N. Aliuță 
(V) pierde la puncte în £ața lui C. 
Ștefăneacu (OSO), V. Antonio (fCSO) 
b.p. C. Glilțâ (V), I. Milltaru (V) b.p.
C. Bolior (CSOJ, P. Bala (CSO) b.p.
D. lonesou (V j, C. Glienasiut (V) b. 
dese. Gr. Eruulie (C5O), D. Paved 
(CSO) b.k.-a. 3 Șt. Mustață (V), I. Șu- 
nică (CSO) bab. 3 I, Bogdan (V), C. 
Petrenehic (V) egal cu M. Constantin 
(CSO), I. Petrov (V) b.ab. 2. P. Zeca 
(CSO).

G

(A.S.M. Lugoj), care i-a dat o repli
că frumoasă lui Mihai Sultz, reușind 
să înscrie în palmaresul său un 
prețios meci nul.

Au fost înregistrate următoarele 
rezultate tehnice: DINAMO BUC. — 
Progresul Buc. 16—0, cu C.S.M. Cluj 
16-0; cu A.S.M. Lugoj 14-2; A.S.M. 
LUGOJ — Progresul Buc. 12—2 ; cu 
C.S.M. Cluj 14-0; PROGRESUL 
BUC. — C.S.M. Cluj 8—6. Arbitrajul 
satisfăcător, cu mici greșeli care n-au 
influențat rezultatul.

Etapa viitoare: Prahova
Metalul Tirgoviște, C.S.O.
Știința Galați, Flamura roșie Tecuci— 
C.S.O. Brăila, Ceahlăul P. Neamț — 
Flacăra Moreni, l.M.U. Medgidia—Po
iana Cîmpina, Foresta Fălticeni—Car- 
pați Sinaia, C.F.R. Pașcâhi—Rapid 
Focșani.

SERIA A II-A

O. B.

BAIA MARE 23 (prin telefon). — 
Nivelul tehnic al întrecerilor a fo&t 
slab. Multe perechi au fost elimi
nate pentru 
s-au prezentat 
nesatisfăcător..
»t

pasivitate. Localnicii 
din. nou la un nivel 
Rezultate tehnice la 

,clasice“: STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
- Metalul Buc. 12—4; cu C.S.O. Ti 
mișoara 10—6 (1!); cu C.S.O. Baia 
Mare 13-1 ; C.S.O. TIMIȘOARA - 
C.S.O. Bai-a Mare 8—4; cu Metalul
8- 6 ; METALUL - C,S.O. Baia Mare
9- 5.

Antrenorul Uie Gheorghe . (Meta
lul Buc.) a avut o atitudine nejustă 
față de juriu, constituind un exem
plu prost pentru sportivi.

V. SĂSĂRANU —. coresp. regional

GALAȚI 23 (prin telefon). — Spec
tatorii prezenți la întrecerile grupei 
din localitate au aplaudat frumoasa 
comportare a majorității luptătorilor. 
In mod deosebit s-.au remarcat, cam
pionul olimpic D. Pîrvulescu, C. Ba
dea, P. Stroe (Steaua), N. Sava, 
Gabor (Galați). . M. 
Popescu (iEteșățaț, 
(Arad), la „clasice" 
Gh. Tăpălpagă, • I.

I. 
Bslocan și S.

A. Wunderlich 
iar la „libere" 

Vasile (Steaua).
V. Hrehoreț, M. Lucian (Galați), I. 
Peter și M. Szekeli (Arad).

Au fost înregistrate următoarele 
rezultate tehnice: STEAUA Buc. —

Galați 20 12 (10-6. 10-6), cu 
Aradi 22-6 (10-4, 12-2),
Reșița

GALAȚI - C.S.O. Arad 20-12 
10—6). cu C.S.O. Reșița 18—14 
12-4) ; C.S.O. ARAD —C.S.O. 
15-15 (7-7, 8-8).

C.S.O.
C.S.O.
C.S.O.
C.S.O. 
(10-6.
(6-10.
Reșița

cu
24—<5 (10-4. 14-2) ;

I

Ploiești— 
Galați—

Dinamo Pitești—C.S.M. Reșița
3—0 (3—0)

Știința București—Dinamo Obor
1-2 (1-1)

Bra-
1—0 (0—0)

Craiova—C.F.R. Roșiori
3—0

Făgăraș—Unirea Rm.
2—1

Medias—C.S.M. Sibiu
2—5

București—Drubeța iTr,

Progresul Alexandria—Tractorul 
șov

C.S.O.

Chimia

C.S.M.

(2-0)
Vilcea
(2-0)

Metalul
(1-3)

Severin
2—0 (2—0)

Recolta Ciarei—Jiul Petrila 1—1
C.S.M. Cluj—Arieșul Turda 
Vagonul Arad—C.S.O. Baia—Mare

2—0 (0—0)
Ind. Sirmei Cîmpia Turzii—Unirea Dej

5—2 (4—2) 
AS Ctigir—AS.MD Satu-Mare

3—1 (2—1)
CLASAMENTUL

1. Jiul Petrila 4220 12:3
2. Crișul Oradea 4 2 2 0 5:3
3. Arieșul Turda 4 13 0 4:2
4. Ind. Sirmei Cimj>. T. 4211 9*
5. Vagonul Arad 4 2 11
6. C.S.O. Baia-Mare 4 2 0 2 5:5
7. Recolta Cărei 4 12 1 5:5
«. C.S.O. Timișoara 4 2 0 2 617
9. ASMD Satu-Mare « 2 0 2 4^

10. AS Cugir 4 2 0 2 4:8
11. Unirea Dej 4 112 6:9
12. Mureșul Tg. Mureș 4 0 2 2 4:7
13. C.S.M. CMij 4022 2^
14. C.F.R. IRTA Arad 4 0 2 2 1:4

6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
2
2
2

Oradea—Jiul"Etapa viitoare: Crișul
Petrila, Recolta Garei—A.S. Cugir, 
Unirea Dej—Mureșul Tg. Atureș, C.F.R. 
IRTA Arad—Ind. Sirmei Cîmp. Turzii, 
C.S.M. Cluj—C.S.O. Timișoara, ASMD 
Satu-Mare—C.S.O. Baia-Mare, Arie- 
șul Turda—Vagonul Arad.

Progresul -Steaua 3-3 (0-3)
• Olimpia a pierdut în fațS^jri- 

viței Roșii : 6—15 (3—6). Daeă e- 
chipa ar fi avut însă un fundaș de 
nădejde (sigur în prinderea balonu
lui și cu o viteză corespunzătoare) 
rezultatul ar fi fost mai strîrts. Sco
rul a fost deschis printr-o încercare 
în min. 17 de Teodorescu (Grivița), 
în urma unui balon scăpat de Decle- 
sis. Scorul de 6—3 cu care s-a în
cheiat prima parte a jocului credem 
însă că îi nemulțumește pe rug- 
biștii de la Grivița. Tn cealaltă parte 
a jacului, Grivița mai înscrie de trei 
ori prin M. Rusu (încercare), Mol- 
doveanu (lovitură de pedeapsă) și o 
ultimă încercare printr-o acțiune co
lectivă a grămezii, iar Olimpia re
duce scorul prin Groitoru (lovitură 
de pedeapsă).

(Urmare din pag, 1),

Giugiuc, Ghiuzelea și lacob (Progre
sul) . Destul de
D. Dumitrescu.

confuz arbitrajul lui

D. G.

spectatori prezenți 
în tribunele stadio

nului Unirea au asistat la un »meci 
interesant — Unirea-Știința Petro- 
șeni — cu numeroase faze palpitante. 
La început, inițiativa au avut-o oas
peții, care au și deschis scorul în pri
mele minute prin Moiseanu-^o încer
care, pe care Antimoianu • a transfor
mat-o. Apoi, bucureștenif Și-au impus 
superioritatea, cîștigînd. pe merit: 
13—5 (8—5). De subliniat însă că la 
scorul de 8—5, arbitrul-- C. Cocor 
a privat echipa din Petro^eni de o 
lovitură de pedeapsă, In ttn ofsaid 
făcut pe linia de 22 m a bucureș- 
tenilor

• Numeroșii 
ieri dimineață

ALTE REZULTATE:

(N. B.)

N. TOKACEK-coresp.A. SCHENKMAN — coresp.

Semifinalele campionatului republican
Ou o rundă înainte de sfirșit. lupta 

pentru calificare continua foarte e- 
chiiibrată în semifinalede din Capi
tală. Doar Nacu. (11% p.) și Traia- 
neșcu (10 P) se puteau considera si
gur calificați în grupa Hor. ~ 
nă — după un finiș slab 
caenințat să fie ajuns din 
mizind cu Troianescu în 
rundă, el a realizat 8 puncte. Cite 
7*/j p. au Marcovici (învingător asupra 
iui Gavrilă) și Iteicher, ultimul cu o 
întreruptă foarte importantă 
meanu, în fața căruia are o 
maj puțin dar și șanse de

In cealaltă grupă, înaintea 
runde, plutonul fruntaș în clasament 
ee prezenta astfel: Drimer, Voicules- 
cu și Vaisman 11, Pavlov și Joița 
ÎO1/^ Botez 10. Aseară, în primele

Boadoghi- 
— era a- 
urmă. Re- 
penultinoa

la Sei- 
caiitate 
remiză, 
ultimei

de joc, Drlmer și yoiculescu au

Știința Timișoara—Metalul Bucu
rești 5—0 (0—0).

C.S.M.S. Iași — Știința Cluj 6—6 
(3-3).

CIT E SCORUL 1

cules câte o jumătate de punct (la 
Pitpinic și respectiv, -SchSnfald), iar 
Pavlov a ciștigat la Nițu. Toți totali
zează deci ll’/i puncte. Pentru «te- 
aemnarea odor patru calificați decid 
partidele Roevan—Vaisman 
Joița.

S-a încheiat setai finala 
Mute? S-au calificat M. 
Gh. Mititelu F/j p. (din
Suteu 9. Ultimul este egal cu 
Alexandrescu, dar are punctaj So- 
nebam mai bun. Urmează în clasa
ment : Standu 8!/2, Pal 7*/2, Z. Nagy 
7, Bondoc și lancso 6, 
ceanu 4',/j, Copîndeanu 
Acs 21/, ,P.

La Oradea se califică 
p. (din 13), O. Pușcașu 
tas S'/î Jh

si Botez—

de la Tg. 
Radulescu. 
13) și M. 

G.

Badiu și Săl-
Miiller 3’/a,4,

I.
10

Szabo 10'/2, 
și C. rar

Duminică, stadionul Progresul a 
găzduit un important cuplaj rug- 
bistic care a satisfăcut din plin pe 
numeroșii spectatori prezențj in tri- 
htHie. Trebuie să spunem că, in ge
neral, organizatorii și-au adus con
tribuția ia reușita acestui spectacol 
sportiv. Un lucru — și nu de amă
nunt — se pare câ este uitat de mai 
rauHă vreasc : ia stadion nu există 
e tabelă de marcaj. Mulți spectatori 
nu știu ce echipe joacă și, mai ales, 
nu au cum să cunoască evoluția sco
rului (Și la rugbi «nt inregistrate 
adesea scoruri foarte mari) dacit 
dacă vin cu... creion și hirtie ca să 
noteze punctele realizate de fiecare 
echțpă. Cam așa s-a intimplat și du
minică cind mulți spectatori întrebau 
adesea : „Cit mai este de jucat* ți. 
bineînțeles, „Cit e scorul Poate 
că au auzit și organizatorii și vor 
căuta în viitor să rezolve și această 
justificată doleanță a spectatorilor 
dciugbk-



steaua și Rapid, la egalitate: 3-3
In min. 88, un șut puternic al lui 
Kraus produce învălmășeală In fața 
porții și Ionescu, cu capul, egalează 
din nou: 3—3 !

Acesta a fost, pe scurt, filmul unui 
meci în care jucătorii au depus multă

multă personalitate, care a «tras 
după el" tot atacul. Mențiuni și pen
tru Moiroc, Neacșu, Langa, Dinu. 
Arb. C. Geană a comis multe greșeli 
supărătoare în aprecierea ofsaiduri
lor și faulturilor.

telefon de la tri-

e-

I De trei ori a luat Steaua conduce
rea, dar de fiecare dată Rapid a reu- 
Ișit egalarea și astfel pasionantul 
[derbi bucnreștean s-a încheiat cu un 
Irezultat de 3—3, deși în final victo
ria suridea larg militarilor, după ce 
însă, în prima repriză, părea că e 
de partea rapidiștilor. Dacă ne refe
rim numai la scor, meciul a mulțu
mit pe cei peste 40.000 de spectatori 
(cărora le-a oferit o dispută atracti
vă, mai ales în repriza a doua, cînd 
ritmul de joc a fost mai viu, cu go
luri multe), ca și pe cele două echi
pe, care și-au împărțit astfel punc
tele. Mai puțin mulțumitor a fost 
însă nivelul general al jocului —
xecuțiile tehnice, precizia paselor, va
rietatea combinațiilor fiind capitole la 
care ambele echipe au avut lipsuri, 

întrecerea a început în nota de 
dominare a echipei Steaua, căreia 
i-a aparținut primul sfert de oră. In 
acest interval, Constantin a deschis 
scorul (min. 5, cu un șut din apro
piere) dar egalarea n-a întîrziat, ea 
fiind obținută de Năsturescu (min. 
10). Rapid iști i încep să joace mai 
bi^f^-^r-e mijlocul reprizei, cînd 11- 
«irâTor de atac depășește momentele 

1“ de pînă atunci. Ca ur- 
Kraus (care șutase puternic în 
în primele minute) are două 

ocazii de a marca, dar o dată 
23) șutul lui a fost blocat cu- 
de Eremia, iar a doua oară 
38), în poziție clară, atacan-

■ de „căutări1 
I mare, 
B'bară,
■ mari
■ (min.
H rajos 
■-(min.
■ tul rapidist a trimis mingea pe lîn-
■ gă portarul căzut și pe lingă... bară! 
H Steaua își revine in ultima parte a
■ reprizei, atacanții — care pînă atunci
■ jucau „fiecare pentru el“ — combină
■ mai mult și în min. 40, la un corner,
■ Neacșu respinge cu capul de pe linia 
I porții. In min. 45, Georgescu comite 
I henț în fază clară de gol și repriza 
I se încheie cu 1—1, deși — cum 
[scriam mai sus— rapidiștii ar fi me- 
I ritat poate să termine în avantaj.
I La numai 4 minute după reluare, 
I Steaua ia din nou conducerea, prin 
I Mateianu, care primește mingea, in 

urma unei greșeli de plasament a 
apărătorilor adverși, face o cursă 
scurtă și înscrie la colț. Balonul este 
pus la centru, Ionescu trece in dri
bling printre jucătorii militari, într-o 
cursă de mare spectacol, și ajuns în 

jwreu pisează lui Năsturescu, care 
e faultat. Lovitura de la 11 metri 

-este transformată sigur de Ionescu: 
din nou egalitate, 2—2! Din acest 
moment jocul devine mult mai inte
resant. Agnbele echipe forțează vic
toria. Sbfltuă joacă acum mai bine, 
in tsriipr^e Rapid, cu muiți tineri în 
echipă, „leagă" mai puțin jocul. în 
min. 76, Constantin creează o fază 
periculoasă, dar Lupescu lămurește 
lucrurile în ultimă instanță. Un mi
nut mai tîrziu, Tătaru execută un 
corner trimițînd în urmă la Crăciun, 

. care șutează pe joș, la poartă. Con
stantin intervine în traectorie și în
scrie,, în cădere: 3—2. Se părea că 
Steaua nu mai poate pierde. Iată 
însă că rapidiștii. nu se dau bătuți.

Constantin reia balonul șutat de 
veni. Așa a înscris

Crăci-un și Niculescu n-u mai poate inter- 
Steaua cel de-ai treilea gol.

Foto: V. Bageac

BRAȘOV, 23 (prin 
misul nostru). Beneficiind de o formă 
bună, echipa locală a dominat insistent 
(cu o mai mare autoritate în repriza 
secundă) obținînd victoria cu scorul de 
4—2 (2—1). A fost un meci de un 
bun nivel tehnic, desfășurat într-un 
ritm ridicat, mai ales în prima repriză 
cînd și oaspe|ii, eu forțe mai proaspete, 
au servit adversarilor o ripostă ceva 
mai energică.

Care a-u fost factorii hotărîtori în 
ob|inerea acestei victorii de către Steagul 
roșu ? INsigur că jocul mai bun de 
ansamblu, ăi special în compartimentul 
ofensiv, în care Selymesi — autor a 5 
goluri — a excelat. Ia jocul bun al 
liniei de atac, bine orientate, s au adău
gat și... slăbiciunile manifestate de apă
rarea clujeană. De altfel, primul gol 
a fost marcat dintr-o greșeală a lui 
Cromeli : La o lovitură de colț executată 
de Seâymesi, la seinlmălțime în colț, 
cu efect, fundașul clujean a luftat pe 
linia porții și llingheanu, surprins, a 
scos mingea din plasă. La jocul impe
tuos al formației gazdă, golul căzut 
de repede — erau primele minute 
partidei — adaugă calm, element 
de necesar în huna desfășurare a
țiunilor. Steagul roșu domină, domină... 
dar cea mai mare ocazie o va rata Marcu 
(min. 29) care după ce-și creiază o 
situație dară de gol, șutează puternic

at ît 
ale 
atîl 
ac-

străduință pentru a realiza un 
bun și. — repetăm — în repriza

joc 
a 

doua au reușit în bună măsură a- 
cest .lucru.- Din formația militară 
s-au remarcat Cojocaru, Crișan și 
— parțial — Constantin, care gre
șește însă „dăscălindu-și“ 
coechipierii. Hălmăgeanu a fost 
el bun, dar ce păcat că nu renunță 
la intrările dure! Rapid 
nou in Ionescu un jucător activ, cu

prea mult 
Ș‘

a avut din

Steaua: Eremia — Dumbravă
(min. 18, Crăciun), Cojocaru, Hălmă- 
geanu — Jenei, Crișan — Crăinicea- 
nu, Constantin, Torneș, Mateianu, 
Tătaru.

Rapid : Niculescu — Lupescu, Mo- 
troc, Neacșu — Gherghina . Langa 
— Năsturescu, Georgescu (min. 56, 
Codreanu), Ionescu, Dinu, Kraus.

în Ilaidu. Tribunele răsuflă ușurate, 
dar după numai 2 minute „îngheață i 
o minge centrată de sus, de pe stînga, 
depășește întreaga apărare a gazdelor 
Și ajunge la Toma, care îl pune în 
poziție de șut pe Adam ; o lovitură 
puternică, plasată,și e rîndul lui llaidu 
să scoată balonul din plasă. în min.; 
33 însă Selymesi înscrie din nou.

Repriza a doua se desfășoară într-o 
netă superioritate a „stegarilor". în min. 
52, Meszaroș — care ratase o mare 
ocazie în min. 43 — își răscumpără 
greșeala și balonul lovit de el, puternic, j 
cu capul, se duce glonț în plasă. Apoi,t 
pînă la golul 4 înscris de Selymesi* 
(min. 76) jocul continuă să fie la di®-i 
creția gazdelor. Cu un minut înainte de 
sfirșitul partidei oaspeții .reduc din l 
handicap prin Toma. Brigada condusă 
de arbitrul M. Popa (Buc.) s-a achitat 
bine de sarcina avută.

STEAGUL ROȘU: HAIDU — Băt-! 
bulescu, Jenei, Campo — Filimon (min.! 
85 Pescaru). SZIGETI — HAȘOTI,] 
Năftănăilă, Fusulan, MESZAROȘ, SELY-j 
MESI.

ȘTIINȚA: RINGHEANU — Cromeli,! 
Georgescu, Costin — Crișan, POPESCU ■ 
— Toma, Adam, GANE, Marou, H* 
Moldovan (min. 67 Szabo).

Meciul de tineret a fost aminat

G. NICOLAESCU

RADU URZ1CEANU

Gazdele au dominat, dar.
Crisana—Farul 0-1 (0-1)

ORADEA, 23 (prin telefon). In me
ciul de azi echipa locală a prestat 
un joc mai buți ca în partidele sus
ținute anterior dar, cft toate acestea, 
a fost nevoită să părăsească terenul 
învinsă.

După ce oaspeții deschid scorul în 
tnin. 12 în urma unei combinații Cio- 
sescu — Dinulescu — Bukosi (ulti
mul a marcat de la circa* 20 metri) 
orădenii preiau inițiativa. Ei domină 
teritorial, dar nu pbt destrăma apă
rarea supra aglomerată a oaspeților. 
In cîmp Crișana combină frumos, 
dar lipsa unor extreme în formă co
respunzătoare s-a făcut resimțită. 
Crișana înșerie totuși prin Szekely 
(min. 82) însă arbitrul I. Ritter (Ti
mișoara Jnu acordă pe motiv de of
said. De remarcat că fa acest gol 
arbitrul a hotărît repunerea mingii în 
joc de la centru, însă, la intervenția

Victorie meritată la Iași

C.S.M.S. —Știința Timișoara 3-1 (1-0)
IAȘI, 23 (prin telefon). Jocul celor 

două echipe n-a satisfăcut pe deplin 
pe cei peste 25.000 de spectatori și 

^.aceasta din cauză că ieșenii au ratat 
”multe ocazii, iar timișorenii n-au a- 

rătat toată gama cunoștințelor lor 
fotbalistice.

Prima repriză a fost de un nivel 
tehnic scăzut. Gazdele au tras nu

fj&onosport
Așa arată o variantă cu 12 rezul

tate exacte :
I. Steaua—Rapid (€at. A) 3—3— X

II. Progresul— Dinamo București (Cat. 
A) Anulat
III. Steagul roșu—Știința Cluj (Cat. A) 

4—2—1
IV. Dinamo Bacău—U.T.A, (Cat. A)

2—0—1
V. C.S.M.S. lași—știința Tim. (Cat. A) 

3—1—1
VI. Crișana—Farul (Cai. A) 0—1—2 

VII. Flacăra—Prahova (Cat. B) 0—•—X 
VIIL C.S.O. Brăila—Știința Galați (Cat.

B) 2—5—2
LX. C.S.M. Mediaș—C.S.M. Sibiu (Cat.
B) 2—5—2
X. Recolta—Jiul (Cat. B) 1—1—X

XX. C.S.M. Cluj—Arieșul (Cat. B) 
0—O— X 

XH. Vagonul—C.S.O. Baia Mare (Cat. B) 
2—0—1

Variante depuse, aproximativ 458.000.
• Deoarece meciul II, Progresul — 

Dinamo București este aminat, ei a fost 
anulat.

Conform regulamentului se acordă 
pronostic exact tuturor variantelor, la 
acest meci.

mai puțin de 12 șuturi pe spațiul 
porții, dar tirul lor nu s-a soldat de- 
cit cu un gol, în min. 43, înscris de 
Milea, Timișorenii au acționat timid 
și s-au apărat dirz, folosind mai tot 
timpul dublarea stoperului Turcan cu 
Lereter.

In repriza secunda atacurile și 
contraatacurile se succed cu repezi
ciune: Cvintetul ofensiv ieșean atacă 
in trombă. Ca urmare a acestor a- 
salturi' permanente la poarta lui Ur- 
ziceanu, StOieescu ridică scorul în 
min. 78. Dar. in același minut por
tarul Faur iese nejustificat din 
tă și... Mițaru înscrie <i„ 1_
tarul Faur iese nejustificat din poar
tă și... Mițaru înscrie de la 6 m. 
Scorul devine 2—1 pentru C.S.M.S.

Ieșenii pornesc din nou la atac și 
reușesc, după 10 minute, să stabi
lească scorul final, prin Voica care 
înscrie un gol excepțional de 
dintr-o pasă a lui Aii.

A condus bine ~ 
rești) următoarele formații :

C.S.M.S.: Faur — Scarlat, 
Dragomirescu — V. Popescu, Dani- 
leț — Pop, Stoicescu, Voica, C. Po
pescu, Milea (din. min. 70 Aii).

Știința Timișoara: Urziceanu — 
Botescu, Turcan, Timișan 
75 Șețti) — Lereter, 
Igna, Lazăr, Manolache, 
țaru.

V. Drug

PETRE
coresp.

frumos

(Bucu

Motoc,

(din. min. 
Tăioase — 
Popa. Mi-

CODREA
regional

La tineret C.S.M.S. Iași a învins 
Știința Timișoara cu 4—0 (0—0).

arbitrului de tușă, a revenit asupra 
deciziei.

Orădenii au continuat să preseze 
poarta apărată de Ghibănescu însă 
oaspeții s-au apărat organizat. Farul 
a construit contra,atacuri foarte pe
riculoase prin Moroianu Și Bukosi. 
în această partidă atacanții Crișanei 
au greșit căutînd prea mult să pă
trundă in careu (ceea ce nu le-a reu
șit deoarece Farul s-a apărat în 6—7 
jucători) în loc; să vșuteze de la dis
tanță Superioritatea, gazdelor e con
firmată și prin raportul de cornere 
care le e net favorabil : 8—2. Acea
sta însă confirmă și ineficacitatea 
atacanților orădeni. Din partea echi
pei locale cele mai multe ocazii le-au 
ratat Harsanyi, Tofh și Szekely. 
După meci A Boteșcu. antrenorul e- 
chipei Farul, a declarat că un rezul
tat de egalitate era mai echitabil.

Crișana: Szilâgyi — Szăkacs II, 
SZEKELY, Koszeghi (min. 46 Iacob)
— Bodo, Solomon (min. 46 Vlad II)
— Toth I, SZOCS. Harsany, VLAD 
I; Vlad II (min. 46 Koszeghi).

Farul : GHIBĂNESCU — Firică, 
Brinzei,- Florescu — Stancu, PLEȘ'A
— MOROIANU, BUKOSI. Ciosescu, 
Dinulescu, Manescu (min. 72 Bu- 
zea).

La tineret, Crișana — Farul 2—2 
(1-1). I. GHIȘA-coresp. regional

Petrolul și-a asigurat victoria 
în prima repriză: 4-0 (4-0) cu Minerul

£ 
apropierea porții, nestingherit, trage 
slab în brațele lui Ionescu. In mini; 
80 LI imită Cotroază. Fotbaliști^ j 
ploieșteni ratează și ei două ocazâji V 
de gol prin A. Munteanu în minE 
55 și Mureșan în min. 76. După 
pectul general al partidei, victoria! 
Petrolului este meritată, dar scorul1 ' 
este prea sever. Gh. Olteanu (Buc.) a 
arbitrat cu scăpări următoarele for- , 
mâții:

PETROLUL: Ionescu — Pahonțu, 
FRONEA, Florea — Ivan (min. 73 
Tabaroea), MARIN MARCEL — Ba
dea (min. 72 Mureșan), Tabarcea 
(Badea), Dridea I, A. MUNTEANU,’* ' 
DRIDEA II. ' 1

MINERUL: Sziklay > Mihăilltf 
Dan U, Stanciu — Szoke, Mihaly — 
Cotroază, COMȘA, STAUDT, Sima,' 
DRĂGOI.

I j

PLOIEȘTI, 23 (prin telefon). 18.000 
de spectatori au plecat, de pe sta
dionul din localitate, mulțumiți de 
rezultatul '■ înregistrat de echipa lor 
favorită, Petrolul : 4—0 (4—0) în întâl
nirea cu Minerul Lupeni, dar dez
amăgiți de slaba calitate a jocului 
desfășurat de ambele formații.

Partida a avut două aspecte dis
tincte : In prima repriză gazdele, ac- 
ționînd mai precis, reușesc să în
scrie cele patru goluri. în. cea de a 
doua repriză, ploieștenii ' nu mai 
insistă suficient și fotbaliștii din Lu
peni au inițiativa, creînd faze de gol 
pe care le ratează însă, nefiind 
deajuns pregătiți din. punct de ve
dere tehnic. .

Pe scurt, despre modul cum s-au 
marcat golurile și despre ocaziile 
ratate de Înaintările celor două for
mații :

Primul gol a fost înscris de Anton 
Munteanu in min. 8, într-o perioadă 
in care jocul era perfect echilibrat. 
Jocul continuă șub același aspect de 
egalitate pină în- min. 30 când Uci
dea I majorează scorul. Asistăm in 
continuare la o presiune a petroliș
tilor ia poarta lui Șșildajr timp in 
care aceștia mai înscriu de două ori 
prin Tabaroea (min. 44) și Dridea IT 
(min. 45).

După pauză, oaspeții sînt cei cane 
luptă mai multe 
scorul. Cea mai 
tează Staudt în

A. VLASCEANU 
și GH. ALEXANDRESCU

La tineret: Petrolul 
3-2 (0-0).

căutînd să reducă 
mare ocazie o ra- 
min. 64, cînd din

Superioritate mai mare decit arată scorul
Dinamo Bacău— U. T. A

BACĂU, 23 (prin telefon).
' Chiar 'din primul minut dinamovi știi 

Se instalează în jumătatea de teren a 
oaspeților pe care cti-l vor părăsi în 
prima repriză decit o- singură dată. In 
această parte a jocului «șșpeții au fost 
pur și simplu „sufocați", deoareee lo
calnicii, printr-un joc în viteză, eu pase 
rapide, cu halfii veni ți mult înainte, au 
asaltat continuu poarta textâliștilor. S-au 
creat mereu ocazii de gol, mereu s-a tras 
La poartă, dar fie ci portarul Contam a 
reținut., fie că mingile au trecut pe lingă 
bare, fapt este că din cele 20 de șuturi 
doar unul a fost gol : cel a lui Meder 
din ut in. 30.

Iu repriza a doua, ocaziile dipamoviș- 
tilor continuă, dar dc data aceasta create 
mai mult dc greșelile apărării arădene. 
Se ratează mult (Meder mm. 48, Gram 
min. 51, Ităduleșeu min. 53) și abia 
în min. 72, Popa — cu un șut plasat 
— reușește să ridice - scorul la 2—0. 
In sfîrșit, U.T.A. își revine din lînce- 
zeaia în care ș-a complăcut tot timpul,

2-0 (1-0)
Mețcas scapă singyr. dar este oprit 
de Ghiță care-i ipldtaijvaz.ă la pieioare.

In final, tot dinanțovi știi au iniția
tiva. dar din nou curg ratările. Astfel 
că meciul se încheie cu un scor care 
putea fi fără exagerare mai mare cu 
4—5 puncte. Textrliștii arădeni 
goluri serioase în apărare și 
fără coeziune care a tras doar 
pe poartă’ în

A arbitrat 
rești.

DINAMO 
min. 88) — 
diăoscu, Vătafii 
taanu min. 65), Grim, Ciripei, Nemeș.

U.T.A. : Cowian — Sziies, * Capaș, 
Neneiu — Băcuț, M<țva<, (Vați min. 
60) — Selymeși (Șasu min. 60), Sasu 
(Mețcas), Țirlea, Floral. Tom»

GH. DALBAN și ILIE IANCU 
eoresp.

La tineret, Dinamo Bacău — U.T.A. 
1-1 (1-1).

tot- meciul, 
bine F. Pădureanu

au avut 
un atac 
4 șuturi

Bu»u-

( Bur-urBACĂU : Chită
Giosanu, Gros, Cineu — Ră 

Popa, Meder (Ol

>■> (1 

Ji

republican pe echipe mixte
1

import
va desfășura 

Este 
repu- 
avea 
Pax>.;

O altă competiție internă 
tanță la tenis își 
săptămîna aceasta ultimul act. 
vorba de finala campionatuluă 
bLican pe echipe mixne care va 
loc în Capitală pe terenurile
greșul între 24 și 30 septembrie.: S-aiuj 
calificai următoarele patru formații,! 
toate din București: Dinamo, caniș] 
pioana de anul trecut. Progresul,' 
Steaua și Știința. Pentru a obține, 
dreptul de joc în turneul final, ,Div; 
namo a eliminat pe rmd echipele Șa* 
sp. Craiova cu 14—1 și C.S.O. Ora-, 
dea cu 14—1; Progresul ou Petrolul 
Ctaipina 15—0, cu Minerul Lupeni 
13—2; Steaua cu Armonia 
13—2, cu Știința Cluj 12—3 j 
ța cu Chimistul Baia Mare 
cu C.S.M. Cluj 9-6.

întrecerea celor patru echipe a* 
anunță foarte interesantă și echilibra^ 
tă, dacă ținem seama și de meciurile 
lor din campionatul Capitalei, când 
Frogresul s-a clasat pe primul loc* 
iar Dinamo pe... ultimul.

Astăzi, competiția începe la or# 
14,30.



STEAUA, INDUSTRIA LINII ȘI RAPID, ÎNVINGĂTOARE
ÎN ETAPA DE IERI LA POLO

revenit la limită echipei I 
condus cu I—0, 2—1, j 

4—1. In ultima repriză. 
Progresul au avut o reve- 
și s-au apropiat pînă la

Indus-
Știința 
2—0.

echipa
care au

Cel mai echilibrat meci al etapei de 
ieri a. campionatului republican de polo 
pe apă a fost cel din Capitală, între 
echipele bucureștene Rapid și Progresul- 
Meciul nu s-a ridicat însă la valoarea 
tehnică pretinsă de un campionat re
publican.

Victoria a 
Rapid, care a 
3—1 și chiar 
poliștii de la 
nire puternică
un punct. Scorul de 4—3 (1—0, 1—1,
1— 0, 1—2) pentru Rapid a fost sta
bilit de Popa (2), Vasiliu și Mocioiu, 
pentru învingători, Cristescu, Mozeș și 
Lăzărescu, pentru învinși.

La Timișoara, formația locală 
tria Linii a învins comod pe 
București: 7—1 (1—0, 2—1,
2— 0). Timișorenii au dominat net 
Studenților bucureșteni, din
absentat trei jucători de bază : Chirvă- 
•uță, Varlaam și Mărculescu. Golurile 
au fost marcate de Laszlo (4), Cintea- 
nu, Rarich și Kelemen, pentru Industria 
Linii și de Măriiiță. pentru Știința. (AL. 
GROSS, coresp. regional).

bună ocazie de a marca.

Etapa a V-a a „Cupei orașelor 
aminată din lipsă de concurenti!?

Deoarece secțiile de natafie ale clu
burilor și asociațiilor sportive bucu- 
reștene nu au prezentat concurenți, în
trecerile etapei a V-a a „Cupei orașelor4* 
prin corespondență, care trebuiau să se 
desfășoare duminică dimineață la ștran
dul Tineretului, au fost aminate.

Absența înotătorilor de la un concurs 
«tît de important constituie o descon
siderare condamnabilă a întrecerilor, 
fapt care trebuie să fie analizat de F.R 
Natatie

Ir—1 -- - ------------------------------------------

Echipa masculină R. P. Romină I 
și formația feminină a Japoniei au terminat neînvinse 

turneele internaționale de volei din Capitală
(Urmare din pag. 1)

Szocs, Grigorovlci, 
Schreiber) s-a evi-

orientare tactică, ne-

Jn linii mari cam aceleași însușiri și 
[inegalități în comportare ca și jucă- 
ltorii primei garnituri, împreună cu 
care, mai presus de toate, au făcut 

î dovada că lotul masculin este bine pre- 
rgătit. (antrenori: ing. Gh. Petrescu și 
[prof. Șt. Roman). Â doua formație a 
.țării (Cherebețiu, " " •
Chezan, Bărbuță, 
dențiat în partida de sîmbătă, în spe- 

î cial prin buna sa
i angrenîndu-se în jocul iute care consti- 
: tuie preferința echipei R.S.S. Azerbai- 
jdjariă.

Cei mai aplaudați dintre voleibaliș- 
'tii reuniunii de sîmbâtă: Corbeanu, 
iDrăgan, Nicolau, Miculescu (R.P.R. 
li), Cherebețiu, Chezan, Bărbuță, Gri- 
Igorovici (R.P.R. II), Zahariev, Kon- 
[stantinov și Krîcimarov din formația 
[R.P. Bulgaria (care nu pare a-și fi 
I cristalizat pînă în prezent formula de 
:jechipă pentru mondiale), Agaev, Alek- 
: perov și Smirnov — din formația 
R.S.S. Azerbaidjană.

1 * , .... în turneul feminin, sîmbătă, volei
balistele japoneze au cîștigat din nou.

R. Sivohin (U.R.S.S.) 
învingător in turneul 
de tenis de ia Sofia

' SOFIA 23 (prin telefon). — Turneul 
Internațional de tenis s-a încheiat 

i cu disputarea finalelor în cele patru 
probe. Simplu masculin : Sivohin
(U.R.S.S.) — Kalogheropoulos (Grecia) 
6—4, 6—0, 6—3 ; dublu masculin : Ga- 
siorek, Piatek (R.P. Polonă) — Ti
riac; Mărmureanu (R.P.R.) 6—4, 6—3, 
2—6, 8—6 ; simplu feminin : Riazanova 
(U.R.S.S.) - Johannes (R.D.G.) 6-1,
6— 2; dublu mixt: Sivohin, Riazano
va (U.R.S.S.) — Trettin, Johannes 
(R.D.G.) 6—1, 3—6, 6—2. In semifina
le la simplu: Sivohin—Mărmureanu
7— 5, 6—1; 6—2; Kalogheropoulos—Ți- 
riac 7—5, 6-4, 2-6, 6-2.

Scorul etapei a fost înregistrat de 
fruntașa clasamentului. Steaua, care a 
întrecut la Arad echipa locală l.C A. 
cu 8—0 (2—0, 2—0, 3—0, l—0). Au 
marcat: Culineac (3), Firoiu (2), Miu 
(2) și Ghidați. (ST. IACOB, coresp.).

Mare surpriză in campionatul feminin de handbal

(Urmare din pag. 1)

E.UNIREA BUCUREȘTI-S. S. 
CONSTANȚA 10-4 (4—3) A învins, 
la o diferență mult prea mare față 
de aspectul jocului, echipa mai ex
perimentată. De menționat că for
mația școlară a ratat toate cele 4 
aruncări de la 7 metri care i-au 
fost acordate (!)

S.S.E. PLOIEȘTI-RAPID BUCU
REȘTI 7—6 (4—4)!! După o repriză 
egală, gazdele au jucat cu o remar
cabilă voință, reușind cea mai mare 
surpriză a etapei. Echipa campioa-

Tot cu 3—0, terminind astfel turneul 
fără a pierde măcar un set șl făcînd 
iarăși o excepțională demonstrație de 
volei modern. Echipa Japoniei, care 
la acest turneu nu a operat 
nici o schimbare in formația de bază 
(Masae Kasai, Kinuko Tanida, Yuriko 
Handa, Yoshiko Matsumura, Emîko 
Miyamoto, Mitsue Masuo) se anunță 
a fi o redutabilă protagonistă și la 
ediția de anul acesta a campionatelor 
mondiale.

De la echipa noastră feminină nu 
puteam aștepta in niciun caz victoria 
asupra formației japoneze. Dar nici o 
comportare la un nivel atît de scăzut, 
cu asemenea abundență de lacune în 
pregătire, multe de ordin elementar și 
in absolut toate compartimentele jocu
lui, și asta in pragul campionatelor 
mondiale. Echipa n-a corespuns de loc 
în meciul de vineri cu R.S.S. Azer- 
baidjană și nu a corespuns in între
gime nici măcar în cel de joi, cînd a 
întrecut cu un neconvingător 3—1 for
mația R. P. Bulgaria. Insă jocul său 
de sîmbătă (privit independent de 
valoarea adversarelor) poate fi cali
ficat ca fiind sub orice critică și pune 
serios în discuție felul cum a fost pre
gătit lotul nostru feminin de către an
trenorii Gh. Constantinescu și prof. 
Gh. Bodescu.

Tokio—București (f) 
3-0 (2, 11, 9)

Jucătoarele de volei japoneze și-au 
încheiat turneul întreprins în țara 
noastră, întîlnind aseară în sala Spo
rească selecționata orașului București. 
Victoria echipei oaspe, care a folosit 
în meciul de ieri tot lotul, a fost și 
de această dată categorică!, iar evo
luția ei s-a bucurat — ca și în zilele 
precedente — de aprecierea unanimă 
a publicului.

Voleibalistele noastre, acționînd ca 
un oarecare plus de atenție și com
bativitate, au ilustrat însă în con
tinuare aceleași carențe de pregătire 
din meciurile precedente, ia atac, 
precum și în apărare.

Sonia Iovan a cîștigat concursul international 
de gimnastică de la Stresa (italia)

ROMA 23 (Agerpres). Gimnaste 
din 7 țări au participat sîmbătă la 
un mare concurs internațional des
fășurat în orașul Stresa din Italia, 
întrecerea, care a cuprins exerciții 
libere la 4 aparate, s-a încheiat cu 
un remarcabil succes al gimnastei 
romînce Sonia Iovan. Arătînd o teh-

To lan (Steaua) este jenat la semicerc de Fabian (Știința) și va pierde o 
Fază din meciul Steaua — Știința.

nă, mult prea sigură de victorie, a 
comis greșeli grave, fiind nevoită 
să părăsească terenul învinsă. Cea 
mai bună jucătoare a localnicelor a 
fost Munteanu — 4 goluri (A. Kreiss, 
M. Popescu-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV-ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 3—5 (2—2). Deși în 
min. 12 conducea cu 2—0, Tracto
rul a pierdut întîlnirea, datorită ner
vozității cu care a jucat în repriza 
secundă. Studentele s-au impus prin- 
tr-un plus de eficacitate în atac. De 
reținut că la situația de 3—3 și 4—3 
pentru Știința, Tractorul a ratat cîte 
un „7 metri" prin Frantz și respectiv 
Naco. (!) (V. Secăreanu-coresp.).

SERIA A II-A

unei 
Mak-

PE-

TG.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA- 
C.S.Ș. BANATUL TIMIȘOARA 8—8 
(2—7). Conduse la pauză cu 5 go
luri diferență, handbalistele de la 
Constructorul au reușit să egaleze 
în final, datorită în special 
pregătiri fizice superioare. (L. 
sai-coresp).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA-S.S.E. 
TROȘENI 16—4 (9—1).

C.S.M. SIBIU-MUREȘUL 
MUREȘ 9—8 (5—4). Deși au condus 
la un moment dat cu 8—4, sibi- 
encele au trebuit să se mulțumească 
cu o victorie la, limită, din cauza 
formei slabe a portarului Bloos, care 
a primit cîtevâ goluri parabile. (M. 
Vlădoianu-coresp.).

FAVORIT ORADEA-VESTITORUL 
BUCUREȘTI 10—5 (4—1)

PE SCURT
• După trei partide, Nona Gaprin- 

dașvili conduce cu 2'/2—l/.j în meciul 
pentru titlul mondial de șah pe care-1 
susține cu campioana mondială Eli- 
sabeta Bikova. în cea de a doua 
partidă Bikova a cedat fără să mai 
reia jocul, convingîndu-se la analiză 
de avantajul decisiv al Nonei Gaprin- 
dașvili. în cea de a treia partidă 
a Cîștigat din nou Gaprindașviii, la 
mutarea a 38-a, adversara sa depă
șind timpul de gîndire.

• Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale R.P. Ungare se 
vor desfășura anul acesta între 16 
și 18 noiembrie la Budapesta. Fede
rația de specialitate din R.P. Ungară 
a invitat la această competiție spor
tivi și sportive din 10 țări: Anglia, 
Austria, R.P. Romină. R.D. Germa
nă, Belgia, R.P. Bulgaria, Suedia, 
R.S. Cehoslovacă, Iugoslavia, R.P. 
Polonă.

• Tradiționala competiție interna
țională de cros pentru premiul in
stituit de ziarul „Rude Pravo“ a fost 
cîștigată de atletul cehoslovac Jurek, 
care a parcurs 6000 m în 17:11,4. El 
a fost urmat de Samoilov (U.R.S.S.) 
- 17:16,2, Kuzin (U.R.S.S.) - 17:17,8 
și Zhanal (R.S. Cehoslovacă) 17:22,8. 

nică impecabilă și o mare siguranță 
în exerciții, Sonia Iovan a ocupat 
primul loc cu 38,698 puncte, urmată 
de gimnasta maghiară Aniko Ducza 
— 38,232 puncte, iugoslava Mariana 
Bilic — 37,866 puncte, italianca Eli- 
sabetta de Maria — 37,364 puncte. 
Pe aparate Sonia Iovan a obținut 
următoarele punctaje: SOL 9,766; 
PARALELE 9,533; SĂRITURI 9.566 
Si BIRNĂ 9.833

A XV-a Olimpiadă de șah

Echipa R. P. Romîne s-a calificat
în turneul final

Romîne 
ajunse 
califi-

întîlnit

VARNA 23 (prin telefon). — Cu o 
rundă înainte de sfîrșitul preliminariilor 
Olimpiadei de șah, în grupa B, în care 
concurează reprezentativa R.P. Romîne, 
sînt cunoscute cele trei participante în 
finală. Echipele S.U.A., R.P. 
și R.P. Bulgaria nu mai pot fi 
de restul participantelor și s-au 
cat pentru turneul final.

Sîmbătă, echipa R.P. Romîne a 
echipa Porto Rico, cîștigînd cu 3*/2—‘/2 
(Ciocîltea -— Rivera 1—0, Ghițescu — 
Suarez 1—0, Gheorghiu — Reissman 
1—0, Giinsberger — Colon */2—1/2). 
Alte rezultate din grupa B : Elveția — 
R.P. Mongolă 1 — 3, Izrael — R.P. Bul
garia */2—3*/2, Tunisia — S.U.A. 0—4.

Duminică s-a desfășurat penultima 
rundă. Adversara reprezentativei noastre 
a fost redutabila echipă a S.U.A. Șa
hiștii romîni au luptat cu dîrzenie, pier- 
zînd la limită: l’/2—2*/„. La prima 
masă, Ciocîltea (cu negrele) a fost 
învins de marele maestru Fischer după 
o partidă de mare luptă, în care jucă
torul romîn a sacrificat dama pentru 
atac. Un frumos succes a obținut Ghi
țescu, la a doua masă, întrecînd pe 
Bcnko, recent participant la turneul can- 
didaților. FL Gheorghiu a făcut remiză 
cu R. Byrne. Rezultatul întîlnirii a fost 
decis la ultima masă, la care Soos a 
fost întrecut de D. Byme.

Toate celelalte meciuri din grupa B au 
fost întrerupte. Echipa R.P. Bulgaria

Primele rezultate ale campionatului european
feminin de baschet

23 (prin telefon). 
campionatului euro-

MULHOUSE,
In prima zi a 
pean feminin de baschet, trei din

A început turneul final 
al campionatului de baschet 

al armatelor prietene
LVOV, 23 (Agerpres). In urma des

fășurării meciurilor din serii, pen
tru finala campionatului de baschet 
al armatelor prietene s-au calificat 
echipele Ț.S.K.A. Moscova, Dukla 
Praga, Legia Varșovia, Ț.D.N.A. So
fia, Honved ~ " 
rești.

In prima 
liste s-au 
rezultate: Legia—Ț.D.N.A. 77—56, Hon- 
ved-Steaua 72-54, Ț.S.K.A,-Dukla
79-62.

Budapesta și Steaua Bucu-

zi, între echipele fina- 
înregistrat următoarele

Au luat sfîrșit campionatele mondial^ 
și europene de haltere

— DISPUTĂ PASIONANTĂ INTRE „GREII"

BUDAPESTA 23 (prin radio). In 
penultima zi a campionatelor mon
diale și europene de haltere s-au în
trecut halterofilii de categorie semi
grea. Victoria a revenit sportivului 
de culoare Louis Martin, originar din 
Jamaica, urmat de fostul recordman 
și campion mondial Palinski. Iată 
rezultatele: Louis Martin (Anglia) 
480 kg (record mondial — v.r. 475, 
Palinski) ; 2. Palinski (R. P. Polonă) 
470 kg; 3. March (S.U.A.) 460 kg; 
4. J. George (S.U.A.) 435 kg; 5. 
Tkacev (R. P. Bulgaria) 432,5 kg; 
6. Gohring (R. D. Germană) 425 kg. 
Reprezentantul țării noastre Lazăr 
Baroga nu a concurat.

Sîmbătă seara campionatele s-au 
încheiat cu întrecerea „greilor". O 
luptă deosebit de pasionantă s-a 
dat între campionul și recordmanul 
mondial Iuri Vlasov și americanul 
Norbert Schemanski. După două pro
be (împins și smuls) Schemanski a 
avut un avans de 10 kg. La „aruncat" 
Schemanski a intrat în concurs la 
190 kg și a ratat, reușind să ridice

Nou record european 
la aruncarea ciocanului

BUDAPESTA, 23 (prin radio).
Duminică în cadrul unui concui 

atletic desfășurat la Budapesta, atli 
tul maghiar Zsivotski a obținut u 
nou record european la aruncarea ci< 
canului: 70,42 m (cu 25 cm su
recordul mondial). Duminică atletu 
maghiar va face o nouă tentativă per 
tru doborîrea recordului mondial.

(1) în
învins
grupei

urmată
Bulgaria 17 (l)

conduce cu 2—1
(Pîdevschi a fost 

In clasamentul
S.U.A. cu 20 p.,

‘ RP-
Porto Rîco 7 (3) 
de odihnă, iar marț: s« 
rundă a preliminariilor,

fața Tunîsîe 
de Belkadi)
B, conduct 

de R.P. Ro
mînă cu 19, 
Izrael 9 (2).

Luni ‘ este zi 
dispută ultima

ALEXANDRA
maestră internațional

Selecționata de box a Varșoviei 
a plecat spre București

VARȘOVIA 23 (Agerpres). La 23 
septembrie, reprezentativa de box a 
Varșoviei a plecat în R.P. Romină, 
unde va susține două întîlniri ami
cale cu reprezentativele orașelor 
București și Galați. Delegația spor
tivă poloneză cuprinde 13 pugilișU, 
printre care campionul european Ta- 
deus Walasek (mijlocie), Szczepanski 
(ușoară) și Dampc (mijlocie). La ce
lelalte categorii vor evolua următo
rii boxeri: Kravczyk, Gluzek (muscă), 
Kupek (cocoș), Franke (pană), Grud- 
zen (semiușoară), Kazinski și Ma
zurek (semimijlocie), Uljmer (mij
locie mică), Zygarlovski (semigrea) 
și Branicki (grea).

echipele favorite au învins 1a sco
ruri categorice: R. P. Pofc îă a dis
pus de Belgia cu 52—25, Ce
hoslovacă a întrecut Italia '[i 86—37, 
iar R.P. Bulgaria a învins Franța 
cu 55—26. Mai echilibrat a fost me
ciul dintre R.P.F. Iugoslavia și R.P. 
Ungară, în care prima formație a în
vins cu 47—40.

Duminică după-amlază s-au dispu
tat două partide între echipele din 
seria A. Reprezentativa Uniunii So
vietice a învins la un scor conclu
dent echipa Italiei : 77—31, iar R.S. 
Cehoslovacă a obținut victoria in 
fața R.P.F. Iugoslavia cu 53-35.

La închiderea ediției ne-au parve
nit rezultatele ultimelor jocuri de 
duminică : R.P. Bulgaria — R.P. Ro- 
mînă 44-42 (21-18). i

VLASOV Șl SCHEMANSKI — 

această greutate abia la a doua 
încercare. La a treia, reușește 195 kg 
și termină concursul cu un total de 
537,5 kg. Iuri Vlasov intră în concurs 
Ia 200 kg și ridică bara cu o ușu
rință uimitoare. Pentru a cîștiga, 
Vlasov avea nevoie de 207,5 kg. El 
reușește această performanță cîști- 
gînd titlul de campion al lumii. Re
zultate: 1. Iuri Vlasov (U.R.S.S.) 
540 kg (177,5—155—207,5) ; 2. Nor
bert Schemanski (S.U.A.) 537,5 kg 
(182,5—160—195) 3. Gubner (S.U.A.) 
497,5; 4. Ecser (R.P.U.) 482,5 ; 5. 
Ibrahim (R.A.U.) 477,5; 6. Veseli- 
nov (R. P. Bulgaria) 470 kg. Hal
terofilul romîn Silviu Cazan s-a cla
sat pe locul 13, cu 427,5 kg.

Pe echipe, pe primul loc s-a clasat 
reprezentativa U.R.S.S. cu 37 p. Locu- 
rile următoare au fost ocupate de^l 
R. P. Ungară 26 p., S.U.A. 26 p.; 
R. P. Polonă 19 p., Iran 8 p., Japonia 
8., Anglia 7 p., R.A.U. 5 p., R. P. 
Romînă, R. P. Bulgaria, Finlanda și 
Franța cîte 3 p., Italia și R. D. Ger
mană cîte 2 p. j
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