
„Speranțele olimpice” - confirmă
e TINERII LUPTĂTORI ROMÎNI ÎNVINGĂTORI LĂ ELBLAG

• R. P. ROMINA — LOCUL I IN CLASAMENTUL PE ECHIPE

ELBLAG 30 (prin telefon'). — In 
localitate a început, sîmbătă, tradi
ționalul concurs de lupte clasice al 
.speranțele olimpice" din R. P. Po- 
onă, R. P. Ungară, R. P. Română și 

Iugoslavia. Dovedind o pregătire teh
nică și fizică foarte bună, luptătorii 
•lOștri s-au impus cu autoritate domi- 
rind întrecerile. Foarte bine s-au 
comportat C. TURTUREA, I. ALIO- 
NESCU, S. POPESCU și ȘT. STÎNGU, 
care au cucerit primele locuri la ca
tegoriile respective. Lui I. ALIONES- 
CU I S-A INMÎNAT ȘI CUPA A- 
CORDATA CELUI MAI TEHNIC 
LUPTĂTOR. De asemenea, remar
căm comportarea lui Șt. Stingu, care 
deși accidentat la arcadă s-a clasat 
pe locul intii învingind luptători mult 
mai grei (sportivul maghiar avea 
117 kg).

Iată rezultatele: categ. 52 kg: 1. 
C. TURTUREA care a totalizat două 
victorii la puncte și a făcut un meci 
nul ; oateg. 57 kg: locul intii I. 
ALIONESCU cu trei victorii la punc
te ; categ. S3 kg : primul loc a reve

nit reprezentantului nostru S. POPES
CU cu două victorii prin tuș și una la 
puncte; categ. 70 kg : locul intii — 
Braniko (Iugoslavia), iar locuil doi a 
fost ocupat de reprezentantul nostru 
I. Ficher; categ. 78 kg: reprezen
tantul nostru FI. Ciorcilă a pierdut 
locul intii, initr-un moment cind con
ducea cu cinci puncte diferență. El 
a fost învins prin tuș de Baiko (R. P. 
Polonă). în clasament FI. Ciorcilă s-a 
clasat al doilea. Categ. 87 kg : pe lo
cul intii — Starzyaski (R. P. Polonă), 
reprezentantul nostru D. Bacalu s-a 
clasat pe locul patru. La categ. 97 kg 
primul loc a revenit polonezului 
Mackiwicz. Luptătorul nostru Me- 
zinca s-a clasat pe locul trei. Cate
goria grea : ȘT. STlNGU a cucerit 
primul loc. El a înregistrat două vic
torii la puncte și un meci nul.

Clasament pe echipe : 1. R. P. RO- 
MÎNA 25 p ; 2. R. P. Polonă 21 p; 
3. R. S. F. Iugoslavia 17 p; 4. R. P. 
Ungară 17 p.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚIFltl

Organ al Uniunii d© Cultura Fizica și Spere din R. R. Remind i

Anul XIX —Nr. 4264 Luni 1 iulie 1963 > 4 pagini 25 bani

Un frumos succes.

Echipele de atletism ale R.P. Romine 
victorioase la Sofia

• ȘERBAN CIOCHINA Șl ANA SALĂ GEAN AU STABILIT NOI RECORDURI REPUBLICANE • NICOLAE MACO- \ 
VEI Șl ECHIPA DE 4X100 m AU EGALAT RECORDURILE ȚĂRII • ATLEȚII ROMlN! AU CÎSTIGAT I 

12 PROBE * •

Tinerii gimnaști romîni învingători 
în întîlnirea cu echipa R. P. Ungare

— LA FETE : PE PRIMUL

Sîmbătă după-amiază s-a desfășurat 
in saLa sporturilor din Constanța în
tîlnirea amicală dintre reprezentativele 
de gimnastică (tineret) ale R.P. Ro
mine și R.P. Ungare. La capătul unor 
întreceri de bun nivel tehnic, echili
brate și urmărite cu mylt interes, vic
toriile au fost împărțite: la băieți a 
cîștigat selecționata R.P. Romîne iar 
la fete oaspetele. La individual primul 
loc a fost obținut atît la băieți cît și

Alte rezultate ale sportivilor romîni
) • ClȘTIGlND CONCURSUL DE LA HALLE CU 76.00 p. SONIA IOVAN

ESTE PRIMA DINTRE GIMNASTE CARE ÎNDEPLINEȘTE NORMA 
; OLIMPICA.
! • BOXERII BUCUREȘTENI AU ÎNTRECUT REPREZENTATIVA BELGRA

DULUI.
) • SELECȚIONATA ORAȘULUI GALAȚI — SEMPRE AVANTI 14—6
* LA BOX.
i • UNIREA RM. VlLCEA — SELECȚIONATA ORAȘULUI HANOI 1-0 
? LA FOTBAL.

In categoria A la fotbal

Fruntașele clasamentului învinse in deplasare
LUPTA PENTRU PRIMUL LOC ESTE — PRACTIC — ÎNCHEIATĂ

REZULTATELE DE IERI:

Rapid — U.T.A. 3—4 (1—4) 
Progresul — Farul 0—3 (0—1) 
Petrolul — Steaua 4—0 (2—0)
Steagul roșu — Dinamo Buc. 3—0 

(2—0)
Șt. Tim. — C.S.M.S. 4—1 (0—1) 
Minerul — Dinamo Bac. 0—1 (0—1) 
Crișana — Știința Cluj 4—0 (3—0)

CLASAMENTUL
Dinamo București — Știința Timi

șoara, U.T.A. — Progresul, Steagul 
roșu — Minerul; Crișana — Rapid, 
Steaua — Știițița Cluj, Dinamo Bacău 
— Farul și C.S.M.S. — Petrolul.

1. Dinamo Buc. 25 14 8 3 43:21 36
2. Steaua 25 12 7 6 53:40 31
3. Șt. Cluj 25 11 6 8 38:37 28
4. Știința Tina.’ 25 10 7 8 40:36 27
5. Farul 25 11 4 10 44:35 26

Țlrlea (U.T.A.) înscrie cel deal treilea gol al echipei sale. (Fază din meciul Rapid — U.T.A. 3—i)
Foto P. Stan

LOC OASPETELE —

la fete de doi sportivi maghiari, dar 
la diferențe extrem de mici față de o- 
cupanții locurilor doi, componenți ai 
reprezentativelor noastre.

întrecerea echipelor masculine a 
confirmat că în prezent avem un mare 
număr de tineri gimnaști cu o bună

CONST. MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

ETAPA VIITOARE (7 iulie).

6. St. roșu 25 11 4 10 37:40 26
7. Rapid 25 9 7 9 45:40 25
8. Petrolul 25 9 6 10 41:29 24
9. Progresul 25 9 6 10 40:45 24

10. C.S.M.S. 25 8 8 9 42:51 24
11. U.T.A. 25 9 4 12 43:47 22
12. Dinamo Bac. 25 8 5 12 29:37 21
13. Crișana 25 8 5 12 29:42 21
14. Minerul 25 4 6 15 22:53 14

SOFIA 30 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). De cîteva zile o 
căldură caniculară stăpinește totul, 
fâcîndu-i pe oameni să se miște parcă 
cu „încetinitorul", ca la... cinemato
graf. Pină și după înălțimile muntelui 
Vitoșa. care domină capitala Bulgariei, 
în loc de valuri de răcoare, se po
goară tot aer fierbinte.

In această atmosferă, de veritabil 
cuptor, s-au desfășurat pe stadionul 
„Vasil Levski" întrecerile atleților. 
După cum se știe, ele au avut și sco
pul de a ajuta la alcătuirea repre
zentativei masculine a Balcanilor pen
tru întîlnirea cu formația Scandina
vici. Amprenta aceasta, a selecției, 
s-a văzut clar în fiecare probă des
fășurată, rezultatele — cu unele ex
cepții... paradoxale — confirmînd aș
teptările și întărind speranțele într-o 
comportare frumoasă a „sudului" pe 
stadionul olimpic din Helsinki.

Tn ceea ce privește întrecerea femi
nină (in ciuda faptului că nu s-a făcut 
un clasament oficial și pentru meciul 
Romînia—Iugoslavia), aceasta a reunit 
pe cele mai valoroase atlete din Bal
cani, obișnuitele protagoniste ale J.B., 
puțind fi considerată ca o veritabilă 
reeditare a Balcaniadei.

Conform previziunilor, echipele Ro- 
miniei au fost și in acest an supe
rioare formațiilor țării gazdă, cîștigînd 
ambele întîlniri. Cu acest prilej, atleții 
romîni au repurtat o serie de victorii 
foarte aplaudate, încheiate cu cîteva 
performanțe record.

Iată acum rezultatele probelor des
fășurate sîmbătă :

BARBAȚI : 100 m : 1. J. Traikov 
(B) 10,3 — record bulgar egalat ; re
cord european de juniori egalat ; 2. 
A. Tudorașcu (R) 10,5 — rec. perso
nal ; 3. A. Stamatescu (R) 10,6 — rec. 
personal; 4. S. Pavlovici (I) 10,7; 5. M. 
Bîcivarov (B) 10,7 ; 6. N. Georgopoulos 
(G) 10,7 ; seria a Il-a : 1. S. Idici (I) 
10,6 ; 2. I. Glucev (B) 10,8 ; 3. S. Pen- 
cev (B) 10,8 ; 400 m : 1. A. Stanovnik 
(I) 48,3 ; 2. M. Grujici (I) 48,6 ; 3. M. 
Zahaichievici (R) 49,2 ; 4. Z. Vîlcev 
(B) 49,6 ; 5. I. Ferentz (R) 49,8; 6. 
Voyatzis (G) 49,8; seria a Il-a : 1. N. 
Iankovici (I) 49,6 ; 2. G. Lacev (B) 
50,3; 1 500 m : 1. Z. Vamoș (R) 3:47,1;
2. S. Variei (I) 3:47,2; 3. A. Barabaș 
(R) 3:47,9; 4, D. Anghelov (B) 3:48,3; 
5. G. Mesimertzis (G) 3:49,2 ; 6. I. Ko- 
vaci (I) 3:49,8 ; 7. S. Florov (B) 3:49,9. 
Concuienții romîni au condus pină la 
100 m înaintea sosirii, cînd li s-a ală
turat iugoslavul Vazici. Acesta a im

pus un finiș foarte disputat în care 
i-a jenat vizibil pe cei doi romîni ; 
10.000 m : 1. Ov. Lupu (R) 30:20,5 ;
2. I. Ivanovici (I) 30:23.8 ; 3. C. Gre
cescu (R) 30:40.6 ; 4. V. Borisov (B) 
31:36,8; 5. D. Vucikov (B) 32:29,2; 6. 
D. Sistrici (I) 33'51,6. Lupu a condus 
toată cursa, fiind urmat îndeaproape 
de Ivanovici și Grecescu. La turul 18 
Grecescu dă semne de oboseală și 
rămîne. Cu 200 m înaintea sosirii, 
Lupu se distanțează cu un sprint pre-

ȘERBAN CIOCHINA
lungit ; 110 mg : 1. M. Petrusici (I)
14,3 ; 2. N. Macovei (R) 14,5 — rec.
republican egalat ; 3. D. Rukavina (I) 
14,7 ; 4. P. Bojinov (B) 14,8 ; 5. L.
Preda (R) 15,3 ; 6. G. Nikolov (B) 15,4;
3 000 m OBST. : 1. S. Span (I) 8:48,4; 
2. I. Dăndărău (R) 8:57,5 ; 3. V. Cara- 
mihai (R) 8:58,5 — rec. personal ; 4.
I. Peev (B) 9:11,6; 5. C. Todorov (B) 
9:12,0 ; 6. I. Badulovici (I) 9:12,2 ;
4x100 m : 1. Bulgaria (Bicivarov, Trai
kov, Glucev, Pencev) 41,0 — nou re
cord ; 2. Rominia (Popescu, Stamate
scu, Jurcă, Tudorașcu) 41,1 — rec.
egalat ; 3. Iugoslavia 41,2 ; TRIPLU :
1. S. Ciochină (R) 16,13 — nou record:
2. D. Patarinski (B) 16,01 — nou re
cord ; 3. L. Gurgușinov (B) 15,74 ; 4. 
V. Njaradi (I) 15,73 — nou record ; 
5. O. Viscopoleanu (R) 15,49 ; 6. S. 
Stanisici (I) 15,38. In a treia săritură 
Ciochină a obținut cu 15,96 m un nou 
record romîn, apoi — în a IV-a •— 
Patarinski a realizat 16,01 m, iar in a 
V-a Ciochină a corectat pentru a doua 
oară recordul ; ÎNĂLȚIME : 1. M. Teo-

Două finale școlare reușite: 
la gimnastică și atletism

Sala Flrjeasca a găzduit sîmbătă >i 
duminică cea mâi reușită finală din 
toate cele 14 ediții ale campionatelor 
republicane școlare de gimnastică des
fășurate pînă acum.

Victoria pe echipe a revenit — sur
prinzător — gimnaștilor de la școala 
profesională 23 August, la băieți, și 
sportivelor de la școala medie nr. 35, 
ch program special de educație fizică, 
ambele din București.

Rezultate tehnice : echipe, fete: 1. 
Școala medie nr. 35 București (antre
nor, prof. Barbara Dumitrescu), Aura 
lîiescu, Emilia Neculce, Rădică Meiu, 
Lucia-. Ghinda, Rodica Ghiulea, Letiția 
Marinescu: 175,85 puncte, campioană 
republicană școlară pe anul 1963; 2. 
Școala medie nr. 1 Lugoj (prof. Tatia
na Isar) 173,35 p; 3. Șc. medic nr. 13 
Gluj (prof. Anica Rindea) 172,55 p; 4. 

dosijevici (I) 2,03; 2. D. Andjelkovici | 
(I) 2 00 ; 3. I. Seizov (B) 2.00; 4. C. i 
Porumb (R) 2,00 ; 5. E. Iordanov (B) 
1-95 ; 6. E. Ducu (R) 1.90. Rezultatele1 
săritorilor romîni au deziluzionat, I 
comportarea lor fiind inexplicabil de J 
slabă ; GREUTATE : 1. P. Barisici (I)} 
17,09 ; 2. M. Jocovici (I) 16,68 ; 3. G.! 
Tsakanikas (G) 16,55; 4. B. Kaleev; 
(B) 16,07 ; 5. C. Crefu (R) 15,92 ; 6. A. ! 
Raica (R) 15,84 : HC. B. Tomasovici 
(I) 17,03 ; SULIȚA : 1. C. Pierakos (G)l

73,78 ; 2. M. Dicev (B) 72,99 ; 3. B. 
Miletici (I) 72,85 ; 4. Al. Bizim (R) j 
72,38; 5. G. Popescu (R) 71,39 ; 6. Si
tar (I) 70,70 ; 7. N. Takov (B) 66,40.

FEMEI : 100 m : 1. S. Kerkova (B) 
12,0 ; 2. V. Kolarova (B) 21,1 ; 3. O. ' 
Sikovec (I) 12,1 ; 4. I. Petrescu (R) 
12,1 ; 5. Z. Kolenc (I) 12,3 ; 6. C. Me- 
saros (R) 12,3 ; 400 m : 1. N. Simici 
(I) 57,9 ; 2. FI. Grecescu (R) 58,1 ; 3. î 
Fl. Stancu (K) 58,5 ; 4. G. Farkas (I) • 
59,0 ; 5. V. Beneva (B) 59,8 ; 6. G. Ilieva j 
(B) 60.1 ; 4x100 m : Iugoslavia (Sta- 
mejcici, Simici, Sikovec, Kolenc) 46,9 ; !
2. Rominia (Budan, Mesaroș, Petrescu, 
Luțâ) 47,7 ; 3. Bulgaria (Kolarova, Dju- 
brilova, Kerkova, Iorgova) 47,8 ; LUN
GIME : 1. D. Iorgova (B) 6.09 ; 2. V. 
Viscopoleanu (R) 5,95 ; 3. M. Miliadis 
(R) 5,76 ; 4. Z. Naneva (B) 5,61 ; 5. M, 
Lubej (I) 5,48; 6. Mrinec (I) 5,38; 
ÎNĂLȚIME : 1. O. Gere (I) 1,63 ; 2. .

TOMA HRISTOV >
l

(Continuare în pag. a 4-a)

Școala medie 'nr. 2 „A. Toma* Ploiești 
(prof. Nina Mătușa) 172,45 p; 5. Șc. 
medie nr. 2 Brașov (prof. Ileana Dia- 
conescu) 169,00 p; 6. Șc. medie nr. 4 
Galați (prof. Drăguța Manolescu) 
160,00 p. Băieți : I. Șc. prof. 
23 August (prof. F' Pascal și I. Să- 
vulescu), Ion Zmeu, loan Duduruș, 
Vasile Nicola, Marian Constantin, Flo
rian Nedu, Gheorghe Postelnicii: 271,3.» 
p — campioană școlară pe anul 1963; 
2. Șc. medie nr. 2 Tg. Mureș (prof. 
F. Barabaș) 265,65 p; 3. Șc. medie nr. 
3 Rm. Vîlcea (prof. E, Prodescu) 
263,90 p; 4. Șc. medic nr. 4 Timișoara

T. BRADEȚEANU ?

(Continuare în pag- a 2-a J
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inamo

După un joc frumos

a dispus de Gri vița Roșie 
cu 17-12 (8-6)!

Dinamoviștii clștigă un balon după o grămadă ordonată. (Fază din meciul 
binamo — Grivifa Roșie 17—12).

Foto: St. Petrică

Tn joc restanță (din etapa a 3-a) 
Dinamo a dispus de Gri vița Roșie 
cu 17—12 (8-6). Meciul, desfășurat 
«>imbătă pe „Progresul", a plăcut 
prin calitatea sa tehnică, prin varie
tatea și frumusețea acțiunilor.

Primele baloane aparțin dinamovi- 
știlor, care se arată hotărîți să facă 
un joc mare. Mai ales pe treisferturi, 
echipa antrenată de Titi Ionescu se 
relevă prin rapiditate și o bună con
cepție de joc. Puternica presiune a 
echipei Dinamo e'te concretizată in 
min. 17. cind Moromete — profitind 
de o ezitare a lui Teodoreseu — re
cepționează balonul in imediata apro- 
piere a buturilor Griviței Roșii și 
realizează o spectaculoasă încercare. 
Niea transformă și Dinamo conduce 
cu 5—0 !

Luată prin surprindere, Grivița 
Roșie nu poate evita majorarea sco
rului : in min. 29. după un placaj 
fără balon asupra lui Rahtopol, Niea 
transformă o lovitură de pedeapsă : 
8—0.

Abia acum, Grivița Roșie iși re
vine. iniți r.d o serie de acțiuni și, în 
min. 35, Țibuleac reduce din handi
cap. tran.sformind impecabil o lovitură 
de pedeapsă : 8—3... Cinci minute mal 
tîrziu, Grivița Roșie inscrie din nou, 
prin Irimescu, autorul unui ..dropgol": 
8-6.

La reluare, feroviarii păstrează ini
țiativa. în min. 56, Iliescu — la o ezi
tare a lui Dragomir — realizează o 
frumoasă încercare (Țibuleac ratează 
transformarea), și Grivița Roșie con
duce cu 9—8. Dar, numai pentru cîte- 
va minute, fiindcă, N'wa . - într-o si
tuație similară cu a lui Iliescu, (de 
data aceasta la o ezitare a lui Bal
cani aduce prin.tr-o încercare, o nouă 
modificare a scorului ; 11 9 pentru
Dinamo.

XV-le dinamovist atacă cu toată 
hotărirea. dornic șă-și mărească avan
tajul. Lucrul acesta il reușește în 
min. 63 cind Nloa transformă o lovi
tură de pedeapsă (după un „înainte" 
făcut de Irimescu) : 14-9. în minutul 
următor însă, Grivița Roșie bene
ficiază și ea de o lovitură de pedeap

Pronosport
NR. 26, ETAPA DIN 30 IUNIE 1963

I Steagul roșu — Dinamo Buc. A 1
II Petrolul - Steaua A 1

III Rapid — U.T.A. A 2
IV Progresul - Farul A 2

V Știința Tim..- C.S.M.S. Iași A 1
VI Crișana — Știința Cluj A 1
VII Minerul - Dinamo Bacău A 2 

VIII Salgotarjan — Ujpesti Dozsa
camp. R.P.U. x

X Komlo — llonved 
camp. R.P.U. 2

X M T. K. - Dorog
camp. R.P.U. X

I Szombathely — Gyor
camp. R.P.U. 2

Pecs — Vasas
camp. R.P.U. X

SP. Tatabanya — Debrecen
camp. R.P.U. 1

fond de premii : 187 226.

să pe care Țibulecic o transformă : 
14-12.

în min. 77 Rahtopol scapă de sub 
supravegherea lui Irimescu, și în
scrie un „dropgol" care pecetluiește 
scorul final : 17—12 pentru Dinamo.

TIBEKIU STAMA

STEAUA - DINAMO 3-3
Caracterul decisiv (pentru primul 

loc) al meciului desfășurat aseară, 
în cadrul plăcut al Ștrandului Tinere
tului, între echipele bucureștene Stea
ua și Dinamo, s-a făcut din plin 
simțit. Jucătorii acestor două forma
ții fruntașe au luptat din răsputeri 
pentru victorie, dar combativitatea 
le-a fost însoțită și de o notă evi
dentă de prudență în majoritatea ac
țiunilor. In repriza I, cel puțin, sin
gurul șut pe poartă a fost executat 
de-abia în ultimul minut de către 
Zahan care a și înscris, dar arbitrul 
a apreciat că aruncarea a fost exe
cutată după ce fluerase un fault. 
Jocul se „deschide" în repriza secun
dă, cînd mingea aparține mai mult 
poliștilor de la Steaua. Aceștia ac
ționează mai clar, combină mai peri
culos și în m;n. 9 Szabo îi pasează 
lui Firoiu, iar acesta înscrie impa- 
rabil. Steaua continuă să domine și 
în repriza a treia, iar în min. 12 
Culineac fructifică o pasă primită 
de la Marinescu: 2—0. Un minut 
mai tîrziu, d'namoviștii realizează 
un spectaculos contraatac cu un ju
cător in plus, Zahan șutează razant 
cu apa și mingea sare chiar peste 
brațul lui Ștejănescu. Egalarea sur

Gol! Șutul lui Culineac a surprins întreaga apărare dinamOvistă și scorul a de
venit 2—0 pentru Steaua. Insuficient Insă pentru victorie.

Foto : T. Chioreanu

Tr. Macarie, Șt. lancoviei, M. Pop și Gh. Ion 
campioni republicani de motocros

O Doi lideri (M. Dânescu și P. Ovidiu) întrecuți în ultima eta- * 
pă ® Bravo campionilor, dar nu și arbitrilor... • Mii de spec
tatori au înfruntat canicula pentru a asista la întreceri

După două luni de întreceri palpi
tante, ieri — în Capitală — s-a tras 
cortina peste una dintre cele mai fru
moase dispute motocicliste din țara 
noastră : campionatul republican de 
motocros. La capătul celor cinci faze 
tricourile de campioni au fost cucerite 
de sportivii dinamoviștl Traian Maca
rie (125 cmc) și Mihai Pop (250 cmc), 
de metalurgistul Ștefan Iancovici (175 
cmc) și de către reprezentantul clu
bului sportiv Steaua, Gheorghe Ion 
(350 cmc). Noilor campioni republi
cani li se cuvin felicitări pentru dîr- 
zenia pe care au dovedit-o de-a 
lungul întrecerii, pentru modul cum 
s-au pregătit pentru această impor
tantă competiție.

Ultima fază — a V-a — s-a desfă
șurat în fața a mii de spectatori sîm- 
bătă după amiază și duminică dimi
neață ne traseul din șoseaua Panteli- 
mon. întrecerile au fost pline de sur
prize oferind spectatorilor plăcerea 
de a asista la rezolvări inedite ale 
luptei pentru primul loc. De pildă la 
175 cmc conducerea înaintea acestei 
faze aparținea brașoveanului Puiu 
Ovidiu. Ieri însă el a fost nevoit să 
cedeze titlul de campion bucureștea- 
nului Șt. Iancovici care a ocupat pri
mul loc în ultima fază. Cam aceeași 
situație s-a petrecut și sîmbătă la 350 
cmc cînd Mihai Dănescn (care condu
cea cu un avans de 3 puncte) a pier
dut titlul de campion — în favoarea 
colegului său de club Gh. Ion — da-

In derbiul campionatului

vine în ultimul minut al acestei 
reprize. Neatenți la o decizie a arbi
trului, jucătorii de la Steaua — in
clusiv portarul — nu schițează nici 
un gest atunci cind Zahan șutează 
după o lovitură liberă executată de 
Kroner. In ultima repriză, Steaua 
profită de eliminarea lui Fleșeriu și 
înscrie prin Neacșu, pentru ca în min. 
19 să fie rîndul echipei Dinamo de 
a avea un jucător în plus și de a 
marca prin Fleșeriu. Scor final: 
3—3 (0-0, 1—0, 1—2, 1—1).

In general, apreciem că Steaua s-a 
comportat mai bine din punct de 
vedere tactic, a combinat mai peri
culos, în vreme ce Dinamo s-a bazat 
pe bogata experiență a unor jucători. 
Datorită acestora a și realizat de 
altfel rezultatul de egalitate.

Arbitrul Andrei Kiss (Țg. Mureș) 
a lăsat nesancționate multe greșeli 
personale, iar in final a fbst evi
dent depășit de joc.

D. STĂNCULESCU
-,-;j : n- , .îii. !’ ’i

Celelalte rezultate înregistrate ieri 
în cadrul turului campionatului re
publican : Industria Linii Timișoara 
— știința București 4—4 (1—0, 2-1, 
1—1, 0—2), Rapid București — C.S.M. 
Cluj 5—3 (3—0, 0—1, 1-1, 1—1). 

torită unei defecțiuni în manșa I și 
a faptului că la pornirea motocicle
tei după pană (așa spun arbitrii) a 
fost ajutat de un spectator. In ceea 
ce-i privește pe arbitri trebuie să 
spunem că s-au comportat diferit în 
situații asemănătoare dînd loc la dis
cuții neplăcute. De altfel — așa cum 
ne-a declarat — arbitrul principal P. 
Răduț a fost în dezacord cu unele 
măsuri luate.

Traian Macarie a fost de departe 
cel mai bun om al categoriei 125 
cmc, iar Mihai Pop și-a adjudecat 
titlul la 250 cmc.

Clasamentele etapei a V-a: 125
cmc — 1. Puiu Oyidiu (St. r. Brașov);
2. Tr. Macarie (Dinamo); 3. I. Sasz 
(Steaua); 4. Al. Ionescu (Voința); 5. 
T. Popa (Metalul); 6. P. Fischer (Vo
ința Sibiu); 175 cmc: 1, Șt. Iancovici 
(Metalul); 2. Puiu Ovidiu (St. r. Bra
șov); 3. I. Sasz (Steaua); 4. I. Ionescu 
(St. r. Brașov); 5. I, Lăzărescu (Voin
ța); 6. T. Popa (Metalul); 25# cme: 
1. Cr. Dovitz (Metalul); 2. Mihal Dă- 
nescu (Steaua); 3. Otto Stephani (St. 
r. Brașov); 4. K. Rautenstrauch (Voin
ța Sibiu); 5. Al. Schuler (Steaua); 6. 
E. Keresteș (Steaua); 35# cmc: 1.
Otto Stephani (St. r. Brașov); 2. W. 
Hirschvogel (CSM Reșița); 3. Al. 
Schuler (Steaua); 4. Gh. Ion (Steaua); 
5. P. From (St. r. Brașov); 6. M. Ghi- 
ță (Voința).

Clasament final: 125 cmc:
1. TRAIAN MACARIE (DINAMO) — 
CAMPION R. P. R.; 2. Puiu Ovidiu 
(St. r. Brașov); 3. P. Fischer (Voința 
Sibiu); 175 cmc: 1. ȘTEFAN IAN
COVICI (METALUL) — CAMPION 
R.P.R.; 2. Puiu Ovidiu (St. r. Bra
șov); 3. I. Sasz (Steaua); 250 cmc : 1. 
MIHAI POP (DINAMO) — CAMPION 
R.P.R.; 2. Otto Stephani (St. r. Bra
șov); 3. K. Rautenstrauch (Voința Si
biu); 350 cmc : 1. GH. ION (STEAUA) 
— CAMPION R.P.R.; 2. Mihai Dă- 
nescu (Steaua); 3. Eugen Keresteș 
(Steaua).

HRISTACIIE NAUM 
ION DUMITRESCU

UTA, e 
a ini

Deosebit de plăcută întilnir 
deschiderea cuplajului de ieri, 
stadionul Republicii! Goluri 
și spectaculoase, joc de călii 
ferit în special în prima rep: 
arădeni), ritm destul de s 
pentru canicula pe care s-a c 
rat întîlnirea. Rezultatul, 4—1 
pentru arădeni, răsplătește e 
le făcute de aceștia, jocul le 
clar, cu combinații care au a 
alocuri virtuozitatea, mai bur 
ganizare a jocului echipei 
care — prin cele două puncte < 
în deplasare — ?i-a consolid: 
sele de a rămîne in prima c: 
a țării.

Meciul a fost interesant î 
la primele schimburi de minj 
mul minut de joc a adus d< 
rea scorului. A înscris Krau 
a pătruns pe centru și a șuti 
ternic la colț. Rapidiștii n-au 
timp să savureze satisfacția 
gol atît de... rapid, pentru că 
nutul următor textiliștii au 
Sasu (care a jucat ieri excelen 
de departe cel mai bun de 
ren) a centrat impecabil de p 
stingă și Chivu a reluat cu ca 
mai puțin spectaculos, trimiți 
Ionul în plasă, „la păianjen", 
reștenii continuă să preseze, 
cîteva cornere, în minutul 16 
gescu șutează în bară de la 25 
iar după două minute Dumi 
ratează trăgînd peste poartă 
10 metri. Se părea că pînă li 
feroviarii se vor impune în 
oaspeților, mai ales că apăra 
cestora vădea oarecare nesig 
Treptat, însă, jocul de pai 
U.T.A.-ei macină forțele răpi 
și atacul arădean realizează 
de calitate. Pasele precise, < 
gurile făcute cu oportunitate, 
pe oaspeți tot mai dos în a 
rea porții bucureștene. A pars 
cestora face față din ce în ci 
greu și U.T.A. își asigură v 
înscriind trei goluri, „lucrate 
mai frumos ca altul:

Două finale școlare reușite: 
la gimnastică și atletism 

(Urmare din pag. 1)

(pro!. L. Herțeg) 261,95 p; 5. Șc. me
die nr. 4 (prof. A. Marian) 261,10; 6. 
Șc. medie nr. 2 Brașov (prof, N. Sebe- 
șanu) 260,35. Individual compus: Fete. 
Cat. maestre: 1. Zoia Știrbu (Buc.); 2. 
Olga Ionescu (Ploiești), 3. Cornelia 
Sav (Timișoara); cat. senioare 1: 1. E- 
lena Solomon (Buc.). 2. Mariana Po
pescu (Galați) . 3. Doina Pană (Buc.); 
cat. junioare T: 1L‘ Gabriela Loghin 
(Buc.), 2. Valentina Bugeanu (Buc);
3. Alice Musceleanu (Pitești). Băiefi. 
Cat. seniori I: 1. V. Coșariu (Lugoj);
2. N. Berhă (Buc.); 3. P. Șebu (Timi
șoara); cat. seniori II :1. P. Potcovaru 
(Buc.); 2. T. Blaj (Brașov); 3.. P. 
Mărcutiu (Oradea); cat. juniori I: 1. 
P. Miliaiuc (Buc.); 2. J. Lascu (Buc.);
3. C. Popescu (Buc.).

TIMIȘOARA 30 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Cea de-a 14-a edi
ție a finalelor campionatelor republi
cane școlare de atletism (620 parti
cipant !) s-a desfășurat pe o căldu
ră caniculară ! Cu toate acestea au 
fost înregistrate unele rezultate 
valoroase, iată-le: juniori I, ciocan: 
Gh. Costache (Buc.) 55,75 m; 400 m:
I. Osoianu (Buc.) 50,8; greutate : 
Gh. Luchian (C-ța) 15,17 m; inălțime : 
Gh. Catrinescu (Iași) 1,90 m; 800 m : 
C. Perju (Timișoara) l;57,0 ; 200 m ! 
V. Raica (Buc.) 22,8; 110 m.g.: H. 
Iliescu (Buc.) 14,7; junioare I, 100 m: 
Ana Beșuan (Cluj) 12.4: greutate: 
Mihaela Peneș (Buc.) 12,71; inălțime: 
Elena Vîrlan (Buc.) 1,60; juniori II, 
300 m : P. Ciobanu (Buc.) 36,6 — re
cord republican de juniori; junioare
II, lungime: Gabriela Rădulescu 
(Buc.) 5,64 m; greutate: Mihaela Pe
neș (Buc.) 14,37. Tetratlon, fete : 
Șc. medie nr. 35 (Buc.) 1.539 p ; 
băieți: Șc. medie „Gh. Barițiu" (Cluj) 
1.814 p — nou record republican șco
lar.

întrecerile au fost dominate — la 
toate categoriile — de atletii școlari 
bucureșteni.

AD. VASILIU

Ultimul joc „acasi 
al Minerului, in categori 
0-1 (0-1) cu Dinamo B

LUPENI 30 (prin telefon). - 
căldură toridă și in fața a 3. 
spectatori, astăzi a avut loc 
meci al Minerului pe teren i 
în categoria A. Întîlnirea s 
cheiat cu victoria echipei 1 
Bacău la scorul de 1—0 (1—0 
pentru a opta oară cînd J 
pierde în fața băcăoanilor...

Temperatura ridicată neofc 
în Valea Jiului (40°), a inf 
jocul, care a fost de factură m 
Dinamo, cu un atac mai efi< 
reușit să obțină o victorie m 
prin golul înscris în min. 
Harșani, în urma unei con 
Eftimie — Gram. La acest 
contribuit în mare măsură aj 
Minerului, și, în special, p 
Sziklai, care putea prinde t 
dar n-a intervenit, .reclamînc 
schimb un ofsaid nereal.

Cu toate că jucătorii Minere 
forțat egalarea, punînd chia 
pînire pe joc, ei n-au putut £ 
țină din cauza atacului foart 
și a formei bune a portarului 
movist Bucur. De altfel, îi 
apărare a oaspeților a fost ]< 
țime. în schimb, tot Minerul 
cut — în continuare — prin 
emoții : în min. 55 Gram — c 
liber — a tras în Sziklai, îi 
63 Eftimie l-a imitat, iar în r 
Harșani a șutat peste poarta

Pînă la sfîrșit am asistat 
joc nervos din partea Mineri 
foarte calm din partea oas] 
Aceștia din urmă au dovedi 
lungul celor 90 de minute o 1< 
mai bună între compartimente

Cei mai buni jucători au 
Bucur, Gross, Eftimie, Harșar 
Publik de la Dinamo, Cotroazi 
II și Staudt de la Minerul.

A arbitrat V. Drug-Bucureșt 
scăpări, care n-au influențai 
jocul.

MINERUL: Sziklai — Szenei 
II, Izghireanu — Staudt, Mih 
Cotroază, Sima II, Mihăilă, 
Ion, Cărare (min. 46 Nicolau).

DINAMO : Bucur — Giosanu, 
Cincu — Rădulescu, Vătafu — H 
Eftimie, Gram, Ciripoi, Publik.

I. CIORTEA
și ȘT. BALOIU-coresp.



mtă in prima repriză,
l pe Rapid:
in. 21 : o combinație pe mijlocul 
tului îl pune pe Floruț în po- 

de șut în colțul careului. Ară- 
ul trage cu sete și balonul se 
ște în plasă: 2—1.
n. 25: Leac îl lansează pe Sasu, 
s pe aripa dreaptă, acesta cen- 
:ă precis și Țirlea, cu un șut 
it, pe jos, majorează scorul: 3—1. 
n. 38: Leac centrează, Sasu pri- 
e balonul în careu și cu o exe- 

tehnică îndelung aplaudată, pa- 
i cu călcîiul lui Țirlea, căruia 

mai rămîne decît să împingă 
iul în poartă: 4—1.
n această a doua parte a re- 
i prime, care a aparținut net 
anilor, mai reținem ocazia rata- 
e Chivu (min. 30, șut în bară), 

repriza secundă, ambele echipe 
r mai ales arădenii — se resimt 
e urma eforturilor și a căldurii, 
i atacă mai mult Rapid. Oas- 
se apără însă organizat și păs- 

ă bine balonul la înaintare, prin- 
joc calm, de pase. Ei nu pot 
însă reducerea scorului, reali

gn min. 64 de către Dinu, din-

4-3 (4-1)
tr-o combinație cu Ionescu. (Trebuie 
să arătăm însă că numai cu un minut 
înainte, U.T.A. ratase o mare ocazie 
prin Țirlea și că, în faza imediat ur
mătoare ratării, centrul atacant ară
dean a fost faultat în careu fără 
ca arbitrul să acorde). Echipele par 
mulțumite de rezultat. Rapid stăpî- 
nește acum jocul dar n-are destulă 
forță pentru a reduce un asemenea 
handicap. In ultimul minut, Kraus 
reușește însă să încheie seria golu
rilor din acest meci, pe care o des
chisese tot el, în minutul 1.

Arb. St. Mataizer a condus, în ge
neral. bine,. La faultul comis asupra 
lui Țirlea trebuia însă să acorde 11 m.

U.T.A. : Coman - Szucs, CAPAȘ, 
Neamțu — MEȚCAS, Koszka — 
Leac, CHIVU. Țirlea, FLORUȚ, 
SASU.

RAPID: Niculescu (Todor) — Grea- 
vu, Motroc, Grăjdeanu (Macri) — 
Ștefănescu, GEORGESCU — Năstures- 
cu, DUMITRIU II, Ionescu, Dinu, 
KRAUS.

RADU URZICEANU

Progresul a pierdui la scor (0-3) intîlnîrea cu Farul
Nu ne-am aflat nici la pauză, nici 

după meci, în cabina echipei Progre
sul, dar sîntem convinși că conducerea 
formației bucureștene a luat poziția 
cuvenită față de gestul comis în min. 
40 de Nedelcu. Un gest reprobabil (lo
virea intenționată a lui Ologu), care 
i-a atras o justă eliminare din partea 
arbitrului. Tabela de marcaj nu arăta 
la repriză decît 1—0 în favoarea fotba
liștilor constănțeni (înscrisese Dinu- 
lescu în min. 8), dar practic „ostilită
țile" puteau fi considerate ca și în
cheiate. Formația gazdă — nu trebuie 
uitat — se afla după 240 de minute 
jucate în două zile (joi și vineri în 
„Cupă") și acum trebuia să lupte în 
10 oameni, greu handicap, avînd în 
față un adversar cu forțe oricum mai 
proaspete.

Intr-adevăr. — după pauză — sar
cina formației gazde avea să fie și 
mai dificilă decît fusese pînă atunci, 
mai ales că oaspeții operaseră imediat 
după reluare o modificare (Ciosescu 
în locul lui Bibere) din cele mai ins
pirate. Se schimbase în bine întreg 
mecanismul echipei, constănțeni! ac- 
ționînd acum mal clar, mai organizat. 
Biikossi ducea mai bine la îndeplinire

F«»â critică la poarta oaspeților la un corner, executat de pe stingă. Neacști 
respinge cu capul, acordîncl alt... corner.

Cu gindul la Cupa,

iteaua a pierdut net la Petrolul: 0-4!
v spus deseori că echipele noas- 
■untașe nu acordă atenția cuve- 
Cupei R.P.R. Iată însă că ieri, 
□iești, Steaua ne-a făcut o de- 
rație inversă. După ce cu trei 
1 urmă aruncase în luptă un po- 

de 7—2, ieri la Ploiești Steaua 
lat o formație mult schimbată, 

vre banca rezervelor a găzduit 
irte puternică echipă de fotbal 
■ Suciu — Zavoda II, Ivănescu 
mstantin — Caeoveanu, Voinea, 
■j. De pe urma acestei griji epe- 
față de „sfertul" cu fostul fina- 
iin Baia Mare, a ieșit avantajat 
Iul, care a obținut o victorie 

meritată, și mai ales indis- 
bilă.
litrul loan Dobrin (Petroșeni) a 
it la întrecere formațiile: 
VROLUL: Sfetcu - Pahonțu, D. 
ie, Florea — Ivan,

Badea, Tabarcea, 
:anu, Dridea II.
AU A : Eremia — 

aru, Staicu
Tomeș, Pavlovici; Sorin 

a, Crăiniceanu. (La reluare To- 
i cedat locul lui Constantin și a 

fundaș în locul lui Hălmă- 
, accidentat, iar la citeva minute 
înscrierea celui de al patrulea 
uciu a luat locul lui Eremia). 
cui l-a început Steaua. Timp 

minute, cei cinci înaintași au 
impresia că își vor putea cînta 

’ fără repetiție. Dar asta nu- 
sxe minute, în ciuda unor efor-

nu și-a găsit locul, iar 
purtat de colo pînă colo, 
interul lui trebuie să fie

10 Petrolul începe să-și 
prin efortul lui D. 
va fi pînă Ia sfîrșit

Marin Mar- 
Dridea I, D.

Hălmăgeanu,
Jenei, Crișan — 

Pavlovici;

turi''evidente. Treptat Raksi a înce
put să prefere driblingul demarajului, 
Tomeș s-a speriat la gîndul că joacă 
pe postul lui Constantin, Pavlovici a 
încercat să rezolve totul prin viteză, 
dar mingea buclucașă l-a părăsit in 
aproape toate finalurile de fază, So
rin Avram 
Crăiniceanu, 
a arătat că 
Constantin.

Din min.
clarifice atacul, 
Munteanu, care 
cel mai bun de pe teren. Profitînd 
de faptul că Jenei și Crișan nu și-au 
delimitat zone de activitate precise, 
„țiparul" Munteanu a cules toate 
mingile, a izbutit să-l angreneze și 
pe Tabarcea într-un joc de mișcare, 
și a lansat aproape alternativ extre
mele (Badea și Dridea II) fără să 
irosească prea multe mingi eu Dri- 
dea I, evident accidentat după jocul 
cu Dinamo. In min. 16, Petrolul a des
chis scorul. Dridea II a executat o 
lovitură liberă, mingea a șters frun
tea lui Cojocaru și a intrat în plasă 
din capul lui Dridea I. După gol, 
apărarea bucureșteană se dezorgani
zează. Crișan omite faptul că Dridea 
e mereu dublat de Munteanu, de 
Tabarcea, sau chiar de Badea și joa
că superficial. Jenei, ieri căpitan de 
echipă, se simte dator să-1 ajute cînd 
pe Hălmăgeanu, cînd pe Cojocaru, 
dar în min. 39, Badea, în mare vervă, 
îl prinde singur pe Ștaicu, fură ple-

canea și... 2—0. în pauză, antrenorul 
Ilie Oană presimte intrarea lui Con
stantin și îl învestește pe Marin Mar
cel cu sarcini speciale. Totuși, Con
stantin limpezește deodată jocul, dar 
Pavlovici și Sorin Avram excelează 
doar prin... proteste la jocul atletic 
și doar uneori dur al 
Ivan. Petrolul atacă 
partea lui Badea e un 
liber. Badea țîșnește, 
unghiul, ca pentru centrare, Cojo
caru cade în cursă... o fentă simplă 
și... 3—0. E minutul 54. După alte pa
tru minute, D. Munteanu primește o 
pasă pe linia de 16 m și înscrie ele
gant, în colț. Jocul e practic încheiat, 
dar Steaua nu cedează. Crăiniceanu 
trece pe partea lui Constantin și pri
mește mingi foarte utile. Petrolul 
atacă, în ciuda căldurii sufocante, 
dar Suciu apără sigur cîteva mingi 
periculoase. !

Partidă se încheie în aplauzele plo- 
ieștenilor. în decurs de trei zile Pe
trolul a încheiat...

lui Nicolae și 
mai mult. Pe 
imens triunghi 
își micșorează

„seria neagră", 
servind șase goluri fruntașelor Di
namo și Steaua. în ceasul al 12-lea...

roiul de coordonator (fără să uite șu
tul) care-i revenise pînă atunci lui 
Bibere, în timp ce Ciosescu, vîrf de 
■tac, opera cu mai multă abilitate în 
lona adversă de finalizare.

în 14 minute de la modificarea sur
venita în formația Farului, oaspeții 
reușesc să înscrie două goluri prin 
Moroianu, in min. 59 și 63 și să... ra
teze alte cîteva ocazii în min. 55, 57, 
58 și 61.

Mai rămăsese o jumătate de oră de 
joc și, desigur, nici un suporter al 
formației bucureștene .oricit de înflă
cărat. nu se mai putea gîndi la... „mi
nunea" de la Bacău. Tot ceea ce se 
mai putea spera era o reducere a sco
rului. Și ocazii au fost cîteva : una 
a Iui Voinea (min. 68), alta a lui Ioa- 
chim Popescu (min. 83), intercalat în 
atac, și încă una clară de tot, din nou 
a lui Voinea (min. 89), care în poziție 
excelentă de șut a trimis cu senină
tate afară, de la numai 9 metri de 
poartă.

Și astfel ia sfîrșit această partidă 
de nivel tehnic modest în prima re
priză și ceva mai bună după pauză, 
prin contribuția formației oaspe.

Mai trebuie spus că jocul bucurește- 
nilor a lăsat mult de dorit Și în pri
mele 40 minute, cînd a evoluat cu 
efectivul complet. Oboseala acumulată 
în cele două partide 
Cupei R.P.R. nu poate 
roasele pase greșite la 
nului. în așa-zisa „zonă
și adversarul te lasă să joci mai in 
voie. După cum nu scuză nici execu
țiile greșite în faza de finalizare, ale 
lui Voinea, Stoicescu, Baboie.

Arbitrul Traian Crucescu (Arad) ■ 
condus bine această partidă. El a fost 
curajos și prompt la decizia care a 
dus la eliminarea lui Nedelcu. A pro
cedat bine și la cele două situații de 
ofsaid care duseseră la înscrierea ■1 
două goluri: unul de către Caricaș, 
celălalt de Ciosescu.

Au jucat formațiile :
PROGRESUL: Cosma — Nedelcu 

(Colceriu), Carîcaș, Colceriu (Panait) — 
Ioachim Popescu, Dumitru Popescu — 
Baboie, Mateianu, Stoicescu, Voinea; 
Mafteuță.

FARUL: Ghibănescu — Neaeșu, 
Tîlvescu, Gref — Stancu, Pleșa — 
Moroianu, Biikossi, Bibere (Ciosescu); 
Dinulescu, Ologu.

G. NICOLAESCU

IOAN CHIRILA

ița Timișoara a ciștigat datorită jocului bun
din repriza a ll-a; 4-1 cu C. S. M.S. lași

din sferturile 
scuza nume 

mijlocul tere- 
moartă", unde

P.S. Gestul nesportiv comis de Ne
delcu, în min. 40, și-a atras pe bună 
dreptate dezaprobarea publicului spec
tator. în loc să-Și recunoască greșeala, 
jucătorul formației bucureștene a pro
testat vehement, încercînd să-1 deter
mine pe arbitru să schimbe decizia. 
A fost necesară intervenția antreno
rului secund, C. Drăgușin, pentru ca 
Nedelcu să părăsească, in sfîrșit, te
renul de joc.

Fapta sa denotă slaba muncă de 
educație care se duce cu sportivii se - 
(iei de fotbal de la clubul Progresul 
și ea va trebui anal’ i urgent, eu 
tot colectivul, pentru ca pe viilor spec
tatorii să fie scutiți de asemenea ati
tudini cu totul reprobabile.

Crișana Oradea — Știința Cluj 4-0 (3-0)

IȘOARA, 30 (prin 
i jucat bine numai
ta), Știința Timișoara a reușit 
•eacă formația ieșeană C.S.M.S. 
■rul de 4—1 (0—1). Căldura su- 
. a influențat calitatea parți

telefon), 
o repriză

în această parte a, întîlnirii re-

nutul aparține fotbaliștilor 
, care controlează mal bine 
. Ei reușesc să înscrie chiar 
1. 4: balonul plecat de la Pop 

Ia Voica care prelungește 
'■iei și acesta înscrie de la 5 m 
ță portarul Curcan. Ieșenii au 
i ocazie de a marca, două mi
nai tîrziu prin Voica. In a- 
parte a întîlnirii, Știința joa- 

■ă orizont, uneori nervos, ac
tual mult individual. Apăra- 

ai ales, excelează prin inter- 
nesigure, la acțiunile înainta- 
eșeni.
epriza a doua, jocul gazdelor 
imbă radical. Intervenția an- 
iluj Reuter care îl trece pe 
xtrem stînga și pe Remus La- 
rem dreapta se dovedește ins- 
Timișorenii joacă în formula 

—4. Ei dezvoltă acum acțiuni 
uloase reușind, in această 
jocului, să satisfacă pe deplin

1 spectator. Un merit deose-

bit . , ,
vine celor două extreme care au cen
trat frumos de nenumărate ori lui 
Manolache și Lereter, care au acțio
nat foarte periculos la poarta apăra
tă
In
tot
de

de Faur și mai apoi de Ursache. 
această repriză, gazdele au avut 
timpul inițiativa jucînd cu linia 

fundași la mijlocul terenului. Go
lurile timișorenilor au fost înscrise 
de Lereter (min. 60), Manolache (min. 
62 și 79) șî Botescu (min. 80). De re
ținut faptul că formația gazdă a ra
tat o serie de alte ocazii prin Ma
nolache (min. 88), Lereter (min. 55 și 
87), Botescu (min. 78, 86) și Remus 
Lazăr (min. 81).

Arbitrul C. Petrea — București, 
a condus cu scăpări formațiile:

ȘTIINȚA TIMIȘOARA : Curcan — 
Georgescu (min. 46 Hîrșova), Petescu, 
Răceiescu — Țurcan, Tănase — Igna, 
R. Lazăr, Manolache, Lereter, Botes
cu.

C.S.M.S. IAȘI : Faur (min. 82 Ur
sache) 
cu II 
(min. 
nescu.

— Scarlat, Moțoc, Smărăndes-
— Popescu, Danileț — Matei 

66 Milea), Pop, Voica, Comă- 
Cumperman.

M. LUCA și ION IOANA-coresp.

ORADEA 30 (prin telefon <le la tri
misul nostru). Azi, Crișana > jucat 
bine. Diferența de nivel tehnic față de 
studenți a făst suplinită prin însuflețire, 
ambiție.i jdjrzenie,. Ș; dincolo de toate 
acestea s-a văzut dorința de a răsplăti 
cît mai mult pe înflăcărații suporteri 
care s-au prezentat și azi „la datorie". 
Orădenii au întrecut pe Știința — 
cu 4—0 (3—0). ■ ' • ■

Fotbalăl practicat de gazde 
mai valoros în primele 45 de 
cînd au înscris de trei ori prin Szakacs 
Ill (min. 7, 32, 40). Iată fazele din 
care s-au marcat aceste goluri: în min. 
7, Neșu avansează cu mingea pînă în 
apropierea porții clujene. Studenții, 
vrînd să creeze poziție de ofsaid, fug 
înainte pentru a-1 lăsa „afară din joc" 
pe Szucs, dar spre mingea aruncată de 
Neșu țîșnește Szakacs III care mai 
face cîțiva pași și șutează pe lingă Mo- 
guț: 1—0.

25 de minute mai tîrziu. Ia o acțiune 
pe aripa dreaptă, Amotzki îl urmărește 
insistent pe Georgescu și din disputa 
lor cîștigă mingea Szakacs III. care o 
expediază fulgerător în poartă. Golul al 
treilea a fost foarte frumos. Din colțul 
careului mare, interul drept al Crișanei 
a executat un șut-bombă la „vinclu", 
nelăsînd nici o speranță portarului clu
jean. Cu un spate asigurat, cu o linie 
de mijloc extrem de mobilă — îndeo
sebi Neșu — Crișana a atacat neîntre
rupt poarta lui Moguț. Cel de-al pa
trulea gol al Crișanei a fost marcat de 
Neșu în min. 76.

Felul cum a evoluat echipa clujeană 
ne-a amintit de partida sa susținută 
în Capitală cu Progresul. Aceleași „ne
înțelegeri" ale jucătorilor de pe ultima 
linie au dus și azi la existența „găuri
lor" prin care s-au primit trei dintre 
cele patru goluri ale partidei. Altfel, 
ca și atunci. Știința Cluj a etalat cu
noștințe tehnice și manevre tactice care

Cluj

a fost 
minute

ali contribuit la reușita spectacolului. 
De U oaspeți s-a remarcat Petru Emil. 
O mențiune pentru Szakacs III și o 
subliniere pentru arbitrajul competent 
al brigăzii: Petre Sotir — centru — 
Constantin Mihăilescu și Mihai Ispas 
— toți din Brașov.

CRIȘANA: Szilaghi — Bakoș. Solo
mon, Balogh — Neșu, Szakacs II —

Szucs (Fandli), Szakacs III, Pugna, 
Vlad. Amotzki.

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț (Rîngheanu>
— Croineli. Marcu, Cîmpcanu — Petru, 
Georgescu — Ivansuc, Szabo. Sucit»;
II. Moldovan, Toma.

VALENTIN PAUNESCU

Victorie meritată a gazdelor
Steagul roșu — Dinamo București 3-0 (2-0)
BRAȘOV 30 (prin telefon). Des

fășurată în fața unui public cifrat 
la aproape 15 000 de spectatori, în- 
tilnirea dintre Steagul roșu și Di
namo București — încheiată cu sco
rul de 3—0 (2—0) în favoarea gaz
delor — a reușit să întrunească ca
litățile pentru un calificativ bun. 
La aceasta, au contribuit în primul 
rînd fotbaliștii de la Steagul 
care și-au depășit adversarii în 
te compartimentele, cucerind o 
torie pe deplin meritată. Este
vârât că și oaspeții s-au prezentat 
mai bine decît în jocul cu Petrolul 
disputat tot la Brașov cu cîteva zile 
mai înainte. Apărarea brașovenilor 
a destrămat acțiunile Inițiate 
înaintașii bucureșteni, destul de 
riculoase pînă la linia de 16 m. 
doi mijlocași, Seredai
Szigeti, au asigurat o bună legătu
ră intre compartimente. Cît privește 
atacul, acesta 
eze schimburi 
special Hașoti 
cîteva ori cu

roșu 
toa- 
vic- 

ade-

și mai

de 
pe- 
Cei 

ales

Primele două goluri au fost marcate 
în min. 41 și 42. Năftănăilă a țișnit 
printre apărători și a înscris specta
culos fără ca Datcu să poată inter
veni, iar un minut mai tîrziu. Szigeti 
a transformat o lovitură de la 11 m 
în urma unui fault comis de Popa asu
pra lui Haidu. Apoi, în min. 51, la un 
schimb reușit de mingi și de locuri 
între Meszaros și Hașoti, ultimul, din 
poziția de centru atacant, marchează. 
Pînă la sfîrșit, cu toate că Dinamo 
creează mai multe acțiuni, scorul nu 
poate fi modiricat. Raport de comere 
10—2 pentru Dinamo.

Arbitrul Giiriiz Hakki (Turcia) a 
condus foarte bine următoarele for
mații :

Steagul roșu : Haidu — Nagy, Je
nei, Campo (din min. 17 Pescaru) — 
Seredai, Szigeti — Hașoti, 
Necula, Meszaros, Haidu.

Dinamo : Datcu — Popa, 
III, Ivan — Țîrcovnicu,

Năftănăilă,

a reușit să efectu- 
utile de locuri, în 
cu Năftănăilă și de 
Meszaros și Necula.

Nunweiller 
Nunweiller

IV — Pîrcălab, Varga, Ene II, Ungu- 
roiu, David (din min. 46 Ștefan) .

C. GRUIA și GH. CORCODEb
coresp.



Echipele de atletism ale R. P. Romine 
la Sofiavictorioase

(Urmare din pag. 1)
R, Voroneanu (R) 1,60 ; 3. S. Dimitrova
(B) 1,60 ; 4. N. Ruseva (B) 1,55 ; 5. L. 
Jug (I) 1,55 ; 6. N. Balea (R) 1,55 
GREUTATE : 1. A. Sălăgeanu (R) 15,99 
— nou record ; 2. I. Hristova (B) 15.30;
3. M. Ciorbova (B) 14,37 ; 4. A. Gurău 
(R) 14,28 ; 5. C. Perovici (I) 12,80 ; 6. 
N. Bilici (I) 12,57; SULIȚĂ: 1. M. 
Diaconescu (R) 50,42 ; 2. M. Kacici (I) 
47,23 ; 3. M. Baltakova (B) 45,42 ; 4. 
I. Ivanova (B) 42,39 ; 5. El. Neacșu 
(R) 41,89 ; 6. B. Zuni (I) 40,73.

Rezultate din ziua a ll-a ;
BĂRBAȚI : 200 m t 1. V. Traikov 

(B) 21,5 ; 2. V. Juroă, (R) 21,5 ; 3. Gh. 
Zamfirescu (R) 21,5 — rec. personal ; 
4. M. Bîcivarov (B) 21,6; 5. Pavlovici 
(I) 21,7 ; 6. N. Georgopoulos (G) 21,7; 
seria a H-a : 1. Glucev (B) 21,8; 2.
Stanoiev (I) 21,9; 800 m: 1. 1. Vamoș 
IR) 1:51,5; 2, T. Spasov (B) 1:51,8 ; 3. 
D. Anghelov (B) 1:52,0 ; 4. M. Grujici 
(I) 1:52,2 ; 5. D. Rubejici (I) 1:53,1 ;

Bloțiu (R) 1:55,4 — accidentat ;
Bacabaș (R) 14:30,4 ;

Cervan (I) 14:33.2
(R) 14:43,7 ; 4. V.

5.

(I) 
V.

(R)

Intîlniri internaționale ale boxerilor romîni

6. C. 
5.000
2. F. 
țață
14:46.8 ; 5. D. Vucikov 
6. D. Avan (I) 16:03,8 ;
1. I. Popa (R) 47:29,6 ;
(B) 49:13,6 ; 3. P. Peizanov (B) 49:42,2; 
4. D. loader (R) 53:39,8 ; 400 mg :
1. V. Tabakov (B) 53,6; 2. M. Matici
(I) 53,7 ; 3. V. Georgescu (R) 55,0 ; 
4. H. Gherkov (B) 55,4; 5. A. Botici, 
(I) 55.6 ; 6. I. Mesaroș (R) 56,8 ;
4X400 m : 1. Iugoslavia (Danilovici, 
Stanovnik. Jankovici, Grujici) 3:14,5;
2. ROMÎNIA (Todea, Ferentz, Zahai- 
ebieviei, Zamfirescu) 3:15,0 ; 3. Bulga
ria 3:16 8 — nou record ; lungime : 
1. R. Tonev (B) 7,51; 2. N. Popovschi 
(R) 7.44; 3. M. Calnicov (R) 7.30 ; 4 A. 
Maleșev (I) 7,22 ; 5. I. Ivanov (B)

m : 1. A.
; 3. N. Mus-

Borisov (B) 
(B) 14:58,2 ;
10 km marș : 
2. S. Stoikov

7,19 ; 6. M. Babici (I) 7,16 ; Prăjină:
1. R. Lesek (I) 4,50 ; 2. H. Hristov
(B) 4,40 ; 3. H. Balasis (G) 4,30 ; 4.
M. Kolnik (I) 4,20 ; 5. S. Cristescu,
(R) 4,00 ; HC. D. Arapovici (I) 4,20. 
Favoritul probei D. Hlebarov a intrat 
în concurs la 4,20 m și a doborît de 
trei ori ; Disc : 1. A. Kounadis (G)
53,52 ; 2. G. Damianov (B) 52,74; 3. V. 
Sălăgean (R) 51,64; 4. M. Jocovici 
(I) 51,29 ; 5. G Tsakanikas (G) 51,02; 
6 J. Cegher (î) 50,57 ; 7. L. Kotlar
(R) 48,85; ciocan : 1. C. Drăgulescu 
(R) 61,95; 2. A. Bezjac (I) 60,43 ; 3.
N. R&șcănescu (R) 59,62 ; 4. G. Baba-
niotis (G) 59,17 ; 5. K. Racici
58,72 ; 6. V. Ivanov (B) 57,55 ; 7. 
Krumov (B) 57,26.

FEMEI : 200 m : 1. I. Petrescu
24.7; 2. O. Sikovek (I) 24,7; 3. C. Me- 
saroș (R) 25,2; 4. N. Simici (I) 25,2 ; 
5. A. Djubrilova 
ghelova (B) 26,8; 800 m : Fi. Grecescu 
(R) 2:12,5 ; 2. E. 
3. M. Rajkov (I) 
(I) 2:18,0; 5. V. Beneva 
6 G. Ilieva (B) 2:33,6; HC. V.
(R) 2:14,0; 
80 mg : 1.
R. Magiarska (B) 11,3; 3. D. Stamej- 
cici (I) 11,4;
5. G. Luță (R) 11,6; 6. M. 
11,8: disc : 1. L. Manoliu
2. V. Mihailova (B) 52,22
cord; 3. O. Cataramă (R) 
Veleva (B) 44,47; 5. Vukovici (I)
44,07; 6. Celesnik (I) 43,42.

CLASAMENTE GENERALE : băr
bați : Romînia — Bulgaria 120—100 
p ; Iugoslavia — Bulgaria 111—100 p; 
Romînia — Iugoslavia (neoficial) 
107,5—104,5 p; femei : Romînia — Bul
garia 65—52 p; Bulgaria — Iugoslavia 
61—56 p; Romînia — Iugoslavia (ne
oficial) 64—53 p.

(B) 26,1 ; 6. V. Van-

Teodorof (R) 2:13,1; 
2:16,4 ; 4. G.

(B)
Farkas
2:25,5;
Gabor
2:22,2 ;

2.
E. Smejkova (I) 
S. Kerkova (B) 11,1 ;

4. M. Babovici (I) 11,5 ;
Budan (R) 

(R) 53,87 ;
— nou re- 
49,19 ; 4. V.

București—Belgrad 7-3
BRĂILA 30 (prin telefon). Peste 

5000 de spectatori au asistat astă-sea- 
ră Pe stadionul 1 Mai din localitate, 
la întîlnirea internațională 
echipele orașelor București și Bel
grad. Boxerii romîni s-au 
superiori din punct de vedere 
pregătirii fizice și tehnice, reușind 
să cîștige această confruntare cu 
scorul de 7—3.

Iată acum rezultatele tehnice și 
cîteva comentarii despre desfășurarea 
celor 10 partide. La categoria muscă, 
C. Buzulluc cîștlgă la puncte meciul 
cu Paikovici (Belgrad). Boxerul nos
tru folosește din plin lovituri directe 
la față, dominind aproape tot timpul; 
Contrar așteptărilor, cocoșul nostru 
P. Vanea a pierdut partida cu Gre- 
benar. Vanea a comis greșeala de a 
se arunca deseori descoperit în atac, 
dorind cu orice preț să aplice ad
versarului o lovitură decisivă care 
nu mai... venea. N. Moldovan (cat. 
pană) se părea că va avea mult de 
furcă cu combativul său adversar, 
Vujin (Belgrad). Boxerul iugoslav a 
încercat în primele momente ale dis
putei să-l intimideze pe reprezentan
tul nostru, însă Moldovan a știut să-l 
pună la punct 
de lovituri.

La categoria 
a trecut greu 
Boxerul iugoslav, foarte puternic 
rezistent, s-a luptat deseori de la egal 
la egal cu Baciu. Nici Dinu nu a 
reușit să cîștige întîlnirea de aseară, 
deși mulți așteptau acest lucru. Ad
versarul său, fStankovici, a dat dovadă 
de multă vitalitate și viteză în exe
cuția loviturilor. La semimijlocie, 
Șt. Vituș și Tamași (Belgrad) s-au 
angajat de la primul și pînă la ulti
mul sunet de gong într-un schimb 
puternic și repetat de lovituri. Avînd

după citeva

semiușoară, 
de Hribar

dintre

dovedit
al

schimburi

O. Baciu 
(Belgrad).

Și

FOTBAL GLOB
știri, rezultate (1-0)

Ja- 
un 

t___ ______ _ se
Știe, echipa japoneză este calificată 
direct în turneul final al Jocurilor 
Olimpice (în calitate de țară gazdă), 
în primul meci, l—,
echipa japoneză a fost învinsă 
«5—9 (2-0) de selecționata 
e R. F. Germane.

SELECȚIONATA olimpică a 
poniei întreprinde actualmente 
turneu prin Europa. După cum

susținut la K&ln, 
cu 

de tineret

ciul decisiv a învins cu 3—1 
pe F.C. Koln.

FEDERAȚIILE 
slovacă șl Franța au căzut de acord 
asupra datelor la care selecționatele 
olimpice ale celor două țări se vor 
întilni în cadrul preliminariilor tur
neului olimpic. Primul 
loc la 28 septembrie 
cel de-al doilea la 27 
tr-un oraș francez.

IN ORAȘUL IUGOSLAV Rijeka se 
desfășoară un turneu internațional 
de fotbal pentru echipe de juniori 
la care participă formații din R.

din R. S. Ceho-

meci Va avea 
la Plsen, iar 
octombrie în-

Cehoslovacă, Austria, R. P. Ungară, 
R. F. Germană, Italia și Iugoslavia, 
lată primele rezultate înregistrate : 
Dukla Praga — Hajduk Split 7—2; 
Austria Viena — Augsburg 4—0; Ad
mira Viena — Vasas Budapesta 2—2; 
Bayern Miinchen — Viareggio 1—0.

TITLUL de campioană a 
mane a fost cîștigat 
Borussia Dortmund care

R. F. Ger- 
de echipa 

în me- s.

Știri... rezultate
TURNEUL DE TENIS DE LA 

WIMBLEDON

Danemarca Albania 4-0 (3-0)
in „Cupa Europei”!

Vituș a cîștigat 
dintre Low și 

Novakovici s-a încheiat în min. 2, 
boxerul nostru reușind să-și scoată 
din luptă adversarul. La mijlocie, 
Tomici l-a întrecut pe Nicolau după 
un meci confuz, iar la semigrea 
V. Trandafir a obținut victoria Înainte 
de limită în fața lui Keller. în ulti
ma partidă, deși a avut un adversar 
mult mai greu, Gheorghioni a luptat 
curajos și a reușit să ciștige victoria 
în fața lui Trifunovici.

un plus de vitalitate, 
la puncte. Meciul

N. BĂRUAUȚEAN

Traktor Schwerin
Muscelul Cimpulung 10-8

CIMPULUNG MUSCEL 30 (prin 
telefon). Cinci mii de spectatori au 
fost prezenți duminică dimineață la 
întîlnirea internațională dintre echi
pele Muscelul C. Lung și Traktor 
Schwerin. Oaspeții au cîștigat cu 
10—8, dar rezultatul nu oglindește 
realitatea.

REZULTATE TEHNICE: A. Si- 
mion egal cu Bolk, I. Negru egal 
cu Schlink, Ahrndt b.p. I. Vișinescu 
(Vișinescu a cîștigat detașat toate 
reprizele, spre sfîrșitul meciului 
gongul salvindu-1 pe Ahrndt de k.o.);

I. Florea egal cu Bittman, Gh. Ma
nea egal cu Labahn, Gh. Florea b.p. 
Schmeel, Neidil 
nole b. ab. II 
b.p. N. Traian.

b.p. I. Pițigoi, I. Ma- 
Manthei I, Șchleigel

N. ISCRU-coresp.

Selecționaîa
Sempre

orașului Galați
Avânți 14-6

(prin telefon). — Sim- 
fața a peste 8000 de

Copenhaga. — Sîmbătă s-a desfăr 
șurat în localitate meciul dintre repre
zentativele Danemarcei și Albaniei 
din cadrul optimilor de finală ale' 
„Cupei Europei*1. Fotbaliștii danezi 
au jucat excepțional cucerind o vic
torie ușoară cu 4—0 (3—0) și avînd 
toate șansele să se califice în sfer
turile de finală. (Revanșa va 
loc la 30 octombrie lâ Tirana), 
rul a fost deschis în min. 18 in 
unui penalti. Enoksen a 
lovitura dar portarul s-a mișcat și 
arbitrul a dictat repetarea penaltiului. 
De data aceasta J. Petersen a înscris 
imparabil. Opt minute mai tîrziu sco
rul este majorat de interul Ole

avea 
Sco- 

urma 
executat

Madsen. în min. 35, Kalusen înscrie 
din voie al treilea punct al gazdelor. 
După pauză fotbaliștii albanezi au 
o ușoară revenire, atacă dar ratează 
două ocazii favorabile. La un contra
atac al echipei daneze Enoksen sta
bilește scorul final (4—0 — min. 49). 
Arbitrul suedez Brostroen a condus 
corect. Echipa daneză a aliniat ur
mătoarea formație: L. Sorensen — 
Johansen, J. J. Hansen, B. 
B. Larsen, J. Petersen —
Ole Madsen, O. Sorensen, 
Enoksen. în această echipă 
rat 9 jucători care au evoluat și 
în partida cu echipa R. P. Romine.

Hansen, 
Klausen,

Bruun, 
au figu-

De pe pistele de atletism
ATLETUL Guy Husson a stabilit 

un nou record al Franței la arunca
rea ciocanului cu o performanță de 
67,70 m. Husson a realizat în felul 
acesta cea de-a treia performanță 
mondială a sezonului.

t 
LA CORVALLIS (Oregon) s-a dis

putat campionatul de decatlon al 
S.U.A. Titlul de campion a revenit 
lui Steve Pauly cu 7 852 puncte. Pe 
locul doi s-a clasat Dick Emberger — 
7 331 puncte. Cei doi atleți au fost 
selecționați în echipa S.U.A. care va 
întilni la 22 iulie la Moscova selec
ționata U.R.S.S.

tea fi omologat ca record 
dial egalat deoarece vîntul a 
cu 4,90 m pe secundă. Alte rezultate : 
5 000 m Suarez (Argentina) 14:59,8; 
înălțime Abugatas (Peru) 1,97 m; su
liță Thomas (Venezuela) 64,79 m.

AU ÎNCEPUT concursurile republi
cane de atletism din cadrul compe
tiției sportive de masă a Spartachia- 
dei popoarelor din U.R.S.S. La Mos
cova au luat parte numeroși atleți 
fruntași care au obținut rezultate 
valoroase. Tînăra atletă Cernișeva, 
vîrstă de 21 de ani, a realizat 
proba de 80 m garduri timpul
10,6, Galina Zîbina a aruncat greu
tatea la 16,48 m. Bulișev a cîștigat 
proba de 800 m plat în 1:48,0, 
Savinkov a sosit primul în cursa 
1500 m cronometrat cu timpul

mon 
bătut

in 
în 
de

PE STADIONUL central din Caii 
(Columbia) au început campionatele 
de atletism ale Americii de sud. în 
seriile probei de 100 m plat bărbați 
sprinterul Arquimedes Herrera (Ve
nezuela) a parcurs 100 m plat in 10
secunde dar acest rezultat nu va pu-' 3:43,3.

iar 
de 
de

GALAȚI 30 
bătă seara, in 
spectatorii, selecționata orașului Ga
lați a obținut un frumos succes inter
național în întâlnirea cu echipa ita
liană Sempre Avânți: 14—6. Meciu
rile au fost de un bun nivel tehnic. 
Din cei 20 de pugiliști care au evo
luat, cei mai buni au fost C. Vasiliu, 
T. Mitre a și Giancarlo Bianchi care, 
după părerea noastră, trebuia dat în
vingător in. meciul cu M. Ioniță, nu 
așa cum au procedat arbitrii, dictind 
egalitate. REZULTATE TEHNICE: 
N. Băleanu b.p. Cavazini, C. Vasiliu 
egal cu Fuscalo, N. Popa b.p. Rogini, 
S. Birsu egal cu Silvani, Bianchi egal 
cu M. Ioniță, M. Dumitrescu b. p. 
De Pace Bruno, T. Mitrea b. p. Ca- 
lazao, V. Bogoi b.p. Badini, Cedri 
b.p. T. Felea, Șt. Cojan egal cu Ro- 
satti.

A. SCHENKMANN-coresp.

Astăzi încep campionatele mondiale 
de lupte clasice

HELSINGBORG 30 (prin telefon). 
Tinînd scamă de numărul țărilor par
ticipante (27). actuala ediție a cam
pionatelor mondiale va fi cea mai 
„tare" din ultimii ani. Un număr de 
13 țări au venit cu echipe complete, 
iar altele cu cite 7 luptători. Întrece
rile se vor desfășura pe trei saltele 
începînd de luni ora 12. Cel mai mare 
număr de concurenți vor evolua la 
tegoria 78 kg., la care participă și 
prezentantul nostru I. Țăranu.

Sînt prezenți la Helsingborg un
măr foarte mare de campioni mondiali 
și olimpici. Dintre aceștia amintim pe

ca
re-

nu-

Rîbalko (U.R.S.S.), 
kov (lug.) la cat.
(U.R.S.S.), Petrov 
(Turcia) la cat. 57 kg; Poliak (R.P.U.), 
Martinovici (lug), Saburov (U.R.S.S.) 
la cat. 63 kg; Aivas (Turcia), Ilorvat 
(lug.), Vanzeladze (U.R.S.S.) la cat. 
70 kg; Dobrev (R.P.B.), Kolesov 
(U.R.S.S.), Nistrom (Suedia) la cat. 
78 kg; Ciucialov (U.R.Ș.S.JL. Bimbalov 
(R.P.B.), Tefik (Turcia) la cat, 87 kg; 
Abasidze (U.R.S.S.), Kaplan (Turcia), 
Radev (RjP.B.) și Person (Suedia) 

la cat. 97 kg.

F-abra (It.). Bu-
52 kg; Karavaev 

(R.P.R). Bilek

Sonia Iovan învingătoare la Halle

(feminin). Con-

în optimile de finală ale probei de 
simplu masculin din cadrul turneului 
de tenis de la Wimbledon, Wilson (An
glia) l-a învins pe australianul Mul
ligan cu 6—4; 6—1; 9—7. Bungert (R.F. 
Germană) a cîștigat cu 4—6; 6—3; 6—0; 
10—12; 7—5 în fața lui Arilla (Spa
nia). In proba de dublu, cuplul Lejus, 
Lihaciov (U.R.S.S.) a învins cu 6—4; 
8—6; 6—2 pe Asche, Fox (S.U.A.), cali- 
fieîndu-se pentru sferturile de finală.

In sferturile de finală ale probei de 
simplu masculin se vor întilni ; Emer
son — Bungert, Kinley — Wilson, 
Roehling — Stolle și Kuhne >— San
tana. La feminin vor juca: Smith — 
Schurman, Hard — Leyane, Folza — 
Haydon și Bueno — Moffit. •

TURUL CICLIST AL FRANȚEI 
PENTRU AMATORI ȘI 

PROFESIONIȘTI
Cel de-al treilea Tur ciclist al Fran

ței pentru amatori și independenți 
(Tour de TAvenir) a început duminică, 
avînd la start 124 de concurenți din 
16 țări. Prima etapă, Perigueux — 
Bordeaux (128 km), desfășurată pe o 
ploaie torențială, a fost cîștigată de 
olandezul Van Kreuningen în 3h 
03,43,0. In același timp au trecut linia 
de sosire Sagarduy (Spania), Cerepo- 
vici (U.R.S.S.), Melihov (U.R.S.S.), 
Schultz (R.F. Germană), Quesada (Spa
nia). Pe echipe etapa a revenit selec
ționatei U.R.S.S., urmată de 
Olanda.

Astăzi se dispută etapa a 
deaux — Pau (196 km).

★
în Turul Franței rezervat

niștilor, tricoul galben continuă să fie 
purtat de belgianul Gilbert Desmet. 
Etapa a 7-a Angers — Limoges a re
venit olandezului Jansens, iar cea de-a 
8-a Limoges — Bordeaux belgianului 
Rik Van Looy.
VLASOV : 190,5 kg LA „ÎMPINS"
Cu prilejul unui concurs interna

țional de haltere, desfășurat la Viena, 
cațppionul mondial la cat. grea Iuri 
Vlasov (U.R.S.S.) a stabilit un nou re
cord mondial la stilul „împins" cu per
formanța de 190,500 kg. Vechiul re
cord era de 188,500 kg și aparținea 
tot lui Vlasov.

HALLE 30 (prin telefon). In loca
litate s-a desfășurat sîmbătă și du
minică întîlnirea amicală de gimnas
tică între echipele Chemie Halle și 
Știința București
cursul a cuprins exerciții impuse 
și liber alese. O frumoasă victorie 
a repurtat Sonia Iovan, care a ocu
pat primul loc la individual com
pus, după o luptă pasionantă, ea 
fiind condusă pînă la ultimul apa
rat. In cele din urmă, cu un „sol“ 
excelent, Sonia Iovan a reușit s-o

întreacă pe principala sa concuren
tă, Barbara Stoltz. Clasament final: 
Sonia Iovan (Știința) 76,00 p ; Bar
bara Stoltz (Chemie) 75,70 p ; Holl 
Heide (Chemie) 74,35 p ; Atanasia 
Ionescu 73,30 p ; Utta Poreceanu 
73,10 p. Pe echipe : Chemie Halle 
368,650 p ; Știința București 365,085 p

In cadrul concursului de la Halk 
Sonia Iovan a Îndeplinit norma o- 
limpică, fiind prima dintre gim
naste care realizează această per
formanță.

Tinerii gimnașți romîni învingători Tn intllnirei 
cu echipa R.P.Ungare

(Urmare din pag. I)

pregătire tehnică generală, care se află 
în pragul afirmării depline pe plan in
ternational. Și ne bucură nu numai 
victoria repurtată de tinerii gimnaști 
romîni. ci și fapțțtl cȘ> ea a fost rea
lizată după o luptă de o dîrzenie deo
sebită, echilibrată, în care în cede din 
urmă pregătirea tehnică și morală și-a 
spus cuvîntul. Szilaghi, Simion Mareei 
(la primul lui concurs international), 
Condovici au evoluat în general bine, 
aducînd echipei puncte prețioase. An-

Reprezentativa
Spania și

2-a Bor-

profesio-

Vîlcea

(prin telefon). Cei 
spectatori

R. VÎLCEA 30 
peste 10.000 de 
la aceasta intilnire amicală 
sit stadionul mulțumiți de 
jocului prestat de cele două 
Oaspeții au impresionat printr-o bună 
circulație a balonului, jucind „la 
firul ierbii”. Gazdele însă, 
jate de statură, au reușit, in 
cial în repriza I, să domine 
mult, creînd numeroase ocazii 
gol rămase însă fără rezultat, 
gurul punct al partidei a fost înscris 
în min. 24, în urma unei lovituri 
de la 30 de metri, executată de Gibea 
și fructificată de Marin.

. S-au remarcat: Mihăilescu, Gibea 
și Bratu de la învingători, Thanh 
Toan, Kinh Dip și Trong Thu de la 
oaspeți.

prezenți 
au pără- 
calitatea 
formații.

jucind 
avanta-

spe- 
mai 

de
Sin-

D. ROȘIANU, caresp.

trenării sau orientat bine în alcătuire 
formației, astfel ineît fiecare ginuia: 
și-a adus contribuția Ia obținerea acei 
tei frumoase victorii. In mod firesc ( 
cu lucrul acesta sînt de acord toți c 
care au urmărit concursul <le la Coi 
stanța) unui gimnast romîn i ar fi r 
venit și locul intîi Ia individual cor 
pus, și acest gimnast era Szilaghi. d. 
două neatenții (la paralele și inch 
l-au costat un punct, care s-a doved 
a fi decisiv pentru soarta primului lo

La fete, victoria a fost obținută - 
meritat —- de sportivele maghiare. î 
deosebi datorită bunei lor comporți 
la paralele și sărituri. La celeial 
două aparate lupta a fost egală, d 
aparatele mai sus amintite au... cînt 
rit greu. I'ără îndoială, antrenorii 
gimnastele noastre, multe dintre < 
debutante într-o întrecere internațional 
au tras deja învățăminte, și sinte 
convinși că în viitor și echipa nuast 
feminină de tineret va „merge" din 
în ce mai bine.

Rezultate finale pe echipe: mascul 
R.P. Romînă — II.P. Ungară 278,00 
276,45 p; feminin: R.P. Ungară 
R.P. Romînă 185,60—182,20 
acum primit clasați Ia 
pus: masculin: Aranvos 
56,85 p; AI, Szilaghi

Marcel Simion 
Gh. Condovici

Bordon Dezso (R.P.U.) 55,40 
Cser Gyozo (R.P.U.) 55,35 p; femin 
Tresei Maria (R.P.U.) 37,35 p; Rod 
Apăteanu (R.P.R.) 37,20 p; Szatm 
Ilona (R.P.U.) 37,15 p; Palinkas II 
ko (R.P.U.) 37,10 p; Oroszi Mar 
(R.P.U.) 37,05 p; Atta Moldove; 
(R.P.R.) 37,00 p.

au...

p; 
p; 
p;

p. I;
individual co 
Istvan (R.P.I 
(R.P.R.) 56.
(R.P.R.) 56
(R.P.R.) 55
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