
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UN1ȚI-EA! I Iolanda Balaș și Lia Manoliu 
învingătoare la Londra

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romi na

LONDRA 7 (prin telefon). Tradițio
nalele campionate internaționale de 
atletism aie Angliei, desfășurate sîm- 
bătă pe stadionul White Citty, au avut 
loc in condițiuni atmosferice complet 
(nefavorabile (frig, vînt și ploaie) care 
au influențat serios întrecerile.

La concurs au luat parte și două 
reprezentante ale atletismului nostru, 
IOLANDA BALAȘ și LIA MANOLIU, 
care au ciștigat cu ușurință primul loc.

Pe o pistă complet desfundată, Iolanda 
Balaș a sărit numai 1,70 m la înălțime 
iar Lia Manoliu a obținut victoria Ia 
disc cu o aruncare de 49,40 m.

Alte rezultate : BĂRBAȚI ; 100 m: 
Jones (Anglia) 10.5; 200 m: Strane 
(Anglia) 21,3: 1500 m: BarEța (Polonia) 
3:45,2; 1 milă: Davis (Angiia) 4:10,3; 
3000 m: Zimny (Polonia) 8:15,S; I'E 
MEI: 880 yarzi: Parkins (Anglia)
2:12,5; 80 mg: Buding (Anglia) 11,2.
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-♦U.T.A. — Progresul
ȚDinamo Bacău — Farul 
^St. roșu — Minerul 
^Steaua — Șt. Cluj 
-♦Dinamo Buc. — Șt. Tim.
♦ Crișana — Rapid 
^C.S.M.S. — Petrolul
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CLASAMENTUL
-♦
4- 
+ 1. Dinamo Buc. 26 14 8 4 43:22 36

2. Steaua 26 13 7 6 57:41 33:+ ♦ 3. Știința Tim. 26 11 7 8 41:36 29
> 4. St. roșu 26 12 4 10 45:40 28♦ -♦ 5. Știința Cluj 26 11 6 9 39:41 28'
+ 6. Farul 26 11 4 11 45:38 26

7. Petrolul 26 9 7 10 42:30 25
8. Rapid 26 9 7 10 47:44 25

X 9. Progresul 26 9 7 10 41:46 25
4 10. C.S.M.S. 26 8 9 9 43:52 25

11. U.T.A. 26 9 5 12 44:48 23
4 12. Din. Bacău 26 9 5 12 32:38 23
x 13. Crișana 26 9 5 12 33:44 23
t 14. Minerul 26 4 6 16 22:61 14

♦ ETAPA VIITOARE (ULTIMA) :
14 iulie :+

+ Petrolul
^ința Cluj
■♦Farul — Știința Timișoara, C.S.M.S. 
T— Steaua, Rapid — Mfcierul, Pro- 
Țgresul — Steagul roșu, U.T.A. — 

Crișana.

îDinamo Bacău, Ști- 
Dinamo București, ♦ 
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FOTBAL
Arădenii mereu pe muchie de cuțit

II. T. A. - Progresul 1-J (1-0)
ARAD 7, (prin telefon de la tri

misul nostru). — Nici după consuma
rea penultimei etape a campionatu
lui, suporterii arădeni n-au 
să respire 
U.T.A., perfomera 
reștean de duminica trecuta, n-a reu
șit să învingă pe codașii aceluiași 
cuplaj... Progresul. Astfel, incit, du
minica viitoare, împotriva Crișanei, 
arădenii vor juca cu sabia lui Da
mocles deasupra capului.

Partida U.T.A. — Progresul s-a ter
minat cu un just rezultat de egalitate 
în urma unui joc care n-a creat 
o dificultate arbitrului bulgar 
kolov.

U.T.A. a jucat surprinzător de 
jer“ ca și cum s-ar fi aflat în mij
locul clasamentului, permițind Pro
gresului să contracareze cu destulă 
ușurință toate încercările de atac.

Meciul a început cu o „repriză" de 
studiu care a durat 7 minute, 
șaptelea minut de joc Floruț 
mingea în jumătatea de teren 
reșteană, aleargă cițiva metri și 
prin surprindere de Ia 25 m în col
țul 
lor 
nu

izbutit
ușurați. într-adevăr, 

cuplajului bucu-

nici 
Ni-

„le-

în al 
preia 
bucu- 
trage

de sus : 1—0. Replica bucureșteni- 
este foarte sobră și calmă. Deși 
stă pe roze in clasament, Progre-

IOAN CHIRILA

(Continuare în pagina a 3-a)

LA BELGRAD

„Cupa Europei" la gimnastica 
și Congresul F. I. G.

BELGRAD, 7 (prin telefon). Ora
șul Belgrad a cunoscut în aceste zile 
o atmosferă deosebită, specifică ma
rilor evenimente ale lumii sportive. 
Aici s-au desfășurat lucrările celui 
de-al 42-lea Congres al Federației 
internaționale de gimnastică, precum 
’i întrecerile celor mai bun: gimnaști 
diri Europa în cadrul ediției a V-a 
a „Cupei Europei". Aceste două eve
nimente majore ale gimnasticii in
ternaționale au adus la Belgrad peste 
200 de sportivi și tehnicieni.

Congresul: F.I.G. precum și ședin
țele comisiilor tehnice (masculin și 
feminin) la care au participat de
legați din 31 de țări, au abordat pro
bleme importante ale activității vi
itoare. Astfel, s-au discutat și apro
bat un nou cod de punctaj, organi
zarea tinor cursuri de arbitri etc. 
S-au aprobat informările prezentate 
cu privire la stadiul pregătirilor pen
tru J. O. de la Tokio, „Cupa Euro
pei" (Belgia) și „Gimnestrada" 
(Austria) din 1965, precum și în le
gătură cu campionatele mondiale din 
1966 (Portugalia). S-a stabilit ca vi

itorul Congres F.I.G. să aibă loc în 
1964 in Italia, la Veneția.

în ce privește „Cupa Europei", cei 
38 de concurenți reprezentind 20 de 
țări, împărțiți prin tragere la sorți 
în șase grupe, au început concursul 
sîmbătă 6 iulie și au continuat în
trecerea duminică. Gimnaștii romîni 
Frederic Orendi și Petre Miclăuș au 
făcut parte din grupa a treia, îm
preună cu sportivii iugoslavi și en
glezi. Debutînd în această competi
ție sportivă de mare amploare, gim
naștii noștri nu au concurat la va
loarea și posibilitățile lor. Din cauza 
unei emotivități excesive și în ace
lași timp a insuficientei încrederi în 
ei, sportivii noștri au obținut note 
inferioare posibilităților lor : inele : 
Miclăuș 9,20; Orendi 9,20; sărituri ': 
Miclăuș 8,75; Orendi 9,20; paralele: 
Miclăuș 8,65; Orendi 9,00; bară: Mi
clăuș 7,90; Orendi 9,15; sol: Miclăuș

prof. CLAUDIU ATANASIU 
secretar al F.R.G.

(Continuare în pag. a 3-a)
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—.............-............ j Cicliștii romîni au cîștigat și cel de-al doilea

Plutonul rulează compact spre Cîmpina

ȘC9AIA MfDIt NR. 6 P19IEȘTI (IA FUI) 
Șl ȘCOALA MEDIE NR. 2 SIGHIȘOARA (LA BĂIEJI) 
CAMPIOANE REPUBLICANE ȘCOEARE IA HANDBAl ÎN 7
RÎMNICU VÎLCEA 7 (prin tele

fon de la trimisul nostru). S-a con
sumat o nouă ediție — a V-a — a 
campionatului republican școlar de 
handbal in 7. Șase echipe masculine 
și tot atitea feminine și-au disputat 
timp de patru zile, pe parcursul a 
30 de meciuri, titlurile. de campioane. 
De data aceasta, pe tabloul de 
onoare și-au înscris numele Școala 
medie nr. 6 Ploiești — la fete și 
Școala medie nr. 2 Sighișoara — la 
băieți. întrecerea celor peste 130 de 
elevi, printre care numeroși fruntași 
la învățătură (comisiei de organizare 
i-a fost greu să decearnă premiile 
oferite tinerilor handbaliști cu media 
peste 9 !) a dat ocazie, în special la 
băieți, la dispute pasionante, de un 
nivel tehnic satisfăcător.

Caracteristica acestui turneu a fost 
faptul că echipele campioane au fost 
cunoscute în penultima zi, iar ocu
pantele celorlalte locuri in ultima! 
La fete, turneul a fost dominat de 
Școala medie nr. 6 Ploiești și Școala 
medie nr. 4 Timișoara, care, în rea
litate nu sint decît S.S.E. Ploiești 
și Banatul Timișoara, din categoria 
A. Astfel că diferența de valoare 
dintre ele și celelalte formații a fost 
netă, iar lupta pentru titlu — nor
mal - s-a dat între ele.

Meciul lor, disputat sîmbătă, a 
oferit un spectacol handbalistic de 
calitate, în care jocul mai omogen, 
mal organizat și mal sigur, mai bine 
orientat tactic al elevelor din Ploiești 
(antrenor prof. Florin Stoenescu) 
și-a spus cuvîrrtui. Deși a avut un 
stil mai spectaculos, mai apropiat 
de jocul modern, cu o circulație ra
pidă a mingii și a jucătoarelor, 
Școala medie nr. 4 Timișoara a pier
dut din cauza lipsei de finalitate.

Rezultatele tehnice: Șc. m. nr. ft 
Ploiești cu: Șc. m. nr. 27 București 
14-2 (8-0), Șc. m. Cărei 19-4 (7-3), 
Lie. nr. 1 Timișoara 7—3 (2—0), Șc, 
m. nr. 4 Timișoara 7-5 (4-3), Șc. 
Pedag. Suceava 9-4 (3—2) ; Șc. m. 
nr. 4 Timișoara cu : Șc. Pedag. Su
ceava 21—6 (11—2), Șc. m. nr. 27 Buc. 
16—8 (5—5), Lie. nr. 1 Timișoara 17—3 
(10-2), Șc. m. Cărei 24-7 (9-2), Șc. 
m. nr. 27 Buc. cu : Șc. Pedag. Su
ceava 9—6 (4—3), Șc. m. Cărei 8—5

PETRE GAȚU

(Continuare in pag. a 2-a)

concurs international
pe șosea

Fondiștii s-au prezentat, duminică Ia 
amiază, la startul celei de a doua probe 
internaționale : cursa cu start în bloc 
Biicurcști-Cîmpina-Ploiești-București (187 
km). 30 de rutieri, printre care cei 5 
membri ai reprezentativei R. D. Ger
mane, au pornit la ora 15 de la km 8 al 
șoselei Buftea, pe caniculă, în proba cu 
kilometraj apropiat de cea ce se va des
fășura în luna august la campionatele 
mondiale din Belgia și în 1964 la 
Jocurile Olimpice de la Tokio. Căldura 
și-a spus cuvîntul pe prima parte a în
trecerii : plutonul a rulat compact, cu 
rare ...intermezzo-mi în care unul sau 
altul dintre alergători încercau să se 
detașeze de pluton. Astfel că istoricul 
probei... începe abia la km 100 (după 
întoarcerea la Cîmpina) cînd, după cîte- 
va frăinîntări, din pluton evadează Ch. 
Rădără, Aurel Șelaru, N. Ciumete, P. 
Neac.șiE și Manfred Briining. T^a Băicoi 
ei au un avans de circa 200 m. In acest 
grup de fugari Bădără și Șelaru sînt 
cei care duc greul, ajutați de Ciumete 
și Neacșu. Briining refuză să ducă trenă. 
Pe străzile orașului Ploiești ciclistul din 
R. D. Germană sparge și cei 4 alergă
tori romîni continuă acțiunea. Intre timp 
dm. pluton s-au detașat și N. Nicules- 
cn și C. Ciobanii, care sc află acum I» 
30 de sec. de, fugari. Ei însă au reali
zat această acțiune într-un mod neper- 
mis de regulament : au folosit plasa mo
tocicletei 11175 B. Arbitrul principal — 
firesc — i-a descalificat. La 1:15 se 
afla un alt grup, condus de Ch. Radules
cu si L. Zanoni, în care se mai găseau 
G. Moiceanu și Gera. Lor li se alătură 
și M. B riining, care între timp a repa
rat. Urmărirea dintre cele două grupuri 
se încheie înainte de Snagov, cînd aler
gătorii conduși de Gli. Radulescu fac

HRISTACHE NAUM

(Urmare în pag. a 4-a)

NOILE CAMPIOANE ȘCOLARE LA VOLEI: 
ȘCOALA PEDAGOGICĂ DEVA (FETE) Șl CENTRUL ȘCOLAR 

PROFESIONAL „23 AUGUST" BUCUREȘTI (BĂIEȚI)
DEVA 7 (prin telefon de la trimisul 

nostru). Cea de a 14-a ediție a finalelor 
școlare de volei s-a încheiat după patru 
zile de întreceri cu victoria echipelor 
Școlii pedagogice din Deva (fete) și 
Centrul școlar profesional ,.23 August" 
din București (băieți). Lupta dîrză, fa
zele spectaculoase, nivelul tehnic bun 
(rod al unei îndelungate pregătiri), iată 
ceea ce au caracterizat aceasiă întrecere 
finală. In plus, numeroasele rezultate 
surpriză au făcut ca echipele campioane 
să fie cunoscute abia azi, înaintea festi
vității de închidere.

Prima echipă campioană a fost aceea 
a băieților. Voleibaliștii de la .,23 Au
gust" au avut ca adversari pe elevii 
Liceului nr. 1 din Timișoara. Primul set

— de studiu — a fost ciștigat de bucu- 
reșteni cu 15—6. Elevii timișoreni ega
lează însă, printr-o victorie și mai ca
tegorică : 15—3 Setul al treilea are o 
desfășurare de-a dreptul dramatică, re
zultatul rămînînd incert pînă aproape, 
de sfîrșitul setului. Mai activi în final, 
voleibaliștii de la ,,23 August" câștigă 
cu 1.»—12. In setul al patrulea, din nou 
incertitudine. Ambele echipe conduc pe 
r<id, elevii bucureșteni se regăsesc to
tuși mai ușor și termină victorioși cu 
15—’■ÎL Scor final: 3—1.

Pentru titlul de campioană la fete

TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

feri, seci de mii de bucureșteni au „combătut* canicula reftigiindu-se spre ștrandurile din jurul Capitalei. In Imagine, unul dintre aceste locuri: etrandul lei



Unirea București,
campioană

Vasile Weiss și Nicoiae Siminoiu învingători Dinamo Bacău

a țării
Ieri, la Oradea, s-au încheiat par

tidele din cadrul finalei campiona
tului republican de șah pe echipe 
mixte. Rundele a 6-a și a 7-a, în 
care 
niri 
pună
Unirea din București (Ciocîltea, Sei- 
meanu, Voiculescu, 
Alexandra Nicolau, 
dorescu), care și-a 
intact avansul luat 
de. Iată și 
în
6-a ;
Oradea 
tronica 
Unirea 
Iul — 
Voința 
2’/j, Spartac

Cu acestea, clasamentul final a 
luat următoarea înfățișare : Unirea 
București 28’/z puncte, Petrolul Plo
iești 25, Spartac București 22’/z, Pro
gresul București 20, Știința Cluj, 
Voința Tg. Mureș 18*Z», 
București 18 și 
puncte.

Conturată încă 
victoria șahiștilor 
Pe deplin meritată. Ea este rezultatul 
omogenității și 
oare demonstrate 
tregii competiții de 
echipe.

Ca și la finala 
contribuția fetelor 

toare in stabilirea configurației cla
samentului : cele două jucătoare din 
formația Unirii — Alexandra Nico

lau și Margareta Teodorescu — au 
realizat 11'/a puncte, in timp ce pe
trolistele nu au adus echipei decît 
7 puncte. De altfel, trebuie subliniat 

faptul că Margareta 
Maria Pogorevici au 
sub posibilitățile lor, 
stituit un serios handicap ] 
treaga echipă.

Celelalte participante la 
ocupat in clasament locurile 
zătoare forței lor de joc. 

țiune trebuie acordată totuși echipei 
Spartac 
sită de

Rundele a 6-a și a 7-a, 
erau programate cîteva intîl- 
decisive, n-au putut să mai 

în discuție victoria echipei

Botez, Stanciu, 
Margareta Teo- 
păstrat aproape 
în primele run- 

Iată și rezultatele înregistrate 
aceste ultime întîlniri : runda o 

Spartac București — Crișana 
3’ă-2’/i, Știința Cluj — Elec- 
București 4—2, Petrolul — 

3—3 ; runda a 1-a: Petro- 
Crișana 4-2, Electronica — 
3—3, Unirea — Știința 3Va— 

Progresul 4—2.
clasamentul

i înfățișare :

București 20, Știința
Electronica

Crișana Oradea 17

din primele runde, 
de la Unirea este

pregătirii superi- 
de-a lungul in- 

acesteișahiștii

de anul 
a fost

trecut, 
hotărî-

Perevoznic și 
jucat cu mult

ceea ce a con-
pentru in-

finală au
corespun-

O men-

țescu, a

din București, care, deși lip- 
aportul maestrului Th. Ghi- 

ccupat un merituos loc III.

T. RADULESCU

în cursele de maraton redus 3-1 (3-0)
Maratoniștli se pregătesc cu asidui

tate în vederea campionatului repu
blican. Pentru aceasta bucureștenii au 
participat ieri dimineață la un con
curs de verificare organizat de clubul 
Unirea. întrecerea a măsurat 30 de ki
lometri și s-a încheiat cu victoria sur
prinzătoare a alergătorului dinamo- 
vist Vasile Weiss. Al. Arnăutu a con
dus cea mai mare parte din distanță 
urmat ca o „umbră" de D-tru Bîrdău. 
Pînă la punctul de întoarcere (km 15) 
Weiss se afla pe locul patru, dar pe 
măsură ce se apropie de sosire el mic
șorează distanța care-1 desparte de cei 
din frunte. Cu 1500 m înaintea liniei 
de sosire Weiss îl depășește pe Ar
năutu, cîștigînd clar. Rezultate: 1. 
V. Weiss (Dinamo) 1.50:27,0 ; 2. Al.
Arnăutu (Metalul) 1.51:02,4; 3. D. Bîr
dău (PTT) 1.52:26,4; 4. I. Aldea (Uni
rea) 1.54:13.4; 5. M. Babaraica (Unirea) 
1.56:12,0; 6. V. Teodosiu (PTT) 1.56:56,0; 
7. V. Moldovan (Unirea) 1.59:09,6.

Paralel cu această întrecere, asocia
ția Vulcan a organizat o cursă pe 20 
km pentru alergătorii care n-au mai 
participat la un maraton. Rapidistul 
Nic. Siminoiu a dominat categoric a- 
ceastă cursă realizind 1.10:17,6. Pe

locurile următoare s-au clasat: 2. Gh. i BACĂU 7 (prin telefon). Efortu- 
Negrilă (Metalul) 1.16:23,0; 3. P. Vlăs- I rile dinamoviștilor de a evita retro- 
ceanu (Unirea) 1.21:01,0; 4. C. Florea \ gradarea au continuat și in penul- 
(Rapiil) 1.21:52,0; 5. I. Bogdan (Meta- / tima etapă a campionatului. In în- 
lul) 1.23:47,0; 6. M. Braboveanu (Vul- X tîlnirea de azi, cu Farul Constanța, 
can) 1.24:04,0; 7. M. Pândele (Vulcan) / ei au privit cu seriozitate fiecare 
1.28:01,0; 8. I. Urse (Metalul) 1.29:42.0. 1 fază a jocului, au acționat energic 
La această probă s-a făcut și un cla- Z în atac, unde Public și Gram au fost 
sament pe echipe: 1. Metalul 15 p, 2. / deosebit de activi, iar în apărare au 
Vulcan 22 p, 3. Rapid, 4. Unirea. (N. D. A supravegheat cu strictețe pe înain- 
NICOLAE — coresp.). J tașii Farului, pe care i-au silit în

majoritatea cazurilor să șuteze din 
afara careului de 16 m.

Jocului ofensiv pe care localnicii au 
pus chiar de la început accentul, 
oaspeții i-au răspuns printr-un joc 
organizat în apărare și în cîmp, unde 
cei doi mijlocași au reușit să păs
treze legătura dintre compartimente. 
Atacanții lor însă — sever marcați — 
nu au reușit să înscrie decît în 
47 prin Dinulescu (atunci cînd 
rul era de 3—0 pentru Dinamo), 
degajare defectuoasă a apărării 
delor.

In prima repriză, ocaziile 
au fost mai mult de partea 
viștilor. Și după ce în min. 4 
ratează, imitat de Public în
și de Gram (bară) în min. 7, la un 
corner executat ușor de Public pînă 
la Gram, acesta se infiltrează pe linia 
de fund spre poarta lui Ghibănescu 
și dintr-un unghi dificil deschide sco
rul : 1—0. în continuare se joacă în- 
tr-un tempo viu, dar cei care se 
dovedesc mai eficace sînt tot dina- 
moviștii. La o lovitură de la 16 m, 
Gros trimite (in min. 33), cu un șut 
puternic, mingea „la păianjen" ; 2—0 
pentru Dinamo.

Constănțenii continuă să joace cu
rajos, combină frumos, dar apărarea 
băcăoanilor este la post. Tot dinamo- 
viștii sînt cei care marchează Prin 
Eftimie, care în min. 43 reia frumos 
cu capul in plasă o minge primită de 
la Gram ; 3—0.

In repriza a 2-a, după golul rea
lizat de. Dinulescu, conștănțpnji con
struiesc cîteva atacuri periculoase, 
dar șuturile lui Biikossi și Moro- 
ianu sînt apărate de Bucur. Spre 
sfirșit tot dinamoviștii sînt cei care 
realizează... ocazii de a înscrie. Ef
timie, în min. 74 și Gram în min. 
76, privesc’ neputincioși 
josul portar Manciu le ia 
picioare atunci cind între 
nu se măi afla nimeni.

Meciul a plăcut, deoarece s-a jucat 
cu mult nerv — însă în limitele spor-

CONCURSUL DE VARA AL 
S.S.E. VIITORUL

sportivă experimentală Vi- 
pe lingă centrul de antrena- 
August" din Capitală a or

ganizat un concurs al secției sale de 
atletism. La întreceri au luat parte 
115 concurenți. Cîteva rezultate: BĂ
IEȚI: 100 m (juniori I): Eug. Marin 
11,6; 100 m 
(I): I. Nae 
ghei 53,3 ; 
2:48,5; 200

Școala 
itorul de 
ment „23

(II): St. Martin 12.4; 200 m 
23,5; 400 m (I): I. Gher- 
1000 m (I): C. Andreica 
nrg

greutate (II):
FETE: 60 mg:
V. Alecu 62,3;
1,35.

(I): I. Gherghei 28,2; 
I. Dumitrescu 11,80;

G. Cîrstea 9,9; 400 m: 
înălțime: D. Dobrică

Campionatele școlare de handbal
(Urmare din pag. 1)

(3-4), Lie. nr. 1 Timișoara 7-2 (4-2); 
Lie. nr. 1 Timișoara cu: Șc. m. Că
rei 9—4 (6—4), Șc. Pedag. Suceava
8—2 (4—1) ; Șc. m. Cărei cu: Șc. Pe
dag. Suceava 8—7 (5—5).

Clasament : 1. ȘCOALA MEDIE 
Nr. 6 PLOIEȘTI 10 p ; 2. Școala me
die nr. 4 Timișoara 8 p ; 3. Școala 
medie nr. 27 București 6 p ; 4. Li
ceul nr. 1 Timișoara 4 p ; 5. Școala 
medie Cărei 2 p ; 6. Școala Pedagogică 
Suceava 0 p.

Cu mult mai palpitantă a fost 
lupta echipelor masculine, între care 
s-au înregistrat meciuri egale și re
zultate neașteptate. Pină la urmă, 
victoria a revenit Școlii medii nr. 3 
Sighișoara (antrenor prof H. Zultner), 
revelația turneului. Noua campioană 
s-a impus printr-un joc omogen, ra
pid, în care am remarcat inteligența 
de joc a lui Duca și forța de șut 
a lui Gunesch (elev în clasa a Xl-a, 
înalt de 1.94 m și cu o greutate de 
93 kg). Celelalte formații s-au arătat 
inconstante. O notă bună Școlii me
dii nr. 13 București și Școlii medii 
nr. 4 Timișoara pentru jocul lor 
tehnic.

Rezultatele : Școala medie nr. 2 
Sighișoara cu : Șc. m. nr. 13 Bucu
rești 21—17 (9—10), Șc. m. nr. 4 Ti
mișoara 20—15 (9—5), Șc. Pedagogică 
Craiova 18—18 (6—9), Liceul C.-
lung Mold. 12-11 (4—6), Șc. m. nr. 1 
Rm. Vilcea 24—12 (12—6) ; (>c. m. nr. 
13 București cu: Liceul C.-Lung 
Mold. 18—19, Șc. Pedag. Craiova 20—20 

Rm. Vîlcea 
nr. 4 Timi- 

Liceul C.~

(10-10), Șc. m. nr. 1 
26—20 (16-11), Șc. m. 
șoara 25-20 (13-12) ;
lung cu: Șc. Pedag. Craiova 20—20

IN PRIMELE ZILE
DE VACANȚA

„I- L. 
o ex-

Și
o

cadre 
săptă- 

eabană
:rn-

in cocheta 
Vorban. unde 
cu juniorii secției

ln primele zile ale vacanței 
de vară, școala medie 
Caragiale" a organizat 
cursie în munți.

Cincizeci de elevi 
didactice au poposit 
mină 
de la 
preună
de nalație a clubului Steaua au 
petleeut minunat prima săp
tămînă a vacanței de vară

Un program turistic cuprin- 
zind excursii la Diham — Mă- 
lăești și Omul — o plimbare 
peste Pirîul Rece la Rîșnov cu 
vizitarea cetății și un 
de orientare turistică 
prejurimile caKănei. au 
tuit partea turistică.

Activitatea sportivă 
completată de cîteva

„selecționatele1 
de juniori ale clubului Steaua 
și elevii de la „Caragiale".

Activitatea culturală a fost 
susținută eu mult succes de 
echipa artistică a școlii medii 
„I. L. Caragiale", care a orga
nizat o reușită seară culturală 
în plină natură; la un foc de 
tabără.

de 
celor de la „Caragiale". 
fi urmată de o excursie 
zile prin țară, 
vizitate orașele 

Dunării, Piatra 
împrejurimile lui,

urmînd 
de pe 
Neamț 

Bicazul

de volei între 
de '

concurș 
în îm- 
consti-

a fost 
meciuri

Un concurs pe teme de geo- (Z
grafia munților noștri a com- V
pletat programul cultural al 
celor șase zile cît a durat ex
cursia.

Excursia de la Diham a inau
gurat activitatea turistică 
vară a 
Ea va 
de 10 
să fie 
malul 
cu
si Valea Trotușului, Tușnadul, 
Brașovul, Sibiul și Valea Oltu
lui. . , :

In primele zile ale lunii 
viitoare se va porni spre lito
ral unde elevii vor poposi o 
săptămînă, iar Ia începutul lunii 
septembrie, activitatea turistică 
se va încheia cu o expediție 
alpină care va străbate masivul 
Bucegi și se va opri la Bran.

Cocșiinuind o tradiție, condu
cerea școlii medii „I. L. Cara
giale" ca și ale altor școli din 
Capitală, se străduiește ca în 
fiecare an cît mai mulți elevi 
să cunoască frumusețile țării și 
să aprecieze minunatele înfăp
tuiri ale regimului.

i. j.

Șc. m. nr. 4 Timișoara 16—16 
Șc. m. nr.

(4-4) ; Șc.
Șc. m. nr. 4

1 Rm. Vîlcea 
Pedag. Craiova 

Timișoara 12—16 
Rm Vîlcea 16—13 
4 Timișoara cu :

(12-11), 
(12-10), 
10-10 
cu :
(3—8), Șc. m. nr. 1 
(8—5) ; Șc. m. nr. 
Șc. m. nr. 1 Rm. Vîlcea 4—11 (3—4).

Clasament: 1. ȘCOALA MEDIE 
Nr. 2 SIGHIȘOARA 9 p, 2. Școala 
medie nr. 13 București 5 p (golaveraj 
106—100), 3. Liceul Cîmpulung
Moldovenesc 5 p (76—76), 4. Școala 
Pedagogică Craiova 5 p (86—87), 5. 
Școala medie nr. 4 Timișoara 3 p 
(71—84), 6. Școala medie nr. 1 Rm. 
Vîlcea 3 p (66-80).

(Urmare din pag. 1)

■4

min. 
sco- 
la o 
gaz-

de gol 
dinamo- 
Harșani 
min. 6

continuă lupta 
cu Farul
tivității — ceea ce a făcut ca 
trul Mihai Popa — București, s 
aibă o misiune grea. Superior 
băcăoanilor o putem oglindi și 
situația șuturilor la poartă : <
realizat 33 de șuturi — din care 
spațiul porții — față de cele 2 
oaspeților, din care numai 1 
fost pe poartă.

Raportul de cornere : 7—2 r 
gazde.

DINAMO BACĂU ; Bucur — 
sanu, Gross, Cincu — Rădulescu 
tafu — Harșani, Ciripoi (Stoi< 
min. 80), Gram, Eftimie, Public

FARUL CONSTANȚA : Ghi 
seu (Manciu min. 46) — Neacșu 
vescu, Gref — Stancu, Pleșa - 
roianu, Biikossi, Ciosescu, Dint 
Ologu (Vasilescu min. 70).

GH. DALBAN, ILIE IANCU, c

cum cura- 
mingea din 
ei și poartă

Surpriz 
Dinamo — Știi nț.
Surpriză, aseară pe stadioni 

publicii 1 Dinamo București a 
dut în fața studenților timișor 
1—0. Este același scor cu car 
pețil au cîștigat în fața acelei 
chipe, cu doi ani în urmă, ț 
dionul din șoseaua Ștefan cel 
numai că spre deosebire de i 
anterioară, plină de șansă, si 
repurtat ieri este meritat.

Se poate afirma, analizînd *J< 
ansamblu al oaspeților, că ec 
avut i<Jee și personalitate în jo 
mația timișoreană s-a arătat 
genă, foarte bine echilibrat 
apărare studenții au juca 
doi stoperi ■ (Petescu Și 
care i-au anihilat pe Ene II 1 
țilă), în timp ce în atac cel» 
virfuri, Manolache Și Lereter, a 
șit să dezechilibreze ermetic» 
rare dinamovistă. Apreciabil și 
tul micuțului Tănase la mijlo 
renului, neobosit agent de 0 
între cele două compartimente

Axat pe această idee tactici 
pusă la punct; jocul oaspeților 
rezultate și pentru că ieri si

aii luptat echipele din Deva și Brașov. 
In această partidă, elevele de la Școala 
Pedagogică din localitate au luat un 
start 
două seturi (II, 13). Sigure de vic
torie, localnicele slăbesc ritmul și comit 
multe greșeli. Ele pierd setul al treilea 
cu 15—7. Setul al patrulea „găsesc" pe \ IAȘII 7 (prin telefon de Ia trimisul 
voleibalistele din Deva ceva mai hotă- C nostru). — Parcă toți locuitorii Iași- 
rite. Ele punctează cu regularitate și N lor au venit azi pe stadionul din dea- 

lui Copouluî să-și încurajeze echipa 
in acest meci cu „miză" mare.

Ieșenii se așteptau la un meci greu 
cu Petrolul și s-au înarmat cu lo
zinci și trompete, ca... să dea „o mînă 
de ajutor" fotbaliștilor localnici. La 
ora 18 cind arbitrul Emil Martin — 
București a chemat la întrecere echi
pele, stadionul parcă a explodat cu 
un „Hai C.S.M.S. !“ Și o dată cu a- 
ceasta au început și atacurile echipei 
locale. în min. 1 Voica are ocazia 
să deschidă scorul, dar trage defec
tuos din poziție favorabilă. „Presin
gul" la poarta petroliștilor se pre
lungește pînă în min. 15. Petroliștii, 
jucind calm și sigur în apărare, ies 
cu
Ei
eu
45

bun, reușind să

Școala medie nr. 1 Oradea (prof. M. 
Boleaș) 9 p (11—1(1) ; 3. Școala, rtie- 
die nr. 1 Giurgiu (prof. 1. Maholespu) I 
7 P (11—9) ; 4. Liceul nr. 1 ’Timișoara 
(prof. Maria ’lunea) 7 p (9—12); 5. ( 
Ș»x>ala medie nr. 1 Bacău (prof. . Geor- 
gela Simionescu) 7 p (8—12) ; 6. Șcba-

' Mihu) 
Deva '

Școala
Ștefan I 
1 Bfa- ,

la medie nr. 1 Blaj (prof. Aure! 
(> p. Fete: 1. Școala pedagogică 
(prof. Sever Bivolarii) 10 p; 2. 
medie nr. 2 Țg. Mureș (prof. 
Surdu) 9 p ; 3. Școala medie hr. 
șov (prof. Virgil Papuc) 8 p ; 4. Școa
la medie nr. 1 Constanta (prof, ion 
Neinleanu) 7 p ; 5. Școala medie nr. 1 
Bacău (prof. I. Const andaelie) 6 p; 6. 
Șeoala medic nr. 14 București (prof. 1. 
Simonidis) 5 p.

C. S. M. S. și Petrolul
au terminat la egalitate

„fața curată" și pornesc la atac, 
inițiază o serie de 
faze bine lucrate și 
stăpînesc jocul.

acțiuni clare, 
pînă în min.

Gaz Metan Mediaș- 
reprezentativa orașului Hanoi 3-1 (2-0)
MEDIAS, I (prin telefon). Peste 

5 000 de spectatori au urmărit par
tida viu disputată, de bun nivel teh
nic, dintre Gaz Metan și re
prezentativa orașului Hanoi, soldată 
cu victoria clară a gazdelor: 3-1 
(2-0). In prima repriză, Gaz Metan 
a dominat mai mult, a insistat la 
poarta adversarilor și a fructificat 
două ocazii de gol prin Matei (min. 
20) și Noian (min. 35). In repriza se
cundă, oaspeții echilibrează jocul, pu- 
nînd în dificultate de multe ori a- 
părarea gazdelor. De altfel, ei au

meciului și 
in min. 82 
m pe lingă 
ocazie. Mai

avut în această parte a 
o bară (în min. 57) iar 
Nguyent a tras de la 3 
poartă, ratind o mare
puțin insistent ca in prima repriză, 
atacul medicșan a avut totuși două 
bare (Matei și Filip) și a reușit să 
mai înscrie un gol prin Filip în min. 
84. Singurul punct al oaspeților a 
fost marcat in min. 86 de Manh 
Ngoc. A condus bine Andrei Cantor 
(Sighișoara).

DAN VINTILA-coresp.

1-1 (0-
In această repriză, oaspeții 

să marcheze și golul care avu. 
aducă un punct prețios în clas 
In min. 26 Smărăndescu II ;s 
pește și acordă corner fără 
Atacat. Execută Dridea II și 
veanu se înalță' peste toată ar 
gazdă; înscriind cu capul: im 
la „păianjen"*: 1—-0- pentru B 
Ploieștenii atacă în continua 
cvintetul lor ofensiv fără Dt 
(accidentat) nu reușește să fru 
deși Badea îl înlocuiește des 
bine.

In repriza a doua rolurile se 
bă. 0—1 ii face pe ieșeni să 
egalarea și atacă insistent. Plo: 
joacă acum numai și numai 
rezultat. Totuși C.S.M.S.-ul 
mare ocazie de a înscrie : în i 
Matei centrează, însă Voica 1 
capul tocmai unde era Sfetcu 
Egalarea survine în min. 60, c 
11 metri. Matei repetă faza 
trează, Marin Marcel respii 
cavul și balonul il lovește îi 
pe Ivan. Arbitrul acordă „11 
pe care îl transformă Matei: 

în restul partidei se cuvine 
marca o „bombă" a lui Mold 
(în min. 85) respinsă de Faur 
ner, un joc de uzură în care 
tea e dată uitării și foarte 
nervozitate mai ales la Milea, 
Ivan, Dragomirescu, Voica și T 
Nicoiae.

Arbitrul 
șit de joc 
tempereze

C.S.M.S.-Iașl : Faur — Smă 
cu II, Motoc, Dragomirescu 
pescu, Danileț — Comănesci 
Matei (min. 71 Constantinesci 
ca, Milea.

Pe'rolul Ploiești : Sfetcu — 
țu, N. Dumitru, Florea — Ivi 
rin Marcel — Moldoveanu, T« 
Badea, D. Munteanu. Dridea

Emil Martin a 
și cu greu a 

pe jucători.

CONSTANTIN Al



I

Steaua a întrecut
deschiderea cuplajului de ieri de 
tadionul Republicii (programat 
e judicios, dovadă tribunele ar- 
ne), Steaua a întrecut destul de 
pe Știința Cluj: 4-1 (2—0). Me- 
fără a se ridica la un nivel teh- 
superior, a fost plăcut. Militarii 
forțat ritmul, pentru că victo- 

or s-a conturat din prima repri- 
lu toate acestea unele faze de 
realizate de ei în repriza a 
au plăcut prin claritatea lor, 

ușurința cu care apărarea clu- 
>r a fost prinsă pe picior gre- 
jteaua a prezentat ieri o forma- 
ine echilibrată. în poartă, SuciU 
ut un meci care-1 confirmă drept 
r al postului; apărarea a jucat 
, prompt (păcat că Ivănescu și-a 
it buna comportare tehnică 
'-o supărătoare abundență de 
ri nereglementare); cei doi mij- 

ș':-au îndeplinit exact sarci- 
atacul s-a menținut în nota 
a ultimelor partide.
nța Cluj a rămas din nou da- 

publicului bucureștean. Este 
, clujenii au jucat destul de

ușor pe Știința Cluj: 4-1 (2-0) I CRIȘANA ORADEA — RAPID BUCUREȘTI 4-2 (1-0)
bine în cîmp și uneori broderia lor 
de pase a fost aplaudată. A doua ju
mătate a primei reprize le-a aparți
nut chiar, ca dominare teritorială, 
intre minutele 22 și 40 ei obținînd 
șase lovituri de colț. Clujenii au avut 
însă o linie de fund foarte vulnera
bilă. Georgescu l-a marcat slab pe 
Voinea iar Cromeli a făcut greșeli 
peste greșeli. In atac, clujenii n-au 
arătat nimic deosebit.

Jocul începe în nota de dominare 
a gazdelor. în minutul 12 Tătaru șu- 
tează în bară dar după două minute 
clujenii au cea mai mare ocazie din 
meci: Marcu scapă singur spre poar
tă dar Zavoda II îl deposedează de 
balon „in extremis“. Primul gol e 
realizat în min. 20, cînd Voinea reia 
cu capul o centrare a lui Tătaru. 
Clujenii domină steril și tot mili
tarii înscriu, în penultimul minut al 
reprizei, cînd la o fază similară cu 
cea din minutul 20, Voinea înscrie 
din nou, de astădată reluînd din 
voleu.

Repriza a doua se desfășoară, la

început sub semnul unui evident e- 
chilibru de forțe. Minutul 61 aduce 
reducerea scorului: înscrie Toma, 
dintr-o pasă de la Szabo. Se părea 
că la 2—1 jocul se va îndîrji. Nu 
trec însă decît două minute și... fun
dașul clujean Cromeli înscrie în pro
prie poartă, refăcînd diferența de 
două goluri în favoarea gazdelor. Iar 
după alte două minute, Raksi îl sur
prinde pe portarul advers mult ieșit 
din poartă și trimite balonul peste 
el, pecetluind scorul partidei.

S-au remarcat : Suciu, Zavoda II, 
Constantin, Raksi de la Steaua, Pe
tru, Popescu, Szabo de la Știința.

Arbitrul A. Macovei a condus cu 
scăpări formațiile:

STEAUA: Suciu — Zavoda II, Co
jocarii, Ivănescu — Jenei, Crișan — 
Crăiniceanu, Constantin, Voinea, Rak
si, Tătaru.

ȘTIINȚA CLUJ: Ringheanu (Mo- 
guț) — Cromeli, Georgescu, Cîmpea- 
nu — Petru, Popescu — Ivansuc, Mar
cu, Suciu, Szabo. Toma.

RADU URZICEANU

OKADEA 7 (prin telefon). Miile de 
spectatori care au asistat la meciul 
disputat azi după-amiază pe o căldură 
toridă, au aplaudat la scenă deschisă 
evoluția fotbaliștilor orădeni, care în 
compania Rapidului au obținut o bine
meritată victorie cu scorul de 4—2 
(1-0).

Avînd o apărare de netrecut pînă 
în ultimele două minute de joc, o hal- 
fie inepuizabilă și o linie de atac 
care a combinat cu multă fantezie, 
orădenii și-au mărit șansele teoretice 
de a evita retrogradarea.

în jocul de astăzi, atacul Crișanei a 
manifestat multă vitalitate, a căutat 
mereu poarta și a șutat mult mai 
mult ca în alte rînduri. Acest fapt este 
subliniat de frecvența șuturilor la 
poartă (20 față de cele 13 ale bucu- 
reștenilor).

ucurești: 
oara 0-1 (0-0) 
orit să cîștige din tot sufletul, 
a început și pină la sfirșit ei 
știut ce-i balon pierdut, fiecare 

onent al echipei dublindu-și 
ipierul atît în fazele de atac cit 
ales în cele de apărare.
îamo s-a arătat nesigură în jocul 
tărare, unde doar Nunweiller III 
cat în nota sa obișnuită, și a 
at sub posibilități in atac. Cei 
componențl ai compartimentului 

îv nu s-au înțeles nici o clipă, 
ificativ în acest sens este și 

. că primul șuț pe spațiul por~ 
parată de Curcan s-a produs 
in min. 42 ! '
ul a început promițător. Ambele 
e acționează in ritm susținut, 
ase pe jo6, care dau jocului 
'itate. Studenții sint însă mai 
iți în, duelurile pentru balon, 
id mai deciși poarta apărat^ de 
, Prima repriză șe desfășoară 
ta de superioritate ă oaspeților, 
'ele- cîteva ocazii da 'gol' (min. 
Lereter, min. 25 — Manolache, 
26 — Lereter, min, 33 — Igna) 

. nefructificate.
reluare Dinamo are' un timp 

:lvâ, controlează mai mult ba- 
dar nici unul dintre înaintași 

ăsește culoarul de șut. Curînd 
ții preiau din nou inițiativa pu- 
în pericol poarta lui Datcu. în 
77 Manolache, pătruns mult în 

este „cosit" de Ivan și ărbi- 
lictează just lovitură de la 11 
recută Georgescu, plasat, la 

Datcu se întinde și respinge 
iar 3 minute mai tirziu, 

iții inițiază un nou atac care 
aduce și punctul victorios: 

ache,- infiltrat în careu, șutează 
lie. Datcu respinge balonul la... 
r care reia în plasă : 1—0.
itrul ,C. Nițe.scu (Sibiu) a con- 
rmătoarele formații:
AMO: Datcu — Popa, Nun- 

■ III, Ivan — Ștefan, Nunweiller 
Pircălab, Varga, Ene II, Frăți- 

igurpiu.
NȚA TIMIȘOARA: Curcan - 

iscu, Petetscu, Turcan — Hirșo- 
nase — Botescu, R. Lazăr, Ma- 
e, Lereter, Igna.

G. N1COLAESCU

Voinea înscrie primul gol al echipei Steaua
Foto: ȘL. Petrică

Steagul roșu a înregistrat scorul record al campionatului: 
(2-0) cir Minerul Lupeni3-0

BRAȘOV 7 (prin telefon). Doar 6000 
de spectatori ș-au încumetat să vină 
duminică după-amiază pe stadionul din 
localitate, pentru ca să asiste la acea
stă partidă disputată pe o căldură ca
niculară. Ei n-au regretat însă, deoa
rece „stegarii" le-au răsplătit „curajul" 
înscriind în poarta lui Mihalache nu 
mai puțin de 8 goluri. Pe lingă aceste

După pauză, gazdele sesizează nesi
guranța stoperului Staudt, și canali
zează majoritatea acțiunilor pe cen
tru, unde Necula zburdă, El înscrie în 
min. 65 și 68 două goluri, majorînd 
scorul la 4—0. în continuare Hașoti 
(min. 74), Seredai (min. 76) — cel mai 
frumos gol al jocului — Năttămăilă 
(min. 80) și Pescaru (min. 90) pecetlu-

Staudt, Dan — îzghireanu, Mihaly — 
Cotroază, Drăgoi, Nicolau, Mihăilă (Că
rare din min. 46), Ion C. Ion.

V. SECAREANU,
P. DUMITRESCU — coresp.

Rapidiștii, în primele minute de 
ibc,_ au^ acționat cu hotărîre ; treptat 
insă orădenii își revin din timiditatea 
manifestată și apărarea stăvilește cu 
succes atacurile bucureștenilor. De 
altfel, în decurs de 88 minute, oas
peții nu au reușit să creeze decît două 
faze de gol, și acestea ratate ; în 
cîmp, ei au combinat frumos, plăcut 
ochiului dar ineficace. în acest „sistem 
de joc" s-au evidențiat Dumitriu II 
(prin driblinguri inutile) și Năstures- 
cu (prin proteste la deciziile arbitru
lui).

Iată cîteva faze mai importante: 
în min. 23, din lupta pentru balon 

dusă de Arnoțchi și Todor, cîștigă... 
Szucs care, din apropiere, șutează în 
poarta goală (1—0). în min. 31, Macrl 
nu-1 poate deposeda pe Sziics de ba
lon decît ținîndu-1 cu mina la mar
ginea careului de 16 m. Lovitura li
beră executată de Neșu este respinsă 
de către Greavu, care inițiază un 
contraatac rapidist. Ion Ionescu, pe 
centru, trece de Solomon, pătrunde 
în careul orădenilor și aflat singur 
cu portarul șutează slab și Szilaghi re
ține. Aceasta a fost singura ocazie 
din prima repriză a bucureștenilor.

La reluare, în min. 63, la o lovitură 
liberă executată de Pugna, peste zid, 
balonul ajunge la Szakacs III, acesta 
pasează lui Sziics, care — de pe linia 
de 16 metri — înscrie : 2—0. Același 
Sziics înscrie al treilea gol al Cri
șanei în min. 72. în min. 86. cel de-al 
patrulea gol al orădenilor a fost în
scris de. .. Greavu care vrînd să sal
veze, a șutat în colțul sting. Mulțu
miți de rezultat, localnicii nu mai in
sistă. în min. 89, la o învălmășeală, 
Ionescu reduce din scor (4—1). In min. 
90, Georgescu execută o lovitură li
beră si înscrie „Ia păianjen" (4—2).

Brigada de arbitri în frunte cu Ga
vrila Pop (Brașov) a condus foarte 
bine un joc desfășurat în limitele 
sportivității.-

Crișana: Szilaghi — Bacoș, Solo
mon, Balogh — Neșu, Szakacs II — 
Sziics, Szakacs III, Pugna, Vlad, Ar
noțchi (din min. 83 Fandli).

Rapid : Todor — Greavu, Motroc, 
Macri — Georgescu, Langa — Năstu- 
rescu, Dumitriu II, Ionescu, Dinu, Co- 
dreanu (din min. 71 Cimpoca).

ILIE GHIȘA și AL JILĂU-coresp.

goluri ei au ratat și alte ocazii clare, 
printre care amintim: Necula.(min. 1), 
Năftănăilă (min. 42) și Haidu (min. 85). 
Se poate spune că Steagul roșu a fă
cut, unul din bunele sale jocuri în a- 
cest campionat, remarcindu-se înde
osebi linia de atac, care a găsit foarte 
ușor drumul spre poarta adversă, cu 
toată apărarea supranumerică a oas
peților. în general partida a fost fru
moasă, de un bun nivel tehnic, iar 
realizarea celor 8 goluri s-a făcut din 
acțiuni spectaculoase, bine gîndite.

Iată cum s-au înscris golurile :
In min. 7. Hașoti înscrie sus la colț 

dintr-o acțiune colectivă, iar în min. 
44 Necula. bine deschis de același Ha
șoti pe centru, trimite mingea în 
plasă, pe lingă portar.

iese scorul partidei.
Oaspeții, depășiți încă de la început 

în toate compartimentele, s-au stră
duit să primească cit mai puține go
luri dar n-au reușit. Rarele lor ac
țiuni ofensive au fost stăvilite de a- 
părarea „stegarilor". Doar de trei ori 
ei au reușit să șuteze la poarta lui A- 
damache și numai o dată periculos (în 
min. 63 cînd Drăgoi a trimis mingea 
pe lingă bară).

A condus foarte bine I. Dulea 
(București). Acestuia i s-au aliniat 
formațiile :

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
Pescaru (Zaharia di>n min. 69), Jenei, 
Naghi — Seredai, Szigheti — Hașoti, 
Năftănăilă, Necula, Meszaroș (Pescaru 
din min. 69), Haidu.

MINERUL : Mihalache — Sima,

MNRSTICR

„Cupa Europei" și Congresul F. L G.
(Urmare din pag. 1)

9.05; Orendi 8,70; cal: Miclăuș 9,50; 
Orendi 9,30.

Dintre acestei rezultate mai valoros 
este cel obținut la cal cu minere de 
către Miclăuș, care cu 9,50 a realizat 
a 5-a notă din concurs la cal. Aflin- 
du-se însă la egalitate cu alți doi 
concurenți, mai bine clasați la indi
vidual compus, Miclăuș nu a parti
cipat la concursul pe aparate de du
minică după-amiază. Oricum însă, 
rezultatul lui Miclăuș confirmă că

(Iug.) 57,75 p; Boris Șahlin (U.R.S.S.) 
57,65 p ; Valeri Kerdemelidi (U.R.S.S.) 
57.45 p ; Franco Menichelli (Italia) 
57,00 p; Giovanni Carminuci (Italia) 
56,95 p; Prodanov (Bulg.) 56,55 p; 
I ulie (R.D.G.) și Stasny (Ceh.) 56,35 ; 
Krbec (Ceh.) 56,25 p; Kestola (Fini.) 
55.90 p.

La ora cînd transmit aceste rîn
duri este în plină desfășurare con
cursul primilor șase clasați la fiecare 
aparat.

ădemi mereu pe muchie de cuțit: U.T.A.— Progresul 11 (1-0)
(Urmare din pag. 1)

listă nervos și ripostează cu- 
Se remarcă in mod special 
11“ Știrbei, care organizează 
bine apărarea supranumerică 

și aglomerată a Progresului, 
ași timp bucureștenii inițiază 
periculoase prin deplasări de 
pe un flanc pe altul, dar 

>i Voinea ratează. Arădenii
i frumos la mijlocul terenului, 
fiecare dată le lipsește o la- 
ultimul triunghi.

eluare jocul poartă din nou 
a egalității. în această situa- 
ggalitate, care seamănă foarte 
. aceea din minutul deschide- 
ilui, Oaidă demarează pe ex- 
în min. 50 și centrează ce 
1 Vasile, rămîne în poartă,
ii . arădeni întîrzie detenta și 
marchează nestingherit, cu 
-1).
. continuă să aibă o ușoară

superioritate teritorială, dar nu mă
rește tempo-ul, ci doar numărul pa
selor, a căror lipsă de fantezie face 
ca apărarea bucureșteană să nu de
pună prea multe eforturi pentru li
chidarea combinațiilor. înaintașii Leac 
și Chivu nu izbutesc să desfacă evan
taiul apărării bucureștene, astfel că 
tripleta Țirlea — Floruț — Sasu nu 
reușește să creeze decît iluzia pă
trunderilor. Caricaș, bine protejat de 
mijlocașii retrași Ioniță și Știrbei, 
mătură totul. Cea mai mare ocazie 
o ratează Floruț in min. 67 cînd tra
ge în bară. Cîteva minute mai tir
ziu, antrenorul Gică Nlculae. sesi- 
zind pericolul prezentat de Floruț, 
mai scoate un „vîrf" de pe teren 
(Stoiceșcu) și reintroduce pe Mateia- 
nu, cu misiunea expresă de a-1 neu
traliza pe Floruț. Atacurile arădene 
devin tot mai slabe, iar Progresul 
contraatacă mai rar. Popescu ratează 
un „cap" iar Sasu greșește și el unul, 
mult mal periculos, in momentul în

care Ion Vasile se afla afară din 
poartă. în general, U.T.A. a părut — 
surprinzător — lipsită de nerv, și a- 
ceasta intr-un joc cheie. Pină și Sasu, 
recunoscut ca un neastimpărat al te
renului, a jucat moderat. Poate că și 
căldura excesivă și-a spus cuvîntul 
dar, oricum, ne-am fi așteptat mai 
mult de la o echipă cu 22 de puncte. 
Progresul a jucat cu multă luciditate 
și a muncit mai mult. Merită men
ționați la capitolul luciditate jocul 
Iui Știrbei iar la cel al muncii: Maf- 
teuță, Popescu și Voinea. De la 
U.T.A.: Capaș, Koszka, și intr-o oa
recare măsură Mețcas și Floruț. Au 
jucat formațiile:

U.T.A.: Comun (Ion Vasile din 
min. 46) — Sziics, Capaș, Neamțu — 
Mețcas, Koszka — Leac (din min. 75 
Pecican). Chivu, Țirlea. Floruț, Sasu.

PROGRESUL: Mindru — Ne de leu, 
Caricaș, Colceriu — Ioniță, Știrbei — 
Oaidă, D. Popescu, Voinea, Mafteuță, 
Stoicescu (din min. 74 Mateianu).

avem posibilități, dar trebuie multă, 
multă muncă, experiență de concurs 
și o eficientă pregătire morală și de 
voință. în clasamentul individual 
compus Orendi a ocupat locul 19 cu 
54,50 p, iar Petre Midâuș locul 24 
cu 53.05 p.

Cea de-a 5-a ediție a „Cupei Eu- j 
ropei" a fost cîștigată de valorosul j 
gimnast iugoslav Miloslav Cerar, care 
deși in prima zi a greșit exercițiul 
la paralele, a reușit ca astăzi, fre
netic susținut de cei aproape 10 000 
de spectatori, să refacă diferența 
față de primii clasați și să ciștige 
în final după o luptă dramatică. De 
asemenea, o comportare bună au avut 
gimnaștii sovietici Șahlin și Kerde
melidi, italienii Menichelli și Car- I 
minuci.

Nivelul tehnic ridicat al concursu
lui confirmă dezvoltarea gimnasticii 
masculine de performanță pe plan 
internațional, atit ca concepție cîi și 
ca execuție, varietate in mișcări și 1 
combinări, dinamism, eleganță si ți- . 
nută în execuții. Iată primii 10 cla
sați la cea de a 5-a ediție a . Cupei 
Europei" (masculin): Miloslav Cerar

Qfonosport
Așa arată o variantă cu 12-J-l 

rezultase exacte :

I. Steaua — Știința Cluj 1
II. U.T.A. — Progresul X

III. Crișana — Rapid 1
IV. Dinamo Buc. — Șt. Tim. 2 

V. C.S.M.S. - Petrolul X
VI. Steagul roșu — Minerul 1

VII. Dinamo Bacău — Farul 1
VIII. Daugava Riga — Șahteor 

K-ganda 2
IX. Lokomotiv Gomel — S.K.A.

• Novosibirsk X
X. Traktor V-grad — Cernomoreț 

Odesa 2
XI. Trud Voronej — Uralmaș 

Sverdlovsk ANULAT
XII. Dnepr. Dn-ovsk - Lokomotiv 

Cel-sk 1
Sp. Rez. Muncă Lugansk — Șinnik 

Iaros.lav! 1
Fond de premii 200.120 lei.



In turn cui «c tenis de ta îinnowitz |pe ta|,|a cu 54 je pătrățele

ION ȚIRIAC LA SIMPLU BĂRBAȚI SI PERECHEA>

TIRIAC - MARMUREANU S AU CLASAT PE PRIMUL LOC
ZINNOWITZ 7 (prin telefon).

Duminică a luat sfîrșit turneul in- neză) l-a 
ternațional de tenis de la 
witz.

Tenismanii romîni au avut 
portare frumoasă, 
proba de simplu bărbați — 
Tiriac — cit și în cea de dublu 
bați prin Țiriac—Mărmureanu. 
altfel, pentru jocul excepțional 
fâșurat, cuplul romîn a primit 
rele premiu al turneului de la 
nowitz oferit de ziarul „Deutsches 
Sport Echo”.

în semifinala de simplu bărbați 
Ion Țiriac a dispus de G. Bosch cu 
6—4, 6-3, 6—2, iar în cealaltă semi-

Zinno-

o com- 
învingînd atit în 

prin 
băr- 

De 
des
ma- 
Zin-

hu (R. P. Chi- 
pe Godes (R. S.

Cehoslovacă) cu 6—2, 8—6, 8—6. In fi
nală, Țiriac a cîștigat partida cu 
Ciu Cen hu cu 6—4, 8—6, 1—6, 6—4. 
In linala probei de dublu bărbați, pe
rechea Tiriac—Măr mur eanu a cîștigat 
jocul CU 
cu 6-1, 1-6, 6-1, 6-4. 
finale s-au înregistrat 
simplu femei: Ermolova 
Kodesova (R.S.C) 6—4,
femei: Ermolova, Godesova (R.S.C.)— 
Johannes (R.D.G.), Vahley (U.R.S.S.)
6—3, 6—3 ; dublu mixt: Ermolova,
Egorov (U.R.S.S.) — Namian, Țiriac 
(R.P.R.) 6-3, 3-6, 8-6.

finală Ciu Cen 
in vins

Sedorov-Parmas (U.R.S.S.)
In celelalte 
rezultatele : 

(U.R.S.S.) - 
6—2, dublu

ț

In intilnirea revanșă a turneului de judo

Selecționata București A F. S. G. T.: 4-4
Sîmbătă seara, pe terenul Progresul 

•lin Capitală, sportivii bucureșteri — 
deși au avut unele indisponibilități — au 
fost la un pas dc a reedita 
victorie obținută cu două zile 
în întîlnirea cu selecționata 
(Franța). Ei au reușit pînă la 
rezultat de egalitate, ceea ce 
ritoriu finind seamă de valoarea spor
tivilor francezi.

Intîlnirile au fost viu dis-putate. Din
tre luptători au plăcut — în 
Bucur și Pouillard, oare au 
altfel, singurele victorii ale 
mul l-a învins pe Bernardini 
eomponenții de bază ai 
F.S.G.T.), iar Pouillard l-a depășit cu 
o jumătate de punct pe Gh. Mușuroi. 
Au terminat la egalitate Jan Turnier cu 
Bogdan și Fr. Maslran cu Macredin.

Selecționata București B a fost și de 
această dată depășită de sportivii fran
cezi, care au cîștigat cu 6—2. Victoria 
•oaspeților se datorește, în mare măsură, 
iui Mastran' și Bernardini, care au învins 
pe Grigoropol și, respectiv, pe Donciu, 
Ia diferențe de cîte un punct. Intîlnirile 
dintre Pouillard-Zeamă și Tumier-Șara- 
<met s-au terminat la egalitate: 1—1-

frumoasa 
în urmă,
F.S.G.T. 

urmă un 
este me-

special — 
reușit, de 
serii. Pri- 
(unul din

selecționatei

C. S. M. Reșița învingătoare 
în R. P. Ungară

BUDAPESTA (Agerpres).
Echipa de fotbal C.S.M. Reșița 

•si-a inceput turneul în R.P. Ungară 
ucmd la Dunauivaros cu echipa lo- 

<alâ Metallurg.
Fotbaliștii romîni au- Obținut vic

toria cu scorul de 3—2 (0—1).

Cu scorni de 4—4 a luat sfîrșit și 
întîlnirea dintre selecționatele A și B 
ale Bucureștiului. Iată rezultatele în
registrate: Bucur-Donciu : 2—0; Ma- 
credin-GrigoropoI : 1—1 ; Bogdan-Șara- 
met : 0-—2 ; Mușuroi-Zeamă : 1—1.

„întîlnirea cu sportivii francezi, 
declarat antrenorul Ion L. Avram, a 
stituit un bun prilej de verificare a 
gătirii sportivilor noștri".

ne-a 
con- 
pre-

AUREL CRIȘAN
corespondent

IN CEA de-a 5-a rundă a turneului 
zonal de șah de la Halle, maestrul ro- 
mîn Mircea Pavlov l-a învins cu al
bele pe norvegianul Ofstadt. Robatsch 
a cîștigat la Hamann, Larsen la Kan- 
ko, Donner la Johanesen. S-au dat re
miză partidele Uhlmann — Johansson 
șl Trifunovici — Malich. Liderul cla
samentului este austriacul Robatsch cu 
4 puncte, urmat de Uhlmann, Johans
son, Larsen cu cite 3,5 p, Portisch 3 
(1) puncte, Pavlov — 3 pmnete.

IERI a început în orașul Miscolcz 
(R. P. Ungară) turneul internațional 
de șah „Memorialul Lajos Asztalos". 
Participă marii maeștri Tal și Bron
stein (U.R.S.S), Filip (R. S. Ceho
slovacă). Szabo și Bilek (R. P. Unga
ră), maeștrii internaționali Ghițescu 
(R.P.R.), Fuchs (R. D. Germană), Gius- 
tolizzi și Paoli (Italia), Lokvenc (Aus
tria), Dely și Lengyel (R.P.U.), precum 
și alți maeștri din R. P. Polonă și 
R. P. Ulngară. Acest turneu contează 
pentru obținerea normei de mare 
maestru internațional. In prima rundă 
fostul campion mondial Mihail Tal a 
cîștigat la Paoli (Italia), Bilek l-a în
vins pe Brzozka, iar Szabo pe Lok
venc. S-a terminat remiză partida 
Flesch — Dely. Ghițescu a întrerupt în 
poziție complicată cu Honfi.

TURNEUL internațional de șah de 
la Los Angeles a continuat cu desfă
șurarea partidelor întrerupte din pri
mele două runde. Argentineanul Oscar 
Panno a cîștigat la americanul Res- 
hevski la mutarea a 63-a. Benko (S.U.A.) 
a cedat fără joc partidele cu Reshev- 
ski și Keres (U.R.S.S.). în clasament, 
pe primul loc se află la egalitate Ke
res (U.R.S.S.), Gligoricj (Iugoslavia) și 
Najdorf (Argentina) cu cite 1,5 puncte, 
Olafsson (Islanda), Panno (Argentina), 
Reshevski (S.U.A.) cu cite 1 punct, Pe
trosian (U.R.S.S.) 0,5 puncte și Benko 
(S.U.A.) zero puncte.

ȘCURTE ȘTIRI EXTERNE
TURNEUL DE TENIS DE LA 

WIMBLEDON

în turneul internațional de tenis 
de la Wimbledon s-au încheiat semi
finalele probelor de dublu. La dublu 
femei, Hard (S.U.A.) — Bueno (Brazi
lia) au învins cu 6—4, 9—7 pe Dimi- 
trieva (UR.S.S.) — Tagart (Australia), 
în finală, acest cuplu va întîlnl pe
rechea Smith, Ebbern (Australia), care 
a eliminat cu 7-5 ; 3—6 ; 6—3 pe 
Haydon (Anglia), Schuurman (Africa 
de Sud). La dublu bărbați, în finală, 
francezii Darmon și Barclay vor în- 
tîlni perechea mexicană Ossuna—Pa
lafox. La dublu mixt se vor întîlni, 
în finală, Hewitt (Australia), Hard 
(S.U.A.) - Fletcher (S.U.A.), Smith 
(Australia).

Pentru finala probei feminine a 
concursului de consolare s-au cali
ficat jucătoarele Dimitrieva (U.R.S.S.) 
Și

Ri
6

se

Bulg.j și Petrov' (U.R.S.S.) acciden 
tați intr-o busculadă.

Profesioniști. Desfășurată între Tot 
louse și Aurillac (234 km), cea de-
13- a etapă a Turului ciclist al Frar 
ței a revenit belgianului 
Van Looy, cronometrat în 
58:05,0. Pe locul doi, la 37
s-a clasat francezul Anquetil. Aceasl 
a fost cea de-a treia victorie de etaj 
obținută de Rik Van Looy. Etapa
14- a, Aurillac — Saint Etienne (2 
km), a revenit francezului Ignolin 
6h 46:34,0. Belgianul G. Desmet co 
tinuă să 
un avans 
Anquietil 
(Franța).

păstreze tricoul galben < 
de 2:33,0 față de francez 
și de 5:20,0 față de Gainc

Durr (Franța).

TURUL CICLIST AL FRANȚEI

FINALA „C.C.E.“ LA BASCHET:
Ț.S.K.A. - REAL MADRID

întreceri spectaculoase intre pistarzii
ou mult 
pistarzii

(G. Tu- 
D. Pe- 
concurs

Iubitorii reuniunilor cicliste pe velo
drom din Capitală au așteptat 
interes întîlnirea amicală dintre 
romîni și cei bulgari.

Echipa dc urmărire a R.P.R. 
dose, E. Bărbulescu, S. Duță, 
nescu) a reușit, de la ultimul
internațional desfășurat la Harkov în 
luna mai, să mai coboare aproape 10 
secunde, realizînd cel mai bun timp al 
sezonului: 4:53,02. Vitezîstul Dan Po
povici a fost cel mai dificil adversar sl 
campionului Bulgariei — Boncio No- 
vakov, Vasile Burlacu și-a confirmat 
valoarea sa la proba olimpică de 1000 m 
cu start dc pe loc, iar Mihai Voinescu a 
cîștigat semifondul.

Merită să spunem, citeva cuvinte in 
plus despre comportarea Ini Mihai Voi
nescu. Inițiind o spectaculoasă acțiune 
la care au participat alergătorul bulgar 
G. Hagev și D. Penescu, M. Voinescu 
și cei doi colegi de evadare reușese să 
ia, la turul 27, un avans de o lungim* 
de pistă. După sprintul 25. pe care U 
cîștigă Voinescu secondat de D. Pe- 
nescu, aceștia se ciocnesc (din cauza ne
atenției ultimului) și cad. Voinescu reia 
însă imediat cursa, De o bicicletă de r* 
zervă, reușind să se claseze pe locsil l
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Simankova 51,28 m la disc; Solcany 
7,52 m la lungime.

LILLE: Wadoux 3:42,9 și Bernard 
3:43,0 pe 1500 m.

BYDGOSCZ : Machowina 78,25 
la suliță.

SOCHAUX : Delecour 10,3 pe 
m; Colnard 16,66 m la greutate.

GOTWALDOW : Lehocka 11,6 
100 m (nou record cehoslovac); J 
krylova 5,91 m

BALINGEN : 
m; Hebauf 21,5 
ani) 4,60 m la 
11,9 pe 100 m; 
m la înălțime.

DUBLIN : O’Riardon 13:32,4 pe 3 
mile (nou record); McLean 1:49,4 pe 
880 yarzi.

în timp cc Dan Penescu mai întîrzie și 
pierde turul avans. Pentru ambiția și 
eforturile depuse M. Voinescu merită 
felicitări.

Cicliștii bulgari au dovedit o bună 
pregătire și au realizat performante va
loroase, cîștigînd 5 din cele 6 probe.

Iată rezultatele: viteză turneu: I. B. No* 
vakov (R.P.B.) S «. 2. Doicett (R.P.B.)

și cel de-al doilea
(Urmare din pag. 1)

Amatori. După o zi de repaus. 
Turul ciclist al Franței pentru ama
tori și independenți a fost reluat 
duminică cu etapa a 7-a St. Flour— 
Saint Etienne. Primul a trecut linia 
de sosire iugoslavul Valencic, care a 
parcurs 155 km în 4h 16:40,0. Cu 
același timp au fost cronometrați 
Saidhujin (U.R.S.S.) și Carvalho 
(Portugalia). în clasamentul general 
individual continuă să conducă fran
cezul Zimemerman, urmat la 24 sec 
de spaniolul Șaguardy. Au abando
nat în etapa de ieri polonezul K. 
Gazda, spaniolul Sanchez și francezul 
Genet, iar în etapa anterioară — 
olandezul Van Egmond, K'oțev (R.P.

Cîștigînd meciul retur cu Dinai 
Tbilisi cu 79—78 (45—34), echipa m: 
culină de baschet T.S.K.A. Mosor 
s-a calificat pentru finala „Cu; 
campionilor europeni", în care va 
tîlni pe Real Madrid. Deoarece ; 
vernul spaniol a declarat că va 
corda vize de intrare sportivilor 
vietici, urmează ca un meci să a 
loc la Moscova iar celălalt la Madi

In citeva rinduri

romîni și bulgari
4 v, 3. D. Popovici (R.P.R.) 3 v; urmărire 
individuală (4000 m): 1. N. Stoianov
(R.P.B.) 5:05,06, 2. S. Duță (R.P.R.) 5:23,04; 
urmărire echipe (4000 m): 1. R.P.B. 4:49,02; 
2. R.P.R. * ...................... * ‘ ’
loc: 1.
vakov
(R.P.R.) 1:13,04;
1:22,08, - ---------- .... ________
ture cu sprint după fiecare trei ture); 1. 
M. Voinescu 53 p și un tur avans, ~ ~

1000 m, cu start de pe 
(R.P.B.) 1:12,00, 2. B. No- 
1:12,03; 3. V. Burlacu

cursa Italiană: 1. R.P.B. 
1:23,05; semitond (100 de 

_____  „ r __ _____ , 2'.' G* 
Hagev 29 p, un t.av., 3. D. Penescu 49 p.

TR. IOANIȚESCU

4:53,02;
St. Kirev 
(R.P.B.)

2. R.P.R.

romîni au cîștigat
concurs internațional pe șosea

și pînăjoncțiunea cu fugarii. De aici . 
la Băncasa se rulează în forță. La un 
moment dat oîțiva alergători, printre care 
M. Bruning și Zanoni, rămîn, însă revin 
înainte de intrarea în București. Pe 
străzile Gapitalei se dă lupta pentru locul 
întîi. Pe velodromul Dinamo, primul 
trece linia de sosire Gabriel Moiceanu, 
urmat de alți 6 alergători.

lata acum clasamentul întrecerii : 1. Ga
briel Moiceanu (Dinamo) 4h.34:58; 2. N.
Grigore (Steaua) 4h.35:02; 3. A. Șelaru (Di
namo); 4. L. Zanoni (Dinamo); 5. Gh. Ra
dulescu (Olimpia); 6. N. Ciumete (lotul o- 
limpic); 7. Fr. Gera (lotul olimpic) — ace
lași timp; 8. P. Neacșu (Voința) 4h35:ll; 9. 
M. Bruning (R.D.G.) 4h.35:16; 10. Gh. Bă- 
dârâ (lotul olimpic) — același timp; 11. 
Gh. Calcișcă (Dinamo) 4h.41:46; 12. Gh. 
Moldoveanu (lotul olimpic); 13. S. Mihălțea- 
nu (Olimpia); 14. I. Braharu (Voința); 15. 
G. Melcioc (Olimpia) — același timp.

• Pe aerodromul Tușino de li 
Moscova a început concursul inter 
țional de acrobație aviatică, la c 
participă piloți sportivi din R. P. ' 
gară, R. P. Polonă, R. P. Rom 
R. D. Germană, R. S. Cehoslov 
R.S.F. Iugoslavia și U.R.S.S.

Prima probă, care a cuprins 
complex de 10 figuri, a fost oiști; 
de sportivul sovietic Vitold Pocer 
Pe locul doi s-a clasat Margareta 
sanova, din echipa feminină a U.R 
Piloții romîni Șt. Calotă și I. ( 
maru au ocupat locurile 13 și res 
tiv- 21. Pe echipe conduce U.R

9 La Alessandria (Italia) s-a 
putat meciul profesionist de box 
tru campionatul european la cat. i 
că dintre deținătorul titlului, itali 
Salvatore Burruni, șt șalangerul 
francezul Rene Libeer. După 15 r 
ze, victoria a revenit la puncte 
Burruni, care va ataca titlul mo 
deținut de tailandezul Pone Kingp

e

ZIUA A DOUA a concursului inter
național de atletism de la Helsinki a 
fost marcată de „duelul" aruncătorilor 
de ciocan: Zsivotskl (R.P.U.) și Con
nolly (S.U.A.). 
ținut victoria 
manță — 67.98 
■dial Connolly
eu 65.35 m. Alte rezultate: Disc: Syl
vester (S.U.A.) 59,90 m; 10.000 m: Vail- 
lant 
cole: 
salt:

15 83

m; Înălțime: Kostenko și Cencik (am
bele U.R.S.S.) 1,65 m.

IN CADRUL unui concurs organizat 
la Toronto (Canada) s-au înregistrat

(Olanda) 7,54 m; Koch (Olanda) 
m la disc; Olanda 40,9 la 4x100 
nou record.

HELSINKI: Hellen 2,11 m la

53,47
m —

înăl-
Atletul maghiar a ob- 

eu o excelentă perfor
in. Recordmanul mon- 
s-a clasat pe locul doi

(Franța) 29:37,6; 3.060 m obsta- 
Roelants (Belgia) 8:39,2; triplu 
Malcherczyk (R. P. 
m; prăjină: Morris

4,80 m.
IN CADRUL concursului 

tisni de la Moscova dotat cu premiul 
fraților Znamenski s-au înregistrat și 
alte performanțe valoroase. Iată ci
teva dintre acestea: MASCULIN — 
10.000 m: Ivanov (U.R.S.S.) 28:48,4. M. 
Hymain (Anglia) 29:24,4; 200 m: Ozolin 
(U.R.S.S.) 21,0; Mihalyti (R.P.U.) 21,1; 
800 m: Bulîșev (U.R.S.S.) 1:47,5; D. M.
Wiliams (Anglia) 1:49,9! Krivoșeev 
(U.R.S.S.) 1:50,0; 400 mg: Anisimov 
(U.R.S.S.) 51,0; Haas (R.F.G.) 51,4;
Gheraevski (R.P.P.) 52,2; 3000 m obsta
cole: Sokolov (U.R.S.S.) 8:41,4; lungi
me: Barkovski (U.R.S.S.) 7,58 m; Bon
darenko (U.R.S.S.) 7,45 m; disc: Bal- 
tușnikas (U.R.S.S.) 55,28 m; Losehar 
(R.D.G.) 54,00 m; greutate: Varanaus- 
kas (U.R.S.S.) 18,32 m; Lipsnis
(U.R.S.S.) 18,30 m; ciocan: Kondrașov 
(U.R.S.S.) 67,69 m; Bakarinov
(U.R.S.S.) 66,65 m; Klin (U.R.S.S.) 
65.58 m; FEMININ — 200 m: Maslovska- 
ia (U.R.S.S.) 24,3; 800 m: Dimitreva 
(U.R.S.S.) 2:06,3; 80 mg:
(U.R.S.S.) 10,9; Koșeleva
11,0; suliță: Sastitko (U.R.S.S.) 53,46

Polonă)
(S.U.A.)

de atle-

Kulikova
(U.R.S.S.)

m

DE PE PISTELE DE ATLETISM 100

pe
Pri-

• Selecționata de fotbal a clu 
lor din U.R.S.S. a susținut la Vo 
un meci de antrenament cu 
norvegiană Fredrikstadt, pe care
vins-o cu 1—0 (0-0) prin golul m 
de Korolenkov. Au jucat în e 
sovietică : Iașin, Kesarev, Șusf 
Dubinski, Dikarev, Netto (Kot 
kov), Metreveli, Voronin, Poned 
Ivanov, Husainov.

rezultatele: 44® yarzi: Wiliams 46,3; 
1 milă Beatty 3:56,0; 12® yarzi garduri: 
H. Jones 13,7; prăjină: Uelses 4,87 m; 
greutate: Steen 18,30 m; disc: Hum
phreys 57,82 m; greutate femei: Mc 
Credie 15,84 m.

CITEVA rezultate înregistrate in- 
tr-un concurs desfășurat in Japonia: 
MASCULIN: 110 mg: 
jină: Okubo 4,65 m;
6 579 p. FEMEI: loda 
in 11,6, 200 m în 24,7

IATA citeva rezultate obținute in 
concursul internațional din Berlinul 
occidental: BĂRBAȚI: 100 m: Gamper 
10,3, Antao 10,3; 490 m: Schmidt 46,9! 
110 mg: Wilimczik 13.9; 400 mg: Haas 
51,3; 3000 m obstacole: 
prăjină: Perinei 4.82;
58,96 m; FEMEI: 109 m: Heine 11,6; 
800 m: Werner 2:07.6; lungime: Rând 
6,31 m.

POTSDAM: Schneider 11.8 pe 100 m 
femei; Bade

LEOBEN: 
la ciocan.

LEIDEN: 
m; Marien , _ .
garduri — nou record; Kamerbeck 
(Olanda) 14,3; Salmon (Belgia) 7.57 m 
la lungime — nou record; De Winter

Iasuda 14-3; pră- 
deeatlon: Suzuki 
a cîștigat UHl. m 
și 80 mg în 110.

Miiller 8:47,6; 
disc: Silvester

74,09 m lâ suliță. 
Heinrich Thun 65,53 m

Pennewaert 47.3 
(Belgia) 14,1 pe 

nou record;

pe
110

400
in

țime — nou record finlandez.
MELUN: Fournet 14,3 la HO m 

garduri; Monneret 6891 p la decatlon 
(nou record); Guenard 4644 p la pen
tatlon.

BUENOS AIRES : Pfuller 49,89 m 
— nou record argentinian la disc fe
mei.

BRNO : Rehan 63,49 m la ciocan;

Se revizuiește sistemul
Federația internațională de atletism 

este decisă să revizuiască tabela ofi
cială de punctaj pentru probele din 
cadrul decatlonului. Noua tabelă ce 
se alcătuiește în momentul de față re
duce substanțial punctele ce se acor
dă la uinelc probe și in special Ia să
ritura cu prăjina. In ceea ce privește 
prăjina, este de Ia sine înțeles că in
tervenția Federației Internaționale de 
atletism a fost determinată de perfor
manțele „miraculoase" care se înre
gistrează in serie în ultima vreme, în 
urma „intrării în scenă" a prăjinii de 
sticlă.

la lungime.
Gamper 10,5 pe 
pe 200 m; Pinder (19 
prăjină; Yutta Heine 
Hans și Kortum 1,67

100

9 Continuîndu-și turneul în i 
da, echipa selecționată de fot 
orașului Atena a jucat la Montre 
o reprezentativă locală; Fotb 
greci au terminat învingători cu 
de 5—0 (4—0). Au marcat Volila 
Rokidis, Vertsonidis (2). In joci 
mător, echipa ateniană va evol 
Toronto.

• Turul ciclist internațional al 
triei a fost cîștigat de olandezi 
Pietserse care ,a totalizat în 
ment 34h45’50”,0. Pe locurile urm 
s-au clasat Felix Damm (Aust: 
3:01,0 și Hartogn (Olanda) la

de punctaj la decatlon
fi utilizată Ia 
Tokio, nu se

Noua tabelă, care va 
Jocurile Olimpice de la 
referă numai Ia recordurile ce vor fi 
stabilite de-aci înainte, ci ea va intra 
în vigoare... retroactiv, punînd sub 
semnul revizuirii o serie întreagă de 
performanțe obținute în ultima vreme 
la decatlon și in primul rind recor
dul molndial stabilit de C. K. Yang, 
cu un total de 9.121 de puncte, dintre 
care 1.515 realizate Ia săritura cu pră
jină, prin performanța de 4,838 m.

Se pare că, în urma reevaluării la 
care va fi supus, recordul mondial Ia 
săritura cu prăjina va coborî sub 9000 
dc puncte.

9 In prezent se Află în tun 
R. P. Ungară echipa feminină c 
chet Partizan Novisad. In prim, 
echipa maghiară Voros Meteor 
vins cu 68—60 (30—28) echipa iug

• Federația suedeză de scrim, 
cătuit echipa reprezentativă c 
participa la mijlocul acestei 1 
campionatele mondiale de la l 
(R. P. Polonă). Din echipă fa< 
Broms, Lewin, Rohlin (floretă b 
Parlm, Wahlberg, Tollbom 
femei), Sorensen (spadă) și alț:

(Aget
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