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Sportivii romini au dominat 
întrecerile Regatei Snagov la caiac-canoe
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In cadrul concursului Internațional de ciclism pe pistă

Vasiie Burlacu a cucerit o splendidă victorie la semifond
• SPORTIVII NOȘTRI AU REALIZAT NOI RECORDURI REPUBLICANE: 4:49,8 LA 4 000 m,
ECHIPE, 2:17,2 LA CURSA ITALIANA Șl 12,0 SEC. LA VITEZĂ (JUNIORI] • DAN POPOVICI 
CU 11,5 SEC. RECORDUL R.P.R. LA VITEZĂ Șl A " --------- _____ ____
• B. NOVAKOV (R.P.B.) — ÎNVINGĂTOR LA VITEZĂ, STAPS (R.D.G.) LA URMĂRIRE INDIVIDUALĂ Șl ECHIPA

" D. GERMANE LA — - -..............................

fapt trei zile de
oferite pe velodromul Dinamo de către 
a 111-a ediție a concursului international, 
la care au participat sportivi din B P. 
Bulgaria, R.D. Germană, Italia (U1SP) 
și R.P. Romînă

Proba de viteză (turneu) ■ revenit 
pe merit ciclistului bulgar Boncio No- 
vakov, care n-a lăsat să-i scape victoria 
în nici o întîlnire. Dan Popovici a »râ 
mas“ cu victoria obținu.ă în prima zi

R.P.R.

R.
Duminică, cînd soarele scăpătase de 

mult, spectatorii au avut prilejul să mai 
aplaude două noi performanțe la velo
drom : 11,5 sec. la viteză, record repu
blican de seniori egalat de Dan Po
povici ( cu acest prilej el a îndeplinit 
și norma olimpică pentru anul 1963) 
12,0 sec — tot la viteză — timp 
care tinărul Mircea Popescu de la 
namo a realizat un nou record de 
nîori al tării. Acest final încununa
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ÎNDEPLINIT NORMA OLIMPICĂ PENTRU ACEST AN

URMĂRIRE $1 CURSA ITALIANĂ

pasionante întreceri

Planoriștii romini au ciștigat
concursul internațional al R. P. R.

IAȘI 21 (prin telefon). întrecerile 
din cadrul campionatului R.P.R. și 
concursului internațional al R.P.R. de 
planorism desfășurate la Iași au fost 
viu disputate, de la primul și pînă 
la ultimul zbor.

Lupta pentru locurile fruntașe s-a 
dus mai ales intre planoriștii sovie
tici, care au pilotat aparate net supe
rioare și planoriștii romini care au 
intrat in concurs hotărîți să cîștige. 
Ultima probă desfășurată vineri dimi
neața a constat dintr-un zbor dus-în- 
tors pe ruta Iași—Ruginoasa-Iași (122 
km), zbor cu taxarea vitezei. Pla- 
noarele au fost remorcate de avioane 
și înălțate în văzduh. După numai 
cîteva 
start, 
albă, 
situat 
aerodromului a 
aparat : era maestrul sportului Mir
cea Finescu. El a plecat ultimul, dar 
folosind o bună tactică de zbor pe 
traseu a atins punctul de întoarcere

minute ,ele au și trecut linia de 
marcată pe sol printr-o pînză 
în fruntea plutonului s-au 
planoriștii sovietici. Pe cerul 

rămas un singur

și a sosit apoi primul la aerodrom, 
trecînd linia de sosire cu peste 200 
km la oră. El a îndeplinit proba în- 
tr-o oră 50 min-, 15 secunde, clasîn
du-se pe primul loc cu 1 000 de 
puncte. Pe următoarele două locuri 
s-au clasat Suslov Oleg (U.R.S.S.) cu 
760 p. și Ion Alexa cu 664 p.

în cadrul campionatului republican, 
pe primul loc s-a clasat Petre Zeno- 
vei (Iași) urmat de Geonea Iullu 
(Brașov) și Mihaj. Bîndea (București), 

După trei probe, clasamentul gene
ral al concursului internațional este 
următorul : 1. Mircea Finescu 2641 p; 
2. Nicolae Mihăiță 2130 p ; 3. Suslov 
Oleg (U.R.S.S.) 2094 p ; 4. Ion Alexa 
2008 p; 5. Boris Surokin (U.R.S.S.) 
1306 p.

în 
după 
titlul 
venit 
cu 3011 p, urmat 
cu 2971 p șl Iuliu

la Tertscheck (RDG), iar Tache Petre 
cu cea cucerită la... Dan Popovici. Cla
sament final: 1. B. Novakov (RPB) 
5 victorii, 2. P. Doicev (RPB) 3 v, 
3. Kluncker (RDG) 3 v, 4. Tertscheck 
(RDG) 2 v, 5. P. Tache (RPR) 1 v 
și 6. Dan Popovici (RPR) 1 v.

In seriile probei de urmărire pe echipe 
s-au realizat următoarele performante i 
R.D. Germana 4:46,3; R.P. Romină 
4:52,5; iar R.P. Bulgaria 4:51,1. Finala 
a opus echipele R.D. Germane și R.P. 
Romîne. Am admirat ritmul constant al 
sportivilor din R.D. Germană, tehnfea 
la schimburi și, în final, timpul excelent 
pe care l-au marcat : 4:33,7. Această 
performanță realizată dc Zuchold, Iloch- 
schild, Frantz și llanke reprezintă un 
nou record al R.D. Germane și una 
dintre cele mai bune performanțe mon
diale ale acestuia an. Reprezentativa 
noastră, în evident progres, a obținut 
și ea un nou record al tării cu timpul 
de 4:49,8 (vechiul record R.P.R. era 
de 4:50,9 și aparținea din anul 1959 
echipei Dinamo București). Echipa a 
fost compusă din cicliștii VASILE BUR
LACII. SILVIU DUȚA, VICTOR VOLO- 
SIN și CONSTANTIN TUDOSE. Cla
sament final: 1. R.D. Germană, 2.
R.P. Romînă, 3. R.P. Bulgaria.

Semifinalele probei de urmărire indi
viduală s-au soldat cu rezultatele: Staps 
5:01,4 — V. Voloșin 5:20,0; K. Stol*- 
nov 5:21,6 — S. Duță 5:25,4. In finala

HRISTACHE NAUM

Echipajul de canoe dublu al țării noastre (I. Calinov, I. Lipalit) învingător 
în proba de fond

țări participante 
noastre re

cadrul campionatului republican, 
cele patru probe, locul întîi și 
de campion pe anul 1963 a re- 
planoristului

(Continuare in pag. a 3-a)

Steagurile a nouă 
la întrecerile tradiționalei 
gate de caiac-canoe au fluturat timp 
de două zile pe malurile lacului Sna- 
gov. Sportivi și sportive din RSFSR, 
R.D. Germană, Ungaria, Polonia. Ceho
slovacia, Iugoslavia, Bulgaria, Japonia 
și Romînia și-au disputat cu ardoare 
întîietatea în probele clasice, cuprinse 
în programul campionatelor mondiale, 
oferind miilor.de spectatori aflați în 
tribunele de la „malul tăiat" sau în 
cele improvizate pe toate... pontoanele 
lacului, dispute dirze, spectaculoase, 
în care învingătorul n-a putut fi cu
noscut, de multe ori, decit la ultimele 
lovituri de padelă sau de pagaie. Vre
mea favorabilă, starturile extrem de 
populate, echilibrul întrecerilor, cîte- 
vă timpuri foarte bune (aici, o re
marcă : la multe probe performanțele 
au fost direct influențate de vînt) au 
contribuit la succesul deplin al ediției 
din acest an a Regatei Snagov, apre
ciată de specialiști drept cea mai reu
șită.

Desigur, dată fiind apropierea datei 
campionatelor mondiale și faptul că 
la start s-au prezentat toți compo- 
nenții lotului olimpic al R.P.Romine, 
am urmărit cu maximum de interes 
comportarea reprezentanților noștri. 
Și, spre satisfacția noastră, aceștia nu 
ne-au decepționat deloc. Dimpotrivă, 
ei au dovedit o pregătire bună, con
cretizată nu numai într-un progres

★ ——————

tehnic evident (pe care-1 sublinia și 
dl. Coqueremont, președintele Federa
ției Internaționale de Caiac-canoe, care 
a onorat prin prezența sa desfășurarea 
Regatei) ci și printr-un număr de nouă 
victorii, obținute — majoritatea lor — 
de o manieră categorică. Sportivii ro
mini au dominat astfel întrecerea, la 
multe probe clasîndu-se chiar cu cile 
două-trei echipaje înaintea concuren- 
țilot de peste hotare. Dacă- la probele 
de canoe (trei victorii romînești din 
patru posibile) succesul nostru era oa
recum așteptat. în schimb la caiac 
comportarea sportivilor romini a avut 
darul de a-i surprinde pe aproape toți 
specialiștii oaspeți. Unii dintre caia- 
ciștii noștri (VasiLe Nicoară. Haralam- 
bie Ivanov, Aurel Vernescu) au de
monstrat o combativitate și un nivel 
tehnic care-i impun și in acest an 
printre cei mai îndreptățiți aspiranți 
la medaliile ce se vor decerne 
„mondialele" de luna viitoare de 
Iaițe, în Iugoslavia. A impresionat
special Vasiie Nicoară, învingător — 
în echipă — în nu mai puțin de pa
tru probe.

Dar, asupra desfășurării acestui im
portant concurs vom mai reveni.

Deocamdată, iată rezultatele tehnice 
complete :

ia 
la 
in

RADU URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Valentin Romașcu 
de Mihai Bîndea 
Geonea cu 2900 p.

T. VLADIMIR

Petrolul a ciștigat „Cupa R. P. R.“
In finala de ieri, ploieștenii au invins Siderurgistul Galați ca 6-1 (3-1)

Allelii juniori și-au desemnai campionii anului 1963
Au fost înregistrate 5 noi recorduri republicane

Stadionul Republicii a găzduit în
trecerile finale ale campionatelor re
publicane de juniori. Tinerii atleți 
participanți au realizat rezultate mul
țumitoare la capătul unor dispute in
teresante. Cu acest prilej au fost rea
lizate cinci noi recorduri republicane, 
unul la juniori cat. I Ia 4x400 m (Di
namo Buc. 3:27,8) și patru la juniorii 
de cat. a II-a (Petre Ciobanu 9,0 pe 
80 m și 36,6 pe 300 m — rec. egalat —, 
Nic. Brînzan 15:03.6 pe 3 km marș, 
echipa Farul C-ța Ia 4x100 m cu 46.0 
și echipa feminină SSE II Buc. la 
4x100 m 51,3).

Citiți în ziarul nostru de miine re
zultatele întrecerilor juniorilor de cat. 
a II-a și alte amănunte de la aceste 
campionate.

REZULTATELE DE SlMBÂTA
JUNIORI I : 100 m : V. Raica (Di

namo Buc.) 11,0 ; 2. V. Porojan (SSE 
II Buc.) 11,1 ; 3. El. Kineses (Harghita 
Tg. M.) 11,2 ; 4. C. Grigorescu (Din 
Buc.) 11,3 ; 5. N. Manolescu (Din. Buc) 
11.4 ; 6. S. Botezan (CSS Cluj) 11,4 ; 
400 m : H. Stef (CSO Craiova) 49,2 ; 2.
1. Osoianu (Din. Buc.) 49,5 ; 3. I. 
Nae (Din. Buc) 50,5 ; 4. M. Isbășescu 
(Prog. Buc.) 51,0 ; 5. Gh. Luncanu (Din. 
Bacău) 51,1 ; 6. Gh. Bălașa (SSE II 
Buc.) 51,7 ; 1500 m : I. Căpraru (CSM 
Cluj) 3:58,3; 2. C. Tatu (CSS Buc.) 
3:59,3 ; 3. C. Bloțiu (Rapid Buc.) 4:01,5;
4. Gh. Ene (CSS Buc.) 4:11,4 ; 5. I. 
Toth (Șt. Cluj) 4:12,3; 6. Gh. Glodea 
(Din. Buc.) 4:13,4; 110 mg; V. Suciu 
(SSE Iași) 15,3; 2. T. Salamon (CSO 
Huned.) 16,0 ; 3. F. Riczman (CSO Ora
dea) 16,5 ; 4. E. Udrea (CSS Cluj) 17,0;
5. M. Dincă (Petrolul PI.) 17,3 ; 1500 m 
OBST. : I. Moraru (Din. Brașov) 4:27,9;
2. M. Balteș (Viitorul Buc.) 4:29,1 ; 3. 
V. Zbranca (Șc. Sp. UCFS Roman) 
4:37,3; 4. Gh. Mirică (Voința Buc.) 
4:37,8; 5. P. Caravaianu (CSO Galați)

4:38,5 ; 6. Fr. Szkaliczki (CSO Tg. M.) 
4:39,1 ; 4x100 m: SSE II Buc. 44,5; 2. 
CSS Cluj 44,8 ; 3. Metalul Buc. 45,2 ; 
4. Știința Timiș. 45,3 ; 5. Harghita Tg. 
M. 45,4 ; 6. SSE I Buc. 47,1 ; TRIPLU: 
V. Dumitrescu (Olimpia Buc.) 14,14 ;
2. T. Cătănescu (CSS Buc.) 14,07 ; 3. 
M. Zavalni (CSS Buc.) 13,94 ; 4. V.
Tănase (SSE I Buc.) 13,46 ; 5. C. Mi-

(Continuare tn pag. a 2-a)

Bucureștenii aproape că n-au avut 
loc ieri, pe stadionul „23 August‘\ 
din cauza... gălățenilor și a ploiește- 
nilor, care veniseră tn număr mare 
să-și susțină echipele favorite în fi
nala „Cupei R.P.R.". Și în min. 10, 
cînd Zgardan a tras cu „șpițul" de 
la 25 de metri, iar Sfetcu s-a aruncat 
cu întîrziere după minge, la sectorul 
45, unde era masată „galeria" gălă- 
țeană, au izbucnit urale și au început 
să se audă clopotele și răschiitoarele : 
Galațiul marcase !

s,Cupa" debuta cu o lovitură de 
teatru. Se va reedita succesul Meta
lului—Reșița și al Arieșului—Turda, 
care... knockautaseră in finala „Cu
pei R.P.R.", pe Dinamo București și 
respectiv Rapid ? Cîteva minute, în 
tribune a fluturat acest mare semn

de întrebare, iar lozincile scandate de 
gălățeni „Haide, haide C.S.G. Să iei 
„Cupa R.P.R." '. au creat o atmosferă 
vie în jurul meciului ce se afla la 
primele lui minute.

Fotbaliștii din Galați au căutat, de
sigur, să profite de șocul psihologic 
pe care îl suferise Petrolul. Ei au 
avut cîteva incursiuni, punind pro
bleme apărării ploieștene. Dar Petro
lul nu și-a pierdut... capul, după a- 
cest gol neașteptat. Ploieștenii au 
contraatacat imediat, preluînd iniția
tiva jocului și înscriind după numai 
4 minute golul egalizator, care avea 
să anunțe că speranțele gălățenilor 
au prea puține șanse să se realizeze. 
Badea centrase, de pe dreapta, iar 
A. Munteanu, venit din urmă, relua- 
se cu capul imaparabil : 1—1.

Echipa Petrolul, cițtigătoare a Cupei R.P.R.. De la stingă; în picioare 1 Prof. Cernăianu — antrenor secund,Spronea, 
lonescu, Pal, Ivan, M. Marcel, D. Nicolae, Florea, Sfetcu, I. Oană — antrenor principal ) jos 1 Badea, D.,Mun- 
teanu, Pahonțu, Dridea I, A. Munteanu, Moldoveanu Foto: V. BageaO'

Diferența de valoare dintre Petro
lul, o echipă cu vechi state de servi
ciu în categoria A, și Siderurgistul, 
proaspăt venită in rîndurile echipelor 
noastre fruntașe, a început apoi să-și 
spună cuvîntul. Fotbaliștii ploieșteni, 
cu mai multă omogenitate între com
partimente și în interiorul lor. au 
organizat bine jocul, au pus in acțiu
ne cu regularitate cele două extreme, 
pe Moldoveanu și pe Badea, ultimul 
destrămind de fiecare dată apărarea 
adversă prin subtilitățile sale teh
nice, prin driblingurile sale derutan
te, prin jocul său plin de fantezie. 
De altfel, întreaga înaintare a Petro
lului, a combinat frumos, a realizat 
scheme tactice ingenioase, prinzînd 
astfel deseori pe picior greșit apăra
rea gălățenilor. Și deși golul întîrzia 
să vină, era evident că Petrolul va 
ciștiga acest meci, in care, în unele 
momente, ne-a amintit jocul specta
culos din întâlnirea cu Gremio. O 
oglindă a situației de pe teren o ofe
reau... tricourile celor două echipe. 
Ale petroliștilor erau albe, imaculate, 
în timp ce tricourile gălățenilor erau 
ude leoarcă. Ploieștenii, avînd supe
rioritatea tehnică făcuseră mai puține 
eforturi, lăsînd să alerge mai mult 
mingea, în timp ce gălățenii depuse- 
seră mari eforturi, încercînd să re- 
cîștige baloanele, să oprească atacu
rile petroliștilor. Și ceea ce trebuia 
să se întîmple, s-a întîmplat : în min. 
30, Dridea, deși flancat de doi adver
sari, a reușit să tragă — și încă pu
ternic — astfel că portarul n-a mai 
avut altceva de făcut decit să scoată 
mingea din plasă.

In tribune s-a făcut... liniște, mai 
ales în sectorul ocupat de gălățeni. 
Dominarea Petrolului s-a întețit, iar 
frații Munteanu au început să zburde 
pe teren, servind mingi bune atît lui 
Dridea I* și el în revenire de formă;

VASILE GRADINARU 
JACK BERARIU
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Gh. Iancu și Angela Năstase

campioni ai R.
(■' IAȘI 21 (prin telefon). — Salturile 
! He la 1500 m cu deschiderea întîrziată 
a parașutei și aterizare la punct fix 
au constituit proba care a încheiat 
campionatele republicane din acest an. 
Marea majoritate a sportivilor au tre
cut cea de a patra probă cu succes, 
deși vîntul le-a pus probleme dificile 
mai ales în apropierea solului, în faza 
finală a salturilor. Proba a fost cîști- 
gată, la femei, de Elisabeta Fopescu 
cu 378.711 p, iat la bărbați de maes
trul emerit al sportului Gh. Iancu, 

■ care a totalizat din două salturi 
385 226 p.

Fiind ultima probă a campionatelor 
republicane, se: impune o privire re
trospectivă asupra desfășurării con
cursurilor. Din cele 4 probe, 3 au fost 
cu aterizări la punct fix și una cu 

. executarea de evoluții în aer. în le- 
î gătură cu aterizarea, este necesar sa V. TONCEANU

U ------ -
Intîlnirea feminină R. P. Romînă—R. S. Cehoslovacă

PRAG A, 21 (prin telefon). Simbătă 
și duminică s-a desfășurat în locali
tate întrecerea atletică internațională 
dintre reprezentativele feminine ale 
R. S. Cehoslovace și R. P. Romine. 
Victoria a revenit gazdelor cu scorul 
categoric de 71—45. Iată rezultatele 
înregistrate :

100 m : 1. Lehocka (R.S.C.) 11,7 ;
I 2. Stolzova (R.S.C.) 11,8 ; 3. I. Pe

trescu (R.P.R.) 12,0 ; 4. C. Mesaros 
(R.P.R.) 12,2 ; 200 m: 1. Prikrylova 
(R.S.C.) 24,3 (nou record) ; 2. Feltu- 
sova (R.S.C.) 24.8 ; 3. I. Petrescu 24,9 ;
4. C. Mesaroș 25,4 ; 400 m : 1. Krali- 
kova (R.S.C.) 56,1 (nou record) ; 2.
Duchosîavova (R.S.C.) 57,4 ; 3. V. Ga
bor (R.P.R.) 58,7 ; 4. L. Frunză
(R.P.R.) 58.9 ; 800 m : 1. F. Greeeseu 
(R.P.R.) 2:09,7 ; 2. Zakova (R.S.C.)
2:10.4 ; 3. Popelkova (R.S.C.) 2:11,5 ;
4. Teodorof (R.P.R.) 2:13,9 ; 80 m
GARDURI : 1. Stolzova (R.S.C.) 10,9 
(nou record) ; 2. Schusterova (R.S.C.) 
11,2; 3. M. Budan (R.P.R.) 11,6; G.

1 I.uța a abandonat ; 4 x IM m : 1. R.S. 
Cehoslovacă 46.6 ; 2. R. P. Romînă 
48,2; LUNGIME : 1. Prikrylova (R.S.C.) 
6,07 m ; 2. V. Viscopoleanu (R.P.R.)

A1LETII JUNIORI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII ANULUI 1963
.urmare din pag. I)

' hail (SSE C-ța) 13.46 : 6. Gr. Răuț 
(Viit, Buc.) 13.29 ; PRĂJINĂ : D. Piș- 
talu (SSE II Buc.) 3,70; 2. D. Onișor 
(CSS Buc.) 3,70; 3. A. Cri stea (CSS 
Buc.) 3-60 ; 4. M. Dumitru (Rapid Buc.) 
3.60 ; 5. J, Oprișescu (CSS Buc.) 3.50 ; 
6. C. Georgescu (Rapid Buc.) 3,50 ; 
GREUTATE : Gh. Luchian (SSE C-ța) 
13.59 ; 2. C. Csakany (CSM Cluj) 13.20;
3. V. Teodorescu (Prog. Buc.) 12,87 ;

! 4. V. Făcălău (SSE Mediaș) 11,96 ; 5. 
Al. Marin (Speranța Gl.) 11.39 ; 6. St. 
Pakot (SSE Oradea) 10 94 : SULIȚA :
5. Cătăneanu (SSE Cv.) 56.50 ; 2. T.
Achitei 'SSE II Buc.) 53.63 ; 3. B. Wal
ter (SSE Beius) 49,80 ; 4. N. Puia (SSE 
Reșița) 49.40 ; 5. St. Nagy (CSM Cluj) 
49,21 ; 6. V. Iancu (CSMS Iași) 48 91 : 
10 km MARȘ : L. Caraiosifoglu (Din. 
Buc.) 50:22,2 ; 2. V. Ilie (Met. Buc.) 
51:39,8 ; 3. St. Limboșa.nu (Petr. PI.) 
53:16.4 ; 4. D. Bogdan (Din. Buc.)
53:44,2 ; 5. E. Vulpescu (Grivița Roșie 
Buc.) 54:09,0 ; 6. I. Pop (CSO B. Mare) 
54:53.6.

JUNIOARE I : 100 m : A. Beșuan 
: (Șt. Cluj) 12,3 ; 2. G. Moga (Șc. Sp.
UCFS C-lung) 12,5 ; 3. V. Mărculescu 
(Din. Buc.) 12,8 ; 4. D. Sasu (CSM Si
biu) 12,9; 5. R. Mecu (Din. Buc.) 13,0;
6. L. Veșelinovici (CSS Timiș.) 131: 
400 m : M. Filip (Șc. Sp. UCFS Roman) 
59,0 ; 2. S. Giță (Sper. Gl.) 59,4 ; 3. 
M. Nicoară (Rapid Buc.) 60,0 ; 4. V. 
Alecu (Viit. Buc.) 61.4; 5. M. Bakcsi 
(SSE Oradea) 61,5 ; 6. V. Furdui (Șc. 
Sp. UCFS Roman) 61,6 ; 80 mg : V. 
Bufanu (Din. Bacău) 11,6 ; 2. M. Costin 
(CSO Oradea) 11,7 ; 3. EI. Vasi (CSS 
Timiș.) 12.0 : 4. V. Melnic (SSE lași) 
12,0 ; 5. A. Dincă (CSS Buc.) 12,0 ; 6. 
V. Oprea (SSE C-ța) 12,2 ; ÎNĂLȚIME: 
El. Vîrlan (CSS Buc.) 1.55 ; 2. S. Dăs- 
călescu (CSS Buc.) 1,50 ; 3. M. Mărgi- 
ne*nu (CSS Buc.) 1,45; 4. C. Toma

P. R.
subliniem faptul că mulți sportivi ti
neri nu acordă încă suficientă atenție 
finalizării saltului. Ei dirijează para
șuta pînă în apropierea solului, apoi, 
preocupați de aterizare, neglijează în
toarcerile pe direcția vîntului și mane
vrele de atenuare a balansărilor pro
vocate de rafalele neașteptate. Asupra 
acestei faze a salturilor cu aterizare 
la punct fix trebuie să se pună accent 
pe viitor.

Clasamentul general al campionatu
lui după cele 4 probe este următorul: 
bărbați : 1. GH. IANCU — CAMPION 
AL R.P.R. 1589,788 p (din 1600 posi
bile) ; 2. M. Ciobanu 1541,116 p ; 3. Ion 
Negroiu 1509.491 p ; femei : 1. ANGELA 
NASTASE — CAMPIOANA A R.P.R. 
1497,734 p; 2. Elena Băcăoanu 1484,597 
p ; 3. Elisabeta Popescu 1415,763 p.

6,03 m ; 3. Drobna (R.S.C.) 5,88 m ;
4. O. Borangic (R.P.R.) 5,71 m ;
ÎNĂLȚIME: 1. I. Balaș (R.P.R.) 1,76 
m ; 2. Bernardova (R.S.C.) 1,68 m ;
3. Jetmarova (R.S.C.) 1,65 m; 4. R. 
Voroneanu (R.P.R.) 1,62 m ; GREU
TATE: 1. A. Sălăgean (R.P.R.) 15,79 
m ; 2. Jamborova (R.S.C.) 15,16 m ;
3. A. Gurău (R.P.R.) 14,76 m ; 4. Ma-
trosova (R.S.C.) 14,62 m ; DISC: 1. 
Nemcova (R.S.C.) 54,98 m ; 2. Mer- 
tova (R.S.C.) 51,98 m ; 3. Manoliu
(R.P.R.) 50,42 m ; 4. O. Cataramă
(R.P.R.) 45,68 m ; SULIȚA : 1. M. Dia- 
conesou (R.P.R.) 49,53 m ; 2. Hrbkova 
(R.S.C.) 47,06 m ; 3. Linhartova 
(R.S.C.) 46.84 m ; 4. El. Neacșu 
(R.P.R.) 39,97 m.

După cum se poate vedea, majo
ritatea atletelor noastre au concurat 
sub posibilități, obținînd rezultate 
mediocre. Chiar și Mari» Diaconescu, 
care a cucerit primul loc la arunca
rea suliței a înregistrat o performan
ță cu mult sub posibilitățile ei. Sin
gurele sportive din echipa noastră 
care merită evidențieri sînt lolanda 
Balaș, Ana Sălăgean, Florica Gre- 
ceeou și Viorica Viscopoleanu.

(SSE Oradea) 1,45 ; 5. St. Dima (SSE 
C-ța) 1.40 ; 6. M. Oprescu (SSE II 
Buc.) 1,40 ; GREUTATE : L. Oros (SSE 
Brașov) 12,01 ; 2. L. Doți (Harghita 
Tg. M.) 11.45 ; 3. M. Peneș (CSS Buc.) 
11,45 ; 4. C. Gurău (Prog. Buc.) 11,26;
5. C. Stan (Voința Buc.) 10.77 ; 6. M. 
Ciurea (SSE Brașov) 10,68 ; DISC : 
L. Oros (SSE Br.) 38.68 ; 2. El. Pro- 
dar (Voința Buc.) 38,13; 3. R. Moțiu 
(CSS Timiș.) 36,81 ; 4. C. Gurău (Prog. 
Buc.) 36,18 ; 5. C. Stan (Voința Buc.) 
35,81 ; 6. V. Todașcă (CSS Buc.) 34,29.

REZULTATELE DE DUMINICA

JUNIORI I : 200 m : I. Osoianu (Din. 
Buc.) 22,6 ; 2. V. Raica (Din. Buc.) 22,7 ;
3. I. Nae (Din. Buc.) 22,8 : 4. V. Po-
rojan (SSE II Buc.) 22,8 ; 5. M. Izbă- 
șescu (Prog. Buc.) 23.2 ; 6. Gh. Bălașa 
(SSE II Buc.) 23-2 : 800 m : Gh. Plăcin- 
taru (Șt. Cluj) 1:53.6 ; 2. H. Stef (CSO 
Cr.) 1:57,9 ; 3. V. Miharcic (Laminorul 
Roman) 2:00,3 ; 4. A. Vlădoianu (CSM 
Sibiu) 2:00,4 ; 5. Gh. Glodea (Din. 
Buc.) 2:01,9; 6. C. Feodotov (Prog.
Buc.) 2:02,3; 3000 m : C. Tatu (CSS 
Buc.) 8:52,8 ; 2. I. Căpraru (CSM Cluj) 
8:53,0 ; 3. I. Moraru (Din. Br.) 8:55,8;
4. D. Săvescu (CSS Timiș.) 9:07,6 ; 5.
Gh. Miricu (Voința Buc.) 9:16,2 ; 6. 
H. Marușca (Șt. Cluj) 9:17,8 ; 400 mg : 
C. Grangure (Șt. Timiș.) 56,7 ; 2. F. 
Riczman (CSO Oradea) 56,9 ; 3. I. 
Gheorghe (Viit. Buc.) 58,5 ; 4. I. Ileana 
(Petrol. PI.) 59.0 ; 6. Tr. Bartoș (SSE 
Cluj) 60,0 ; LUNGIME : E. Pereteatcu 
(SSE Bacău) 6,91 ; 2. T. Cătănescu
(CSS Buc.) 6,88 ; 3. D. Bădini (Șt. Buc.) 
6,83 ; 4. H. Mălușel (Prog. Buc.) 6,71 ;
5. L. Szarukan (CSM Cluj) 6,62 ; 6. I. 
Zamfirescu (CSO Craiova) 6.57 ; ÎNĂL
ȚIME : Gh. Catrinescu (SSE Iași) 1,94 ;
2. C. Szasz (CSO Oradea) 1,84; 3. D. 
Marinescu (Olimp. Buc.) 1,84 ; 4. FI. 
Hofman (Petrol. PI.) 1,80 ; 5. R. Moise

„Cupa federației1 2 * 4 5 6* a lost cucerită dc săritorii 
dc la Progresul București

Jocurile de polo din cadrul „Cu
pei federației" au continuat sîmbătă 
și duminică la ștrandul Tineretului, 
în centrul atenției s-a situat partida 
disputată sîmbătă intre selecționatele 
de seniori și de juniori ale Capitalei, 
ambele neînvinse și deci arborind 
pretenții justificate la primul loc. 
Finalmente, victoria a revenit echipei 
București I cu 4—3, scor care reflectă 
sensibilul echilibru de valoare dintre 
protagoniste. Foarte interesantă a fost 
însă evoluția scorului si a... faptelor. 
Juniorii au atacat de la început vi
guros, obligindu-și adversarii la o 
apărare disperată. Ca urmare, senio-

(CSO Huned.) 1,75 ; 6. Gh. Vanghe- 
lescu (CSS Buc.) 1,75; DISC: I. Nagy 
(CSS Tg. M.) 42,67 ; 2. T. Pantici (CSO 
Oradea) 37,40 ; 3. I. Samoșca (Tract. 
Br.) 37,12 ; 4. I. Șerban (Șc. Sp. UCFS 
C-lung) 36,60 ; 5. Gh. Georgescu (Șt. 
Cluj) 35.56 ; 6. B. Schuster (Șt. Cluj) 
35,12 ; CIOCAN : Gh. Costache (CSS 
Buc.) 51,36 ; 2. M. Oroveanu (CSS Buc.) 
45,95 ; 3. V. Tibulschi (Șc. Sp. UCFS 
C-lung) 43,47 ; 4. P. Cucureac (Șc. Sp. 
UCFS Roman) 4128 ; 5. I. Dîmbovi- 
ceanu (SSE I Buc.) 40,25 ; 6. V. Camil 
(SSE C-ța) 39,95 ; 4x400 m : Dinamo 
Buc. 3:27,8 — nou record republican ;
2. SSE Reșița 3:34,4 ; 3. Știința 'Timiș. 
3:34,8 ; 4. Viitorul Buc. 3:37,8 ; 5. Me
talul Buc. 3:42,0 ; 6. Dinamo Brașov 
3:43,0.

JUNIOARE I : 200 m : A. Beșuan 
(Știința Cluj) 25,9 ; 2. G. Moga (Șc. 
Sp. UCFS C-lung) 26,5 ; 3. M. Filip 
(Șc. Sp. UCFS Roman) 26,6 ; 4. M 
Nicoară (Rapid Buc.) 26,7 ; 5. V. Ticu 
(Din. Buc.) 27-8 ; 800 m : V. Furdui (Șc. 
Sp. UCFS Roman) 2:20.9 ; 2. A. Ghera 
(Rapid Buc.) 2:21,9 ; 3. D. Bîrsan (Din. 
Buc.) 2:22 0; 4. M. Păuna (Farul C-ța) 
2:23,8 ; 5. A. Eftimie (Șc. Sp. UCFS 
Roman) 2:24.2 : 6. M. Hideg (SSE Ora
dea) 2:24,4 : LUNGIME : Ec. Potoroacă 
(Șt. Buc.) 5,51 ; 2. J. Balea (CSS Br.) 
5,40 ; 3. I. Caragea (CSS Buc.) 5,30 ;
4. C. Toma (SSE Oradea) 5.23 ; 5. V. 
Bufanu (Din. Bacău) 5,13 ; 6. El. Vîr
lan (CSS Buc.) 5.05 ; SULIȚA : R. 
Bucea (Șt. Buc.) 38,39 ; 2. Z. Stef (SSE 
Br) 36-30 ; 3. R. Ștefănescu (Farul C-ța) 
33,70 ; 4. L. Doți (CSS Tg. M.) 33,60 ;
5. P. Păulețu (SSE Tr. Severin) 32 99;
6. M. Clonda (CSO Oradea) 32,03; 
4x100 m : CSS Timișoara 50,4 ; 2. Di
namo Buc. 50,6 ; 3. CSS Buc. 50,8 ; 
4. SSE Roman 51,1 ; 5. Farul C-ța 
52,4.

ta și. Nu poate fi omisă însă nici frumoasa comportare * 
juniorilor și copiilor, care, prin talentul și entuziasmul lor, 
au contribuit din plin la reușita întrecerii. Trofeul a revenit 
săritorilor de la Progresul București (antrenor Gustav Fis
cher), care a prezentat cel mai valoros lot. Remarcabilă și 
comportarea tinerilor de la SSE Sibiu (antrenori Herbert 
Wittenberger și Norbert Hatzak), precum și a săritorilor 
de la Rapid (antrenor Artur Horacek), clasați pe locurile 
imediat următoare.

Clasamente :
TRAMBULINĂ BĂIEȚI cat. Is 1. A. Breja (Rapid) 

112,13; 2. Gh. Ungureanu (Progr.) 129,40; 3. L. Kiss 
(Crișana) 118,<32; cat. a II-a: 1. M. Condovici (Progr.) 
124,65; 2. D. Popoae (SSE Sibiu) 116,84; 3. M. Stanciu, 
(Progr.) 107,36; cat. a IlI-a : 1. M. Buta (Progr.) 87;
2. M. Munteanu (Progr.) 81,83; 3. Al. Chelcca (SSE Sibiu) 
79,51; cat. a IV-a: 1. M. Bodea (SSE Sibiu) 71,07; 2. J. 
Treistaru (Progr.) 69,79; 3. I. Ilieș (Progr.) 67,72; cat. 
a V-a; 1. G. Nedelcu (CI. sp. șc.) 44,54; 2. 1. Lichtenstein 
(SSE Sibiu) 34,41 ; 3. N. Mihalăche (Progr.) 32,50 ; cat. 
a Vl-ă : 1. O. Bozdog (SSE Sibiu) 15.87; 2. A. Munsthefer 
(SSE Sibiu) 14.60; FETE cat. I: 1. Viorica Kiss (Crișana) 
121,47; 2. Nora Miess (SSE Sibiu) 105,92; cat. a 11-a: 
1. Melania Treistaru (Pirpgr.) 108,95 ; 2. Gabriela Popescu 
(SSE Buc.) 92,26; 3. Elena Timar (Progr.) 87,29; cat. a 
IlI-a: 1. Aurelia Man ache (Progr.) 90,32; cat. a IV-a: 
1. Maria Aronescu (SSE Sibiu) 50,74; 2. Margareta Vereș 
(SSE Sibiu) 49,34; cat. a V-a: 1. Anda Moldoveanu (Progr.) 
32,31 ; 2. Mariana Voinea (CI. sp. șc.) 28,74; 3. Aneliese 
Kestner (SSE Sibiu) 28,50; cat. a V-a: 1. Cristina Herman 
(SSE Sibiu) 13,29; PLATFORMĂ BĂIEȚI cat. I: 1. A. Breja 
137,21; 2. Gh. Ungureanu 117,97; 3. I. Miclea (CSM Sibiu) 
116,35; Cat. a Il-a : 1. M. Condovici 113,91; 2. M. Stanciu 
103,19 ; 3. V. Covaliuc (SSE Sibiu) 87,94 ; cat. a IlI-a: 1. 
M. Buta 74,48 ; 2. M. Munteanu 73,98 ; 3. Al. Chelcea 64,03; 
(&F a IV-a: 1. S. Curteanu (SSE Sibiu) 50,25; 2. Dan 

Birtolom (SSE Sibiu) 44,70; 3. J. Treistaru 43,83 ; cat. 
a V-a : 1. S. Țîrmonea (SSE Sibiu) 27,23 ; 2. I. Lichenstein 
19,76; 3. V. Lazăr (SSE Sibiu) 18,38; FETE cal. I: 1, 
Nora Miess 87,94 ; cat. a Il-a; 1. Elena Timar 70,23; 2. 
Melania Treistaru 65,95; cat. a 111-a: 1. Aurelia Manache 
47,49; cat. a IV-a: 1.Aneliese Kestner 22,68; 2, Petronela 
Soima (SSE Sibiu) 14,30. Clasament general pe echipe : 1. 
PROGRESUL BUCUREȘTI 1643,13 2. SSE Sibiu 1125,12;
3. Rapid București 279,34.

Goncursul de sărituri dotat c.u «Cupa Federației", desfă
șurat sîmbătă și duminică la ștrandul Tineretului, s-a bu
curat de un deosebit succes aLît prin numărul mare al par
ticip anților, cît și prin buna pregătire manifestată de frun-

O reușită „intrare41 realizată de junioara Melania Trei- 
staru cîștigătoare la trambulină

Foto: T. Chioreanu

Echipa București I neînvinsă 
la încheierea turului „Cupei Federației^

rii aveau după două minute doi jucă
tori eliminați și golul apărea ca 
inevitabil. Acesta a venit, dar în 
poarta... juniorilor, surprinși de un 
contraatac fructificat de Miu. Apoi 
juniorii sint din nou în superioritate 
numerică, dar cei ce înscriu sînt tot 
seniorii, mai calmi și mai experimen
tați. Asistăm. în continuare, la un 
joc spectaculos, dinamic, realizat cu 
contribuția ambelor echipe. Bucu
rești I majorează scorul la 4—0 și se 
părea că rezultatul este pecetluit, 
dar cîteva acțiuni excelente ale ju
niorilor fac ca la începutul ultimei 
reprize scorul să devină 3—4 ! în 
final juniorii forțează egalarea, dar 
rezultatul rămîne neschimbat : 4—3
(2-0, 1-0, 1-2, 0-1).

Duminică, prima reprezentativă a 
Bucureștiului a avut de înfruntat 
puternica echipă a regiunii Crișana. 
Partida a avut o desfășurare deosebit 
de echilibrată, nici una din echipe

Zoe Reznicenco, Măriuca Rotaru și Al. Bota 
au stabilit trei noi recorduri republicane

BAIA MARE 21 (prin telefon). In 
cadrul unui concurs la care au par
ticipat membrii lotului republican de 
înot, Zoe Reznicenco, Măriuca Ro
taru și Alexandru Bota au înregis
trat trei noi recorduri ale țării. Zoe 
Reznicenco a înotat 100 m bras în 
1:22,8 —record de junioare și seni
oare (vechiul record : Sanda Iordan

A luat sfirșit Spartachiada militară de vară
ORADEA 21 (prin telefon). După 10 

zile de întreceri viu disputate, urmărite 
cu mult interes dc mii de spectatori 
localnici, marea competifie a sportivilor 
din forțele noastre armate a luat sfirșit.

La handbal, pe primul loc în concurs 
s-a situat echipa A.S.A. Bacău, neîn
vinsă de-a lungul turneului. Pe locurile 
următoare: A.S.A. Grănicerul, A.S.A. 
Cluj, A.S.A. Brașov și A.S.A. Marina.

Turneul de oinu, desfășurat pe terenul 
Voința, a revenit formației A.S.A. Gră
nicerul. în clasamentul general locurile 
următoare au fost ocupate de A.S.A. 
Brașov, A.S.A. Marina, A.S.A. Cluj și 
A.S.A. Bacău. Întrecerile de baschet au 
fost câștigate dc formația Bacăului. 
Campioană la volei este A.S.A. Cluj. 
Pe locurile 2 și 3 s-a-u situat A.S.A. 
Bacău și Grănicerul. 

nereușind să se detașeze. Boabia 
în ultima repriză, bucureștenii, deși 
aveau un jucător eliminat, au reu
șit să înscrie prin Marinescu golul 
victoriei. Scor final ; 3—2 (1—1, 0—0, 
1-1, 1—0).

Celelalte rezultate: Crișana — Mu
reș — Autonomă Maghiară 7—1 (2—0, 
1-0, 1—1, 3-0), Cluj - Banat 5-4 
(2—1, 2-1, 1—1, 0—1); București II - 
Cluj 4-4 (0—1, 1-0. 1-0, 2-3). Ba
nat — Mureș — Autonomă Maghiară 
5-1 (1-1, 0-0, 2—0, 2-0).

Returul „Cupei federației" la polo 
se va desfășura la Cluj intre 5—11 
august.

Clasamentul turului :
1. București I 5 5 0 0 23:14 10
2. București II 5 3 1 1 25:18 7
3. Cluj 5 2 2 1 23:18 6
4. Crișana 5 2 1 2 23:15 5
5. Banat 5 1 0 4 18:27 2
6. Mureș—Autono

mă Maghiară 5 0 0 5 9:29 0

1:23,2), Măriuca Rotaru a parcurs 
100 m fluture în 1:16,4 — record de 
senioare (vechiul record : 1:16,6 Ni- 
coleta Gordin), iar Al. Bota a reali
zat la 100 m spate 1:08,0 — nou re
cord de juniori.

V. SASĂRANU-coresp. reg.

în turneul dc fotbal cca mai bună s-a 
dovedit echipa A.S.A. Cluj, care a câști
gat toate meciurile. Pe locurile urmă
toare : Grănicerul 5 p, Marina 4 p. 
Brașov 1 p, Bacău 0 p. Turneul de șah, 
deși nu s-a terminat (mai urmează să 
aibă loc cîteva întrerupte)... cunoaște 
și el pe învingători. în grupa A cel 
mai bun șahist s-a dovedit a fi Ștefan 
l.eizștean -(Bacău) iar în grupa B, 

Mihai Radu (Dunărea).
La ora când telefonăm se definitivează 

clasamentele. Deși punctajele nu au fost 
stabilite, totuși ordinea echipelor repre
zentative este cunoscută. La categoria 
A: 1. A.SA. Cluj, 2. A.S.A. Grănicerul,
3. A.S.A. Brașov, 4. A.S.A. Bacău, 5. 
A.S.A. Marina. J-a categoria B: 1
A.S.A. Gloria, 2. A.S.A. Victoria.

GH. și P. LORINCZ-coresp.
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Intrecind pe Dinamo București cu 2-1 (1-0)

IRUL CONSTANȚA ȘI-A PASTRAT TITLUL DE CAMPIOANĂ, LA JUNIORI
V v»

5

isionantă partidă, această finală a 
<rilor: de la primele minute de 
i mai ales in final, cind constăn- 
își apărau cu dîrzenie fragilul 

taj de un gol; portarul oaspeți- 
Argeșeanu, devenise eroul echi- 
primind 
ățișărite 
purtat, 
fluierul

. Era în 
•ănțenii își manifestau bucuria, 
uită recunoștință pentru compar- 
ntul defensiv, care dusese tot 
l partidei și al cărui simbol îl 
îzentase atît de bine portarul, 
t „spatele” oarecum asigurat 
ilți jucători de la Farul s-! 
at mai în voie. Foarte activ, mij- 
tul Melenco s-a avîntat deseori 

în apropierea „16-lui“ advers, 
înde a șutat ca un veritabil îna- 
i. De la mijlocul terenului (zonă 
are a activat și centrul retras, 
) au pornit numeroase baloane 

pionul avansat (interul Dragu) 
>re cele două aripi (Olteanu 
ez) rapide și inventive.

învinsă, Dinamo București a 
și ea o bună impresie. A eon

ii de altfel meciul în prima re- 
i cind și-a creat și bune ocazii, 
r-un frumos joc combinativ. ăiliș- 
i în teren s-a efectuat cu o re- 
:abilă ușurință, contribuind la 
sita și execuțiile tehnice mai bune 
namoviști. Mai 
area imediată, 
ape la fiecare 
:eputul de joc 
or, dar riposta 
e lasă așteptată. în min. 5, Dra- 
ingur cu portarul ratează o bună 
e. Două minute mai tîrziu cade 
fi inul gol, realizat de Chirez: 
pentru Farul. în min. 10, Ene III 
flă în poziție favorabilă de șut, 
Se pripește și trimite în portar.

după cornere repetate 
coechipierilor și fiind 

literalmente, pe brațe, 
arbitrului vestise vic- 
acest gest, prin care

slabă ni s-a părut 
ușor de străpuns 
atac.
aparține dinamo- 

constănțenilor

’etroiul a
(Urmare din pag. 1)

Sportivii romîni au dominat 
întrecerile Regatei Soagov la caiac-canoe

Același Ene îi creează (în min. 18) 
o rară ocazie coechipierului său Go
leac, care, singur cu portarul, pla
sează, de la numai 8 m, în bară. 
Pînă la sfîrșitul reprizei reținem și 
ocazia constănțenilor pierdută 
aripa dreaptă Olteanu.

Spre sfîrșit oaspeții se apără cu 
dîrzenie și inițiază din cind în cind 
contraatacuri periculoase. Fluierul fi
nal consfințește victoria meritată a 
echipei Farul Constanța, care devine, 
astfel, pentru a doua oară, consecu
tiv, campioană a țării.

(Urmare din pag. I)

Și

imediat după mecicampion,
Imediat după reluare (min. 47) Di

namo egalează prin Cristoloveanu, 
care reia cu capul, la colț, o minge 
centrată la o lovitură de corner. După 
gol, oaspeții au un timp inițiativa, 
după care fazele periculoase alter
nează de la o poartă la alta. în min. 
74 se înscrie punctul victorios: 
Melenco îl lansează lung pe interul 
Dragu, acesta pătrunde în careu și 
șutează cu sete ; 2-1 pentru Farul.

Arbitrul Cristian Popescu a condus 
bine formațiile : FARUL : Argeșanu— 
Ovezea, Stoica, Hulă — Steiea, Me
lenco — Olteanu, Dragu, Vlad, Cojo- 
caru, Chirez. DINAMO : Spingiu — 
Vasilescu, Stoichițoiu, (min. 76 Gațu) 
Niculescu — Macri, I. Ștefan — Gațu. 
(min. 76 Wetzer) Ene III, Goleac, 
Nunweiller VI, Cristoloveanu.

G. N1C0LAESCU

cîștigat „Cupa R. P. R.“
în min. 49,. 

cu Stătescu
retrimis 
finisare.

i lui Badea, care le-a 
pt în centru, pentru... 
acă Badea n-a fost realizatorul 
unuia din cele șase goluri înscri
sei de Petrolul, el a fost în 
ib creatorul lor, jucînd de o ma-

lea gol al ploieștenilor : 
Badea cîștigînd duelul
— a cîta oară în această partidă 7 — 
trimite mingea paralel cu poarta. Și 
cum Cîmpeanu, portarul gălățenilor 
are un moment de ezitare, Moldo
veanu, în viteză, intră cu minge cu 
tot în poartă : 4—1 !

5 minute după meci...
care 
ieri

După turul de onoare P® 
eătorii petroliști l-au făcut 
: stadionul „23 August" purtînd 
umosul trofeu, și după ce publi- 
1 a aclamat îndelung formația 
oieșteană, ne-am îndreptat spre 
bina echipei învingătoare, pen
ii a solicita citeva declarații. An- 
snontl ILIE OANĂ era profund 
îpresionat după frumoasa vio
rie obținută. „De fapt, in a- 
astă ediție a „Cupei R.P.R.", noi 
î susținut mai multe... finale, 
ă refer la meciurile deosebit de 
ele cu Dinamo București și 
eaua, focuri pe care le socotesc 
'evărate finale și, acum, finala 
opriu-zisă cu Siderurgistul Ga
li, care ne-a produs mai puține 
ureri de cap". Sint foarte bucu-
s, îndeosebi, pentru că de 25 

ani de cind sint la formația
drotului este prima „Cupă” ciști- 
tă. întreaga formație a jucat 
ne și ii felicit și cu acest prilej 

băieții mei".
Căpitanul echipei învingătoare, 
fEORGHE PAHONȚU a adău-
t. : „Ceea ce nu am reușit acum 
ani in finala cu Steaua, cind

i fost învinși cu 2—0, am 
ilizat acum. Ne intoarcem la 
oiești cu „Cupa R.P.R.“ pe care 
i ciștigat-o pe merit. Cu excep- 
, primelor 15 minute cind 
iția noastră s-a mișcat 
nid, in rest jocul a fost 
rția noastră".
Antrenorul gălățenilor

la

for- 
mai 
dis-

prof.

TRAIAN TOMESCU: „Victoria 
ploieștenilor este meritată, dar 
scorul este exagerat față de jocul 
de pe teren ! Apărarea imediată a 
ezitat in multe împrejurări. Am 
jucat cu mult mai slab decit in 
celelalte meciuri de cupă care 
ne~au deschis drumul spre finală".

Și acum, o părere a arbitrului 
MIRCEA CRUȚESCU : „Petrolu-l a 
fost de la distantă mai bună Și 
scorul putea lua proporții și mai 
mari... Meciul nu mi-a produs pro
bleme deosebite decit in primele 
minute cind Zgardan a fost mai 
guraliv, reclamînd faulturi. Colegii 
de tușă m-au ajutat să-mi duc 
la îndeplinire — cu bine — misiu
nea încredințată. Este a doua fina
lă pe care o arbitrez și în aminti
rea el, mingea Pe care o vedeți 
in colț — cu care s-a jucat partida 
— îmi aparține".

TRAIAN IONESCU (antrenorul 
echipei campioane, Dinamo Bucu- 
rești) : „Diferența de valoare 
de pregătire și-a spus cuvîntul. In 
prima repriză Petrolul a jucat in
tr-un tempo rapid, măcinînd for
țele adversarului. Apărătorii au 
jucat hotărit, frații Munteanu au 
asigurat ritmul de joc, -iar Badea 
a fost creatorul. Perioada critică a 
fotbaliștilor ploieșteni a luat sfîr- 
șit la timp : cind s-a hotărit soarta 
„Cupei". Petrolul rămîne aceeași 
echipă matură, completă și echi
librată. Merită cu prisosință tro
feul".

cit de cit jocul. Și dacă n-au reușit, 
aceasta se datorează și faptului că 
Petrolul a fost ieri tot timpul în ver
vă de joc, că n-a slăbit nici un mo
ment ritmul. Fără eforturi, ploieștenii 
au ajuns repede în fața porții ad
verse, și-au creat culoare de șut și 
au... înscris : în min. 69 și 77, prin 
Dridea, care a reluat de fiecare dată, 
sigur, pasele lui Badea. Petrolul—• 
Siderurgistul Galați 6—1 !

Petrolul a confirmat în acest meci 
forma bună pe care a arătat-o spre 
sfîrșitul campionatului. Ploieștenii au 
cîștigat „Cupa" pe deplin meritat, 
după ce au eliminat puternicele echi
pe Dinamo București, în prezent, 
campioana țării, și Steaua. Prin ma
turitatea sa, prin jocul său tehnic, 
spectaculos, Petrolul și-a atras ieri 
simpatia spectatorilor. Publicul nos
tru vrea însă, pe bună dreptate, ca 
Petrolul să nu ofere asemenea spec
tacole numai în cadrul festiv al unei 
finale de Cupă. Prilejuri sînt des
tule ! întreaga echipă, bine pregătită 
de antrenorul lire Oană merită a- 
plaudată — șt a și fost ! — iar în 
mod special trebuie evidențiați Ba
dea, cel mai bun de pe teren, frații 
Munteanu, Dridea I și stoperul Du
mitru Niculae, un tinăr cu perspec
tive frumoase. De la Siderurgistul 
ne-au plăcut Dragomir, Zgardan și 
Matei.

Arbitrul Mircea Cruțescu a condus 
cu competență, mulțumind pe cei 
45.000 de spectatori prezenți la meci.

PETROLUL : Sfetcu (din min. 85 
Ionescu) — Pahonțu, Dumitru Nicu
lae, Florea (din min. 85 Pal) — Ivan, 
Marin Marcel — Badea, D. Muntea
nu, Dridea I, A. Munteanu, Moldo
veanu.

SIDERURGISTUL : Cîmpeanu (din 
min. 53 Dan) — Voicu, Coman II, 
Stătescu — Dragomir, Oprea (din 
min. 69 Coman I) — Militaru, G. Ion, 
Matei, Zgardan, David.

AȘA
O

ARATA O VARIANTA CU 12-ț-l 
REZULTATE EXACTE

care îl impune atenției gene- 
Și astfel, am putut asista în 
35 la o fază de fotbal de toată 
îsețea : Badea, demarînd pe ex- 
i și presărindu-și adversarii pe 
, în stilul lui Pîrcălab, a cen- 
a Dridea I, care a lăsat mingea 
aacă la Moldoveanu, iar acesta, 
ină viteză, a reluat dintr-o bu- 
inocriind fulgerător : 3—1.
acest moment, meciul era defi- 
jucat. De altfel, imediat după 

i, s-a produs și cel de-al patru-

în ciuda faptului că scorul înce
puse să ia proporții, meciul nu și-a 
pierdut prea mult din vioiciunea lui. 
La aceasta a contribuit, pe de o par
te, faptul că Petrolul a continuat să 
insiste în joc și să încerce să ridice 
scorul, iar pe de altă parte că echipa 
siderurgiștilor din Galați, n-a pozat 
nici un moment în echipă învinsă. 
Dimpotrivă, desfășurînd un joc fru
mos, la mijlocul terenului, unde Dra- 
gomir și Zgardan protejau bine min
gea, gălățenii încercau să echilibreze

I.

II.

Petrolul — Siderurgistul (pron. 
pauză)
Petrolul — Siderurgistul (pron. 
final)

C.S.M.S. — Zenit Leningrad
Aue

III.
IV. Wismuth 

București
V. Metalul Tîrg. — Sel. 

(R. D. Vietnam)
VI. Kecskemet — Egry 

(cupa de vară R.P.U.)

1

1
1

Progresul
ANULAT

Hanoi
2

Dozsa
> 1

CAIAC 2 BĂIEȚI, 
slovacia (Beranek, 
R.S.F.S.R. (Levcenko, Nazarov) 41:03,0;
3. Romînia (Feher, Conțolenco) 42:58,0;
4. Iugoslavia (Iovanovici, Vesici) 
44:46,2 ; 5. R.D.G. (Finger, Niedrig) 
dese. ; 6.Steaua (aband.).

CAIAC 1 BĂIEȚI, FOND : 1. Ștefan 
Pocora (Rominia) 44:40,0 ; 2. A. Her- 
cov (lug.) 45:22,5 ; 3. G. Dolgov
(R.S.F.S.R.) 45:23,7 , 4. R. Glaser
(R.D.G.) 42:02.6 ; 5. E. Izumi (Jap.) 
51:34,2; 6. H. Hideo (Jap.) 51:34,2.

CANOE DUBLU, FOND : 1. Romî
nia (I. Calinov, I. Lipalit) 45=15,5 ; 2. 
R.S.F.S.R. (S. OscepCov, A. Martinov) 
45:40,2 ; 3. R.D.G. (W. Mehlberg, W. 
Ulbrich) 46:15.2 ; 4. Romînia (A. Sido
rov, A. Iaeovici) 46:34.5 ; 5. Rominia 
(A. Dumitru, Igor Lipalit) 46:35,0 ; 6. 
Rominia (G. Ivanov, G. Ceicu) 47:28,0; 
7. Steaua (G. Husarenco, G. Nistor) 
47,53.0 ; 8. Polonia (M. și R. Osieckai) 
48:29,2 ; 9. Bulgaria (K. Marinov, I. 
Mititelov) 49=51,1.

CANOE SIMPLU, FOND : 1. M. Za
motin (R.S.F.S.R.) 50:49,6 ; 2. A. Igorov 
(Rom.) 51:18,0 ; 3. A. Muller (R.D.G.) 
51:31,4; 4. A. Toro (Ung.) 52:09,5 ; 5. 
I. Popov (Steaua) 56=25,0; 6. I. Volev 
(Bulg.) 57:07.2 ; 7.
59:15,2.

CAIAC SIMPLU, 
Vernescu (Rominia) 
coară (Rom.) 1:54,8 
(R.D.G.) 1=59,5; 4.
(R.S.F.S.R.) 2:01,5 ; 5.

, FOND : 1. Ceho- 
Zveh) 41=02,0 ; 2.

K. Katka (Pol.)

500 m: 
1:52,8 ;

3. . 
E. 
O.

: 1. Aurel 
2. V. Ni- 

J. Wenke 
Kalughin 

Mercurian 
(Rom.) 2:02,4 ; 6. V. Ignatievic (lug.) 
2:02-8 ; 7. I. Klaici (Rom.) 
Gh. Crăciunescu (Steaua) 
K. Omoto (Jap.) 2:08,8.

CAIAC SIMPLU FETE.
M. Șubina (R.S.F.S.R.) 2:12,0 ; 2. I. Sei- 
delman (R.D.G.) 2:18,5 ; 3. A. Nussner 
(R.D.G.) 2:19,5 ; 4. Hilde Lauer (Rom.) 
2:20,9 ; 5. N. Levcenco (R.S.F.S.R.) 
2:21,9 ; 6. M. Knoba (R.D.G.) 2:22.0 ; 
7. Elena Lipalit (Rom.) 2:22,8 ; 8. H. 
Ulse (R.D.G.) 2:26,4.

CAIAC 2 BĂIEȚI, 500 m : 1. Ro
minia (V. Nicoară, H. Ivanov) 1:42,5:
2. Romînia (A. Vernescu, M. Anasta- 
sescu) 1:44,8 ; 3. R.S.F.S.R. (Blohin,
Trifonov) 1:47,0 ; 4. R.D.G. (Karbe. 
Will) 1:47,7 ; 5. Iugoslavia (Desancic, 
Ignatievic) 1:48,2 ; 6. R.S.F.S.R. (Oko- 
rocikov, Sofonov) 1:483; 7. Romînia 
(Frumușanu, Ivănescu) 1:48,3 ; 8. Bul
garia (I. și T. Bonev) 1:59,5.

CAIAC 4 BĂIEȚI, 1000 m : 1. Ro
mînia (Nicoară, Ivanov, Conțolenco. 
Artimov) 3=18,2; 2. R.D.G. (Lange,
Perleberg, Rosberg, Krause) 3:19,7 ; 3. 
R.D.G. (Holzvoigt, Finger, Niedrig, 
Karbe) 3:22.0 ; 4. Romînia (Scurka.
Corneev, Cuciuc, Ilievici) 3:22,8 ; 5. 
R.S.F.S.R. (Blohin, Levcenco, Nazarov.

2:04.0 ; 8.
2:06.8 ; 9.

500 m = 1.

Trifonov) 
Meszaros,

CAIAC 4, FOND : 1. R.D.G. (IVencze, 
Niedrig, Karbe, Glasser) 36:29,0 ; 2. 
Romînia (Terente, Ivanov, Vorobiov, 
Sciotnic) 36:43,2; 3. Romînia (Andrei,1 
Zaharenco, Husarenco, Timofan) 
37:23,2 ; 4. Steaua 40:54,5.

CAIAC 1 BĂIEȚI, 1000 m : 1. Ros
berg (R.D.G.) 4:14,2; 2. Urogy (Ung.) 
4:14,7; 3. Vernescu (Rom.) 4:15,2; 4. 
Calughin (R.S.F.S.R.) 4:16,1 ; 5. Kerciov ' 
(lug.) 4:16,7 ; 6. Pocora (Rom.) 4:17,6; 
7. Radmanovici (lug.) 4:23,1 ; 8. Iliev 
(Bulg.) 4:30,4.

CAIAC 2 FETE, 500 m : 1. R.S.F.S.R. 
(Subina, Levcenko) 2:04,5 ; 2. '
R.S.F.S.R. (Kastanova, Nikonova) 
2:05.7 ; 3. R.D.G. (Ulse, Knoba) 2:06,5 ; 
4. Romînia (Lauer, Sideri) 2:09,6; 5. 
R.D.G. (Seidelmann, Nussner) 2:10,6';
6. Romînia (Lipalit, Kalinin) 2:11,7;
7. Romînia (Mihăilescu, Serghei) 
2:12,6 ; 8. Romînia (Gheorghe, Bîrsă- 
nescu) 2:19,5 ; 9. Combinata Polonia— 
Iugoslavia 2:19,9.

CAIAC 2 BĂIEȚI, 1000 m : J. Ro
minia (V. Nicoară, H. Ivanov) 3:44,9; 
2. R.D.G. (Lange, Kraus) 3:46.9; 3. 
Ungaria (Timar, Fabian) 3:49,5; 4.' 
R.D.G. (Finger, Niedrig) 3:49,9; 5.' 
R.S.F.S.R. (Levcenco, Nazarov) 3:51,5; 
6. R.S.F.S.R. (Dolgov, Cononenco) 
3:54,7 ; 7. R.D.G. (Perleberg, Holzvoigt) 
3=57,5; 8. Cehoslovacia ~
Sveig) 3:57,6.

CANOE SIMPLU, 1000 m : 
Ismailciuc (Rom.) 4:48,0;
(Ung.) 4:49,5 ; 3. Toro (Ung.) 4:52.0 : 
Galcov 
(R.D.G.) 4:53,9 ;

3:23,5 ; 6. Ungaria (Timar, 
Fabian, Urogy) 3:25,8.

(Eeranek^

1. Sirnion
2. Haiba 

4.
(R.S.F.S.R.) 4:52,2; 5. Moss 

6. Muller (R.D.G.) 
4:55,7 ; 8. Ionescu (Rom.) 4:57,5.

CANOE DUBLU, 1000 m : 1. Romi- 
nia (Alexe Dumitru, Igor Lipalit) 
4:14,2 ; 2. Romînia (I. Lipalit. I. Cali- 
nov) 4:17,2 ; 3. R.S.F.S.R. (Galcov, Za
motin) 4:18,7 ; 4. R.S.F.S.R. (Oscepkov, 
Martinov) 4:19,7 ; 5. R.D.G. (Mehlbergj 
Ulbrich) 4:20,6 ; 6. Romînia (Sidorov, 
Iaeovici) 4:21,2 ; 7. Steaua (Husarenco^' 
Nistor) 4:37,8 ; 8. Ungaria (Toro, Haj- 
ba) 4:38,4.

ȘTAFETA CAIAC 4x500 m BAIEȚI8 
1. Romînia (Nicoară, Coțoleneo, t’oco- 
ra, H. Ivanov) 7:40,0 ; 2. R.D.G. (PerlO 
berg, Rosberg, Krause, Lange) 7:43,0; 
3. Romînia (Vernescu, A na stas eseu, 
Țurcaș, Frumușanu) 7:47,2 ; 4
R.S.F.S.R. (Ivanov, Cononenco, Sofro- 
nov, Kalughin) 7:51,2 ; 5. Romînia <
(Mercurian, Ivănescu, Sideri, K laici) 
7:52,2 ; 6. Ungaria (abandonat din cauza 
unei defecțiuni tehnice).

S-a mai disputat și o probă femi
nină de eaiae 4 pe 500 m ciștigată de-, 
echipajul rom în Sideri, Lauer, MihiU- 
lescu, Serghei cu 1:50,0 și contestată 
de echipajul R.S.F.S.R.

Vasile Burlacu a cucerit
o splendida victorie la semifond

(Urmare din pag. 1)

locurile 1—2 : Staps l-a ajun* 
în cea

pentru
după 8 ture pe Stoianov, iar 
pentru locurile 3—4 : S. Duță 5:21,4 — 
V. Voloșin 5:22,2 ’
Status (RDG) ; 2.

3. S. Duță (RPR), 4.
(RPR).

In cadrul finalei la cursa 
mul loc a fost cucerit de 
Germane cu
R.P.
BURLACU, TUDOSE. POPOVICI) a 
ocupat locul II eu timpul de 2:17,2 — 
nou record al țării (vechiul record era 
de 2:17,3 și fusese realizat în prima 
zi a acestui concurs).

Clasament final: 1. 
Stoianov (RPB). 

V. Voioșia

italiană pri- 
echipa K.J). 

timpul de 2:15,0. Echipa 
Romine (TACHE, BĂRBULESCU.

VII. Egyetertes — E.V.T.K. (cupa de 
vară R.P.U.)

VIII. Budai Sp. — Nyiregyhaza (cupa 
de vară R.P.U.)

IX. Pecsi V.S.K. — Zalaegersegi 
D. (cupa de vară R.P.U.)

X. Szekesfehervar — Pecsi B.T.C. 
(cupa de vară R.P.U.)

1

1

1

x
XI. Zalaegerszegi TE — Kaposvari 

H. (cupa de vară R.P.U.) 
XII. Nagybatony — Salgotarjani 

KSE (cupa de vară R.P.U.) 
Sp. Jaszbereni L. — K. Lombik 

(cupa de vară R.P.U.)
Fond de premii 128.052.

A
1

î

Scniifondul — categoric cea mai fru
moasă probă a concursului — a pri-* 
lejuk afirmarea internațională a tlnă- 
riilui ciclist Vasile Burlacu. în compania 
unor valoroși cicliști din R.D. Germană. 
R.P. Bulgaria și Italia el a cucerit — 
cu sprijinul colegilor de echipă — o 
splendidă victorie. Pe scurt „filmul** * 
acestei victorii este următorul : V. Bur
lacu câștigă sprintul 2 și 4, apoi se 
face... nevăzut prin mijlocul plutonului ; 
de-abia la sprintul 16 revine pe primul 
plan și cîștigă ; tot primul trece și la 
sprintul 17; la sprintul 20 Panaltcseu , 
il „scoate" și Burlacu — cu un sprint 
foarte puternic — cîștigă din nou și 
evadează! ; continuă să tragă puternic 
cîștigînd sprinturile 21, 22, 23 și 24 
cînd prinde plutonul din urmă cucerind 
un tur avans ; lucrurile se precipită 
(al|i cicliști obțin și ei un tur avans) 
dar Burlacu își păzește bine poziția de 
lider și cîștigă competiția în aplauzele 
spectatorilor. Clasament final: 1. V. 
BURLACU 1 tur avans 48 p ; 2. N. 
Grigore 1 tur avans și 44 p ; 3. R. , 
Frantz (RDG) 1 tur avans și 16 p; 
4. V. Iordache 1 tur avans și 10 p ; 5. 
Gh. Ilagiev (RPB) 1 tur avans și 9 p ; 
6. K. Stoianov (RPB) un tur avans 
și 9 p; 7. V. Voloșin 48 p; 8. Ma- 
gunev (RPB) 30 p; 9. Gandolfi (Ita
lia) 29 p ; 10. 1). Panaitescu 22 p.

Duminică după amiază a avut loc im 
turn eu-revanșă la viteză. Clasament: 
1. DAN POPOVICI 3 v, 2. Kluncker 
(R.D.G.) 2 v. 3. D. Panaitescu 1 v, 4. 
Pramnpolini (Italia) 0 v.



Marea sărbătoare a poporului polonez
Astăzi, poporul polonez sărbă

torește cel mai de seamă eveni
ment din istoria patriei sale : se 
împlinesc 19 ani de la eliberarea 
țării de sub jugul hitlerist. în 
anii care au trecut de» la elibe
rare, Polonia populară s-a transfor
mat într-o țară cu o industrie in 
continuă dezvoltare. Concomitent 
cu avintul ramurilor economice, în 
Polonia democrată a cunoscut o 
amplă dezvoltare și mișcarea 
sportivă. In anii puterii populare, 
sportul a pătruns în fabrici și 
uzine, la sate, în școli. Cu fie
care an sportivii polonezi obțin 
performanțe tot mai valoroase pe 
plan mondial.

Iată cîteva realizări importante 
ale mișcării sportive din R. P. 
Polonă :
• Spartachiada, întrecerea spor

tivă care antrenează un mare 
număr de tineri și tinere în prac
ticarea sportului, se bucură de 
la an la an de o participare me
reu mai mare.
• în R. P. Polonă sînt în pre

zent 2,1 milioane de membri ai 
UCFS, ceea ce reprezintă 10
la sută din totalul populației.
Anul trecut sportivii polonezi au luat parte la 35 de 
campionate mondiale și europene, cîștigînd fi medalii 
de aur, 13 de argint și 15 de bronz.
• O întrecere care se bucură cu fiecare an de o 

tot mai mare popularitate este concursul de atletism 
rezervat școlarilor (compus din patru probe) care, 
în ultimii ani, a atras pe bazele sportive peste 900 000 
de tineri atleți.
• Turismul este sportul preferat al multor oameni 

ai muncii din Polonia. în prezent, numărul iubito
rilor de turism se ridică la citeva sute de mii.

Barbara Sobotta și Elisabeta Szyroka, componente ale ștafetei de 4x100 m, 
campioană europeană ia Belgrad, în anul 1962

• Pregătirea sportivilor este asigurată în R, P. 
Polonă de un număr însemnat de cadre calificate. La 
finele anului 1962 în Polonia existau peste 8 000 de 
profesori de educație fizică.

Intre sportivii romini și sportivii polonezi există 
strînse relații de prietenie. Cu prilejul celei de a 
XlX-a aniversări a eliberării Poloniei de sub 
jugul fascist, poporul romîn, sportivii patriei noastre 
transmit poporului polonez un călduros și frățesc 

salut, urindn-i noi succese in construirea socialis
mului, in lupta pentru apărarea păcii și întărirea 
prieteniei intre popoare.

Marele meci atletic de la Moscova:

U. R. S. S. S. U. A. 189-147
• Tn întrecerea feminină atletele sovietice au obținut victoria cu 75-28, iar la bărbați S.U.A. 
a cîștigat cu 119—114 # Valeri Brumei (U.R.S.S.) 2,28 m la înălțime - record mondial • Atletele 
sovietice învingătoare în toate probele • La bărbați, atleții americani au cîștigat 12 probe, 

iar cei sovietici 10

Atenția generală a amatorilor de kina (U.R.S.S.) 11,8; 4. Tyus (S.U.A.) 
atletism din întreaga lume a fost în
dreptată în aceste zile asupra meciu
lui de atletism dintre reprezentativele 
U.R.S.S. și S.U.A. desfășurat la 
Moscova.

întilnirea „giganților* s-a încheiat 
din nou, cu victoria atleților sovie
tici, cu scorul general de 189—147 
(75—28 în favoarea echipei U.R.S.S., 
la femei, și 119—114 în favoarea 
echipei S.U.A., la bărbați). Astfel; 
reprezentativa U.R.S.S. a realizat cea 
mai categorică victorie (din cele 5 
ediții) în întîlnirea cu reprezentativa 
S.U.A,

Și cu acest prilej s-au înregistrat 
o serie de performante deosebit de 
valoroase, în fruntea lor situîndu-se 

•recordul mondial stabilit de Valeri
Brumei : 2,28 m Ia săritura în înăl
țime.

Iată rezultatele complete ale aces
tei întîlniri : Ziua I (sîmbătă) 
BĂRBAȚI : 110 m. g. 1. Mihailov 
(U.R.S.S.) 13,8; 2. Lindgren (S.U.A.) 
13,9; 3. Jones (S.U.A.) 14,0; 4. Kontariev 
(U.R.S.S.) 14,3; 100 m: 1. Hayes

. (S.U.A.) 10,2; 2. Ozolin (U.R.S.S.) 10,4;
3. Gilbert (S.U.A.) 10,5; 4. Prohorov- 
ski (U.R.S.S.) 10,6; 400 m : 1. Williams

Arhipciuk (U.R.S.S.) 
(S.U.A.) 46,7; 4. Sver- 
47,8; 800 m : 
1:47,8; 2.

; 3. Groth

(S.U.A.) 46,2; 2. 
46,3; 3. Milburn ( 
betov (U.R.S.S.) 
p:ee (S.U.A.) 
(UR.S.S.) 1:48,0;
1 48,6; 4. Krivoșeev (U.R.S.S.) 1:50,8; 
10.000 m : 1. Ivanov (U.R.S.S.) 29:10,2;
2 Efimov (U.R.S.S.) 29:25,8; 3. Mc
Ardle (S.U.A.) 29:46,0; 4. Edelen
(S.U.A.) 30:04,0; 20 km marș : 1. So- 
lodov (U.R.S.S.) lh 33:45,0; 2. Zenin 
(U.R.S.S.) lh 40:06,0; 3. Zinn (S.U.A.) 
lh 41:34,0; 4. Lard (S.U.A.) lh 42 24,0; 
lungime : 1. Boston (S.U.A.) 8,19 m;
2. Ovanesian (U.R.S.S.) 8,07 m; 3.
Horn (S.U.A.) 7,98 m ; 4. Barkovski
(U.R.S.S.) 7,91 m; prăjină: 1. Uelses 
(S.U.A.) 4,98 m; 2. Pennel (S.U.A.) 
4,70 m; 3. Petrenko (U.R.S.S.) 4,40 m;
4. Blizențov (U.R.S.S.) 4,40 m; ciocan:
I. Connoly (S.U.A.) 66,75 m; 2. Kon- 
drăsev (U.R.Ș.Ș.) 65,78-m; 3. Bakari- 
nov (U.R.S.S.) <65,32 m; 4. Hali (S.U.A.) 
61,61 m; greutate : 1. Davis (S.U.A.) 
18,88 m; 2, O’Brien (S.U.A.) 18,87m;
3. Lipsnis (U.R.S.S.) 18,22 m; 4. Kara
siov (U.R.Ș.Ș.) 18,21 m; ștafeta
4 x 4M m : 1. U.R.S.S. 40,2. Echipa
5. U.A. a fosț descalificată.

FEMEI : 100 m: 1. Popova (U.R.S.S.)
II, 7; 2. McGuire (S.U.A.) 11,8; 3. It-

1. Du-
Bulîșev 
(S.U.A.)

12,0; înălțime : 1. Cencik (U.R.S.S.)
l, 73 m;2. Montgomery (S.U.A.) 1,70 m; 3.
Kostenko U.R S.S.) 1,65 m; 4. Daniels 
(S.U.A.) 1.65 m; suliță: 1. Ozolina 
(U.R.S.S.) 54,41 m; 2. Sastiko (U.R.S.S.) 
50,77 m; 3. Bayr (S.U.A.) 48,90 m ; 
4. Davenport (S.U.A.) 48,82 m; disc : 
Tamara Press (U.R.S.S.) 55,61 m; 2. 
Elkina (U.R.S.S.) 51,97 m; 
phard (S.U.A.) 
(S.U.A.) 42,24
U.R.S.S. 45,0; 2. 
prima zi : U.R.S.S.
(35—17 la femei Și 54—61 la bărbați).

ZIUA A II-A (duminică) BĂRBAȚI: 
200 m : 1. Carr (S.U.A.) 20,9 2. Drayton 
(S.U.A.) 21,3. 3. Ozolin 
21,5; 4. Tuiakov (U.R.S.S.) 
m : 1. Burlessont (S.U.A.) 
O’Hara (S.U.A.) 3:41,3; 3. 
(U.R.S.S.) 3:44,8; 4. Belițki 
3:45,6; 5.000 m : 1. Tiurin 
13:50,0 ; 2. Ivanov (U.R.S.S.) 13:50,4; 
3. Kiff (S.U.A.) 14:30,0; 4. Fischbeck 
(S.U.A.) 14:51,4; 400 m garduri : 1.
Atterbery (S.U.A) 50,4; 2. Cawley
(S.U.A.) 50,9; 3. Anisimov (U.R.S.S) 
51,3; 4. Kuklici (U.R.S.S.) 52,6; 3.000
m. obstacole : 1. Osipov (U.R S.S.)
8:35,0; 2. Sokolov (U.R.S.S.) 8:41.6; 3. 
Traynor (S.U.A.) 8:50,4; 4. Zwolak
(S.U.A.) 9:11,6; inălțime : 1. V. Brumei 
(U.R.S.S.) 2,28 m — nou record mon
dial obținut din a treia încercare 
(veciul record îi aparținea cu 2,27 m); 
2. Johnsson (S.U.A.) 2,15 m; 3. Bolșov

3.
45,02 m; 4.
m; 4 x IM

S.U.A. 45,2.
S.U.A.

—Ig
She- 

Wyatt 
m : 1.
După

89—78

(U.R.SJS.)
21,7; 1.500 
3:41,0; 2. 
Savinkov 
(U.R.S.Ș.) 
(U.R.S.S.)

DUPĂ 10 RUN UE în turneul inter
național de șah de la Los Angeles, pe 
primul loc se află Ia egalitate de puncte 
Keres /U.R.S.S) și Olafsson (Islanda) 
eu cite 6l/2 puncte. Urmează Petrosian
— 6 puncte, Gligorici — 5 puncte. Nap 
dorf — 5 puncte, Reshevsky — 4‘/2 
puncte. Panno — 3'/2 puncte și Benko
— 3 puncte.

In runda a 10 a au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Gligorici — Naj- 
dorf remiză; Olafsson — f.J . 
1—0; Keres — Panno 1—0; Benko — 
Petrosian 0—1. Campionul mondial Pe
trosian a cîștigat partida întreruptă cu 
Gligorici din runda a 9-a, Keres a clșli- 
gat întrerupta cu Benko.

BOXERUL marocan Mimoun Ren Aii 
este noul campion european la categoria 
cocoș. El l-a învins la puncte dupâ 15 

-reprize pe fostul deținător al centurii, 
italianul Rollo.

CU PRILEJUL unui concurs de at
letism desfășurat la Budapesta, cam-

x

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ DE LA GR ANI
Campionatele mondiale de scrimă 

de la Gdansk au continuat sîmbătă 
și duminică cu întrecerile din cadrul 
probelor de floretă (masculin și fe
minin) pe echipe. La floretă mascu
lin, echipa țării noastre a reușit să 
obțină două performanțe bune : a 
întrecut formația Suediei cu 9—3 și 
apoi a terminat la egalitate cu pu
ternica echipă a Italiei (8—8). în a- 
cest fel, echipa R. P. Romîne s-a 
clasat în primele 8 locuri ale între
cerii.

In continuare, în sferturi, formația 
țării noastre a avut drept adversară 
echipa U.R.S.S., una din favoritele 
probei. Floretiștii noștri au cedat cu 
9—3 Celelalte rezultate : R. P. Ungară
— R. F. Germană 9—3, R. P. Polonă
— Anglia 9-3, Franța-Austria 9—3.

Au urmat semifinalele. In prima 
semifinală, echipa R. P. Polone a dis
pus de formația Franței cu 9—7. Cu 
același scor a terminat victorioasă și 
echipa U.R.S.S. în fața formației 
R. P. Ungare.

(U.R.S.S.) 2,10 m; 4. Stuber (S.U.A.) 
2,10 m; triplusalt : 1. Fedoseev
(U.R.S.S.) 16,11 m; 2. Kreer (U.R.S.S.) 
15,97 m; 3. Horn (S.U.A.) 15,65 m; 4. 
Sharpe (S.U.A.) 15,59 m: disc: 
Sylvester 
(S.U.A.)
(U.R.S.S.) ira.iz 111, -t,
(U.R.S.S.) 53,95 m; suliță: 
(U.R.S.S.) 
78,36 m; 3. Stuart (S.U.A.)
4. Tîbulenko (U.R.S.S.) 71,49 m ;
4 x 400 m : 1. S.U.A.) 3:04,4; 2.
U.R.S.S. 3:08,6 (nou record); decatlon: 
1. Kuznețov (U.R.S.S.) 7666 p; 2. Ov
seenko (U.R.S.S.) 7631 p; 3. Pauly 
(S.U.A.) 7536 p; 4. Emberger (S.U.A.) 
7113 p.

FEMEI: 200 m : 1. Itkina (U.R.S.S.) 
24,1; 2. Popova (U.R.S.S.) 24,2; 3.
Brown (S.U.A.) 24,5; 4. Wilson (S.U.A.) 
25,2; 8M m: 1. Dmitrieva (U.R.S.S.) 
2:07,8; 2. Muhanova (U.R.S.S.) 2:08,0: 
3. Hagerty (S.U.A.) 
(S.U.A.) descalificată ; 
1. Kulkova (U.R.S.S.) 
șeva (U.R.S.S.) 11,0 ;
a abandonat, iar Bonds (S.U.A.) a fost 
descalificată; lungime : 1. Șcelkanova 
(U.R.S.S.) 6,35 m; 2. Talîșeva
(U.R.S.S.) 6,12 m; 3. White (S.U.A.) 
6,10 m; 4. McGuire (S.U.A.) 5,69 m; 
greutate: 1. T. Press (U.R.S.S.) 17,59 
m; 2. Zîbina (U.R.S.S.) 16,29 m ; 3. 
Shephard (S.U.A.) 14,22 m; 4. Wyatt 
(S.U.A.) 13,99 m.

1.
(S.U.A.) 61,44 m; 2. Babka 
56,39 m; 3. Baltușnikas 

54,42 m; 4. Trusenev 
___ ..... . : 1. Lusis 

83,09 m; 2. Covelly (S.U.A.) 
71,80 m;

71,49 
3:04,4;

3. 
m;

m;

R. 0. Germană
telefon) în loca- 
sîmbătă și du-

WISMAR. 21 (prin 
litate s-a desfășurat 
minică întilnirea internațională amica
lă de gimnastică dintre reprezentati
vele feminine ale R.D. Germane și 
R. P. Romîne. Sîmbătă seara, după 
desfășurarea exercițiilor impuse, a- 
vantajul era de partea gazdelor: 
166,30—185,05 p. Iată componența ce
lor două echipe: R. D. Germană — 
Birgit Radochla, Ute Starke, Ingrit 
F6st, Karin Manewitz, Rosemarie 
Heritz și Barbara Stolz; R. P. Romi- 
nă — Sonia Iovan, Emilia Liță, Elena 
Tutan, Anastasia Ionescu, Mariana 
Ilie și Cristina Doboșan.

Iată amănunte privind desfășurarea 
întrecerilor de sîmbătă, cînd concuren
tele au evoluat cu exercițiile Impuse. 
Gimnastele echipei germane au fost 
ceva mai bune la sărituri și paralele, 
probe pe care le-au cîștigat, în timp 
ce componentele selecționatei noastre 
s-au clasat Pe primele locuri la bîrnă 
și sol. Din echipa germană, gimnaste 
cunoscute ca Starke și Radochla au 
acumulat puncte prețioase, iar dintre 
sportivele noastre constant bine a 
evoluat Sonia Iovan, bine secondată

tnlilniri internaționale
C.S.M.S. IAȘI —

2—1
ZENIT LENINGRAD 
(1-0)

telefon). — Astăzi
întîlnirea

_____ , 2a.VQ,U} 
2:18,0; Knott 

80 m garduri : 
10,9; 2. Ceml- 
Terry (S.U.A.)

Finala (U.R.S.S. — R. P. Pol 
s-a desfășurat tot timpul sub s 
nul echilibrului. De altfel, pîn; 
urmă aceasta s-a încheiat cu un 
nedecis : 8—8. Avantajată de o 
în minus (59—60), echipa U.R.S.S 
fost declarată campioană monc 
(Midler, Jdanovici, Sveșnikov, J 
rov).

în întrecerea feminină pe ecl 
floretistele țării noastre au : 
drept adversare trăgătoarele Su< 
pe care le-au întrecut cu scorul 
9—3. în meciul următor, ec 
R. P. Romîne a înregistrat o i 
victorie : 9—2 cu S.U.A.

Calificată în sferturi, echipa 
noastre a avut de înfruntat forn 
Franței în fața căreia a cedat cu i 
în semifinalele probei, R. P. Un 
a dispus de Franța cu 9—1, în 
ce U.R.S.S. a terminat la egali 
8—8 cu Italia. S-a calificat, mai 
parte, echipa U.R.S.S., avînd o siti 
mai bună la tușe.

Așadar, în finala probei s-au 
ficat echipele U.R.S.S. și R. P. Un:

IAȘI, 21 (prin
s-a disputat în localitate 
internațională de fotbal dintre echi
pele C.S.M.S. Iași și Zenit Leningrad. 
A fost un meci viu disputat, după cum 
arată si scorul, încheiat cu victoria 
pe deplin meritată a echipei locale. 
Primul gol a fost înscris de Matei, în 
minutul 42, din lovitură de la 11 m. 
După pauză cei care înscriu sînt tot 
jucătorii romîni, Constantinescu fă- 
cînd inutilă (min. 52) intervenția por
tarului advers. Cîteva minute mal 
tîrziu (min. 56) oaspeții reduc din 
handicap prin golul înscris de Ria
zanov.

FARUL CONSTANȚA — SZOMBIEKI 
BYTOM 2—0 (0—0)

CONSTANȚA, 21 (prin telefon). — 
După 6 zile de vacanță, spectatorii 
constănțeni și-au dat din nou întîlnire 
pe stadionul de la Siutghiol pentru 
a asista la întllnirea internațională 
dintre echipa locală Farul și formația 
poloneză Szombieki Bytom. După un 
joc interesant, Farul a cîștigat cu 
2—0 (0—0).

Scurte știri externe

Reshevsky 5000 m:

R. P. Romlnă
îndeosebi de Elena Tutan, îm 
țind ar. îndouă primele locuri la l 
și sol. Și-au făcut datoria, concu 
la nivelul scontat și celelalte cor 
nente ale echipei: Liță, Ionesc 
Doboșan.

Iată cum a evoluat scorul, la 
trecerea pe aparate, echipe : sărit: 
R.D.G. 46,65 p; R.P.R. 
le - R.D.G. 46,30 p; 
bîrnă - R.D.G. 46,20 
p; sol — R.D.G. 47,15 
p. La individual, la exercițiile im 
primele locuri au revenit urmat: 
lor gimnaste: sărituri — Starke 
Iovan și Radochla 9,45; paza’el 
Radochla 9,45, Starke 9,40; lor 
9,35; bîrnă — Iovan și Tutan 
Liță și Radochla 9,35; sol — I 
și Tutan 9,60; Radochla 9,55.

în cursul zilei 
concursul a continuat 
libere alese.

N.R. tntrucit la ora 
ediția concursul este încă în 
desfășurare, rezultatul final și 
nunte din ziua a doua vom pu 
în ziarul nostru de mîine.

45,25 p; pa 
R.P.R. 46,0 
p; R.P.R. 
p; R.P.R.

de dum 
cu exert

cînd inch

In repriza secundă, ambele for 
joacă frumos, dar constănțenii g 
în apărarea formației echipei < 
culoare libere. In min. 48 Dinu1 
scăpat singur, este faultat în ct 
Tilvescu transformă penaltiul. Ir 
nutul 56 localnicii înscriu al c 
gol prin Ologu care reia deap 
o centrare a lui Vasilescu.

A arbitrat cu competență G 
lomis (Greaia). Constănțenii au a 
formația : Ghibănescu — N 
(Buzea), Tilvescu, Gref — SI 
Pleșa (Danciu) — Moroianu, B 
Vasilescu, Dinulescu, Ologu.

L. BRUCKNER-c<

METALUL TlRGOVIȘTE — SELEi 
NATA HANOI 1—4 (1— 1J

Acționînd cu mai mulă voințe 
baliștii oaspeți au obținut o vi 
meritată. Au marcat Ngoc (mi 
Letho (min. 47), 
Tran 
delor 
(min.

Long (min.
(min. 80). Unicul punct al 
a fost înscris de Nici 
10 din 11 m).

M. AVANU-C

ECHIPA de lupte clasice a Ja 
Se află în prezent în turneu în U. 
Luptătorii japonezi au evoluat la ' 
și Batumi în compania echipei 
Gruzine. Au învins sportivii so 
cu 7—I șî 5—3.

AU CONTINUAT meciurile de 
pentru „Gupa Rappan“. Iată rezu 
înregistrate : Slovan Bratislava — 
Chorzow 4—1 (0—0) ; Polonia 
— Steaua roșie Belgrad 6—1 (4 
F.G. Pirmasens — Wiener AG. 
(1—1) ; Tasmania 1900 (Berlic 
Ajax Amsterdam 2—2 (1—1) ; 
— Sparta Rotterdam 4—1 (2—O' 

CAMPIONATUL ciclist de fo 
Franței rezervat independenților și 
torilor a fost cîștigat de Glaude 
care a parcurs 186,900 km în 4h 5< 
EI a fost urmat de Bachelot, 

__  _ ,__ n__ . __ . ....... „„ timp, și Zimmerman, învingătorul 
7—5 ; 3—6; 4—6; 7—5 pe Santana. •-»?' pe locul 11 cu 5,5 și o partidă între- lui Franței (amatori)

LA PRAGA: meci de atletism Intra ruptă. 6 sec mai tîrziu. /
*>

pionul european Ia aruncarea ciocanu
lui, Cyula Szivotski, a realizat cel mai 
bun rezultat mondial al sezonului cu 
69,56 m. Toate aruncările sale au fost 
peste 66 m : 67,74 m, 69,06 m, 66,39 m, 
66,05 m, 67,55 m, 68,63 m. Alte rezul
tate înregistrate: 100 m: Mihalfy 10,5; 
" — : Kis 14:09,0 ■, 10 000 m : Suto
29:12,0 ; lungime : Kalicsay 7,73 ; greu
tate : Varju 18,76 m.

ECHIPELE de tenis ale Suediei și 
Angliei se vor întilni în zilele de 1, 2 
și 3 august la Londra, în finala «Supei 
Davis* 
diei a eliminat cu 5—0 în semifinale 
echipa Africii de Sud, iar Anglia a oiști- 
gat cu 4—1 meciul cu Spania. In ulti
mul joc, Sangster l-a învnîs cu 6—4 j

masculine ale Cehoslovaciei șî 
Oaspeții au cîștigat cu 117—95

echipele 
Franței, 
puncte.

TURNEUL internațional de șah ^Me
morialul dr. Lajos Asztalos* a continuat 
la Miskolo cu desfășurarea partidelor 
din runda a 12-a. Iată rezultatele înre
gistrate : Tal — Dely 1—0; Paoli — 
Legyel 0—1; Brozoska — Szabo 1—0 ; 
Barczai — Filip 0—1; Lokveno — 
Honfi 1—0. S-au încheiat remiză par
tidele Bronștein — Fucs și Bilek — 
Forintos. Ghițescu a întrerupt partida 

(zona europeană). Echipa Sue- cu Flesch (R.P.U.). In clasament condu
ce Tal (U.R.S.S.) cu 10 puncte, urmat 

J de Bilek (R.P.U.) și Bronștein (U.R.S.S.) 
cu cîte 8,5 puncte. Chițescu se află

oare a so

■ Redacția și administrați»: *tr, Vacile Conta or. 1». heltlM 11.10.05, Interurban tt, nr. 1—2. întreprindere* Poligrafică Nr. 2, «tr. ^Brezeianu 23—25 ' 4036!


