
ÎN INTIMPINAREA ZILEI Uf 23 AUGUST
FIȚI BALAȘ UH NOU RECORD 

MONDIAL DE JUNIORI

» ZARNEȘTI (prin telefon). Sala 
de cultură a uzinei „6 Martie" din 
localitate a găzduit sîmbătă un con
curs de verificare a lotului olimpic 
de haltere, urmărit cu viu interes de 
numeroși spectatori. întrecerile s-au 
soldat cu rezultate frumoase, care au 
culminat cu obținerea unui nou RE
CORD MONDIAL la juniori (cat. 67 
kg), de către talentatul nostru sportiv 
Fiți Balaș. El a totalizat la cele trei 
stiluri 365 kg, performanță care depă
șește cu 2,5 kg recordul mondial de
ținut tot de sportivul nostru. La sfîr- 
șitul competiției Fiți Balaș ne-a 
spus : ,,Sint fericit că am obținut a- 
cest rezultat, care reprezintă un nou 
record, al lumii, închin performanta 
mea sărbătorii naționale a poporului 
nostru, zilei de 23 August",

La a patra încercare Fiți Balaș a 
înregistrat la stilul smuls 110 kg, ceea 
ce reprezintă un nou record republi
can (v. r. 107,5 kg aparținea lui N. 
Pană).

Au mai obținut bune rezultate Ion 
Panaif, Lisias lonescu, care la Zăr- 
nești și-a îndeplinit pentru a doua 
oară norma olimpică (380 kg), Alex. 
Toma ș.a.

C. Gruia — coresp. regional

NUMEROASE ACȚIUNI TURISTICE 
ORGANIZATE 1N DIFERITE REGIUNI 

ALE ȚĂRII

• Comisia regionala de turism și 
alpinism Dobrogea organizează pen
tru oamenii muncii din Constanta, in 
zilele de 23, 24 și 25 august, excursii 
in Delta Dunării. Cu această ocazie 
se va vizita muzeul raional din Tul-

cea. Vor avea loc, de asemenea, 
excursii pe Valea Prahovei cu prile
jul cărora se va vizita muzeul de la 
Doftana.

Comisia raională de turism și alpi
nism Tulcea organizează excursii cu 
vaporul pe Dunăre, pe canalul Sali
nei și in Deltă, iar comisia raională 
Babadag, organizează excursii pe li
toral. In zilele de 24 și 25 august, în 
pădurile Babadag șt Comorova pre
cum și in alte locuri pitorești din re
giune se vor desfășura frumoase ser
bări cimpenești.

• Comisia de turism și alpinism a 
regiunii Banat organizează, în zilele 
de 23, 24 și 25 august, excursii ciclo
turistice în raioanele Timișoara. Arad, 
Lugoj, Reșița și altele. în ziua de 
24 august, aceeași comisie organizea
ză întîlnirea alpină în formă de stea 
la Cheile Nerei, la care vor participa 
numeroși iubitori ai turismului.

• In cinstea sărbătoririi zilei Eli
berării patriei. Comisia Centrală de 
Turism și Alpinism a Consiliului Ge
neral al UCFS organizează alpiniade 
festive. Acestea se vor desfășura in 
Bucegi, Piatra Craiului, Cheile Bica- 
zului și Cheile Tata, la care sint in
vitate cluburile și asociațiile sportive 
cu secții de alpinism.

Echipele care au participat la toate 
fazele Alpiniadei republicane, inclu
siv la „Alpiniada festivă 23 August" 
și care vor totaliza punctele necesare 
vor fi invitate la o ultimă etapă oare 
se va desfășura la Cheile Bicazului, 
intre 2—7 septembrie 1963. Cu acest 
prilej se va selecționa și Mul repre
zentativ de alpinism al R.P. Romine, 
care ne va reprezenta la Alpiniada 
R.P. Bulgaria de la sfirșitul lunii sep
tembrie.

Gh. Cliba, corespondent

Finalele Spartacliiadei de vara a tineretului

0 reușita sărbătoare a sportului de mase 
din Capitală

Sîmbătă diipă-amiază și duminică di
mineața frumosul parc sportiv Dinamo 
a găzduit o întrecere de marc amploare, 
finala pc Capitală a Spartachiadei de 
vară a tineretului. Pe terenurile din par
cul Dinamo și-au dat întîlnire cei mai 
buni sportivi din raioanele Bucureștiului, 
cei care aproape cinci luni de zile au 
participat în întrecerile acestei populare 
competiții. Aproape 1500 de finaliști, 
reprezentanți ai celor peste 340.000 de 
participant! la competițiile Spartachiadei 
din Capitală, s-au întrecut cu multă în

suflețire pentru cucerirea invidiatului 
titlu de campion al Capitalei la Sparta- 
chiada de vară a tineretului.

Festivitatea de pe stadionul Dinamo 
a început cu defilarea participanților. 
Sportivii, frumos aliniafi pe terenul de 
fotbal, au fost salutați de tov. Nicolae 
Popescu, priin-secretar al Comitetului

T. RABȘAN
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Turneul international de volei din București

R. P. ROMÎNĂ-R. P. BULGARIA 3-0
Jocul de ieri dintre formațiile R. P. 

Romîne și R. P. Bulgaria a fost unul 
dintre cele mai frumoase disputate în 
ultima vreme în Capitală și a scos in 
evidență faptul că echipa noastră se 
apropie tot mai mult de valoarea ei 
reală. Victoria obținută, 3—0 (15—10, 
16—14, 15—11), este concludentă.

Jocul nu a început sub auspicii fa
vorabile echipei noastre. După cîteva 
schimburi de mingi, reprezentativa 
R. P. Bulgaria conducea cu 4—1 și se 
părea că vom asista în continuare la 
același joc fără orizont și stereotip 
practicat cu cîteva zile mai înainte de 
voleibaliștii romîni în întîlnirea cu cei 
polonezi. Dar, imediat după 1—4, sco
rul devine 4—4, un merit important 
revenindu-i lui Drăgan, ale cărui ser
vicii „japoneze" se dovedesc de temut 
în acest turneu. Două servicii ale lui 
înseamnă tot atîtea puncte și readuc 
încrederea în rindul purtătorilor tri- 
courilor noastre. Fieraru, tot la servi
ciu, continuă seria lui Drăgan, iar a- 
tacul — în această parte a jocului se 
distinge în special Grigorovici — rea
lizează punct după punct și scorul de
vine 12—5. O relaxare înainte de vre
me a jucătorilor noștri face ca tabela 
de marcaj să indice 14—10 în favoarea 
lor (după ce arătase 14—8) și setul se 
încheie cu victoria noastră : 15—10.

In continuare, echipa noastră își ma
nifestă mai departe superioritatea șl 
conduce cu 11—7 și 13—8 în cel de al 
doilea set, dar din nou jucătorii noștri 
nu mai insistă și iată-i conduși cu 14— 
13 ! Atunci cînd „string rîndurile" și 
joacă cu atenție, ei reușesc cele trei 
puncte necesare victoriei. In cel de al 
treilea set, care avea să fie și ultimul, 
avem din nou avantaj la diferență

Cu toate că trei jucători din echipa R. P. Bulgaria au încercat să-i blocheza
acțiunea, Grigorovici (R. P. Romînă) ca aduce un nou punct echipei noastră, 

(Fază din meciul R. P. R.—R.P.B. 3—0)
Foto : T. Chiorcanu

mare: 5—1, 6—2, 9-A dar reușim 10—4 
după 17 (!) schimbări de serviciu. în 
finalul partidei, jucătorii noștri se im
pun cu autoritate (în special Derzei, 
care a fost foarte eficace) și cîștigă 
cu 15—11. Echipa noastră a realizat un 
joc bun șl a obținut o victorie meri

tată dar antrenorii trebuie să se pre
ocupe de eliminarea acestor scăderi ale 
ritmului manifestate spre sfirșitul se
turilor.

MIRCEA TUDORAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Un frumos succes al tinerilor noștri atleți(Continuare in pag. a 2-a)

Aspect de la festivitatea de pe stadionul Dinamo Foto : T. Chiorcanu

Echipele R.P. Romine au obținut două victorii de prestigiu: 63-51 c«
RJ>. Polonă la lele șl 102—97 cu R-S.F. Iugoslavia la băieți.

—■ De la trimisul nostru special, Romeo Vilara —

Performanțe remarcabile in Concursul internațional de natație
• Numeroase recorduri naționale •
• Emilia Negulescu, P. Decuseară și L

Interesant și (mai ales) binevenit a- 
cest concurs internațional de natație 
desfășurat sîmbătă și duminică la 
ștrandul Tineretului. Interesant prin 
spectacolul oferit de înotătorii și să
ritorii romîni, austrieci, unguri și ce
hoslovaci și binevenit prin aceea că 
a prilejuit performanțe remarcabile, 
printre care numeroase recorduri na
ționale: 6 ALE R.P. ROMÎNE, tot a- 
titea austriece și unul maghiar. Să în
cepem cu recordurile realizate de îno
tătorii noștri. Cel mai valoros și cel 
mai surprinzător dintre ele ni l-a ofe
rit Măriuca Rotaru Ia sfirșitul probei 
100 m fluture desfășurată aseară. îno- 
tătoarea feroviară a făcut o cursă entu- 
ziasmantă, cîștigată pe ultimii metri cu 
un timp care depășește vechiul record 
cu 2,9 sec.; noul'record: 1:13,5 se înscrie 
printre bunele rezultate pe plan euro
pean și constituie pentru Măriuca Ro
taru un prilej în plus de satisfacție, 
întrucît ea a realizat norma olimpică 
pe 1963 (1:14,0). Concurînd în prima 
probă a concursului, cea de 200 m 
bras, tinăra noastră înotătoare Zoe 
Rezaicenco a mai smuls 6/10 sec. re-

Măriuca Rotam: 1:13,5 (100 m fluture) 
Ganea campioni republicani la sărituri.

cordului de junioare stabilit de ea re
cent. Sîmbătă, ea a fost cronometrată 
in timpul de 2:58,2 — nou record de 
junioare categoria I. Heva antrenoru
lui Mitrofan s-a apropiat acum Ia nu
mai 1,2 sec. de norma olimpică fixată 
pentru această probă. A căzut în sfîr- 
șlt și recordul la 100 m liber bărbați. 
Emil Voicu, „întins" serios de austria
cul Kolle, a atins peretele bazinului, 
la sfîrșit, după 58,7 sec., timp superior 
cu 2/10 sec. vechiului record care-i a- 
parținea de la 18 august 1962). Seri
oase modificări a suferit recordul pro
bei de ștafetă 4x100 m liber femei. 
Cele patru componente (Măriuca Ro
taru — 1:07,8; Codruța Sala — 1:09,9, 
Ingrid Ungur 1:09,9, Vasilica Rotaru 
1:08,9) au parcurs cele patru schim
buri in 4:36,5 (cu o medie de 1:09,1), 
timp superior cu 10,9 sec. vechiului re
cord care data de la 26 iulie 1958. 
Foarte promițător este și recordul de 
juniori cat. a II-a obținut de tînărul 
Anghel Șopterian: Șopterian a fost 
cronometrat la sfirșitul probei 200 m 
bras in 2:47,7.

întrecerile de sărituri s-au bucurat

de un frumos succes datorită, în pri
mul rînd, evidentului echilibru de va
loare dintre pretendenții la primele

(Continuare in pag. a 2-a)

Reprezentanții tinerei generații de 
atleti din R.S.F. Iugoslavia, R. P. Po
lonă și din R. P. Romînă, reuniți in 
concursul de la Timișoara au făcut din 
plin dovada talentului și marilor lor 
posibilități. Ei s-au avînlat cu entuzias
mul caracteristic vtrstei. In focul între
cerilor, realizînd o serie de performante 
deosebite. Juniorii polonezi, unii dintre 
cei mai puternici din Europa, s-au com
portat la înălțimea reputației de care se 
bucură, cucerind victoria în ambele în- 
Uluiri masculine susținute.

Atleții noștri s-au străduit din răspu
teri să se ridice pe o treaptă valorică 
superioară și în multe probe au reușit 
aceasta. Ei au repurtat o victorie pre
țioasă în meciul ca formația R.S.F. Iu
goslavia.

Cuvinte de laudă se cuvin tinerelor 
noastre atlete care au învins redutabila 
echipă feminină poloneză, bine aprecia
tă pe plan internațional. In cadrul aces
tor întîlniri, reprezentanții noștri au sta
bilit 6 noi recorduri republicane de ju
niori iar atleții polonezi au realizat, la 
rindul lor, 3 recorduri.

Ia sfirșitul concursului, clasamentele 
generale arată astfel:

O avanpremieră de mare luptă

Rapid-Steaua 2-1 (1-®)
Dacă un spectator neavizat s-ar fi 

aflat aseară pe stadionul Republicii, 
ar fi putut crede că jocul Rapid — 
Steaua este o finală de cupă, un 
meci de baraj sau o rejucare-cheie. 
Intr-adevăr, tradiționala dispută Ra
pid — Steaua nu a avut nimic din 
atmosfera unei ultime verificări. To
nul luptei l-a dat Rapidul, care s-a 
năpustit pe teren ca in toamna tre
cută, în jocul cu Dinamo București 
(1—1), pe ploaie, încă o dată, deci, 
Rapidul începe campionatul cu un 
potențial ridicat, care obligă.

Dar să revenim la joc. Victoria

giuleștenilor este pe deplin meritată. 
Rapid a cîștigat majoritatea dueluri
lor individuale, prim mai multă in
sistență, a ieșit mai rapid la atac, pe 
un front mai larg, și a dominat mij
locul terenului prin Georgescu și mai 
ales prin Jamaischi (de departe cel 
mai bun jucător de pe teren), care a 
fost un veritabil conducător de joc, 
avind totodată resursele necesare pen
tru a fi în permanență al cincilea

IOAN CHIRIL.A

(Continuare în pag. a 3-a)

BĂIEȚI

R. P. Polonă—R. P. Romînă 114,5—' 
93,5; R. P. Polonă—R.S.F. Iugoslavia 
118—81; R. P. Romînă—R.S.F. Iu
goslavia 102—97.

FETE.

R. P. Romînă—R P. Polonă 63—52,

Iată acum rezultatele înregistrate it( 
prima zi a concursului.

FETE.

100 m: 1. Jrcna Kirszenstein (P) 
12,2; 2. Margareta Misiorek (P) 12,7, 
3. Gabriela Moga (R) 12,9; 4. Ana 
Beșuan (R) 13,1.

400 m : 1. Leontina Frunză (R) 58,7; 
2. Danuta Sopieska (P) 58,9 — nou 
record polonez de junioare; 3. Viorica 
Gabor (R) 58,9; 4. Eva Stndzieniecka 
(P) 59,2. In afara concursului: Alexan
drina Chera — 59,6 și Maria Filip — 
59,8.

Lungime: I. Gabriela Radulescu (R) 
5,82 m (5,82—5, 62—5, 62—4, 52------ )
nou record republican la cat. I și a II-a 
junioare. Vechiul record, 5,80 m aparți
nea Sandei Grosu (19o4) ; 2. Barbara 
Kadzialka (P) 5,79 m; 3. Jrera Kirszen
stein (P) 5,69 m ; 4. Ecaterina Potoroa- 
că (R) 5,54 m. In afara concursului: 
Julieta Balea —• 5,30 m

Greutate: 1. Livia Oroș (R) 12,45 m; 
2. Mihacla Peneș (R) 12,31 m; 3.
Wieslaba Potrz (P) 11,19 m; 4. Bar-1 
bara Scibawska (P) 10,29 m.

Suliță: 1. Mihaela Peneș (R) 48,27, 
m (38,29—38,-95—39,88—48,27-46,23--I 
38,62) nou record republican de 
junioare cat. I și a II-a ; 2. Daniela 
Tarkowska (P) 45,92 m ; 3. Elena Neao- 
șu (R) 43,91 m ; 4. Cristina Markowska 
(P) 41,83 m. In afara concursului: 
Marilena Giurea — 41, 63 m și Rodica, 
Bucca-Purdea — 38,19 m.

(Continuare în VW- a



O REUȘITĂ SĂRBĂTOARE A SPORTULUI DE MASE DIN CAPITALĂ5
Urmare din pag. 1)

Orășenesc U.T.M. Publicul a urmărit 
«pol cu deosebit interes o serie de de
monstrații de gimnastică de ansamblu 
prezentate de sportivii cluburilor bucu- 
reștene. Primiți cu vii aplauze, sportivii 
cluburilor Avîntul, Metalul, Olimpia, 
Flacăra, au prezentat diferite exerciții de 
gimnastică și au înscris cu trupurile lor 
pe gazonul terenului cuvinte dragi po
porului nostru : „P.M.R.", „23 AU
GUST", „R.P.R.". Sportivii aparținînd a- 
sociațiilor din raionul Lenin au defilat 
în fața tribunelor avînd în fruntea co
loanei lor cele cinci cercuri olimpice și 
grupuri de tineri reprczentînd sporturile 
pe care le practică : voleiul, atletismul, 
canotajul etc. Festivitatea sa încheiat 
cu o splendidă repriză de gimnastică 
artistică prezentată de tinerele sportive 
de Ia Clubul sportiv școlar București.

____________________________________________ ...-----r. ... , — - —---------------------------------------------------------------------ii- - - - - - - - - ——_ _ _ _  ■
---------------------------------------------------------------------- - ............. ... II

Performante remarcabile in concursul internațional

Primii care au intrat în întrecere au 
fost fotbaliștii. Echipele cluburilor Pro 
greșul și Avîntul, reprezentate de asocia
țiile sportive Vulcan și Semănătoarea, 
s-au întrecut în finală. Partida a plăcut 
publicului datorită ardoarei cu care ju
cătorii celor două formații și-au disputat 
șansele. Din formațiile celor două echipe 
am notat pe tînărul strungar de la „Se
mănătoarea", Mircea Constantinescu, 
care a înscris două goluri pentru echipa 
sa, iar de la „Vulcan" pe âjustorul G. 
Bunica (component al secției de lupte 
clasice a asociației Vulcan) și pe tehni
cianul I. Suță, cel care, a marcat unicul 
gol al echipei sale (scor : 3—1 pentru 
„Semănătoarea").

întreceri viu disputate au avut loc la 
atletism, gimnastică, ciclism, volei, 
baschet, handbal și trîntă.

Ziua a doua a finalelor a fost domi
nată de întrecerile atletice. Peste 200 
de atlcți, reprezenlind loate cluburile 

Festivitate de deschidere la ștrandul Tineretului
Foto : 1’. Romoșan

nou record de juniori. FEMININ: 400 
m liber: 1. Heidi Zimmerman (R.D.G.) 
5:12,1; 2. Cristina Balaban (R.P.R.) 
5:24 9; 3. Zsuzsa Kovacs (R.P.U.) 5:32,9;
4. Eva Erdely (R.P.U.) 5:41,2; 5. Nico- 
leta Ștefănescu (R.P.R.) 5:46,8; 6. Ga- 
briela Talpan (R.P.R.) 5:50,7.
fluture: 1. Măriuca Rotaru

100 ni
(R.P.R.)

1:13,5 — nou record de senioare al
R. P. Romîne (v. r. 1:16,4 aparținea a- 
celeiași înotătoare); 2. Imola Mada- 
rasz (R.P.U.) 1:13,8; 3. Hanelore Janele 
(Austria) 1:17,2; 4. Gisela Niissler
(R.D.G.) 1:17,5; 5. Codruța Sala 
(R.P.R.) 1:20,7; 6. Gabriela Tărnaucea- 
nu (R.P.R.) 1:21,5; 7. Agneta Sterner 
(R.P.R.) 1:24,1. 200 m bras (în afară de 
concurs): 1. Christi Filippovitz (Austria) 
2:57,0 — nou record austriac; 2. Zoe 
Reznicenco (R.P.R.) 2:59,9; 3. Maria 
Klosz (R.P.R.) 3:02,6; 4x100 m mixt: 

Un meci entuziasmant la Constanța

R. P. ROMÎNĂ-JAPONIA 1-5
CONSTANȚA ÎS (prin telefon de 

la trimisul nostru). Și sîmbătă Sala 
Sporturilor din localitate s-a dove
dit neîncăpătoare pentru amatorii 
întrecerilor de volei.

Sîmbătă, prima reprezentativă fe
minină a R.P. Romine a înregistrat 
a treia victorie consecutivă îhtrecînd 
categoric (3—0), după un joc frumos, 
formația R.S.F. Iugoslavia. Marcînd o 
creștere evidentă față de partida an
terioară, romîncele au cîștigat în nu
mai 44 de minute. In atac, echipa 
noastră a punctat prin acțiuni variate 
și surprinzătoare. De asemenea și blo
cajul a funcționat de astă dată mai 
bine.

Din desfășurarea partidei am reți
nut doar primul set care a fost mai 
echilibrat: 6—2, 6—6, 9—9, 12—11, și 
apoi 15—11. Celelalte două seturi 
ne-au revenit categoric cu 15—2 și 
15—7.

Echipa romînă de tineret a întilnit 
sîmbătă reprezentativa Bulgariei. 
Scorul de 3-0 (15-12, 17—15, 15—11) 
cu care voleibalistele bulgare au cîș
tigat partida nu corespunde însă des
fășurării jocului. Și spunînd acest 
lucru, ne gîndim la faptul că „speran
țele1* * noastre au făcut joc egal în pri
mele două seturi cu valoroasele lor 
adversare. Echipa romînă a condus 
în primul set cu 10-8 și 12—10, iar

(Urmare din pag. 1)

locuri, care au fost departajați uneori 
de sutimi de puncte. Cu acest prilej 
s-a disputat și campionatul republican. 
Titlurile au revenit Emiliei Negules- 
su (platformă și trambulină), Panteli- 
mon Decuseară (trambulină) și Ion 
Ganea (platformă).

REZULTATE. ZIUA I

MASCULIN: 400 m liber: 1. Mar- 
tonffy (RPU) 4:41,5; 2.Jochen (RDG) 
4:43,0; 3. Voicu (RPR) 4:49,5. 4. Kolle 
(Austria) 4:53,7; 5. Toth (RPR) 4:54,3; 
200 m spate: 1. Suda (Austria) 2:22,5; 
î. Caminschi (RPR) 2:28,9; 3. Poto- 
îeanu (RPR) 2:33,0; 4. Albert (RPR) 
2:35,0; Trohani (RPR) 2:36,2; 
100 m mixt: 1. Kiricsi (RPU) 5:19,7;
2. Bessen (RDG) 5:26,9; 3—4. Naghi 
(RPR) și Deckert (Austria) 5:32,5; 
Tat (RPR) 5:42,6; FEMININ: 200 m 
bras : 1. Zoe Reznicenco (RPR) 2:58,2 
—■nou record republican pentru ju
nioare categoria I și a Ii-a (v. r. 
le junioare I : 2:58,3 — Sanda Grin- 
:escu; v. r. junioare categoria a Il-a; 
!:58,8 — Reznicenco); 2. Christi Fi- 
ippovitz (Austria) 2:59,9; 3. Maria 
îlosz (RPR) 3:04,6; 4. Sanda Grin- 
escu (RPR) 3:08,8; 100 m liber: 1. 
Sva Erdely (RPU) 1:05,6; 2. Zsuzsa 
Covacs (RPU) 1:06,8; Christi Pauk- 
:ert (Austria) 1:07,5; 4. Gizela Grahs
Austria) 1:08,1; 5. Măriuca Rotaru 
RPR) 1:08,1; 6. Ingrid Ungur (RPR) 
:08,2; 7. Vasilica Rotaru (RPR)
:08,8; 100 m spate: 1. Ursula Zeitz 
Austria) 1:15,4; 2. Yvette Haffner
Austria) 1:16,5; 3. Monica Dimescu 
RPR) 1:18,2; 4. Anca Trohani (RPR) 
:20,4; 400 m mixt: 1. Ileidi Zim- 
lerman (RDG) 5:46,4; 2. Zsuzsa Ko- 
acs (RPU) 5:49,5; 3. Gisela Niissler 
RDG) 5:54,0; 4—5. Cristina Balaban 
RPR) și Hanelore Janel (Austria) 
:00,6; Imola Madaras (RPU) 6:04,3; 
x 100 m liber: 1. R. P. Romînă 
Hăriuca Rotaru, Codruța Sala, In- 
rid Ungur, Vasilica Rotaru) 4:36,5 
- nou record republican de senioare 
r. r. 4:47,4 era deținut din 1958 de 
chipa reprezentativă alcătuită din 
laria Dan, Vasilica Rotaru, Marga- 
îta Wittgenstein, Ingrid Rothe); 2. 
ustria 4:41,9.
Sărituri de la trambulină — mascu

li : 1. P. Decuseară (RPR) 135,27 p
• campion republican; 2. Gh. Banu 
IPR) 135,12 p; 3. A. Breja (RPR) 
14,55 p; 4. T. Bauer (RS Ceh.) 133,01;

W. Drăger (RDG) 132,43 p; 6. I. 
anea (RPR) 127,68 p; 7. L. Mathes 
IDG) 122,56 p; 8. Gh. Ungureanu 
tPR) 122.19 p; 9. K. Hejl (RS Ceh.) 
10,00 p; 10. Gh. Baican (RPR) 117,48 

platformă senioare: 1. Emilia Ne- 
ileseu (RPR) 75,86 — campioană
publicană; 2. Nora Miess (RPR) 

1,17; 3. Zdenka Sedlackova (RS Ceh.) 
1,36 p; Elena Timar (RPR) 63,65 p;

Aurelia Manache (RPR) 60,42 p; 
Melania Treistaru (RPR) 57,74 p.

ZIUA A II-A: MASCULIN: 100 m 
ier: 1. Kolle (Austria) 57,8; 2. Voicu 
•P.R.) 58,7 — nou record de seniori

R. P. Romine (v.r. 58,9 aparținea 
eluiași înotător); 3. Martonffy 
•P.U.) 59 0; 4. Fiilop (R.P.R.) 1:00,9;
Horvath (R.P.R.) 1:01,3; 6. Jochen 

•D.G.) 1:02,8; 200 m bras: 1. Szol- 
eyi (R.P.U.) 2:46,6; 2. Șopterian
•P.R.) 2:47,7 — record de juniori cat. 
Il-a (v.r. 2:49,5 aparținea aceluiași 
jtător); 3. Schmaltzer (R.P.R.) 2:53,9;

Soos (R.P.R.) 2:540; 5. Rînea
• P.R.) 2:57,8; 6. Malarciuc (R.P.R.) 
0,8; 200 m fluture: 1. Kiricsi (R.P.U.)
O, 6 — nou record maghiar; 2. Dek- 
rt (Austria) 2:22,5 — nou record 
striae; 3. Bessen (R.D.G.) 2:26,9; 4.

Popescu (R.P.R.) 2:27,3; 5. Medianu
P. R.) 2:36,4; 6. Tat (R.P.R.) 2:38,0; 
100 m mixt: 1. R. p, Romînă I 
0-7; 2. R. P. Romînă II (Potoceanu, 
Aerian, Pischl, Horvath) 4:34,6 —

Capitalei, și-au măsurat forțele în pro
bele dc alergări, sărituri și aruncarea 
greutății. Cei mai buni s-au dovedit a 
fi atleții clubului Progresul (raionul 
Lenin), caic au cucerit locul 1 j>e repre
zentative de cluburi. Trebuie să-i evi
dențiem de asemenea și pe tinerii atleți 
de la clubul sportiv Avîntul (locul II) 
pentru bunele rezultate pe care le-au 
obținut.

Finalele s-au încheiat. Cei care de-a 
lungul competiției au- muncit cu sîrguin- 
ță și-au primit răsplata : titlul de cam
pion al orașului București la Spart-acliia- 
da de vară a tineretului. Dar nici ei, 
nici ceilalți finaliști nu trebuie să se 
oprească aici. Porțile stadioanelor le sînt 
larg deschise, îi așteaptă noi întreceri 1

★

(Rezultatele tehnice ale finalelor le 
vom publica in numărul nostru de 
mi ine).

1. Austria 5:03,4 — nou record aus
triac; 2. R. P. Romînă 5:09,6; sărituri 
de Ia platformă — masculin: 1. W. 
Drăger (R.D.G.) 142,62 p; 2. L. Mathes 
(R.D.G.) 139,22 p; 3. Ion Ganea (R.P.R.) 
139,16 p — campion republican; 4. Gh. 
Banu (R.P.R.) 139,10 p; 5. P. Decuseară 
(R.P.R.) 132,60 p; 6. Gh. Ungureanu 
(R.P.R.) 122,08; 7. A. Breja (R.P.R.) 
121,23 p; sărituri de la trambulină — 
feminin: 1. Marie Smokova (R. S. 
Ceh.) 120.04 p; 2. Emilia Negulescu 
(R.P.R.) 119,24 — campioană republi
cană; 3. Zdenka Sedlackova (R. S. 
Ceh.) 112,94; 4. Melania Treistaru 
(R.P.R.) 111,23 p; 5. Viorica Kiss 
(R.P.R.) 102,31 p; 6. Elena Timar 
(R.P.R.) 90,75 p.

GH. NICOLAESCU 
D. STANCULESCU

în setul 2 cu 13—5 și 14—13, dar de 
fiecare dată în final jucătoarele noas
tre au comis greșeli la dublaj, nu au 
blocat cu convingere, cedînd la li
mită. La aceasta a contribuit și fap
tul că două din elementele de bază 
ale formației, Herișanu și Vernescu, 
nu au dat randamentul scontat.

în sfîrșit, meciul dintre echipele 
Japoniei și R-P. Polone a oferit un 
spectacol exoepțional. în primele două 
seturi voleibalistele poloneze au dat 
o replică curajoasă campioanelor lu
mii ; au „scos" mingi foarte grele în 
linia a doua și au punctat cu pre
cizie prin Marko, Czajkowska și Sliw- 
ka. Toate acestea nu au putut împie
dica formația japoneză să cucerească 
o nouă victorie cu scorul de 3—0 (8, 
6, 1). într-atît dc perfect a acționat 
mecanismul campioanelor lumii în 
atac (variație, forță) sau în linia a 
doua (o mobilitate excepțională), in
cit echipa poloneză — jucînd destul 
de bine — a fost totuși nevoită să ce
deze categoric.

Cea mai importantă întîlnire din ziua 
a IV-a a opus echipele Japoniei și R. P. 
Romîne, singurele neînvinse pînă în acel 
moment. După 90 minute de joc entu- 
ziasmant în care atît campioanele lumii 
cit și reprezentantele noastre au oferit 
o partidă ce va rămîne mult timp în a-

■ ----- OEEronzEM ———
Juniorii bucureșteni au dominai 
finalele campionatului republican
Vineri și sîmbătă, pe lacul Sna- 

gov, s-au desfășurat finalele cam
pionatului republican de caiac-ca- 
noe juniori, la care au participat 
sportivi din 22 de asociații din 9 
orașe ale țării.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate ;

ZIUA ÎNTII

Caiac 1 fete categ. I, 500 m.: 1. 
Ana Arvai (Olimpia Reșița) 2:22,8;
2. E. Andrasi (CSO Timișoara) 
2:34,0; 3. A. Ivanov (FRSN Tulcea) 
2:32,0; 4. E. Farcaș (Forestiera) 2:39,0;
5. I. Loghin (SSE Timișoara) 2:40,0.

Caiac dublu fete, categ. I, 500 m:
1. CSS București (A. Oliver, C. Po
pescu) 2:11,0; 2. Olimpia Buc. (Se- 
celeanu, Schipor) 2:19,0; 3. CSS Buc. 
(Dinu, Domocoș) 2:29,0; 4. Forestie
ra (Szabo, Domocoș) 2:44,0.

Caiac 4 fete cat. I, 500 m; 1. 
CSS București (Iorgulescu, Șerban, 
Nicolescu, Sersea) 2:01,0; 2. Steaua 
(Petrescu, Rîuleț, Romașcanu, Jecu) 
2:08,0; 3. SSE Timișoara (Hofman, 
Maticsek, Hiive, Taloș) 2:08,6; 4. 
SSE București, 5. Steaua II; 6. Vo
ința Galați.

Canoe simplu 500 m cat. II: 1. 
G. Toih (SSE Timișoara) 2:30,0; 2.
Marin Popa (Voința Galați) 2:32,0;
3. I. Peoteșescu (CSS Buc.) 2:40,0;
4. C. Dincă (SSE Buc.) 2:42,0; 5. 
M. Dincă (CSS Buc.) 2:44,0; 6. I. 
Szucs (Olimpia Reșița) 2:47,0.

Canoe dublu 500 m, cat. II: 1. 
CSS București (I. Ghițulescu, V. 
Bogdan) 2:10.0; 2. SSE Timișoara 
(Miron, Cristea) 2:18,0; 3. CSS Bucu
rești (Policov, Dumitru) 2:22,0; 4.
Dinamo Galați 2:23,0.

Caiac simplu fete, eat. II, 500 m: 
SSE București (Elena Cristea) 2:31,0;
2. Olimpia Reșița (Maria Stiopu) 
2:32,0; 3. CSS București (Elena Ber- 
beeel) 2:35,0; 4. Olimpia Reșița (Bî- 
tea) 2:39,0; 5. SSE București (Ioni- 
ță) 2:41,0; 6. Mureșul Tg. Mureș 
(Szilaghi) 2:42,0.

Caiac dublu fete, cat. II, 500 m :
1. SSE București (Nosa, Dorobanțu) 
2:19,0; 2. SSE București II (Popescu, 
Botez) 2: 31,0; 3. CSO Timișoara
(Forminte, Felner) 2:34,0.

Caiac simplu băieți fond, 5000 in: 
1. Marian Ioniță (SSE București) 
25:26,0; 2. Anton Verba (Voința Arad) 
26,27,0; 3. Rolland Filip (CSS Bucu
rești) 26,54,0; 4. Nicolae Alecu
(Steaua) 27,03,0; 5. Igor Coslov
(FRSN Tulcea) 27,16,0; 6. Mircea
Scurtu (SSE Tim.) 28:01,0.

ZIUA A DOUA

Caiac simplu băieți cat. I, 500 m: 
1. M. Milicin (Voința Arad) 2:14,6; 2. 
L. Beraath (Mureșul Tg. Mureș) 
2:20,1; 3. I. Manolescu (Olimpia Reși
ța) 2:20,9; 4. N. Tăbăcaru (Voința
Buc.) 2:21,6; 5. Al. Habel (Unio Sa- 
tu Mare) 2:26,6; 6. L. Asaftei (Dună
rea Brăila) 2:27,6.

Caiac dublu băieți cat. I, 500 m: 
1. Olimpia București (M. Mușat, D.

mintirea -celor peste .3000 de spectatori, 
Japonia a cîștigat cu 3—1 (15—6, 
15—6, 12—15, 15—2). După echipa 
Uniunii Sovietice, reprezentativa R. P. 
Romîne este singura formație care a reu
șit să cîștige în ultimii doi ani — 
un set în fața actualelor deținătoare ale 
titlului suprem.

Japonezele îșî datorează victoria unei 
forțe superioare în atac, precum și jocu
lui foarte bun din linia a doua. Romîn
cele, neintimidate de adversarele lor, au 
atacat curajos, au blocat atent și au pus 
de multe ori probleme dificile campioane
lor lumii. In setul al treilea, care a fost 
cel mai disputat, romîncele au lost con
duse cu 8—4 și 10—7. In aplauzele entu
ziaste ale publicului, echipa noastră ega
lează (11—11), ia conducerea și cîștigă 
cu 15—12.

Cele mai bune jucătoare: Doina Po
pescu, Lia Vanea, Sonia Colccriu și, par
țial, Doina Ivănescu.

Celelalte rezultate ale zilei : R.S.F. Iu
goslavia—R. P. Romînă tineret 3—2 
(12—15, 15—13, 6—15, 17—15, 15—7), 
R. P. Polonă-R. P. Bulgaria 3—0 
(16. 6, 6).

Programul de luni : R. P. Romînă ti
neret—-Japonia, R. P. Bulgaria—R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Romînă—R. P. Po
lonă.

ADRIAN VAS1LIU

Golan) 1:59,6; 2. CSO Timișoara
(Drăgulescu, Huniadi) 2:07,6; 3. SSE 
București (Georgescu, Hristea) 2.13,4; 
4. Voința Arad (Cheveresan, Hohn) 
2:15,8; 5. Steaua I (Lavric, Udrea) 
2:15,9; 6. Steaua II (Bater, Băicoia- 
nu) 2:17,6.

Caiac simplu băieți cat. II, 500 m: 
1. Adrian Pavlovici (SSE Timișoara) 
2:13,5; 2. V. Duncan (CSS București) 
2:14,9; 3. N. Săndulache (SSE Bucu
rești) 2:20,4; 4. V. Nistor (Unio Satu 
Mare) 2:21,4; 5. Gr. Malace; 6. M. 
Stoicovici (SSE Timișoara) 2:28,5.

Caiac dublu băieți cat. II, 500 m:
1. SSE București (M. Savu, S. Gheor- 
ghe) 2:06,4; 2. SSE Timișoara (I. 
Franzen, G. Croitoru) 2:09,2; 3. SSE 
Timișoara (M. Lupuțiu, P. Weinert) 
2:11.2; 4. CSS Buc. (E. Pantea, E. 
Georgescu) 2:12,6; 5. SSE Buc. II 
(G. Ivan, A. Ionescu) 2:13,5; 6. CSS 
Buc. II (E. Ciobanu, L. Frățilă) 
2:14,9.

Canoe simplu cat. I, 1000 m ; 1. 
M. Blîndu (Dunărea Brăila) 5:23,0;
2. A. Răduț (CSS București) 5:31,9;
3. C. Morozenco (FRSN Tulcea) 
5:42,9; 4. Gh. Colan (CSS Buc.) 
6:56,0.

Canoe dublu, cat. I, 1000 m: 1. 
Banatul Timișoara (A. Rîbu, R. Po- 
cioianu) 4:50,2; 2. SSE Buc. (G. Nițu, 
Gh. Cercelaru) 4:52,2; 3. UTA Arad 
(A. Ardeleanu, L. Tozsoni) 5:05,9.

Caiac dublu băieți, cat. I. 1000 m: 
1. Voința București (I. Albu, P. Io
nescu) 4:15,4; ,2. SSE București (A. 
Stanică, Gh. Creiniciuc) 4:26,6; 3.
Voința Arad (N. Naghi, I. Birău) 
4:29,3; 4. SSE Timișoara (W. Lauko, 
I.- Virag) 4;31,7; 5. Voința Galați
(Croitoru, Sibinovici) 4:31,8; 6. SSE 
București (C. Tănăsescu, S. Radu) 
4:36,0.

Caiac 4 băieți, cat. I, 1000 m : 1. 
SSE București (Marusceac, Popescu, 
Zamfir, Weinstein) 3:45,6; 2. Olimpia 
București (Mitrea, Ciulianu, Tarțău, 
Trandafir) 3:45,9; 3. SSE Timișoara 
(Popovici, Gavrilă, Hasenfratz, Car- 
leț) 3:47,2; 4. Olimpia Reșița 4:03,5.

Clasamentul general pe echipe re
flectă pe de o parte superioritatea 
netă pe care au manifestat-o junio
rii bucureșteni iar pe de altă parte 
lupta strînsă care s-a dat între Clu
bul sportiv școlar și Școala sportivă 
de elevi nr. 2 din București. Clubul 
sportiv școlar din Capitală s-a clasat 
pe primul loc, cu 126 de puncte, da
torită faptului că a avut un mare 
număr de echipaje clasate intre pri
mele șase. Școala sportivă a ocu
pat numai locul secund, cu 122 de 
puncte, în ciuda faptului că a avut 
cele mai multe locuri întîi : cinci. 
Dintre provinciali, cel mai bun punc
taj l-a realizat SSE Timișoara, care 
a ocupat locul 3 în clasament, cu 
79 puncte. O plăcută surpriză, Olim
pia Reșița : locul 4 cu 41 puncte. 
Urmează, în ordine: 5. Voința Arad 
31 p. 6. Steaua 29 p. 7. Olimpia 
București 26 p. 8. CSO Timișoara 
25 p. 9. FRSN Tulcea 22 p. și 10. 
Voința Galați 20 p.

R.P.Romină-R.P.Bulgaria 30
(Urmare din pag. 1)

Arbitrul M. Albuț a condus urmă
toarele formații :

R. P. ROMINA: Drăgan, Grigoro- 
vici, Nicolau, Fieraru, Derzei, Bărbuță 
— Chezan, Iorga. R. P. BULGARIA: 
B. Ghiuderov, Goțev. Karov, Srednev, 
Kraicev, Ioțev — Krecimarov, Mari- 
nov, Gospodinov, Poptodorov, Kocev.

Simbătă, eliberați din complexul de 
inferioritate arătat în meciul cu prima 
reprezentativă a țării noastre, jucăto
rii din echipa de tineret au opus o re
zistență dîrză și au jucat foarte fru
mos în compania echipei secunde a 
R. P. Romîne. Avînd o pregătire ge
nerală mai bună și mai multă expe
riență de concurs, R.P.R. II a cîștigat 
cu 3—1 (12—15, 15—11, 15—10, 15—7). 
Tot sîmbătă, după un meci disputat, 
R. P. Polonă a întrecut R. P. Bulgaria 
cu 3—1 (10—15, 15—3, 15—13, 15—13). 
In al doilea meci disputat ieri, R. P. 
Polonă a întrecut formația noastră de 
tineret cu 3—0 (10, 5, 8).

După patru zile de întreceri clasa
mentul arată astfel: 1. R. P. Romină 
6 p (9:2), 2. R. P. Polonă 6 p (10:7), 
3. R. P. Romînă II 5 p, 4. R. P. Bul
garia 4 p; 5. R. P. Romînă tineret 
3 p. ,

Turneul continuă azi de la ora 17 
tot pe terenurile de la parcul sportiv 
Progresul: R. P. Romînă I — R. P. Ro
mînă II, R. P. Bulgaria — R. P. Ro

mînă tineret.



rolul a întrecut ușor pe Progresul: 4-2 (3-0)

Mîndru respinge în corner, la un șut al lui I or da eh e
Foto : T. Chioreanu

Echipele iși verities torțele...
U.T.A. — CRIȘUL ORADEA 

l—o (0—0).
ARAD 18 (prin telefon). Meciul 

dintre U.T.A. și Crișul Oradea a luat 
sfîrșlt cu rezultatul de 1—0 (0—0) în 
favoarea gazdelor. A înscris Mețcas 
în min. 77. Jocul nu a satisfăcut sub 
raport tehnic. în partea a doua a 
partidei terenul a fost desfundat în 
urma ploii torențiale căzute în tim
pul pauzei. Arădenii nu și-au putut 
desfășura acțiunile în voie din cauza 
apărării supranumerice a oaspeților. 
U.T.A. a dominat mai mult și a 
cercat mai des poarta adversă.

Ștefan Iacob — coresp.

dind un bun echilibru între compar
timente.

A. Schenkmau — coresp.

DINAMO PITEȘTI — METALUL 
BUCUREȘTI 6—1 (2—0)

în-

PITEȘTI 18 (prin telefon). Victoria 
sporește încrederea miilor de supor
teri piteșteni în echipa lor favorită. 
Bucureștenii au constituit un bun par
tener de joc, care a greșit însă de 
multe ori în finalizarea acțiunilor. 
Golurile au fost înscrise de Lovin 
(min. 35), Corneanu (min. 42), Țurcan 
(min. 50, 74 și 82) și Paul Popescu 
(autogol în min. 61) pentru Dinamo, 
respectiv Dumitriu (min. 621.
D. Ștefănescu și I. Chilibar — coresp.

crainicul stației de amplifi- 
la stadionul Republicii a a- 

îormația Petrolului, cei a- 
15 000 de spectatori au aflat 
=țfpii vor alinia, în fața 

ilui, un „unsprezece" făTă 
I, Anton și Dumitra Mun- 
Spectatorii și-au închipuit 

trei titulari, tocmai cei 
de obicei — dau „eu- 

jocului echipei, Petrolul nu 
furniza spectacolul aștep- 

u trecut însă decît 15—20 de 
și ropote de aplauze au răs- 
cul frumos al echipei Petro- 
care jucătorii noi, proveniți 
chipe de categoria B, Iorda- 
hasz și Mocanu se mișcau 
ă ar fi jucat de cînd lumea 
ă cu ceilalți vechi petroliști, 
el, jocul bun al celor trei 
cânți ai Petrolului a decis, 
a repriză, însăși „soarta" me- 
Mumai după două minute de 
perea partidei, Iordache l-a 
mpecabil în careu pe 
a a deschis scorul, cu 

pe lingă Mîndru. A 
idă de netă dominare 
în decursul căreia Iuhasz a 
p două ori din poziții dare, 
:anu a șutat în bară, pentru 
linutul 21 Iordache să majo- 
>rul, reluînd o minge respin- 
vlîndru la un șut al lui Mo-

Iuhasz 
un șut 
urmat 

„petro-

canu. în min. 25, după o frumoasă 
combinație a întregii înaintări, tot 
Iordache înscrie, de pe post de ex
trem stingă. în această repriză, în 
care ploieștenii au mai avut o foarte 
bună ocazie prin Iordache (min. 30) 
și o nouă „bară“ (Iuhasz, min. 45), 
echipa Progresul a fost cvasi-inexis- 
tentă. Apărarea bucureștenilor a 
fost mereu în derută iar atacul n-a 
legat deloc jocul, șutind la poartă 
foarte puțin și foarte imprecis, 
în ansamblu, Jocul Progresului a 
prezentat prea multe lipsuri pentru 
intervalul de numai o săptămînă 
care a mai rămas pînă Ia campio
nat. Deficiențele din pregătirea echi
pei pentru noul sezon au fost sub
liniate și de faptul că după pauză 
au fost introduși în echipă nu mai 
puțin de... cinci (! ?) jucători. Cum 
se poate ca în ultima săptămînă îna
intea campionatului antrenorii echipei 
(care în mod normal ar trebui să fie 
lămuriți asupra formației de înce
pere a competiției) 
în ultimul joc de 
jucători ?

Este adevărat că
cute au mai înviorat jocul echipei,

care n-a fost nici în repriza a doua 
satisfăcător. După pauză, o nouă 
bară (Mocanu, min. 56), apoi Petro
lul urcă scorul la 4—0, în min. 63, 
cind Badea înscrie de pe post de 
centru atacant. Pînă la urmă, jocul 
s-a echilibrat. Bucureștenii au înce
put să se mai apropie de posibili
tățile. lor și au mai atenuat, dezilu
zia suporterilor, înscriind prin Ma- 
teianu (cap spectaculos, la o centra
re a lui Baboe, în 
Popescu (șut pe jos, 
în min. 85). Cea mai 
meciului : Iuhasz, în 
— după ce a driblat 
intrat în unghi și a 
bară.

într-o scurtă concluzie : la Petro
lul, pregătire corespunzătoare și joc 
plin de promisiuni pentru noul cam
pionat; la Progresul, stadiu de pre
gătire necorespunzător și joc... în 
consecință.

Arbitrul Alexandru Voinea 
dus satisfăcător echipele :

PETROLUL : Sfeteu (min. 
nescu)—Pahonțu (min. 70),
colae, Florea—Fronea, Marin 
cel—Badea, Iuhasz, Iordache, 
dea II (min. 62 Moldoveanu), 
canu.

PROGRESUL : Mîndru (min.
Cosma)—Nedelcu, Ioniță (min. 46 
Caricaș), Colceriu (min. 46 Panait)— 
Iancu (min. 46 D.
Ioachim Popescu), 
cescu, Mateianu, M. 
Baboie.

SIDERURGISTUL GALAȚI — FA
RUL CONSTANȚA 1—2 (0—1).

GALAȚI 18 (prin telefon). 8 000 de 
spectatori, prezenți pe stadionul Du
nărea, au asistat la înfrîngerea echi
pei locale, care a manifestat serioase 
lipsuri în pregătire, cu toate că ne 
aflăm la numai o săptămînă înainte 
de noul campionat. Este de dorit ca 
antrenorii să remedieze în timpul 
care a mai rămas măcar o parte din 
lipsuirile care au ieșit în evidență : 
aplioarea deficitară a sistemului 
1-4—2—4, joc confuz în atac, impre
cizie în șuturile la poartă. în schimb, 
Farul a lăsat o impresie bună, dove-

FORESTA FĂLTICENI — DINAMO 
BACĂU 0—0

FĂLTICENI 18 (prin telefon). Meci 
foarte frumos, disputat intr-un tempo 
viu. Dinamoviștii au arătat o pregă
tire fizică bună și au practicat un 
joc legat, dair au rămas datori în ceea 
ce privește finalizarea. Foresta, pre- 
zentind o echipă întinerită, a jucat 
cu multă voință și a pus deseori în 
pericol poarta oaspeților

Negru Bazar — coresjL

Meciuri internaționale
DINAMO BUCUREȘTI — MUNCHEN 

1860 2-5 (0—21

să folosească — 
verificare — 16

schimbările fă-

ipid-Steaua 2-1 (1-0)
(Urmare din pag. 1)

• și al șaselea înaintaș. Steaua 
jtit tocmai lipsa unui distri
cte mingi care să surprindă, 
țerea lui Constantin la pauză 
impresia, un timp, că va Hm- 
șcările ofensive ale cvintetu- 
' Georgescu șl Langa, sesi- 
•icolul, i-au redus la minimum 
de manevră. Un alt punct de 
iție pentru repetiția generală 
ră îl constituie fundașii stingă 
două echipe. în timp ce Grea- 
anihilat pe Creiniceanu prin- 
arcaj de o severitate deosebi
ră l-a „scăpat” deseori pe Năs-
De altfel, primul gol al fero- 
a fost înscris de Georgescu

Itonosport
MATA O VARIANTA CU 12 + 1

REZULTATE EXACTE

in urma unei curse a lui Năsturescu 
(min. 17), iar al doilea a fost semnat 
rle Năsturescu însuși (min. 57), din- 
tr-un unghi aproape imposibil.

Înaintarea echipei Steaua, și mai 
ales cea din prima parte a meciului, 
a complicat jocul pe centru, unde So
rin Avram, Voinea și Raksi se aflau 
mereu pe aceeași linie, /n același timp, 
Creiniceanu nu a demarat niciodată 
Pe tușă, sperind să scape de Greavu 
prin mijloc. Dar asta nu a dus decît 
la o și mai mare aglomerare a spațiu
lui de joc,

Atacanții feroviari s-au deplasat 
mai ușor. Ionescu și Dumitriu l-au 
scos deseori din dispozitiv pe Petescu, 
care nu a izbutit să-și organizeze o 
linie defensivă cu Crișan și mai ales 
cu Staicu. O notă bună pentru Ilălmă- 
geanu, prompt în intervenții și rezis
tent 
șitul 
pul, 
care 
trăsese în bară cu un minut înainte. 
Ambele echipe au făcut o adevărată 
risipă de energie pină în ultimul mi
nut, anunțlnd un start lansat in cam-

o

la cursele lui Kraus. Spre sfir- 
jocu'ui Steaua a redus handica- 
in minutul 86, prin Pavlovici, 
a înscris plasat, după ce Kraus

min, 
de la 
mare 
min. 
portarul

67) și I. 
distanță, 
ratare a
88, cînd 

a 
tras pe lingă

MUNCHEN, 17 (Agerpres). — A- 
proape 17.000 de spectatori au urmărit 
Vineri în nocturnă la Miinchen me
ciul internațional de fotbal dintre 
echipele Dinamo București și Miin- 
chen 1860. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 5—2 (2—0) prin 
punctele realizate de Thommes, 
Brunnenmeyer (2) Kueppers și Gros
ser. Pentru dinamoviști au marcat 
Varga (din 11 m) și Unguroiu.

a con- C.S.M.S. IAȘI - MOLDOVA 
CHIȘINĂU 0—3 (0—2)

62 Io— 
D. Ni- 

Mar- 
Dri- 
Mo-

46

Popescu, min. 60
Știrbei — Stoi-

Voinea, Mafteuță,

C. RADU

IAȘI, 18 (prin telefon). — Gazdele 
s-au comportat slab sub toate as
pectele. Apărarea, nesigură, a fost 
ușor depășită de acțiunile atacan- 
ților de la 
înaintarea a 
dovedit a fi 
la poartă.

Fotbaliștii
scă au lăsat o frumoasă 
prin jocul lor în continuă mișcare. 
Superiori ca pregătire fizică și cu

o tehnică individuală bine pusă la 
punct, ei au stăpînit terenul, fiind 
totdeauna primii la minge.

Au marcat: Mironov (min. 4), Bo- 
țan (min. 15 din 11 m) și Kobîlian- 
ski (min. 83).

MOLDOVA: Sapovalenko (VebeT) 
—Afonin, Larin, Zeleniaev—Boțan, 
Kolbasiuk—Gusiev (Kobîlianski), Mi
ronov, Morărița, Țincler, Moloci- 
kov.

C.S.M.S. : Constantinescu II (Faur) 
—Smărăndescu II (Danileț), Moțoc, 
Dragomirescu—Zamfir (Humă), Vor- 
nicu—Pop, Constantinescu I (Lon- 
covschi), Voica (Popescu), Comă- 
nescu, Milea (Cupermann).

A arbitrat bine M. Grădinara 
(Iași).

GH. VASILI U-coresp.

GLORIA BISTRIȚA — U.i.SIP. BO
LOGNA 2—3 (1—1)

Moldova Chișinău, iar 
jucat lent.
deficitari

Ieșenii s-au 
și în trasul

din R.S.S. Moldovenea- 
impresie

BISTRIȚA, 18 (prin telefon). — 
Cei peste 3500 de spectatori prezenți 
la meci au asistat la un joc frumos, 
încheiat cu victoria oaspeților. Au 
marcat : Bettini (min. 44), Ortolani 
(min. 59 și 88) pentru U.I.S.P., Bo- 
tescu (min. 37) și Ciocan I (min. 79) 
pentru Gloria.

DAN DEAC — coresp.

DINAMO BUCUREȘTI VIRTUAL CALIFICAT PENTRU TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE HANDBAL ÎN 11

Cu victoria obținută ieri asupra- 
Rapidului, Dinamo București se poa
te considera ca și calificat pentru 
turneul final al campionatului de 
handbal în 11 al R.P.R., care va în
cepe la sfîrșitul acestei săptămîni în 
București. Scorul cu care au cîști- 
gat ieri dinamoviștii este cit se 
poate de concludent : 21—8 (10—6). 
El reflectă superoritatea manifestată

,N.A. — Slavia (camp. R.P.B.) 
irtak V. — Levski (camp. R.P.B.) 
omotiv Pd. — Maiek (camp. 
B.)
omotiv G. O. — Gen. Zaimov
mp. R.P.B.)
îav — Botev (camp. R.P.B.) 
oe — Cerno More (camp. R.P.B.) 
nomoreț — Șinnik (camp.
.S.S.)
itor — Daugava (camp. U.R.S.S.) 
alurg — Trud (camp. U.R.S.S.) 
patî — Jalghiris (camp. U.R.S.S.) 
pr — Lokomotiv G.
• S.S.)
ja — Lokomotiv Cel.
.S.S.)

Muncă — Șahteor
.S.S.)

DE PREMII : 148.138 lei.

o.

(camp.

(camp.

(camp.

2
1

1

1
1
2

2 
')
2
2

1

1

1

Halul meciului VIII (Traktoi Voi- 
— Daugava Riga) se va comunica

pionatul de care ne mai desparte 
singură săptămînă.

Arbitrul Constantin Negulescu 
condus satisfăcător un joc greu.

RAPID: Todor — C. Dan, Mot.roc, 
Greavu — Jamaischi, Danga — Năs
turescu, Dumitriu (Codreanu min. 83), 
I. Ionescu (din min. 78), Georgescu, 
Kraus.

STEUA : Sucîu — Hălmăgeanu, Pe
tescu, Staicu — Jenei, Crișan — Crei
niceanu, Sorin Avram (Constantin 
min. 46), Voinea (Pavlovici min. 61), 
Raksi (Sorin Avram min. 46), Tătaru.

ir
în urma rezultatelor de ieri, „Cupa 

Eliberării" a revenit echipei Petrolul 
care a câștigat la o diferență de goluri 
mai mare decît Rapid (4—2 față de 
2-1).

a

Primele jocuri din cadrul 
„Cupei Eliberării**

BRAȘOV 18 (prin telefon). — în 
localitate au început întrecerile din 
cadrul competiției de handbal „Cu
pa Eliberării". La această a V-a 
ediție a întrecerii iau parte 12 echi
pe (6 masculine și 6 feminine). Pri
mele jocuri au avut loc duminică 
dimineața pe terenul 
stadionului Tractorul. 1 
iele : feminin, seria I: 
ghișoara—S.S.E. Ploiești 14—3 (5—3); 
seria a Il-a: CSM Sibiu—Rulmentul 
Birlad 7—6 (6—3); masculin, seria
I : Voința Sighișoara—Dinamo Bacău
16—14 (9—6); Recolta Hălchiu—Trac
torul Brașov 22—18 (10—10).

de-a lungul jocului atît în apărare 
(bine organizată și promptă), cît și în 
atac (combinativ, eficace și cu un Cos- 
tache II într-o vervă deosebită : 9 
goluri). Forma arătată de Dinamo îi 
dă dreptul acestuia să se considere 
favorit și în ultima restanță, aceea 
cu Știința. Golurile au fost marcate 
de Costache II (9), Ionescu (5.. Bădu- 
lescu, Hnat și Costache I (cite 2) și 
Coman.

Rapid, cu o formație în care cîțiva 
jucători... debutau în handbalul în 
11, nu a rezistat decît repriza întîi, 
apoi a cedat treptat și în apărare 
(care in general n-a prea putut face

față atacurilor dinamoviștilor) și în 
atac. Cele opt goluri au fost mar
cate de Tănăsescu (3), Angelescu, 
Hausner, Auner, Barbu și Popovici.

A arbitrat bine P. Cirligeanu.
In urma acestui rezultat, clasamen

tul grupei București 
rea înfățișare : 
1. Dinamo

Petrolul Ploiești 
Rapid
Știința
Astăzi are loc

tanță: Dinamo — 
dispută pe stadionul Dinamo cu în
cepere de la ora 18.

a luat următoa-

2.
3.
4.

2
2
1
0

o 
o 
o 
o

0
1
2
2

meci

36:16 
24:27 
23:36 
18:22

res-

din incinta 
Tată rezulta- 

: Faianța Si

C. DIACONESCU
corespondent

4
4
2
0

2
3
3
2

ultimul 
Știința. Partida se

Selecționatele de tineret ale Capitalei
an plecat în turneu în R.S. Cehoslovacă
tineret ale Capitalei 
au plecat sîmbătă in 

S. Cehoslovacă. După

Trencin și la 21 august laEchipele de 
(băieți și fete) 
turneu în R.

anunțat, cele două formații
handbaliști în 7 vor participa 
turnee, în zilele de 23—25 

băieții la Martin, fetele la 
însă,

noastre vor juca amical:

cum am
de tineri 
la două 
august:
Hlohovec. înainte de turneu 
echipele
formația masculină la 21 august la 
Bojice, iar cea feminină la 20 au-

gust la 
Gottwaldov.

Au făcut deplasare — băieți (an
trenor E. Trofim): Tale, Bogolea— 
Paraschiv, Gruia, L. Constantinescu, 
Tipu, I. Popescu, Marinescu, Nica. 
Anghel, Roșescu și Sena ; fete (an
trenori C. Popescu și V. Gogîltan): 
Buzaș și Nițu—Ciosescu, Bain, Ne- 
metz, Gheorghiță, Floroianu, Ianoși, 
Nicolae, Georgescu șl Sramco. O dată 
cu loturile a plecat și arbitrul V. Pe- 
lenghian.



Caunionatal mondial de juniori Ia șah Campionatele europene de canotaj masculin I întrecerile de „lili
Florin Gheorghiu la a 4-a victorie consecutivă

BELGRAD, (Agerpres). — Florin 
Gheorghiu continuă seria succese
lor în preliminariile camponatului 
mondial de șah al juniorilor de la 
•Vrnjcka Banja (Iugoslavia). In run
da a 4-a el l-a învins în 34 de mu
tări pe Beling (RDG). Gheorghiu 
este pînă în prezent singurul jucă
tor care a reușit să cîștige toate 
cele 4 partide programate de la în
ceputul campionatului. în ultima 
partidă a preliminariilor Gheorghiu 
va j ica 
Indiferent de rezultatul pe care-l va 
obține in această partidă Gheorghiu 
este calificat pentru turneul final. 
Alte rezultate înregistrate : grupa I: 
Cristianson (Islanda) 
glia) 0—1; Amado 
Litsberger (Suedia) 
II-a: Mogens (Danemarca) 
(RPU) 1—0; Tan (Singapore) — Skol 
(Olanda) 1—0; Zaharov (URSS) — 
Alvarez (Cuba) 1—0; grupa a III-a;

cu argentineanul Amado.

— Lee (An- 
(Argentina) — 

1—0; grupa a 
Covaci

Burston (Canada) — Gat (Izrael) 
întreruptă; Bojkovici (Iugoslavia) — 
Ivanov (RP Bulgaria) 1—0; Adamski 
(RP Polonă) — Fuller (Australia) 
întreruptă; grupa a IV-a: Mușii (Iu
goslavia) — Glaser (Elveția) între
ruptă; Zweig (Norvegia) Jenata (RS 
Cehoslovacă) 0—1; Ostermeyer (RFG) 
— Cordovil (Portugalia) 1—0; grupa 
a V-a: Cunningham (SUA) — Hola- 
cek (Austr’a) remiză; kurajica (Iugo
slavia) — Frigud (Af. 
Vesterinen (Finlanda) 
Luxemburg) 1—0,

■Ar
Campionatul mondial 

tru juniori a continuat 
Banja (Iugoslavia) cu

Echipajul de 
medalia

2 + 1 a cucerit
de bronz

S.) remiză;
— Dietrich

de șah pen- 
la Vrnjacka 
desfășurarea 

partidelor întrerupte din runda a 
4-a a preliminariilor. 
Lee—Litenberger 0—1;
Kovaci remiză; Burston 
miză; Adamski 
sil

Rezultate:
Zaharov— 
- Gat re-

Fuller 0—1; Mu- 
Glauser remiză

Campionatele europene de tir
La Stockholm au continuat simbătă 

campionatele europene de tir — între
cerile de pistol — cu proba de pistol ca
libru mare. Titlul de campion euro
pean la această probă a fost cucerit 
de sportivul sovietic Udalkin, care a 
realizat 591 pct. din 600 posibile (re
cord mondial egalat). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : Bakalov
(U.R.S.S.) 589 pct. și Stohl (Elveția) 583 

II. Elveția, 
R. D. Ger-

pct. Pe echipe : I. U.R.S.S., 
III. R. S. Cehoslovacă, IV.

mană. Nici unul dintre concurenții 
noștri nu s-a clasat în primele zece 
locuri la această probă.

Brno 17 (Agerpres). —
După două zile, în campionatul eu

ropean de talere aruncate din șanț de 
la Bmo in clasament conduce Kram
mer (R.D.G.) cu 97 puncte, urmat de 
italianul Rossini — 93 puncte și Ni- 
kandrov (U.R.S.S.) — 92 puncte. Ena- 
che (R.P.R.) se află pe locul 11 cu 89 
puncte. Campionatele continuă.

Copenhaga, 18 (prin telefon). Fina
lele campionatului european de cano
taj academic rezervate schifiștilor s-au 
încheiat duminică la Copenhaga după 
dispute deosebit de dîrze in fiecare 
probă. Dintre sportivii romîni partici
pant la această ediție a „europenelor" 
o comportare deosebită au avut-o com
ponența echipajului de 2Ț-1: Rifelt, 
Petrov și Păunescu care au cucerit 
medalia de bronz, întrecînd în finală 
Danemarca și Finlanda. De asemenea, 
un rezultat meritoriu a obținut echi
pajul de dublu vîsle format din La- 
rion și Cioeoi, clasat pe locul 5.

Iată rezultatele finalelor pentru 
locurile 1—5: 4-Ț1: 1. Germania 6:29,60;
2. Cehoslovacia 6:33,81; 3. U.R.S.S. 
6:37,92 ; 4. Polonia; 5. Olanda;
1. Italia 6:52,28 ; 2. Germania
3. Olanda 6:57,50 ; 4. U.R.SS.; 
glia; simplu: 1. Kozak (R.S.C.)

2. Groen (Olanda) 7:14,22; 3. Lebert 
(Germania) 7:19,47; 4. Ivanov (U.R.S.S.);
5. Kubiak (Polonia); 24-1: 1- Germania 
7:21,70;
7:33,31;
f.c.: 1.
6:16,56;

de la Istanbul
telefon). în

2 f.c.: 
6:55,34; 
5. An- 
7:11,84;

2. Olanda 7:30,02; 3. Romînia
4. Danemarca; 5. Finlanda; 4 
Germania 6:12,32; 2. Italia
3. Franța 6:17,52; 4. Austria;

5. Danemarca; dublu vîsle: 1. Ceho
slovacia 6:42,54; 2. S.U.A. 6:47,06 ; 3. 
U.R.S.S. 6:52,73; 4. Germania; 5. Romi- 
nia 7:07,00 ; 1. Germania 6:04.19:
2. U.R.S.S. 6:07,78; 
6:13,24; 4. Iugoslavia 
6:21,70.

In finala a doua 
locurile 6—10 au concurat și două e- 
chipaje ale sportivilor noștri. La 2 f.c. 
Stratan și Tudose au ocupat locul 8 
în clasamentul general, iar la 4 f.c. e- 
chipajut alcătuit din Pongraț, Radu. 
Husarenco și Somovschi s-a clasat pe 
locul 7.

3. Cehoslovacia
6:17.19; 5. Anglia

disputată pentru

Istanbul (prin 
din cadrul Jocurilor Balcanice 
clasice și libere au continuat 
și duminică pe stadionul 
Pașa". Pe saltele au evoluat 
aceasta sportivii de Ia „libere 
nirile, de nivel tehnic ridicat, 
lejuit dispute dîrze la fiecare 
rie de greutate. în primul tv 
xandru Marmara a învins prin 
luptătorul grec Gyorgyopulos 
drul categoriei 57 kg iar Fr. 
cîștigat, de asemenea, prin tuș 
lui Midolopulos (Grecia) la ci 
87 kg. în cel de al doilea tur, s 
romîni au înregistrat următoai 
zultate: categ. 52 kg Gh. Tăpă! 
vinge la puncte pe Gasiropulo 
cia); 57 kg. Al. Marmara este i 
la puncte de Aidin (Turcia); ci 
kg. Al. Geantă bate prin tuș p 
sion (Grecia); categ. 70 kg. C. 
pierde prin tuș la Huanidi (( 
categ. 78 kg. I. Popescu este îi 
puncte de Kaikaia (Turcia); cs 
kg. Fr. Bolla termină la egalit 
tîlnirea cu Gongor (Turcia).

La închiderea ediției, intreci 
rau în curs de desfășurare.

Activitatea atletică in

Traian Cogut a obținut un nou ti valoros record al țârii

(prin telefon). In localita-
300 km de Berlin, a avut 
și duminică o întîlnire în
de tir la care au partici- 
buni tragă Ti din R.D.G.

• Buhl (R.D.G.) a cîștigat proba de 
3 000 m obstacole din cadrul concursu
lui internațional de atletism de la 
Goteborg. El a realizat timpul de 
8:50,0. Pe locul doi s-a clasat cam
pionul romin Zoltan Vamoș cronome
trat cu timpul de 8:55,2. Alte rezultate: 
100 m plat Hayes (S.U.A.) 10 4; 1 milă 
Valentin (R.D.G.) 4:04,8; înălțime Tho
mas (S.U.A.) 2,11 m; prăjină Morris 
(S.U.A.) 4,70 m.

• La Berna s-a disputat meciul in
ternațional de atletism dintre echi
pele selecționate ale Franței și Elve
ției. Au cîștigat atleții francezi cu sco
rul de 122—89 puncte. Iată cîteva re
zultate mai importante: 800 m Lurot 
(Franța) 
(Franța) 
(Franța) 
71,95 m;

1:51,0; greutate Colnard 
17,42 m; 100 m Piquemal 
10,5; suliță Wartburg (E.) 

5000 m Meyer (E.) 14:37,0.
SUHL 18 

tea Suhl, la 
loc simbătă 
ternațională 
pat cei mai
și R.P.R. La proba de 3x40 focuri, ar
mă liberă "alibru redus, tînărul nostru 
trăgător Traian Cogut a obținut o va
loroasă performanță, 1160 pct., ceea ce 
reprezintă un r.ou record al țării și 
este totodată cel mai bun rezultat 
mondial al anului. Concursul a fost 
dominat de trăgătorii romîni care au 
cîștigat patru din cele cinci probe.

Iată rezultatele tehnice: 60 f. poz. 
culcat: 1. I. Sîrbu 592 p., 2. Kosert 
(R.D.G.) 587 p., 3. Marsh (R.D.G.) 586 
p. 4. N. Rotaru 586 p.; 40 f. poz. cul
cat: 1. Salcker (R.D.G.) 397 p.. “ ~
Cogut 397 p., 3. N. Rotaru 395 p., 
M. Fereca tu 394 p; 40 f. poz. genunchi: 
1. T. Cogut 389 p., 2. Kosert 387 p., 3. 
Salcker 384 p., 4. I. Sîrbu 381 p.; 40 f. 
poz. picioare: 1. T. Cogut 374 p., 2. 
Lehnert (R.D.G.) 373 p., 3. Schorn
(R.D.G.) 369 p., 4. I. Olărescu 364 p.; 
3x40 f. (trei poziții): 1. T. Cogut 1160 
p., 2. Lehnert 1135 p., 3. Salcker 1134 
p., 4. M. Ferecatu 1131 p. ,

2. T.
4.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
a

TURNEUL DE BASCHET 
DE LA MESSINA

în ziua a treia a turneului inter
național feminin de 
Messina echipa R.S. 
învins cu scorul de 
echipa R.P. Romîne. 
a întrecut cu 61—53

baschet de la 
Cehoslovace a 
61-43 (33-15) 
R.P. Bulgaria 
(30—30) R. P.

Ungară, iar Iugoslavia a dispus cu
55-40 (23-15) de Italia.
patra a turneului echipa R.P. 
garia a 
(25—20) 
Ungară 
echipa 
slovacă

In ziua a 
Bul- 

învins cu scorul de 47—39 
echipa R.P. Romine. R. P. 
a întrecut cu 62—54 (31—21) 
Iugoslaviei, iar R.S. Ceho- 

a învins cu 36—32 (31—16) 
echipa Italiei.

Un frumos succes al tinerilor noștri atleți
(Urmare din pag. 1)

Clasamentul pe echipe după prima zi :
R. P. Romînă—R. I». Polonă 31—24.

BĂIEȚI

100 m : 1. T. Jaworski (P) 10,8 ; 2. 
T. Cuch (P) 10,9; 3. I. K-arasi (I) 
10,9; 4. M. Ilercog (I); 11,2; 5. V. 
Raica (R) 11,2; 6. P. Ciobanu (R) 11,3.

400 m : 1. I. Osoiantt (R) 50,1; 2. J. 
Sz.ostallo (P) 50,1 ; 3—4. H. Stef (R) 
și ’. Pasista (P) 50,4 ; 5. S. Katona 
(I) 51,5; 6. M. Verbic (I) 51.8.

1500 m: 1. D. Zuntar (I) 4:00,9; 2. 
J. Chrabaszcz (P) 4:01,2; 3. I. Hiesin
ger (I) 4:02,1 ; 4. C. Tatu (8) 4:02,3; 
5. I. Cflpraru (R) 4:02,7 ; 6. M. Cor
zec (P) 4:02,7.

110 m g (91,4 cm): 1. V. Sueiu (R) 
W. Martinek (P) 14,4 3. E.

(P) 14,8 ; 4. T. Salomon (R) 
P. Bogdanovic (I) 15,6; 6.

14,3; 2.
Wysocki 
14,9; 5.
I, Ilorva. (I) 16,1.

1500 m obstacle: 1. C. Perju (R) 
4:17,8 — no» record republican de ju
niori; 2. 1. Moraru (ti) 4:21,5; 3. Z- 
Esapovic (I) 4:28,5; 4. 1. Clogowski 
(P) 4:29,5; 5. P. Kosaber (I) 4:31,7; 
6. T. Li<hc (P) 4:36,9.

Concursul internațional
de atletism de la Budapesta

4x100 m: 1. R. P. Polonă 41,9; 2. 
R.S.F.I. 42.4; 3. R. P. Romînă 43,0.

10 km marș: 1. L. Caraiosifoglu (R) 
50:47,4 - - * -
3. V. Hie (R) 51:51,4 ; 4. S.
(P) 52:29,0. Atleții iugoslavi 
concurenți la această probă, 
astfel în punctaj.

Lungime : 1. T. Cătănescu 
m; 2. M. Nowicki (?) 7,04 
Ptasinski (?) 7,00 m ; 4.
(R) 6,97 m. Bădini a depășit de 4 ori, 
printre care și un 7,20 m, picrzînd ast
fel locul 1 ; 5. A. Stojanovic (I) 6,58 
m; 6. 1*.  Korica (1) 6,50 ni. In afara 
concursului : E. Pereteatcu : 6,72 m.

Înălțime: 1, W. Golzbiewski (?)
1,96 m; 2. I. Keskes (I) 1,93 m; 3. 
B. Vivod (I) 1,93 m; 4. A. Maciejewski 
(P) 1,93 m ; 5. Gh. Catrinescu (K) 
1,90 m; 6. C. Sasz (R) 1,85 ni.

Greutate (6 kg): 1. J. Krabowskî (P)
15.88 m ; 2. A. Hurnik (P) 15,75 m ; 
3. Gh. Luchîan (R) 15,48 m; 4. M. 
Gredclj (I) 15.27 m ; 5. M. Praskalo (1)
14.88 m ; 6. G. Csakanyi (R) 14,63 m.

Suliță: 1. W. Kuprinski (P> 65,49 
m; 2. J. Bula (P) 60,48 m; 3. D. Lu- 
barda (I) 56,06 m ; 4. S. Călăneanu 
(R) 55,29 m; 5. T. Adiiței (R) 52,84 
nt; 6. M. Music (O 51,64 m.

Clasamentul pe echipe după prima zi : 
R. P. Polonă—R. P. Rominâ 64,5— 
52,5; R. P. Romînă—R.S.F. Iugoslavia 
54—52; R. P. Poloftă—R.S.F. Iugoslavia 
67—39.

Iată și rezultatele tehnice înregistrate 
în ziua a doua a concursului.

; 2. .1. Orzechowski (P) 51:14,6; 
' ’ ~ Kaminski

n-au avut 
ncintrînd

(R) 7,07 
m ; 3. A. 
D. Bădini

AMERICANE 
DAVIS"
zonei americane 

în-

BUDAPESTA 18 (prin telefon). In 
capitala K. P. Ungare s-a desfășurat un 
concurs internațional ia care au parti
cipat și cîțiva atleți romîni. Ploaia to
rențială și pista înmuiată au influențat 
mult rezultatele întregistrate. Iată cîteva 
dintre cele mai bune performanțe: 106 
m — Mihalyfi (R.P.U.) 10,5; Csutoras 
(R.P.U.) 10,6; Tudorașcu (R.P.R.) 
10,9 ; 110 mg — Cctman (R.S.C.) 14,5; 
Csanyi (R.P.U.) 14,6; Jurcă (R.P.R.) 
14,7; lungime —- Margit.es (R.P.U.) 
7,32; Kalocsa. (R.P.U.) 7,29; Popov- 
sclii (R.P.R.) 7,27; Calnicov (R.P.R.) 
7,21 ui; ciocan — Zsivotski (R.P.U.) 
66,58 m; Tliun (Austria) 65,16. In pro
ba de aruncarea greutății femei Bognar 
(R.P.U.) a realizat un nou record națio
nal cu 16,27 m. Din cauza pistei grele 
probele de ștafetă nu s-au disputat.

FETE.

I

200 m: 1. Jrena Kirszenstein 
24,6; 2. Margareta Misiorek 
3. Gabriela Moga (R) 26,7; 
Țicu (R) 27,7.

600 m: 1. Lcontina Frunză 
— nou record republican dc
2. Viorica Gabor (R) 1:35,7 ; 3. Danuta 
Sopieska (P) 1:35,9 -— nou record polo
nez. dc junioare ; 4. Eva Sttidzieniecka 
(P) 1:40,6.

f/0 m g : I. Ana Dzieciclowska 
H .8 ; 2. Valeria Bufanu 
Elena Vasi (R) 11,8; 4. 
dek (P) 12,0.

Înălțime: 1. Niculina
1,56 m; 2. Elena Vîrlan
3. Cristina
Margorzeta Lîniewiecka (P) 1,50 tn. In

(P)
26.5 ;(P)

4. Vasiiica

(R) 1:35,1 
junioare ;

(P)
(R) 11,8 ; 3.
Cristina Bin-

Balea (R)
(R) 1,53 m;

Gjgîelcwicz (P) 1,53 in ; 4.

afara concursului : Cornelia Toma —
I. 45 m.

Disc: I. Elisabcta Prodan (R) 39,98 
m; 2. Rozalia Moțiu (R) 37,84 m; 3. 
Barbara Sciborowska (P) 36,37 m ; 4. 
Ana Gugnowska (P) 33,42 ni. In afara 
concursului: Venera Todașcu — 34,83 m.

4x100 m: 1. R. P. Polonă 
Echipa R. P. Romîne a 
lificaî ă
BĂIEȚI.

200 m: I. T Jaworski
J. Karasi (l) 22,4 ; 3. P. 
22,7; 4. V. Raica (R) 22,7; 5. M. Her- 
cog (I) 23,0; T. Cudi (I) a fost des
calificat.

800 m: 1. C. Bloțiu (R) 1:53,4; 2. J. 
Chrabaszoz (P) 1:53,9; 3. Gh. Enc (R) 
1:54,4; 4. I. Pavlicevic (I) 1:54,9; 5.
K. Gorenc (I) 1:55,1 ; Z. Pistrasik (P) 
a fost descalificat.

3 000 m: 1. I). Zuntar (I) 8:37,0; 2. 
C. Perju (R) 8:38,2 — nou record re
publican dc juniori ; 3. M. Corzec (P) 
8:39,2 — nou record polonez de juniori;
4. I Căpraru (R) 8:41,6; 5. M. Vujak- 
lija ^1) 8:53,6; 6. J. Odahowski (P) 
9:23,6.

200 m g: 1. W. Martinek (P) 24,3; 
2. A. Scorn pinski (P) 24,5; 3. T. Salo
mon (R) 26,1 ; 4. C. Grangure (R) 
26,3; 5. F. Pirs (l> 27,4; 6. P. Bogda- 
novic (I) 28,8.

Triplu salt: 1. M. Caperek (P) 14,69 
m: 2. M. Zavalni (R) 14,65 m; 3. K. 
Karbazik (P) 14,59 m; 4. V. Dtimitres 
cu (R) 14,13 m ; 5. V. Ivioic (I) 13,63 
m; 6. I. Navmov (I) 12,48 m.

Prăjină: 1. J. Rzenjak (I) 4,00 
2. Z. Pilip (I) 3,80 m; 3—4. M. 
winski (?) și D. Piștalu (R) 3,70
5. L. Butschir (?) 3,70 m ; 6. M. 
mitru (R) 3,60 m.

Disc: 1. J. Krabowskî (P) 56,92 
2. I. Naghi (R) 50,29 m; 3. S. Naza- 
lewicz (?) 50,12 m ; 4. M. Grcdelj (1) 
48,49 m; 5. J. Sa moșea (R)
6. F. Fodor (I) 45,70 m.

Ciocan: 1. F. Bukovec (I)
2. Gh. Costache (R) 
Zachcmba (P) 56,9L 
(P) 56,59 m; 5. W.
m; 6. M. Iforovcanu (R) 51,51 
afara concursului :
52,10 m.

4x400 m: I. R.
2. R.S.F. Iugoslavia 
noastre a realizat 
dar a fost descalificată.

48,4.
fost desca-

(P) 21,9; 2. 
Ciobanu ( R )

46,42

5.

m ; 
Sli- 
tn ; 
Du-

m ;

m ;

FINALA ZONEI 
A „CUPEI

A început finala 
pentru „Cupa Davis“ în care se
tîlnesc echipele de tenis ale S.U.A. 
și Mexicului După prima zi, scorul 
este egal: 1—1. Osuna (Mexic) l-a 
învins cu 6—2; 3—6; 6—2; 2—6; 6—3 
pe Mc Kinley (S.U.A.), iar Ralston 
(S.U.A.) a dispus cu 6—1; 6—3; 3—6; 
6—3 de Palafox (Mexic), care a jucat 
sub așteptări.

Noi recorduri mondiale
In piscina olimpică din Tokio a început 

întîlnirea de natație dintre reprezenta
tivele S.U.A. și Japoniei. In proba de 
208 ni fluture Cari Robie (S.U.A.) a 
înregistrat 2:08,2 (non record mondial). 
Boy Saari (S.U.A.) a fost cronometrat 
în proba de 1 500 m liber cu timpul de 
17:05,5 (nou record mondial).

Ct< prilejul meciului feminin triunghiu
lar de natație dintre echipele Suediei, 
R. F. Germane și Franței, de la Obrcro, 
inotătoarea suedeză Christine Ifagbcrg a 
stabilit un nou record european în pro-

Europa
• în cadrul întrecerilor de a 

ale Spartachiadei echipa femin 
ștafetă a U.R.S.S. a stabilit un 1 
cord mondial in proba de 4x20( 
timpul de 1:34,7 (v.r. era de 1 
aparținea, de asemenea. 
U.R.S.S.). Echipa a fost ah-' 
Sametoseva, Alekserova, Itkina 
pova.

• In ultima zi a Spartachiad 
poarelor din U.R.S.S., echipa fe 
de ștafetă a U.R.S.S., alcătui 
atletele Vera Muhanova, Tama 
bințeva și Zoia Skobțeva, a stal 
nou record mondial în proba de 
m plat cu timpul de G:25,8 (v.r. 
6:27,4 și aparținea, de asemen 
chipei U.R.S.S.). Echipa mascul 
U.R.S.S. (Reinfeltz, Savinkov, 
șeev și Bulîșev) a corectat recoi 
nional in proba de 4x800 m re 
timpul de 7:22,8.

• Pe stadionul Olimpic din 
a inceput întîlnirea triunghiula 
atletism dintre echipele reprezei 
de juniori ale Suediei, Turciei ș 
ciei. Tinerii atleți suedezi conc 
73—33 în meciul cu Turcia și c 
41 în întîlnirea cu Grecia. Greci 
duce cu 62—44 în fața Turciei. I 
ba de săritură cu prăjina su 
Burlin a realizat 4,50 m (recoti 
dez de juniori). Hoecek 
rit la lungime 7,24 m. 
cia) a cîștigat proba de 
liței cu 70,60.

(Suedia)
Moschis 
aruncan

(Agerpr

și europene Ia nat
și ap;

cîștig 
F. Gc 
Franț

ba dc 100 m liber cu timpul de 
Vechiul record era de 1:01,7 
aceleiași sportive.

înotătoarele suedeze au 
51—36 puncte meciul cu R. 
și cu 50—48 întîlnirea cu

Cu prilejul campionatelor de t 
ale S.U.A. de la High Point (Can 
tînăra înotătoare Kathy Ellis în 
dc 16 ani a stabilit un nou record 
dial în proba dc 100 ni fluture cu 
de 1:06.5. Vechiul record era de 
și aparținea canadiene. Stewart.

Concursul international de motocros de la

Sportivii romîni au obținut rezultate meritoj

dar atît 
Șipka a 
concurs 
care au

de la tri- 
pitorescul, 

de la 
marele

125 cmc în care, din primul te 
vieticii Viktor Arbekov și Ale 
Iacovlev au luat conducerea u 
de Traian Macarie. După două 
Putu Ovidiu se află pe locul V. 
dair, doi sportivi romîni în lupta 
tru primele locuri. In ultimul 
Traian Macarie se răstoarnă în 
pierde locul II pe care și-l 
rase între timp. Locul este 6 
de Puiu Ovidiu dar acesta este 
pășit pe ultimii 200 m de magi 
Gyula Nagy și astfel Puiu Ovid 
clasează pe locul III și Traian 
carie pe locul IV. In sfîrșit, Îs 
cmc, după o întrecere care a p 
nat spectatorii. Putu Ovidiu a 
pat locul II după sovieticul Ale*  
Iacovlev, tui rezultat care relie; 
marile posibilități ale acestui al< 
tor. La 350 cmc și 500 cmc, cu 
au fost dominate de alergătorii < 
slovaci Frantisek Rohn și, resp 
Josef Hara.

ION

ȘIPKA ÎS (prin telefon 
misul nostru special). Pe 

de dificilul traseu 
avut loc duminică

internațional de motocros la 
participat sportivi din șase 

țări (U.R.S.S., R.S.C., R.P.U., R.S.F.I., 
R.P.B., R.P.R.) și... peste 200 000 de 
spectatori. La această importantă 
competiție, motocicliștii romîni au 
avut o comportare meritorie. Bine 
îndrumați de antrenorii IV. Sădeanu 
și Gh. Zdrinca, ei au reușit să fie 
prezenți în lupta pentru primele 
locuri Ia clasele 125 cmc, 175 cmc și 
250 cmc. Astfel, la clasa 250 cmc 
(42 de alergători) maestrul sportului 
Mihai Pop a ocupat un meritoriu loc 
VI. Cristian Dovitz, care ocupa o po
ziție bună în turul 6 și lupta pentru 
locul IV, a trebuit să abandoneze 
din cauza unei defecțiuni mecanice, 
ca și Stelian Balogh căruia i s-a 
blocat motorul. O luptă foarte strînsă 
a prilejuit-o întrecerea de la clasa

m ;62,18
m; 3. J. 

W. Korab 
(!) 53,03 

m. In
V. Tihni schi —

61,16 
m ; 4. 
Golub

P. PoIonS 3:22,8; 
3:36,1. Echipa țării 
timpul de 3:24,2;
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