
lărul ciclist C. Ciocan (Petrolul Ploiești) a cîștigat
cea de a XVI-a ediție a „Cursei Scinteii"

Cicliștii participant! la 
;uala ediție a „Cursei 
înteii", au străbătut 
nbătă șl duminică șo- 
.ele care leagă Cons- 
ița de Tulcea, și Brăila 
București. Lupta pen- 

1 cucerirea tricoului
lben fiind deschisă am
istat, in aceste două 
e, Ia întreceri speetac 
loase încheiate cu vio
ria, pe deplin meritată* 
unui rutier, care abia 
iul acesta a impli- 
t vîrsta senioratului:
JNSTANTIN CIOCAN
etrolul Ploiești). El și-a 
scris numele pe ta- 
oul de onoare al <âști- 
itorilor „Cursei Sein
ii", într-o dispută în 
ire a reușit să depă- 
■ască pe Gh. Râdulescu, 
. Moiceanu, A. Șelaru, 

Stoica și alți rutieri
3 valoare, afirmîndu-se
i o autentică speranță 
ciclismului nostru.

Constantin Ciocan, ciștigătorul edlfiei d KVI-aa 
„Cursei Scinteii".

Foto : I, Cliioreanu
>EA MAI FRUMOASA 
TAPA, CEL MAI TE
NACE ÎNVINGĂTOR

Contrar așteptărilor, penultima e- 
ipă, a „Cursei Scinteii", desfășurată 
mbătă pe ruta Constanța — Tulcea, 
u a avu un traseu plat. Dimpotrivă! 
.lergătarii au urcat, de-a lungul ce- 
«r 126 km, numeroase pante lungi, 
se* oe le-a cerut eforturi deosebite, 
a' plus, ei au avut un adversar de 
©înduplecat: vîntul, care a suflat în 
ermanență din față sau lateral. In 
ceste condiții, alergătorii au fost 
riați după calitățile și pregătirea 
>r. Astfel, în numai 35 de km plu- 
onul a fost fragmentat în patru gru- 
iuri. In față rulau 7 cicliști și ami
ne : N. Niculescu, C. Ciocan, W. Zie- 
?lor, A. Satmari, I. Neacșu, S. Ariton 
i Gh. Moldoveanu, care aveau un 
ivans de 45 secunde față de grupul 
irmăritor, în care se aflau G. Moi- 
.'©anu, A. Șelaru, Gh. Neagoe, L. Za- 
M»ni, Gh. Râdulescu ș. a., 1:10 față de 
ilutonul IR și 1:50 față de ultimul 
(rup. Ințeleglnidu-se bine la trenă, cei 
•apte fugari își măresc avansul La 
3abadag (3:25). In continuare S. Ari- 
.on nu mai poate rezista alurei și ra
nine pe o pantă. Se credea că cei 6.

fruntași își vor disputa sprintul fi
nal, dar iată că alergătorul ploieștean 
Gh. Moldoveanu sparge. Dar mașina 
cu atelierul mecanic a asociației lui 
se afla în urma caravanei. Văzînd 
aceasta antrenorul alergătorilor de la 
Steaua, Vasille Oprea a oprit mașina 
și i-a dat bicicletă de schimb. La fel 
a procedat apoi și cu tînărul P. 
Neacșu de la Voința București căruia 
i-a dat o roată de schimb. Un gest 
pentru care antrenorul Vasile Oprea 
merită felicitări.

Pe ultimii kilometri asistăm la un 
pasionant duel între Walter Ziegler, 
clasat pe locul IX și purtătorul tri
coului galben N. Niculesou. Văzîn- 
du-i pe cei doi adversari că se sus
pectează, tînărul ploieștean C. Ciocan, 
care s-a numărat, de asemenea, prin
tre animatorii principali și jp, etapa 
precedentă, a luat cursa pe cont 
propriu și a cîștigat detașat etapa

TR. IOANIȚESCU

(Continuare in pag. s 4-a)

O frumoasă victorie
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A lut cp ut returul campionatului dc rue&l

Steaua si Dinamo s-au detașat,o o 7

Grivița Roșie a pierdut un punct la Bîrlad!

Steaua — Unirea 16—0. Un nou atac ai militarilor condus de Luscal, mărturie

ion țirlac 
turneul de tenis

KATOWICE 1 (prin telefon). Tur- 
teul internațional de tenis din lo
ialitate, la care au participat spor- 
ivi din 7 țări a luat sfirșit du
minică printr-un frumos succes re- 
rurtat de reprezentantul țării noas- 
r« loa Țiriac care a cîștigat proba 
le simplu bărbați. După ce în sfer- 
urile de finală Țiriac L-a învins net 
>e cehoslovacul Holicek (6—2, 6—1,
I—2). în semifinale sportivul romin 
i obținut victoria în fața cunoscu- 
ului jucător polonez Skonecki cu 
>—2, 5-7, 6-1, 6-2. 
C*iriac l-a întîlnit pe 
oniei Gonsiorek de 
n patru seturi : 6—3,

In finală, Ion 
campionul Fo
care a dispus 
9-7, 4-6. 6-4.

a cîștigat 
de la Katowice

La dublu bărbați, perechea Ți
riac, Orlikovski a dispus în sferturi
le de finală de cehoslovacii Holiceik, 
Pala cu 6—4, 8—6, dar au pierdut 
în semifinale în fața lui Nekas. 
Cafarik (R.S. Cehoslovacă) cu 2—6. 
6-4, 2—6. La simplu femei, Julieta 
Namian a pierdut în sferturile de 
finală în fața cehoslovacei Nen- 
dlova, care a cîștigat, da altfel, pro
ba. La dublu bărbați, victoria în 
finală a revenit cehoslovacilor Ne
kas, Cafarik, iar la dublu femei, 
pereche! Nendlova, Purkova. Finala 
la dublu mixt nu s-a desfășurat 
din cauza ploii.

a unei frumoase

Dacă ar fi să notăm evoluția ce
lor patru formații bucureștene, care 
au deschis ieri dimineață în Capi
tală, pe stadionul Dinamo, sezonul 
rugbist ic de toamnă, am aprecia 
XV-le lui Dinamo cu o notă ma
ximă, pe acela al Gloriei cu una 
minimă și am plasa pe Steaua și 
Unirea pe o treaptă Intermediară. 
Ia linii mari, putem soooti că cele 
două partide — fără a se ridica la 
un nivel tehnic superior —au fost 
satisfăcătoare, mai ales dacă ținem 
seamă că ne aflăm abia la început
de sezon.

în întîlnirea „vedetă" ne-am fi 
așteptat, după acel 6—6, surpriză 
din tur, la un joc echilibrat. Dar, 
Gloria nu a fost în stare să dea o 
replică corespunzătoare formației 
Dinamo, pusă — se pare — pe fapte 
mari în cursa angajată in urmă
rirea liderului — Steaua.

Dinamoviștii au cîștigat pe merit 
și la o diferența categorică: 25—3 
(9—3), datorită în special faptului 
că au prezentat o echipă sudată, 
echilibrată, într-o formulă care pare 
fericită. Dacă treisferturile nu ri
dicau în principiu probleme (Pilă, 
Giugiuc — Rahtopol, Nica, Drago- 
mir, Popa), în schimb înaintarea, 
mereu alta de la meci la meci, apă
rea deficitară. Ieri, acest din urmă
compartiment (Baciu. Florea, Sebe— 
Stoica, Naghi -- Moromete, Țuțu-

Ieri, in categoria A 
Rapid—u.r.A.
Șt. Cluj—Dinamo Buc.
Steagul roșu—Crișul 
Petrolul—Șt. Timișoara 
Progresul—Dinamo Pitești 
C.S.M.S—Steaua 
Farul—Sîderurgistul

CLASAMENTUt

3-1
2-0
5-9
3-0
3-2
2-1

(l-fi)
(1-0)
(3-0)
(0-0)
(1-1)
(1-1)

2-0 (1-0)

1. Rapid 2 1 18 4:2 3
2. Dinamo București 2 1 0 1 7:2 2
3. Sîeaua 2 l â I €:2 2
4. Petrolul 2 1 01 4:2 2
5. Știința Cluj 2 1 C 1 3:2 2
6—S. Siderurgiis^rft 2 1 fi l 3:3 2
6—3. Dinama Pitești 2 l fi 1 4:4 2
6—3. Steagul roș-i 2 1 fi 1 5:5 2
9—11. C.S.M.S. 2 1 0 1 3:4 2
S—11. Progxetîul 2 1 0 1 3:4 2
9—11. U. T. Aiad 2 1 0 1 3:4 2

Î2O Șfâisța Timișoara 2 1 fi 1 2:3 2
13. Farul 2 1 8 1 2:7 2
14. Crișui 2 0 1 1 1:8 1

ETAPA VIITOARE
Și. Timișoara — Steagul roșu 
Sid srurgislui — U. T. Arad 
Dinamo București — Progresul 
C.SJAS. — Șsiinfa Cluj 
Rapid ■— Steaua
Fauri — Dinamo Pitești
Crișui — Petrolul

concepții de joc.
Foto: V. Bageac

ianu, Zlătoianu) ni s-a părut cel 
mai bun și determinant în realiza
rea victoriei (să nu uităm că a sur
clasat pur și simplu o echipă care 
trăiește mai ales, prin forța înain
tării sale). E regretabil, însă, că 
dinamoviștii păcătuiesc încă prin 
faptul că nu mențin același ritm 
de joc de-a lungul celor 80 de mi
nute. In ceea ce-i privește pe me- 
taluirgiști, aceștia s-au prezentat 
mai slab ca de obicei, și vădind o 
insuficientă pregătire, au desfășu-

rat un joc fără concepție. Singurii 
care au mai încercat ceva cu oare
care succes au fost Craioveanu, 
Iancu și Chirvase, dar efortul lor 
individual s-a dovedit a fi inutil. 
De la dinamoviști au excelat Zlă- 
toianu (cel mai bun de pe teren), 
Nica, Tuițuianu, Cindea (l-a înlo
cuit în repriza a doua pe Rahtopol), 
Giugiuc și Baciu.

Realizatorii punctelor au fost: 
Giugiuc (o lovitură de picior că
zută), Baciu (două încercări), Nica 
(lovitură de pedeapsă și două 
transformări), Tuțuianu (încercare), 
Popa (încercare), ZLătoianu (inoer- 
care), pentru Dinamo ; pentru Glo
ria a înscris D. Marinescu o lovi
tură de pedeapsă.

In partida din deschidere, Steaua 
a făcut — conform așteptărilor — 
un „galop de sănătate" în compania 
Unirii: 16—0 (5—6). Superiori pe
toate compartimentele, militarii «u 
jucat lejer, fără însă a neglija prin 
aceasta spectacolul și, mai ales... 
golaverajul. Ca întotdeauna (deși n-a 
marcat de data aceasta decît din 
două transformări), Penciu a do
vedit că a rămas același inepuizabil 
și eficace atacant. Alături de el s-au 
mai remarcat Mateescu, Ionescu sl 
Nanu.

Unirea a răspuns curajos, dar cu 
o formație foarte tînără nu a putut 
faoe față unei echipe mai mature 
și mai echilibrate. Se cuvin sub
liniate eforturile lui Boiangian, un 
mijlocaș talentat, Cochia și Ne- 
delcu (repriza I).

O. CALLIMACHI 
N. BARBAUȚEAN

(Continuare în pag. a 3-a.j

Muscelul Cîmputasig-
ClMPULUNG, 1 (Prin telefon). — 

Simbălă seama, pe stadionul „23 Au
gust" din localitate a avut loc în- 
tîlairea internațională de box, între 
echipa Muscelul și formația bulgairă 
Dunav Russe.

Iubitorii sportului ou mănuși din 
orașul muscaloaa, care au umplut 
pînă ța refuz stadionul, au avut sa
tisfacția să aplaude frumoasa com
portare a boxerilor localnici.

Ia oei mai spectaculos meci ai re
uniunii, în cadrul categoriei ușoară, 
Gh. Manea (Muscelul) a întrecut la 
punote pe Nedialko Peneev (Dunav). 
Meciul a fost caracterizat prin schim
buri puternice în oare Manea a lovit

lin nou lider în categoria A: Rapid

Începutul... plonjonului lui Ionescu, care avea să se încheie cu un gol de mare spectaculozitate (min, 85).

-Dunav Russe 12-6
mai mult. La categoria pană. Mia 
Vișinesou (Muscelul) boxîad atent, 
a reușit să temperase au lovituri d»— 
recte atacurile terbunoase site adver
sarului său, Silvi Potrav (Dunav), ;»b- 
ținînd o me«itată victorie la puncte.

Iată celeilalte rezuSta-te : cat. muscă:
A. Simian (Muscelul.) b. dese. rep. a 3-»
B. VeMctev .(Dunav); cat. eucau: Io* 
Negau .(Muscelul) b. p Baria Ciao 
badjiev (Duza*'). In rep. a treia d*r- 
badjaov a fost muinănat. Cat. seaate 
ușuară: Mania Paooapiev (Dmaaw) 
b. p. Uite Fiare» (Muscelul); oat. 
semimijlocie: Gh. Quiirea (Muscelul), 
după ce și-a trimis» adversarul de taei 
ori la podea. îs primele două reprtea. 
b. dese, repriza a Itl-a St. Nesev 
(Dunav); cat. naijiocie mică; Sitei 
Nîkatov (Dunav.) b. ab. repriza a Il-a
Ion Grasa (Muscelul); cat. mijlocie : 
Troian Nlcatee (Muscalul) fo. fce. 
repriza a HI-a I. Natawv (Dunav); 
c*t. grea : Boris Mrtetov (Dunav) 
O. Câeteca (Masa&M).

în deadhidore wj avut loc douăate- 
ciuii între -boxarii dia localitate și 
boxerii cubanezi care au participat 
recent ta temensl intemaUanal <*m 
București. Roberto Cnminero (Cuba) 
b.p. Gh. Ttuirâtrescu (Muscelut), T^- 
Six Betancourt (Cuba) b. p. Morte* 
Suna (Muscelul).

VfOKEX. PDPESCnj 
și N. TSOtU-coresp,

la 15 toîfâfie.la T^tae, 
echipa ife rugfri a Rwim 

va fflt-M Franța
Tradiționalul -meri de rugbt Fran

ța — Btcwnhua va avea loc ia ace<* 
aa la 15 decenabcie * marșle can
tout din st*dkd Franțeb
Toulouse. Amintim că această parti
dă V» fi revanșa joctelui cîștigat «■ 
Î-K In notetebrie 19®. de irwgbfer1 
tit comini ia București.



De la 7-0 la... 0-2

Știința Cluj—Dinamo București 2-0 (1-0)
Victorie în ultimele minute

Rapid — U. T. A. 3-1 (1-0)
CLUJ 1 (prin telefo-n de la trimi

sul nostru). Meciul studenților clu
jeni cu campioana țării a fost aștep
tat cu interes în localitate. La în
ceputul jocului în tribunele stadionu
lui de aci luaseră loc peste 25 000 de 
spectatori. Pe un timp ideal pentru 
fotbal, partida a început exagerat de 
prudent din partea ambelor formații. 
In primele 25 de minute am consem
nat o ușoară superioritate în cîmp
• bucureștenilor, aceasta determinată 
tntr-o măsură destul de mare și de 
teama localnicilor de a ieși la joc.

După această perioadă de tatonare, 
Popescu „dispecerul" Științei a în
ceput să-și îndemne colegii să se avîn- 
te cu mai mult curaj în terenul oas
peților, ej însuși pătrunzând de cîteva 
ori pină în marginea careului mic. 
După o mare ocazie ratată de Ungu- 
roiu și o intervenție excepțională a 
lui Moguț, la un șut al lui Țîrcovnicu, 
•e petrece o busculadă la marginea 
careului dinamoviștilor, î<n care se 
accidentează Nunweiller IV. Dinamo 
acționează cu mai mult nerv, dar 
Știința răspunde prompt. Adam ia
• acțiune pe cont propriu, intră în 
careu fi se ciocnește cu doi apără
tori dinamoviști. Arbitrul I. Ritter 
apreciază că jucătorul clujean a fost 
faultat și acordă 11 m. Același Adam 
transformă și este 1—0. Pină la sfîr- 
fitul reprizei nu s-a mal petrecut 
nimic deosebit.

Așteptam ca după pauză oaspeții 
*ă încerce modificarea scorului, dar 
•e pare că timpul de odihnă a priit 
mai mult studenților care atacă de
ciși din primele minute și înscriu 
•el de al doilea gol al partidei prin 
Szabo (min. 48). Popescu — care a

»------------------- -----

jucat magistral — l-a lansat pe tină- 
rul atacant clujean și acesta, pătrun
zând în careu, talonat de Ivan, a 
șutat necruțător la colț. Conduși cu 
2—0, dinamoviștii se subordonează 
jocului adversarului. înaintarea este 
inexistentă, iar apărătorii fac față 
cu greu atacurilor gazdelor. în plus, 
Nunweiller IV nu mai poate contri
bui pe măsura lui la jocul echipei 
sale. în continuare, mai notăm două 
situații dramatice în min. 67 și 69. 
La prima, Ștefan a salvat de pe linia 
porții, apoi Nunweiller III, venit în 
atac, periclitează poarta lui Moguț 
printr-un șut splendid din apropiere.

Valoarea jocului nu s-a ridicat 
peste nivelul mijlociu. O mențiune 
pentru jocul clar al studenților in- 
repriza a doua. De altfel, tocmai pen
tru acest lucru considerăm că vic
toria studenților este meritată. Dina
moviștii eu pierdut partida datorită 
în special, atacanților. Aceștia, timo
rați de jocul uneori ferm al apărării 
gazdă (Marcu, Kromely), au jucat 
doar la mijlocul terenului, evitînd 
apropierea de careul Științei. Doar 
Țîrcovnicu și Varga au încercat să 
pătrundă spre poarta lui Moguț,

Arbitrul I. Ritter (Timișoara) a con
dus cu scăpări în repriza a doua.

ȘTIINȚA: Moguț - KROMELY,
Marcu, Cîmpeanu — B1RSAN, POPES
CU — Ivansuc, SZABO, Suciu, ADAM, 
Matei (Toma).

DINAMO : Datcu - Popa, Nunweil
ler III, Ivan - ȘTEFAN, NUNWEIL
LER IV — Pircăiab, Frățilă (Varga), 
Unguroiu, ȚÎRCOVNICU, Iiaidu.

V. FĂUNESCU

Parcă am fi asistat la un film 
de aventuri ! Intr-adevăr, partea a 
doua a meciului dintre Rapid și 
U.T.A. a fost plină de episoade pa
sionante, de situații neprevăzute, 
care au culminat cu lovitura de 
teatru din finalul partidei, cînd 
Rapid a înscris în mai puțin de un 
minut două goluri, reușind astfel, 
cu puțin înainte de fluierul final, 
să „prindă" din nou victoria care 
părea că-i scăpase printre degete...

Desfășurarea primei reprize nu 
lăsase să se întrevadă aceste „eve
nimente" furtunoase. Pe terenul 
îmbibat cu apă — începutul meciu
lui fusese marcat de o ploaie toren
țială care a durat aproape un sfert 
de oră — jucătorii au întîmpinat 
mari dificultăți în conducerea balo
nului și au acționat multă vreme 
fără elan, destul de „șters" am 
putea spune. Chiar Rapid, care ata
case mai mult nu a avut în această 
perioadă combativitatea caracteris
tică, astfel că apărarea arădenilor, 
în care Capaș și mai ales Comisar 
s-au „văzut" tot timpul, a putut in
terveni cu succes încă înainte ca 
acțiunile bucureștenilor să ajungă 
în careul de 16 metri. Ca faze mai 
importante din prima repriză am 
reținut pe cea din min. 17, cînd Io
nescu, poate și din cauza terenu
lui, n-a reușit să preia pasa (de 
gol !) a lui Dumitriu II, ca și ac
țiunea U.T.A.-ei din min. 39, când, 
după un corner acordat de Greavu, 
mingea a trecui prin fața porții lui 
Todor, pe lingă trei înaintași ară
deni, fără să fi fost trimisă în 
poartă printr-o simplă atingere. 
Contraatacul Rapidului este necru
țător. Com an nu poate altceva decât 
să respingă în picioarele lui Io
nescu mingea șutată de Năsturescu. 
Gol ? Fără îndoială, dar Capaș se 
aruncă in ultima clipă și oprește cu

brațele balonul care se ducea în 
plasă. Golul n-a fost însă salvat, 
că numai amînat cu cîteva secunde, 
căci Dumitriu II a transformat im
pecabil lovitura de la 11 metri.

Și cu aceasta, partida Părea re
zolvată. Așa a crezut și Rapid, mai 
ales, cînd o dată cu începerea re
prizei a Il-a a preluat complet ini
țiativa, avînd in min. 50 și 51 două 
mari ocazii de gol. Cea din min. 50 
ne-a oferit un tablou pe oare nici 
nu știm să-l mai fi întîlnit vreodată 
la fotbal. Ioneseu s-a... pomenit cu 
mingea, trimisă greșit lui de către 
Mețcas, a ajuns astfel în situația 
de a marca, a îniîrziat insă, dar si
tuația nu s-a schimbat cu nimic 
fiindcă balonul a ajuns la Kraus, 
singur la doi metri de poartă. 
Acesta însă, în loc să tragă în orice 
colț al porții i-ar fi poftii inima, 
a început să... gindcască aidoma 
unui șaliist la o mutare decisivă, 
pină ce apărătorii arădeni au venit 
eu sufletul la gură să-i blocheze 
șuiul. Cea de a doua ocazie — 
poarta era goală ! — a ratat-o Io
nescu și iot el a fost acela care în 
min. 60 a lăsat să se irosească o 
pasă ideală a lui Năsturescu. Și 
iată surpriza, in min. G8: U.T.A, 
egalează prin Țîrlea, la capătul unei

faze dramatice, în care m 
mingea părea... neliotărîtă 
sau nu intră in gol.

Egal pe tabela de marc 
ejul devine egal șî pe t< 
final însă Rapid revine în 
și, după ce Georgescu lufti 
tind astfel un gol sigur, in 
Ionescu înscrie două goluri 
cu capul, de o rară spectac 
printr-un plonjon cu adevă 
batic). Rapidul a obținut 
victorie pe care n-a mai < 
poate, dar pe care a merit 
prisma dominării teritoria 
ocaziilor avute. Din rindur 
viarilor s-au remarcat Lai 
mitriu II și... Ionescu. Pot 
cute cu vederea cele dou 
din final ?

Arbitrul Romulus Pop (O 
condus mulțumitor urmăioa 
mâții :

RAPID : Todor — C. Dan 
Greavu — Jamaischi, Langa 
turescu, Dumitriu II, Ionesc 
gescu, Kraus (Codreanu).

U.T.A.: Coman — Pecicai 
Neamțu — Comisar, Mețkas 
(Tomeș), Chivu, Țîrlea, 
Faroaș.

JACK BE

Petrolul — Știința Timi:

O înSrîngere meritată

Progresul —
Deși adjectivul meritat sau nemeritat 

•c acordă de obicei victoriei, de astă 
iată îl vom adăuga înfrîngerii, pentru 
b sintetiza cele întîmplate pe teren.

In primele 45 de minute piteștenii au 
>ferit publicului spectator surpriza unui 
Koc superior, profitînd, e drept, și de 
lîncezcala bucureștenilor. Mijlocașii oas
peților au dominat terenul, iar cei cinci 
înaintași au combinat cu multă suplețe, 
pe un front larg. Extremele G. Ioncscu 
și David, amintindu-și că sînt vechi 
jucători de A, și-au depășit deseori fun
dașii, centrul înaintaș Țurcan l-a hăr
țuit necontenit pe Caricaș, specializat 
tot mai mult în „mingi la portar**, iar 
interii Constanlinescu și Corneanu au 
lărgit culoare pentru Vasile Alexandru, 
cu care au realizat frumoase încrucișări. 
Bucureștenii s-au apropiat și ei, deseori, 
de poarta adversă, ca urmare a jocului 
deschis al dinamoviștilor, dar cele mai 
multe acțiuni au fost purtate sub sem
nul întîmplării. De altfel, în tot cursul 
jocului, înaintașii bucureșteni (minus 
Oaidă) au modificat mereu formula de 
atac, în speranța că vor găsi cheia unei 
combinații, în sfîrșit, gîndite. în mi
nutul 29, după ce piteștenii s-au dovedit 
superiori în organizarea jocului și au 
ratat mai multe ocazii, Voinea a deschis 
scorul, la o învălmășeală, într-o fază 
în care portarul dinamovist a boxat de
fectuos balonul. Replica oaspeților a 
fost promptă. In minutul 34 Țurcan a 
pătruns și a înscris clar, după ce a 
primit o pasă în adîncime de la Vasile 
Alexandru. Pînă la pauză piteștenii vor 
mări presiunea, acționînd viguros.

Dinamo Pitești 3-2 (1-1)
Iată însă că la reluare am fost mar

torii unei metamorfoze neașteptate. E- 
chipa piteșteană și-a amputat brusc ve
leitățile, asumîndu-și sarcina, de loc 
onorabilă, a apărării punctului. Corneanu 
s-a retras „cuminte" în fața stope
rului său, Ilie Stelian s-a înghesuit între 
Barbu și Radu, iar atacul a primit misiu
nea de a se descurca singur, ajutat din 
cînd în cînd de Vasile Alexandru, care, 
sufocat de prelungitul său „du-te vino", 
a continuat confuz. In mod firesc jocul 
s-a deplasat treptat spre terenul piteș- 
tenilor, care au început să numere minu
tele, uitînd că „frica păzește doar pe
penii". Totuși, dominarea bucureșteni- 
lor a continuat să poarte amprenta ste
rilității și se părea că tactica „micii ciu
peli" va izbuti. Dar iată că în minutul 
81 Stoiccscu este înlocuit de Dumitru 
Popescu, xare va tivea un rol hotărîtor 
în obținerea,,celor două puncte. în min. 
84 Popescu întoarce frumos peste cap 
o minge care pătrunde în gol prin zidul 
spontan al oaspeților, iar un minut mai 
tîrziu, același Popescu îi servește lui 
Oaidă fi pasă de kinogramă, fructifi
cată printr-un șut bombă. Evident afec
tați de acest fulgerător „un-doi", piteș- 
tenii «a-Trecut‘la atac, confirmîndu-ne 
impresia țJJU ^țlbqșeala, .ci frica., au

determinat meschina lor tactică defensi
vă de după pauză. După două minute 
(min. 87) Ilie Stelian și-a părăsit ca
reul, a ajuns în cel al bucureștenilor, 
și a înscris frumos cu capul. De altfel 
a lipsit foarte puțin pentru ca o nouă 
lovitură de cap a aceluiași Stelian să 
readucă egalitatea pe tabela de marcaj.

Progresul continuă să fie în declin. 
Un singur jucător — Știrbei — s-a 
impus prin calm, putere de luptă și lu
ciditate. Dinamo Pitești a arătat lu
cruri frumoase și va putea obține suc
cese dacă va amina „metamorfoza" din 
jocul de ieri spre etapa 26.

A arbitrat bine Zaharia Drăghici (Con
stanța), care are meritul de a fi lăsat 
jocul liber.

PROGRESUL: Mîndru — Nedelcu, 
Caricaș, Colceriu — Ionijă, Știrbei — 
Oaidă, Voinea, Stoiccscu (D. Popescu 
min. 81), Mateianu, Mafteuță.

DINAMO PITEȘTI: Niculescu (Ma
ladie min. 86) — Valcan, Barbu, Radu 

Al. Vasile, Ilie Stelian — C. Ionescu, 
Constanlinescu (Stoenescu min. 65), 
S'urcan, Corneanu, David.

IOAN CHIRIlA

PLOEȘTI 1 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Mai întîi, despre 
o festivitate mult aplaudată de cei 
peste 16.000 de spectatori, prezenți 
la debutul Petrolului — în acest 
campionat — pe teren propriu : 
I.S. Loto-Pronosport a înmînat pe
troliștilor premiile oferite câștigă
torilor „CUPEI R.P.R.", iar stu
denților cele pentru locul 3 din 
campionatul trecut.

După festivitate, echipele pre
miate au apărut pe teren. Petrolul 
a jucat tot timpul cu 5 înaintași, 
iar Știința a rămas credincioasă 90 
de minute sistemului 1-4-2-4. In 
ciuda terenului alunecos, datorită 
bunei pregătiri fizice, echipele au 
desfășurat un joc intr-un ritm sus
ținut și apreciabil din punct de 
vedere calitativ.

Ploieștenii au început „tare" 
această partidă. în min. 2, Țurcan 
salvează echipa sa de la un gol la 
un șut al lui Dridea I. începe 
„asaltul" la poarta lui Urziceanu. 
Jocul se desfășoară intr-un singur 
sens. Și, totuși, scorul rămîne alb 
53 de minute. De ce ? Pentru că 
Juhasz joacă prea înainte și mic
șorează zona de acțiune a lui 
Badea (cel mai bun atacant plo
ieștean), pentru că se înghesuie 
jocul prea mult pe tripletă, unde 
apărarea Științei cu doi stoperi și 
cu Tănase retras joacă fără gre
șeală. Și, în plus, în min. 40, 41 și 
42 Urziceanu apără goluri ca și 
făcute. în acest timp, Știința joacă 
pe contraatac și în min. 20 Mano- 
lache și Igna ratează mari ocazii.

în repriza a doua atacul gazde
lor se desfășoară mai mult pe ex
treme și în min. 53 se înscrie pri
mul gol : Juhasz reia de la 20 m o 
centrare a lui Moldoveanu. Opt mi
nute mai tîrziu, Badea pasează lui 
Dridea I și acesta dintr-o întoar
cere de 90 de grade șutează în

colț : 2—0. Al treilea gol e 
cat de Badea cu capul, 
Moldoveanu făcuse o c 
35 m, driblîndu-1 și pe l 

în această parte a jocul’ 
tașii Științei (Ciosescu 1 
Manolache exasperant de 
nizat) nu mai reușesc si 
mingea și șutează doar 
ori... spre poarta lui Sfei 
puțin.

S-au remarcat : D. Nic< 
honțu, Badea și M. Mar 
trolul), Urziceanu, Lereter ț

Steagul i
BRAȘOV 1 (prin telefon 

gazdelor a acționat frumos 
teză, cu numeroase schin 
locuri, cu deschideri lungi 
unde cele două extreme 
deosebi Hașoti s-au mișcat 
Ei și-au creat nenumărat 
de gol. Și dacă scorul înt 
fi fost mai mare decît 
cum s-a sfîrșit partida 
Brașov, n-ar fi fost de m

Dușul rece din prima 
afectat se pare pe jucătorii 
lui roșu, care sub. conduc 
trenorului Silviu Ploieștea 
pregătit serios în ultima si 
iar roadele s-au văzut chit 
ceastă partidă. întreaga < 
acționat organizat și s-a 
foarte mult la poartă. Comț 
tul forte al Steagului roși 
atacul. Sprijinit de mijlo 
cinci atacanți au acționat î 
și-au creat bune poziții de 
poartă, reușind să fructif 
din numeroasele ocazii pe c, 
avut,

Pronosport5 5

AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 REZULTATE 
Etapa din 1 septembrie

I. Șt. Cluj — Dinamo Buc. (pronostic 
pauză) 1

II. șt. Cluj — Dlnamo Buc. (pronostic 
final) 1

III. Steagul roșu — Crlșul 1
IV. Petrolul — Știința Timișoara 1

V. Progresul — Dinamo Pitești I
VI. C.S.M.S. Iași — Steaua 1

VII. Farul —■ Siderurglslul 1
VIII. C.F.R. Pașcani — Dlnamo Bacău 1

IX. Ceahlăul P. Neamț — Tractorul x
X. C.S.M. Reșița — Minerul Lupenl 1

XI. Minerul B. Mare — C.S.M. Cluj anulat
XII. Gaz Metan Mediaș — Arieșul Turda 1

Meciul XI Minerul B. Mare — C.S.M. Cluj 
fiind amînat, a lost anulat. Toate varian
tele primesc pronostic exact la acest meci.

țrogrestH -^—irUnamXr'Pîteftl ta-poarta jn-tețteniior. Voinea i sărit frumos, dar Niculescu va prinde.

Foto; Petre Stan

Farul—Sidei
CONSTANȚA 1 (pxin telefon). 1 

o singură repriza, astfel s-ar pi 
teriza jocul de azi dintre Farul 
gistul. Pentru aceasta și caracte 
oului o socotim mal nimeritâ j

In primele 45 de minute cei p 
de spectatori prezenți in tribun* 
tat la un meci care a întrunit 
tați : ritm susținut, execuții tehni 
faze frumoase, construite intelige 
rat. Toate acestea au fost const 
daniei depuse de jucătorii am be 
dar in primul rînd de fotbaliști 
Farul. In repriza a doua, însă, 
tepțărilor, calitatea jocului și o 
ceasta și frumusețea lui au scăî 
ferența de nivel dintre cele do 
a fost atit de evidentă, incit fii 
dei aducea mai mult cu o pc 
două echipe de categorie regio 
zele acestei radicale schimbări 
parte, oaspeții sînt aceia care c 
nat întorsătura. Urmărind cu pre 
doare obținerea unui rezultat fc 
s-au îndepărtat din ce în ce m 
fotbalul adevărat, dedîndu-se 
nesportive și durități, mai ales I 
De altfel, jucătorul Militaru a 
drept eliminat de pe teren în m 
tru lovirea intenționată a advers 
odată, nu puîem scuti de criti 
constănțenl pentru nivelul slab 
din repriza a doua. Unii dini; 
(BiikSsi, de pildă) au dat semi 
teală, alții (Moroianu) an acționa



Victorie pe deplin meritată: Dinamo Bacău și Minerul Lupeni invinse
IS. M.S.-STEAUA 2-1 (1-1)
iȘI 1 (prin telefon), — Rezulta- 
cu care s-a încheiat această par- 
constituie, desigur, o mare sur- 

1, mai ales că n-a trecut decît 
iptămînă de cînd ieșenii au pier- 
la Galați în fața unei debutante 
., iar Steaua a învins la un scor 
gonic redutabila echipă Steagul

iile de spectatori care au umplut 
la refuz tribunele stadionului 

dealul Copoului au aplaudat la 
itul jocului, minute în șir cele 

formații pentru frumosul joc 
t, dar în special echipa lor fa- 
ă care, de data aceasta, a luptat 

pentru victorie. Este o victorie 
restigiu asupra uneia dintre frun- 
e fotbalului nostru. Steaua, care 
ea favorită, nu a stăvilit decît 
;reu impetuozitatea atacului ad- 
și nici nu a putut străpunge apă- 
i sigură a ieșenilor. Acțiunile 
live inițiate de învingători s-au 
«lat cu mal multă vigoare, ei reu- 
printr-o serie de combinații deru- 

să-și creeze mai multe faze 
de gol la poarta lui Suciu.

mele minute au aparținut oas- 
>r. Tehnica lor individuală su- 
ară și orientarea mai bună în 
le-a asigurat dominarea terito- 
Golul înscris de Tătaru în min.

3-0 (0-0)
ița). A condus bine V. Pădu- 
i (Buc.). Au jucat formațiile : 
TROLUL: Sfetcu — Pahonțu, 
îoolae, Florea — D. Munteanu, 
4arcei — Badea, Juhasz (min. 
tordache), Dridea I, A. Mun- 
i, Moldoveanu.
IINȚA: Urzieeanu — Hirșova, 
ui, Răeelescu — Lereter, Tă- 

— R. Lazar, Ciosescu, Mano- 
(min. 60 Mihăilă), Surdan.

C. ALEXE

8, cu capul, la un corner, nu a avut 
însă darul să-i demoralizeze pe ie
șeni ci dimpotrivă a contribuit la re
virimentul lor. In fazele următoare 
ieșenii au exercitat o presiune din 
ce în ce mai mare la poarta bucu- 
reștenilor. Rînd pe rînd, Milea (min. 
15), Voica (min. 27) și Matei (min. 
34) au avut bune ocazii de a egala, 
dar șuturile, lor fie că nu au nimerit 
ținta, fie că au fost oprite de apără
torii echipei oaspe. Egalarea mult 
așteptată a survenit în min. 36 prin 
Matei care a transformat impecabil 
o lovitură de la 11 m acordată în 
urma unui henț comis în careu de 
Jenei.

începutul reprizei secunde a lăsat 
impresia că Steaua se va impune în 
această parte a meciului. Bucureștenil 
n-au putut însă realiza acest lucru 
deoarece s-au mișcat prea lent, au 
ajuns mai greu la minge, iar în atac 
s-au bazat doar pe incursiunile lui 
Creiniceanu, marcat însă cu severi
tate. Ieșenii au preluat din nou ini
țiativa și în min. 63, prin Milea, au 
înscris golul meritatei lor victorii, după 
ce în prealabil, Danlleț (min. 55) și 
Matei (min. 59), rataseră alte ocazii.

A fost o victorie a voinței, gazdele 
aruncînd în luptă toate resursele lor. 
C.S.M.S. și-a surprins adversarul nu 
numai prin puterea de luptă ci și 
prin jocul elastic practicat, prin atacu
rile supranumerice create și la care 
au luat parte și fundașii (în min. 71 
Dragomirescu a tras pe lingă poartă), 
prin rapiditatea cu care s-au repliat 
din atac în apărare și invers.

La fluierul arbitrului C. Nifescu 
—Sibiu, care a condus satisfăcător, 
s-au aliniat următoarele formații:

C.S.M.S. : Faur — V. Popescu, Mo
toc, Dragomirescu — Humă, Vornicu 
— Pop, Matei, Danileț (min. 85 Zam
fir), Voica, Milea.

STEAUA: Suciu — Hălmăgeanu, 
Petescu, Staicu — Crișan (min. 72 
Koszka), Jenei, — Creiniceanu, Cons
tantin, Voinea, Raksi, Tătaru.

GH. VASILIU—coresp.

in prima etapă a categoriei B

La un atac al Științei, Bogossy (Foresta), atent, reține balonul, (Fază din meciul 
Știința Buc. — Foresta Fălticeni 0—1).

Foto : St. Petrică

SERIA I
Metalul Tîrgoviște — Poiana Cîmpina 

2—0 (0—0).
Știința Galati — Flacăra Moreni 

5—0 (2—0).
Știința București — Foresta Fălti

ceni 0—1 (0—0).
Chimia Făgăraș — Unirea Rm. Vil- 

cea 3—0 (1—0).
Știința Craiova — Metalul București 

1—0 (0—0).
Ceahlăul P. Neamț — Tractorul Bra

șov 3—3 (2—0).

CLASAMENT
1—3. C.S.M. Reșița 1 1 0 0 2 :0 2
1—3. FI. roșie Oradea 1 1 0 0 2:0 2
1—3. Gas Metan Mediaș 1 1 0 0 2:0 2
4. C.F.R. Timișoara 1 1 0 0 1:0 2
5. Ind. Siimei C. TutlU 1 1 • 0 8:1 2

S—7. Jiul Petrila 1 0 1 0 1:1 1
6—7. A. S. Cugir 1 0 1 0 1:1 1
8—8. Minerul Baia Mare
t—«. C.S.M. Cluj
10. A.S.M.D. Satu-Mare 1 0 0 1 1:8 0
11. C.S.M. Sibiu 1 0 0 1 0:1 0
12—14. Minerul Lupeni 1 0 0 1 0:2 0
12—14. Mureșul Tg. Mureș 1 0 0 1 0:2 0
12—14. Arieșul Turda 1 0 0 1 0:2 0

Victorie comodă la Brașov

Crișul Oradea 5-0 (3-0)
linii generale, Steagul roșu a 

satisfacție și a arătat că este 
le să revină la forma sa obiș-

Cît privește echipa orădeană, 
a și-a făcut un debut modest 
ima deplasare. Intrînd pe teren 

schemă 4-2-4 pe care n-au 
it-o decît doar primele 15 mi- 
și trecînd apoi la o apărare 

aglomerată, n-au reușit să 
nimic. Atacul nu a prezentat 

zricol pentru apărarea brașo- 
r.

cum s-au marcat golurile : 
n. 20 Hașoti trimite pe partea 

la Selymesi, acesta din voie 
szaroș, care înscrie : 1—0. Min. 
upă două cornere consecutive, 
esi trimite exact în centrul 

și Necula marchează : 2—0.
28 : Meszaroș îl lansează pe 
k pe centru și acesta înscrie 
: 3—0. Min. 58 : o combinație 
-Necula-Năftănăilă se termină

șut frumos și plasat al celui 
•mă : 4—0. Minutul 69 : Hașoti

face o cursă frumoasă pe extremă, 
centrează și Selymesi înscrie : 5—0.

Arbitrul Emil Martin (București) 
a condus satisfăcător următoarele 
formații :

STEAGUL ROȘU: Adamache •— 
Zaharia, Jenei, Pescaru — Seredai, 
Szigeti — Hașoti, Năftănăilă, Necula, 
Meszaroș, Selymesi.

CRIȘUL : Weichelt — Georgescu, 
Solomon, Szakacs II — Kunkuti, 
Șchiopu — Mănescu, Bacoș, (Pozso- 
nyi, min. 60), Sandu, Vlad, Iacob.

C. GRUIA, 
V. POPOVICI-coresp.

Steaua și Dinamo s-au detașat 
Grivița Roșie a pierdut 

un punct ia Bîrlad!
(Urmare din. pag. 1)

C.F.R. Pașcani — Dinamo Bacău
2—0 (1—0).

CLASAMENT
1. Știința Galați 1 1 0 1 5:0 2
2. Chimia Făgăraș 1 1 0 0 3:0 2
3—4. Metalul Tîrgoviște 1 1 0 0 2:0 2
3—4. C.F.R. Pașcani 1 1 0 0 2:0 2
5—«. Foresta Fălticeni 1 1 0 0 1:0 2
5—6. Știința Craiova 1 1 0 0 1:0 2
7—8. Ceahlăul P. Neamț 1 0 1 0 3:3 1
7—8. Tractorul Brașov 1 0 1 0 3:3 1
9—10. Metalul București 1 0 0 1 0:1 0
9—10. Știința București 1 0 0 1 0:1 0

11—12. Dinamo Bacău 1 0 0 1 0:2 0
11—12. Poiana Cîmpina 1 0 0 1 0:2 0
13. Unirea Rm. Vîlcea 1 0 0 1 0:3 0
14. Flacăra Moreni 1 0 0 1 0:5 0

ETAPA VIITOARE : Foresta Fălti-
peni ț-r- Știința Craiova, Metalul Bucu-
Vești a— Metalul Tîrgoviște, Unirea Rm. 
Vllcea — C.F.R. Pașcani, Flacăra Mo- 
feni — Știința București, Tractorul Bra
șov — Chimia Făgăraș, Dinamo Bacău 
— Știința Galați, Poiana Cîmpina — 
Ceahlăul P. Neamț

SERIA A II-a
Ind. Sîrmei C. Turzii — A.S.M.D. 

Satu Mare 6—1 (2—0).
FI. roșie Oradea — Mureșul Tg. Mu

reș 2—0 (1—0).
Jiul Petrila----A.S. Cugir 1—1 (0—0)
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Sibiu 

1—0 (0—0).
C.S.M. Reșița — Minerul Lupeni 2—0 

(0-0).
Minerul Baia Mare — C.S.M. Cluj 

(se joacă joi, 5 septembrie).
Gaz Metan Mediaș — Aricșul Turda 

2—0 (0—0).

ETAPA VIITOARE: Arieșul Turda 
— Jiul Petrila, A.S. Cugir — C.F.R 
Timișoara, C.S.M. Cluj — Ind. Slrmei 
C. Turzii, Mureșul Tg. Mureș — Minerul 
Baia Mare, C.S.M. Sibiu — Gaz Metan 
Mediaș, A.S.M.D. Satu Mare — C.S.M. 
Reșița, Minerul Lupeni — Flamura roșie 
Oradea.

Au marcat : Ciobănel (încercare), 
Penciu (două transformări), Ionescu 
(încercare), Cojocaru (încercare), 
Chiriac (încercare).

★
Iată și cîteva amănunte asupra 

partidelor din țară.
RULMENTUL BlRLAD — GRI

VIȚA ROȘIE 3-3 (3-3). Jocul a
corespuns doar în prima repriză, 
cînd ambele echipe (și în special 
bucureștenii), au atacat cu trei- 
sferturile. Ca urmare a unui atac, 
Irimescu reușește o frumoasă lovi
tură de picior căzută : 0—3. Meta- 
jurgiștii egalează în minutul 40 prin 
Sabău care realizează singura în
cercare a întîlnirii. în repriza a 
doua spectatorii au asistat la un 
joc steril, de uzură. (E. SOLOMON- 
coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — FARUL 
3—0 (3—0). A fost un joc confuz și 
nervos. Pentru a tempera tendința 
spre neregularități, arbitrul D. Ma- 
noileanu a fost obligat să-i elimine 
pe Naca și Arsenie (Știința) și 
Stanciu II (Farul). Spre sfîrșitul 
primei reprize localnicii marchează 
singura încercare prin Grosu, ca 
urmare a unei acțiuni colective a 
liniei de treisferturi. (E. GROZESCU- 
coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘENI — ȘTIINȚA 
CLUJ 3—0 (0—0). Echipele s-au pre
zentat destul de slab, desfășurînd 
un joc ineficace. Localnicii au do
minat, dar nu au marcat decît în 
min. 74 prin Manolache o lovitură 
de pedeapsă. S-au remarcat : Dij- 
mărescu, Galdea, Constantin și Bo- 
tescu (un debutant cu frumoase po
sibilități) de la gazde șl Cordoș, 
Căliman și H. Pop de la clujeni. 
(N. TAUTU-coresp.).

C.S.M.S. IAȘI — PROGRESUL 
3—13 (0—5).

FINALA CAMPIONATULUI POPULAR DE ÎNOT

Salafi 2-0 (1-0)
xt Dinulescu, lovit in mai multe rîn- 
•a mal evoluat la valoarea lui. In 
condiții jocul s-a închegat arareori, 
fără adresă au abundat, iar șuturile 
tâ au fost o raritate. Se poate spu- 
toate acestea, ca, în general am- 

.hlpe au adus ameliorări jocului 
;t în ultimul timp. Insuficient pregă- 
partida de debut, constănțenii au 
tat astăzi o mai mare siguranță în 
, mai ales pe centru, și mai multă 
3 pătrundere în atac, unde tînărul 
x dovedit reale calități de realiza- 
x arătat că se poate conta pe el. 
două goluri ale meciului s-au mar- 
următoarele faze : în min. 13 Dinu- 
rimite o minge înainte lui Biikdsl, 
elungește la Dragu. Acesta pătrun- 
areu și, printr-un șut precis și pla- 
îchids scorul. Al doilea gol a fosl 
în min. 85 în urma unei combinații 
- Ologu — Dragu, ultimul înscriind 
ă portarul Cîmpeanu.
îl Gh. Dulea (Buc.) a condus sa- 
»r formațiile :
. : Manciu — Costin, Tîlvescu, Grei 
tu, Pleșa — Moroianu, Biikâsi. Dra- 
ulescu, Ologu.
URGISTUL : Cîmpeanu — Tomescu, 
Voicu — Lupea, Gherghina — Mili- 
. Matei (Stătescu), Negrec, Drago- 
vid.

U RUSCANU-coresp. regional

Primele rezultate
SERIA EST

Rulmentul Bîrlad — El. roșie Tecuci 
2—1 (0—0).

Laminorul Brăila — Moldova Iași 
5—1 (4—1).

Rapid Mizil •— Metalosport Galați
3— 0 (2—0).

Moldova Momești — Rapid Focșani
4- 1 (3—1).

ETAPA VIITOARE : Dinamo Suceava
— Laminorul Brăila, FI. roșie Tecuci
— Unirea Botoșani, Moldova Iași — 
Rulmentul Bîrlad, Textila Buhuși — 
Moldova Moinești, Metalosport Galati — 
Clumia Onești, Rapid Focșani —• Rapid 
Misii.

SERIA. SIJD
Flacăra roșie București — C.F.R. Ro

șiori 0—1 (0—0).
Tehnometal București . Electrica 

Constanța 2-—1 (1—1).
Unirea Răcan s Metalul Pitești 

2—2 (0—0).
Portul Constanța — Electrica Ficni 

4—0 (0—0).
Progresul Alexandria — Dinamo Obor 

Buc. 1 — 1 (0—0).
ETAPA VIITOARE: Dinamo Obor 

Buc. — Portul Constanta, Muscelul 
Ctmpulung — Unirea Răcori, Electrica 
Constanta — Flacăra roșie București, 
Electrica Fieni — Tehnometal București, 
Metalul Pitești — Progresul Alexandria, 
C.F.R. Roșiori — Victoria Giurgiu.

SERIA VEST
C.F.R. Arad — Electroputere Craiova 

l_0 (0—0).

din categoria C
Teba Arad — Victoria Călan 0—0.
Pandurii Tg. Jiu — Siderurgistul 

Hunedoara 6—0 (2—0).
Eletromotor Timișoara Minerul

Deva 2—2 (2—0).
Tractorul Corabia — Metalul T. Seve

rin 6—0 (1—0).
Steaua roșie Salonta — Vagonul Arid 

3—2 (1—2).
ETAPA VIITOARE : Vagonul Arad — 

Electromotor Timișoara, Siderurgistul 
Hunedoara — C.F.R. Arad, Electroputere 
Craiova — Teba Arad, Victoria Călan 
— Tractorul Corabia, Minerul Deva — 
Steaua roșie Salonta, Metalul T. Se- 
verin — Pandurii Tg. Jiu.

SERIA NORD
Faianța Sighișoara — Unirea Dej 

1_2 (1-1).
Rapid Tg. Mureș — Chimica Tîrnă- 

yeni 1—2 (0—2).
Soda Ocna Mureș Recolta Cărei 

1-2 (1-1).
Minerul Baia Sprie — Metalurgistul 

Baia Mare 1—0 (1—0).
Gloria Bistrița — Diiiamo Orașul Dr. 

Petru Groza 1—0 (0—0).
Textila Sf. Gheorghe — Metrom Bra

șov 1—0 (1—0).
ETAPA VIITOARE: Metalurgistul 

Baia Mare. — Textila Sf. Gheorghe, Re
colta Cărei •— Faianța Sighișoara, Uni
rea Dej —- Rapid Tg. Mureș, Metrom 
Brașov — Gloria Bistrița, Chimica Tîr- 
năveni — Soda Ocna Mureș. Dinamo 
Orașul Dr. Petru Croza — Minerul Baia 
Sprie.

TG. MUREȘ 1 (prin telefon). Ba
zinul „1 Mai“ din localitate a găz
duit timp de două zile întrecerile 
finale ale campionatului popular de 
înot, la care au participat sportivi 
din 12 regiuni ale țării și din ora
șul București. Concursul a fost ex
celent organizat, bucurindu-se de un 
frumos succes. Mulți concurenți și-au 
îmbunătățit recordurile personale și 
au îndeplinit norma pentru catego
ria a Il-a.

Rezultatele : BĂIEȚI 100 m spate :
1. Gh. Pasan (Mureș — A. M.) 1:20,4;
2. M. Slavic (Ploiești) 1:21,3; 3. I. Măr- 
geanu (Banat) 1:25,8; 100 m fluture:
1. A. Covaci (Mureș — A. M.) 1:22,1;
2. M. Herman (Brașov) 1:25,0; 3. A. 
Rambos (Banat) 1:25,2; 100 m bras:
1. B. Bardocz (Mureș — A. M.) 1:26,8;
2. T. Patai (Banat) 1:27,6; 3. E. Ionel 
(Or. București) 1:30,1; 100 m liber:
1. L. Selyes (Mureș — A. M.) 1:09,1;
2. Fr. Sving (Galați) 1:10,3; 3. E. 
Hegedus (Cluj) 1:12,6; 4XW0 m mixt: 
1. Mureș-A.M. 5:17,6; 2. Brașov 5:44,0;
3. Orașul București 5:52,3; FETE 
109 m bras: 1. Rozalia Vereș (Crișa- 
na) 1:39,4; 2. Elisabeta Nagy (Mureș-

A.M.) 1:39,6; 3. Ildiko Szabadi (Cluj) 
1:41,5; 100 m liber: 1. Ursula Krauss 
(Brașov) 1:28,0; 2. Ecaterina Cravato 
(Banat) 1:28,6; 3. Eniko Dobri (Cluj) 
1:28,8; 100 m spate: 1. lise Hrușca 
(Banat) 1:35,3; 2. Mariana Demenyi
(Brașov) 1:38,2; 3. Ana Dobi (Cluj) 
1:38,5; 100 m fluture : 1. Csilla Palfi 
(Cluj) 1:46.3; 2. Lidia Martinescu 
(Or. București) 1:48,5; 3. Aranka Tana 
(Mureș - A. M.) 1:53,4; 4 X 100 m 
mixt: 1. Cluj 6:39,1; 2. Brașov 7:03,4; 
3. Orașul București 7:08,2.

Primul loc în clasament pe echipe 
a revenit după o luptă foarte strînsă 
reprezentanților regiunii Mureș-Auto
nomă Maghiară, care au totalizat 127 
p. Pe locul secund, la numai un 
punct diferență, s-a clasat echipa re
giunii Cluj cu 126 p. Urmează : 3. 
Orașul București 121 p; 4. Brașov 
116 p; 5. Crișana 100 p; 6. Ploiești 
96 p; 7. Galati 86 p; 8. Banat 75 p; 
9. Maramureș 48 p; 10. Oltenia 21 p; 
11. Hunedoara 18 p; 12. Argeș 13 p; 
13. Regiunea București 9 p.

IOAN PĂUȘ — coresp. regional

STEAUA, DINAMO Șl ȘTIINfA CLUJ ÎNVINGĂTOARE 
ÎN PRIMA TTAPA A IIEIIIIIIIIIII

Cele trei jocuri desfășurate ieri în 
cadrul primei etape a returului cam
pionatului republican de polo s-au în
cheiat cu victoria scontată a echipelor 
Steaua, Dinamo și Știința Cluj.

STEAUA — C.S.M. CLUJ 7—0 (1—0, 
0—0, 2—0, 4—0). După două reprize în 
care acțiunile nu au fost prea clare, 
poliștii de la Steaua joacă cu mai mul
tă siguranță și dîrzenie și reușesc să 
realizeze o victorie categorică. Au 
marcat: Culineac (4), Firoiu, Neacșu 
(2). A condus dr. I. Drăgan (Bucu
rești).

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA — 
DINAMO BUCUREȘTI 3—8 (1—2, 0—2, 
1—1, 1—3). Au înscris: Grințescu (3), 
Zahan (3), Kroner, Novac pentru Di
namo, Bernstein II (2) și Rorich pen
tru Industria Linii. (FR. GRADL — 
coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 4—1 (2—0, 1—1, 0—0, 1—0). Clu
jenii și-au bazat jocul pe contraatac 
și au cîștlgat pe merit în fața unei e- 
chipe care a pus accentul pe apărare. 
Au marcat : Urcan, Dairoczi (2), Ma- 
gyari pentru clujeni, Leszai pentru 
bucureșteni. A arbitrat: A. Stănescu 
(Timișoara). (P. RADVANI — coresp.).

Clasament :

1. Plnamo București
2. Steaua
3. Știința București
4. Crișana Oradea
5. Știința Cluj
6. Ind. Ltnii Timișoara

7. Mureșul Tg. Mureș
8. C.S.M. Cluj
9. I. C. Arad

10. Rapid București

10 9 1 0 80:17 19
10 8 2 0 68:13 18
10 5 2 3 45:34 12
9 4 3 2 23:15 11

10 4 2 4 37:31 10
10 3 2 5 38:61 8

9 2 2 5 14:45 6
10 2 1 7 23:50 5

9 1 2 6 19:48 4
9 1 1 7 17:50 3

Jocurile I. C. Arad — 
pid — Mureșul au fost

Crișana și Ra- 
amînate.



Etapa a dona a campionatului de lupte Știri sportive din R. D. Vietnam
Sîxnbăta și duminica, sala Ciu

lești din Capitală a găzduit între
cerea celor 16 echipe de lupte cla
sice și libere, din grupele trei și 
patru, care s-au confruntat in ca
drul celei de-a doua etape a cam
pionatului republicau Cele mai fru
moase intîlnirl le-au oferit sportivii 
dg la Steaua și Dinamo, care au 
dovedit o bună pregătire tehnică, 
învingîndu-și astfel adversarii la 
scoruri categorice. Meciuri frumoa
se au făcut îndeosebi I. Alionescu 
(Dinamo), Al. Geantă (Steaua), N. 
Cemău (C.F.R. Timișoara), I. Bachi 
(Rapid), Al. Toth (Chimistul Baia 
Mare), N. Tănase (Rapid), Al. Radu 
'Dinamo) și alții- Este necesar _ să 
arătăm insă că majoritatea luptăto
rilor care au evoluat in aceste zile, 
au dat semne de oboseală pronun
țată, au furnizat meciuri lente, lip
site de spectaculozitate. CLuzele 
-sînt ușor de înțeles. După un în
ceput „tare", in prima etapă, cei 
cu pregătire insuficientă s-au resim
țit și cu toate că au folosit multe 
procedee tehnice, nu au reușit de
ci t in mică măsură să le finalizeze. 
Linsa de dinamism este scoasă in 
evidență și de faptul că foarte mulți 
sportivi au fost descalificați. Nu
mai la salteaua numărul doi, de 
pildă, arbitrii au scos de pe saltea 
14 perechi de luptători. întrecerea 
a fost umbrită și de comportarea 
nesportivă a luptătorilor din Lugoj, 
care au codat vizibil meciurile spor
tivilor de la Steaua și aceasta nu 
pentru a le schimba acestora pozi
ția în clasament, ci pur și simplu 
considerindu-se dinainte învinși. 
Este o atitudine care trebuie să 
facă obiect de discuție in consiliul 
asociației sportive lugojene, care, 
s intern convinși, nu are atîția bani 
incit să-și permită să suporte plim
bări de agrement de la Lugoj la 
București și retur. Ei trebuie să ia 
exemplu de la luptătorii gălățeni, 
care au opus o dîrză rezistență spor
tivilor de la Steaua, cu toate câ și 
ei au pierdut la scor.

Arbitrajele au corespuns în ma
rea lor majoritate. Au fost însă și 
cazuri cînd unii dintre arbitri au 
făcut greșeli serioase. Este vorba 
de I. Stepan (Medgidia) și Gh. Coa- 
ciu (Galați).

Iată rezultatele: Grupa a patra : 
Steaua cu A.S.M. Lugoj 2G —4 (11—3 
și 15-—1) ; cu Constructorul Galați 
28—4 (12—4 și 16—0) și cu Progre
sul Buc. 28—4 (12—4 și 16—0). Pro
gresul Buc. cu Constructorul Galați 
22-8 (8—6 și 14—2) și oh A.S.Mt
Lugoj 18—10 (8—6 și 10—4). Cons
tructorul Galați — A.S.M. Lugoj

Alcx. Radu (Dinamo) a avut o comportare bună in etapa a doua a campionatului 
republican^

14-16 (8—6 și 6—10). Grupa a 
Dinamo cu
30-2 (16—9 și 14-2) ; 
28—2 (16-0 și
Timișoara 28—2 (16—0 și 
pid cu C.F.R. Timișoara 
și 8—8) < cu Chimistul 
18-12 (9—7 și 9—5).
șoara — Chimistul 
(4—8 și 4—12).

Astăzi, poporul vietnamez sărbă
torește cea de-a XVIII-a aniversare 
a proclamării Republicii Democrate 
Vietnam. Pe lingă victoriile repur
tate în celelalte domenii de acti
vitate, sportul a făcut progrese con
siderabile în R.D. Vietnam. Iată 
cîteva cifre și fapte din activitatea 
sportivă din R.D. Vietnam :

• La campionatele mondiale de 
tenis de masă care au avut loc la 
Praga în acest an sportivii vietna
mezi au lăsat o frumoasă impresie, 
în urma unor comportări bine a- 
preciate de specialiștii prezenți.

• Cu fiecare an este tot mai mare 
numărul acelora care practică cu 
regularitate cultura fizică și spor
tul. La sfirșitul anului 1962 numă
rul persoanelor care practicau cul
tura fizică 
milioane.

• Prima 
sportiv al 
curat de 
de mai 
100.000 de 
entuziastele Și numeroasele întreceri

se ridica la aproape 4

ediție a Festivalului 
orașului Hanoi s-a bu- 

un frumos succes. Timp 
multe săptămîni peste 
sportivi au luat parte la

sportive. Această întrecere a evi
dențiat mulți atleți, baschetbaliștii 
fotbaliști, voleibaliști și gimnaști ta- 
lentațL

• Atletismul se bucură de o popu
laritate mereu mai mare, 
trecut atleta Nguyen Thi 
alizat performanțe bune 
rea suliției și discului, 
Huy Lai s-a remarcat în
fond. In 1962 atleții și atletele din 
R.D. Vietnam au obținut 13 noi re
corduri naționale.

In anul 
My a re
ia arunca- 
iar atletul 
cursele de

R. P. Bulgaria
campioană balcanică

la baschet-juniori
LOM 1 (prin telefon). Prima edi

ție a Jocurilor balcanice de baschet 
pentru juniori a luat sfîrșit aseară 
cu victoria reprezentativei R. P. Bul
garia, care a învins în partida deci- 

| sivă echipa R.S.F. Iugoslavia cu sco- 
; rul de 73—52. Baschetbaliștii romîni 
au susținut ultima partidă sîmbătă 
seara. Obosiți după trei jocuri difi
cile (formația noastră a avut zi de 
odihnă duminică, după ce susținuse 
toate meciurile), jucătorii romini nu 
au putut face față echipei Greciei, 
aflată
87-60 
tate : 
77-75, 
Clasament final: 1.
2. R.S.F. Iugoslavia, 3. Grecia, 
R. P. Romînă, 5. Turcia. Primele două 
echipe s-ău calificat pentru campio
natul european al j umorilor.

treia : 
Mare 
Rapid 
C.F.R.

Chimistul Baia
CU 
cu

12-2). Ra-
16-16 (8—8 
Baia Mare 

C.F.R. Timi- 
Baia Mare 3—20

Turneul zonal feminin de șah
12—2) și

V. GODESCU

telefon). La în- 
un public numeros 
la scenă deschisă 
a luptătorilor din 

Primul loc a fost

CRAIOVA (prin 
treceri a asistat 
care a aplaudat 
buna comportare 
grupa a doua, 
ocupat de echipa locală Electropu- 
tere care a totalizat 9 puncte, ur
mată de Voința Tg. Mureș 7 p; Rul
mentul Brașov 5 p ; CJS.M. Reșița 3 p.

T. ȘTEF ANESCU—coresp.

BRAȘOV (țrin telefon). Peste 2 000 
de spectatori au asistat la întrece
rile desfășurate in localitate. Cei 
prezenți au urmărit meciuri de un 
bun nivel tehnic la care au contri
buit îndeosebi sportivii de la Stea
gul roșu și Metalul București. De 
la această reuniune au lipsit luptă
torii de la Vagonul Arad.

Iată rezultatele :
Metalul Buc. 22 : 
și cu Unio Satu ’ 
și 12—4). Metalul 
Mare 13—12 (8-6

: Steagul roșu cu 
10 (9-7 și 13—3)
Mare 18—12 (12-4 
Buc. — Unio Satu 
și 10—6).

S. CORCODEL—coresp.

Margareta Teodorescu și Alexandra Nicolau 
pe primul pian al întreceriia a

LODZ 1 septembrie. (Prin telefon). — 
O dată cu disputarea rundelor a 5-a 
și a 6-a ale turneului au început să se 
contureze primele clarificări : în lupta 
pentru calificare s-a detașat un grup 
de 7 jucătoare, înșiruite în clasament 
de-a lungul unui singur punct. în 
fruntea acestora se găsește reprezen
tanta țării noastre, Margareta Teo- 
doresou, singura neînvinsă pînă acum. 
După ce a încheiat la egalitate între
rupta cu Eva Karakaș, una din prin
cipalele pretendente la calificare, a 
remizai cu Margareta Perevoznic în 
runda a 5-a și a cîștigat în runda ur
mătoare la Haahr.

Alexandra Nicolau a obținut o vic
torie clară la Veselă ca 
unui atac de mat, bazat 
ciul unei piese. în runda 
a comis o greșeală gravă
cu Nowara și a pierdut repede.

Iată rezultatele celorlalte întîlniri 
disputate. Runda a 5-a : Kraatz — 
Karakaș 1—0 (!), Holuj — Haahr 1—0, 
Vuonenpaa — Eretova 0—1, Konar-

Clasamentul după 6 runde : Marga
reta Teodoresou, Eva Karakaș 4*/2, 
Alexandra Nicolau (cu o partidă mai 
puțin jucată), Kveta Eretova 4, Kris- 
thina Holuj, Evelin Kraatz, Waltraud 
Nowara 3‘/2> Henrietta Konarkowska 
2’/«, Margareta Perevoznlc, Miroslava 
Litmanowicz 2, Inna Veselă, Liisa Vu- 
orenpăa 1, Merete Haahr 0 puncte.

în zi excepțională. Scor final ; 
pentru Grecia. Celelalte rezul- 

R.S.F. Iugoslavia - Grecia
R. P. Bulgaria - Turcia 56—34. 

R. P. Bulgaria,'
3. Grecia, 4.

Jocurile mondiale universitare

încheiere a 
pe sacrifi- 
a 6-a insă, 
în partida

RIO DE JANEIRO 31 (Agerpres).— 
Jocurile mondiale universitare, la 
care participă studenți sportivi din 
peste 20 de țări, au început la Porto 
Alegre (Brazilia), cu 
competiției de scrimă, 
pion al „Universiadei" 
maghiar Jeno Kamuti,
acestei probe și la ediția trecută de 
la Sofia. în turneul final, Kamuti l-a 
învins cu 10—5 pe campionul olimpic 
Viktor Jdanovici, cu 10—6 pe france
zul Revenu, cu 10—3 pe polonezul
Skrudlik. Clasamentul final: 1. Ka-

desfășurarea 
Primul cam- 
este floretistul 

cîștigător al

muți (R.P. Ungară) 3 victorii (15-7); 
2. Skrudlik (R.P. Polonă) 2 victorii 
(11-Î2); 3. Revenu (Franța) 1 victorie 
(13-11); 4. Jdanovici (U.R.S.S.) 9 vic
torii (6-15).

A început și turneul masculin de 
volei. Iată primele rezultate: 
U.R.S.S. — Argentina 3—0 (15-2, 15-2, 
15-4); Uruguay — Chile 3—0 (15-4, 
15-1, 15-0);
Portugalia
Brazi! ia —
11-15, 15-8).

R. S. Cehoslovacă —
3—0 (15-4, 15-2, 15-8);
Cuba 3—1 (15-7, 15-7,

Tinărul ciclist C. Ciocan (Petrolul Ploiești) a cîștigat 
cea de a XVI-a ediție a „Cursei Scînteii“

(Urmare din pag. I)

Constanța — Tulcea, preluînd astfel 
tricoul galben.

Clasamentul elapeă : 1. C. Ciocan
3 h 22:21, 2. A Satmari (Voința Cluj) 
3 h 22:54, 3. Gh. Moldoveanu (Voința 
Ploiești) 3 li 23:09, 4. W. Ziegler (Di
namo) 3 h 23:03, 5. N. Niculescu 
(Steaua) 3 h 23:04, 6. P. Neacșu (Vo
ința Buc.) 3 h 24:34 Grosul plutonu
lui condus de N Ciumele (Voința 
Buc.) a fost marcat cu 3 h 25:12.

PURTĂTORUL TRICOULUI GAL
BEN LA ÎNĂLȚIME !

în ultima etapă a competiției desfă
șurată duminică pe ruta Brăila — 
Buzău — Urziceni — București (212 
km) era de așteptat ca N. Niculescu, 
W. Ziegler, pe ■ care numai secunde 
îi despărțeau de purtătorul tricoului 
galben, să atace cu hotărîre. Pe pri
ma parte a cursei însă nu s-a întîm- 
plaț acest lucru. Poate pentru că a- 
lergă*orii au avut ieri de parcurs o 
etapă „marato-n" și s-au rezervat 
pentru u!hma parte a cursei. Irtr-a- 
devăr, după sprintul cu premii de ia 
Buzău, cîștigat de Gh. Rădulescu, 
cursa a devenit mai spectaculoasă 
și plutonul se fragmentează. Pe Wal
ter Ziegler îi vedem rufînd în grupul 
pornit in urmărirea grosului plutonu
lui Ce se întîmplase ? Cu cîțiva kilo
metri înainte de Buzău, Ziegler a a- 
vut o defecțiune mecanică și princi
palii lui adversari, otaservînd acea
sta, s-au așternut la drum. Ceti 102 
kilometri de la start pînă la Buzău 
au fost parcurși în 2 h 30:00. în 
grupul fruntaș însă, alergătorii nu se 
înțeleg la trenă și astfel Walter 
Ziegler și colegii iui de urmărire vor 
reintra în pluton. înainte de Urzi- 
ceni începe o ploaie deasă și mă
runtă care îi va însoți pe cicliști

mulți kilometri. La Hagiești (cu 27 km 
înainte de București) încep din nou 
atacurile principalilor pretendenți la 
șefia clasamentului. Tînărul C. Cio
can, purtătorul tricoului galben, răs
punde de fiecare dată prompt Ia ac
țiunile adversarilor lui. Astfel, că 
plutonul intră in Capitală grupat. Pe 
străzile Bucureștiului se desprinde 
Gh. Rădulescu care ciștigă detașat. 
Ordinea sosirii: 1. Gh. Rădulescu
(Olimpia) 5 h 46:46, 2. N. Pelcaru 
(Olimpia) 5 h 47:07, 3. S. Ariton (Vo
ința Buc.) 5 h 47:97, urmat în același 
timp, de grosul plutonului in care se 
afla și purtătorul tricoului galben.

CLASAMENT GENERAL INDIVI
DUAL : 1. C. CIOCAN, 19 h 35:55, 2. 
N. Niculescu 19 h 36:21, 3. W. Ziegler 
19 h 36:34, 4. M. Voinea (Dinamo) 19 
h 40:49, 5. N. Ciumete 19 h 40:50, 6. 
Gh. Moldoveanu 19 h 41:26, 7. A. 
Satmari 19 h 42:16. 7. N. Pelcaru 19 
h 42:38, 9. Gh. Rădulescu 19 h 44:03, 
19. P Ni‘..cșu (Voința București) 19 
h 44:11.

De pe pistele de atletism
@ Prima zi a campionatelor de 

atletism ate R. D. Germane, care se 
desfășoară în orașul Jena, a fost mar
cată de cîteva rezultate bune. Cunos
cutul fondist Janke a cîștigat proba 
de 19 000 metri în 29:34,2. Tînărul 
atlet Skarus a stabilit un nou record 
al R.D.G. în proba de 200 m garduri 
cu timpul de 23,7. Proba de 100 ra 
plat femei a revenit atletei Repke in 
11,8. în cea de-a doua zi atleta Ma
riana Graefe a stabilit un nou record 
al țării sale ia aruncarea suliței cu 
rezultatul de 58.45 m (a doua perfor
manță mondială a tuturor timpuri
lor).

kowska — Nowara 1—0. Rutwla a G-a: 
Perevoznic — Kraatz 0—1, Karakaș— 
Visorenpăa 1—0, Eretova — Konar
kowska '/,—*/2, Litmanowicz — Holuj 
0—1.

Campionatul mondial 
de șah pentru juniori
BELGRAD (prin telefon de la agenția 

Tanjug). Aseară, la Vranska Banja, s-a 
jucat ultima rundă a turneului final al 
campionatului mondial de șah pentru 
juniori.

Cu o «i înainte, Janata a cîștigat par
tida întreruptă cu Zaharov. Și în runda 
a IX-a, juniorul cehoslovac a obținut o 
victorie, în partida cu Bojkovici, trecsnd 
astfel pe primul loc în clasament. Florin 
Gheorghiu a întrerupt partida din ultima 
rundă cu Zweig, înlr-un final egal de 
turnuri.

în caz că Florin Gheorghiu va cî.știga 
acest final, care se reia astăzi dimi
neață, el îl va ajunge pe Janata și pen
tru desemnarea campionului se va dis
puta un meci de baraj de patru partide.

Un nou record al R.D.G. a realizat 
Hans Juergen Rueckborn le triplu 
salt cu o săritură de 16,17 m. Proba 
de 400 oi plat bărbați a fost cîștigată 
de Arthur Speer în 47,4.

Disputat la Atena, meciul de atle
tism dintre echipele masculine ale 
Greciei și Elveției a revenit forma
ției gasdă cu 104—100 puncte. Iată 
cele mai bune rezultate : 400 m gar
duri : Milonopoulos (Grecian 52,4; 200 
m : Hoenger (Elveția) 21,6; disc : Ku- 
nadis (Grecia) 53,32 ni ; prăjină : 
Balasis (Grecia) 4,50 m.

IIV CÎTEVA RINDURI
IN PISCINA cu apă de mare din 

Blackpool, înotătorul scoțian Robert 
Macgregor a stabilit un nou record 
mondial în proba de 110 yarzi liber, 
cu timpul de 54,1 (vechiul record deți
nut de același sportiv era de 54,4).

Performanța lui Macgregor corec
tează și recordul european la 100 m 

i liber, care aparținea suedezului Lind
berg cu timpul de 54,X

CONTINUTNDU-ȘI turneul prin 
Europa, selecționata feminină de volei 
a Japoniei a jucat la Belgrad cu re
prezentativa Iugoslaviei. Voleibalis
tele japoneze au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (15—6. 13—15, 15—2,
15—0).

PARTIDELE disputate în runda a 
4-ia a turneului internațional de șah 
de I'a Havana s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: Korcinoi — 
Broderman 1—0 ; Trif «novici — Pack
man remiză ; Wadc — Cobo remiză ; 
Gheller — Boboțov 1—0 ; Letelier — 
Garcia 1—0 ; Robatsch — Ortega re
miză ; De Greiff — Jimenez remiză. 
Restul partidelor s-au întrerupt. In 
clasament conduce Korcinoi (U.R.S.S.) 
cu 3,5 puncte, urmat de M. Tal 
(U.R.S.S.), Ivkov (Iugoslavia), Barcza 
(R.P.U.) 2,5 (1) puncte.

VINERI seara s-a disputat la 
Istanbul o nouă întâlnire din cadrul 
celei de-a treia ediții a turneului 
balcanic de fotbal. Echipa turcă Be- 
siktas a primit replica formației Di
namo Tirana pe care a învins-o cu 
scorul de 1—0 (1—0).

CEA DE-A 6-a ETAPĂ a turului ci
clist al K.P. Polo-uc s-a desfășurat pe 
ruta Brzeg — Lcgnika (176 km) și a 
fost cîștigată de alergătorul polonez 
Jan Chtiej în 1h 30:17,0. în același timp, 
au trecut linia de sosire Beker și Podo- 
bas. Liderul clasamentului este Zapala 
(R.P. Polonă), urmat de Dzydlik la 6 
sec. și Stanislav Gazda la 1:52,0.

ETAPA oontracronometrului din 
turul ciclist al R.P. Polone s-a dis
putat pe distanța Legnika — Lublin 
(32 km) și a fost cîștigată de Zie
linski în 51:44,0. Alergătorul german 
Kaufmann s-a clasat pe locul I în 
etapa a 7-a : Ostrow — Wiergopolski.

Noul lider al cursei este Jozef 
Beker (R.P. Polonă), urmat de Zie
linski la 2:07A

TURNEUL internațional de baschet 
(masculin) desfășurat în orașul italian 
Ba gușa s-a încheiat cu victoria selecțio
natei orașului Sofia, care a totalizat 7 
puncte. Pe locurile următoare s-au clasat: 
Varșovia, Barcelona și echipa secund» 
a Italiei. în ultima zi Italia B a între
cut cu 60—50 echipa Sofiei, dar aceasta 
di« urmă n-a mai putut pierde turneul 
avînd o victorie în fața echipei varșo- 
viene.

ÎN TURNEUL internațional de tenis 
de masă de la Miinchea, fostul campion 
mondial, japonezul Ichiro Ogiiaura, l-a 
învins pe campionul european Alser (Sue
dia) cu 15—21, 21-19, 24—22 și a 
pierdut la Frcundorfer (R.F.G.) cu 
14—21, 20—22.

Rap’d București pleacă azi 
ia Istanbul ;

Rapid București părăsește azi Ca
pitala pe calea aerului plecînd la 
Istanbul, unde va juca miercuri 4 
septembrie cu Beșiktaș partida — tur 
din cadrul turneului balcanic. Vor 
face deplasarea toți cei 12 fotbaliști 
care au susținut partida de ieri cu 
U.T.A. (Todor, C. Dan, Motroc, Grea- 
vu, Jamaischi, Langa, Năsturescu, 
Dumitriu II, I. Ionescu, Georgescu, 
Kraus, Codreanu), Împreună cu jucă
torii Andrei, Maori și Lupascu.
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