
Organizarea trecerii normelor „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv4*—o sarcină actuală a asociațiilor sportive

îmbogățirea formelor simple și larg 
accesibile de cuprindere a maselor 
de tilneri în practicarea exercițiilor 
fizice și sportului, prin introducerea 
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv", deschide în fața asociațiilor 
sportive largi posibilități de îmbună
tățire a activității sportive de mase, 
fără ea pentru aceasta să fie neapărat 
necesară organizarea unor concursuri 
speciale. Faptul că normele pentru 
cucerirea insignei pot fi trecute in 
cadrul diferitelor întreceri sportive or
ganizate pe plan local sau chiar in 
cadrul asociațiilor sportive (crosuri de 
mase, spartachiade, campionate ale 
asociațiilor, competiții festive etc.) 
constituie un prețios ajutor în manca 
organelor și organizațiilor sportive.

Acestea au, însă, la rîndul lor da
toria să desfășoare o intensă activitate 
Pe linia „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv", 3n așa fel încît mase 
din ce în ce mai largi de oameni ai

AU LUAT SFÎRȘIT CAMPIONATELE EUROPENE FEMININE
DE CANOTAJ ACADEMIC

MOSCOVA 8 (prin telefon de la 
trimisul nostru special).

Capricioasă, vremea s-a schimbat 
brusc la Moscova. Sîmbătă după-amia- 
ză se mai făcea plajă la Himki iar 
concurenta engleză Penelope Chuter 
— neobișnuită — a... leșinat din cau
za căldurii (-J- 28°) după recalificările 
la schif simplu. Și iată că duminică 
ne-am trezit cu zgomotul ploii de 
toamnă în geam. Concurentele au tot 
privit spre cer căutind vreun semn 
de înseninare, dar ploaia a ținut să 
însoțească, ' pînă la sfîrșit întrecerile 
finale ale campionatelor europene fe
minine de canotaj academic.

Duminică, pe ploaie, s-au desfășu
rat finalele. La ora 15 (ora Moscovei) 
starterul a dat plecarea pentru echi
pajele de schif 4-|-l rame, în care 
formația noastră — campioană a Eu
ropei în 1962 — țintea desigur să 
ocupe din nou primul loc. Principa
lele contracandidate — sportivele so
vietice. Sorții au stabilit ca echipa
jul romin și cel sovietic să concu
reze pe culoare vecine. Schiful nos
tru pe 2, cel sovietic pe 3. Un start 
defectuos al echipei noastre a permis 
schifislelor sovietice să obțină avan
taj încă de la plecare. La 500 m 
echipa U.R.S.S. a trecut cam cu ju

muncii, întregul tineret să fie angre
nat în activitatea de trecere a norme
lor. In acest scop consiliile asocia
țiilor sportive trebuie să treacă de în
dată la o susținută muncă de popu
larizare a „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv", folositul pentru aceas
ta mijloace eficiente ca gazetele de 
perete, gazetele de uzină, stațiile de 
radioamplificare. In acțiunea de popu
larizare a „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv “se va pune un accent 
deosebit pe buna cunoaștere de către 
masele de tineri a normelor concursu
lui, a locului de desfășurare a diferi
telor întreceri sportive și a modului 
de înscriere și participare. Paralel cu 
acțiunea de popularizare a concursu
lui, consiliile asociațiilor sportive au 
datoria să organizeze în așa fel mun
ca antrenorilor și instructorilor vo
luntari, incit aceste cadre tehnice să

(Continuare în pag. a 3 a)

mătate de barcă Înainte, iar la finiș 
a sosit cu un avans de 3/4 barcă.

Favorita probei de schif simplu, 
campioana de anul trecut, Alena 
Postlova (Cehoslovacia), a agățat, cu 
rama, o baliză, pe la jumătatea tra
seului, și cursa finală s-a transformat 
pentru ea într-o simplă... baie rece 
în apa învolburată a lacului Himki. 
Scăpînd, prin această neprevăzută în- 
tîmplare, de principala ei adversară 
cu care își disputase pînă în acel mo
ment șansele pentru titlu, schifista 
sovietică Konstantinova a dat lupta 
pentru primul loc cu reprezentanta 
Franței, Renee Camus, Konstantinova 
a cîștigat, dar cu destulă dificultate. 
Vislașa franceză, deși a cucerit 
doar... medalia de argint, a furnizat 
o adevărată surpriză și a fost aplau
dată din plin.

Și în celelalte finale primele au so
sit echipajele țării gazdă. Cea mai 
palpitantă cursă a fost aceea a schi
turilor de 4-f-l vîsle, în care primele 
trei echipaje sosite nu au putut fi 
departajate decît după developarea 
filmului de sosire. Cu mult interes a

VALERIU CHIOSE
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șase; echipe CU CITE 4 PUNCTE 
ÎN CATEGORIA A!

Jenei (cure nu se vede în fotogra
fie) a sprintal pe aripa stingă și a 
tras... pe lingă Todor, înscriind cel 
de-al patrulea gol al echipei Steaua.

l’olo : T. Chioreanu

Luni 9 septembrie 1963 4 pagini-25 bani

Un meci care putea fi ciștigat 
mult mai ușor

Steaua ■— Rapid 4-3 (2-1)

Prima etapă la luiiKlDai în î-ctapa echipelor oaspe...
Campionatele republicane de hand

bal în 7 au început ieri în mijlocul 
unui viu interes. Spectatorii au avut 
ocazia să asiste la o serie de jocuri 
interesante, cu evoluții de scor pa
sionante. Prima etapă a returului s-a 
caracterizat prin succesul echipelor 
în deplasare : șase din ele au cîști
gat, iar una a reușit un rezultat de 
egalitate. Iată rezultatele înregistra
te precum și cîteva amănunte din 
desfășurarea partidelor.

MASCULIN — SERIA I

RAPID BUCUREȘTI — RAFINĂ
RIA TELEA.IEN 13—13 (4—6). Par
tidă viu disputată, pasionantă chiar 
în final, în care ambele echipe au 
trecut pe lingă victorie. In min. 37, 
cînd tabela de marcaj indica 11—6 
în favoarea oaspeților, petroliștii 
s-au și văzut învingători, slăbind a- 
lura. Sesizînd acest lucru, formația 
feroviară a început să asalteze cu 
mai mult curaj poarta adversă și în 
numai 8 minute ea a reușit să ega
leze situația (11—11). La acest scor, 
bucureștenii au trecut prin mari e- 
moții deoarece în min. 54, arbitrul 
O. Leikep (Sibiu) — care a condus 
bine acest joc — a eliminat just pe 
L. Constantinescu și C. Tăuăsescu. 
Cu toate acestea, cei care înscriu 
sînt... tot feroviarii (12—11). Apoi la

Miine incepe la București

Un mare turneu internațional de polo
Miine începe la ștrandul Tineretului 

din Capitală un important turneu 
internațional de polo pe apă, la care 
participă puternicele reprezentative 
ale U.R.S.S., Olandei, R.D. Germane, 
Suediei și R.P. Romine. în competi
ție a fost introdusă și selecționata de 
tineret a țării noastre. Iată progra
mul jocurilor: marți: R.D.G. — R.P.R. 
tineret, U.R.S.S. — Suedia, R.P.R. —

Fază. jocul Confecția București-—Rulmentul Brașov. Maria Man (Rulmentul) 
a scăpat singură la semicerc și va marca un nou gol pentru echipa sa 

Foto : Șt. Petrică

situația de 13—12 în favoarea Rapi
dului (mai erau 60 de secunde), gaz
dele pierd cu ușurință mingea în 
atac și petroliștii reușesc să egaleze:

Olanda; miercuri: U.R.S.S. — R.P.R. 
tineret, R.P.R. — Suedia, R.D.G. — 
Olanda; joi: Suedia — R.P.R. tine
ret, U.R.S.S. - Olanda, R.P.R. - 
R.D.G.; vineri: R.D.G. — Suedia;
sîmbătă: R.P.R. — R.P.R. tineret, 
Olanda — Suedia, U.R.S.S. — R.D.G.; 
duminică: Olanda — R.P.R. tineret, 
R.P.R. - U.R.S.S.

13—13. Scorul final este perfect e- 
chitabil.

DINAMO BACAU — DINAMO 
BUCUREȘTI 9—12 (5—6). Jocul a fost 
dinamic și de bun nivel tehnic. Bucu
reștenii au condus în permanență, 
ciștigînd pe merit. Localnicii au dat 
o replică dîrză formației bucureștene, 
arătind că sînt pregătiți mai bine ca 
in anii trecuți. (I. Iancu — coresp.).

STEAUA — TRACTORUL BRA
ȘOV 22—13 (10—6). Brașovenii au „în
tins" serios — în prima repriză — 
formația campioană, scorul fiind 
mult timp echilibrat (5—5 în min. 21 
și 8—6 în min. 26). După pauză, mi
litarii dîndu-și seama că rezistența 
fizică a adversarilor a început să 
scadă, au dat drumul la contraatac,

(Continuare in pag. a 4-a)

In minutul 59, tabela de marcaj 
arăta 4—1 pentru Steaua și se părea 
că meciul-vedetă al cuplajului de pe 
stadionul „23 August" nu ne mai poate 
oferi nimic deosebit, cum nu ne ofe
rise, de altfel, nici pînă atunci. Totul 
se petrecuse neașteptat de simplu. Pe 
teren acționase, practic, o singură 
echipă, Steaua, în vreme ce Rapidul, 
de nerecunoscut ieri (mai ales în pri
ma repriză), nu reușise să creeze o

O VICTORIE A VOINȚEI

Progresul — Dinamo 3-2 (1-1)
Vineri pe la ora amiezii, solicitat pen

tru obișnuita noastră avancronică la eta
pă, antrenorul D. Schileru ne declara 
scurt : „Do-rim foarte mult să ne reabili
tăm în fața publicului bucurestean“. Ni
mic în plus, nici un pronostic hazardat 
înaintea acestei dificile partide ; doar a- 
tît — spus cu alte cuvinte — dorim să 
ștergem impresia slabă lăsată dan inică...

Și nu se poate spune că fotbaliștii de 
la Progresul nu sau ținut de cuvînt. 
După modul în care au acționat pe toată 

înotătorii de ea steaua
IIEPUBIICAN

Aurel Zahan, campion și
întrecerile din cadrul campionatelor 

republicane de înot an continuat sîm
bătă dimineață (cu probe eliminatorii) 
și seara (numai cu finale). In general, 
campionii au fost cei scontați, chiar Și 
tînărul Angel Șopterian, care anunța 
prin rezultatele anterioare succesul rea
lizat. In afară de faptul că a cucerit 
pentru prima dată titlul de campion al 
țării la seniori, el a doborît recordu
rile de juniori categoria I și a II-a 
(2:44,4) și are frumoase perspective. In 
aceeași zi, dimineață, Șopterian a co
rectat recordul de juniori cat. a II-a 
(1:16,7) in seriile probei de 100 m bras. 
La 100 m liber fete, Ingrid Ungur și-a 
egalat propriul record, parcurgînd dis
tanța in 1:07,2. De asemenea trebuie

singură fază adevărată de fotbal. W 
teren și în tribune era o acalmie to
tală. ..

Și iată surpriza. Steaua, considerînd 
că nu mai poate avea nici o proble
mă, a început să renunțe la ofensivă, 
invitîud în felul acesta pe rapidișii

JACK BERARIU
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durata partidei se poate aprecia că au 
avut o bună pregătire pentru meciul cu 
campionii, realizînd în final o adevărata 
VICTORIE A VOINȚEI. S-au „năpustit* 
de la început asupra porții adverse șl 
după o tentativă a lui Oaidă, încheiată 
cu un șut, au deschis scorul, la faza ime
diat următoare: I). Popescu a trimis

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

AU tUCTRIT CAMPIONATUL
PE ECHIPE

recordman la 100 m bras!
să amintim și rezultatul obținut de 
Emil Voicu, în ultimul schimb al Șta
fetei dinamoviste 4X200 m liber: 
2:09,2, timp superior cu 3,2 sec. re
cordului pe 200 m.

Cea mai mare surpriză a ediției 
1963 a campionatelor republicane a 
fost furnizată in ultima zi de concurs 
de către... jucătorul de polo Aurel 
Zahan care, pe lingă faptul că a cu
cerit titlul de campion al țării, a sta
bilit și un nou record de seniori la 100 
m bras: 1:14.5! Bineînțeles, nu poate 
fi omis faptul că acum cîțiva ani 
Zahan a fost specialist în această 
probă, dar pauza îndelungată ca ino-

(Continuare în pag. a 3-a)



UN MECI CARE PITEA EI CÎȘTIOAT 
MULT MAI U$OR

Crîșul — Petrolul Ploiești 0-0

(Urmare /lin pag 1)
Bă iasă la atac. Și chiar dacă acțiu
nile acestora n-au avut claritate, to
tuși au schimbat aspectul jocului, sau 
mai bine zis locul lui de desfășurare. 
Li poarta lui Suciu au început să 
„curgă" cornerele — au fost nu mai 
puțin de 12 în repriza a doua ! — și 
în mod inevitabil au venit și golurile. 
Am asistat astfel, la un final de meci 
în care Steaua, după ce avusese vic
toria în mină, făcea acum eforturi 
disperate s-o păstreze, trăgînd de 
timp și apăcîndu-se adesea în 7—8 
oameni. Și totul era să fie zadarnic, 
dacă arbitrul Pop Gavrilă n-ar fi 
anulat — nu știm de ce — golul lui 
Dumitriu II din minutul 85.

In ciuda faptului că a fost un meci 
cu goluri multe, cl a avut prea puține 
momente pasionante. Partida a în- 
cetput c<u o surpriză, cu un gol al Ra
pidului după numai 7 minute de joc 
(autor : Dumitriu II), dar rapidîștii au 
„dispărut" imediat de pe teren, lă- 
BÎndu-1 în stăpînicea jucătorilor de 
la Steaua, oare au preluat complet 
inițiativa, impunîndu-și superioritatea 
sub toate aspectele. în min. 13, după 
o serie de acțiuni care lăsau să se 
întrevadă că acest 1—0 nu va rezista 
multă vreme, Constantin a adus ega
larea, printr-un șut splendid. Steaua 
joacă organizat atit în atac cit și in 
•parare, in timp oe rapidîștii pierd 
minge după minge. Ei manifestă o 
evidentă oboseală (care ar putea fi 
urmarea meciului dificil susținut 
miercuri la Istanbul, eu Besiktaș) dar 
și o surprinzătoare nesiguranță în ac
țiuni. Unu! dintre oamenii de bază 
ai înaintării, Ionescu, greșește tot ce 
încearcă și, oricum, n-are nici o pers
pectivă acționînd de unul singur 
(Georgescu și Dumitriu II au jucat 
mult înapoi) între Peteseu, Koszka și 
Jenei.

In duda dominării. Steaua nu mai 
reușește în prima repriză să înscrie 
decît un gol, în minutul 27, tot prin 
Constantin, din 11 metri. In alte 
ocazii, Creiniccanu și mai ales Sorin 
Avram, au tras puternic, dar nu în
deajuns de precis. In schimb, nici n-a 
început bine repriza a II-a și Steaua 
a înscris al treilea gol, prin Voinea. 
In minutul 59 a venit și al patrulea

PROGRESUL - DINAMO
(Urmare din pag. I)

puternic și mingea revenită din bara 
transversală a fost reluată de astă dată, 
in plasă, de Mateianu. Este 1—0 pentru 
Progresul, dar n-au trecut decît 2 mi
nute. Dinamo ripostează timid și nu reu
șește decît cîteva schimburi pe aripa 
dreaptă, intre cuplul Pîrcălab-Varga. Di- 
wunovi.știi comit aceeași greșeală, vădi
tă și în jocurile anterioare, aceea de a 
nu schimba direcția de atac, fapt care 
convine, firește, apărării din față. 
De necrezut, dar mai periculos (mai a- 
proape de ceea ce se cheamă fotbal mo
dern ) acționează Progresul; 1. Popes
cu dă drumul la minge imediat, trimi- 
fînd-o îp adinei me spre Oaidă și Voinea, 
care pătrund» spre poartă printre „cu- 
l&arele'* libere. Datcu este din ce în ce 
mai solicitai și în min. 18 doar bara 
oprește balonul puternic expediat de 
Oaidă. In continuare, dinamoviștii echi
librează jocul și ceea ce nu reușesc cam- 
ponenții atacului, va reuși Petru Emil 
cure, cu un șut plasat de la aproximativ 
25 m, va restabili echilibrul pe tabelă: 
■1—l în min. 26.

Jocul este plăcut prin succesiunea fa
zelor, se produc însă prea multe iregula
rități sub privirile îngăduitoare ale arbi
trului. Pînă la sfir și tul reprizei și Datcu 

gol, înscris de.,. Jenei, de pe poziție 
de extremă stingă și dintr-un unghi 
în care Todor era protejat complet; 
4—1. Mai departe, știți ce s-a întîm- 
plat. Trebuie doar să arătăm că go
lurile prin care Rapid a redus han
dicapul au fost marcate de Georgescu 
(min. 62) și de Dumitriu II, din 11 
metri, în min. 78. (Penaltiul fusese 
executat întîi de Ionescu și Suciu re
ținuse balonul, dar arbitrul dictase 
repetarea loviturii, întrucât Ilălmă- 
geanu intrase în careu).

Arbitrul Pop Gavrilă-Brașov a 
condus bine pînă în ultimul sfert de 
oră, cînd, speriat parcă de întorsătura 
pe oare o luase jocul, a scăpat meciul 
din mină.

STEAUA : Suciu — Hălmăgeanu, 
Peteseu, Staicu — Jenei, Kozka — 
Creiniceanu, Constantin, Voinea, So
rin Avram, Tăiam (Pavloviei).

RAPID : Todor (Andrei, după 4--1) 
— C. Dan, Motroc, Greavu — Ja- 
maischi, Langa — Năsturescu, Dnmi- 
triu II, Ionescu, Georgescu, Kraus 
(Codec anu).

Siderurgistul
GALAȚI 8 (pr in telefon de la tri

misul nostru). Peste 20 000 de spec
tatori au asistat pe frumosul stadiion 
Dunărea din cartierul cu zeci de 
blocuri noi, Țiglina, la meciul dintre 
Siderurgistul și U.T.A. Scorul de 
2—0 (1—0) cu care Siderurgistul a dis
pus de UT.A. constituie o victorie 
meritată.

Siderurgistul a atacat viguros cite 
un sfert de oră în fiecare repriză, 
timp în care a construit atacuri peri
culoase, reușind să se apropie de 
poarta adversă prin pase lungi șl 
precise. In aceste acțiuni, gazdele s-au 
evidențiat prin viteză și, ceea ce e 
foarte important, de fiecare dată au 
terminat cu șuturi periculoase la 
poartă. înaintarea Siderurgistulul 
a destrămat apărarea arădenilor pro- 
ducînd, în aceste momente, faze foarte 
periculoase. Am remarcat îndeosebi 
pe tînărul Negrea (incisiv și bine in
spirat) și pe David (care e un ade
vărat „argint viu" ca și acum 2—3 

și Mîndru au de rezolvat situații difi
cile

In primele minute după reluare. Pro
gresul obține două lovituri în apropierea 
suprafeței de pedeapsă, iar Dinamo... un 
gol (min. 51), cu care ia avans: Haida 
centrează înalt. 9pre careul mic, Țîrcov- 
nicu prelungește cu capul la Petru Emil 
care, tot cu capul, trimite în plasă. Pro
gresul nu și-a spus însă ultimul cuvînt. 
Păstrează, în continuare, pe Știrbei 
în dispozitivul de apărare și atacă cu 
restul. La o asemenea acțiune, Voinea 
este mai întîi ofsaid, apoi (la faza ur
mătoare), faultat în careu, dar arbitrul 
indică... lovitură de colț ! A mai rămas 
’/^ de oră și, ca de obicei, Frățilă îl în
locuiește pe Vorga. In continuare, Pro
gresul forțează egalarea, pe care o ob
ține în min. 67: Datcu nu poate reține 
mingea șutată de Voinea și Mateianu, 
atent, o trimite puternic în plasă : 2—2. 
Progresul „țintește** însă victoria și a- 
tacă mereu, hi min. 76, la un șut-cen- 
trare al lui Oaidă, Mateianu reia puter
nic cu capul, greșind cu puțin ținta. 
Trei minute mai tîrziu, Stoice seu (care-l 
înlocuise pe D. Popescu) înscrie al trei
lea gol, pe care însă arbitrul nu-l acordă. 
Același Stoicescu va marca în min. 85 
golul victoriei. Au mai rămas doar 5 mi
nute de joc, timp în care notăm o oca
zie a lui Nunweiller HI, venit înainte

ORADEA 8 (prin telefon). Intîlnirea 
de azi a prilejuit un joc viu disputat 
în care s-a făcut multă cheltuială de 
energie din partea ambelor echipe. Cu 
excepția ultimelor 15 minute, cînd 
gazdele au atacat mal organizat și 
supranumeric, în restul timpului jocul 
s-a desfășurat mai mult la centrul te
renului. In fazele de finalizare îna
intările ambelor echipe au slăbit rit
mul, iar acțiunile și-au pierdut clar
viziunea, permițînd apărătorilor să 
intervină de fiecare dată cu succes. 
Apărarea Crișului a reușit să anihile
ze puținele incursiuni ale atacanților 
ploieșteni, fiindcă Sacaci II l-a păzit 
cu strășnicie pe Badea, iar Dridea I, 
D. Munteanu, Iuhas și apoi A. Mun- 
teanu nu au putut trece de apărarea 
gazdelor. O singură dată Dridea I 
(min. 86) Ia un contraatac, face o cursă 
pe partea stingă, pătrunde în careu 
și șutează dar portarul orădean reți
ne.

Atacul Crișului nu a reușit să se 
impună în fața apărării ploieștenilor 
datorită lipsei de omogenitate și statu
rii mici a majorității atacanților. O- 
cazii de gol au avut totuși, dar le-au 
ratat. în min. 10 Sfetcu iese din poar- 

a dispus de ll.T.A. tu 2-0 (1-0)
ani, dar cu diferența că în prezent 
nu mai joacă.. . de unul singur). Gaz
dele au avut o apărare fermă, care 
ar fi făcut față acțiunilor întreprin
se de formația oaspe și fără faultu
rile comise de Tomescu.

Deși a pierdut la două goluri dife
rență U.T.A. a lăsat 0 impresie bună 
la Galați și deseori spectatorii au 
putut aprecia jocul matur al forma
ției arădene. înaintașii au avut pe
rioade bune de joc în fiecare repri
ză, obligînd echipa gazdă să se apere 
cu 6—1 jucători. Echipa învinsă a 
avut o ocazie clară în prima repriză 
(la scorul de 0—0) cînd Tomeș a tras 
în bară și în repriza a doua, cînd 
Hulea și Tomescu au salvat de pe 
linia porții două șuturi ale înaintași
lor arădeni (min. 58).

Iată cum s-au înscris cele două go
luri :

In min. 39 Negrea trimite o pasă ex
celentă lui Militaru, care se infil
trează în apărarea oaspeților și mar-

3-2 (1-1)
la un corner și o lovitură intenționată, 
comisă de Popa asupra lui Stoicescu (de
parte de locul unde se desfășurare faza).

Victoria obținută de Progresul este 
pe deplin meritată. Este o victorie a vo
inței, așa cum spuneam mai sus, a unui 
joc mai bine orientat, mai „pe poartă". 
Îngrijorătoare, replica slabă a dinamo- 
viftilor care, se știe, ne vor reprezenta 
in „Cupa campionilor europeni". Aștep
tăm măsuri grabnice și eficiente.

Foarte slab arbitrajul prestat de Va- 
sile Dumitrescu. Lipsit de autoritate, el 
a favorizat jocul dur și uneori foarte 
dur. După arbitrajul slab de joi, la me
ciul Petrolul—Selecționata Sudanului, 
colegiul central trebuia să revină asupra 
delegării.

Progresul : Mindru (Cosma) — Nedel- 
cu, CARICAȘ, Coleeriu — I POPESCU. 
ȘTIRBEI—OAIDĂ. MATEIANU. Voinea, 
D. POPESCU (STOICESCU), Mafteuță.

Dinamo: Datcu—-Popa, Nunu-eiller III, 
lvan—PETRU EMIL, Nunweiller IV— 
Ptrcălab (Țircovnicu), Varga (Frățilă), 
UNGUROIU, Țircovnicu (Pircălab), 
Haidu. 

Un joc de bună calitate la Constanța
Farul ■— Dinamo Pitești 2-1 (1-0)

tă, Iacob șutează, însă Fronea salvea
ză cu capul de pe linia porții. în min. 
52 Vlad primește o pasă de la Iacob 
în fața porții, reia slab și Sfetcu re
ține.

In ce privește echipa Petrolul, în 
primul rind ne referim la jocul 
apărării, în care Fronea, D. Ni- 
colae și Florea au fost greu de trecut. 
Este necesar ca atacul să-și îmbună
tățească jocul și. mai ales, precizia 
în trasul la poartă, capitol la care în 
acest meci înaintașii ploieșteni au ră
mas datori (au șutat de patru ori, din
tre care numai două mingi au mers 
pe spațiul porții).

Arbitrul TRAIAN CRUCEANU 
(Arad) a condus bine un meci destul 
de greu pentru că jucătorii ambelor 
echipe, și mai ales cei ploieșteni, au 
fost foarte nervoși.

CRIȘUL : Weichelt — Georgescu, 
Solomon, Sacaci II — Donciu, Șchio- 
pu — Bacoș, Sacaci III, Pop (min. 46 
Sandu), Vlad, Iacob.

PETROLUL : Sfetcu — Pahonțu, D. 
Nicolae, Florea — Fronea, M. Mareei 
— Badea, Iuhas (min. 46 A. M'4itea- 
nu). Dridea I, D. Munteanu. Mocanu. 

ILIE GHIȘA — coresp.

ehează imparabil. Imediat după pauză 
gazdele înscriu al doilea gol : Negrea 
îl deschide pe David și acesta reia 
puternic sub bară.

Raport de cornere 5—2 pentru Side
rurgistul.

Arbitrul C. Geană (Buc.) a condus 
foarte bine. Sarcina lui a fost mult 
ușurată de jocul sportiv al ambelor 
formații.

SIDERURGISTUL: Cîmpeanu — 
Tomescu, Hulea, Voicu — Lupea, Gher
ghina — Militaru, Dragomir, B. Ma
tei (C. Matei), Negrea, David.

U.T.A. : Coman — Peoican, Capaș, 
Neamțu — Comisar, Mețcas — Chivu, 
Tomeș, Țîriea, Fioruț, Farcaș (Beșeu- 
ea).

T. RĂBȘAN

Știința Timișoara—Steagul roșu Brașov 1-2 (1-1)
TIMIȘOARA 8 (prin telefon). Cei 

12 000 <le spectatori prezenți pe stadio
nul „1 Mai" au plecat dezamăgiți de Ia 
meciul Știința Timișoara—Steagul roșu 
Brașov 1—2 (1—1). Aceasta, atit din 
cauza înfrîngerii suferite de echipa lor 
favorită, cît și a jocului confuz, lent, 
lipsit de orizont al gazdelor. In schimb, 
oaspefii an aețiuonat cu contraatacuri 
rapide și bine concepute, an folosit mult 
extremele, llașoti în special producînd 
derută prin viteza sa. Steagul roșu a a- 
vut o apărare bine organizată, tn care a 
excelat stoperul Jenei. Jocul n-a depășit 
calificativul mediocru. Dacă s-a jucat 
ceva fotbal (în ultimul sfert de oră din 
repriza 1 și cîteva faze în cea de a doua) 
aceasta s-a datorat mai mult echipei din 
Brașov.

Meciul a avut un început promițător 
pentru studenti, dar Ciosescu și Surdao 
in același minut (5) și Lcreter (min 
17) au irosit situații favorabile. Steagul 
roșu s-a apărat organizat și a contraatacat 
periculos. Astfel, în min 28 Selvmesi II 
a inițiat un atac pe centru și, după ce 
l-a depășit pe Țurcan, a tras alături. 
In continuare. Știința pierde o nouă o- 
eazie (în min 30) prin Remus Lazăr, 
pentru ca peste 11 minute Ciosescu sS 
înscrie imparabil dintr-o pasă a aceluiași 
R. Lazăr. Egalarea survine un minut mai 
tîrziu: la o fază de atac a localnicilor,

C.S.M.S.-E
9

IAȘI, 8 (prin telefon de la trimisu. 
nostru). — Cei peste 20 000 de spec
tatori care au umplut pînă la refuz 
tribunele stadionului „23 August” au 
aplaudat de nenumărate ori la scenă 
deschisă — mai ales în prima repriză
— fazele frumoase create de înaintarea 
echipei gazdă. După consumarea ce
lor 90 minute, bilanțul a fost favorabil
— nu numai ca scor, ci și ca joc — 
C.S.M.S.-ului. Apărarea a jucat calm, 
cei doi mijlocași, Humă Și Danilcț 
(apoi Zamfir), au controlat mijlocul 
terenului și s-au încadrat deseori și 
in acțiunile ofensive. înaintașii ieșeni 
au făcut reușite schimbări de locuri, 
ptrovocînd deseori panică în rindu- 
rile apărătorilor adverși.

Jocul Științei a decepționat. Apărarea 
a fost nesigură — cei doi fundași cen
trali, Marcu și Bîrsan, nu s-au aco
modat in aceste posturi cheie, și au 
comis o serie de greșeli pe care le-a 
exploatat Voica. Mijlocașii și înaintașii 
clujeni au jucat confuz, mai ales în 
fazele de finalizare, căutând să stră
pungă dispozitivul de apărare al 
C.S.M.S. prin acțiuni individuale.

Meciul a avut două aspecte dis
tincte: în prima repriză s-a jucat in
tr-un ritm mai susținut, cu multe faze 
spectaculoase, cu execuții tehnice co
recte. In partea a doua a partidei s-au 
făcut multe greșeli, ritmul jocului .a 
scăzut, iar cei doi portari au fost 
foarte rar solicitați. Pe parcurs 6-au 
comis neregularități care au culminat 
cu lovirea intenționată a Tui Pop 
(C.S.M.S.) de către Cîmpeanu (min. 
64). Arbitrul a procedat just, elimi- 
nîndu-1 pe Cîmpeanu de pe teren.

Meciul a început în nota de domi
nare a C.S.M.S. care a construit atacuri 
periculoase la poarta apărată de Mo- 
guț. Atacurile ieșenilor se succed în-

Răcelcscu își părăsise postul, fapt de 
care a profitat llașoti. Extrema brașo- 
veană a înscris după un schimb de pase 
cu Necula. Același llașoti, în min. 43, 
a avut din nou o acțiune periculoasă, cla
rificată în ultimă instanță de Hirșova.

In repriza secundă. Steagul roșu se 
orientează mai mult spre atac, aportul 
mijlocașilor devenind tot mai consistent. 
In min. 60 Năftănăilă. aflat în posesia 
balonului, în urma unei greșeli a lui 
Țurcan, trage peste poartă. Știinta are 
apoi două mari ocazii : in min. 68 prijj 
Lereter, și min. 75 prin Bîtlan și Cio
sescu. Bîtlan a șutat, mingea respinsă 
de Adamaehe a lovit bara și a revenit 
în teren la Ciosescu, care a tras pe dea 
supra porții. Cu două minute înainte de 
terminarea întilnîrH. în urma unei lovi
turi de colț, Năftănăilă a înscris golul 
vietoriei echipei oaspe.

Arbitrul Ion Dobrin (Petroșeni) a con
dus următoarele formații :

ȘTIINȚA : Urziceanu—Hirșova, Țur 
can, Râcclesca—Miliăilă, Tunase—R. La
zăr. Surdan, Ciosescu, Lereter, Mițaru 
(Ritlan din min 55).

STEAGUL ROȘU : Adamaehe—Zaha- 
ria, Jenei, Pes/aru—Seredai, Szigeti— 
Hașoli, Nâftănăilâ, Necula, Meszaroș. 
Selvmesi 11.
ALEXANDRU GROSS și P. VELȚAN 

coresp.

IERI IN CATEGORIA A
REZULTATE

Știința Timisoara — Steagul roșu 
1-2 (1-1)

Siderurgistul — U.T.A 2—0 (1—0)
Dinamo București — Progresul 

2—3 (1—1)
C.S.M.S. — Știința Cluj 4—0 

(3-0)
Rapid — Steaua 3—4 (1—2)
Farul — Dinamo Pitești 2—1 

(1—0)
Crișul — Petrolul 0—0

CLASAMENT

1. Steaua 3 2 0 1 10:5 4
2. C.S.M.S. 3 2 0 1 7:4 4
3. Siderurgistul 3 2 0 1 5:3 4
4. Steagul roșu 3 2 0 1 7:6 4

5. Progresul 3 2 0 1
6. Farul 3 2 0 1
7. Petrolul 3 111
8. Rapid 3 111
9. Dinamo Buc. 3 10 2

10. Dinamo Pitești 3 10 2
11. Știința Timiș. 3 10 2
12. —13. Știinta Cluj 3 10 2
12.—13. U.T.Â. 3 10 2
14. Crișul 3 0 2 1

6:6 4
4:8 4
4:2 3
7:6 3
9:5 2
5:6 2
3:5 2
3:6 2
3:6 2
1:6 2

ETAPA VIITOARE

Petrolul — Progresul
Steaua — Știinta Timișoara 
U.T.A. — Farul '
Steagul roșu — Rapid
Dinamo Pitești — Crișul 
Știința Cluj — Siderurgistul 
Dinamo București — C.S.M.S.

CONSTANȚA 8 (prin telefon). Dumi
nică s-a văzut că munca asiduă 
depusă de Farul in ultimele două 
săptăminj a început să dea roade. 
Fără a fi lichidat încă complet cu 
toate lipsurile se poate spune că 
echipa a revenit pe... linia de plu
tire și lucrul a fost vizibil azi, când, 
valoric, în ciuda scorului strins de 
2—1 (1-0), ea a realizat o ascensiune 
față de meciul trecut disputat cu 
Siderurgistul. In primul rind, în ceea 
ce privește coeziunea dintre compar
timente, apoi ea frecvență a șutu
rilor pe poartă (in total 24) și ca 
închegare a jocului în atac. Rămîne 
in continuare să se lucreze în di
recția pregătirii fizice — echipa a 
căzut către sfîrșitul meciului — și 
să se găsească o soluție mai bună 
pentru aripa dreaptă, pentru că cea 
actuală e total necoreepunzătoare. 
Moroianu, ieșit din formă, dezorgani- 
aează jocul și ratează mult, iar Bii- 
kossi, greșind la rind în pasarea 

mingii, nu mai e un bun coordo
nator. Merite pentru realizarea 
acestui meci de apreciabil nivel re
vin aproape în egală măsură și în
vinșilor. Deși a pierdut, Dinamo Pi
tești a arătat că nu e o echipă slabă, 
învățînd din experiența amară a me
ciului de duminica trecută, cu Pro
gresul București, cînd a fost o vic
timă a tacticii de excesivă prudență, 
piteșlenii au practicat la Constanța 
un joc deschis. După ce in repriza I, 
cînd superioritatea a aparținut Fa
rului, s-a „văzut" mai mult apăra
rea, în frunte cu stoperul Barbu și 
neobositul V. Alexandru, în partea 
a II-a a meciului, preluînd inițiativa, 
piteștenii au dezvăluit și frumoase 
posibilități ale atacului lor, îndeosebi 
prin Ionescu și Lovin, jucători cu 
viteză și șut. Păcat că unii echipieri 
(David și Țurcan) n-au ajuns eă în
țeleagă că parlamentările cu arbitrul 
pe teren fac o proastă impresie m 
tribune și te pot trimite pe tușă.

Iată mai jos cum s-au înscris cele 
ire# goluri: in min. 29, Ologu execută 
un corner, mingea ajunge la Dinu- 
lescu, care șu-tează, Matache res
pinge și Stancu aflat in careu în
scrie: 1—0. In min. 55, la o combi
nație cu Dinulescu. Ologu șutează 
în adversar, mingea revine la H. 
Moldovan și acesta trimite în poartă: 
2—0. Piteștenii reduc din handicap 
în min. 71 prin V. Alexandru,- care 
trage puternic la poartă, Manciu 
prinde, apoi scapă, mingea sare și 
intră în gol: 1—2.

Arbitrul Andrei Rădulescu a condus 
cu competență formațiile: FARUL: 
Manciu (Ghibănescu)-Costin, Tîlvescu, 
Gref-Stancu, Pleșa-Moroianu (Ologu), 
Btikossi (Bibere), Dinuleeeu, H. Mol
dovan (Bukossi), Ologu (H. Moldo
van). DINAMO: Matache-Valcan, Bar
bu, Radu-V. Alexandru, llie Stelian- 
lonescu, Constantinescu (Lovin), Tur- 
can, Dumitrescu, David.

GELU RUSCANU-coresp. reg.



Victorie clară ia Iași.

ȚA CLUJ 4-0 (3-0)
ridicat și apărarea echipei 
:â în min. 14. Apărătorii 
să intervină la o minge 

runde in careu, de unde 
*nic pe jos: 1—0. In con- 
M.S. domină. Pop, aflat 
inter dreapta, îl servește

Voica și acesta trimite 
lasă: 2—0. In ultimul mi- 
i reprize, grupați în mij- 
ui, Marcu și Kromely nu 
oprească pe Voica. De la 
acesta trimite peste Mo- 
narginea careului și ridică 

ă intensitatea jocului sca
la un atac al C.S.M.S., 
în careu este ușor dez- 
Suciu, se aruncă la pă

ru] acordă lovitură de la 
xecută Matei, dar Moguț

mișcîndu-se in poartă reușește să res
pingă balonul. Arbitru] dictează re
petarea loviturii și de data aceasta 
Moguț respinge în corner. Cel de al 
patrulea gol a fost înscris în min. 78 
tot de Voica.

Brigada de arbitri în frunte cu 
Alexandru Pirvu — București a con
dus bine in repriza I, iar în repriza a 
Il-a a comis unele greșeli, dintre care 
și acordarea cu ușurință a loviturii de 
la 11 m.

C.S.M.S.: Faur — Popescu, Motoc, 
Dragomirescu — Humă, Vornicii — Pop, 
Matei, Voica, Danileț (min. 64 Zam
fir), Milea.

ȘTIINȚA CLUJ : Moguț - Kromely, 
Marcu, Ctmpeanu — Popescu, Bîr- 
san — Ivansuc, Szabo, Adam, Su- 
ciu, Toma (A. Matei min. 80).

POMPILIU VINTILA

CATEGORIA B
SERIA I

REZULTATE

oreni—Știința București 

Brașov—Chimia Făgăraș 

acău—Știința Galați 3—0 

italul București—Metalul
i avea loc joi 12 septem-

SERIA A ll-A 

REZULTATE

Deși a întrecut greu pe Știința Timișoara

Grivifa Roșie a arătat frumoase perspective

CLASAMENT
șcani 2 1 1 0 3:1 3
Fălticeni 2 1 1 0 2:1 3
"raiova 2 1 1 0 2:1 3
Jrașov 2 1 1 0 7:4 3
igovlște 1 1 0 0 2:0 2
ați 2 1 0 1 5:3 2
Bacâu 2 1 0 1 3:2 2
Cîmpina 2 1 0 1 3:2 2
jâraș 2 1 0 1 4:4 2
j re ni 2 1 0 1 2:5 2

Neamț 2 0 1 1 3:6 1
Vîlcea 2 0 1 1 1:4 1

cuiești 1 0 0 1 0:1 0
■urești 2 0 0 2 0:3 0

IITOARE : Metalul Bucu-

Arieșul Turda — Jiul Petrila 4—0 
(1—0)

A.S. Cugir—C.F.R. Timișoara 1—1 
(1-1).

C.S.M. Cluj—Ind. Sîrmei C. Turzii 
2—0 (0—0).

Mureșul Tg. Mureș—Minerul Baia 
Mare 1—2 (1—1,

A.S.M.D. Satu Mare—C.S.M. Reșița 
2—2 (2—1).

Minerul Lupeni — Flamura roșie 
Oradea 2—0 (1—0)

Meciul C.S.M. Sibiu — Gaz Metan
Mediaș va avea loc joi 12 septembrie.

CLASAMENT

Ne-am îndreptat aten
ția, in această a doua 
etapă, asupra partidei în 
care evoluau campionii 
anului trecut — rugtfiștii 
de la Grivița Roșie. E- 
ram curioși să-i vedem 
la lucru pe „egalji" Rul
mentului Bîrlad de acum 
o săptămînă. Și curio
zitatea ne-a fost satis
făcută. Am aflat cîteva 
lucruri interesante.

Trei încercări conse
cutive — datorate lui 
Mircea Iliescu, Octav Ra
dulescu și Mihai Wusek 
— una mai frumoasă ca 
alta (dar nici una trans
formată) au decis vic
toria grivitenilor in par
tida cu Știința Timișoa
ra, care s-a apărat co
rect și eficace timp de 
aproape 60 de minute, 
dar cam atât! Si astfel, 
Grivița Roșie a realizat 
ieri prima sa victorie 
din retur: 9—0 (0—0). O 
victorie mult muncită, 
dar pe deplin meritată, 
care însă i-a pus la 
grea încercare pe ini
moșii suporteri, prin fap
tul că s-a conturat foar
te tîrziu. Ce se petrece așadar — vă 
veți întreba — cu XV-le lua Viorel 
Moraru ? Trece oare printr-o eclipsă 
de formă, joacă el mai slab ca in 
trecut ? Bineînțeles. Dar de ce ? Răs
punsul l-am aflat la teren. Echipa 
a fost întinerită mult (Dinu, Preta, 
Moldoveanu, Mihai, O. Rădulescu) și

Balcan (Grivița Roșie) deschide după o grămadă 
spontană

Foto : V. Bageac

ca orice „motw" tînăr, mai trebuie 
încă serios rodată. Mecanismul încă 
nu funcționează... ceas (tinerii nu au 
încă experiență suficientă și nici 
valoarea celor înlocuiți). Sînt fisuri 
in legătura dintre compartimente. 
Deschiderea (Mihai — O. Rădulescu), 
deși cu perspective, nu dă suficient

randament. înaintarea resimte lipsa 
unui coordonator gen Moraru (pentru 
care socotim că nu a sosit încă mo
mentul retragerii I). Ea joacă destul 
de dezordonat, deși d-sfășoară acțiuni 
ofensive frumoase. Dar, purtate indi
vidual (Demian, M. Rusu, Th. Radu
lescu) ele se irosesc. Ii trebuie deci 
echipei Grivița Roșie mai multă 
coora». o are colectivă pe înaintare, 
după cum trebuie acordată o atenție 
mărită deschiderii, care nu știe a fo
losi judicios calitățile deosebite și 
verva liniei de treisferturi. Așa cum 
am văzut-o jucind ieri, ne-am format 
convingerea că echipa Griviței Roșii 
nu e o formație „terminată", ci dim
potrivă că avem de-a face cu un XV 
care va fi foarte redutabil, pri ut 
în perspectiva cnilor viitori. Tată 
si echipa aliniată ieri: Doru Pavel- 
Ealcan, Wusek, Oblemenco, Trandafi- 
rescu-O. Radulescu, Mihai-Iliescu, De
mian, Pros: (Moldoveanu)-Roibu, M. 
Rusu-Th. Radulescu, Manole, Dinu.

Despre Știința Timișoara nu avem 
prea multe cuvinte de laudă, A jucat 
curajos și inimos. Dar după atîția ani 
în categoria A s-ar fi cuvenit ca 
XV-le studenților să aibă o mai fru
moasă concepție. Ieri am asistat mai 
tot timpul la un joc „de-a șoarece’e 
cu pisica”, ceea ce — trebuie să re
cunoaștem — nu ne poate satisface.

D. CALLIMACHI

lată și celelalte rezultate ale etapă: 
Progresul — Unirea 10—3 (0—3), Fa
rul — Dinamo Buc. 6-29 (3—20);
C.S.M.S. Iași — Gloria Buc. 0—0; 
Știința Cluj — Rulmentul Bîrlad 14-5 
(3-0).

Pașcani, Știința Craiova 
găraș, Poiana Cimpina — 
irești, Știința Galați — 
așov. Ceahlăul P. Neamț— 
;ău, Metalul Tirgoviște— 
reni, Foresta Fălticeni— 
îlcea.

1. Minerul Baia Mare 2 2 0 0 5:2 4
2—3. C.F.R. Timisoara 2 1 1 0 2:1 3
2—3. C.S.M. Reșița 2 1 1 0 4:2 3
4. Gaz Metan Mediaș 1 1 0 0 2:0 2
5—6. Arieșul Turda 2 1 0 1 4:2 2
5 —6. Ind Sîrmei C. Turzii 2 1 0 1 6:3 2
7—10. A.S. Cugir 2 0 2 0 2:2 2
7—10. FI. i. Oradea 2 1 0 1 2:2 2
7—10. Minerul Lupeni 2 1 0 1 2:2 2
7—10. C.S.M. Cluj 2 1 0 1 3:3 2

11. A.S.M.D. Satu Mare 2 0 1 1 3:8 1
12. Jiul Petrila 2 0 1 1 1:5 1
13. Mureșul Tg. Mureș 2 0 0 2 1:4 0
14. C.S.M. Sibiu 1 0 0 1 0:1 0

ETAPA VIITOARE: O.F.R. Timii-
șoara —C.S.M. Cluj, C.S.M. Reșița— 
Mureșul Tg. Mureș, Flamura roșie 
Oradea — C.S.M. Sibiu, Ind. Sîrmei 
C. Turzii —Minerul Lupeni. A.S.M.D. 
Satu Mare—Arieșul Turda, Jiul Pe
trila—Minerul Baia Mare, Gaz Metan 
Mediaș — A.S. Cugir.

CATEGORIA C
SERIA EST

REZULTATE

SERIA VEST

REZULTATE

înotătorii de la Steaua au cucerit campionatul republican pe ecbioe
(Urmare din pag. 1)

uceava — Laminorul Bra
il)
oșie Tecuci — Unirea Bo- 
2-1)
Iași — Rulmentul Bîrlad 

luhuși — Moldova Moi- 
1—0)
rt Galați — Chimia Onești

:șanl — Rapid Mizil 2—0

HITOARE : Unirea Boto- 
d Focșani, Textila Buhuși
Suceava, Rapid Mizil — 

Brăila, Rulmentul Bîrlad 
O't Galați, Moldova lași 
roșie Tecuci, Chimia O- 

ldova Moinești.

SERIA SUD

REZULTATE

Victoria Bueurești —' Por- 
ța 2—0 (1—0)
Constanța — Flacăra roșie 
—2 (1—1)
Fieni — Tehnometal Bucu- 
0-0)
itești — Progresul Alexan- 
1-0).

HITOARE : Victoria Giur- 
nometal București. Portul
- C.F.R. Roșiori, Muscelul
— Metalul Pitești, Unirea 
’rogresul Alexandria. Fla- 
București — Dinamo Vic- 
rești, Electrica Fieni — 
onstanta.

Vagonul Arad — Electromotor Ti
mișoara 5—0 (2—0)

Siderurgistul Hunedoara — C.F.R. 
Arad 2—2 (2—2)

Electroputere Craiova — Teba 
Arad 2—2 (0—1)

Victoria Călan — Tractorul Cora
bia 1—0 (0—0)

Mineral Deva — Steaua roșie Sa- 
lonta 2—0 (1—0)

Metalul T. Severin — Pandurii Tg. 
Jiu 1—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE : Tractorul Co
rabia — Electroputere Craiova, Elec
tromotor Timișoara — Teba Arad, Mi
nerul Deva — Metalul T. Severin, 
C.F.R. Arad — Vagonul Arad, Pan
durii Tg. Jiu — Victoria Călan, Side
rurgistul Hunedoara — Steaua roșie 
Salonta.

SERIA NORD

REZULTATE

Metalurgistul Baia Mare — Textila 
Sf Gheorghe 3—1 (0—1)

Recolta Cărei — Faianța Sighi
șoara 2—0 (1—0)

Unirea Dej — Rapid Tg. Mureș 
5—1 (1—1)

Metrom Brașov — Gloria Bistrița 
3—2 (2—2)

Chimica Tîmăvenl — Soda Ocna 
Mureș 0—2 (0—2)

Dinamo Or. Dr. P. Groza — Minerul 
Baia Sprie 1—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE : Unirea Dej — 
Gloria Bistrița, Metalurgistul Baia 
Mare — Soda Ocna Mureș, Faianța 
Sighișoara — Chimica Tîrnăveni, Mi
nerul Baia Sprie — Textila Sf. Glieor- 
ghe, Dinamo Or. Dr. Petru Gcoza — 
Metrom Brașov, Rapid Tg. Mureș — 
Recolta Cărei.

tător face ca victoria și timpul său să 
constituie o mare surpriză.

In rest, probele de duminică s-au 
încheiat cu victoria favorițiloT. Re
marcabile performanțe ]a 100 m bras, 
100 m fluture băieți și fete, probe in 
care au fost stabilite noi recorduri de 
juniori.

REZULTATE SENIORI : 100 m liber :
1. E. VOICU (Dinamo) 59,4; 2. Al. Szabo
(Steaua) 1:00,3: 3 C. Georgescu (Steaua) 
1:00,4; 4, Fr. Fulop (Steaua) 1:01,2; 5. A. 
Zahan (Dinamo) 1:01.3; 6. St. Kroner 
(Dinamo) 1:01,3; 7. I. Culineac (Steaua) 
1:01,9; 200 m spate: 1. D. CAM1NSCHI 
(Steaua) 2:26,8; 2. M Potoceanu (Olimpia 
Reșița) 2:33.3; 3. Gh. Trohani (C.S.S.
Buc.) 2:33,9; 4. G. Albert (Steaua) 
2:37,2; 5. T, Șerban (Dinamo) 2:38,0; 6. St. 
Varfalvi (C.S.S Cluj) 2:43,8; 200 m flu
ture: 1. AL. POPESCU (Dinamo) 2:26.6;
2. N. Tat (Olimpia Reșița) 2:37,7; 3. VI.
Medianu (Steaua) 2:39,2; 200 m bras: 1. 
A. ȘOPTERIAN (C.S.S. Buc) 2:44 4 
nou record de juniori l și II (v. r. jun 
I: 2:46,4; v. r. jun. II: 2:47.7); 2. T. Rînea 
(Știința Cluj) 2:50,3; 3 Al. Schmaltzer 
(Steaua) 2:50 6 ; 4. A. Soos (C.S.M. Cluj) 
2:55.1; 5. Gh. Lovenfeld (Ol Reșița) 
2:56.1; 6. G. Malarciuc (C.S.S Buc.) 
2:56,1; 4X200 m liber : 1. STEAUA I (Fi- 
roiu, CMdali, Culineac, Szabo) 9:07 2 ; 
2. Dinamo 9:07,7; 3. Steaua II 9:28.4. 
SENIOARE 100 m liber: 1. INGRID UN
GUR (Steaua) 1:07,2 — record republican 
egalat; 2. Vasllica Rotaru (Dinamo) 
1:08,5; 3. Gabriela Talpan (C.S S. Buc.) 
1:12,8; 4. Gabriela Tărnăuceanu (C.S S. 
Buc) 1:15,2; 5. Eva Nagy (Harghita Tg. 
Mureș) 1:16 3: 6. Mihaela Tărnăuceanu 
(C.S.S. Buc) 1:13 3; 7. Alexandra Simio- 
nescu (Rapid) 1:20,3; 200 m bras: 1.
MARIA KLOSZ (Harghita Tg. Mureș) 
3:05,2; 2 Sanda Grințescu (Dinamo)
3:05,3; 3. Helga Boicehovschi (Rapid) 
3:12,3; 4. Mariana Pastor (Harghita Tg. 
Mureș) 3:16.2; 5. Natalia Cavaliotj (O- 
llmpia Reșița) 3:21.0, 6. Mihaela Dristo- 
reanu (Dinamo) 3:21,1; 7. Anca Mărdă- 
reseu (Steaua) 3:23 0; 4X100 m liber:
1. CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BUCU
REȘTI (Sterner, Talpan, G Tărnău- 
ceanu, Trohani) 4:59.6; 2. Rapid 5:08,5; 3. 
Dinamo 5:13 6; 4. Harghita Tg. Mureș 
5:34.4:

REZULTATE : SENIORI : 400 m
liber: 1. E. VOICU (Dinamo) 4:51,4;
2. 1. Culineac (Steaua) 4:52,3; 3. St.
Kroner (Dinamo) 4:54.9; 4. D.
Nagy (Dinamo) 4:55,2; 5. N. Toth
(Steaua) 4:55,2; 6. C. Mocanu (Steaua) 
5:10,4; 100 m fluture: 1. AL. POPES
CU (Dinamo) 1:05,2; 2. Fr. Fulop 
(Steaua) 1:07,1; 3. Tr. Surianu (C.S.M. 
Cluj) 1:09,4; 4. V. Medianu (Steaua) 
1:10,0; 5. M. Zager (C.S.S. Buc.) 1:10,8 
— nou record de juniori cat. II (v.r.: 
1:11.3 era deținut din 1958 de N. Bur- 
dujea); 6. C. Georgescu (Dinamo) 
1:14,0; 100 m bras : 1. A. ZAHAN (Di
namo) 1:14,5 — nou record republican 
de seniori (v. r. : 1:14,8 era deținut 
de Al. Schmaltzer); 2. A. Șopterian 
(C.S.S. Buc.) 1:15,7 — nou record de 
juniori cat. 1 și II (v. r.: 1:17,5 era 
deținut de același înotător); 3. Al. 
Schmaltzer (Steaua) 1:16.5; 4. P. Che- 
ța (Steaua) 1:17,8; 5. T. Rînea (Știința 
Cluj) 1:17,8; 6. Gh. Lovenfeld (Olim
pia Reșița) 1:18,9; 7. G. Malarciuc

(C.S.S. Buc.) 1:20,0; 100 m spate: 1. 
D. CAMINSCHI (Steaua) 1:07,0; 2.
M. Potoceanu (Olimpia Reșița) 1:08.9;
3. Gh. Trohani (C.S.S. Buc.) 1:10,8;
4. Gh Albert (Steaua) 1:11,4; 5. T. 
Șerban (Dinamo) 1:12,6; 6. Șt. Varfalvi 
(C.S.S. Cluj) 1:12,6; 7. Z. Giurasa 
(S.S.E. Reșița) 1:17,2; 4x100 m liber:
1. STEAUA I (Georgescu, Căprăres-
cu, Caminschi, Fulop) 4:02,0; 2.
Steaua II 4:03,8; 3. Dinamo 4:15.4. 
SENIOARE. 100 m fluture: 1. NICO- 
LETA ȘTEFANESCU (Rapid) 1:16,9;
2. Agneta Sterner (C.S.S. Buc.) 1:21,1 
— nou record de fetițe 12—14 ani 
(v. r.: 1:22,2 era deținut de aceeași 
înotătoare); 3. Gabriela Tărnăuceanu 
(C.S.S. Buc.) 1:23,5; 4. Tatiana Vul- 
peanu (Dinamo) 1:30,4; 400 m liber:
1. INGRID UNGUR (Steaua) 5:29,9;
2. Vasilica Rotaru (Dinamo) 5:33,4;
3. Eva Nagy (Harghita Tg. Mureș)
5:49,8; 4. Gabriela Talpan (C.S.S.
Buc.) 5:53,9; 100 m bras: 1. MARIA 
KLOSZ (Harghita Tg. Mureș) 1:25,1;
2. Helga Boicehovschi (Rapid) 1:27.2;
3. Sanda Grințescu (Dinamo) 1:27,9;

4. Florentina Rambosec (Rapid) 1:28.8;
5. Mariana Pastor (Harghita Tg. Mu
reș) 1:31,9; 6. Anca Mărdăiescu
(Steaua) 1:32.3; 7. Natalia Cavaliotj 
(Olimpia Reșița) 1:33,2; 1x100 m
mixt: 1. RAPID (Tincoca. Boicebov- 
schi, Ștefănescu, Simionescu) 5:24.8;

. Clubul sportiv școlar București 
5:31,3; 3. Dinamo 5:43.0: 4. Harghita 
Tg. Mureș 5:45,9: 5. Steaua 5:55.8.

Clasament pe echipe SENIORI : 1. 
STEAUA 13645 p; 2. Dinamo 11010 p; 
3. Clubul sportiv școlar București 
9440 p; 4. Olimpia Reșița 6150 p: 5. 
C.S.M. Cluj 3595 p; 6. Știinta Cluj 
2665 p; SENIOARE: 1. CLUBUL 
SPORTIV ȘCOLAR BUCUREȘTI 
5670 p; 2. Harghita Tg. Mureș 5285 
p; 3. Rapid 4970 p; 4. Dinamo 4365 p; 
5. Steaua 2900 p; 6. Olimpia Reșița 
1280 p; clasament general (seniori și 
senioare): 1. STEAUA 16595 p: 2. Di
namo 15375 p; 3. Clubul sportiv șco
lar București 15110 p; 4. Olimpia Re
șița 7430 p; 5. Harghita Tg. Mureș 
5685 p; 6. Rapid 4970 p.

Organizarea trecerii normelor „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv** - o sarcină actuală a asociațiilor sportive

(Urmare din pag. 1)

aducă un sprijin prețios nu numai 
in buna desfășurare a întrecerilor ci 
și in pregătirea concurenților. Acest 
ultim aspect este deosebit de impor
tant. Spunem acest lucru ținind seama 
de faptul că această nouă și impor
tantă formă de cuprindere a maselor 
în practicarea exercițiilor fizice și 
sportului are un caracter multilate
ral, solicitînd concurenților o bună 
pregătire în diferite sporturi, motiv 
pentru care aportul cadrelor tehnice 
este neapărat necesar.

In perioada în care se desfășoară 
acțiunea de popularizare și in care 
antrenorii și instructorii voluntari se 
ocupă de îndrumarea și sprijinirea 
tinerilor dornici să treacă aceste nor
me. consiliile asociațiilor sportive 
trebuie să elaboreze măsuri organiza
torice, menite să asigure buna desfă
șurare a întrecerilor. Pe aeeastă linie 
este bine ca sub conducerea și îndru
marea organizațiilor de partid să se 
colaboreze eu celelalte organizații de 
mase pentru creșterea numărului de 
participant, pentru asigurarea unui 
cadru festiv primelor întreceri, fapt 
care va contribui în mod cert la suc
cesul întregii acțiuni.

De asemenea consiliile asociațiilor 
sportive se vor ocupa de coordonarea

activității pe linia „Concursului pen
tru Insigna de Polisportiv". Membrii 
consiliului au datoria să-și alcătuiască 
un plan concret de acțiune, in reali
zarea căruia să fie angrenați organiza
torii de grupe sportive, membrii bi
rourilor secțiilor pe ramură de sport, 
sportivii fruntași, rrecum și antre
norii sau instructorii voluntari din 
cadrul asociației sau clubului respec
tiv. După aceasta este necesar ea. pe
riodic, consiliul asociației să țină șe
dințe de analiză în cadrul cărora să 
se discute felul in care se desfășoară 
activitatea pe această linie și să ela
boreze măsurf practice de îmbunătă
țire a muncii.

Aceste măsuri generale, precum șt 
alte acțiuni care pot fi Inițiate pe plan 
local cu scopul asigurării succesului 
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv" trebuie să constituie în aceste 
zile o preocupare principală pentru- 
toți activiștii sportivi. Mobilizarea 
unui mare număr de cooeurenți, buna 
desfășurare a întrecerilor, folosirea 
judicioasă a competițiilor existente șt 
a bazelor sportive pentru ca trecerea 
normelor să se facă intr-um ritm sus
ținut — iată sarcini spre realizarea, 
cărora trebuie să-și îndrepte atenția 
în această perioadă organele și orga
nizațiile noastre sportive!



Turneul zonal feminin de șah
naraarcta Teodor eseu nu inai poate pierde primul locf

LODZ 8 (prin telefon). înaintea ul
timei runde, reprezentanta țării noas
tre, MARGARETA TEODORESCU 
conduce cu autoritate în clasamentul 
turneului, la o diferență de puncte 
care ii asigură, de pe acum, primul 
loc și calificarea la turneul candida
telor. Manifestând aceeași forță și 
siguranță în joc, ea a cîștigat ușor 
Ia Vuorenpăa in runda a 11-a și a 
remizat cu Konarkowska în runda 
următoare. Jucătoarea poloneză, care 
la încheierea primei jumătăți a con
cursului ocupa un loc modc&t în cla
sament, a avut un finiș foarte pu
ternic, situîndu-se acum pe locul doi. 
Ale.cand.ra Nicolau însă, învinsă ieri 
de Holuj, după ce iii ajun remizase 
cu Litmanowicz, a ieșit practic din

lupta pentru ocuparea unuia din locu
rile care asigură calificarea.

Iată celelalte rezultate înregistrate: 
Nowaira — Perevoznic ’/g» Veselă — 
Haahr 1—0, Konarkowska -
I— 0, Eretova — Karakaș */2 l
II- a), Perevoznic—Eretova 1—0,
Nowara */2, Litmanowicz - 
0-1, Kraatz — Vourenpaa y2 
a 12-a). .

Clasamentul general: MARGARETA 
TEODORESCU 9, Henrietta Konair- 
kowska 1l/2, Kveta Eretova, Eva 
Karakaș 7, Alexandra Nicolau, Kris- 
thina Holuj, Waltraud Nowara 6, 
Margareta Perevoznic Eveline
Kraatz 5, Inna Veselă, Merele Haahr, 
Miroslava Utmanowicz 31/^, Liisa 
Vuorenpiia 21/? puncte.

— Holuj 
(runda a 
Haahr— 

Veselă 
(runda

AU LUAT SFÎRȘIT CAMPIONATELE EUROPENE FEMININE
DE CANOTAJ ACADEMIC

Sărbătoarea poporului bulgar
XIX-a 
fascist.

Astăzi, poporul bulgar sărbătorește cea de a 
aniversare a eliberării Bulgariei de sub jugul 
Iată un minunat prilej de trecere în revistă a realizărilor 
obținute de oamenii muncii din R. P. Bulgaria în anii 
puterii populare.

Oa și toate celelalte domenii de activitate, mișcarea de
• Uniunea de cultură fizică și sport • Numeroase și

numără la ora actuală peste un milion de atragere a oamenilor muncii în sport. 
dc membri. Una din ele — aplicată cu deplin suc-

cultură fizică și sport din R. P. Bulgaria a făcut 
progrese și a repurtat numeroase succese în aceșt 
atit în atragerea unor- mase tot mai numeroa 
oameni ai muncii de Ia orașe și sate în prad 
sportului, oît și în activitatea pe plan interna 
Iată oiteva aspecte din activitatea sportului b

variate sînt formei* ces — este organizarea campio 
(tur-retur) la toate disciplinele 
toate asociațiile sportive. Acești 
pionate dau posibilitate munci 
funcționarilor și tineretului stud 
participe Ia o activitate sportivă 
perioadă îndelungată.

Pe un teren de baschet în „Novo Șelo“ (Satul nou) din apropierea orașului Russe

• O amploare deosebită a lua 
tul la sale. Astăzi, tinerii sport, 
mediul sălesc au la dispoziție 
6 800 de baze, dintre care 281 i 
ne. S-au construit, do asemenec 
săli de sport noi, 64 de case de 
fizică și sport cu săli pentru focii, 
live, sute de terenuri de baschet

• Fotbalul este cel mai popula 
(170000 lie jucători legitimați), 
marc popularitate se bucură și 
baschetul, tenisul de masă, șal 
ultimul timp o mare amploare a 
handbalul, care este tot mai mult 
git de tineretul studios.o 2.

4.
Germania 3:21.80; 3. Ungaria 3:21.98; 
ROMÎNIA (Maria Drăgliici, Florea 

Milano, Luminița Golgoțhi, Ileana Cut- 
nic + Stefania Borisov) 3:29.22; 5.
Cehoslovacia 3:31,25; 6. Olanda 4:28.60.

Sctiif 2 visle: 1. U.R.S.S. 3:27,05; 
2. Germania 3:28.83 ; 3. Ungaria 3:36,25; 
4. Marea Brițanie 3:47,10; 5. ROMÎNIA 
(Florica Chiftea, Elena Bădulescu) 
3:48,16.

Schi] « + l: 1. U.R.S.S. 3:12,75; 2.
Germania 3:16,49; 3. ROMÎNIA (Mar
gareta Stoian, Elena Diaconeseu, Emi
lia Orbs, Mariana Limpede, 
Trines, Olim.jiia Moșneagd, 
Moldovan, Magda Varga A- Angela 
Pătincscu) 3:18,90; 4. Cehoslovacia
3:21.11; 5. Polonia 3:28,03.

Clasament pe echipe: 1. U.R.S.S. 42 
p; 2. Germania (echipa unită) 29 p; 

mus (Franța) 3:40,11; 3. Erzsetet Mo- 3:- ROMÎNIA 22 p; 4. Ungaria 17 p; 
zer (Ungaria) 3:42,19: 4. Penelope Chu- 
ter (Marea Britanic) 3:42,35; 5. 
ririe Wolff (Germania) 3:44,98.

Sctiif 4-f t visle: 1. U.R.S.S. 3:21,15; 4 p. etc.

(Urinare din pag.

ultima probă, aceea
8-j 1. Pe primii 500 
o luptă foarte strîn-

fost așteptată șt 
a schifurilor de 
dc- metri s-a dat 
să- între echipajele U.R.S.S. și Ger
maniei. Foarte aproape de fruntașe 
s-a menținut și „optul“ nostru cate 
a făcut o cursă remarcabilă, sesind 
pe ' locul 3 la numai 2 secunde de 
echipa Germaniei. Iată, de altfel, 
rezultatele tehnice in ordinea desifă- 
șu'^ării probeljr:

Sctiif 4 + 1 rame: 1. U.R.S.S. 3:28,71; 
2. ROMÎNIA (Lia , Bulugioiu,1 Viorica 
Ghiuzelea. Ana Tamaș, Emilia Ri- 
gard + Ștefania Bo isov) 3:31,54; 3. 
Cehoslovacia 3:36.10: 4. Germania
3:36.71; 5. Ungaria 3:42,72.

Sctiif simplu: 1. Gălina Konstanti
nova (U.R.S.S;) 3:37,75; 2. Renee Ca-

Maria
Viorica

Ka- 5. Cehoslovacia 15 p; 6. Marea Bri- 
tanie 6 p; 7. Franța 5 p; 8. Polonia

Din bazine le de inot
Split, 
spate, 
record 
a 4-a

Ia k ov-

• Echipa de polo a Olandei, care va 
pa.ticipa la turneul internațional de la 
București, a jucat recent cu reprezen
tativele R. P. Ungare (1—2) și Belgiei 
(2-1).

Turneul international de fotbal-juniori de la Sofia
SOFIA 8 (prin telefon de la cores

pondentul nostru). Sîmbătă a început 
în localitate turneul internațional de 
fotbal-juniori, Organizat în cinstea zi
lei de 9 Septembrie. în primul meci, 
reprezentativa A a R. P. Bulgaria a 
întrecut la limită, cu 1—0 (1—0), echipa 
bulgară secundă.

Duminică, a avuț lob a doua parti
dă: reprezentativa Iugoslaviei a dis
pus .de selecționata, orașului Bucu
rești cu 4—1 (1—4.1. Față de aspectul 
general al jocului, scorul este prea 
sever. El a fost realizat de iugoslavi 
datorită superiorității lor în forță și 
viteză, a unui joc mai variat în atac 
și a unei apărări mai sigure. Echipa 
bucureșteană a luptat de Ia egal la 
egal în prima repriză și între minu
tele 20—25 putea lua conducerea, dar 
Lungu (min. 20), Cuperman (min. 22) 
și Dodu (min. 23) au ratat ocazii 
clare, din apropierea porții. Punctele 
au fost înscrise de Mitici (min. 31)

din 11 m, Stoianovici (min. 43), Con
stantin (min. 55), Surducki (min. 65) 
și Pavici (min. 70). Conform regula
mentului, jocurile au avut o durată 
de 80 minute.

Formația echipei București : Arge- 
șeanu — Constantinescu, Alecu, Hari- 
ga — Stoichițoiu. Nunweiller VI (Ste- 
lea) — Mureșan (Constantin), Dodu 
(Mureșan), Lungu, Oblemenco 'Nun
weiller VI), Cuperman.

Marți la Stanke Dimitrov, pentru 
locurile 3—4 : București — R. P. Bul
garia B, iar la Sofia, finala turneului : 
R. P. Bulgaria A — Iugoslavia.

TOMA HRISTOV

• Dezvoltarea atletismului și < 
lui constituie un obiectiv de fr 
mișcării sportive, din R. P. Bulgar 
și-a pus drept sarcină ca piuă 
fitul anului 1965 peste 150 000 
neri și tinere să îndrăgească și s 
tice atletismul. Pentru dezvoltării 
lui s-au înființai o serie de ce 
inițiere.

C.S.M. Sibiu—Sel. Sudan 4-<
SIBIU 8 (prin telefon). — . 

stimat mult interes și a atrai 
10 000 de spectatori. Gazdele 
cat sub așteptări în prima 
permițînd oaspeților să ia co>n< 

sibienli ai 
victc
Gaks 
Gakș
52),

75) ș 
min. 
de la

însă.
au obținut 
în ordine: 
(min. 29),

După pauză 
mai bine și

Au marcat, 
13), Mureșan
38), Dombrovski (min. 
(min. 60), Gaksa (min. 
brovschi (min. 76). In 
caru a ratat o lovitură
trăgând afară. A condus bine V 
Brașov. (Iile Ionescu, coresp.

AGERPRES transmite
® Italianul Rara a realizat, la 

un nou record european la 100 ni 
Timpul său de 1:01,9 (vechiul 
Leonid Barbier 1:02,1) constituie 
performanță mondială a "nului.

• La Harkov, tînfira Valentina
leva în vlrstă de 14 ani a stabilit un nou 
record unional 
pul de 1:09,9.

® Rezultate 
t«rna|ional de 
și Jiskoot 56,2 la 100 m liber; Jiskoot 
60,3 la 100 ni fluture ; Mensonides 
1:12.8 la 100 in bras; Klenie Bicmolt 
2:48.6 la 200 ni bras, — la 6 zecimi de 
secundă de recordul mondial al lui Karin 
Beyer; Inckc Tigelaar 4:54.7 — al 4-lea 
timp european al anului : Christine Caron 
1:09,8 și 2:33,7 la 100 m și 200 in 
spate ; Erica Terpstra 1:03,2 la 100 m 
liber.

la 100 ni fluture, cu tini-

excelente în concursul in
ia Vichy: Gottvalles 55,0

Doi recordmani republicani
la săritura cu prăjina

din 
ruta 
fost 

în

Laze a cîștigat cursa 
în 12,0, urmată de K 
și Cobian (Cuba) — 

plat a ieșit învingător

Atlețli noștri și-au 
tirile pentru Jocurile 
Sofia. Cu prilejul ultimului concurs 
de verificare, desfășurat la Poiana 
Brașov, Petre Astafeâ și Afanase Savin 
au sărit 4,46 m la prăjină-nou record 
al R. P. Romîne (v.r. de 4,42 m îi

încheiat pregă
ti al ca nice de la

aparținea lui Z. Szabo din 1959). Alte 
rezultate : BĂRBAȚI : 100 m : AI. 
Tudorașcu 10,6 ; A. Stamatescu 10,7 ; 
Gh. Zamfirescu 10,8 ; disc : V. Sălă- 
gean 50,92 ; ciocan (6 kg) : V. Tibulschi 
57,73 : FEMEI : 400 m : Fi. Stancu 
56,7 ; greutate: A. Sălăgean 15,49 ; 
disc : A. Gurău 42,63.

Prima etapă la handbal in 7-ctapa echipelor oaspe • • •

(Urmare din

realizînd în cele din 
la scor.

urmă o victorie

o echipă mai experimentată, 
gat fără emoții. Principalii 
lizatori : Chinda și Kiss câte 
(I. Plăvițiu — coresp.).

au căști
lor rea- 
5 goluri.

SERIA A II-A FEMININ — SERIA I
VOINȚA SIGHIȘOARA — VOINȚA 

SIBIU 13—12 (9—7). Handbaliștii si- 
ghișoreni au condus cu 6—1 și 8—2, 
dar au 
serios în 
mită. (I.

C.S.M.

trebuit să se întrebuințeze 
final pentru a cîștiga la li- 
Turjan — coresp.).

REȘIȚA — ȘTIINȚA TG. 
MUREȘ 14—24 (5—12). Studenții, cu

Pronosport
Așa arată o variantă cu 12 rezultate 

•xacte.
I Rapid—Steaua Camp. cat. A.

II Progresul —Din Buc. Camp. cat.
III Crișul—Petrolul Camp. cat. A.
IV Șaința Tim.— roșu Camp. cat.
V C.S.M.S. Iași—Șt. Cluj Camp. cat.

VI Farul—Din. Pitești Camp. cat. " 
Siderurg. —U.T.A. Camp. cal. 
Flacăra Moreni—Șt. Buc. cat. B. 
Arieșul Turda—Jiul Petr. cat. B. 
A.S. Cugir—C.F.R. Tim. cat. B. 
C.S.M. Cluj—Ind. S. C. T. cat. B. 
Mureșul Tg. Mș.—Min. B. M. cat. B.

Fond premii 218.827 lei. 
Termen de contestație : 29 IX 1963.

vn 
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CONFECȚIA BUCUREȘTI — RUL
MENTUL BRAȘOV 9—12 (6—6). Pri
ma surpriză a cuplajului bucureștean. 
A fost un meci frumos, dinamic, în 
care scorul a avut o evoluție pasio
nantă, datorită mai ales echipei din 
Brașov. La început a condus Confec
ția cu 2—0 și 2—1, dar Rulmentul 
și-a revenit curînd, a egalat și a luat 
avantaj cu 3—2, 4—3, 5—3 și 6—5. 
în ultimul minut al reprizei, Con
fecția a egalat din 7 m. După pauză, 
deși bucureștencele au reușit să con
ducă cu 7—6 și 8—7, echipa oaspe 
nu a cedat lupta, a continuat să joa
ce mai organizat, cu mai multă efi
cacitate și în finalul partidei și-a a- 
sigurat o victorie meritată.

PROGRESUL BUCUREȘTI — FA
IANȚA SIGHIȘOARA 6—7 (3—3).
Joc de nivel scăzut, în special în 
prima repriză cind jucătoarele am
belor echipe au comis numeroase 
greșeli în pase. In repriza a doua, 
Progresul a avut un început mai bun, 
cu acțiuni mai închegate și în min. 
37 a ajuns să conducă cu 6—3 ! Dar 
mulțumite de rezultat, se pare, ju-

cătoarele de la Progresul slăbesc a- 
lura, joacă neatent și dau prilej oas- 
petelor să le servească un meritat 
duș rece, egalînd în min. 48 și mar- 
cînd golul victoriei în min. 49 ! (p. g.).

S.S.E. PLOIEȘTI — RAPID BUCU
REȘTI 7—13 (5—8). Superioară, echi
pa campioană a cîștigat pe merit 
prin punctele înscrise de Constanti
nescu 5, Roth și Oțelea cite 4. Gaz
dele s-au comportat sub așteptări, 
cu o insuficientă pregătire fizică. Au 
marcat : Georgescu 2, Dobîrceanu 2, 
Zamfirescu, Bărbunță și Constanti
nescu. (St. Ionescu. coresp.).

TRACTORUL BRASOV — ȘTIIN
ȚA BUCUREȘTI 3—10 (1—5). Scorul 
exprimă diferența dintre o echipă 
matură și una tînără, fără prea mul
tă experiență. (Gh. Corcodel, coresp.).

SERIA A II-A

C.S.M. SIBIU — VESTITORUL 
BUCUREȘTI 14—3 (9—2). Deși gaz
dele au prezentat o echipă întineri
tă mult, ele totuși au prestat un joc 
mai bun. Oaspetele sînt slab pregă
tite. Au marcat : Draser 4, Birthel- 
mer 4, Kiltsch 3, Dragoș 2 și Schuster, 
respectiv Rădulescu 2, 
nescu, coresp.).

CONSTRUCTORUL
— SJS.E. PETROȘENI 
Au marcat : Talpai 5, 
2, respectiv Munteanu, i 
Kiss. (L. Makkai, coresp.).

Sotir. (ILie Io-

TIMIȘOARA
10—3 (5—1).

Kontz 3, Gotz 
Cerohezan,

• Din orașul Pecs s-a dat startul 
în cea dc a patra ediție a cursei ciclis
te internaționale pentru „Cupa Mec- 
hck“. Participă 86 de concurenți 
8 țări. Prima etapă disputată pe 
Pecs—Komlo și retur (186 km) a 
câștigată de maghiarul Megyerdi
4h47:25,0. La diferență de 57 de secun
de a sosit un pluton de 10 alergători 
in care se aflau și cicliștii romini 
Nicolae Ciumeti (a ocupat locul pa
tru în etapă) și Francisc Gera.

• Campionatele mondiale de hal
tere au început la Stockholm cu par
ticiparea 
de țări.

Primul 
ria cocoș 
Vahonin 
102,54-137,5). 
s-au clasat 
Ichinoseki 
(Iran) 320 
312,5 kg.

• Cu prilejul campionatelor fero
viare de atletism care se desfășoară 
la Louvain belgianul Gaston Roelants, 
campion european, a făcut o tentativă 
de a doborî recordul mondial la 3000 
m obstacole. El a reușit să parcurgă 
distanța în 8:26,6 și să corecteze ast
fel vechiul record al lumii deținut 
de polonezul Krzyskowiak cu tim
pul de 8:30.4.

• în cadrul unui concurs atletic 
desfășurat la Kiev, Maria Itkina și-a 
corectat propriul său record euro
pean la 400 m plat, parcurgînd aceas
tă distanță în 53,2. Vechiul re
cord era de 53,4. Cea mai bună 
performanță mondială la această pro
bă este de 51,9 și aparține atletei 
Sin Kim Dan (R. P. D. Coreeană).

• La Helsinki, în meciul de atle
tism dintre selecționatele masculine 
ale Finlandei și R. P. Polone, scorul 
este de 131—81 în favoarea oaspeților. 
Iată cîteva rezultate: 200 m: Foik 
(R.P.P.) 21,1; lungime 
landa) 7,96 
(R.P.P.) 
(R.P.P.) 
(R.P.P.) 
nă 40.7.

• Competițiile atletice ale Univer
siadei de la Porto Alegre (Brazilia) 
continuă. Recordmana mondială, Ta
mara Press, a obținut a doua medalie 
de aur, dasîndu-se pe primul loc și 
la aruncarea discului, cu rezultatul 
de 55,90 m. Tînăra atletă sovietică

a 160 de concurenți din 37

titlu mondial — la catego- 
— a fost cucerit de Alexei 
(U.R.S.S.) cu 345 kg <105+ 

Pe locurile următoare 
Fukuda (Japonia) 340 kg, 
(Japonia) 330 kg, Eslami 
kg, Nagy (R. P. Ungară)

m:
Eskola (Fin- 

m; înălțime: Czernik
2,07 m; greutate: Sosgornik 

18,58 m; ciocan: Cieply 
65,63 m; 4x100 m: R.P. Polo-

Scelkanova, cu r<

sînt de disputat 
competiția masei

Renata 
m plat 
— 12,3, 
400 m 
zul Metcalfe, cu timpul de ■
proba de aruncare a suliței a 
lui lanis Lusis (U.R.S.S.) cu 
Aruncarea discului bărbați s-; 
iat cu o surpriză; pe locul i 
situat italianul Gaetano del+ 
cu o aruncare de 51,63 m. < 
bun timp în preliminariile pi 
400 m garduri a fost realizat 
lianul Frinelli — 52,3. într-i 
serii, peruvianul Cavero s-< 
pe primul loc, cu timpul de 
vingîndu-1 pe campionul e 
Salvatore Morale.

Săritura în lungime a fost 
de Tatiana 
de 6,48 m.

Deși mai 
meciuri în
volei, cîștigătoare este echipa 
care a dispus cu 3—1 de R. ‘ 
slovacă și nu mai poate pie 
neul.

La scrimă, reprezentativa 
dă a R. P. Polone a ocupa 
loc, întrecînd echipa R. P. U: 
9—7. După șase zile de într 
clasamentul pe țări conduc 
Ungară cu 14 medalii de aur 
de U.R.S.S. — 9, Japonia — 
Germană — 4.

• După opt runde, liderul 
lui internațional de șah de 1< 
este marele maestru sovietl 
Gheller, cu 6,5 puncte. Pe lo< 
mătoare se află Korcinoi 
Pachmann (R.S. Cehoslovacă) 
te, Tal (URSS), O’Kelly (Bel 
boțov (R.P. Bulgaria), Darga ( 
mană) 5,5 puncte. în rund 
Gheller a cîștigat la Br 
Pachmann La învins pe Ivi 
cinoi a remizat cu Tal.

• In cel de al doilea mei 
ncului pe care îl întreprinde 
echipa de. fotbal Dinamo-M 
jucat la Bergamo cu formați 
ta. cîștigătoarea cupei Italiei, 
tii sovietici care învinseseră 
meci pe Fiorentina cu 4—0 a 
de dala aceasta cu 2—0 (1—0] 
lurile marcate de Gusarov și

• Selecționata feminină d 
Japoniei, în drum spre țară, 
la Teheran, unde a susținu 
nire amicală cu reprezentat! 
lui, Voleibalistele japoneze 
cu scorul de 3—0 (15—1, 15,-
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