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SPABTACHIADA REPUBLICAN
Campionatele școlare au luat sfirșit 

după cinci zile de întreceri entuziaste

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romi na
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în concursul internațional de caiac-canoe

eprezentanții B. P. Romîne învingători in irei probe
Interes deosebit pentru ediția din acest an a „Regatei Snagov" • La start: 27 de campioni olimpici, mon

diali și europeni • întreceri viu disputate și... emoții chiar din serii

O frumoasă fază de joc din meciul de volei S. M. nr. 2 Rm. Vilcea — S. M. 
tir. 8 Cluj disputat cu prilejul finalelor campionatelor școlare din cadrul

Spartachiadei republicane. (Citiți amănunte în pag. a 2-a)

® O VICTORIE DE PRESTIGIU A GIMNASTILOR : R. P. 
ROMÎNĂ - R. P. UNGARĂ 556,20-549,85 (în pag. a 2-a - 
cronica întîlnirii)

® Un frumos succes al luptătorilor romîni în concursul 
internațional de la București, (amănunte în pag. a 4-a).

® Recorduri R.P.R. în concursul atletic de la Moscova : 
Viorica Viscopoleanu 6,22 m la lungime și Andrei Barabaș 
13:49,3 (egalat) pe 5 000 m. (citiți relatările în pag. a 4-a).

© Selecționata de baschet a Oradei a întrecut repre
zentativa de tineret a R. P. Chineze (amănunte în pag. a 
4-a).
• I. Tiriac și A. Bardan, învingători la Ankara (știrea 

în pag. a 4-a).

„ •
i cea mai spectaculoasă probă a finalelor — caiac 4—1000 m — echipajul 

Artimov, Conțolenco) a cucerit o prețioasă și mult aplaudată
nostru (Nicoară, Ivanov, 

victorie
Foto: P. Romoșan

i'iciodata tribunele de pe malul la
ri Snagov n-au fost atît de solici- 

ca sîmbătă și duminică. Un mare 
tăr d* iubitori ai sporturilor nau- 
au ținut să urmărească întrecerile 

ir mai buni caiaciști și canoiști din 
țȘri reprezentate la ediția din a- 
au, a . „Regatei Snagov". Interesul 

sebit -— pe deplin justificat de pre- 
ia a 27 de campioni mondiali, eu- 
eni și olimpici, de multi alți spor- 

care candidează la un loc în re-

chipa de urmărire a R, P. Romîne, care a stabilit ieri un excelent record 
național, în timpul cursei

Foto: T. Roîbu

1EC0LTĂ" BOGATĂ PENTRU PISTABZ1I NOȘTRI
4 victorii în ultimele două zile de concurs
3 recorduri republicane doborîte și unul egalat

Tn sfîrșit avem ocazia să aplaudăm 
elodromul" ! Cel de al IV-lea con- 
rs internațional, desfășurat timp de 
zile la Dinamo, ne-a adus satisfacții 
ste așteptări. In ultimele două zile 
■dârzii pregătiți de Iulian Gociman 

Ștelfan Lemîndroiu au obținitț 4 
ctorii în compania unor oaspeți deo- 
bit de valoroși. Sîmbătă, de pildă, 
.piui nostru Vasile Burlacu — Vic- 
v Voloșin i-a încîntat pe spectatori 
rin victoria repurtată în cursa ameri- 
ană. Cei doi cicliști participau pentru 
doua oară la o astfel de cursă (deo- 

ebit de dificilă) și aveau de înfruntat 
istarzi cu mare experiență în aceste 
îtreceri, cum sînt austriecii, maghiarii 
i — îndeosebi — belgienii. Cicliștii 
oștri au dovedit, însă, că sînt recep- 
ivi și că — printr-un plus de voință 

prezentativele olimpice pentru Tokio — 
a făcut ca fiecare probă să fie urmă
rită „cu sufletul la gură". Pe cît de 
spectacidoase, pe atît de viu disputate 
au fost și întrecerile din serii, reca
lificări și semifinale care, fără să pro
ducă mari surprize, au prilejuit — to
tuși — multe emoții fiecărei delegații 
prezente la competiție. Incertitudinea 
rezultatelor, stabilirea învingătorilor 
de multe ori după developarea foto-

— pot suplini în unele ocazii lipsa de 
experiență. O altă victorie spectacu
loasă este aceea de duminică la semi- 
fond în care „vulturul" — așa cum îl 
numesc colegii pe Victor Voioșin — s-a 
întrecut pe sine însuși și într-un final 
pasionant, care a ridicat tribunele în 
picioare, l-a depășit cu un punct (ce 
valoare are uneori' acest punct I) pe 
maghiarul Istvan Lang. Echipa de 
cursă italiană — care sîmbătă a egalat 
recordul țârii, a reușit duminică în 
finală — pe lingă o victorie frumoasă
— și un valoros record: 2:16,4 (ve
chiul record 2:17,2). Felicitări celor 
5 componenți ai echipei: Constantin

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 2-a) 

grafiei au dat „Regatei Snagov" o 
deosebită atracție.
Chiar după primele probe ale „seri

ilor", dl. Walther Kiinne, președintele 
federației de caiac-canoe din R. F. Ger
mană ne spunea că după părerea sa 
„Regata Snagov este nu numai o re
petiție pentru J.O. de la Tokio ci, mai 
mult, un veritabil turneu olimpic, poa
te chiar mai greu deoarece, spre de
osebire de întrecerile de pe lacul Sa- 
gami unde nu au drept de a concura 
decît un număr redus de echipaje, la 
Snagov se întilnesc cite 2—3 echipaje 
ale fiecărei țări, ceea ce face să creas
că substanțial valoarea competiției". 
Și, într-adevăr așa a fost. Au fost în
treceri mult aplaudate care, spre bucu
ria antrenorilor, s-au încheiat — de 
cele mai multe ori — cu timpuri ex
celente.

La un asemenea dificil examen, 
sportivii noștri s-au comportat, în ge
neral, bine, cucerind victoria în 3 din 
cele 5 probe masculine prin NICOARĂ 
—IVANOV la caiac dublu 1000 m,

D. GIRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Dinamo București—din
IATA REZULTATELE DE IERI :

Steaua — Dluamo Pitești 6—3 (3—0) 
Dta. București — Steagul roșu 6—2 (3—0) 
Crlșul — Progresul l—0 (0—0) 
Farul — Petrolul 0—1 (0—0)
Știința Cluj — Rapid 3—1 (1—0).

Lupta pentru evitarea retrogradării va lua 
sfîrșit marți, cînd se vor disputa partidele 
C.S.M.S. — U.T.A. și Siderurglstul — Știința 
Timișoara, amînate pentru marți.

CAMPIONII

Iată lotul formației Di
namo București ciștigătoa- 
re a ediției 1063—64 a 
campionatului categoriei 
A de fotbal.

In rîndul de sus: Dat- 
cu, Ivan, Niinweiller VI, 
Nunweiller III, Nunweiller. 
IV, Constantinescu, Uțu / 
în rîndul din mijloc: P. 
Emil, Popa, Ștefan, O. 
Popescu, Ghergheli t in 
rîndul de jos : Pircălab, 
Lucescu, Țircovnicu, Erie 
II, Frățilă, Haidu.

Foto: P. Romoșan

Reprezentantul nostru la categoria = 
muscă — C. Ciucă a reușit din nou =j 
să străpungă garda adversarului' cil = 

o „directă" de stingă =

Foto : V. Bageac =

nou campioană la fotbal
CLASAMENTUL ARATA ASTFEL :

1. Dinamo București 26 18 4 4 65:25 40
2. Rapid 26 15 3 8 50:36 33
3. Steaua 26 15 1 10 71:44 31
4. Progresul 26 11 5 10 40:45 27
5. Petrolul 26 11 4 11 28:19 26
6. Steagul roșu 26 9 8 9 32:32 26
7. Crișul 26 10 6 10 27:38 26
8. Farul 26 11 3 12 28:34 25
9. Știinta Cluj 26 11 2 13 39:38 24

10 U.T.Â. 25 9 5 11 31:41 23
11. Dinamo Pitești 26 10 3 13 28:39 23
12. C.S.M.S 25 9 2 14 37:46 20
13. Știința Timișoara 25 7 6 12 30:42 2U
14. Siderurgistul 25 6 4 15 21:48 16

i & • Vi U* u
Duminică dimineața în 

fața a 15 000 de specta
tori, „potcoava” stadionu
lui Republicii a găzduit 
întâlnirea d* box dintre 
echipele R.P. Romine și 
R.F. Germane. La capătul 
unor lupte extrem de dis
putate, selecționata țării 
noastre a obținut o meri
tată victorie : 13—7. For
mația oaspe, a constituit 
un bun partener pentru 
verificarea „olimpicilor” 
romîni, acum, la sfîrșitul 
primului ciclu de pregă
tire.

Primii care ari urcat 
treptele ringului au fost 
„muștele” C. Ciucă și 
campionul R.F. Germaine 

Freistadt. Cu acest 
l-am revăzut pe 

din zilele sale de 
timpul inițiativa, 

„directe” și 
!-uri“, acumulând ran avantaj sub- 

— H.
prilej, 
Ciucă 

glorie. Avînd tot 
Ciucă a punctat clar cu 
„1—2 
stanțial. Remarcabil a fost finalul ui-
timei reprize. Cînd Freistadt a pornit 
decis să refacă*, Ciucă a găsit resurse 
să mărească ritmul de luptă.

IV. Puiu a avut în „cocoșul44 germani 
Geisler un advers-ar dificil. La sfîrșituil 
primelor două reprize, buletinele indi« 
cau egalitate. Numai pregătirea fizică 
superioară și dîrzenia ©are-I caracte
rizează pe Puiu l-au ajutat în ultima 
repriză să aducă echipei două pirnete.

Debutantul în prim*a reprezentativă 
— C. Crudu — a începcat lupta ca ua 
...debutant. In repriza secundă, Crudu 
a lăsat tracul în colț și încă din pri
mele secunde, un „croșeu4* de stînga,

MIHAI TRXNCA

(Continuare in pag. a 2-a)



După Întreceri pasionante, de un bun nivel tehnic I GIMNASTICĂ
Un succes de presti;

R.P. Romînă-R.P. Ungară 556,20-549,85 la echipe băibaschet si fotbal
întreceri
campionatelor 
cadrul Sparta- 

s-au 
și du-

Ultimele 
finalelor 
școlare din 
cbiadei republicane
desfășurat simbătă 
minică la Stadionul Tine
retului într-o atmosferă 
entuziastă, care a caracte
rizat. de altfel, de l-a în
ceput această mare sărbă
toare a sportului școlă
resc. Caracterul decisiv al 
multora dintre partidele 
programate în aceste două 
zile, perspectiva unor 
spectacole sportive pasio
nante, ca și vremea fru
moasă a atras un număr 
mare de iubitori ai voleiu
lui, handbalului, baschetu-
lui și fotbalului , sportu-
rile la care mai rămăsese
de desemnat echipele
campioane.

Și așteptările spectato-
rilor au fost pe deplin
răsplătite. Tinerii sportivi 
și-au disputat cu toată 
ardoarea șainsele și, dato
rită bunei lor pregătiri, 
au oferit jocuri spectacu 
loase, încheiate în majori
tatea cazurilor cu reaul- 
tate strînse, semn al unui

Echtpele de baschet S. AL nr. 7 București și S. Al. 
nr. 1 Oradea au oferit o dispută foarte echilibrată, 

lată o fază din această partidă
Foto : T. Roibu

sensibil e- 
cbilibru dc forțe. Semnificativ este, de 
pildă, faptul că la baschet masculin 
Jocul I a fost atribuit echipei S.M. nr. 
1 Constanța datorita coșaverajului, su
perior formației S.M. nr. 1 P. Neamț.

Cum meciurile celor patru turnee 
ș-au disputat simultan, spectatorilor 
le-a fost greu sa se împartă. Totuși ei 
au reușit să fie prezenți la momentul 
oportun și să urmărească cele mai 
interesante partide : S.M. nr. 4 Timi
șoara—S.M. Odorhei (f), S.M. nr. 13 
București—S.M. Odorhei (f), S.M. nr. 
1 Sibiu—S.M. Odorhei (m) și S.M. nr. 
I Sibiu—Șc. prof. Electroaparataj 
București (m) la handbal, S.M. Miercu
rea Ciuc—Lie. nr. 1 Timișoara (f), 
S.M. Miercurea Clac—S.M. nr. 1 P. 
Neamț (f)și S.M. nr. 2 Rm. Vîlcea — 
S.M. nr. 8 Cluj (m) la volei. S.M. nr. 5 
Brașov—S.M. Salonta (f) și S.M. nr. 7 
București—S.M. nr. 1 Oradea (m) la 
baschet. S.M. Cărei—Grupul școl. prof, 
uzina de vagoane Arad la fotbal.

A XV-a ediție a campionatelor șco
lare desfășurată în cadrul Spartachia- 
dei republicane a luat sfîrșit 
frumos su-cces, ca participare 
bate.

nr.

cu un 
și calî-

Rezultatele tehnice din 
două zile :

ultimele

Feminin : S. M. orașul Vic- 
M. nr. 1 Bacău 10—6 (6—2), 
București — S. M. Văleni 8—8

S.M. Odor-

HAtrDSAL.
toiia —ț- S.
S. M nr. 13
(7—6), S.M. nx. 4 Timișoara
hei 23—8 (10—3), S.M. oraș Victoria—S.M. Vă
leni 11—10 (4—5), S.M. nr.13 București — S.M. 
Qdorhei 9—6 (2—4), S.M. nr. 4 Timișoara — 
S.M. nr. 1 Bacău 21—6 (9—5). Masculin : 
S.M. nr. 1 Buzău — S.M. nr. 3 Constanța 
31—13 (19—5), S.M. nr. 1 Sibiu — S.M. Odor- 
hei 24—12 (14—5), Șc. prof. Electroaparataj 

S.M. nr. 2 Tg. Mureș 21—IU
(7—5), S.M. nr. 2 Tg. Mureș — S.M. nr. 3 
Constanța 27—19 (12—8), S.M. nr. 1 Sibiu— 
Șc. f^rof. Electroaparataj București 17—15 
(9—T), S.M. nr. 1 Buzău — S.M. Odorhei 
17—15 (11—6).

Clasamente. Fete: 1. S.M. nr. 4 Timi
șoara 10 p.; campioană republicană șco
lară; 2. S.M. nr. 13 București 7 p.; 3. S.M. 
Odorhei 6 p.; 4. S.M. oraș Victoria 4 p.; 
5. S.M. Văleni 3 p.; 6.
0 p. Băieți:
campioană
nr. 1 Buzău 8 p.; 3. S.M.
4. Șc. proi. Electr. București 2 p.; 5. S.M. 
nr. 2 Tg. Mureș 2 p; 6. S.M. nr. 3 Constanța 
2 p

VOLEI. Feminin: S.M. nr. 2 Rm. Vîlcea—
5. M ni. 14 București 3—2 (8, 10, —12, —8,6), 
S.M.
1—3
S.M.
3), S.M. Miercurea Ciuc — Lie. nr. 1 Timi
șoara 3—2 (—7, 11,
P. Neamț — S.M. nx.

Clasamente. Fete: 1. Lie. nr. 1 Timi
șoara 9 p. — campioană republicană șco
lară; 2. S.M. nr. 1 P. Neamț 8 p; 3. S.M. 
Miercurea Ciuc 8 p; 4. S.M. nr. 2 Rm. Vîlcea 
7 p; 5. S.M. nr. 1 Oradea 7 p; 6. S.M. n,r. 14 
București 5 p. Băieți: 1. S.M. nr. 2 Rm. 
Vîlcea 10 p — campioana republicană șco
lară; 2. S.M. nr. 8 Cluj 8 p; 3. Lie. nr. 1 
Timișoara 8 p; 4. Lie. mil. C. Lung Mold. 
7 p; 5. Șc. proi. .23 August44 București 6 p; 
6. S.M. nr. 1 Sibiu 5 p.

BASCHET. Feminin: S.M. nr. 1 București— 
S.M. Salonta S5—51 (24—27), S.M. nr. 6
Constanța — S.M. Moinești 60—29 (31—10), 
S.M. nr. 5 Brașov — S.M. nr. 2 Tg. Mureș 
60—43 (30—18), S M. nr. 5 Brașov — S.M. 
Salonta 65—62 (32—34), S.M. nr. 2 Tg.
Mureș — S.M. Moinești 53—42 (25—14), S.M. 
nr. 6 Constanța — S.M. nr. 1 București 
39—23 (13—15). Masculin: S.M. nr. 1 Ora
dea — S.M. nr. 1 Constanța 49—47 (31—36), 
S.M. nr. 1 P. Neamț — S.M. nr. 4 Galați 
67—50 (36—31), S.M. nr. 7 București—S.M. 
nr. 3 Arad 55—53 (26—28), S.M. nr. 7 Bucu
rești — S.M. nr. 1 Oradea 57—53 (22—23), 
S.M. nr. 1 P. Neamț — S.M. nr. 3 Arad 
52—47 (21—19). S.M. nr. 1 Constanța —
S.M. nr. 4 Galați 66—51 (26—21).

Clasamente. Fete: 1. S.M. nr. 5 Brașov 
10 p — campioană republicană școlară; 
2. S.M. nr. 1 București 8 p; 3. S.M. nr. 2 
Tg. Mureș 8 p; 4. S.M. Salonta 7 p; 5. 
S.M. nr. 6 Constanța 7 p; 6. S.M. Moinești 
5 p. Băieți: 1. S.M. nr. 1 Constanța 9 p — 
campioană republicană școlară; 2. S.M. 
nr. 1 P. Neamț 9 p; 3. S.M. nr. 7 Bucu
rești 8 p; 4. S.M. nr. 3 Arad 7 p; 5. S.M. 
nr. 1 Oradea 7 p; 6. S.M. nr. 4 Galați 5 p.

FOTBAL: S.M. Caiei — Șc. prof. K.M.R. 
Iași 0—0, Gr. școl. proi. I.M.U. Medgidia— 
S M. nr. 13 București 3—0, S.M. Cărei — 
Gr. școl. proi. uzina de vagoane Arad 3—0 
(2—0), Gr. școl. proi. I.M.U. Medgidia — 
Șc. prof. R.M.R. Iași 4—0 (2—0). Clasamen
tul: 1. S.M. Cărei S p — campioană repu
blicană școlară; 2.
Medgidia 5 p; 3. Șc. proi. R.M.R. Iași 5 p; 
4. Gr. școl. prof, uzina de vagoane Arad 
4 p; 5. S.M. nr. 13 București 0 p.

Gr. școl. prof. I.M.U.

București

S.M. nr. 1 Bacău
1. S.M. nr. 1 Sibiu 10 p. — 

republicană școlară; 2.
Odoihei 6 p.;

S.M.

ni. 1 P. Neamț — S.M. Miercurea Ciuc 
(—9/ —H .8, —8), Lie. nr. 1 Timișoara—

1 Oradea 3—2 (11, 11,nr. —n.

14. —7, 11), S.M. nx. 1
2

(li, 10), S.M. nr. 1 Oradea 
m. 14 București 3—1 (12, 
culin: Lie. mil. C. Lung Mold. — Lie. nr. 1 
Timișoara 2—3 (—12, 
piof. .23 August* București — 
Cluj 
Bsa.

Ctaj

Rm. Vîlcea 3—0
S.M.

8, —11, 7). Mas-

1—3 (11. —12. —14, —2),
Vîlcea — S.M. nx. 1 Sibiu
S.M. nr. 2 Rxn. Vîlcea —
3—1 (12. 13, —4, 4), Lie.

șoaxa —
1 3 ( 14, —2, 11, —9), Lie. mil. C. Lung
Mold. — S.M. nx. 1 Sibiu 3—1 (—10. 10, 
fi, W).

3, -—5, 9, —12), Șc.
S M. nr. 8
S.M. nx. 2
3—0 (6, 1£
S.M. nr. 8

nr. 1 Timi-
Șc. proi. ,23 August' București 
—2,

Așteptată cu justificat interes, între
cerea de gimnastică dintre reprezenta
tivele R.P. Romîne și R. P. Ungare a 
reușit să ofere un frumos spectacol 
sportiv.

Meciul — găzduit de sala Dinamo 
— a început simbătă seara, prin exerci
țiile impuse. A fost o luptă pasionan
tă. încheiată după mai bine de 5 ore. 
cu avantaj pentru echipa țării noastre: 
276.70—275,00.

Prima probă — solul. Gimnaștii ro- 
mîni au evoluat bine (în special Si- 
laghi — 9.55, Tohăneanu și Cadar — 
9,40) reușind să ia conducerea: 45.85— 
45,25, Apoi, după calul cu minere, re
prezentativa R.P. Romîne își mărește 
avantajul: 91.65—89.60, la fel ca și 
F. ■ Orendi la individual compus. La

CICLISM
Recoltă44 bogată 

pentru pistarzii noștri
(Urmare din pag. 1)

Voicu D. Panaitescu, D. Mărgărit, V. 
Voloșin și V. Buriacu ! In mod special 
am lăsat la urmă proba de urmărire pe
echipe. Ea ne-a adus cele mai mari 
satisfacții: două noi recorduri ale
tării, dintre care ultimul de o valoare 
deosebită. Sîmbătă băieții au „mers** 
4:42,8 întrecînd recordul stabilit cu 10 
zile în urmă în Bulgaria cu 5,3 se
cunde. Duminică — în finala probei — 
echipa C. Dumitrescu, V. Voioșia. V. 
Buriacu. S Duță — a mers ca un... 
ceas și a avut bucuria de a fi crono
metrată cu timpul de 4:39,5 — nou 
record al țării. Acest rezultat se si
tuează printre cele mai bune realizate 
anul acesta în lume și este a 11-a 
performanță mondială din toate tim
purile. Este desigur cel mai mare cîș- 
tîg al velodromului nostru realizat în 
ultimii ani I O mențiune și pentru tî- 
nărul ciclist Mircea Popescu — clasat 
pe locul II în proba de viteză. Valoa
rea lui a fost pe deplin confirmată în 
turneul revanșă de duminică în care a 
ocupat tot locul II. fiind învins numai 
de excelentul ciclist belgian Vanden- 
bergh (11,4 sec în seria cu Bara- 
nyecz ! 1)

Rezultate. Sîmbătă : urmărire pe echi
pe serii : R P. Romînă 4:42,8 — R.P. Un
gară 4:47.6 ; Belgia 4:51.3 — Austria 4:53.8; 
semifinale : R.P.R. 4:57,7 — Austria
5:05.5; R.P.U. 4:48.4 — Belgia 4:52,3; 
viteză : 1. R. Vandenbergh (Belgia). 2. 
M. Popescu ; 3. B. Novakov (R.P.B.) ; 
4. W. Garschal (Austria) ; urmărire indi
viduală : 1. I. Lang (R.P.U.) 5:13,3 ;
cursă italiană : R.P.R 2:17,2 — Belgia 
2:30 ; R.P.U. 2:16,5 — Austria 2:20,9 ;
cursă americană : 1. V. Buriacu — V.

(R.P.U.) 
2:17,2 — 
Austria 
Buriacu

Voloșin 31 p ; 2. Seews — Stevens (Bel
gia) 27 p ; 3. Lendvay — Mezei (R.P.U.) 
26 p ; duminică : viteză revanșă : 1.
Vandenbergh, 2. M Popescu. 3. Garschal, 
4 D. Popovici. 5. Baranyecz ; cursă ita
liană : 1. R.P R. 2:16.4 ; 2. R.P.U. 2:17,5 ; 
3. Austria 2:19,2 ; 4. Belgia 2:20,5 ; urmă
rire pe echipe : 1. R.P. Romînă 4:39,5 ;
2. R.P.U. 4:40.0 (nou record ai R.P.U.) ;
3. Belgia 4:52,2 ; 4. Austria 4:54,6 ; semi- 
fond (100 ture, sprint la 3 ture) : 1. V 
Voioșia 1 tur avans 46 p ; 2. I. Lang 
(R.P U.) 14-45 p : 3. G. Binder (Austria) 
14-22 p : 4. s. Dută l-^-B p ; 5. C. Dumi
trescu 34 p ; 6. Andisztyack (R.P.U.) 23 p; 
7. Mezei (R.P.U ) 23 p ; 8. Van Den 
Broecke (Belgia) 22 p ; 9. Stevens (Bel
gia) 20 p • 10. G. Moiceanu 20 p.

SPORTURIna*'^

inele, gimnaștii noștri au unele ezitări, 
dînd prilej oaspeților să puncteze ceva 
mai bine și, implicit, să micșoreze din 
handicap (137,65—136.15).

La sărituri, Miclăuș realizează nota 
cea mai mare pe 
tajul general, din 
184.80—183,00.

Echipa a mers 
și la paralele, iar 
în frunte (46,65) la individual compus.

în fine și ultimul aparat, bara fixă. 
Gimnaștii noștri sînt la... înălțime și 
culeg meritate aplauze, mai ales prin 
Orendi, care ob(ine cea mai mare notă 
acordată la impuse în acest concurs: 
9,70. După prima zi a întrecerii repre
zentativa R. P. Romine ă avut un a- 
vantaj de 1.70 p. La individual com
pus. Orendi a ocupat locul 1 cu 56.55 p. 
El a fost urmat de maghiarul Csany 
(56,30) și de Cadar (56—25).

aparat; 9,50 I Punc- 
nou în creștere:

în ansamblu bine 
Orendi s-a menținut

Duminică, în ziua a doua a 
cursului — exercițiile liber alese.

Din nou. gimnaștii noștri se i 
aproape la 
în final, o 
Romină — 
549,85. în 
cursului foarte bine au mers Si 
(19.20 la sol și 18,95 la sărituri) 
dar (18.85 la cal cu minere) și O 
(19,30 la bară fixă).

La individual compus (punctat 
tionat de la impuse și liber a 
pe locul înfii se află reprezent 
tării noastre Anton Cadar și gin 
tul maghiar Raymond Csany, ; 
cu cite 112,45 p. Pe locul trei, u 
reprezentant al R. P. Romine, F 
ric Orendi cu 112,05 p.

toate aparatele cuc 
victorie netă. Scor :

R. P. Ungară 556.2 
această a doua zi a

T1BERIU STAA

Ghcorghc Tomiuc și echipa
campioni republicani pe

Cea de a 10-a ediție a campionatului 
republican de pentatlon modern s-a în
cheiat duminică cu victoria lui Gheor- 
ghe Torniuc (pentru a doua oara con
secutiv) la individual și a formației 
Steaua pe echipe.

Iată rezultatele înregistrate în 
mele dona zile ale întrecerilor: 
(300 m): Ivan Banei (Steaua 
3:43,6—1085 p; Cr. Lichiardopol 
I) și Dan Ionescu (St. T) 4:06,8—970 
p; Gli. Tomiuc (Si. I) 4:13.7—935 p; 
Nic. Lichiardopol (St. II) 4:13,8—935 
p: D-tru Țintea (St. I) 4:30,3—850 p. 
Trebuie subliniată evoluția lui Bănet 
(19 ani) la primul său concurs de 
pentatlon. El a dovedit calități remar
cabile. După desfășurarea acestei pro
be Tomiuc a reușit să reducă doar la 
8 p-diferența care-1 despărțea de pri-

ulti- 
înot
II) 
(St.

(Țintea

Steaua
1964
3658 și To

probă, crosul (4000 m) 
la Călugăreni pe o căi 
un traseu foarte dificil:

mul loc 
3650 p).

Ultima 
avut loc 
toridă și
miu-c 14:20.5—1120 p; Cr. Lichiard 
14:35,6—1075 p; D. Țintea 15:34 
898 p; N. Lichiardopol 15:52,6—84 
Bănet 15:54,5—838 p; ~
(Știința) 16:47,2-—679 p. 
comportarea lui Tomiuc 
pol.

Clasamentele generale : 
1. GH. TOMIUC 4770 p; 
4556 p; 3. Cr. Lichiardopol 4360 ț. 
W. Roman (Știința) 3957 p; 5. N. 
chiardopol 3817 p: 6. G. Pușcaș (. 
Br.) 3761 p; echipe: 1. STEAU 
13638 p; 2. Știința 10877 p; 3. St. 
II 9796 p.

V. Po 
Foarte I 
și Licbir

(Urmare din pag. 1) ofensiv și put<

urmat de o „dreaptă*, îi zdruncină pe 
campionul „penelor* din R.F. Germa
nă — Al. Meess. în minutul 2, Crudul 
atacă decis și boxerul german este de 
două ori groggy, în picioare. Păcat ca 
ultima repriză îl găsește pe boxerul 
romîn cu insuficiente resurse fizice ca 
să-și poată menține avantajul și me
ciul se termină la egalitate.

în cadrul categoriei se mi ușoare, W. 
Schmidt obține prima victorie a echi
pei oaspe, în fața lui Al. Cîrciumaru. 
Tehnica superioară a boxerului ger
man l-a împiedicat pe Cîrciumaru să-și

Concursul internațional de caiac-canoe
(Urmare din pag. 1)

ALEXE— IGOR LIPALIT la canoe 
blu 1000 m și NICOARĂ—IVANOV— 
ARTIMOV—CONȚOLENCO la caiac 
4—1000 m. După părerea noastră, era 
de așteptat ca și la canoe simplu re
prezentanții noștri să fie prezenți in 
lupta pentru primul loc. Dar. n-a fost 
așa. Celelalte două probe masculine au 
revenit lui “ 
și Eschert 
în ambele 
500 m — 
cistelor R.
(R. F. Germană). Caiacistele noastre 
ne-au dat speranțe în „serii* dar ni 
le-au risipit apoi in finale.

„Regata Snagov" care a prilejuit o 
utilă verificare a caiaciștilor și ca- 
noiștilor aflați in pregătire pentru 
Jocurile Olimpice de la Tokio (spor
tivi din R. D. Germană, Franța, R. F. 
Germană, R. P. Ungară, Austria, R. P. 
Bulgaria. R. S. Cehoslovacă și, bine
înțeles, din țara noastră) a reliefat 
faptul că în toate aceste țări s-a în
registrat o evidentă creștere valorică. 
Firește, competiția de sîmbătă și du
minică a constituit un prilej de im-

du-

Rossberg (R. D. Germană) 
(R. D. Germană). La fete, 
probe — simplu și dublu 
primul loc a revenit caia- 
Esser, Felten și Hausser

portante concluzii și pentbu antreno
rii noștri, concluzii în sprijinul cărora 
vom reveni cu unele considerații pe 
marginea evoluției sportivilor romîni.

Iată rezultatele tehnice înregistrate:
i ooo m : 1. S. Rossberg 

2. A. Vernescu 
(R.P.R.) 3:50,4; 3. H. Sander (R.FG.) 
3:53,4; 4. I. Kemecsei (R.P.U.) 3:54,4; 
5. S. Pocora (R.P.R.) 3:58.9; 6. S. 
Briei (R.F.G.) 3:59,6; CAIAC 2 — 
1000 M: 1. V. Nicoară — H. Ivanov 
(R.P.R.) 3:30.0; 2. A. Szente — T. 
Meszaros (R.P.U.) 3:31,0; 3. I. Solossi 
— 1. Kemecsei (R.P.U.) 3:31,5; 4. F. 
Wenighe — B. Schultze (R.F.G.) 
3:32,2; 5. \V. Lange — W. Finger 
(R.D.G.) 3:32,7; 6. G. Holtzvoig — S. 
Karbe (R.D.G.) 3:33,0; CAIAC 4 — 
1 000 M: 1. R.P.R. (Nicoară, Ivanov, 
Ariimov, Conțolenco) 3:10,2; 2. R.P.R. 
(Vernescu. Anastasescu, Țurcaș, Sciot- 
nic) 3:10,6; 3. R.D.G. (Rossberg, Fin
ger, Lange, Ricdrig) 3:11,0; 4. R.P.U. 
(Szente, Meszaros, Hess, Keh) 3:12,7; 
5. R.P.U. (Fabian, Kovacs, Kemecsei, 
Solossi) 3:13,6; 6. R.P.R. (Țoncu, Te- 
rente, Ivanov, Simionov) 3:14,2; CA
NOE 1 — 1 000 M: 1. Eschert

CAIAC 1 
(R.D.G.) 3:49,4,

(R.D.G.) 4:17,2; 2. I. Jiran (R.S.C.) 
4:18.9; 3. Polakovicz (R.S.C.) 4:21,4; 
4. D. Lewe (R.F.G.) 4:22,1; 5. A. Soli- 
tez (R.P.U.) 4:23,3; 6. A. Igorov
(R.P.R.) 4:25,7; CANOE 2 — 1 C00 
M : 1. D. Alexe — I. Lipalit (R.P.R.) 
3:58,3; 2. J. Ktvrtecka — M. Huzin 
(R.S.C.) 3:58,7; 3. Mehlberg— Ulrich 
(R.D.G.) 3:59,4; 4. A. Gvuru — G. 
Solltesz (R.P.U.) 4:00,3; 5. I. Lipalit
— Ca li nov (R.P.R.) 4:02,9; 6. Serghei
— Ivanov (R.P.R.) 4:07,2; CAIAC 1
— 500 M — fete: 1. R. Esser
(R.F.G.) 2:05,3; 2. S. Felten (R.F.G.) 
2:05,4; 3. I. Heusser (R.F.G.) 2:05,6; 
4. E. Zdenkova (R.S.C.) 2:05.9; 5. Z. 
Hradilova (R.S.C.) 2:07,8; 6. A. Nuss
ner (R.D.G.) 2:08,5; 7. K. Benko
(R.P.U.) 2:09,3; 8. E. Lipalit (R.P.R.) 
2:10,8; 9. H. Lauer (R.P.R.) 2:12,3; 
CAIAC 2 — 500 Al — FETE: 1. Fel
ten — Heusser (R.F.G.) 
2. Zimmerman — Esser 
1:54,4; 3. Ch. Maquard 
(R.D.G.) 1:55,1. 4. C. Sideri — 
Lauer (R.P.R.) 1:56,1; 5. H. Ulse 
A. Kobuss (R.D.G.) 1:57,4; 6. Benko
— Jantolez (R.P.U.) 1:58,0; 7. E. Li- 
palit — E. Mihăilescu (R.P.R.) 1:58,8.

valorifice spiritul 
de luptă.

într-un meci de 
spectacular ridicat, 
o victorie de prestigiu în fața 
tulni ~ 
boxat 
scurte 
torieî.

C. Niculescu a fost vădit income 
de garda inversă a „semimijlociul 
german II. Dieter. Niculescu a obți 
victoria la puncte. într-un meci, în 
neral, echilibrat. Pregătindu-și exas 
lanț de mult atacurile (și ele destul 
lipsite de vigoare) V. Badea a fost 
trecut la puncte de P. Hogh.

I. Monea, învins la el acasă, d*t 
Schultz! Același Schultz pe care ] 
nea l-a învins categoric Ia campi-o 
tcle europene, trimițîndu-1 și la po 
de două ori. Ce s-a întîmplat aaiai 
A crescut atît de mult în valo 
Schultz, sau a scăzut Monea ? J 
una, nici alta. Monea a făcut și i 
dovada, în ultima repriză, că îi < 
superior lui Schultz. Dar, în ace 
timp a făcut dovada și a lipsei < 
taților morale și de voință. El s-a „f 
riat“ de cîteva lovituri primite 
prima repriză și a început să „bat 
în retragere*, oferindu-i astfel pos» 
litatea adversarului să cîștige clar df 
reprize și, deci, meciul.

o „stea* 
a început 

H. Arnecke

un nivel tehni* 
/. Dinu a obți 

reni* 
G. Dieter. „Ușorul*4 noștri 
sobru, acumulîndu-și cu e 
și precise avantajul necesar

1:53,8. 
(R.F.G.) 

A. Nussner 
H.

Gh. Negrea 
că va apune 
strălucească, 
său) a avut de la început 
precisă : să 
o înfrîngere 
reușit această „performanță* 
unei defensive exagerate, dar mai r 
ținerilor repetate, tolerate de arbit 
din ring.

„Greul* V. Mariuțan a pecetluit s< 
rul întîlnirii la 13—7, învingîndu-1 
tegoric la puncte pe H. Brockheu 
după ce în primele secunde ale ul 
mei reprize, cu o „contră de sting, 
l-a trimis Ia podea.

Marți seara, la Constanța, reprez< 
tativa R.F. Germane va susține al d 
lea meci, în compania selecționa 
noastre secunde.

care pa: 
din nou 
(adversa 
o tact 

facă totuii pentru a ev 
înainte de limită. El 

dator
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Dinamo București-din nou campioană
După o interesantă evoluție a scoruluiIubitorii de fotbal din întreaga fără (mai puțin cei din lași și 

Galați) au asistat ieri la ultimele partide din cadrul campiona
tului categoriei A de fotbal luîndu-și rămas bun de la cei pe care 

i-au aplaudat de-a lungul a 26 de etape.
Eaiția 1963—1964 s-a încheiat, titlul de campioană revenind pe merit 

puternicii formații bucureștene Dinamo. Fotbaliștii echipei din șoseaua 
Ștefan cel Mare îmbracă astfel pentru a patra oară (de trei ori conse
cutiv) tricourile de campioni, revenindu-le cinstea de a ne reprezenta în 
„Cupa campionilor europeni".

Aplauze pentru Dinamo: 6-2 (3-0) 
cu Steagul roșu

Dinamo București a încheiat cam
pionatul printr-o victorie concludentă 
asupra Steagului roșu, obținută în 
urma unui joc modern, simplu și 
eficace, la înălțimea titlului de cam
pioană a țării, pe care echipa din șo
seaua Ștefan cel Mare îl cucerește pen
tru a treia oară consecutiv.

Victoria de ieri a fotbaliștilor de la 
Dinamo este cu atît mai valoroasă, cu 
cît adversarul n-a făcut un simplu... 
act de prezență pe teren, cum ar lăsa 
să se înțeleagă scorul final al partidei. 
Oaspeții n-au făcut nici un moment 
figură de echipă învinsă, la mijlocul 
terenului cel puțin ei jucînd adesea de 
la egal la egal cu echipa învingătoare 
și contribuind, împreună cu ea, la rea
lizarea unui meci frumos, de un ridi
cat nivel tehnic, apreciat și aplaudat 
de spectatori.

Jocul și rezultatul de ieri poate fi 
considerat caracteristic pentru felul 
cum a acționat Dinamo de-a lungul 
acestui campionat. Fără să exercite o 
prea mare presiune teritorială, bucu
reștenii au arătat în toate meciurile 
și. cu deosebire in cel de ieri, că știu 
ce vor în fazele de finalizare, că știu 
să folosească în preajma porții, cea 
mai mică slăbiciune a adversarului. 
Dinarno București are ceea ce în box 
se numește „punch" • lovitură puter
nică, decisivă, cu care își dezechili
brează adversarul tocmai cînd acesta 
este în atac.

Așa s-a întîmplat și ieri. Steagul 
roșu a controlat jocul în primele mi' 
nute, pentru ca la un contraatac sim
plu dar precis, Frățilă să încheie vic
torios o acțiune a lui Nunweiler VI: 
1—0. Din nou atacă Steagul (în min. 
18 șutul lui Necula „șterge* 1 II. III. IV. V. VI. * VIII. IX. X. XI. XII.* bara), 
pentru ca Dinamo, printr-un atac în 
viteză pe partea dreaptă a terenului, 
să majoreze scorul în min. 21: a tras 
Frățilă în bară și a reluat în plasă

AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 REZULTATE
Concursul nr. 26 — etapa din 5 iulie 1964 

(Special)
I. Știința Cluj — Rapid 3—1 1

II. Dinamo Buc. — St. roșu 6—2 1
III. Crișul — Progresul 1—0 *
IV. Steaua — Dinamo Pit. 6—3 I

V. Faxul — Petrolul 0—1 2
VI. CSMS — UTA Anulat

VH. Sideruxgistul — Știința Tim. Anulat
VIII. Konxlo — Ferencvaros 0—3 2

IX. Tatabanya — MTE 2—2 x
X. Gyor — Csepel 3—0 1

XI. Szeged — Dorog 2—1 1
XII. Vasas—Diosgyor 3—1 l

Meciurile VI și VII fiind anulate, conform 
regulamentului primesc rezultat exact.

CONC. PRONOSPORT NR. 28/12.VII.19S4
1. Crișul — Dinarno București Cupa R.P.R.
2. C.S.M. Sibiu — Steaua Cupa R.P.R.
3. Ferencvaros—Szeged
4. M.T.K.—Gyor
5. Diosgyor—Tatabanya
S. Pecs—Vasas
7. Debrecen—Konve*~
8. Dorog—Ujpest
9. Lcrng—Danuaujvap
10. Szallitok—Borsodi 3.
11. Egyiertes—Budafok
12. EVTK—Egri Dozsa

Clujenii au marcat 3 goluri cu capul

Știința Cluj—Rapid 3-1 (1-0)
CLUJ 5 (prin telefon de la trimisul 

nostru). — Meciul Știința Cluj—Rapid, 
pe care l-au urmărit circa 20 000 de 
spectatori, a purtat amprenta unei 
lupte dîrze pentru rezultat și victorie. 
Din această luptă a ieșit victorioasă 
Știința datorită, mai ales, jocului ei 
bun prestat în repriza a Il-a, cînd a 
dominat în cea mai mare parte a 
timpului. în acest meci, feroviarii au 
aliniat o formație din care au lipsit 
cinci jucători, care au evoluat miercuri 
și joi în partida cu Steaua. Cu toate 
acestea, jocul lor a fost uneori destul 
de bun excepție făcînd „căderea* din 
final, cînd gazdele au reușit să se 
distanțeze și să cîștige partida. Subli
niem amămuntul că Știința a jucat azi 
cu „oap“, atît la propriu cît și la fi
gurat: toate golurile au fost înscrise 
din lovituri cu capul !

Studenții încep furtunos, dar primii 
care au ocazii de a marca sînt rapi- 
diștii. în min. 3 ei beneficiază de trei 
cornere consecutive. La umul dintre 
ele, șutul lui J a mai schi trece de puțin 
pe lîngă bară. Cîteva minute mai tîr- 
ziu Ionescu și Kraus fac „clipe grele* 
portarului clujean. în min. 16 la un 
contraatac clujean, Mureșan II execu
tă o lovitură liberă de la 16 metri, îi 
pasează lui Adam, care trimite — cu 
capul — balonul în plasă. Știința are 
încă o ocazie în min. 4-3, dar „bomba* 
lui Marcu este deviată ca prin miracol 
în corner de Urziceanu. în majoritatea 
timpului din repriza a Il-a, studenții 
sînt superiori. în min. 62, la un con
traatac rapidist, Oblemenco îl surprin
de pe Moguț ieșit inoportun din poar
ta, și înscrie pe lîngă el. în miinutuil 
următor, clujenii înscriu din noa prin 
Al. Vasile, care a reluat — cu capul 
— o pasa a lui Marcu. Rezultatul de 
3—1 este stabilit în min. 85, după ce 

Nunweiler VI. Oaspeții încearcă să 
spargă „betonul** dinamovist, dar nu 
reușesc, pe de o parte pentru că țin 
prea mult mingea, iar pe de altă parte 
pentru că apărarea bucureștenilor nu 
le lasă spații de manevră, mareîndu-i 
strict și oprindu-le astfel acțiunile 
încă înainte de a căpăta un contur 
precis. Dimpotrivă, bucureștenii atacă 
de fiecare dată periculos și în min. 31 
Frățilă înscrie din nou: 3—0 pentru 
Dinamo.

Repriza a H-a, mai puțin dinamică, 
are însă un aspect asemănător : echi
libru în cîmp, avantaj hotărîtor pentru 
Dinamo in fazele de poartă. în min. 
59, Frățilă înscrie din nou (este deci 
4—0) deschizînd în meci un capitol 
pasionant: lupta pentru titlul de golge- 
ter al campionatului, în care Pavlovici 
mai are un gol avans. După ce Pes- 
caru reduce handicapul în min. 61, 
Frățilă reușește să înscrie din nou, 
obținînd „egalarea*1 și avînd apoi oca
zii de a-l întrece pe Pavlovici, pe care 
le-a ratat însă în min. 82 și 83, spre 
necazul publicului și al lui, fără în
doială. în ultimele minute ale parti
dei Haidu și Necula înscriu din nou, 
stabilind astfel scorul final: 6—2 pen
tru Dinarno.

Arbitrul M. Vasiliu (Ploiești) a con
dus bine un meci care nu i-a dat pro
bleme.

DINAMO : Datcu (Uțu) — Popa, 
NUNWE1LER HI, NUN WEILER IV, 
Ivan — PETRU EMIL, Ștefan — PÎR- 
C.ÂLAB, NUNWEILER VI, FRÂȚILA, 
Haidu.

STEAGUL ROȘU: Adamache (SU
CIU) — CAMPO, Jenei, Szigheti, Na
ghi — Seredai (Meszaroș), PESCARU 
—-HAȘOTI, Năftănăilă, NECULA, Se- 
limessi.

JACK BERAR1U

Sabo a executat un corner și Mureșan 
a reluat balonul — tot cu capul — în 
gol. Atacul rapidist a jucat slab în 
această parte, iar apărarea a greșit de 
multe ori. Arbitrul R. Pop (Oradea) a 
condus corect următoarele formații :

ȘTIINȚA CLUJ : Moguț—MARCU, 
Neșu, GRAJDEANU, Cîmpeanu—AL. 
VASILE, Suciu—Bretan, MUREȘAN 
II, Adam, Sabo.

RAPID: URZICEANU — Greavu, 
Motroc, Langa, Macri—DINU, JA- 
MAISCHI—Năslurescu (din min. 65 
Georgescu), Ionescu, Oblemenco, Craus.

C. MACOVE1

Gazdele au cîștigat la limită

Crișul—Progresul 1-0 (0-0)
ORADEA 5 (prin telefon). Intîlni- 

rea celor două echipe din cadrul ul
timei etape a campionatului a cores
puns numai partial. Spunînd aceasta 
ne referim la jocul lipsit de interes pe 
care l-au practicat ambele formații in 
primele 45 de minute, cînd înaintările 
s-au complăcut într-un joc lent și ste
ril.

După reluare aspectul jocului se 
schimbă. Gazdele pun adesea în de
rută apărarea oaspe prin pase lungi 
în diagonală, la care bucureștenii răs
pund printr-un joc cu pase scurte și 
rapide. Astfel jocul devine ceva mat 
dinamic. In min. 80 Damian — aflat 
pe partea stîngă a terenului — cen
trează pe sus in careu) de 16 m unde 
se afla Bakos. înaintașul orădean ciș- 
tîgă duelul la cap, pătrunde și înscrie 
peste portarul Cosma, ieșit în intim-

Steaua- Dinarno
6—3 pentru Steaua în „deschiderea" 

cuplajului desfășurat ieri pe stadio
nul Republicii. Firește, nimic senza
țional în aceasta — dacă ne ghidăm 
după valoarea celor două formații și 
după cele petrecute în prima repriză 
(cînd tabela arăta 3—0) dar de ne
crezut într-un anumit moment al par
tidei (min. 66), cînd piteștenii remon
taseră tot handicapul. Asistam parcă 
la un spectacol de teatru, împărțit în 
trei acte, cu deosebirea că pe scena 
verde de la „Republicii" lucrurile se 
desfășurau mai pasionant, prin aceea 
că publicul n-avea cum să anticipe
ze... replica.

Mult timp după „prima ridicare a 
cortinei" am avut impresia că asistăm 
la un „monolog", susținut de formația 
bucureșteană, ai cărei „artiști" lua
seră jocul pe cont propriu. Aproape 
fiecare jucător bucureștean, o dată a- 
flat în posesia mingii, dădea impresia 
de siguranță perfectă, deoarece — prin 
mișcarea permanentă a coechipierilor 
fără balon — i se ofereau multiple 
posibilități de rezolvare a situației. La 
început s-a intercalat în atac numai 
Koszka, apoi și Jenei, întrucît oaspeții 
postaseră în fața porții lui Suciu un 
singur vîrf de atac (pe Naghi), izo
lat și de cele două aripi și de restul 
colegilor de echipă, regrupați în apro
pierea ultimei linii. Primul gol a căzut 

Voinea înscrie, cu capul, la cornerul executat de pe aripa stingă 
Fot*! T. Chioreanu

în minutul 19 ■ Jenei l-a văzut liber 
pe Moldoveanu și acesta a șutat ne
cruțător din afara careului de 16 m. 
A urmat o altă perioadă de insistentă 
presiune exercitată de formația gazdă 
(punctată de 12 șuturi puternice) și 
apoi a venit golul 2, înscris cu eapul 
de Voinea. în min. 33, la o lovitură 
de colț. In acest interval. oaspe|ii au 
ajuns rar la poarta lui Suciu, „încer-

Un meci al ratărilor

Farul—Petrolul 0-1 (0-0)
CONSTANȚA 5 (prin telefon). — 

Cei aproape 20 000 de spectatori, pre- 
zenți pe stadionul 1 Mai pentru a ur
mări partida Farul — Petrolul Ploiești, 
au avut, la terminarea celor 90 de mi
nute de joc, multe motive de nemulțu
mire. Meciul, încheiat cu scorul de 
1—0 pentru ploieștenî, nu a satisfă
cut din cauza atitudinii nesportive a 

pinare. După gol, bucureștenii pornesc 
la atac și în min. 84 au ocazia să 
egaleze, dar șutul lui Mateianu (ex
pediat de la 20 m) este parat de Wei- 
chelt care respinge în bara, de unde 
balonul revine în teren.

Brigada de arbitri — avînd la cen
tru pe Stelian Mataizer (Craiova) — 
a condus foarte bine următoarele for
mații :

CRIȘUL: Weichelt — A. Georges
cu, Solomon, Pojoni, Sacaci II, Da
mian, Vlad, Bakos, Sacaci 111 (din 
min. 68. E. Naghi), Iacob, Mănescu.

PROGRESUL: Cosma — Ivănescu, 
Caricaș, Știrbei. 1. Popescu, Iancu, 
Alafteută, Oaidă, Mateianu, D. Popes
cu, Sioicescu.

1LIE GHIȘA și IOSIF BOITOȘ, 
corespondenți

cînd-o" doar de două ori (min. 5 și 
15), dar fără să o nimerească. In 
min. 41, Moldoveanu ridică scorul la 
3—0, iar în min. 44 Raksi plasează 
mingea în._ bara verticală, ratînd o 
mare ocazie. Aici s-ar sfîrși primul act.

Repriza a doua începe cu un atac 
al gazdelor, după care la prima acți
une ofensivă piteșteană (min. 50), 
Stănoaie primește o pasă de la Do- 
brin și reduce din handicap. Acum 
oaspeții părăsesc defensiva, „deschid" 
jocul mai mult și apăraia militarilor 
cedează din nou în min. 53 : talentatul 
Dobrîn îl pune în poziție de șut pe 
Naghi și acesta plasează : 3—2. Ur
mează o perioadă în care inițiativa 
trece din nou de partea bucureștenilor, 
apoi o schimbare neinspirată (Negrea 
în locui lui Jenei) și — la a treia 
incursiune piteșteană la poarta adver
să (în această repriză) — Stănoaie, 
din nou lăsat singur, egalează situa
ția : 3—3. Aici se sfîrșește cel de al 
dcilea act. Următorul debutează cu o 
„lovitură de teatru" (C. Ionescu ra
tează, în min. 70, o mare ocazie) și 
are ca epilog 3 goluri înscrise în 9 
minute de Pavlovici (min. 80 din 
11 m — la un fault comis de Dumi
trescu asupra lui S. Avram) și de
S. Avram, în min. 88 și 89.

Tr. Crucea nu (Arad) a condus for
mațiile i

STEAUA: Suciu (Eremia min 68) — 
Crișan, Jenei (min. 64 Negrea), D. Ni- 
colae, Cojocaru — Pavlovici. Koszka —
S. Avram, Voinea. Raksi. Moldoveanu.

DINAMO PITEȘTI: Matache (min. 
46 Niculescu) — Valcan, I. Stelian. 
Barbu (min. 28 Stoenescu). Radu — 
Dobrin, Dumitrescu — Stănoaie, Da
vid, Naghi, C. Ionescu.

G. NICOLAESCU

unor fotbaliști de la Petrolul (Ivan, 
Florea, Hălmăgeanu și Fronea au 
practicat un joc dur).

In repriza întîi, avind avantajul vîn- 
tului. Petrolul a atacr.t mai mult, a 
realizat o frecvență mai mare de șuturi 
la poartă : 12 față de 5 ale Farului.

La reluare aspectul jocului se schim
bă, cei care atacă fiind constănțenii. 
Printre ocaziile Farului menționăm pe 
cele din min. 65, 66, cînd Bukosi și 
Aloroianu au șutat puternic, dar Io
nescu a reținut. Tot gazdele au avut 
și două „bare", în min. 71 și 88, prin 
Bukosi și Stancu. Cu toate acestea, cei 
care marchează sînt oaspeții, printr-un 
contraatac. Intr-o asemenea situație, 
in min. 74, Badea a .nscris unicul gol 
al partidei, profitind de o ezitare a 
apărării localnicilor.

A arbitrat sub orice critică M. Bio- 
lan (Tr. Severin). El nu a fost pe fază, 
a dat decizii inverse, nu a sancționat 
numeroasele infracțiuni comise pe 
teren.

FARUL: Ghîbănescu — Costin, 
Stancu, Tilvescu, Gref — Zamfir, Neac- 
șu — Moroianu, Tufan (din min. 46 
Bibere), Bukosi, Ologii.

PETROLUL : Ionescu — Pahonțu, 
Hălmăgeanu, Marin Marcel, Florea — 
Ivan, Dridea 11 (din min. 30 Fronea) 
— Badea, Iuhas, Dridea I, Mocanu.

GELU RUSCANU — coresp. reg.

Sportivii romini ae cucerit 
pentru a treia oară 

consecutiv „Cupa Prieten ei"
Cea de a treia ediție a „CUPEI 

PRIETENIEI* Ia motoc os- disputată 
ieri la Brașov a revenit din nou repre
zentanților noștri. Traseul din ' alea 
Răcădăului, deosebit de dificil. ? oua 
la grea încercare măiestria ș» forța 
concurențelor. Atît alergătorii romi ui 
cît și oaspeții, care au luat startul in 
cadrul claselor 250 cuie și pînă la tQO 
cmc, au făcut totul pentru a inebna 
balanța victoriei de partea lor. Cei 
mai buui s-au dovedit a fi și de data 
aceasta — ca și în edițiile precedente 
— reprezentanții noștri. Ei au cisirsat 
primul loc la ambele clase și pe na
țiuni, cucerind pe merit trofeul pus in 
joc.

Clasament: clasa 250 cmc — I. Mi
ll Al POP, 2. Traian Macurie, 3. Cris
tian Dovids (toți R.P.R.), 4. Herbert 
Huber (Austria), 5. Alexandru Șuier 
(R.P.R.), 6. Ovidiu Puiu (R.P.R.E ('.la
șa pînă la 500 cmc — 1. OTTO ȘTE- 
F ANI (R.P.R.), 2. Eugen Kei esleș, 
(R.P.R.), 3. Heintz Krech (R.D.G ), 4. 
Blagoi Mihailov (R.P.B.), 5. P. From 
(R.P.R.), 6. Al. Ionescu (R.P.R.).

Spadasinul Al. Mironov 
l-a învins pe C. Stelian!

Primul rezultat surpriză in întrece
rea spadasinilor l-a furnizat tinărui 
profesor de matematici din Craiova, 
Al. Mironov, care l-a eliminat (10—7) 
pe C. Stelian, spadasinul nr. 1 al ță
rii 1 Mironov—care se impusese și fa 
serii prin felul său curajos de a trage 
— și-a surprins adversarul prinir-* 
tactică mai adecvată. Tot Mironov a 
fost autorul unei alt surprize: eli
minarea, în turul 2, a unui alt trăgă
tor experimentat, St. Sinko (IC—7).

Neașteptate au fost de asemenea și 
victoriile lui Palmai Ia Moldanschi 
(10—7) și Sîrbulescu la C Țint-a 
(10-5).

Finala de 4 i-a găsit în lupta pen
tru cîștigarea manșei a Il-a pe Dumi
tru Popescu, Dan Ionescu. Al. Miro
nov și Teodor Sîrbulescu. A cîștigat D. 
Popescu, după un asalt de oaraj 
(5—2) cu D. Ionescu. Clasamentul — 
prin adițiune cu punctajul din primă
vară — se prezintă astfel: 1. D. 
Popescu și D. Ionescu — cite 5 p.; 
3. E. Husar — 12 p.; 4. C. Stelian — 
13,5 p.: 5. O. Thaimeiner — 14.5 p.;
6. Al. Mironov — 15,5 p.; 7. T. Sirbu- 
lescu — 16,5 p.; 8—9. C. Țintea și Gh. 
Cristof — cite 19,5 p.

★
Duminică dimineața s-au întrecut 

sabrerii. Proba s-a caracterizat prin- 
tr-o luptă dirză, mai ales către sfirș:t, 
in turneul de 4 disputat între 1. Drim- 
bă. D. Mustafa, L. Rohoni și H. Bă- 
descu. După ce a terminat la egali
tate cu Rohoni și Mustață (toți cu 
cile o victorie), în baraj pentru locul 1, 
Drimbă și-a depășit net pe cei doi ad
versari 5—3 cu Mustață și 5—1 cu 
Rohoni.

CLASAMENTUL GENERAL: I. I. 
Drimbă — 2 p.; 2. D. Mustață — 5 
p.; 3. Gh. Culcea — 8 p.; 4. H. Bă- 
descu — 9 p.; 5. O. Vintilă — 10 p.;
6. L. Rohoni — 14,5 p.; 7. E. Ganea — 
16 p.; 8. I. Szantai —18,5 p.; 9. Gh. 
Alexe — 19,5 p.

T. BRADEȚEANU

fjgonosport

Fond premii: 248.361 lei

Camp. R.P.U.-A
Camp. R.P.U.-A
Camp. R.P.U.-A 
Câmp. R.P.U.-A
Câmp. R.P.U.-A 
Câmp. R.P.U.-A 
C. varâ R.P.U.
C. varâ R.P.U.

C. varâ R.P.U. 
C., varâ R.P.U*



In concursul internațional de la București luptătorii noștri 
au obținut 8 locuri I, 7 locuri II și 6 locuri III

Cea de-a patra ediție a concursului 
internațional de lupte al R.P. Romîne 
a luat sfîrșit. Competiția a avut parte 
de un timp destul de capricios. Acest 
lucru a și influențat nu numai spectaco
lul sportiv de pe’patinoarul din parcul 
„23 August1', ci și unele rezultate. 
Vineri —de pildă— a fost o vreme 
destul de rece, ca la început de... noiem
brie, și poate datorită acestui fapt am 
asistat la întreceri deosebit de dina
mice și spectaculoase. Luptătorii au 
vrut parcă să se... încălzească. Sîm- 
bătă, timpul s-a mai încălzit, dar și 
concursul a intrat într-o fază superioa
ră, cînd fiecare sportiv a căutat 6ă-șî 
mențină cu orice preț unele rezultate. 
De aceea, o parte’ din meciuri nu au 
mai fost atît de atractive ca în prima 
reuniune, deși nu putem trece cu ve
derea evoluțiile mult aplaudate ale lui 
Al. Radu (R.P.R.), Yaskai (Finlanda), 
Al. Geantă (R.P.R.), Al. Tampa 
(R.P.R.), I. Chirilă (R.P.R.), Zoete 
(Franța), V. Janos (R.P.U.), V. Co- 
man (R.P.R.), Lehtonen (Finlanda), 
Dimitrios (Grecia), Martinovici (Iugo
slavia), Paulsen (Norvegia), Tușici 
(Iugoslavia), . Cernea (R.P.R.), Gut
man (R.P.U.), Țăranu (R.P.R.), Marti- 
nescu (R.P.R.) ș.a.

.{edacțla jt administrația: st». Vasfle Conta o». J6. irfetoo 11.16 05, interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: 1. P. „informația", st». Brezoianu, 23—25. 403o6

Duminică, întrecerile au început ps 
o căldură sufocantă, la o altă oră decît 
cea programată inițial, astfel că, în 
mod firesc, acest lucru a influențat 
asupra unor rezultate. Spre seară, în
trecerile au intrat în ultima fază, cînd 
trebuiau să fie cunoscuți cîștigătorii 
concursului nostru internațional. Și din 
nou meciurile au devenit interesante 
prin varietatea procedeelor folosite. Iar 
finala concursului a fost de-a dreptul 
palpitantă. Au rămas pe cele două sal
tele cei mai buni dintre participant.

In general, numai o parte din „olim
picii" noștri au dovedit o pregătire co
respunzătoare etapei în care ne găsim. 
Scoatem în evidență în mod deosebit 
comportarea tineretului, care nu s-a 
lăsat intimidat de renumele unor con- 
curenți deținători de medalii olimpice 
sau mondiale și, chiar dacă uneori au 
pierdut, ei au oferit meciuri foarte fru
moase.

La încheierea concursului, luptătorii 
romîni au ocupat 8 locuri I, 7 locuri 
II și 6 locuri III.

Rezultate : lupte clasice: categoria 
52 kg — 1. D. PÎRVULESCU (R.P.R.);

Nu este vorba de un procedeu tehnic de la lupte libere. Este o frumoasă 
acțiune de „clasice- in care I. Alionescu pare să fie in dificultate. Pină la 

urmă el învinge la puncte pe O. Nloshidis (Grecia)

G. Szabad
(R.P.R.); cat.

(R.P.R.); 3. Gh. Stoiciu
57 kg — 1. I. CERNEA

(R.P.R.); 2. I. Alionesctu (R.P.R.); 3. 
I. Baciu (R.P.R.); cot. 63 kg — 1. I. 
GUTMAN (R.P.U.); 2. K. Lehtonen 
(Finlanda); 3. B. Kniter (R.P.P.); 
cat. 70 kg — 1. S. DIMITRIOS (GRE
CIA); 2. G. Sudnikov (R.S.S. Bielo
rusă); 3. B. Martinovici (R.S.F. Iugo
slavia); cat. 78 kg — 1. I. ȚĂRANU 
(R.P.R.); 2. G. Nieolaionok (R.S.S. 
Bielorusă); 3. H. Barlie (Norvegia); 
cat. 87 kg — 1. GH. POPOVICI 
(R.P.R.); 2. J. Kormany (R.S.C.); 3. 
B. Simici (R.S.F.I.); cat. 97 kg — 1. 
P. SVENSON (SUEDIA); 2. L. Sos- 
nowschi (R.P.P.); 3. K. Ferencz
(R.P.U.).

Lupte libere: cat. 52 kg — 1. GH. 
TĂPĂLAGĂ (R.P.R.); 2. P. Cernău 
(R.P.R.); 3. A. Zoete (Franța); cat. 
57 kg — 1. I. VARGA (R.P.U.); 2. B. 
Suhebator (R.P. Mongolă); 3. N. Cris- 
tea (R.P.R.); cot. 63 kg. — 1. AL. 
GEANTA (R.P.R.); 2. I. Radn
(R.P.R.); 3. P. Poalelungi (R.P.R.); 
cat. 70 kg — 1. P. CÎRCIUMARU 
(R.P.R.); 2. 1. Chirilă (R.P.R.); 3. I. 
Radkevici (R.S.S. Bielorusă); cat. 78 
kg — 1. I. POPESCU (R.P.R.); 2. K. 
Bojka (R.P.U.); 3. M. Zwyczyk
(ILP.P.); cat. 97 kg — 1. L. SEMION

Concursurile internaționale de tir

(R.S.S. BIELORUSĂ); 2. St. Stîngu 
(R.P.R.); 3. Fr. Boia (R.P.R.); cat. 
grea — 1. A. MEDVEDI (R.S.S. BIE
LORUSĂ); 2. I. Herman (R.P.R.); 3. 
G. Deae (R.P.R.).

în cursul reuniunilor s-au semnalat 
și greșeli în arbitraje.

V. GODESCU

0 frumoasă victorie 
a baschetbaliștilor orădeni

ORADEA 5 (prin telefon). Echipa 
de baschet tineret a R.P. Chineze și-a 
început turfrieul în țara noastră jucînd 
duminică la Oradea în compania se
lecționatei orașului.

Meciul a fost de bun nivel tehnic» 
<yw multe faze spectaculoase, aplaudate 
cu căldură de spectatori. Scorul a al
ternat în permanență și tabela de 
marcaj a indicat de 14 ori egalitate, 
în final, oră denii ara cucerit o meri
tată victorie cu 63—60 (29—31).

Cele mai multe puncte au fost în
scrise de: Dolhan (16), Hulpoiu și 
Suhai (12), Van Cian-io (16), Tau 
San-ti (12) și Ni Dă-cuani (11).

 V. SERE — coresp.

® Viorica Viscopoieanu —6,22 m la lungime (record)
® Andrei Barabaș —13:49,8 la 5000 m
La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 

desfășurat la Moscova, pe stadionul 
din parcul Lujniki, întrecerile celei de 
a 7-a ediții a tradiționalului concurs 
atletic internațional, „Memorialul fra
ților Znamenski".

Atleții noștri au reușit cîteva rezul
tate meritorii: Viorica Viscopoieanu, 
locul II la lungime cu 6,22 m — nou 
record (norma olimpică pe 1964), An
drei Barabaș, locul III la 5000 m cu 
13:49,8 — record egalat (norma olim
pică pe 1964), Șerban Ciochină, locul 
III la triplu cu 16,09 m, Maria Diaco- 
nescu, locul V la suliță, cu 53,62 m.

Iată cîteva dintre rezultatele înregis
trate : BĂRBAȚI: 100 m : Figuerola 
(Cuba) 10,2; 200 m: Badenski (Pol.) 
20,9; 400 m: Trousil (Ceh.) 46,5; 
1500 m: Salinger (Ceh.) 3:42,8)

5000 m: Orentas (U.R.S.S.) 13:45,0) 
110 mg: Mihailov (U.R.S.S.) 13,9) 
400 mg: Anisimov (U.R.S.S.) 50,8) 
3000 m ob.: Narodiscki (U.R.S.S.) 
8:38,2; triplu: Kreer (U.R.S.S.) 16,27, 
Kravcenko (U.R.S.S.) 16,17; lungime: 
Barkovski (U.R.S.S.) 7,87; înălțime: 
Savlakadze (U.R.S.S.) 2,10; 4x100 m: 
U.R.S.S. 40,0,... 3. R.P.R. 40,9; greu
tate: Varanauskas (U.R.S.S.) 18,85; 
suilită : Sidlo (Pol.) 85,03; ciocan: 
Klim (U.R.S.S.) 66,58; FEMEI;
100 m: Cobian (Cuba) 11,6; 200 m: 
Cobian 23,7; 400 m: Marocikina
(U.R.S.S.) 55,0; 80 mg: Balzer
(R.D.G.) 10,6; lungime: Scelkanova
(U.R.S.S.) 6,70 — rec. mondial; înăl
țime: Bieda (Pol.) 1,73: greutate:
T. Press (U.R.S.S.) 17,82; disc: T. 
Press 58,38; suliță : Gorceakova 
(U.R.S.S.) 54,74.

La polo, in prima partidă
Rominia —U.R.S.S. 3-3

Astăzi (la bazinul Dinamo, ora 18,30) se dispută
cel de al doilea joc

de la Budapesta și Leipzig
BUDAPESTA 5 (prin telefon). — 

în ultima zi a concursului internațio
nal de tir s-au desfășurat întrecerile 
de pistol precizie și pistol viteză, ia 
care au participat și sportivii romîni. 
La pistol precizie au luat startul 47 
de concurenți din șapte țări. Pe pri
mul loc s-a clasat Kudrina (Ceho
slovacia) cu 547 p., urmat de Czin- 
gali (Ungaria) cu 546 p., Balogh 
(Ungaria) 545 p. și T. Jeglinschi 
(R. P. Romînă) cu 544 p. Maghiar a 
ocupat locul IX cu 539 p., iar Bratu 
locul X cu același punctaj. Proba de 
pistol viteză a fost cîștigată de polo
nezul Zapecki cu 593 p. In ordine 
s-au clasat: 2. Falta (Cehoslovacia) 
590 p_, 3. Kun Szilard (Ungaria)

I. Tiriac si A. Bardan» »

învingători in proba de dublu

589 p. și 4. Atanasiu (R. P. Romînă) 
588 p.(296— 292). Ceilalți sportivi ro
mîni au obținut rezultatele: Maghiar 
585 p. (locul 6—9), Roșea 583 p., Ște
fan Petrescu 581 p., Vlad 571 p. Spor
tivii romîni sosesc ta Capitală în 
cursul zilei de marți.

★

LEIPZIG 5 (prin telefon). — La 
concursul de talere organizat în loca
litate au participat sportivi din cinci 
țări: Austria, R. D. Germană, R. F. 
Germană, R. P. Romînă și R. P. Po
lonă. întrecerile s-au desfășurat pe un 
timp nefavorabil (vînt, ploaie, timp 
răcoros), influențînd rezultatele. 1. 
Reder (R.D.G.) 192, 2. Marscheider 
(R.D.G.) 191, 3. Kisktaw (Polonia) 
190 etc. Sportivii țării noastre s-au 
clasat după cum urmează: 9. Dumi
trescu 186 ( 94—92), 14. Enache 179 
(95—84), 24. lonescu 161 (81—80).

PE SCURT
A Pe stadionul centrai din Tokio se 

desfășoară în prezent campionatele de 
atletism ale Japoniei. Iată cele mai bune 
rezultate înregistrate : MASCULIN :
110 mg : Yasuda 14,4 ; 200 m : Honda 22,0; 
400 mg : Oguchi 52,2 ; 1 500 m : Iwashita 
3:50 ; înălțime : Myasaki 2,00 m ; triplu 
Isalt : Kawazu 15,86 m. FEMININ : 200 
m plat : Izawa 25,3 ; lungime : Kishimoto 
6,01 m.

■ Echipa selecționată feminină de vo
lei a Japoniei și-a continuat turneul în 
Europa jucînd la Budapesta cu reprezen
tativa orașului, Voleibalistele japoneze 
au repurtat victoria cu scorul de 3— 0 
(15-4 ; 15-11 ; 15-5).

Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat în localitatea Lewerkusen. 
sportivul Wolfgang Reinhardt (R.F.G.) a 
stabilit un nou record european la să
ritura cu prăjina, trecînd peste ștacheta 
ridicată la 5,11 m. Recordul precedent 
era de 5,02 m și aparținea Iui M. Preus- 
sger (R.D.G.).

■ Campionul mondial de $ah, Tigțan 
Petrosian și marele maestru Paul Keres 
au părăsit Moscova, plecînd spre Argen
tina, pentru a lua parte la un turneu 
internațional. Printre participanți se va 
afla probabil și marele maestru ameri- 
can Robert Fischer.

Ștrandul Tineretului, timp fru
mos. Au marcat: Zahan (min. 
2,27), Kurennoi (2,46 din 4 m), 
Croner (4,39 din 4 m), Grigo- 
rovski (7,01), Zahan (11,00), Ku
rennoi (15,43). Arbitrul Istvan 
Bartalis (Ungaria) a condus co
rect și autoritar. ROMÎNIA: Ște- 
fănescu, Zahan, Szabo, Croner, Fi- 
roiu, Mărculescu, Culineac, Grin- 
țescu, Gr. Novac. U.R.S.S. : Go- 
goladze, Cikvanaia, Kartașev, Novi
kov, Semenov, Grigorovski, Ku
rennoi, Grișin, Sidlovski.

Așadar, din nou egalitate într-o par
tidă de polo în care au stat față în 
față reprezentativele Romîniei și 
U.R.S.S. (pentru a treia oară în ulti
mele patru întîlniri). Numai că spre 
deosebire de ultima con
fruntare (4—4, în 1963 la 
București), de astă dată 
oaspeții au părăsit bazi
nul satisfăcuți de rezul
tatul final: 3—3
0—1, 1—0, 0—1).

Intr-adevăr, în partida 
desfășurată sîmbătă sea
ra, olimpicii noștri au a- 
vut inițiativa cea mai 
mare parte din timp, și-au 
impus superioritatea (prin- 
tr-un joc ofensiv, în miș
care) obligîndu-și adver
sarul să se apere și lăsîn- 
du-i acestuia doar posibi
litatea de a contraataca. 
Evoluția scorului rellectă 
fidel cele petrecute în 
apă. Jucătorii noștri au 
condus cu 1—0, 2—1 și 
3—2, dar de fiecare dată 
ei au fost egalați. De ce ? 
Pentru că dominarea lor 
„teritorială" n-a fost du
blată și de o superioritate 
tactică în treimea adver
să și, în special, în faza 
de finalizare. Sîmbătă, o- 
limpicii noștri s-au aflat 
de 3 ori în superioritate 
numerică și cu toate a-
cestea n-au reușit să .folosească si
tuația. Ba, mai mult, la scorul de
2— 1, s-a primit gol, deși adversarul 
acționa în inferioritate numerică. Con
secința ? 2—2 pe tabelă în loc de
3— 1...

Victoria ne-a surîs și în fina^ în
cercările insistente de infiltrare în dis

pozitivul de apărare advers s-au sol
dat cu eliminarea lui Sidlovski, care 
l-a oprit neregulamentar din acțiune 
pe Mărculescu. Prin urmare, din nou 
superioritate numerică și timp sufi
cient — 46 de secunde — pentru a 
concretiza avantajul. Dar „zona" e- 
fectuată de adversar nu s-a „desfă
cut", deoarece jucătorii noștri n-au 
rnînuit balonul cu abilitate și — mai 
ales — cu rapiditate. Cînd, în sfîrșit, 
Firoiu a găsit un „culoar", el nu 
și-a asumat răspunderea finalizării I A 
încercat poarta Szabo (exasperat poa
te de șovăielile coechipierilor I) din- 
tr-o poziție contraindicată și mingea 
s-a lovit de blocajul efectuat de apă
rătorii sovietici.

Astăzi, la ora 18.30, la bazinul Di

A.:

Primul gol în poarta lui Gogoladze
Foto : I. Mihăică

namo (din șos. Ștefan cel Mare) re
prezentativele olimpice ale Romîniei și 
U.R.S.S. vor susține cel de al doilea 
meci. Eliminînd deficiențele constatate 
în jocul de sîmbătă, olimpicii noștri po l 
obține victoria.

G. N.

a turneului de tenis 
de la Ankara

ANKARA 5 (Agerpres). — Au luat 
sfîrșit întrecerile celei de a 7-a ediții 
a campionatelor internaționale de tenis 
ale Turciei. Un frumos succes au re
purtat jucătorii romini 1. Țiriac și A. 
Bardan,- învingători în proba de dublu. 
Ei au învins în finală cu 6—4, 6—2, 
3—6. 6—4 pe Balaș, Bari (Turcia).

lată celelalte rezultate înregistrate 
în finale: simplu feminin: Andrea 
Winkler (Austria) — Gonul Erk (Tur
cia) 6—1, 6—0; simplu masculin: 
Giussepe Merlo (Italia) — Elazar Da- 
vidman (Izrael) 7—5, 6—4, 6—3; 
dublu mixt: Winkler, Holzer (Austria) 
— Anbar, Balaș (Turcia) 6—4, 6—3.

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
CONCURSUL DE SELECȚIE 
A ATLEȚILOR AMERICANI

La New York s-a desfășurat primul 
concurs de selecție a atleților ameri
cani în vederea J.O. de la Tokio. .

In prima zi atletul negru Ralph Bos
ton a sărit în lungime 8,37 m. Perfor
manța sa nu va putea fi omologată 
însă ca nou record mondial, deoarece 
vîntul a suflat cu mai mult de 2 m pe 
secundă. Proba de aruncare a ciocanu
lui a revenit cunoscutului atlet Harold 
Connolly cu 68,68 m.

Alte rezultate mai importante: 100 m 
plat: Jackson 10,1; 5000 m: Schul
14:10.8; greutate: Dallas Long 19,74 m; 
înălțime: John Thomas 2,16 m; suliță 
Stevenson 73,70 m. 200 m: Carr 20,7; 
400 m: Cassell 45,9; 800 m: Siebert 
1:47,2; 110 mg: H. Jones 13,4; 1500 m: 
Burleson 3:45,4; 3000 ni ob.: Fischback

8:40,4; disc: Oerter 61,54 m; triplu salt: 
Ira Davis 16,12 m; prăjină: Pennell 
5,03 m.

Cîștigătorii probelor sini definitiv se
lecționați în echipa olimpică a S.U.A. 
Pentru desemnarea unui al doilea sau 
eventual al treilea concurent va avea 
loc un nou concurs, în septembrie, la 
Los Angeles.

Cunoscutul sprinter Bob Hayes, su
ferind de o întindere musculară, nu 
a putut participa la concursul de la 
New York.

„TURUL FRANȚEI" IN PRAGUL 
PIRINE1LOR

Etapa a 13-a a turului ciclist al Fran
ței (profesioniști) disputată pe traseul 
Perpignan—Andora (170 km) a fost 
cîștigată de spaniolul Jimenez în 4h 
54:53. In clasamentul general continuă 
să conducă G. Groussard (Franța), ur

mat de Anquetil la 1:11, Poulidor la 
1:42, Anglade la 3:05, Bahamontes la 
3:11.

In turul Franței de amatori, etapa 
a 4-a, Thuir—Andora (158 km) a re
venit ciclistului polonez Gawliczek în 
4 h 53:03. Liderul clasamentului este 
Garcia (Spania), urmat de Tous (Spa
nia) la 0:31, Gismondi (Italia) la 1:36.

AL TREILEA WIMBLEDON 
AL MĂRIEI BUENO

S-a încheiat cea de-a 78-a ediție a 
turneului internațional de tenis de la 
Wimbledon. Un succes remarcabil a 
obținut jucătoarea braziliană Maria 
Ester Bueno, care a cucerit cel de-al 
treilea titlu de campioană, învingînd-o 
în finală cu 6—4, 7-—9, 6—3 pe austra

liana Margaret Smith, cîștigătoarea de 
anul trecut. Maria Bueno a mai fost 
victorioasă la Wimbledon în 1959 și 
1960. Ea a egalat acum performanța 
ilustrelor sale predecesoare Chambers 
(Anglia), Lenglen (Franța), Moody și 
Brough (S.U.A.).

Proba de simplu bărbați, disputată 
între australienii Roy Emerson și Fred 
Stolle a durat 2 ore, 40 de minute și 
s-a terminat cu victoria lui Emerson, 
la scorul de 6—4, 12—10, 4—6, 6—3.

Iată rezultatele celorlalte finale: 
dublu femei: Smith, Turner (Australia) 
—Moffitt, Susman (S.U.A.) 7—5,6—2; 
dublu bărbați: Hewitt, Stolle (Austra
lia) — Emerson, Fletcher (Australia) 
7—5, 11—9, 6—4; dublu mixt: Turner, 
Stolle (Australia) — Smith, Fletcher 
(‘Australia) 6—4, 6—4.
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