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REPREZENTATIVA SECUNDĂ A R. P. ROMÎNE A ÎNVINS 
PRIMA ECHIPĂ A R. S. CEHOSLOVACE CU 18-12 (7-5)

SI A CUCERIT „CUPĂ DUNĂRII" -1964
BUDAPESTA 30 (prin telefon). — 

Cu jocurile de sîmbătă seară s-a în
cheiat întrecerea în cele două serii 
ale „Cupei Dunării*. Ultimele meciuri 
s-au terminat cu următoarele rezul
tate :

Senia I: ROMÎNIA B—UNGARIA B 
22—15 (9—8). Joc viu disputat în re
priza întîi, cînd gazdele au început 
puternic și, surprinzîn-d apărarea echi
pei noastre, au condms cu 1—O, 2—1, 
3—2 și 5—3. La acest scor, jucătorii 
romîni au început să joace mai orga
nizat, mai atent și, preluînd inițiativa, 
au schimbat scorul în ' favoarea lor. 
După pauză, ei și-au impus și mai 
mult superioritatea în jo-c, construind 
acțiuni în mare viteză, spectaculoase, 
dar și eficace, în fața cărora echipa 
maghiară a cedat și la iun moment 
dat scorul era 20—10. In final, gaz

dele au reușit să reducă din handicap. 
Reprezentativa noastră a folosit ur
mătorii jucători: Redd, Bogolea, Ia-
cob 3, Gruia 8, Oțetea 3, Goran, No-
dea 2, Sani ungi, Gațu 2, Roșescu 1,
Nica 2, Marinescu 1. Pentru formația 
maghiară au înscris: Juhas 5, Klein 
2, M'ocsar 3, Marosi 2; Nagy 2, Harka, 
Arbitru: Pason (Polonia). Clasamentul 
seriei: 1. ROMÎNIA B 4 p; 2. Iugo
slavia A 2 p; 3. Ungaria B 0 p.

Seria a 11-a: CEHOSLOVACIA— 
BULGARIA 34—10 (14-2). Clasa
mentul: 1. CEHOSLOVACIA A 4 p; 
2. Ungaria A 2 p; 3. Bulgaria A 0 p.

Duminică, la „Kisstadion* în fața 
unui public numeros, au avut loc fi
nalele.

(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatele internaționale de înot și sărituri ale R.P.R.

18 noi recorduri realizate de inolălorii noștri
• ANGHEL ȘOPTEREANU : 2:39,3 LA 200 m BRAS • VLADIMiR

MORARII: 18:44,3 la 1 500 m LIBER • ȘTAFETA FEMININA 
4x100 m MIXT : 4:58.4

Angliei Șoptereanu In drum spre... record.
Foto: I. Mihăică

înotători din șase țări (Ungaria, r 
R, D. Germană, Cehoslovacia, Polonia, 
Bulgaria și Romînia) au luat startul : 
sîmbătă seară în cea de a IV-a ediție : 
a „Campionatelor internaționale ale 
R>/p. Romîne". Numerosul public pre- j 
zent la ștrandul Tineretului a putut I 
urmări întreceri viu disputate, înche
iate cu rezultate bune, multe din ele 
constituind recorduri ale țărilor parti
cipante.

Reprezentanții noștri au dovedit o 
formă sportivă bună și, în compania 
adversarilor lor, au reușit să corecteze 
o' serie de recorduri republicane. în 
prima zi de concurs, aproape fiecare 
probă a adus și... recordul ei. în frun
tea lor se situează desigur performan
ța realizată de Anghel Șoptereanu la. 
200 m bras. Parcurgînd distanța în 
timpul de 2:39,3 Șoptereanu a șters 
de pe tabelă un record vechi de 6 
ani, valorosul record (2:39,5) pe care-1 
deținea Adrian Oanță din anul 1958... 
Coborînd pentru prima oară sub 2:40,0, 
Șoptereanu și-a îmbunătățit recordul 
de juniori cat. 1 și a 11-a (2:40,4)

Remarcabilă comportarea celor patru 
înotătoare (Cristina Balaban, Maria 
Clos, Nicoleta Bărbulescu și Ingrid 
Ungur) care au alcătuit ștafeta de 
4x100 m mixt și care au reușit la sfîr- 
șitul probei să oprească acele crono- 
metrelor la 4:58,4, timp superior cu 
7,2 secunde vechiului record de seni
oare! Cronometrată cu 1:13,6 în pri
mul schimb al ștafetei, Cristina Ba
laban și-a egalat recordul la 100 m 
spate.

De altfel, recordul înregistrat în 
această ștafetă îl anticipaseră ...recor
durile realizate în probe individuale 
de Nicoleta Bărbulescu (1:13,4 la 100 
m fluture) și de Ingrid Ungur (1:06,3 
la 100 m liber), amîndouă solicitate 
serios de câștigătoarele probelor, Ger
trude Lindner (R.D.G.) și — respectiv 
— Eva Szentesy (Ungaria).

Iată și celelalte recorduri ale primei 
zile: Cornel Georgescu 1:06,7 la 100 
m fluture (rec. juniori I — v.r.! H. 
Pischl 1:07,5), Emil Voicu 2:10,6 în 
primul schimb al ștafetei de 4x200 m 
liber (v.r. Voicu 2:11,5), selecționata 
de copii a orașului București (Bădiță,

GH. NICOLAESCU 
D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a) i
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Un succes valoros în fata vicecampionilor Europei:;
ROMÎNIA - POLONIA 77-73 (33-36) LA BASCHET

Ca frumosul succes obținut ieri di
mineață în fața vicecampionilor Eu
ropei, reprezentativa masculină de 
baschet a Romîniei și-a adăugat în 
palmares o nouă victorie de prestigiu. 
Eliininînd în mare măsură lipsurile ma
nifestate în partida de joi (este vorba 
în primul rînd de organizarea apărării 
și, apoi, de precizia aruncărilor de la 
semidistanță), jucătorii romîni s-au im
pus în mod evident — mai ales în 
partea a doua a meciului — cîști- 
gînd cu scorul de 77—73 (33—36).
Meritul lor este cu atît mai mare cu 
cît în acest joc ei nu au beneficiat 
de aportul lui Albu, unul din oame
nii noștri de bază, care este acciden
tat.

Ca și partidele precedente, meciul 
de ieri a fost interesant nu numai 
prin frumusețea fazelor desfășurate la 
ambele panouri (s-a jucat simplu și 
spectaculos), dar și prin evoluția sco
rului, care a ținut mereu treaz inte
resul publrciiilni.

Romînii au început meciul cu mul
ta atenție. Apărarea lor combinată 
a închis de cele mai multe ori dru
mul pătrunderilor oaspeților, obligîn- 
du-i să arunce mai mult de la semi
distanță. In același timp, atacul no
stru — axat cînd pe acțiunile lui 
Novacek (excelent în această parte a 
meciului), cînd pe combinații fru
moase între Spiridon, Popescu și 
Nedef — a derutat adesea apărarea 
poloneză. Ca urmare, conducem cu 
14—8 (min. 6), 16—12, 20—16 (min. 
9), 27—22, 31—30 (min. 17). Ieșirea 
lui Nedef, însă, pentru 5 greșeli per
sonale (min. 18) a dezorganizat jocul

formației romîne și polonezii — care 
între timp își reglaseră tirul lor ex
celent de la semidistanță — au pre
luat inițiativa. Oaspeții au și încheiat, 
de altfel, repriza ca avantaj: 36—33.

In partea a doua a meciului, lupta a 
fost înverșunată. După numai 5 mi
nute romîni au reușit să egaleze. In 
continuare echipa noastră s-a apărat 
cu dîrzenie și și-a calculat cu multă 
precizie fiecare atac. Polonezii însă 
au răspuns de fiecare dată cu contra
atacuri rapide și excelente aruncări 
de la semidistanță, care au împiedi
cat echip*a romînă să acumuleze un 
avantaj decisiv. Conducem însă ma
joritatea timpului: 52—48, 56—53 și, 
după 57—56 pentru polonezi, 61-—57, 
63—61. Finalul a fost dominat de 
evoluția excelentă a lui Nosievici (17 
puncte în această repriză) și Lopatka 
(17 puncte). Jucătorul nostru, ajutat 
mult de coechipierii săi, a marcat cî- 
teva coșuri prețioase în momente de
cisive, aducînd echipei sale victoria. 
Polonezilor nu le-a mai rămas însă în 
aceste ultime minute decît posibili
tatea de a reduce din handicap. Scor 
final: 77—73 în favoarea reprezenta
tivei romîne.

Victoria este perfect meritată, iar 
diferența putea fi și mai mare dacă 
echipa noastră ar fi menținut un ritm 
de joc ridicat pe parcursul întregii 
partide. Au jucat :

ROMÎNIA : Nedef 2, Novacek 22, Giurgiu 
3, Popescu 8, Tuisugian 3, Demian 6, Spi
ridon 12, Popovici, Nosievici 21.

Aruncări de la gemidistanță 23/9; aruncări

Lazăr Baroga: 455 kg la categoria semigrea
Sîmbătă după-amiază, în sala Uzi

nelor Vulcan din Capitală, s-a desfă
șurat un concurs de haltere ia care au 
participat 6 serie de sportivi fruntași. 
In cadrul categoriei semigrea, Lazăr 
Baroga a obținut un rezultat excelent: 
455 kg (150, 130, 175), realizînd astfel 
normă olimpică și un nou record re
publican ! (V. R. îi aparținea cu 450 
kg). în afară de concurs, Lazăr Baroga 
a obținut o performanță de valoare 
mondială: 465 kg (150, 140, 175). Cu 
acest prilej el a reușit alte două re
corduri republicane: la „împins" 150 
kg și la „smuls" 135 kg (la a patra 
încercare) și a egalat unul la arun
cat: 175 kg (de menționat că la 
„smuls" el a ridicat 140 kg, cu numai 
6 kg sub recordul mondial, dar rezul
tatul nu ‘poate fi omologat ca record 
republican, deoarece a fost realizat la 
a 5-a încercare.

Alte rezultate din acest concurs: cat. 
cocoș: Ion Panait 302,5 kg; cat. pană: 
Dragoș Niculescu 305 kg (cu 10 kg 
superior fostului său record); cat. ușoa
ră : D. Leica 320 kg.

de sub coș 29/21 (procentaj total 57®/»); 
aruncări libere 24/17 (7O®/o); recuperări în 
atac 3; recuperări în apărare 25; pase gre
șite 7; greșeli de tehnică 11; procentaj 
de greșeli 21’/».

POLONIA: Pstrokonski 6, Perka 10, Olej- 
niciak 8, Blauth 4, Piskun 11, Likszo 5, Lo
patka 17, Frelkiewicz 2, Czernichowski 6, 
Dreiger 4.

Aruncări de la semidistanță 38/15; arun
cări de sub coș 31/16; aruncări libere 14/11; 
recuperări în atac 11; recuperări în apă-

Cr. Popescu l-a depășit pe Piskun și 
intr-o splendidă săritură va marca un 

nou coș pentru echipa noastră.

Foto: T. Roibtr
rai® 18; pase
6; procentaj 

Arbitri :
(R.P.R.).

greșit® 9; greșeli de tehnică 
de greșeli 168/».

Gotartowski (R.P.P.) și Dănilâ

ADRIAN VASIL1U

A început campionatul de fotbal!
Așteptată cu nerăbdare, iată că prima etapă a campionatului ...sa și 

consumat in mijlocul unui interes general dacă avem in vedere zecile de mii 
de spectatori prezenți — cu toată căldura tropicală — la cuplajul din Capi
tală, stadioanele arhipline de la Baia Mare și Craiova, „asaltul" asupra ca
selor de bilete ale stadioanelor de la Ploiești, Constanța și Brașov.

Prin ce s-au caracterizat primele 7 meciuri ale celui de al 47-lea cam
pionat? Prin partide interesante, prin ejicacitate (26 de goluri înscrise,' pri
mul dintre ele — și deci, al campionatului — fiind înscris de Vornicu de la 
C.S.M.S. Iași din lovitură liberă, in al 24-lea minut al jocului Rapid — 
C.S.M.S. Iași), prin execuții tehnice reușite și multă, multă dirzenie din par
tea echipelor fără... prima șansă.

...Ne stingherit, Codreanu înscrie cel de al doilea gol șl Rapidului.

MECIURILE PRIMEI ETAPE
Dinamo București — Crișul 2—0 

(0-0)
Rapid — C.S.M.S. 4—1 (1-1)
Petrolul — Știința Cluj 2—2 (1—1) 
Parul — Dinamo Pitești 3—1 (1—I) 
Steagul roșu — U.T.Ă 3—0 (2—0) 
Minerul — Progresul 3—1 (1—1) 
Știința Craiova — Steaua

(0-2)

CLASAMENT
I. Steaua
2. Steagul
3. Dina_„j

roșu 
București

4. Rapid
5. -6. Minerul
5.-G. Farul
7.-8. Petrolul
7.-8. Știința Cluj

S.-10 Dinamo Pitești
9.-10 Progresul
11. C.S.M.S.
12. Crișul
13. U.T.A.
14. Știința Craiova

0-4
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o o 3:0 2

1 1 0 0 2:0 2
1
l
1
l
1
1
1
1
I
1
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1
1
I
0
0
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0 0 4:1 2
0 0 3:1 2
0 0 3:1 2
1 0 2:2 l
1 0 2:2 1
0
o
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0
0

1
1
1

1:3
1:3

o
o

1:4 0
0:2 0
0:3 0
0:4 0

ETAPA VIITOARE: Progresul — 
Petrolul, Crișul — Știința Craiova, 
U. T. A. — Dinamo București, 
Steaua — Minerul, Știința Ciul — 
Farul, Dinamo Pitești — Rapid, 
C.S.M.S. — Steagul roșu.



FOTBAL • 26 DE GOLURI IN PRIMA ETAPĂ • GAZDELE VICTORK 
A LĂSAT DIN NOU O IMPRESIE BUNĂ LA BUCUREȘTI • NUI

2-2 LA PLOIEȘTI, DAR ȘTIINȚA CLUJ 
A FOST LA UN PAS DE VICTORIE

DUPĂ UN JOC LET

DINAMO BUCUREȘTI A ÎNTRECUT CRIȘUL CU 2-0 (0
La aflarea 

<Ie la Ploiești, 
meci și-au spus, probabil, 
Jul a pierdut un punct prețios (aceasta 
este ..formula* consacrată). Cei care 
au asistat însă la joc sînt de altă 
părere. Ei consideră că echipa care a 
pierdut un punct este.-. Știința, care 
merita să Ie ia pe amîndouă și nici 
n-a fost departe de această ispravă. 
Cu 4 minute înainte de sfîrșit, clu
jenii conduceau cu 2—1, ploieștenii 
deptiseseră ,.armele“, așa că Ipcrurile 
păreau perfect lămurite. Dar Știința 
care avtisese inițiativa în această parte 
a jocului, s-a retras nemotivat în apă
rare în acest final de partidă, învi- 
tîndu-i parcă Ia-atac pe fotbaliștii de 
la Petrâlul. Și la o acțiune pornită 
prin mijlocii terenului. în min. 86. 
Dridea l-a „găsit* pe Badea și acesta 
a adus egalarea pe care n-o mai aș
tepta nimeni.

Cum se vede, Știința a fost foarte 
aproape de victorie. Și aceasta în baza 
unui joc organizat, calm, care mai 
ales în repriza a Il-a și-a spus ca- 
vîntul. oaspeții controlînd jocul în. cea 
mai inare parte a timpului. Și înainte 
<le pauză, cînd Petrolul a fost mai 
insistent în atac și a dominat uneori 
destul de categoric, clujenii au făcut 
o figură bună, apărîndn-se precis și 
contraatacînd periculos, în special prin 
Adam. în continua mișcare, cînd pe 
dreapta cînd pe stînga.

Petrolul a făcut o primi repriză 
mulțumitoare. Dar faptul că nici în 
■această perioadă, de dominare, ploieș- 
tenii n-au reușit să fructifice (le-a fost 
necesar iun „II metri\ discutabil, 
pentru a înscrie) vorbește de la sine 
asupra randamentului liniei de atac. 
In repriza a Il-a. echipa ploieștean! 
nu s-a mai «văzut* de loc. Linia de 
mijloc, „cheia1* jocului, a fost ea și 
inexistentă (tînăred loniță a alergat 
mult, dar întotdeauna unde... nu era 
mingea), iar înaintașii s-au încurcat 
unul pe altul, au jucat fără nici un 
orizont.

t Povestindu-vă, în eîteva cuvinte jo-

rezultatului de egalitate 
cei care n-au fost la 

că Petro-

cui, trebuie să vă spunem că Petro
lul a fost echipa care a trebuit să 
alerge în două rînduri, cu sufletul la 
gură, după egalare. Intr-adevăr, scorul 
l-au deschis clujenii, în min. 5, prin 
Adam, care a reluat imp arabil cu . 
capiul o centrare a lui Szabo. (Dar 
£a»a produs din cauza portarului
Ionescu, care a respins balonul, la un 
corner, în loc să-l prindă). Petrolul 
a atacat, în continuare, din ce în ce 
mal susținut, a avut ocazia să mar
cheze, prin Badea, la o fază aproape 
identică cu cea din care au înscris 
clujenii, dar, cum spuneam la început, 
n-au putut egala decît din penalti» în 
mia. 19. O minge sărită din pămînft 
La lovit pe Neșu în mină și arbitrul 
P. Sotir a acordat 11 metri, care a 
fost transformat de Dridea 1. Am cstai 
reținut în aceâstă repriză un șut a! 
Iii Ioniță, respins de pe linia porții 
de Neșu și un' contraatac al lui Adam, 
zădărnicit în ultima fracțiune de 
cundă de Hălmăgeanu.

In repriza 
ca ritm 
acționat 
meciului 
luat, de 
în min.
cela și Adam. Cum s-a ajuns apoi Ia 
un rezultat de egalitate — ați aflat.

Arbitrul P. Sotir- Mediaș, sub ni
velul obișnuit în prima repriză, a con
du» bine după pauză. Golul Petrolului 
din min. 86 a fost perfect regulamen
tar, în momentul cînd i S-A PASAT 
MINGEA (nu cînd a primit-o), Ba
dea neaflîndhi-se în poziție de ofsaid,

PETROLUL : Ionescu - Pahonțu. 
HĂLMĂGEANU, FRONEA, Pali - Io- 
r»iță (Dragomir II). Ivan - Iuhas 
(Oprima n), Dridea, Badea, OPRIȘAN 
(luhas).

ȘTIINȚA CLUJ: MOGUȚ - MARCU. 
GEORGESCU, NEȘU, Cîmpeanu - V. 
Alexandru, SUCIU - I vansuc. Mure șan 
(Szoke), ADAM, SZABO.

Se pare că de la o vreme, dinamo- 
viștii bucureșteni au complexe cină e 
vorba să joace cu Crișul; egali cu 
formația arădeană în ambele manșe 
ale campionatului trecut (1—1, atît in 
tur cit și in retur), campionii au avut 
și ieri serioase probleme pină să iasă 
de pe teren 
ai partidei, 
de cimp in 
dinamoviștii
îndreptat spre cabină, la pauză, satis- 
făcuți cu scorul fixat pe tabelă : 0—0.

Intr-adevăr, in toată repriza, for
mația gazdă s-a situai joc, de

în postură de învingători 
Ușor dominați în jocul 
prima parte a meciului, 
au fost aceia care s-au

frunte cu . Ptrcălab, n-au consti
tuit nici, un moment un pericol pen
tru defensiva formației din Oradea. 
Așa se explică și faptul că primul și 
singurul șut pe poartă — notați bine: 
tn 45 de minute — a fost înregistrat 
tn min. 39 (!), fiind „opera" lui Fră
țilă. Restul de trei șuturi (toate tn 
afara cadrului porții) aparțin... mijlo
cașilor Petru Emil (min. 26) și Oct. 
Popescu (min. 11 și 22).

Despre ineficacitatea atacului bucu- 
reștean ne vorbește suficient de con
vingător șl faptul că ambele goluri 
du fost înscrise de mijlocașul Oct.

RAPID

a Il-a jocul a scăzut 
și ea valoare. Echipa care 
mai bine în această paste 
a fost însă Știința, care 
altfel, din nou conducerea, 

75, prin golul înscris de a-

Fază critică la poarta oaspeților, lămurită de Duca.

Foto : T. Roibti

JACK BERĂRIE

parte de forma manifestată la sfirșitul 
sezonului trecut, acționind cu mult 
sub posibilități. Compartimentul 
mai deficitar a fost linia 
atac, ai cărei componenți,

cel 
de 
in

mai
de

ÎN PARTIDA INAUGURALĂ A CAMPIONATULUI

C. S. M. S. IAȘI 4-1 (1-1)
Tn partida inaugurala a campionatu

lui qațegeriei A. care a început ier: Ii 
ora 14,45, cinstea de. a evolua primii 
în fața publicului bueureștean a reve
nit fotbaliștilor de la Rapid și C.S.M.S. 
Iași. Stadionul „23 August" îmbrăcase 
haina de sărbătoare, iar kt tribune lua
seră loc aproape 40 0» de spectator:. 
La ora susamintită, temperatura, după 
cum ne-a informat Institutul meteoro
logic. atinsese 30 de grade I.r umbră 
(o veritabilă zi toridă de vară) !

Primele 20 de minute de joc poartă 
amprenta «tracului* din primul meci 
oficial al sezonului. în plus, căidur:.» 
sufocantă și... nosta-gia drspă zdele v 
căratei, fac să îrattrzie fazele palpitante 
ale unei partide de calitate. Cei „11 
magnifici", din Giidești nu se prea gă
sesc. Combinațiile și șuturile lor n-au 
finalitate, iar în dispozitivul de atac 
se prod-a.’e o defecțiune: Ionescu, ac
cidentai, părăsește terenul (min. 20). 
Sînt momente de îngrijorare în tabăra 
rapidistă. Asistăm insă cu interes la 
perioada de inițiativa a ieșenilor, la 
joctrl ofensiv al lui Deleattu (din pă
cate cîieva greșeli ale sale au costat 
echipa goluri) și V. Popescu, fundași 
care participă ta acțiunile de atac ale 
echipei. Și... în minutul 24 Vornicu 
-Înscrie primul gol al campionatului din- 
tr-o lovitură de la aproximativ 20 de 
metri, tabela de marcaj Inregistrînd 
1—0 pentru C.S.M.S. Urmează un iureș 
rapidist. După numai 3 minute, prin- 
tr-un șut bombă din afara careului de 
T6 m. N. Georgescu aduce egalarea. 
Pînă la sfîrșitul primei reprize rr.ai 
sînt de .semnalat doar cîteva acțiuni 
ale s, jucătorilor de la C.S.M.S., însă 
lipsa de precizie în șut .a lui Danileț 
(ieri fdarte muncitor), Cuperman, Pop 
ți Milea, pe de o parte, precum și 
promptitudinea apărătorilor bucureș- 
tepi, fac ca rezultatul să rămînă • egal, 
în aceastăperioadă de joc balanța 
inițiative" ‘ a atîrnat în favoarea celor 
de la C.S.M.S.

Mtflf- 'irthi’dinamică și mai apropiată 
tlervaloareavpe care o așteptau specta- 
ioty-i, 'te ,bi foțbalișii a fost repriza a 
doua, l a îșpoput, ieșenii au controlat 
Ihfr-adtvăr cu insistență mingea. Dar 
ștf f)uMst-o mai muflt de-a latul tere- 
Iptilui, au aliuiat dă fiasa înapoi, dînd 
de cele inaȚ nrilffe orFapărării adverse 
posibilitatea să sc rcgcqpeze. Acțiunile

lor s-au izbii astfel cu regularitate 
de zidul Motroc — C. Dan, iar șuturile 
de ta distanță au .fost reținute cu 
promptitudine de Urziceanu. Mențio
năm totuși două lovituri puternice ex
pediate de V. Popescu și Danileț.

Fotbaliștii bucureșteni au Început să 
forțeze jcctrf din min. 55 prin pătrun
deri pe partea lui- Năsturescu care a 
profitat tie faptul că Deleanu l-a lăsat 
în dese rînduri nesuprjvegțheai. O pri
mă fază spectaculoasă se produce în 
min. 06, cînd Năsturescu are otmp liber 
în față, fuge și centrează la Dumitriu 
H, acesta însă lasă mingea să 
„curgă" pină ta Codreanu care înscrie 
nestingherît. " “ 'I.
”1, tot pe aripa dreaptă și Năsturescu 
se oprește cu mingea în plasa lui Con- 
sta'iHnescu■: 3—1. După alte cinci mi
nute 4—1 pentru Rapid. Portarul Con- 
siantirtescu a ieșit inoportun (!) să-l

atace pe Năsturescu, care din nou de
pășise întreaga apărare ieșeană, acesta 
însă a pasat precis și Dinu a înscris... 
Cu aceasta suita golurilor din primul ■ 
meci al cuplajului de ieri a luat sfîrșit. 
Fără a se ridica ca valoare generală 
la nivelul așteptat partida a satisfăcut 
publicul prin numărul de goluri în
scrise.

Arbitrul Pop Romulus — Oradea a 
condus bine formațiile:

RAPID: Urziceanu — Lupescu. Mo- A 
troc, C. Dan. Greavu.— Dinu, N. Geor
gescu — Năsturescu, Dumitriu II, Iq- < 
născu (Januis.-hi min. 20), Codreanu.

C.S.M.S. IAȘI : Constant in eseu —' 
V. Popescu. Moțoc,z Vornicii, Dcleanu ‘ 
— Țapu (Com^nesqu ntin. 20), Ștefă-' 
rîescu — Cupermân, Danitet, Pop, 
Miles.

O faza identică în min.

C. MANTU

Popescu (in min. 47 și 85), cel 
bun jucător de la gazde, alături 
Datcu si Numveiller III.

Benificiari sau nu ai unor... comple
xe dinamoviste, oaspeții, deși pină ta 
urmă învinși, au lăsat din nou o bună 
impresie. Și-au organizat jocul in 
funcție de valoarea partenerului, pu- 
nind accentul pe apărare pi pe... mij
locul terenului unde au operai cu Da
mian, Vlad și Tomeș (înaintașul re
tras ). Dar. din cauze de prudență, 
arădenii au sprijinit, rar „primul eșa
lon" (Suciu, Bacoș, Mănescu) în si
tuațiile cînd echipa s-a aflat in atac, 
lăsindu-l . pradă ușoară fundașilor di- 
•namoviști. Așa se face. că, acjio- 
nind ca singurul virf central, izolat 
de coechipieri, Bacoș n-a putut trece 
de amindoi frații Nunweiller, unul din 
ei, cel cu nr. 3 pe t'icoa, „mutur'md" 
in voie . orice.

Să facem un film al partidei ? Nn 
consideram util in acest joc lent și cu 

,' f(tărie, puține Jaze de poartă. Să spu- . 
peni doar .ci la primul gol, cel din 
friih: 47, mingea degajată de Geof- 
^escu ,ș-a' lovit de mijlocașul dina,- 
rnovist. Oct., Popescu, de unde a de
viat în gol; la al doilea insă, cel din 
min. "85, Oct. Popescu a încheiat fru- 
mos p acțiune individuală, feniind pe 
toți apărătorii ieșiți în întimpiriare, in
clusiv pe portarul Duca.

La Brașov: STEAGUL RO$lf - ll.T.A. 3 0 (2 0)
BRAȘOV, 30 (prin telefon). — Un 

timp frumos, soare și cald, un public 
entuziast și un joc de factură tehnică 
mulțumitoare — iată ambianța în 
care s-a desfășurat și ceea ce a carac
terizat partida dintre Steagul roșu și 
U. T. Arad. Și, într-adevăr, meciul 
dintre aceste două echipe — care în
totdeauna au furnizat jocuri frumoase 
la Brașov — a reușit să se ridice și 
de data aceasta la nivelul așteptărilor, 
ținînd seama, bineînțeles, de faptul că 
sîntem la începutul campionatului. 
Steagul roșu a pășit... cu dreptul în 
noua ediție a campionatului, depășind 
formația arădeană în toate comparti
mentele. In special pînă în min. 52, 
cînd în formația gazdă a survenit în
locuirea lui Hașoti, superioritatea bra
șovenilor a fost evidentă, obligîncl pe 
oaspeți să-și retragă în dispozitivul de 
apărare aproape toți jucătorii. Și dacă 
în cele 90 minute nu s-au marcat decît 
trei goluri, aceasta este urmarea 
muncit asidue depuse de apărarea a- 
rădeană, care, a făcut eforturi deose
bite pentru a stăvili atacurile localni
cilor. Victoria înregistrată de Steagul 
roșu, este pe cît de frumoasă, pe atît 
de meritată, ea datorîndu-se jocului

în viteză, sc&imburi- < se modifică^,: devenind 3-0 în urma go- 
inspirate și frecven- lului marcat de Necula — min. 85.
de șuturi pe poarta, U. T. A. a jucat destul de frumos,

simplu cu acțiuni 
lor de loct'Fi bine 
ței muițumitoșre , .. ____

încă de ta începutul partidei .Steagul cu toate că a fost învinsă. I.inia de
roșu a lăsat impresia unui debut cores- atâc nu a putut însă depăși apărarea
punzător pregătirii acumulate, reușind 
ca în min, 4 să la conducerea prin go
lul marcat de Nectila în urma unei 
frumoase Combinații cu Hașoti. După 
gol, minute în șir atacanții localnici, 
sprijiniți foarte bine de mijlocași, au ( zentăt un pericol oarecare pentiu apă- 
ajuns în faze tie finalizare, creîno clipe rarea localnicilor, a fost Floruț.
grele portaruljii I. Vasile. Scorul se ;
modifică însă abia în min. 37 : Năftă- . A arbitrat foarte bine A. Rădulescu
năilă reia în plasă o minge primită (București). Raport
de la Gane. în prima repriză U.T.A. pentru învingători,
a acționat — ca de altfel în tot 
jocul —~ mat mult pe contraatacuri, cu 
combinații frumoase în cîmp, dar a 
rămas datoare în fața porții.

După 5 minute de la reluare, Ilașoii 
este faultat de Mețcas și este înlo
cuit, linia de ațac a brașovenilor 
modifioîndu-se: Selymesi trece pe dreap
ta, iar pe extrema stingă întră Res- 
caru, mofificiare Ce nu se. dovcueșii 
inspirată, atacul nemajavînd eficacita
tea de pînă atunci. Totuși, după o se
rie de ratări (Pescaru min. 58, Năf- 
tănăilă min. 70, Necufa 84) scorul

liu putem încheia mai înainte 
clarifica o problemă, ivită la c 
petrecută tn min. 7 al partidei: 
sau nu gol... autogolul lui Nuni 
IV ? Noj spunem că nu; la n 
centrată de pe partea stingă, 
Mircea Rotaru, sesizat de arbitr 
tușă, care a semnalat poziția de 
a aripei dreapta Suciu, a fl 
ofsaidul mai înainte ca Nunweill 
să lufteze. și să trimită balon 
proprie poartă. Mulți spectatori 
auzit „fluierul" și din această 
au fost surprinși de neacordare: 
lului.

DINAMO. BUCUREȘTI: Date 
Popa, Nunweiller III, Nunweille. 
Ștefan — Petru Emil, Octavian 
pescui — Ptrcălab, Nunweiller 
Frățilă, V. Ionescu (din min. 74 
covnicu ).

CRIȘUL: Duca — Al. Georț, 
Solomon, Pojoni, Szakacs’ II — 
mian, Vlad, Tomeș — Suciu, 1 
(din min. 68 Szakacs III), Măr

G. N1COLAES'

Știința C
CRAIOVA, 30 (prin telefon c 

trimisul nostru). La Craiova am 
o atmosferă specifică din preajma 
îoarte important eveniment sp 
Discuții aprinse pe Calea Unirii, 
foane peste telefoane la sediul c 
Iui sportiv, multe cereri de bilete 
astăzi, stadionul orașului s-a de 
la ora 10 și în mai puțin de c 
s-a umplut pină la refuz. Intrel 
cea mai des auzită pe străzi 
„N'-aveți un bilet în plus

Iubitorii de fotbal craîoveni 
după aproape două decenii 
echipă în prima categorie a 
au așteptat cu emoție ca 
tarata lor să debuteze in

din 
fă. 

repr 
,A“ c 

rezultat onorabil. Deși nu au av 
final această satisfacție, cei 
10 000 de spectatori au putut ’ 
însă un joc bun, cu numeroase 
spectaculoase în care — este d 

— vioara întii a fost Steaua.

Farul — Dina;
CONSTANȚA 30 (prin iele 
Jocul Farul — Dinamo Pite; 

fost de‘ un nivel tehnic modest, 
ales în partea întîi, cînd tensiuni 
crisparea jucătorilor, destul de 

' denfe lâu influențat calitatea par 
Au 'ciȘtigat pe merit gazdele, cu 
rul de U— 1 fl- -1), confirmînd că 
riența 'în '■ joc are un cuvint gre 
spus. - ■

Iri pfiilia parte, cu un înaintaș 
trai: (Balint) imobil șiv neinspir. 
cil un half (Neăcșu) ca și inexi 
a 'fost - zadarnică insistența celor 
extreme rapide (Tănase și Ologt 
a' trage jocul înainte. Tot greul < 
zut în- spatele apărării. La reluar» 
urmare a îmbunătățirii colaborării' 
tre cei doi înaintași centrali (E 
și. Bukosi), lucrurile s-au schii 
Localnicii au stăpînit mai mult 
nul, au dovedit mai multă clarvf 
în joc, au construit atac după 
și ati realizat o mare frecvent: 
șutiiri la poartă (14). Intr-un ct 
și-au 1 cîștigat dreptul la victorie.

Diriamoviștii piteșteni n-au las 
impresie rea. Tinerii jucători pite 
cafe i-att înlocuit pe titulari au < 
dit frumoase posibilități tehnice 
măre- dorință de afirmare. Ca uri 
ei aureușit să țină în șah de-a lu 
uheî întregi reprize formația con 

; țeană și șă creeze faze spectacul 
De altfel, tinerii D. Ene, Doi 
Dobrin alături de Ilie Stelian și 
neânu au fost oamenii de nădeje 
echipei.

Din ansamblul fazelor, reținem 
va., Primii care înscriu au fost 
peții: în min. 16, Tilvescu (cam ; 
în acest joc) a: respins greșit cu c 
GhibăneScu a -ezitat să iasă, ap 
părăsit inoportun linia porții ș 
Ene a trimis balonul în poarta g 

(Weichelt Etalarea a survenit în min. 38 
Bukosi, în urma unui frumos sc' 
de pase cu Balint. Imediat după 
luare, Matâche respinge printr-un 

, Jțex excepțional mingea trasă de 
CAROL GRUJA-coresp. reg. lint de la numai 8 m. Constăn

gazdelor. Faptul că Țîrlea nu a jucat 
la valoarea lui obișnuită a constituit 
un serios handicap pentru echipa tex- 
tillștilor. Singurul fotbalist arădean ca
re, cu toate că a jucat retras, a pre-

de cornel e: 9-0

STEAGUL ROȘU:
, cescji, Jenei, Sigheti, 

năilă, Campo — Hașoti 
Gane, Nccula, Selymesi 
min. 50).

Haidu — Ivăn- 
Naghi — Năftă- 

(Selymesi), 
(Pescaru,

U. T. A.: 1. Văsile
min. B0) --- Pecican, Bacoș, Comisar 

dovedește (Chivu, min. 72), Mețcas ■— Czako II, 
" i- Fiorul — Chivu (Pantea min. 72), 

Țîrlea, Donciu, Igna.
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inerul Baia Mare a debutat victorioasă Scoruri strînse în etapa de ieri
3-1 (1-1) cu Progresul București

IA MARE 30 (prin telefon). Cea 
frumoasă toamnă a celor ce iu- 
fotbalul pe plaiurile Maramure- 
a început sub auspiciile succe- 
Zece mii de spectatori au aplau- 

renetic, după fluierul final, vic- 
deplin meritată a localnicilor, 

•eștenii au fost nevoiți să plece 
ui în fața arzătoarei dorințe de 
inge a gazdelor, care au dominat 
vrimul și pînă în ultimul minut, 
sm aceasta, gîndindu-ne. mai 
la fazele care au dus la înscrie- 
elor 3 goluri ale gazdelor în min. 
Drăgan), min. 58 (Donca), min. 
Drăgan).
irenorul Ștefan Onîsie a găsit se 
ieri cea mai potrivită cheie pen- 

deschide „lacătul" apărării Pro- 
lui: Cacoveanu, Drăgan. Czako 
fost împinși în prima linie, iar 
retras, în linia a doua. Al doi- 

mdaș central al oaspeților — Știr- 
— s-a lăsat păcălit de această 
vră și a avansat după Sasu, des- 
idu-se de „fratele" său I. Con- 
nescu pe distanțe destul de mari, 
ijul nu s-a mai putut deci rea- 
normal, iar golurile — așa cum 
ni” — -se datoresc jocului defec- 
al acestor doi „siamezi".
eritor la jocul gazdelor am vrea 
marcăm felul în care au acoperit 
suprafața terenului, calmul neaș- 

: al .fotbaliștilor localnici și va-

loarea tehnică destul de ridicată în 
jucarea balonului. Ne-au plăcut: Sasu, 
Cacoveanu, Colceriu, Drăgan, Szecheli 
și Donca (repriza a Il-a).

O bună parte din repriza I Pro
gresul a jucat destul de bine în cîmp, 
îndeosebi între minutele 5—30 cînd a 
controlat mijlocul terenului. Mateianu 
sau Mafteuță au trimis înaintării ba
loane utile. „Vârfurile" Stoicescu, Con- 
stantinescu, Baboie — însă nu s-au 
descurcat. Exceptînd faza din min. 17 
cînd D. Popescu venit pe linia ulti
mului apărător — a înscris pe lingă 
Bay și Szecheli, atacanții bucureșteni 
nu au mai realizat nimic. Bucureștenii 
au mai 
minute.

Jocul, 
ficativul 
tivitatea 
șurat partida.

Arbitrul timișorean Gheorghe Osiac 
a condus bine următoarele formații:

MINERUL: Bay — Colceriu, Sze
cheli, Uivari, Donca — Halagian (Vai- 
da), Pinzaru — Cacoveanu, Sasu, Dră
gan, Czako I.

PROGRESUL: Mîndru (Cosma) — 
Ivănescu, I. Constantinescu, Știrbei, I. 
Popescu — D. Popescu, Mateianu. Maf
teuță — Stoicescu. Al. Constantinescu, 
(M. Voinea), Baboîe.

avut o revenire în ultimele 10

joacă rugbi în... 14, deoarece sînt
eliminați (pentru lovire reciprocă) 
Grandore și Șerban. Pină la pauză, 
acțiunile ofensive ale rugbiștilor bucu
reșteni nu mai aduc nici o modificare 
tabelei de marcaj. In repriza a doua, 
rolurile se schimbă. De data aceasta 
Rulmentul este echipa care joacă mai 
hotărît. In min. 65, C’ișan (ce! mai 
bun jucător al oaspeților) reduce 
din handicap printr-o lovitură de pi
cior căzută. Scorul este 8—3 și bir- 
lădenii forțează tot mai mult ritmul. 
In min. 69 ei au ocazia să inscrie o 
încercare la centru, prin Călin, ra
tată în ultimul moment; aceeași 
echipă pierde prilejul de a întoarce 
rezultatul, scăpînd trei dropgoluri și 
o lovitură de pedeapsă din unghiuri 
favorabile. După aspectul general a! 
jocului. Rulmentul ar fi meritat un 
rezultat de egalitate. A arbitrat bine 
t'ictor Vardela.

TIBERIU STAMA
Băltăreț u (Steaua) in plină cursă spre 

buturile Rulmentului Birlad.
Foto : T. Chioreanu

GLORIA a ținut să confirme cele 
consemnate după meciul de miercuri 
cu Grivița Roșie, făcind un joc bun, 
colectiv și eficace, soldat cu o' fru
moasă victorie împotriva Progresu
lui : 9—3 (3—3). Formația pregătită 
în prezent de maestrul emerit al 
sportului Gh. Pircălăbescu a dovedit 
că și-a modificat structural concep
ția, orientată acum pe acțiuni ofen
sive. Ceea ce se poate reproșa totuși 
învingătorilor este faptul că n-au 
aplicat cu consecvență această con
cepție. Uneori înaintarea a îngrămă
dit jocul, iar echipa în ansamblu a 
abuzat spre sfîrșitul partidei de arun
cări în tușe. Echipa Progresul, fără 
să fi fost sub valoarea adversarei 
sale, s-a resimțit mult de pe urma 
celor citeva indisponibilități, a fun
dașului Alexaitdrescu și a lui Sorin

în general, poate obține caii- > Uicolescit, mai ales. Ea s-a încălzit
bun. O remarcă pentru spor- x greu, abia la jumătatea celei de a
exemplară în ,care s-a desfă- X dou;i reprize, cînd în multe cazuri

' a luat jocul pe cont, propriu. Dar
fără finalizatori,’ Progresul nu putea 
realiza mai mult.

Jucătorii Gloriei, porniți pe... fapte 
mari, deschid scorul în min. 8: la 
o acțiune a înaintării. Blum găsește 
un culoar și înscrie prirttr-un dropgol 
de toată frumusețea. Cu mici inter- 
miAtențe, Gloria se menține în ofen
sivă. Dar cei care înscriu, egalînd, 
sînt iucătorii Progresului (Craiovea- 
nu, în min. 34; care transformă o 
lovitură de pedeapsă). După 10 mi
nute. de la reluare Gloria preia con
ducerea : fundașul Marinescu (ex
celent și în acest meci) înscrie prin- 
tr-o lovitură de pedeapsă. Scorul fi
nal îl stabilește Manole. autorul unei 
lovituri de picior căzute (min. 74). 
A condus foarte bine Jean Oncescu.

Jucînd doar o... repriză, STEAUA 
n-a putut scoate decit un rezultat 

—i) pentru Steaua. Plugaru ra- L strîns in fața RULMENTULUI BÎR- 
o ocazie favorabilă în min 16. / I.AD: 8—3 (8—0). Meciul s-a men- 
Avram îl imită în min 29 și 32. \ ținut echilibrat piuă in min. 17 cînd 
cornete consecutive ale Științei ț Penciu a transformat o lovitură de 
34 și 35) rămin fără jrezultat. pedeapsă. Steaua domină autoritar 

și în min. 24 Chiriac — după o fru
moasă combinație pe trei sferturi — 
culcă balonul în spațiu! de țintă 
advers: 6—0 și apoi 8—0, deoarece 
Penciu transformă. Din mim 26 se

V. PAU.NESCU

• C.S.M.S. 
ROȘIE 6—11 
nut al treilea 
zile, echipa locală a reușit totuși să 
dea o replică foarte curajoasă redu
tabilei formații bucureștene. Realiza
torii : Trandafirescu — încercare, 
Oblemenco — încercare, Wusek — 
încercare transformată de Irimescu 
pentru învingători, respectiv Matevschi 
și Rosenberg — cite o lovitură de 
pedeapsă.

A. SCAUNAȘ și I. BACIU, coresp.

IAȘI — GR IVIȚA 
(6—0). Deși a susți- 

meci în decurs de șase
periculoasă. Au înscris: Dragomir. 
și Tuțuianu — cite o încercare, am
bele transformate de Nica. Tot Nica 
a fost autorul unei lovituri de pe
deapsă. Pentru clujeni a înscris Chii 
rilă.

P. RADVANI, coresp.

wa—Steaua 0-4 (0-2)
i bucureșteană a opus elanului 
nților o pregătire tehnică și tac- 
superioară și a obținut o victorie 
ată pe deplin. Atacul militar, ex- 
t coordonat de Constantin, a avut 
două extreme de zile mari. Atît 
i Avram cit și Creiniceanu au 

ce au vrut jucînd atît pentru 
>ă cit și pentru public. în apărare, 
iicolae a început să ne amintească 
nai mult de Apolzan.
teptam ca Știința să opună o re- 
ață mai dîrză oaspeților mai ales 

elan, voință și dorință de al'ir- 
. Dar. craiovenii au fost în me
de ieri lipsiți de omogenitate.
leva aspecte mai importante din 
. După ce Eftimie încearcă chiar 
rimul minut poarta cu un șut pu
ie dar precis reținut de Suciu, 
ua deschide scorul în minutul 2 : 
liceanu driblează cițiva adversari, 
rtă un „un-doi’* cu Constantin, o

•ești 3-1 (1-1)
conducerea în min. 54 cînd Bîi- 
transformă' -impecabil o lovitură 

a li 4n--acordată la un fault clar 
s de .Jlie . Șțelian asupra lui Ba- 
Minuful 80 aduce marcarea celui 

îl treilea goi al gazdelor: aflat 
5 ni' Stanca șutează puternic sus 
:olț, -.făcînd ■ inutilă intervenția lui 
tches>- 
•bitrul ( .....
nndus cu rhultă competență for' 
ile ’...  ■ •-

intervenție defectuoasă a Iui Vasilescu 
și... I 
tează
Sorin 
Două 
(inin.
în ultimul minut al reprizei Constan
tin — dintr-o pasă a tui S. Avram — 
stabilește scorul reprizei: 2—0. La re
luare. în min. 51, Sorin Avram urcă 
scorul la 3—0 dintr-o acțiune perso
nală. In min. 68, ieșind la o minge 
la marginea careului, Suciu se acci
dentează și este înlocuit cu Gornea. 
In min. 89 Sorin Avram consfințește 
victoria echipei sale ureînd scorul la 
4—0 pr intr-un șut puternic de la mar
ginea careului.

Arbitrul G. Pop (Brașov) a condus 
corect următoarele formații:

ȘTIINȚA CRAIOVA: Vasilescu
(min. 46 Papuc) — Geleriu, Lungan, 
M. Marcel, Deliu — Tetea, Stănescu
— Ganga, Sfîrlogea, Eftimie, Plugaru 
(min. 35 Lovin).

STEAUA: Suciu (inin. 68 Gornea)
— Georgescu. D. Nicolae. Petescu. Co- 
jocaru — 
Avram, 
ceanu.

• ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO 
BUCUREȘTI 3—13 (0—8). Rugbiștii 
de la Dinamo au câștigat la capătul 
unui meci de nivel mediocru. A fost 
o partidă de luptă între pachetul de 
înaintași al echipei gazdă și linia 
de trei sferturi a oaspeților, foarte

• ȘTIINȚA PETROȘENI — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 3-0 
(0—0). Meciul n-a satisfăcut, fiind 
de slabă calitate. Studenții de la In
stitutul de Aline și-au asigurat vic
toria prin unica" ocazie finalizată î 
dropgolul Iui Ureche.

I. ZAMORA, coresp.
• La Galati: ANCORA — ȘTIIN

ȚA TIMIȘOARA 3—0 (3—0).

Torpedo Brașov și C. Grigorc (Voința Buc.)

N. Mihăifescu (București)

VRUI.: Gl.ibanescu —■ Costin, 
NCU, Tilvescu, BUZEA — ZAM- 

, Neacșu — TĂNĂSE, Balmt, 'BO
II (din min. 75 Tufan), OLOGU.

INAMO PITEȘTI : Niculescu (din 
. 46 MATACHE) — Vâlean, 11.IE 
ILIAN,- CORNEANU, Radu (din 
. 58-Badea) — DODU, DOBRIN 

Radu) — Stănoaie, D. 
(din min. 58 Dobrin),

. min, ,58 
?., David 
■așcu. .

GELU RUSCANU-coresp. reg.

BONOSPORT
ARATA O VARIANTA CU 12 REZULTATE

EXACTE

Etapa din 30 august 1SM

Dinamo București -— C-tșul
Rapid — C.S.M.S. Iași 
Petrolul — Știința Cluj 
Farul — Dinamo Pitești 
Steagul roșu — U.T.A.
Minerul Baia Mare — Progresul 
Știința Craiova — Steaua

. Zeteaniciar — Steaua roșie 
liaidnk — Saraievo
Rodnicit! Hiș — Zagreb

. O.F.K. Beograd — Vardas

. Treșnevka Z. ,— Partizan

end de peemii 202.290 iei.

Selecționata II. P. R. (juniori) —
Loloniotiv Sofia 35-3

campioni republicani de Juniori

PLOIEȘTI. 30 (prin telefon). Orașul 
nostru a găzduit azi meciul interna
țional de rugbi dintre selecționata de 
juniori a țării și echipa Lokomotiv 
Sofia. In mare vervă de joc. tinerii 
rugbiști romîni au terminat victorioși, 
la scor: 35-3 (14-0). Realizatori:
Durbac (15). Marinescu (8), Dumitru 
(3). Hulă (3) și Ghețu (6), respectiv 
Lazarov.

Jenei. Koszka — Sorin S \ condus bine T. Viting (București) 
Constantin, Voinea, Creini- l ajutat la tușe de M. Turlacu și O. Bal- 

f teanu, ambii din Ploiești. (Ștefan lo- 
nescu, coresp.). ,C. MACOVEl

RAPID Șl CONTHȚIA ÎNVINGĂTOARE

HANDBAL

înscris On-1 
Popescu 2.

astăzi, 
la ora

Ilie 3, 
și Bog- 
și Bo-

• De miercuri se vor relua și par
tidele masculine. Pe terenul Dinamo, 
de la ora 16,15 sînt programate două 
meciuri : Rapid — Steaua și Rafi
năria TeUajen — Dinamo

ÎN „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTII*
Deoarece echipele masculine bucu

reștene sînt descompletate prin se
lecționarea unor jucători în reprezen
tativa secundă, ieri au jucat, în ca
drul turului al Ill-Iea al „Cupei ora
șului București", doar formațiile fe
minine. Cele două partide progra
mate pe terenul Progresul s-au soldat 
cu rezultatele:

RAPID — ELECTROMAGNETICA 
21 —17 (8—II). Scorul acesta se da- 
torește în mare parte faptului că Ra
pid, aviird citeva indisponibilități, a pre
zentat doar 7 jucătoare de cîmp. 
dintre care una a jucat portar... , Și 
așa însă, rapidistelc și-au impus su
perioritatea, cîștigînd prin punctele 
marcate de Boțan 11, Constantinescu 
5, 1 ledeșiu 2, Nastasia 2 și Radu
lescu. Pentru învinse au 
gerth 8, Zamfirachc 3, 
Kutscher 2. Decsci și Florca.

CONFECȚIA — PROGRESUL 
15—5 (6—2). Confecția, deși n-a avut 
decît o jucătoare de schimb, a reușit 
totuși să-și i-mpună jocul eficace în 
fața unei echipe cu slabă finalizare. 
Au marcat: Dumitrescu 6, 
Papa 2, Georgescu 2. Szabo 
dan, respectiv M. Ghiță 3. 
gan 2.

Jocurile feminine continuă 
tot pe terenul Progresul, de 
16,30, dună programul următor : Elec- 

, tromagnetica — Progresul și Știința — 
Rapid.

BRĂILA, 30 (prin telefon de la co
respondenții noștri N. Costin și Gr. 
Rizu). Sîtnhată și duminică, au avat 
loc Ia Brăila finalele campionatelor 
repnblieane de juniori în probele de 
contra-timp pe echipe și semifond. La 
întreceri aia tout prezenți numeroși 
cicliști din București, Ploiești, Brașov, 
Constanța, Brăila etc. Ambele compe
tiții au dat loc la dispute dirze.

In proba pe echipe victoria a reve
nit formației Torpedo Brașov pregătită 
de cunoscutul antrenor Martie Ștefă- 
netcu. Echipa alcătuită din» Gh. Su
ciu, Ștefan Suciu, C. Gonțea și D. 
Crițan a realizat pe 50 km timpul 
de 1 h.O8:54 — performanță excelentă 
— și a cucerit titlul de campioană 
a țării. Pe locurile următoare: 2. 0- 
limpia București 1 h.09:57; 3. Voința 
1 h.l0:04; 4. C. P. București 1 h,10:24; 
5. Tractorul Brașov 1 h.l 1:22. Au luat 
startul 10 echipe.

In proba de somifond, desfășurată 
duminică pe circuit în centrul oralu
lui, primul loc și titlul de campion 
republican de juniori a fost cîștixat 
de C. Grigore (Voința București). EI 
a realizat 34 p. In clasament urmează: 
2. V. Ghitea (Voința Brăila)

3. T. Șerban (Tractorul Brașov) 20 p;
4. Gh. T trader (Voința București) 12 
p; 5. Ștefan Simian (Olimpia Bucu
rești) 11 p. Au luat startul 32 de 
cicliști.

fARUL-TURN UNO SPORT
KIIIB BERLIN 1Z-6

rază din partida Confecția — Progresul (Ia—o).
Foto :

Vineri seara, Sala sporturilor din 
Constanța a găzduit meciul interna
țional de box dintre formațiile Faru.U 
Constanța și Turn 
Berlin. La capătul 
disputate, care au 
prezent în număr 
reuniune, pugiliștii 
nut o 
12—6.

Cea 
boxerii 
rițu, Marcel Gheorghe și V'lad Cris- 
tache, care au adus echipei victorii 
prețioase.

Iată rezutiatele tehnice: cat. cocoș: 
D. Răgălie b.p. 77. Wolfgang: cat. 
pană: E. Schneider b. ab. repr. a j 
IlI-a D. Anghel; cat. semiușoară:4 
Șt. Văcarii și P. Tieger — ambii des
calificați, A. Iliescu b.p. R. Rossen- 
baum; cat. ușoară : Al. Gheorghe
b.k.o. repr. a IlI-a M. Deutschlandertiî 
cat. semimijlocie: I. Pifu, în cel mai- 
frumos
II- a C.
repriză 
Ies b. 
mică : 
cat. mijlocie: V. Chiriac m.n. W/ 
Trodler, V. Cristache b. ab. repr. a'
III- a W. Judka.

In încheiere arătăm că boxerul T. 
Pintilie a avut o compo^ta're Țompleii 
nesatisfăcătoare, ca yirijiarp a unei 
pregătiri necorespuhzătoare și a vie
ții nesportive pe -căTe !6 dttce; .Nu1 'în
țelegem de ce antrenorul 1. liuză, care 
cunoaște aceste lucruri, l-a introdus 
totuși în echipă. 1

Und Sport Khib 
unor partide vi» 

satisfăcut publicul’ 
mare la această’ 

localnici au obți- 
meritată victorie cu scorul de

mai bună comportare dintre 
constănțeni au avut-o Ion

meci al galei, b.k.o. repr. a 
Neubert — după1 ce în prima ș 
Pițu a fost numărat; D. Det- 
p. T. Pintilie; cat. mijlocie 

V. Neagu m.n. D. Dahling ț
V. Chiriac m.n. W/

C.‘GOLDfeAlBEkG — coresp.



^ANTELIMON DECUSEARĂ (ROMI- 
NIA) SI KONSTANTINA POPOVA 

(BULGARIA) ÎNVINGĂTORI 
LA SĂRITURI

0 nouă victorie a tinerilor boxeri romini

Săriturile de la trambulină și de la 
platformă au fost dominate de Pante- 
limon Decuseară (Romînia) la băieți 
și de Konstantina Popova (Bulgaria) 
la fete. Dacă la trambulină învingă
torii au fost evident mai buni deed 
următorii clasați, la platformă lupta 
pentru întîietate a fost foarte echili
brată, fiind decisă de ultimele sări
turi, cu. coeficient de dificultate mai 
ridicat. O comportare remarcabilă a 
avut tînărul Gh. Ungureanu (aflat în 
primul an de seniorat) care a reușit 
la platformă să se claseze înaintea 
unor concurenți cu performante ante
rioare mai bune.

Rezultate. TRAMBULINA-MASCU- 
LIN: 1. Decuseară (Rom.) 139,39 p; 
2. Ganea (Rom.) 133,69 p; 3. Ungu
reanu (Rom.) 132,46 p; 4. Bațcan 
(Rom.) 128,13 p; 5. Belcev (Bulg.) 
113.85 p; 6. Drăgpi (Rom.) 110,69 p; 
FEMININ: 1. Popova (Bulg.) 96,29 
p; 2. Manache (Rom.) 86.72 p; 3. 
Chelenien (Rom.) 84,12 p. PLATFOR-

R. P. R.-R. P. U.: 7-3
REȘIȚA, 30 

Peste 2000 de 
cu mănuși au fost prezenți în Sala 
sporturilor din Reșița pentru a asista 
la disputarea meciului de box dintre 
reprezentativa de tineret a țării noa
stre și cea a R.P. Ungare.

Cea mai frumoasă comportare au 
avut-o reprezentanții noștri Carol 
Pop. Nicolae Giju, Gheorghe Vlad și 
Vasile Mirza, iar de la oaspeți I. Galy 
și G. lunhans.

In cadnal categoriei muscă, mtr-nn 
meci de o mare spectaculozitate, tî- 
nărul nostru reprezentant C. Pop, 
înlr-o formă foarte bună, l-a învins 
la puncte pe G. lunhans. O perfor
manță remarcabilă a realizat „cocoșul" 
IV. Giju care l-a întrecut la puncte 
pe cunoscutul boxer maghiar T. Papp. 
C. Stanef a coborît învins treptele 
ringului în fața Inii G. Laslo — un 
boxer fuarte combativ. C. Buzuliuc,

(prin telefon). — 
iubitori ai sportului

deși n-a evoluat la 
obținut totuși victoria 
torită boxului obstriiicționist practici 
de adversarul său L. Pampuk. 
tegoria semitiișoară, P. Vanea, 
nia comportării sale bune din 
vreme, l-a întrecut la puncte 
Kzinkoti. Cat. ușoară: Ștefan Pop&ai 
b. p. I. Obendorf. Deși învins, Gi 
Vlad a avut o comportare foarl 
bună în compania „semimijlociultr 
maghiar I. Gajy.

O comportare deosebită a avut-o n 
prezentantul nostru la categoria mi 
locie mică — V. Mîrza —- care a ol 
ținut încă o victorie înainte de limit: 
de data aceasta în fața lui I. Kiș.

I. Olteanu, boxînd sub valoare 
sa, a fost învins la puncte de 1 
Schrich. La categoria semigrei 
Z. Grăjdeanu l-a întrecut Ia puncl 
pe G. Feher.

I. PLAV1ȚIU, coresp.

valoarea sa, 
la puncte, <1

La c 
pe 
ultin 
pe ,

în țară și peste hotan

MA-MASCUI.IN : 1. Decuseară 133,25 FEMININ: 1. Popova 57,18 p; 2. Ma- 
p; 2. ’ 
127,18

Ungureanu 130,34 p; 
p; 4. Breja (Rom.)

3. Ganea nache 55,08 p; 3. Timar (Rom.) 
124,61 p. 48,32 p.

18 noi recorduri realizate de inotătorii noștri
1:06,3(Urmare din pag. 1) 1:06,0; 2. Ungur (Rom.)

rec. senioare; 3. Korenyi (Ung.) 1:07,4; 
Dumitru, Moldoveanu, Oct. Nicolae) 4. Nagy (Ung.) 1:07,9; 5. Ligner 
10:33,-8 la 4x200 m liber —: record de " ” ~ ' 
copii cat. I, Vladek Ocenasek (Ceho
slovacia) 2:40,5 la 200 m bras — 
record de juniori, Basil Atanasov (Bul
garia) 5:24,9 la 400 m mixt — record 
de seniori și de juniori, Valentin Po
pov (Bulgaria) 2:09,8 în primul schimb 
al ștafetei de 4x200 m liber.

REZULTATE. Ziua I. MASCULIN: 
400 m liber: 1. Lantos (Ung.) 4:40,1 ; 
2. VI. Moraru (Rom.) 4:40,5 — rec.

- jun. cat. I ; 3. Ossig (Pol.) 4:45,1 ; 
200 m bras: 1. Șoptereanu (Rom.) 
2:39,3 — rec. seniori, jun. cat. I și II; 
2. Ocenasek (Ceh.) 2:40,5 — rec. jun.; 
3? Bosekert (R.D.G.) 2:40,5; 4. Szom- 
lay (Ung.) 2:43,5; 5. Hecsko (Ceh.) 
2:44,0; 6. Schmaltzer (Rom.) 2:45.6; 
100 m fluture : 1. Kiricsi. (Ung,) 1:02,4;

* 2. Voicu (Rom.) 1:04,6; 3. Fiilop 
(Rom.) 1:05,4; 4. Cornel Georgescu 
(Rom.) 1:06,7 — rec. jun. I; 5. C-tin. 
Georgescu. (Rom.) 1:09,4; 6. Detlef 
(R.D.G.) 1:12,6 ; 100 m spate: 1.
Krcek (Ceh.) 1:06,92. Șerban (Rom.) 
1:07,2; 3. Botă (Rom.) 1:09.0; 4. 
Pofoceanu (Rom.) 1:09,4; 5. Trohani 
(Rom.) 1:10,1 ; 400 m mixt: 1. Csaba 
Aii (Ung.) 5:08,2; 2. Atanasov (Bulg.) 
5:24,9 — rec. seniori și jun.; 3. Cses- 
law (Pol.) 5:31,0; 4. Naghi (Rom.) 
5:31.2; 5. Tat (Rom.) 5:38,8; 4x200 
m liber: 1. Romînia ( Voicu, Căpră- 
reșcu. Gofer, VI. Moraru) 8:55,0; 2. 
Ungaria 9:33,2 ; 3. combin. Romînia— 
Bulgaria—R.D.G. 9:38,7: 4. selec. de 
copii a orașului București (Bădiță, 
Dumitru, Moldoveanu, Nicolae) 10:33,8 
— rec. copii cat. I; FEMININ: 200 m 
bras: 1. Grimmer (R.D.G.) 2:57,1; 2. 
Clos (Rom.) 3:01,9; 3. Laterhaus
(R.D.G.) 3:02,1 ; 4. Marina Marin 
(Rom.) 3:05,0; 5. Grințescu (Rom.) (Rom.) 2:36,5; 200 m spate: 1. Krcek 
3:07,8; 100 m liber : 1. Szentesy (Ung.) (Ceh.) 2:27,2; 2. Șerban (Rom.) 2:31,7;

(R.D.G.) 1:08,1 ; 6. Tineva (Bulg.)
1:09,3; 7. Tikierka (Pol.) 1:09,7; 400 
m mixt: 1. Balaban (Rom.) 5:51,2;
2. Laterliaus (R.D.G.) 6:13,6; 3. Ti
neva (Bulg.) 6:19,3; 4. G. Tărnău- 
ceanu (Rom.) 6:41,3; 100 m fluture t 
1. Lindner (R.D.G.) 1:13,1; 2. Bărbu- 
lescu (Rom.) 1:13,4 — rec. senioare;
3. Tolhyesi (Ung.) 1:14,1; 4. M. Ro
taru (Rom.) 1:14,2; 5. Sterner (Rom.) 
1:20,8; 4x100 m mixt: 1. Ungaria 
(Kprenyi, Nagy, Tolhyesi, Szentesy) 
4:56,8; 2. Romînia (Balaban — 1:13,6; 
Clos — 1:24,7; Bărbulescu — 1:13.3; 
Ungur — 1:06,8) 4:58,4 — rec. se
nioare : 3. selecționata de junioare a 
orașului București (Spandonide, Stă- 
nescu, Lupu, Ursu) 5:31,1.

.Nici ziua a doua a întrecerilor nu 
a fost mai puțin fructuoasă în rezultate 
remarcabile și în... recorduri obținute 
de înotătorii noștri. Cu cele realizate în 
prima zi s-a ajuns la un total de 18 
noi recorduri naționale (seniori, ju
niori și copii) și alte două egalate. Per

formerul acestei zile a fost Vladimir 
Moraru care a fost cronometrat cu 
18:44,3 la 1500 
cu 8,9 secunde 
ținut tot de el.

Ziua a ll-a. T
liber: 1. Popov (Bulg.) 58.4; 2. Lan
tos (Ung.) 58,6; 3. Voicu (Rom )
59,4; 4. Fiilop (Rom.) 59,4; 5. Detlef 
(R.D.G.) 59,8; 100 m bras: 1. Somlai 
(Ung.) 1:11,9; 2. Hecko (Ceh.) 1:13.4; 
3. Șoptereanu (Rom.) 1:14,1 — rec. 
jim. cat. a ll-a egalat; 4. Ocenasek 
(Ceh.) 1:14,1; 5. Schmaltzer (Rom.) 
1:15.4; 6. Malarciuc (Rom.) 1:17,3... 
8. Șt. Vizitiu (Rom.) 1:18,2 rec. de 
copii; 100 m fluture: I. Kiricsi (Ung.) 
2:21,8; 2. Aii (Ung.) 2:22,5 3. Tai

m liber, timp superior 
recordului anterior de-

MASCULIN: 100 m

Un splendid succes al handbaliștilor noștri
(Urmare din pag. 1)

Cu mare interes a 
finala pentru primul 
prezentativa romînă și 
aceasta din urmă fiind considerată ca fa
vorită a turneului. Jocul a fost intr-ade
văr pasionant, dinamic, de un nivel teh
nic demn de o finală. în ce privește 
scorul final însă, acesta a fost favo
rabil jucătorilor romîni, care au re
purtat c splendidă victorie cu 18—12 
(7—5), la capătul unui meci în care 
au întrecut toate așteptările. Ei au 
jucat de o manieră care a stîrnit ro
pote de aplauze în tribune. Și acest 
lucru l-au realizat în fata primei

fost așteptată 
loc, dintre re
cea cehoslovacă.

echipe a Cehoslovaciei, care a cuprins 
numai jucători participant la cam
pionatul mondial. Echipa noastră a 
luptat extraordinar pentru victorie, a 
desfășurat un joc foarte bun în apă 
rare, de mare spectacol în atac într-un 
ritm sufocant. Contraatacul a func
ționat ireproșabil, iar Nodea a condus 
echipa în mod magistral. Superiorita
tea echipei este reflectată și de evolu
ția scorului: 1—0 1—1, 1—2, 2—2.

5—3. 6—3. 6—4. 
7-7 (min. 34), . - . .._9

18-12.

r

BOGATĂ ACTIVITATE INTERNAȚIONALA LA VOLEI

R, P. R. - Olanda 3 0 
la volei feminin

Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală, 
venind din Olanda, echipa feminină de 
volei a- tării noastre. In ultimul meci 
susținut în cadrul turneului lor peste 
hotare, voleibalistele din reprezentativa 
R. P. Romine au întrecut echipa Olan
dei cu 3—0: 15—7, 15—12, 15—ti.

1

tia scorului: 1—I 
3—2, 4-2, 4—3, 
6-5, 7-5, 7-6,
8—7, 9—7, 9—8, 10—8 10—9, 11 
11-10,... 18-19 (min. 57). “
Cum se vede, am condus aproape per
manent. Cu această victorie, echipa 
romînă a cucerit „Cupa Dunării", iar 
jucătorii Nodea și Gruia cupele oferite 
celui mai bun jucător al turneului și 
respectiv, golgeterului.

A arbitrat Marta (R.P. Ungară) 
formațiile :

R. P. ROMÎNĂ: Redl. Bogolea — 
Iacob 3, Gruia 7. CȚelea. Nica, Nodea 
2, Samungi 4. Gațu 1, Goran 1, Ma
rinescu, Roșescu.

R. S. CEHOSLOVACA i Vicha — 
Mares 1, Beneș, Trojan 2, Djakov 1, 
Rada 1, Frolo 1, Bruna 1, V. Duda 
ITavlik 2, Ksnency.

Finala pentru locurile 3—4 ț R. P. 
Ungară — R. S. F. Iugoslavia 21—19; 
finala pentru locurile 5—6; R. P. Bul
garia — R. P. Ungară B 13—12.

3,

3. Trohani (Rom.) 2:32,6; 4. Poto- 
ceanu (Roin.) 2:34,2; 5. Atanasov
(Bulg.) 2:39,0. 1500 m liber: 1. Ossig 
(Pol.) 18:44,0; 2. VI. Moraru (Rom/) 
18.44,3 — rec. seniori și juniori cat. I 
(v. r. Moraru 18:53,2); în trecere la 
800 m : VI. Moraru 9:56,1 — rec. se
niori și juniori cat. I; 3. G. Moraru 
(Rom.) 19:23,0; 4X100 m mixt: 1. 
Ungaria 4:23,1 2. Romînia (Șerban, 
Șoptereanu, Voicu, Fiilop) 
rec. de seniori (v. r. 4:26,0); 3. Ceho
slovacia 4:37,0... 5. Selecționata de 
copii a orașului București (Marin, 
Vizitiu, Delea, Bădiță) 5:10,3 — re
cord de copii. FEMININ : 400 m li
ber: 1. Balaban (Rom.) 5:15,9; 2.
Szentesy (Ung.) 5:26,8; 3. Lindner
(R.D.G.) 5:29,2; 100 m bras: 1. Grim
mer (R.D.G.) 1:23,2; 2. Nagy (Ung.) 
1:25,0; 3. Clos (Rom.) 1:25,0; 4. La- 
terhaus (Pol.) 1:26,3; 5. Marin (Rom.) 
1:27,3; 100 m spate: 1. Koreny (Ung.) 
1:13,1; 2. Balaban (Rom.) 1:14,8; 3. 
Nagy (Ung.) 1:17,4; 4. Ungur (Rom.) 
1:18,2; 5. Garecka (Pol.) 1:19,2; 6. 
Ormandjeva (Bulg.) 1:21,4; 4b<,100 m 
liber: 1. Ungaria 4:37,2; 2. Romînia 
4:43,6.

4:25,5

Voleibalistele și voleibaliștii noștri 
fruntași au și în luna septembrie un 
bogat program de activitate interna
țională. Iată cele mai importante în- 
tîlniri.

PARIS, 3—5 SEPTEMBRIE: tur
neu organizat cu prilejul celei de a 
25-a aniversări a „Ligii de volei L'lle 
de France". La. competiția masculină 
sînt invitate să participe reprezenta
tivele R. P. Romine, R. ' P. Chineze, 
R. P. Polone și Franței.

BRUXELLES, 7-9 SEPTEMBRIE: 
R. P. Romînă — R. P. Polonă (mas
culin), în cadrul turneului organizat

cu ocazia inaugurării unei săli d 
sport din capitala Belgiei.

BERLIN, 11 SEPTEMBRIE: R. L 
Germană — R. P. Romînă ./’nas 
culin).

CONSTANȚA, 11 — 14 SEPTEM 
BRIE: turneu feminin de verifica.' 
preolimpică. Pe lista participantele 
figurează, in afară de reprezentativ; 
R. P. Romîile, echipele R. P. Polone 
R. S. Cehoslovace si R. D. Germane

VARNA, 10-17 SEPTEMBRIE 
turneul tradițional al U.S.I.C., la car1 
iau parte echipe feroviare. Țara noas 
tră va fi reprezentată de formația fe 
minină a Rapidului,

Doar 12 rutieri au terminat concursul de la Geneva!
GENEVA, 29 (prin telefon). Sîm

bătă după-amiază s-a desfășurat la 
Geneva concursul ciclist internațional 
dotat cu „Premiul Lancy". La start au 
fost prezenți 110 alergători din Romî
nia, Franța, Italia, Algeria, F. Ger
mană și Elveția. La ora cînd s-a dat 
startul a început o puternică furtună. 
Rafalele de vînt și grindină au dărîmat 
copaci și au distrus instalații electrice, 
în aceste condiții majoritatea antreno
rilor au cerut cicliștilor să se retragă 
din concurs pentru a nu se accidenta. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît era

vorba de alergători care joi se vo 
prezenta la startul campionatului mon 
dial. Așa a procedat și antrenorul Ni 
colae Voicu. El i-a retras din cursă pt 
Gabriel Moiceanu, Ion Cosma, Gh 
Bădără, Emil Rusu și C. Ciocan. Ir 
concurs au mai rămas 12 cicliști 
Primul a trecut linia de sosire Manzr 
Ferruccio (Italia) cronometrat cu 41 
45:42.

A tost alcătuit programul turneului
international de polo de la Dinamo

Comisia de organizare a turneului 
internațional de polo, care se va des
fășura săptămîna viitoare în bazinul 
olimpic din Parcul sportiv Dinamo, a 
stabilit următorul program de disputare 
a meciurilor: miercuri 2 septembrie: 
Romînia (tineret) — Ungaria, U.R.S.S.
— Bulgaria, Romînia—R.D. Germană ; 
joi 3: R. D. Germană — Romînia , (ti
neret), Romînia — Bulgaria ; U.R.S.S.
— Ungaria; vineri 4: U.R.S.S. — 
Romînia (tineret), R. D. Germană — 
Bulgaria, Romînia — Ungaria; sîm
bătă 5: Romînia — Romînia (tineret), 
Ungaria — Bulgaria, U.R.S.S. — R.D. 
Germană ; duminică 6: Bulgaria —

Romînia (tineret), Ungaria — R. D. 
Germană, Romînia — U.R.S.S.

In fiecare zi, primul joc începe la 
ora 16, al doilea la ora 17 și al trei
lea la ora 18.

La acest important turneu de veri
ficare în vederea J. O. de la Tokio, 
țara noastră va fi reprezentată de e- 
chipa olimpică alcătuită din: Ștefă- 
nescu, Zahan, Kroner, Grințescu, Sabo, 
Mărculescu, Culineac, Novac, Firoiu și 
de echipa de tineret formată din: 
Mureșan, Ciser, Bogdan, Țăranu, Po
pa, Fleșeriu, Zamfirescu, Unc, Păun, 
Băjenaru, Radu Lazăr, Lăzărescu, Ro- 
mașcu și Barbu lonescu.

Campionatul european de călărie 
pentru juniori

BUDAPESTA (Agerpres). — Cam 
pionatul european de călărie pentru 
juniori s-a disputat la Budapesta, 
un timp însorit, în prezența unui pu
blic numeros. Proba individuală tAssfp- 
șurată pe un parcurs cu 12 obstacole 
a reunit 51 de concurenți. Dintre a- 
ceștia, opt, printre care și călărețul 
romîn V. lonescu, au terminat traseul 
fără nici o penalizare. Clasamentul s 
fost stabilit de-abia după două probe 
de baraj. Iată primii șase clasați: 1. 
Lynne Raper (Anglia); 2. Storme (Bel
gia); 3. Mitterer (R.F.G.); 4. Maigret 
(Belgia); 5. V. 1ONESCU (R. P. Ro- 
mînă); 6. Hansen (Danemarca).

Proba pe echipe a revenit Angliei, 
urmată de Italia și Belgi-a. Echipa 
R.P.R. a ocupat locul 7.
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SCURTE
BRUMEL ÎNVINS!

Cîteva mari surprize șl mai multe re
zultate bune s-au înregistrat în ultimele 
zile ale campionatelor U.R.S.S. de atletism 
de la Kiev.

Rezultate tehnice (ziua a 2-a): masculin: 
100 m plat: 1. Politîko 10,2 (record unional 
egalat); 2. Ozolin 10,3; 110 m garduri: 1. 
Mihailov 13,8; 2. Cistiakov 14,0; suliță: 1. 
Lusis 79,85 m; 2. V. Kuznețov 77,75 m; înăl
țime : 1. Șavlakadze 2,17 m 1 1; 2. Brumei 
2,17 m; 3. Skvorțov 2,11 m; aruncarea cio
canului: 1. Bakarinov 69,55 m; 2. Nikulin 
66,75 m.

Feminin: 100 m: 1. Galina Popova 11,6; 
2. Gaîda 11,7; 80 m garduri: 1. Irina Press 
10,5; 2. Bistrova 10,7.

Ziua a 3-a: masculin: 400 m garduri : 
1. Anisimov 50,3; 2. Zageris 51,2; 400 m plat: 
1. Bîcikov 46,7; 2. Arhipciuk 46,8; 800 m: 
1. Bulișev 1:47,6; 2. Krivoșeev 1:48,8; greu
tate: Karasev 19,09 m; 2. Varnauskas 18,27 
m; triplu salt: 1. Savcenko 16,51 m; 2. 
Fedoseev 16,37 m; săritura cu prăjina: 
1. Bliznețov 4,80 m; 2. Demin 4,75 m; 3000 m 
obstacole: 1. Beliaev 8:35,4; 2. Narodi|ki
8:35,6; ștafeta 4X100 m: Burevestnik 40,1.

Feminin: 400 m.* 1. Itkina 53,0 (record 
mondial — v. r. Betty Cuthbert 53,3); 2. 
Seropeghina 55,0; 800 m: 1. Erika Laine 
2:04,6; 2. Muhanova 2:04,8. (Agerpres)

• Florin Gheorghiu a remizat par
tidele susținute în rundele a doua și

ȘTIRI EXTERNE
a treia ale turneului internațional 
de șah de la Soci. El a avut drept 
adversari pe maeștrii internațional! 
Nejmetdinov și Antoșin. în clasament 
conduc Holmov și Damianovici eu 
cite 2 puncte.

• Finala Jnterzonală a competiției 
de tenis
Baastad selecționatele Australiei și 
Suediei.
asigurat calificarea în finală cu echipa 
SUA, avînd avantaj cu 3—0 după 
disputarea primelor două simpluri și 
a meciului de dublu, lată rezultatele : 
Emerson — Lundquist 2—6, 4—6,
6—3, 6—2, 7—5 ; Stolle — Schmidt 
6—4, 6—3, 10—8; Emerson, Stolle — 
Lundquist, Schmidt 6—2, 6—1, 6—0.

• Selecționata de fotbal a Aus
triei a susținut la Viena o întîlnire 
de verificare cu formația Espanol din 
Barcelona in care evoluează acum 
Alfredo di Stefano. Meciul s-a ter
minat la egalitate: 3—3 (2—2).

• Echipa de fotbal Olimpiakos 
Pireu nu va mai participa la „Cupa 
cupelor" și va fi înlocuită cu forma
ția AEK din Atena. In primul meci,

„Cupa Davis" a opus la

Jucătorii australieni și-au

reprezentanta Greciei în această com
petiție va 
Zagreb.

• Cîteva 
ție pentru 
tokio, s-au 
piscina Astoria. 
Austin, care, în serii obținuse timpul 
de 53,7 (cea mai bună performanță a 
tuturor timpurilor în apă dulce), s-a 
clasat doar pe locul 3 în finală. Vic
toria a revenit lui Gary Uman — 53,8, 
urmat de Schollander — 53,9, Austin 
— 54,1. Toți trei se califică pentru 
Tokio. La 100 m liber femei, Sharen 
Steuder a realizat 1:00,5, iar la 400 m 
mixt (bărbați) primul s-a clasat Ri
chard Roth — 4:50,1.

• Trei noi recorduri bulgare au fost 
doborîte în cadrul campionatelor de 
atletism ale orașului Sofia. La sări
tura în lungime. Țenev a realizat 7,87 
m, la 100 m plat femei, Kolarova a 
obținut 11,8, iar la ștafeta 4x100 m,_ 
echipa care se pregătește pentru bal
caniadă (Bîcivarov, Valov, Glușev, 
Traikov) a marcat timpul de 40,0 
sec.

juca cu echipa Dinamo

importante probe de selec- 
Jocurile Olimpice de la 
disputat sîmbătă seara în 

înotătorul Michael
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