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Sfîrșit de săptămînă bogată în interesante manifestații | 
= sportive cu caracter intern și internaționai, care au făcut ca = 
x1 activitatea din această perioadă să fie deosebit de intensă ș 
f și, în același timp, atractivă. La aceasta au contribuit, în mod = 
§ special, finalele campionatelor republicane de juniori la ș 
= atletism, canotaj academic și ciclism, precum și cele de se- | 
| niori la motociclism și ciclism, care - de altfel — au și domi- = 
= nat finalul săptămînii trecute, atît în țară, cît și în Capitală. |

Lupta pentru cucerirea tricoului de campion al țării a ș 
§ fost spectaculoasă, oferind amatorilor de sport la București, | 
| Poiana Brașov, Brașov și Constanța prilejul de a urmări în- = 
= treceri viu disputate. Aceste finale au constituit un bun schimb | 
| de experiență pentru antrenori și sportivi, o ocazie prielnică | 
| pentru concluzii privind mai ales „schimbul de mîine". =
= Redactorii noștri prezenți la aceste finale ne relatează : |
nriiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiit lîitiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill
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Campionatele juniorilor-o frumoasă sărbătoare
a atletismului nostru

• 5 noi recorduri și 2 egalate
POIANA BRAȘOV, 8 (prin telefon 

de la trimisul nostru). Sîmbătă și 
duminică s-au desfășurat întrecerile 
campionatelor republicane de atle
tism rezervate juniorilor de categoria 
I, la care'siu luat parte peste 500 de 
concurenți. Cu acest prilej au fost 
îmbunătățite 5 noi recorduri ale tă
rii, alte două fiind egalate. Iată re
zultatele tehnice :

MASCULIN — 100 m: 1. P. Cioba
nu (Dinamo Buc.) 10,8, 2. I. Orghi- 
dan (S.S.E. Bacău) 10,9, 3. C. Iordan 
(CS.Ș. Buc.) 11,0, 4. B. Iliescu (Me
talul Buc.) 11,0; 400 m: 1. Gh. Bă- 
lașa (Dinamo Buc.) 50,0, 2. A. Deac 
(S.S.E. Oradea) 50,0, 3. L. Levonian 
(S.S.E. Constanta) 50,2, 4. E. Tobias 
(Banatul Timiș.) 50,3; 1500 m: 1. D. 
Săvescu (Banatul) 4:02,1, 2. A. Dîn- 
dăreanu (Metalul Buc.) 4:04,9 3. I. 
Seibert (S.S.E. Satu Mare) 4:05,3; 
1500 m obstacole: 1. R. Rusu (C.S.M. 
Cluj) 4:19,7, 2. G. Cefan (St. r. Bra
șov) 4:22,7, 3. M. Chițu (Metalul Buc.) 

0 nouă promoție de campioni juniori 
la canotaj academic

4:23,5, 4. Gh. Mirică (Progresul Buc.) 
4:26,0; 110 m g: 1. V. Suciu (C.S.M.S. 
Iași) 14,2 (în serii 13,7 — cea mai 
bună performantă de juniori a anu
lui), 2. FI. Ilieșu (S.S.E. nr. I Buc.) 
14,4, 3. A. Șepci (S.S.E. Cluj) 14,5,
4. I. Hidioșanu (S.S.E. nr. 2 Buc.) 
14,7; prăjină: 4. D. Marin (Rapid 
Buc.) 4,15 m, 2. Gh. Oprișescu (C.S.S. 
Buc.) 3,90 m, 3. C. Ivan (Rapid) 3,90 
m; triplu salt: 1. C. Corbu (C.S.O. 
Pitești) 14,75 m, 2. M. Petra (A.S. Cugir) 
14,60 m, 3. A. Mihu (Dinamo Buc.) 
14.53 m, 4. G. Răuț (Viitorul Buc.) 
14,38 m ; greutate : 1. Gh. Luchian 
(S.S.E. Constanta) 16, 58 m, 2. I. Naghi 
(Știința Buc.) 15,23 m, 3. S. Hodoș 
(C.S.S. Buc.) 14,84 m; ciocan: 1. Gh. 
Costache (C.S.S. Buc.) 68,00 m, 2. L. 
Pîrvu (Banatul) 59.95 m, 3. S. Sisco- 
vici (Dinamo Brașov) 55,78 m; 10 km. 
mars: 1. N. Brînzaru (Metalul Buc.) 
53:02,2, 2. N. Maxim (Voința Ploiești) 
53:53,0, 3. C. Ion (Olimpia Buc.) 
54:23,4; 4x100 m: 1. Dinamo Buc. 

43,0, 2. S.S.E. nr. 2 44,0, 3. C.S.Ș. Buc. 
44,2; 200 m: 1. A. Deac 22,3, 2. Gh. 
Bălașa 22,4, 3. B. Iliescu 22,5, 4. To
bias 22,6; 400 mg: 1. V. Suciu 56,2,
2. A. Toth (S.S.E. Oradea) 56,8, 3. F. 
Drăguleț (Metalul) 57,9: suliță: 1. 
Șt. Naghi (C.S.M. Cluj) 66,00 m, 2. 
D. Ciipicioiu (S.S.E. Reșița) 62,54 m,
3. I. Bustan (CS.O. Mediaș) 58,45 m;
3000 m: 1. D. Săvescu 8:51,0, 2, Gh. 
Mirică 8:55,6, 3. A. Dîndăreanu
8:57,2; lungime: 1 V. Ersenie (Di
namo Brașov) 7,25 m, 2. Gh. Stoican 
(Viitorul) 7,23 m, 3. M. Olteanu 
(C.S.M. Cluj) 7,18 mdisc: 1. I. 
Naghi 62,27 m -— nou record,- 2. 
Gh. Luchian 48,66 m, 3. S. Hegheduș 
(S.S.E. Reșița) 47,36 m; înălțime: 1. 
Ș. Ioan (S.S.E. nr. 1) 1,98 m, 2. A. 
Șepci 1,91 m, 3. V. Moață (S.S.E. 
Reșița) 1,91 m, 4. B. Bocu (S.S.E. 
Cluj) 1,88 m, 5. M. Mitiletis (C.S.O. 
Brăila) 1,88 m; 800 m: 1. R. Rusu 
1:56,2, 2. A Munteanu (Viitorul)
1:56,4, 3. C. Pintea (C.S.M. Sibiu) 
1:57,5, 4. I. Nicolac 1:57,7; pentatlon:
l. S. Hodoș (C.S.S. Buc.) 3511 p (6,88
m, — 52,91 m la suliță — 23,6 —

ROMEO VILARA
(Cantinuare In pag. a 2-a)

Tatiana Bucura (Știinla C. Lung), împreună cu antrenorul Gabriel Badescu 
Foto : R. Vilara

Timp de trei zile, cei mai buni ti
neri schifiști și schifiste din țara noas
tră s-au întrecut pe lacul Herăstrău, 
pentru desemnarea campionilor de ju
niori, ediția 1965, la canotaj acade
mic. Competiția s-a bucurat de o lar
gă participare (cu contribuția substan
țială a centrelor nautice București. Ti
mișoara și Arad), ea demonstrînd buna 
pregătire a majorității celor 250 de 
concurenți și concurente și dîndu-ne 
prilejul, totodată, să asistăm la probe 
viu disputate, cu un pronunțat echi
libru de valoare între echipaje.

După z ■ vineri dimineață au fost 
cunoscută primele campioane (la schif 
:,nplu junioare I — Elisabeta Vorin- 

Yi-.i de la Voința Timișoara, iar la 
schif 4 4-1 vîsle junioare I — Metalul 
Buc.), sîmbătă la prînz, cînd s-au în
cheiat finalele, am asistat și la pre
mierea celorlalte 12 echipaje campioa
ne. Iată care sînt acestea (în ordinea 
desfășurării probelor), ca și celelalte 
echipe fruntașe : schif 4 + 1 junioare 
II: 1. Metalul Buc. (Marina Purice, 
Constanța Viochescu, ’ “
gescu, Lidia Bioos + 
sov) 1:53,5 ; 2. S.S.S. 
3. S.S.E. nr. 1 Buc. 
simplu junioare II : 
(Dinamo) 2:03,7 ; 2. 
(S.S.E. Timiș.) 2:13,5 .
limpia) 2:17,7 ; schif 2 vîsle junioare 
II : 1. S.S.E. nr. 1 Buc. (Ecaterina 
'Vnda, Maria Constantin) 2:01,0 ; 2. 
Știința Buc. (Kermes, Cipere) 2:01,7 ; 
3. S.S.E. Timiș. (Lemnei, Solomon) 
2:04,7 ; schif 2 vîsle junioare I : 1.
știința Buc. (Teodora Untaru, Marile-

Florica Geor- 
Ștefania Bori- 
Timiș. 1:57,0 ;
2:01,2 ; schif 

1. Ioana Tudoran
Dana Roșianu 

; 3. I. Mânu (O-

na Mureșan) 3:53,7 ; 2. Voința Arad
(Chioran, Veres) 3:59,2 ; 3. S.S.E. Ti
miș. (Bugariu, Bochiș) 4:00 : schif 4+1 
juniori I : 1. Știința Buc. (Todorean, 
Matei, Mandache, Ilie + Ciobanu) 
2:57,0 ; 2. S.S.E. Timiș. (Mihele, Coos- 
tantinescu, Moise, Blenesi + Filgut) 
2:57,7 ; 3. S.S.E. nr. 1 Buc. 3:03,5 ; 
schif 2 vîsle juniori I : 1. Metalul 
Buc. (Enoiu, Istrate) 3:12,0 ; 2. Olim
pia Buc. (Dumitru, Simionescu) 3:22,0; 
3. S.S.E. nr. 1 Buc. 3:25,5 ; schif sim
plu juniori I : 1. Ion Mecher (S.S.E. 
Timiș.) 2:53.0; 2. M. Raseev (S.S.E. 
nr. 1 Buc.) 2:57,7 ; 3. M. Labu (U.T. 
Arad) 3:03,3; schif 4 + 1 juniori II:
1. Olimpia Buc. (Gaftoniuc, Papado- 
pol, Barta, Turneanu + Sandu) 3:07,5;
2. Steaua (Gabrovschi, Ciriblan, To
ma, Ivan + Nicolac) 3:08,2 ; 3. C.I’.R. 
Timiș..
II: 1. 
3:35,6 ; 
3:40.0 ;
3:44,0 ; amu a v«a>v jum„u • *•
Știința Buc. (Ionescu, Vintilă) 3:17,6;
2. C.S.S. Buc. (Popa, Cernea) 3:22,0 ;
3. Olimpia (Georgescu, Oprea) 3:24,9 ; 
schif 4 + 1 rame junioare I : 1. S.S.E. 
Timișoara (Boeru, Crișan, Cernăianu, 
Iosim + Szep) 3:43,5 ; 2. Știința Ti
miș. 3:52.0 (echipajul Voința ~ 
care, a înregistrat cel mai bun 
cu 3:33,5, a fost descalificat, din 
za abaterii de la regulament);
8 + 1 juniori I : 1. S.S.E. nr. 1

3:10,0 ; schif simplu juniori
Mălin Grigoriu (C.S.S. Buc.)

2. M. Drăghici (Olimpia)
3. V. Vasile (S.S.E. nr. 1 Buc.) 
schif 2 vîsle juniori II : 1.

Buc., 
timp 
cau- 
schif 
Buc.

(N. M.)

Campionii de ciclism la contratimp individual și fond
BRAȘOV, 8 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Pe șoselele din îm
prejurimi s-au desfășurat, sîmbătă și 
duminică, campionatele republicane 

contratimp individual și fond 
km).
GH. BĂDĂRĂ L-A ÎNVINS 

PE C. DUMITRESCU

de .
(180

Ca favorit în proba de contratimp 
individual (40 km), rezervată senio
rilor, a pornit C. Dumitrescu, specia
listul nostru în acest gen de întreceri. 
De altfel, el realizase cel mai bun 
timp. în primii 20 de km : 26:24, fiind 
urmat de Gh. Bădără cu 26:34, M. 
Rîndașu 26:50. Dar, dinamovistul Gh. 
Bădără a dat peste cap „calculul hîr- 
tiei" și dozîndu-și mai rațional for
țele, în partea a doua a cursei, l-a 
întrecut pe C. Dumitrescu cu 3 sec. 
Clasamentul: 1. GH. BĂDĂRĂ (Di
namo) 54:49 — CAMPION REPUBLI
CAN, 2. C. Dumitrescu (Steaua) 
54:52, 3. Emil Rusu (Dinamo) 55:20, 
4. Ludovic Zanoni (Dinamo) 56:16, 5. 
M. Rîndașu (Voința Ploiești) 56:28.
GABRIEL MOICEANU (DINAMO) 

PENTRU A PATRA OARĂ 
CAMPION

pe merit cel de al patrulea titlu de 
campion republican de fond. La start 
s-au prezentat toți cicliștii noștri 
fruntași (excepție făcînd C. Dumitres
cu, afectat probabil de insuccesul din 
ajun). în vervă deosebită, cei 38 de 
concurenți s-au angajat într-o luptă 
extraordinară chiar din... plecare. 
„Tonul" îl dau N. Niculescu, G. Po
pescu și C. Ciobanu, care desprin- 
zîndu-se din pluton se distanțează se
rios. In urmărirea lor pornesc pe 
rînd FI. Moldoveanu, W. Ziegler, Fr. 
Gera, I. Braharu și alții. La jumă
tatea cursei fugarii au aproape 6 
minute avans. în această clipă, Ga
briel Moiceanu „intervine" și arun- 
cînd în balanță toate forțele sale 
schimbă complet fața cursei. El ia 
întrecerea pe cont propriu, pedalea
ză cu înverșunare, trăgînd după el 
tot plutonul, și se apropie văzînd cu 
ochii de fugari, pe care-i prinde la 
km 130.

în momentul joncțiunii, cînd pluto
nul se pregătea să „escaladeze" dea-

lul de la pădurea Bogata, se desprind 
G. Moiceanu, Gh. Neagoe, Gh. Bă- 
dără, E. Rusu, C. Ciobanu, Gh. Mql- 
doveanu și Gh. Suciu. La Feldioara, 
cu 16 km înainte de sosire, G. Moi
ceanu „încearcă"... încă o dată, des- 
prinzîndu-se de colegii săi de eva
dare. Gh. Moldoveanu care îl urmă
rise ca o „umbră" îi prinde roata , și 
merg împreună, așa, pină la sosire. 
La Brașov, G. Moiceanu cîștigă sprin
tul, devenind campion. Clasamentul: 
1. G. MOICEANU (Dinamo Bucu
rești) 4h 51:58 — CAMPION REPU
BLICAN, 2. Gh. Moldoveanu (Steaua) 
același timp, 3. Gh. Bădără (Din mo) 
4h 52:32, 4. C. Ciobanu (Voința Plo
iești) același timp, 5. Gh. Suciu (Dez
robirea Brașov) 4h “

în campionatele rezervate juniori
lor — contratimp 
și fond 100 km cu 
învingător a ieșit alergătorul ȘTE
FAN SUCIU (Dezrobirea Brașov)..

55:03.

individual 
plecare în

30 km 
bloc —

TR. IOANIȚESCU

Au fost desemnați campionii*•
Cunoscutul rutier dinamovist a fă

cut astăzi o cursă Lună, cîștigînd la viteză pe circuit
(Cantinuare in pag. a 2-a)

metri ai probei de schit 4+1 rame iuniori l IF'oto • 4. NeonulLuptă sir insă pentru intiietate chiar din primii

(prin teleîon). — 
decor și în fața

CONSTANȚA, 8 
într-un splendid 

unui numeros public, cei mai buni 
motocicliști și-au disputat duminică, 
în localitate, titlurile de campioni la 
viteză pe circuit. Alături de motcci- 
cliști cu experiență în acet gen de 
alergări ca M. Popa, M. Dănescu, M. 
Cernescu, Gh. Ion, Tr. Macarie, Gh. 
Voiculescu, I. Popa, Gr. Bereni, am 
admirat elanul unor tineri motoci
cliști ca P. Paxino, Al. Ionescu, A!. 
Șuier, N. Ciolpan, I. 
alții.

Deși alergătorii din 
fost dezavantajați față 
reșteni în ce privește calitatea mași
nilor, cu toate acestea ei au atacat 
cu mult curaj pozițiile fruntașe dove- 
dindu-se adversari incomozi pentru 
favoriți. Dintre aceștia menționăm în 
mod deosebit pe Gr. Bereni, C. Pes- 
caru, W. Hirschvogel, I. Lăzărescu 
P î'irstrif'z zxfr*

Lăzărescu și

provincie au 
de cei bucu-

Rezultate tehnice : cls. 70 cmc: 1. 
AL Oprea (Melrom Brașov) — cam
pion republican, 2. I. Pop (I.R.A. 
Satu Mare), 3. M. Voicu (Dinamo 
București); 125 cmc: 1. Tr. Macarie 
(Dinamo) — campion republican, 2. I. 
Popa (Dinamo), 3. Al. Șuier (Steaua); 
175 cmc: 1. M. Popa (Dinamo) — 
campion republican, 2. I. Popa (Di
namo), 3. Al. Ciolpan (Rapid Pitești); 
250 cmc: 1. P. Paxino (Steaua) — 
campion republican, 2. Al. Ionescu 
(Steaua), 3. I. Lăzărescu (Energia 
Cîmpina); 350 cmc: 1. Al. Ionescu 
(Steaua) — campion 
Gh. Ion (Steaua), 
(Steaua); 500 cmc: 1. M. Cernescu 
(Dinamo) — campion republican, 2 
G. Voiculescu (Steaua), 3. Gr. Bereni 
(Progresul Timișoara); ataș: 1. M. 
Dănescu + Al. Șuier (Steaua) — 
campioni republicani, 2. C. Buzică + 
L. Ștefanovici (Steaua), 3. Gh. Brauer 
+ H. Pancradi (Voința Sibiu).

tr rvr tu 4Trrnr?or'r :

republican, 2.
3. P. Paxino



JCARNET COMPETIȚIONAL ]
Boxerii italieni învinși la scor

DINAMO BUCUREȘTI-REGGIO EMILIA 16-4

STEAUA—IND. LINII TIMIȘOARA
6-0 IN CAMPIONATUL DE POLO

— Noi recorduri republicane la i.iot —
Singura partidă programată în .cam

pionatul republican de polo ieri în 
Capitală a fost cea care a opus for
mațiile Steaua și Industria linii Ti
mișoara. Meciul a fost la discreția mi
litarilor, care au învins cu scorul de 
6—0 (1—0, 4—0, 0—0, 1—0). De re
ținut că formația bucureșteană a fo
losit în acest joc mai multe rezerve 
și chiar doi juniori. Echipa timișo
reană s-a prezentat destul de slab, sin
gura ei preocupare fiind doar de a 
limita proporțiile scorului. Inexplica
bil faptul că formația bănățeană s-a 
prezentat la meci fără antrenor sau 
vreun conducător de joc (!). Golurile 
echipei învingătoare au fost înscrise de: 
Szabo 3, I. Popescu, Păun și Neacșu.

• TG. MUREȘ 8 (prin telefon). — 
In cadrul fazei regionale a campio
natului republican, înotătorii mure
șeni au stabilit 3 noi recorduri ale 
țării. Astfel, juniorul Ad. Covaci (Mu
reșul) a înotat 100 m fluture în 1:07,3 
și 200 m fluture în 2:37,5 — ambele 
performanțe fiind noi recorduri ale 
țării de juniori. Luînd startul în pro
ba de 400 m mixt, D. Naghi (Mure
șul) a fost cronometrat în 5:19,2 —
timp care îmbunătățește cu 5,4 sec. 
vechiul record republican de seniori 
care îi aparținea. (I. PĂUȘ—coresp. 
regional).

Portarul Petre Cheța în veritabilă poziție de... atacant, ieri, în partida 
jucată de Steaua împotriva Ind. linii din Timișoara

REZULTATE TEHNICE: Mus 
•că : Dumitru Davidescu b.p. Ser
gio Mancarelli. Cocoș : Nicolac 
Mîndrcanu b.p. Enzo Farinelli; 
Puiu Nicolae b.p. Luigi Sorange- 
lo ; Pană : Roberto Fabiani b.p. 
Constantin Crudu. Semiuțloară : 
Vasile Antoniu b. ab. III Silvano 
Minoccheri ; Ușoară : Mihai Du
mitrescu rn. n. Atilio Ana- 
carani ; Gheorghe Bădoi m.n. An
gelo Molinari. Mijlocie mică : Ion 
Covaci b.k.o. I Gilberto Guerra; 
Ion Olteanu b.p. Mario Badini ; 
Semigrea : Ion Monea b.p. Mario 
Mancini.

Așa cum era de așteptat, foarte 
multi iubitori ai sportului cu mănuși 
au fost prezenji sîmbătă seara în ju
rul ringului de la Dinamo, unde a 
avut loc întîlnirea internațională de 
box dintre echipa noastră campioa
nă și formația italiană Reggio E- 
miilia. Dinamoviștii, superiori la ma
joritatea categoriilor, au realizat o 
victorie la scor : 16—4.

Cea mai spectaculoasă partidă a 
reuniunii au oferit-o „cocoșii" Puiu 
Nicolae și Luigi Sorangelo. Intr-o 
formă de zile mari, Puiu a dezlăn
țuit atacul, chiar din primul minut, 
cu o forță și o insistență deosebite. 
Mulți dintre spectatori credeau chiar 
că Puiu va cîștiga înainte de limi
tă. De data aceasta însă, el a întîl- 
niț în Sorangelo un adversar de o 
rezistență și o dîrzenie de-a drep
tul fenomenale. Năpraznicelor sale 
lovituri la ficat, italianul le-a răs
puns cu contre la figură. Schimbu
rile de serii prelungite au caracte
rizat primele două reprize. In rundul 
trei, pugiilistul italian nu a mai putut 
rezista ritmului impus de Puiu și 
s-a mulțnăt cu o excelentă demons -

trație a mijloacelor de 
apărare, fapt care i-a u- 
șurat lui Puiu obținerea 
unei meritate victorii la 
pucte.

De o valoare tehnică 
deosebită a fost meciul 
dintre Mîndreanu și Fa
rinelli. Italianul, un a- 
devărat stilist și maestru 
al eschivelor, și-a schim
bat garda de la o acțiu
ne la alta punînd serioa
se probleme adversaru
lui său. Mîndreanu însă, 
atacînd „pachet", cu lo
vituri fulgerătoare, a gă
sit cel mai scurt drum 
spre victorie.

Dinamovistul Vasile 
Antoniu l-a... pedepsit 
pur și simplu pe Minoc
cheri pentru slabele sale 
cunoștințe pugilistice. 
Supus unui tir necruță
tor timp de două reprize, 
italianul a refuzat să 
mai reia lupta în ultimul 
rund.

Ion Olteanu, deși a 
cîștigat detașat în fața 
lui Mario Badini, i-a e- 
xasperat atît pe antre
nori (C. Nour și C. Du
mitrescu) cît și pe cei cî- 
teva mii de spectatori 
prezenți în tribune. Ima- 
ginați-vă: timp de trei 
reprize nu a executat 
nici măcar o singură lo
vitură clară cu dreapta. Faptul este 
cu atît mai inexplicabil cu cît, doar 
cu o săptămînă în urmă, la Constan
ta, Olteanu l-a trimis la podea pe iu

Diiecta de stingă trimisă de Mihai Dumitrescu 
a fost „prinsă" la piept de italianul Atilic 

Anacarani
Foto : Aurel Neagt

goslavul Kahriman, cu o magistrali 
directă de dreapta I

PETRE HEN'j

BASCHET: Victorie, dar mai avem de lucru..

Campionatele juniorilor-o frumoasă sărbătoare 
a atletismului nostru

(Urmare din pag. 1)

45,86 m la disc, — 4:33,5) — nou re
cord, 2. Gîrbea 2844 p, 3. Gîrbaciu 
2818 p; 4 x 400 m: 1. S.S.E. nr. 2. 
Buc. 3:26,4, 2. Viitorul Buc. 3:27,0, 
3. Banatul Timișoara 3:29,3.

FEMININ: 100 m: 1. A. Petrescu 
(S.S.E. nr. 2 Buc.) 12,4, 2. G. Rădu- 
lescu (C.S.S. Buc.) 12,5, 3. E. Mesaroș 
(S.S.E. Oradea) 12,5, 4. V. Tocilă (Pro
gresul Buc.) 12,6; 200 m: 1. E. Mesa
roș 26,2, 2. V. Tocilă 26,3, 3. D. Ur- 
sache (Viitorul) 26,3; 400 m; 1. E. Io- 
nescu (Constructorul Buc.) 57,2 —nou 
record, 2. C. Iacob (Progresul) 57,7. 
3. E. Baciu (Șc. sportivă UCFS Ro
man) 58,4, 4. F. Negru (Banatul) 59,9;; 
800 m: 1. C. Iacob 2:12,0, 2. E. Ba
ciu 2:12,9, 3. G. Moldovan (Mureșul 
Tg. Mureș) 2:20,5; 80 mg: 1. S. An- 
ghelescu (Viitorul) 11,3 — record e- 
galat, 2. S. Nedelcu (Știința Cîmpu- 
lung Muscel) 11,5, 3. G. Cîrstea 
(Steaua) 12,0; înălțime: 1. V. Pulpea 
(Știința Cîmpulung) 1,60 m, 2. C. 
Toma (S.S.E. Oradea) 1,57 m, 3. N. 
Balea (Steaua) 1,54 m; lungime: 1. 
D. Vintilă 6,05 m, 2. G. Rădulescu 
5,94 m, 3. M. Salomon (Șc. sportivă 
UCFS Hunedoara) 5,74 m; disc: 1. 
L. Orosz (Știința Cluj) 43,79 m, .2. R. 
Moțiu (Banalul) 42,50 m, 3. E. Prodan 
(Viitorul) 41,46 m,- greutate: 1. E. 
Elic (S.S.E. nr. 2) 13,57 m, 2. L. Orosz 
13,37 m, 3. E. Lefter (Speranța Galați) 
13.28 m; suliță: 1. M. Peneș (C.S.S. 
Buc) 55,25 m, 2. T. Bucura (Știința 
Cîmpulung) 41,97 m, 3. E. Prodan 
40,70 m; 4x100 m: 1. Viitorul 50,0 — 
record pe echipe de club egalat, 2.
S.S.E. nr. 2 Buc. 51,8, 3. Progresul 
Buc. 52,1; pentatlon: 1. E. Vintilă 
(Dinamo Buc.) 4269 p (11,6—9,01 m— 
1,56 m —- 5,80 m — 26,2) — nou re
cord, 2. M. Dobre (S.S.E. nr. 1) 3741 
p, 3. L. Ionescu 3548 p.

Iată și clasamentul general pe e- 
chipe: 1. S.S.E. nr. 2 Buc. 71,5 p, 2. 
Dinamo Buc. 65 p, 3. Viitorul Buc. 61 
p. 4. C.S.Ș. Buc. 57 p, 5. Banatul Ti- 
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In aceleași zile s-au desfășurat și 
campionatele republicane la pentatlon 
(senioare) și decatlon (seniori). Re
zultate tehnice: pentatlon: 1. M. 
PÂNDELE (Metalul Buc.) 4462 p (11,6 
— 11,79 m — 1,58 m — 5,89 m — 
26,7), 2. V. Viscopoleanu (Steaua) 4375 
p (11,3 — 8,72 m — 1,55 m —- 6,11 
m — 25,8), 3. M. Iliuță (Știinfa Buc.) 
4319 p, 4. Ec. Potoroacă (Știința Buc.) 
4197 p, 5. A. Prodea (Rapid Buc.)

Sîmbătă și duminică, rezultate slabe in campionatul Capitalei

Ce se intimplă cu fruntașii tirului nostru?
Sîmbătă și duminică, pe poligonul Tu

nari, au continuat întrecerile din cadrul 
campionatului Capitalei — concurs de 
selecție pentru campionatele europene. 
S-au tras probele de armă standard se
niori și senioare, pistol liber, pistol ca
libru mare, armă liberă calibru redus 
3 x 30 focuri senioare, skeet și tialere a- 
runcate din șanț — juniori. Cu excepția 
probei de armă standard seniori (și aici 
doar cîteva rezultate), nici de data a- 
ceasta nu am consemnat performanțe 
pe măsura posibilităților concurențilo-r. 
De altfel înșiși trăgătorii erau îngri
jorați de performanțele lor, mai alese 
după ce au aflat și rezultatele de la în
tîlnirea internațională triunghiulară care 
a avut loc recent la Wiesbaden, întâlni
re în care și-au măsurat forțele țintașii 
din R. F. Germană, U.R.S.S. și S.U.A. 
Timp prea mult n-a mai rămas. Peste 
20 de zile au loc campionatele republi
cane iar după aceea campionatele euro
pene. Cu rezultatele de sîmbătă și du
minică nu ne putem clasa nici pe locul 
6 pe națiuni. Antrenorii și sportivii cu
nosc, fără îndoială, cifrele excepționale 
care au fost obținute de trăgătorii celor 
trei țări la Wiesbaden și acest lucru 
trebuie să le dea de gîndit. Nu ne putem 
prezenta la întrecerile continentului cu 
rezultate care nu reprezintă o valoare 
nici măcar pe plan republican.

Trebuie trecut de urgență la o mai 
strictă individualizare a antrenamente
lor componeților lotului republican, 
deoarece o serie de trăgători reclamă 
lipsa concursurilor, alții greutatea de 
acomodare cu noul poligon și cei mai 
miulți, o greșită planificare a antrena
mentelor (stagnare prea îndelungată în 
timpul verii).

Iată rezultatele : armă standard 3 x 20 
focuri, senioare : 1. Rodica Hnat (Dina
mo) 543 p (187, 184, 172) ; 2. Aurelia Scha
fer (Știința) 539 p (186, 183, 170) ; 3. Ana 
Goreti (Olimpa) 536 p (192, 187, 157). Pe 
echipe : 1. Știința 1560 p ; 2. Steaua 
1539 p ; 3. Olimpia 1054 p. Pistol calibru

4160 p, 6. E. Protopopescu (Construc
torul Buc.) 3982 p; decatlon: 1. K. 
Socol (Știința Cluj) 7118 p (11,2 — 
6,73 m — 13,80 m — 1,97 m — 53,4 
m — 15,6 — 41,64 m — 3,70 m — 
57,63 m — 4:56,7), 2. G. Piculschi
(Banatul) 6165 p, 3. E. Simionescu 
(Constructorul) 6045 p, 4. M. Muha, 
(C.S.M.S. Iași) 5733 p, 5. A. Schneider 
(Banatul) 5641 p, 6. B. Schuster (Știn- 
ța Cluj) 5476 p.

mare : 1. I. Tripșa (Dinamo) 530 p ; 2. 
M. Dumitriu (Steaua) 576 p ; 3. T. Jeglin- 
schi (Dinamo) 575 p. Pe echipe: 1. Dina
mo 2275 p ; 2. Steaua 2269 p ; 3. Olimpia 
2195 p. Armă standard — 3 x 20 seniori :
1. P. Șandor (Steaua) 564 p (192, 192, 180);
2. T. Ciulu (Steaua) 562 p (193, 187, 182);
3. I. Olărescu (Știința) 501 p (196, 193,
172). Pe echipe : 1. Steaua 2216 p — nou 
record republican ; 2. Dinamo 2181 p ; 
3. Știința 2162 p. Pistol liber : 1. Al.
Claus (Steaua) 549 p ; 2. N. Flamaropol 
(Olimpia) 541 p ; 3. I. Pieptea (Olimpia) 
540 p. Pe echipe : 1. Steaua 2153 p ; 2. 
Olimpia 2131 p ; 3. Știința 2104 p. Armă 
liberă calibru redus 3 x 30 focuri senioare, 
poziția culcat : 1. Maria Ignat (Știința)

Turneul selecționatelor de tineret ale 
orașului Sofia s-a dovedit cît se poate 
de binevenit pentru verificarea unora 
dintre baschetbaliștii noștri fruntași. Cu 
acest prilej am putut remarca buna 
comportare a rezervelor lotului care 
se pregătește pentru Universiadă. Din 
păcate însă, titularii acestui lot nu 
au fost la înălțime. Aseară ei au jucat 
împotriva unui adversar care, ținînd 
seama de partidele anterioare, nu pu
tea constitui o „problemă". Așa a și 
fost, de altfel, timp de 28 de minute, 
în care Albu, Cr. Popescu, Demian, 
Savu și Nosievici au marcat deseori 
și spectaculos. Dar în același timp, 
echipa a și primit inadmisibil de multe 
puncte din cauza apărării foarte vulne
rabile. Chiar în aceste condiții, titu
larii puteau și trebuiau să majoreze 
diferența ajunsă la un moment dat la 
20 de puncte. Din minutul 28 însă, ei 
au obosit!? Da, au obosit după nici

292 p ; 2. Aritina Bițică (Steaua) 290 p ; 
3. Eda Baia (Știința) 290 p. Pe echipe :
1. Olimpia 866 p ; 2. Știința 859 p ; 3. 
Steaua 850 p. Poziția în genunchi : 1.
Ana Goreti 287 p ; 2. Maria lutaru (Olim
pia) 282 p ; 3. Eda Bala 280 p. Pe echipe: 
1. Olimpia 844 p ; 2. Știința 821 p ; 3. 
Steaua 816 p. Poziția in picioare : 1. Ro
dica Hnat 263 p : 2. Maria lutaru 260 p ; 
3. Elena Nistor (Steaua) 258 p. Pe echipe:
1. Știința 766 p; 2. Olimpia 759 p; 3. Steaua 
733 p. Pe trei poziții : 1. Maria lutaru 
830 p ; 2. Ana Goreti 829 p ; 3. Eda Baia 
827 p. Pe echipe : 1. Olimpia 2469 p ;
2. Știința 2449 p ; 3. Steaua 2404 p.

V. GODESCU

30 de minute de joc, iar ca urmări 
în șase minute (din min. 28 pînă îi 
min. 34) au înscris un singur coș (! 
și au primit șapte, astfel că diferenț: 
a scăzut vertiginos. Victoria a reveni 
pînă la urmă echipei noastre (82—79) 
dar numai datorită faptului că rezer 
vele introduse în ultimele minute au fă 
cut o apărare ceva mai atentă. în a 
ceste condiții (apărare foarte slabă, re 
zistență insuficientă măcar pentru ui 
meci, „cădere" bruscă a atacului) ocn 
parea locului 13 la „europenele" de 1 
Moscova nu mai apare surprinzătoare 
în concluzie — un „semnal de alar 
mă“ : pentru a se comporta onorabil 1 
Universiadă, baschetbaliștii noștri a> 
datoria ca, în scurtul răgaz pe care- 
mai au, să muncească cu toată seric 
zitatea, să acorde atenția cuvenită an 
trenamentelor. <

Rezultate : sîmbătă: București (ju 
nioare)—Sofia (tineret) 44—54 (16= 
21), București (rezervele selecționat, 
studențești)—Sofia (tineret) 84—66 (3S 
31); duminică : București (sel. studen 
țească)—Sofia 52—42 (27—21), Bucu 
iești (titularii sel. studențești)—Sofi 
82—79 (52-36). (D. ST.).

0 nouă promoție de campion 
juniori la canotaj academii

(Urmare din pag. 1)

(Plugaru, Gonda, Băicoianu. P- ' 
Giurgiu, Belciu, Gălățeanu, Panaite 
cu + Niculescu) 2:41,2 ; 2. Metal 
Buc. 2:45,0 ; 3. Dinamo 2:46,5.

La capătul întrecerilor, comisia i 
organizare a alcătuit un clasament | 
cluburi și asociații sportive, dece 
nînd o cupă colectivului cu cea m 
bună comportare în această tinereas 
întrecere. Locul I a revenit — i 
însă fără emoții — reprezentanții 
Școlii sportive de elevi nr. 1 din C 
pitală (antrenori : Angela Păunesc 
V. Mociani, I. Coman), care au ac 
mulat 56 p. La mai puțin de . . . 
barcă au sosit în clasamentul gener 
juniorii și junioarele de la Școa 
sportivă de elevi din Timișoara (an 
L. Willems), cu 53 p. Din restul c 
lorlalte cluburi și asociații sportii 
prezente la startul finalelor, compr 
tari meritorii au mai avut : Mi.. 
Buc. (antrenori : I. Grigoriță, Șt. P< 
iov) 37 p ; Olimpia Buc. 33 p : Știin 
Buc. 29 p ; Dinamo 21,5 p ; C.S.S. 
p ; U.T. Arad 17 p și Voința Tin 
șoara 16,5 p.

Despre cele trei zile de întrece 
desfășurate pe Herăstrău vom reve 
într-unul din numerele viitoare.



Meciuri amicale
Rapid —C.S.M. Reșița 5-2 (3-0)

Sîmbătă după-amiază pe stadionul 
Republicii, Rapid București și C.S.M. 
Reșița și-au încercat forțele într-un 
meci de verificare înaintea începerii 
întrecerilor oficiale. Victoria a revenit, 
așa cum se anticipa, bucureștenilor care, 
fără să forțeze, au marcat 5 goluri, 
față de 2 ale oaspeților.

Ce ne-a plăcut în acest meci în care, 
mai presus de rezultat, a contat cali
tatea fotbalului, verificarea forțelor ? 
In primul rînd, dezinvoltura cu care 
au abordat jocul fotbaliștii giuleșteni. 
Ei au știut să profite de marea doză 
de timiditate de care erau stăpîniți 
reșițenii și să marcheze de trei ori în 
primul sfert de oră (Ionescu în min. 5, 
Kraus în min. 8 și Georgescu în min. 
15), ca urmare a unor combinații pline 
de surprize tactice, măiestrit lucrate 
de cei... 6 atacanți (mijlocașii Dinu și 
Georgescu se intercalau tot timpul în 
linia de înaintare) și frumos finalizate. 
Rapid,-, „copilul teribil" al fotbalului 
nostm, nu s-a dezmințit nici sîmbătă 
datorită spectaculozității acțiunilor, ver- 
vei și spontaneității jucătorilor săi, mai 
cu seamă în prima jumătate de oră. 
Dar să nu uităm : Rapid s-a prezentat 
totdeauna în plină formă din prima e- 
etapă, pentru ca să scadă ritmul spre 
sfîrșitul campionatului...

Și reșițenii au arătat o serie de lu
cruri frumoase, mai cu seamă în partea 
a doua a meciului (cînd feroviarii 
schimbaseră mulți dintre titulari), pe 
aripa dreaptă unde Rednic, posesorul 
unei viteze derutante, a trecut de cîte-

Dumitriu II inceaicu... dar nu reușește. Portarul Tunaru lecep/ioncază 
balonul. (Fază din meciul Rapid — C.S.M. Reșița 5—2)

Roto : P. Romoșan

Titus Ozon despre pregătirile echipei

Progresul
In cadrul programului de pregă

tire pe care și l-a propus pînă la 
începerea campionatului, echipa din 
str. Dr. Staicovici a întîlnit ieri di
mineață formația Electronica din 
campionatul orășenesc, pe care a în
vins-o cu 4—1 (2—1). Punctele au 
fost marcate de Mateianu (2), Ian- 
cu și Mafteuță. Pentru Electronica 
a înscris Tîrtan.

Cu prilejul acestui joc, am stat 
de vorbă cu antrenorul Titus Ozon 
care ne-a vorbit despre pregătirile 
pe care le-a făcut Progresul: „După 
o scurtă perioadă de concediu, am 
efectuat timp de două săptămlni, la 
Bicaz, un program de pregătire in 
care s-a pus accent pe omogeniza
rea echipei fără jucătorii din lot, pe 
îmbunătățirea rezistentei și vitezei, 
precum și pe ridicarea nivelului teh
nic al fiecărui jucător in parte. Am 
susținut o serie de jocuri cu echipe 
care ne-au dat o replică serioasă, în 
ciuda scorurilor mari cu care au pier
dut. Si dacă rezultatele interesează 
mai puf n (cu Cimentul Bicaz 6—1, 
cu Cetatea Neamț 4—0, cu Chimia 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 7—0, 
cu Victoria P. Ncamf 6—-2), trebuie 
să spun că am rămas mulțumit de 
aradul de pregătire al jucătorilor, 
care au dat dovadă de multă conș
tiinciozitate. Vom continua pregăti
rile pînă la începerea campionatu'ui, 
susfinînd cite 4 antrenamente pe săp- 
tămină, în care vom pune accen
tul pe omogenizarea echipei și cu 
jucătorii reveniți de la lot. Ne dăm 
seama că jocurile din categoria B 
sînt dificile, dar cum sînlem cu tatii 
animali de dorința de a reveni în 
prima categorie a tării, ne vom pre
găti din ce în ce mai bine pentru 
a realiza acest scop, mai ales că ju

va ori pe lîngă Greavu. De altfel, în 
această repriză, după ce Năsturescu a 
majorat scorul la 4—0 (min. 52) oaspe
ții au marcat de două ori (Scînteie în 
min. 78 și Arnofchi în min. 82), rezul
tatul final fiind fixat de Oblemenco 
(min. 87).

...Și ce nu ne-a plăcut : doza de în
fumurare care-i mai stăpînește pe câți
va dintre feroviari și-i... dă „dreptul"!!!) 
lui C. Dan să nu fie de acord cu de
ciziile (juste) ale arbitrului, sau lui Du- 
mitriu II să dribleze (încă) la infinit, 
fără scop tactic și fără a fi în folosul 
echipei; lipsa de precizie în șut a lui 
Oblemenco (pînă a marcat golul, a 
irosit cel puțin 20 de șuturi !) ; jocul 
slab practicat în ansamblu de formația 
reșițeană, joc de care nu era mulțumit 
nici Ștefan Coidum, antrenorul ei.

Ne-a bucurat clarviziunea și autori
tatea de care a dat dovadă tînărul ar
bitru Ilie Lăcătușu-București.

RAPID : Andrei (46, Mătăduță) — 
Lupescu, Motroc, C. Dan (46, M. Mi
hai), Greavu — Dinu (68, M. Popescu), 
Georgescu (46, Jamaischi) — Kraus (46, 
Năsturescu), Dumitriu II (46, Oble
menco), I. Ionescu, Codreanu (55, Ad. 
Popescu).

C.S.M.: Tunaru (16, Budai) — Spălă- 
țelu, Oșanu, Foaie, Șandru (46, Fischer, 
79, Pîrvan) — Georgevici, Pugna (40, 
Guțuli)—Rednic, Kafka, Medveș (46, 
Scînteie), Arno/chi (46, Stiegelbauer).

M. TUDORAN

cătorii manifestă multă tragere de 
inimă la antrenamente.

Pentru noul campionat avem ia 
dispoziție următorul lot de jucători: 
Mindru, Cosma, Ghenov (lost la 
Știința București), Alexandru Geor
gescu. Ionită, Peteanu, Măndoiu, A- 
drian Constantinescu, Știrbei, N. 
Stanciu, D. Popescu, Alexandru 
Constantinescu, Baboie, G. Stanciu, 
Mateianu, Iar,cu, Ion Constantin, 
Maiteulă, Stroe (un junior de la 
Banca de Investiții).

Nu mai fac parte din lot Udroaica, 
Ștefan Georgescu și Dan Petrescu".

C. DUMITRIU

FLACARA MORENI — SEPTEMVRI 
SLAVA (R. P. BULGARIA) 3—2 

(1-1)

MIHAILOVGRAD, 8 (prin telefon). 
In primul meci din cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în R. P. Bulga
ria, Flacăra Moreni a învins dumini
că cu 3—2 (1—1) echipa locală Sep- 
temvri Slava, ca urmare a jocului 
bun, aplaudat de cei peste 3 000 de 
spectatori. Golurile au fost înscrise 
de Frîncu (min. 32), Drăgan (min. 
52), Lain (min. 75) penlru Flacăra. 
Ivanov (min. 37) și Isakov (min. 85) 
pentru gazde.

Flacăra Moreni va mai susține în 
R. P. Bulgaria încă două meciuri.

I. DULAM1TĂ

MINERUL LUPENI — ETAR TÎRNO- 
VO (R. P. Bulgaria) 3—1 (3—0)

LUPENI, 8 (prin telefon). — Up 
public numeros a asistat ia această 
partidă, în care gazdele au obținut 
o victorie meritată. în prima repriză 
Minerul a afișat o superioritate evi-

Miine seară, „nocturnă4* pe stadionul Republicii

Rapid-Sao Cristovao (Brazilia)
Stadionul Republicii găzduiește mîine seară, cu începere de la 

ora 19.30, jocul internațional amical de fotbal dintre formația bucu- 
reșteană RAPID și SAO CRISTOVAO — Brazilia. După cum am mai 
anunțat, echipa braziliană va susține în țara noastră 4 întîlniri.

Sao Cristovao activează în prima ligă a campionatului stalului 
Rio, alături de celebrele formații Flamengo, Fluminense ș.a.

Pentru acest joc Rapid va alinia cea mai bună garnitură.
In deschidere, vor evolua două echipe de pitici ale clubului 

giuleștean.

dentă, mareînd prin Cotroază (min. 
23 și 30) și Pleian (min. 33). După 
pauză oaspeții domină mai mult și 
înscriu un gol prin Marinov (min. 48).

Miercuri, Etar Tîrnovo joacă la Hu
nedoara.

ST. BALOI — coresp.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — CRIȘUL 
ORADEA 5—1 (1—0)

TIMIȘOARA, 8 (prin telefon). — 
Jucînd mai legat și insislînd mai mult 
în atac. Știința a obținut o victorie 
la scor. în prima repriză, jocul a fost 
încîlcit. De-abia în următoarele 45 
de minute partida a fost mai deschi
să, cu acțiuni pe aripi. Golurile au 
fost înscrise de Mițaru (min. 12), Le- 
reter (min. 46 și 55), M. Popa (min. 
61 din 11 m și min. 73) pentru timi
șoreni, respectiv, Al. Naghi (min. 54).

ȘTIINȚA: P. Popa (Siclai) — Sur- 
dan, Petrovici (Țurcan), Răcelescu, 
Speriosu — Grizea, Mihăilă (Cotor- 
mani) —- R. Lazăr (Laurențiu), Țirlea 
(M. Popa), Lereter, Mițaru.

CRIȘUL : Duca (Marin) — Sacaci II, 
Solomon, E. Naghi, Balogh — AI. 
Naghi, Iacob — Sziics, Mureșan II, 
Bacoș (Mureșan I), Sacaci III.

P. ARCAN — coresp. reg.

MINERUL BAIA MARE — STEAUA 
BUCUREȘTI 3—3 (2—1)

BAIA MARE, 8 (prin telefon). — 
Ambele echipe au desfășurat un joc 
frumos, cu faze spectaculoase și cu 
ocazii de gol în număr... astronomic, 
în general, jucătorii au dovedit o 
formă foarte bună. Oaspeții au atacat 
de la început, dar cei care înscriu 
primul gol sînt minerii : în min. 6 
extrema dreaptă Bohoni demarează, 
centrează pe jos la Pînzaru, care de 
la 18 m șutează foarte puternic : 1—0. 
Mai buni în jocul de cîmp, fotbaliștii 
de la Steaua egalează în min. 20 prin 
Voinea. în min. 34 Sasu aduce din 
nou conducerea de partea Minerului 
Baia Mare. în a doua repriză Steaua 
domină ușor (la Minerul intraseră 
cinci jucători noi) și Pavlovici ega
lează : 2—2 (min. 60). Cîteva minute 
mai tîrziu ,1a o greșeală a mijloca
șului Rojnai, S. Avram ajunge în 
fața porții și înscrie pe lîngă Moritz. 
Ultimul gol a fost înscris de Soo 
(min. 79) din penalti, acordat în urma 
unui fault asupra lui Drăgan.

MINERUL: Bai — Cromeli, Se- 
cheli, Ujvari, Donca — Rojnai, Pîn
zaru — Bohoni, Sasu, Soo, Drăqan. 
Au mai fost folisiți: Moritz, Suciu, 
Șlefănescu, Hornuc.

STEAUA: Haidu (Gornea) — M. 
Georgescu, Pelescu, D. Nicolae, Chi- 
ru — Jenei (Negrea), Raksi — S. 
Avram, Constantin, Voinea (Pavlo
vici), Creiniceanu.

T. TOHÂTAN — coresp. reg. 
ÎNCHIDEREA TABEREI DE JUNIORI 

DE LA MEDIAȘ
MEDIAȘ, 8 (prin telefon) — Azi 

s-au desfășurat in localitate jocurile 
de închidere a taberei de juniori. 
Selecționata taberei a întîlnit pe Gaz 
metan din categoria B, cîștigînd cu
3— 1 (2—0) după un joc de calitate. 
Au marcat : Regep, Dinu și Rotaru 
penlru selecționata de juniori, Co
vaci pentru Gaz metan. în min. 57 
Păcuraru (Gaz metan) a fost eliminat 
de pe teren pentru lovirea intențio
nată a juniorului Dinu.

Tot azi echipele „Oltul* și „Tîrna- 
va" alcătuite din juniori aflați în ta
bără s-au întîlnit într-un meci care 
a revenit primilor cu 5—2.

Z. R1ȘNOVEANU — coresp.
ALTE REZULTATE: U.T.A. — Va

gonul Arad 2—1 (0—1), Unirea Rm. 
Vîlcea — A. S. Cugir 3—5 (1—2), 
Dinamo Bacău — Dinamo Victoria 
București 3—0 (1—0), Pandurii Tg. 
Jiu — Jiul Petrila 2—3 (1—1), Me- 
trom Brașov — Chimia Făgăraș 5—1 
(3—1), Tractorul Brașov —- Știința 
București 2—2 (1—2), Arieșul Turda 
— Clujeana 6--1 (2—1), Minerul 
Cîmpulung — Muscelul Cîmpulung j
4— 1 (1—1), Steaua roșie Salonta — 
Olimnia Oradt.^ a—q << o»

Pe aeroportul Băneasa
cu dinamoviștii bucureșteni...

Echipa Dinamo București la sosirea pe aeroportul international Băneasa
Foto : P. Romoșan

Campioana țării la fotbal, echipa 
Dinamo București, s-a reîntors du
minică seara în Capitală, după tur
neul întreprins în R.F. Germană. A- 
mănunte despre acest turneu ne-au 
fost furnizate la aeroport de către 
Angelo Niculescu, antrenorul prin
cipal al dinamoviștilor bucureșteni.

— La început o precizare : in me
ciul cu Miinchen 1860 (3—2 pentru 
noi) punctele echipei noastre au fost 
înscrise de Haidu—min. 2, Pircălab 
— min. 52 și Nunweiller VI — min. 
88.

— Jocul în sine ?...
— A plăcut prin alternanța sco

rului dar și prin fotbalul practicat 
de cele două formații. Specialiștii și 
presa, în unanimitate, jac sublinieri 
elogioase la adresa campioanei ro
mâne.

— Și al doilea meci, cu Borusia 
Dortmund?..

— 1—1, după ce, ca și la Miin- 
chen am deschis scorul în min. 3 prin 
Ene II. Gazdele n-au reușit să intre 
în cadență decît foarte tîrziu, spre 
sfîrșitul primei reprize, cînd au e- 
galat prin Wosam — min. 44. După 
pauză fotbaliștii noștri joacă la fel 
de degajați, sînt pe cale de a prelua 
conducerea. Dar, trei șuturi, ale lui 
Ene II, Pircălab și Haidu. au in- 
tilnit bara...

— Ce formație ați aliniat la Dort
mund ?

— Notați; Datcu (Uțu) — Popa,

De la I. E. B. S.
• Asociațiile sportive pot încheia 

contracte pentru rezervarea de bi
lele la jocurile de fotbal ce se des
fășoară pe stadioanele „23 August" 
și Republicii, adresîndu-se întreprin
derii noastre, str. V. Conta nr. 16, 
etaj VII serviciul manifestări spor
tive, telefon 11.79.70/116.

I.E.B.S. asigură contractanților re
zervarea unui număr de bilete la 
jocurile internaționale, egal cu acela 
contractat pentru jocurile din cam
pionat.

• S-au pus în vînzare la casele 
de bilete din str. Ion Vidu, Prono
sport cal. Victoriei nr. 2, stadioa
nele Republicii, Diinamo și Giulești, 
biletele pentru ântîllnirea (interna
țională de fotbal RAPID —■ SAO 
CRISTOVAO (Brazilia) de mîine,

Știința Cluj —
Selecționata Pekin 0 0
PEKIN (Agerpres). — Echipa de 

fotbal Știința Cluj a susținut o nouă 
întîlnire în R. P. Chineză. Fotbaliștii 
clujeni au întîlnit la Pekin selec
ționata orașului cu care au termi- 
rfat la egalitate : 0—0.

Desfășurată în nocturnă pe Stadio
nul Muncitoresc din Pekin în fața 
a 6000 de spectatori, partida a fost 
deosebit de atractivă.

In continuarea turneului fotbaliș
tii clujeni vor evolua la Tientsin.

Nunweiller 111, Nunweiller IV, lvan 
(Ștefan) — Ghergheli, Nunweiller 
VI (Grozea) — Pircălab, Frățilă (O. 
Popescu), Ene II și Haidu.

— Care au fost cei mai bine co
tați dintre jucători ?

— Eu cred că întreaga echipă me
rită felicitări pentru comportarea 
avută. In mod deosebit au plăcut 
Pircălab, Ene II și mijlocașii.

— Ce s-ar putea spune în conclu
zie ?

— Țin să subliniez cîteva aspec
te. Mai întii, acela că jucătorii noș
tri au acționat de la început cu mai 
mult curaj, cu mai multă hotărire. 
Dovadă : au și înscris primii în am
bele meciuri. Formația noastră a e- 
voluat printr-un joc mai elastic ca 
de obicei, s-a mișcat permanent în 
teren, a aplicat bine sarcina dublă 
de a fi prezentă cu superioritate nu
merică în atac și în apărare. In 
fine, s-a îmbinat mai evident jocul 
constructiv cu cel eficace. Cred că 
echipele istre fruntașe trebuie să 
joace cu cit mai multe echipe tari, 
cunoscute. Jocurile din R. F. Ger
mană ne-au întărit convingerea că 
putem practica un fotbal de bună 
calitate, la nivelul celor mai reduta
bile formații europene.

Interviu luat de TIBERIU STAMA

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE
Concursul nr. 32 din 8 august 1965

I. Minerul Lupeni — Etar Tîrnovo
(pron. pauză) 1

II. Minerul Lupeni — Etar Tîrnovo
(pron. final) 1

III. Vasas — M.T.K. 1
IV. Dorog — Csepel X
V. Salgotarjan — Komlo X

VI. Pecs — Tatabanya 1
VII. Oroszlany — Dunaujvaros 2

vin. Egyetertes — B.V.S.C. 1
IX. Szekesfehervar — Debrecen 1
X. Diosgyor — Szombathely 1

XI. Stroitel Așhabad — Energetic
Dușanbe 1

XII. Metalurg Zaporojie — Moldova
Kișinău 2

Fninrl . ro-r nn., •



SPORTIVI ROMÂNI In Întreceri internaționale
y

Selecționata studențească de polo a României, 
virtuală ciștigătoare a turneului de la Varna

VARNA, 8 (prin telefon). — Selec
ționata studențească a României a con
tinuat sîmbătă și duminică șirul succe
selor în turneul internațional de polo 
din localitate. Sîmbătă, jucătorii romîni 
au întrecut fără dificultate echipa se
cundă a Bulgariei cu scorul de 12—3 
(2—2, 2—O, 4—0, 4—1), iar duminică 
ei au obținut victoria în fața Polo
niei cu scorul de 7—O (2—0, 3— 0, 1 
—0,1—0). în special în partida cu for
mația poloneză, sportivii noștri au ac
ționat foarte bine, atît în apărare cît 
și în atac, obținînd adesea aplauze la 
scenă deschisă din partea miilor de 
spectatori prezenți la întreceri. Golurile 
echipei noastre au fost înscrise de : 
Kroner 2, Grințescu 2, Mărculescu, 
Mihăilescu și Țăranu. în cele două 
partide, antrenorul Carol Corcek a fo

România—Iugoslavia
7-1 la lupte libere juniori

CRAIOVA 8 (prin telefon). Pe te
renul sportiv' Voința din localitate 
s-au desfășurat în zilele de 7 și 8 
august întrecerile de lupte libere 
dintre juniorii țării noastre și R.S.F. 
Iugoslavia. Ca și anul trecut la Split, 
unde reprezentanții noștri au învins 
cu 6—4. și de data aceasta sportivii 
români au cîștigat întîlnirea, cu sco
rul de 7—1 (oaspeții nu au avut lup
tători la categoriile 85 și peste 85 kg).

Iată învingătorii : cat. 49 kg ; C. 
Drăgulina, cat. 52 kg ; T. Pătrașcu, 
cat. 55 kg ; Gh. Stan, cat. 59 kg ; P. 
Venter, cat. 63 kg; G. Puișor, cat. 
68 kg ; B. Elias, cat. 73 kg ; H. Sto- 
lev (R.S.F. Iugoslavia), cat. 79 kg;
V. Iorga, cat. 85 kg ; Gh. Ureianu, 
cat. peste 85 kg; 1. Marton. (Țara 
noastră a prezentat trei echipe de 
juniori.)

După terminarea întrecerilor, am 
stat de vorbă cu Gh. Iacobini, se
cretarul general al F.R. Lupte, care 
ne-a spus următoarele: „Tradiționalele 
întreceri de lupte libere dintre ju
niorii români și iugoslavi au confir
mat așteptările. Meciurile au fost 
spectaculoase și dinamice, cu multe 
procedee tehnice. Au predominat ri
dicările cu doborîri, răsturnările cu

în ultima duminica dinaintea marilor întreceri
în această duminică — ultima lui 

duminică liniștită înainte de „europe
ne" — Șnagovul s-a întins placid la 
soare, de parcă ar vrea să se... bron
zeze. Fața îi e brăzdată, totuși, de 
cute mărunte care vin tocmai de la 
mînăstirea lui Vlad Țepeș, aflată în 
coada sa estică, pentru a vedea și ele 
turnul de arbitraj, tribunele noi, pista 
nouă, cu balize albe care se întind ca 
un șirag de mărgele. Constatînd că 
„totu-i bine și la locul său", undele se 
pierd apoi, mulțumite și tăcute, obosite 
de cei aproape 7 kilometri de drum, 
în stufărișul de trestii dinspre șoseaua 
Ploieș țiului...

VERNESCU — HANSEN: 
(pînă acum) 4—2 !

Pe Banca de lemn circulară, care în
conjoară, trunchiul bătrînei sălcii de la 
„baza veche" și pe sub ochii căreia au 
trecut atîtea generații de canotori, Au
rel Vernescu începe să-mi deapene fa
zele unuia din cele mai frumoase me
ciuri din istoria caiacului european : 
duelurile sale cu danezul Hansen.

— L.-am cunoscut la Olimpiada din 
19(10, la poalele dealului acoperit cu 
măslini care cobora de sub zidurile lui 
Castelgandolfo pînă-n malul lacului Al
bano. Atunci nu rn-am întrecut cu el. 
Mergeam în schimburi diferite la șta
fetă, dar l-am admirat în proba pe 
1000 de metri, care i-a revenit de o 
manieră impresionantă. Mi-am dat sea
ma că în anii următori voi avea în el 

losit următdrul lot: Frățilă (Mureșan)— 
Mărculescu, Kroner, Grințescu, Mihăi
lescu, Firoiu, Novac, Blajec, Rusu, Ță
ranu.

în celelalte partide s-au înregistrat 
următoarele rezultate : R.D. Germană— 
Polonia 4—1 (1—0, 0—1, 2—0 1—0) ;
U.R.S.S.—Bulgaria 5—5 (1—0, 1—2, 1— 
1, 2—2). A fost cea mai mare sur
priză a turneului. Bulgaria (A)—Bul
garia (B) 1—0 (0—0, 0—0, 1—0, 0—0) ; 
R. D. Germană—U.R.S.S. 3—2 (1—1, 0 
—0, 1—1, 1—0). în urma acestor re
zultate, selecționata studențească a Ro
mâniei conduce în clasament cu 8 punc
te, urmată de formațiile R. D. Germa
ne cu 6 puncte, U.R.S.S. cu 5 puncte. 
Indiferent de rezultatul meciului de 
luni, cu echipa sovietică, echipa noas
tră nu mai poate pierde primul loc !

apucarea brațului și piciorului, co- 
sirile și aruncările peste piept.

R. SULȚ și
V. SĂNDULESCU — coresp.

Știința Galați a dispus de Phiinix Essen
cu 16-15 (11-8) la handbal masculin

GALAȚI, 8 (prin telefon). — Aș
teptată cu deosebit interes, partida 
internațională de handbal Știința — 
Phonix Essen (R.F.G.) a prilejuit sîm- 
bătă un spectacol interesant, de un 
bun nivel tehnic, și o meritată victo
rie a studenților locali, în primul lor 
meci internațional. Scorul: 16—15 
(11-8).

Știința a acționat timid la început, 
permițind formației oaspe să-și des
fășoare jocul său în forță. Apoi, însă, 
gazdele și-au revenit și, bine con
duși de pe margine, au jucat variat 
și eficace în atac, cucerind victoria. 
O formă excelentă a manifestat por
tarul Cornel Penu. Oaspeții au lăsat 

un adversar din cei mai redutabili...
Și a venit și prima întîlnire. Ne-am 

aliniat la startul europenelor de la Poz
nan (1961) în proba de 500. Eu am 
venit pe locul întîi, el pe doi, la o ju
mătate de barcă. Așa dar, 1—0 pentru 
mine. Peste doi ani, la Jajce, am ma
jorat scorul, bătîndu-l cu 3 secunde pe 
aceeași distanță, dar el a redus handi
capul, întreeîndu-mă pe 1000 de me
tri cu... două sutimi de secundă. Măr
turisesc, am luat destule înfringeri în 
cariera mea sportivă, dar parcă de 
nici una nu mi-a părut atît de rău... 
In 1964, la Regata Copenhaga, ma
ghiarul Hesz ne-a bătut pe amîndoi 
pe 1000 de metri dar eu am venit pe 
3 iar Hansen pe 2, egalind situația în 
meciul nostru: fiecare cîte două vic
torii. Următoarea noastră dispută a fost 
cea de pe lacul Sagami, unde eu am 
cucerit medalia olimpică de bronz iar 
el s-a clasat (surprinzător 1) pe locul 7, 
după ce cîștigase detașat în serii. Am 
luat deci conducerea iar anul acesta, 
din nou pe „terenul lui", la Copen
haga, l-am învins pe 500 de metri: 
4—2!

— Așa dar, zilele acestea, pe 
Snagov...

— ...Va fi cea de-a șaptea intîlnire 
a noastră. Probabil, tot pe 500 de me
tri. Spun probabil, fiindcă înscrierile 
definitive pe probe nii se vor face de
ed în ședința tehnică de joi seara. In 
meciul meu cu Hansen, sper să mai 
marchez un punct. Dar în lupta pentru 
titlul european, temerile mele sînt le

La Bratislava:

Vasile Costa—1:12,0 (100 m 
bras) și 2:38,6 (200 m bras)

BRATISLAVA 8 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică s-a desfășurat în 
localitate un mare concurs internațio
nal la care au participat înotători 
din Iugoslavia. R.D. Germană, Spa
nia, Ungaria, Elveția, Cehoslovacia și 
România. Țara noastră a fost repre
zentată Ia aceste întreceri de brasis- 
tul Vasile Costa și craulista Ingrid 
Ungur.

Cu mult succes a concurat în acea
stă competiție timișoreanul Vasile 
Costa. El a cîștigat proba de 100 m bras 
cu timpul de 1:12,0, — nou record 
republican — înaintea spaniolului 
Padron (1:12,1) și a altor concurenți de 
valoare din Ungaria și R.D. Germa
nă. în cursa de 200 m bras. Costa s-a 
clasat pe locul secund cu timpul de 
2:38,6 — de asemenea, nou record re
publican — fiind întrecut de Padron, 
cronometrat în 2:37,6. Inotătoarea 
noastră Ingrid Ungur s-a clasat pe lo
cul secund în proba de 100 m liber 
(1:06,9), după Kocendova (Cehoslova
cia) 1:03,9 — nou record cehoslovac. 
Alte rezultate : 200 m spate (m) :
Monzo (Spania) 2:19,4 ; 100 m liber 
(m) : Hohne (R.D.G.) 57,6 ; 400 liber 
(m) : Torres (Spania) 4:27,5 ; 200 m 
bras (f) : Schmidtova (Cehoslovacia) 
2:57,7; 200 m fluture (m); Pujol (Spa
nia) 2:17,5.

o impresie bună, remarcîndu-se în I 
mod special internaționalul Salzmann. 
Meciul s-a desfășurat într-o notă de 
perfectă sportivitate, la care a con-1 
tribuit și arbitrajul bun al lui P. Cîr- 
ligeanu — București. Principalii rea-1 
lizatori: Samungi 4, Opriș și Bîrzoi 
cîte 3, la Știința Galați, Bruus 4 și 
Kiihn 3 la Phonix Essen.

T. SJRIOPOL
și S. CONSTANTINESCU 

corespondenți

• Astăzi, echipa Phonix susține la 
Constanța ultimul meci din cadrul 
turneului întreprins în țara noastră.1 

gate mai mult de maghiarul Hesz, de 
suedezul Peterson (campionul olimpic 
de la Tokio) și de tînărul compatriot 
al lui Hansen, V/igg Knudssen...

TOKIO ? UN ACCIDENT...

Dorința fermă de a scoate rezultate 
cît mai bune în primul mare concurs 
de pe Șnagovul nostru îi animă pe toți 
componenții lotului. Dar, parcă în 
ochii niciunuia nu citești atîta hotă- 
rîre, atîta ambiție, ca-n ochii lui Ni- 
coară și ai lui Ivanov. Triplii campioni 
mondiali de la Jajce trăiesc, din octom
brie trecut, pentru „marea revanșă a 
Olimpiadei". Ce s-a petrecut acolo, se 
știe. Au dominat concursul în serii și-n 
semifinale, au condus în cursa finală 
de „dublu mie" pînă pe ultimele palme 
de apă, pentru ca o criză de ficat a 
lui Ivanov să ridice un zid între ei și 
podium. Au terminat pe locul al pa
trulea. în cea mai mare cursă a anu
lui. A unui an pe care-I dominaseră in
contestabil.

— De-ar trece mai repede aceste
5—6 zile, spune Nicoară. Vrem să ba
tem pe 1000 de metri, să ne păstrăm 
titlul de campioni ai Europei, să dove
dim că Tokio a fost doar un accident...

— Vă cunoașteți adversarii ?
— Da, în linii mari. Dar nici nu ne 

prea frămîntă cine sînt și cum vor 
trage. Un lucru știm : că trebuie să

k luat sfîrșit campionatul mondial 
studențesc de șah

Echipa U. R. S. S. a terminat învingătoare
SINAIA 8 (prin telefon de la tri

misul nostru). Duminică seara, în 
sala de festivități a cazinoului din Si
naia, a luat sfîrșit cea de a XH-a 
ediție a campionatului mondial stu
dențesc de șah. Deși au mai rămas 
cîteva partide întrerupte, cîștigătoarea 
competiției este cunoscută — echipa 
U.R.S.S.

Dar mai întîi, iată rezultatele defi
nitive din cele două zile de concurs 
precedînd ultima rundă. în runda a 
Vil-a : România — Cehoslovacia 2—2 
(întrerupta Nacu — Janata s-a dat 
remiză fără joc, poziția fiind perfect 
egală), Danemarca — Olanda 2‘/2— 
1 */2, Anglia — Ungaria 2*/2—U/2- 
Drael — R.D.G. 2—2. Șahiștii ger
mani au opus o rezistență neaștep
tată celor din Izrael, reușind să ob
țină rezultate de egalitate în toate 
partidele întrerupte.

Runda a 8-a poate fi numită „run
da surprizelor". România a terminat 
la egalitate (2—2) cu Ungaria, după 
ce conducea la întrerupere prin vic
toriile Iui Stanciu și Nacu asupra lui 
Z. Kovacs și, respectiv, Nagy. In 
schimb, Pavlov a pierdut repede la 
Polgar, într-o partidă în care jucăto
rul român n-a reușit nici un moment 
să inițieze vreo acțiune. La încheie
rea celor 5 ore de joc, Gheorghiu 
avea avantaj decisiv la M. Kovacs, 
dar a doua zi, la reluare, el a co
mis o greșeală gravă și a pierdut în 
cîteva mutări. După meciul nul cu 
R. D. Germană, echipa lzraelului a 
fost învinsă categoric de cea a Da
nemarcei : 1—3 (Stepak — Pedersen 
0—1, Bleiman — Kbhlbaeck 0—1, 
Avner — Sloth 0—1, Kagan — So
rensen 1—0). La fel de surprinzătoare 
apare și înfrîngerea Cehoslovaciei 
în meciul cu R. D. Germană, încheiat 
cu 2'/2—1‘/2 în favoarea acesteia din 
urmă. în sfîrșit, tot ca o surpriză 
poate fi considerat rezultatul strîns 
al întîlnirii dintre echipele U.R.S.S. 
și Olandei, încheiat cu victoria la 
limită a sovieticilor: 2*/2—1'/2.

Rezultate din grupa „B" : Austria 
—Tunisia 3—1, Finlanda — Belgia 
3—1, Bulgaria — Suedia 3*/2—*/2, 
Scoția — Cuba 4—0 (runda a V-a); 
Austria — Cuba 3‘/2—‘/2, Bulgaria — 
Scoția 4—0, Finlanda — Suedia 4—0, 
Tunisia — Belgia 3‘/2—*/2 (runda 
a Vl-al.

învingem și pentru asta, vom face 
totul. Tot ce ne va sta în puteri...

ADIO „ETERNEI SPERANȚE" ?...

Igor Lipalit a intrat în lotul de canoe 
cînd avea 18 ani. S-a spus că e o mare 
speranță. Asta era acum 6—7 ani. De 
atunci, a concurat la europene, la mon
diale, la Jocurile Olimpice. Cînd în 
simplu, cînd în dublu, dar... speranțele 
nu s-au împlinit. O dată o neînțelegere 
cu coechipierul, o dată o eroare de 
tactică, altă dată un start greșit... Fapt 
este că medaliile l-au ocolit.

— M-au ocolit, m-au ocolit, spune 
Igor zîmbind. Dar acum, le atac fron
tal ! Zilele-astea am scos un timp bun 
pe 10.000. Aict sper în medalia mult 
visată. O s-o vedeți duminică seara . 
Vin cu ea la dumneavoastră...

— Vino, Igore. La medalia ta, bem 
un vin medaliat...

RADU URZICEANU

în ultima rundă a turneului final, 
echipa U.R.S.S. — deținătoarea titlu
lui — a suferit prima înfrîngcre, fiind 
întrecută de formația lzraelului cu 
2‘/2—I*/2. Celelalte rezultate : Ro
mânia — Anglia l.*/2—1 >/2 (Gheor
ghiu — Basman */2—*/2, Stanciu — 
Wood 0—1, Partos — Poutrus 1—0, 
Nacu — Lambshire într.), R.D.G. — 
Ungaria 2‘/2—,‘/2 (1), Cehoslovacia
— Danemarca 2—1 (I). Echipa Olan
dei terminase cu o zi mai înainte 
toate jocurile.

înaintea ultimelor partide întrerupte, 
clasamentul finalei arată astfel: 1. 
U.R.S.S. 21 p, 2. Izrael 20 p, 3. Danemar
ca 17‘/2 (1) p, 4. Cehoslovacia 17 (1) p,
5. România 16‘/2 (1) p, 6. Anglia 
14'/, (1) p, 7. R.D.G. 13‘/„ (1) p, 8. 
Ungaria ll>/2 (1) p, 9. Olanda 9>/2 p.

T. RADULESCU

DE PESTE HOTARE
ATLETISM. La Bruxelles • Gaston 

Roelants a alergat 3 000 ni obstacole în 
8:26,4 — record mondial (v.r. 8:29,6); La 
Fraga : prăjină Tomasek 4,90 m ; 100 m 
— Mandlik 10,4 ; 1500 m — Salinger
3:46,1 ; disc — Danek 60,60 m ; La Buda
pesta : 5000 m — Simon 13:54,4 ; Suliță — 
Kulcsrar 80,86 m ; — La Budapesta — Klei- 
beme a aruncat discul la 57,86 m ; La 
Duisburg : atleta vestgermană Ulla Witt
mann a sărit 6,36 m la lungime.

CICLISM. în turul Canadei, după 15 
etape, continuă să conducă belgianul 
Pauwels.

FOTBAL. în preliminariile campionatu
lui mondial : Columbia—Chile 2—0. Me
ciuri amicale : Bayern Miinchen-Steaua 
roșie Belgrad 4—0 ; V.F.B. Stuttgart- 
Partizan Belgrad 1—2 : Eintracht Bruns- 
wick-Steaua roșie Belgrad 3—2 ; Sel. 
R. D. Germană-Sel. Goteborg 5—2.

a Optimile de finală în C.C.E. și Cupa 
cupelor vor fi programate în urma tra
gerilor la sorți care vor avea loc la 14 
octombrie la Bruxelles

NATAȚIE. La Harkov : Semion Belitz- 
Gheimann (19 ani) a stabilit două noi 
recorduri ale Europei : 800 m — 8:58,7 și 
1-500 ni — 17:01,9. Echipa Suediei a dis
pus la Stockholm cu 125—98 de repre
zentativa Angliei. Cîteva rezultate : 
BARBATI — 1500 m : Erikson (S) 17:54,0 
200 m spate : Ljunberg (S) 2:21.2 ; 200 m 
bras — Nicholson (A) 2:41,9. FEMEI, 400 
m. liber : Lilja (S) 4:51,3 ; 100 m liber : 
Haghbeirg (S) 1:02,3 ; 400 m mixt — 
Ljungreen (S) 5:41,9; ștafeta 4x100 m 
mixt : Anglia 4:42,8.

A în Canada, pe lacul St. John s-a 
disputat maratonul nautic pe o distanță 
de 24 de mile. Victoria a revenit egip
teanului Abdel Latif cu timpul de 8h 
34:35,0.

• Traversarea Canalului Mînecii re
zervată femeilor a fost cîștigată de spor
tiva australiană Linda Mc Gill în llh 12,0.

ȘAH. Partida a IX-a o meciului dintre 
Larsen și Tal s-a încheiat cu remiza la 
mutarea a 78-a. Scorul este acum de 
4,5—4,5. Dacă și ultima partidă se va în
cheia cu remiză, atunci Larsen sî Tal 
urmează să mai susțină în contir ,e 4 
partide.

TENIS. în turneul de la Hamburg s-au 
înregistrat cîteva surprize în proba de 

: simplu bărbați : Iovanovici (Iugo-
I slavia) — Buding (R.F.G.) 4-6. 6—3, 6—0, 
I 6—2, ICunkhe (R.F.G.) — Mulligan (Aus
tralia) 6—4, 6—2, 7—5. Alte rezultate.: 

; Newcombe (Australia) — Bungert (R.F.G.) 
7—9, 9—7, 3—6, 6—3, 6—4 ; Drisdale (Afri
ca de Sud) — Rodriguez (Chile) 6—2, 
7—5, 7—5.

ATI.EȚII AMERICANI ÎNVIN
GĂTORI LA VARȘOVIA

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
la Varșovia întîlnirea de atletism 

dintre reprezentativele S.U.A. și Polo
niei. Iată cîteva rezultate :

BARBATI : 100 m: Anderson
(S. U. A.) 10,3; lungime : Boston

(S. U. A.) 8,12 m; 110 m.g. : Morgan 
(S.U.A.) 13,8: greutate — Matson 
(S.U.A.) 20,12 m_- prăjină : Pennel 
(S.U.A.) 5.00 m; 1500m: Ryun (S.U.A.) 
3:49,4; 400 m: Badenski (Polonia) 45,6; 
disc: Begier (Polonia) 58,82 m; șta
feta 4x100 m: 1. Polonia 39,2 (re
cord european egalat); 4x400 m: S.U.A. 
3:07,9; înălțime : Burrel (S.U.A.) 2,18 
m; triplu salt: Szmidt (Pol.) 16,22 m; 
suliță : Glogowski (Pol.) 76,88 m; 3000 
m obstacole: Szklarczik (Pol.) 8.48,8. 
800 m: Farrel (S.U.A. )I:47,5; 400 m. 
g. : Whitney (S.U.A.) 50,4; ciocan : 
Burke (S.U.A.) 68,22 m; 200 m: Dud- 
ziak (Pol.) 20,7.'

FEMEI : 100 m : Kirszenstein (Pol.) 
11,4; 200 m: Kirszenstein 22,7 — nou 
record mondial (v.r. Burvill și Wilma 
Rudolph 22,9); lungime: Kirszenstein 
6,32 m; înălțime: Montgomery (S.U.A.)
l, 70 m; 800 m: Mulder (S.U.A.) 2:10.2 
ștafeta 4x100 m : Polonia 44,2; 80
m, g.: Sherard (S.U.A.) 10,8; greutate: 
Graham (S.U.A.) 15,33 m. Scorul fi
nal al întîlnirii a fost de 118—93 în 
favoarea S.U.A. la bărbați și 59—57, 
tot în favoarea echipei americane, la 
fete.
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