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PRIMELE JOCURI 1N TURNEUL FINAL AL ECHIPELOR MASCULINE
U.R.S.S.-R.P. UNGARĂ (MASCU

LIN) 3-0 (LA 14, 14,6)

Jocul a fost deosebit de interesant 
și viu disputat în primele două 
seturi, cînd voleibaliștii maghiari 
au opus o dîrză rezistență repre
zentativei Uniunii Sovietice. In 
ambele sfîrșituri de set, voleibaliș
tii sovietici au știut să insiste și să 
obțină puncte foarte prețioase prin 
lovituri de atac, executate din pri
mul pas. In al treilea set echipa 
U.R.S.S. a avut de la început a- 
vantaj și a cîștigat detașat Vo
leibaliștii maghiari ău confirmat 
forma bună dovedită în serii, prac- 
ticînd un volei complet și dc con
cepție modernă. Cei mai buni jucă
tori: Andreev, Fasahov, Scerbakov 
(U.R.S.S.), Nemeth, Szilagy (R..P. 
Ungară). Arbitru Jean Spietz (Bel
gia).
R. CEHOSLOVACA-R P. POLONĂ 

(MASCULIN) 3-0 (LAS, 4,5)

O victorie clară a voleibaliștilor 
cehoslovaci, care au una din cele 
mai bune echipe ale campionatului. 
Ei au realizat numeroase puncte, 
datorită jocului variat, în care sub
tilitățile au alternat cu loviturile 
în forță. Jucătorii polonezi, sur
prinși de începutul puternic al re
prezentativei R. Cehoslovace nu 
s-au regăsit deloc în primeld două 
seturi, arătînd doar o ușoară reve
nire la începutul celui de al treilea, 
cînd pe teren se afla a doua forma
ție. S-au evidențiat: Tesar, Pal- 
dus, Mușii (R. Cehoslovacă), Lew- 
kowicz și Wolciech (R.P. Polo
nă). Arbitru; A. Azmanov (R. P 
Bulgaria).

R.P. POLONA-R.P.UNGARA 
(FEMININ) 3-0 (LA S, 12,11)

Jucătoarele echipei R.P Polone 
au întîmpinat o opoziție mai pu
ternică decît era de așteptat Echi
pa R. P. Ungare a luptat cu deo
sebită însuflețire și a reușit să 
facă față jocului mai tehnic și mai 
eficace al echipei poloneze, care 
s-a întrebuințat serios în seturile 
JI și III. S-au evidențiat Miros
lava Kotul-a, Kristyna Hajec (R.P.

(Continuare în pag. a IV-a)

Sărbătorească și entuziastă a fost deschiderea celei de a IV-a 
ediții a Campionatelor Europene de Volei. Ieri după-amiază, 
toate echipele participante la întreceri, sportivi și sportive 

reprezentând 14 țâri, s-au aliniat în aplauzele miilor de spectatori pe 
terenul central al stadionului Dinamo, apoi în sunetele imnului de stat 
al Republicii Populare Romine, căpitarttf echipelor noastre repre
zentative, RGDICA SADEANU și ȘTEFAN ROMAN, au ridicat 
steagul patriei noastre. A răsunat apoi imnul de stat al Uniunii 
Sovietice în timp ce căpitanii echipelor U.R.S.S., campioanele 
Europei, ALEXANDRA CIUDINA și KONSTANTIN REVA, au 
ridicat steagul sovietic.

Luind cuvîntu! locțiitorul președintelui comisiei de organizare 
a Campionatelor Europene de Volei, ION VAI DA, a spus: 

Dragi prieteni.
In numele Comisiei de Organizare a Camp-on taior Europene 

de Volei și a! Com's'ei Centrale d» Volei din lica Popula'ă
Romînă, salut cu deosebită bucurie participarea celor mai buni 
voleibaliști la cea de a IV-a ediție a Campionatelor Europene de 
Volei. ,

S’ntem bucuroși că Federații Internațională de Volei apre
ciind posibilitățile noastre, ne-a încredințat organizarea acestor 
Campionate.

Sportivii romîni, publicul spectator iubitor al voleiului, au 
așteptat cu nerăbdare întreceri’e maeștrilor voleiului din Europa, 
încredințați că această comcetiț e se \a ridica la un îra!* nivel 
tehnie și se va desîășura într-o atmosferă de perfectă sportivitate, 
contribuind prin aceasta la întărirea prestigiului pe plan mo’dial 
al jocului de volei.

Pe lîngă rodnicul schimb de experiență în domeniul sportului 
pe care noi toți il iubim atît de mult, sîntem convinși că acest 
campionat contribuie din plin la o mai bună cunoaștere și pre
țuire reciprocă între sportivi. El constituie de asemenea, un prilej 
de întărire a legăturilor de prietenie între sportivii țărilor noastre, 
aducînd astfel un important aport la consolidarea și apărarea celei 
mai nobile cauze a omenirii: Pacea.

Urăm succes tuturor particioantiior și victorie celor mai buni. 
TRĂIASCĂ PACEA Șl PRIETENIA INTRE POPOARE!

Vorbind apoi, secretarul general al Federației Internaționale 
de Volei, JULIEN LENOIR, a spus:

Dragi prieteni,
După Roma, Praga, Sofia, Paris și Moscova, cele mai bune 

reprezentative ale voleiului european se regăsesc la București.
Cu toții cunoaștem și apreciem sportivitatea și frățeasca prietenie 

a sportivilor și pub’icului romîn. Cu toții cunoaștem că această a 
IV-a ediție a Campionatelor Europene de Volei marchează progresul 
rapid al sportului nostru.

Toți vor să dea în acest campionat maximum de randament 
pentru a-i asigura un succes strălucitor. Mulțumirile Federației 
Internaționale de Volei-Ball se 'ndreaut' către activa și competenta 
Comisie de Volei din Republica Populară Romînă, organizatoarea 
acestor campionate.

Reușita acestor campionate, pe care o prevăd completă, va fi 
recompensa organizatorilor. Campionatele Europene organizate la 
București constituie o nouă etapă spre țelul pe care îl urmărim : 
a face ca sportul nostru să devină un sport de masă, universal, și 
acest țel nu ni se mai parc prea îndepărtat.

Mai mult decît alții poate, noi sportivii contribuim cu tărie la 
înțelegerea reciprocă a tineretului lumii, condiț’e absolută a unei 
păci durabile și rodnice. Ia*ă de ce, oricare -ir fi rezultatul pentru 
oricare dintre participant!, noi strigăm cu totii :

TRĂIASCĂ SPORTUL! TRĂIASCĂ VOLEIUL!

Karamfila Stoianova (R.P. Bulgar ia) și blocajul echipei R.P. Romînet 
compus din Sonia Colceriu și Rod'ca Sădeanu își disoufă balonul 

(Foto I. MIHAICA)
*_

Ce va fi azi.,.
losef Krepela era cunoscut pînă de curind, mai mult ca sportiv 

fruntaș și mai puțin ca ziarist. In ultimul timp, el s-a dedicat 
însă gazetăriei, scriind cronici de baschet și volei, pe care citi
torii cehoslovaci le urmăresc cu viu interes, în coloanele ziarului 
„Ceskoslovensky Sport" din Bratislava.

Este desigur interesant să arătăm că Krepela a făcut parte 
ani de-a rîndul din echipa reprezentativă de baschet a țării sale, 
dovedindu-se un jucător de bază. Astfel, în anul 1946, la Geneva 
el a avut o contribuție hotărîtoare la victoria echipei cehoslovace 
în finala campionatului european. Mai erau cîteva secunde de joc 
și echipa Itc.Fei conducea cu 31—29, in meciul cu Cehoslovacia. 
In ultima secundă, Krepela este faultat, echipa sa beneficiind și de 
un fault tehnic. Dind dovadă de o mare stăpînire de sine și urmărit 
de priv'rile publicului gîtuit de emoție, Krepela înscrie de 3 ori și 
echipa Cehoslovaciei ciștigă meciul și totodată titlul de campioană 

a Europei.

„Da, spune Krepela, să revenim 
acum la întrecerile de aci. de la 
București, la campionate'e euro
pene de volei. Odată cu începerea 
turneului fina', vom putea asista 
la partide foarte echilibrate și de 
aceea, tot mai viu disputate Pen
tru fiecare minge se va lupta cu 
dîrzenie, fiecare punct va fi cîști
gat cu prețul unor e’orturi deose
bite. Luați în față programul de 
luni. Chiar în meciul dintre echipa 
romînă și cea poloneză, în care 
primii au cele mai multe șanse, 
lupta va fi foar e strînsă. Cred însă 
că jucătorii romîni trebuie să fie 
mai energici în atac.

Al doilea joc important al zilei 
este cel dintre echipa R. Ceho
slovace și cea a R. P. Ungare. 
Voleibaliștii maghiari pot avea o 
comportare mai bună, decît aceea 
av’ută ieri, in jocul cu echipa

Uniunii Sovietice. Totuși, experiența 
jucătorilor cehoslovaci, felul în 
care ei se înțeleg ca și jocul teh
nic corect — pe care sînt capabili 
să-1 presteze, le va aduce, cred, 
victoria. Cam același lucru se poate 
spune despre ultimul joc de după- 
amiază, în care jucătorii bulgari 
au prima șansă. îi vom vedea 
desigur la lucru, pe componenții 
primei formații.

Trebuie remarcat de asemenea, 
jocul dintre echipele Austriei și 
Belgiei, care se anunță foarte echi
librat. în cele’alte întîlniri con
sider favorite echipele U.RS.S., 
Albaniei și Italiei.

N-aș vrea să închei această 
scurtă discuție, fără a menționa 
excelenta organizare, care contri
buie din plin la realizarea unor 
partide de înalt nivel tehnic".

Aspectul lerciiucut ccrurul in timpul desfășurării solemnității de deschi djere. a celei de a IV-a ediții a campionatelor, europene de volei, (Foto I. MIHĂICA^



Prima zi a întilnirii da canotaj academic R. P. R. — R. P. Polonă
Pe Icx'Clil OiUa^OV, S-au 'dțuul <l‘t 

Ieri după amiază probele masculine 
ale concursului iimtemațiooal de 
canotaj academic, 'a care partici
pă reprezentanți ai țărdi noastre și» 
ai R.P. Polone. Prima zi a concur, 
sului s-ă bucurat de un frumos suc
ces, majoritatea probelor fiind viu 
disputate și pasioniînd pe numeroșii 
spectatori care le-au. urmărit Dacă 
aruncăm o privire de ansamblu a- 
supra rezultatelor celor 7 probe de 
feri, remarcăm superioritatea cano
torilor oaspeți în probele de sim
plu și dublu și a reprezentanților 
•noștri în probele de echipaj. In 
mod cu totul specia1 trebtre să sub
liniem excelenta comportare a re
prezentaților noștri Șt. Pongraț 
Radu Nicolae. Anton Smgeac și Șt. 
Somogi, care au reușit excelenta 
performantă de a cuceri două vic
torii in aceeași zi (la 4 fără cirmaci 
și apoi la 4 + 1). Munca loc temei
nică de antrenament, preocuparea 
pentru o cît mai deplină însușire a 
elementelor tehnice, puterea de lup
tă și dragostea fierbinte pentru cu
lorile patriei, iată „cheia" strălu
citul! ui lor succes de ieri. îmbucu
rătoare a fost și comportarea echi
pajului nostru de 8+1, care a ciș- 
tigat această clasică probă cu un a- 
va.ns apreciabil, după o cursă bună. 
Oaspeții au cîștigat ieri probele 
scontate: schif simplu, unde T. Ko
cerka și-a dovedit din nou dasa 
europeană, 2 visle și 2 fără cjrmac 
(probe la care noi am prezeo at for
mule de echipă oarecum improvizate 
și cu o insuficientă pregătire ante

CAMPIONATUL CATEGORIEI A ' 
LA TENIS DE MASĂ

In cea_ mai importantă întilnire 
masculină de tenis de masă din e- 
tapa de ieri a campionatului cate
goriei A, echipa Constructorii 
București a întrecut formația Pro
gresului București cu scorul de
5—3. Deși au învins, jucătorii de 
la Constructorul nu au arătat va
loarea _ lor obișnuită, ieșind in e- 
widență doar drzenia cu care a 
luptat Naumescu.
Rezultatele tehnice :

Pesch-Neg-earm 3—0 (8, 19, 9); 
M. Popescu-T. Harasztosi 0—3 
(19, 21, 12); Naumescu- Angelica 
Rozeanu 3—1 (18—21, 21—19. 21— 
18, 21 —10); Pesch-Harasztcsi 0—3 
(17, 18, 19); Naumescu-Negrearu
3—0 (14, 10, 16); Popescu-Angebea 
Rozeanu 3—1 (21 — 18, 21—12,
16—21, 21—9); Naumescu-Harazs- 
tosi 0—3 (15. 16. 18); Pesch-An- 
gelica Rozeanu 3—1 (21—14 16— 
21, 21—9, 21—12).

La Arad Flamura roșie București 
a învins Voința cu 5—2. Merită a 
fi evidențiați: .Andronache (Voin
ța) care a învins pe Stan llie și 
a opus o dîrză rezistență lui Ma’ei 
Gantner. și tînărul de 15 ani Co
vaci (Voința) ca-e a întrecut ca
tegoric pe Stan llie. Rezultate în
registrate ■ Gaotner-M. Papp 3—0 
(15, 16, 19); Reiter-Covaci 3—0 
(8, 15, 8); Stan llie-AndrorMc.be
2— 3 (21—14, 7—21. 17—21, 22—
20, 15—21); Reiter-Pap>p 3—0 (J6. 
16, 14) Gantner-Andronache 3—2 
721—3, 19—21. 21—13, 21—23.
21—9); Stan Ilie-Covaci 0—3 (18, 
7, 8); Reiter-Andronache 3—1 
(14—21, 21—14. 21—6. 21—13).

La Cluj, Progresul a obținut vic
toria cu 5—1 în fața Flamurii ro
șiii Timișoara.

In întîlnirile feminine s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Constructorul Buc.-ȘtUnta Buc.
3— 0 (Sari Szasz-Irma Magyari 
3—0 (17, 19, 15); Geta Strugâru- 
Ma-ia Golopeoța 3—0 (19, 14 6); 
Șari Szasz, Geta Strugaru-Maria 
Go-loperuța, Mariana Barasch 3—0 
713, 15, 19). Progresul Timisoara- 
Progresul Citii 1—3 f.Maria Gavri- 
tlescu-Sonia Marcovici 3—0 (9. 13, 
■7); Mart-a Tompa-Dita Mcr'.ler
2— 3 (10—21. 20—22. 21—47.21 — 
6, 20—22); M. Gavritescu, M. 
Tompa-D. Merkler. A. Munte»nu
3— 1 (21—16. 19—21, 21 — 11, 21 — 
>19); M. Gavrilescu-D. Me-kler 3—1 
(21—11, 13—21, 21 — 12. 22—20).

CONCURSUL DE SELECȚIE 
A LOTULUI REPUBLICAN 
DE. ATLETISM, JUNIORI

r Astăzi și mîine dună amiază, în- 
cepînd de la ora 17, se va desfă
șura pe stadionul Republicii un 
concurs de selecție pentru forma
rea lotului republican de juniori. 
Programul de astăzi cuprinde ur
mătoarele probe: 110 m. g.. pră
jină, înălțime (f). suliță. 100 m„ 
100 m. (f), 1500 m., 800 m. (f), 
400 m.. lungime, greutate, disc 
'(f), 5 km. marș. Proba de arun
carea ciocanului se desfășoară la 
ora 18 pe stadionul Locomotiva 

rioara) și proba de 2-rl, în oare 
cunoscutul nostTu echipaj Kapler, 
Vitcovici-|-Giuncănearm s-a compor
tat cu totul soro posibilitățile sate 
reale.

Iată acum un succint film al 
probelor:

In proba de 4 fără cirmaci, echi
pajul polonez (Knopp, Jezierski, 
Augustyniak, Pinkowski) conducea 
după 500 m. Reprezentanții noștri 
(Pongraț, Radu, Sîngeac, Somogi) 
reușesc să-i ajungă la 1000 m. De 
aici, oaspeții iau din nou conduce
rea. Cu 4—500 de m. înainte de so
sire, echipa R.P.R. atacă puternic 
și cîștigă în 6.50.6 față de 6.53.8. 
A urmat proba de schif simplu. 
Teodor Kocerka (R.P.P.) a condus 
tot timpul și a terminat pe primul 
loc, cu timpul de 7.40,3, întrecîn- 
du-1 pe reprezentantul nostru A- 
iexandru Fereoczi (7.52.6).

La startul probei de 2 f. c. s-au 
prezentat două ambarcațiuni polo
neze și una romină. Echipa Ponia- 
towski, H. Kocerka a cîștigat cu 
timpul de 7.31.1, iatrecind echipa
jul secund al R.P.P. (Adam-k, Teo- 
dorxn’îcz) care a realizat 7.43.1 și 
pe cei al R.P.R. (Măcinic, AVdoși) 
— 7.46.1.

Cu mult interes a fost așteptată 
proba de 2+1. Reprezentanții noș
tri (Kapler. Vitcovici-\-Giurcănea- 
nu) au mers inegal și sub valoarea 
lor normală. In aceste condiții, e- 
ch'paiul R.P. Polonă I (Schvartzec, 
JagodzinsJă+Ma:nka) a cîștigat u- 
șor, cu 7.56.1, față de 8.06.8, cit au 
„scos" ieri reprezentanții noștri. Pe

Cinci noi recorduri republicane 
in primai concurs de înot in aer liber

Cei mai buni înotători ai noștri 
au evoluat sîmbătă si duminică 
la Ștrandul Tineretului, în cadrul 
unui concurs de verificare. La 
primul lor concurs în aer liber, 
rezultatele obținute sînt deosebit 
de bune, deoarece noile dimensi
uni ale bazinului (50 m.) creează 
înotătorilor dificultăți de ordin 
tactic în această perioadă de tran
ziție. Ceva mai mult, în unele 
probe s-au realizat noi recorduri 
republicane. Astfel, în prima zi de 
concurs, cucerind locul I la 800 
m. liber, cu timpul de 12:48.2 
maestra sportului Elisabeta Bock 
(Voința Sibiu) a reușit cel mai 
bun timp al probei. Vechiul re
cord: 13:16,7 era deținut toi de 
ea. Pe locul II. junioara Marga
reta Wittgenstein (Știința Bucu
rești) a obținut — cu timpul de 
13:145 — un nou record de ju
nioare categoria I-a. Mi hac la Po
pescu (Știința Buc.) „mergînd" 
prima lungime (50 m.) a probei 
200 m spate în 40.5 secunde și-a 
îmbunătățit propriul ei record cu 
7/10 de sec. Tot înotătorilor noș
tri de spate li se datoresc cete 
două recorduri realizate în cea de 
a doua zi de concurs: Aurel Mln- 
doiu (Dinamo) 2:40.4, și Măria 
Both (Progresul Tg." Mureș) 
3:06,1. ambele la 209 m. Vechile 
recorduri: 2:40.9 (A. Min.toiu) și 
— respectiv — 3:10,5 (Ecaferina 
Orosz). Rezultate bune au mai 
obținut: N. Rujinschi (Dinamo) 
5:055 — 460 m. — și 20:39.7 —
1.500  m.—; Hubert Back (C.C.A.) 
5:06.5 — 400 m. — și 21:04.4 — 
1.500 m. —; A. lonescu (Dinamo)

Campionatul republican 
de mare fond pe Dunăre 

0 etapa c’țtigatâ de caiacul Petrescu + Barba (Lac.)
la o zecime

CERNAVODA, 19 (prin telefon 
de la trimisul n.ostru). — In cam
pionatul republican de mare fond 
pe Dunăre s-au disputat ieri și 
azi două etape care însumează 
79 km.: Călărași — Oltina (43 
km.) și Oltina — Cernavoda (36 
km.). In etapa noua (cea de sîm- 
bătă) caiacele Locomotivei au ct- 
șțigat cu un mare avans, reușind 
să vină grupate pe primele locuri. 
In schimb, la canoe tot Flamura 
roșie a fost aceea care a cîștigat 
etapa.

Astăzi (etapa 10-a), lupta pen
tru primele locuri și, în special, 
între caiacele plasate pe primele 
două locuri a fost deosebit de dîr
ză, fapt care se reflectă, de alt
fel, în rezultatul final. După ce 
au parcurs — unul lîngă celălalt 
— 36 km. echipajele Petrescu + 
Barbu (Locomotiva) și Isaraev-j- 
Agache (Flamura roșie) au sosit 
în Cernavoda în ordinea de mai 
sus, la numai o... zecime de se
cundă diferență!

In etapa de azi, tot caaoeie 

locul 3, R.P.P. II, în 8,14.7.
Proba următoare ne-a adus o deo

sebită satisfacție. Deși cu puțin îna. 
inte trăseseră în proba fără cîr- 
maci, reprezentanții noștri la 4+1 
ne-au adus o reconfortantă victo
rie. La start s-au prezentat ambar. 
cațiile: R.P.R. I (Pongraț, Radu, Sîn
geac, Somogi-J-Giurcâneanu), R.P.P. 
(Blasinski, Grapczyk, Paradow- 
ski, Nietupski + Alainka) și R.P.R. 
II (Boicu, Mesaroș, Bulugioiu, 
Bompa + Marcu). Pe prima mie de 
metri, polonezii au condus iot tim
pul. cu un ușor avans. De aici, 
ambele echipe romtne au o puterni
că revenire, «tar — în timp ce echi
pa a doua nu mai are suficiente 
resurse pentru finiș — echipa noas. 
tră primă are un final irezistibil și 
învinge la mare luptă : 7.02.3 față 
de 7.04.1 al echipei R.P P. Un timp 
remarcabil a realizat și tînăra e- 
chipă R.P.R. II: 7.08.8.

Importanta probă de 8+1 a în
semnat o clară victorie a reprezen
tanților noștri (Rotaru, Ispas, Ba
ran;. Slahotca, Baiti, Iorgu’escu, 
Grigoriță, Sîrbu+Frankl) în 6.26.6, 
față de R.P.P. I (638.8).

La schif 2 visle, echipa polonă a 
fraților T. și H. Kocerka a realizat 
7.17.1. în'recînd ușor echipa R.P.R. 
(Trăilă, Vereș) — 751.1.

Azi după-a<niază se dispută pro
bele feminine (4+1 rame, simplu,
4-j-l  visle, dublu, 8+1). Primul 
start: ora 17.40.

RADU URZICEANU

217)6,2 — 1.500 m. —; Maria 
Bratu (Progresul București) 3:15,6 
— 200 m. bras —; Felix Heitz 
2:46,6 — 200 m. bras—; Gheorghe 
Enache 2:40,7 — 200 m. spate —; 
și Alexandru Popescu 2:40,9 — 
200 m fluture —.

Ca-mp'onatul republican 
de polo

CÂTE GOT? IA A
PROGRESUL BUCURESTI- 

ȘTUKȚA BUCUREȘTI 1-1 (1-0) 
Tinerii jucători de la Știința au 

avut inițiativa dar la primul lor 
joc „tare" au greșit deseori, nereu
șind să fructifice ocaziile de 
gol. Și la acest joc s-au produs 
numeroase eliminări din cauza ne
cunoașterii regulamentului. Au 
marcat: Mitrofan (4 m.) pentru 
Progresul și Blajek pentru Știința. 
A condus corect: I. Frîncu (Buc.).

CONSTRUCTORUL ORADEA- 
METALUL CLUJ 3-3 (1-2) 

Jocul a fost de slabă factură teh
nică. Clujenii au fost mai mobili 
în repriza l-a și au condus cu 2-1. 
După pauză localnicii renunță la 
jocul static și reușesc să egaleze. 
Au marcat: Kiss (2) și Ăndrasi 
(Constr.), Șharkadi, Radu și Fe- 
renezi (Met) Arbit-ajpl lui Szat- 
meri (Buc.) bun.

CATEGORIA B
LOCOMOTIVA CLUJ-LOCOMO-

T1VA TIMIȘOARA KM (2-1) 
PROGRESUL CLUJ—FLAMURA 
ROȘIE LUGOJ 2-3 (2-1).

de secandă

Flamurii roșii au reușit să se cla
seze pe primul loc cu un avans 
apreciabil.

In clasamentul general, după 10 
etape, la caiac individual conduce 
echipajul Locomotivei Petrescu + 
Banbu cu timpul de 33 ore 04 min. 
55 sec. 0, urmat de echipajul Isa- 
raev+Agache de la Flamura roșie 
cu timpul de 33:15.19.4 și de 
Holca + Vanghele (Metalul) cu 33: 
19.36.3. Pe echipe, caiacele Loco
motivei au un avans de aproape 
trei sferturi de oră față de Fla
mura roșie.

La canoe, pe primul Ioc 
se află Flamura roșie cu 29 ore 
25 min. 16 sec. 8, urmată de Lo
comotiva cu 29:39.18,9, Progresul, 
Dinamo, Constructorul, Metalul, 
Avîntul.

In Cupa C.C.S. conduce Loco
motiva urmată de Flamura roșie.

Mîine este zi de odihnă la Cer
navoda. iar marți va fi parcursa 
etapa Cernavcda-Hîrșova.

V.

I Au început întrecerile din cadrul' 
concursului triunghiular de box 

Miine seară, a doua reuniune
Peste 3.000 de spectatori au a- 

plaudat sîmbătă seara, în cadrul 
concursului triunghiular de box cî- 
teva întreceri dîrze și spectacu
loase în care au dovedit o bună 
formă: E. Mărgărit, L. Romano, 
Gh. Negrea, Toma llie, O. Uremia 
și Toma Constantin. V. Mariuțan 
merită de asemenea să fie re
marcat pentru lupta sa curajoasă.

Iată descrierea meaiurilor. Cate
goria muscă. Adversari: Toma Hie 
(CC.A.)—St. Dumitrache (Dina
mo) După o repriză egală, Toma 
llie provoacă lupta „corp la corp", 
în care e net superior. Dumitrache 
se descurcă greu în corzi și se
riile variate ale adversarului îi 
slăbesc potențialul de luptă. Repri
za IlI-a. Toma atacă în prima par
te, dar 6pre sfîrșit, tînărul Dumi
trache trece la contra ofensivă, pla- 
sînd multe directe și serii de „un- 
doi". învingător la puncte: Toma 
llie.

Categoria cocoș. Adversari: To
ma Const. (D)—O. Eremia (CCA). 
Primele trei minute trec în ac
țiuni de „tatonare". Toma e mai 
insistent în atac și în repriza Il-a 
are acțiuni mai clare. El recepțio
nează însă cu regularitate croșeul 
de dreapta ai lui Eremia. Ultima 
repriză dă naștere unei lupte dîr
ze, adversarii schimbînd puternice 
lovituri de aproape. Eremia ter
mină mai bine această repriză și 
juriul dă un just rezultat de ega
litate.

Categoria pană. Adversari : E. 
Mărgărit (Rep. sind)—llie Gheor
ghe (D). întrecerea se anunță 
foarte echilibrată de la bun în
ceput. Mărgărit încearcă directe și 
serii de „un-doi“ la figură, iar 
llie Gheorghe mizează pe laterale, 
dublate uneori de upercuturi. Dcuă 
reprize egale. In ultimele trei mi
nute, Mărgărit, mai bine nregătit 
din punct de vedere fizic, trece la 
atac, iar llie Gheorghe nu face de- 
cît să se cramponeze de adversar, 
învingător la puncte : E. Mărgărit. 
Categoria semiușoară. Adversari : 
Luca Romano (Rep. sind)—I. Bora 
(C.C.A.). Ca și în ultima lor în- 
tîki're Romano a căutat o lovitură 
decisivă iar Bora a încerpat s-o 
evite. In repriza Il-a, Romano a 
trimis o laterală (cu mănușa des
chisă) și Bora a căzut. Peste zece

SCORURI MARI ÎH ULTIMA ETAPĂ
A CAMPIONATULUI CATEGORIE) A LA RUGB1
Ultima etapă d.in cadrul turului 

campionatului republican de rugbi 
categoria A a luat sfîrșit 
ieri cu rezultate normale. Cel 
mai interesant meci a fost a- 
cela dintre Dinamo IX și 
Constructorul București. Așa cum 
am amintit și în cronicile ante
rioare, Dinamo IX a făcut un pro
gres deosebit, în ceea ce privește 
calitatea jocului, lucru pe care l-a 
confirmat și în această ultimă 
partidă. Scorul de 8-0 cu care a 
pierdut Dinamo IX este prea sever 
față de felul cum s-a desfășurat 
jocul. Astfel, în prima repriză care 
s-a terminat de altfel cu un rezul
tat „alb", ambele echipe au avut 
perioade egale de dominare, însă 
atacurile dinamoviștilor au fost mai 
periculoase. După pauză, egalitatea 
de forțe se menține pînă la jumă
tatea reprizei, cînd dintr-o gre
șeală a înaintării dinamoviste, 
(care pînă atunci jucase foarte bi
ne), S. Mehedinți — după o cursă 
spectaculoasă — reușește să des
chidă scorul printr-o încercare. 
Din acest moment dinamoviștii își 
pierd calmul, în schimb Construc
torul joacă mult mai organizat,

Știința Politehn’ca a cîștigat 
campionatul de șah al R.P.R. inter-echipe

Sîmbătă și duminică după amiază 
s-a dispuftt ultimul meci al cam
pionatului de șah al R.P.R., inter- 
echii», între Constructorul AL Q și 
Progresul D.QS. Progresul D.G.S. 
avea nevoie de o victorie cu 5l/2-2l/2 
pentru a ajunge Știința-Politehnica 
pe primul ioc, iar Constructorul de 
o victorie cu 5-3 pentru a ocupa lo
cul II. Șahiștii de la Constructorul 
au reușit să obțină victoria;, chiar 
cu 5:S un rezultat excelent, avînd 
în vedere valoarea formației Pro
gresul. lată rezultatele individuala 
(primii aînt jucătorii Constructoru

secunde o altă directă (de data a- 
ceas-ta foarte clară) a pus capăt 
meciului. învingător prin abando
nul adversarului Luca Romano.

Categoria ușoară. Adversari : Dă- 
nilă Done (Rep, sind)—V. Cze- 
gely (C.C.A.). Dănilă Done a ter
minat fiecare repriză în avantaj 
și a învins net la puncte. Czegely 
s-a dovedit un element cu perspec
tive.

Categoria semimijlocie. Adver
sari ; 1. Demeter țD)—C. lordache 
(Rep. sind). După o luptă foarte 
dură, Demeter a fost descalificat 
(repriza IlI-a) pentru box neregu- 
lamentar.

Categoria mijlocie mică. Adver
sari: V. Mitrache (C.C.A.)—D 
Gheorghiu (D). După două repri
ze, pe care le-a terminat în avan
taj, Mitrache s-a lăsat surprins <le 
o „rafală" a lui Gheorghiu, hi ul
tima repriză, care l-a adus la un 
pas de k.o. Meciul s-a terminat la 
egalitate.

Categoria mijlocie. Adversari: 
V. Galeș (C.C.Ă.) — Gh. Nicolae 
(D.). Gh. Nicolae a învins la 
puncte. Galeș a boxat prudent, 
căutînd să evite puternicele „la
terale" ale adversarului.

Categoria semi-grea. Adversari: 
Gh. Negrea (C.C.A-)—Toth Gheza 
(D). După două reprize, în de
cursul cărora Negrea și-a transfor. 
mat adversarul în „puncing-ball", 
antrenorii dinamovistului și-au re
tras elevul din luptă. învingător 
prin abandonul adversarului, Gh 
Negrea.

Categoria grea. Adversari: Vasile 
Mariuțan (Rep. sind)—E. Furesa 
(D). Mariuțan a fost mereu peste 
adversar în reprizele I și II, trî- 
mițînd precise directe de dreapta, 
dar nedublîndu-le cu laterala de 
stînga. In ultima repriză, Furesz a 
fost superior și acest lucru a ho- 
tărît juriul să acorde o decizie <te 
meet nul.

Iată clasamentul competiției dună 
prima zi:
1. Rep sind. 5 4 1 0 = 14 p.; 2. 
C.C.A. 7 2 2 3 = 13 p ; 3. Dinamo 
8 1 3 4 = 13 p.

A doua reuniune se desfășoară 
mîine seară la centrul de antrena
ment nr. 2 (fost Doherti).

G. MIHALACHE

reușind către sfîrșitul partidei o 
nouă încercare prin A. Papia, 
transformată de Seni. S-au re
marcat de la învingători: Mano- 
lache, Nasta și Mehedinți, iar de 
la învinși Olteanu, Ihm și Neac- 
șa.

Pe terenul din parcul Copilului, 
Locomotiva Gnivița roșie a între
cut comod Constructorul Orașul 
Stalin cu scorul de 20-0 (9-0) 
prin punctele marcate de: Enache 
(6), Pîrcălăbescu (6), Tănăsescu 
(6) și Cocor (2). S-au remarcat: 
Enache, Mladin. Pîrcălăbescu de 
la feroviar) și Petre Gheorghe, 
Davidescu și Anghelescu de la 
Constructorul.

Ultima întîlnire din Capitală, 
aceea dintre echipele C.C.A. și 
Progresul Sănătatea, s-a terminat 
cu scorul de 19-0 (8-0) în favoa
rea militarilor. Au înscris: Dobre 
(6), Ghiondea (10) și Nanu Ra
du (3).

La Timișoara, Dinamo București 
a reușit o victorie concludentă în 
fața Științei din localitate, pe ca
re a întrecut-o cu scorni de 22-0 
0-0).

lui): Ciocîltea-Troianescu 1-0, Voi- 
cuIescu-Seimeanu 1-0, Silberman- 
Urseanu 1-0, Rotaru-Braunștein 0-1, 
Pușcașu-L. Rădulescu 0-1, Erdeuș- 
Negrea (juniori) 1-0, Rodica Mano- 
lescu-Lidia Giuroiu Vî-'/î, Alexan
dra Nicolau-Natalia Iliescu ‘/z-'/î-

In urma acestui rezultat, turneul 
final și titlul de campioană a 
R.P.R. a fost cîștigat de echipa 
Știința Politehnica, cu Q1/? puncte 
(din 16 posibile). Locul II a reve
nit Constructorului cu 16‘/j, iar 
locul III echipei Progresul D.C.S. 
cu 7 puncte.

AndrorMc.be
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CONCURSUL DE GIMNASTICA DE LA SOFIA
Reprezentativele orașelor București și &fia și-au împărțit victoriile

SOFIA 19 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Pe stadionul 
Vasil Levski din Sofia, s-a desfă
șurat sîmbătă după-amiază și du
minică dimineața dubla întîlnire 
de gimnastică dintre echipele ora
șelor Sofia și București. Peste 
4.000 de spectatori au asistat la 
această întrecere, care a prilejuit 
o luptă sportivă foarte strînsă, da
torită în special echipelor femi
nine care s-au dovedit de valoare 
egală.

Bucureștencele și-au adjudecat 
victoria la o diferență de' numai 
1,11 p., diferență rezultată din ze
cimile de puncte acumulate la fie
care aparat (sol și paralele 0.01 
p., bîrnă 0,08 p„ sărituri 1,11 P-b 
Aceste mici diferențe ilustrează 
— fără comentarii — că lupta a 
fost cîștigată de gimnastele romî- 
ne datorita pregătirii lor morale 
și de voință mai bune. Elena 
Leuștean, în accentuată revenire 
de formă a ocupat locul I la mi
că diferență de Țvetana Stance- 
va (0,11 p.).

La băieți rezultatul este nor
mal: gimnaștii bulgari formează 
o echipă mai bună și mai bine 
pregătită, care în toate întîlnirile 
anterioare a întrecut echipa noas
tră. O bună comportare a avut 
Frederic Orendi, care în clasamen
tul general l-a întrecut pe D. To
dorov șl s-a clasat pe locul II la 
numai 0,49 p. de Koev Stoian, 
primul clasat. La cal cu minere

Ieri în „Cupa de vară”
SERIA I

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
DINAMO ORAȘUL STALIN 1-1 
(0-0). — Un joc interesant, cu 
multe faze de fotbal.clar, specta
culos, și uneori cu aspect de meci 
de campionat. Echipele au luptat 
cu multă dîrzenie și ambiție pen
tru victorie, pen‘ru a-și asigura 
primul loc în clasamentul seriei. 
Ocazii numeroase de a înscrie au 
avut ambele echipe, dar înaintașii 
le-au ratat. In schimb, au marcat 
cîte un gol după acțiuni foarte 
spectaculoase: în min. 54, Ursu 
îl lansează pe Cacoveanu. care 
face o cursă rapidă și centrează 
lui Ozon și acesta reia în poar
tă; în min. 61, Csegezi combină 
scurt cu Florescu și odată lansat, 
pătrunde în careu și centrează pe 
partea opusă, de unde Boitoș — 
venit în viteză — reia cu capul 
în poartă. Cu aceste goluri a fost 
fixat rezultatul just, al unei par
tide care a plăcut prin rapidita
tea acțiunilor, prin combinațiile 
realizate spectaculos de înaintași 
și prin intervențiile de multe ori 
prompte ale apărătorilor. Uneori 
însă, s-a jucat prea dur (Fruth, 
Ursu, Blujdea, Lazăr). S-au re
marcat Cacoveanu, Smărăndescu, 
Bratu, Gică Andrei, Ozon, Lazăr, 
Ristin. Scorțan, Csegezi, Hidișan, 
precum și cei doi portari.

C. C. A.—FLACARA PLOEȘTI
4- 1 (2-1). — Deși învinsă, Flacă
ra a jucat bine și a opus o rezis
tență dîrză echipei bucureștene. In 
ciuda faptului că au fost conduși 
cu 2 0, 3-1 și 4-1, ploeștenii nu 
s-au descurajat, ci au revenit dîrz 
în atac. Oaspeții au ratat cîteva 
ocazii bune prin Ene, Capoianu și 
Dumitru Niculaie. In schimb, linia 
de atac a echipei C.C.A. a știut 
să concretizeze situațiile pe care 
și le-a creat, înscriind de patru 
ori nrin Munteanu (min. 22), P. 
Moldoveanu (min. 25 din 11 m.) 
și Alexandrescu (min. 52 și 63). 
Unicul punct al ploeștenilor a fost 
marcat de Ene (min. 36).

1. Traian
LOCOMOTIVA CONSTANȚA— 

PROGRESUL BUCUREȘTI (TIN.)
5- 4 (4-3). — Victorie meritată. 
Numărul mare de goluri se dato- 
rește comportării slabe a apărări
lor. Punctele au fost marcate de: 
Manole (min. 2 și 33), Ispas 
(min. 13 și 34) și Sever (min. 80) 
pentru Locomotiva, Banciu (min. 
11), Dima (min. 22), Soare (min. 
39) și Dragomirescu (min. 88) 
pentru Progresul. S-au remarcat:

Turneul de selecție a lotuliH republican de tenis
. Intlnind pe maestrul sportului 

Marin Viziru, T. Bădin a reușit o 
noua victorie, întrec ndu-și adversa
rul cu scorul de 7—9, 2—6, 6—2,
8—6, 6—4. Astfel, T. Bădin conti
nuă să rămînă mai departe singu
rul jucător neînvins, din cadrul a- 
cestui cCTcurs

De asemenea, o victorie frumoasă 
a repurtat Cornel Zacopceanu asu
pra maesitrwlui sportului Cristea Ca- 
ralulis, pe care l-a învins cu 3—6.
6—2, 6—3, 0—6, 6—0. ladă ceLalaite 

Orendi a ocupat locul I, cu 9,30 
puncte.

Arbitrajul a fost bun. S-a ar
bitrat în felul următor: notele ce
lor trei arbitri (un arbitru neu
tru, unul bulgar și unul romîn) 
s-au adunat și s-au împărțit la 
trei. Iată rezultatele tehnice:

FETF.: clasament general :
București 225,68 p.; Sofia 224,57 
p. Clasament pe aparate: sol : 
București 57,05 p. — Sofia 57,04 
p.; paralele: București 56,09 p.— 
Sofia 56,08 p.; bîrnă : București 
55,99 p. — Sofia 55,91 p.; sări
turi: București 56,55 — Sofia
55,54. Individual compus: 1. Elena 
Leuștean 38,60 p.; 2. Țvetana
Stanceva 38,48 p.; 3. Elena Do- 
brovolski 37,69 p.; 4. Emilia Vă- 
tășoiu 37,63 p. BĂIEȚI: clasament 
general: Sofia 328,22 p.; Bucu
rești 312,20 p. Clasament pe apa
rate : sol: Sofia 54,98 p. — Bucu
rești 52,12 p.; inele : Sofia 54,21 
p. — București 52,51 p.; cal cu 
rnînere: Sofia 52,44 p. — Bucu
rești 49,39 p.; bară: Sofia 55,72 
p. — București 51,79 p.; paralele : 
Sofia 54,82 p. — București 51,37 
p.; sărituri : Sofia 56,05 p. — 
București 55,02 p. Individual com
pus : 1. Koev Stoian 56,41 p.; 2. 
Fr. Orendi 55,92 p.; 3. Mincio
Todorov 55,85 p.; 4. Dimiter Ior- 
danov 54,14 p.; 5. Mihai Botez
53,45 p.

SEBASTIAN BONIFACIU

Stăncescu, Cristof, Manole (Loc.), 
Omer, Paraschiv, Dima (Progr.). 
A condus cu scăpări arbitrul VI. 
Fieru — Buc.

P. Enache și C. Goldenberg, 
corespondenți.

DINAMO BUCUREȘTI (TIN.)- 
LOCOMOTIVA CONSTANȚA 
(TIN.) 11-0 (6-0). — Aliniind o 
formație din care au făcut parte 
cițiva din titularii primei echipe 
(Nicușor, Băcuț I, Neagu etc.), 
Dinamo a obținut o victorie cate
gorică prin punctele marcate de: 
Magheț (4), Nicușor (2), Neagu 
(2), Băcuț I (2) și Rădoi.

SWA R-a
MINERUL PETROȘANI — LO

COMOTIVA TG. MUREȘ 2-0 
(1-0). — Meciul s-a disputat la 
Lonea. La început, jocul a fost 
egal. Apoi Minerul a luat iniția
tiva și după ce a ratat o ocazie 
în min. 13, un minut mai tîrziu 
Moldovan a deschis scorul, la o 
pasă primită de la Sima. Scorul 
primei reprize nu poate fi modi
ficat în prima parte a reprizei se
cunde, deși echipele au avut ac
țiuni frumoase și și-au creat si
tuații favorabile. Paraschiva ra
tează de două ori, apoi Pakay și 
Jozsi îl imită. In mîn. 70 Minerul 
marchează al doilea gol prin Sima 
după o combinație Deleanu—Mol
dovan. Minerul a meritat victoria, 
pentru că a jucat mai bine și mai 
hotărît în atac. Formațiile:

/. Zamora și I. C. Palița, 
corespondenți.

AVINTUL REGHIN—ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 2-0 (1-0). — După 
un joc foarte frumos, în care au 
fost superiori, localnicii, aliniind o 
formație remaniată, au întrecut 
Știința Timișoara cu 2-0 (1-0). 
Scorul putea fi mai mare dacă 
gazdele nu ratau numeroase oca
zii de gol. Au înscris: Munteanu 
(min. 43) și Hulea (min. 47). A 
arbitrat Ștefănescu (Mediaș)

S-au remarcat: Cojocaru I, Co- 
jocaru II, Balint, Munteanu și Fe- 
her, Braun, Florescu și ‘Ciurugă.

AVINTUL REGHIN (TIN.) — 
FLAMURA ROȘIE ARAD 1-3 
(1-2). — A fost un joc de un slab 
nivel tehnic. Oaspeții au jucat mai 
legat și mai tehnic. Punctele au 
fost înscrise de Ioanovici (min. 
25), Dudaș (min. 34) și Jurcă 
(min. 57) pentru învingători, Eleș 
(min. 6) pentru învinși. A condus 
Aurel Iftimie (Orașul Stalin)

P. Trufia, corespondent

rezultate înregistaTate: Simplu băr
bați : Gh. Cobzuc-Șt. Amghelescu
7—5, 5—7, 6—3, 7—5; Juhasz- 
Cristea 4—6, 6—1, 6—0, 6—2 ; 
Năsiase-Slapcfu 6—4, 6—1, 6—8,
9—7 : Simplu juniori: A. Bardam- 
Șt. Georgescu 6—3, 4—6, 6—2 ; 
V. Serester-C. Viiănu 3—6 6—2
9—7.

Jocurile continuă astăzi de Ia ora 
15 pe terenurile centrului de an
trenament (Doherti),

locomotiva Timișoara—Lokomoti/ Plo di/ 3-1 (1-0)
TIMIȘOARA 19 (prin telefon de 

la subredacția noastră). — 13.000 
de spectatori au asistat la întîlni- 
rea internațională de fotbal din
tre echipele Locomotiva din loca
litate și Lokomotiv Plovdiv 
(R.P.B.) Gazdele prezentînd o e- 
chipă omogenă au dominat 70 de 
minute obținînd o meritată vic
torie. Timișorenii au atacat mult, 
au combinat rapid, au făcut schim
buri reușite de locuri, dar înain
tașii nu au avut finalitate sufi
cientă în acțiuni și nici precizie 
în loviturile la poartă. Jucătorii 
bulgari au fost animați de un de
osebit spirit de luptă, au acționat 
rapid și au inițiat contraatacuri 
periculoase. In min. 20 Bădeanțu, 
lansat în adîncime de Andreescu, 
demarează pe extremă și centrea
ză la Szekely, care reia în plasă 
înscriind primul punct

După începerea reprizei a doua, 
Dinulescu — aflat pe extrema 
dreaptă — centrează și Adalbert 
Covaci trage sub bară, ridicînd 
scorul Ia 2-0 nentru echipa sa. Ju
cătorii bulgari atacă timo de 10 
minute și dună ce Panaiotov ra
tează în min. 50 un bun prilej de 
a reduce scorul, în min. 55 tot el 
reia în plasă mingea centrată de 
Tasev, mareînd unicul gol al oas
peților. Este rîndul timișorenilor

Spartak Kosice — Flacăra Ploești 2-1 (1-1)
KOSICE 19 (Prin telefon).
Flacăra — jucînd pe teren gazo- 

nat — a avut o comportare bună, 
a jucat tehnic și spectaculos, lăsînd 
o impresie din cele mai bune. Da
că totuși a pierdut, aceasta se 
datorește imprecizie! în șut și lip
sei de calm în fazele decisive a 
înaintașilor, care au ratat ocazii 
din cele mai clare. Ploeștenii au 
condus în acest joc din mîn. 5cînd 
Serfozo a înscris cu capul dintr-o 
pasă primită de la Birătt. Tot el 
însă, ratează în min. 10, iar in 
min. 12 Gabor — singur în fața 
porții — trage afară de la 5 m.t 
Gazdele, care în general au jucat 
foarte bine (sînt campioni ai ca
tegoriei B), au atacat viguros și 
au reușit să egaleze în mîn. 32 
prin Bubernik, care a înscris un gol 
imparabil. Roman a avut cîteva 
intervenții foarte inspirate în pri
ma repriză. După pauză, chiar în 
primul minut, Roman are din nou 
o intervenție reușită apărînd un 
șut puternic. Flacăra revine în a-

Restanțe in campionatul categoriei B la fotbal
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
LOCOMOTIVA TR. SEVERIN 

5-1 (4-1)
In ciuda diferenței de 4 goluri 

în favoarea Locomotivei Bucu
rești, întîlnirea a fost dîrz dispu
tată și a plăcut spectatorilor, da
torită fazelor frumoase create de 
bucureștem, în soeciai în pri
ma repriză și a revenirii din re
priza secundă a echipei severine
ne. De menționat că, Locomotiva 
București a jucat încă din minu
tul 15 în 10 oameni, deoarece Ro
man, lovit, a părăsit definitiv te
renul.

Au marcat: Olaru (min. 9 și 
87), Mihal (min. 25 și 42), Ava- 
silichioae, (min. 35) — respectiv 
— Vidan (min. 45).

Arbitrul D. Dlroulescu (Bucu
rești) a condus neatent și a dat 
multe decizii în compensație. For
mațiile: LOCOMOTIVA BUCU
REȘTI: Dungu-Cristescu, Vărzan II, 
Macri-Ferenczi, Langa-Călin, Ro
man, Olaru, Avasilichioae, Mihai: 
LOCOMOTIVA T.-SEVERIN: Mi- 
tăchescu-Drăghici, Mofica, Pistri-

Prima etapă a returului 
campionatului republican de juniori la fotbal

SERIA I
Dinamo Bîrlarî-Fl. roșie Buhuși 

2—0 (0—0); Avîntul Fălticeni-Fl. 
roșie Burdujeni 7—0 (2—0); FI- 
roșie Bacău-Progresul Focșani 3—0 
(neprez.); Dinamo Bacău-Locomo- 
tiva Iași 0—1 (0—0); Știința Iași- 
Vointa Fălticeni 0—0.
SERIA a Il-a.

Locomotiva Galați-Flacăra Cîm- 
jpina 1—2 (0—2); Tin. Dipamovist 
II București-Voința Focșani 3—0 
(neprez.); Dinamo Galați-Locomoti- 
va Constanta 0—2 (0—OL

SERIA a IlI-a.

C.C.A. București-Flacăra Bucu- 
re;ti 1—1 (0—1); Tîn. Dinamovist 
Pitești-Progresul F. B. București 
1—2 (1—1); Știința Craiova-Me- 
tațul București 1—2 (1—1); Tțîn. 
Dinamovist I București-Locomotiva 
Graiova 5—1 (2—1), 

să contraatace și la o lovitură li
beră de la 30 de m. executată de 
Andreescu, mingea se lovește de 
zidul format de jucătorii bulgari, 
ajunge la Adalbert Covaci, care-1 
deschide pe Bădeanțu și acesta 
înscrie al treilea punct al Loco
motivei Timișoara. Pînă la sfîrși- 
tul meciului sînt de remarcat cîte
va ocazii ratate de cele două echi
pe, cea mai mare ocazie fiind a- 
ceea a lui Mercea care, în min. 
79, a tras în bară.

Au jucat în următoarele for
mații :

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA: 
Franciscovici — Corbuș, Brînzei, 
Rodeanu — Andreescu, Nicolin 
(din min. 58 Ferenczi)—Szekely, 
Mercea, Adalbert Covaci, Dinu

lescu (din min. 77 Țiganiuc), Bă- 
deantu.

LOKOMOTIV PLOVDIV: Bl- 
cirov — Stancev, Popov, Gheor- 
ghiev — Delev (din min. 46 An
tonov), Dtmianov — Tasev, Pa- 
naiotcv (din min. 46 Delev), A- 
ladjov (din min. 46 Panaiotov), 
Kolev, Decev.

S-au remarcat: Brînzei, An
dreescu, Szekely, Adalbert Covaci 
și Bădeanțu de ia gazde și Bîci- 
rov, Stancev, Popov și Kolev de 
la oaspeți.

A. GROSS și P. VELȚAN 

tac și în min. 59 Botescu — și el 
singur în fața porții — trage afară. 
Spartak a înscris punctul victorios 
în min. 68 prin Varkovcik. Sfîrșitul 
jocului aduce noi ocazii ratate de 
ploeștem: Ștefănescu trage afară 
de la 1 m. (1) în min. 76, iar în 
min. 84 portarul cehoslovac Bobok 
apără extraordinar un șut al lui 
Ștefănescu. După aspectul jocului, 
Flacăra merita un rezultat mai 
bun. Formația Flăcării: Roman- 
Szucs, Marinescti, Topșa-Capaș, 
Cosmoc-Birău (Ștefănescu din min. 
46), Botescu (A. Teodorescu), Ser 
fozo, Gabor (Botescu), Rădulescu 
(din min. 46 Gabor). S-au remar
cat Roman, Marinescu, Capaș, 
Cosmoc, Ștefănescu, Serfozo, Bo
bok ,Ivan Krasniak, Bubernik și 
Varkovcik. Foarte bun arbitra
jul lui Gozok (Ostrava) — Lo
tul Flăcării Ploești pleacă luni 
spre București, unde va sosi 
miercuri seară.

D. PEPELEA

țu-Cristanovici. Hutl-Vidan, Za- 
haria, Biolan, Glămeanu, Vlad.

Mircea Tudoran 
PROGRESUL C.P.C.S. — DINA
MO 6 BUCUREȘTI 1—1 (0—1)

In ciuda timpului nefavorabil, 
meciul a corespuns. In primele 
minute, jocul se desfășoară mai 
mult la centrul terenului. Apoi fa
zele încep să se succeadă rapid de 
Ia o poartă la alta și în min. 18 
Voica (Dinamo) deschide scorul, 
după o combinație cu Foro și Fi- 
rică. In continuare, dinamoviștii 
au inițiativa, atacă, dar portarul 
Bocianu intervine cu succes. Trep
tat, jocul se echilibrează și Pro
gresul are ocazia să înscrie, dar 
Copil și Ghibea ratează. După pa
uză, Progresul domină categoric, 
însă jocul de combinații excesive 
ale înaintașilor fac ca acțiunile 
să se oprească la marginea careu
lui dinamovist. Progresul obține 
totuși egalarea cu puțin înainte 
de sfîrșit prin Mateianu. S-au re
marcat: Bodo, Stancu, Virgil
(Progr.), Szekely și Balogh (Di
namo) .

A. Papaianopol

SERIA a IV-a
Metalul Arad-Metalul Huoedoa- 

ra 3_] (0—I); Progresul Tinvi- 
șoara-Metalul Reșița 1—2 (0—1); 
Locomotiva Arad-Știința Timișoara 
0—0; Minerul Petndșani-Looomoti- 
va Timișoara 3—0 (neprez.).
SERIA a V-a.

Metalul Oradea-Progresul Ora
dea 2—0 (0—0); Metalul C. Tur- 
zii-Fl. roșie Arad 2—2 (1—1); Me
talul Baia Mare-Voința Cărei 6—2 
(3-0).
SERIA a Vl-a.

Constructorul Tg. Mureș-Progre- 
sul Sibiu 0—2 (0—1); Locomoti
va Orașul Stalin-Met. St. R. Ora
șul Stei in 4—1 (2—0); Locomotiva 
Tg. Mureș-Metalul Uz. Tr. Orașul 
Stalin 5—0 (1—0); A viratul Re-
ghim-Fl. roșie Sf. Ghearghe 5—1 
(1—1); Dinamo Orașul Stalim-FJa- 
căra Mediaș 2—0 (0—0),

Noii campioni ai R.P.R. 
la motociclism-viteză 

în coastă
CLUJ 19 (prin telefon ae la tri

misul nostru). — Campionatul de 
viteză în coastă, disputat pe dea
lul Feleacului, a supus pe concu- 
renți unei deosebit de grele în
cercări, din pricina căldurii exce
sive pe primii kilometri ca și a 
vîntului care a bătut extrem de 
puternic, din față, pe a doua par
te a traseului. In ciuda acestor 
grele condiții, s-au realizat cîteva 
noi recorduri republicane.

Iată clasamentele probelor de pe 
Feleac precum și numele noilor 
campioni: 100 cmc. 1. losif Popa 
(Dinamo) 6:29,95; 2. Radu Temis- 
tocle (Dinamo) 7:30,92; 3. Iosif 
Wilms (Dinamo) 9:48,65. Campion 
R.P.R. Iosif Popa (Dinamo). 125 
cmc-SPORT. 1. Tudor Popa (Di
namo) 4:54,93: Nou rec. R.P.R. 
(v. rec. 5:00,00); 2. Gh. Stoleru 
(Dinamo) 5:16,44; 3. Iosif Omăt 
(Avîntul) 5:19,22. Campion R.P.R. 
T. Popa (Dinamo). 250 cmc.- 
SPORT. 1. Alex. Teodorescu (Voin
ța) 4:07,54. Nou rec. R.P.R. (v. 
rec. 4:08,94); 2. M. Antonescu
(C.C.A.) 4:29,43; 3. Gh. Budacă
(Dinamo) 4:36,58. Campion R.P.R. 
Al. Teodorescu (Voința). 350 cmc.- 
SPORT. 1. Vasile Szabo (Dinamo) 
4:02,70; 2. Alex. Roman (Voința) 
5:00,68. Campion R.P.R. V Szabo 
(Dinamo). 500 cmc.-SPORT. 1, 
Mircea Cernescu (Dinamo) 3:34,26;
2. N. Sădeanu (C.C.A.) 3:38,16;
3. N. Popescu (Progresul) 3:39,38.
Campion R.P.R. M. Cernescu (Di
namo). 750 cmc.-SPORT. 1. Bela 
Boroș (Progresul Cluj) 4:08,30; 2. 
Ion Mihai (Metalul) 4:15,50; 3.
Werner Hirschvogel (Metalul) 
4:16,12 ATAȘ 500 cmc. 1. Gh. 
Ion + C. Udrescu (C. C. A.) 
4:00,86; 2. Paul Enescu + Hugo 
Szitzler (Dinamo) 4:05,22; 3. I. 
Ionescu + C. Grigorescu (Dina
mo) 4:11,39. Campioni R.P.R. Gh. 
Ion-ț-C. Udrescu (C.C.A.). ATAȘ 
750 cmc. 1. Ion Spiciu+Âl. Huhn 
(C.C.A.) 3:53,70. Nou rec. R.P.R. 
(v. rec. 3:54,13); 2. Gh. Gall + 
Ion Roșu (Metalul) 4:02,14; 3. M. 
Dănescu + Șt. Turea (C.C.A.) 
4:11,28. Campion R.P.R. I. Spi- 
ciu+Al. Huhn (C.C.A.) 150 cmc. 
FETE. 1. Ilona Kedveș (Dinamo) 
5:09,56. Rec. stabilit. 2. Georgeta 
Mărăcine (Dinamo) 5:22,45; 3. E- 
lisabeta Magiary (Dinamo) 5:38,90. 
Campioană R.P.R. Ilona Kedveș 
(Dinamo). 125 cmc. CURSE 1. 
Armand Munteanu (C.C.A.) 4:27,94. 
Nou rec. R.P.R. (v. rec. 4:32,81);
2. R. Moldovan (C.C.A.) 4:29,47;
3. V. Hedeșiu (C.C.A.) 6:13,76.
Campion R.P.R. A. Munteanu 
(C.C.A.) 250 cmc. CURSE. 1. 
Nicolae Niculici (C.C.A.) 3:59,40; 
2. Iosif Kerendeș (Dinamo) 
4:03,14; Campion R.P.R. N. Nicu
lici (C.C.A.). 350 cmc. CURSE
1. Grigore Bereny (Dinamo) 
3:44.02. ' Nou rec. R.P.R. (v. rec. 
3:45,67); 2. Gh. Voiculescu
(C.C.A.) 3:46.00; 3. C. Radovici (Me
talul) 3:48,04. Campion R.P.R. Gr. 
Berenti (C.C.A.). 500 cmc.-CURSE.
1. N. Buescu (Locomotiva) 3:38,02;
2. Ion Olaru (Dinamo) 3:40,72. 
Campion R.P.R. N. Buescu (Loco
motiva). AUTOMOBILE PINALA 
2 LITRI : Alex. Uță (Dinamo) 
3:53,35. Nou rec. R.P.R. (v. rec. 
3:53,95).

G. ȘTEFĂNESCU

Sosirea fotbadiștitor ronnîni 
dm Suedia

Ieri la amiază s-a înapoiat în 
Capitală un prim grup din lo
tul fotbaliștilor care au jucat în 
Norvegia și Suedia. Al doilea 
grup sosește în cursul zilei de 
astăzi.

INFORMAȚII PRONOSPORT
Iată cum arată un buletin cu 

-toate rezultatele exacte la concur
sul Pronosport nr. 24, etapa din 
19 iunie 1955:

E Lokomotiv Plovdiv-Locom.
Tim. 2

II. Progr. Buc.-Din. O. Stalin X
III. C.C.A.-F1. Ploești 1
IV. Loc. CțarProgr. Buc. (tin.) 1
V. Șt Tim.-Avîntul Reghin 2

VI. Avîntul Reghin (tin.)-Fla
mura roșie Arad 2

VII. Dinamo Buc.-Loc. Cța (tin.) 1
VIII. Csepeli Vasas-Gyori Vasas

(R.P.U.) îl
IX. Pecsi Dozsa-Legiero (R.P.U.) ț

X. Szombathely Torekves-Vasas
Bp. (R.P.U.) 2

XI. Salgotarjan Banyasz-Vâros Lo-'
bogo Bp. (R.P.U.) X

XII. Dorogi Banyasz-Dozsa Bpj
(R.P.U.) 1

La acest concurs s-au depus ah 
proxirnativ 620.000 buletine^
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Polonă), Nagy Zoltane, Margit K» 
biny (R.P. Ungară). A arbitrat 
CXaurfe Ehrler (Franța).

R.P. BULGAR1A-FRANȚA (MAS
CULIN) 3-0 (LA 6,5,7)

Deși scorul este categoric, parti
da a fost destul de echilibrată, în 
special în ultimul set, cind jucă
torii francezi au fost foarte com
bativi. Echipa R.P. Bulgaria și-a 
impus superioritatea prin acțiunile 
ofensive variate și printr-o apărare 
foarte sigură. S-au evidențiat Pon- 
dalov, B. Ghiuderov (R.P. Bulga
ria), Constantin, R. Chabert (Fran
ța). Arbitra: Zec Zivojm (R.P.F. 
Jugoslavia).

R. P. ROMINA—R. P. 
BULGARIA (feminin) 3—2 

(15—13, 10—15, 10—15, 15—7, 
15—11)

Cine a asistat la partida dintre 
reprezentativele feminine ale R. P. 
Romine și R. P. Bulgaria nu va 
putea uita multă vreme desfășura
rea pasionantă a acestei întreceri, 
care a cerut jucătoarelor — timp 
de peste două ore — eforturi de
osebite și o rezistență nervoasă 
remarcabilă. începutul meciului lă
sa să se întrevadă o desfășurare 
calmă și chiar posibilitatea unei 
victorii fără prea mari emoții a 
voleibalistelor noastre. Cîștigaseră 
primul set și aveau 7—3 în cel de 
al doilea. Aci însă, echipa R.r R. 
a avut o perioadă de „cădere", 
care a permis echipei bulgare să-și 
revină, să egaleze situația și să 
obțină victoria nu numai în setul 
al doilea, ci și în cel de al treilea. 
Jucătoarele noastre s-au regăsit a- 
bia în ultima parte a întîlnirii și 
dînd dovadă de multă putere de 
luptă — pe care trebuiau în*ă s-o 
folosească pe întreaga durată a me
ciului, lăsînd la o parte emotivitatea 
nejustificată — au cîștigat setul al 
patrulea, egalînd situația. In setul 
decisiv reprezentantele noastre au 
continuat puternic avînd un avan
taj categoric (12—4). De aici fie
care punct a fost disputat la ma
ximum, creândv»>se astfel pa.tidei 
o spectaculozitate remarcabilă, in 
cele din urmă, echipa R. P Ro- 
mîne și-a adjudecat setul cu 15—11. 
obținînd astfel o valoroasă Și me
ritată victorie. Cele mai bune ju
cătoare: Natalia Cemat, Tinela 
Pleșoianu, Tatiana Avacum (R. P. 
Romînă) Maria Dimceva, Ecateri- 
na Antonova, Nelia Ciakîreva 
(R. P. Bulgaria). Avbitru: Nina 
Bodrova (U.R.S.S.).

R.P.F. JUGOSLAVIA — R.P.R. 
(masculin) 3—2 (15—11, 5—15, 

15—10, 11—15, 17—15)

Intîlnirea dintre reprezentativele 
R.P.F. Jugoslavia și R.P. Romîne 
a prilejuit o luptă deosebit de echi
librată șt spectaculoasă, de-a lun
gul tuturor celor cinci seturi, 
dar în mod deosebit în ul
timul. In primele patra se
turi, victoriile au alternat, tot

PE CARNETUL DE REPORTER...
Dacă In zilele de competiție îi 

putem găsi cu ușurință pe volei
baliști și voleibaliste fie la stadi
onul Dinamo, pe teren sau în tri
bune, fie la cele două hoteluri la 
care locuiesc, nu același lucru s-a 
întlmplat și sîmbătă cind a fost 
„zi de odihnă". Pentru ziariști, fo
tografi, reporteri cinematografici 
și radio-reporteri, a fost dimpo
trivă, ziua cea meu obositoare, in 
care fiecare dintre noi am depășit 
chiar și cei 42 kilometri al mara
tonului.

blid nu s-ar fi putut altfel, de
oarece pentru a fi alături de ju
cătorii egipteni, de pildă, am vi
zitat împreună cu el uzinele „Re
publica". Harnicii muncitori i-au 
întîmpinat prietenește pe Sa- 
wa Di mei, Salama Mohamed, 
Abdel Hamid și pe ceilalți spor
tivi egipteni, vorbindu-le despre 
viața și munca lor și ascultîndu-i 
pe oaspeți care le-au povestit des
pre țara lor de pe malurile Nilu
lui.

jv-a, ecfâ&e, a, 
euJuojie/n£, otg,

PRIMELE JOCURI ÎN TURNEUL FINAL AL ECHIPELOR MASCULINE
■așa cum a alternat și evoluția scoru-
lui,, care, în genere, a fost foarte 
interesantă și neprevăzută. Astfel, 
în primul set jucătorii jugoslavi au 
condus cu 14—8, dar reprezentanții 
țării noastre au ajuns pînă la 
11—14, iar în setul al patrulea e- 
chipa R.P.R. a condus cu 6—0 și
10—6, fiind însă egalată de fiecare 
dată. Aspectul general al meciului 
este însă foarte bine oglindit de ul
timul set care a avut o desfășurare 
palpitantă. Este suficient să spu
nem că echipa țării noastre a fost 
condusă cu 1—3, 4—8, 6—10,
10—14, dar de fiecare dată a găsit 
resurse și a egalat. De la 14—14,

PROGRAMUL 
DE AST AZI

TEREN 1 (central)
ora 8,30: R.P. Albanja-Finlan- 

da (m.)
Franța - U.R.S.S. 
(m.)

ora 16,30: R. P. Ungară-R. Ce
hoslovacă (m). 
R.P. Romînă-R. P. 
Polonă (m.).
R.P.F. Jugoslavia- 

R P. Bulgaria (m.).
TEREN III
ora 8-30 : Austria-Beigia (m.) 

Egipf-IteRa (m.)
- - - -

lupta a fost dramatică și pentru 
cele trei puncte cîștigate de jucă
torii jugoslavi au fost necesare nu
meroase schimbări de servicii și 
aproape 20 de minute de joc. Vic
toria finală a revenit echipei R.P.F. 
Jugoslavia, care în afară de o com
bativitate remarcabilă, o pregătire 
fizică excelentă (mobilitate și vi
teză), a arătat de astă dată și o 
bună executare a blocajului și un 
joc de atac cu multă variație. Jucă
torii noștri au luptat cu multă în
suflețire, învingînd numeroase mo
mente critice Au greșit 'însă tac
tic prin lipsa de variație în acțiu
nile ofensive, șl în special, nefolo
sind loviturile de atac din prima 
pasă, care atunci cînd au fost uti
lizate s-au dovedit eficace. De ase
menea, ei au greșit neatacînd în

Voleibaliști și voleibaliste din echipele R.P. Ungare, R P. Polone, 
R.P- Bulgaria și R.P- Romînă in tribuna snortivilor

La aceeași oră un autobuz go
nea- spre Snagov. Voleibaliștii și 
voleibalistele poloneze au făcut o 
vizită compatrioților lor care, în- 
cepind de ieri, se întrec cu spor
tivii romîni, intr-un concurs de 
canotaj. In clipa in care Mirosla
va Kolula, Cristina Hajec, Maria
na Radomski și Jan Woluch luau 
startul intr-o cursă de bras, pe lac 
trecea tocmai un vaporaș, tn care 
pasagerii luau notițe și făceau fo
tografii. Erau ziariștii străini care 
asistă la campionatele de volei și 
care s-au grăbit să folosească ră
gazul pe care l-au avut, pentru a 
se deplasa la Snagov, și a se do
cumenta astfel la fața locului, a- 
supra viitoarelor campionate euro
pene de canotaj academic feminin, 
pe care le va găzdui (ara noastră.

Echipele Franței și Italiei și-au 
ales drept loc de recreiere lacul 
Herăstrău. Dacă multe formații au 
făcut antrenamente de volei In 
parcul Dinamo, sportivii italieni 

forță de la începutul meciului, per- 
mițînd astfel echipei jugoslave 
să-și regleze defensiva.

Gei mar buni jucători au fost : 
Ștefanovic, Slobodan, Zdenko și 
Popovic (R.P.F. Jugoslavia) și 
Claici, Rusescu, Medianu (R.P.R.).

A arbitrat Zwierjansky (R.P. Po
lonă).

R. CEHOSLOVAGA-U.R.S.S. 
(feminin) : 3—2 (15—9; 8—15;

15—7; 7—15; 15—13)

In ultimul meci, jucat ieri pe 
terenul central de la Dinamo, s-au 
intîkrit cede două echipe care se 
prevedea că vor fi principalele 
pretendente la titlul de campioană 
a Europei. Totuși, dacă rnulți cre
deau că echipa R. Cehosilovace va 
opune o dîrză rezistență reprezen
tativei U.R.S.S., nimeni nu se aș
tepta însă, ca partida să se termine 
cu victoria jucătoarelor cehoslovace. 
Cit privește desfășurarea partidei 
și spectacolul pe care ea l-a furni
zat se poate spume, fără nici un 
pic de exagerare, că el a depășit 
orice așteptări, fiind de foarte mul
te ori, prin evoluția scorului, dar 
mai cu seamă prin jocul complet 
practicat de ambele echipe, mai 
dinamic și mai pasionant decît nu
meroase meciuri masculine jucate 
•vreodiată într-un campionat euro
pean.

Pentru a vă reda aspectul jocu
lui, e suficient să vă arătăm evo
luția scorului în ultimul set, cel 
mai disputat al înitîlnirii :

R. Cehoslovacă-U.R.S.S. : 1—0,
I— 1, 1—2, 1—3, 1—4, 1—5 2—5, 
3—5, 4—5, 4—6 4—7, 5—7, 6—7, 
7—7, 7—8, 8—8, 9—8, 9—9, 10— 
9, 10—10, 11—10, 11 — 11, 11—12,
II— 13, 12—13, 13—13, 14—13,
15—13.

In această pasionantă întrecere 
sportivă s-au evidențiat: Stulkova, 
Matalikova, Hola, (R. Cehoslovacă), 
Ozerova, Sachse, Gorbunova 
(U.R.S.S.).

Arbitru : N. Sotir (R.P.R.).
In urma rezultatelor celor trei 

meciuri feminine jucate ieri, clasa
mentul campionatului european îna
intea etapei a IV-a este următorul:

1. R. Cehoslovacă 3 p. 2. U.R.S.S. 
2 p. 3. R. P. Polonă 2 p. 4. R. P 
Romîmă 2 p. 5. R. P. Bulgaria 0 
p. 6. R. P. Ungară 0 p.

au găsit un mijloc ingenios pen
tru a-și îmbunătăți forța atacului 
tor. Ei au organizat un concurs 
de... aruncare cu piatra pe apa la
cului. A cîștigat Carlo Alberto 
Moise, care se dovedise, de alt
fel, bine pregătii și în turneul de 
calificare.

In timp ce voleibaliștii italieni 
stabileau noi performanțe, nu de
parte de el. un alt participant la 
aceste campionate demonstra mari 
calități de înotător. Și nu e de mi
rare pentru că arbitrul francez Cla
ude Ehrler, căci despre el este 
vorba, a fost campion al Franței 
în 1938 și 1939 la 100 metri bras 
și 100 metri fluture.

Numai un spectacol de estradă 
la care au asistat seara a putut 
să-i reunească pe aproape toți 
participanții la campionate. In pa
uze însă, s-a discutat numai des
pre volei...

T. VORNICU

Atleții romîni au obținut 11 victorii 
in concursul internațional de la Varșovia

VARȘOVIA 18 (prin telefon).— 
Peste 30.000 de spectatori au um
plut tribunele stadionului Armatei 
(C.W.K.S.) în prima zi a mare
lui concurs atletic internațional 
din Capitala R. P. Polone. In a- 
ceastă zi s-au desfășurat 15 pro
be. Atleții noștri au luat parte la 
10 dintre ele și, comportîndu-se 
excepțional, au reușit să cîștige 7 
probe. In cadrul întrecerilor re
prezentanții noștri au stabilit un 
nou record republican la 400 tn. 
(Alexandra Sicoe) și au egalat 
alte două (Letiția Bardaș la 100 
m. și ștafeta de 4x100 tn.). Iată 
rezultatele înregistrate în prima 
zi de concurs : BARBAȚI: 100 m.: 
Wiesenmayer (R.P.R.) 10,7; Stoe- 
nescu (R.P.R.) 10,8; Szmid (Pol.) 
10,8; Mandlik (Ceh.) 10,9; Woj- 
niak (Pol.) 11,1 ; Baranowski 
(Pol.) 11,1; 400 m.: Savel (R.P.R.) 
48,4; Sudrigean (R.P.R.) 48,8 (este 
cel mai bun rezultat al său); 
Mach (Pol.) 48,9; Swiatowski 
(Pol.) 49,1; Vrecnik (Ceh.) 49,4;
l. 500 m.: Nielsen (Dan.) 3:49,6; 
Lewandowski (Pol.) 3:51,2; 110
m. g.: Opriș (R.P.R.) 14,7; Schmo-
linski (R.D.G.) 14,8; Kardaș (Pol.) 
15,4; 3.000 in. obst.: Slavicek
(Ceh.) 9:22,0; 20 km. marș (pe 
șosea): Dolezal (Ceh.) 1 h.
34:20,0; Hausleber (R.D.G.) 1. h. 
40:32,4; 4x100 in.: R.P.R. (Opriș, 
Marks, Stoenescu, Wiesenmayer)
41.4 RECORD EGALAT: R. P. 
Polonă (Godzialski, Simanski, Jer- 
zebowski, Kiszka) 41,9; înălțime: 
Soter (R.P.R.) 2,01; Kovar (Ceh.)
l, 98; Fabrikowski (Pol.) 1,95. 
Concurenții noștri Knaller și Me- 
rică s-au clasat pe locul 6 cu 1,90
m. ; disc: Vrabel (Ceh.) 50,41; Sol- 
yom (Ung.) 48,79; Krivokapic 
(Jug.) 48,18; Milev (Bulg.) 47,46; 
Ml. Raica (R.P.R.) 46,91; Andr- 
zejcik (Pol.) 46,oi; FEMEI: 100 
m.: Kolarova (Bulg.) 12,3; Ku- 
sion (Pol.) 12,4; Bardaș (R.P.R.)
12.5 (în serii a alergat 12,3 sec. 
egalînd recordul R.P.R.); 400 m.: 
Sicoe (R.P.R.) 57,2 (nou record 
al R.P.R.); Mullerova (Ceh.) 57,7; 
Wawrzinek (Pol.) 59,2; lungime: 
Kusion (Pol.) 5,87; Dunska (Pol.) 
5,76; Uwicka (Pol.) 5,64; greuta
te: Roth (R.P.R.) 13,21; Ciakow- 
na (Pol.) 13,18; Voborilova (Ceh.) 
13,06; suliță: Majka (Pol.) 47,57; 
Ciakowna (Pol.) 46,87; Vojtasek 
(Pol.) 46,41; Miklos (R.P.R.) 
41,76.

Echipa masculină a R. P. Ungare 
campioană europeană de baschet

BUDAPESTA. 19 (prin telefon 
de la corespondentul nostru). — 
Pe Stadionul Popular din Buda
pesta au continuat sîmbătă jocu
rile din cadrul penultimei z>ile a 
campionatului european de bas
chet masculin. In cel mai impor
tant meci, echipa U.R.S.S. a în- 
țîln’t reprezentativa R. P. Unga
re. Jocul a avut o desfășurare in
teresantă, încheindu-se cu scorul 
de 82-68 (39-30) în favoarea e- 
chipei maghiare. Echipa R. P. Ro
mîne a întâlnit valoroasa repre
zentativă cehoslovacă, de care a 
fost întrecută cu scorul de 91-69 
(48-36). Echipa R P. Polone a în
vins echipa R.P. F. Jugoslavia eu 
67-59 (31-29).

Cel mai important joc, din ul
tima zi, s-a disputat între repre
zentativele R.P. Ungare șl R. P. 
Romîne. Meciul a fost deosebit ide 
spectaculos, ridieîndu-se la un 
înalt nivel tehnic. Primul coș este 
marcat de Răducanu, dar echipa 
maghiară revine și în primul mi
nut reușește să conducă cu 8-5. 
In continuare, scorul se menține 
strîns: 15-6, 16-9. 21-11. Spre
sfîrșitul reprizei echipa R.P.R.. 
care cu cîteva minute înainte era 
condusă cu 40-24, reface handica
pul, repriza terminîndu-se cu sco
rul de 46-38, în favoarea jucăto

0 nouă vetorie a halterofililor sovietici 
asupra ceior americani

La Leningnad s-a desfășurat 
sîmbătă a doua întâlnire dintre 
reprezentativele de haltere ale 
U.R.S.S. și S.U.A. Și de data a- 
ceasta, victoria a revenit haltero
fililor sovietici cu scorul de 11-9, 
obținînd locul I. la patru cate
gorii. Halterofilii sovietici Osipa 
(cat. semigrea) și Jurii Duganov

VARȘOVIA 19 (prin telefon).— 
Numeroși spectatori au urmărit 
întrecerile din ziua Il-a, în care 
atleții romîni au mai cucerit 4 vic
torii, stabilind un nou record la 
4x400 m., și egalîndu-1 pe cel de 
la înălțime femei (Iolanda Ba
laș). Iată rezultatele: BARBAȚI: 
200 m. : Mandlik (R. Ceh.) 21,6; 
Bacivarov (R. P. Bulg.) 21,9; 
Marks (R.P.R.) 22,1 (22,0 în se
rii); 800 m.: Nielsen (Dan.) 
1:50,5; Makomaski (R. P. Pol.) 
1:51,4; Kontio (Fin.) 1:52,0; St. 
Mihaly (R.P.R.) a fost al 6-lea 
cu 1:52,9; 400 m. g.: Savel
(R.P.R.) 52,5; Stânei (R.P.R.)
54,1; Bugala (R. P. Pol.) 54,4; 
4x400 m.: R.P.R. (Stânei, Mihaly, 
Sudrigean, Savel) 3:16,2 record; 
R. P. Polonă 3:17,0; lungime: 
Grabowski (R. P. Pol.) 7,47; 
Iwanski (R. P. Pol.) 7,14; S. loan 
(R.P.R.) a fost al 5-lea cu 7.01; 
triplu: Weinberg (R.P. Pol.) 14,90; 
Gurgușinov (R. P. Bulg.) 14,88; 
prăjină: Jariisewski (R. P. Pol.) 
4,30; Peukert (R.D.G.) 4,30 re
cord; Waszny (R. P. Pol.) 4,20: 
Suttinen (Fini.) 4,10; Hlebarov 
(R. P. Bulg.) 4,10; Milakov (R. 
P. F Jug.) 4,10; Adamczyk (R. P. 
Pol.) 4,10; M. Dumitrescu (R.P.R.) 
4,10; greutate: Lomovski (R. P. 
Pol.) 15.43; Kovesdi (R. P. Ung.) 
15,30; Priwer (R. P. Pol.) 15,24; 
M. Raica a fost al 5-lea cu 14,68; 
suliță: Sidlo (R. P. Pol.) 78,01; 
Walczak (R.P. Pol.) 72,25; Radziwo- 
nowicz (R. P. Pol.) 71,45; A. De
meter a fost al 5-lea cu 61.86; 
ciocan: Rut IR. P. Pol.) 58.42; 
Csermak (R. P Ung.) 57,51; Da- 
dak (R. Ceh.) 57,03: Gubijan 
(R.P.F. Jug.) 55,31; Rășcănescu 
(R.P.R.) 54.96; 3.000 m. (în me
moria fostului recordman polonez 
Kusocinski) : Chromik (R. P. Pol.) 
8:05,0; UPberger (R. Ceh.) 8:12.0; 
Ozog (R.P. Pol.) 8:13,2; FEMEI, 
200 m.: Kolarova (R.P. Bulg.) 
25,2; Sicoe (R.P.R.) 25,3; Lerkzak 
(R. P. Pol.) 25,6; Bardaș (R.P.R.) 
25,7; 800 m.: Miilerova (R. Ceh.) 
2:12,7 Minska (R. P. Pol.) 2:14,9; 
80 m. g.: Zlowinska (R. P. Pol.) 
11,5; Gavel (R. P. Pol.) ll,7;Șer- 
ban (R.P.R.) 11,8; înălțime: Ba
laș (R.P.R.) 1,65 record egalat;
Modrachova (R. Ceh.) 1,65; Roode 
(Dan.) 1,54; disc: Manoliu (R.P.R.) 
44,90: Angelova (R. P. Bulg.) 44 90 
record; Kozlovska (R. P. Pol.) 
43,03.

rilor maghiari. După pauză echi
pa R.P. Romîne joacă excelent șt 
în min. 7 scorul este de 54-51 în 
favoarea echipei maghiare. Apoi, 
jucătorii romîni devin nervoși, co
mit greșeli în apărare și în lovi
turile la coș, dînd prilejul echipei 
maghiare să se distanțeze. Scor

: 71-60 în favoarea echipei 
R.P.U. Din echipa R.P.R. cele mai 
multe puncte au fost marcate de 
Folbert (20), Răducanu (17) ele. 
iair din echipa maghiară Hodi II 
(14), Czelko (10), Bencze (9) 
etc. In urma acestui rezultat e- 
chipa R.P. Ungare a cîștigat 
campionatul european de baschet 
masculin. Iată celelate rezultate 
înregistrate duminică: Italia—Ju
goslavia 69-66, U.R.S.S.—R. P.
Polonă 101-76, R. Cehoslovacă — 
R.P. Bulgaria 73-67. Iată clasa-

Elveția, Luxembrg, Suedia, Ger 
mania și Danemarca.

SUBERT ZOLTAN

mentul definitiv al competiției:
1. R.P. Ungară 7 6 1 514:427 13
2. R. Cehoslovacă 7 5 2 533:445 12
3. U.R.S.S. 7 5 2 538:467 12
4. R.P. Bulgaria 7 4 3 481:465 11
5. R.P. Polonă 7 3 4 4G1:516 10
6. Italia 7 2 5 434:510 9
7. R. P. R. 7 2 5 473:516 9
8. R.P.F. Jugoslavia 7 16 397:485 8

In clasament urmează Franța,
Finlanda, Turcia, Anglia, Austria,

(cat. semimijlocie), acesta din 
urmă în afară de concurs, au do- 
borît două recorduri mondiale la 
proba smuls. Osrpa a ridicat 144 
kg., iar Duganav 132,5 kg. Halte
rofilul american Konno a ridicat 
de asemenea 132,5 kg., obținînd o 
performanță ce constituie un nou 
recarld mondial.
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