
ORGAN Al COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICA Șl SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI

SI AL CONSILIULUI CENTRAL Al SINDICATELOR DIN R. P. R.
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Echipele R. Cehoslovace, campioane ale Europei
Reprezentativa masculină a R. P. Romine a obținut un remarcabil succes, 

ciasîndu-se pe locul II
Cea de a IV-a ediție a Cam- i 

pionatelor Europene de Volei 1 
s-a incheiat aseară printr-o fru- | 
moașă festivitate.

După ce echipele s-au aliniat | 
în fața tribunei principale și ! 
Alexandru Gruia, secretarul co- | 
misiei de organizare, a dat ci- | 
tire clasamentelor definitive ale | 
campionatelor, Bohumila Valaș- | 
kova — căpitana echipei R. Ce- | 
hoslovace, noua campioană a I 
Europei — ridică drapelul de | 
stat al țării sale. Sînt premiate ' 
apoi cu diplome, cupe și meda- | 
Iii, echipele R. Cehoslovace. 
Uniunii Sovietice și R.P. Polo
ne, clasate pe primele trei locuri 
in întrecerea feminină. Apoi, 
Karel Laznicka, ridică drapelul 
de stat al R. Cehoslovace, a că
rei echipă masculină a cucerit 
titlul de campioană europeană. 
Urmează piemierea echipelor R. 
Cehoslovace, R. P. Romine și R. 
P. Bulgaria, primele trei clasate 
in competiția masculină.

Luind cuvîntul, președintele 
F.I.V.B., Paul Libaud, a mul
țumit pentru organizarea asigu
rată, subliniind marele succes 
înregistrat de campionat.

In cuvîntarea sa, Ion Vaida, 
președintele comisiei de organi
zare a campionatelor, apreci
ază că întrecerile au contribuit 
din plin la ridicarea nivelului 
tehnic al voleiului, la cunoaște
rea și prețuirea reciprocă a 
sportivilor țărilor participante.

In timp ce se intonează im
nul de stat al R. P. Romine, 
căpitanii cetor două echipe ale 
țării noastre, Ștefan Roman și 
Rodica Sădeanu, coboară dra
pelul Republicii noastre, orga
nizatoarea competiției.

A IV-a ediție a Campionatelor 
Europene de Volei a luat sfir- 
șit.

ANUL XJ Nr. 2644

PROLETARI DJN TOATE ȚĂRfLE, UNIȚI-VA1

4 pagini 25 baniLuni 27 iunie 1955

R. CEHOSLOVACA — R.P. BUL
GARIA 3—0 (8, 5 și 11)

Nimic nu i s-ar fi potrivit mai 
bine acestui campionat al surprizelor 

decît o încheiere — surpriză. Ceea 
ce desigur că poate fi considerată 
finala campionatului masculin, din
tre echipele R. Celioslovace și R.P. 
Bulgaria. A fost .însă o surpriză nu 
prin victoria voleibaliștilor ceho
slovaci, care era, în genere, scon
tată. ci prin maniera de care a 
pierdut echipa R.P. Bulgaria.

Intr-adevăr, dacă cei mai multi 
„mergeau" cu reprezentativa R. 
Cehoslovace, a cărei victorie o pre
vedeau, nimeni nu se aștepta însă ca 
ea să fie obținută comod, fără e- 
moții, așa cum au cîștigat ieri 
sportivii cehoslovaci: în competi
ția aceasta, în care numeroase me
ciuri au durat peste două ore și 
chiar peste două ore și jumătat -, 
jocul decisiv a luat sfîrșit în mai 
puțin de 60 minute.

Extenuați după efortul depus în 
partida susținută cu o zi înainte 
cir echipa U.R.S.S., voleibaliștii 
bulgari n-au putut rezista puter
nicei reprezentativa a R. Ceho
slovace. Voleibaliștii cehoslovaci s-au 
impus și de astă dată prin jocul 
lor tehnic în atac, unde mingile — 
cele puternice asemenea celor lif- 
tate — sînt trimise majoritatea 
plasat în terenul advers, precum și 
prin excelentul lor joc* din defensivă, 
în care remarcabilă este mai cu sea
mă executarea dublajelor atunci 
cînd echipa atacă sau cînd jucă
torii din linia întîi sar la blocaj.

In ceea ce privește echipa bulga
ră, mult sub posibilitățile ei nor
male — și aceasta vizibil din cau
za oboselii —. trebuie spus că prin
cipala sa scădere a fost apărarea 
în linia de tund, acolo unde vo
leibaliștii cehoslovaci din atac au 
găsit de cele mai multe ori zone 
de teren descoperite.

In partida de ieri — arbitrată de 
Zwierjanski (R.P. Polonă)) și la 
capătul cărelia reprezentativa R. 

Cehoslovace a devenit campioană 
europeană —. s-au remarcat: 
Schwartzkopf, Tesar, Broz și Mu
șii de la învingători, Pondalov, B. 
Guderov și Lecev de la învinși.

U.R.S.S. — R.P. POLONA (texni- 
nin) ; 3-1 (15— 9 ; 15—6; 9—15;

15-6)

Echipa Uniunii Sovietice a obți
nut o victorie clară și meritată. 
Exceptînd setul al treilea, în care 
voleibalistele poloneze au avut o 
puternică revenire, sportivele so
vietice au avut msreu inițiativa, a- 
tacînd rapid și decisiv. Reprezen
tativa U.R.SS. a folosit- mult ac
țiunile cu executarea loviturii de 
atac după prima pasă. De aseme
nea, apărarea de pe fundul tere
nului a echipei sovietice a furni
zat, de cele mai multe ori. mingi 
utilizabile atacului. Blocajul a 
funcționat însă mai slab.

Reprezentativa R.P. Polone a a- 
tacat destul de decis, dar a greșit 
multe mingi în defensivă. Așa cum 
aminteam, în setul al treilea, cînd 
pasele din fund au fost date mai 
precis, voleibalistele poloneze au 
marcat o serioasă îmbunătățire în 
joc.

S-au remarcat: Minjona Sakse, 
Alexandra C'udina, Lirika Ivanskaia,

(Continuare in pag. 4)

„Recunoașterea voieinlui ca sport de masă in lumea întreagă”
Luînd cuvîntul la festivitatea de 

închidere a Campionatelor europe
ne de volei, președintele Federației 
Internaționale de volei Paul Li
baud a spus următoarele ;

In numele Federației Internațio
nale adresez cele mai calde felici
tări Comisiei de organizare și Co
misiei centrale de volei, pentru 

modul perfect tn care a fost orga

Tesar trage, dar găsește pregătit pentru apărare blocajul jucăto
rilor bulgari L. Guderov și Destev, care vor respinge balonul.

Clasamentele finale ale campionatelor europene de void
MASCULIN

i R. CEHOSLOVACA 7 6 1 20: 5 351:242 6
ii R. P. ROMI NA 7 5 2 18:11 384:335 5
ni R. P. BULGARIA 7 5 2 16:12 342:333 5
IV U.R.S.S* 7 4 3 16:12 379:343 4
V R. P. F. IUGOSLAVIA 7 3 4 15:16 390:400 3
VI R. P. POLONA 7 3 4 12:15 315:332 3
VII R. P. UNGARA 7 2 5 9:1» 315:372 2

VIII FRANȚA 7 0 7 5:21 249:368 0
Pe locurile următoare s-au cla sat: IX. ITALIA; X. R. P. ALBA-

N1A; XI. FINLANDA; XII. BELGIA; XIII. AUSTRIA; XIV. EGIPT.

FEMININ
I I R. CEHOSLOVACA 5 5 0 15: 6 283:225 5
in U.R.S.S. 5 4 1 14: 4 248:167 4
î ,h R. P. POLONA 5 3 2 12:10 273:264 3
1 IVj R. P. ROMI NA 5 2 3 8:11 223:253 2

v R. P. BULGARIA 5 1 4 9:13 254:295 1
R. P. UNGARĂ 5 0 5 1:15 161:238 0

nizat cel de al IV-lea Campionat 
european masculin și feminin de 
volei, precum și pentru călduroasa 
primire rezervată tuturor partici- 
panților. Aceștia au dat dovadă prin 
perfecta lor comportare sportivă că 
au prețuit importanta etapă pe care 
a constituit-o această întrecere, in 
sarcina pe care ne-am luat-o cu to

ții : „recunoașterea voleiului con 
sport de masă în întreaga lume".

Cu cele mal sincere sentimente- 
de prietenia, sportivă, dăm intilnire- 
tuturor partidpanților In 1956, la 
Faris, unde vor avea loc Campio
natele mondiale.

Trăiască unirea tinerelului spor
tiv din întreaga lumeț

STtNG A: formația cu care a început echipa R. Cehoslovace meciul cu echipa R.P. Bulgaria. De la stingă la dreapta: Tesar, Broz, Sch wartzkopf, Maly, Podd us și MiusiL 
In afara acestora, echipa R. Cehoslovace a mai folosit în campionat următorii jucători: Laznicka, (căpitanul ecttpei) Pumoch, Htlmhal, Pautus, Synovek și Janaș. DREAPTA for 
mafia cu care a terminat echipa R. Cehoslovace meciul cu reprezentativa R. P. Romine. De la stingă la dreapta: Vatașkova (capcana echipei), Stauriova, Lutockova, Nefoaso- 
•wa, Maslikova și Stulkova. In cele cinci partide susținute tn cadrul campionatului, echipa R. Cehoslovace a mai folosit următoarele jucătoare: Technovska, Kwcerwa, Sinde- 

lairova, Neugebaiuerova, Krizova, Hota.



CIRCUITUL BE MARȘ ORGANIZAT BE ZIARUL „MUNCA”
Cea de a 7-a ediție a tradițio

nalei competiții, „Circuitul anual 
de marș al ziarului „MUNCA" 
s-a bucurat de un frumos suc
ces.

De-a lungul celor 30 km. cât a 
măsurat traseul 6-a dat o spec
taculoasă luptă între echipele Fla
mura roșie și Locomotiva PTT. De 
altfel în primele două schimburi 
au condus reprezentanții Locomo
tivei, dar efortul făcut în special 
de D. Paraschi vescu, Păcuraru ți 
Pope» a adus câștig de cauză

Rezultatele etapei a 
cate? ariei

Etapa a dncea a campionatului 
republican de polo pe apă, cate
goria A disputată ieri tn Capitală 
și provincie, s-a soldat cn urmă
toarele rezultate:
T1NARUL DINAMOVIST BUCU
REȘTI - PROGRESUL BUCU

REȘTI 2-1 (0-0)
Meciul s-a caracterizat printr-o 

luptă dtrză. Ambele echipe au 
luptat cu mult suflet dar cu pa
tine cunoștințe tehnice și mai ales 
tactice. învingătorii au greșit tac
tic, angrenindu-se In jocul static 
al adversarilor, lucru pentru care 
nu au putut să-și valorifice, pe 
măsura posibilităților viteza, cali
tate caracteristică jocului lor. De 
asemenea, spectaculozitatea jocu
lui a fost diminuată de o serie 
de execuții tehnice imprecise din 
partea ambelor formații precum și 
de arbitrajul nesatisfăcător al lui
A. Szatmari. Au toscris pentru în
vingători A Popescu de două ori, 
far pentru învinși Vasiliu (din 
4 m.)
ȘTIINțA BUCUREȘTI — FL 
ROȘIE TIMIȘOARA 1-3 (M) 
Rezultatul acestei partide a 

fost determinat, tn cea mat mare 
măsură, de rutina timișorenilor. 
Ca și în iati’nirea precedentă, 
greșitele execuții tehnice și îndeo

Caiaptoaatol republican de total patru juniori
"ERIA I

FI. roșie Buhuși—Avintul Făl
ticeni 5-4 (2-3); Locomotiva Iași— 
Știința lași 4-1 (2-0) ; FI. roșie 
Burdujeni — Dinamo Bîrlad 2-2 
(2-1) ; Progresul Focșani — Di
namo Bacău ^J-l (2-1) ; Voința 
Fălticeni — FI. roșie Bacău 2-0 
(0-0).

SERIA a 11-a
Locomotiva București — Dina

mo Galați 4-0 (2-0) ; Locomotiva 
Constanța — Flacăra Moreni 9-0 
(4-0) ; Flacăra Cimpina — Tin. 
Din. II București 1-1 (0-0) ; Vo
ința Focșani — Flacăra I Mai 
Ploești 1-5 (1-2).

SERIA a Ill-a
Progresul F.B. București—Tin. 

Din. 1 București 2-0 (1-0) ; Fla
căra București — Știința Craiova 
3-1 (3-0) ; Locomotiva Craiova—

Concursuri cicliste populare
In cadrul etapei -a Il-a a con

cursului republican penau biciclete 
de oraș, organizat de ccmrtetaâ 
CFS al naionol'U! 1 Mai pe șoseaua 
București—Ciul n-ița, son înregis
trat următoarele rezultate: 1. AL 
Constantin (Șc. Tin.) 16 nun. 16 

■sec., 2. loan Mărea (Șc, Tin.) 17,M) 
3. Eugen Ungureanu (L.B. nr. 11) 
«18,05.

Concursul pensii bicxâete »• 
i curse a fost ciștigat de Mareea 
IGuțu (Șc. Tin.), urmat de Vacie 
ILaritiis (Șc. Tin.), Hariton Station 
-.(Stanța) șj Constantin Mcsoronu

P. Benoni, corespondent

INFORMAȚII PRONOSPORT
f Iată cum arată un buletin Prono- 

_» sport cu 12 rezultate exacte la con
ic ursul nr. 25 etapa din 26 iunie 1355.

k _ J. R.P.B. — R. p. Pol. (h-bal
1 mase.) 2
1 " R.P.R. — R. P. Pol. (h-bal 

fem.) 1
| 111. R.P.B. (A) — R. P. Pol (A) 

(fotbal) X
I IV. R. P. Pol. (B) — R.P.B. (B) 
1 (fotbal) X
1 V Loc. Tg. Mureș — FI. roșie 

Arad 2
f VI.

VII. 
\vni. 
U IX. 
i x-

Av. Reghin — Șt. Cluj X
Fl. Ploești — Dinamo. Buc. X
Mdn. Petroșani — Șt. Tim. 1
Loc. Iași — șt. Iași (jun.) 1
Progr. Focșani — Din. Ba
cău (jun.) 1

> XI. Loc. C-ța — Fl. Moreni
(fon.) 1

’XII. Voința Focșani — Fl. 1 Mai
Ploești (jun.) 2

La acest concurs au fost depuse
Aproximativ 576.5M buletine.

reprezentau vei Flamurii roșii, ca
re a câștigat cu un avans de 
peste na minut.

Iată reaatftatele tehnice : 1. —
FLAMURA ROȘIE (Barou, Roa
te* Angbei, L Paraschivescu, Gîr- 
tom, Mcâdovan, Popeia, D. Pa- 
raadiweacu). 2 ore 36 min. 35 
aec. — 2 LOCOMOTIVA PTT 
257-54 on - X DINAMO 2:43.42 
<m; < PROGRESUL 2:53,57 c- 
re; 5. AVINTUL 2:54,19 ore; 5. 
— PROGRESUL TACEREA 
3:08-36 are.

N. Nicolae. corespondent

V-a • c»piout«Ru 
A U pb
sebi pasele, au privat ambele echi
pe de acțiuni favorabile, mai ales 
ta prima repriză care s-ar fi pu
tut solda cu atacuri periculoasa 
h poartă. Punctele au fost în
scrise de Stănescu (2) și Guerilă 
pentru FL roșie Timișoara și Chir- 
risață pentru Știința.

METALUL CLUJ — ȘTIINȚA 
CLUJ 1-5 (0-4)

După o repriză In care jocul 
s-a desfășurat ia discreția studen- 
țflar. metaiurgiștii au echilibrat 
JocaU ternrinînd repriza a doua la 
egalitate Au înscris Maxim (3). 
Szabo și Gebefugyî pentru Știința 
Iar peubu Metalul Gryulay.
PROGRESUL TG. MUREȘ — 

CONSTRUCTORUL ORADEA 
8-1 (4-0)

Gazdele au realizat cel mai 
mare scor al etapei. Au marcat 
pentru Progresul Meder (4), Both 
(3ț și Rettegyi iar pentru Con
structorul Filip.

★
Iu categoria B la polo pe apă 

•-au înregistrat rezultatele: Știin
ța Timișoara — Locomotiva Cluj 
2-8 (1-5), Locomotiva Timișoara — 
Progresul Cluj 6-3 (3-3). FL roșie 
Lugoj — Voința Timișoara 3-10 
(1-4).

C.GA. București 5-1 (1-1) ; Me
talul București — Tiu. Din. Pi
tești 1-0 (0-0)

SERIA a IV-a
Metalul Reșița — Metalul Arad 

2-0 (2-0) ; Metalul 108 — Pro
gresul Timișoara 4-0 (1-0) ; Ști
ința Timișoara — Minerul Petro
șani 5-0 (2-0)

SERIA a V-a
FL roșie Cluj — Progresul S. 

Mare 2-1 (1-1) ; FI. roșie Arad— 
Metalul Oradea 3-1 (1-0).

SERIA a VI a
Progresai Sibiu — Locomotiva 

Orașul Stalin 1-0 (1-0) ; Met. Șt. 
R- Orașul Stalin — Dinamo Ora
șul Stalin 2-2 (2-1) ; Metalul Uz. 
tr. Orașul Stei» — Avintul Re- 
gtea 0-1 (0-0); FI. roșie Sf.
Gneorghe — Locomotiva Tg. Mu
reș 2-3 (1-0) ; Flacăra Mediaș — 
Consfa «etanul Tg. Mureș 2-0 (1-0).

căreia: închis 
câteva mit de

spectatori. S-uu taregtsma: urmă-

Sr^rfatd: 1. ion Barau (CCA) 
48 2. km ksață (CCA) 46 p_;
1 km Crrertantmearai (CCA) 43 
P4 4. D. Afamfceanu (Lococn. Con-

«p.
Fond: 1. C. Dumitrescu (CCA); 

Z C. Datau (OCX); 3. SC Porecea- 
im (OCA).

întrecerea pentru categoria semi, 
curei a fost câștigată de N. P«- 
c-u (CCA).

Ed, Emirgian, corespondent

Campionatele școlare 
de atletism

Cel mai mare stadion al țării 
stadionul 23 August din Capitală, 
va adăposti finalele campionatelor 
școlare de atletism pe anul 1955, 
la care vor participa cei mai buni 
atleți din școlile din întreaga țară 
calificați pentru aceste întreceri, 
finale în urma concursurilor din 
cadrul etapelor preliminare ale 
competiției.

Pretutindeni, elevii au făcut pre
gătiri intense ki așa fel ca în e- 
tapa finalț a campionatelor ej să 
obțină cele mai bune rezultate ale 
lor.

La handbal
R. P, R.-R. P. Polonă (fete) 6-1 (3-1)

R. P. R.-R. P. Polonă (băieți) 4-6 (3-5)
ORAȘUL STALIN 26 (prin te

lefon de la trimisul nostru spe
cial).

Pe terenul Tractorul, în fața a 
peste 10.000 de spectatori, s-au 
desfășurat astăzi după-amiazâ în
tâlnirile de handbal dintre repre
zentativele feminine și masculine 
ale R.P.R. și R. P. Pslone

Primul joc a opus reprezenta
tivele feminine ale celor două 
țări. Au jucat următoarele for
mații:

R.P.R.: Stark — Ugron, Răcea- 
nu — Sălăgean, Bran, Drasser — 
Scheib, Jianu Wind, Pidureanu, 
Do bre. Au mai jucat: Neurohr și 
Ba’int.

R. P. POLONA: Ograbek — 
Wactawek, Seichtert — Setnik, 
Wasilewska, Krupa — Swobow- 
slca. Kostka, Wieczerek, Thym. 
Spandel. Au mai jucat Kotnis și 
Suehla.

O scurtă perioadă de timp fa
zele alternează de Ia o poartă la 
alta, fără a se hri vreo ocazie 
clară de marcat Treptat, echipa 
R.P.R. iuțește alura jocului dar 
în min. 9 Kotska are o acțiune 
personală și înscrie unicul punct 
al echipei poloneze. Jucătoarele 
noastre continuă să atace rapid și 
în min. 11 Jianu înscrie: 1-1. In 
min. 14 scorul e urcat Ia 2-1 în 
urma unei lovituri libere de la 20 
m. cînd, după un scurt schimb de 
pase, Dobre primește mingea și 
fiind bine plasată înscrie impara- 
bil. Echipa noastră domină mai 
insistent dar pînă la pauză mai 
este înscris un singur punct ce

„Cupa de Vară” la fotbal
LOCOMOTIVA TG. MUREȘ— 

FLAMURA ROȘIE ARAD 
2—3 (1 — 1)

TG. MUREȘ, 26 (prin telefon), 
întâlnirea dintre aceste două for
mații a prilejuit o luptă deosebit 
de strînsă, ambele eriu’pe avînd 
perioade egaile de dominare. Fla
mura roșie a terminat jocul în 
forță, și prin dominarea insistentă 
din ultimele 25 de minute, a reu
șit să egaleze scorul (în minutul 
66 rezultatul era 2—1 pentru Lo
comotiva) și să-și asigure victo
ria prin golul marcat în minutul 
69. Pentru Locomotiva au înscris 
Kajlik (min. 36) și Gierling (min. 
57), iar pentru Flamura roșie, 
Dudaș (min. 3) și Juncă (min. 
66 și 69). S-au remarcat Dușan, 
Jitrcă, Mercea, Dumitrescu (FI. 
roșie) și Kajlik, Pakai, Vakarcs 
II (Locomotiva). A arbitrat Gh. 
Liingu (Cfui).

NERVA POPA

FLACĂRA PLOEȘTI — DINAMO 
BUCUREȘTI (tin.) 1—1 (0—0)

GÎMPINA, 26 (prin telefon) . 
Flacăra Ploești, avînd tn fată e- 
ctwpa de tineret Dinamc Bucu
rești, și-a desconsiderat adversa
rul, a jucat ia voia întâmplării, 
n-a insistat nici un moment și 
astfel a terminat la egalitate un 
meci pe care în mod normal ’tre
buia să 4 ciștiee la dtferență de 
scor. Echipa de tineret Dinamo 
București a jucat bine, nu s-a spe
riat de v^oarea adversarului, ci 
a luptat cu toată dîrzenia pentru 
fiecare minge. GoturPe au fost 
marcate în J târnele 10 minute 
ale mecndnî, de Botescu (min. 
80) din lovitură de 11 metri, pen
tru Flacăra și de Rădoi (min. 85) 
pentru Dinamo.

B. Păltireanu, corespondent

LOCOMOTIVA CONSTANȚA 
(tin.) — O.C.A. 1—6 (0—5)

CONSTANȚA, 26 (prin tele
fon), Linia de înaintare a C C A. 
a funcționat foarte bine în acest 
meci, reușind, de altfel, să înscrie 
de 6 ori prin Zavoda I (min. 4), 
P. Moldoveanu (min. 7), Tătaru 
(aiin. 22), Caricaș (min. 35 și 
41) și Onirie (min. 57). Locomo
tiva Gonstanța (tin.), deși a lup
tat foarte hotărît pentru un re
zultat dt mai shins, n-a reușit 
să marcheze dedt un gol prrn 
Cojocarii (min. 73). A artiitrat E. 
Kroner (Buc.).

P. Enache, 
corespondent

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA
—AVINTUL REGHIN (tin.)

6—1 (5—1)

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon). 
Locomotiva Timișoara a dominat 

către Jianu (min. 18) care exe
cută o lovitură de la 13 m.

După pauză, Jucătoarele polo
neze par hotărîte să reducă sco
rul și în min. 22 Kotska are o ma
re ocazie, dar Stark reține cu 
promptitudine. Echipa noastră își 
regăsește cadența și înscrie încă 
trei puncte prin Pădureanu în 
min. 30, Răceanu în min. 33 și 
Dobre în min. 34. După aceasta, 
jucătoarele noastre slăbesc alura 
și polonezele își întețesc atacurile, 
fără a reuși însă să re’ducă sco
rul. Jocul a fost arbitrat foarte 
corect de E. Pardubski TR. Ceho
slovacă).

★
La fluierul arbitrului Engelberg 

(Austria), ajutat la tușe de Konk- 
za (R. P. Polonă) și 'Schmidt 
(R.P.R.), reprezentativele mascu
line ale R. P. Polone și R. P. 
Romine încep jocul în următoarele 
formații:

R.P.R.: Sidea (Haberprusch) — 
Antonescu, Donca — Streifert, 
Lupescu, Tellman — Bulgaru, Pa
han, Wagner, Că liman, Sauer. Au 
mai jucat: Schuller și Bota.

R. P. POLONA: Machnik — 
Swietlinski, Fronszerak — Mroz, 
Sobowski, Hauffe — Garkoz, Thyl, 
Dauksza, Kusiak, Weisz. Au mai 
jucat Pchatek și Gornik.

Scorul este deschis de către e- 
chipa noastră în min. 2 prin Că 
liman. Două minute mai tîrziu, 
polonezii egalează în urma unei 
lovituri libere de la 17 m. execu
tată de Thyl. De remarcat că 
apărarea noastră, neatentă, nu a 

ambele reprize, reușind un joc de 
bună caJitate. Cei doi. interi ai 
săi, tiinerii Țiganiuc și Izdrailă, 
s-au comportat foarte bine, consti
tuind motorul atacului. Poarta e- 
chipei de tineret a Avîntultii Re
ghin a fost apărată foarte slab de 
Secheș, care a primit trei goluri 
parabile. Au înscris Daraban 
(min. 7), Izdrailă (min. 10 și 25), 
Ad. Covaci (min. 35), Țiganiuc 
(min. 43) și Bădeanțu (min. 54) 
din 11 metri, pentru Locomotiva, 
și Papp (min. 17) pentru Avintul.

A. GROSS

DINAMO ORAȘUL STALIN 
-LOCOMOTIVA CONSTANȚA 

3—0 (1—0)

ORAȘUL STALIN, 26 (prin te
lefon) . Jotid a fost la discreția 
gazdelor și scorul putea fi mult 
mai mare dacă înaintașii dinamo- 
viști n-ar fi ratat numeroase o- 
cazii clare. Dinamo a marcat de 
trei ori prin Boitoș în minutele 
20, 60 și 68. Locomotiva s-a a- 
părat -destul de bine, remareîn- 
du-se portarul Nebela și Doicescu. 
De la Dinamo a ieșit în evidentă 
jocul bun și eficace al înaintași
lor Boitoș și Scorțan.

M. Dumitrescu, corespondent

MINERUL PETROȘANI— 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 3-1 (0-0)

LONEA, 26 (prin telefon) . Me
ciul a fost de factură tehnică mo
destă. Știința a urmărit să rea
lizeze un scor cît mai strîns, pu- 
nînd exagerat de mult accentul ,>e 
apărare. Minerul, deși a fost per
manent în atac, a jucat foarte 
nervos și de multe ori excesiv de 
dur, ceea ce ă dus la ratarea u- 
nor situații clare. Au marcat 6hi- 
rucă (min. 46) pentru Știința și 
Paraschiva (min. 47), Vasiu 
(min. 78) și Paraschiva (min. 89) 
pentru Minerul.

AVINTUL REGHIN -ȘTIINȚA 
CLUJ 1 — 1 (0—1)

REGHIN, 26 (prin telefon). Te
renul moale și ploaia care a că
zut în timpul jocului nu pot jus
tifica comportarea slabă a celor 
două echipe. Atât Avântul cît și 
Știința au jucat fără convingere, 
de multe ori cu numeroase duri
tăți. Rezultatul de egalitate este 
just, întrucît ambeile echipe au do
minat același interval de timp 
Primul got a fost marcat de Lutz 
(Știința) printr-un șut slab de la 
20 metri, mingea streeiirindu-se 
în poartă printre picioarele a 10 
jucători (min. 18). Avîntull a e- 
galat (min. 60) prin auto-golul 
fundașului Bărbosu, care luase 
locul lui SzekeHy, accidentat în 
minutul 59.

P. Trufia, corespondent

făcut zid. Echipa R.P.R. practică 
un joc cu contraatacuri rapide și 
în min. 8 Pahan înscrie. Din nou 
polonezii egalează, peste un mi
nut, în urma unei faze similare. 
Garkoz execută o lovitură de la 
17 m. iar apărarea noastră făcînd 
zidul defectuos, mingea pătrunde 
în plasă. In min. 12 echipa R. P. 
Polone urcă scorul la 3-2, datorită 
lui Thyl, care trage o lovitură 
excepțional de puternică și bine 
plasată de la 25 m. Peste un mi
nut, scorul devine 4-2 în lavoarea 
polonezilor în urina transformării 
unei lovituri de la 13 m. de către 
Garkoz. Pahan fiind faultat în 
min. 15, echipa noastră benefi
ciază de o lovitură de la 13 m., 
pe care Wagner o transformă în 
gol. încurajați de acest fapt, ju
cătorii noștri încep să atace mai 
insistent, dar Căliman, Bota și 
Sauer ratează pe rînd. In min. 19, 
Swietlinski ridică scorul la 5-3. 
Echipa R.P.R. are ocazia de a re
duce scorul către sfîrșitul repri
zei, cînd Wagner execută o lovi
tură de la 13 m. Portarul polonezi 
reușește să apere. ’

In repriza a Il-a cele două erin- 
pe mai înscriu cîte un gol: SaSer 
(R.P.R.) din lovitură de la 13 m. 
în min. 48 și Thyl în ultimuT mi
nut în urma unui contraatac ra
pid. Scor final 6-4.

★
Miercuri vor avea loc la Bucu

rești întîlnirile de handbal femi
nin și masculin dintre reprezen
tativele Bucureștiului și Varșo
viei.

A. CALIN
----------- Z

In categoria B- seria 1 
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI —

DINAMO 6 BUCUREȘTI 2-2 (2-0)
Intîlnirea a prilejuit un joc viu 

disputat, interesant, cu numeroase 
faze de poartă. Rezultatul de ega
litate îi nedreptățește pe dinamo- 
viști. Aceștia au luptat cu mai 
multă convingere și ardoare, au 
jucat mai bine, simplu, dar pericu
los, și au știut să se descurce mai 
repede în fața porții unde au avut 
cîteva situații favorabile, rămase 
nefructificate. Deși condusă cu 
2—0, Dinamo nu s-a descurajat, ci 
a continuat să atace și a avut, în 
general, mai mult inițiativa în joc, 
chiar perioade de dominare clară. 
Echipa dinamoviștilor a arătat 
multe posibilități, care însă nu pot 
fi valorificate din cauza instabi
lității antrenorului, deci a unei 
munci de instruire necorespunză
toare.

Feroviarii au jucat în chip de 
„vedete" și fără convingere. Rezul
tatul: un joc sub așteptări, șablo- 
nizat, fără orientare tactică, și un 
punct pierdut, care poate conta în 
retur. Așa cum a jucat ieri, Loco
motiva poate fi mulțumită cu me
ciul nul.

Golurile au fost înscrise, în or
dine, de Zeană (min. 26), Avasi- 
lichioaie (min. 45), pentru Loco
motiva, Balogh (min. 46) și Radu 
(min. 74), pentru Dinamo 6, în ur
ma greșelilor comise de Ferenczd ș 
Garbeloti. S-au remarcat: Pinoșa- 
nu, Vasile, Voica, Radu, (Dinamo), 
Macri, Avasilichioaie și oarecum 
Călin (Loc.). I. Căpitanu a arbitrat 
îngăduitor și neatent.

_________ ____ P. GAȚU

Cupa R.P.R. la fotbal

Constructorul Iași — Locomotiva
C. Lung Mold. 1—0 (1—0)

Flacăra 21 — Metalul 13J 4—3 
(2-3)

Metalul Oțelul Roșu — Metalul 
III Reșița 2—0 (2—0)

Voința Odorhei—Voința Mierci _ 
rea Ciuc 3—0 (forfait)

Progresul Corabia — Constructo
rul Craiova 1—0 (0—0)

Dinamo Pitești — Locomotiva 
MCF 3—0 (2—0).

„Cupa OtașelOf" la juniori

București — Iași 13—4 (6—0); 
Făgăraș — Odorhei 2—1 (0—0); 
Arad A. — Baia Mare 3—0 (2—0); 
Sibiu — Arad B. 2—0 (1—0).

Meciuri amicale la fotbal
Fi. roșie Burdujeni — FI. roșie 

Bacău 0—1 (0—0), Metalul C. Tur- 
zii — FI. roșie Alba Iulia 13—1 
(5—0), Selecționata Bîrlad — Pro
gresul Focșani 0—1 (0—0).



CUPA 26 IUNIE
Dinamo pe primul loc

la atletism
întrecerile de atletism au conti

nuat duminică dimineața pe sta- 
. dionul Republicii din Capitală. 
La sfîrșitul competiției locul 1 și 

„Cupa 26 iunie" au revenit asocia
ției Dinamo care a totalizat în 
cele două zile de concurs 216 
puncte. Pe următoarele locuri s-au 
clasat Progresul cu 172 pct., ur
mat de Locomotiva cu 168 pct. și 
C.C.A. cu 94 puncte.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate în a doua zi de concurs: 
FETE: 80 m. garduri: I. Elena 
Streza (Loc.) 12,5 sec. 2. Silvia 
Dumitrescu (Progr.) 15,1 sec. 200 
m. plat: 1. Letitia Bardaș (Loc.) 
25,9 sec. 2. Ileana Marks (C.C.A.)
26.3 sec. 400 m. plat: 1. Edith 
Treibal (Progr.) 59,4 sec., 2. F. 
Petrescu (C.C.A.) 61,0 sec. lun
gime: 1. Ioana Luță (Loc.) 5,22 m.
2. Gabriela Beliu (Dinamo) 5,18 
m. Disc: f. Gela Georgescu (Prog.) 
35,06 m. 2. Elena Costică (LocJ 
27,82 m. BĂIEȚI: 200 m. plat: 1. 
Lothar Marks (Loc.) 22,2 sec. 2. 
A. Georgescu (Loc.) 24,3 sec. 800 
m. plat: 1. Dumitru Bîrdău (Di
namo) 1:58,6; 2. Alex. Dumitrache 
(Dinamo) 1:58,6; 400 in. garduri:
1. Emil Constantinescu (Dinamo)
58.4 sec. Emeric Solyom (Prog.) 
60,0 sec. suliță: 1. Dumitru Zam
fir (Dinamo) 67,36 m. 2. Iuliu 
Iordan (Loc.) 59,68 m. lungime:
1. A. Petrescu (Dinamo) 6,78 m. 
Gheorghe Iamandi (Dinamo) 6,40 
ro. ciocan; 1. Nicolae Rășcăneseu 
(C.C.A.) 57,45 m. 2. Wili Iaco- 
veanu (Loc.) 52,10 m. Ștafeta

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE TENIS DE MASĂ
întîlnirea masculină de tenis <ie 

masă din cadrul campionatului 
categoriei A Progresul Buc. — 
Voința Arad a dat loc la o dis
pută foarte echilibrată, victoria 
revenind, în cele din urmă, echi
pei arădane. Rezultatul consti
tuie, desigur, o surpriză, deși in 
rîndurile formației bucureștene nu 
a jucat campioana mondială An
gelica Rozeanu. Așa cum s-au 
desfășurat însă întîlnirile, succe
sul echipei Voința din Arad este 
pe deplin meritat, cei trei repre
zentanți ai săi (Marius Papp, 6o- 
vaci și Andronache) luptînd cu 
multă însuflețire pentru a aduce 
un rezultat favorabil culorilor co
lectivului lor. Mai ales primii doi 
au jucat cu deosebită energie fie
care minge. Tînărul Covaci a 
reușit, în primul și ultimul meci 
al întîlnirii, să obțină victorii pre
țioase asupra jucătorilor de ca
tegoria I Negreanu și Weimberg. 
Andronache a arătat și el un pro
gres evident, dar a jucat inegal. 
El a pierdut cu 0—3 la Negrea
nu, iar apoi a opus o dîrză re
zistență lui Harasztosi, cedînd la 
limită (2—3). Iată rezultatele în
registrate: Negreanu (P)—-Co
vaci (V) 2-3 (21-19, 13-21,
21—17, 16—21, 21—23). In ul
timul set Negreanu a condus cu 
15—10 și 19—14. Weimberg (P) 

—Andronache (V) 0—3 (15, 8,
19) ; Harasztosi (P)—Papp (V) 
3—0 (18, 19, 18) ; Negreanu (P) 
—Andronache (V) 3—0 (19, 19, 
19). In primul și al doilea set 
Andronache a avut, de fiecare 
dată, 19—14. Harasztosi (P) — 
Covaci (V) 3—0 (15, 11, 13);
Weimberg (P)—Papp (V) 0—3
(15, 8, 16) ; Harasztosi (P) —
Andronache (V) 3—2 (19—21,
21—18, 23—21, 17—21, 21—16) ;

Noi recorduri republicane 
stabilite de înotătorii noștri

Sîmbătă după-amiază înaintea 
jocului de polo dintre reprezentati
vele orașelor București și Belgrad, 
a avut loc la ștrandul Tineretului 
un concurs de verificare a lotului 
R.P.R. de natație. In cadrul aces
tui concurs au fost stabilite cinci 
noi recorduri republicane. Astfel, în 
proba de 400 m. liber bărbați, Hu
bert Bock a stabilit, cu timpul de 
5.02,1 min., un nou record republi
can de juniori cat. I și a Il-a. (Ve
chiul record, care-i aparținea tot 
fui, era de 5.05,8). In proba de 100 
m. liber senioare, Sanda Platon 
„mergînd" 1.13.1 a doborît vechiul 
record (1.15,0) deținut tot de ea din 
anul 1952. U,n alt record a fost sta
bilit de Maria Both în proba de 
100 m. spate, rezervată senioarelor. 
Timpul realizat de ea — 1.24,5 — 
constituie un nou record al R.P.R. 
de junioare cat. I și a 11-a. (Ve-

4x400: 1. Dinamo 3:28,6; 2. C.C.A. 
3:34,2; 3. Locomotiva 3,34,5.
3x800 fete: 1. Progresul 8,00,4.

La motociclism:
întreceri de un bun nivel
Concursul moto desfășurat ieri 

în Capitală, s-a ridicat la un 
înalt nivell tehnic. Miile de spec
tatori aflați de-a lungul traseului 
au fost, de altfel, impresionați 
de curajul și hotărîrea cu care au 
luptat alergătorii. S-au eviden
țiat Pavel Gheorghiu (Dinamo) 
ia prima lui victorie, Romano 
Moldovan, Costache Florin și Ar
mând Munteanu (C.C.A.), Barbu 
Predescu (Metalul), Gh. Voicu- 
lescti (G.C.A.) și Gr. Bereny (Di
namo), N. Buescu (Locomotiva), 
M. Cernescu (Dinamo) și N. 
Popescu (Progresul) precum și 
Gh. Ion + C. Udrescu și I. 
Spiciu -ț- Al. Huhn (C.C.A.). Ia
tă acum rezultatele tehnice :

100 cmc.: 1. P. Gheorghiu (Di
namo) ; 2. I. Popa (Dinamo) ;
125 cmc.: 1. Romano Moldovan 
(C.C.A.) ; 2. Costache Florin
(C.C.A.) ; 3. Armand Munteanu 
(C.C.A.) ; 250 cmc. : 1. Barbu
Predescu (Metalul); 2. Traian 
Matei (Dinamo) ; 3. V. Hedeșiu 
(C.C.A.) ; 350 cmc.: 1. Gh. Voi- 
culescu (G.C.A.) ; 2. Gr. Bereny 
(Dinamo) ; 3. M. Antonescu
(C.C.A.); 500 cmc.: 1. N. Bu
escu (Locomotiva) ; 2. M. Cer
nescu (Dinamo) ; 3. N. Popescu 
(Progresul) ; ataș 500 cmc.: 1. 
Gh. Ion 4- C. Udrescu (C.C.A.); 
J. Ionescu 4- C. Grigorescu (Di
namo) ; 3. P. Enescu 4- H.
Szitzler (Dinamo) ; ataș 700 
cmc.: 1. I. Spiciu 4- Al. Huhn 
(C.C.A.) ; 2. S. Ștefan 4- Fr.

Negreanu (P)—Papp (V) 2—3 
(17—21, 24—22, 19—21, 21—17, 
13—21) ; Weimberg (P)—Covaci 
(V) 1—3 (12—21, 8—21, 21—12,
7—21).

In cea de a doua întîlnire din 
Capitală, Flamura roșie Buc. a 
învins categoric Progresul Satu 
Mare cu 5—0. Rezultate tehnice: 
Reiter (F)—Bodi (P) 3—0 (14, 
16, 16) ; Stan Ilie (F)—Ferber 
(P) 3—0 (8, 12, 15) ; Gantner
(F)—Lecker (P) 3—0 (19, 7, 7); 
Stan Ilie (F)—Bodi (P) 3—0 
(15, 18, 18) ; Reiter (F)— Lecker 
(P) 3—0 (14, 12, 16). In sfîr- 
șit, în cea de a treia partidă din 
București, Dinamo IX Buc. a în
trecut tot cu 5—0 formația Fla
murii roșii din Timișoara. Rezul
tate tehnice: J. Garabedian (D) 
—Heusler (F) 3—0 (17, 13, 8) ; 
G. Garabedian (D)—Soceneanțu 
(F) 3—0 (16, 9, 20) ; Șirlincan 
(D)—Schlee (F) 3-2 (17-21,
22—20, 21—18, 20—22, 21—11) ; 
G. Garabedian (D)—Heusler (F) 
3—0 (7, 14, 15) ; J. Garabedian 
(D)—Schlee (F) 3—1 (21—18,
21—14, 14—21, 21—17). La Cluj 
s-a desfășurat meciul feminin 
Progresul Poligrafie-Știința Bucu
rești. Bucureștencele au cîștigat 
cu 3—1, dar puteau cîștiga mai 
ușor dacă Golopența nu era ner
voasă. Iată rezultatele tehnice : 
Tompa—Golopența 2—3 (19—21,
19— 21, 21—18, 21 — 12, 12—21),
Gavrilescu—Magyari 2—3 (21—9, 
11—21, 21 — 17, 12—21, 12—21),
Tompa, Gavrilescu—Golopența, 
Barai 3—2 (21—12, 21—14,
20— 22, 21—23, 21—14), Gavri
lescu—Golopența 2—3 (17—21,
21— 16, 21—12, 16—21, 15—21).

La Reșița : Progresul Cluj— 
Metalul Reșița (masculin) 5—2.

chiul record 1.27,0 îi aparținea tot 
ei). Și recordul la 200 m. fluture 
(2.37,4) a fost doborît de A. Po
pescu, care a realizat timpul de 
2.35,1. In proba de 50 m. fetițe, pe 
primul loc s-a clasat Maria Both 
(Progr. Tg. Mureș) cu timpul de 
40,1 sec. rezultat care constituie un 
nou record republican la această 
probă. Vechiul record era de 40,5 
sec. și aparținea înotătoarei M. 
Popescu (Știința). Rezultate bune 
au fost înregistrate și în celelalte 
probe. Iată cîteva dțntre ele: 100 
m. spate seniori : l.A. Măndoiu :
l. 12,2; 2. Gh. Enache: 1.14,6. 100
m. bras seniori : 1. A. Schmaltzer: 
1,16,1; 2. Felix Heitz : 1.16,8.

Un nou concurs de verificare al 
lotului R.P.R. va avea loc azi, tot 
la ștrandul Tineretului, începînd 

de la ora 17,30.

Szizer (Dinamo) ; 3. S. Stroe 4- 
C. Nagy (Locomotiva) ; 350 cmc.
1. J.: 1. Hugo Szitzler (Dinamol;
2. Al. Lăzărescu (C.C.A.) ; 3.
Gh. Budacă (Dinamo) Auto: 1. 
I. Boloni (Voința).

Trebuie să arătăm că inițiativa 
care s-a luat de a se alerga în 
cadrul fiecărei probe clase unice, 
fără diferențieri între motocicle
te sport și curse este bineveni
tă, întrucît starturile au fost mai 
populate iar durata întrecerii mult 
redusă. Este de dorit ca și la 
celeilalte întreceri moto de viteză 
pe circuit să se procedeze la fel.

G. ȘTEFANESCU

Astă-seară, finalele 
la baschet

învingătoarele (C.C.A. și Loco
motiva P.T.T.) din meciurile de sim- 
bătă seara și învinsele (Dinamo 
și Progresul) se vor întîlni astă- 
seară pentru a stabili clasamentul 
definitiv. La ora 20 va începe 
jocul pentru locurile 3 și 4 între 
Dinamo și Progresul, iar la orele 
21.15 va avea loc finala, GjC.A. — 
Locomotiva P.T.T. Meciurile sînt 
programate pe terenul Progresul 
I.T.B. In caz de timp nefavorabil 
esle se vor desfășura în sala Giu- 
lești, primul meci la orele 18.30, 
iar finala la orele 20.

Locul I la tir: C.C.A.

Ieri s-au desfășurat pe poligonul 
Tunari ultimele întreceri de tir din 
cadrul „Cupei 26 iunie".

In această ultimă zi de concurs, 
trăgătorii noștri au obținut două 
noi recorduri ale R.P.R. deosebit de 
valoroase. Astfel, maestrul sportu
lui Iulius Pieptea (Progresul) a ri
dicat recordul R.P.R. de pistol pre
cizie la 545 puncte, întrecînd cu 
cinci puncte vechiul record deținut 
tot de el, iar Anca Ciortea (Meta
lul) a dus recordul R.P.R. de armă 
liberă (combinată) la 594 pct., în
trecînd cu două puncte recordul de
ținut de maestrele sportului Lia 
Sîrbu și Felicia Iovănescu.

Reprezentativa Casei Centrale a 
Armatei, mai omogenă, a reușit să 
cîștige ambele probe pe echipe des
fășurate ieri și a cucerit totodată 
și „Cupa 26 iunie" la tir, cu un 
total de 16 pct. Pe locul doi s-a 
clasat Dinamo cu 14 pct; iar pe lo
cul trei Progresul cu 14 pct.:

Iată rezultatele tehnice de ieri: 
armă liberă (combinată) masculin:
1. H. Herșcovici (Dinamo) 596 p..
2. E. Popovici (Metalul) 593 p., 3. 
M. Toader (CCA) 592 p.; feminin :
1. Anca Ciortea (Metalul) 594 p. 
nou record R.P.R. 2. Felicia Iovă
nescu (Progresul) 592 p.. 3. Iudith 
Moscu (Metalul) 589 p.: echipe: 1. 
C.C.A. 2354 p.. 2. Dinamo 2334 p..
3. Progresul 2333 p. Pistol precizie 
(60 focuri): 1. Iulius Pieptea (Pro
gresul) 545 p. nou record R.P.R..
2. I. Elefterescu (Voința) 530 p.. 3.
Șt. Hartvig (FI. roșie) 530 p.; echi
pe: 1. C.C.A. 2558 p., 2. Dinamo
2547 p., 3. Progresul 2544 p.

Circuitul ciclist 
al regiunii Stalin
Orașul Stalin 26 (prin telefon). 

Prima etapă a celei de a IV-a 
ediții a circuitului ciclist al re
giunii Stalin s-a disputat pe dis
tanța Orașul Stalin — Brețcu — 
Orașul Stalin, 150 km. La ducere, 
cu toate acțiunile întreprinse de 
Martie Ștefănescu, Eftimie Niță, 
C. Stănescu și L. Popov, plutonul 
ajunge compact la Brețcu. La îna
poiere, la trecerea prin Tg. Sâcu- 
iesc, 14 alergători se desprind din 
pluton și ajung împreună la Ora
șul Stalin unde își dispută sprin
tul final.

Clasamentul etapei : 1. N. Vasi- 
lescu (Dinamo Buc.) 4 h 13,09. 
(Media orară 35,520 km.); 2. G. 
Văleanu (Din. Buc.) 4 h 13,09; 3. 
R. Klein (Din. Or. Stalin) 4 h. 
13,12; 4. V. Militaru (Met. Buc); 
5. C. Istrate (Progr. Buc.); 6. Ef. 
Niță (Met. Buc.); 7. S. Ciknavo- 
rian (Din. Buc.); 8. V. Michnevici 
(Din. Or. Stalin); 9. P. Nuță (Din. 
Buc.); 10. A. Voișeanu (Progr. 
Buc.), toți același timp.

In clasamentul pe echipe con
duce Dinamo București cu 12 h. 
39,30, urmată de Dinamo Orașul 
Stalin, la 6 secunde. Astăzi se 
dispută etapa a Il-a: Orașul Stalin 
— Miercurea Ciuc, 101 km.

G. Măzgăreanu

Azi la ștrandul Tineretului 
A denia întîlnire de polo pe apă 

București—Belgrad
A doua întîlnire de polo pe 

apă dintre reprezentativele ora
șelor București și Belgrad va 
avea loc azi după-amiază la 
ștrandul Tineretului, începînd 
de la ora 18,30.

In întîlnirea care s-a desfă
șurat sîmbătă s-au putut con
stata jocul tehnic și mai ales 
tactica bună a oaspeților, pre
cum și viteza acțiunilor impusă 
in cea mai mare măsură de ju
cătorii reprezentativei noastTe. 

■Cunoseîndti-se mai bine, ambele
l~ •— -— ..---J-

CONCURSUL INTERNATIONAL DE CĂLĂRIE
Cei mai buni călăreți din 

U.R.S.S., R.P. Ungară, R.P.F. 
Jugoslavia, Suedia și R.P. Romînă, 
se vor întrece timp de șase zile 
pe. noua bază hipică din parcul 
raionului „Gheorghe Georghiu-Dej" 
din Capitală. Valoarea călăreților 
și a cailor ce vor participa la în
trecerile din cadrul concursului 
internațional va contribui, fără în
doială, la succesul acestor între
ceri, la spectaculozitatea lor, la 
dispute din cele mai dîrze.

PRIMII OASPEȚI AU SOSIT 
IN CAPITALA

Ieri la prînz au sosit în Capi
tală călăreții jugoslavi. Ei au fost 
întîmpinați, pe peronul Gării de 
Nord, de reprezentanți ai C.C.F.S., 
ai Comisiei centrale de călărie și 
de numeroși sportivi fruntași. Răs- 
punzînd întrebărilor unui cores
pondent al ziarului nostru, Djordje 
Petrovici, conducătorul delegației, 
a declarat următoarele: ...„Sîntem 
fericifi să participăm la acest con
curs. Cunoaștem valoarea călăriei 
din tara dumneavoastră și, de a- 
semenea, valoarea călăreților invi
tați. Recent, cu prilejul unor în
treceri desfășurate la Viena, noi 
am obținut performanțe frumoase 
pe care am dori să le reedităm și 
la București. In orice caz, călă
reții noștri se vor strădui să con
tribuie la desfășurarea întrecerilor 
la un ridicat nivel tehnic"...

La puțin timp, a sosit pe calea 
aerului și reprezentativa Uniunii 
Sovietice. Dintre cei 13 călăreți, 
Boris Lilov, Cereda, Rîspopov și 
Tatiana Kulikovskaia ne-au mai 
vizitat cu prilejul concursului in
ternațional desfășurat la București 
în anul 1953. Sportivii sovietici au

Locomotiva Grivița Roșie și C.C.A. 
în finala Cupei R. P. R. la rugbi

Cele două semifinale ale Cu
pei R.P.R. la rugbi, desfășurate 
ieri, au fost departe de ceea ce 
trebuiau să fie, sub raportul spec
tacolului sportiv. Atît întîlnirea 
dintre Locomotiva Gr. Roșie și 
Dinamo (cîștigată de feroviari 

cu 14—5), cit și cea dintre C.C.A. 
și Constructorul (în care milita
rii s-au calificat pentru finală, 
învmgînd la limită : 3-0) s-au si
tuat pe un plan inferior posibili
tăților acestor formații. In plus 
nici arbitrajele nu au corespuns, 
iar rezultatul jocului Locomotiva- 
Dinamo a fost viciat direct de că
tre arbitru (Theo Krantz).
Totuși, semifinalele Cupei ne-au 

prilejuit și o observație îmbucură
toare : tribunele stadionului Cons
tructorul și cele de la Parcul Co
pilului au fost pline de specta
tori. Rugbiul a prins, după cît se 
pare, și mai departe decît Sta
dionul Tineretului...

Referindu-ne la jocul disputat 
ieri dimineață și care a dat pe pri
mul finalist al Cupei — Locomo
tiva Gr. Roșie — trebuie să spu
nem că în puține rînduri am pu
tut urmări faze frumoase, just 
concepute. S-a abuzat de lovituri 
de picior, s-a jucat nervos și ne
organizat în margine, s-a placat 
greșit (mai ales la feroviari) și 
uneori cu întîrziere (ceea ce a 
determinat acordarea multor lovi
turi de pedeapsă). In privința de
ținătoarei Cupei — Dinamo Bucu
rești — afirmăm că aceasta nu a 
știut cum să-și apere trofeul pe 
care-1 deținea. Locomotiva a fost 
mai decisă, a încercat să-și dej 
pășească adversarul, să obțină 
victoria. învingătorii au dominat 
mai mult și au fost mai agresivi 
pe parcursul întîlnirii. Ei au des
chis scorul printr-o încercare reu
șită de V. Moraru, care a culcat 
un balon pe care grămada îl du
sese dincolo de linia de țintă. 
Dinamo are o scurtă revenire și. 
pe o fază de o rară frumusețe 
— dar în care se comisese un 
„înainte" — reușește să egaleze 

echipe vor putea — reniediuru 
du-și lipsurile din întîlnirea pre
cedentă — să impripre un ca
racter și mai viu jocului.

In întîlnirea He astăzi după- 
amiază cele două reprezentati
ve își vor alcătui formațiile din 
următoarele loturi de jucători: 
BUCUREȘTI: Deutsch, Hospo
dar, Novac, Nagy, Zahan, Bordi, 
Simoin, Csordas, Marchițiu. 
BELGRAD : Sarenac, Bakasun, 
Franjkovic, Zuzej, Arneri, Mo- 
horic, Brainovic, Jezina, Stefa- 
novic.

fost întîmpinați, la aeroport, de 
reprezentanți ai C.C.F.S., ai Comi
siei centrale de călărie și un 
mare număr de sportivi. In legă
tură cu întrecerile de la București, 
antrenorul sovietic Alexeev ne-a 
împărtășit următoarele: ...„Dat
fiind participarea numeroasă a u- 
nor călăreți și cai de valoare ri
dicată, este de așteptat ca între
cerile să însemne o foarte nimeri
tă verificare a tuturor călăreților 
participanți, în vederea Olimpia
dei. Acest lucru îl prilejuiește și 
programul, deosebit de bogat și 
variat. Vom fi bucuroși să împru
mutăm din experiența noastră ce
lor ce vor dori acest lucru și, la 
rîndul nostru, să înlăturăm unele 
lipsuri din pregătirea călăreților 
noștri, învățînd de la călăreții 
participanți la aceste întreceri"...

★
Aseară, în jurul orei 21, a sosit 

în Capitală lotul R P. Ungare, 
compus din 8 călăreți. Oaspețiî au 
fost întîmpinați de reprezentanți al 
C.C.F.S. și ai comisiei centrale de 
călărie.

Astă-seară va avea loc ședința 
tehnică în care se vnr stabili ulti
mele amănunte tehrtico-organizato- 
rice cu privire la desfășurarea con
cursului.

★
■ Cu prilejul concursului inter

național de călărie, I. S. „Prono
sport" a editat un program în 16 
pagini cu un bogat cuprins.

■ Astăzi, începînd de la ora Î0 
dim. se pun în vînzare, la „Pro
nosport" (calea Victoriei nr. 9) bi
letele pentru prima zi a concursu
lui. Este valabilă seria I.

prin Voicu și să preia conduce
rea cu 5-3 prin transformarea în
cercării de către D. Ionescu. Di- 
namovistii cad din nou în pasivi
tatea de mai înainte — poate șî 
sub influența soarelui torid — șî 
Locomotiva își impune din nou 
jocul. Două lovituri de pedeapsă 
acordate de arbitru și transfor
mate de Cocor, fac ca scorni să 
devină 9-5 pentru Locomotiva. 
Spre sfîrșit, arbitrul Theo Krantz 
mai acordă o încercare de pena
lizare nejustificată în favoarea 
Locomotivei șî scorul se definiti
vează la 14-5.

C.C.A. a jucat fără elan, dtnd 
impresia unei echipe ca»e este 
prezentă pe teren pentru îndepli
nirea unei ultime formalități îna
intea închiderii sezonului. Numaî 
că de data aceasta nu a mai fost 
vorba de subaprecierea adversa
rului, ci de o evidentă oboseală 
a formației campioane. Cu un joc 
mai organizat, mai omogen șî 
mai ales cu o idee precisă asu
pra rolului unui transformer în 
echipă. Constructorul putea să 
cîștige meciul de ieri. Singura 
încercare a fost realizată de Ra
du Veluda, într-un stil impresio
nant, care ne-a amintit de forma 
bună, de altă dată, a acestui ju
cător. Apoi C.C.A. practică un joc 
steril și se lasă dominată. Antre
norul Constructorului a crezut — 
probabil — că dacă Șerban Mes 
hedinți sau Dinu Seni au ratat 
loviturile de pedeapsă executate 
în prima parte a jocului, ei nu 
mai pot încerca următoarele lovî-> 
turi. Nu s-a ținut seama nici de 
distanță, nici de unghiurile din 
care fuseseră ratate loviturile, așa 
că, spre sfîrșit, cînd echipa a be-: 
neficiat de lovituri ușor de rea
lizat — aproape de but șî în 
unghi favorabil, — s-a recurs fa 
serviciile lui Mircea Manolache, 
nespecializat în astfel de lovituri 
și care, la rîndul său, a ratat, 
victoria rămînînd de partea echipei 
C.C.A. la scorul de 3-0.

EM. VALER1U
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Echipele R. Cehoslovace, campioane ale Europei
(Urmare din pag. I.)

(U.R.S.S.), Jadwiga Abișiak, Barba
ra Czazotka (R.P. Polonă).

Arbitru: R. Florian (R.P. Ro-
nrînă).

R. P. BULGARIA — R. P. UNGA
RA (feminin) 3—1 (12—15; 15—12; 

15—13; 16—14)

O partidă de luptă, în care victo
ria a revenit echipei mai botărite 
și mai precise in acțiuni. Echipa 
R. P. Ungare a făcut un joc bun, 
luptind cu multă însuflețire, fapt 
care este oglindit de scorurile 
strînse la care s-au terminat setu
rile. Componentele echipei R. P. 
Bulgaria au jucat Insă mai tehnic 
și au avut un plus de combativita
te, prin care au și cîștigat, de alt
fel. meciul. Cele mai bune jucătoa
re :Margarita Terzieva, Ionova Bîs- 
tra, Liliana loțova (R. P. Bulga
ria), Vera Borbely, Havasy, Guly- 
ane, Margit Kubiny (R. P. Unga
ră). Arbitru: Sekey (R. Cehoslova
că).

R. P. POLONĂ— R. F. F. JUGO
SLAVIA 3—1 (10—15; 15—13;

15—5; 10—14)

Cu excepția setului al treilea, 
întrecerea dintre echipele R. P. Po
lone și R. P. F. Iugoslavia a fost 
deosebit de echilibrată. In al doilea 
set, de pildă, jucătorii jugoslavi 
au avut conducerea Ia diferențe a- 
preciabile, dar echipa R. P. Polone 
a remontat și, datorită unei mari 
combativități, a egalat și a cîști
gat. Aceeași luptă s-a dat și în 
ultimul set. cînd avantajul la scor 
a avut fluctuații la diferențe mi
nime, iar victoria i-a revenit, de 
asemenea, echipei poloneze, cu 
16—14.

In general, aspectul meciului a 
fost interesant și a oferit un spec
tacol viu, cu faze frumoase. Vic
toria jucătorilor polonezi este pe 
deplin meritată, deoarece ti au 
lv-'fat mai mult, reușind astfel să 
în re;'că echipa mai tehnică a ju
cătorilor jugoslavi. Aceștia au prac
ticat un joc modern, cu pase pre
cise și acțiuni de atac variate, dar 
în momentele decisive au fost de
pășiți de puterea de luptă a adver
sarilor. Cei mai buni jucători au 
fost : Radomski, Wiecial, Feliszew- 
ski (R. P. Polonă), Stoimirovic. 
St'tic, Stefanovici (R. P. F. Iugo
slavia). Arbitra: Cinilin (URSS).

R CEHOSLOVACA — R. P. RO- 
MINA (feminin): 3—« (13,4 șl 13)

Cea de a cincea victorie a vo
leibalistelor cehoslovace, care, ter- 
minîrtd astfel ntinvmse competiția, 
au cucerit titlul de campioane ale 

Europei.
O victorie meritată, dar ore ar 

fi putut fi mai puțin categorică 
dacă reprezentantele noastre ar fi 
jucat cu mai multă atenție și cm 
calm în finalurile seturilor unu și 
doi, în care, avînd mari posibilități 
de cîștig — de altfel aceasta arată

JUGOSLAVIA — ELVEȚIA 0—0

La Belgrad, s-au tntrinlt reprezen
tativele R.P.E. Jugoslavia șl Elveției. 
Meciul s-a terminat cu un rezultat 
surprinzător : 0-0. Fotbaliștii jugo
slavi, deși au dominat tot timpul, 
nu au putut înscrie nld un goL In 
echipa gazdă au jucat Bears, Zeko- 
vici, Mitici, Vukas, Zebec, Horvath, 
iar în cea elvețiană Bailsmann. Vo
lan then etc. (Prin radio).

R.P. BULGARIA — R.P POLONA 
1—1 (0—1)

La Sofia, meciul dintre primele 
echipe ale R.P. Bulgaria și R.P. Po
lone s-a terminat la egalitate : 1-1. 
(0-1). In prima Hepriză, Jocul a fost 
echilibrat, iar ta cea de a doua 
gazdele au dominat cu autoritate 
dar linia de atac a fost ineficace,. 
Pe de altă parte, portarul Simkoviak 
a avut o zi excelentă. In această 
parte a meciului polonezii au inițiat 
atacuri prin surprindere, deosebit de 
periculoase. Golurile au fost înscrise 
de Briske min. 28, iar echipa bulgară 
a egalat în min. 80 prin Boskov, 
care a transformat o lovitură de la 
11 m. Arbitrul cehoslovac Vrbovec a 
condus corect următoarele formații :

R.P. BULGARIA : losipov-Goranov, 
Racarov, Enîșeinev-Boskov, Stoianov 
(Dragomirov)-Ianev (Abadjiev), Kal- 
cev, Dimitrov, Arghirov, Iliev.

R.P. POLONA : Simkoviak-Wos-
niak, Korint» Cihom-Suscik, Zentara- 
Iezerki (Kempni), BriskL, Koval (Ha- 
horek), Cieszlik, Baskievicz. (Prin 
telefon de la corespondentul nostru 
Toma Hristov).

Fază din meciul feminin R. Ce hoslovacă — R. P. Romînă: Natalia 
Gemăt și Florina Popovid blochează o minge trasă de capitona echi
pei cehoslovace. Bobumrta Vatașkova.

și scorul — le-au ratat prin gre
șeli copilărești făcute în apărare.

S-au remarcat : Bohumila Valaș- 
kova. Regina Matal'kova, Btia Stul- 
kova (R. Cehoslovacă), Tinela 
Pleșoianu, Rodica Sădeanu și Flo
rina Popovici (R.P. Romînă).

Arbitru: Denes (R.P. Ungară).

R.P. UNGARĂ — FRANȚA; 3—2 
(5—15; 15—11; 12—15; 15—7;

15—10)

Rezultatele parțiale grăiesc lim
pede despre desfășurarea acestei 
întîlnîri, în care inițiativa și con
ducerea a avut-o, pe rînd, fiecare 
echipă.

Voleibaliștii maghiari datoesc 
victoria irepoșabilului joc făcut la 
blocaj, mulțumită căruia au putut 
stăvili atacul jucătorilor francezi, 
ieri și mai eficace decît de obicei. 
De asemenea, și de data aceasta 
sportivii reprezentanți ai R.P. Un
gare s-au evidențiat prin dezvol
tatul lor spirit de luptă, datorită 
căruia au refăcut, de fiecare dată, 
handicapul, trecînd cu siguranță 
dfn defensivă în atac, jucînd cu 
calm și speculind greșelile făcute 
de jucătorii francezi în apărare din 
linia de fund.

S-au remarcat: Prousza, Antal- 
peter, Nagy (R.P Ungară), J. 
Chabert. Coquand, Maniaudet 
(Franța).

Arbitru : Zec Zivozin (R.P.F. 
Jugotiovia).

RJ>. ROMÎNĂ — U.R.S.S. 3—1 
(>—15; 15—13; 15—6; 15—13)

Se poate spune, fără exagerare, 
că în această întâlnire echipa re

Fotbalul peste hotare
B Ieri, la Triest, echipa B a Ita

liei a învins cu 2-1 prima echipă a 
Turciei.

H Sîmbătă, la Leipzig, echipa ma
ghiară Vasas Budapesta a învins cu 
3-2 selecționata asociației Rotation 
din R.D. Germană.

PROGRAMUL
CUPEI EUROPEI CENTRALE
Miercuri se dispută meciurile. eli

minatorii de baraj din cadrul Cupei 
Europei Centrale. La Budapesta, 
Vords Lobogo întîlnește echipa Wa- 
ker din Viena, iar la 2 sau 3 iulie 
va avea loc jocul revanșă, lâ Viena. 
Tot miercuri, echipa Bologna (Ita
lia) va juca la Novisad (R.P.F. Jugo-

Întîlnirea de tenis R. P. Polonă — R. P. Romînă
STALINOGROD 26 (prin tele

fon). Echipa de tenis a R. P. Ro- 
mîne a sosit în cursul zilei de sîm
bătă la Stalinogrod. așa încît în- 
tîlnfrea nu a început sîmbătă, 
cum era inițial programată, ci du
minică dimineața.

După prima zi, scorul este de
5— 3 în favoarea echipei R. P. Po
lone. Iată rezultatele înregistrate 
în prima zi. Leces-Bădin 7—5,
6— 4, 7—5, Piontek-Marin Viziru 
6—1, 10—8, 6—1, Jedrezowska-

prezentativă a țării noastre s-a în
trecut pe sine, făcind un joc ex
cepțional și realizînd o victorie 
mare. Jucătorii noștri au luptat cu 
o însuflețire extraordinară, au prac
ticat un joc de înaltă factură teh
nică, depășind redutabila echipă a 
U.R.S.S. Puterea de luptă, a echi
pei noastre, reiese, de altfel, 
și din filmul desfășurării meciului 
care oglindește însuflețirea cu 
care s-a luptat pentru depășirea 
momentelor critice. In setul al doi
lea, de pildă, echipa R.P.R. a fost 
condusă cu 2—6; 3—8; II—13; 
dar de fiecare dată a luptat cu și 
mai mult curaj, a refăcut handica
pul și a cîștigat setul. In al trei
lea set, avantajul la scor a fost 
de partea echipei R.P.R. la dife
rențe categorice (10—0, 12—3,
14—5). Ultimul set al acestei par
tide a fost de-a dreptul dramatic 
și acest fapt este cit se poate de 
bine oglindit de evoluția scorului : 
R.P. Romînă — U.R.S.S.: 0—2,
1—5, 3—5, 3—7, 8—7 (I), 8—11, 
12—11(1) 12—13, 15—13. Trebuie 
să precizăm că pentru fiecare punct 
serviciul s-a schimbat de nenumă
rate ori, iar setul a durat aproape 
60 de minute. Echipa R.P. Române 
și-a adjudecat astfel setul și cu 
aceasta partida, care i-a adus lo
cul doi în clasamentul general. In 
realizarea acestei victorii au me
rite toți jucătorii care au alcătuit 
formația (Roman, Crivăț, Ponova, 
Mihăiiescu, N'colau, Rusescu, Ră- 
ducanu), dar în mod sox-ial Po
nova, Crivăț, Roman și Nicolau.

Dintre jucătorii sovietici s-au e- 
vidențiat Mondztievski, Fasahov 
și A ndreev.

Arbitru : Ehrler (Franța).

slavia) In compania echipei Vojvodl- 
na, cea de a doua echipă jugoslavă 
din C.E.C.

Programul din prima etapă este 
următorul : la 6 iulie : La Budapesta: 
Honved-Wiener Sportklub ; la Buda
pesta sau Viena : Haiduk Split cu 
învingă toarea jocului Vords Lobogo- 
Waker. La Novisad sau Bologna : 
învingâtoarea dintre Vojvodina șl 
Bologna cu Slovan Bratislava. La 
Roma : A.S Roma cu U.D.A. Fra
ga. Revanșele acestor jocuri se vor 
desfășura la 10 iulie. Semifinalele 
vor avea loc între 17-24 iulie, iar fi
nala între 27-30 iulie. Tragerea la 
sorți pentru jocurile semifinale va 
avea loc la 10 iulie la Belgrad.

Irina Ponova 6—1, 6—2, Radzio- 
Cobzuc 6—2, 6—4, 6—4.Jedrezows- 
ka, Piontek-Ponova, Viziru 6—2, 
6-0.

Frumoase victorii au fost reali
zate de reprezentanții R P.R. Julie- 
ta Namian și dublurile Bardan, Se- 
rester și Bardan, Namian. Iată re
zultatele : Julieta Namian-Toma- 
sink 1—6, 6—4, 6—1. Bardan, Se- 
rester-Zenek, Betlenski 6—3, 6—4. 
Bardan. Natnian-Tomasink, Zenek 
6—2, 6—4.

Echipa de fotbal a U. R. S. S. 
a învins echipa Suede. cu 6-0

La Moscova: U.R.S.S. (B)—Suedia (B) 6-1
Ieri s-a desfășurat la Stockholm 

și la Moscova, dubla întîlnire dintre 
reprezentativele U.R.S.S. și Suediei. 
La Stockholm s-au întîlnit repre
zentativele A ale celor două țări, 
iar la Moscova echipele secunde. In 
ambele întîLniri fotbaliștii sovietici 
au repurtat victorii strălucite, la 
scoruri categorice. La Stockholm, 
echipa U.R.S.S. a întrecut echipa 
Suediei cu 6-0 (4-0), scor care oglin
dește superioritatea fotbaliștilor so
vietici. In echipa U.R.S.S. au jucat 
Salnikov (cel mai bun de pe teren), 
Iașin, Basasakin, Tatusin, care au 
avut o comportare meritorie. In e-

Rezultate excelente în ziua a doua 
a concursului internatter^l de atletism de ia Moscova

Peste 80.000 de spectatori au fost 
prezinți duminică în tribunele ma
relui stadion Dinamo din capitala 
Uniunii Sovietice, pentru a asista 
la desfășurarea întrecerilor din ca
drul zilei a doua a concursului in
ternațional de atletism Probele de 
atletism au avut loc imediat după 
încheierea meciului de fotbal dintre 
echipele secunde ale Uniunii Sovie
tice și Suediei.

Puțin timp numai de la începu
tul programului de atletism s-a 
deslănțuit o furtună puternică ur
mată de o ploaie torențială care a 
determinat o întrerupere de o oră 
și jumătate în program și a des
fundat pista stadionului, fapt care 
a influențat în mod categoric ob
ținerea unor rezultate de o și mai 
înaltă valoare. Iată rezulta
tele înregistrate în cadrul acestui 
concurs■

800 m. femei : Nina Otkalenko 
(U.R.S.S.) 2:08,4; Lîsenko (URSS) 
2:09,2; Ursula Jurevitz-Donath 
(R.D.G.) 2:09,2 (nou record al R.
D. Germane); Lapșina (U.R.S.S.) 
2:09,6; Aranka Razi (R.P. Ungară) 
2:10,2; triplusalt : Vladimir Cen 
(U.R.S.S.) 15,85 m.; Leonid Scer- 
bakov (U.R.S.S.) 15,74 m.; Teodor 
Dementiev (U.R.S.S.) 15,44 m.;
Norman (Suedia) 15,30 m.; suliță 
femei: Gorceakova (U.R.S.S.)

48,34 m.; disc femei: Nina Pono- 
mareva-Romașkova (U.R.S.S.) 51,34 
in.; Nina Dumbadze (U.R.S.S.) 
46,45 m.; Elisabeta Begliakova
(U.R.S.S.) 46,08 m.; Klavdia To- 
cenova (U.R.S.S.) 45,52 m.; Lia 
Manoliu (R. P. Romînă) 44,58 m.;

Concursul internațional de scrimă de la Budapesta
BUDAPESTA, 26 (prin telefon). 

Comportarea excepțională a trăgă
toarei noastre Maria Taitiș în în
trecerea cu cele mai bune floretiste 
din lume a atras atenția tuturor 
tehnicienilor prezenți la concursul 
internațional de la Sportcsarnok. 
De unde la începutul competiției 
trăgătorii noștri nu erau conside
rați ca periculoși în lupta pentru 
primele locuri, în întrecerea de du
minică, a floretiștilor, reprezentanții 
noștri au fost socotiți printre cei 
care emiteau pretenții la locurile 
din fruntea clasamentului

De altfel, rezultatele obținute de 
maestrul sportului Tudor Ilie în 
primele trei tururi ale concursului 
au confirmat aceste păreri. Tudor 
Hie, susținînd duminică dimineața 
11 asalturi a reușit să realizeze 7 
victorii, cu care era clasat, la acea 
oră, în primele trei locuri. Efortu
rile deosebit de mari pretinse de 
susținerea a 17 asalturi în decurs 
de numai o zi (un număr atît de 
mare de asalturi într-o perioadă 
atît de scurtă n-a avut loc nicio
dată în țara noastră) a lăsat urme 
adînci în rîndurile trăgătorilor care 
nu erau obișnuiți și pregătiți pen
tru concursuri de asemenea inten
sitate.

Și reprezentanții noștri s-au com
portat mult mai slab în asalturile 
de după-amiază. Neobișnuința lor 
cu floreta cu arbitraj electric, care 
este mult mai dificilă decît floreta 
obișnuită (dar este în schimb mult 
mai precisă în stabilirea rezultate
lor), și lipsa lor de pregătire pen
tru eforturi atît de susținute, au 
făcut ca rezultatele din ultimele 
două tururi să fie mult sub nive
lul posibilităților lor. Astfel, Tudor 
[lie, care dimineață realizase 7 vic

Echipa de șah a S. U. A. a sosit ia Moscova
a La 26 iunie a sosit la Moscova 

echipa de șah a S.U.A. care va în- 
tîl.ni echipa U.R.S.S. Pe aeroport, 
sportivii americani au fost întîm- 
pinați de reprezentanți ai cercu
rilor sportive sovietice și de nume
roși șahiști, printre care campionul 
lumii Mihail Botvinik, marii maeș

chipa Suediei au juoat, printre alții, 
K. Svenson, Gustavson, Bergmark, 
S. O. Svenson, care au fost cei mai 
buni. La sfîrșitul meciului, publicul 
suedez a ovaționat îndelung echipa 
sovietică ai cărei jucători au dove
dit în tot cursul meciului o înaltă 
mă 'Istrie.

La Moscova, echipa secundă a 
U.R.S.S. a învins cu 6-1 (5-0), repre
zentativa secundă a Suediei. In e- 
chlpa sovietică au jucat, printre al
ții, Gogoberidze care a marcat, de 
altfel, și două goluri, Mamedov. Illn 
etc. (Prin radio).

(după această probă a început 
ploaia); 3000 m. obstacole: Vla
senko (U.R.S.S.) 8:51,0; Mihail 
Saltîkov (U.R.S.S.) 8:52,4; Larssen 
(Norvegia) 8:57,2; 1500 m.: Gunar 
Nielssen (Danemarca) 3:46,6; Her- 
,man (R.D.G.) 3:47,0 (nou record al 
R. D. Germane); Riskenslein 
(R.D.G.) 3:47,0; Sulglien (URSS) 
3:47,0 (nou record al Uniunii So
vietice) ; 200 m. femei: Christa Se- 
liger-Stubnik (R.D.G.) 24,1 sec. (i>a 
serii atleta germană a alergat dis
tanța în 23,9 sec.); Safronova 
(U.R.S.S.) 24,4 sec.; ltkina (URSS)
24.7 sec.; 200 tn.: Ardalion Igna
tiev (U.R.S.S.) 21,5 sec.; prăjină: 
Cernobai (U.R.S.S.) 4,35 m.; Vic
tor Sillon (Franța) 4,25 m.; Ana- 
tolii Petrov (U.R.S.S.) 4,25 m.; 400 
m. garduri : Bogatov (U.R.S.S.)
52.7 sec.; Guy Cury (Franța) 52,9 
sec. Cursa a avut o desfășurare 
emoționantă. Reprezentantul nos
tru Ilie Savel care alergase 53,9 
în serii, în finală a condus piînă 
la gardul 9, cînd s-a împiedicat și 
a căzut. Totuși, recordmanul nos
tru s-a ridicat și a terminat cursa 
în 55,0 sec. deși se poate spune că 
el ar fi putut termina învingător. 
Suliță: Janus Sidlo (R.P. Polonă) 
75,28 m.; Frederikson (Suedia) 
73,49 m.; Kuznețov (U.R.S.S.) 72,89 
m.; greutate: Pirts (U.R.S.S.) 16,46 
m.; lungime femei: Martînenko 
(U.R.S.S.) 6,01 m ; 5000 m.; [ba
ros (R. P. Ungară) 14:22,2; Tai- 
pale. (Finlanda) 14:23,2; Saksvik 
(Norvegia) 14:24,8: (fiind suferind, 
recordmanul lumii la această pro
bă, Vladimir Kuț, nu a *uat parte).

torii (mai puțin una anulată prin 
retragerea lui Carpaneda) a obți
nut după-amiază numai o victorie 
din cele 6 asalturi susținute. Tota
lized 7 victorii, el s-a clasat pe 
locul XI, înaintea renumiților La- 
taste, Mirandoli, Kern, Foldy, etc. 
Tudor Ilie a întrecut pe Uray cu 
5—3, Maszaroș (R.P.U.) 5—1. La- 
taste (Franța) 5—2, Carpaneda 
(Italia) 5—1, Kern (Austria) 5—3. 
Somodyi (R.P.U.) 5—4. Mirandoli 
(Italia) 5—1 și pe campionul R.P. 
Ungare, Fiilop cu 5—3. Zoltan 
Uray a realizat trei victorii între- 
cînd pe Meszaroș (R.P.U.), Csikov- 
szky (R.P.U.) și Foldy (R.P.U.) și 
tn plus a învins pe Carpaneda, 
Insă această victorie n-a contat în 
clasament.

Singurii care au făcut față cu deplin 
succes acestui concurs de inten
sitate maximă au fost trădătorii 
R.P. Ungare. Fără excepție, ei s-au 
dovedit perfect pregătiți pentru a- 
semenea întreceri. Campionul mon
dial, D’Oriolla (Franța), deși pe 
ultima parte a concursului a dat 
semne vădite de oboseală, a reu
șit totuși prin valoarea sa tehni
că excepțională să termine pe pri
mul loc cu 13 victorii. El este ur
mat în ordine de: 2. Fiilop
(R.P.U.) 12 v. ; 3. Sz&s (R.P.U.) 
12 v.; 4. Szakovics (R.P.U) 11 v. ; 
5. Pacsery (R.P.U.) 10 v,; 6. Tilly 
(R.P.U.) 10 v.; 7. Cvikovszki 
(R.P.U.) 10 v.; 8. SomWYÎ
(R.P.U.) 9 v. ; 9. Abd-el-HaFz 
(Egipt) 9. v. ; 10 Simo (R.P.U.) 7 
v.; 11. Tudor Ilie (R.P.R.) 7 v.; 12. 
Foldy (R.P.U.) 6 v. ; 13. Meszaros 
(R.P.U.) 6 v.; 14. Mirandoli (Ita
lia) 5 v.; 15. Kern (Austria) 4 v.; 
16. Zoltan Uray (R.P.R.) 3 v.; 17. 
I.atasfo (Franța) 2 v.

tri internaționali Ragozin, Smîslov, 
Bronstein, Keres, Kotpv ș.a. Șahiș
tii americani au fost salutați de 
vicepreședintele Comitetului Unio
nal pantru Cultură Fizică și Sport, 
Dimitrii Posnikov, iar în numele 
sportivilor S.U.A. a răspuns A. 
Bisno, conducătorul delegației.
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