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Echipa Suediei a ciștigat „Cupa Prieteniei”

iar Albert Szatola (R. P. Ungară) a ocupat primul loc in clasamentul individual

WÎJim

Călărețul maghiar Josef

Deși concurenții străini n-au 
participat în probele de sîmbătă, 
avînd zi de odihnă, cei peste 
12.000 de spectatori au avut pri
lejul să urmărească întreceri, tot 
atît de viu disputate, în cadrul 
celor două probe interne, care au 
fost urmate de o reușită de
monstrație în nocturnă.

Programul zilei de sîmbătă a 
început cu proba de obstacole — 
categoria ușoară — în care pri
mul loc a revenit călărețului Ște
fan Hodor (EHA) pe calul Poz
naș cu 0 puncte penalizare timp: 
1‘00”9/10. Pe locurile 2—4 s-au 
clasat, cu un timp egal, (1’07”) 
următorii concurenți: Ion Adam 
(pe calul Mărțișor), Peter De
meter (pe calul Andrei) și N. 
Ptiiciu (pe calul Albița).

Cu interes deosebit au fost aș
teptate și întrecerile juniorilor. 
La băieți a cîștigat Cristian Țo
pescu (Dinamo) pe calul Sucitu: 
0 puncte penalizare timp 28”3/10. 
Locurile 2 și 3 au revenit tinerilor 
călăreți Ion Adam (Dinamo) și 
Mircea Stancu (Recolta). Proba 
rezervată fetelor a fost cîștigată 
de Mihaela Chintescu (Dinamo) 
pe iapa Amalia : 0 puncte pena
lizare timp 26”9/10.

Programul în nocturnă a în
ceput cu o frumoasă demonstrație 
de dresaj elementar, executată de 
către o echipă de 6 călăreți și a 
continuat cu o probă de obstacole 
(probă de durată) in care victoria 
a revenit călărețului Alexandru 
Longo (Dinamo) pe calul Șerbă- 
n'ița. El a sărit 22 obstacole în 
2’08”2/10. Pe locurile următoare 
s-au clasat: C. Vreme (pe iapa 
Fifi), V. Bărbuceanu (pe calul 
Robot) și Soare Gheorghe (pe 
iapa Amalia).

★
Duminică dimineața, la mane

jul acoperit s-a desfășurat cea 
mai dificilă probă de dresaj a 
concursului: dresaj categ. C. In 
această probă s-au întrecut șase 
concurenți: N. Mihalcea (R.P.R.), 
G. Boltenstern (Suedia), Al. Vto
rov (U.R.S.S.), Hans Torell (Sue
dia). Gr Cereda '(U.R.S.S.) și 
Vladimir Raspopov (U.R.S.S.). La 
sfîrșitul acestei probe, care a ce
rnit participanților o înaltă pre
gătire și un avansat „lucru" al 
cailor, primele trei locuri au fost 
ocupate în ordine de: G. Bolten
stern ISuedia) pe calul Krest (177 
p.), Vladimir Raspopov (U.R.S.S.) 
pe carul Ingaz (162,40 p.) și 
Hans Torell (Suedia) pe calul 
Must (158.80 p.). Tot dimineață a 
avut loc și proba de obstacole vi
teză la care au participat 43 con- 
curenti. In această probă greșe
lile la obstacole au fost transfor-

Bartos treclnd un obstacol

mate în timp (pentru fiecare ob
stacol dărîmat concurentul fiind 
penalizat cu 10 secunde). Victoria 
a revenit călărețului maghiar Bar
tos Josef, pe calul Bator, care, 
terminînd parcursul fără greșeală a 
obținut cel mai bun timp: ri8* *’5/10. 
După un parcurs executat cu mul
tă îndemînare. dar în care a fost 
totuși penalizat cu 10 secunde, 
călărețul romîn Felix Țopescu, pe 
calul Bolero, a ocupat locul II în 
această mult disputată probă. Sub
liniem faptul că, fără această pe-

nalizare, Felix Țopescu ar fi în
registrat cel mai bun timp: 
l’li”5/I0. Locul 111 a revenit călă
rețului suedez Anders Gernandt, pe 
calul Luxor, timp : l’23”2/10. Com
portări remarcabile în această pro
bă au mai avut Șuti Istvan (R.P.U.) 
și Vladimir Vasiliev (U.R.S.S.), 
care au terminat și ei parcursul 
fără penalizări dar cu un timp 
mai slab. Dintre ceilalți călăreți 
romîni s-au remarcat: N. Nicu- 
lescu, Voinea Laurențiu, Iosif Mol
nar, Gh. Antohi, Gh. Langa, C. 
Vlad, Gh. Ghițuran. Ei au fost 
penalizați cu numai 10 secunde pe 
întreg parcursul.

★
Cu multă greutate s-ar fi putut 

găsi un loc, chiar în picioare, în 
după-amiaza zilei de ieri, în incinta 
bazei hipice. Prezența unui nu
măr atît de mare de spectatori a 
fost pe deplin justificată. Progra
mul întrecerilor de ieri cuprindea, 
în afara unei probe de obstacole, 
rezervată fetelor, cea mai impor
tantă probă a concursului: Cupa 
Prieteniei". Proba de obstacole 
fete disputată după barema „A“ 
la cronometru, pe un parcurs de 
12 obstacole a fost cîștigată de 
Mihaela Chintescu pe calul Co
vrig.

,.Cupa Prieteniei", cea mai difi
cilă probă a întregului concurs, s-a 
desfășurat pe un parcurs cu 18 
obstacole avînd înălțimea 1,30— 
1,60 m. și lărgimea 4,50 m—5,50 m. 
întrecerile s-au disputat în două 
manșe, parcursul avînd o lungime 
de 640 m. Viteza: 400 m. pe mi
nut. In această nrohă, fiecare na
țiune participantă la întreceri a 

PROGRAMUL ÎNTRECERI
LOR DE AZI :

Orele 10.00—12.30: proba pe 
doi cai: orele 16.00—18.00: 
proba învingătorilor: orele 18.00 
—20.00: proba de consolare: 
ora 20.00: Festivitatea de în
chidere a concursului interna
țional. 

prezentat o echipă formată din 
patru călăreți. In clasamentul pe 
echipe au contat însă numai cele 
mai bune trei performanțe. Iată 
echipele participante la această 
probă: 1. R.P.R. (Dumitru Veli- 
cu. Gheorghe Antohi, Gh. Langa, 
și Mihai Timu) ; 2. Suedia (G. Le- 
venhaupt. A, Gernandt și Tor Bur
man) ; 3. R. P. Ungară (Bondor 
Andras, Karcsu Imre, Som- 
lay Lajos și Albert Szatola) ; 4. 
R.P.F, Jugoslavia (A. Pajtak, Ka
ran Dușan și Nikolic Dragan) ; 5. 
U.R.S.S. (Tatiana Kulikovskaia, Bo
ris Lilov, Vladimir Raspopov și 
Andrei Favorski). După întrecerile 
din prima manșe situația în clasa
ment era următoarea : 1. Suedia 
(8 puncte). 2. R.P.R. (12 puncte). 
3 U.R.S.S. (12 puncte). 4. R. P. 
Ungară (12 puncte). 5. R.P.F. Iu
goslavia (52 3/4 puncte).

Lupta pentru primul loc a deve
nit și mai strînsă în cea de a 
doua manșe. In aceste întreceri 
cele mai puține penalizări le-au ob
ținut, din nou, călăreții suedezi 
și echipa Uniunii Sovietice (cite 
12 puncte penalizare). Echipele 
R.P. Romîne și R.P. Ungare au 
obținut cîte 16 puncte penalizare, 
iar echipa R.P.F. Iugoslavia 35 
puncte penalizare. In urma aces
tor rezultate, clasamentul gene
ral pe echipe în „Cupa Prieteniei" 
a căpătat următoarea înfățișare: 1. 
Suedia : 20 puncte ; 2. U.R.S.S. : 24 
puncte: 3. R.P. Romînă: 28 punc
te; 4. R.P. Ungară: 28 puncte; 5. 
R.P.F. Jugoslavia: 88 3/4 puncte. 
Pentru desemnarea primului loc în 
clasamentul individual, patru că
lăreți și anume: Boris Lilov 
(U.R.S.S.); Tor Burman (Suedia). 
Albert Szatola (R.P. Ungară) și 
Mihai Timu (R. P. Romînă) s-au 
întîlnit din nou înlr-un baraj pe 
jumătate din parcurs. Terminînd 
parcursul fără nici o greșeală cu 
timnul de 36"2/10, Albert Szatola 
(R.P. Ungară) a cucerit primul loc 
în clasamentul individual al aces
tei dificile probe.

Programul întrecerilor de ieri 
s-a încheiat cu o frumoasă demon
strație de dresaj — la care au 
contribuit călăreții G. Boltenstern, 
Hans Torel, Vladimir Raspopov și
N. Mihalcea — precum și cu o pro
bă de obstacole.

ȘTAFETA INTERNAȚIONALĂ A PĂCH STRĂBATE TARA NOASTRĂ 
ÎNDREPTÎNOU-SE SPRE VARȘOVIA

Ștafeta Internațională a Păcii or
ganizată în cinstea celui de al 
V-lea Festival Mondial al Tinere-

tutui și Studenților pentru Pace 
și Prietenie, care a plecat la 28 iu
nie din orașul Petrici din Republica

Sosirea ștafetei pe Stadionul Republicii

Ene — unul din cei mai buni jucători ai echipei noastre, in plină 
acțiune

O strălucită victorie a fotbalului nostru

Echipa reprezentativă de juniori a R. P. 1 
a întrecut reprezentativa de juniori a R. P. Polone 

cu 8-0
Stadionul Republicii a răsunat 

de aplauze, ieri, în momeintul cînd 
arbitrul maghiar Bokor Istvan a 
fluerat sfîrșitul meciului dintre re
prezentativa de juniori a țării 
noastre și cea a Republicii Popu
lare Polone. Aplaudînd din toată 
inima, spectatorii își exprimau sa
tisfacția atît pentru marea victorie 
sportivă, pe care ne-a adus-o echi
pa noastră de juniori, cît și pen
tru jocul splendid pe care l-au 
realizat tinerii noștri fotbaliști. Se 
poate spune, fără a însemna o 
exagerare, că jocul prestat de 
echipa de juniori a R.P.R. a în- 
cîntat privirile, a satisfăcut din 
plin toate exigențele. De-altfel, 
rîndurile de față sînt scrise nu sub 
impresia acestui uluitor 8—0, ci 
sub aceea a jocului de înaltă fac
tură practicat de juniorii noștri și 
pe care îl considerăm mai valo
ros decît scorul în sine.

Un 8—0 nu mai are nevoie de 
multe comentarii. El arată că par
tida s-a desfășurat sub semnul 
unei nete superiorități a echipei 
noastre. In mod obișnuit, un meci 
în care inițiativa o are numai 
una dintre cele două echipe an
gajate în luptă, ține mai puțin 
încordată atenția publicului. Ieri 
însă, așa cum pe teren ritmul 
de joc n-a slăbit nici un mo
ment, și în tribune interesul nu 
a scăzut cîtuși de puțin, fiecare 
din cei 20.000 spectatori fiind

(4-0)
preocupat să urmărească acțiunii» 
rapide, bine concepute și frumos 
realizate ale juniorilor noștri. Am 
asistat la faze de atac de o rară 
frumusețe, desfășurate în mare vi
teză și încheiate cu șuturi puter
nice la poartă. Ceea ce, de ase
menea, trebuie remarcat este com
bativitatea echipei noastre, care 
n-a încetinit alura nici atunci 
cînd victoria îi era pe deplin 
asigurată.

Hotărît lucru, pentru jocul de 
clasă pe care l-a făcut ca și 
pentru energia inepuizabilă cu care 
a luptat, echipa noastră de ju
niori merită toate laudele. Suc
cesul de ieri nu trebuie în-ă să 
constituie un motiv de înfumu
rare (și parcă am observat ase
menea porniri în unele momente 
din repriza a doua, cînd înain
tașii au tras la poartă de de
parte și din poziții fără speranță), 
ci, dimpotrivă, victoria obținută 
trebuie să constituie un imbold 
în munca de viitor, o chemare la 
un progres continuu.

Echipa de juniori a R. P. 
Polone, deși depășită atît de ca
tegoric ca scor și ca joc, are 
meritul de a nu fi depus nici 
un moment armele, de a fi con
traatacat- cu convingere ori de cîte 
ori i s-a oferit prilejul. In acest 
fel, ea are o contribuție impor-

(Continuare tn pag. 3-a) 1

Populară Bulgaria, a sosit ieri în 
capitala țării noastre, după ce fu
sese transmisă de tinerii sportivi 
bulgari sportivilor romini, pe „Po
dul Prieteniei" de peste Dunăre.

Ieri după-amiază Ștafeta Prie
teniei a fost primită pe stadionul 
Republicii din Capitală de un nu
meros public, care a aplaudat cu 
însuflețire pe tinerii purtători ai 
mesajului. Cu acest prilej a luat 
cuvîntul tov. Gheorghe Bobocea, 
secretar al comitetului regional 
U.T.M. București, care a dat citire 
mesajului adresat de tinerii spor
tivi din R.P.R. celui de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Varșovia și tov. 
Miron Olteanu. prim-secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M. Bucu
rești, care a vorbit despre succesele 
și pregătirile pe care le fac tinerii 
din capitala patriei noastre în cin
stea Festivalului de fa Varșovia. 
Purtătorii ștafetei au pornit apoi 
să străbat’’ țara noastră purttnd 
acest mesaj.



MM» si ettsteîe se af ă intr e formă bonă
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recorduri obținute în concursul a- 
tletic desfășurat sîmbătă ți du
minică pe stadionul Tineretului ar 
fi suficientă pentru a demonstra 
valoarea ridicată a întrecerii, la 
care au luat parte — cu cîteva 
excepții — cei mai buni atleți 
ai țării noastre Valoarea con
cursului este întregită însă de 
alte numeroase performanțe supe
rioare care, împreună eu recordu
rile realizate, dovedesc forma bună 
a atletilor ți în special a atlete
lor noastre, a căror pregătire în
delungată ți migăloasă a început 
să dea o parte din roadele aștep
tate. Cîteva exemple ne vor edifica 
tn această privință Sîmbătă, de 
pildă, proba de 100 m. olat fete 
s-a disputat în două serii. Orga
nizatorii au avut buna ideie să 
cronometreze și la 50 m., 60 ți 80 
m. In prima serie Dora Copîndea- 
nu ia un start foarte bun și con
duce aproape 90 m. Prima trece 
însă linia de sosire Ioana Luță, 
tnregistrînd un nou record de se
nioare și junioare (17—18 ani) cu 
rezultatul de 12,2 sec. Dora Co- 
pindeanu, clasată pe locul II, reu
șește 12,3, în schimb ea stabilise 
noi recorduri la 50 m. — record 
junioare 17—18 ani în 6,8 sec; 
60 m. — record senioare și ju
nioare (17—18 ani) 7,7 sec.; 80 m. 
9»9 sec. record senioare și junioare 
17—18 ani. In seria următoare iau 
startul printre altele Letiția Bar- 
daș și Alexandra Sicoe. Ca și Co- 
pîndeanu, Bardaș conduce 90 m., 
stabilind un nou record de se
nioare pe 50 m cu 6,5 sec. și 
egalează recordurile stabilite cu 
cîteva minute mai înainte de Dora 
Copîndeanu pe 60 și 80 m. Cursa 
este cîștigală însă de Alexandra 
Sicoe, care obținînd 12,2 sec. e- 
galează recordul obținut de Ioana 
Luță. In aceeași cursă Letiția Bar
daș egalează și un al treilea re
cord, terminînd și ea 100 m. în 
12,2 sec. O desfășurare pasionantă 
a avut și proba de 100 m rezer
vată băieților Studentul clujean 
Mircea Pop aleargă decontractat 
conduce pînă spre sfîrșit, termi
nând în 10,6 sec., rezultat pe care-1 
realizează și ion Wiesenmayer. in 
continuare se clasează Lothar 
Marks cu 10,7 sec, Alexandru 
Stoenescu același timp și Ilarie 
Măgdaș 10,8 sec. Nu trec decît 
puține minute și altă atletă rea
lizează un record de tună valoare. 
Dună o primă aruncare destul de 
slabă, Aneliese Zîmbreșteai— reu
se •- la rînd cinei aruncă"' de pes

te 40 m. la suliță. Cea mai bună, a 
patra, măsoară 45.98 m , reprezen
tând un nou record al tării. In prima 

zi de concurs rezultate bune au mai 
fost înregistrate la 110 m gardur'. 
în care Ion Opriș a terminat în 
14.6 sec., întrecînd pe Ion Witt
man, care obține 15.1 sec. și la 400 
m plat, cursă în care Sa vel ter
mină in 48 8 sec., Sudrigean în
49.4 sec., Boitoș în 50,0 sec.. Ka- 
randi în 50,4 sec. și Grobei în
50.5 sec. La greutate bărbați. Au
rel Raica cîștigă cu 15,35 m. în
trecînd pe fratele său Mihai Raica, 
care realizează 14,83 m La lun
gime fete 5 concurente obțin peste 
5 m.: Gabriela Belii —5,31 ir... 
Luiza Pascu 5.27 m , Inge Kno
bloch 5,26 m . Ioana Lută 5 22 m.,
l. eontina Holhoș 5,16 m. Ca su
liță, locul 2 Ilona Mikloș cu 43,56
m. Pasionantă a fost întrecerea pe

Iitcepind de miercuri, la Tunari

Intuirea internațională de tir 
dintre reprezentativele R. P. Romine și R. P. Ungare
Ne mai despart doar două zile 

de primul concurs internațional de 
de tir al acestui an : întâlnirea 
.dintre reprezentativele Republicii 
Populare Romine și Republicii 
Populare Ungare, care se va des
fășura pe poligonul Tunari între 
6 și 10 iulie.

întrecerea este așteptată cu un 
(interes deosebit, dat fiind valoa
rea în deobșle cunoscută a trăgă
torilor maghiari, cît și ascendentul 
de formă al trăgătorilor noștri, 
scos în evidentă de recentele con
cursuri, printre care și cele din 
cadrul „Cupei 26 iunie".

In vederea acestei i.ntîlniri. dele
gația sportivă maghiară a sosii în 
Capitala tării noastie încă de sîm
bătă seara fiind intîmninată de 
numeroși sportivi rom'ni.

Ream;n im că printre sportivii 
mao^'ari -t află cunoscuții trăgă
tori Karoly Takacs, campionul o- 

1500 m. în care Moscovici cîș
tigă ca de obicei la sprint (3:54,0), 
Sntrecînd pe Dumitru Bîrdău 
(3:55,2). Proba de 5 km. marș 
revine lui Nicolae Liga cu 22:24,0, 
iar cea de săritură cu prăjina lui 
Mircea Dumitrescu cu 4 metri. La 
10.000 m lupta se dă latre Gre- 
cescu și Dinu Cristea, primul cîș- 
tigînd în 31:04,0. In sfîrșit, proba 
de aruncarea discului revine lui 
Mihai Raica cu 47.70 m.

Duminică, timpul este excelent 
și atletele sînt cele care se re
marcă din nou. In cursa de 80 
m, garduri, cronometrate înregis
trează pentru Aria Șerban 11,3 sec., 
nou record al țării, pentru Maria 
Domocoș 11,9 sec. Urmează proba 
de 800 m. plat fete. Edith Treibal 
termină in 2:14,2; Valeria Tilmă- 
ceanu în 2:16,0, Maria Miclea în 
2:16,6, Marilis Cuțui în 2:18.4 (nou 
record de junioare) și Elisabeta 
Buda în 2:19,7. Este apoi rîndul 
băieților să se remarce. Lothar 
Marks, după un start excelent ter
mină 200 m. în 21,7, la două ze
cimi de Mircea Pop (21,9). La 
greutate fete, Melania Velicu, în 
revenire de formă, realizează o 
performanță superioară: 13,36 m., 
iar principala sa adversară, Ana 
Roth obține un rezultat cu 35 cm. 
mai slab decît ea. Foarte disputată 
este proba de 400 m. garduri. In 
seria a Il-a se dă o luptă foarte 
strinsă între Hie Save], Gheorghe 
Steriade și Gheorghe Stanei. Sa
ve! termină primul în 53.5 sec. 
Steriade întrece pe ultimii metri 
pe Stânei, realizmd 54,5 sec., iar 
cronometrorii înregistrează pentru 
Stânei timpul de 54,8. La ciocan, 
victoria revine lui Spiridon cu 
56,20 m. .urmat de Rășcănescu cu 
55,82 m. și Dumitru Constantin cu 
54,78 m. lacoveanu, clasat pe lo
cul IV realizează 53.31, La înăl
țime. Merică nu poate obține mai 
mult de 1,90 m„ în schimb un 
rezultat egal cu el realizează Coi 
sfantin Dumiirescu Conducînd 
de-a lungul celor 800 m , Aurel 
Ursu termină pe primul loc în 
1:53,3 numai la două zecimi de 
Ferdinand Moscovici. Pasionantă a 
fost întrecerea alergătorilor de 
3000 m. obstacole, în care Victor 
Firea, după ce conduce o bună 
parte din cursă, termină pe locul 
5 în timp ce cîștigător esie Scel- 
bischi în 9:12,0 urmat de Co
jocarii 9:15,0. Luînd startul în pro
ba de 5000 m. plat, Dumitru Tîl- 
tuaciu aleargă numai 3000, dar 
s’abilește pe această distanță un 
nou record cu 8:29,0 Cursa de 
5000 m. este c'știgată de Grecescu 
în 14:50,2. Iolanda Balaș a făcut 
toate eforturile pentru a stabili 
un nou record la înălțime, dobo- 
rînd de puțin la 1,66 m A tre
buit să se mulțumească însă cu 
un rezu'tat de 1,63 m Alergă
toarele de viteză s-au reînt’lnit 
în proba de 200 m., obținînd din 
nou rezultate valoroase : Alexandra 
Sicoe 25,1 sec.. Ioana Liiță 25,2 
sec., Letiția Bardaș 25,5 sec. Re 
zultatele aruncătorilor de șutită 
trebuie și ele remarcate și — în 
specia! — cel obținut de lulius 
Iordan, care s-a clasat pe locul 
<• în această probă cu 64,62 m 
Victor'a a revenit insă lui Dumi
tru Zamfir cu 66 26 m. înaintea 
lui Iordan și a lui Paul Demeter, 
care a obținut 62,93 m.

TUDOR VORNICII

Condeiul șovăia pe fila albă, în 
căutarea anevoiosului „început de 
reportaj". Și, poate că primele 
rînduri s-ar mai fi lăsat așteptate 
dacă nu-l întjlneam atunci pe 
maestrul sportului Mihai Timu, 
căruia nu i-am putut ascunde 
greutatea de a alege din noianul 
de fapte și impresii, pe cele mai 
semnificative.

Așa a început de fapt și repor
tajul 1...

*
— Scrie, tovarășe, despre între

ceri, despre victoriile călăreților...
— Dar sînt atît de multe lucruri 

de spus I
Și maestrul sportului Mihai Ti- 

mu păru convins că, de data a- 
ceasta, „obstacolele" gazetărești 
sînt tot atît de grele ca cele pes
te care se avîntase cîteva minute 
înainte. Acum, intrase, ca să spu
nem asa, într-o nouă... probă / 
Deci: START I...

Am vorbit despre noua bază hi
pică a cărei minunată înfățișare 
te îndeamnă s-o asemui cu coper
ta mu'ticoloră a unei cărți de 
basme, despre curajul călăreților 
dar și al... spectatorilor pe care 
ploaia ce n-a contenit ore în șir, 
în ziua primelor întreceri, nu i-a 
convins să părăsească cele șapte 
tribune...

Pe carnetul de însemnări, litere
le se înlănțuie mai lesne acum. 
Dar, iată-mă din nou singur. Mi
hai Timu, călărețul suedez Tor 
Burman și Dumitru Velicu au o 
dorință comună: o fotografie pe 
spatele căreia vor scrie, fără în
doială : ,,Primii trei clasați în
proba de precizie". Vor semna 
trei sportivi de frunte, trei prie
teni I La cîțiva pași, Matty lu

Cs mpionaUd masculin al categoriei A l

la tenis de masă

In cadrul ultimei etape a turului 
campionatului mascuii-i al cate
goriei A la tenis de masă, în în- 
tilnirea din Capitală dintre echi
pele Progresul Cluj și Dinamo IX 
București victoria a revenit pri
mei formații, cu scorul de 5—2.
S-aa remarcat printr-o frumoasă 
comportare, jucătorii Gavriîescu și 
Paneth (Prog. Cluj). Rezu tate 
tehnice : Paneth (P) — J Ga-
rabedian (D) 3—0 (15, 9, 17), 
Fleischer (P) — G. Garabedian
(D) 0—3 (13, 9, 14), Gavriîescu 
(P) — Hegyesi (D) 3—2 (21 —17, 
21-13, 17—21, 14—21, 21 — 15),
Paneth (P) — G Garabedian (Di
3—1 (21 — 18, 11-21, 21 — 14, 
21—8), Gavriîescu (P) — J. Ga
rabedian (D) 3—0 (8, 14, 19), 
Fleischer (P) — Hegyesi (D) 0—3 
(11, 19. 17), Gavriîescu (P) — G. 
Garabedian (D) 3—1 (21 — 16.
21 — 11, 16—21, 21 — 14).

La Timișoara, Progresul din 
Satu Mare a învins cu scorul de
5—1 Flamura roșie Timișoara Re
zultate înregistrate: i.ecker (Pi
- Heusler (F) 3 0 (10,18, 11),
Ferber (P) — Sch’ee (F) 0—3
(11, 16, 18), Bodi (P) — Soce- 
tiearțu (F) 3—0 (8, 7, 11), Lec- 
ker (P) — Schlee {Fi 3—0 (19 
20. 9), Ferber (P) — Soceneanțu 
d) 3—0 (12, 10, 14) Bodi (Pi
— IFus'.et (F) 3—0 (15, 15, 12)

ACTIVITATEA LA HANDBAL
Astăzi se >a disputa u ncuă 

etapă în cadrul competiției de 
handbal redus, dotată cu „Cupa 
de vară". înaintea etapei de as
tăzi in clasamentul celor două se
rii continuă să conducă Știința 
l.C.F. (seria l-a) și CC.A. (seria 
11-a), care nu au pierdut pînă 
ici prezent nici un meci. In ca
drul competiției rezervată echipelor 
feminine și dotată cu „Cupa Mi
nisterului lnvătămîntului", pe pri
mul loc în clasament se află e- 
chipa Știința Ministerul invăță- 
mîntului

Etapa de astăzi programează ur
mătoarele |ocuri, care se vor dis- 
pu'a pe terenul Progresul: ora 18: 
Știința Ministerul Invățămîntului— 
Progresul F.B (feminin) ; ora 19: 
Locommj va — Metalul Ploești (fe
minin) ora 20: -Voința—Dinamo 
6 (masculin); ora 21: C C A.— 
Recolta M.A.S. (masculin). 

crează de zor caricaturile lui 
Bonder Andraș, Karan Dușan... 
iar Nicolae Marcoci discută cu 
Tatiana Kulikovskaia. Mă apro
pii. O indiscreție? Nul Cei doi 
sportivi își împărtășesc primele 
impresii, vorbesc despre prieteni 
comuni: Nina Gromova, Kuibi- 
șev...

— Gata I Să continuăm...
Pe fila nouă, așternem împreu

nă și impresiile călărețului suedez 
Tor Burman : ...„Un concurs nes
pus de frumos, un prilej de noi 
prietenii, o adevărată sărbătoare 
sportivă..." Și apoi, retrăim ima
ginea tribunelor înțesate de lume, 
scăldate in lumina celor 64 de re
flectoare, imaginea steagului nostru 
larg desfășurat pe catargul cel 
mai înalt.

Cîteva minute, printre călărețit 
străini... Maestrul sportului Mihai 
Timu este întimpinat pretutindeni 
cu căldură. Călăreții suedezi se 
bucură de cele două victorii rea
lizate în probele de dresaj, cei 
sovietici de faptul că uimitorul 
lor progres de la concursul in
ternațional din anul 1953 și pină 
acum a fost remarcat de toți și că, 
îndeosebi, i-a ajutat să obțină per
formanțe din cele mai bune, cei 
maghiari de victoria călărețului 
Bondor Andraș... O scurtă vizită 
prilejuiește călăreților noștri întîl
nirea celor doi buni prieteni : 
maeștrii sportului Minai Timu șt 
Gh. Antohi. Și, pentru că deși 
aproape toată ziua sînt împreună, 
cei doi prieteni au întotdeauna 
multe de vorbit, îi las pentru cî
teva clipe pentru a discuta cu 
Ghițuran, cu Gh- Langa și cu D. 
Velicu despre ..Barele buclucașe" 
care i au împiedicat să obțină 
uneori locuri mult mai bune in 
clasament și chiar... victoria.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE TENIS PE ECHIPE
In cadrul campionatului repu

blican de tenis pe echipe s-au în
registrat următoarele rezultate: 
BUCUREȘTI ; Dinamo — Știința
7— 4 (Rakosi — Slapciu 6—1,
6—3, 6—1; Vasilescu — Turdea- 
nu 6—3, 7—5 4—6, 6—4 ; Rakosi
— Turdeanu 6—4, 6—1, 6—4; 
Vas.ilcs.cru — Slapciu 6—2, 6—4, 6— 
8. 3—6, 6—2; Mariana Nictilescu
— Si bila Ressu 6—8, 7—5, 6—4;
Elena Stan. — Ioana Teodoreanu
6—8, 6—3, 6—3 ; D. Vîziru — 
Tuleș 3—6, 2—6, 2-6; Ion
Gheorghe — G. Silbernuui 2—6,
3— 6, 1—6; Mariana Nicuiescu-
Elena Stan — Sibila Resu-Ioana 
Teodoreanu 6—4, 7—5 ; Elena 
Stan-Rakosi — Sibila Resu-Slap- 
ciu 1—6, 6—3, 2—6; Vasilescu-D. 
Viziru — Turdeanu-Slapciu 3—6,
5— 7, 6—3, 4—6). TIMIȘOARA: 
Metalul—Locomotiva P-T.T. Bucu
rești 9—2 (Juliasz — Cirirsbei
4— 6. 6—0, 2—6. 6—3, 6—4; Ju- 
hasz — Roșianti 6—2, 4—6, 6—1,
8— 6: Mihai Sorin — Cirimbei 
0—6, 6—4, 3—6, 6—1, 6—1 ; Mi
hai Sorin — Roșianu 6—1, 6—1.
6— 1 ; Wo'f — Petre A Petre 6—2,
5— 7. 6—3. 6—4 ; Călcianu — D. 
Marinescu 4—6, 1—6, 4—6; Olga

0 interesantă intilnire 
de popice

Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat pe arena 23' August din 
Capitală o întîlnire prietenească 
de popice între reprezentativele 
orașelor București și Ploești.

In prima zi bucureștenii, care 
au dovedit o mai mare precizie 
la sistemul izolate, au reușit să 
ia un avans de 85 popice dobo- 
rîte, datorită în special bunei 
comportări a jucătorului Ion Ca- 
trinescu. In această parte a jo
cului. din echipa ploeșteanâ s-au 
remarcat Dumitru Vizoianu, care 
pe lîngă că a refăcut aproape tot 
handicapul, creat de coechipierul 
său Vasiie Ionescu, a reușit să 
realizeze cel mai mare procentaj 
al partidei : 403 popice doborîte.

In cea de a doua zi echipa 
Bucureștiului — mai omogenă și 
mai bine pregătită în tehnica lan
sării bilei — a reușit să mențină 
avantajul și astfel să cîștige par
tida cu scorul de 3690—3618 po
pice doborîte. S-au remarcat : 
Maia Crăciun și Tr. Mihăilescu 
(Buc.). Tli Mihăilescu și Nic. 
leanid (Ploești). A condus corect 
și autoritar Octav Tudose (Buc.).

Sîntem din nou împreună. De 
data aceasta intr-un loc unde 
Mihai Timu se arată tot atît de 
Pzdreptățit să stea: La... masa
presei.

— intră pe parcurs călărețul 
romîn Felix Țopescu.

...Pe calul Bolero I Hai, Țopes- 
cu. ■

Un grup de spectatori l-au com
pletat pe crainic și Mihai Timu 
pare surprins. Doar pentru puțin 
timp însă, pentru că apoi s-a 
convins pe deplin de competența 
celor mai mu'ți spectatori, ale că
ror îndemnuri se transformau, de 
multe ori, în adevărate sfaturi... 
tehnice: „Atenție la „rivieră"... 
„Împinge!...“

Căutăm printre spectatori figuri 
cunoscute. Sînt numeroase. Și, 
totuși, asupra uneia dintre ele 
privirile noastre stăruie mai mul
tă vreme. In spectatorul deosebit 
de atent, care urmărea în clipa 
aceea spectaculosul parcurs exe
cutat de valorosul călăreț maghiar 
Somlay Layos, l-am recunoscut 
pe academicianul Ca. nil Petrescu, 
un vechi prieten al sportului. 
Ne-am bucurat deopotrivă și ne-am 
gtndit amîndoi că, poate,...

însemnările de azi se opresc 
aici / „Reporterul" Mihai Timu își 
amintește de îndatoririle sale de 
sportiv fruntaș.

— Cu ocazia aceasta, am tre
cut „obstacole" foarte grele dar,' 
cred că te-am ajutat. Ce zici, 
vei scrie mai ușor reportajul ?

Iți mu'jumesc, e gata de mult. 
L-am scris doar amîndoi așa că 
nu-mi refuza rugămintea de a 
semna împreună prina filă din 
„Carnetul de reporter !“.

M1HAI TIMU 
maestru al sportului 

DAN GIRLEȘTEANU

Gorog — H. Orenski 6—1, 10—8; 
Petruța — M. Marinescu 6—4,
7—5; O. Gorog-Petruța — Oren- 
ski-M. Marinescu 6—1, 6—1; 
Wolf-Lorinczi — D. Marinescu- 
Petre A. Petre 6—4, 6—2, 6—3;,
O. Gortig-Lorinczi — H. Orenski- 
D. Marinescu 3—6, 6—4, 2—6). 
CLUJ : Progresul Finanțe Sfa
turi — Flamura roșie U.T.A. Arad
7—9 (N. Pusztai — E. Grunwald,
3— 6, 6—4, 6—4, 6—1 ; Ghidral 
— Piroș 1—6, 2—6, 6—8; Ghi- 
drai — E Grunwald 4—6, 0—6.
2—6 ; A. Pusztai — Piroș 4—6.
4— 6, 3—6; M. Baia — Willei
4—6. 4—6, 5—7; Dîmbăreaniu — 
Lowinger 2—6, 6—4, 0—6, 4—6 
Iulia Benedek — Matilda Glat
6—2, 2—6, 2—6 ; Ecaterine 
Pusztai — Judith Grunwald 1—6 
4—6 : Iulia Bcnedek-Ecaterina 
Pusztai — Matifa Glatt-Juditl 
Grunwald 8—6. 6—4. M. Baia 
Faur — E. GrurwaM-Lowinge.’ 
1-6. 2—6, 6—2, 3-6; E. Pusztai 
A. Pusztai — M. Glatt-E. Griin 
wald 3—6, 0—1 (Ia acest scol 
perechea Ec. Pusztai-A. Pusztai ; 
abandonat deoarece A. Puszta 
s-a accidentat).

Constructorul București 
a cîștigat cupa „23 August” 

la baschet feminin
Obținînd dcu.i noi victorii, Con 

structorul București a reușit s 
cucerească Cupa „23 August" 1 
egalitate de puncte cu Locomotiv 
București, dar cu un coș-averai ma 
bun.

Rezultatele înregistrate în etap 
de sîmbătă sînt următoarele: Lc 
comotiva București — Selecționat 
Tg. Mureș 42-31 (23-13) ; Construe 
torul București — Știința învăța 
mînt 42-35 (19-15).

Meciurile desfășurate aseară p 
arena Progresul I.T.B. în fața unt 
numeroș public, au oferit un spec 
tacol interesant, prin lupta dîrz 
dusă de cele patru echipe, pentr 
cucerirea victoriei. Rezultate tel 
nice : Selecționata Oradea — Știir 
ța Invățămînt București 49-5 
(21-27) ; Constructorul București - 
Locomotiva București 60-55 (34-18j 
lată clasamentul final :

1 Constructorul Buc. 4 3
2. Locomotiva Buc 4 3
3. Selecționata Oradea 4 2
4. Știința înv. Buc. 4 1
5. Selecționata Tg. Mureș 4 1

t 2MU63
1 191:163
2 196:189
3 154:176
3 136:190

limpic, A Lumnitzer, recordman 
mondial, Szilard Kun și alții.

Concursul care este rezervat atît 
seniorilor, senioare'or cît și junio
rilor se va desfășura după urmă
torul program . miercuri 6 iulie 
ora 9.30 : armă liberă calibru te- 
dus 3x40 focuri seniori; pistol vi- 
teteză manșa întîi ; talere manșa 
întîi. Joi 7 iulie ora 9: pistol vi
teză manșa a doua; talere manșa 
a doua; armă liberă (combinată) 
seria întîi. seniori : armă liberă 
(combinată) seria a doua, senioare 
și juniori. Vineri 8 iulie ora 9 : 
talere, manșa a treia' pistol liber 
calibru redus. Sîmbătă 9 iulie ora
9 : armă militară 3x20 focuri; skect 
50 ta'ere manșa întîi Duminică
10 iulie ora 9 ■ skeet 100 talere, 
ma.nșa a doua; pistoi liber calibru 
mare (30-^30) și armă liberă ca
libru mare 3x40 focuri.

Astăzi și tnîine. ’"ăgătorii ro- 
min: și maghiari vor face u’timeie 
antrenamente pe poligonul Tunari.



Două noi recorduri I 
Ia înot

Timp de trei zile s-a desfășurat t 
la ștrandul Tineretului concursul 
.ie verificare a înotătorilor noștri 
fruntași. Cu această ocazie tină- 
ra înotătoare Maria Beth (Progr. 
Tg- Mureș) a reușit, la capătul 
probei de 200 m. spate senioare, 
cu timpul de 3:03,9, un record 
republican. Vechiul record 3:06, t 
îi aparținea tot ei, fiind obținut 
cu cîteva zile în urmă.

Tot în proba de 200 m. spate, 
juniorul Klaus Kovacs (Știința 
Buc.) înotînd distanța în 2:43,6 
a realizat un nou record de ju
niori categ. Il-a. Vechiul record: 
Klaus Kovacs 2:50,4.

Campionatul republican 
de polo categoria A
Cele două jocuri de poio din ca

drul etapei a Vil-a a carrțptoinatuiui 
categoriei A, desfășurate ieri la 

ștrandul Tineretului d:,n Capitală, 
au atras un mare număr de spec
tatori. In primul joc, Dinamo-Bucu- 
rești a întrecut Știința-București cu 
un scor categoric: 10—0, (5—0). 
Față de aspectul jocului, scorul 
este prea sever. Arbitrul A. Szat- 
mari (București) a făcut greșeli, 
în special, în ceea ce privește a- 
precierea faulturilor. Aceasta a de
zavantajat ambele echipe, dar mai 
mult pe tinerii de la Știința ne
dezvoltați încă din punct de ve
dere fizic. Au marcat Zaha/i (4). 
I. -Kelemen (2), Lorincz, Nașea, 
Hegyessy și Csordas.

In cel de al doilea joc, C.C.A. 
a întrecut Tînărul Dinamovist 
București cu 3—1 (2—1). A fost 
un joc echilibrat în care amîndouă 
formațiile au avut perioade egale 
de superioritate S-a simțit lipsa 
lui Nagy din echipa militarilor cu- . 
noscut ca un bun organizator al 
jocului. Din această cauză echipa 
C.C.A. a jucat sub valoarea ei, 
fără concepția tactică plină de fan
tezie, care o caracterizează. învin
șii au prestat același joc rapid, dar 
lipsit de acțiuni bine orientate. Au 
•marcat : Novac (2), Hospodar 
(C.C.A.) și Cociuban (T D ).

G. NICOLAESCU
Cluj 3 (prin telefon). — Peste 

1000 de spectatori au asistat la 
cuplajul desfășurat la bazinul la- 
nos Herbak din localitate. In pri
mul meci Metalul Cluj și Progresul 
București au terminat nedecis:
3—3 (0—2) după o partidă viu 
disputată. Bucureștenii au condus 
pînă în min. 17 cu scorul de 2—0, 
dar, în două minute clujenii au în
scris de trei ori luînd conducerea. 
Cu 14 secunde (min. 19,46) înain
te de sfîrșitril jocului Vasiliu de 
ia Progresul București egalează, 
printr-o lovitură liberă de la 4 m. 
Au marcat : Nîcolaescu, Dumitru 
și Vasiliu, pentru bucureșteni și 
Radu, Ferenczi și Gyulai pentru 
clujeni. Al doilea joc s-a disputat 
între Știința Cluj și Progresul Tg. 
Mureș. Oaspeții au cîștigat pe me
rit cu scorul de 4—2 (1—1). Jocul 
a fost foarte rapid și a plăcut foar
te mult publicului spectator. Au 
marcat: Bordi (2) Simon și Re- 
tesv (Progresul), Daneiu și Kincs 
(Știința). La 2—1 Deak (Progresul 
Tg. Mureș) a apărat o lovitură li
beră de la 4 m. executată de Ma
xim.

Timișoara 3 (prin telefon). — 
Jocul de .polo dintre Flamura roșe 
Timișoara și Constructorul Oradea 
a luat sfîrșit cu scorul de 4—4 
(0—0). Au marcat Szabo (2), Vi- 
rag (2) pentru orădeni, Stănescu 
(3), Weinreich neutru timișoreni. 

CATEGORIA B.
Jocurile etapei a IV-a s-au ter

minat cu următoarele rezultate : 
Știința Timișoara—Flamura roșie 
Lugoj 3—4 (1—3). Voința Timi
șoara—Locomotiva Timișoara 6—3 
(2—2), Voința Tg. Mureș—Loco
motiva Cluj 1—4 (0—3). Voința 
Oradea — Progresul Cluj 4—3 
(2—2).

INFORMAȚII PRONOSPORT
Iatâ cum arată un buletin cu toa- . 

te rezultatele exacte la Concursul 
Pronosport Nr. 26 (etapa din 3 iulie 
1955).
I R.P R. — R. P. Pol. (jun.) pron. 

pauză 1.
II R.P.R. — R. P. Pol. (jun.) pron. 

final 1
IV Loc. Tim. — Hammărbi (Suedia) 

X
VI R.P.R. — R.P.U. (handbal fem.) 2
VII Oradea — Timișoara (semifinala 

1954) 1
VIII Bîrlad — Orașul Stalln (semi

finala 1954) 2
IX Loc. Constanța — Dinamo Buc. 1
X Știința Tim. — Știința Cluj 1
XI Loc. Tg. Mureș — Avîntul Re 

ghin 2
XII T.D.N.A. — V.M.S. Stalino (fot

bal R.P.B.) 1.
A Torpedo — Minior Dimitrovo (fot

bal R.P.B.) X
B Spartak Plovdiv — D-N.A. Plovdiv 

(fotba1 R.P.B.) X
La acest concurs s-au depus apro

ximativ 530.000 buletine.

Diaamo Orașul Stalin și Flamura roșie Ârad 
tiualiști in „Cupa de Vară”

SERIA I

DINAMO ORAȘUL STALIN — 
LOCOMOTIVA CONSTANȚA 
(tin.) 1-0 (0-0). Ineficacitatea li
niei de atac a împiedicat pe dina- 
moviști să obțină o victorie la un 
scor mai mare, care ar fi corespuns 
superiorității arătate în joc (ra
port de cernere : 12-1 pentru Di
namo) Unicul gol a fost înscris 
de Boitoș (min. 68) la o lovitură 
de colț executată de Scorțan. Di
namo a mai ratat cîteva ocazii 
prin același Boitoș (min. 71), 
Ristin (min. 75) și Mihai (min. 
77).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.C.A. 3-1 (2-0). Jocul a fost de 
factură slabă, la aceasta contri
buind mai ales C.C.A. Au marcat: 
Cacoveanu (min. 4), Smărăndescu 
(min. 22) și Ursu (min. 80) pen- 
tiu Progresul, respectiv Karikas 
(min. 70).

PROGRESUL BUCUREȘTI 
(tin.) — FLACĂRA PLOEȘTI 0-1 
(0-1). Meci de slab nivel tehnic, 
plin de neregularități tolerate de 
arbitrul C. Săraru. Flacăra a în
scris golul prin Ghiță (min. 381 
Atacul Progresului a fost ineficace.

LOCOMOTIVA CONSTANȚA — 
DINAMO BUCUREȘTI (tin.) 3-2 
(2-1). Ambele echipe au prestat 
un joc confuz. Gazdele au cîștigat 
datorită unui joc mai legat și mai 
eficace în atac, prin punctele mar
cate de Stăncescu în min. 16, 34 
(din 11 m.) și 84. Dinamo a în
scris de două ori prin Nicusor în 
min. 37 și 57 (din 11 m.).

CLASAMENTUL
1. Dlnamo O. Stalln
2. Progresu 1 Buc.
3. C.C.A. București
4. Locomotiva C-ța
5. Flacăra Ploești
6. Progr. Buc. (Un.)

7 6 1 0 17: 3
7 6 1 0 26: 6
7 4 1 2 l«:10
7 3 0 4 14:17
7 2 1 4 6:14
7 1 2 4 12:24

0 nouă etapă în Cupa R. P. R. la fotbal
Duminică 10 iulie se va disputa 

o nouă etapă în Cupa R.P.R. la 
fotbal, de dala aceasta și cu par
ticiparea echipelor din categoria 
B Programul acestei etape este 
următorul :

Locomotiva Pașcani — Fiamura 
roșie Burdujeni, Locomotiva Iași— 
Avîntul Fălticeni, Constructorul 
Iași—Știința Iași, Flamura roșie 
Rîmnicu Sărat—Flamura roșie
Bacău, Voința Bistrița—Dinamo 
Bacău, Constructorul Bîrlad—Di
namo Bîrlad, Armata Bucur așii— . 
Progresul Focșani, Recolta Tulcea 
—Locomotiva Galați. Avînlii St. 
R. Bacău—Flamura roșie Buhuși, 
Metalul Galați—Dinauto Galați, 
Flamura roșie Boldești—îHaCăira 
Cîmpina, Progresul Călărași—Di
namo 6 București, Progresul Tur
na Măgurele—Metalul București, 
Metalul ■ 75—Progresul C P.C.S. 
București Flamura roșie Giurgiu— 
Flacăra ,,1 Mai” Ploești, Flamu
ra roșie Comerț II București—

C. Istrate (Progresul 
m ingător & turul ciclist

Orașul Stalin 3 (prin telefon).— 
Cea de a șa6ea etapă a turului ci
clist al regiunii Stalin disputată pe 
distanța Cluj—Sibiu (176 km.) a 
fost cîștigată de I. Sima (Orașul 
Stalin). Plutonul s-a mcinținut com
pact pînă la Miercurea Ciuc, unde 
Sima a evadat, reușind să-și mă
rească treptat avansul și să treacă 
primul linia de sosire la Sibiu. In 
urmărirea fugarului a pornit A. Fa- 
niciu (Metalul București) care, ru- 
lînd de unul singur, nu l-a mai 
putut ajunge pe fugar, în schimb, 
și-a asigurat locul 2 în clasamen
tul etspei Media orară a etapei a 
fost de 35,100 km. pe oră.

tată clasamentul etapei : LI. 
Sima (Diittamo Orașul Stalin) 4 h. 
58’59”; 2. A. Faniciu (Metalul
București) 5 h. 04’08”; 3. N. Va- 
silescu (Dinamo București) 5 h. 
04’45” ; 4. M. Stan (Progresul Casa 
Scînteii) 5 h. 04’45”; 5. 1. Costau 
(Metalul București) același timp.

Ultima etapă a circuitului, dis
putată pe distanța Sibiu—Orașul 
Stalin, (140 km.) a revenit lui N. 
Vasilescu (Dinamo București) care 
a parcurs distanța în 4 h. 02’52”. 
Pînă la Făgăraș, plutonul s-a men
ținut compact. La Șercaia însă, e- 
vadează 1. Costan (Metalul Bucu
rești), dar peste 8 km este ajuns 
și sprintul de la Perșani este câș
tigat de P. Nuță (Dinamo Bucu

7. Dlnamo Buc. (tin.) 7 1 1 5 16:18 3
8. Locom. C-ța (tin.) 7 1 1 5 10:28 3

SERIA Il-a

FL. ROȘIE ARAD — LOCO
MOTIVA TIMIȘOARA 7-0 (2-0). 
Victorie ușoară obținută la capă
tul unui joc în care arădenii au 
marcat prin Jurcă (min. 35 și 37), 
loar.ovici (min. 59, 72 și 73), .Ca
zan (min. 61) și Don (min. 86). 
Fazekaș, Borota și Don de la Fla
mura roșie, Apter, Ștefan și Da
raban de la Locomotiva au fost 
cei mai buni.

AVINTUL REGHIN (tin.) — 
MINERUL PETROȘANI 1-2 (0-2). 
Joc slab cu multe durități. Punc
tele au fost înscrise de Romoșan 
(min. 34) și Turcuș (min. 37) 
pentru Minerul, Catană (min. 63) 
pentru Avîntul.

LOCOMOTIVA TG. MUREȘ — 
AVINTUL REGHIN 1-2 (1-1). 
Ioc foarte slab. Au marcat: Jozsi 
(min. 9), Hulea (min. 26) și 
Asztalos (min. 70). S-au remar
cat : Toniță, Balint, Munteanu, 

Hulea (Av.), Boroș, Ar. Szasz și 
Horcsas (Loc.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTI
INȚA CLUJ 4-2 (3-0). O întîlni- 
re de slab nivel tehnic. Au mac- 
cat: Ciurugă (min. 11 și 41), 
Mircu (min. 32) și Groza (min. 
58) pentru timișoreni, Crișan (min- 
48) și Oroszhegyi (min. 85) pentru 
clujeni. Mircu (Tim.) și Rab (Cluj) 
au fost eliminați pentru lovire re
ciprocă.

CLASAMENTUL
1. FI. roșie Arad
2. Minerul Petr.
3 Știința Cluj
4. Locom. Timișoara
5. Știința Timiș.
6. Avîntul Reghin
7. Avîntul R. (tin.)
8. Loc. Tg. Mureș

7 5 2 0 23: 6 12
7 5 1 1 12: 5 11
7 3 2 2 16:11 8
7313 15:18 7
7223 16:15 6
7214 5:11 5
7205 6:18 4
7115 6:15 3

Știința București, Progresul Corabia 
—Știința Craiova, Dinamo Pitești 
•r-Locomotiva Craiova, Tg. Jiu— 
Locomotiva T. Severin, Metalul 
Călan—Minerul Lupeni, Progresul 
Deva—Metălul 108, Avîntul Sebeș— 
Metalul Hunedoara, Avîhiul Deta 
—Metalul Reșița, Metalul Oțe'ul 
Roșu— Locomotiva Arad. Flamu
ra roșie ,,7 Noiembrie" Araci— 
Metalul Arad, Locomotiva Qra- 
dea — Metalul Oradea, Recolta 
Marghita — Progresii! Oradea, 
Dinanto Baia Mare — Meialul 
Baia Mare, Metalul II Baia Ma
re-— Flamura roșie .Cluj, Flacăra 

21 — Flacăra Mediaș, Tînn-ă-
vessi — Meialul St. R. Oria șui 
Stalin, Metalul Uz. tr. Orașul 
Stalin — Metalul Cîmpia Turzii, 
Voința Odorhei — Flamura roșie 
Sf. Gheorghe, Constructorul Fieni 
— Flacăra Moreni, Flamura roșie 
R. Vîlcea — Progresul Sibiu, Fla
mura roșie Valea lui Mihai — Pro
gresul Satu Mare.

Casa Scînteii) 
si regiunii Sta in

rești). De aci, plutonul se fărîmi- 
țează și primul grup este condus cu 
autoritate de cicliștii de la Dinamo 
București. In Orașul Stalin, sosesc 
în grup, 21 de alergători. Media 
orară a etapei a fost de 36,180 km. 
pe oră. fată clasamentul ultimei 
etape: 1. N. Vasilescu (Dinamo 
București) 4 h. 02’52” ; 2. M. Ea
rner (Dinamo Orașul Stalin) 4 h. 
02’53” ; 3. I. Sima (Dinamo Orașul 
Stalin) 4:02’53”; 4. A. Faniciu
(Metalul București) 4:02’53”; 5. 

C. Istrate (Progresul Casa Scîn
teii) 4:02’54”.

Clasamentul general individual 
după terminarea turului are urmă
toarea înfățișare: 1. C. Istrate
(Progresul Casa Scînteii) 27 h. 

11’40”; 2. N. Vasilescu (Dinamo 
București) 27:19’35”; 3. P. Nuță 
(Dinamo București) 27:20'05”; 4. 
R. Klein (Dinamo Orașul Stalin) 
27:20’20’”; 5. I. Sima (Dinamo 0- 
rașul Stalin) 27:21'52”. Pe echipe, 
locul I, a revenit echipei dinamo- 
viștilor din Orașul Stalin cu timpul 
de : 81 h. 33’24” urmați de Dinamo 
București cu 82:25'51”. Pe locul 
III s-au clasat cicliștii de la Pro
gresul Casa Scînteii cu timpul de 
82:30’22”, pe locul IV Metalul 
București cu 83:09’13”, iar pe locul 
V Flamura roșie București cu 
timpul de 81:48’22”.

G. Mizgăreanu, corespondent

Echipa reprezentativă de juiiiai a R.P.R. 
a întrecut reprezentați a de juninri a R. P. Polone 

cu 8-0 (4-0)
(Urmare din pag. l-a) 

tantă la reușita meciului de ieri.
In ceea ce privește „filmul” 

întîlnirii, trebuie să relevăm cu 
deosebire primul sfert de oră, 
cînd echipa noastră a atacat fără 
răgaz și a înscris de trei ori, prin 
Ene II (în min. 6 și 8) și Copil 
(min. 14). Alte șuturi trec de pu
țin pe lingă poartă sau sînt re
ținute de portarul polonez, care 
după un început slab, și-a recă
pătat calmul . și siguranța în in
tervenții. Totuși, în min. 32, Geor
gescu pătrunde în careu și șutul 
lui zguduie plasa- E 4—0, scor cu 
care se încheie prima repriză.

Juniorii noștri continuă să atace 
cu aceeași vigoare, și după pauză 
și în min. 50 Georgescu înscrie 
din nou. O pătrundere pe centru 
a atacului polonez îl aduce 
pe Satora în poziție de marcare, 
dar Boceanu îi plonjează cu curaj 
în picioare, evitînd golul. Odată 
trecut acest moment de pericol, 
echipa noastră e iar în atac. 
Asistăm la o „bară" a lui Ene II, 
la un șut puternic al lui Țîrcov-

Flamura U. T. A. a întrecut
pe Spartak Orașul Staîm (R. P. Bulgarii) cu 2-0 (1-0)

Arad 3 -(prin telefon). — Peste 
18.000 spectatori au populat as
tăzi tribunele stadionului „30 De
cembrie” pentru a asista la meciul 
internațional de fotbal dintre cam
pioana țării noastre Flamura ro
șie U.T.A. și Spartak Orașul 
Stalin (R.P. Bulgaria). După fes
tivitatea de deschidere, un grup 
de pionieri a oferit flori oaspeți
lor, apoi arbitrul A. Boloni a flu
ierat începutul jocului, dintre ur
mătoarele formații :

FLAMURA ROȘIE: Voinescu- 
Szucs, Dușan, Farmati-Capaș, Ser- 
fozo-Birăii, Mercea, Ene, Pet- 
schowski, Dumitrescu.

SPARTAK : Volceanov-Dimitrov, 
Kireev, Filipov-Nancev, Pandov- 
Kirov, Ianev, Nanev, Zaharev, Ar- 
naudov. ■“ •

In prima reprimă Flamura roșie 
are perioade de dominare mai 
insistente .și ratează bune oMzii 
prin Dumitrascu și Birău. In min. 
18, arădenii deschid scorul. Bi
rău centrează și Ene trage la 
poartă. Mingea se izbește de Kir
eev și ricoșează la Mercea care 
de la 8 m. reia plasat. Mercea 
mai ratează o ocazie în min. 33.

Locomotiva Timișoara a făcut joc egal 
cu Hamm/rby (Suedia) 1 -1 (0 — 0)

Timișoara 3 (prin telefon).

Peste 14.000 spectatori au asis
tat pe stadionul Locomotiva la 
acest meci, desfășurat Ia o tem
peratură de peste 30 grade, fapt 
care a influențat negativ calitatea 
jocului. Locomotiva a dominat în 
prima repriză, iar în cea de a 
doua jocul a fost mai echilibrat.

Oaspeții au arătat o bună teh
nică individuală dar, jocul lor a 
fast lent. Arbitral awtriac Erik 
Steiner, care a condus excelent, a 
chemat la întrecere formațiile :

LOCOMOTIVA: Dungu—Corbuș, 
Androvici, Rodeanu—Busch, An- 
dreescu—Szekeiy, Țiganiuc (m:n. 
46 Ad. Covaci), Ad. Covaci (min. 
46 I. Covaci), Avasilichioaie, Bă- 
deanțu.

HAMMĂRBI : Wretman —Nell, 
Appelgren, Andersen I — Eriks
son, Krammer — Westland. Lars
son, Anderson 11 (min 46 Moller). 
Bjorklund, Holmberg.

lată și un scurt film al jocu
lui: min. 9 Avasilichioaie schimbă 
frumos cu Adalbert Covaci, care 
trimite balonul mai departe lui 
Bădeanțu. Șutul acestuia întîlnește 
piciorul unui apărător suedez, de 
unde iese în corner. Un minut mal

Semifinalele „Cupei Orașelor” (tineret)

Ieri s-au disputat semifinalele 
Cupei Orașelor (tineret), înre- 
gistrîndu-se următoarele rezultate:

Oradea: Oradea — Timișoara
4-1  (3-1).

Bîrlad: Bîrlad — Orașul Stalin
1-4 (1-2).

Acest din urmă joc a fost foarte 
dur: jucătorii Berbece (B.) și 

nicu și în min. 57 la golul marcat 
de Georgescu, care a reluat min
gea ricoșată din bară la un șut 
sec al lui Copil. Continuăm să 
dominăm și în min. 58 și 71 tabela 
de afișaj își schimbă din nou în
fățișarea în urma golurilor mar
cate de Copil și Georgescu.

Echipa noastră a fost un 11 
omogen și e greu de făcut o evi
dențiere specială. Totuși, peste ni
velul celorlalți s-au ridicat Copil, 
F.ne II, Georgescu, Bodo și Graef. 
Din echipa de juniori a R. P. Po
lone s-au remarcat Stronjarz, 
Kork și Piechowiacz.

Arbitrul Boker Istvan (R. P. 
Ungară) a condus competent ur
mătoarele formații :

R. P. ROMINA: Bocianu — 
Neamfu, Stanca, Graef — Bodo, 
Maior, (Țircovnicu) — Copil, 
Țtreovnicu (Ene 11), Ene II (Ma- 
teianu) Georgescu, Văcarii.

R. P. POLONA : Stronjarz — 
Dymarczyk, Korc. Pest (Stanis- 
zewski) — Malarz, Miche! — 
Nowak, Wrobel, Satora, Liberda 
(Kazmierczak), Piechowiak.

JACK BERARIU

cînd mingea șutată de el lovește 
bara.

In repriza a doua au intervenit 
și unele modificări în cele două 
formații : la Flamura roșie Birău 
trece în centrul liniei -de atac în 
locul luj Ene — care a jucat 
slab — iar în locul său intră 
Sulyok In formația oaspe Zaha
rev îl înlocuiește pe Dimitrov, iar 
ca inter stingă intră Kasukiev și 
din min. 51 Ka'.acev trece în lo
cul lui Arnauăov.

In min. 69 Kîrcev și Birău sînt 
eliminați pentru lovire reciprocă.

Și în partea a doua a jocului tot 
Flamura roșie domină, dar cel de 
al doilea gol al arădenilor este 
înscris de-abia către sf îr și tul me
ciului (min. 80) din următoarea 

• fază : Sulyok il lansează pe Pet- 
schowaki, aflat în poziție de ex
tremă '"rlreațlla. Acesta ajunge ia 
linia de corner de unde centrează, 
iar Merger introduce cu capul, de 
la nuni ai 5 m., mingea îri poartă.

S-au remarcat : Dușan — cel 
maj bun din 22—, Farmati, Mer
cea, Petschowski, Volceanov, Kîr
cev, Nancev, Kirov. A. Boloni a 
arbitrat atent și autoritar.

St. Weinberger

tlrziu, Adalbert Covaci reia de pu
țin pe lingă bară. In min. 27 Ava
silichioaie șutezză puternic, dar 
Wretman acordă corner. In min. 
47 Moller trage din apropiere și 
Dungu reține cu dificultate. In 
min. 58 Szekeiy lansat de Adal
bert Covaci demarează pînă în a- 
propierea careului de 16 m. și tra
ge puternic la poartă. In min. 60 
Bjorklund trage de puțin pe lingă 
bară. In min. 73 Holmberg exe
cută o lovitură de colț, Dungu bo- 
xează mingea în capul lui West- 
lund, de unde mingea ricoșează în 
gol: 1—0 pentru Hammărby. In 
min. 80 Ad. Covaci îl deschide pe 
Szekeiy, care șutează puternic. 
Wretman acordă corner. In min. 
83, în urma unei acțiunii Bădean
țu—I. Covaci — Ad. Covaci, ulti
mul înscrie spectaculos : 1 — 1. Pînâ 
la sfîrșit, gazdele atacă, dar sco
rul rămîne neschimbat.

S-au remarcat: Androvici, Ro
deanu, Andreescu, Avasilichioaie- 
(în apărare) și Appelgren, Eriks
son, Krămmer și Larsson. Raport 
de cornere : 7—3 (4—3) pentru ti
mișoreni.

A. GROSS
P. VELȚAN

Moarcăș (O. St.) au fost elimi
nați. Golurile au fost marcate de: 
Berbece (min. 4) pentm Bîrlad, 
Căruntu (min. 22 și 71) și Sere- 
dal (min. 43 și 81) pentru Orașul 
Stalin.
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Parada ariană
în cinstea Zilei Flotei Aeriene a 0.5.5.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — - • ,
La 3 iulie, sute de mii de persoane au fost de față la tradițio

nala paradă aeriană în cinstea Zilei Flotei Aeriene a tl R.S.S.
La ora 10 dimineața aerodromul Tușino era arhiplin. In loje 

se află deputați ai. Sovietului Suprem al U.R.S.S. și ai Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R., miniștri, oameni ai culturii, literaturii și artei, 
fruntași din industrie și agricultură. Asistă membri ai corpului di
plomatic, atașațji aerieni și militari ai statelor străine. Printre 
oaspeți se află conducătorii . Federației Aeronautice Internaționale 
(F.A.I.).

La tribuna Aeroclubului .central al U.R.S.S., care poartă numele 
marelui aviator al timpului nostru — Valeri Cikalov — au luat 
loc conducătorii partidului comunist și ai guvernului sovietic. Spec
tatorii au întîmpinat călduros și cu aplauze furtunoase pe conducă
torii statului sovietic.

Sint de față delegații din China, India, Iugoslavia, Albania, 
Bulgaria, Ungaria, R.P.D. Coreeană,. Polonia, Roininia, Cehoslovacia, 
sosite pentru sărbătorirea Zilei Flotei Aeriene a U.R.S.S.

In entuziasmul sutelor de mii de oameni prezenți la manifestație 
a avut loc tradiționala paradă in cinstea Zilei Flotei Aeriene a 
U.R.S.S. '' '

Victoriile canotorilor sovietici în Regatele de la Henley
LONDRA 2 (Agerpres).
La 2 iulie în finalele marii com

petiții de canotaj academic ,,Rega
tele de la Henley" sport’vii so
vietici au repurtat trei strălucite 
victorii.

La proba de schif de două per
soane cu vîsle echipajul asocia
ției Burevestnik alcătuit din llin 
și Emcitik a învins echipajul elve
țian Vellmer-Keller, cu o jumăta
te de lungime realizînd 6’55”. A- 
cesta este cel mai bun timp al pro
bei din istoria „Regatelor de la 
Henley".

O vctorie categorică a repurtat 
echipajul sovietic „Aripile Sovie
telor" (Buracek. Kuznețov, Suhov.

Sirotinski) in proba schiturilor de 
4 persoane fără cîrmaci. Vislașii 
sovietici au învins cu 3 lungimi 
în 7’40”, echipajul Leander (An
glia), cucerind cupa ..Stewards".

In finala probei de schif de 
două persoane cu rame, sportivii 
sovietici Buldakov și Ivanov au 
întrecut echipajul englez Gobbo și 
Davidge cu 4 lungimi marcînd 
timpul de 8’30”.

La schiturile de o persoană, 
sportivul polonez Korcerka l-a în
trecut cu aproape două lungimi 
pe englezul Rând în 8’33’*,  iar la 
schiturile de 8 persoane a cîști- 
gat echipajul Universității din Pen- 

sylvania, cu timpul de 5’56”.

Meciul de șah U. R. S. S. —S, U, A,
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
Meciul de șah dintre echipele 

reprezentative ale U.R.S.S. și S.U.A. 
a continuat la 2 iulie cu disputarea 
partidelor întrerupte. Fără să mai 
reia jocul, maestrul american D. 
Byrne care avea la întrerupere doi 
pioni mai puțin s-a recunoscut în
vins în fața campionului U.R.S.S., 
Gheiler. Cele două partide între-.

rupte dintre Taimanov și Kashdan 
s-au terminat remiză. Maestrul a- 
merican Steiner a pierdut la Ko
tov prin depășirea timpului de 
gîndire.

Astfel șahiștii sovietici au cîști- 
gat primul tur cu 5 '/t — 2 lft 
iar cel de al doilea tur cu 7-1. In 
prezent scorul total este de 12 */ 2- 
3 •/, în favoarea echipei sovietice.

Un lot de jucătoare și jucători 
de tenis de masă din R.P.R. a plecat la Moscova

Ieri dimineață a părăsit Capitala 
cu avionul, plecînd la Moscova, un 
iot de jucătoare și jucători de tenis 
de masă din R.P.R., care vor sus
ține o serie de întîlniri prietenești 
cu jucătoarele și jucătorii de tenis 
de masă sovietici. Au făcut de
plasarea maestra sportului Sari 
Szasz, Geta Strugaru, și maeștrii 
sportului Totna Reiter, Mircea Po

pescu, Tiberiu Harasztosi, Matei 
Gantner și Paul Pesch.

In vederea acestor întreceri maes
tra emerită a sportului și campioa
na mondială Angelica Rozeanu va 
sosi la Moscova venind de la 
Praga.

Maestra emerită a sportului 
Ella Zeller n-a făcut deplasarea 
fiind accidentată.

Jucătorii de tenis romîni din nou învingători 
în R. P. Polonă

Poznan 3 (prin telefon). — ln- 
tîlnirea de tenis dintre reprezen
tativele orașelor Cluj și Poznan 
care s-a desfășurat vineri și sîm- 
bătă s’a terminat cu o frumoasă 
victorie a jucătorilor romîni cu sco
rul de 7-4. întrecerile au fost dis
putate cu multă dirzenie și ele s-au 
ridicat la un bun nivel tehnic-

Rezultate înregistrate: Zacop- 
ceanu-Radzio 6-3, 2-6, 3-6, 7-5, 
4-6; Irina Ponova-T. Bădin-Jen-

crejowska-Piontek 0-6, 4-6; Julieta 
Namian-A. Bardan-Filip-Zenek 6-3, 
6-2; Serester-Noviski 6-3, 11-9; M. 
Viziru-Lices 6-4, 6-2, o—, 4-6, 4-6; 
T. Bădin-Piontek 7-5, 1-6, 6-3, 
4-6, 6-2; A. Bardan-Zenek 8-6, 

4-6, 6-4; Julieta Namian-Filip 3-6, 
6-4, 6-0; A. Bardan-Șt. Georgescu- 
Zenek-Noviski 6-0, 6-3; M. Viziru- 
T. Bădin-Piontek-Radzio 6-3, 6-4, 
6-4; Irina Ponova-Jendrejowska 
0-6, 5-7.

Fotbalul peste hotare
SPARTAK MOSCOVA A ÎNTRE

CUT PARTIZAN BELGRAD
Sîmbătă, pe stadionul Dinamo din 

Moscova, în prezența a peste 80.000 
spectatori, s-a disputat întîlnirea in
ternațională prietenească de fotbal 
dintre echipele Spartak Moscova și 
Partizan Belgrad. Victoria a revenit 
fotbaliștilor sovietici cu scorul de 2-1. 
Din echipa învingătoaro s-au remarcat 
Salnikov, Ilin, Parfionov iar din e’
en ipa Partizan cei mai buni au fost, 
Ceaikovski și Mitici.
WACKER Șl VOROS LOBOGO AU 
TERMINAT DIN NOU LA EGA

LITATE...
Sîmbătă s-a desfășurat la Viena în

tîlnirea revanșă dintre echipele Wac
ker Viena și Voros Lobogo Buda
pesta. După cum se știe, acest meci 
R-a jucat în cadrul jocurilor elimi
natorii, de baraj din Cupa Europei 
Centrale.

Partida dintre Wacker și Voriis Lo- 
b’go s-a caracterizat prntr-o luptă 
extrem de disputată. Jucătorii ambe
lor echipe au luptat cu multă însu
flețire. pasionînd miile de spectatori 
prezenți în tribunele stadionului 

Prater". Scorul a fost deschis în 
min. 1 de fundașu austriac Chau- 
letzki care a înscris în proprie poorti.

In min.. 20, același lucru îl face și 
fundașul maghiar Kovacs I, care în
scrie tot în proprie poartă ! (1-1). In 
min. 40 de joc, Wacker preia con
ducerea, printr-un gol marcat de Kau- 
beck. Numai peste două minute, Hi- 
degkuti egalează, în urma unei ac
țiuni personale. După pauză, ambele 
echipe au multe ocazii de a marca, 
dar scorul de 2-2 rămîne neschimbat. 
In urma acestui rezultat, conform 
regulamentului cele două echipe vor 
trebui să susțină a treia întîlnire. 
VOJVODINA A ÎNVINS A. S.

ROMA CU 5-4
A! doilea joc din cadrul meciurilor 

de baraj din Cupa Europei Centrale 
s-a disputat duminică la Roma, în
tre echipele A. S. Roma și Vojvodina. 
După cum se știe, în prima partidă 
disputată la Novisad victoria a re 
venit echipei jugoslave cu 4-1. In 
meciul de la Roma, echipa italiană 
a jucat excepțional, și cu 20 minute 
înainte de sfîrșit, ea conducea cu 
4-1 ! Aceste ultime m»aute au fost 
de-a dreptul dramatice Echipa Ju
goslavs dovedind o remarcabilă efi
cacitate a reușit în ultimele 20 mi
nute. să trîFr'heze nu mai puțin de 
4 goluri, cîștigînd partida cu scorul 
de 5-4 ! In felul acesta echipa iu
goslavă s-a calificat pentru primul 
tur al competiției.

întîlnirea de caiac-canoe R. P. R.-R. P. U.
L. Rotman, S. Ismailciuc, M, Anastasescu și A. Aghei + I.

au întrecut adversari de valoare mondială
Lipalit

Sîmbătă și duminică, pe lacul 
Snagov, canoiștii și caiaciștii noș
tri s-au întrecut cu cei din R.P. 
Ungară. Un numeros public a asis
tat la întreceri, aplaudînd atît vic
toriile oaspeți lor — în rîndul că
rora se numără nu mai puțin de 
9 campioni mondiali! — cît și 
excelentele performanțe obținute de 
reprezentanții noștri Leon Rofman 
(canoe fond), Mircea Anastasescu 
(caiac 500 m.), Simion Ismailciuc 
(canoe 1.000 m.) și Lipaliț Ichim 
+ Alexandru Aghei (canoe du
blu- 1.000 m.). Demn de relevat 
este faptul că echipajul R.P.R. în 
proba de canoe 1000 m. a întrecut 
cuplul Wieland + Halmay, cam
pion mondial la 10.000 m. Si
mion Ismailciuc l-a întrecut la ca
noe simpla 1000 m. pe cunoscutul 
Istvan Herneck, al doilea clasat 
în proba respectivă, la campiona
tele mondiale.

Superioritatea tehnică a oaspe
ților și-a spus cuvîntul, ei reu
șind să cîștige marea majoritate 
a probelor de caiac. In schimb, la 
canoe, reprezentanții R.P.R. s-au 
dovedit mai buni. Punctajul gene
ral: 10—4 pentru R.P.U.

Iată acum rezultatele celor doua 
zile de concurs:

FOND: Toate probele s-au des
fășurat pe distanța de 10.000 m 
In prima cursă, caiac simplu, cam
pionul mondial Ferenc Hatlaczki 
l-a întrecut pe reprezentantul nos
tru Mircea Anastasescu, realizînd 
timpul de 48.31-4, față de 48.44.4- 
Un rezultat foarte bun este cel al 
tînărului nostru reprezentant la 
proba de canoe simplu, Leon Rot
man. El s-a clasat pe primul loc 
(timp: 56.01) întrecîndu-1 pe Ist
van Herneck (al treilea la cam
pionatele mondiale în această pro.- 
bă). Herneck a realizat sîmbătă 
57.11,, întrecînd pe compatriotul 
său Gyula Domotor (60.35). La 
caiac dublu, 1. Uranyl șl A. So- 
vanyl (R.P.U.) au „mers" 43.43, 
întrecînd echipa noastră (E. O- 
prea, M. Balint) care a scos timpul j 
de 44.25.8. Un start mai populat 
a fost la canoe dublu, unde au | 
concurat 4 echipaje. Cele două 
echipaje maghiare s-au clasat în

aceeași ordine ca și ta campiona
tele mondiale: 1. RPU I (Wieland, 
Halmay) 54,04.8. 2. RPU II (Cson- 
k-a, Sasvari) 54.51.2. Echipajul 
RPR I (I. Lipalit, A. Aghei) a 
luptat mult timp dela egal cu echi
pajul II al RPU, dar pînă la urmă 
a cedat și a ocupat locul III 
(55.30). Echipa RPR II (Tcirok, 
Dinulescu) a „mers" 57.40.8.

încă din plecare, în proba 
caiac de 4 persoane, ambarcațiunea 
maghiară, în care au luat loc fra
ții Gyorgi și Ștefan Meszaros, 
Laslo Fabian si Laszlo Nagy, și-a 
creiat un avantaj pe care l-a mărit 
mereu. La sosire, oaspeții au în
registrat timpul de 39.43.1, față de 
42.40.1, cît a obținut echipa noas
tră, într-o formație schimbată: D. 
Grigore, Gh. Lazăr,, S. Andreescu, 

. C. Grigorescu.
VITEZA. In prima probă a zilei 

de duminică, caiac simplu 500 m., 
Mircea Anastasescu l-a întrecut pe 
Ferenc Hatlaczki. Timp: 1.56-6, față 
de 1.58.2. Locurile următoare: Na
gy (RPU) cu 2.01.7 și Sovayi 
(RPU).

La caiac 2, pe aceeași distanță, 
Kovacs-Nagy (RPU) au cîști
gat cu 1.47.1. în-trecînd pe 
frații Meszaros (RPU), campionii 
mondiali ai probei, care au mers 
ieri 1.47.9 și pe reprezentanții noș
tri Oprea și Balint (1.49.4) și 
Mihalache — Todorov (1.53.3).

Simion Ismailciuc l-a întrecut 
net la canoe simplu 1000 m. pe 
I. Hernek. Reprezentantul nostru a 
realizat 4.53, iar Hernek 4.55.8 — 
Hernek fiind însă descalificat pen
tru o greșeală de culoar, locul II 
revine tui Leon Rotman (RPR), 
care a mers 4.57.9, învingîndu-1 și 
pe Gyula Domotor (5.13.3). A ur
mat proba de caiac simplu fete, în 
care s-au înregistrat rezultatele: 1. 
Boroș 
(RPU) 
(RPR) 
(RPR)

Cea mai frumoasă probă a zilei 
a fost cea de canoe 2 pe 1000 m„ 
în care echipa R-P.R. I (Aghei-Li- 
palit) a întiecut în 4.46.2 pe Wie
land—Hovany (RPU) 4.46.8, Cson- 
ka-Sasvari (RPU, 4.48.3), Bodor- 
Vaida (RPU, 4.52.9) șt Torok-D*-

(RPU)
2.19.7.
2.24.9.
2.26.5.

de

2.18. 2. Berkeș
3. M. Navasart
4. Rodica Petrescu

la handbal
Așteptată- cu mult interes, în- 

tîlnirea ,de handbal dintre re
prezentativele feminine ale R.P, 
Romîne și R.P. Ungare s-a ridi
cat la un înalt nivel tehnic și 
spectacular. Pe drept cuvînt, des
pre acest meci, se poată spune 

dintre 
ultima

că a fost cel mai frumos 
toate cele disputate în 
vreme la noi în țară.

Victoria a revenit echipei ma
ghiare cu scorul de 6-4 (2-2), 
dar nu exagerăm cînd afirmăm 
că, într-o oarecare măsură, re
zultatul nedreptățește echipa noas
tră. deoarece ieri jucătoarele din 
echipa R.P.R. s-au mișcat foarte 
bine, au jucat mai rapid, mai 
tehnic, ceea ce a surprins la în
ceput echipa maghiară. Din pă
cate, jucătoarele noastre nu au 
avut constant aceeași comporta- 
reș Au fost momente, mai ales 
în repriza a doua, cînd echipa s-a 

lăsîn-orientat greșit pe teren, 
du-se ușor depășită.

Faptul că echipa R.P. Romîne 
a jucat bine face ca victoria e- 
chipei R.P. Ungare să fie și mai 
valoroasă. Echipa R.P. Ungare 
este o formație rutinată, alcătui
tă din jucătoare cu o ridicată teh
nică individuală, cu șut puternic 
și precis și cu o bună pregătire 
Ipctică. Toate acestea și-au spus 
în cele din urmă cuvîntul, și 
astfel, jucătoarele maghiare au 
terminat meciul învingătoare.

Iată acum pe scurt filmul a- 
cestui frumos meci de handbal. 
Chiar din primele minute iniția
tiva o are echipa R.P.R., care a- 
saltează poarta echipei adverse. 
După cîteva ocazii ratate, în min. 
9 la un contraatac, mingea trece 
cu repeziciune de la Windt fa 
Drasser, care pasează lui Neuli- 
rcr. Un șut sec si scorul este 1-0 
pentru echipa R P.R. Un minut 
mai tîrziu o nouă combinație a

feminin
echipei noastre 
gol marcat de 
nuare jucătoarele noastre domină, 
însă Dedrak (portar) salvează în 
ultimă instanță.

Spre sfîrșitul reprizei jucătoa
rele maghiare revin mai decise în 
atac, trag de două ori în bară și cu 
puțin timp înainte de terminarea 
reprizei înscriu două goluri prin 
Gorenz.

După pauză jocul este la fel 
de echilibrat. In min. 26 Dras- 
ser este faultată în poziție clară 
de tras la poartă, dar arbitrul nu 
acordă 13 m. Echipa R.P.R. scade 
ritmul jocului și în mai puțin de 
5 minute primește trei goluri, 
marcate în ordine de Kiss, Ko
vacs și Valyi. Scorul este acum 
5-2 pentru 
Jucătoarele 
și Popescu 
o greșeală 
zultatul să 
de Kiss în favoarea echipei oas- 
pe. Mai sint doar cîteva minute 
de joc și scorul este de 6-3 pen
tru echipa R.P. Ungare. Cu două 
minute înainte de sfîrșit Pădu- 
reanu înscrie pentru echipa noas
tră și meciul se termină cu re
zultatul de 6-4 In favoarea for
mației maghiare.

Arbitrului Eduard Pardubski 
(R. Cehoslovacă), ajutat la cele 
două porți de Zoltan Nagy (R. 
P. Ungară) și Pândele Cîrligeanu 
(R.P.R.) i s-au aliniat următoa
rele formații :

R.P.R.: Stark-Răceanu, Drasser, 
Sălăgeanu, Popescu, Neuhror-Do- 
bre, Pădureanu, Windt, Jianu, 
Balint. A mai jucat : Scheinp.

R.P. -----------
Molnar, 
Gorenz, 
Kovacs. 
Mak.

se încheie cu un 
Jianu. In conti-

echipa R.P. Ungare, 
noastre contraatacă 

reduce din scor, însă 
în apărare face ca ra
fie din nou modificat

UNGARA: Dcdrak-Pastor, 
Durian, Simonek, Lestak- 

Hamoryi, Klss, Benile, 
Au mai jucat : Valyi și

A. CALIN -

nulescu (RPR 
țindu-se de pe 
rioane, Mircea 
pe ultima parte a cursei, în proba 
de caiac 1 pe 1000 m. A cîștigat 
F. Hatlaczki (4.13.1). Anastasescu 
a mers 4-15.3 și a întrecut pe Fa
bian (RPU) și Uranyi (RPU).

La caiac 2 fete, primele două 
locuri au revenit echipajelor ma
ghiare Tolnai—Egresi (2.02) și 
Boroș—Berkeș (2.04.2). Locul III: 
RPR I (Navasart, Budu) 2-12.5 și 
apoi RPR II (Racoviță 
sescu).

La caiac 4 băieți — 
campionii mondiali 
Szigetî, Kovacs, Naghi 
realizat 3.30.5, întrecînd echipa 
RPR II (Matei, Ciurea, Santi- 
ghian, Mitache) care a mers 3.38.9 
și RPR I (Grigore, Lazăr, Andre- 
escu, Grigorescu) — 3.42.9.

Ultima probă, caiac dublu 1000 
m. a revenit fraților Meszaroș 
(RPU) și echipajului Urany-—So- 
vany (RPU), care au terminat ia 
egalitate, cu timpul de 3.49.2. E- 
chipa maghiară Vagyoczki—Szi-
geti a realizat 3.53, ocupînd locul 
III, cu un timp, cu numai 2 ze
cimi de secundă mai bun decît 
al echipei noastre Oprea—Balint.

Il„ 455). Resim- 
urma probelor ant«- 
Anastasescu a cedat

—- Anasta-

1000 m.,
Vagyoczki, 
(RPU) au

Selectionata de lupte 
a asociației Metalul 

învingătoare iu R. p. Bulgaria 
Tîrnovo 3 (prin telefon).— Pre

zența luptătorilor romîni din se
lecționata asociației Metalul a stîr- 
nit un viu interes printre locui
torii comunei Draganovo, unde 
s-a desfășurat meciul cu o selec
ționată a asociației Urojai (Recol
ta). întîlnirea a fost urmărită de 
peste 5.000 spectatori, care au 

aplaudat deopotrivă pe luptătorii 
romîni și bulgari. Victoria a re
venit selecționatei romîne, cu sco
rul de 5-3. In plus, toate cele 4 
meciuri de rezervă au fost cîștl- 
gate de luptătorii romîni (V. Sin- 
cular, I. Crîsnic și A. Varga au 
cîștigat prin tuș în primele patru 
minute, iarGh. Szabad la puncte). 
Din prima echipă s-au remarcat 
din nou elementele tinere (I. Cer
nea, Gh. Dumitru, V. Bularca). 
Cele cinci victorii ale selecționatei 
Metalul au fost obținute de: I. 
Cernea (prin tuș în min. 14.50), 
D. Pîrvulescu, I. Popescu. Gh. 
Dumitru și L. Bujor (învingători 
la puncte). Au pierdut prin auto- 
tuș — după ce aveau avantaj la 
puncte — M. Belușica și V. Bu- 

min. 2 
C. Ma-

larca, iar prin tuș în 
Gh. Marton (în fața lui 
rinof).

Selecționata asociației 
va susține ultimul său 
R.P. Bulgaria miercuri 6 
orașul Russe.

Metalul 
meci în 
iulie în

Azi pe terenul Progresul
I.T.B.

Ieri a sosit în Capitală echipa de 
baschet a Universității din Oxford 
(Anglia), care va susține mai mul
te jocuri cu baschetbaliștii noștri. 
Echipa studenților de la Oxford 
este o formație de valoare. Ea a 
obținut rezultate excelente în cam
pionatul universitar englez undș a 
cîștigat 14 jocuri din 15 susținute. 
In 1947 și 1951 echipa Oxford a 
făcut turnee în R. Cehoslovacă și 
R. P. Ungară, obținînd rezultate 
remarcabile.

Iată lotul echipei engleze: Fred 
Siegler. Alexander Utton, Paul Sar
banes, Don Bear, Erling Skorpen, 
Don Rickerd, Alexander Illig, John 
Keith, Vince Jones, Dave Me. Mul
lin.

Primul joc al echipei universi
tății din Oxford are loc astăzi sea
ră la ora 20,30, cî.nd baschetbaliș
tii englezi vor întîlni formația 
Științei I.C.F Meciul are lor pe 
terenul Progresul I.T.B.
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