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0K6AN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE K IÎN6Ă CONSILIUL 0E MINIȘTRI

Și AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

Reprezentantele Uniunii Sovietice au cucerit toate titlurile 
de campioane pe anul 1955

Un strălucit succes ai canotajului din R. P. R.:
sportivele noastre

S-a încheiat cea de a doua e- 
diție a campionatelor europene fe
minine de canotaj academic.

La capătul celor trei zile de 
dîrze întreceri sportive sînt cu
noscute cele cinci echipaje cam
pioane ale Europei : de cinci ori 
»-a înălțat pe cel mai înalt ca
targ drapelul de stat al Uniunii 
Sovietice, de cinci ori au răsunat 
acordurile imnului de stat al 
U.R.S.S. Canotoarele sovietice au 
cîștigat într-un stil impresionant 
cele cinci probe, demonstrîndu-și 
încă odată înalta măiestrie și re- 
editînd comportarea de anul tre
cut, de la prima ediție a acestor 
campionate, desfășurate la Amster
dam.

Campionatele au însemnat, în 
același timp, o strălucită afirmare 
a canotajului academic feminin din 
țara noastră. Reprezentantele pa
triei noastre au reușit să se cla
seze pe locul al doilea în patru 
din cele cinci curse disputate: 

dublu și

s-au clasat pe locul
Curînd, din megafoane, răsună 

vocea starterului care cheamă la 
start pe concurentele primei probe.

FILMUL PftOGELOR

SCHIF 4+1 RAME

din
4+1 rame, 4+1 vîsle, 
8-ț-l. Cu aceste rezultate, cano
toarele noastre și-au confirmat va
loarea europeană și îndreptățesc 
speranțele în comportări și mai 
bune, în viitor.

Referindu-ne la întrecerile pro- 
priui-zise, trebuie să remarcăm că 
ele au fost spectaculoase, captivînd 
miile de spectatori care s-au de
plasat ieri la Snagov: probele au 
fost viu disputate nivelul tehnic 
al întrecerilor a fost ridicat, lupta 
sportivă a cunoscut momente pa
sionante. întrecerile pentru locul 
doi, care au avut ca principale 
protagoniste pe canotoarele romî- 
ne, cehoslovace și maghiare, 
„ridicat tribunele în picioare"

au

★

IaMai sînt cîteva minute pînă 
începerea probelor...

Atît tribuna cea mare de la „ma
lul tăiat" cît și tribuna plutitoare 
din imediata apropiere a cabinei 
juriului sînt înțesate de specta
tori. Pe pistă, forfota de pînă acum 
cîteva momente s-a potolit.

In fața microfonului, Samuel Ba- 
rani, vice președinte al FISA și 
președinte al Comisiei de Orga
nizare a campionatelor, rostește o 
scurtă cuvîntare în care scoate în 
evidență importanța întrecerilor 
care vor începe peste puțin.

Ia apoi cuvîntul Gaston Miillegg, 
președintele Federației Internațio
nale de Canotaj Academic. EI a- 
duce un călduros salut tuturor 
spectatorilor, organizatorilor, arbi
trilor și concurentelor la această 
competiție și apoi declară deschise 
întrecerile celei de-a doua ediții 
a campionatelor europene feminine 
de canotaj academic.

După cum se știe, vineri după- 
amiază echipajele R.P.R. și 
U.R.S.S. se calificaseră direct în fi
nala acestei probe. In proba de re
calificare desfășurată sîmbătă după- 
amiază, a ieșit din competiție echi
pajul Franței, astfel că ieri s-au 

aliniat la start echipele: Olanda, R. 
Cehoslovacă, U.R.S.S., R.P. Romî
nă, R.P. Ungară și R.P.F. Iugosla
via. Echipele U.R.S.S. și R. Ceho
slovace „sar" din start și își crea- 
ză un oarecare avantaj. La 250 de 
metri, în timp ce echipajul U.R.S.S. 
își mărește avantajul, cehoslovace
le sînt ajunse și depășite de olan
deze. iar mai tîrziu și de reprezen
tantele noastre. La jumătatea 
cursei (500 metri) echipa sovietică 
conduce cu o barcă față de R. 
Cehoslovacă, Olanda și R.P.R. care 
se află pe aceeași linie. La 750 de 
metri echipajul sovietic se anunță 
cîștigător sigur. O luptă dîrză se 
dă pentru locul al doilea, ocupat, 
deocamdată, de olandeze. „Soarta" 
cursei se hotărăște abia pe ultimii 
metri, cînd — cu un finiș foarte 
bun — reprezentantele noastre ob
țin un avans de cîteva zecimi de 
secundă, iar cehoslovacele le depă. 
șese pe olandeze.

Rezultatul tehnic :
1. U.R.S.S. (Olimpiada Mihailova, 

Galina Butrrscaia, Liudmila Blaj- 
ko, Natalia Morozova + Vera Sa- 
vrimovici) 3.39.5.

2. R.P. Romînă (Etelca Laub, 
Elsa Ochsenfeld, Ecaterina Erdoș, 
Elisabeta Kormoș 
Gurău) 3.47.7.

3. R. Cehoslovacă (Ana Javur- 
kova, Eva Jindrova, Marta Brozo- 
va, Julie Sucha + Beluse Kolu- 
chova) 3.48.2.

4. Olanda 3.48 7; 5. R.P. Unga
ră 3.58.2: 6. R.P.F. Iugoslavia
3.58 4.

II m patru probe
lupta pentru primul loc se va 
între aceste două concurente.
750 m. Roza Ciumakova reușește 
să-și creeze un avans comfortabil 
de o lungime și jumătate de bar
că. Este remarcabilă, totodată, și 
puternica revenire a reprezentantei 
R.P. Ungare, Papp Jenone care 
trece pe locul III. Pe ultimele zeci 
de metri, Eva Sika atacă, reface 
din handicap, dar nu mai poate 
cîștiga întrecerea. Rezultatele teh. 
nice :

1. Roza Ciumakova (U.R.S.S.) 
3.40.1; 2. Eva Sika (Austria) 
3.40.9; 3. Papp Jenone (R.P. 
Ungarip 3.44.6; 4. Libuse Do-
lezalova (R. Cehoslovacă) 3.49.5; 
5. Florica Bruteanu (R.P. Ro
mînă) 3.51.7; 6. Ingrid Scholtz
(Germania Occidentală) 3.54.4.

SCHIF 4 + 1 VISLE

+ Ștefania

SCHIF SIMPLU
In această probă, Roza Ciuma

kova (U.R.S.S.) a cucerit locul în. 
tîi, revanșîndu-se după înfrîngerea 
suferită la Bled, în fața Evei Sika 
(Austria). Iată desfășurarea pro
bei :

Toate cele șase concurente au un 
start la fel de bun. Cu toate aces
tea, Eva Sika conduce cu un avans 
minim. La 250 m. reprezentanta 
Uniunii Sovietice atacă, ia condu
cerea și, odată cu ea, și Dolezalova 
(R. Cehoslovacă) o depășește pe 
Sika. Eva Sika are însă o revenire 
puternică, o ajunge din nou pe 
Ciumakova și acum devine clar că

Spartak Moscova a întrecut la fotbal 
pe Wolverhampton Wanderers cu 3-0 (2-0)
MOSCOVA 7 (prin radio). — 

Pe stadionul Dinamo dim Mos
cova, în fața a 90.000 de spec
tatori, echipa Spartak Moscova a 
mtîlnit renumita echipă engleză de 
fotbal Wolverhampton Wanderers. 
Victoria a revenit echipei sovietice 
la categoricul scor de 3—0 (2—0).

Succesul echipei Spartak este 
deosebit de _ prețios, Wolverhamp
ton Wanderers fiind una din cele 
mai bune echipe de fotbal din

lume. Echipa engleză a obținut 
strălucite succese în turneele în
treprinse în America de Sud și a 
întrecut echipe de mare valoare 
de pe continentul european, prin
tre învinșii săi numărîndu-se Hon- 
ved Budapesta, F.C. Milano, Par
tizan Belgrad etc.

Au marcat: Parșin, Netto și 
Isaiev.

De la Wolverhampton s-a re
marcat mijlocașul Billy Wright, 
căpitanul reprezentativei Angliei.

da 
La

Se ahîniază la start, în ordi
nea culoarelor, următoarele echi
paje: R.P. Ungară, Franța, 
U.R.S.S., Austria, R.P. Romînă.

Echipajele Uniunii Sovietice și 
R.P. Ungare au cel mai bun 
start. După circa 200 m. ele se 
află în frunte în această ordine, 
urmate de Franța, R.P. Romînă 
și Austria. La 500 m. echipajul 
sovietic își creează un avans de 
mai mult de o lungime de barcă, 
fiind urmat de echipajele R.P- 
Ungare și Franței. Pe locurile 
4 ți 5 se află reprezentantele 

noastre și cele ale Austriei. După 
700 m., avansul echipei sovietice 
face să nu mai existe nici un 
dubiu asupra învingătorului. Din 
acest moment, reprezentantele ță
rii noastre încep un atac puter
nic, depășesc echipajul austriac, 
trec și de cel francez și se an
gajează într-o luptă strinsă cm

(continuare in pag. 4-a)

VARȘOVIA, 7 (prin telefon de 
la trimișii rjpștri). Capitala tine
retului lumii trăiește zile de pa
sionantă întrecere sportivă. Zilnic 
încep noi competiții și se termină 
altele. Mii și mii de iubitori ai 
dferitelor discipline sportive abia 
mai pot prididi cu participarea lor 
la nenumăratele ,,puncte de a- 
tracție" pe care le oferă programul 
sportiv al . 'fiecărei zile din cadrul 
Festivalului. Sîmbătă seara, în 
vreme ce umbrele înserării începu
seră să se coboare peste oraș, 
spectatorii de pe stadionul 
C.W.K.S, trăiau ultimele momente 
ale întrecerilor de atletism, care, 
de-a lungul unei săptămîni de pal* 
pitantă luptă sportivă, a>u atras 
atenția participanților la Festival. 
Bilanțul cu care s-au încheiat a- 
ceste întreceri este demn de ma
rea sărbătoare a tineretului lumii: 
trei recorduri mondiale și 39 de 
recorduri naționale. Antrenori și 
atleți, arbitri și ziariști, cu toții 
sînt unanimi în a recunoaște va
loarea deosebită a întrecerilor at
letice de la Varșovia. Chiar și 
spectatorii cei mai puțin cunos
cători în ale atletismului au fost 
cîștigați pentru acest sport, numai 
după ce au asistat la desfășurarea 
unora dintre probe, cum au fost,. 
de pildă, întrecerile de 5000 și 
1500 m. Asemenea întreceri au dez
lănțuit aplauze entuziaste, care au 
făcut să răsune multă vreme in- 
treg stadionul. Dintre rezultatele 
ultimei zile de întreceri la atle
tism vom remarca, fără îndoială, 
performanța lui Sid’o la aruncarea 
suliței (sulițașul polonez a avut 
toate aruncările peste 77 m.), re
zultatul de 4,35 m. obținut de atle
tul sovietic Cernobai la săritura 
cu prăjina (nu a lipsit mult ca 
Cernobai să stabilească un nou re
cord european), precum și rezul-

WROCLAV 7 (prin telefon). — 
Selecționata de fotbal a orașului 
București a avut de susținut azi un 
joc foarte dificil în compania re
prezentativei orașului Sofia, de care 
a dispus la limită cu scorul de 
1—0 (0—0) prin punctul înscris de 
Copil în min. 71. Punctul victoriei 
a fost înscris în următoarele con- 
dițiuni: Ozon a centrat din poziție 
de extremă și Georgesau a reluat 
pe lîngă poartă. Portarul bulgar 
Antonov a degajat defectuos și 
mingea a ajuns la Georgescu, care 
a tras puternic la poartă. Antonov 
n-a putut reține balonul și Copil, 
care urmărise faza, a reluat în 
plasă.

Scorul cu care s-a terminat par
tida este just. El putea fi mai mare 
dacă linia de atac ar fi funcționat

țațele excelente ale primilor trei 
clasați la proba de 5000 metri. Se 
cuvine să subliniem deopotrivă și 
performanța remarcabilă înregistra
tă în proba de 400 m. plat de 
atleta noastră Alexandra Sicoe. Tot 
sîmbătă s-a alergat și dificila pro
bă a maratonului. Clasica întrecere 
a fost ciștigată, după cum se știe, 
de maratonistul sovietic Filin. Este 
interesant de arătat că Învingă* 
torul acestei probe a primit, în 
afara medaliei de aur, o splen
didă cunună de lauri, cu care <* 
fost încununat tn timpul festivității 
de premiere.

Sportivii noștri continuă seria 
bunelor rezultate. Pe primul plan 
se situează succesul jucătorilor de 
tenis de masă care — prin An
gelica Rozeanu, Reiter și Cantner, 
— au cucerit 5 medalii de aur. 
Au obținut noi victorii fotbaliștii, 
handbatiștii și handbalistele, pre
cum și baschetbaliștii, care au reu* 
șit performanța de a dispune de 
puternica echipă cehoslovacă. O 
comportare remarcabilă au avut 
cicliștii.

Concursurile, aflate în plină des. 
fășurare, promit noi întreceri dîr* 
ze și spectaculoase. Așteptăm cu 
nerăbdare alte rezultate d? înaltă 
valoare...

’'ultima partidă. Ozon șîca în «ultima partidă. <___ T_
Petschowski, ca și Călinoiu, au ju-. 
cat sub nivelul lor obișnuit și com
portarea lor s-a resfrînt asupra jo-: 
cului întregii echipe, 
țin adevărat însă, că 
a fost foarte bun în 
ales, unde a jucat 
special în prima repriză. In această 
parte a meciului, jocul a fost rapid, 
dar confuz. Bulgarii au jucat cu 
doi stoperi și un inter retras. îna
intașii noștri nu au reușit să se 
descurce în fața unei astfel de apă
rări, astfel că nu au avut ocazii. 
Inițiativa însă, a aparținut 
noastre, ca și după pauză 
dominat mai accentuat. In 
doua, jucătorii bulgari nu

Nu-i mai pu
și adversarul 
apărare, maî 
organizat, în

echipei! 
cînd a 
repriza 
au mai

(continuare în pag. 3-a).

Spartachiada militară de vară s-a încheiat
cu o splendidă

Spartachiada militară de vară a 
luat sfîrșit. Pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală în prezența a 
100.000 spectatori, cei mai buni 
sportivi, veniți din toate colțurile 
țării să reprezinte cu cinste cu
lorile unităților lor militare, au e- 
xecutat cu înaltă măiestrie un bo
gat și variat program de închi
dere a competiției.

încă cu mult timp înainte de 
începerea manifestațiilor, tribu
nele stadionului erau arhipline. E 
ora 17 și 30 minute. In sunetele 
.Marșului Spartachiadei Militare", 
intonat de fanfară începe defila
rea participanților. Trec, rînd pe 
rînd, sportivii celor șase loturi, în 
mijlocul cărora se află cîștigătorii 
titlurilor de campioni care după 
luni de zile de întreceri și-au vă
zut eforturile încununate de suc
ces.

După terminarea defilării, un 
grup uriaș de tineri ostași au in
trat pe stadion cîntînd „Imnul 
Sparfechiadei Militare" și apoi au 
executat 
ciții de 
gate de 
armatei 
mea de 
multă 
cu care 
aspecte ale preocupărilor lor de zi 
cu zi pentru a deveni buni ostași 
ai Republicii noastre.

cu multă măiestrie exer- 
gimnastică cu pușca, le- 
procesul de instruire al 
noastre populare. Mulți- 
spectatori au urmărit cu 
admirație ingeniozitatea 
acești tineri prezentau

demonstrație sportivă de mase.1
In continuare un grup de 700 

tineri îmbrăcați în costume spor
tive au executat cu multă preci
zie mișcări de gimnastică liberă. 
După fiecare tablou care ilustra 
aspecte din pregătirea fizică a mi
litarilor stadionul răsuna de a- 
plauzele celor prezenți.

Apoi au intrat pe gazonul ver
de, într-o ordine perfectă, cei mai 
talentați gimnaști care au obținut 
locuri de frunte în concursurile 
Spartachiadei. Ei au făcut fru
moase demonstrații de gimnastică 
la aparate.

Siguranța și precizia, îmbinarea 
atrăgătoare a celor mai frumoase 
exerciții de gimnastică cu carac
ter aplicativ au făcut ca sportivii 
armatei noastre să fie îndelung 
aplaudați.

Călăreții fruntași din
armatei care au reprezentat 
cinste culorile țării noastre 
concursurile internaționale au 
fectuat în continuare un bogat 
spectaculos program răsplătit 
puternice aplauze.

In sunetele melodioase ale
nui marș pătrund în incinta sta
dionului primele companii sosite 
din proba de marș pe un traseu 
de 50 km. Ele au plecat dis-de-di- 
mineață. In frunte se află com
pania condusă de lt. maj. Nico-

urmată de compania 
lt. maj Ion Mureșan.

cadrul 
cu 
în 
e- 
Și 

cu

u-

lae Micșa 
condusă de 
Cu toate că au parcurs un itine
rar dificil trecînd peste numeroase 
obstacole ivite în drum, ostașii din 
cele două companii pășesc într-o 
cadență perfectă..

Un tablou minunat, multicolor, 
pe care zecile de mii de spectatori 
nu-1 vor uita mult timp, l-au for
mat în încheierea programului toți 
sportivii participanți la Sparta
chiada Militară care prin urale 
au transmis salutul 
al competiției.

Marea sărbătoare 
militar a culminat 
festiv executat cit mult 
fanfarele reunite ale 
(2000 de instrumentiști) 
ducerea colonelului Dumitru 
mia, Laureat al Premiului de 
A urmat un splendid joc de 
ficii cu care s-a încheiat 
tre cele mai grandioase 
strații sportive de masă 
acesta.

Spartachiada .militară 
— 1955, s-a bucurat de 
lucit succes și a scos totodată la 
iveală nenumărate elemente în
zestrate cu deosebite calități și 
care printr-o atentă pregătire pot 
deveni în curînd sportivi de frunte 
ai țării noastre.

TRAIAN IOANIȚESCU

de

a
cu

închidere

sportului 
concertul 

succes de 
armatei 

sub con-

una din- 
demon- 

anuldin

de 
un

vară 
stra



întrecerile sportive de sîmbătă
(Prin telefon de la trimișii noștri speciali)

6 august
NOI PERFORMANȚE VALOROA
SE IN ULTIMA ZI A ÎNTRECE

RILOR DE ATLETISM

Probele din ultima zi a întrece
rilor de .atletism din cadrul celui 
de al V-lea Festival au fost ur
mărite cu mult interes de un ma
re număr de spectatori, care au 
avut prilejul să asiste la dispute 
dintre cele mai dârze și mai emo
ționante. Iată cum s-au desfă
șurat probele de sîmbătă:

1.500 m. întrecerea finală în a- 
ceastă cursă a prilejuit o luptă 
sportivă de toată frumusețea, în
cheiată cu rezultate excelente. Du
pă ce, de la plecare, la conducere 
s-a instalat Herman, la 400 m. 
(55,8), Rcșsavo'.gy și Tabori trec 
în frunte, controlînd curs.a. La 
800 m. se trece în 1:55,8, în ordi
nea: Rozsavolgy, Tabori, Herman, 
Lewandowski, ere. Cei doi atleți 
maghiari schimbă mereu ritmul 
de alergare, dar nu mai cedează 
conducerea , cursei. La intrarea în 
ultima linie dreaptă Rozsavolgy 
se află în frunte, urmat îndea
proape de Tabori. Cu 50 m. înain
tea sosirii Tabori îl ajunge și îl 
învinge la finiș. Rezultate: 1. 
Tabori (Ung.) 3:41,6 (al doilea 
rezultat din lume); 2. Rozsavo’gy 
(Ung.) 3:42,0; 3. Herman (R.D. 
G.) 3:42,6 nou record german; 4. 
Lewandowski (Pol.) 3:45,0; 5.
Okorokov (U.R.S.S.) 3:45,6 ' nou 
record unional; 6. Richtzenhain 
(R.D.G.) 3:46,4; 7. Jungvirth

JCeh.) 3:46,6; 8. Zvolenski (Ceh.) 
3:49,0; 9. Slugin (U.R.S.S.) 3:49,4; 
IO. Witulski (Pol.) 3:50,2.

200 m. femei (finală). Cursa a 
fost așteptată cu foarte mult in
teres, mai ales după ce Shirley 
Strickland anunțase că se va stră- 
duii să obțină și cea de a treia 
medalie de aur. Chiar de la ple
care Strickland are un oarecare a- 
vantaj, pe care-1 mărește la 2 m. 
la ieșirea din turnantă. Cu 40 de 
m. înaintea sosirii, Safronova o 
ajunge pe Strickland și terminând 
puternic o întrece pînă ta sfârșit. 
Același lucru îl face și Itkinl, care 
sosește a doua. Rezultate: 1. Sa
fronova (U.R.S.S.) 24,2; 2. Itkina 
| U.R.S.S.) 24,3; 3. Strickland
^Australia) 24,5; 4. Kohler (R.D. 
G.) 24,7; 5. Lerczak (Pol.) 24,8; 
6. Anzeeviz (U.R.S.S.) 25,1.

400 m. femei (finală). O cursă 
excepțională în care, de fapt, au 
fost trei dispute: Otkalenko—Do
nath ; Solopova—Sicoe ; Mfillero- 
va—Zeitz. Nina Otkalenko a con
dus cea mai mare parte a cursei, 
dar Ursul’.a Donath a întrecut-o 
la sprintul final. Solopova a con
dus-o, de asemenea, cu autoritate, 
pe Alexandra Sicoe, la un mo
ment dat, chiar cu un avantaj de 
peste 3 m. Reprezentanta noastră, 
făcînd însă o cursă excepțional de 
bine gîndită și dozînidu-și judicios 
eforturile a putut găsi suficiente 
resurse să termine puternic și să 
ocupe locul trei, realizing un re- 
zu'tat care reprezintă un nou re
cord al R.P.R. și totodată cea de 
a IV-a performanță mondiala din 
acest an. Rezultate: 1. Donath 
(R.D.G.) 54,4 nou record german 
și cea mai bună performanță mon
dială (la această probă nu se o- 
mologhează recorduri mondiale);
2. Otkalenko (U.R.S.S.) 55,5; 3.
Sicoe (R.PjR.) 56.0 record al
R.P.R.: 4. Solopova (U.R.S.S.)
-57,1; 5. Mullerova (Ceh.) 57,9; 6. 
Zeitz (R.D.G.1 58,0.

4x100 m. (finală). Echipa R.P. 
Ungare a făcut odată în plus do
vada înaltei sale măiestrii. Schim
burile excepționale au lăsat im
presia că ar alerga un singur om 
pe 400 m. și nu 4 oameni. Echipa 
noastră, deși nu execută încă des
tul de bine schimburile a reușit 
frumoasa performanță de a stabili 
un nou record a', țării. Rezultate:
1. R. P. Ungară (Zarandi, Va- 
rasdi, Csanv, Go'dovanyi) 40,7; 2. 
U.R.S.S. ITokarev, Barteniev, Sa- 
nadze, Konovalov) 40,8; 3. R.P. 
Polonă (Baranowski, Szmidt, Jar- 
zebowski, Kiszka) 40,9; 4. R. P. 
Romină (Pop, Marks, Stoenescu, 
Wiesenmayer) 41,2 nou record al 
R.P.R.; 5. R. D. Germană 41,8.

Greutate femei. Recordmana lu
mii, GaMna Zîl’ina" a cîștigat cu 
ușurință medalia de aur. Rezul
tate: 1. Zîbina (U.R.S.S.) 15,43
(15,43 — 15,15 — 14,73 — 13,56 
— 15,33 — 13.73); 2. Doljnikova 
(U.R.S.S.) 1491; 3. Luttge (R.D. 
G.) 14,12; 4. Tews (R.D.G.) 14,02;
5. Tischlerova (Ceh.) 13.63; 6. 
Gorceakova (U.R.S.S.) 13,34. A-
Buncînd 12,47 m. reprezentanta 

noastră Ana Roth nu s-a calificat 
pentru concurs.

Sulifd. Campionul și recordma- 
nu1 Europei, polonezul Janus Si- 
dl» a înregistrat o victorie co
modă, avînd toate aruncările peste 
77,00 m. Rezultate: 1. Sidlo (Pol.) 
77,93 (77,06 — 77,39 — D — 77,20 
— 77,90 — 77,93); 2. Gorskov
(U.R.S.S.) 75,02 ; 3. Kuznețov
(U.R.S.S.) 73,08; 4. Walezak
(Pol.) 70,69; 5. Radziwonowicz
(Pol.) 70,42; 6. Krasznai (Ung.) 
68,05;... 11. D. Zamfir (R.P.R.) 
63,89: 12. A. Demeter (R.P.R.)
60/15.

4x100 m. femei (finală). Echipa 
R.D. Germane a cîștigat întrece
rea finală a echipelor de ștafetă. 
Echipa Uniunii Sovietice a fost 
descalificată pentru depășirea spa
țiului de schimb. Rezultate: 1. 
R.D. Germană (Mayer, Kohler, 
Klausner, Karger) 47,0; 2. R. P. 
Ungară (Kremingerne, Deneș, Or
ban, Neszmely) 47,3; 3. R.P. Po
lonă 47,4, 4. R. P. Romină (Sicoe, 
Copindeanu, Lu(ă, Marks) 48,5; 5. 
R. P. Chineză 48,6 nou record.

4x400 m. Aproape trei schim
buri a condus echipa Poloniei, dar 
eforturile lui Lituiev și mai ales 
ale lui Ignatiev au dus la victo
rie echipa Uniunii S vietice. Re
zultate: 1. U.R.S.S. (Nikd'aiski, 
Kumuska, Lituiev, Ignatiev) 
3:11,6; 2. R.P. Polonă (Brabanski, 
Mach, Swatocski, Makomaski) 
3:11,8; 3. R. D. Germană 3:14,2; 4. 
R. Cehoslovacă 3:20^1.

5.000 m. Cea mai „tare“ cursă 
a competiției de atletism a fost și 
Ia Varșovia, ca și la București, a- 
ceea pe 5.000 m. După rezultatele 
înregistrate se poate spune că a- 
ceaista a fost cea mai rapidă 
cursă pe 5.000 m. din istoria atle
tismului mondial. In primele ture 
s-a mers mai mult în grup, con
ducerea avînd-o at'eții polonezi.

Maestra sportului Alexandra Sicoe, 
a realizat un nou record al R.P.R. 

la 400 m.

Cu 8 ture înainte de sfârșit, Zato- 
pek, care pînă atunci era pe un
deva pe la mijlocul plutonului, 
forțează și trece în frunte. Atent, 
Iharos îl urmează imediat. La 
3.000 m. trec în frunte atleții un
guri. Kovacs țâșnește extraordi
nar, „ducîndu-l“ pe Iharos. De ei 
se lipesc însă Szabo și polonezul 
Chromik, Zatopek rămânând în ur
mă. Cei patru au un avans de 
peste 10 m. asupra grosului pluto
nului. După un efort susținut, cu 
300 m. înaintea sosirii Kovacs și 
Szabo încetinesc, lăsîndu-i sin
guri pe Iharos și Chromik. Iha
ros sprintează lung, obține a- 
vantaj, dar pe ultimii metri Chro
mik revine formidabil și, cu un fi
niș impetuos, termină învingător. 
Rezultate: 1. Chromik (Pol.)
13:55,2 nou record polonez; 2. Iha
ros (Ung.) 13:56,6 nou record 
maghiar; 3. Kovacs (Ung.) 
13:57,6; 4. Szabo (Ung.) 14:00,6;
5. Kriszkowiak (Pol.) 14:05,8; 6. 
Zatopek (Ceh.) 14:11,4; 7. Pudov 
(U.R.S.S.) 14:13,2; 8. Ulsperger
(Ceh.) 14:23,4;... 14. C. Grecescu
R.P.R. 15:19,4.

Maraton. După ce a condus 
cursa 15 km. reprezentantul nos
tru M. Babaraica a terminat pe 
locul opt în compania unor adver
sari de certă valoare. Rezultate:
1. Filin (U.R.S.S.) 2 h. 28:41,8; 2. 
Grișaev (U.R.S.S.) 228:42.0; 3.
Pechanek (Ceh.) 2.34:19,2; 4.
Mayer (R.D.G.) 2.35:41,0; 5. Ni- 
schida (Japonia) 2 36:04,6; 6.
Witkonski (Pol.) 2.36:52,0; 7.
Pantov (Bulg.) 2.38:11,6; 8. M.
Babaraica (R.P.R.) 2.39:59,4.

Prăjină. Ultima probă a între

cerilor de atletism i-a revenit a- 
tletului sovietic Cernobai. Rezul
tate: 1. Cernobai (U.R.S.S.) 4,35;
2. Waszny (Pol.) 4,30; 3. Bulatov
(U.R.S.S.) 4,30; 4. Janiszewski.
(Pol.) 4.20; 5. Adamczyk (Pol.) 
4,20; 6. Preusger (R.D.G.) 4,10; 7. 
Peukert (R.D.G.) 4,10; 8—11. Hle- 
barov (Bulg.), Homonnay (Ung.), 
Petrov . (U.R.S.S.) și Krejcar II 
(Ceh.) toți 4,00; 12. Dragamir
R.P.R. 3,80.
ECHIPELE DE HANDBAL ALE 
R.P.R. DIN NOU VICTORIOASE

Sîmbătă după-amiază au conti
nuat pe stadionul Sparta jocu
rile din cadrul turneului de hand
bal. Iată rezultatele înregistrate : 

FEMININ: R.P.R. — F.S.G.T. 
— Franța 17—1 (7—0). Au în
scris: Oprea (5), Dobre (4),
Stark (3), Pădureanu (2),
Scheipp (2) și Răceanu pentru
echipa R.P.R. și Catiard pentru 
F.S.G.T.

R. P. Ungară —■ Danemarca 
21—1 (12—1). Au marcat: Kiss
(4), Kovacs (6), Hammory (3), 
Valyi (3), Mak (3) și Gorentz 
(2) pentru R.P.U. și Tomsen 
pentru Danemarca.

MASCULIN : R.P.R. — R. P. 
Polonă 9—6 (4—2). Meciul a fost 
așteptat cu mare interes și s-a 
încheiat cu o strălucită victorie 
a reprezentanților noștri, care, 
deși spre sfîrșitul meciului au 
fost conduși, au găsit totuși re
surse să egaleze și să termine în
vingători. Au jucat echipele: 
R.P.R. : Haberprusch — Bota, 
Donca, Lupescu, Streifert, Thel- 
man — Lingner, Jost, Wagner, 
Căliman, Sauer. A mai ^ucat 
Meithert. R. P. POLONA: Mah- 
nik — Swietlinski, Fransezrak, 
Mroz, Solovski, Hauffe-Garkorz, Till, 
Daukza, Kusiak, Weiss. Au în
scris : Sauer (4), Donca (2), Că
liman, Meithert, Wagner pentru 
R.P.R. și Till (3), Garkorz (2) și 
Weiss pentru R. P. Polonă.

Austria — Danemarca 14—4 
(5-2).
CANOTORII NOȘTRI PE LO
CUL II LA SCHIF 2-ț-l, PE LO

CUL III LA SCHIF SIMPLU
Pe lacul artificial Malta, situat 

în apropierea orașului Poznan, au 
început sîmbătă întrecerile de ca
notaj academic. Aproximativ 6.000 
de spectatori au urmărit cele cinci 
probe în care sportivii polonezi și 
cei sovietici au cucerit cîte două 
victorii.

Iată rezultatele tehnice :
Schit 44-l-băieți: 1. R. D. Ger

mană 6:54,4; 2. R. P. Polonă 6:59.0
3. JJ.R.S.S. 7:00,6; 4. R.P.R. (Boicu, 
Mesaroș, Bulucioiu, Bornpa, Mar- 
cu) 7:00,9; 5. R. Cehoslovacă 7:10.9;
6. Egipt.

Schit simplu-băieți: 1. Kocerka 
(R. P. Pol.) 7:23.5; 2. Bercutov 
(U.R.S.S.) 7:37,2; 3. Al. Ferenczi 
(R.P.R.) 7:41,0; 4. Kasim (Egipt) 
8:12.7.

Schif 44-1-fete: 1. U.R.S.S. 3:42,6;
2. R. D. Germană 3:44,6; 3. R. P. 
Polonă 3:53,6.

Schif simplu-fete: 1. Muhina 
(U.R.S.S.) 3:57,7; 2. Zewirska (R.P'. 
Pol.) 4:00,7; 3. Hermann (R.D.G.) 
4:06,8.

fn proba de schif 2+1 băieți, 
echipajul R.P.R. (Kapler, Vitco- 
vici 4- Jurcăneanu) a avut o 
comportare excepțională ocupînd 
locul al doilea, la luptă mare cu 
echipajul R. P. Polone primu*- cla
sat și întrecînd echipajele U.R.S.S. 
și Egiptului.
PENULTIMA ZI DE CONCURS 

LA TENIS DE MASA
întrecerile concursului de tenis 

de masă au continuat sîmbătă 
cînd s-au desfășurat meciuri la 
toate cele cinci probe. Reprezen
tanta noastră, maestra emerită a 
sportului și campioană mondială. 
Angelica Rozeanu, s-a calificat în 
cele trei finale ale probelor (sim
plu femei, dublu femei și dublu 
mixt) la care a participat. De a- 
semenea, un succes frumos au ob
ținut și jucătorii noștri Toma 
Reiter și Matei Gantner care s-au 
calificat în finala probei de du
blu bărbați.

lată rezultatele tehnice: simplu 
bărbați — sferturi de finală: Vlh- 
nanovski (R. Ceh.) — Tsunoda 
(Japonia) 3—1 ; Cian Jun Nin 
(R. P. Chineză) — Pesch (R.D.R.)
3—1 (-19, 18, 7, 18) Pesch, deși 
a avut un început bun, a fost 
foarte mult stingherit de stilul 
de joc al adversarului său care 
ține paleta sistem toc, este foar
te agil șl apără excelent Van 

Ciuan Jao (R. P. Chineză) — 
Posejpal (R. Ceh.) 3—0; Stipek 
(R. Ceh.) — Gantner (R.P.R.)
3—1 (17, —17, 25,15) — Gantner 
a utilizat prea puțin loviturile de 
atac. Semifinale: Cian Jun Nin
— Vihna’îjivski 3—1 ; Stipek —
Van Ciuan Jao 3—1. Simplu fe
mei : sferturi de finală: Eliott 
(Scoția) — Krupova (R. Ceh.) 
3—0; Chu Dziun Hui (R. P. 
Chineză) — Grafkova (R. Ceh.) 
3—2; Sun Mey Yn (R. P. Chi
neză) — Baker (Anglia) 3—0; 
Angelica Rozeanu (R.P.R.) —
Milbank (Anglia) 3—0 (11, 10, 
16). Semifinale: Eliott — Chu 
Dziun Hui 3—0; Angelica Ro
zeanu — Sun Mey Yn 3—0 (18, 
12, 11). Dublu bărbați: turul III: 
Reiter—Gantner (R.P.R.) = Se
ver—Jones (Anglia) 3—0 (10,
17, 13). Semifinal*- • Reiter—
Gantner (R.P.R.) = Tsunoda—•
Kavayasi (Japonia) 3—1 (21, 17,
—25, 12) ; Stipek —Posejpal (R. 
Ceh.) = Pesch (R.P.R.) — Ho- 
lușek (Germania) 3—0. Dublu 
femei : semifinale : Angelica Ro
zeanu (R.P.R.) — Eliott (Scoția) 
= Szmidt—Dorowna (R. P. Po
lonă) 3—0 ; Grafkova — Krupo
va (R. Ceh.) = Jones—Milbank 
(Anglia) 3—0. Dublu mixt : semi
finale : Angelica Rozeanu (R.P.R.)
— Stipek (R. Ceh.) = Krupo
va—Vihnanovski (R. Ceh.) 3—0 
(20, 18, 15) ; Sun Mey Yn —

Van Ciuan Jao (R. P. Chineză)
= Grafkova—Posejpal (R. Ceh.) 
3—2.

SUCCESUL GIMNAȘTILOR 
SOVIETICI

In cursul zilei de sîmbătă au 
evoluat gimoaștii japonezi. Spec- 
tatoriiii au urmărit cu muilit interes 
rțe fiecare dintre membrii echipei 
Japoniei, dar în special pe cele
brii Kono și Kaneko, adversari di- 
recți ai concurenților sovietici 
care se aflau de acum pe primele 
locuri ale clasamentului. Cu toate 
că cei doi japonezi au lucrat 
foarte frumos și au făcut dovada 
incontestabilei lor valori, totuși, în 
clasamentul general individual au 
ocupat locurile 7 (Kono) cu 56,30 
pct. și 9 (Kaneko) cu 56,05 pot. 
Cel de al 10-lea clasat, polo
nezul Ruziczka, a totalizat 
55,90 puncte. Japonezii au 
avut cele mai bune comportări la 
prrale'e și cal cu mînere. Astfel, 
la paratele, Kaneko a obținut lo
cui doi, la egalitate cu Azarian și 
Korolkov (9,75 pct.); Kono s-a 
dovedit foarte bine pregătit la cal 
cu mînere, ocupînd locul doi la 
egalitate de puncte cu Korolkov — 
9,55 pct.

Conoursurii'e au luat sfârșit cu 
victoriile ech' -lor reprezentative 
ale U.R.S.S. oare s-au clasat pe 
primele locuri la : echipe bărbați, 
echipe femei, echipe femei cu apa
rate portat'iive și in clasamentele 
generate individuale (la bărbați 
primele 6 locuri, la fete pri
mele 3).
VOLEIBALISTELE NOASTRE 

DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

Sîmbătă, s-au desfășurat primele 
întreceri din cadrul turneului fi
nal de volei al echipelor masculi
ne. Reprezentativa țării noastre a 
întîlnit echipa R. P. Polone, în 
fața căreia a cedat cu scorul de 
2—3 (15—13; 11^15, 9—15;
15— 13; 15—17). Echipa R.P.R., al
cătuită din Mihăilescu, Rusescu, 
Ponova, Răducanu, Roman, Nico- 
lau, Minculescu, Botez, a pierdut 
după o luptă strînsă, oglindită, 
de altfel, și de scor. Arbitrajul a 
fost foarte slab și a enervat ju
cătorii, dar aceasta nu constituie 
o scuză pentru înfrîngere.

Alte rezultate : R. Cehoslovacă— 
R. P. Bulgaria 3—1 (15—9, 10—15,
16— 14, 15—8) ; R P. Chineză— 
Italia 3—1 (13—15, 15—11, 15—7, 
15—8).

In turneul echipelor feminine 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : R.P.R.—Austria 3—0 (la 
0, 1, 3), R. Cehoslovacă—R. P. 
Chineză 3—0 (la 8, 9, 8), R. P. 
Polonă—R. D. Germană 3—0 (ia 
8, 4, 14), U.R.S.S—R. P. D. Co
reeană 3—0 (la 1, 11, 7).

COMPETIȚII DE TENIS

Sîmbătă au continuat întrecerile 
din cadrul competiției de tenis. In 
optimile de finală ale probei de 
simplu bărbați, tînărul nostru re
prezentant Vasile Serester l-a în
tîlnit pe cunoscutul jucător ceho
slovac Javorskî. Victoria î-a reve
nit lui Javorski cu scorul de 6—1, 
6—0, 2-—6, 6—4. Serester a jueat 
foarte bine, curajos, cu acțiuni 
care atț pus deseori în dificultate 

pe adversar, fiind aplaudat de ne
numărate ori. In setul patru la sar 
ru! de 4-4 Serester a avut avantaj. 
Bardan a fost eliminat de campio
nul R.P. Polone, Radzio, cu sco
rul de 6—0, 6—1, 6—2. Alte rezul
tate tehnice: Zabrodski (R. Ceh.)
— Kramer (R.P. Pol.) 6—4, 6—3,
6— 0; Licis (R. P. Pol.) — Koval- 
cevski (R.P. Pol.) 3—6, 6—3, 6—2, 
8—6; Piontek (R.P. Pol.) — Jo- 
vinski (R.P. Pol.) 9—7, 6—2, 6—U 
Krajcik (R. Ceh.) — Sturm 
(R.D.G.) 6—2, 6—3, 6—3; Guylias 
(R.P.U) — Manievski (R.P. Pol.)
4— 6, 1—6, 7—5, 6—3 6—3; An
dreev (U.R.S.S.) — Skonecki
(R.P. Pol.) 6—4, 6—3, 6—4. Sim
plu femei: Turul II : Jendrejovska 
(R.P, Pol.) — Preobrajenskaia 
(U.R.S.S'.) 6—1, 6—2; Wild
(R.D.G.) — Julieta Namian
(R.P.R.) 6—2, 2—6, 6—2 ; Kovacs 
(R.P.U.) — Kuzninenko (U.R.S.S.)
7— 5, 7—5. Dublu femei: Turul I: 
Julieta Namian (R.P.R.), Jeînitka 
(R.P Pol.) — Manschat, Nunning 
(R.D’G.) 6—3, 3—6, 6—4. Dublu 
bărbați : Turui I : Radzio, Piontek 
(R.P. Pol.) — Georgescu (R.P.R)' 
Kozeluh (Danemarca) 10—8, 6—2, 
6—1. Dublu mixt: Turul I: Wo- 
gelman (R.P.U.), Licis (R.P. Pol.)
— Julieta Namian, Bardan (R.P.R.) 
6—3, 6—4 ; Jendrejovska, Piontek 
(R.P. Pol.) — Jelnitka (R.P.PoL), 

Georgescu (R.P.R.) 6—1, 6—1.
SURPRIZĂ LA BASCHET

Jocurile de baschet disputate 
sîmbătă s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate :

Băieți : R. P. Chineză—R. Ce
hoslovacă 56—52 (39-—21). Mare
surpriză. Meciul, foarte interesant, 
a scos în evidență comportarea ex
celentă a jucătorilor chinezi care 
au atacat aproape tot timpul. Ce
hoslovacii au jucat mai slab ca 
de obicei, lent și fără precizie la 
coș. R. P. Polonă—Elveția 92—28 
(39—19) ; U.R.S.S.—R.D.G. 98—32 
(48—11) : R. P. Ungară—Finlanda 
71—37 (30—15).

Fete: R. P. Polonă—R.D.G. 
122—29 (45—17) ; R. P. Bulgaria 
—Finlanda 93—28 (43—15) ; Li
ban—Elveția 35—33 (20—19).

Luni — zi de odihnă. Marți va 
începe turneul final.

ÎNTRECERILE LA ÎNOT

ÎNOT: Sîmbătă în bazinul
C.W.K.S. s-au desfășurat seriile 
ptobelor: 100 m. fluture fete, 200 
m. bras bărbați și ștafeta 4x200 
m. liber (finala).

100 m. FLUTURE FETE (seria I):
1. Skupilova (R. Ceh.) 1:19,3; 2. R. 
Szekely (R.P.U.) 1:19,4 (seria a 
Il-a): 1. M. Litommericzky (R.P. 
U.) 1:19,3; 2. Suprova (R. Ceh.) 
1:21,0; 3 I. Langenau (R. D. G.) 
1:21,0.

200 m. BRAS BARBAȚI (seria 
1): 1. A. Golovcenko (U.R.S.S.)
2:46,0; 2. B. Fabian (R.P.U.) 2:,46.9;
3. A. OANȚA (R.P.R.) 2:48,6 (seria 
a H-a): 1. Enke (R.D.G.) 2:47.1; 2. 
F. HEITZ (R. P. R.) 2.47.2
seria a IlI-a: 1. S. Utassy (R.P.U.) 
&42,4; 2. Wu-San-Sun (R.P. Chine
ză) 2:44,8.

4 X 200 M. LIBER BARBAȚI: 1. 
R.P.U. (Karpati, Domotor, Zaborski 
Nyeki) 8:48,6 ; 2. U.R.S.S. 8:55,0;
3. R.D.G. 8.55,0; 4. R. P. Polonă 
9:03,8.

POLO PE APA: R.P.R. — R.D.G.
5- 3 (1—2).

Au marcat Zahan (2), Simon, 
Nagy, Hospodar (R.P.R.) și Zent- 
graf, Albrecht, Bezold (R.D.G.).

R.P.R.: Deutsch-Hospodar, Zabaa- 
Nagy-Simon, Novac, Bordi. R.D.G.: 
Soll-Kubik, Vogel-AlbrecUt-Bezold, 
Zentgraf, Lange.

U.R.S.S. — R. P. Polonă S—0 
(5-0).

N.S.A. Calcutta (India) — La 
Nage Saint Gille 5—4 (3—0).

SĂRITURI TRAMBULINA-FETE:
1. V. Ciumiciova (U.R.S.S.) 75,08 
p.; 2. Karakazian (U.R.S.S.) 74,97;
3. I. Zsagot (R.P.U.) 74,42.
CALIFICĂRI ȘI SEMIFINALE 

LA SPADĂ

Trăgătorii romîni au trecut cu 
succes calificările turneului de 
scrimă, la proba de spidă. In se
mifinale s-au calificat Mustață, 
Uray și Tudor. In semifinale, însă, 
toți cei trdl concurenți romini au 
fost eliminați.
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BUCUREȘTI : Volnescu-Pahonțu. 
Androvici, Szoko-Călinoiu, Băcuț I- 
Copil, Petschowski, Ozon, Georges
cu, Mihai.

SOFIA: Antonov-Rakarov, Pana- 
iotov, Goranov-Boslcov, Dragomi- 
rov-Diev, Calciov, Taskov, Bașkev, 
Dimitrov.

★
Celelalte rezultate :
Seria I: Varșovia — F. C. Liege

10—1 (3—0); Karl Marx Stadt— 
Pekin 2—1 (1—0). Seria JI: Buda
pesta — Stalinogrod 2—0 (1—0); 
Seria III : Beerschoot — Stadlau
5—2 (2—0); Seria IV: Tirana — 
Praga 2—1 (0—1).

In urma acestor rezultate, Varșo
via, Budapesta, București și Cairo 
— cîștigătoarele celor patru serii — 
s-au calificat pentru semifinale, 
care se vor disputa miercuri,
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S MEDALIi DE AUR LA TENIS 

DE MASA!
Ultima zi a întrecerilor de te

nis de masă a ataș în frumoasa 
sală a Pătatului Culturii un nu
măr record de spectatori.

Și, într-adevăr, numerosul pu
blic prezent a avut prilejul să 
urmărească meciuri spectaculoase 
de un înalt nivel tehnic. Cel mai 
mare succes l-au înregistrat re
prezentanții R.P. Romîne care, 
prin maestra emerită a spartului 
și campioana mondială Angelica 
Rozeanu (3) și perechea Toma 
Reiter — Matei Gantner, au cu
cerit 5 medalii de aur, făcînd să 
răsune imnul țării noastre de 4 
ori.

Prima finală a fost cea de du
blu mixt. în care s-au întîlnit cu
plurile Angelica Rozeanu (R.P.R.) 
-Stipek IR. Ceh.) — Sun Mey 
Yn-Van Ciuan Jao (R.P. Chi
neză). După un meci în care au 
fost net superiori, Angelica Ro
zeanu și Stipek au cîștigat cu 
scorul de 3—0 (lî. 7, 8).

In partida următoare, cea de 
dublu femei, perechea Angelica 
Rozeanu (R.P.R.)—Hellen Eliott 
(Scoția) a cucerit fără emoții vic
toria împotriva dublului ceho
slovac Grafkova-Krupova cu 3—0 
(17. 14, 12). A urmat apoi cel 
mai Interesant meci din întreaga 
competiție de tenis de masă: fi
nala probei de dublu bărbați în
tre Reiter, Gantner (R.P.R.) —
Stipek, Posejpal (R. Ceh.) Au 
învins jucătorii romîni cu 3—2 
(21—10, 20—22, 24—26, 29—27,
21—17), după un meci de un 
dinamism rar întîlnit. . Setul I a 
nevenit cu ușurință iui Renter și 
Gantner. In setul următor Stipek 
și Posejpal au o revenire puter
nică și conduc tot timpul, însă 
nici jucătorii noștri nu se lasă 
mai prejos și egalează ta 19, 
luînd chiar conducerea cu 20—19. 
Setul este cîștigat însă de cuplul 
cehoslovac. Cel de al treilea set 
îi arată pe romîni într-o excelentă 
dispoziție. Ei conduc cu 18—12, 
dar adversarii joacă extraordinar 
și egalează la 18. Apoi Reiter și 
Gantner au trei setbaluri, dar vic
toria revine tot perechii ceho
slovace. Setul IV a avut o desfă
șurare de-a dreptul impresionan
tă. Stipek și Posejpal conduc cu
17—8, dar jucătorii noștri luptă 
cu dîrzenie mereu sporită și reu
șesc să egaleze la 19, luînd con
ducerea cu 20—19. Se fac schim
buri de mingi care ridică sala in 
picioare. Scorul evoluează pînă la 
27—27. Apoi Reiter și Gantner 
atacă consecutiv și cu toată pu
terea cîștigînd cu 29—27. Ulti
mul set arată scorul de 20—10 
pentru Reiter—Gantner, dar Sti
pek și Posejpal reușesc să reducă 
din handicap pînă la 17, cînd 
Reiter face punct pentru dublul 
nostru aducînd cu aceasta și vic
toria. Publicul a răsplătit cu a- 
plauze numeroa.se comportarea ce
lor patru jucători și, în special, 
pe jucătorii noștri care au cuce
rit o victorie grea, dar meritată.

In penultima întîlnire joacă An. 
gelica Rozeanu cu campioana Sco
ției, Eliott. Angelica Rozeanu cuce
rește o victorie clară cu 3—0 (14, 
13, 14), făcînd o adevărată demon, 
strație. Spectatorii o aplaudă cu 
multă căldură pe campioana mon
dială pentru măiestria arătată ca 
și pentru triplul succes obținut. In 
sfîrșit, cehoslovacul Stipek cîștigă 
finala probei de simplu bărbați. în- 
trecîndu-1 pe jucătorul chinez Cian 
Jun Nin cu 3—0 (14, 16, 18), după 
o partidă în care a atacat tot tim
pul.

Pentru locurile 3—4 s-au înregis
trat următoarele rezultate : simplu 
bărbați : Van Ciuan Jao (R.P. Chi
neză) — Vihnanovski (R. Ceh.) 
3—1 ; simplu femei: Sun Mey Yn 
(R.P. Chineză) — Chu Dziun Hui 
(R.P. Chineză) 3—1; dublu bărbați: 
Tsunoda. Kavayasi (Japonia) — 
Pesch (R.P.R), Holușek (Germa
nia) 3—0 ; dublu mixt: Grafkova, 
Posejpal (R. Ceh.) — Krupova, 
Vihnanovski (R. Ceh.) 3—2; dublu 
femei: Jones, Mflbank (Anglia) — 
Szmî'ii. Porowna (R P. Pol.) 3—0.

ECHIPA MASCULINA A R.P.R. 
ÎN TURNEUL FINAL LA 

BASCHET
In jocul cu R. Cehoslovacă, ju

cătorii noștri au acționat c.alm și 
n-au forțat alura meciului. In pri
ma repriză, reprezentativa țării 
noastre are un încenut bun, dar ni- 
voții echipei cehoslovace. Dedina 
și Kojko. bine alimentați de Mra- 
zek, înscriu numeroase puncte, ast
fel că scorul reprizei este de 
32—24 pentru echipa R. Cehoslova
ce. In repriza 11-a echipa noastră 
a făcut un ioc excepțional, a re
montat handicapul și a cîștigat la 
O diferență concludentă : 58—49.
Echipa noastră a obținut această 
frumoasă victorie prin punctele in-

Rezultatele întîlnirilor de duminică 7 august
(Prin telefon de la trimișii noștri speciali)

scrise de Edrdogh (16). Nedeff 
(12), Folbert (6), Răducainu (9), 
Fodor (9), Nagy (6). A mai jucat 
Borbely. Cei mai buni jucători au 
fost : Eordogh, Nedeff și Folbert. 
Din echipa R. Cehoslovace au în
scris : Horniak (4), Dedina (8), 
Mrazek (5), Lukasik (2), Bohur 
(14), Kojko (12).

Alte rezultate : Finlanda — R.D. 
Germană 66—26 (21—14), R.P. 
Chineză—Elveția 96—43 (39—17).

Pentru turneul final, care va în
cepe marți, s-au calificat echipele : 
R.P. Polonă, R.P. Romînă, U.R.S.S. 
și R.P. Bulgaria.

★
Ultimele rezultate înregistrate în 

turneele de calificare la fete : Fin. 
landa — Liban 42—34 (24—12), 
U.R.S.S. — Elveția 89—17 (42—3). 
Pentru turneul final, care începe 
mîine s-au calificat echipele: 
U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.P. Po
lonă, R. Cehoslovacă.
NOI VICTORII ALE ECHIPELOR 

NOASTRE DE HANDBAL
In cursul zilei de duminică, echi" 

pele de handbal ale țării noastre 
au repurtat două prețioase victorii. 
La băieți, echipa noastră a întîl
nit echipa Belgiei, pe care a între
cut-o cu scorul de 19—3 (11—3).
In acest joc a fost folosită urmă
toarea formație : Sidea, Antonescu, 
Lupescu, Donca, Streitfert, Thelman, 
Călkman, Jost, Bota, Schuler, Mei- 
tert. A mai jucat Pahan. Cele 19 
goluri, rezultat al unei superiori
tăți categorice, au fost marcate de: 
Jost (5), Thelman (4), Căliman 
(3), Bota (2), Pahan (2), Meitert 
(2) și Schuler. Pentru belgieni au 
marcat: Van de Auven, Van Hoof 
și Daems. Jocul a fost condus de 
arbitrul polonez Gerard Jani.

Echipa noastră feminină a întîl- 
nit puternica echipă a R.D. Ger
mane, cîștigătoarea întrecerilor de 
handbal din cadrul Festivalului de 
la București. Desfășurînd un joc 
excelent, echipa noastră a reușit o 
prețioasă victorie, cu scorul de
4—2 (2—1). Atacantele noastre au 
combinat în plină viteză, armă cu 
care au reușit să depășească în re
petate rînduri apărarea echipei ger
mane. Deși avantajate fizic, înain
tașele echipei R.D.G. n-au putut a- 
junge în poziții favorabile de șut, 
pentru că apărarea noastră a jucat 
excelent, mai ales la intercepție. 
Din acest motiv, înaintașele ger
mane au fost obligate să șuteze de 
la depărtare și nu totdeauna din 
cele mai bune poziții. In acest 
meci, echipa noastră a aliniat ur
mătoarea formație: Nagy, Ugrom, 
Sălăgeanu, Popescu, Neurohr, 
Drasser, Balint, Jianu, Wind, Pă- 
dureanu, Dobre. A mai jucat 
Scheip. Cele șase puncte ale meciu
lui au fost înscrise, în ordine de : 
Jianu (din 13 m.), Rindfleisch
(R.D.G.), Pădureanu, Dobre, Ba
lint și din nou Rindfleisch. A con
dus arbitrul polonez Tadeus To- 
mosz.

Alte rezultate : sîmbătă : fete : 
R.D.G. — R.P. Polonă 5—4 (4—3); 
băieți.- R.D.G. — Belgia 36—4 
(15—3) ; duminică : fete : R.P. Un
gară — Franța F.S.G.T. 19—0 
(10—0) : R.P. Polonă — Danemar
ca 10—2 (4—1) ; băieți : R.P. Po
lonă — Danemarca 22—5 (11—2),
PETRE ZAHARIA Șl C. DUMI
TRESCU ÎNVINGĂTORI LA BOX

10.000 de spectatori au asistat 
din tribunele stadionului Budow- 
lany la desfășurarea primei reuni
uni a turneului de box. Treptele 
ringului au fost urcate de trei din
tre boxerii noștri. In limitele cate
goriei semi grea. Petre Zaharia a 
pornit decis la atac și, încă din pri
mul minut, adversarul său, Folke 
Strandberg (Suedia) recepționează 
o serie puternică, fiind trimis la 
podea pentru opt secunde. Zaharia 
a boxat corect și combativ, cuce
rind o meritată victorie Ia puncte. 
Intîlnirea dintre Constantin Dumi
trescu și elvețianul Michaud, în ca
drul categoriei ușoare, a decurs în 
nota de evidentă superioritate a re
prezentantului nostru, care a cuce
rit o clară victorie la puncte. La 
categoria cocoș, Victor Schiopu a 
avut de susținut un dificil examen 
în fața pugiiistului sovietic Voro- 
biev, mai înalt și avantajat de a- 
lonje. Schiopu a boxat într-o defen
sivă exagerată. Victoria la puncte 
a revenit lui Vorobiev. Alte rezul
tate: Cat. muscă: Kaladjev (URSS) 
b.p. Milek (RDG); cat. cocoș: 
Fiadzak (R.P. Polonă) b.p. Hach 
(Austria); cat. pană: Brychlik 
(RP Po'onă) b.p. Malezanov (RP 
Bulgaria); cat semi-ușoară: Ber- 

ghuber (Austria) b.p. Maire (Elve
ția); Niedzwiecki (R? Polonă) b. 
KO Bimberg (Suedia); cat. ușoară: 
Bojarsinov (URSS) b. KO. tehnic 
Zamfirov (RP Bulgaria); cat. semi- 
mijlocie: Neikov (RP Bulgaria) b. 
p. Isaiev (URSS); cat. mijlocie- 
ușoară: Karpov (URSS) b.p. Ingold 
(Elveția); cat. semi-grea: Chalil 
(Egipt) b. K O. Hausser (Germania 
occ.); Marauskas (URSS) b. p. 
Motzkus (RDG).

PRIMA REUNIUNE DE LUPTE
Duminică după-amiază a în

ceput competiția de lupte clasice 
Ia care participă 98 de concurenți 
din 11 țări. In prima reuniune au 
evoluat 6 luptători romîni. Iată 
rezultatele obținute: Horvath
(R.P.R.) b. p. Abduladi Ibrahim 
(Egipt); Ligtinen (Finlanda) b. p. 
Ion Oprescu (R.P.R.) ; M. Beluși- 
ca (R.P.R.) b. tuș Sobak (Liban); 
D. Cuc (R.P.R.) b. p. Tarron (Fran
ța) ; Tkacev (URSS) b. p. I. Cor- 
neanu (R.P.R.). Cernea s-a cali
ficat direct în turul al doilea. In 
momentul cînd telefonăm se des
fășoară întîlnirea dintre Șuii 
(R.P.R.) și Bogdanov (U.R.SS.),

REZULTATELE DE LA TENIS
In întîlnirile de tenis desfășurate 

duminică s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Simplu bărbați 
sferturi de finală : Krajcik (R. 
Ceh.) —Andreev (U.R.S.S.) 3—6,
6—3,' 1—6, 6—0, 6—2 ; Javorski 
(R. Ceh.) —Licis (R. P. Pol.). 
6—4, 7—5, 6—1 ; dublu bărbați: 
turul II : Bardan, Serester (R.P.R.) 
—Kramer, Tloczinski (R. P. Pol.) 
w—-o ; sferturi de finală : Radzio, 
Piontek (R. P. Pol.) —Szigassi, 
Komaromi (R.P.U.) 4—6, 3—6, 
6—1, 6—4, 6—1; Guylas Pujtor 
(R.P.U.) :— Buhalek, Jarek (R.P. 
Pol.) 10—8, 6—3, 7—5; dublu
femei — sferturi de finală : Jendre- 
jovska, Richkuvna (R. P. Pol.) — 
Julieta Namian (R.P.R.), Jelnitka 
(R. P. Pol.) 6—1, 6—1 ; simplu 
femei — sferturi de finală: Kor- 
moczi (R.P.U.) — Manschat
(R.D.G.) 6—0, 6—0. In semifinale 
se vor desfășura următoarele par
tide : Kormoczi—Gazdikova (R. 
Ceh.) și Jendrejovska—Pujezova 
(R. Ceh.).
UN SUCCES AL CICLISMULUI 

NOSTRU
Prima probă din cadrul întrece

rilor cicliste, care a avut loc. du
minică dimineața, a reunit la start 
15 reprezentative de țări. Ele a- 
veau să-și dispute proba de 100 
km. contra cronometru. întrecerea 
s-a desfășurat de la Varșovia la 
Szczytna (50 km), de unde con- 
curenții au revenit în Varșovia. Cu 
excepția unei porțiuni, de circa 200 
m.. parcursul a fost în întregime 
asfaltat.

Timpul extrem de răcoros nu a 
împiedicat pe pasionalii ciclismu
lui să fie prezenți pe traseu în nu
măr mare. Această cursă a prile
juit tinerei formații reprezentative 
a țării noastre o performanță ex
celentă: ocuparea locului doi, cu 
un rezultat deosebit; 100 de km. 
în 2 ore 23 minute 52 sec., la nu
mai 45 de secunde de cîștigătoarea 
probei, reprezentativa Angliei, în
treaga noastră formație — C. Du
mitrescu, N. Maxim. G. Moiceanu, 
L. Zanoni — are merite în reali
zarea acestui rezultat, dar în spe
cia:' C. Dumitrescu care a avut 
conducerea pe cea mai mare parte 
a traseului. Printre echipele în
trecute de cei patru cicliști romîni 
se află unele cu o veche tradiție

SELECȚIONATA DE FOTBAL A ORAȘULUI BUCUREȘTI 
ÎN TURNEU FINAL DE EA VARȘOVIA

(Urmare din pag. l-a) 

rezistat ritmului de joc și au slă
bit treptat, permițînd echipei noas
tre să pună stăpînire pe joc.

In general, echipa noastră a fost 
mai bună, a dominat mai mult, in 
timp ce bulgarii au pus accent pe 
defensivă, acționînd prin contra
atacuri. Factura jocului a avut de 
suferit de pe urma faptului că 
„miza" în joc era foarte importantă 
(calificarea în turneul final) și de 
pe urma terenului alunecos din 
cauza ploii căzute în repriza a doua. 
Cel mai bun jucător romîn a fost 
Androvici. In ordine s-au mai re
marcat Voinescu și Copil. Din echi
pa bulgară s-au evidențiat Panaio- 
tov, Calciov și Bașkev. Arbitrul ce
hoslovac Vrborek a condus atent 
și autoritar un joc foarte impor
tant. Formațiile; 

în acest sport, cum sînt: formațiile 
Belgiei, Germaniei, R. Cehoslovace, 
R. P. Polone etc. lată acum rezul
tatele înregistrate:
1. Anglia 2 ore 23 min. 07 sec. 

— medie orară 42 km
2. R. P. Romînă 2 ore 23 min. 

52 sec. medie orară 41.720; 3. R.P. 
Pol. 2 ore 24 min. 20 sec.; 4. R.P. 
Bui'garia 2 ore 25 min. 38 sec.; 5. 
Belgia 2 ore 25 min. 44 sec.; 6. 
R. Cehoslovacă 2 ore 26 min. 08 
sec.; 7. R.D. Germană 2 ore 26 
min. 19 sec.; 8. U.R.S.S. 2 ore 26 
min. 28 sec.; 9. Suedia 2 ore 27 
min. 12 sec.; 10. Finlanda 2 ore 29 
min. 09 sec.; 11. Danemarca, 12. 
R. F. Germană, 13. Austria. 14 
Irlanda, 15. Norvegia.

Intresant de arătat, că la 
jumătatea cursei echipa noastră 
realizase doar al 5-i'ea timp: 1 oră, 
10 min. 48 sec, fiind întrecută 
pînă aci de: R. Cehoslovacă, Sue
dia, Anglia și R.. P. Bulgaria. 
După cursă, cicliștii noștri au fost 
obiectul unei manifestații de sim
patie din partea tuturor partici- 
panților, fiind felicitați călduros de 
antrenorii celorlalte echipe pentru 
excei'enta lor comportare. Se con
sideră că dacă ei ar fi ,,mers“ 
normal pe porțiunea de piatră, 
unde au încetinit alura, pentru a 
evita eventualele accidente, victo
ria nu le putea scăpa.

PAUL OCHIALBI

LA ÎNOT SĂRITURI, ȘI POLO...
Duminică dimineață au conti

nuat întrecerile din cadrul concur
sului de înot. Iată rezultatele teh
nice înregistrate: 100 m. SPATE 
FEMEI : seria 1: 1. Schneider
(R.D.G.) 1:17,9; 2. Olejnik
(R.P.P.) 1:18,9; 3. Moskvina
(U.R.S.S.) 1:19,6; 4. Fiedler
(R.D.G.) 1:20,4; 5. Minnkiel
(R.P.P.) 1:20,4; seria a Il-a: 1. 
Bajor (R.P.U) 1:16,6; 2. Szasz 
(R.P.U.) 1:19,0; 3. Sterlova (R. 
Ceh.) 1:20,4. Reprezentanta noas
tră Maria Both a înregistrat tim
pul de 1:22,5 și nu s-a calificat 
în finală. 100 m. SPATE BĂR
BAȚI : Seria 1: 1. Magyar
(R.P.U.) 1:08,1; 2. Sambala
(R.P.P.) 1:09,5; 3. Jaskiewicz
(R.P.P.) 1:09,6; 4. Pfeiffer
(R.D.G.) 1:11,1 ; Seria a Il-a : 1. 
Bacik (R. Ceh.) 1:08,0; 2. Kli
ment (R.P.U.) 1:09,8; 3. Kuval- 
din (U.R.S.S.) 1:09,8: 4. Dressier 
(R.D.G.) 1:10.1.

teri după-amiază s-a disputat 
finala probei de 400 m. liber 
bărbați. Iată rezultatele înregis
trate: 1. Gremlowski (R.P.P.) 
4:39,8 (nou record polonez); 2. 
Csordas (R.P.U.) 4:42,8; 3. Za-
brovski fR.P.U.) 4:47,9; 4. Abo- 
vian (U.R.S.S.) 4:49,4; 5. Reich 
(R.D.G.) 4:49,9; 6. Badura (R.
Ceh.) 4:54,7.

Tot ieri după-amiază au luat 
sfîrșit și întrecerile din cadrul 
concursului feminin de sărituri de 
la trambulină. Clasamentul: 1. V. 
Ciumioiova (U.R.S.S.) 138,65; 2.
Zsagot (R.P.U.) 135,96; 3. T. Ka- 
rakasian (U.R.S.S.) 132,07.

In cadru turneului de polo pe 
apă s-au înregistrat următoarele 
rezultate: grupa B: La Nages St 
Gillc — A.S.W.C. Motherwell 
(Scoția) 0—-12 (0—5); grupa A: 
R.P.U. — U.R.S.S. 4—2 (3—1) au 
marcat: Karpati (2), Martin și 
Gyarmati pentru învingători, Te- 
plov și Mușveniradze pentru în
vinși; R.D.G. — R.P. Polonă 3—2 
(1-1).

Camp’oratul de polo
Întrecerile de polo clestâșurate 

ieri în cadrul campionatelor 'cate
goriilor A și B s-au încheiat cu 
următoarele rezultate:
CATEGORIA A: Știința București- 

Șliința Cluj 2-4 (1-4); Progresul 
Bucu.'ești-Metalul Cluj 3-3 (3-1); 
Constructorul Oradea-Flamura ro
șie Timișoara 3-2 (1-0).

CATEGORIA B : Voința Timi- 
șoara-Flamura roșie Lugoj 12-0 
(6-0); Progresul Cluj-Locomotiva 
Timișoara 6-1 (2-1); Locomotiva
Cluj-Știința Timișoara 11-0 (8-0); 
Voința Tg. Mureș-Voința Oradea 
amînat.

Campionstul republican 
de juniori la fotbal

SERIA 1
Știința Iași — Flamura roșie 

Burdujeni 2—2 (1—2); Avîntul
Fălticeni — Flamura roșie Bacău
5— 5 (3—1); Dinamo Bîriad — Di
namo Bacău 0—7 (0—3); Flamura 
roșie Buhuși — Progresul Focșani 
14—0 (6—0); Voința Fălticeni — 
Locomotiva Iași 1—0 (0—0).

SERIA A Il-a
Locomotiva Galați — Dinamo 

Galați 0—3 (0—2); Flacăra Cîm- 
pina — Știința București 1—3 
(1—0); Flacăra „1 Mai“ PIoești — 
Flacăra Moreni 1—1 (1—0); Tînă- 
rul dinamovist II București — Lo
comotiva București 1—6 (0—1);
Locomotiva Constanța — Voința 
Focșani 3—0, neprezentare.

SERIA A IlI-a
Metalul București — Progresul 

C.P.C.S. 2—1 (2—0); Tînărul di
namovist I Buc. — Știința Craiova
6— 0 (2-0); Locomotiva Craiova — 
Progresul F.B. Buc. 1—2 (1—0); 
Tînăruj dinamovist Pitești — Lo
comotiva T. Severin 7—1 (3—1); 
Flacăra PIoești — Flacăra Bucu
rești 2—0 (2—0).

SERIA A IV-a
Metalul Arad — Minerul Lupeni

7— 0 (4—0); Știința Timișoara — 
Metalul Reșița 1—3 (0—0); Loco
motiva Arad — Minerul Petroșani 
2—2 (2—1); Locomotiva Timișoa
ra — Progresul Timișoara 1—0 
(1-0).

SERIA A V-a
Metalul Oradea — Metalul Baia 

Mare 7—0 (4—0); Metalul C. Tur- 
zii — Flamura roșie Cluj 5—2 
(2—1); Flamura roșie Arad — Pro
gresul Satu Mare 8—0 (5—0); Lo
comotiva Cluj — Știința Cluj 1—5 
(0—4); Progresul Oradea — Voin
ța Cărei 3—2 (1—2).

SERIA A Vl-a
Flacăra Mediaș — Progresul Si

biu 1—1 (0—1); Dinamo Orașul 
Stalin — Metalul uz. Tr. Orașul 
Stalin 2—3 (1—1); Locomotiva
Tg. Mureș — Constructorul Tg. Mu
reș 4—0 (2—0).

INFORMAȚII 
f^onosport
Așa arată un buletin Pronosport 

cu 12 rezultate exacte
Nr. 31

(etapa din 7 august 1355)
Minerul Petroșani-Minior Di-

1
Sofi a-Locomott va

x

I.
mitrovo

H. Lokomotiv 
Muc ur ești

III. Metalul Bala Mare-Tatran R. 
Cehoslovacă

IV. Dinamo Bîriad-Dinamo Ba
cău (camp, jun.)

V. Voința Fălticeni-Locomotiva 
Iași (camp, jun.)

VI. Locomotiva Galațl-Dinamo 
Galați (camp, jun.)

VII. Flacăra 1 Mai Ploești-Fla- 
căra Moreni (camp, jun.)

VIII. Tînărul Dinamovist Pitești- 
Locomotiva T. Sev. (camp, jun.)

Craiova-Progresul F. 
(camp, jun.)

Cluj-Știința

2

1

2

K

1

2
Cluj

C. Turzii-Fl. 
jun.)

roșie
1

la

IX. Locom, 
B. București

X. Locom.
(camp, jun.)

XI. Met. 
Cluj (camp. . 

_ XII. Dinamo Orașul Stalin-Met. 
Uz. Tract. O. St. (camp, jun.)

★
Astăzi, la ora 19, va avea loc 

Agenția Centrală PRONOSPORT di-n 
Calea Victoriei 9, tragerea la sorți 
a buletinelor cu 0 rezultate de la 
concursul PRONOSPORT nr. 29 
(etapa din 24 iulie 1955). Sînt invi
tați participanții care dețin buletine 
cu 0 rezultate la concursul respec
tiv,

2

2

numeroa.se


(urmare din pag. 1) 
sportivele n»<ghiare «pentru te
cul II.

Loviturile puternice de pe ul
timele zeci de metri permit echi
pei noastre să-și «sigure un a- 
vans de 9/10 sec., cu care abține 
un binemeritat loc II.

lată rezultatele tehnice ale pro
bei:

1. U.R.S.S. (Maria Zontova, Ga
lina Copt Iova, Evghenia Cerpa- 
kova, Liubov Danilova, 4- Victo
ria Dobrodeeva) 3.34.5.

2. R.P. Romînă (Stela Stancâu, 
Florica Bruteanu, Maria Bucur, 
Maria Laub + Ștefaoiia Gurău) 
3.426.

3. R.P. Ungară (Solyom An- 
drasne, Granek Istvanne, Rasko 
loszefine, Orodan Ida + Szfcot- 
aitzki Ilona) 3.43.5.

4. Franța 3.47.5;
" Austria 3.50.4

SCHIF DUBLU

Trei echipe (R.P. Romină, 
U.R.S.S. și R.P. Ungară) iau un 
start la fel de bun și după 100 
m. se află la egalitate. Lupta este 
foarte echilibrată și numai după 
250 m. echipajul U.R.S.S. reușește 
să-și creeze un avans de o se
cundă. In acest timp reprezen
tantele țării noastre încep să-și 
impună superioritatea față de ad
versarul direct, echipa R.P. Un
gare. La jumătatea cursei se trece 
in următoarea ordine: U.R.S.S., 
R.P.R., R. Cehoslovacă, Austria, 
R.P. Ungară, Belgia. Este de re
marcat cursa bună pe care încep 
s-o facă sportivele cehoslovace. 
Prin fața pontonului de la 750 m. 
echipajul U.R.S.S. trece cu un 
avans de o lungime de barcă. Re
prezentantele țărij noastre se 
desprind și ele și merg sigur 
spre locul II. O luptă acerbă se 
dă pentru locurile III și IV; cu 
numai 6 zecimi, echipajul cehoslo
vac îl depășește pe cel austriac. 
Iată ordinea înscrisă pe foaia de 
concurs:

1. U.R.S.S. (Nina Opalenko, E- 
oaterina Zețrilianskaia) 3.48.4; 2.
R.P. Romînă (Elisabeta Gyorgi, 
Edith Schwartz) 3.51.0; 3. R. Ce
hoslovacă (Svetlana Bartakova, 
Hanna Musilova) 3.53.4; 4. Aus
tria (Eva Sika, Hermine Konig) 
3.54.0; 5. R.P. Ungară (Sznack 
Mihalyne, Koszegy lanosne) 3.58.8;
6. Belgia (Rene Bodart, Micheline 
Meunier) 4.03.0.

SCHIF 8+1
Cu justificat interes a fost aș

teptată această probă clasică a ca
notajului academic, care — de fie
care dată — prilejuește întreceri 
spectaculoase. Nici de această 
dată, așteptările n-au fost dezmin
țite, cei'e patru echipaje partici
pante — R. P. Ungară, U.R.S.S., 
R. Cehoslovacă și R.P. Romînă — 
furnizînd o întrecere care a încu
nunat prin spectaculozitatea șî 
dinamismul ei frumoasele ctrrse 
ale campionatelor europene de Ia 
Snagov.

Iată cum s-a desfășurat între
cerea :

Locomotiva București a terminat la egalitate 
cu Lokomotiv (Sofia): 1-1 (0-0)

SOFIA 7 (prin telefon de Ia co
respondentul nostru). Pe stadionul 
„Vasil Levski", în fața a 20.000 de 
soectatori s-a desfășurat astăzi 
meciul de fotbal dintre echipei? 
Lokomotiv Sofia și Locomotiva 
București, meci terminat cu rezul
tatul de 1—1 (0—0).

De la început’, gazdele preiau 
Inițiativa pe care o păstrează pînă 
la pauză. Atacurile lor, bine con
cepute, se termină cu șuturi de la 
distanță care, însă, nu pun în pe
ricol poarta apărată de Coman. De 
altfel, portarul Coman s-a eviden
țiat prin intervențiile sale curajoa
se și sigure, reușind de multe orî 
să culeagă balonul din picioarele 
atacanților bulgari. Pentru jocul 
frumos, spectatorii l-au aplaudat 
la „scenă deschisă". Locomotiva 
București a jucat la început ner
vos șl timid, trăgînd foarte puțin 
la poartă.

In repriza secundă, jocul devine 
echilibrat, ambele echipe creîndu- 
și situații de gol. In această pe
rioadă, bucureștenif au jucat mai 
mult pe centru. In min. 72. la o 
centrare pe partea stî.ngă, Coman 
părăsește inoportun poarta și, ne-

încă din start, pornește „tare" 
echipajul U.R.S.S., urmat de cel 
al țării noastre, astfel încît pe 
prima sută de metri cele două e- 
chipaje sînt în frunte, urmate — 
în ordine — de echipajei’e maghiar 
și cehoslovac. La 250 de metri, 
ordinea în cursă este următoarea:
U.R.S.S., R.P. Romînă, R.P. Un

gară și R. Cehoslovacă. Este de 
remarcat că, sportivele sovietice 
merg cu un stroc neobișnuit de 
ridicat, în jur de 42 de lovituri 
pe minut. Echipa noastră face o 
cursă constantă, reușind să-și mă
rească treptat avantajul, față de 
celelalte două echipe participante. 
In schimb, pentru locurile 3 și 4 
lupta este în plină desfășurare, 
pînă după jumătatea cursei, cînd 
echipajul maghiar se desprinde 
decisiv, încercînd chiar să dea 
lupta pentru locul II. „Sprintul" pu
ternic al echipei romîne nu mai 
lasă însă reprezentantelor R. P. 
Ungare nici o speranță și, în a- 
plauzele miilor de spectatori, spor
tivele noastre cuceresc locul 2. al 
patrulea loc secund care ne revină 
în aceste întreceri.

Rezultate tehnice:
1. U.R.S.S. (Liudmila Matveeva, 

Nina Corobcova, Vera Taranda, 
Vera Mihailova, Zinaida Korotova, 
Zinaida Trofimova, Alexandra A- 
fonîchina, Tamara Stolearova + 
Maria Fomiceva) 3.17.8.

2. R. P. Romină (Felicia Urzi- 
ceanu, Marta Cardoș, Sonia Bu- 
lugioiu, Rita Schob, Lia Togănel, 
Ghizela Rostaș, Emilia Rigard, Lu
cia Dumitrescu + Angela Codrea- 
nu) 3.24.0.

3. R. P. Ungară (Albert Roza
lia, Sarkozi Jenone, Horvath Mar- 
git, Kemeny Imrene, Sprinzl Ia- 
nosne, Szoke Janosne. Lukacsics 
Cyozone, Hambai’ko Istvanne + 
Benedek Antalne) 3.35.2.

4. R. Cehoslovacă (Milema Je- 
linkova, Libuse Vernerova, Ludmila 
Mrkova, Olga Sebisskova, Alena 
Koubova. Danica Peskova, Alena 
Vaskova, Jirina Karkova + Zdena 
Halikova) 3.57.8.

După fiecare cursă s-a făcut fes
tivitatea de premiere, după proto
colul F.I.S.A. Campioanele euro
pene au primit medafii de aur, 
sportivele clasate pe locul al doi
lea medalii de argint, iar cele de 
pe locul III au primit medalii de 
bronz.

Cupa chah’ange „București", ofe
rită de Comisia centrală de spor
turi nautice din R.P.R. echipajului 
care cîștigă proba de 8+1, a re
venit echipajului U.R.S.S.

După terminarea curselor, Gas
ton Mulleg, președinte al F.I.S.A., 
a mulțumit comisiei de organizare 
și tuturor celor care au participat 
la munca de asigurare a sucesulut 
cefei de a doua ediții a campio
natelor europene de canotaj aca
demic, de la București,

RADU URZICEANU 
V. ARNAUTU

putînd boxa balonul, acesta trece 
peste apărătorii bucureșteni și a- 
junge la Savov care reia în poartă: 
1—0. Din acest moment, jocul este 
mai rapid, iar acțiunile jucătorilor 
romîni devin tot mai periculoase.

Ca urmare a jocului mai organi
zat, echipa bucureșteană egalează. 
In min. 80, la o acțiune pe partea 
dreaptă, batonul este în posesia lui 
Olaru, acesta prelungește la Co
vaci care, de la 18 m., înscrie im- 
parabil în colțul de sus al porții. 
In ultimele minute de joc scorul 
nu mai poate fi modificat, astfel 
că întîlnirea ia sfîrșit cu rezultatul 
de 1 — 1. Arbitrul Djonev a condus 
foarte bine următoarele formații : 
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI : Co- 
man — Vakarcs, Vărzan, Rodeanu 
— Busch (Langa), Ferenczi — Că
lin, Olaru, A. Covaci, Avasilichioa- 
ie, Filote. LOKOMOTIV SOFIA: 
Marinov — Finkov,'Dimcev, Apos
tolov — Savov, Hristov — Berkov, 
Nestorov, Arghirov (Stoianov), 
Dimitrov, Bogdanov. Miercuri, Lo
comotiva București va juca la 
Plovdiv cu echipa Lokomotiv din 
localitate.

TOMA HRISTOV

Au fost alcătuite loturile de fotbal 
ale reprezentativelor U.R.S.S.

și Germaniei occidentale
In vederea meciului U.R.S.S.— 

Germania occidentală, care va a- 
vea loc la 21 august la Moscova, 
reprezentativele celor două țări se 
pregătesc cu multă atenție.

Echipele A și B ale U.R.S.S., 
care formează lotul reprezentativ 
se antrenează în comun. Pînă a- 
cum echipele A și B ale U.R.S.S. 
s-au întîlnit de două ori, ambele 
întîlniri terminîndu-se la egali
tate 1-1 și 2-2. Iată componența 
lotului : lașin, Macarov-Ogonikov, 
Bașațkin, Sedov, Rodionov, Tarev, 
Porhunov-Paramonov, Maslenkin, 
Netto, Voinov, Petrov-Mozer, V. 
Ivanov, Isaiev, Strelțov, Sal
nikov, A. Ilin, Sabrov, Fedo
sov, Kuznetov, V. Ilin, Emîsev.

Lotul vest german se antrenea
ză de la 20 iulie la Munchen, sub 
conducerea lui Sepp Herberger. 
Intr-o conferință de presă, Her- 

I berger a anunțat că va pune un 
accent deosebit pe pregătirea fi
zică șî tactică a echipei. Pentru 
a studia tactica de joc a echipe
lor sovietice lotul german va vi
ziona mai multe filme reprezen- 
ttnd diferite jocuri din campiona
tul U.R.S.S. precum și meciul 
U.R.S.S. — Suedia. Lotul de 16 
jucători care va face deplasarea 
la Moscova în ziua de 18 august 
va fi dat publicității în ziua de 
14 august. Lotul care se pregă
tește este compus din următorii 
jucători: Kubsch, Posipal, Retter, 
Erhardt, Juskowiak, Eckel, Ue- 
brich, Link, Hoffmann, Mai, Sem- 
melmann, Harpers, Waldner, Mor- 
lock, Fritz Walter, Hase, Biesin- 
ger, Rohrig, Rahn, Schăffer fi 
Kraus.

La fotbal
Victorie la Petroșani, meci nul la Baia Mare

Minerul Petroșani — Minior Dimitrovo 2-1 (1-1)
PETROȘANI 7. (Prin-telefon). 

In cadrul întîlnirilor sportive în 
cinstea „Zilei Minerului", jocul in
ternațional de fotbal dintre Mine
rul Petroșani și Minior Dimitrovo 
(R. P. Bulgaria) a fost cea mai 
importantă manifestație. Peste 7.000 
de spectatori au urmărit — pe 
un timp frumos — un joc de bună 
valoare tehnică, în care victoria i-a 
revenit pe merit echipei locale.

Jocul începe prin acțiunile e- 
ehipei din Petroșani, care sînt însă 
oprite în limitele careului de 16 
m. de apărarea foarte bună a echi
pei bulgare. Apoi atacă oaspeții 
și, în min. 10, interul stînga Ka- 
radaliev trage în bară. încurajată 
de această acțiune, echipa bulga
ră se menține în atac, dar nu 
reușește să înscrie, deoarece, Crîs- 
nic, în formă foarte bună, reține 
aproape toate șuturile. Gazdele își 
revin, echilibrează jocul, construind 
o serie de acțiuni. In min. 35, după 
o perioadă de atacuri, Gabor — 
primind mingea de la Till Po
pescu — descliide scorul, marcînd 
un gol spectaculos de Ia 7 metri, 
în colțul de sus al porții : 1—0. 
Echipa bulgară nu se descurajea
ză și atacă din nou. Ca urmare 
în min. 43, Anghelov centrează la 
Dancev și acesta reia din voie: 
I—1- A fost cel mai frumos gol 
al meciului. După pauză, echipa 
din Petroșani are în continuare 
inițiativa. Se remarcă în sDecial 
linia de înaintare, care combină 
frumos în cîmp și trage foarte des 
la poartă. Totuși, șuturile — deși 
puternice — trec de foarte multe 
ori pe deasupra sau pe lingă ba
ră. In min. 55, Paraschiva execută 
de la aproximativ 20 m. o lovi
tură liberă dar portarul Iliev res-

Metalul Baia Mare—Tatran (R. Cehoslovacă)
1-1 (1-1)

Baia Mare 7 (prin telefon de la 
trimisul nostru).— Cei peste 12.000 
de spectatori, care au urmărit în
trecerea de la Baia Mare, au fost 
plăcut impresionați de verva cu 
care au jucat ambele echipe. Din 
primul și pînă în ultimul minut al 
meciului, s-a desfășurat un joc mo
dern, cu faze spectaculoase, în vi
teză. Majoritatea acțiunilor s-au

INTILNIREA DE TIR R.P.R.-R. P. BULGARIA
Șerban Țucukscu a cucerit locul iutii la proba de skeet 

cu un nou record al R.P.R.
Ultima probă din cadrul întîl- 

nirii de tir dintre reprezentativele
R. P. Romîne și R.P. Bulgaria a 
fost aceea de skeet (talere arun
cate din turn) 150 bucăți.

Așa cum am mai anunțat, 
după prima manșă (50 talere) în 
clasament conducea trăgătorul ro- 
mîn I. Albescu cu 42 pat., urmat 
de Gh. Florescu (R.P.R.) cu 40 
pct., St. Soultanov și Ranguel 
Ivanov (R.P.B.) cu cîte 39 pot și
S. Țuculescu și D. Danciu (R.P.R.) 
cu câte 38 pct.

Sîmbătă s-a desfășurat manșa 
a doua (100 taiere) în care repre
zentantul nostru Șerban Țucules
cu a reușit, încă din prima serie, 
să ia un avantaj de cîteva puncte, 
avantaj pe care l-a mai mărit 
pînă lia terminarea probei. El a 
cîștigat proba cu un total de 
123 puncte, performanță care re
prezintă un nou record at R.P.R. 
Ea întrece cu 6 puncte vechiul 
record sta Mit de maestrul spor-

CAMPIONATUL MONDIAL DE SLALOM NAUTIC
uj; lujuunaiid,
fășurat campionatele
de slalom nautic, la 
participat numeroși 
Campionatele au luat 
victoria categorică a

Pe fluviul Sava, în apropiere ------ 1 i s-tis---- s_au des- 
mondiale 
oare au 

sportivi, 
sfîrșit 
sportivilor 

oehoslovaci, care au cîștigat pa
tru titluri de campioni mondiali. 
Iată rezultatele tehnice înregis
trate: caiac pliant simplu femei:

1. Biesinger (Germania aca);
2. Titze (R.D.G.); 3. Stetzon
(R.D.G.); caiac pliant simplu 
bărbați: 1. Holsbaiuer (Germa
nia occ.) ; caiac pliant 3 schim
buri ștafetă simplu femei; 1. R. D, 
Germană, 2. Germania occidentală, 

pinge în corner. In min. 63 echi
pa oaspe inițiază o acțiune foarte 
frumoasă terminată cu un șut pu
ternic al lui Vladimirov. Crîsnic 
scapă mingea în corner rămas fă
ră rezultat. Numai după un mi
nut, echipa din Petroșani marchea
ză golul victoriei: Farcaș II pa
sează lui Sima, care centrează la 
Paraschiva, acesta trimite peste 
cap la Gabor care, cu un șut pla
sat, înscrie în poarta părăsită de 
Iliev: 2—1. După acest gol jocul 
devine mai echilibrat, Minior Di
mitrovo are din nou cîteva acțiuni 
frumoase, în special în cîmp, dar 
din nou Crîsnic este la post și 
reușește să apere mingi foarte 
grele. Astfel, în min. 74 apără un 
șut foarte puternic al lui Karada- 
liev, care trăsese de la numai 6 
metri. De asemenea, în min. 76 
Crîsnic intervine și respinge cu 
piciorul în ultimă instanță. După 
aceea, Minerul Petroșani are oca
zia să modifice scorul dar Sima, 
de două ori singur la 5 rnetii în 
fața porții, ratează copilărește.

Arbitrul Ilie Drăghici — Bucu
rești a condus bine următoarele 
formații .

MINERUL PETROȘANI: Cris- 
nic —- Romoșan, Vasiu, Panait — 
Coidum (Deleanu), Farcaș II — 
Paraschiva, Gabor (Moldovan), 
Titi Popescu, Turcuș (Filimon), 
Sima.

MINIOR DIMITROVO: iliev — 
Todorov (Milanov), Lazarov, Liș- 
kov — Arghirov, Pușev — Dancev, 
Anghelov (Zahariev), Vladimirov, 
Karadaliev, Pavlov (Stoilkov).

S-au remarcat : Gabor, Vasiu, 
Sima, Crîsnic, Karadaliev, Stoil
kov, Dancev, Todorov.

lan Zamora 
corespondent

terminat cu șuturi la poartă, creîn- 
du-se deseori faze palpitante. For
ma bună a ambilor portari a con
tribuit însă la menținerea scorului, 
stabilit încă din prima repriză. Pe
rioadele de dominare au alternat. 
In prima repriză, băimărenii au a- 
tacat dezlănțuit, dar n-au putut ur
ca scorul, deși au avut multe oca
zii. Repriza a doua, a fost, în ma

tuiliii Adrian Ioainițescu, ila întîl
nirea cu reprezentativa R.P. Un-’ 
giare.

Pe locul al doilea s-a alasait 
Ranguel Ivanov (R.P.B.), iar pe lo
cul al treilea Ștefan Soultanov 
(R.P.B.) cu 118 și — respectiv — 
cu 117 puncte. Locurile 4 și 5 au 
fost ocupate în ordine, de trăgătorii 
romîni Ion Albescu și Adrian Ioa- 
nițescu 113 și — respectiv — 112 
puncte.

In cadrul festivității de închi
dere, a luat cuvîntul din partea 
Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri, tovarășul Ion Pilug din 
Inspecția de tir C.C.F.S. Vorbito
rul i-a felicitat pe toți concuren- 
ții pentru frumoasele lor rezui-f 
tate realizate în această între
cere sportivă și închinate Festiva
lului Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Varșovia, urtn- 
du-le noi succese la apropiatele 
campionate europene.

noe simplu barbați: 
cu (R. Ceh.),

3. Wozniak
blu bărbați: 
(Franța), 

(R.D.G.), 3.
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3. Austria: caiac pliant 3 schim
buri ștafetă simplu bărbați:
1. Germania occidentală, 2. 
Austria, 3. R. Cehoslovacă; ca~

1. Jinasek
2. Beneș (R. Ceh;), 
(R.D.G.); canoe du- 
1. Neveu — Paris

2. Fried rich-Kleimert 
Kotana-Hrabe (R.

Ceh.); aanoe dublu mixt: 1.
Martanova-Pecka (R. Ceh.), 2. 
Soții Gavinet (Franța), 3. Pa- 
cherova-Cihak (R. Ceh.); canoe 
patrule simplu: 1. R. Cehoslova
că, 2. R. D. Germană, 3. El
veția; aanoe patrule dublu: 1.
R. Cehoslovacă, 2. R.D. Ger
mană, 3. Austria.

joritate, dominată de oaspeți. Jucă
torii cehoslovaci au fost mai rapizi 
și, în multe ocazii, au dovedit o 
tehnică superioară. Rezultatul de 
egalitate cu care a luat sfîrșit în
tîlnirea, este cu atît mai valoros 
pentru băimăreni, cu cît în echipa 
Tatran au jucat șase internaționali; 
Iată acum filmul meciului. Chiar 
din primele minute de joc, echipa 
metalurgiștilor din Baia Mare, a- 
tacă cu insistență poarta apărată 
de Havlicek. Szilagyi ratează o 
bună ocazie trăgînd de la 15 m. 
în brațele portarului. Un minut 
mai tîrziu, oaspeții beneficiază șî 
ei de o lovitură de colț, care ră- 
mîne însă fără rezultat. In min. 
18, Schlessinger trage puternic șî 
portarul nu poate să rețină balonul. 
In acest moment intervine Ferenczi1 2, 
care marchează imparabil. Egala- 
rea se produce în min. 31: Maly 
trece pe centru, îl driblează pe fun
dașul stînga Kovacs și — de la 10 
m. — înscrie de asemenea impara
bil. In repriza a doua, cehoslovacii 
domină, dar atacurile lor sînt stă
vilite fie de apărarea echipei băi- 
mărene, fie de portarul Pintea. In 
min. 12 al reprizei secunde, echipa 
metalurgiștilor are posibilitatea de 
a ridica scorul, însă Szilagyi trage 
în bară. Cu toate că meciul se a- 
propie de sfîrșit, jucătorii nu slă
besc alura, perioadele de dominare 
alternează și, în ultimele 10 min. 
de joc, gazdele găsesc suficiente 
resurse fizice pentru a contraataca 
puternic. Ei trag de trei-patru ori 
la poartă, însă portarul cehoslovac 
reține de fiecare dată.

S-au remarcat: Pintea, Schlessin
ger, Ferenczi, Ambruș și Barbu de 
la băimăreni și Havlicek, Karel II, 
Kapek și Simansky de la oaspețî.

Arbitrului Ad. Varga (Cluj), 
care a condus cu competență, i s-au 
aliniat următoarele formații:

METALUL BATA MARE : Pin- 
tea-Barbu, Okbarski, Kovacs-Schles- 
singer (din min. 70 Tirică) Ujvary- 
Kalmar, Szilagyi (din min. 65 Ada-1 
metz), Ferenczi, Sebeși, Ambrus.

TATRAN (R. CEHOSLOVACA): 
Havlicek-Zibrinl, Karel II, Fecko- 
Kubrir, Semesi-Kapek, Maly, Bala- 
zik (Petriz), Hejsky, Simansky.

T. RABȘAN


