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Echipa feminină de baschet a Uniunii Sovietice 
a cucerit din nou titlul de campioană a Europei 

Reprezentativa R. P. R. s-a clasat pe locul 10

(OLANDA BALAȘ, ION SOTER, IOM OPRIȘI 
ÎLIE SAVEL ȘI ION WIESENMAYER ÎNVINGĂTORII

ÎN CONCURSUL ATLETIC DE LA VARȘOVIA;

PRAGA, 10 (prin telefon de la 
temi sul nostru special). In cadrul 
semifinalelor campionatului, euro
pean feminin de baschet, sîmbătă 
seara s_a înregistrat o mare sur
priză: Ungaria a învins Cehoslova
cia, considerată alături de echipa 
Uniunii Sovietice, principală can
didată la titlul de campioană a 
Europei.

Inlîluirea a avut o desfășurare 
foarte interesantă, iar spre sfîrșii 
evoluția scorului și lupta extrem 
de dîrză dusă de jucătoarele am- 
balor echipe, au făcut ca disputa 
să fie de_a dreptul dramatică. Echi
pa Ungariei a aplicat, ca și în ulti
mele două meciuri, apărarea în zo
nă, mi fața căreia jucătoarele ceho
slovace nici nu s-au acomodat și 
nici tnu au opus cea mai potrivită 
tactică. In fața zonei excepțional 
de bine aplicată de echipierele ma
ghiare, cehoslovacele au angajat de
fectuos privoții, au grăbit acțiu
nile la coș și au greșit foarte 
multe aruncări de la semi-distan
ță și aruncări libere. Și așa însă, 
echipa Cehoslovaciei a condus în 
partea a doua a partidei cu o di
ferență de 8 punote, dar la acest 
scor in loc să joace mai pasiv, 
rore a sili adversarele să „iasă" 
din zonă, cehoslovacele au conti
nuat să atace, plerzînd însă multe 
mingi și permițînd echipei Unga
riei să se apropie, să egaleze și 
apoi să ia conducerea. Mai trebuie 
remarcat că antrenorul Dobri a 
greșit menținînd în teren formația 
a doua pînă în minutul 37. cînd 
maghiarele au luat conducerea cu 
un punct. De abia aci au fost in
troduse în teren Hubalkova, Vezi- 
Kova și Ters:kova. In ultimul 
minut scorul a fost 41—40 pentru 
Uehos'ovacia, dar Ungaria a luat 
conducerea, transformed două a- 
tuncări libere.

In ultime'e 20 de secunde la 
scorul de 42—41 pentru Ungaria, 
Tancsa înscrie una din cele două 
aruncări libere de care beneficia, 
aar cele 40 de minute se înche’e 
la egalitate: 43—43, datorită trans
formării a două aruncări libere de 
către Hubalkova. In prelungiri, ce
hoslovacele continuă să atace zona 
de aproape și Stepanova dă un 
pas greșit, după care Hubalkova 
face fault.

Ungaria conduce cu un punct, 
dar Hubalkova înscrie un coș, fă- 
etnd ca scorul șă devină favorabil 
echipei Cehoslovaciei: 45—44. D:n 
nou un coș din acțiune, de astă 
rfată înscris de Ungaria care con
duce cu 46—45. dar Stepanova 
transformă o aruncare liberă și 
scorul redevine egal: 46—46. De 
aci scorul a evoluat astfel: 48—46 
pentru Ungaria (coș înscris de 
Tancsa) 48—47 (aruncare liberă 
transformată de Hubalkova), 50— 
47 (două aruncări libere transfor
mate de Ungaria) și 50—49 (două 
aruncări There transformate da 
Moutelikova). Astfel, Ungaria a 
realizat o victorie mare și cu a- 
ceasta cinstea de a s» califica în 
finala competiției, alături de 
U.R.S.S.

tn întîlnirea pentru locurile 3—4, 
echipa Cehoslovaciei a întrecut oa- 
tegoric echipa Bulgariei, cu sco
rul de 91—60. Cehoslovacia a 
folosit „cinciul" de bază (Hubalko
va, Tersikova, Vezikova, Dubska, 
Mazlova) pînă la eliminarea pen
tru cinci greșeli personale ale ju
cătoarelor Tersikova, Dubska, Maz
lova, care au fost înlocuite de 
Skutinova, Ezrova și Moutelikova. 
Cehoslovacele au făcut un joc 
foarte bun, cu contraatacuri pre
cise și eficace, iar Huba’kova a 
făcut un joc excelent sub panou, 
prinzînd mu'te mingi șf creînd 
rnulte atacuri rap de. Echipa Bul
gariei nu a avut precizia în arun
cările la coș care a caracterizat-o 

in toate jocurile de p<nă acum 
și nu s-a „ținut" de Cehoslovacia 
dectt în primele 7—8 minute.

Echipa Romîniei a întîlnît în 
semi-finale echipa Olandei, de care 
a dispus categoric. Rezurta ul de 
61—49 este remarcabil, de oarece 
Olanda a prezentat o echipă bine

CLASAMENTUL FINAL... 
al celei de a V-a ediții a cam
pionatului european feminin de 
baschet: 1. U.R.S.S.. 2. R.P.
Ungară, 3. R. Cehoslovacă, 4. 
R.P. Bulgaria, 5. R.P. Polonă, 
6. Italia. 7. Franța. 8. Austria, 
9. R.P.F. Jugoslavia, 10. R.P. 
Romîni, 11. Finlanda. 12. Olan
da, 13. Danemarca. 14. Elveția, 
15. Germania Occidentală, 16. i 
Scoția.

Echipa Uniunii Sovietice, 
campioană a Europei, antrena
tă de cunoscutul jucător inter
național Lisov, a folosit ruină
torul lot: Alexeeva (căpitanul 
echipei), Kopîlova. Karaliseva, 
Arkjisevskaja, Jarosevskaia. Ot- 
ska, Maximilianova, Maximova, 
Mamentieva, Erern inova, Bod- 
narska, Kostikova, Acetașvili, 
VJark.

pregătită, cu o tehnică pusă la 
punct, avînd în Jensen. Brauver 
și Van Peten cele mai bune jucă
toare.

Echipa țării noastre a acționat 
precis, reușind contraatacuri 
prompte și un joc pozițional efica
ce. Pentru Romînia punctele au 
fosl înscrise de Antonescu 21, Tin- 
torescu 10, Eckert 10, Tomescu 5, 
Ferencz 5, S:mionescu 2. Nistor 2 
și Eordogh 6.

In întrecerea pentru locurile 9— 
10, echipa Romînie: a întâlnit pu
ternica formație a Jugoslaviei. Ca 
în fiecare întîlnire importantă, ju
cătoarele noastre au început me
ciul contractate, acționînd cu 
frică, nedecise. Din această cauză, 
atacul zonă a fost efectuat cu ne
sfârșite plimbări de minge și cu 
lipsă de curaj în aruncările la coș 
de la sem’-dls‘anță. Vic'oria Anto
nescu. care a fost unul din elemen
tele de bază în partidele anterioare, 
a avut un început slab. In repriza 
a doua reprezentativa Romîniei a 
avut o revenire puiernică și s-a 
apropiat pînă la șase puncte: 29— 
35. Aci însă au fost rata!e două 
aruncări libere și jucătoarele noas
tre nu au mai avut resurse pen’ru 
a remonta. Prn-te'e au fost în
scrise de Radovanovici (17), Zoko- 
vici (13), Radenkovici (3), Bara
ga (3), Gee (1), Prelovici (1), 
Ciprus (5), Otasievici (1), pen*ru 
Jugoslavia și Tomescu (2), Simio- 
nescu (9), Eckert (6), Antonescu 
(5), Ferencz (4), Eordogh (3), 
Szebestien (3). Au maj jucat Ză_ 
vădescu, Tînțorescu, Nistor și Belu.

Iată acum rezultatele înregis'ra
te în ultimele două zile:

Sîmbătă (semi-finale) : Elveția 
—Scoția 63—50 (35—23), Dane
marca—Germania Occidentală 34— 
30 (12—15), Romînia—Olanda 61 
—49 (30—14). Austria— Polonia 
44—92 (21—40), Uniunea Sovie
tică—Bulgaria 72—55 (33—34), 
Ungaria—Cehos’ovacia 50—49 (2C 
—19. 43—43), Ital'a—Franța. 65— 
50 ( 29—28), Jugoslavia— Finlan
da 61—39 (35—19).

DUMINICA (jocuri decisive pen
tru stabilirea clasamentului final): 
pentru locurile 3—4: Cehoslovacia 
—Bulgaria 91—60 (37—24), pen
tru locurile 5—6: Polonia—Italia 
58—43 (30—24), pentru locurile 
7—8: Franța — Austria 69—42 
(27—17), pentru locurile 9—10: 
Jugoslavia—Romînia 44—32 (21 — 
14), pentru locurile 11—12: Fin
landa—Olanda 55—49 (22—26), 

pentru locurile 13—14 : Danemarca 
—Elveția 47—33 (23—15), pentru 
locurile 15—16 : Germania Occi
dentală—Scoția 49—30 (30—19).

In linala campionatului Europei 
pe anul 1956 reprezentativa Uniu
nii Sovietice a cucerit victoria mai 
ușor decît arată scorul de 49—11 
(28—26). Jucătoarele sovietice au 
acționat decis, simplu, calm, fără 
să se enerveze de jocul de aștep
tare practicat de echipa Ungariei. 
E de menționat că echipa Uniunii 
Sovietice a concretizat 85% din a- 
tacurile pe care le-a inițiat. Căpita
nul echipei, Alexeeva, a angajat 
de minune pivotul, Otska, iar Arkj- 
sevskaja, Jarosevskaia, Copîlova și 
Karalișeva au completat splendid 
jocul echipei, acționînd rapid și efi
cace Antrenorul Lisov a condus ex
celent la victorie această echipă că
reia i-a dedicat o lungă perioadă 
de muncă și căreia i-a împrumut:.! 
mult din tehnica sa desăvîrșită. 
Pentru Uniunea Sovietică, care a 
cucerit la Praga pentru a patra 
oară consecutiv titlul de campioană 
a Europei, punctele au fost înscrise 
de Alexeeva 9, Copîlova 3. Kara- 
Ilșeva 6, Arkjsevskaia 6, Jarosevs
kaia 14 și Otska 11. Pentru Unga
ria scorul a fost realizat de Fiser 
13, Maria Nagy 10. Matay 5, 
Tancsa 4 și I. Szabo 9.

După disputarea finalei a avut loc 
festivitatea de închidere a campio
natului european pe anul 1956, pre
mierea echipei campioane și a ce
lorlalte participante. Cuvîntul de 
încheiere a fost rostit de președin
tele comisiei de organizare, Vaclav 
Mudra, care a felicitat jucătoarele 
participante și a înmînat cune și 
medalii.

EFTIMIE IONESCU

Prima partidă a
PRAGA (prin telefon). — Du

minică pe ■arena „Rarling* din 
Praga, s-a desfășurat întîjnirea 
prietenească de popice dintre re
prezentativele R.P. Romîne și R- 
Cehoslovace.

Cele două echipe au atiniat ur
mătoarele formații:

R. CEHOSLOVACA: Demefro- 
viei, Vastrah, Kobzina, Kucera, 
Preisler. Navratil. Kovar. Pauli- 
cck.

R.P ROMfNA: Th. Mihăiiescu.
l. Dinescu. Francisc Micota. Al. 
Andrei, V. Ivan, Cze/t Zaltan, Ion 
Micoroiu, Tiberiu Sz-emanyi.

După primii patru jucători, re
prezentativa țăirii noastre a con
dus cu 55 popice doboirîte ceea ce 
lăsa să se întrevadă că va ob
ține victoria. Popioarii cehoslovaci 
au avut apoi o excelentă compor
tare, dovedind o bună pregătire 
tehnică în lansarea bilei. Ast
fel, ei au reușit să reducă treptat 
din handicap și. în plus, slaba 
comportare a jucătorului român 
Ivan Victor, care a pierd-ut în 
compania popicarului cehoslovac 
Preisler la o diferență de 87 po
pice, le-a permis să ia conducerea 
și astfel să cîștige la o diferență 
de 63 popice doborâte.

Reprezentativa țării noastre a 
avut cei mai buni oameni în po
picarii Alexandru Andrei, care a 
realizat cel tjiai mare procentaj 
(843 popice doborîte) al reuniunii. 
Ion Dinescu (829 popice doborî
te) și Ion Micoroiu (805 popice 
doborîte). Ei și-au confirmat din 
nou valoarea, arătînd o mare pre
cizie în tehnica celor trei stiluri 
de aruncare a bilei.

înfrângerea suferită de echipa 
noastră 6e datorește în parte in
suficientei pregătiri morale și de 
voință și lipsei de rutină în jocuri

VARȘOVIA, 10 (prin telefon) —
Aceiași stadion care a găzdui 

anul trecut întrecerile din cadrul 
Festivalului a prim t acum și pa 
a.Jeții participanți la marele con
curs internațional, „Memorialul 
Kusocinski“. Alături de a'leții po
lonezi au luat parte pes.e 100 de 
atleți străini, d'n Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Turcia, Suedia, R.D. 
Germană, R.F. Germană, Franța, 
Norvegia, Danemarca, Bulgaria, 
Belgia, Ungaria, Italia, Finlanda, 
Olanda și Romîna. Dacă în pri
ma zi timpul a fost frumos (vân
tul a bătut însă destul de tare din 
față), în ziua doua a plouați a- 
proape mereu, ia.r vîntul nu s-a 
oprit deloc.

AUeții noștri au avut o compor
tare excelentă reușind să cîștige 
primul ioc în cinci din cele nouă 
probe la care au concurat. Merită 
a fi remarcați cu prisosință fiecare 
dintre ei. O m&nț’une specială — 
și de dafa aceasta — pentru fcm 
Soter. In prima zi de concurs el 
a tos! accidentat, chiar la piciorul 
de bă'aie, de aruncătorul fnlandez 
Koivisto, care i-a aruncat greuta
tea- pe picior. In această situație se 
punea problema dacă Soter ar mai 
putea participa la întrecerea de 
duminică. Și totuși el a ținut 
sâ participe și a cîștigat cu un 
rezultat bun.

Iată acum rezultatele din cele 
două zile de concurs: SIMBATA : 
100 m. (F): Rusian (Pol.) 12.1; 
Furman (R.F.G.) 12,2; Brouwer 
(Ol.) 12,3; Neszmelyi (Ung.)
12,4; 110 m. g.: I. Opriș (Rom.) 
14,5; Dohen (Fr.) 15,0; Bogata
(Pol.) 15,1; înălțime (F): I. Ba
laș (Rom.) 1,67; Hower (Ol.) 
1,61; Erhardt (R.F.G.), Leopold 
(R.D.G.) și Zwier (Oi.) toate 
1,61; prăjină: Wiaszni (Pol.) 4,20; 
Janiszewski (Pol.) 4,20; Rres- 
zinski (Pol.) 4.20; Chiesa Cit.) 
4,20; Hommonay (Ung.) 4,10; 
100 m.: Szmidt (Pol.) 10,8; Li
senko (Fr.) 10,8; Wiesenmayer
(Rom.) 10,8; Jarzembowski (Pol.) 
10,8; Bacivarov (Bolg.) 10,9; 
Kiszka (Pol ) 10,9 (clasamentul
a fost comuni-oat numai după de
veloparea fotografiei sosirii); 
t.500 m.: Roszavofgy (Ung.) 
3:47,2; Lewandowski (Pol.) 3:47.8; 
Cikel (Ceh) 3:49,6; Langenus 

popicarilor noștri in R. Cehoslovacă
internaționale. Scorul final, 6417— 
6354 popice doborîte tn favoarea 
gazdelor, arată că echipa noastră 
este de o valoare apropiată pu
ternicei formații cehoslovace și că 
dacă jucătorii noștri ar fi avut o 
comportare îa valoarea lor nor
mată ar fi reușit să cîștige. bn- 
lî'.-nirea a plăcut prin dîrzenia cu 
care a luptat majoritatea popica
rilor.

Iată acum procentajele indivi
duale :

R. CEHOSLOVACA: Demebro- 
v-ici 814 p. d.; Vastrah 810 p. d.; 
Kobzina 798 p. d.; Kucera 761 
p. d.; Preisler 837 p. d.; Niavratil 
806 p. d.; Kovar 794 p. d.; Pavli- 
cek 797 p. d.

Selecționata de juniori a asoriaftei AvmtuJ—F.S.G.T* 
(Franța) 3-3 (1-0)

TG. MUREȘ (prin telefon) 4000 
de spectatori au asistat, la un joc 
viu disputat în decursul celor 90 
minute. Juniorii de la Avuitul au 
avut o echipă mai omogenă, au ju
cat cu pase în viteză reușind astfel 
să fie mai periculoși în fața porții. 
Echipa franceză a jucat frumos în 
cîmp, dar în fața porții ă combinat 
prea mult iar atacanții au tras im
precis la poartă. Primul gol a fost 
marcat de către Varga (min. 16) 
care a urmărit un șut puternic tras 
prin surprindere de la 40 m. 'de 
către Szanto. După acest gol, fran
cezii își revin și-și crează cîteva 
ocazii bune de a marca în min. 30. 
34 și 35, dar ratează prin Bourg 
și Deuhez. La reluare juniorii fran
cezi joacă cu mai multă însuflețire 
și pun deseori în pericol poarta a- 
parată de Elekes. In min. 50 la un 

? cgnțf^ța^ a,l A.y£w

(Bel.) 3:49,8; Cocak (Turcia» 
3:51,4; Pop (Rom.) 3:51,6 recandl 
republican egaiat; sulijd (F) :s 
Figwor (Pot.) 51,95; Wojtaseks
(Pol.) 49,41; Antkvist (Sued,).*;
48,53 record suedez; 20 km. marș:* 
Do'ezal (Cell.) 1.34:25,0; Hind— 
mar (Sued.) 1.35:35,0; Barbu i
(Rom.) 1.36:50,0; Baboie (Ratn.y'j 
1 37:45,0; Lefanczik (R. D. G.)
I. 39:10,0; Dondoni (Ital.) 1.42:35,0;: 
ciocan: Rut (Pol.) 59,83; Niktas» 
(Pol.) £<1,78; Popov (Bulg.) 58,31- 
Engel (Ceh.) 57,44...7. StranuEi* 
(Nerv.) 53,61; greutate: Koivisto» 
(Fini.) 16,46; Priwor (Pol.) 16.30’ 
record polonez; Plihal (Ceh.y* 
15,87; DUMINICA: 80 m. g.T: 
Wagner (Pol.) 11,5; Trkatova (Ceh.»
II, 5; triplu: Malcherczik (Pod.»
15,10; 800 m.: Lewandowski!
(Pol.) 1:50,4; Cocak (Turc«a>* 
1:50.7; Graliew (Pol.) l:51,4...9j. 
St. Mihaly (Rom.) 1:52,3; sutifă— 
Kopyto (Pol.) 76,28 acesta este* 
marea speranță a polonezilor- 
pentru olimpiadă; K-rasznay 
(U-ng.) 74 59; Radziwonowicz -
(Pol.) 72.41; 400 m. g.: SaveK 
(Rom.) 52,4; Kazimierz (Pal.)1" 
52,9; P’.ewa (Pol.) 53.1; discr~ 
Aodrejczik (Pol.) 47,74; înălțimer- 
Soter (Rom.) 2,02; Pel arson' 
(Sued.) 2.00 (a fost o luptă e— 
moționa-ntă; pînă la 2 m. condu
cea suedezul); LewandowsktT 
(Pol.) 1,90; disc (F): Dmowskar 
(Pol.) 45,33; Mihailova (Bulg.)^ 
44,23; lungime (F): Dunskaz 
(Pol.) 6,10; Kusiott (Pol.) 5,75r. 
200 m.: Wiesenmayer (Rom.y 
21.7; Lisenko (Fr.) 21.7; Szmidtt 
(Pol.) 22,0; 800 m. (F): Razii
(Ung.) 2:12,5; Gabor (Pol.) 2:14.0;; 
greutate (F) : Tews (R.D.G.)?* 
14.84; Rusin (Pol.) 13,66; 200 m~ 
(F): Lerczak (Pol.) 24,4; Fur
man (R.F.G.) 25,0; Brouver (OL» 
25,0; lungime: Valkama (Fini» 
7,44; Bravi (Ital.) 7,42; Rrapid— 
lowski (Pol.) 7,22; 3.000 m.gr
Iharos (Ung.) 7:59,4; Tabortî 
(Ung.) 8:00,8; Chromik (Pol.» 
8:02,2; Rriszkowiak (Pol.) 8:03,0— 
Jahnke (R.D.G.) 8:03,6; Haven—
stein (R.D.G.) 8:05,6; 400 m. t:
Degats (Fr.) 47,7; SwatowsktT 
(Ceh.) 47,9; Proske (Pol.) 47,9» 
Miach (Pol) 48,6; SzentgaiC 
(Ung.) 48,9. I

La întreceri au asistat — în to* 
tal — peste 100.000 de spectatori—

R. P. ROMINA: MihaUeaetfl 
781 p. d.; Dinescu 829 p. d.;ț 
Francisc Micota 785 p. d.; At.ț 
Andrei 843 n. d.; V. Ivan 7501 
p. d.; Czeh Zaltan 783 p. d.; loaî 
Micoroiu 805 p. d.; Tiberiu Sze— 
many 778 p. d.

Partida a fost condusă de arw 
bilrul Rudy Bekma-n (R.D.G.).

Miercuri la Bratislava v.a avea» 
loc meciul revanșă. Reprezenta
tiva țării noastre va prezenta oi 
echipă modificată, care sperăm căi 
va reuși să elimine Upsurile ma
nifestate de popicarii noștri î>«t 
primul joc.

EM. CRISTESCU: 
conducătorul lotutui

...............—------------------------ -

tul, Recser scapă pe extremă și tra-** 
ge plasat: 2—0. Echipa francezăl 
contraatacă și după 6 nrn. Medalii 
reduce scorul: 2—1. In min. 6I.< 
Bourg trage puternic spre poartă șiț 
mingea, după ce atinge capul Iuti 
Nagy, intră în poartă: 2—2. Uni 
minut mai tîrziu francezii reușesc- 
să înscrie și să ia conducerea prinț 
Andreani. In min. 63 Var^a aduce; 
egalarea trăgîind de la 16 m„ lav 
„păianjen". Scorul de egalitate ester 
just. Formațiile: AVINȚUL: Ele— 
keeJVelicov, Nagy, Dani_Szoverfy,ți 
Vass-Szanto, Berecki (Tako), Adatni- 
(Recser), Varga, Fulop. F.S.G.T.O' 
Machi-Bethelot, Plagne, Ravel-Lon-> 
ger, Guaitalla-Andreani. Bourg;L 
Hagean, Deuchez, Medall. Arbitra-»* 
jul — în diagonală — al lui' 
baud Gabriel (Franța)' a fost multft 
aplaudaU ♦



A LUAT SFIRȘrr TURUI CAMPIONATULUI REPUBLICAN FEMININ DE VOLEI Motocidiștii merg din ce in ce mai bine...
In campionatul masculin t Progresul I.T.B. — C.C.A. 3-2

1 Echipele feminine de volei au 
susținut ieri ultimele înitî'.niri în 
cadrul turului campionatului re
publican.

In Capitală, Progresul C.P.C.S. 
a învins Voința Sibiu cu 3-1 
(15-8, 15-11, 12-15, 15-4). la ca
pătul unui meci în care s-a com
portat din nou sub posibilitățile 
sale reale, manifestînd scăderi se
rioase atît în jocul ofensiv cît și 
în cel în defensivă, în care blo
cajul a devenit aproape inexistent, 
iar greșelile făptuite la primirea 
balonului sînt din ce în ce mai 
supărătoare. Așa stînd lucrurile 
la învingătoare, cu atît mai mult 
iese în evidență jocul slab prac
ticat de sibience, al căror antre
nor trebuie să acorde înainte de 
toate mai multă atenție, execuției 
serviciilor 
atacului.

și orientării tactice a

★
In țară, Flamura roșie Cluj a 

Idispus cu 3-1 (13-15, 15-11. 18-16, 
(15-11) de Dinamo Arad, iar Cant" 
itructorul București cu 3-0 (15-6, 
■15-12, 16-14) de Progresul Cluj.

Meciutl Voinfa Orașul Stalin— < 
(Știința I.C.F. București nu s-< 
(disputat, bucureștencele neprezen- 
ttîndu-se.

După întîlniriile de ieri, clasa
mentul turului campionatului re
publicam feminin de 
.•mătorul:

volei este ur-

Buc.

Cluj 
Stalin 
Buc.

. 1. Pr. C.P.C.S. Buc. 
* 2. Locomotiva Buc. 

5 3. Dinamo București 
>4. Știința I.C.F. ~ 
HS. Voința Sibiu 
>6. Flamura roșie 
*7. Voința Orașul 
>8. Constructorul 
*9. Dinamo Arad

*.10. Progresul Cluj
.^PROGRESUL I.T.B.—C.C.A.: 3-2 
1(8-15, 13-15, 15-12, 15-13, 15-13)

După două seturi în caire C.C.A. 
ra dominat net, militarii lăsau im- 
jpresia că vor termina învingători 
cu 3-0, întrucît itebiștii dădeau pe 

:de o parte dovadă de o acută lip
să de forță în atac și, pe de altă 
parte, comiteau greșeli după gre
șeli în apărare. începutul celui 
de aii treilea set marchează însă 
o puternică revenire a jucătorilor 

, de la Progresul. Aceștia, jucînd 
• în primul rînd cu multă atenție 
și energie în apărare, mai cu sea
mă la blocaj, care funcționează 
din ce în ce mai bine, stăvilesc 
atacurile echipei C.C.A., bazate 
exagerat de mult pe forța lovitu-

leii, in Cupa R.P.R. 
la rugbi

Teri, echipele de rugbi și.au dis_ 
jputat calificarea în etapa următoare 
;a Cupei R.P.R. Cu excepția celor 
;două meciuri de la Bueuirești; Pro
gresul Sănătatea—Locomotiva I.C.F. 

:și Dinamo IX — Constructorul Or.' 
•Stalin, celelalte formații nu au de_ 
.pus eforturi prea mari pentru a se 
.califica. Totuși, nu putem să nu 
.amintim aci că la Petroșani echipa 

,’Iocală Minerul a ajuns în situația 
destul de îngrijorătoare, de a nu 

:mai putea dispune de jucătorii săi 
• de bază. După numeroase sacrificii 
ide tot feM, rugbiștii de la Minerul 
;au ajuns la concluzia că nu mai 
pot juca pentru echipa lor, deoarece 
;colectivul nu le acordă nici un fel 

‘ide sprijin, astfel îneît în fața redu- 
itabilei formații a dinamoviștilor 
’bucureșteni, pe teren s_au prezeti. 

•!tat doar trei dintre titularii Mine, 
irului. Scorul 43—17 (23—6) în fa. 
■vparea echipei bucureștene. Acesta 
mi poate constitui însă singurul 
,„TezuItat” al situației intolerabile de 
jla Petroșani, care nu mai poate dăi- 
:nui, situație pe care o vom pre
zenta mai pe larg în ziarul nostru., 
‘Progresul Sănătatea a întrecut 

T.ocorrrxtiva I.C.F. cu 6—X după io 
irepriză egală: 3—3. Interesant a 
ffbst și jocul dintre Dinamo IX și 
(Constructorul Or. Stalin în care 
dînamoviștii au cîștigat cu 9—0 
L*(6—0) dar nu numai pentru că în 
prima repriză au fost mai buni, ci 

■ fiindcă adversarii lor nu au știut să 
■-'folosească dominarea categorică din 
■partea a doua a meciului. Oricum, 
tinerii din Orașul Stalin au demons.

'frat un joc mult îmbunătățit, cu o 
•concepție justă despre atac dar cu 
o insuficientă finalitate în acțiuni 
ifreztiltată și din anumite greșeli de 
'tehnică individuală) și cu o apă
sare destul de ușor de trecut.

La Galați, C.C.A. a întrecut Ști. 
Tnța cu 33—6 (14—0), iar la Bucu. 
Teștf Locomotiva Grivița Roșie a 
■depășit cu ușurință pe Metalul Mao 
■Țse Dun cu 51—0 (14—0). Locomo
tiva Timișoara—Știința Cluj 3—20 
'T3—3); Știința Timișoara—Voința

— fleprezentarș echipa din

aproape exclu- 
In următoarele

rilor și construite 
siv pe două pase, 
două seturi, jucătorii de la C.C.A. 
reușesc în bună măsură să elimi
ne din jocul lor această ultimă 
greșeală, atacînd mai variat, de
seori din prima pasă, dar comit 
multe erori în apărarea din linia 
a doua, la dublaje și în special 
la primirea serviciului. Totodată, 
itebiștii practică un blocaj aproa
pe ireproșabil, luptă extraordinar 
pe fundul terenului și, încet dar 
sigur, încep să se facă remarcați 
printr-un joc deosebit de inteli
gent în atac, unde suplinesc în 
mod strălucit lipsa de forță prin 
utilizarea mingilor puse și liftate, 
mulțumită cărora și obțin ultime
le puncte.

S-au evidențiat: Mediana, Ni- 
colau, Dragată și Lazăr de la în
vingători, Roman. Mușat și IV'îZ- 
vert de la învinși.

Etapa a treia 
republican de
Progresul I.T.B. — Dinamo 6—4. 

Anghelescu—Rakosi 4—6, 6—1, 
1—6, 1—6 ; Eva Stăncescu — Ma
riana Dinopol 4-6, 6-0, 6-0; Prun- 
deanu — Vasilescu 3—6, 2—6, 2— 
6 ; Rodica Andriescu—Elena Stan
6— 4, 6—0 ; Turdeanu (D) — T. 
Stănescu (P) w.o.; Șt Georgescu 
—Rakosi 8—6, 1—6, 3—6, 7—5,
9— 11 Georgescu a jucat foarte 
bine fiind la un pas de victorie. 
In ultimul set el a condus cu 4—1. 
Anghelescu—Bardan 6—4, 6—3,
7— 5; Eva Stăncescu, Caralulis — 
Mariana Dinopol, Turdeanu 6—0,
10— 8 ; Eva Stăncescu, Rodica An
driescu — Mariana Dinopol, Elena 
Stan 4—6, 6—2, 6—2; Caralulis, 
Anghelescu—Bardan, Turdeanu 6— 
3, 6—4, 6—4 ; Șt. Georgescu — 
Bardan 6—3, 2—6, 8—6, 1—2 (în
trerupt). Indiferent de rezultatul 
acestui meci, Progresul I. T. B. a 
cîșfigat întîln;rea cu Dinamo. Par
tida Georgescu—Bardan va con
tinua astăzi de la ora 16 pe te
renul Progresul I.T.B.

C.C.A. — Știința Buc. 9—2.. Gh. 
Viziru—Slapciu 8—6, 7—5, 6—2 ; 
M. Viziru—Dancea 6—3, 6—3, 6—3; 
M. Viziru—Slapciu 6—1, 6—2,6—1; 
Gh. Viziru — Dancea 6—2, 6—4, 
10—8 ; Cobzuc — Al. Teodorescu 
6—0, 6—0, &—3 ; Năstase — Sil- 
berman 5—7, 6—4, 6—2, 6—2;
Eleonora Roșia n u — Julieta Na
rnia n 2—6, 5—7; Lia Doboșiu — 
Sibila Resu 6—3, 6—2 ; Cobzuc, 
Chivaru — Slapciu, Sîlberman 7— 
5, 6—3, 6—2; Lia Doboșiu, M. Vi
ziru — Julieta Namian, Al. Teo
dorescu 5—-.7, 6—4, 6—1 ; Lia Do
boșiu, Ecaterina Roșianu — 
lieta Namian, Sibila Resu
3—6.

Progresul Tg. Mureș —

Ju-
3—6,

Progresul Tg. Mureș — Con
structorul București 2—9. Serester
— Bădin 6—2, 1—6, .9—11, 1—6; 
Naghy — Zacopceanu 1—6, 3—6, 
0—6; Naghy — Bădin 1—6, 0—6,
2— 6 ; Serester — Zacopceanu 2— 
6, 0—6, 4—6 ; Halmagy — Grad 
0—6, 1—6, 4—6 ; Hintz — Rodo- 
teanu 6—0, 6—3, 6—2 ; — Seres
ter, Halmagy — Schmidt, Bădin 
1—6, 1—6, 0—6 ; Siegler — Po- 
nova 2—6, 2—6; Urzidă — Nicu- 
lescu 5—7, 4—6 ; Siegler, Urzică
— Ponova, Niculescu 1—6, 2—6 ; 
Serester, Sibgler — Schrfiidt, Po- 
noya 6—4, 7—5.

Metalul Steagul roșu Or. Stalin
— Progresul Cluj 5—6. Brener — 
Avram 2—6, 8—6, 6—3 ; Dogariu
— Pusztai 5—7, 5—7 ; Racoviță— 
Gidray 6—4, 6—0, 6—0 ; Bosch — 
Pusztai 5—7, 8—6, 2—6, 6—4, 8— 
6 (un meci foarte spectaculos și 
disputat) ; Bosch — Gidray 6—3,
6— 2, 6—O; Ziriac — Drîmbăreanu
3— 6, 2—6, 3—6; Faur (Progre
sul) — Turușanco (Met.) w. o.; 
Brener, Bosch — Pusztai, Pusztai 
1—6, 6—8; Bosch, Racoviță — 
Pusztai, Faur 6—8, 6—4, 3—6, 5— 
7; Racoviță — Pusztai 6—3, 3—6,
7— 5, 5—7, 6—2; Brener, Dogariu
— Avram, Pusztai 6—8, 3—6.

Metalul Timișoara — Flamura 
roșie U.T.A. Arad 6—3. D:n cau
za ploii torențiale căzute sîmbătă, 
unele partide au fost amînate pe 
luai. M'tau Sorin — (JrănwaW 2—

Celelalte jocuri desfășurate în 
țară în cadrul campionatului re
publican masculin au luat sfîrșit 
cu următoarele rezultate :

La Galați: Progresul Galați— 
Metalul Orașul Stalin 2-3 (13-15, 

15-10, 16-14, 13-15); la
Dinamo — Progresul

13-15,
Constanța
l.M.F. Cluj 2-3 (13-15, 9-15, 15-6, 
15-11, 9-15) și la Arad: Știința— 
Știința Timișoara 3-2 (11-15, 15-3, 
10-15, 16-14, 15-1).

După rezultatele înregistrate 
ieri, clasamentul campionatului 
masculin de volei arată astfel:
1. Dinamo București
2. Locomotiva Buc.
3. Progresul I.T.B.
4. Metalul Or. Stalin
5. C. C. A.
6. Știința Arad
7. Progresul Cluj
8. Știința Timișoara
9. Progresul Galați

10. Dinamo Constanța

a campionatului 
tenis pe echipe

6, 1—6, 6—2, 3—1 (la acest scor 
jucătorul Mihai Sorin fiind lovit 
la picior a abandonat) ; Juhasz— 
Piros 11—9, 6—2, 6—3; Piros 
(Arad) — M hai Sorin (Tim.) w. 
o.; Wilier — Lowinger 7—5, 6—3,
3— 6, 0—2 (la acest scor Lowin
ger a abandonat): Gorog—Glatt 
7—5, 5—7, 6—4 ; Petruță —Bauer 
6—4, 3—6, 6—3 ; Juhasz, Wilier— 
Piros, Albert 6—2, 6—2, 4—6 (în
trerupt) ; Ghildernic — Takacs
4— 6, 6—8, 8—6, 7—5, 5—7; Ju
hasz, Gorog — Grunwald, Glatt 
6—1, 7—5; Gorog, Petruță — 
Glatt, Bauer 6—4, 6—1; Meciul 
Juhasz — Griinwald se dispută 
astăzi.

C. C. A. și Dinamo
ioi campio^tul

ORAȘUL STALIN, 10 (prin te
lefon). — In cadrul campionatului 
republican de lupte, cea mai impor
tantă întîlnire de duminică s-a des
fășurat între echipele C.C.A. și Di
namo Orașul Stalin. Intîlnirea a 
luat sfîrșit cu rezultatul de 4—4.
S-au remarcat: Bătrîn, Onoiu și Mu- 
reșan, de la dinamoviști și Pîrvu- 
lescu de la C.C.A. De altfel, Dumi
tru Pîrvulescu a făcut cea mai 
fiumoasă partidă, în compania lui 
Ghincea, îneci în care au fost înre
gistrate opt rebururi consecutive. 
O altă partidă frumoasă s-a des
fășurat între Mnreșan și Vascu Po- 
povici. Iată celelalte rezultate: Di
namo Orașul Stalin — Vo’nța Tg 
Mureș 8—0; Dinamo Orașul Stalin- 
Progresul București 8—0; C.C.A.— 
Progresul București 8—0; C.C.A.— 
Voința Tg. Mureș 7—1; Progresul 
București — Voința Tg. Mureș 5-2.

In general, arbitrajele au fost de 
slabă factură.

Gh. Măzgăreanu, coresp.
★

PLOEȘTI, 10 (prin telefon). — 
Iată rezultatele înregistrate in lo
calitate: Constructorul Ploești — 
Flamura roșie Arad 6—1. Din am
bele echipe a fost descalificat cîte 
un luptător în cadrul categoriei 79 
kg. (Schnabel (Constructorul) și 
Kisser (FI. r.) au primit cîte două 
avertismente pentru pasivitate, fi
ind descalificați). Constructorul 
Ploești — Metalul Reșița 6—2. 
Constructorul Ploești —- Flamura 
roșie Galați 8—0. Flamura roșie 
Galați nu a fost primită în concurs 
deoarece a prezentat doar 6 luptă
tori din care Iordan Chintă (79 
kg.) a depășit greutatea. Metalul 
Reșița — Flamura roșie Arad 7—0. 
Luptătorii Șandor (FI. r.) și Gro- 
zavu (Met.) au fost descalificați 
pentru lipsă de combativitate. Me
talul Reșița — Flamura roșie Ga
lați 8—0. Flamura roșie Arad — 
Flamura roșie Galați 7—0. Flamura 
roșie Arad n-a prezentat concurent 
la categ. 87 kg. Din punct de ve
dere organizatoric, concursul s-a 
desfășurat în bune condițiuni, în 
schimb întrecerile n-au corespuns 
din punct de vedere tehnic. Merită 
să fie evidențiați Petre Popescu 
(Metalul Reșița), Ciucileac, Schus
ter, Tampa, Cîtru și Szasz de la 
plpejlenu -

I

CLUJ, 10 (prin telefon de Ia tri
misul nostru). Ne este încă proas
păt în minte (faptul s-a petrecut 
doar acum o lună) titlul pe care 
am fost nevoiți să-l dăm atunci cro
nicii primei faze a campionatului 
republican de viteză pe circuit: „Mo- 
tocicliștii au deziluzionat la prima 
lor întrecere". Iată insă că, acum, 
aceiași sportivi, ne.au oferit prile
jul să întitulăm cronica noastră 
„Motocicliștii merg din ce în ce mai 
bine", ca o urmare a progresuitii 
înregistrat atît în ce privește pre
gătirea fizică, tehnica, și punerea 
la punct a motocicletelor.

Alergătorii au avut azi o com
portare excelentă, prilejuind un 
spectacol valoros, care a reușit să 
smulgă ropote de aplauze celor a- 
proape 30.000 de spectatori clujeni 
recunoscuți prin competența lor în 
sportul cu motor. Dintre toate pro
bele, ne vom opri doar asupra, une
ia, pe care o socotim drept cea mai 
valoroasă. Este vorba de întrece
rea din cadrul probei 500 cmc. In a. 
ceastă probă printre alții, trei moio- 
cicliști cu forțe și mașini sensibil 
egale, N. Buiescu, M. Cernescu și 
I. Olaru (toți pe Triumph) au ofe
rit un spectacol de o factură deo
sebit de ridicată. De la primul și 
pînă la ultimul tur, lupta sportivă 
a fost extrem de strînsă și nici un 
moment nu s-a Dutut ști de partea 
cui va fi victoria, întrucît cînd 
unul, cînd altul, din cei trei exce- 
lenți motocicliști, se perindau la 
conducere. Acest „meci" dinamic 
și palpitant, a prilejuit un specta
col mult apreciat.

Din păcate, însă, în penultimul 
tur, I. Olaru derapează și se răs
toarnă. Victoria a revenit lui Buies
cu. Pentru cursa entuzlasmantă pe 
care au făcut-o, publicul spectato- 
a cerut ca acești trei virtuoși să fa
că împreună turul de onoare. Ast
fel, N. Buiescu, puriînd pe merit 
coroana de lauri, a făcut turul de 
onoare, încadrat de Cernescu și 
Olaru, în aplauzele miilor de spec
tatori.

Această a doua fază a campiona

Orașul Stalin au terminat ia egalitate
republican de lupte

In București s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Dinamo Bucu
rești — Progresul Lugoj 7—1, Di
namo București — Locomotiva Ti
mișoara 8—0, Dinamo București — 
Dinamo Satu Mare 8—0, Progresul 
Lugoj—Locomotiva Timișoara 6—2, 
Progresul Lugoj — Dinamo Satu 
Mare 5—3, Locomotiva Timișoara- - 
Dinamo Satu Mare 6—2. După cum 
se vede Dinamo a cîștigat toate 
întîlnirile la scoruri categorice și 
și-a consolidat poziția de lider în 
turul campionatului. S-au remarcat 
tinerii Micuța (Progresul Lugoj)

Maestrul sportului H. Herșcovici a stabilit un nou record 
republican la 3x40 armă liberă: 1178 p.

Se poate spune pe drept cuvînt 
că în ultimele zile, cu ocazia desfă-' 
șurării campionatelor de tir ale 
Capitalei, poligonul Tunari a fost 
teatrul unor dispute de înalt nivel, 
soldate cu rezultate superioare. 
Maestrul sportului H. Herșcovici 
(Dinamo), confirmînd din nou foi- 
ina excepțională în care se află, a 
realizat la proba de 3x40 focuri ar
mă liberă, 1178 p., performanță 
cate reprezintă un nou record al 
R.P.R. (vechiul record era de 1168 
p.), fiind superioară recordului 
mondial al probei deținut de concu
rentul danez Oleg Jensen (recordul 
a fost stabilit în cadrul campiona
telor europene de tir desfășurate 
la București cu performanța de 
1176 p.). Tot maestrul sportului H. 
Herșcovici a stabilit, în cadrul ace
leiași probe, și un nou record 
R.P.R. la poziția „picioare" cu 384 
p. In sfîrșit, el a egalat recordul 
R.P.R. la poziția „genunchi" cu 
performanța de 395 p. De altfel, 
în cadrul probei de 3x40 focuri 
s-au înregistrat rezultate supe
rioare la toate pozițiile. La 
„culcat", doi dintre concurenți
H. Herșcovici și Valentin Enea au 
(ost la un punct de record (ei au 
realizat 399 p., iar la departajare 
locul I a fost acordat lui H. Herș
covici care a avut 30 „muște").

In proba de pistol viteză am fost 
foarte aproape de un nou record 
și numai instalațiile defecte ale 
poligonului (în timpul tragerii s-au 
stricat și a fost nevoie de o pauză 

tului republican de a-to-moto, de 
viteză pe circuit, a însemnat uni 
real succes al sportului cu motor, 
sport care cucerește din ce în ce* 
mai mult masele largi de specia-, 
lori. Probele s-au desfășurat pe ur 
mătorul circuit: piața Libertății —■ 
str. Jokay — str. Petru Maior — 
str. 30 Decembrie — piața Liber
tății — str. Molotov — piața Ma- 
linovski — str. Molotov — piața 
Libertății — parcurs care a fost, 
înțesat de spectatori.

Rezultatele tehnice: 125 cmc. 15 
ture: 1. R. Moldovanu (C.C.A.) — 
Mondial — 29’32”2; 2. A. Munteanu 
(C.C.A.) — Mondial — 29’59”7; 3. ■
1. Popa (Dinamo) — Puch — 
30’00”9. 250 cmc. 20 ture: 1. L. Sza
bo (Dinamo) —N.S.U. — 36’26”6; ■
2. N. Niculici (C.C.A.) — Parilla — 
37’06”3; 3. Al. Teodorescu (Voința)
— N.S.U. — 38’16”8. 350 cmc. 25
ture: 1. C. Radovici‘(Meta'uD — 
B.S.A. — 43’40”6; 2 N. Dițescu
(Metalul) — B.S.A. — 44’11”6 (la 
2 ture); 3. V. Ionescu (Metalul — 
B.S.A. — 44’09”0 (la trei ture). 
500 cmc. 25 ture: 1. N. Bu'escu (Lo
comotiva) — Triumph — 40T6”5; 2. 
M. Cernescu (Dinamo) — Triumph 
— 40’18’’4; 3. N. Ponescu (Metalul)

— Triumph — 41’12”2; 4. G. Mor.
mocea (C.C.A.) — Triumph —
41’16”2. 750 cmc., ataș, 15 ture : 
1. M. Dănescu-j- Al. Huhn (C.C.A.) 
■- B.M.W. — 28’08”6; 2. Gh. Mîn- 
droiu+Șt. Turea (Voința) — 
B.M.W. — 30’10”8; 3. N. Wolfried+; 
E. Kerekes (Metalul) — B.M.W. — 
28’46”5 (la 2 ture). 150 cmc. fete, 
10 ture: 1. Venera Vasilescu (Di
namo) — C.Z. — 22’23”6; 2. Elisa- 
beta Maghiari (Dinamo) — C.Z. — 
22’24”2; 3. Mihaela Munteanu (Me
talul) — C.Z. — 22’34”2; 4. Norma 
Roman (Voința) — C.Z. — 23’14’7. 
>00 cmc. (în afară de campionat) 
10 ture: 1. T .Popa (Dinamo) — 
Puch — 21’55”4; 2. I. Popa (Dina
mo) — Puch — 22’03’T, 3. P. 
Gheorghiu (Metalul) — Puch — 
23’35’7. Auto 2 1. 10 ture: 1. Al. 
Uță (Dinamo) — B.M.W. —; 2. 
I. Boloni (Voința) B.M.W.

G. ȘTEFĂNESCU

clasice pe echipe
Toth Gh. (Locomotiva Timișoara), 
iar dintre cei consacrați Francisc 
Horvath (Dinamol.

¥
CLUJ 10, (prin telefon). — Iată 

rezultatele înregistrate în locali
tate: Flacăra Baia Mare — Con
structorul Cluj 5—3, Flacăra Baia 
Mare — Flamura roșie Cluj 
5—3. Flacăra Baia Mare — Meta
lul Hunedoara 6—2. Flamura ro
șie Cluj — Constructorul Cluj
4—3, Constructorul Cluj — Meta
lul Hunedoara 5—3, Flamura roșie 
Cluj — Metalul Hunedoara 5—3.

destul de lungă pentru repararea 
Jor) ne-au privat de o performanță 
de răsunet. Maestrul emerit al spor
tului Gh. Lichiardopol a „mers" 
puternic și în manșa a Il-a, reali- 
zind cîte 99 p. în seriile de 8 și 6 
sec. In a Il-a serie de 4 sec. s-a 
grăbit însă, obținînd un rezultat 
inferior: 45 p. Astfel, în Ioc de un 
nou record a trebuit să ne mulțu- 
m ni „doar" cu un 60/584 p., rezul
tat care se înscrie în suita de per
formanțe bune înregistrate în ul
timul timp de „vileziștii" noștri. 
Pe locul II s-a clasat maestrul spor
tului Marin Dochiliță cu 60/576 p., 
iar; pe locul III, Z. Deak 60/574 p.

M'hai Toader (C.C.A.) s-a clasat 
pe primul loc în proba de combi
nată cu 595 p . iar Yvonne Golden
berg cu aceeași performanță a 
ocupat... același loc în proba femi
nină. Identitatea de rezultate și 
locuri dă însă cîștig de cauză — 
ca valoare a performanțelor — 
proaspetei maestre a sportului 
Evonne Goldenberg, care fără în
doială, a „scos" un rezultat remar
cabil.

La 3x40 focuri armă liberă femi- ' 
nin primele locuri pe poziții au fost 
cucerite de: „culcat" — Paraschi- 
va Almășanu 398 p.: „genunchi" — 
iudith Moscu 390 p.; „picioare" — 
Anca Gînrchescu 363 p. La talere 
după o luptă nu lipsită de emoții 
ordinea primilor 3 "clasați este: 1. 
Gh. Fiorescu, 2. I. Dumitrescu. 3. 
Șerban Țuculescu,

H. NAUM



Pregătirile fotba liștilor noștri 
pentru jocurile cu Suedia,

S. C. Anderlecht și Norvegia
Campionatul categoriei A se întrerupe un timp pentru a face loc 

pregătirilor, în vederea jocurilor internaționale din cursul acestei 
luni. Cum se știe, fotbaliștii noștri au de susținut meciuri cu Suedia 
(17 iunie la București), SC Anderlecht Bruxelles (20 iunie la Bucu
rești), Norvegia B. (27 iunie la Ploești) și Norvegia A (28 iunie la 
București).

Lucrările de selecționare au fost încheiate. Comhia de selecție a 
dat sîmbătă formă definitivă lotului reprezentativ A pentru jocul cu 
Suedia, lot care va asigura și baza pentru meciul cu Norvegia A. 
Lotul cuprinde pe următorii jucători :

Portari: VOINESCU și TOMA
Fundași : ZAVODA II, ANDROVICI, NEACȘU, APOLZAN -*i 

SZOKO.
Mijlocași: ONISIE, PERET, BONE, BACUȚ I
înaintași: COPIL, SUCIU, CONSTANTIN, OZON, ZAVODA I, 

GEORGESCU și TĂTARU.
In ce privește lotul B, acesta nu a fost încă definitiv alcătuit. Mai 

sînt de urmărit cîțiva jucători care activează în cadrul categoriei B. 
Din lotul B vor face parte jucători de valoare și cu perspectivă, în 
general tineri. Printre cei a căror selecționare este sigură figurează 
portarii DUNGU și UȚU, fundașii ZBIRCEA și SOARE, mijlocașii 
TANASE și BODO, înaintașii CIOSESCU, SEREDAI, OLARU și DI- 
NULESCU. Lotul va fi definitivat la începutul acestei săptămîni, 
cînd de altfel vor începe și pregătirile efective.

Ultima etapă a turului campionatului se va disputa în două „rate“ 
la 21 iunie și la 1 iulie. La 21 iunie vor avea loc meciurile: Minerul 
Petroșani — Știința Cluj, Dinamo București — Flacăra Ploești 
și Locomotiva Timișoara — C.C.A., iar la 1 iulie: Locomotiva Bucu
rești — Dinamo Bacău, Progresul Oradea — Dinamo Orașul Stalin 
și Flamura roșie Arad — Știința Timișoara. Ultimele trei meciuri vor 
avea loc la 1 iulie în loc de 21 iunie pentru că cele mai multe din 
echipele angajate în aceste partide dau jucători selecționatei divi
zionare care la 20 iunie va juca împotriva fomațieî belgiene Ander
lecht, iar la 24 iunie nu se pot disputa deoarece la 27 și 28 iunie sînt 
programate partidele cu Norvegia.

Rezultatele de ieri dim categoria C

MINERUL LUPENI Șl METALUL ST. ROȘU ORAȘUL STALIN
CONDUC IN CLASAMENTELE CATE GORIEI B.

Seria I
VOINȚA TECUCI — DINAMO 

GALAȚI 1—3 (0—0)
Au marcat: Vizitiu (min. 48) 

pentru Voința și Onu (min. 69) 
din 11 metri, Constanlinescu (min. 
80) și Munteanu (min. 85) pentru 
Dinamo.
ȘI11NIA GALA11 — DINAMO 

DOROHOl 1—3 (0—0)
Au înscris : Niță (min. 59) pen
tru gazde și Cîlcan (auto-gol min. 
61), llin (min. 73) și Coieț (min. 
78), pentru oaspeți.

1-KUUKtbUL lAȘI-fLWAKA 
MOINEȘTI 0—2 (0—1)

Cele două goluri ale Flăcării au 
fost înscrise de Coidoș (în min. 32 
și 61).
LOCOMOTIVA PAȘCANI — A- 
VINTUL FĂLTICENI 1—3 (1—2)

Au înscris: Atanasiu (Locomo
tiva) și Darie (2) și Csegezi pen
tru Avîntul. O partidă viu dispu
tată dar care, în special în repri
za a doua, a abundat în brutali
tăți.
FLAMURA ROȘIE BUHUȘI — 

PROGRESUL RĂDĂUȚI 3—0
(2-0)

Cele trei goluri ale localnicilor 
au fost realizate de către Ungu- 
roiu (min. 2), Biliz (min. 39) și 
Diacon eseu (m:n. 66).
AVÎNTUL PIATRA NEAMȚ — 

VICTORIA TECUCI 3—1 (3—0)
Au marcat: Orghîdan, Bucșe, 

Niculescu (Avîntul) respectiv 
Klein.

Seria a ll a
FLAMURA ROȘIE BERE RAHO
VA BUC. — METALUL SINAIA 

1-2 (0-0)
Jocul a fost de slabă factură teh

nică, oaspeții au obținut victoria 
prin punctele înscrise de Stone 
«min. 60 și 63). Singurul gol al 
bucur estonilor , a fost marcat de 
Varoa.
METALUL BUCUREȘTI — LO
COMOTIVA M.C.F. BUC 0—0

Mec:ul a fost viu disoutat. iar 
rezultatul reflectă in mod just ra 
portul de forțe dintre cele două 
formații. In ultimul minut al pri 
mei reprize, metalurgiștii au bene
ficiat de o lovitură de la 11 metri 
ratată de Arsene.
METALUL CONSTANȚA — ME
TALUL TIRGOVIȘTE 2—4 (1—2)

După un joc de bună factură teii 
nică, oaspeții au reușit să_și adju
dece victoria datorită eficacității 
liniei de atac.
PROGRESUL CĂLĂRAȘI — ME

TALUL 131 1 — 1 (0—0)
Punctele au fost înscrise de An 

ton (min. 78) pentru Progresul șl 
Bleandă (min. 88) din lovitură de 
la 11 m. pentru metalurgiști. 
DINAMO PITEȘTI—CONSTRUC
TORUL CONSTANȚA 3—0 (2—0) 
PROGRESUL CORABIA — LOCO

MOTIVA GALAȚI 0—0 
FLAMURA ROȘIE GIURGIU - 
METALUL BRĂILA 2—0 (1—0)
ETAPA VIITOARE: Metalul Tîr- 

goviște — Metalul 131; Construc
torul Constanța — Metalul Bucu
rești; Metalul Brăila — Progresul 

Coraba; Metalul Sinaia — Progre
sul Călărași; Dinamo Pitești — Lo
comotiva M.C.F. București; Flamu
ra roșie Giurgiu — Metalul Con
stanța; Locomotiva Galați — Fla
mura roșie Bere Rahova Buc.

Seria a lil a
FLAMURA ROȘIE SF. GHEOR-

GHE — AVÎNTUL TOPLIȚA
1—2 (0—2) ’ « 

RECOLTA SALONTA — META
LUL ORADEA 1—0 (1-0)

Singurul punct al meciului a 
fost marcat de Biro

PROGRESUL TURDA — RE
COLTA CĂREI 3—1 (2—1) 

învingătorii au practicat un joc 
mai eficace și în general mai bun 
în cîmp. Punctele au fost marcate 
de Costea, Holinger și Mărginea- 
nu. Golul oaspeților a fost marcat 
de Maier.

CONSTRUCTORUL TURDA— 
AVÎNTUL SIGHET 2-1 (2-1) 

_ După un meci interesant, victo
ria a revenit la mare luptă echipei 
din Turda. Punctele învingători
lor au fost înscrise de Barta și 
Tomoșiu. Pentru oaspeți a înscris 
Vasile.
LOCOMO1IVA ORADEA — FL.

ROȘIE IANOȘ HERBAC 2—1 
(1-0)

Punctele au fost marcate de 
Zare (min. 22), Candrea (46), 
respectiv Pop din 11 m. 
ELAUARA 7 — MINERUL BAIA

MARE 3—2 (2—2) 
ETAPA VIITOARE

24 iunie: Metalul Oradea — FI. 
roșie Sf. Gheorghe, Minerul Baia 
Mare — Dinamo Tg. Mureș, Pro
gresul Turda — Locomotiva Ora
dea, Flacăra 7 — Avîntul Sighet, 
Avîntul Toplița — FI. roșie Cluj, 
Recolta Sa’onta — Constructorul 
Turda.

Seria a IV-a
ȘTIINȚA CRAIOVA—LOCOMO

TIVA siMeria î—o (1—6)
Unicul punct a] întilnirii a fost 

înscris în min. 12 de către Cocea 
FLACĂRA ORĂȘTIE — CONS.

TRUCTORUL CRAIOVA 1—0 
(0-0)

A înscris Găină din 11 m.
PROGRESUL TIMIȘOARA— 

CONSTRUCTORUL ARAD 1—1 
(0-1)

Au înscris: pentru Constructorul, 
Chitic în min. 20 și Radstetter pen
tru Progresul în min. 87.
FLAMURA ROȘIE RM ViLCEA— 

METALUL 108 3—2 (2—1) 
METALUL ARAD—LOCOMOTIVA 

CRAIOVA 2—0 (0—0)
Victoria metalurgiștilor este pe 

deplin meritată. Localnicii au prac
ticat un joc corect și de bună fac
tură tehnică. Pentru Metalul A-ad 
a marcat Nede’cu în min. 48 și 83. 
FLAMURA ROS’E 7 NOIEMBRIE 

ARAD—METALUL OTELUL
ROȘU 2—1 (1—1)

Ambele echioe au desfășurat un 
joc frumos din toate punctele de. 
vedere. Scorul este deschis în min. 
16 de Tite! (Metalul Oțelul roșu) 
iar în min. 26 Szabaday aduce ega_ 
larea. In min. 76 Anton înscrie go
liri victoriei pentru localn'qî

Seria I
METALUL H U N EDOARA-PRO- 

GRESUL SIBIU 1-1 (0—0)
Localnicii au dominat mai mult 

însă linia lor de atac s-a dovedit 
ineficace, iar atunci cînd totuși a 
reușit să șuteze puternic, precis 
și din poziții favorabile, portarul 
sibieniîor Popa, a reținut cu si
guranță. Progresul Sibiu a dove
dit mai multă legătură între com
partimente și în special a avut 
o apărare ermetică și foarte cal
mă. Primul gol a îost înscris de 
Progresul prin Geamănu (min. 
62), met aturgi știi egalînd prin 
Zapis dintr-o lovitură de la 11 
metri acordată cu ușurință de ar
bitrul V. Drug (min. 73). Au ju
cat următoarele formații :

METALUL : Niculescu—Mălăie- 
ru, P. Florea, Balint—Sîrbu, P. 
Popescu — Pîrvu, Nagy. Zaprs. 
Voinescu II, Huzum.

PROGRESUL: Popa — Băilă, 
Pantelimon, Frunzescu — Belaș- 
cu, Georgescu — Toderici, Ciu- 
rugă, Geamănu. G. Tănase, Ghcr- 
man.

S-au remarcat: Balint, Nicu- 
lescu. P. Florea.' Popa. Panteli- 
mon.

M. Curcubătă — corespondent 
METALUL UZ. TR. ORAȘUL 
STALIN-FLACARA MEDIAȘ 

1—0 (1—0)
Meciul a avut loc la Sinaia, în- 

trucît terenul din Orașul Statin 
este suspendat. Metalurgiștii, pre- 
zentînd o formație cu 5 juniori 
(Costache, Crișan, Naghi, Costi- 
cel. Botorogea), au reușit să ob
țină o prețioasă victorie prin go
lul marcat de Vulcăneanu în mi- 
nutuil 2. Meciul a fost foarte a- 
prig disputat, spectaculos, dar ju
cătorii ambelor echipe au practi
cat de multe ori un joc dur și pe 
alocuri, periculos. S-au eviden
țiat : Crișan, Butnaru și Botoro- 
gea de la Metalul șr Truică, Mol
nar, Dumitra© și Fiii© de la Fla
căra.

Ion Popa — corespondent 
PROGRESUL S. MARE-AV1NTUL 

TG. MUREȘ 2—2 (2—0) .
Progresul S. Mare a dominat 

autoritar în prima repriză reușind 
să conducă la pauză cu 2-0 prin 
golul lui Ferenczi (min. 14) și 
autogolul lui Nagy (mim. 29), 
Din minutul 30, localnicii au ju
cat în 9 oameni deoarece Ion 
Constantin, care intrase lovit pe 
teren, a ieșit din formație după 
cîteva minute, iar Ferenczi a pă
răsit terenul după o ciocnire cu 
Nagy. După pauză, Avîntul a do
minat cu autoritate, a redus sco
rul prin Carol Szasz (min. 46) 
și a egalat prin Jozsi (min. 57) 
din poziție clară de ofsaid (arbi
trul de margine G. Fărkaș — S. 
Mare, n>u a urmărit faza și nu a 
semnalat), fn minutul 87, Vakarcs 
II (Avîntul) a fost eliminat de 
pe teren pentru lovire intenționa
tă, în continuare avînd o atitu
dine nesportivă pe marginea te
renului. A arbitrat N. Constanți- 
nescu (București).

Nicolae Bara — corespondent 
LOCOMOTIVA T. SEVERIN — A- 

ViNTUL REGHIN 4-1 (3-0)
După un meci frumos și spec

taculos, Locomotiva, care a reușit 
cel mai bun joc din acest campio
nat, a cîștigat pe merit, la scor. 
Gohtrile au fost înscrise de Glămea- 
nu (min. 13 și 32), Mazilu (min. 
31) din 11 metri, Biblan (min. 80) 
pentru Locomotiva șr Asztaîoș (mi
nutul 83) pentru Avîntul

Gloria Cioclov-corespoBdent 
MINERUL LUPENI — LOCOMO

TIVA ARAD 1—1 (0—1)
Minerul Lupeni a avut inițiativa 

aproape tot timpul, dar înaintarea 
sa s-a dovedit ineficace. Locomo
tiva deschide scorul prin Dilă 
(min. 27), localnicii reușind să ega

INFORMAȚII

Iată cum arată un buletin eu 12 
rezultate exacte la concursul nr. 23
(ETAPA DIN 10 IUNIE 1956).

I. Prog. S. Mare—Av. Tg.
Mureș. X

II. Met. Uz. tr. Or. Stalin—FI.
Mediaș I

III. FI. Cîmpina—Met. St. r.
Or. Stalin. 2

IV. Progr. Focșani—Loc. Con
stanța 1

V. Loc. T. S'ev.—Avîntul Re
ghin. 1 

leze prin Szoko (min. 73), după 
o lungă perioadă de dominare. In 
repriza secundă. Minerul a jucat 
în 10 oameni deoarece Iacob a pă
răsit terenul, fiind accidentat.

I. C o.-fea-" ' n lent
METALUL REȘIȚA - LOCOMO

TIVA CLUJ 3-1 (2-0)
Peste 6.000 spectatori au aplau

dat jocul tehnic și viu disputat pres
tat de ambele formații. Victoria 
metalurgiștilor este meritată* a- 
ceștia realizînd cel mai bun joc 
din campionat. Au marcat Urcan 
(min. 25 și 35), și Seleș (min. 63) 
pentru Metalul și Busch (min. 84) 
pentru Locomotiva.

Gh Dobrescu-corespondent
CLASAMENT

1. Minerul Lupeni 10 6 1 3 13: 8 13
2. Avîntul Tg. Mureș 10 4 3 3 21:10 11
3. Metalul Hunedoara 9 3 5 1 13: 8 11
4. Progresul Sibiu 9 5 13 12: 8 11
5. Metalul C. Turzii 9 5 13 10: 8 11
6. Flacăra Mediaș 10 4 2 4 13:13 10
7. Progresul S. Mare 9 3 3 3 12:13 9
8. Locomotiva Arad 9 4 14 10:13 9
9. Avîntul Reghin 9333 17:24 9

10. Locomotiva Cluj 9 2 3 4 003 7
11. Metalul Reșița 9 3 15 11:17 7
12. Locomotiva Tr. Sev. 9 3 0 6 10: 9 6
13. Metalul uz. tr. Or. Stalin

9 2 2 5 5:12 6

ETAPA VIITOARE:
Metalul Hunedoara-Avlntul Tg. 

Mureș; Avîntul Regnin-Locomotiva 
Arad; Progresul Sibiu-Locomotiva 

Tr. Severin; Flacăra Mediaș-Metalul 
Reșița; Locomotiva Cluj-Metalul Uz. 
Tr. Orașuj Stalin; Metalul C. Turzil- 
Progresul S. Mare; Minerul Lupeni 
stă.

Seria a II-a
ȘTIINȚA BUCUREȘTI-METALUL 

1 MAI PLOEȘTI 1-2 (0—0) 
Primul meci al cuplajului de ca

tegorie B de ieri de la Giulești 
nu a avut, în general un nivel prea 
ridicat. Pe de o parte, datorită căl
durii excesive, iar pe de alta fap
tului că oaspeții, superiori în 
mufte privințe gazdelor, n-au insis
tat de cît rareori. Jocul a căpătat un 
aspect mai animat, în repriza se
cundă, după ce Știința a deschis 
scorul în minutul 48 prin Dănciu- 
lescu. Intr-adevăr, metalurgiștii 
abia acum încep să joace mai hotă- 
rît, egalează în min. 58 prin Ana- 
tol, presează continuu și reușesc să 
ia conducerea în min. 75 prin Mo- 
tronea.

A condus E. Zaharescu (Pitești)
PROGRESUL C.P.C.S.-DINAMO 

BIRLAD 2—0 (0—0)
In cel de al doilea joc al cupla

jului de la Giulești, Progresul 
C.F.C.S. a întrecut destul de greu 
pe dinamoviștii din Bîrlad.

înscrierea primului got, în min. 
50 de către Mateianu aduce par
țial, căderea oaspeților care nu 
mai dovedesc aceeași tenacitate de 
pînă atunci. Și cînd, în min. 65 
„vine” și cel de al doilea gol me
ciul era oarecum jucat. Tot gaz
dele sînt acelea care au inițiativa, 
daminînd cu insistență și silindu-1 
pe portarul Berdely să intervină în 
renetate rînduri. Spectatorii au 
aplaudat deseori pentru calitatea 
jocului prestat ambele echipe și 
în special pe jucătorii Ioniță, Grea- 
vu și Mateianu de la gazde, Foro, 
M'anta și Berdely de la oaspeți.

Arbitrul Mihai Popa a condus cu 
competența.

FLAMURA ROȘIE BACAU-LO- 
COMOTIVA IAȘI 0-2 (0-1) 
Bacau, 10 (prin telelon). — Fe

roviarii ieșeni au cîștigat pe merit 
această întîlnire, datorită hotărîrii 
cu care au luptat tot timpul jocu
lui. Punctele lor au tost înscrise 
de Buimistriuc (min. 11) și Solyom 
(min. 89). In liipsa arbitrului dele
gat întîlnirea a fost condusă sa
tisfăcător de F. Iancu (Bacău).

Gh. Mosary-corespondent

onosport
VI. FI. r. Burdujeni—Fl. Mo

ren i. x
VII. Șt. Iași—Din. 6 Buc. 2
VIII. FI. r. Bacău—Loc. Iași 2
IX. Loc. Pașcani—Av. Fălti

ceni. 2
X. Met. Constanța—Met. Tir.

goviște 2
XI. Consfr. Turda—Av. Si_

ghef. i
XII. Loc. Oradea—FI. r. Cluj 1
La acest concurs au fost depuse 

aproximativ 804.000 buletine,

ȘTIINȚA IAȘ1-D1NAMO 6 BUCU
REȘTI 0—1 (0—0)

întîlnirea s-a disputat la Paș
cani, deoarece terenul din lasî 
este suspendat
FLACĂRA CIMP1NA-METALUL

ST. ROȘU OR. STALIN 0-5 (0-3»
cîmpina, 10 (prin teleton). t- 

chipa locală n-a putut rezista rit
mului impus de oaspeți care au lost 
într-o vervă excepțională. Intr-a
devăr, metalurgiștii corectîndu-<i 
greșelile din etapa precedentă s-3i> 
prezentat cu o echipă complet pre. 
gătită — de data aceasta și tactic 
— cucerind o victorie pe deplin 
meritată. Punctele au fost înscrise 
de Hașotă (min. 5), Fusulan 
(min. 15, 16, 48) și Proca (min. 
78). In min. 46 Proca a ratat un 
II m. A arbitrat Zaharia Drăghici 
(Galați).

Gh. Brlotă-B. Păltineanu -coresn.
FLAMURA ROȘIE BURDUJENI.

FLACARA MORENI 2-2 (2-1)
SUCEAVA, 10 (prin telefon). — 

Întîlnirea dintre cele două echipe 
s-a desfășurat la un bun nivel 
tehnic. Localnicii au avut mai mult 
inițiativa și după aspectul jocului 
ar fi meritat să cîștige. Oaspeții au 
practicat un joc dur. Punctele p- 
chipei gazde au fost realizate de 
Zinculescu (min. 14) și Moldovan 
(min. 35), iar ale oaspeților de 
către Ene (min. 30) și Ștefănescu 
(min. 57). A arbitrat D. Roșu 
(Constanța).

D. Nicoriuc-corespondent
PROGRESUL FOCȘAN1-LOCOMC- 

TIVA CONSTANȚA 1-0 (1-01
3.500 de spectatori au urmărit un 

joc de factură mediocră în care 
Progresul a dominat mai mult, în 
special în prima repriză, cînd, în 
min. 10, Niculescu înscrie pe lînga 
portar. Progresul a mai avut cîte
va ocazii de a mări scorul pe care 
însă Cioboată și Ciungu le ratează. 
In repriza secundă., oaspeții for
țează egalarea, dar nervozitatea îi 
împiedică de a concretiza. Arbitrul 
Săraru (București) a condus mul
țumitor.

Gh. Corlățeanu-H. Cohn-coresp.
CLASAMENTUL :

1. Metalul Steagul roșu
Or. Stalin 10 8 1 1 29: 6 17

2. Dlnamo 6 10 6 2 2 18:11 14
3. Metalul 1 Mal 10 5 3 2 16: 9 13
4. Progresul C.P.C.S. 10 5 3 2 23:15 13
5. Flacăra Morenl 10 3 6 1 14:11 12
6. Știința Iași 10 3 5 2 14:10 11
7. Locomotiva C-ța 10 4 2 4 20:14 10
8. Locomotiva Iași 10 2 5 3 7: 8 9
9. Progresul Focșani 10 2 5 3 9:11 9

10. Flacăra Cîmpina 10 2 5 3 16:20 9
11. Dinamo Bîrlad 10 3 1 6 12:21 7
12. Flamura r Bacău 10 2 3 5 14:27 7
13. Flamura roșie Burdu;eni

10 2 2 6 14:28 6
14. Știința București 10 0 3 7 5:19 3

ETAPA VIITOARE (17 IUNIE):
București: Dinamo 6-Locomotrva 

Constanța și Ștința-Flamura roșie 
Burdujeni; Orașul Staiin: Metaiui
Steagul roșu-Flamura roșie Bacău; 
Morenl: Flacăria-Dinamo Bîrlad:
Ploești: Metalul 1 Mai-Știința lași: 
Cîmpina: Flacâra-Progresul C.P.C.S.; 
iași: Locomotlva-Progresu! Focșani.

PRIMUL CONCURS DE NATAȚIE 
ÎN AER LIBER DIN ACEST AN
Sîmbătă și duminică la ștrandul 

Tineretului s-a desfășurat primul 
concurs de înot în aer liber: Iată 
rezultatele tehnice: 100 m. fluture 
bărbați: Alex. Csiki 1:11,8; 2. Fr. 
Goldberger 1:14.4; 3. St. Kroner
1:15,8: 200 m. bras bărbați: Felix 
Heitz 2:45,6; 2. A. Schmaltzer
2:55,6; 3. A. Banc 2:56,8: 200 m li
ber bărbați: Gh. Cociuban 2:15,8!
2. Nicolae Rujinschi 2:18,5; 3. Au
rel Măndoi 2:20,0: 400 m. liber fe
mei: Sanda Platon 5:44,5; 2. Vero
nica Dodan 6:13,1; 3. Elena Ghinea 
6:22,6: 100 m. spate femei: 1. Ma
ria Both 1:22,4; 2. Ingrid Rothe 
1:28,8; 3. Maria Dan 1:28,9: 100 m. 
liber femei: Ingrid Rothe 1:16,3; 2. 
Astrid Wachter 1:17,6; 3. Maria Dan 
1:19,5: 100 m. spate bărbați: 1. Mi
hai Vasiliu 1:16,2; 2. Robert Botz 
1:17,4: 800 m. liber bărbați: 1. Ște
fan Ionescu 10:44,8; 2. Cornel Du
mitrescu 11:14,9; 3. Constantin 
Ciorbă 11:32,8; 200 m. bras femei: 
Anca Rosetti 3:07,2; 2. Gabriela 
Mangesius 3:10,7; Maria Ionescu 
3:23,0.

Concursul de sărituri a desemnat 
cîștigători pe Klaus Wittenberger 
cu 124,77 p., urmat de Herbert Wit
tenberger 120,36 p. și Gheorghe 
Banu cu 102,46 g.,



în dubla întîfeire de polo pe apă de la Triest
R.P.R. și Italia și-an împărțit victoriile

TRIEST (prin telefon). —• Sîm- 
bătă seara în piscina acoperită din 
Triest s-a desfășurat prima tatî'.- 
nlre internațională de polo pe 
apă dintre ech'peie Italiei și R.P. 
Romine.

Victoria a reven't echipei gazdă 
cu scorul de 3—1 (2—0). Meciul 
■a fost deosebit de dinamic și spec
taculos. Se poate spune că echipa 
R.P.R. a ratat... momentul psiho- 
t’.ogac. La scorul de 0—0, când 
portarul italian Marootulli fusese 
oiiminat, jucătorii noștri au acțio
nat confuz dînd ocazie gazdelor să 
înscrie în urma unui contraatac. Au 
marcat: Danerlein (min. 6,55 și 
12). Pucci (mm. 9,30) de la în
vingători și Hospodar (min. 18,40) 
pentru români. Arbitrul iugoslav 
Vucetici a condus următoarele for
mații:

Italia : Marcotulli—Rubini, Mar- 
ciani — Gionta— Danerlein, Puccî, 
Pedersoli.

R.P. Romînă : Deutsch — Hos
podar, Zahan — Nagy — Simon, 
Bordi. Szabo.

IKM 1-A HELSINKI ECHIPA DE 
FOTBAL A SUEDIEI ȘI-A ÎN
CHEIAT PREGĂTIRILE PENTRU 
BUCUREȘTI : 2-1 CU REPREZEN

TATIVA FINLANDEI
HELSINKI (prin telefon). — Pe 

stacfionul olimpic din localitate, s-a 
desfășurat meciul internațional de 
fotbal dintre reprezentativele Fin
landei și Suediei : Intîlnirea a a- 
tras peste 36.COO de spectatori care 
au asistat la un joc frumos. La în
ceput, gazdele au lost foarte active 
și au dominat în primele 25 de mi
nute forțînd deschiderea scorului 
prin Olavi Lahtinen (interul stingă 
al echipei) în min. 21. Din acest 
moment, suedezii își revin și pre
iau inițiativa pe care nu o mai ce
dează pînă la sfîrșltul reprizei. De 
altfel, dominarea lor se concreti
zează destul de curînid, adică după 
numai 6 minute de la deschiderea 
scorului. Autorul egalării este 
WkstrOm, care primise o pasă în a- 
dîncime, în centrul careului de 1« 
r.i. Asistăm la un joc foarte rapid 
prestat de fotbaliștii suedezi. In 
minutul 35 este rîndul lu» Nils Ake 
Sandell (centrul atacant) să urce 
scorul, prinlr-un șut puternic tras 
de la aproximativ 25 de metri (min
gea ii fusese pasată înapoi de un 
coechipier). In continuă dominare 
oacpeții majorează rezultatul tot 
prin centrul atacant Sandell, cu un 
minut înainte de sfîrșitul prunei 
reprize.

Partea a doua a meciului se ca
racterizează prinlr-un joc lent șl la 
d’iacreția oaspeților, presărat cu 
unele incursiuni îndeajuns de peri
culoase ale gazdelor. Victoria sue
dezilor a fost destul de ușoară și 
scorul putea fi mai mare dacă ei 
ar fi insistat mai mult în repriza 
a doua. Pe lingă jocul tehnic ai 
suedezilor, am remarcat și buna 
Tor pregătire fizică. Atacul își o- 
rientează acțiunile de obicei pe 
extreme și Berns’.rom a pus aș 
mu,te ori în dificultate pe portarul 
tlnkanctez. Cel mal valoros jucător 
n. s-a părut în acest meci centrul 
atacant Sandell: tehnic, plin de 
fantezie, puie.e ea pătrundere Șl 
șut tare. Echipa Suediei a avut ur
mătoarea alcătuire: K. Swenson, 
A. Johansson, S. Axbom, S. O. 
Swensson, B. Gustafsson, S. Par
ii n • B. Bernstrom, Gosta Lofgren, 
N.'Â. Sardell, J. Ekstrom, G. Sand- 
ber<: ERICH MAYAND

SPARTAK, TORPEDO ȘI 
vestnik alcătuiesc grupul 
LIDERILOR IN CAMPIONATUL 

U.R.S.S.

prima jumătate a campionatului 
de fotbal al U.R.S.S. s-a încheiat vi
neri cu meciurile Lokomotiv-Zemț șt 
Sahtior-Casa Ofițerilor. In prima 
■aart’dă rezultatul a fost egal. 1-1. iar 
în cea de a doua militarii au repur
tat o surpr nzătoarc victorie în de
plasare cu categoricul scor de 5-2. In 
clasamentul turului în grupul lideri
lor se află la egalitate de puncte 
două echipe din Moscova (Spartak și 
Torpedo) si praaspăta promovată din 
clasa B Burevcstnik Chișlnău, care, 
s-a recomandat de pe acum ca un 
colectiv matur, bine sudat, practi- 
cind un fotbal impetuos și eficace

iatA clasamentul-
Spartak 11 6 3 2 28:14 15
Torpedo 11 6 3 2 22:14 15
Burevestruk 11 7 1 3 24:19 15
Dinamo Tb. 11 4 4 3 H:12 12
Dinamo M. 11 3 6 2 15:14 12
Dinamo K. 11 3 5 2 12:13 12
Lokomotiv 11 3 4 4 15:13 lt
T.D.S.A. 11 3 4 4 18:18 19
Zenit 11 1 8 2 12:13 18
n. de Muncă 11 2 4 5 14:19 «
Casa Ofițerilor 11 3 1 7 W^7 7
Șahtior 11 0 6 5 18:24 f

In primul meci al returului Spar
tak a învins pe Burevestnlk cu 9-2.
STEAUA ROȘIE BELGRAD CAM
PIOANA a R.P.F. IUGOSLAVIA 

PE ANUL 1955/1956
BELGRAD, 1« (prin teieron). sim- 

nată, odată cu desfășurarea ultimei 
etape a campionatului s-a putut cu
noaște în mod oficial echipa cam
pioană' a Iugoslaviei pe anul 1956/19W. 
Titlul a reven t formației Steaua

TRIEST (prin telefon). Get de 
al doilea joc de polo pe apă dintre 
echipele Italiei și R.P. Romîne a 
luat sfîrșit.cu scorul de 6—4 (4—1) 
în favoarea echipei romîne. Jucă
torii noștri au apărut mult schim
bați în bine față de comportarea 
din ajun. Ei au prestat un joc de 
calitate, reușind să termine prima 
parte a jocului cu tui avantaj de 
trei puncte, pe care l-au mărit în 
primul minut al reprizei secunde. 
A urmat apoi o perioadă de slăbire 
a «itmului de joc al echipei noas
tre, ceea ce a permis gazdelor să 
refacă pînă ia 4—5.

Au marcat: Bordi (min. 1), Gion- 
ta (min. 3), Nagy (min. 4,36 — 
lovitură de la 4 m), Nagy (min. 
5,10) Zahan (min. 9,55, min
ți,14), Danerlein (min. 12,08), Pe- 
dersoli (min. 14,51, min. 15,44). 
Zahan (min. 17,49).

Echipa noastră a avut aceeași al
cătuire ca și în prima ititilnire. E- 
chipa Italiei: Gambino, Rubini, 
Daltoni, Bonocore, Danerlein, Pe- 
dersoli, Gionta.

roșie din Belgrad care a ocupat pri
mul ioc cu un avans dc 5 puncte 
față de următoarea clasată. In ultima 
etapă s-au înregistrat rezultatele: 
Steaua roșie Belgrad-Radnlcikl Bel
grad 1-1; partizan Belgrad-Sarajevo 
2-2; Dinamo zagreb-Velej Mostar 2-1; 
Buducnost Tltograd-F.C. Zagreb 0-0; 
Hajduk SpUt-Proteter Ostek 5-0; 
Zelezniciar Zagreb-Beogradski Sport 
Klub 2-2; Spartak Subotița-Vojvodi- 
na Novi Sad 2-0

Clasamentul final este următorul:

Din prima categorie a țării retro
gradează ultimele două clasate, adică 
Zelezniciar și Proleter care vor acti
va în categoria secundă. Pentru 
promovarea în prima categorie ur
mează ca echipele campioane ale se
riilor categoriei secunde să participe 
la un turneu dc calificare.
DUMINICA LA ZAGREB ȘI VIENA 
SE INTILNESC ECHIPELE DE FOT
BAL ALE IUGOSLAVIEI ȘI AUS

Steaua roșie Belgrad 26 16 8 2 62:29 40
partizan Belgrad 26 14 7 5 65:35 35
Hadniciki Belgrad 26 13 5 8 54:45 31
Dlnamo Zagreb 26 12 4 10 42:47 28
vojvotfina Novi Sad 26 9 9 8 57:41 27
Sarajevo 26 12 S 11 47:t« m
Velfcj Mostar 26 8 9 9 42:41 25
F.C. Zagreb 26 18 4 12 45:39 24
Spartak Subotița 26 8 8 10 43:44 34
Beogradskl S.K. 26 8 8 10 41:45 24
Buducnost Titograd 26 IO 4 12 46:>8 24
Hajduk Split 26 9 5 12 52:39 23
Zelezniciar Sarajevo

26 7 7 12 33:54 21
Proleter Ostek 26 5 1 20 31:94 11

TRIEI
BELGRAD, 10 (Piin telefon). La O 

săptămină după terminare» campio
natului iugoslav de fotbal va avea 
loc la Zagreb, viena și Graz tripla 
Intîlnire dintre echipele reprezenta
tive ale Iugoslaviei și Austriei. Echi
pele A se vor întîlnl la Zagreb. Re
prezentativele secunde joacă la Vie
na, tar echipele de tineret (pînă la 
21 ani) se vor Intimi la 16 iunie în 
orașul austriac Graz.

in vederea acestei întîlnlri a fost 
selecționat următorul lot de jucători 
din care va it alcătuită echipa „A“ a 
Iugoslaviei :

Bears, Krivokucea, Belin, Hcrzeg, 
Paici, Boskov, Krstici, Mitici, Og- 
neanov, veselinoviei, Zebeț, Vufcas, 
'1 asiei, Rajkov.
PORTUGAIAA-UNGARIA 2-2 (1-Ș)
LISABONA, (prin radio). — Stm- 

bătă în capitala Portugaliei echipa 
Ungariei a terminat la egalitate 2-2 
cu reprezentativa Portugaliei, după 
un joc în care rotbal.știi maghiari au 
avut tot timpul inițiativa. Cu toate 
că oaspeții au desfășurat un Joc mal 
bun decît în meciul cu Belgia, totuși 
linia de atac nu a dat ntci de data 
aceasta satisfacție. Portughezii au 
jucat cu mult elan, în viteză, deși 
au adoptat o tactică strict defensivă. 
Scorul a fost deschis în min. 45 de 
către Acuaz la capătul unui contra
atac. După pauză echipa maghiară 
domină insistent și In min. 51 Kocsis 
înscrie cu capul. In min. 59 dlntr-o 
centrare a lui Fenyvesl, Lantos reia 
din voie de ia 16 m. în gol. 11 minute 
mai tlrziu gazdele obțin egalarea: 
Teleki comite o greșală, batonul a- 
junge la Vasuez care marchează de 
la 22 m

Au jucat următoarele formații:
PORTUGALIA: Fereira - Virgilio,

Pashos, Angello-Petrodo, lueca-Her- 
nani, Vasuez, Acuaz, Hayado, Pal
meiro.

UNGARIA : IIku I-Buzaiukl, Tele- 
ki, Lantos-Bozsik, MMiotas (Berendi 
din min. 4S)-Budai, Kocsis, Machos 
(din min. 45 Palotașl. Puskas, Feny- 
vesi.

DE PRETUTINDENI
• Pe stadionul ,,N S. Hrusclov44 

din Kiev s-a disputat la S iunie In- 
tllnirea internațională de fotbal din
tre echipa bulgară Udam'k Solia și 
formația Dinamo Kiev, Meciul s-a 
terminat cu scorul de 2-9 In favoa
rea jucătorilor sovietici.

* In cadrul unul meci internațio
nal de fotbal desfășurat vineri la 
Getebcr», echipa bulgară T.D.N.A. So
fia a învins cn scorul de 2-6 echipa 
selecționată a orașului GSteborg.

MECIURI INTERNAȚIONALE LA 
BUDAPESTA : Vor os Lobogă—F.C. 
Bayern 2-1 (2-1), Kinizsi—Lens 1-1 
(5-1).

Turneul echipei de hesefief 
a U JLS.S. hi America de sed
Echipa de baschet a U.R.S.S., care 

Întreprinde un turneu în America 
de sud, a susținut primele-două me
ciuri în compania reprezentativei 
Uruguayului. In intSVwea desfășu
rată la 7 iunie gazdele au învins- 
cu scorul de 59—57, după ce la pan. 
ză sovieticii conduseseră cu 35—34 I 
Două zile mai tîrziu a avut loc me. 
«ui revanșă. Jticlnd excepțional, 
baschetbaliștii sovietici a.u obținut 
n victorie categorică. Scor final 
91—68 (41—30).

Turneul mternatronal de șah 
de ia Marianske Lazne

MARIANSKE LAZNE, 10 (prin 
telefon). In cadrul turneului inter
național de șah de Ia Marianske 
Lazne, sîmbătă s-a desfășurat run
da Vl-a. In centrul atenției gene
rale s-a situat partida dintre șa- 
histul romîn Bălanei și mare maes
tru sovietic Flohr. Bălanei a sa
crificat un pion în jocul de mijloc, 
și a lansat un atac foarte puternic. 
La un moment dat, ambii jucători 
s-au aflat în mare criză de timp 
avînd pentru 18 mutări mai puțin 
de 5 minute. Flohr s-a apărat ex
celent și Bălanei a pierdut prin 
depășirea timpului de gîndire. lată 
celelalte rezultate: Zitta—Szilagi
‘/i—‘/z; Uhlman— Wade 1—0; Șefc- 
Beni 1—0; Jezek — Pachman 54— 
'It; Ragozin — Stahlberg %—‘A; 
Ujtelky — Fichtl 0—1; Filip — 
Pilnik 0—1; Reifir — Dwordzinski 

Pithart — Alșter 0—1. In 
cadrul întreruptelor s-au înregis
trat următoarele rezultate: Szilagi- 
Beni 1—0; Șefe — Stahlberg ‘/a— 
’.4; Jezek — Fichtl 0—1; Ragozin— 
Pilnik 'li—'/»; Pithart — Zitta
1—9; Alșter — Bălanei 1—0; Pil
nik — Ujtelky 'A—'It; Fichtl — Ra
gozin 0—1. In clasament continuă 
să conducă Pachman cu 4'/» p.

Turneul de șah 
de la Ulan Bator
In runda a treia a Turneu'.ui 

Internațional de șah de fa Ulan 
Bator reprezentantul R.P.R., O. 
Troianescu, a întîlnit pe maes'rul 
Tumurbator din R.P. Mongo'ă. 
Partida s-a întrerupt într-o poziție 
complicată cu multe piese pe ta
blă. Partidele Sajtar (R. Ceho
slovacă) — Momo (R.P. Mongolă) 
și Liebert (R.D. Germană) — An_ 
toși-n (U.R.S.S.) s-au termnat re
miză. Jugder (R.P. Mongolă) a 
câștigat la Tumur (R.P. Chineză). 
Restul partidelor s-au întrerupt.

Intî’uiirea ciclist»
Pe velodromul din orașul Tuia 

s-a desfășurat, în zilele de 7 și 
8 iunie întîlnirea internațională 
dintre echipele de ciclism ale 
U.R.S.S. și Belgiei.

Iată rezultatele tehnice: viteză:
l. R. Vargașkin (U.R.S.S.) ultimii
200 metri ta ll”9/10; 2. Hmel
(U.R.S.S.); 3. D. Bakker (Belgia); 
urmărire pe echipe: 1. Belgia
4’27”G/10; 2. U.R.S.S. 4’28’T/IO; 
urmărire individuală: 1. Kazakov 
(U.R.S.S.) 4 km. ta STO^/IO; 2. 
De Barre (Belgia) 5’09”8/10; 3. 
Timmers (Belgia) 5’10”6/10; 1.000
m. cu start de pe loc: 1. Savestta 
(U.R.S.S.) I’ll"9/l0; 2. Vague

PE PISTELE
■ La 8 iunie a părăsii Moscova, 

plednd spre Helsinki, un grup de 
atleți sovietici din care fac parte 
Viktor Tîbulenko, 'Vladimir Kuz_ 
nețov. Alexandr Gcrșkov, Alexandr 
Anufriev, Nikolai Pudov și alții.

Sportivii sovieiici vor par’.ic'pa 
la mai multe în'îtahi alături de 
cei mai buni atleți finlandezi.

■ Atleta germană Mariane Wer. 
ner a stabilit un nou record al 
țării sale în proba de arunca-e a 
greutății. Ea a reușit excelenta 
performanță de 15.43 m.

■ Intr-un concurs desfășurat re
cent la Oxford atletul britanic 
Palmer a aruncat greutatea la 16,74 
me'rl.

■ Cu prilejul zilei ștafetelor, a 
avut loc la Moscova o tentativă 
de record mondial în proba de 
10 X 1.000 m. Tentativa a reușit,

1 eclrpa T.D.S.A. realiztad un nou

Călărețul suedez Saint Cyra aprins făclia olimpică
Azi încep marile întreceri ale celor mai buni călăreți 

din întreaga lume
STOCKHOLM (prin telefon de 

la antrenorul de Stai Gh. Nico
les cu). — In prezența a peste 
25.000 de spectatori a avut loc 
azi (n.T. ieri) începînd de la orele 
14.00, festivitatea de deschidere a 
celei de a XVI-a ediție a Jocuri
lor Olimpice de călărie. Eveni
ment așteptat cu deosebit interes 
dc sute de mii de oameni, deschi
derea oficială a marilor întreceri 
de călărie a însemnat o grandioa
să sărbătoare sportivă. La Festi
vitatea de deschidere au partici
pat regale Gustav a'l Suediei, re
gina Elisabeta a Angliei, prințul 
Bentil al Suediei precum și nu
meroase alte oficialități.

La orele 14.00, în acordurile 
fanfarei a început marea defilare 
a soortiyilor din cele 27 de na
țiuni participante la întrecerile 
olimpice de călărie. In cea de a 
doua parte a coloanei de sportivi, 
puteau fi recunoscuți călăreții ro
mâni. Steagul nostru a fost pur
tat de călărețul Gh. Soare, iar e- 
chipa a fost condusă de maestrul 
sportului N. Marcoci. Sportivii 
romtni au fost întimpinați cu ro
pote de aptauze.

Cuvântul de deschidere, a Jocu

CARNET
NOI RECORDURI REPUBLICANE 

DE ATLETISM
I

In cadrul concursului atletic des
fășurat ieri dtipă.amiază pe sta
dionul Republicii au fost înregis
trate două noi și valoroase recor
duri rep-'Micane. Este vorba de 
recordurile stabilite ta proba de 
ștafetă de 4x800 m. (echipa formată 
d:n; Ferdinand Moscovici — Eugen 
Danciu — Alexandru Dumitrache 
și Dumitru Bîrdău a realizat timpul 
total de 7:39,4. Vechiul record a- 
parținea din 1955 echipei Dinamo 
cu 7:45,4) și de ce! realizat în 
cursa de 5.000 m. de Constantin 
Grecescu (Dinamo). El a obținut 
uit frumos rezultat parcitrgînd a- 
eeastă distanță în 14:33,8 Vechiul 
record îi aparținea d'n acest an 
cu 14:42,4.

Alte rezultate înreg slrate ta ca
drul aceta’ași concurs: 100 m. fe
mei — Ioana Lttță 12,8 sec.; 500 m. 
femei — Elisabeta Buda 1:17.2: 
Nina Pasciuc 1:18,8; Maria Miclea 
1:22,6. In proba de 20 km. marș

U.R.S.S. — Beîg’a
nerre (Belgia) 1’I4"8/IO ; 3. â»io<- 
ttar (Belgia) 1’ 15”2/10; ștafeta : 
1. Belgia l’54’’9/10; 2. U.R.S.S
f55'T/10.

Meciul de șah O.R.S.S.— 
Iugoslavia începe la 17 iunie
La 17 iunie, La Belgrad va 

avea loc meciul de șah din re e- 
chlpele reprezentative ale R.P.F. 
Iugoslavia și Uniunii Sovietice. 
Fiecare echipă va fi alcătuită din 
oîte 8 jucători și două rezerve. In 
total se vor juca 64 de partide 
în 8 runde.

DE ATLETISM ALE LUMII
record mondial cu t mpul de 24,41.

S.U.A. — In cadrul campiona
telor universitare de atletism ale 
Statelor Uratte care se desfășoară 
ta localitetea Compton din Cali
fornia au fost înregistrate câteva 
rezultate remarcabile. Astfel, tâ
nărul de 19 ani, Dave Sime după 
ce a egwlat din nou recordul lu
mii ta proba de 100 yarzi, aler
gând 9,3 sec., a reușit un rezul
tat senzațional în proba de 220 
yarzi (201,17 m.), probă ta care 
a stabilit un nou record mondial 
cu 20.0 sec. (aceasta înseamnă că 
»l a alergat 200 m. în mai puțta 
de 20,0 sec.). Alergătorul de gar
duri Jack- Davis (al doilea la 
.1. O. din 1952) a egalat recordul 
lumii în proba de 110 m. g. cu 
rezultatul de 13,5 sec. O perfor
manță bună a înregistrat și tână
rul Glen Davis în proba de 400 
m.g. cu 50.8 sec.

FRANȚA. — In cadrul cam
pionatelor universitare ai'.e Fran

La Stockholm

rilor Olimpice a fost rostit de 
prințul Bortii ai Suediei care, 
subliniind însemnătatea acestor 
întreceri aporii ve a urat succes 
tuturor concurenților care își vor 
disputa întîietatea în cete șapte 
zile de concursuri. Și, tot în a- 
ceste clipe, de pe stadionul olim
pic din Stockholm au îricenut să 
zboare mii d.o porumbei, din de
părtare s-au ."uzit cele 20 de lo
vituri de tun tra-e în cinstea me
rilor întreceri ale călăreților din 
toate colțurile lumii.

Cinstea de a aprinde făclia o- 
limpică a fost încredințată cunos
cutului călăreț suedez Saint Cyr 
a cărui apariție pe stadion, a fost 
primită cu puternic entuziasm.

După mai bine de două ore, 
festivitatea de deschidere a Jocu- 
ri'o- OPmpice de călărie a luat 
sfârșit. Mîine (n. r. astăzi) vor 
începe primele întreceri din ca
drul probei complete de călărie la 
care participă și reprezentanții 
țării noastre. Aceștia stat V. Băr- 
buceanu, Gh. Langia și Gh. Soa
re. Primul dintre sportivii romtai 
care se va prezenta la startul în
trecerilor va fi călărețul, Virgil 
Bărbuceanu.

ATLETIC
fpe pistă) Nicolae Liga a înregis
trat cu rezultatul de 1.3'3:51,0 un 
nou record republican.
CURSA DE MARȘ DIN CAPITALA

Cursa de marș organizată de co
lectivul Flamura roș'e în cinstea 
celui de al Il.lea congres al U.T.M. 
s-a încheiat cu următoarele rezul
tate tehnice: sen’ori (20 km. pe șo
sea): Dumitru Paraschivescu (FI. 
roșie) 1.36:36,0; Vasile Teodosiu 
(Loc. P.T.T.) 1.36:36,2 (el a con
dus majoritatea cursei); Valeriu Mi- 
trea (Loc. P.T.T.) 1.43:17,0; Nico- 
lae Roateș (FI. roșie) 1.43:51,0; Ilie 
Dobrescu (Din.) 1.49:00,0; Nicolac 
Nicolae (Prog.) 2.04:06,0; junioriT- 
începători (6 km.): C-tin Paron 
(Met.), Gh. Perja (Met.), Valeriu 
Turcu (Met.).

Pe scurt
• La Budapesta s-au Întâlnit e- 

chlpele de handbal feminin ale 
R.D. Germane și R.P. Ungare. Vic
toria • revenit jucătoarelor germa
ne cu 4-3 (1-2). Punctele an fost 
marcate de Schulz (2), Krafschak, 
Sch retez. Pentru echipa maghiară 
an marcat Humori, Holies șl Gore.

a S im bălă la Pekin halterofilul 
chinez Clun-Cen-Kai a obținut prl- 
mut record mondial al sportivilor 
din R.P. Chineză. La categoria co
coș în cadrul probei smuls, el a 
ridicat 133 kg. Vechiul record i-a 
aparținut americanului Vinei cu 
13*3 kg.
• La Hamburg, în cadrul unui

concurs de natație s-au înregistrat 
citeva rezultate mai bune : 14» m. 
liber: Nyekl (R.P.U.) 56,4, Btueui
(R.F.G.) 59,1; 2M m. fluture femei : 
Hetekray (R.F.G.) 2:54,1, KUlerman
(R.P.U.) 2:56,4, Voigt (R.D.G.) 2:56,7; 
IM m. spate bărbați : Ekhardt 
(R.F.G.) l-.tn,l, Magyar (R.P.U.) 
1:M,1.

• Cursa cicliști Budapesta—Viena 
(2M km.) a fost ctștigată de aus
triacul Massa cu timpul de 7 h. 
50,16, urmat de maghiarul Bande cu 
7 h. SȘJS3.

ței, Mailtesta a sărit 2,00 m. la 
înălțime.

ITALIA. — In finala campio
natului feminin pe echipe al Ita
liei desfășurat la Genova au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
100 m.: Leone 11,9; Beggion 12,1; 
200 m .' Leone 25,1; 800 m.: Al- 
bom 2:22,0; S0 m. g.: Groppi 
11,6; tnălfime: Mattana 1.53; 
lungime: Mattana 5,80 (nou re
cord italian. Vechiul record apar
ținea atletei Fassio cu 5,74 m. —• 
1955); Fassio 5,66- greiAote: 
Paternoster 13,03; sutifă: Pater
noster 46,00 m. (ia 6 cm. de pro
priul ei record național).

R.P. UNGAR4: 110 m. g. : 
Retezar 14,7; 800 m. femei: Vegh 
2:14 1; greutate bărbați: Mihalfv 
15,75 m.; suliță femei : Vigh
47,28 m.: greutate femei : Feher 
13,65 m.; suliță bărbați: Lukacs 
66,19 m.; disc bărbați : Klics
52,59 m.; înălțime bărbați : Ha
gy a 1,95 m.
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