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R. P. R. — S UEDIA 0 — 2 (0 — 1)
DUPĂ UN JOC IN CARE DEȘI A DOMINAT, 

ECHIPA NOASTRĂ S-A COMPORTAT SUB AȘTEPTĂRI
Stadionul ,,23 August" a fost ieri 

arhiplin. Zeci die mii ide spectatori 
au venit cu mult timp înainte de 
începerea meciului R.P. Română — 
Suedia, dornici să asiste la un 
spectacol fotbalistic de calitate și, 
maii ales, atrași de perspectivele 
unui rezultat favorabil echipei noa. 
sire, dieși — după cum s-a văzut 
și pe teren — întâlneam un adver
sar puternic. Din păcate însă, aș
teptările au fost înșelate. Meciul 
mu s-a ridicat la înălțimea unei 
partide internaționale, iar rezulta
tul a fost favorabil echipei Suediei, 
care și-a apropiat victoria cu sco
rul de 2—0 (1—0). Jocul, desfășu
rat înitr-o noită de sportivitate ac
centuată, a prilejuit o luptă destul 
de vie, pe alocuri presărată cu cî- 
teva faze de fotbal spectaculos, dar 
în general el n-a atins nivelul teh
nic așteptat. Părerea noastră este 
că aceasta se dlatorește în primul 
rând comportării sub așteptări a 
echipei noastre, iar pe de altă ipar- 
te jocului închis al suedezilor, care 
— jucînd în deplasare — au pus 
accent pe apărare.

Echipa noastră a decepționat și 
cele două greșeli elementare de a- 
părare, care au fixat scorul final, 
au mărit decepția spectatorilor. Re. 
prezentativa noastră a început pro
mițător meciul și lăsa să se între
vadă o comportare bună. Gurînd 
iînsă, și la aceasta a contribuit poa
te și greșeala cere a dus la mar
carea primului gol, jucătorii noștri 
au căzut într-un joc fără orizont, 
neorganizat, plin mai ales de gre
șeli tactice. Tehnic, ei au cores
puns în bună măsură și cu o rezi
stentă mai mare, au reușit să do
mine mai mult. Superioritatea teri
torială însă, n-.au putut-o concre
tiza datorită liniei de atac. Aceasta 
a concentrat jocul pe tripletă cu 
multe pase laterale, ușurînd sar
cina excelentei apărări suedeze, 
care a fost o adevărată fortăreață 
'(cu 7, 8 și chiar 9 oameni așezați 
în trei linii defensive). Ozon, mai 
ales, Zavoda 1. Constantin și Geor
gescu au păstrat mingea în tripletă 
și n-au pasat-o pe aripi decît a- 
tunci cînd nu aveau altă soluție. 
Și cînd au făcut aoest lucru, ei au 
jucat mai mult pe Tătaru, care s-a 
comportat slab. înaintașii noștri 
n-au găsit nici un moment „cheia" 
pentru a deschide apărarea suede
zilor dar nici nu au încercat sufi
cient. Din această cauză, trasul la 
poartă a fost insuficient ca precizie 
și forță.

Apărarea a avut de fa început un 
dezavantaj : indisponibilitatea de 
ultim moment a lui Andlrovici, care 
a determinat introducerea lui Apoi, 
zan. In al doilea rînd, apărarea a 
avut o „gaură" permanentă pe 
postul de fundaș dreapta, unde Za- 
viodia II a fost mereu depășit. In 
sfîrșit, Apolzan a început slab me

Gustavsson, Johansson (Suedia), Bone și Constantin (Romînia) al- 
cătuesc un buchet în luptă pentru balon care se află între ei. Din 

apropiere, Zavoda I urmărește atent faza
(Foto: R. V ILARA)

ciul și a comis o greșeală, urmată 
de alta a lui Zavoda II, care a dlus 
la marcarea primului gol. Partea 
dreaptă a apărării a fost o proble
mă pe care au trebuit s-o rezolve 
Onisie, ieri cel mai bun om al e- 
chipei, Neacșu— care a debutat cu

B. Gustavsson 

destul succes în echipa națională 
— și Bone, ieri ceva sub valoarea 
lui, totuși extrem die muncitor și 
cu aport în menținerea echipei în 
atac.

In concluzie, o partidă slabă a 
echipei noastre, care explică în 
mare parte și aspectul jocului și 
rezultatul final. Cele două goluri 
primite sini cu contribuția directă 
a apărării, iar scorul la zero îl 
explică comportarea atacului.

Nu am putea spune că fără cele 
două greșeli ale echipei noastre, 
suedezii nu ar fi marcat. Insă, 
oaspeții noștri în nici un caz nu 
puteau primi goluri așa cum au 
juaat apărarea ior și atacul nostru. 
Trebuie să subliniem că ei au des

fășurat un joc mai clar, mai orga
nizat, mai eficace, un joc mai bine 
orientat tactic. Aipănarea a fost er. 
metlcă atunci cînd a fost nevoie, a 
jucat și omul și mingea, aplicând 
un marcaj strict la om și pe zonă, 
împiedicând pe înaintașii noștri să 
intre în poziție de șut, blocînd șu
turile (raport die cornere 8—2 pen
tru echipa noastră). Și nu numai 
atî.t. De aici, din apărare, au fost 
înițjate majoritatea atacurilor. Sue
dezii s-au repliat cu multă ușu
rință in apărare — unde au stră
lucit Gustafsson, Parling și S. O. 
Svensson —, și au ieșit regulat și 
ordonat în contraatacuri pe care 
înaintașii le-au desfășurat variat, 
ou dese schimburi de locuri și în 
adâncime, încheindu-le cu șuturi 
precise (printre care și o bară). In 
aceste acțiuni de contraatac, înain. 
tașii și mai ales Lofgren, Thillberg 
și Benndtsson au creat situații favo
rabile de gol, ceea ce atacul nostru 
n-a avut. Din aceste puncte de ve
dere, suedezii au meritat victoria.

Arbitrul K. Balia (R.P. Ungară) 
a condus bine; a lăsat jocului con
tinuitate, nelntervenind decît rare
ori. A apreciat bine atacul cu cor
pul. Arbitrii de linie, D. Schuldter 
și M. Cruțescu I-au secondat cu 
succes.

Cele două reprezentative își fac 
apariția pe teren la ora 17,30 în 
următoarele formații :

R. P. ROMÎNA : Voinescu — 
Zavoda II, Apolzan, Neacșu — O- 
nisie, Bone — Copil, Constantin, 
Ozon, Zavoda I, Tăierii.

SUEDIA : Arvidsson — Johan- 
sson, Axbom — Svensson, Gusta
vsson, Parling — Berndtsson, Lof
gren, Sandell, Thilberg, Sandberg-

Căpitanul echipei noastre, Apol
zan, cîștigă tragerea la sorți și a- 
lege terenul, așa că oaspeții au 
lovitura de începere. Echipa noas
tră intră însă în posesia balonului 
prin Bone și chiar în primele se
cunde inițiază un atac periculos, 
dar Tătaru este sancționat pentru 
ofsaid. De la bun început se re
marcă tendința echipei suedeze 

de a bloca acțiunile atacului nos
tru printr-un joc foarte prudent în 
apărare. Interii vin mult înapoi 
iar fundașii și mijlocașii marchea
ză strict adversarii direcți. De o 
..atenție" deosebită se bucură Ozon 
pe care îl supraveghează 2—3 fot
baliști suedezi. Deși obțin mai 
multe cornere, înaintașii noștri nu 
reușesc să-l pună în dificultate pe 
portarul echipei Suediei, Arvidsson. 
In min. 6, 9 și 1.2 apărarea suede
ză lămurește situațiile de la poar
ta ei, iar în min. 13 Voinescu in
tervine cu succes la o acțiune a 
lui Sandell. Echipa noastră are 
avantajul teritorial, dar nu-și crea
ră ocazii de marcat. O posibili
tate a reprezentanților noștri de a 
deschide scorul este ratată de Za
voda I (min 20) cînd interul nos
tru stînga, bine deschis de Con
stantin, trage cu puțin alături de 
poartă.

In schimb echipa suedeză iese 
foarte bine și repede din apărare 
și contraatacă prin acțiuni perso
nale sau prin deschideri lungi pe 
aripi. In min. 29 și 30 asemenea 
acțiuni sînt lămurite cu succes de 
fundașii noștri.

Fără să fie prevestit de vreo 
dominare, primul gol al reprezen
tativei suedeze este marcat în min. 
32: Thilberg urmărește o minge 
la care Apolzan intervenise defec
tuos, driblează pe Zavoda II și 
pe Apolzan și marchează în coiful 
din stînga jos al porții: 1—0.

Echipa noastră continuă să al
bă inițiativa dar acționează ine
ficace. In min. 34 Parling îl faul
tează pe Ozon la 20 m. de poartă 
dar lovitura, executată tot de cen
trul atacant al echipei noastre, ră- 
mîne fără rezultat.

(continuare în pag. a 3-a).

Fază din meciul A. Șuii—D. Bugarcic. Dinamooistul încearcă să-l răs- 
toarne pe Bugarcic, dar acesta se apără prin prinderea brațului lui Șuii 

(Foto: R. VILARA)iDINAMO Dublă victorie la lupte
— HERCULES (LUPTE LIBERE) 8—0
- REPREZ. VOJVODINA (LUPTE CLASICE) 7—i

Astăseară revanșa
, Dubia întîlnire de lupte clasice 

și libere a atras sâmbătă seara 
în potcoava stadionului Republi
cii aproape 3.000 spectatori. A- 
cest cuplaj internațional care a 
oferit în general un spectacol in
teresant, s-a soldat cu dubla vic
torie a luptătorilor noștri înca
drați în cele două echipe Dinamo. 
Scorurile cu care dinamoviștii 
au învins (8-0 cu Hercules Vie- 
na și 7-1 cu reprezentativa re
giunii autonome Vojvodina — 
R.P.F. Iugoslavia) sînt de natură 
să n.e buoure și nu tac decît să 
confirme valoarea bună a luptă
torilor noștri, rezultatele obținute 
de ei în ultimele întreceri.

i
DINAMO — REPREZENTATIVA 
VOJVODINA A FOST O ÎNTRE

CERE ECHILIBRATA...

... deși scorul ar părea să dez
mintă această afirmație. Cu ex
cepția întâlnirii Horvath — Io- 
vanov, celelalte meciuri au lost 
deosebit de strînse, terminate la

Astăseară se va desfășura re
vanșa întîlnlril de lupte libere 
dintre Dinamo și Hercules. Locul 
întrecerii: stadionul Republicii, 
ora 19. Arbitri neutri: V. Gale- 
gattl și A. Tenerer. Formațiile: 
Dinamo: A. Ruz.si, A. Strubert 
V. Popescu (T. Jula), V. Slncular, 
Fr. Harrl N. Popovici, Fr. Bolla, 
V. Constantlnescu. Hercules: A- 
ceeași echipă utiiiBată sîmbătă.

diferențe foarte mici de punctaj. 
Așa cum ne așteptam, luptătorii 
iugoslavi s-au dovedit a fi ad
versari hotărîți, puternici și de
stul de rapizi. Sportivii români 
au dominat mai ales printr-o teh
nică mai bună, rezistență, ei 
fiind aceia care — în general — 
au condus lupta. Scorul a fost... 
deschis de Gh. Szabad (Dina
mo) în ciuda faptului că Vukov 
prezenta o „carte de vizită" ca- 
re-l desemna favorit. Victoria lui 
Szabad este cu atît mai frumoasă 
cu cît el a suferit recent un ac
cident la picior și în meciul de 
aseară acest lucru l-a incomodat. 
Szabad s-a apărat inteligent la 
parter și el însuși a reușit un 
rebur care i-a adus victoria. In 
continuare, Fr. Horvath (Dina-

(olanda Balaș, Lia Manoliii, Mihai Raica, Dinu Cristea
și Dumitru Bîrdău au

Cinci noi recorduri naționale pre
cum și alte performanțe remarcabile 
iată bilanțul excelent cu oare s-au 
încheiat întrecerile celei die a IV-a 
etape a campionatului republican 
de atletism pe echipe. Iubitorii at
letismului au toate motivele să se 
bucure: la București, Ploiești și 
Orașul Statin, atleții fruntași au 
înscris pe tabela recordurilor cîteva 
cifre de certă valoare. Vom începe 
prin a aminti noul record al țării 
la săritura în înălțime temei. Con
firmând așteptările, maestra spor
tului fotlanda Balaș a sărit 1,71 m. 
Vechiul record era de 1,70 m. și a 
fost stabilit la 25 iulie 1955 la 
Oslo. Un alt record1 valoros a fost 
obținut în întâlnirea de la Orașul 
Stalin de maestra sportului Lia 
Manoliu. Ea a aruncat discul la 
46,60 m„ îmbunătățindu-și cu 58 
cm. vechiul ei record stabilit la 
13 iunie 1955 La Olomouc. Tot la 
Orașul Stalin, și tot la aruncarea 
discului, un nou recordi: 49,43 m., 
obținut de maestrul sportului Mi
hai Raica. Vechiul reoord aparți
nea aceluiași atlet, cu 49,11 m (31 

mai 1952, Leipzig). Și in întâlnirea

Din amo-Her cules
mo) a învins comod pe Iovanov- 
într-un meci pe care l-a condus 
„din cap în cap". M. Sole a ob
ținut a treia victorie dinamovistă 
și a doua consecutivă asupra Iui 
Goloșin (pe care l-a mai între- 
cuit l-a Istanbul), printr-un pu.net 
pe care l-a reușit în repriza sa 
de parter. D. Cuc (Dinamo) a 
luptat cu un adversar destul de 
incomod (cu garda inversă) și 
foarte puternic. El și-a făcut o- 
bișnuitul său lucru pe un singur, 
braț, dar victoria a obținut-o în 
repriza sa de parter printr-o cen
tură laterală. Stevan Horvath 
(Vojvodina) a întrerupt „șirul" 
victoriilor dinamoviste îiwingînd 
prin tuș în min. 7,30 pe I. Mu-? 
reșan,- _care nu a fost suficient de 
atent în organizarea apărării. Pî- 
nă în acel moment superioritatea 
la puncte o avea Mureșan. M. 
Belușica (Dinamo) l-a întrecut 
pe Arșic — al treilea clasat la 
Karlsruhe — într-un meci pe care
l-a  dominat în general și mai a- 
les în reprizele de luptă în pi
cioare. Este de menționat însă 
faptul că dinamovistul a fost ne
voit să lupte încă din primul 
minut cu o coastă fracturată, 
ceea ce sporește valoarea perfor
manței sale. V. Onoiu a obținut 
cea de a șasea victorie dinamo- 
vistă învingând pe Tuf ic, un ad
versar superior ca forță, dar care 
a urmărit... acțiunea decisivă și 
n-a reușit aceasta. Onoiu si-a asi
gurat victoria prin cele două 
puncte tehnice obținute în prima 
repriză. In sfârșit, Al. Șuii —■ 
printr-un excepțional efort de 
voință — a răsturnat o situație 
care multă vreme i-a fost defavo
rabilă și a câștigat de o manieră 
impresionantă printr-un „finiș" 
puternic. I

UN 8-0 cu... PERSPECTIVE 
(

Scorul cu care s-a încheiat pri-: 
ma confruntare internațională țt 
unei echipe romîne de lupte _ li
bere este într-adevăr surprinzător 
nu numai ca proporții ci și prin 
maniera cu care a fost realizat,- 
Mai mult decît orice el dă tine*

(Continuare în pag. a 2-a)

noi recorduri) de atletism
de la Ploești au fost obținute două 
recorduri. Neobositul Dinu Cristea 
a alergat 10.000 m. în 30:59,0, timp, 
cu o secundă mai bun decît recor
dul deținut de Constantin Grecesca 
(3 octombrie 1955, București). In 
sfîrșit, în alasica alergate pe 1500 
m.. Dumitra Bîrdău a rămas sin-' 
gur în posesia recordului probei, pa 
care îl împărțea până acum cu Vb 
Poip. Noul record: 3:50,8.

Dar ultima etapă a turului cam
pionatului republican de atletism 
pe echipe n-a lost numai o etapă a 
recordurilor, ci și a surprizelor. W 
tr-adevăr, iată rezultatele (provi
zorii) cu care au luat sfîrșit cela 
nouă întâlniri: București: C.C.A.
— Locomotiva 245—187; C.C.A, —> 
Recolla 266—146 ; Locomotiva —* 
Recolta 218—161; Orașul Stalin; 
Știința — Voința 240:177; Știința
— Constructorul 250:202; Con
structorul — Voința 240:177; Plo- 
ești: Dinamo — Progresul 276 5—> 
202,5; Dinamo =? Metalul 270—» 
220; Progresul = Metalul 233:232- 
Neașteptate sînt victoriile obținute

(Continuare in pag- ă 2-a^ J

pu.net


Rezultatele campionatului motociclist de la Tg. Mureș
' Tu. MURE:? 17 (prin telelon de 
la trimisul nostru). — Din lotul 
masiv de motocicliști care au por
nit, acum cîteva săptămîni, să-și 
dispute întîietatea în campionatul 
republican de viteză pe circuit, am 
găsit la Tg. Mureș aproape jumă
tate. Faptul acesta, însă, nu a 
știrbit din interesul probelor. Ast
fel, mii de cetățeni din Tg. Mureș 
și chiar din împrejurimi au ținui 
să fie prezenți pe traseul dispu
telor. in mare parte, așteptările 
lor au fost satisfăcute prin dispute 
destul de dinamice.

La clasa 150 cmc. — femei — 
victoria a revenit din nou dina- 
movistei Venera Vasilescu. A- 
ceasta pilotînd o mașină bine 
pusă la punct, a condus de la pri
mul la ultimul tur.

CLASAMENT: 1 Venera Va
silescu (Dinămo) ; 2. Ilona Ked- 
veș (Dinamo); 3. Michaela Mun- 
teanu (Energia).

La clasa micilor cilindre (125 
cmc.) s-a dat o luptă strînsă pe 
primele ture, între Armand Mun- 
teanu și Romano Moldovan. Ulti
mul, a preluat conducerea la ju
mătatea parcursului și a terminat 
victorios, nu însă fără emoții. Du
pă ce Armand Munteanu a fost 
nevoit să abandoneze în urma de
fecțiunilor mecanice, R. Moldo
van a fost „presat" din urmă de 
I Popa care a făcut eforturi se
rioase pentru a-1 ajunge și chiar 
a-1 depăși.

Mitrofan a înotat
in 1.13.9 în bazin

100 m. bras 
de 50 m.

Sîmbătă și duminică au conti
nuat la ștrandul Tineretului din 
Capitală întrecerile de înot ale 
înotătorilor fruntași în vederea 
selecționării pentru întîlnirea care 
se va desfășura la slîrșitul acestei 
săptămîni în R. Cehoslovacă. Din
tre performanțe se detașează aceea 
realizată de maestrul sportului 
Mihai Mitrofan care a parcurs 
distanța de 100 m. bras în 1:13,9, 
(cea mai bună performanță obți
nută la noi în țară în bazin lung 
de 50 m.). Iată și celelalte rezul
tate tehnice: 200 m. fluture băieți: 
M Olaru 2:46,6, Alexandru Ciki 
2:47,1 Alexandru Schmaltzer
2-53,9;  200 m. bras fete: Gabriela 
Mangezius 3:08,0. Anca Rosetti 
3:09,1; 100 m. fluture fete: Elena 
Ghinea 1:29,3, Inge Graef 1:31,2; 
400 m. liber băieți: Ștefan Ionescu 
5:01.0, Claus Covaci 5.12,6; 100 m. 
spate fete: Ecaterina Orosz 1:22,2, 
Nicoleta Ștefănescu 1:27,7, Maria 
Dan 1:28.7; 400 m. liber fete: Ma
ri? Both 6.03,4, Veronica Dodan 
6:05,3 11 100 m. bras băieți: M. 
Mitrofan 1:13,9, Felix Heitz 1:15,0,

Campionatul interasociații la gimnastică
TG. MUREȘ (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Sîmbătă șâ du
minică au început în localitate cam
pionatele de gimnastică pe aso
ciații. Iată care sînt rezultatele teh
nice ; clasamentul general: (echipe 
băieți plus fete compus) : 1. Știința 
623,20 p., 2. Recolta 4- Avînitul 
622,80, 3. Progresul 618,90 p„ 4. 
Energia 618,55 p,, 5. FI. roșie
610,50 p., 6. Locomotiva 564,35.

Clasament pe echipe fete: 1. 
Știința 312,90 p., 2. Avîntul -ț- 
îRecata 312,20 p., 3. FI. roșie 311.35 
ip., 4. Progresul 310,20, 5. Energia 
299,80 p., 6. Locomotiva 289,30 p.

Clasament pe echipe băieți: 1. 
Energia 318,75 p., 2. Avîntul -ț- Re.

Echipele de polo iși
CLUJ (iprin telefon). — Ieri s-a 

'desfășurat în localitate meciul a- 
xnical de polo pe a.pă între echipele 
-ide categoria A, Locomotiva Cluj și 
Constructorul Oradlea.

întîlnirea a luat sfîrșit cu scocul 
Se 4—4. Au marcat : Toth (2), Ior- 
(daki, Schuler, pentru Locomotiva și

0 etapă cu rezultate 
în campionatul categoriei

normale
B la rugbi

7 Seri s-a disputat în țară ultima 
fctapă din cadrul turului campiona- 
jtului categoriei B la rugbi. La 
^București a avut loc partida din- 
itre echipele Progresul F.B. și Ști
ința Galați. Bucureștenii, dasfășu- 
rînd un joc frumos și eficace au 
cîștigat categoric cu 38—3 (12—3).

La Timișoara, studenții din loca
litate, în accentuată revenire de 

• formă, au dispus la scor de forma
ția bucureșteană Progresul 1, 
21—0 (13—0). Tot la Timișoara, 
locomotiva a cîștigat la Voința

CLASAMENT; 1. K. Moluovan 
(C.C.A.); 2. 1. Popa (Dinamo);
3. Șt Lazăr (Energia Oradea).

Dinamovistul L. Szabo a trecut 
pentru a treia oară, în acest cam
pionat, primul linia de sosire. în
dată după plecare, la clasa 250 
cmc, L. Szabo s-a instalat în frun
tea „plutonului" și cursa ar fi ră
mas fără nici un istoric dacă în 
urma lui nu s-ar fi dat o luptă a- 
prigă între C. Nedelcu, N. Niculici 
și Costache Florin, pentru obține
rea locului II. La capătul unei 
lupte îndîrjite locul II a revenit 
lui N. Niculici.

CLASAMENT: 1. L. Szabo (Di
namo); 2. N. Niculici (C.C.A.); 3.
C. Nedelcu (Dinamo).

G. Voiculescu a cîștigat întrece
rea la clasa 350 cmc., mult mai u- 
șor decît era de așteptat. Adver
sarul său direct C. Radovici a fă
cut o cursă slabă, iar Vasile Sza
bo nu a reușit, nici un moment, 
să-i pericliteze lui Voiculescu po
ziția de lider.

CLASAMENT: 1. G. Voicu
lescu (C.G.A.); 2. V. Szabo (Dina
mo); 3. C. Radovici (Energia).

Duelul entuziasmant, care a a- 
vut lpc cu o săptămînă în urmă 
la Cluj, la clasa 500 cmc. nu a 
mai putut fi reeditat de data a- 
ceasta. M. Cernescu luînd o por
nire bună s-a distanțat. N. Buescu 
a refăcut o parte din terenul pier»

Adrian Oanță 1:17,2; 100 m. bras 
fete: Gabriela Mangezius 1:27,8, 
Anca Rosetti 1:30,4, Maria Ionescu 
1:33,8, Astrid Gobel 1:34,9; 1500 
m. liber: Carol Meder 20:55.4, Au
rel Ionescu 21:02,4, Cornel Dumi
trescu 21:10,9, Iulian Nagy 21:29,6.

Intîlnirea de înot și polo pe apă 
dintre sportivii noștrii și cei ceho
slovaci se va desfășura între 22 
și 24 iunile la Brno, iar întîlnirea 
de sărituri va avea loc la Mikulo- 
vice o localitate situată foarte a- 
proape de Brno.

Reprezentativa Republicii Popu
lare Romîne, în vederea acestei 
întîlniri, părăsește astăzi țara. 
Printre alții fac deplasarea urmă
torii : Alexandru Popescu, Felix 
Heitz, Mihai Mitrofan, Adrian 

Oanță, Maria Both, Ecaterina O- 
rosz, Sanda Platon (înot), Claus 
și Herbert Wittemberger (sărituri), 
Ernest Patrichi, Octavian Iosim, 
Vladimir Marchițiu, Iuliu Deak, 
Alex. Marinescu (polo seniori), 
Ștefan Kroner, Gavril Blajek, C. 
Marinescu, Ladislau Kelemen (polo 
juniori).

cota 310,60 p., 3. Știința 310,30 p.,
4. Progresul 308,70 p., 5. FI. roșie 
299,15 ț>., 6. Locomotiva 275,5 p.

Clasamentul individual compus 
băieți: 1. C. Cernușoa (Energia) 
55,5 p., 2. E. Kadair (Avîntul -ț- 
Recolta) 54,90, 3. St. Banyai (Ener
gia) 54,40.

Fete; 1. Tamara Mănesou (Avîn
tul 4- Recolta) 53,80, 2. Amica Roșu 
(Știința) 53,30, 3—4. Doina Vintan 
(Știința)' 52,65, 3—4. Iuliana Roth 
(Știința) 52,65.

La ora cînd transmitem, con
cursul pentru categoria I-a și ma
eștrii continuă cu exercițiile liber 
alese.

EVA LUPU

verifică pregătirile
Szabo (4 m.), Ilea, Vîrgolici, An- 
drassi, pentru Constructorul. A 
arbitrat Gavril Orosz (Cluj).

In dieschidtere s-a desfășurat, un 
meci amicali între două echipei de 
tineret din localitate: Cluj A — 
Cluj B 5—4 (2—3)’.

Elena Crețu, corespondent

Cluj cu 3—0 (neprezentare). iLa 
Constanța, Minerul București, una 
din echipele pretendente la promo
varea în prima categorie a țării 
a trecut, mai ușor decît se aștepta, 
peste Constructorul din localitate 
cu 23—0 (12—0). O partidă echi
librată a avut loc la Teoucî, e- 
chipa locală Progresul îm părți n- 
du-și punctele cu Locomotiva Bu
zău : 3—3 (3—0).

Metalul București, deși juca în 
deplasare, a întecvt cu 12—6 
,(9—3) pe Progresul Sibiu. 

dut la Cernescu, însă a fost ne
voit să se resemneze, întrucît un 
derapaj, urmat de o căzătură, l-a 
făcut să piardă aproape 30 se
cunde. I. Olaru, nu a mai putut 
participa la disputa de pe primul 
plan, întrucît nu i-a corespuns 
mașina.

CLASAMENT: 1. M. Cernescu 
(Dinamo); 2. N. Buescu (Locomo
tiva); 3. N. Popescu (Energia).

Cea mai dinamică întrecere a 
fost aceea rezervată atașelor. Aci, 
de data aceasta, Gh. lon+C. U- 
drescu au reușit să-și ia revanșa 
față de colegii lor de club M. Dă- 
nescu+Al. Huhn. După o cursă 
de talonare, echipajul Gh. lon+ 
C. Udrescu, a atacat pe ultimele 
două ture, a luat conducerea și a 
terminat victorios.

CLASAMENT: 1. Gh.. Ion+C. 
Udrescu (C.C.A.); 2. G. Gall+C. 
Grigorescu (Energia); 3 M. Dă- 
nescu+Al. Huhn (C.C.A.).

GH. ȘTEFANESCU

Selecționata feminină divizionară 
de handbal a învins 

selecționata București cu 11-1 (6-0)
Jocul feminin de handbal din

tre selecționata divizionară și se
lecționata orașului București, des
fășurat în deschiderea meciului 
de fotbal R.P.R. — Suedia, s-a 
terminat la scorul de 11-1 în fa
voarea selecționatei divizionare.

„Cupa Sfatului popular”, la box 
MULTE NEPREZENTĂRI 

IN ULTIMA REUNIUNE
Considerăm binevenită inițiativa 

comisiei orășenești die box care o- 
feră colectivelor tinere prilejul să 
organizeze una sau mai multe reu
niuni în cadrul „Cupei Sfatului 
popular", dar este necesar ca ea să 
verifice în prealabil dacă aceste co
lective dispun de suficiente resurse 
materiale pentru a realiza o bună 
organizare a reuniunilor. Or, co
misia orășenească de box nu a fă
cut acest lucru. Dovadă locul cu 
total nepotrivit ales de colectivul 
sportiv Metalul Semănătoarea pen
tru organizarea reuniunii de slm- 
bătă seara (Parcul C.A.M. Belve
dere, în „deschidere” la o serbare 
câmpenească), lipsa cabinelor, a a- 
ped, lipsa mănușilor regulamentare 
(s-a boxat cu o singură pereche 

opt unei și o pereche de 12 unei).
Programul reuniunii a fost sus

ținut în majoritate dte boxeri tineri, 
unii chiar la iprima apariție în ring. 
Dintre cei 26 de boxeri care au e- 
voluat afrT reținut pe Petre Vizitiu 
(Constructorul), înzestrat cu un fi
zic corespunzător și manifestând 
tendințe spre un box tehnic, Mircea 
Balaș (T.D.), învingătorul prin a- 
bandion al lui Gh. Eftimie (Meta
lul 23 August), Ion Gropșan (Con
structorul j, Victor Iamandi (Meta. 
Iul „Ktement Gotwald") și Dumitru 
Ionescu (T.D.). Pînă în prezent au 
boxat juniori din grupa I-a, Il-a 
și a IlI-a și seniori din grupele a 
III-a și a IV-a. De remarcat fap
tul că din nou s-au înregistrat foar
te multe neprezentări. Numai sîm- 
bătă au fost cunoscute nouă aseme
nea cazuri. Dăm mai jos câștigă
torii de sîmbătă seara, în ordinea 
grupelor și a categoriilor: L. Fe- 
reșteanu (Met. „Mao Tze-dun“), 
M. Goanță (Loc. Grivița Roșie), M. 
Nobilu (Loc. I.C.C.F), Kim-Ion-De 
(Metalul Semănat.), D. Ioniță 
(Met. „Mao Tze-dun"), Gh. Cris- 
tea (Recolta Pasteur), C. Roșu (Re
colta Pasteur), Alex. Eftimie (Vo
ința M.C.), F. Onisie (Loc. Grivița 
Roșie), Alex. Gheorghișor (Loc. 

Grivița Roșie), C. Boțocan (Fla
căra), D. Ionescu (T.D.), Ion Ma
rin (Progresul Gospodării), M. 
Balaș (T.D.), I. Nicodae (Constr.), 
Gh. Panait (Recolta Pasteur), Ion 
Gropșan (Constr.), M. Buturugă 
(FI. roșie Comerț), V. Iamandi, 
(Mat. „K. Gotwald"), P. Vizitiu 
(Constr.) — G. Octavian (FI. ro
șie Comerț) meci nul.

P. MIMAI

lolanda Balaș, Lia Manoliu, Mihai Raica, Dinu Cristea 
și Dumitru Bîrdău au stabilit noi recorduri de atletism

(Urmare din pag. 1)

de Progresul în meciul cu Metalul 
și die C.C.A în fața Locomotivei 
(mai ales la acest scor). Tot aici 
trebuie amintit rezultatul de egali
tate, puțin scontat, cu care s-a în- 
chetat întîlnirea dintre echipele fe
minine ale Științei și Constructoru. 
lui.

Iată cîteva dintre rezultatele în
registrate în probele individuale:

Bărbați: 100 m. I. Wiesenmayer 
și Al. Stoenescu 11,0; I. Măgdaș 
11,1 ; 400 m.: Tr. Sudrigean 49,6; 

Z. Vamoș 50,5; I. Boitoș 50,6; 800 
m.: V. Pop 1:54,5; Z. Vamoș 
1:54,7; A, Urau 1:56,7; 1500 m.:
D. Bîrdău 3:50,8 (nou record) ; I. 
Puică 3:59,2; 5000 m.; I. Pricop 
15:00,4; 10.000 m.: Dinu Cristea 
30:59,0 (nou record) ; D. Tudor 
33:38,0; 110 m. g.: I. Opriș 14,9; 
I Steriade 16,1 •; 400 m. g. V. Pap 
57,8; C. Tonei 58,2; 3000 m. ob
stacole : T. Strzelbiski 9:05.0; Gr. 
Cojocaru 9:27,4 ; S. Rizescu 9:51,8; 
10 km. marș: I. Baboie 48:34,0; 
lungime; Traian Chitul 6,71; V. 
Duțu 6,69; triplu : V. Zăvădescu 
14,21; Tr. Chitul 13,87; înălțime:
I. Soter 1,96 m.; I. Knaler 1,90;

Dublă victorie la lupte
(Urmare din pag. 1)

rilor noștri reprezentanți (unii 
tineri ca vîrstă, iar mai toți ca 
experiență) încredere și imbold 
pentru o cît mai sîrguincioasă 
muncă viitoare. Din cele opt în
tîlniri cinci s-au terminat înain
te de limită, „recordul" în acea
stă privință deținîndu-1 Bolla care 
și-a învins adversarul în 40 se
cunde. In ordinea categoriile vic
toria a fost astfel realizată: Al. 
Ruzsi învinge prin tuș în min. 5 
pe Loidolt, I. Ghincea dispune de 
Winkler prin tuș în două minute, 
V. Popescu întrece la puncte pe 
Kasper, I. Pintea învinge tot Ja 
puncte pe Kremser, Harri Fr. în
vinge prin tuș în min. 6 pe Golle, 
V. PopescU întrece ia puncte pe 
Soukou-p, Fr. Bolla învinge în 40 
sec. pe Broczner și Gh. Marton 
dispune la puncte de Lahner. 
Luptătorii romîni s-au străduit și 
au reușit în oarecare măsură să 
aplice acțiuni de lupte libere (mai 
ales Ruzsi, Ghincea, Harri), dar 
Pi-ntea luptă încă dezordonat și 
nu știe să se apere, iar Marton, 
deși superior în greutate nu știe 
să concretizeze acest avantaj, 
Kremser ni s-a părut cel mai bun 
dintre luptătorii echipei Hercules...

--------- -----------------

(ORGANIZARE BUNĂ, DAR CONCURENTI PUTINI

Reuniunea cîclistă populară orga
nizată ieri dimineață pe un circuit 
în cartierul Tei a cunoscut un fru
mos succes, inițiativa comitetului 
C.F.S. al raioinulu 1 Mai, dovedin- 
du-se binevenită.

S-au înregistrat următoarele re
zultate: oraș: 1. Gh. D. Vasile; 2.
I. Badea; 3. E. Faniciu; 4. G. Ro-’ 
maș ; semi-curse : C. Nițu (Știința) 
19’21“ ; 2. Ion Florian (C.C.A.)’ 
19’21"; 3. D. Rotam (C.C.A.) 
19’21“ ; 4. A. Coloși (Voința) 19’38";
5. C. Țane (Știința) 19’42"; 6. D. 
Buriacu (Energia) 19’53“: 7. M. 
Fieraru (Voința) 2’05”. luniori:
1. C. Slobozea nu (Știința) 30 pct.;
2. Lucian Ghiță (C.C.A.) 16 pot.;
3. C. Grigorescu (Recolta) 14 pct.;
4. C. Ohanesian (Știința) 5 pct;;
Cat. Ill-a și necalificați: 1. G.
Pavel (Recolta) 26 pct.; 2. A. Cus

„Cupa celor 3 regiuni”
CLUJ 17 (prin telefon). — Intre 

15—17 iunie s-a desfășurat la Cluj 
o competiție de hochei pe iarbă 
dotată cu „Cupa celor 3 regiuni". 
La întrecere au participat reprezen
tativele regiunilor Oradea, Cluj și 
R.A.M. De asemenea au mai jucat 
și echipele feminine Dinamo Bucu
rești și Voința Cluj. Cele două în
tîlniri d'i-ntre echipele feminine au

Două restanțe in campionatul masculin de volei
Ieri s-au disputat Ja Galați și 

București două jocuri restanță din 
cadrul turului campionatului mas
culin al categoriei A la volei. La 
Galați, Știința Timișoara a între
cut echipa locală Progresul cu 3-2 
(15-13, 10-15, 15-10, 8-15, 15-11).

Jocul a fost deosebit de interesant. 

X. Boboc 1,90 , C. Dumitrescu 1,85; 
prăjină: M. Dumitrescu 3,90; Z.- 
Dragomir 3,80; Zîmbreșteanu, Z, 
Szabo și loan Paul, toți 3,70 ; greu
tate: A. Raica 15,41 m.; N. Iva- 
nov 15,24; M. Raica 15,01; dlisc: 
M. Raica 49,43 m. (nou record) ; su-: 
liță: Gh. Popescu 65,55; A. De
meter 65,35; A. Bizim 63,39; ciot 
can: C. Spiridon 57,24, C. Dumitru 
56,59; N. Rășcănescu 54,09; V. Ia- 
coveanu 53,96.

Femei; 100 m. i CI. Ruse și L 
Luță 12,6; I. Marks 12,7; 200 m.S
l. Luță 25,6; I. Marks 26,0; G.- 
Luță și D. Copîndeanu 26,8; 400
m. : M. Cuțui 59 7 ; G. Mogoș 60,7; 
80 m. g.: L. Jung 12,1 ; Streza 12,5;' 
înălțime: I. Balaș 1,71 (nou re-’ 
cord), E. Maier 1,46; lungime: L 
Knobloch 5,56; G. Belu 5,21 ; greu
tate : A. Roth 13,54; E. Schereri 
12,72; L. Manoliu 12,37; disc: L. 
Manoliu 46,60 (nou record) ; P. 
Lucaci 41,39; G. Georgescu 40,18ț 
suliță: I. Mioloș 43,21 ; A Zîm- 
breșteanu 41,80 ; G. Stoica 38,89; 
800 m. : E. Buda 2:13,9; M. Cuțui 
2:14,0; N. Pasciuc 2:14,4.

Organizarea de la Orașul Stalin 
a fost foarte bună.

DUPĂ REUNIUNEA DE ASEARA 
AM> CERUT PAREREA ARBITRU
LUI ITALIAN VITALINO GALE- 

GATTI CARE...

...s-a arătat surprins mai ales de 
victoria echipei de lupte libere 

Dinamo. „Pe aceeași Hercules, echi
pa națională a Italiei — sub denu
mirea de C.C. Faenza — abia a în
trecut-o cu 5-3. Aveți băieți care 
chiar dacă nu au „făcut” prea 
mult lupte libere, în schimb au 
arătat o pregătire fizică extraordi-i 

nară. In ce privește meciul de 
„clasice” cel mat mult mi-a plăcut 
întîlnirea greilor, care au luptat Ca 
niște... cocoși.

Aveți oameni foarte bunî, ca 
Horvath care este de valoare in-» 
ternațională, Mureșan — deși în
vins — Szabad — care trebuie să 

atace cu mai mult curaj — și ...al
ții. M-a surprins teama de adversar 
a lui Vukov și mi-au plăcut de la 
iugoslavi Arșic și Bugarcic. ȚuJțic 
trebuie să fie mai calm”.

In ce privește arbitrajul este ca
zul să arătăm că a fost unul dim 
cele mai bune, evidențiindu-se ar
bitrul neutru Vitalimo Galegatti. El 
a condus cu multă competență, au
toritate, calm și a fost prompt în 
intervenții.

I. ȘE1NESCU

tură (Energia) 22 pct.; 3. M. 
Pîrlog (Energia)’ 11 pct.; 4. G. Ba
ciu (Energia) 6 ipct.; 5. I. Stoica 
(Recolta) 1. pct. Copii 6—8 anii 

N. Dragomir; A. Stănculescu; V. 
Fabian ; 10—12 ani: N. Costafomu 
L. Dumitru, C. Florea. Trotinete: 
Stan Mihai, P. Georgescu I. Ma
xim. Avansați cat. 1 și a H-a: 1 
F. Wittman (C.C.A.) 33 pct.; 2 
A. Chirieci (Energia) 21 pct.; 3 
L. Dak (Energia) 14 pct.; 4. A. Fa- 
naiciu (Energia) 9 pct.

Trebuie să notăm că asociațiile ș 
colectivele nu au înțeles să spri
jine inițiativa organizatorilor, ast. 
fel că la startul probelor s-au pre 
zentat prea puțini participant!. Ur 
cuvînt special pentru Energia cart 
a prezentat cel mai mare numai 
de participant!.

la hochei pe iarba
revenit formației Dinamo cu scorul 
de 2—0 (1—0) și 1—0 (1—0). La 
băieți au fost înregistrate urmă
toarele rezultate; R.A.M. — Ora
dea 0—0; Oluj — Oradea 3—C 
(1—0) ; Cluj — R.A.M. 0—0. Pe 
primul loc s-a clasat reprezenta
tiva Clujului au 3 p. urmată de 
R.A.M. 2 ip. și Oradea 1 p.

V. Cocoreanu, corespondent 

oferind spectatorilor gălățeni unu 
dintre cele mai frumoase specta
cole valeiibalistice desfășurate V 
localitate. S-au remarcat Boldur 
Perțache și Ciobotaru (Știința), Fa 
Iade și Stoica (Progresul).

La București, Locomotiva a în 
trecut Din-amo Constanța cu 3- 
(6-15, 15-^ 15-10, 15 8).



Rezultate normate 
in campionatul republican 

de tenis pe echipe
Sîmbătă și duminică au conti

nuat în București și provincie în- 
tîlnirile de tenis ale campionatu
lui categoriei A. In această eta
pă, a IV-a, în Capitală, Dinamo 
a întrecut cu scorul de 7—4 for
mația Științei. De la învingători 
s-au remarcat Bardan, Rakosi și 
Turdeanu, iar de la Știința Ju- 
lieta Narnian și Sibila Ressu. 
Rezultate tehnice: Rakosi (D) —
Slapciu (S) 6-4, 6-0, 6-2; Bar
dan (D) — Slapciu 6-4, 6-0, 6-3; 
Bardan — Dancea (S) 6-1, 6-4,
6- 0; Rakosi — Dancea 6-3. 6-1,
7- 5; Turdeanu (D) — Silber-
man (S) 7-5, 2-6, 6-4, 6-3; Va- 
silescu (D) — Tules (S) 6-3, 6-4, 
6-0; Mariana Dinapoi (D) — 
Julieta Narnian (S) 6-2, 4-6, 2-6; 
Elena Stan (D) — Sibila Ressu 
(S) 4-6, 6-4, 4-6; M. Dinopol,
E. Stan — J. Narnian, S. Ressiu
2- 6, 2-6; M. Dinopol, Turdeanu —
J. Narnian, Teodorescu 2-6, 6-3,
10-12; Rakosi, Bardan — Slap- 
ciu, Dancea 6-1, 6-2, 6-3.

La Timișoara C.C.A. a învins 
categoric (cu 11-0) echipa meta- 
lurgiștilor din localitate. Rezulta
te tehnice: Gh. Viziru — Juhasz
3- 0, Cobzuc — Juhasz 3-1, Gh. 
Viziru — Mihai Sorin 3—1, Cob
zuc — Mihai Sorin 3-1, Năstase
— Wilier 3—0, Chivaru — Ghider- 
nic 3—0, Eleonora Roșianu — Ol
ga Gorog 2—0, Ecaterina Roșia
nu — Petruța 2-1, El. Roșianu, 
Ec. Roșianu — O. Gorog, Petru- 
ta 2-0, El. Roșianu, Chivaru — 
Petruța, Ghidernic 2-0, Gh. Vizi
ru, Cobzuc — Juhasz, Mihai So
rin 3-0.

După consumarea celor 11 me
ciuri, formafia clujeană Progresul 
Finanțe Sfaturi a cucerit victoria 
cu 8-3 în fata formației arădene 
Flamura roșie U.T.A. Rezultate 
tehnice: A. Pusztai — Griinwald 
3-1, Ghidrai — Piros 2-3, Radar — 
Lowinger 0—3, Pusztai — Piros 
3-1, Ghidrai — Grunwald 3-1, 
Dîmbăreanu — Takacs 0-3, Li- 
via Avram — Matilda Glatt 2-0, 
Ecaterina Pusztai — Maria Bauer
2— 0 Ec. Pusztai, A. Pusztai — M. 
Glatt, Lowinger 2—0, L. Avram, 
Ec. Pusztai — M. Glatt, M. 
Bauer 2-0, A. Pusztai, Ghidrai — 
Piros, Takacs 3-1.

Primind vizita puternicei echi
pe bucureștene Constructorul, for
mația Metalul Steagul roșu din 
Orașul Stalin a pierdut toate cele 
11 întîlniri. Rezultate tehnice: 
Irina Ponova — Rodica Dogariu 
6—3 6—2; T. Bădin — Guniher 
Bosch 1-6, 6-4. 6-2, 6-1 ; Irina 
Ponova, Mariana Niculescu — 
Rodica Dogariu, Hermina Bren 
ner 3-6, 7-5, 6-4; Mariana Nicu
lescu — Inge Bosch _ 6-3, 6-2; 
Zacopceanu — Racovită 6-3, 6-3,
1-6,  6-1; Zacopceanu — Bosch 
14-12, 6-2, 6-4; Mariana Nicu
lescu, Schmidt — Rodica Doga
riu, G. Bosch 4-6, 6-3, 6-4; T. 
Bădin — Racoviță 6-2, 5-7, 6-2, 
6-3; Schmidt — Tiriac 6-1, 6-0, 
6-1; Grad — Bogdan 6-0, 6-0.
6- 1; Schmidt, Rodoteatu — Ra
covită, Tiriac 6-4, 6-2, 6-1.

A cincea partidă d n cadrul a- 
cestei etape, a avut loc la Tg. 
Mureș și ea a luat sfîrșit cu vic
toria formației Progresul I.T.B 
care a cîștigat la Progresul Tg. 
Mureș cu 7—4. Rezultate tehnice: 
Anghelescu — Serester 6-4, 6-2,
7- 5; Anghelescu — Nagy 6-3. 
6-1, 6-1; Georgescu — Serester
3- 6, 2-6, 9-7, 5-7; Georgescu — Na
gy 6-0. 7-5, 6-3; Stănescu — 
Tritsch 4-6, 6-3, 5-7, 3-6; Mihai — 
Hints 0-6, 0-6, 2-6; Eva Stan- 
cescu — Carolina Siegler 6-3, 6-1 ; 
Rodica Andriescu — Urzică 6-2, 
3-6 6-3; Eva Stăncescu, Rodi
ca Andriescu — Carolina Siegler. 
Urzică 6-4, 6-0; Mihai, Stănescu
— Tritsch, Ovici 6-3, 8-6, 3-6, 9-7; 
Eva Stăncescu, Mihai — Caroli
na Siegler, Serester 5-7, 8-6, 5-7.

INFORMAȚII

Iată cum arată un ibuletin Pro
nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul nr. 24 (etapa din 17 iu
nie 1956).
I. R.P.R. — Suedia (pronostic

la pauză) 2
II. R.P.R. — Suedia (pronostic

final) 2
III. Spartak Subotița — Loco

motiva Timișoara (meci 
internațional) 1

IV. Metalul Hunedoara — Avîn-
tul Tg. MHireș (cat. B) 2

V. Avîntul Reghin — Locomo
tiva Arad (cat. B) 2

VI. Progresul Sibiu — Locemo-

FOTE AL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

R.P.R. — SUEDIA 0-2 (0-1)
(Urmare din pag. 1)

In min. 42 Zavoda I este înlo
cuit cu Georgescu iar în echipa 
Suediei (min. 44) Karlsson îi ia 
locul lui Axbom.

Pînă la pauză este de remarcat 
o acțiune a Iui Sandberg termi
nată cu o cțntrare pe care cealal
tă extremă, Berndstom, o reia vo- 
lee spre poartă. Voinescu intervine 
însă admirabil salvînd o situație 
deosebit de grea.

Repriza secundă începe cu un 
atac suedez, oprit de Voinescu 
Apoi, echipa noastră începe să 
domine și, minute în șir, jocul se 
desfășoară mai mult în jumătatea 
de teren a oaspeților. In min. 50, 
Georgescu întîrzie intervenția la 
o centrare a lui Copil; după un 
minut, beneficiem de un corner, 
dar apărarea suedezilor respinge 
sigur. Echipa noastră domină, 
dar nu poate străpunge zidul pe 
care-1 fac, în fața careului, ma
sivii și calmii apărători suedezi. 
In min. 57, tn plină dominare a 
noastră, „cade" al doilea gol al 
Suediei. Voinescu aruncă cu mina 
lui Tătaru, acesta nu reține balo
nul care este cîștigat de Johans
son și — specull nd fap tul că Voi
nescu era mult ieșit din poartă — 
fundașul dreapta suedez șutează 
de la 30 de metri, pe jos, la colț:
2-0.  Jucătorii romîni pornesc și 
mai viguros la atac. Ei păstrează 
continuu inițiativa, dar acțiunile 
lor se opresc în apropierea porții, 
fără a se crea situații bune de 
șut. In min. 61, Arvidsson culege 
balonul spectaculos, la o centrare 
a lui Copil. La un contraatac al 
oaspeților, Berndtsson ratează. 
Atacul nostru suferă o modificare 
(min. 67) : Suciu intră în centru, 
iar Ozon trece inter în locul lui 
Constantin. In min. 68, corner 
în favoarea oaspeților. Domina
rea echipei noastre devine tot 
mai insistentă. Onisie, Ozon, 
Georgescu, caută să pătrundă 
spre poartă dar sînt cu regula
ritate blocați de apărătorii ad- 
verși. Thillberg este înlocuit cu 
Ekstrom (min. 75). In. min. 72, 
corner în favoarea echipei jomî- 
ne. Apoi, Georgescu șutează pe
ste bară (min. 79), iar după un 
minut Tătaru, pătrunzînd în ca
reu, trage cu puțin pe lîngă poar
tă. Minutele trec și, în ciuda unei 
intense dominări teritoriale, echi
pa noastră nu poate înscrie golul 
pe care-1 merită. Aceasta, atît din 
„vina" apărării suedezilor (la ca
re participă cîte 7-8 oameni 1), 
dar și a atacanților noștri care 
plimbă prea mult mingea lateral, 
în fața zidului (mai precis, a zi
durilor succesive) pe care-1 fac 
suedezii în fața careului. In min.
85, Suciu șutează pe lîngă poartă. 
Suedezii răspund presiunii noastre 
prin acțiuni de contraatac, pur
tate mai ales pe aripi. Aceste ac
țiuni, sînt deosebit de periculoase 
și două dintre ele sînt pe punc
tul de a modifica scorul. In min.
86, Sandberg centrează și Lofgren 
reia puternic, din volee, în bara 
transversală, mingea revine în te
ren și Voinescu reține. In min.
87, Georgescu încearcă și el poar 
ta dar — și de astă dată — fără 
succes. Suedezii obțin un corner 
în min. 89, iar în ultimul minut 
al partidei, Lofgren ratează din 
nou, fiind deposedat de balon, în 
ultima clipă, de către Voinescu 
care i-a plonjat la picioare.

P. GATU 
R. URZICEANU 

EF. IONESCU

„Cupa R. P. R. ” la fotbal
Progresul Turda — FI. roșie Ia- 

nos Henbak Cluj 0—0.
FI. roșie Roșiorii de Vede —• FI. 

roșie Bere Rahova Buc. 2—2 
(2—2—2—2).

Metalul Galați — Metalul Brăila 
2—0 (1—0).

tiva T. Severin (oat. B) 1
VII. Locomotiva Iași — Progre

sul Focșani (cat. B) I
VIII. Flacăra Moreni — Dina

mo Bîrlad (cat. B) 1
IX. Tatabanya — Honved Bp.

(cămp. R.P.U.) X
X. Rinizsi Bp. — Voros Lobogo

(oamp. R.P.U.) 1
XI. Vasas Bp. — Dozsa Bp.

(camp. R.P.U.) 1
XII. Satgotarjani Banyasz —

Pecsi Dozsa (camp. R.P.U.) 1
La aces: concurs au fo6t depuse 

aproximativ 1.060.000 buletine.

DUPĂ MECI IN CABINE

ERIR PERSSON, vice-președin- 
tele Federației suedeze de fotball:

„Cum adesea se întîmplă în 
fotbal, nu echipa care domină 
cîștigă... Deși inițiativa a apar
ținut mai mult Romîniei, noi am 
fost categoric îndreptățiți să cîș- 
tigăm, fiind superiori tactic și 
avînid mai multe ocazii concrete 
de a marca. Aceasta mi se pare 
a fi evident, deși nu uit că go
lul al doilea poate fi considerat 
norocos. Meritul principal al 
victoriei revine apărării Suediei, 
care a funcționat fără greșală. 
Considerăm extrem de prețioasă 
această victorie culeasă în fața 
reputatei echipe romîne și sînt 
fericit că ea a fost obținută în- 
tr-o ambianță prietenească, de a- 
devărată sărbătoare sportivă".

J. STROH, antrenorul națio
nalei Suediei (fost internațional 
al Austriei): „Jocul a fost fru
mos. Echipa noastră a beneficiat 
de aceeași apărare puternică, dar 
înaintașii au fost mai slabi ca 
de obicei. Romînia a jucat slab, 
lucru care se poate _ întîmplă ori
cărei echipe... Jucătorii romîni 
posedă o tehnică avansată, dar a- 
buzează de pase în mijlocul te
renului, în loc să inițieze acțiuni 
în adîncime. Aceasta explică 
faptul că deși romînii au avut 
balonul mai mult de jumătate din 
întregul timp de joc, ocaziile de 
gol le-au avut suedezii. Apărarea 
romînilor a jucat prea deschis, 
fiind surprinsă adesea".

La meciul dintre reprezentati
vele de fotbal ale R.P.R. și Suediei 
au asistat în calitate de trimiși 
speciali următorii ziariști de peste 
hotare:

Ferdinand Wimmer (United 
Press); Skjoîd (Idrottsbladet) Stoc
kholm); Carlsten (Expressen Stoc
kholm); Llliekvist (Dagens Ny- 
bete Stockholm); Caroline Scoghlll 
(Aftonbladet Stockholm și Agen
ția Telegrafică de Știri din Sue
dia); Friedrich Hilger (A.D.N.); 
Zdenek Hruca (C.T.K.); Maurice 
Bertrin (L’Humanite).

Jocul a fost transmis pentru 
posturile de radio suedeze de că
tre Sven Jerring, vicepreședintele 
radiodifuziunii suedeze.

ȘTEFAN DOBAY (antrenor): 
„Suedezii au avut o apărare foar
te bine organizată. înaintarea 
noastră n-a știut să fie combativă 
și să străpungă „zidul suedez". 
Așteptam mult mai mult de la 
echipa noastră. In jocul de cîmp 
am fost egali cu adversarii noștri 
Și pot spune că ei au marcat 
două goluri norocoase".

GICA POPESCU (antrenor de 
stat): „Suedezii au adoptat o tac- 
t’-'ă defensivă care a încurcat jo
cul nostnu. Au o tehnică indivi
duală foarte bună și o execuție 
bine pusă la punct. Joacă mingea 
foarte iute spre deosebire de ma
joritatea jucătorilor noștri. De 
altfel, romînii n-au găsit mijloa
cele cele mai nimerite pentru a 
contracara sistemul defensiv sue
dez, pentru că au jucat prea mult 
pe tripletă în loc să deschidă jo
cul pe aripi. Cele două goluri se 
datoresc unor greșeli ale apărării 
noastre".

EMERIC VOGL (antrenor): 
„Suedezii au jucat foarte bine în 
apărare. înaintarea noastră a in
sistat prea mult pe centru și n-a 
reușit s-o străpungă. Faptul că 
am pierdut este mai mult o con
secință a greșelilor apărării noa
stre, decît a unei superiorități e- 
vidente a oaspeților".

Flamura roșie F.C. ..Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ — Locomotiva M.C.F. 
Buc. 3—2 (1—1).

Voința Tecuci — Știința Galați 
5—3 (2—0, 2-2). .

Progresul Corabia — Construc
torul Craiova 1—0 (0—0).

Locomotiva Pașcani — FI. roșie 
Buhusi 1—0 (0—0)

Locomotiva C.F.R. Constanța — 
Mfetalul Constanța 2—4 (2—2). 
MJetalul 23 August Buc. — FI. ro
șie Abator Buc. 3—2 (3—0).

FI. roșie U.T.T. — Metalul Oțelul 
Roșu 0—2 (0—2).

Progresul Ludtiș — Constructo
rul Turda 2—0 (2—0).

Locomotiva Sighișoara — Fla
cără 7 1—6 (0—1).

Avîntul Vatra Dornei — Dina
mo Dorohoi 9—8 (1—3, 4—4).

Progresul lași — Dinamo Iași
3—2 (3—1).

FI. roșie Tg. Mureș — Avîntul , 
Toplița 1—0 (0—0).

Voința Tg. Mureș — Dinamo Tg. 
Mureș 0—3 (0—0)

Const'urtor,’» Arad — Metalul 
108 0—2 (0—1) .

Campionatul categoriei B la fotbal
Seria I Seria a !l-a

PROGRESUL SIBIU—LOCOMO
TIVA TR. SEVERIN 2-0 (2-0)

Gazdele și-au asigurat victoria 
din prima repriză prin punctele 
marcate de Ciurugă în min. 2 cu 
capul dintr-o centrare a lui Gher
man. In min. 21 Toderici marchea. 
ză cel de al doilea punct din ime
diata apropiere a porții. La reluare 
oaspeții au dominat mai mult însă 
n-au reușit să modifice rezultatul. 
S-au remarcat: Belașcu, Geamănă 

și Georgescu (Progresul), Mihu, 
Haralambie, Toma și Lazăr (Loco
motiva). ~

A. Bobîrniche și C. Mustoță-ccfttsp.

FLACARA MEDIAȘ-METALUL 
REȘIȚA 3-0 (1-0)

In prima repriză ambele echipe 
au~ desfășurat uin joc la un nivel 
scăzut. In repriza a doua gazdele 
forțează alura și în 2 minute în
scriu două goluri. Au marcat: Filip 
(min. 41), Vatany (min. 85), Bin
der (min. 87). Arbitrul M. Gorcea 
(București) a condus excelent ur. 
mătoarele echipe:

FLACARA: Dumitran-Luca, Dia- 
conu, Sarlea-Langa, Molnar- Filip, 
Truică, Balogh, Vatany, Binder.

METALUL: Puiricică-Teodorescu, 
Hușek, Potoceanu.Ambru, Muntea- 
nu-Jojart, Urcan, Ivansuk, lovan, 

Seleș. S-au remarcat: Diaconu, 
Lttca, Molnar, Balogh (Flacăra), 
Puricică, Hușek, Jojart (Metalul).

Petre Tomescu-corespondent

LOCOMOTIVA CLUJ-METALUL
UZ. TRACTOARE ORAȘUL 

STALIN 1-2 (t-0)

3.000 de spectatori au asistat pe 
stadionul Gh. Gheorghiu-Dej la un 
Joc de un nivel tehnic mediocru. In 
repriza a doua oaspeții au dominat 
clar. Au marcat: Gălbăjosu (min. 
35) pentru Locomotiva și Butnariu, 
Frut (min. 80) pentru Metalul. A 
arbitrat E. Bucșa (Sibiu).

Aurel Crețu-corespondent

AVINTUL REGHIN-LOCOMOTI- 
VA ARAD 2-3 (1-1)

Au marcat: Ioanovicî (min. 37 
și 56). Dilă de la arădeni și Mun- 
teanu (min. 21 și 63) de la învinși.

P. Tru/iz-corespondent

METALUL C. TURZII - PROGRE
SUL S. MARE 1-1 (1-0)

Meciul a fo6t de factură tehnică 
bună, cu faze spectaculoase. Au 
marcat: Burian (min. 25 dintr-o ac
țiune personală) de la gazde șl 
Kușer (min. 52 dintr-o greșală a 
apărării adverse). S-au remarcat: 
Mari, Motoci: (Metalul), Pesinki, 
Radu, Rușer (Progresul).

Jean Ștefănescu-coresp.

METALUL HUNEDOARA-AVIN-
TUL TG. MUREȘ 1-2 (0-0)

Metalul a presat mai mult dar 
oaspeții s-au apărat bine și au fruc
tificat ocaziile avute. Au marcat: 
Joszi (min. 55 și 68) de la învin
gători și Zapis din lovitură de la 
11 m. (min. 76) de la învinși. S-au 
remarcat: Crișan, Joszi (Avîntul), 
Sîrbu (Metalul). A condus satisfă
cător Gh. Osiac (Timișoara).

CLASAMENTUL
1. Avîntul Tg. Mureș 11 5 3 3 23:11 13
2. Progresul Sibiu
3. Minerul Lupeni
4. Flacăra Mediaș
5. Met. C. Turzii
6. Met. Hunedoara

10 6 1 3 14: 8 13
10 6 1 3 13: 8 13
11 5 2 4 16:13 12

10 5 2 3 11: 9 12
10 3 5 2 14:10 11

7. Locomot. Arad 10 5 1 4 13:15 11
8. Progresul S. Mare 10 3 4 3 13:14 10
9. Avîntul Reghin 10 3 3 4 19:27 9

10. Metalul
’ Uz. tr. O. Stalin 10 3 2 5 7:13 8

11. Locomotiva cluj 10 2 3 5 10:15 7
12. Metalul Reșița 10 3 1 6 11:20 7
13. Locomot. Tr. Sfev. 10 3 0 7 10:11 6

Etapa viitoare: Avîntul Reghln- 
Progresui Sibiu, Flacăra Mediaș- Lo
comotiva Cluj; Locomotiva Arad-Me- 
talul C. Turzii; Locomotiva Tr. Sfe- 
verin-Mtetalul Hunedoara, Progresul 
S. Mane-Met lui ”eș ța; Metalul Uz. 
tr.- Minerul Lup„nl.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI-FL. ROȘIE 
BURDUJENI 3-1 (1-1)

Gazdele au realizat prima lor 
victorie după un joc în care au a< 
vut inițiativa aproape tot timpul, 
în vreme ce oaspeții au luptat nuw 
mai o repriză (prima), in general, 
e! au practicat un joc destinat, con
fuz, atît în apărare cît și în atac. 
Au înscris: Sardu (min. 2), Polo« 
gea (min. 65) și Matrai (min. 78): 
pentru gazde. Dragotă (min. 37)’ 
a înscris pentru oaspeți.

A arbitrat M. Marinciu (Ploerti) 
(t.s.)
DINAMO VI BUC -LOCOMOTIVA 

CONSTANȚĂ 2-2 (0-0)
Jocul disputat sîmbătă după a- 

miază pe terenul Dinamo Obor s-a 
încheiat cu un just rezultat de ega- 
Iitate. Evoluția scorului a lost inte
resantă. Dinamo, conducînd cu 2-0 
pînă în min. 79. Oaspeții au reușit 
însă ca în ultimele 11 min. să e- 
galeze și să fie chiar în situația 
de a rata înscrierea golului victo
rios. Ambele echipe au jucat cu 
multă dîrzenie, astfel că spectatorii 
au urmărit un adevărat meci de 
campionat, disputat însă în limitele 
sportivității. Cele două goluri ale 
bucureștenilor au fost înscrise de 
Vasile Gheorghe (min. 56) și Ba. 
lint (min. 73). Pentru Locomotiva 
a înscris Sever (min 79) și Vultur 
(min. 87).

Mircea Popp
PROGRESUL C.P.C.S. BUCU 

REȘTI- FLACARA CIMPINA 1-0 
(0-0)

Deschiderea oferită ieri pe stadîo. 
nul „23 August” celor peste 
100.000 de spectatori nu a mulțumit 
decît parțial și anume numai prin 
jocul bun prestat de echipa din 
Cîmpina. Oaspeții deși au avut ini
țiativa cea mai mare parte din joc 
n-au înscris însă nici un gol dato
rită nehotărîrii liniei de atac în 

momentele decisive, ca și unei „boaj 
Ie” mai vechi a Înaintașilor noșj 
tri: imprecizia șuturilor la poartă- 
Progresul C.P.C.S. nu a jucat așa 
de bine cum ne obișnuise. Socotim 
că jocul destul de slab practicat de 
ei se datorește schimărilor surve
nite în alcătuirea formației (lonlță 
a jucat mijlocaș dreapta, Jenei — 
inter dreapta, etc.) care au dăunat 
omogenității. Spre sfîrșitul meciu
lui ei și-au revenit într-o oarecare 
măsură. Singurul gol înscris a fost 
opera lui Raab (min. 60) care in
tervenind la o minge greșit dega-» 
jață de apărarea Flacărei a îns
cris pe lîngă Sălcudeanu, prins pe 
picior greșit, (m.t.).

METALUL 1 MAf PLOEȘTI - 
ȘTIINȚA IAȘI 5—0 (4—0)

Ploeștenii au jucat foarte ibine în 
prima repriză. Au înscris: Anatol 
(min. 6 și 31), Motronea (min. 
10). Popa (min. 44), Stanoilovicd 
(min. 53). (C. Scărlătescu — cores
pondent).

LOCOMOTIVA IAȘI — 
PROGRESUL FOCȘANI 

2—1 (2—0)
In general jocul a fost disputat, 

de un satisfăcător nivel tehnic. Au 
înscris: Creangă (min. 32) și Măa 
riuță (min. 37) pentru Locomotiva, 
Cioboată (min. 661 pentru Progre^ 
sul. (E. Ursu — corespondent).

FLACARA MORENI - 
DINAM© BÎRLAD 

2—1 (0—0)
După un meci frumos Flacăra a 

cîștigat pe merit. Golurile au fost 
înscrise de Ștefănescu (min. 60) șt 
Tooan (m>n. 75). respectiv Fort» 
(min. 48). (P. Andrei — corespon
dent).

CLASAMENTUL
1. Metalul

St. r. O. Stalin 10 8 1 1 29; 6 111
2. Metalul Ploești 11 6 3 2 21: 9 15
3. Dinamo VI Buc. 11 6 3 2 20:13 15-
4. Prog. C.P.C.S. Buc. H 6 3 2 24:10 15
5. Flacăra Moreni 11 4 6 1 16:|12 14
6. Locomotiva C-ța 11 4 3 4 22:16 11
7. Locomotiva Iași 11 3 5 3 9: 9 11
8.
9.

10.
11.

Știința Iași 11 3 5 3 14:15 11
Prog. Focșani 11 2 5 4 10:13 S
Flac. Cîmpina 11 2 5 4 16:21 9
Dinamo Bîrlad 11 3 1 7 13:23 7

12. FI. roșie Bacău 10 2 3 5 14:27 1
13. Fl. roșie Bur: vjeni 11 2 2 7 15:31 t
14. Știința București 11 1 3 7 8:20 5

Clasamentul este alcătuit fără 
meciul Metalul St. r. O. Stalin —■ 
Fl. roșie Bacău care este arninat-

ETAPA VIITOARE (24 IUNIE):
Metalul Ploești — Dinamo VI 

București; Știința Iași — Flacăra 
Cîmpina ; Dinamo Bîrlad — Me ~- 
luil St. roșu O Stalin; Locomotiva 
Constanta — Știința București; 
Progresa’ Focșani — Fl. roșie Bur. 
duj"-ni • Prc-Tsul CPCS — Fl. ro- 
ci- ’'•r<jjra Moreni — Lo
comotiva las>



Canotorii romîni victorioși la Berlin
La caiac-canoe, R.P.R. — R.D.G. 89 — 64

Jocurile Olimpice de călărie au luat sfirșit

BERLIN 17 (prin telefon). — 
Sîmibătă și duminică, pe apele 
lacului Dahme din cartierul 
Grflnau al Berlinului, s-a desfă
șurat întâlnirea de caiac-canoe 
dintre echipele reprezentative ale 
R.P.R. și R.D.G. Manifestând o 
netă superioritate, reprezentanții 
R.P.R. au cucerit o frumoasă și 
categorică victorie, terminînd pe 
looul I în 11 din cele 14 probe 
ale concursului.

In punctajul general, echipa 
R.P.R. a totalizat 89 puncte, față 
de cele 64 ale canotorilor ger
mani. In mod special, trebuie 
subliniată comportarea reprezen
tantului nostru Mircea Anasta- 
sescu, care s-a clasat pe locul I 
în patru probe (trei individuale 
și una de dublu) adică în toate 
probele la care a luat startul. Re
prezentanții noștri s-au compor
tat foarte bine și în probele de 
canoe, care ne-au revenit atît la 
fond eît și la viteză. Mai slab 
au mers echipajele noastre fe
minine ; la probele de fete, spor
tivele germane au cucerit două 
victorii. O mențiune specială pen
tru echipajele noastre de caiac 4 
care s-au revanșat în fața echi
pajelor germane care le întrecu- 
Fc.ră anul trecut, la Snagov.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate în cele două zile de 
concurs :

PROBELE DE FOND (toate 
10.000 m.). Caiac 2 băieți: 
R.D.G. I (Jahn. Kresse) 42.28; 
R.P.R. I (Oprea, Balint) 42:31,2; 
3. R.P.R. - - - • -
44:42,8 ; 
Brand) 
Mircea 
46:35,2; 
47:34,04 ;
(R.P.R.) 
(R.D.G.) 
1. ~ ‘ 
53:02,8; 
53:31,8;
58:07,6; 4. Gipp (R.D.G.) 59:47,2. 
Canoe 2: 1. R.P.R, I (A. Aghei, 
I. Lipalit)
Holtzke 53:02,5;

56:16,2. Caiac

pe
1.
2.

II (Bereș,
4. R.D.G. II 

45:39,5. Caiae 
Anastasescu

2. Mtihiberg
3. Grigore 

49:12,5; 4.
49:42,2. Canoe 

Simion Ismailciuc
2. L. Rotman

3. Wemike 

Farkaș)
(Son tag, 

1 băieți:
(R.P.R.)
(R.D.G.) 
Dumitru 

Ploschenz
I băieți:
(R.P.R.)
(R.P.R.)
(R.D.G.)

2. Leue,52,42;
3. Oriei, Siebig

4: -------1. R.P.R. II

Memorialul Rcsicki a însemnat ultima verificare 
a atletelor cehoslovace înaintea tiiuoghmlarului 

de la Neapole
PRAGA 17 (prin telefon). — 

Numeroșii spectatori aflați în tri
bunele stadionului Strahov, au pri
mit cu căldură pe participanții la 
concursul atletic internațional din 
cadrul memorialului Rosicki. După 
ce pînă sîmbătă dimineața a plouat 
aproape continuu mai multe zile 
în șir. sîmbătă odată cu prima zi 
de concurs timpul a fost foarte 
frumos însă pista nu a fost poate 
cea mai bună. Cu toate acestea 
numeroase rezultate de valoare 
au fost înregistrate și în aceste 
condițiuni. In primul rînd se cu
vine a fi subliniat noul record ce
hoslovac în proba de 1500 m. re
alizat de Stanislav Jungwirth 
(3:42,4) și rezultatul compatrio
tului său Dușan Cikel în aceiași 
probă (3:43,0). Un nou record na
țional a înregistrat la aruncarea 
discului cunoscuta atletă Stepanka 
Mertova. După ce ea a aruncat 
48,71 m. stabilind astfel o per
formanță record, și-a întrecut în 
ultima aruncare și acest rezultat, 
marcînd 48.94 m. întrecerile fe
minine au constituit pentru spe
cialiștii cehoslovaci ultima verifi
care a formei atletelor lor care ur
inează să alcătuiască echipa re
prezentativă a Cehoslovaciei în 
vederea triunghiularului de la 
Neapole. Și pentru că și pe noi 
ne interesează, desigur, să cunoaș
tem valoarea viitoarelor adversare 
ale fetelor noastre, începem pu
blicarea rezultatelor memorialu
lui Rosicki cu cele înregistrate în 
probele. feminine : 100 m.: Krej- 
kova (Ceh ) 12,4; Stolzova (Ceh ) 
12,4; Svojiiova (Ceh.) 12,5; 800 
m.: Gabor (Pol.) 2:12,2; Mulle- 
rova (Ceh.) 2:12,3; 80 m. g.: Stol
zova 11,6; Trkalova (Ceh.) 11,6; 
Susterova (Ceh.) 11.7; lungime: 
Roszkovna (Ceh.) 5,72 m.; Voji- 
lova (Ceh ) 5,63 m.; Knapp (Aus
tria) 5,48 m.; înălțime: Modra- 
ehova (Ceh.) 1,58 m'.; Knapp 1,54 
m.; Holarkova (Ceh.) 1,50 m.;
Domska (Ceh.) 1,50 m.; greutate: 
Werner (RFG) 15,35 m.; Liitge 
(RDG) 14,47 m.; Zapatlova (Ceh.) 
13,44 m.; Braner (Ceh.) 13,31 m.; 
disc: Mertova 48,94 m.; Fikotova 
ȚCeh.) 46,09 in.; Muller (RDG) 

(Grigorescu, Susnovski, Mihai, 
Popa) 39:45,4 2. R.D.G. I (Reis- 
berg, Protzke, Schutze, Mischkaff) 
40:10,0; 3. R.P.R. I (Săndulescu, 
Andreescu, Bardaș, Borisov) 
40:26,0; 4. R.D.G. II.

PROBELE DE VITEZA. Caiac 
dublu băieți 1.000 m.: 1. R.P.R. I 
(Oprea, Balint) 3:40,8; 2. R.D.G. I 
(Jahn, Kresse) 3:41,0; 3. R.D.G. 
II 3:43,5; 4. R.D.G. III 3:48,1; 5. 
R.P.R. II (Bărdaș. Grigore) 
3:48,4. Caiac 1 băieți 1.000 m.:
1. Mircea Anastasescu (R.P.R.) 
4:11,6; 2. Aurel Vernescu (R.P.R.) 
4:16,0; 3. Horst Keigt (R.D.G.) 
4:16,5; 4. Ploschenz (R.D.G.)
4:28,2. Canoe 1, 1.000 m. : 1. S. 
Ismailciuc (R.P.R.) 4:50,5; 2. L. 
Rotman (R.P.R.) 4:52,6; 3. Ver- 
nicke (R.D.G..)5:18.8; 4. S. Gipp 
(R.D.G.) 5:20,4. Caiac 4 .1000 m.:
1. R.P.R. I (Săndulescu, Andre
escu, Todorov, Borisov) 3:28,7; 2. 
RD.G. I (Wagner, Jahn, Kresse, 
Poppe) 3:33,1 ; 3. R.P.R. II (Gri
gorescu, Mihai, Susnovschi, Po
pa) 3:36,4; 4. R.D.G. II. Canoe
2, 1000 m.: 1. R.P.R. II (S. Is
mailciuc, Dumitru Alexe) 4:38,8;
2. R.P.R. I (Lipalit, Aghei) 
4:41 0; 3 R.D.G. I (Leue, Holtzke) 
4:56,3; 4. R.D.G. II 5:11.4. Caiac 
1. băieți 500 m.: 1. Mircea Anas
tasescu (R.P.R.) 1:58,2; 2. Horst 
Weigt (R.D.G.) 2:00,6; 3. Aurel 
Vernescu (R.P.R.) 2:01,4; 4. Wag
ner (R.D.G.) 2:07.3. Caiac 2 fete:
I Inge Plonka, A. Frohn (R.D.G.)
2:08,3; 2. R. Grube. H. Schultze 
(R.D.G.) 2:08,7; 3. Prisăcaru,
Victoria Gheorghe (R.P.R.) 2:12,6; 
4 Maria Navasart, Ana Budu 
(RPR) 2.12.9. Caiac 2 băieți, 
500 m.: 1. R.P.R. I (Anastasescu, 
Todiorov) 1:47,4; 2. R. D. G. I
(Krause, Thiell) 1:49,0 ; 3. R.P.R-
II (Oprea, Balint) 1:49,5; 4.
RDG. II (Krose, Dettmar) 1:53,1. 
Caiac 1 fete 500 m.: 1. Siegrid 
Leue (R.D.G.) 2:21.2; 2. Inge
Plonka (R.D.G.) 2:21,8; 3. Ros- 
marie Grube (R.D.G.) 2:23,9; 4. 
Ana Budu (R.P.R.) 2:25,0; 5. Hel
ga Schultze (R.D.G.) 2:28,5; 6. 
Maria Navasart (R.P.R.) 2:50,0.

Aurel

45,31 m.; Liskova (Ceh.) 45,07 m.; 
suliță: Zatopkova (Ceh.) 52,24 
m.; Figwer (Pol.) 48,16 m.; Smej- 
kalova (Ceh.) 40,82 m.; BĂRBAȚI: 
100 m.: Janecek (Ceh.) 10,7 sec.; 
200 m.: Janecek 21,5; Mandlik 
(Ceh.) 21,5; 400 m.: Trousil (Ceh.) 
48,9; 1500 m.: Jungwirth 3:42,4; 
Cikel 3:43,0; 5000 m.: Szabo (Ung.) 
14:07,2; Kovacs (Ung.) 14:08,6; 
Graf (Ceh.) 14 08,6; Tomis (Ceh.) 
14:14,0; Zatopek 14:14,8; 110 m. 
g.: Lorger (Iug.) 14,7 (Gh. Stâ
nei a fost al patrulea în serii cu 
15,4); 400 m.g.: Bartos (Ceh.) 

53,7; Bugala (Pol.) 54,0; Zajdeik 
(Ceh.) 54,5; Gh. Stanei (Rom.) 
56,2. Reprezentantul nostru a con
dus cea mai mare parte a cursei 
dar la gardul 9 a fost împiedecat 
de concurentul Borsuk care de 
altfel a fost descalificat din a- 
ceastă cauză : 3000 m. obst.:
Jeszenski (Ung.) 8:50,8; Takaci 
(Ceh.) 8 58,2; Ion Bădici (Rom.) 
8:59.0; lungime: Prohaska (Ceh.) 
7,41 m.; Martinek (Ceh.) 7,33; Mol
nar (Ceh.) 7,13 m.; Fikejz (Ceh.) 
7,04 m.; Sorin Ioan (Rom.) 7.04; 
triplu: Rehak (Ceh.) 15.42 m.; 
Kalecki (Ceh.) 15,07; Mrazek (Ceh.) 
14,46; S. loan (Rom.) 14,45; înăl
țime: Matejka (Ceh.) 1,98 m.; 
Kovar (Ceh.) 1.94; greutate: Sko- 
bla (Ceh.) 17,18 m.; Plihal (Ceh.) 
16,46; disc: Merta (Ceh.) 52,02 m; 
ciocan: Racic (Iug.) 58,01; suliță: 
Perek (Ceh.) 73,13.

Boxerii de la Metalac Zagreb 
sosesc la București la 22 iunie

O comunicare telefonică de ultim 
moment ne-a adus vestea că echi
pa Metalac Zagreb, campioam 
de box a R.P.F. Iugoslavia, aștep
tată să sosească ieri în Capitală, 
și-a amînat cu cîteva ziile venirea 
Ia București. După cum se știe, 

pugiliștii iugoslavi, care urmează 
să susțină două întîlniri, în com
pania formațiilor Dinamo și Casa 
Centrală a Armatei, vor sosi [a 22 
iunie.

STOCKHOLM, 17 (prin telefon 
de la trimisul nostru special). — 
Steagul olimpic este așezat acum 
în clădirea de cărămidă roșie a 
primăriei din Stockholm. Sus pe 
turnul înalt al unei fortărețe, trei 
coroane de aur strălucesc în cea 
inai luminoasă noapte a Nordului 
din acest an. Pare că din clipă în 
clipă, soarele va răsări dinspre 
Vartan, din apele Balticei. Bradul 
pare mai negru, mestecenii mai 
albi.

Totul se întâmplă ca într-un 
poem suedez rostit cu voce gravă 
într-un ritm cum numai pe melea
gurile acestea poți să-l auzi.

Steagul olimpic va rămîne în 
clădirea de cărămidă roșie pînă 
va porni spre celălalt pol, spre 
Melbourne. Sărbătoarea lui de 
aici a luat sfîrșit. Flacăra olim
pică s-a stins iar tunurile au tras 
salvele pe stadionul olimpic.

Președintele C.I.O., A. Brun
dage, a rostit cuvîntul de închi
dere. Concurenții participant la 
cea de a XVI-ediție a Jocurilor O- 
limpice au defilat din nou prin 
fața spectatorilor care-i ovațio
nau. întreg orașul e în sărbă
toare.

★
Cei aflați sîmbătă seara în tri

buna presei au savurat cuvintele 
spuse jumătate în glumă, jumătate 
în serios de unul din reprezen
tanții ziarului l’Equipe. Pierre 
Bourtois care, cercetând listele 
de punctaj, exclamase :

— Oricare dintre noi, încăle- 
cind pe un cal și făcînd parte din 
vreun „trib" al juriului, avea șan
sa să primească una din medalii.

Fusese tocmai acordat un punc
taj care depășea cele mai optimiste 
așteptări ale călărețului suedez 
St. Cyr. In acest fel, St. Cyr trece 
p»' primul loc în clasament înain
tea concurentei daneze Liss Har- 
tell care executase progresia ire
proșabil. S-ar putea desigur crede 
că este remarca unuia care a stat 
în tribună luîndu-și notițe sau co- 
mentînd cu cei care scriu coloa
nele altor ziare. Din contră 1 Lu
crurile pot fi dovedite de cifrele 
cu care juriul probei Marelui pre
miu de dresaj avea să clasifice pe 
concurenți. In această probă, cinci 
arbitri (un belgian, un german, un 
suedez, un chilian și un danez) 
aveau să acorde notele uitînd par
că de întrecerea călăreților și lup- 
tînd între ei. Iată cifrele: Hartell 
a primit 850 pot. Arbitrul danez 
i-a acordat 189 pct. în timp ce cea 
mai mare notă dată de unul din 
ceilalți arbitri a fost 177 pct. Dar. 
Iată cîteva fapte și despre puncta
jul călărețului suedez St. Cyr. Ar

FOTBAL PESTE HOTARE
LA ZAGREB: IUGOSLAVIA— 

AUSTRIA 1 — 1 (0—0)

BELGRAD 17 (prin telefon). — 
întâlnirea dintre reprezentativele 
A ale Iugoslaviei și Austriei des
fășurată duminică la Zagreb în 
cadrul competiției „Cupa Dr. 
Gero" s-a terminat cu un rezultat 
de egalitate: 1-1 (0-0). Cei 45.000 
de spectatori prezenți la meci aiu 
fost satisfăcuți de jocul repre
zentativei iugoslave care a avut 
inițiativa în tot timpul meciului. 
Oaspeții au practicat un joc 
strict defensiv. Cea mai bună do
vadă o constituie raportul de 
cornere în prima repriză: 8—10 
pentru Iugoslavia. In general, e- 
chip.a gazdă a avut numeroase 
ocazii de a înscrie însă regulat 
jucătorii austriaci degajau tere
nul sau în ultima instanță por
tarul Enge'mayer salva goluri 
gata făcute. înaintarea austriacă 
a tras în tot meciul doar 3 șu
turi periculoase la poarta lui 
Beara din care unul a fost gol.

Scorul a fost deschis în min. 
55 de către Korner. Două minute 
mai târziu, Rajkov aduce egala- 
rea, rezultat cu care se termină 
jocul.

La fluerul arbitrului Harangozo 
(Ungaria) echipele au jucat în 
următoarele formații: Iugoslavia: 
Beara — Belin, Herteg — Boș- 
kov, Krstici II, Tasici — Ognea- 
rtov (Rajkov), Veselinovici, Ze- 
beț, Vukas, Pasici. Austria: En-

Jucătorii de polo pe apă romîni
Reprezentativa de polo pe apă a 

R.P. Romîne (tineret), continuîn- 
du-și seria meciurilor premergă
toare turneului de la Neaipole a în- 
tHn.it la Florența o puternică se- 

bi frul suedez l-a făcut campion o- 
limpic dintr-un condei, acordîndu-i 
190 pct. în timp ce maximum a- 
cordat de ceilalți arbitri a fost 
177 pct. Să mergem mai departe: 
Persson (Suedia) primește de la 
arbitrul suedez 190 pct., în timp 
ce nota maximă a celorlalți arbitri 
este 177 pot., Jobel (Danemarca) 
obține de la arbitrtul danez 152 
pct. în timp ce maximul celorlalți 
este de 139 pct. Aș putea da multe 
alte exemple asemănătoare care de
monstrează felul în care s-a făcut 
arbitrajul în această probă. S-a 
ajuns astfel ca daneza Hartell, in
discutabil cea mai bună, să afle 
cu stupefacție că St. Cyr a căpătat 
cu 10 pct. mai mult deși se prezen
tase mult mai slab. Vă închipuiți 
ce s-a petrecut în sufletul acestei 
femei, care are picioarele aproape 
paralizate (în copilărie a suferit 
de poliomielită) și care .are o per
severență mai mult decît de ad
mirat. pregătindu-se de ani și ani 
de zile cu deosebită migală. Dar 
generalul Colliarder a vrut ca St. 
Cyr să mai fie încăodată campion 
olimpic.

Unul dintre nedreptătiții acestei 
probe a fost și Gh. Teodorescu. 
Am în fața mea cartea de vizită 
a ofițerului norvegian de cavalerie 
Bjard Ording, care s-a prezentat 
călărețului romîn în timp ce dis
cutam cu el spre a-i exprima pă
rerea că nota pe care acesta o 
primise este mult prea mică. Vi
neri seara, înapoindu-ne în satul 
olimpic, concurentul romîn, Gh. 

Teodorescu a fost subiectul unor 
calde manifestări de prietenie și 
adevărat entuziasm. Cei mai mulți 
dintre acei care nu-1 cunoscuseră 
decît din tribune, au venit în sa
tul olimpic pentru a-și exprima pă. 
rerea că Gh. Teodorescu merita 
cel puțin 800 pct. Cele 721 pct. pe 
care i le-a acordat juriul l-au tri
mis însă pe locul 16. In orice caz; 
se socotește că el a fost cel mai 
bun călăreț al primei zile de dre
saj. Mă întreb dacă n-ar fi fost 
mai bine ca el să fi concurat în 
ziua a doua, cînd evoluau „maeș
trii". Sigur, mi-au produs multă 
amărăciune cuvintele unuia din 
„triburile" despre care vorbea 
Pierre Bourtois :

„Cine este în fond Teodorescu? 
E tînăr 1 Mai are timp!"

L-am rugat să meargă să-i as
culte pe cei din tribune și avem 
satisfacția că dacă nu s-a impus 
în ochii juriului, Teodorescu a cîș- 
tigat în totul simpatia binemeri
tată a numeroșilor spectatori.

După desfășurarea celor două 
zile de întreceri clasamentul defi

gelmayer — Kozlicek I, Kolman 
— Foret, Koller, Barschand — 
Hala, Kozlicek II, Wagner, Kor- 
tier IT, Schlege.r.

V

La Viena s-au întâlnit repre
zentativele secunde ale Austriei 
și Iugoslaviei. Meciul a luat sfîr- 
șit cu un rezultat de egalitate: 
2-2 (0-2). Oaspeții iau conduce
rea prin punctele însorise de To- 
plak și Petakovici. Pentru gazde 
au înscris: Walzhofer (portarul 
echipei austriace) care a transfor
mat o lovitură de la lt m. șî 
Kolaus.

★
La Graz s-a desfășurat sîmbă

tă întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele de tineret 
ale Austriei și Iugoslaviei. Gaz
dele au învins cu 3—1 (0—1). Au 
înscris Fersatovici (I) min. 9 
pentru oaspeți și Hoff (A) min. 
67 și 79, și Hauberger (A) min. 
87.

MILOȘ VELICIKOVICI

VA SUBOTITA: SPARTAK— 
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA 

2-1 (1-1)

BELGRAD 17 (prin telefon).— 
întâlnirea internațională priete
nească de fotbal dintre echipele 
Spartak Subotița și Locomotiva Ti
mișoara a luat sfîrșit cu victoria la 
limită a gazdelor: 2—1 (1—1).

iși continuă turneul prin Italia
lecționiată a orașului. Victoria a re. 
venit echipei noastre cu scorul de
8—I (2—1). Meciul pe care tre
buia să-l susțină ieri la Roma nu 
s-a mai disputat.

nitiv al Marelui premiu de dresaj 
arată astfel: individual: 1. St
Cyr (Suedia) pe ealul Juli 860 
pct.; 2. Hartell (Danemarca) pe 
calul Jubileu 850 pct.; 3. Linsea- 
hoff (Germania) pe calul Adular 
832 pct.; 4. Persson (Suedia) pe 
calul Knauss 821 pct.; 5. Jous- 
seaume (Franța) pe calul Harpa
gon 814 pct.; 6. Trachsel (Elveția)' 
pe calul Kursus 807 pct... 16. Gh. 
Teodorescu (R.P.R.) pe calul Pala
tin 721 pct... 24. N. Mihalcea 
(R.P.R.) pe calul Mihnea 625 
pct... 33. N. Marcoci (R.P.R.) pe 
calul Corvin 516 pct. ECHIPE: 
1. Suedia 2.475; 2. Germania
2346; 3. Elveția 2346; 4. U.R.S.S. 
2170; 5. Danemarca 2167; 6. Fran
ța 2016; 7. Norvegia 1912,5; 8. 
R.P.R. 1862 pct.

★
Ultimele întreceri din cadrul 

Jocurilor Olimpice de călărie au 
fost cele pentru Marele premiu de 
obstacole desfășurate pe un par
curs de 775 m. cu 14 obstacole, 
înălțimea maximă 1.60 m.

Parcursul a fost destul de dificil 
dar cu toate acestea primele locuri 
în clasamentul individual au fost 
ocupate cu punctaje destul de bu
ne. Titlul de campion olimpic a 
revenit călărețului german Hans 
Winkler, care pe calul Halla a 
terminat cele două manșe ale pro
bei de obstacole cu numai 4 pct. 
penalizare. Locul II a fost ocupat 
de călărețul italian Raymondo 
D’Inzeo pe calul Merano cu 8 
pct, penalizare, urmat de fratele 
său Pierro D’Inzeo pe calul Uru
guay cu 11 pct. penalizare. Fritz 
Tiedeman (Germania) a ocupat 
locul IV cu 12 pct. iar Harry 
White (Anglia) cu același punctaj 
s-a clasat pe locul V. Locul VI a 
revenit cunoscutului călăreț fran
cez d’Oriola cu 15 pct. penalizare.

TUDOR VORNICU

Turneul de șah 
din R. Cehoslovaca
PRAGA 17 (prin telefon). — în

treruptele din runda IX-a a turneu
lui internațional de șah care se 
desfășoară în R. Cehoslovacă au 
dat următoarele rezultate: Pilnik— 
Pithart 1—0, Beni—Ujtelki 1—0, 
Ragozin — Waidle 0—1, Ufalman— 
Sefc%—'A. In runda X-a, în afară 
de remiza Stahlberg — Bălanei 
(N.R. anunțată în numărul nostru 

trecut) s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Zita — Sefc '/2— 
Jezek — Uhlman 0—1, Ra
gozin — Sțilagy ‘/2—‘/2, Uj

telki—Wade 1—0, Filip—Beni 1—0, 
Rejfir—Pachman %—'h, Pithart— 
Fichfl '/i—'/f, Alster—Pilnik >/2—%, 

Flohr—Dworzinski 1—0. înaintea 
rundei a XI-a care se desfășoară 
astăzi la Praga, clasamentul tur
neului este următorul: Ragozin 7 
p., Flohr, Pachman, Stahlberg 672 
p., Filip, Rejfir 6 p., Szilagy, Uhl
man 5% p., Alster, Pilnik, Sefc, 
Zita 5 p., Bălanei, Fichtl, Jezek, 
Ujtelki 4‘A p., Dworzinski 3‘/2 p., 
Beni, Pithart, Wade 3 p

A început meciul de șah
Iugoslavia — U. R. S. S.

BELGRAD 17 (prin telefon). — 
Duminică a început la Belgrad în
tâlnirea internațională de șah din
tre _ reprezentativele Iugoslaviei șî 
Uniunii Sovietice. In prima rundă 
s-au terminat numai două partide: 
Boleslawski — Trifunovicî ‘A—H ; 
Averbach—Ivkov %—‘A. Restul par
tidelor s-au întrerupt.

—----------------------------

D. Kolev a ciștigat 
Turul ciclist al Bulgariei

SOFIA 17 (prin telefon). — 
Duminică a luat sfîrșit Turul 
ciclist al Bulgariei prin desfășu
rarea etapei Razlog — Sofia (.172 
km.). Pe stadionul „Vasil Levski" 
din Sofia a intrat un pluton de 
16 cicliști. Victoria la sprint a 
revenit lui Boian Koțev cu tim
pul de 5:36,00, urmat de I. Og- 
nenski 5:36,30 și Stoian Gheor- 
ghiev 5:37,00.

In clasamentul general indivi
dual pe primul loc s-a clasat Di- 
mităr Kolev cu timpul de 46 h. 
47 ; 12. El este urmat de Nencio 
Hristov 46 h. 54;07; 3. Ilia Krî- 
stev 47 h. 01;47; 4. Boian Koțev 
47 h. 04;24; 5. Hr. Lalev 47 h. 
14;12. K. Iliev a ocupat locul 8, 
iar St. Gheorghiev locul 13

T. HRISTOV
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