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Cum a obținui echipa noastră marea performantă

AURELIA SALAGEANU

ELENA JIANU 
căpitanul echipei

10ZEFINA UGRON

f .ra 17,10, pe stadionul ceniial 
LJ din Frankfurt pe Man... Ali

niate in mijlocul terenului. cele 
15 jucătoare care au reprezentat 
cu un straucit succes cu ori.e pa
triei noastre, primesc din nuna 
președintelui Federației Internațio
nale de Handbal, simbolul recu
noașterii supremației lor mondia
le : medaliile de aur și marea 
cupă de argint, către care s-au 
îndreptat toate eforturile și spe
ranțele echipelor participante.

Momentul este solemn și emo
ționant I Un stadion de 35.(100 de 
spectatori, plin pină la refuz, a 
uitat că nu echipa gazdă este învin
gătoare, și aclamă în picioare pe 
cele cincisprezece sportive ale R.P. 
Romine, pe al căror obraji curg la
crimile bucuriei, lacrimile deplinei 
satisfacții în urma unei datorii îm
plinite. Aceste mărgăritare izvorite 
din Ofhii ce urmăresc cu mîndrie 
drapelul Republicii Populare Romine 
care se înalță încet spre vîrful 
celui mai înalt catarg, încep să
șteargă urmele intensului efort depus în apriga 
dispută pentru titlul suprem, dl nd chipurilor mai 
multă lumină, făcînd ca pe ele să se citească o 
satisfacție maximă.

Ultimele acorduri ale imnului de stat al Repu
blicii Populare Romine se sting într-un tunet de 
aplauze! Această atmosferă, entuziastă, la care 
participă zeci de mii de spectatori din patria 
handbalului, încununează victoria sportivelor ro
utine și confirmă cu tărie valoarea ridicată a hand
balului practicat in țara noastră, unde datorită 
condițiilor create de partid și guvern sini des
chise căi largi de afirmare tuturor celor dornici 
să atingă cele mai înalte culmi ale măiestriei 
sportive.

Intr-adevăr, acDualta ediție a fvmpianafiukii 
mondial feminin de handbal a reunit chintesența 
handbalului din lume, în care, cele mai reduta
bile formații ca R.F. Germană, R.P. Ungară și 
Austria n-au precupețit nici un efort pentru a 
cuceri trofeul campioanelor. înaintea acestui 
asalt decisiv echipa noastră, debutantă în cam
pionatul mondial — a trebuit să treacă peste un

obstacol deosebit de dificil jucind 
— in caAfioare — la Gdansk eu 
reprezentativa R.P- Polone. In tur
neul final, handbalistele romine 
au înfruntat și au invis categoric 
formațiile Austriei și Franței, a- 
jungind in felul acesta să-și 
dispute finala cu puternica echi
pă a țării care organiza campio
natul. Cele 40 de minute de joc, 
care au desfătat privirile compe
tentului public din Frankfurt pe 
Main, au dat cîștig de cauză re
prezentativei noastre, încheind 
glorios șiragul de victorii, care 
impun handbalul feminin din R.P. 
Romină pe primul plan mondial.

Răsunetul victoriei noastre a 
fost nespus de mare. La citeva 
ore după terminarea meciului, edi
ția ziarului „Frankfurter Nacht 
Ausgabe" descria, în prima pagi
nă, emoționantul meci final, în 
care echipa R.F. Germane era 
considerată drept favorită. Și, în 
încheierea articolului, elogiind 
comportarea handbalistelor noas
tre, cronicarul de specialitate al

acestui ziar, menționează că echipa R.P. Romine 
merită pe deplin titlul de campioană mondială.

La citeva ore după ce jucătoarele romine făcu
seră turul de onoare pe pista stadionului din 
Frankfurt pe Main, primind omagiul spectatori
lor , la București și in întreaga țară vestea strălu
citei lor victorii umplea de bucurie inimile iubi
torilor de sport din țara noastră. Reprimind giri- 
durile zecilor de mii de sportivi, oare au urmărit 
zi de zi rezultatele reprezentativei noastre femi
nine de handbal in acest dificil campionat mon
dial, adresăm celor 15 jucătoare pe piepturile că
rora strălucesc astăzi medaliile de campioane mon
diale, cele mai călduroase felicitări pentru minu
nata lor performanță, oare a adus sportivilor din 
patria noastră o mare satisfacție.

Un entuziast BRAVO pentru aceste 15 spor
tive, a căror excelentă comportare constituie un 
prilej de justificată mîndrie, pentru toți sportivii 
Republicii Populare Romine!

VICTORIA DUMITRESCU

Teri seară am căpătat mai repede 
ca deobicej legătura telefonică cu 
orașul Frankfurt pe Main... Poate 
că pentru că telefonista a înțeles din 
glasul celui care făcea comanda, cît 
era de nerăbdător să afle rezultatul 
meciului final al campionatului 
mondial feminin de haridbal. Și a- 
tunci cînd discuțiile erau în toi, 
cînd toți cei veniți la redacție... fă
ceau diferite pronosticuri asupra 
rezultatului, telefonul a sunat, iar 
în receptor s-a auzit vocea antre

norului Constantin Popescu, care, 
încă gîfuit de emoție, ne transmitea 
marea veste: „Am cîștigat! Sîntem 
campioni mondiali!“

Vă puteți ușor imagina că de 
această dată convorbirea noastră 
■nu s-a desfășurat ca întotdeauna. 
In locul datelor obișnuite: te
ren... ; spectatori...; arbitru... a- 
cutn relatările se amestecau; cîte 
odată antrenorul C. Popescu era 
înlocuit la telefon de medicul lo
tului, dr. Gh. Săvescu, devenit

reporter sportiv. Și aceasta pen
tru că marea victorie de la 
Frankfurt pe Main răscolise su
fletele celor care au asistat la 
joc, pentru că clipele de mare 
tensiune cu care au fost presă
rate cele 40 de minute de joc au 
fost atît de numeroase, îneît la 
citeva ore după meci cei cu care 
discutam la telefon se găseau în
că sub stăpînirea lor.

Mai mult chiar, pentru a vă da
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Un concurs 
campionatul 
S-a întîmp'at prima oară în țara 

noastră ca pe gazonul unui teren 
sportiv, locul meciurilor de fotbal, 
rugbi, handbal sau al ■ concursu
rilor de atletism să-l ia un con
curs de gimnastică. Este vorba, 
despre gazonul stadionului Tine
retului și despre concursul repu
blican de gimnastică al juniorilor. 
Impînzit cu 15 brigăzi de arbitri, 
„judecători" a peste 100 partici
pant, terenul avea aspectul unui 
șantier de gimnastică în plină ac
tivitate. Multe gimnaste și gim- 
naști, dintre cei care au evoluat 
în această competiție, vor fi în 
curînd, după părerea generală, ad
versari de temut ai gimnaștilor 
fruntași din țara noastră. Deși 
(foarte greu de urmărit, datorită

de gimnastică reușit: 
republican al juniorilor

Probe interesante, întreceri viu disputate șl 
destule... surprize in ultimele două zile 

ale concursului de călărie
f Sîmbătă și duminica au coiki- 
imat întrecerile din cadrul con. 
cursului republican de călărie 
la care au participat peste 100 
de călăreți dm întreaga tară. 
După ce, în prima zi de concurs 
călărefii de la C.C.A. obținu
se victoria în toate probele dis
putate, sîmbătă dimineața victo. 
ria în prima probă, dresaj cate
goria „B“ a revenit dinamovis. 
tului Gh. Teodorescu pe calul Pa. 
latin cu 729 pot. Locurile 2—3 au 
fost ocupate de N. Mihalcea (C,
C.'A.)  cu caii Mihnea și Corvin, 
cu 694 și, respectiv, 692 pct. Și 
de data aceasta în întrecerea junio
rilor începători a ieșit învingătoare 
Marieta Lisai (Recolta Sibiu) care 
pe caii Florinei și Idila a ocupat 
primele două locuri, terminînd 
parcursurile fără greșeală și în cel 
mai bun timp: 47,6 sec. și — res
pectiv — 49,2 sec. Pe locul 3: 
Aurica Bănciiă (Reco’ta București) 
pe Pobeda, cu 0 pct. penalizare, 
timp: 50,1 sec. Tot sîmbătă s-a 
desfășurat și proba de obstacole 
pe doi cai. Întrecerile au fost deo. 
sebit de spectaculoase și intere, 
sânte. Singurul călăreț care a reu. 
șit să termine parcursul fără nici 
o penalizare a fost Constantin 
Vlad (Dinamo Ploești). Performan
ța realizată de C. Vlad pe caii 
Ben-Hur și Bacal confirmă ascen
denta de formă în care se găsește 
acest călăreț.

In clasamentul primei manșe 
fs-au făcut clasamente separate 
pentru fiecare din cele două man. 
șe) D. Hering (Victoria O. Stalin) 
pe caii Piulița și Azor; Octav Co- 
ruț (Victoria Craiova) pe caii Si. 
ria și Firicel; V. Pinciu (Victoria 
București) pe caii Văzduh și Odo. 
bești; Gh. Langa (C.C.A.) pe caii 
Bolero și Els-Baa au ocupat 
ex.aequo locurile 2—5. In manșa 
a doua, primul loc a revenit călă
rețului Gh. Langa (C.C.A.) pe caii 
Odobești și Caba'a, cu 4 pct. pe
nalizare. Ultima probă disputată 
sîmbătă a fost cea de obstacole 
„cupluri".

u In această probă au participat că
lăreți din diferite asociații. „Cu
plul" V. Bărbuccanu și Gh. Langa 
(C.C.A.) pe caii Brebenel șj Bo. 
lero a reușit să termine învingător 
această probă cu numai 4 pct. pe
nalizare în timp de 3:16,5. Gh. Lan
ga și. I. Oprea, au ocupat locul II 
pe caii Tosca șj Els-Baa avînd7 pat. 
penalizare, timp: 3:17,5. Pe locul 
III: „cuplul" format din Recer Os. 
car și Al. Longo (Dinamo Bucu. 
’’ești), pe caii Pyrus și Sucitu, cu 
12 pct. penalizare, timp: 2:45,2.

In ultima zi a concursului a a- 
"vut loc și o probă de obstacole tip 
pentatlon modern, în oare primele 
trei locuri au fost ocupate de ur
mătorii: 1. Viore! Manciu (Tichet) 
0 pct., timp: 1:02,3; 2. Fels Eie. 
ter (Rontău) 0 pct., timp: 1:12,5;
3. V. Teodorescu'' pe calul Rezis
tent 4 pot. 1:01,1.

. In proba de dresaj categoria

Campionatul republican de tenis pe echipe
FLAMURA ROȘIE ARAD — 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 2—9 

' Grunwald—Slapciu 3-2 (4-6, 1-6, 
7—5, 6—2, 6—3); Grunwald—Dan- 
cea 0 3 (3—6, 3—6, 2—6) ; Piros 
—Slapciu 2—3 (6—3, 0—6, 8—6, 
P—6, 5—7) ; Piros — Dancea 0—3 
(2—6, 3—6, 1—6) ; Lowinger — 

Tuleș 3—0 (6£-2, 6-2, 6—3); Ta. 
Ucacs—Ziilbernțan 0—3 (2—6, 1—6,
2.-6)  Glatt — Namian (meciul a 

„întinderii" lui, concursul a plă
cut prin nivelul tehnic ridicat, 
organizare și participare. Iată re
zultatele tehnice:

FETE: individual compus (atl. 
+ gimn.) : cat. I: Elisabeta Micu 
(Energia Arad) 141,95 p.; cat. II: 
Tamara Mănescu (Avîntul Tg. 
Mureș) 80,70 p.; cat. III: Cristi
na Dumbale 75,75 p.; junioare: 
Crisanta Neagu 69,50 p. Indivi
dual gimn.: cat. I: Daria Crăciun 
(T. D. Buc.); cat. II: Ținea Tele- 
hoi (T. D. C-ța) 53,20 p.; cat. 
111: Elena Cirudu 51,85 p.; ju
nioare : Crisanta Neagu 49,50 p. 
Individual atletism : (concurenții 
avînd aceeași vîrstă, clasamentul 
nu s-a făcut pe categorii) : Ta
mara Mănescu 28 p. Pe probe at

„A*, L Budișan (Dinamo Buc.) 
pe calul Murgu n.a întrunit punc
tajul suficient corespunzător locu
lui I pentru care avea dreptul să 
concureze. De altfel, nici cel de al 
doilea clasat n.a întrunit punctajul 
corespunzător acestui loc, astfel 
încît clasamentul este următorul:
2. Titus Petrescu (C.C.A.) pe Fio. 
rel 165,60 pct.; 3. Iosif Molnar 
(C.C.A.) pe Saghia 149,20 pct.

N. Mihalcea și Gh. Teodorescu, 
primul pe Mihnea și Corvin, iar al 
doilea pe Palatin și.au disputat în- 
tîietatea în proba de dresaj cate
goria „C“. Locul II a fost cîști- 
gat de Gh. Teodorescu (Dinamo 
Buc.). Nu s-a atribuit locul 1 nici 
unuia din cei doi concurenți, care 
n-au obținut punctajul prevăzut 
în regulament. Programul a conți, 
nuat cu proba de durată, în care 
călărețul a avut la dispoziție două 
minute pentru a trece un număr 
cît mai mare de obstacole. Din nou 
evoluția călărețului V. Pinciu pe 
calul Odobești a fost aplaudată la 
„scenă deschisă", el reușind nu 
numai să obțină cel mai bun re
zultat și, implicit, primul loc dar 
și să facă o adevărată demonstra, 
ție de curaj și de bună conducere 
a calului pe parcurs, totalizînd 50 
pct. In continuare, s.au clasat Re
cer Oscar (Dinamo Buc.) pe calul 
Pirus cu 48 pct. și F. Țopescu (Di. 
namo Buc) pe ca’ul Bolero cu 47 
pct.

Așteptată cu viu interes, proba 
de ștafetă la care au participat 
echipe formate din cîte trei călă
reți, a prilejuit o luptă dîrză la ca
pătul căreia victoria a revenit e- 
chipei Dinamo București, compusă 
din: F. Țopescu cu Aida, Recer 
Oscar cu Pirus și Al. Longo cu 
Sucitu, timp: 2:480. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordne: 
Victoria București (V. Pinciu pe 
Văzduh, Titus Chirilă pe Dida și
D. Hering pe Piuliță) timp 3:18,8 
și C.C.A, II (I. Oprea, Gh. Langa 
și Bărbuceanu) 3:20.4.

In ultima întrecere a juniorilor 
din cadrul acestui concurs, pr'mul 
loc a fost ocupat de Robert Schus. 
ter (Recolta Sibiu) pe Florinei cu 
0 pct. 22,1 sec. La proba de fete 
locul I a revenit Marietei Lisai 
(Recolta Sibiu) pe Florinei cu 0 
pct. pena’izare 20,6 sec.; 2. E’ena 
Loev (Dinamo Buc.) pe MărȚșor 
0 pct. timp 21 sec.; J. Aurica Băn- 
cilă (Recolta Buc.) pe Gherghița 
0 pct. 21.1 sec.

Concursul republican de călărie 
s_a încheiat cu proba de obstacole 
categoria grea deschisă cailor cu 
peste 301 pct. După o luptă strîn- 
să, maestrul sportu'ui Mihai Timu 
(C.C.A.) pe iapa Troica a reușit 
să termine învingător cu 5 3/4 pe. 
nalizare. 1:40,1. Locul II a revenit 
lui V. Pinciu pe Odobești II, care 
a terminat parcursul cu 8 pct. pe. 
nalizare. 3. Gh. 'Antohi (C.C.A.) pe 
Mindir cu 8 3/4 penalizare.

D. GIRLEȘTEANU 
O. GINGU

fost cîștigat d« jucăioarea bucu- 
reșteană datorită neprezeratării ad
versarei safe) ; Bauer — Ressu 
0—2 (1—6, 5—7) ; Bauer, Pataki 
— Namian, Ressu 0—2 (1—6,
1—6) ; Bauer, Albert — Namian, 
Dancea 1—2 (8—6, 1—6, 3—6) ;
Grunwald, Albert — Dancea, T. 
Teodorescu 2—3 (7—5, 6—2 5—7,
3-6,  3-6).

i (E. Grunwald, corespondent) 

letice : alergare: Crăciunescu, Mă
nescu, Dumbale 8 p.; sărituri: 
Olteanu, Micu, Filip, Tankacsy 10 
p.; aruncare: Dumbale, Mitrea, 
Haiu, Trandafirescu 10 p. Pe apa
rate: (în ordinea categoriilor): 
sol: Daria Crăciun 17 p.; Tamara 
Mănescu 8,75 p.; St. Predescu 
8,85 p.; Crisanta Neagu 7,80 p. 
Paralele: D. Crăciun 17,65 p.; T. 
Mănescu 9,05 p.; R. Mitrea 9,10 
p.; C. Neagu 8,55 p.; bîrnă:
D. Crăciun 17,35 p.; T. Telehoi
9,25 p.; R. Lincă 9,20 p.; C. Neagu 
7,50 p.; sărituri: E. Micu 15,40; 
T. Telehoi 8,55; E. Cruda 8.40; C. 
Neagu 8,10; bară: A. Scherer 9; 
T. Telehoi 9,25; El. Crudu 9,05; 
Ghiță 8,90; inele: Crăciun 8,55; 
V. Edroiu 9,40; L. Filip, E. Szasz 
8.65; D. Ghiță 8,25. BĂIEȚI : in
dic. compus: cat. 11: P. Ștefan 
72,75; cai. III: Șt. Dobrescu
82,40; jun. M. Cîrstea 66,60; 
indiv. gimn.: cat. II: P. Miclăuș 
47,30; cai. III: R. Niemesch 53.30; 
jun.: P. Ohnweiler 52,25; indiv. 
atl.: Șt. Dobrescu 30 p. Pe probe: 
alergare: Drumuș și Șt. Dobrescu 
9; aruncare: Șt. Dobrescu 12 p.; 
sărituri: Miclăuș, Ștefan, Taller 
10. Pe aparate (în ordinea cate
goriilor) : paralele: FI. Taloș 8,10;
E. Lenhard 9,40; V. Vierster 8,65; 
inele: Gh. Bratu 8,95; A. Radar 
9,45; H. Caragea 9,20; sărituri: 
Miclăuș 8,85; Drosu 9,16; H. Ca
ragea 8,55; bară: Taloș 8,80; Nie
mesch 9,45; Lisovsky 9.00; sal: 
Solomon 8,20; Drosu 9,16; Cara
gea 9,05; cal: Taloș 8,80; Radar 
9,35; Ohnweiler 8.90. La cat. I a 
concurat doar Drumuș Tiberiu 
care a ocupat astfel locul I în 
toate clasamentele. La maestre a 
concurat (doar în prima zi de 
concurs) Anghe! Cornelia, care s-a 
accidentat apoi. Iată rezultatele 
sale: paralele 15,50; inele 8; să
rituri 7.10; sol 9.30.

CÎTEVA NOI RECORDURI ÎN FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE 
DE ATLETISM JUNIORI

Timp de două zile stadionul Republicii din Capitală a găzduit 
pe cei mai buni at'eți juniori al țării, care și-au dkrulat titlurile 
de campioni republicani pe anul în curs. Se poate spune că a fost 
un concurs reușit la căpătui căru'a s-au înregistrat șj cîteva noi re
corduri republicane, alături de unele performanțe remarcabile reu
șite de alți concurenți. Mal înain tea oricărui comentariu se impune 
concluzia că valoarea juniorilor no ștri este în plin progres.
Iată cele mai bune rezultate 

înregistrate în probele de sîmbătă 
și duminică: 5 km. marț juniori 
17—18 ani: 1. Alexandru Spătaru 
(O. Buc.) 25:52,8; 2. A. Lungu 
(O. Buc.) 25:53,2 (7); greutate 
juniori 15—16 ani: 1. St. Per- 
necki (Timișoara) 15:58,0 (10);
ciocan juniori 17—18 ani: 1. C. 
Drăgulescu (R. Stalin) 55:40,0; 2.
I. Szocs (R.A.M.) 46:59,0 (8);
suliță juniori 15—16 ani: 1. I. 
Duștiința (B. Mare) 47:73,0; 2. 
D. Drimbăreanu (Huned.) 45:21,0 
(13); prăjină juniori 15—16 ani:
1. T. Nicolau (Craiova) 3:25,0 
(5); înălțime juniori 15—16 ani:
1. N. Popovschi (Ploești) 1,74; 2. 
Gr. Marinescu (O. Buc.) 1,74
(10);  lungime jun'oare 15—16 ani-
1. Eda Rnall 4,97; 2. R. Ciucă 
(Timiș.) 4,78 (11); greutate ju
nioare 15—16 ani: 1. Erna Zilin- 
schi (Timiș.) 9,37; 2. Olga Nedici 
(Timiș.) 9.29: 100 m. plat juniori 
15—16 ani finală: 1. G. Ciobanii 
(O. Buc.) 11,4; 2. V. Stanciu
(Ploești) 11,5; 3. M. Stein (O. 
Buc.) 11,6: 100 m. plat juniori 
17—18 ani finală: 1. P. Recseneti 
(Timiș.) 11,3; 2. A. Mo'.nar
(R.A.M.) 11,4; 3. P. Mănescu (O. 
Buc.) 11,4: 100 m. junioare 15— 
16 ani finală: 1. Ileana Zili
(Huned.) l',3; 2. Rarin Artz (O. 
Buc.) 13,3; 3. W. Rliment (R. 
Stalin) 13,4: greutate junioare
17—18 ani: 1. Ana Roth (R. Sta
lin) 13,72; 2. Erika Scherer (R. 
Stalin) 12,50 (16): 80 m. g. ju
niori 15—16 ani finală: 1. V. 
JuTcă (Ploești) 11,5; 2. T. Nicolae 
(O. Buc.) 12,0 (16): 100 m. juni
oare 17—18 ani: finală: 1. Ioana 
Luță (O. Buc.) 12,5; 2. Gabriela 
Luță (O. Buc.) 13,2: lungime ju
niori 17—18 ani: 1. R. Licker 
(O. Buc.) 6,83; 2. G. Duțu (O. 
Buc.) 6,75; 3. I. Herdălău (Ti
miș.) 6,45 (14); suliță junioare 17— 
18 ani: 1. Maria Iordan (O. Buc.) 
38,69; 2. Maria Diți (Pitești) 38,38 
(9): 400 m. juniori 17—18 ani 
finală: 1. M. Ursac (O. Buc.) 
51,5; 2. I. Szekeli (Cluj) 52,2; 3. 
A. Romfeld (R.A.M.) 53,1 (14):
greutate, juniori 17—18 ani: 1. 
Dan Stoian (O. Buc.) 14,03 re
cord ; 2. C. Popescu*’ (Ploești)
13,01 (10): 110 m. garduri juni
ori 17—18 ani finală: 1. C. Tîl- 
nariu (R.A.M.) 15,9; 2. S. Stoices- 
cu (R. Buc.) 16,0 (7); 1000 m.

Selecția pentru Jocurile Balcanice

Trei alergători (Grecescu, Bădici și Pop) 
sub recordul republican al cursei de 5.000 m.
Nu ne mai despart nici două 

săptămîni de desfășurarea unuia 
dintre cele mai importante. con
cursuri internaționale de atletism 
ale anului : cea de a XV-a edi
ție a Jocurilor Balcanice. In ve
derea întrecerilor care vor avea 
loc pe stadionul „Partizan" din 
Belgrad și care vor reuni echi
pele masculine ale Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei, Romîniei și Tur
ciei atleții fruntași din țara noa
stră au fost chemați sîmbătă și 
duminică să participe la un con
curs cu caracteT de selecție. în
trecerile au avut loc paralel cu 
campionatele republicane de ju
niori. Ele s-au bucurat de o or
ganizare bună și au scos la ivea
lă o serie de rezultate promi
țătoare pentru concursul de ia 
Belgrad. In frunte se situează 
fără discuție performanțele înre
gistrate în proba de 5.000 m., în 
care primii trei sosiți au realizat 
timpuri superioare vechiului re
cord republican (14:33,8) deținut 
de Constantin Grecescu. Este 
vorba de C. Grecescu 14:26,6; 
Ion Bădici 14:27,4 și Victor Poip 
14:29.6. Rezultate valoroase au 
mai înregistrat: Ion Opriș la 110 
m. garduri 14,4 sec. cel mai bun 
rezultat al său din acest an. (In 
serii a alergat 14,2 sec. dar fiind 
ajutat de vînt. performanța acea
sta nu i se poate omologa ca re
cord). Ilie Savel a obținut pe 400 
m. g. 52,5 sec. în serie și 52,7 
sec. în finală. Fără adversari 
prea puternici tînărul Zoltan Va- 
moș a marcat rezultatul de 1:52,4 
pe 800 m. la cîteva zecimi de re
cordul său de juniori. Un rezul
tat care promite mult a lost în
registrat în aceeași cursă de Iu- 
liu Rarandi. Aruncătorii de greu
tate Aurel Raica și Nicolae Iva

obstacole juniori 17—18 ani: 1. 
M. Pîrvu (Buc.) 2:50,0 (record);
2. V. Florea (R. Stalin) 2:52,6;
3. N. Cămărașu (Buc.) 2:53,6
(11) : înălțime junioare 17—18 ani:
1. Eva Maier (Tim.) 1,50; 2. A- 
dela Chivăran (O. Buc.) 1,41 (12): 
4k100 m. junioare 17—18 ani fi
nală: 1. R.A.M. (E. Rinkses, C. 
Tokes, I. Romfeld, S. Bordan) 
52,9 (6): 80 m. garduri junioare 
15—16 ani finală: 1. Manuela Bă- 
lănescu (O. Buc.) 13,6; 2. Delia 
Onac (O. Buc.) 14,4 (9): înălțime 
juniori 17—18 ani: 1. C. Stănescu 
(Ploești) 1,85 (record R.P.R. ju
niori); 2. C. Porumb (R. Stalin)
I 70 (13): disc junioare 15—16
ani: 1. Olga Nedici (Timiș.)
27,04; 2. O. Cataramă (Pitești) 
25.63; 3. Doina Onac (O. Buc.) 
25,45 (12): suliță juniori 17—18 
ani: 1. Z. Nagy (Cluj) 50,43; 2.
II Giulescu (Constanța) 45,09 
(15): prăjină juniori 17—18 ani:
1. G. Constantin (O. Buc.) 3,50;
2. I. Panaitescu (O. Buc.) 3,20;
3. Gh. Gulie (Pitești) 3,00 (6) :
lungime juniori 15—16 ani: 1. 
Valeria Jurcă (Timiș.) 6,45 (re
cord R.P.R.): jun. 15—16 ani:
2. W. Reller (Timiș.) 6,36: 1500 
m. juniori 17—18 ani: 1. I. Ba- 
lotescu (R. Stalin) 4:11,6; 2. C. 
Chelărescu (R. Stalin) 4:19,8 (11): 
3000 m. plat juniori 17—18 ani: 
L A. Barabaș (R.A.M.) 9:04,0;
2. O. Lupu (Pit.) 9:37,4; 3. M 
Rădulescu (Galați) 9:39,2 (13):
suliță junioare 15—16 ani: 1. 
Johana Sbîrcea (R. Stalin) 28,60;
2. I. Lindaher (Timiș.) 24,66 (5): 
1000 m. juniori 15—16 ani ■ 1 D 
Buiac (6. Buc.) 2:39,6 (record 
R.P.R. Jun. 15—16 ani); 2. Gh. 
Ciobanu (O. Buc.) 2:40,0; 3. Z, 
Iarosievici (Cluj) 2:40,9; 4. M. 
Winkler (R.A.M.) 2:41.2; 5. M. 
Zetovici (O. Buc.) 2:41,6 (6): 400 
m. junioare 17—18 ani finală: 1. 
Ana Vanciu (Timiș.) 1:02,6; 2.
Ileana Iloiu (Craiova) 1:03,0; 3. 
Ana Czuli (Cluj) 1:03,5 (6): disc 
junior 15—16 ani: 1. D. Filler 
(O. Buc.) 38,26; 2. M. Nica (O. 
Buc.) 34,76 (17): disc junioare 
17—18 ani: 1. Niculina Barbu (O. 
Buc.) 36,11; 2. Anelise Kraus (R. 
Stalin) 35,64; 3. Ana Roth (R. 
Stalin) 33,93; 4. Erika Scherer 
(R. Stalin) 33,70; 5. Silvia Vasile 
(Ploești) 33,59 (16): 800 m. ju
niori 17—18 ani finală: 1. 1. Sze- 

nov, cu 15,72 m. și — respectiv — 
15,68 m., și-au stabilit cele mai 
bune rezultate ale lor.

Din totalul probelor desfășurate 
nu au satisfăcut prin rezultatele 
înregistrate, întrecerile de la pră
jină, suliță, 100 m. și 400 m. In 
scurtul răgaz de cîteva zile cîte 
au mai rămas pînă la plecarea 
spre Belgrad, se mai poate face 
totuși cîte ceva pentru ameliora
rea rezultatelor și la aceste 
probe.

Iată rezultatele tehnice înregîs- 
trate: 100 m.: Al. Stoenescu 
10,9, Gh. Rădulescu 11,0; St. 
Radar 11,0; Șt. Prisiceanu 11,1; 
Tib. Ardeleana 11,1; 200 m. : I. 
Wiesenmayer 21,7; 400 m.: L. 
Marks 50,1; Eug. Danciu 51,6; 
Gr. Enache 51,9; 800 m.t Z. Va
mos 1:52,4; I. Rarandi 1:53,2; 
5.000 m. : C. Grecescu 14:26,6 
(nou record); I. Bădici 14:27,4; 
V. Pop 14:29,6; N. Bunea 
14:42,8; F. Moscovici 14:52,0;
l. Pricop 14:52,2; I. Puică 14:54,6; 
110 m. g.: I. Opriș 14,4; V. Pău- 
nescu 15,5; E. Ignat 15,6; 400
m. g.: I, Save' 52,7; Gh. .Sta
nei 53,4; lungime: D. Petrescu 
6,96; I. Nicolescu 6.91; N. Popa 
6,88; triplu: S. Ioan 14,77;’ S. 
Stoian 14,52; V. Zăvădescu 14,50; 
înălțime: X. Boboc 1,95; C. Du
mitrescu și Al. Merică 190; pră
jină : Z. Szabo 3,80; P. loan 
3,70; greutate :• A. Raica 15,72; 
N. Ivanov 15,68; disc: M. Ralc» 
48,52; V. Manolescu 45,44 ; R. Co* 
veianu 45,42; E. Vîlsart 44,61; 
E. Statnic 44,26; suliță: A. De
meter 63,37; Gh. Popescu 63,04;
I. Iordan. 60,18; ciocan: C. Spi
ridon 56,61 ; N. Rășcănescu 56,69 ; 
C. Dumitru 55,72; W. Iacoveanu 

55,72.

kely (Cluj) 2:00,1; 2. A. Romfeld 
(R.A.M.) 2:00,9; 3. M. Stadecker 
(O. Buc.) 2:01,7 (7): 500 m. ju
nioare 15—16 ani finală: 1. Mar- 
gareta Balaș (Timiș.) 1:22,4; 2. 
Waltraute Rliment (R. Stalin) 
1:23,2; 3. Elena Popescu (Ploești)' 
1:23,6 (10): 400 m. garduri ju
niori 17—18 ani finală: 1. M. Jab'’ 
lonovschi (Cluj) 58.1; 2. C. Tîl-* 
nariu (R.A.M.) 58,3 (10): înălțime 
junioare 15—16 ani: 1. Tatiana 
Roșea (Oradea) 1,42; 2 Henzidler 
(Timiș.); 3. Anelise Rios (R. Sta
lin); 4. Agneta Maier (Timiș.); 
5. Elena Patica (Constanța); 6. 
Elisabeta Rapkses (Oradea) (toate 
1,36) (12): 80 m. garduri junioa
re 17—18 ani finală: 1. Xenia 
Miliutin (O. Buc.) 12,1; 2. Teo
dora Roth (Craiova) 12,6; 3. A. 
Dragomirescu (O. Buc.) 12,6 (6): 
disc juniori 17—18 ani: 1. I. 
Szocs (R.A.M.) 36,13; 2. D. Sto
ian (O. Buc.) 35,76; 3. C. Popescu 
(Ploești) 35,27 (15) :200 m. juniori 
17—18 ani finală: 1. M. Ursac 
(O. Buc.) 23,2; 2. Șt. Dobai
(R.AM.) 23,2; 3. P. Dragoș
(Timiș.) 23,5: 200 m. junioare
17—18 ani finală: 1. Ioana Luță 
(O. Buc.) 26,1; 2. Gabriela Luță 
(O. Buc.) 26,9: triplusalt juniori 
17—18 ani: 1. R. Licker (O. Buc.) 
13,99; 2. N. Mărășescu (O. Buc.) 
13,55; 3. Tr. Vuia (Reșița) 12,80;
4. C. Stănescu (Ploești) 12.76
(12):  800 m. junioare 17-18 ani:
1. Anastasia Blaga (Cluj) 2:28,2;
2. Elena Matei (Ga'ați) 2:40.3; 3. 
Florea Chiva (Pitești) 2:30,5 
(8): lungime junioare 17—18 ani:
1. El. Bernațchi (Timiș.) 4,95 m.;
2. C. Juga (R. Stalin) 4,86; 3. 
Elena Taciu (Suceava) 4,82; 4. 
Victoria Pozmani (Oradea) 4,80;
5. Ana Lazăr (Cluj) 4,78; 6. Irina
Romfeld (R.AM) 4,76 (13):
4x100 m. juniori 17—18 ani finală: 
1. Oraș București 44,5; 2. Timișoa
ra 44,8: 3. Ploești 45,3; 4. Cluj 
46,2 (echipele Bacău și R.A.M. au 
fost descalificate).

Clasamentul pe regiuni la ju
niori 17—18 ani-, 1. Clui 259 p. 
(b. 152, f. 107) ; 2. R.A.M. 250 p. 
(b. 164, f. 86) ; 3. O. Buc. 236 p. 
(b. 150 f. 86) ; 4. Ploești 213,50 
p. (b. 143, f. 70,5); 5. Timișoara 202 
p. (b. 120, f. 82) ; 6. Regiunea Sta. 
lin 183 p. (b. 120, f. 63); 7. Bacău 
161 p. (b. 104, f. 57) ; 8. Oradea 
148 p. (b. 85, f. 63); 9. Pitești 106 
p. (b. 59, f. 47) ; 10. Constanța
103,5 p. (b. 56, f. 47,5) ; 11. R. Buc. 
100 p. (b. 9E. î: 9) ; 12. Galați 96,5 
p. (6. 53,5„ f. 41) ; 13. Suceava 92 
p. (b. 38,5. f. 53,5) ; 14. lași 49,5 p. 
(b. 28,5, f. 21) ; 15. Hunedoara 46 
p. (b. 40, f. 6) ; 16. Craiova 36 p. 
(b. 6. f.30) :17, Baia Mare 34,5 p. 
(b. 27,5, f. 7).
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ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A R. P. ROMINE Jocuri internaționale ale fotbaliștilor romînî
CAMPIOANĂ

(Urmare din pag. 1)

o imagine și mai clară asupra 
extraordinarei impresii pe care a 
produs-o evoluția echipei noastre 
asupra celor 35.000 de spectatori, 
vom spune doar că încă la ora 
cînd vorbeam la telefon, deși tre
cuseră 3 ore de la terminarea 
meciului, mii de oameni erau ma
sați în fata hotelului Union aș- 
teptînd echipa noastră pentru a 
o felicita și pentru a-i cere au
tografe. încet, însă, relatările an
trenorului și medicului nostru au 
început să fie mai clare, în așa 
fel încît și noi, cei de la Bucu
rești, am putut afla cum au reu
șit jucătoarele noastre de handbaj 
să urce pe culmea cea mai înaltă 
a gloriei sportive, cucerind titlul 
de campioane mondiale, în acea
stă disciplină.

Partida „decisivă", cum a _ fost 
caracterizat de presa germană jo
cul oare trebuia să decidă echi
pa campioană mondială, a în
ceput la ora 16 pe stadionul cen
tral din Frankfurt în prezența 
a 35.000 spectatori. La ora cînd 
echipa noastră a pătruns^ pe te
ren nu se mai putea găsi nici 
un loc liber în tribunele stadio
nului care gemeau pur și simplu 
de lume.

Jocul nu a început sub cele 
mai bune auspicii pentru repre
zentantele noastre. In primul rînd, 
încălzirea nu s-a putut face în 
cele mai bune condiții, datorită 
pe de o parte faptului că tere
nul ce-i fusese afectat era întru- 
cîtva impropriu, iar pe de altă 
parte pentru că jucătoarele noa
stre erau extrem de emoționate. 
Și faptul acesta s-a reflectat di
rect în felul în care a început 
meciul echipa R.P. Romîne. Deși 
a avut prima minge, totuși în 
min. 2 de joc tabela de marcaj 
arăta scorul de 1-0 pentru echi
pa R.F. Germane. La un atac al 
formației germane, Sălăgeanu a 
comis fault asupra jucătoarei 
Hannen, iar arbitrul a acordat 
lovitură de la 13 m. pe care ju- 
cătoarea Warms a transformai-o 
ireparabil. Așa că, abia_ a început 
meciul și echipa noastră era con
dusă. In continuare, jucătoarele 
germane caută să profite de cli
pele de nesiguranță prin care tre
ce echipa noastră și atacă cu ho
tărâre. Ele au două-trei ocazii, 
însă Walther și apoi Burmeister 
nu reușesc să mărească scorul. 
In min. 6 echipa noastră egalea
ză la capătul unei frumoase com
binații în care, datorită unui blo
caj al lui Jianu, Windt a scăpat 
singură spre poartă. Șutul înain
tașei noastre a fost extrem de 
precis, astfel că Schone — por
tarul echipei germane — nu a 
putut schița nici măcar un gest. 
Jocul se întețește din această 
clipă și capătă un ritm infernal. 
Ambele echipe încearcă să mă
rească scorul, construiesc faze fru
moase dar, în situațiile finale, 
jucătoarele se pripesc și trag im
precis. Abia după șapte minute 
de la egalare, scorul este modi
ficat. O acțiune pe partea stin
gă a terenului aduce aproape 
întreaga apărare germană în di
recția aceea. Cînd nimeni nu se 
aștepta Windt pasează pe extrema 
cealaltă unde se afla complet li
beră Jianu. Jucătoarea noastră pă
trunde în viteză și trage o „bombă” 
care nu lasă nîci o speranță por
tarului echipei adverse. Scorul este 
acum 2-1 pentru echipa R. P. Ro
mîne. In continuare, încurajate de 
acest gel, jucătoarele noastre do
mină categoric. Doar cîteva minute 
au trecut de la marcarea acestui 
gol și Pădureanu zguduie bara cu 
un șut puternic.

Echipa germană revine în atac 
și în min. 16 Walter trage prin 
«j-prindere și pe jos. Portarul e- 
chipei R. P. Romîne, Irina Nagy, 
plonjează satvînd un gol gata fă
cut Echipa trece printr-o clipă de 
emoție, deoarece portarul cj s.a 
rănit '.a acest plonjon. Animată 
însă de un fierbinte patriotism, 
Irina Nagy își reia după cîteva 
minute postul în poartă.

Atunci cînd mai rămăsese doar 
un minut de joc din prima repriză 
echipa noastră beneficiază de o 
lovitură de 13 m. pe care Dumi. 
trescu o transformă, așa încît pri
ma parte a meciului se încheie cu 
scorul de 3—1 în favoarea repre
zentativei R. P. Romîne.

După pauză, chiar din primele 
secunde, publicul_ încurajează fre
netic echipa gazdă, care atacă sus
ținut. Era un vacarm general și an. 
trenorii noștri ne.au mărturisit la 
telefon că zgomotul făcut de spec, 
tatori atinsese un grad-de intensi
tate atît de mare incit jucăitoarele

MONDIALA
noastre nu mai puteau auzi indica
țiile pe care ei le dădeau de pe 
marginea terenului. „Purtată" de 
galeria formidabilă pe care o fă
ceau spectatorii, echipa germană 
prinde aripi și 6 minuite după re
luarea jocului Hannen reduce din 
handicap. Bucuria spectatorilor 
este însă de scurtă durată. Pădu
reanu pornește înir-o acțiune in. 
dividuală, prin fente excepționale 
ea driblează pe rînd trei adver. 
sare și ajunsă singură la semicerc 
înscrie din săritură un gol spec, 
taculos. Scorul este acum 4—2 pen
tru reprezentativa R. P. Romîne,

Jocul are o alură din ce în ce 
mai rapidă, fiecare dintre jucătoa. 
rele noastre depunînd toate efor
turile pentru cucerirea victoriei și 
a titlului de campioane mondiale. 
In min. 29 Burmeister, una dintre 
cele mai rutinate Jucătoare din e. 
chipa germană, șutează de la dis
tanță și pe jos. Portarul nostru, 
Irina Nagy, plonjează cu reținere 
deoarece se arunca chiar pe par
tea unde fusese rănită și mingea 
se oprește in plasă. încurajată de 
perspectiva unei apropiate egalări, 
fiindcă echipa noastră nu mai a. 
vea decît un gol avans, jucătoa
rele germane fac totul pentru a 
forța înscrierea a încă unui gol. 
Pe rînd, Walter și Muller încearcă 
poanta însă șuturile lor sînt cu 
promptitudine apărate de Nagy. In 
min. 33 Cobre se demarcă la 
timp, primește mingea în poziție 
favorabilă de șut, dar este faultată 
de Rothig. Arbitrul acordă 13 m. 
și lovitura o execută Jianu. Emo. 
ționartă, ea trage afară 1 Un minut 
mai tirziu, echipa noastră are o 
nouă ocazie de a mări scorul însă 
Scheip se grăbește și portarul e- 
chipei germane — Hintze, care a 
înlocuit-o pe Schone în min. 28, — 
reține. Este rîndul echipei germa
ne să fie aproape de egalare, dar 
Nagy apără excepțional un șut al 
lui Muller. Mai rămăseseră încă 5 
minute de joc și la capătul unei 
acțiuni Jianu—Dobre, ultima în
scrie imparabil: scor 5—3 pentru 
echipa R. P. Romîne. In același 
minut, echipa germană trece în în
tregime la atac și Hannen — una 
dintre cele mai periculoase înain
tașe din echipa R. F. Germane — 
la capătul unei acțiuni individuale 
— reduce din handicap. Minutele 
se scurg cu încetineală, ambele 
echipe depun toate eforturile pentru 
obținerea victoriei. In penultimul 
minut de joc, Dobre se angajează 
într-o acțiune individuală și trage 
puternic prin surprindere de la 20 
m. Cu tot plonjonul disperat al 
portarului echipei germane, mingea 
se oprește din nou și nu pentru ul. 
tima oară în acest meci în pla
să: 6—4. In ultimele 60 de se. 
cunde, deși condusă cu două go. 
luri, echipa germană forțează vie. 
toria. Reprezentantele noastre se 
apără cu îndîrjire și chiar contra
atacă atunci cînd este cazul. Ulti
mele cinci secunde... In fața porții 
noastre se produce o învălmășeală 
și spre surprinderea generală ar
bitrul flueră și indică punctul de 
la 13 m. Execută Walter șî tabela 
de marcaj se modifică pentru ul
tima oară: 6—5 pentru echipa 
R.P. Romîne.

Echipa noastră reia jocul de la 
centru, o singură pasă și, în apia, 
uzele zecilor de mii de spectatori, 
arbitrul Bertil Westblod (Suedia) 
flueră sfîrșitul meciului. ECHIPA 
FEMININA DE HANDBAL A R.P. 
ROMÎNE ESTE CAMPIOANA 
MONDIALA !

Președintele Federației Interna
ționale de Handbal, Hans Haumann, 
intră pe teren și felicită pe jucă. 
toarele noastre, acordîndu.le me. 
daliile de aur și frumoasa cupă 
pusă în joc de forul internațional. 
Este un moment solemn. Pe sta
dionul central din Frankfurt pe 
Main, în sunetele imnului de stat 
al Republicii Populare Romîne, 
drapelul nostru se înalță încet pe 
cel mai înalt catarg.

Au jucat formațiile:
R. P. ROMINA : Irina Nagy — 

Aurelia Sălăgeanu, lozeîina Ugron, 
Aurelia Popescu, Maria Scheip, 
Carolina Răceanu—Lucia Dobre, 
Elena Jianu (căpitanul echipei), 
Mora Windt, Elena Pădureanu, 
Victoria Dumitrescu. A mai jucat 
Ileana Colesnicov.

R. F. GERMANA: Rozi Schone 
(din min. 28 Ursei Hintze)—Iudith 
Wendrich, Ursei Burmeister (căpi
tanul echipei), Ingrid Rothig, Anne 
Marie Hubert, Ursei Kusserov— 
Hildegard Anderla, Liza Muller, 

Inge Walter, Crista Warms, Trude 
Hannen. A mai jucat Mina Steiner.

Progresul Oradea la egali
tate cu C.W.K.S.

VARȘOVIA, 8 (Prin telefon). — 
Echipa romînească Progresul Ora
dea și-a inaugurat azi turneul în 
R. P. Polonă, cu jocul susținut la 
Cracovia în compania echipei CWKS 
clasată pe locul doi în categoria B. 
Intîlnirea s-a terminat cu un re
zultat de egalitate: 3-3, după ce 
la pauză orădenij conduceau cu 3-0.

Progresul a jucat execelent în 
prima repriză, trecînd ușor de a- 
părarea echipei CWKS și înscriind 
trei goluri prin Vlad, Toth și Bodo. 
După pauză, echipa romînească are 
noi ocazii de a marca, pe care însă 
înaintașii le ratează. In schimb, a- 
părarea începe să slăbească, dînd 
posibilitatea echipei CWKS să 
marcheze trei goluri prin Kiechac- 
zek (2) și Gajga.
Flamura roșie Arad învinsă 

la Budapesta
BUDAPESTA, 8 (prin telefon).— 

Sîmbătă Flamura roșie Arad a ju
cat cu o combinată Voros Lobogo-

S-A ÎNCHEIAT turul campionatului categoriei c
SERIA A Il-a

LOCOMOTIVA M.C.F. BUCU.
REȘTI—ENERGIA METALUL 

CONSTANȚA 4—2 (2-0)
Joc frumos, cu numeroase faze 

dinamice. Gazde'.e au condus cu 
4—0, dar au pierdut cadența în 
ultimele 15 minute.

ENERGIA METALUL BUCU
REȘTI—PROGRESUL CALARAȘI

4— 1 (2—0)
Gazdele ar fi meritat să cîștige 

la un scor mai mare însă înain. 
tașii ei au fost imprecîși la poartă. 
Atacul echipei din Călărași a fost 
inexistent.
ENERGIA METALUL SINAIA— 

DINAMO PITEȘTI 0—0
Ambele echipe nu au reușit să 

înscrie nici un gol, datorită bunei 
forme ale apărărilor. Sjau eviden. 
țiat Prone șî Sîrbescu de la gazde 
și Leață, Boldzar de la Dinamo.

Popa Ion 
corespondent 

PROGRESUL CORABIA — FLA
MURA ROȘIE B. R. BUC. 3—2 

(1-1)
După o repriză egală, localnicii 

au reușit să obțină o meritată 
victorie prin punctele înscrise de 
Pătrușcă (min. 23 și 80) și Gică 
Andrei (min. 48). Gol urile bucu- 
reștenilor au fost marcate de Ce- 
buc (min. 21) și Lovin (min. 89).

N. Zăvăleanu 
corespondent 

ENERGIA CONSTR. CONSTANTA 
—FLAMURA ROȘIE GIURGIU

5- 1 (3—0)
Jocul a fost de o factură teh

nică scăzută. Golurile au fost în
scrise de Babone (min. 40 și 81), 
Constantin (min. 5 și 6) și Mir. 
ciov (min. 53) pentru învingători, 
iar pentru oaspeți a marcat Po
pescu (min. 59). In min. 83 Ca.

INFORMAȚII PRONOSPORT
Iată cum arată un buletin PRO

NOSPORT cu 12 rezultate exacte 
la concursul nr. 27 (Etapa din 8 
iulie 1356) :

I PI. r. Chij — Min. (E)
B. Mare (cat. C) 1

II Met. (E) Sinaia — Dinamo
Pitești (cat. O X

TH Dinamo Tg. Mureș —
Recolta Cărei (cat. C) anulat

IV Constr. (E) Constanța —
PI. r. Giurgiu (cat. C) 1

V Recolta Sighet — Progr.
Turda (cat. C) 1

VI Met. (E) Brăila — Pl. (E)
Tîrgoviște (cat. C) 2

VII FI. r. Sf. Gh. — LOC.
Oradea (cat. C) 1

VIII Met. (E) 131 — Loc. Ga
lați (cat. C) 1

IX Progr. Corabia — FI. r.
B. R. Buc. (cat. O 2

X Met. (E) Oradea — Constr.
(E) Turda (cat. C) 1

XI Tatabanya — Dorogi Ba-
nyasz (camp. R.P.U.) X

XII Satgotarjani Banyasz
Honved Bp. (camp.
R. P. U.) 1

A Recolta Toplița — Flacăra
(E) 7 (cat. C) X

Deoarece meciul IU: Dinamo Tg. 
Mureș — Recolta Cărei a lost anu
lat după închiderea concursului 
(întHnirea urmînd să se dispute 
marți), pronosticul exact la me
ciul de rezervă A: Recolta Topli- 
ța — Flacăra (E) 1 a fost acordat 
tuturor buletinelor depuse. La a- 
cest concurs au fost depuse apro
ximativ 711.600 buletine.

IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR

I: S. PRONOSPORT comunică me
ciurile de rezervă de la concursul 
PRONOSPORT nr. 28 din 15 iulie :

A. Metalul (E) Oțelul Roșu — Me
talul (E) Arad.

B. Metalul (E) 108 —> Flacăra
(E). 7- '

Kistext Budapesta. Meciul s-a dis
putat pe terenul Voros Lobogo în 
fața a 3000 spectatori și s-a termi
nat cu o victorie a combinatei la 
scorul surprinzător de 5-0 (2-0). 
Punctele au fost marcate de Kazinc- 
zy (2), Dombai, Arato și Majszki.

înaintarea oaspeților nu a reușit 
să fructifice nici una din situațiile 
favorabile ne care le-a avut. Arăde
nii au aliniat formația: Faur-Sziics, 
Dușan, Farmati-Capaș (Androvici), 
Serfozo-Jurcă (Birău), Petschowski, 
Boitoș, Dinulescu, Boroș.

Selecționata de fotbal a 
asociației Traktor (R.P.U.) 

în turneu în R.P.R.
La sfirșitul acestei săptămîni 

va evolua în țara noastră selec
ționata de fotbal a asociației 
Traktor din R.P. Ungară. Fot
baliștii maghiari vor susține la 
noi trei meciuri după următorul 
program :

15 iulie la Tg. Mureș cu Re
colta Avîntul Tg. Mureș.

zăcu (FI. roșie) a fost eliminat 
pentru atitudine nesportivă. A ar. 
brtrat corect Stefan Con sfanți nescu 
(București).

Decebal Toca 
corespondent 

ENERGIA METALUL 131—LOCO. 
MOTIVA GALAȚI 2—1 (1—0) 
Scorul a fost deschis de gazde în 

min. 18 prin Bleandă care a trans
format o lovitură de 11 m Ega- 
larea o aduce Tudorache în m:n.

5, ca după 5 minute Jecu (Ener- Baltag Ion
ia) să înscrie golul victoriei. corespondent

CLASAMENTUL
1. Locomotiva M.C.F. București 13 8 3 2 27 : 12 19

2. Progresul Corabia 13 8 3 2 20 : 9 19
3. Energia Metalul Tîrgoviște 13 9 1 3 29 : 16 19
4. Locomotiva Galați 13 8 2 3 15 : 10 18
5. Energia Metalul Sinaia 13 5 5 3 21 : 17 15
6. Energia Metalul București 13 5 3 5 22 : 16 13
7. Dinamo Pitești 13 4 5 4 17 : 12 13
8. Flamura roșie Giurgiu 13 5 2 6 20 : 22 12
9. Energia Metalul 131 13 5 2 6 18 : 23 12

10. Energia Construct. Constanța 13 4 2 7 22 : 30 10
11. Energia Metalul Constanța 13 3 3 7 17 : 21 9
12. Flamura roșie B.R. București 13 4 1 8 21 : 29 9
13. Energia Metalul Brăila 13 3 3 7 13 : 19 9
14. Progresul Călărași 13 0 5 8 10 : 36 5

SERIA
ENERGIA METALUL ORADEA— 
ENERGIA CONSTRUCTORUL 

TURDA 1—0 (1—0)
Joc echilibrat în care ambele îna

intări s-au remarcat prin nume
roase goluri ratate. Unicul punct 
a fost înscris de Nagy (min. 14).

Gh. Dumitrescu coresp. 
FLAMURA ROȘIE CLUJ—ENER
GIA METALUL BAIA MARE 2—1 

(2-0)
Golurile au fost realizate de He. 
ran (min. 2) și Bartha (min. 45) 
pentru gazde, Sulyok (min. 87) 
pentru oaspeți.

R. Fisch coresp. regional 
RECOLTA AVÎNTUL SIGHET— 
PROGRESUL TURDA 2—0 (0—0) 

Echipa locală a jucat mai bine 
și a meritat victoria. Ea a avut 
inițiativa în cea mai mare parte a 
jocului. Punctele au fost realizate 
de Viland (min. 58) și Moscu 
min. 78). V. Dăbală corespondent

CLASAMENTUL
1. Energia Minerul Baia Mare
2. Einamo Tg. Mureș
3. Flamura roșie Cluj
4. Energia Flacăra 7
5. Recolta Avîntul Toplița
6. Recolta 'Avr.-.tul Salonta
7. Energia Metalul Oradea
8. Progresul Turda
9. Locomotiva Oradea

10. Flamura roșie Sf. Gheorghe
11. Recolta Avîntul Sighet
12. Recolta Avîntul Cărei
13. Energia Constructorul Turda

Jocuri amicale
PROGRESUL BISTRIȚA — 
ȘTIINȚA CLUJ 2-3 (1—3)

Studenții au marcat prin Marcu, 
Lutz și Avram, iar echiipa gazdă, 
care activează în campionatul re
gional, prin I. Gheorghe și Tiriac 
(Corespondent O. Berbecaru),
LOCOMOTIVA CONSTANTA — 

DINAMO BUCUREȘTI 3—3 (2—1)
Mei iul s-a disputat sîmbătă în 

fața a 7000 de spectatori. Au 
marcat în ordine: Nicușor (min. 
13», Sever (min. 30), Zfncalescu 
(min 32), Sever ținin. 59 din ’1 
m.}’, Călinoiu (min. 50) și Ene 
(min. 76). Formații:

DINAMO: Birtașu (Uțu) — 
Toma, Băcuț 11, Magheț—Călinoiu, 
Băcuț I — Nițulescu (V. Anghel,

19 iulie la Fălticeni cu Recol-! 
ta Avîntul Fălticeni.

22 iulie la București cu selec-s 
ționata asociației Recolta.

La rîndul sau, asociația R&> 
colta a fost invitată în R. P. Uâh 
gară de asociația Traktor. Select 
ționata asociației Recolta va e- 
fectua un turneu de 3 meciuri 
în R.P.U. după următorul pro
gram : la 29 iulie cu selecționata 
asociației Traktor, la 2 august și 
5 august cu două echipe de co
lectiv.
Locomotiva București a 
plecat în R. Cehoslovacă
Ieri dimineață a părăsit țara 

echipa \de fotbal Locomotiva Bu
curești, care — cum se știe — 
va susține trei jocuri în R. Ce
hoslovacă, la 12 iulie (la Trna- 
va), 15 iulie (la Opava) și 19 
iulie (ta Brno). Bucureștenii au 
deplasat lotul lor obișnuit de ju
cători, printre care Dungu, Star*- 
cu, Vărzan, Ferenczi, Langa, Ola-. 
ru, Bodo, Neamțu, Macri, Copil, 
Seanenescu, Filote etc.

ENERGIA METALUL BRA1LA — 
ENERGIA MET. TIRGOVIȘTE 

0—2 (0—1)
Oaspeții au practicat un joc o- 

mogen creînd numeroase acțiuni 
la poarta gazdelor. Două din ace
ste acțiuni le.a fructificat Deme- 
trescu ki min. 12 și 75. Portarul 
Nicu Radu a avut o atitudine ne
sportivă lovind intenționat pe îna
intașul ~ ‘ “
viște).

Bădin (Energia Tîrgo.

A IlI-a
AVÎNTUL RECOLTA TOPLIȚA—
ENERGIA FLACARA 7 2-2 (1-2)

Jocul a fost foarte echilibrat. 
Rezultatul din acest punct de ve
dere, este just. Oaspeții au avut 
inițiativa în prima parte a jocu
lui cînd au și înscris cele două go. 
luri prin Mihailovici (min. 13) și 
Sima (min. 15). Către sfîrșitul 
primei reprize gazdele își revin și 
reduc din handicap în min. 36 
prin Ciobanca. La reluare gazdele 
domină insistent și repșesc să în
scrie golul egalizator prin același 
Ciobanca (min. 60).

I. Gherăsim, corespondent 
FLAMURA ROȘIE SF. GHEOR- 

GHE—LOCOMOTIVA ORADEA
2—0 (1—0)

Meciul dintre Dinamo Tg. Mureș 
și Recolta Avîntul Cărei a fost 
a minat.

12 9 0 3 27 : 10 18
11 7 2 2 29 13 16
12 7 1 4 26 • 15 15
12 6 2 4 26 • 23 14
12 6 2 4 16 18 14
12 4 4 4 15 14 12
12 5 2 5 14 20 12
12 4 3 5 16 î 18 11
12 5 0 7 10 18 10
12 3 3 6 12 16 9
12 3 3 6 13 23 9
lf 2 4 5 7 12 8
12 2 2 8 11 1 24

Boiain), Neagu, Ene, Nicușor, 
Suru.

LOCOMOTIVA! Georgescu 
(Stahie) — Peneș, Stăncescu, Fe- 
iiiaț—Tatamir (Ispas), Jarnea — 
Vultur, Ispas (Iorguilescu), Sever, 
Iordănescu, Zinculescu,, (V. Ara
kelian, corespondent).
ENERGIA MET GALAȚI—PRO-i 
GREȘUL C.P.C.S. BUCUREȘTI 

2—3 (0—0)
Bucureștenii au învins tprin piunc-: 

tele marcate de Aurel, '(min. 73 'Și 
75) și Posa (min. 77). Pentru gă- 
lățeni au înscris Marola (min.- 
55) și Vasiliu (min. 81).

RECOLTA SALONTA—DINAMO 
ORAȘUL STALIN 2—1 (1—1).



0 frrooasi victorie

Selecționata Timișoarei a
Budapestei cu 9-7

Ieri, pe stadionul J23 August", 
din Timișoara, s-a disputat în- 
tîlhirea internațională de handbal 
dintre echipele masculine ale Ti
mișoarei și Budapestei. Peste 
6000 de spectatori au urmărit cu 
deosebit interes această întîlnire, 
care s-a ridicat la un bun nivel 
tehnic. Rezultatul favorabil echi
pei timișorene se datorește tn 
primiri rind unei pregătiri fizice 
superioare. De asemenea, combi
națiile precise și trasul la poar
tă au fost elementele determinan
te în realizarea acestei prețioase 
victorii.

începutul partidei se caracteri
zează printr-o dominare terito
rială a gazdelor, dar un contra
atac al echipei budapestane se 
soldează cu obținerea unei lovi 
tirri de la 17 metri pe care Penezi 
o transformă deschizînd astfel 
scorul. Imediat Jude (unul din
tre cei mai buni jucători de pe 
teren) aduce egalarea tot dintr-o 
lovitură de la 17 m. In min. 3 la 
un nou atac, echipa maghiară 
înscrie un nou punct prin Keller. 
Egalarea este adusă numai după 
un minut tot de către Jude, care 
transformă o lovitură de la 17 
m. In acest timp, jucătorii echi
pei Budapesta desfășoară un joc 
mat precis în cfanp, iar șuturile 
lor se termină mai totdeauna eu 
goluri. Astfel, în min. 12 Ujvari 
și în min. 14 Keller ridică sco
rul la 4-2 în favoarea echipei tar. 
Aceste goluri s-au datorat în 
mare măsură și portarului An- 
ghel, oare este înlocuit din min. 
14 cu Chița ale cărui intervenții 
sînt deosebit de inspirate. Cu toa
te acesteia Ramotsa ridică scorul 
la 5-2 printr-un șut plasat. In 
min. 20 la im contraatac al timi
șorenilor Vlad înscrie deși fusese 
jenat. Arbitrul anulează golul, 
dar acordă lovitură de la 13 m. 
pe care Jude o transformă cu 
precizie. Handicapul este redus

ZiuuHcea-Giargin, o etapă dificilă 
în campionatul de mare fond pe Dunăre

GIURGIU 8 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Ziua de odihnă 
petrecută astăzi a fost binevenită 
după etapa epuizantă de sîmbă- 
tă. Intr-adevăr, etapa a Vl-a 
-imnicea-Giurgiu a constituit 

cea mai grea încercare de pînă 
acum pentru participasții la cam
pionatul de mare fond pe Dună
re, atît prin lungimea traseului 
(67 km.) parcurs pe o căldură 
toridă și cu o medie orară destul 
«■e~ ridicată (în jurul a 16 km. pe 
oră la caiace și 18 la canoe), cât 
și prin lupta epuizantă dusă în 
.aceste condiții. La caiace, ca în 
nicio etapă pînă acum, favoriții 
cursei au decis parcă să-și con
frunte direct forțele. In plutonul 
fruntaș au mers, padelă lingă pa- 
delă, cele mai bune echipaje: Si- 
mionov-Ivsei, Nichiforov-Dani Iov,
Demente-Maladoi și Matei-Șerban 
(FI. roșie), Petrescu-Barbu (Lo
comotiva), Holca-Gomoescu (E- 
nergia) și Fedotov-Averianov 
(Recolta). Pe zed de kilometri, 
„marșul" echipajelor fruntașe a 
fost întrerupt de sprinturi, între
prinse aproape la fiecare cinci 
minute de umil sau altul dintre 
ele. Această luptă excepțional de 
dură n-a reușit însă să permită 
evadarea vreunuia dintre concu- 
rențî, ci a dus doar la scindarea 
finală a plutonului fruntaș, Pe- 
trescu-Barbu, Holca-Gomoescu și

„Cupa orașelor” la ciclism
CLUJ (prin telefon). Sîmbătă 

și duminică s-a disputat etapa 
a IV-a din cadrul „Cupei orașe
lor". Rezultate tehnice. Fond 
băieți (loo km.): 1) D. Mun- 
teanu (B) 3,01.29. 2) M. Gher
man (O.S.) la 3 sec. 3) D. Tu- 
pa (B). Pe echipe: 1) București: 
9,07,10. 2) Orașul Stalin: 9,07,23. 
3) Cluj: 9.41,57. Fond, fete (20 
km.) r F) Herta Schuster (O.S.) 
35,05. 2) O. Kooerth (O.S.) 
35,21. 3) Az. Maxim (B) 35,38. 
Pe echipe: 1) București. 2)
Orașul Stalin. Urmărire băieți 
(4 km.) : 1) Orașul Stalin (Klein, 
M. Zinz, M. Gherman) 5 min, 17. 
2) București. 3) Iași. Urmărire 

internațională și la Timișoara 

întrecut Selecționata 
la handbal

de Reitz care înscrie în min. 25. 
Scorul reprizei este stabilit de 
Csiki care înscrie în urma unei 
acțiuni personale: 6-4 pentru e- 
chipa Budapestei.

In repriza a Il-a timișorenii In
tră deciși să schimbe rezultatul 
în favoarea lor. Chiar în primul 
minut Ehrenreich printr-un șut 
puternic reduce scorul Ia 6-5, și 
cîteva minute mai tîrziu, Moser 
aduce egalarea printr-un șut pla
sat. Din acest moment timișore
nii desfășoară un joc combinativ, 
reușind să înscrie în min. 38 prin 
Ehrenreich și să ia astfel condu
cerea pe care nu o vor mai ceda 
pînă la fluierul final. Cu 10 min. 
înainte de sfîrșitul partidei gaz
dele își măresc avantajul prin 
punctul înscris de Reitz. Echipa 
budapestană face eforturi serioase 
pentru a modifica scorul și reu
șește acest lucru cu concursul lui 
Silvestrovici, care faultează vizi
bil pe Balls. Arbitrul acordă 13 
m. și Keller transformă. Lupta 
devine pasionantă ambele forma
ții căutînd să transforme rezul
tatul în favoarea lor. Dar, mul
țumită pregătirii fizice superioare 
și șutului puternic- tras de Puș
caș de la 20 m„ partida ia sfîrșit 
cu scorul de 9-7 în favoarea ti
mișorenilor.

Echipa Timișoarei a meritat a- 
ceastă victorie, fapt pe care l-au 
subliniat în declarațiile lor atît 
arbitrul iugoslav Ivan Sonz cît 
și antrenorul echipei Budapestei 
Imre Doboș.

Au jucat următoarele formații: 
TIMIȘOARA: Anghel. Vlad. Sd- 
vestrovici, Dache, Zavadschi, Puș
caș, Reitz, Moser, Gunesch, lude, 
Ehrenreich (au mai jucat Zahari, 
Sipos, Chița). BUDAPESTA: 
Horvath, Bagyiu, Csiki, Keller, 
Ujvari, Magyar, Som, Megyeri, 
Balla, Ramotsa, Penezi. Au mai 
jucat Farkaș II și Potzoc.

Cornel Popa, corespondent

Matei-Șerban, obținînd un mic a- 
vans față de ceilalți. Disputa a 
durat pînă pe linia de sosire, care 
a fost trecută, în ordine, de Pe
trescu-Barbu (Loc.) 4 h. 05 min. 
43 sec., Holca-Gomoescu (Ener
gia) 4.06.18, Matei-Șerban (FI. 
roșie) 4.06.50, Fedotov-Averianov 
(Recolta) 4.07.16. In clasamentul 
general continuă să conducă Si- 
mionov-lvsei (FI. roșie) cu 19 h. 
17 min. 21 sec., urmat de Holca- 
Gomoescu (Energia) și Matei- 
Șerban (FI. roșie). Pe echipe 
conduce in continuare Flamura ro
șie, urmată în ordine de Loco
motiva, Energia, Recolta și Pro
gresul.

La canoe, pe primii kilometri 
conducerea a fost luată de Pro
gresul, iar Flamura roșie a por
nit „în plasă". Iată însă că după 
scurt timp, Progresul încetinește 
alura, Flamura roșie nu sezisează 
și continuă să-l urmeze, în timp 
ce Locomotiva mărește strocul și 
depășește ambele echipaje, cîști* 
gînd un avans apreciabil. In 
Giurgiu intră prima Locomotiva 
(3 h. 38 min. 49 sec.) urmată de 
Progresul (3.42.55), Flamura ro
șie (3.47.12), Recolta și Ener 
gia. In clasamentul general, con
tinuă să conducă Locomotiva

Azi: etapa Giurgiu — Olte
nița.

V. ARNAUTU

fete (2 km.) ; Orașul Stalin 
(Schuster, Kbnerth, Csedo) 4 
min, 09,5. 2) București 4 min.
16,3. 3) Oradea.

Semi-fonă băieți (30 km.) : 1) 
R Klein (O.S.) 112 p. 2) M. 
Zinz (O. S.) 65 p. 3) M. Voi- 
nescu (B) 45 p. Semi-fond fete 
(10 km.) : 1) H. Schuster (O. S.)
46 p. 2) O. Konerth (O. S.) 23 p. 
3) L. Jurcă (B) 17 p.

Clasamentul general după pa
tru etape este următorul. I) 
Orașul Stalin: 251 p. 2) Bucu
rești : 220 p. 3) Arad: 145 p. 4) 
Oradea: 138 p. 5. Cluj: 106 p. 
6) Iași : 88 puncte.

EMIL BOCOȘ

Concursul îait emațional de la Ber’in

CANOTORII R0MIN1 ÎNVINGĂTORI IN TREI PROBE: 
4 el VÎSLE, 8 + 1 FETE ȘI 8+1 BĂEȚI

BERLIN, (prin telefon). Sîm
bătă și duminică, pe pista de pe 
lacul Dahme s-au desfășurat pro
bele de canotaj acedemic ale tra
diționalei Regate taternaționale 
de la Grunau.

Ca și în anii trecuți, întrece
rea s,a bucurat de un mare suc
ces de participare, la startul pro
belor prezentmdu-se aproape 1600 
de participant, din șase țări. In 
afara concurenților din. R. D. 
Germană, au mai luat parte la 
întreceri canotori din Romînia, 
Polonia, Cehoslovacia, Ungaria 
și R. F. Germană.

In total, au luat parte 110 e- 
chipaje străine (R.F. Germană 64, 
Ungaria 17, Cehoslovacia 12, etc.). 
In cele două zile de concurs au 
fost prezentate Ia start un total

Mikiil Krivfii»» a răspuns cu promptitudine lui Cliff Blayer:

Noul record mondial la aruncarea ciocanului
măsoară

MOSCOVA, 8 (Serviciul nostru 
de rado). — Nici o săptămînă 
n-a rămas in picioare recordul mon
dial la aruncarea ciocanului stabi
lit recent de atletul american Cliff 
Blayer. Ieri, in cadrul unui con
curs de seleefe în vederea Sparta-

Meci internațional de atletism între echipele 
de juniori ale R.P. Romine și R. P. Bulgaria

Stadionul Republicii din Capitală atletism dintre echipele de juniori 
va găzdui la sfirșitul acestei săp- și junioare ale R.P. Romîne și 
tămîni întâlnirea internațională de R P Bulgaria.

Trăgătorii sovietici au 
internaționale de tii

BUDAPESTA, 8 (prin tele,on).— 
Astăzi au luat sfîrșit la Buda

pesta campionatele internaționale 
de Hr ale R.P.U. la care ara parti
cipat o seamă dintre cei mai valo
roși trăgători din lume. Echipele 
prezente Ia această ediție a cam
pionatelor (U.R.S.S., R. Cehoslova
că, R.P. Polonă, Suedia, Norve
gia, Danemarca, Italia, R.F. Ger
mană, R.P. Română, și R.P. Un
gară) au fost alcătuite numai din 
fruntașii tirului mondial, care se 
pregătesc cu intensitate în vederea 
Jocurilor Olimpice.

Reprezentanții noștri sosiți în 
ultima zi dinaintea concursului, 
diupă o lungă și obositoare depla
sare în Danemarca și Finlanda, 
n-au reușit să se comporte la va
loarea așteptată, rezultatele lor 
fiind mult mai inferioare celor de 
la Copenhaga și Helsinki. In plus, 
ei au fosit dezavantajați și de fap
tul că n-au avut timpul material să 
se acomodeze cu condițiile specia
le ale ștandurilor de tragere (toate 
celelallte reprezentative au sosit la 
Budapesta cu 3—4 zâ'e înaintea 
concursului). In proba de pistol vi- 
teză, maestrul emerit al sportului 
Gh. Lichiiardopol nu și-a putut a- 
păra șansele, întrucît s-a acciden
tat în ultimul concurs de la Hel
sinki, iar maestrul sportului Ma
rin Dochiliță, suferind de o defec-

Reprezentativele de atletism ale Poloifei
au întrecut pe

POZNAN 8 (prin radio). Sîm
bătă și duminică s-a desfășurat 
în localitate dubla întîlnire de 
atletism dintre reprezentativele 
Poloniei și Ungariei. In mod sur
prinzător, atît la femei cît și la 
bărbați,' victoria a revenit repre
zentativelor poloneze. 57-49 la fe
mei, 107—104 la bărbați. Victoria 
atleților polonezi a fost cucerită 
în ultima probă de ștafeta de 
4x400 m. care s-a clasat pe pri
mul loc cu 3:13,2 în timp ce ma
ghiarii, au obținut 3:13,4. Un re
zultat excelent a obținut Sandor 
Iharos în proba de 5000 m. 
13:50,0, învingîndu-1 pe Chromik 
care a parcurs distanța în 13:51,0 
— nou record polonez. Foarte 
bune sînt de asemenea rezultatele 
polonezilor la prăjină: Wazni și 
Janevski s-au clasat pe primele 
locuri cu același rezultat: 4,40 

de 348 ambarcațiuni, reprezen- 
tînțd 59 de cluburi.

Întrecerile, care au stîmit un 
mare interes în rîndul sportivi
lor berlinezi amatori de sporturi 
nautice, au fost urmărite de un 
public cifrat la aproape 10.000 de 
oameni. In ceea ce privește re
zultatele tehnice, ele au fost tn 
oarecare măsură influențate de 
un vînt din față.

Sportivii romîni s-au prezentat 
la startul a cinci probe, reușind 
frumoasa performanță de a se 
clasa pe primul loc la trei din 
ele: 8+1 băieți, 8+1 fete și 
4+1 vîsle fete. Victoriile lor sînt 
cu atît mai prețioase, cu cît ele 
au fost obținute în condiții de 
concurs dificile și împotriva unor 
adversari puternici, cu multe per-

66,38 m.!
chiadei popoarelor, fostul recordman 
Mihail Krivonosov a evoluat la 
Minsk, reușind fenomenala perfor
manță de 66.38 m. care întrece cu 
41 cm. vechiul record mondial al 
atletului american. (65,97 m.).

dominat campionatele 
ale R. P. Ungare

țiune la pistol, a obținut un rezul
tat slab. Spre sfîrșitul întrecerilor, 
reprezentanții noștri s-au apropiat 
de valoarea lor obișnuită și au-ocu- 
pat locuri fruntașe în proba de 
armă liberă calibru mare, în com
pania celor mai de frunte trăgători 
europeni.

Iată rezultatele tehnice : ARMA 
LIBERA CALIBRU REDUS : 1. V. 
Borisov (U.R.S.S.) 1173 p„ 2. M. 
Itchis (U.R.S.S.) 1164 p-, 7. H.
Herșcovici (R.P.R.) 1156 p. 15. C. 
Antonescu 1149 p.. 18. I. Sîrbu
1145 p.; 60 FOCURI CULCAT: 1. 
O. Horinek (R. Ceh.) 597 p.—45 
muște, 2. A. Kvissberg (Suedia) 
597 p.—36 m... 14. H. Herșcovici 
593 p., 23- C. Antonescu 588 p., 
36. î. Sîrbu 58+ p„ IP’.U LIBERA 
CALIBRU MARE 1. V. Borisov 
(UR.S.S.) 1108 p., 2. B. Veliseev 
(U.R.S.S.) 1079 p., 3. A. Kvissberg 
(Suedia) 1078 p... 6. I. Sîrbu 1068 
p., 7. H. Herșcovici 1066 p., 8. C. 
Antonescu 1065 p.; PISTOL PRE
CIZIE : 1. T. Ullman (Suedia) 559 
p. 2. M. Umarov (U.R.S.S.) 551 
p. 3. V. Dorin (U.R.S.S.) 548 p... 
18. 1. Pieptea 516 p.; PIS
TOL VITEZA: 1. VI. Naso
nov (U.R.S.S.) 60/592. (un rezultat 
excepțional cu 5 puncte superior 
actualului record mondial), 2. J. 
Cerkasov (U.R.S.S.) 60/588 p.,
—19 M. Dochiliță 60/556 p.

cele ale Ungariei
m. Iată alte rezultate: 400 m. 
garduri: Kolbinski (Pol.) 52,6 
(record), Botar (Ung.) același 
timp; înălțime bărbați: Hagya
(Ung.) 194 cm.; 1500 m. Rozsa- 
volgyi și Tabori (Ung.) 3:49,4, 
800 m. Rozsavolgy și Szentgali 
(Ung.) 1:51,4; lungime femei: 
Dunska (Pol.) 6,22 m. (record); 
disc femei: Seredi (Ung:) 45,31 
m.; lungime bărbați: Kropidlovski 
(Pol.) 7,25 m.; disc bărbați: Lios 
(Pol.) 51,18 m.; 110 m. garduri: 
Retezas (Ung.) 14,8; 80 m. gar
duri femei: Wagner (Pol.) 11,1; 
greutate femei: Feher (Ung.) 
14,13 m. (record); 100 m. femei: 
Kusion (Pol.) 12,0; 4x100 m. băr
bați : Polonia 41,2; 4x100 m. fe
mei : Polonia 46,2. 3000 m. obsta
cole: Jeszenski și Roznoyi (Ung.) 
9:04,4; ciocan: Ruth (Pol.) 61,16 
metri.

formanțe valoroase anterioare. 
Astfel, echipa feminină de 4 + 1 
vîsle a întrecut raprezentativa 
ungară și trei echipe germane. 
Echipajul nostru de 8+1 fete și-a 
confirmat victoria de acum o 
săptămînă asupra reprezentativei 
R.D.G., revanșînidu-se astfel pen
tru înfrîngerea suferită în anul 
trecut, pe aceeași pistă. In sfîrșit, 
echipa noastră masculină de 8+1 
a cucerit și ea o victorie, în fața 
a două puternice echipe ale R.D.G.

Iată rezultatele:
Schif 4+1 vîsle fete: 1. R. P. 

Romînă (Florica Bruteanu, Viori
ca Udrescu, Stela Stanciu, Maria 
Laub + Ștefania Gurău) 3.449. 2. 
R.P. Ungară 3.47.1 3. R.D.G. I
3.47.3. 4. R.D.G. II 3.57.8. 5
R.D.G. III 4.02.

Schif 8+1 fete: 1. R. P. Roml- 
nă (Felicia Urziceanu, Marta 
Kardoș, Lia Togănel, Rita Schob, 
Sonia Bulugioiu, Elsa Oxenfeld, 
Etelca Laub, Maria Bucur+Ange- 
13 Codreanu). 2. R.D. Germană I.

Schif 8 + 1 băeți: 1. R. P. Ro
mînă (Petrov, Belu, Boroș, Șer- 
ban, Boloni, Benea, Corfu, But- 
naru + Păunescu). 2. R.D. Germa
nă I. 3. R.D. Germană II.

Schif 4 fără cîrmaci: I. R.P. 
Ungară 7.11. 2. R.P. Romînă 
(Ponigraț, Sîngeac, Radu, Bălan)
7.16.3. 3. R.D.G. I. 4. R.D.G. II.

Schif 4+1: 1. R.D.Germană I
7.02.6. 2. Ungaria 7.06.4. 3. R.D. 

1 Germană II 7.21.4. 4. R.P. Ro
mînă (Boicu, Mesaroș, Bulugioiu, 
Bompa+Lupu) 7,22,4.

FOTBAL PESTE HOTARE
SEMIFINALELE „CUPEI 
EUROPEI CENTRALE"

Ir primul tur al semifinalelor 
„Cupei Europei Centrale" s-au 
întîlnit Rapid Viena cu Voros 
Lobogo și Partizan Belgrad cu 
Vasas Budapesta.

Sîmbătă la Viena, întîlnirea 
dintre Rapid și Vorăs Lobogo 
s-a terminat la egalitate 3-3. La 
pauză scorul era favorabil echipei 
gazde cu 1-0, iar în repriza se
cundă a condus chiar cu 3-0. 
Punctele au fost marcate de Kor- 
ner I (2), Korner II și respectiv, 
Hidegkuti 2 și Palotas.

Duminică Ia Belgrad, Partizan 
a întrecut cu 1-0 (1-0), după o 
mare luptă, pe Vasas. Singu
rul punct a fost marcat de Va- 
lok. Meciurile revanșă se vor 
disputa sîmbătă și lunea viitoare 
la Budapesta.

In campionatul maghiar, Sal- 
gotarjan a întrecut Honved cu 
4-2, Tatabanya a terminat la e- 
galitate 2-2 cu Dorog, Gyori Va
sas a învins Pecsi Dozsa cu 1-0, 
iar Kinizsi și Dozsa Bp. au ter
minat nedecis 1-1. In clasament 
conduce KiiMzsi cu 19 p. urma
tă de Honved cu 18 puncte.

★
La Rio de Janeiro, Vasco de 

Gama a învins A.S. Roma cu 3-1.
★

In campionatul R.D. Germane, 
Lokomotive Leipzig, a terminat la 
egalitate 0-0 cu Wismut Karl 
Mairx-Stadt, iar Motor Karl 
Marx-Stadt a întrecut Dynamo 
Berlin cu 1-0.

• Tn piscina de pe insula Marga
reta au început la 6 iulie campiona
tele de natație ale R.P. Ungare. Cel 
mai bun rezultat din prima zi a fost 
objinut de Valeria Gyengye care a do- 
bont recordul fării la 100 m. liber 
cu timpul de l’04”8/10. De remarcat 
că, recordul lui Gyengye este inferior 
cu numai 8 zecimi de secundă față 
de recordul mondial deținut de o- 
landeza Gasteiars.

Iată și alte rezultate: 10a m. liber 
Nyeki 58”; 200 m. fluture; Ats 2’26”3/10 
100 m. spate; Magyar 1,05”8/10; 400 m. 
liber: Zaborkj 4’40”.

• Tradiționalele regate de Ia Hen
ley (Anglia) au atras anul acesta o 
participare internațională mai res- 
trînsă decît ediția precedentă. Polo
nezul T. Kociedka și-a păstrat titlul, 
învingîndu-l pe T. Fox (Anglia) cu 
4 lungimi (8 min. 37 sec.). In proba 
de 8 victoria a revenit surprinzător 
echipajului Armatei franceze, care 
a dispus în finală de Suedia.

Redacția «i Adm.nistraUa, Bucur ești, str Const. Miile Nr 17 teleton 5.30.36-5.30.37 Nr 1-9 52 81 AS 3452 Intr. Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr 23-25 
Abonamentele se tac la oiiciile poștale prin factorii poștali și di fuzorij voluntari din întreprinderi


