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Ilie Savel $i ton Soter ciștigători 
in caniptoMteie de atletism 

ale Angliei

Fata GH. EPLRAN
1) Din zimbetul Mandei Balaș, fotografiată indară după ssabRireanoulu. record mondial^ se poate desprinde deopotrivă fi fericire, fi 

surpriză, ți oboseală Din acest moment, ea fi-a înscris numeie infrm.ea listei ceior mă. bane săritoare Ir btâițime dfa lume.
2) Ața arată orice fotografie a lavandei Balaș surprinsă in timpul exerurir. ur-a sărituri, \itmai cd de data aceasta țlacbeta se află 

■e ia ijă m. adică un pou racord mondiad
— -țt *------- ---------

io lan da Balaș
TMu.n.B.rw,—.Nmn—-rwSm cel mai mare 1*75 !

succes, un exceptional RECORD mondial • - n_r_
Iplandă Balaș a dșt șîmbătă

dupâ;amiaza, o strălucire extra-' ■« /•« 1 rv4 z»•• rv*
1 ‘ , -

și rqrtiîriî, stabilind un nou '.șt ră
sunător' record mondîăf, la sări
tura 'țn îpalțitnf fertaei: 1,75 m.1

Cpi ,'ăț)tba'pe 1.500 de* spectatori__ .* „ 2 i

ordîna. ăr concursului internaț o. 
nai atletic'dînțre' juniorii bulgari7- 
și 54—..-uinnoa
sunata. ---- - ----—r-,
tura tn înălțime fe’rpei :

carș, âțpncî'xrnf s.ă anunțat' fen. 
tativa de record republican a lo- 
land.ei s-au repezit pur și simplu 
spre ’focul de' tasfășurâre a pro. 
bei,' cai/să' vadă cît irtăl bine și ■>
de cît ipăi. abroape ce se pe
trece." nu au ’fost dezf'uzioriați. * 
Excelentă', noastră recordfnenă a' 
dat' o hpuă dovadă a valorii 
mdJlficîTld' prin performanța ei 
uimitoare'nu numai tabela recor-- 
durilor noastre ci și pe aceea a 
celor ntai”- bune rezultate resEzate 
vrtaHată 1 fn lume/

lotanda Balaș, obișnuită pînă 
mat ieri să fie prezentă la star
tul întrecerilor juniori’or, și.a pla
sat fefitatfva, ca un dar adus t'. 
nert*ri, tocmai ta mechil interna, 
țional-nl unor echine de juniori- 
Să fi fost și puțină nostalgie?... 
Puțin probabil, fiindcă în această 
zi I olanda se întrecea cu o adver-- 
sară-iputernică, deși aflată la mii 
de km. .depârtarț, cu atît mai , 
puternică cu cît era mai de
parte de frjmîntare» dgt>acum a 
Iotandei, la adăpostul unui racord 
mondial ce părea traînic..*.. Iolan- 
da se îuptâ~mf“ nOtadi CIT recor
dul de 1,74 m. al englezoaicei 
HopkktRîej șttuTa’Mm «9 
forțe, cu aspirațiile sale Ea. în.

7TBW<Jpe
)Io de pragul spre care

—<— ------ - ~ *

, CELE MAT BUNE
> • . 1, 75 lotand* Balaș

;-s ■ 1, 74 Thelma Hopkinș,,
'< -• nDj.»
- > b i I, 72
- S I, 71

. L 69
1.689

O 1, 68 Alice Coachman (S.U.A.)- 1948
e*j 1, 68 Estbera Brandt (Africa de sud) 1982.

__ - -----------— ★
o simp -fpcare ș ■ tabelelor, ci de

Alexandra
Schela
F. E.: _ ..........._
Olga Modrachova (R. Ceh. ) 1955.
Mildred Mc Daniel (S® A.) 1953.

) 1956.

■-G 1951. . .. . ,,
(Otalrfa) ’Î9RS. '

★
l

' pe care acwn m o cunoșteau- de- 
ot aproape f.900 de romîni și 
grupul tmeri’or atfeți bulgar». în 

“Tribune oamenii se îmbrățișau și

Balaș. Iși spuneau copilăreș- 
aîtuia: „t-âm văzut cu 

Lăm, văzut, l-am vă.

LONDRA 14 (prin telefon). 
Campionatele de atletism ale 
Angliei ocupă fără nici un fel de 
discuție un loc de frunte în isto* 
ria mondială a sportului atletic. 
Este vorba doar de una dintre 
cele mai vechi competiții atletice 
din întreaga lume, ale cărei în
ceputuri datează din antri 1866, 
deci cu douăzeci de ani înaintea 
primei ediții a Jocurilor Olimpice 
moderne. In același timp, acesta 
este singurul campionat național • 
de pe glob, în care titlurile de 
campioni pot fi cîștigate și de 
alți sportivi, de altă naționalitate. 
Explicația acestei situații unica 
in atletism, poate fi găsită in , 
proverbiala tradiție a poporului 
englez: pentru simplul motiv că 
ia primele ediții ale campionate
lor Angliei au participat și stră« 
ini. obiceiul a fost menținut ta» 
tocmai pînă astăzi, ta sensul că 
lupta pentru un titlu de campion 
al Angliei este deschisă oricărui ’ 
atlet, din orice țară a lumii. La ’ 
întrecerile de anul trecut, D. Zamih» 
a ciștigat titlul de campion al , 
Angliei la aruncarea suliței; ,,, j

La întrecerile de anul acesta. » 
alți doi .atleți romîni au - primit . 
medalia de campion, al Angliei, 
Este vorba de Iile Save! șl' Ibll 1 
Soter care fa proba de 440 yariet' 
—-J * -* fnrxctwwiîv săritura

locurile 
w

iat. complet pista stadionului 
WlflW'TSW. Wbviiita» «puteriiiciă 
nu a ofata, rtjciș.<ă . u« jwhrersar 
preo. așor pențou arieți. Cu ț®»1» 
acestea rezultatele înregistrate 
stat «lestul de bune. Proba de 440 
yafzi garduri a revenit comod , 
reprezentantului nostru Ilie Sa- 
vel, care / țpațeat rezultatul de 
52,2 se^. (este echivalent cu 
51.9 sec^pe.' 400 m.g.). El ș-A,' 
clasat înaintea erigleraktî Rana 
(53.0). Săritura ta înălțime a ■ 
fost cîștigată de lori Soter’ ai1'- 
1,931 ra., 'înaintea negnrhii Okd- 
bovl (1.905). ' :!i ’ • ’m'

Foarte, bine s-a comportat și 
Ion, Wiesenmayer ta proba de 220 ‘ 
yârzi plat.' El a ocupat locul doi 
cu 21,9 sec., după Brian Shentoa » 
(21,8 see') și înaintea lui Ruddy.d»• wn • ]___ o Jazt

Acum Ioii era cuprinsă 4de a- 
cea liniște următoare marilor în
cercării încordărilor maxime și 
care precede u*»așa și ciudata sur. 
prindere, pe cțre o dă mai tîrziu 
conștfînta proporțiilor unei fapte 
deosebită.1 țetjW» <F,b doMiJWț«>' >W 1

In driimdl’spre chJină! un 
fundal de voci care scandau : 
„Bravo Iok“i recordmana iumu 
mi-a- spus: . >. ,

—-Cred că este cei mai frumos 
dar pe care l-am putut face ma
niei mele. Ea este bo'naivă și aa

să fie sigură, eft mai sigură, eă 
vista deven: se realitate (b reali
tate* care depășea de fapt visul 
eu...!- 2 mm.; ta remăsurare s-a 
văzut că ștacheta fusese la taăl- 
țimea de 1.752 m.’V

Cei mai mu îți ziaristf și foto
reporter? își făcuseră datoria „pri, 
aiului interviu" și a „primei fo- 
tografil". Probabil aparatele de 
emisie ale Âge-presului lucrau 
de-acum, iar undei a duceau de- 

'«tare vestea aceasta

. un . simțămtat înalt de mîndfia .
dat' o nouă dovadă a valorii sa-'e noastră națională^.

Trecuseră doar cîteva-minute de - 
la marea ispravă a Iotandei Ba- 
laș, nu de mult cea mai ținură 
maestră a” sportului din țar3 noa
stră, astăzi cea mai tinără record
men a
mea.
cat> __
cere, dar și pentru că Ioii dorea ; parte peste hotare vestea aceasl

a lumii. Int e timp. înălți. 
fusese de cîteva ori verifL 

și fiindcă regu'amentul o
(continuare in pag. a IV-a) «->

cerca să se ■_ 
treacă dîncdii . „
n.a ’•perat încă nimeni pînă la 
e*.’ -

Intr.adevăr, îndrăznesc să a- 
firm, că acest 1,75 m. va rămtae 
de-a pururi în istoria atletismu
lui mondial, indiferent dacă, ca 
record, et nu 
mult, poate tot 
admirabile fete, 
prima ta lume, 
după ani de zile 
speranțe...

— Mi^a fost frică de 1.75 m. 
îmi spune proaspăta recordmenă 
mondială, a cărei mînă tremură 
vizibil, deși nu este împovărată 
decîit de cîteva gingașe fire de 
gladiole... Ș» totuși cît am dorit 
să-i pot trece! De fapt, astăzi 
m.am crezut pregătită numai pen
tru un nou record republican de 
1,72 m. Odată realizat, el mi-a 
dat parcă aripi spre alte înălțimi. 
Mi-a trecut ca un fulger prin min. 
te ideea unui unic record: romî- 
nesc și mondial! Acum îmi dau 
seama că nu vorba numai de

va rezista prea 
în fața acestei 
care l-a învins 
care l.a gustat 
de muncă și de

r - . v La Olomouc

REPREZENTATIVA DE JUNIORI A R. P.
i- rnoei bv'c.' aqh'-H ni-•iar-' J -b ; ș,
PRÂGA 15 (Prin telefon)'’1
BT pitoreasca' localitate Olomouc 

din Moțavia, reprezentativa y de 
jâafciitljtep^ilRopțțtare 'tyf 
mine a obținut duminică o nouă

ECHIPA DE JUNIORI

fdi 
de juniori a Cehoslovaciei, 
toate că victoria a fost obținută 
la limită, echipa oaspe s-a impus 
prin jocul său tehnic și în viteză, 
prin acțiuni bine gîndite, astfel 
că victoria apare pe deplin me
ritată.

Jucătorii romîni, foarte bine pre
gătiți din punct de vedere fizic, 
au combinat frumos și au fost 
mai deciși în fața porții trăgînd 
din orice poziție. Jucători ca: 
Raab, Ene II, Văcaru și Ioniță 
au cucerit simpatiile publicului 
spectator prin jocul lor complet, 
prin acțiunile inițiate, și prin com
portarea exemplară pe terenul de 
joc. De altfel, întreaga echipă ro- 
mînă s-a comportat la înălțime 
fiind dese ori aplaudată 
deschisă". După cum se 
pa romînă a sosit la 
venind de la Zakopane, 
antrenat în comun cu juniorii po
lonezi. Se pare că această perioa
dă de pregătire de la Zakopane

r

Raab a fost unui din cei mai 
buni fotbaliști ai noștri in meciul 
de juniori eu echipa R. Ceho

slovace

la „scenă 
știe, echi- 
Olomouc, 
unde s-a

a avut un efect pozitiv asupra în
tregii echipe care și-a desăvîrșit 
condiția fizică jucînd într-un tem
po susținut întreg meciul în com
pania echipei cehoslovace.

In ceea ce privește echipa ce
hoslovacă, ea a fost departe de 
forma arătată ta meciul cu echipa 
de juniori a Ungariei cînd a obți
nut victoria cu categoricul scor de

ROMINE A ÎNTRECUT LA FOTBAL - ~'S 
F RCEHOSLOVACE

4—1. Cu toate că formația ceho- i 
slovacă a avut aceeași compo- i 
neoță ca și ta meciul cu Ungaria 
(excepție făcînd un singur jucă
tor: Zixan) comportarea eî a fost 
nesatisfăcătoare de dată aceasta. 
Singurul compartiment care a 
funcționat bine a fost apărarea 
imediată, care a reușit să rezolve 
cu succes numeroase situații cri
tice create de către înaintașii ro- 
mîni la poarta apărată de Fiata. 
Linia de mijlocași a jucat nesi
gur și nu a avut cele mai fericite 
intervenții atît în apărare cît și 
în atac. Cel mai slab comparti
ment a fo6t linia de atac. Compo- 
nenții ei aiu jucat încet și nesigur, 
reconstituind o problemă pentru 
tehnicii și rapizii apărători ro
mîni.

Acum, cîteva cuvinte despre joc: 
înitîlriirea s-a desfășurat pe „Sta
dionul Păcii" din Olomouc în fața 
a 8000 de spectatori. Dfa primele 
minute de joc oaspeții inițiază 
atacuri pe care apărarea noastră 
reușește să le stăvilească. Gazdele 
încearcă de asemenea cîteva ac
țiuni, însă apărarea oaspe joacă 
hotărît și decis, intervenind cu 
promptitudine atunci cînd situația 
o cere. încetul cu încetul, jucă
torii oaspeți pun stăpîniire pe joc.

irwTi

însă forma bună a apărării cehp* 
slovace nu permite atațanțilar ro- 
mtai' să deschidă scorul. Repriza 
se termină cu un scor alb. _

După pauză, oaspeții intră no
tă riți să obțină un reouttat favo
rabil lor. De la început talțtazs 
atacuri periculoase remareîndu-se 
în special jucătorii Raab, Ene II 
și Văcaru care tnag din orice po

Unicul gol al partidei este ta" 
scris fa min. 67. La un atac al 
echipei romîne, jucătorul Ene II 
trage puternic la poarta lui Fi ala. 
Fundașul cehoslovac Lata, vrimd 
să degajeze, trimite balonul în 
propria-i poartă.

Arbitrul Jinanek (Austria) a 
condus echipele:

R. CEHOSLOVACA: Fiala — 
Lata, Horvath, Mălină — Vovor- 
sky, Nepocnuiski — Romarek, O- 
bert, Sura (Kasal), Somosi, Pră
sii.

R. P. ROMÎNA: Sfetcu — Mu- 
reșan, Ioniță, Greavu — lenei, 
Mihăilescu — Bîscă, Raab, Ene 
II, Dumitrescu, Văcaru.

S-au remarcat: Ioniță, Greavu, 
Bîscă, Raab, Ene II, Văcaru, Fla
ta, Lala, Horvath, Mălină.

IOSZEF VOGL 
șeful secției sport a agenției 

C.T.K. i



utao-in nou dublă campioană Republicană la gimnastică
X
V

Simbătă și duminică după a- 
miază, stadionul Dinamo din Ca. 
pitală. îmbrăcat in haine de săr, 
bătoare, a găzduit întrecerea ce. 
for mai buni gimnașiți și gim
naste reuniți de campionatul re
publican pe echipe.

Așa cum am arătat în avancroni
ca noastră, lupta pentru titlul de 
campioană ta băieți s.a dat în
tre reprezentativele asociațiilor Di
namo, C. C. A. și Energia, iar la 
fete între asociațiile Dinamo, Ști
ința și Energia. In special în ca. 
dnil întrecerilor feminine, lupta 
a fost atît de strînsă în a doua 
zi de concurs, incit rezultatul a 
fost cunoscut abia după execuțiile 
la ult'mul aparat.

La băieți, Dinamo a luat con
ducerea în clasament încă din 
prima zi (după exercițiile impuse) 
și n-a mai cedat-o piuă la sfîrșit, 
reușind să cîștige pe merit, pentru 
a treia oară consecutiv t țiul de 
campioană a R.P.R.

La fete, după prima zi de con. 
ctirs, în fruntea clasamentului s-a 
aflat echipa asociației Știința, ur. 
mată de asociația Dinamo și E- 
nergia. A doua zi insă dinamo- 
vistele, dînd dovadă de multă dk. 
zenie și voință de luptă, au reușit 
pînă la sfîrșitul concursului să 
refacă diferența ce te despărțea 
de prima clasată și asemeni cole
gilor lor de asociație, să cMige 
mult doritul titlu de campioană 
pentru a patra oară consecutiv.

Nu e mai puțin adevărat că și 
echipele celorlalte asociații, sjtu 
prezentat în progres față de edi
țiile precedente. în special cele 
de băieți Eftergia șf* C.C.A. (ele. 
sate la diferențe mei âe prima) ; 
1a fete, echipele asociației Știin
ța și Energia le.au dat multe 
emoții campioanelor. Aceasta o 
arată și clasamentele de mai joș.

Echipe băieți: 1. Dfoamo 782,81 
p. <6- campioană R. P. R. (L. I-a- 
katoș, I- iamftr. N. Covaci. M. 
Bădt/eseu, H. Orendi. Fr. Ore»i- 
di,’ Â. Păcuraru, F. Darvaș) ; 2. 
Energia 771,95 p. 3. C. C. A. 
768,66 p. 4. ființa .658,51 p.. Ș

C ’• T - ■

CAMPiONATUL CATEGORIILOR A Șl B LA POLO

Volnța 617,90 p., 6. FL roșie 576,04 
p. Pe aparate : sol: 1. Dinamo 
132 p„ 2. C.C.A. 130,25 p„ 3. 
Energia 127,60 p., cal cu minere:
1. Eneigia 128,18 p., 2. C.QA. 
122,42 p„ 3. Dinamo 121,20 p. 
Bară fixă: 1. Dinamo 130,98 p„
2. C.C.A. “
119,87 p.. Paralele: 
130,55 p.. ‘ ”
3. C.C.A
Energia 132,60 p„ 2.’ C.C.A. 130,80 
p_, 3. Dinamo 129.99 p. Sărituri: 
1. C.CA 137,79 p., 2. Dinamo 
137,09 p., 3. Energia 135,75 p.

Echipe fete: 1. D'-namo 641.72 
p., — campioană R.P.R. (Teofpa 
Băfoșu, Anica Ticu, Em'lia Vătă. 
șoiu, Eveline Slavici. Georgeta 
Popescu, Ruxandra Rusenescu, 
Marta Păcuraru, Emilia Ivan) ; 2.

123,02 p..

2. Energia
124,38 p.

3. Energia
1. D.namo

127,91 p., 
Inele: 1.

I
P.,

Știința 640,66 p., 3. Energia 
640,49 p., 4. Energia II 559,26
5. Voința 487,65 p., 6. FI. roșie 
472,45 p._ Pe aparate: Sol : 1.
Știința 163,41 p., 2. Dinamo 162,82 
p., 3. Energia I 160,37 p.. Pa
ralele inegale : 1. Energia
160,41 p., * -------
3. Știința 
Energia I 
161,24 p., 
Bîrnă: 1.
Ști-nța 157,10 p.
p. Bară fixă: 1. FI. roșie 
p., 2. Voința 50,80 p., 
gia TI 32,10 p„ Tne'e :
49,70 p., 2. FI. roșie 46.20 p. 3. 
Energia II 24,90 p., (La bară și 
inele au concurat numai gimnaste 
de categoria I-a).

EVA lupu

I
159,67 p-, 
Sărituri: 

Dinamo
159,68 p.

2.

2 Dinamo
159,48 p,

164,60 p.. 2.
3. Știința 
Dinamo 158,01 p.,

3. Energia 156,20
50,90

3. Ener.
1. Voința

C. Nîcolae și D. Parascbivescu, campioni pe anul 1956 
ia maraton și -respectiv -50 km. marș

Pe o căldură toridă s-au desfă
șurat ieri după masă întrecerile 
din cadrul campion a*.efor republi
cane de maraton și 50 km. marș 
organizate de asociația FI. roșie. 
Bineînțeles că această căldură a 
influențat m mod cu totul defavo
rabil rezultatele partiefoanțifor, 
care privite prm această prismă, 
marchează mi genera! o foarte 
bună valoare.

Campionatul de merafon a re
venit iui Constantin Nicolae (Fi. 
roșie Or. Stalin) cu timpul de 
2.53:18,0. Pe locurile următoare 
s-au clasat: Vasiie Teodosiu (Loc. 
P.T.I.) 2.56;29.Q; Mțhpj, 
(Recolta) 2.57:58,0; Radu Ioniță

re (Dinamo) 3.09:24.0; Moise

tnotiva). Pe echipe întrecerea 
(ost cîștigată de asociația Loco
motiva. Locul 2 a revenit echipei 
asociației RecoMa.

CU HALTEROFILII ROMINI
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE LA HELSINKI

Proba de 50 km. marș se poate 
spune că a revenit în mod sur
prinzător lui Dumitru Paraschi- 
vescu (FI. roșie). El a parcurs 
cea mai lungă distanță clasică a 
atletismului, în timpul de 4.49: 
58.0. Locurile următoare au fost 
ocupate în ordine de: Ion Baboe 
(Loc.) 4.53:24.0; ion Barbu și 
Grigore Anghe» (ambii de la FI 
roșiei au înregistrat același — 
zuMat: " ~~ ~
ocupat de Eie Bobrescu (Dina 
mo).

Tot ieri, asociația FL roșie a 
mai organizat și o, probă de 20 
km. marș, lată rezinâtele înre
gistrate: H. Râceecu (Dinamo) 

'ina- 
Itrea J

Chjpse 
Ro«a

re-
5.07:01.0. Uitimu! Joc a fost

La 25 iunie mica delegație care 
avea să reprezinte țara noastră 
la campionatele europene de hal
tere sosea pe calea aerului la 
Helsinki. Am plecat îndată la O- 
taniemi — fostul sat olimpic si
tuat la 12 km. de capitala Fin 
landei — unde au fost găzduite 
toate loturile participante la ma
rea întrecere a halterofililor eu
ropeni.

Concursurile s-au desfășurat la 
Messuhali —de care desigur ați 
auzit — și pe care unii dintre 
noi o cunoșteam de la Jocurile 
Olimpice. Organizatorii au luat 
unele măsuri pentru buna desfă- . 
șurare a concursurilor. De pildă, 
s-a remarcat grija de a se da 
posibilitatea spectatorilor să ur
mărească cît mai b:ne întrecerile; 
de asemenea aceștia erau infor
mați imediat dună consumarea 
fiecărui stil de clasamentul probei 
respective, prin proectarea rezul
tatelor pe un ecran special ame
najat. Ne-a nemu'țumit însă fap
tul (aceasta este valabil pent'u 
toți participants) că podiumul de 
concurs nu a corespuns: el a fost 
construit din patru bucăți (în 
loc de două) inegale ca înălțime, 
fant care a dus de multe ori la 
dezechilibrarea concurenților în 
timnnl execuției. De aceea cei 
mai multi concurenți au preferat 
să „plece* în încercare de « cîte 
un colt a» podiumului. Un alt 
neajuns a fost acela că încălzi
rea s-a făcut în condiții <xrele: 
exista un singur podium de 'n- 
eălzire cu o singură bară. Vă în
chipuiți deci că a fost puțină îm
bulzeală...1 In "plus, sportivul în
călzit trebuia să străbată un cu
loar destul de lung, să grec vreo

— (Loc.) 1 50:32.0; Dumitru Chj

ecerea a Gheorghe Barbu (Voința) 201' 
2QA.----------------------------- ------ ,

Nioolae D. ^icolae.
cereala*. -

kn București două meciuri 
spectaculoase de polo 

C.C.A. - DINAMO «-3 (4-B). 
Meciul de polo dintre formațiile 

bucirreștene C.C.A. și Dinamo.' des
fășurat sîmbătă după amiază la 
ștrandul Tineretului, a entuziasmat 
pe spectatori în primul rtnd prm 
lupta deosebii de aprigă dintre cele 
două formații. Jocul s-a desfășurat 
mtr-o notă de perfectă sportivitate. 
[Ambele echipe au dat fot randa
mentul tehnic și tactic pentru ob
ținerea unui rezultai cît mai bun. 
Militarii au avut un început foarte 
puternic, dar, spre surprinderea tu
turor, dkiamoviștii reușesc In re
priza a doua să opună o rezistență 
de invidiat și chiar să 'înscrie de 
trei ori, In timp ce militarii reu
șesc să marcheze numai de doua 
ori. Victoria echipei C.C.A. este pe 
deplin meritată, deoarece ea a știut 
să speculeze toate deficiențele de 

ordin tactic ale adversarilor care 
maj au încă mult de învățat în a- 
ceesfâ direcție. Au marcat pervtru 
C.C.A.: Novac (3), Negv (2) și 
Hospodar, iar pefitru Dinamo: Za- 
han (2) și Popescu. Meciul a fost 
condus cu competență de N. Bli- 
daru (Buc.). Formațiile: (GCA.J, 
DeUtadi, Patriciii, Hospodar, lo
sim, Nagy, Novac, Marchițiu; (Di
namo): Marinescu, Clanță, (He- 
geși), Zahan, Kelemen, Cociuban, 
Popescu, Rujinski.

Cu toate acestea, un rezultat de 
egalitate ăr fi fost mult mai just. 
Formațiile: C.C.A.: Bendu, Novac. 
Crișan, Nagy, Iosim, Deutsch, Pa
triciii. PROGRESUL: Precup, Va 
ailin, Lorincz, Ștefan, Cloșcă, Bă
diță, Tamaș. A arbitrat bine Stro- 
escu (Buc.).

PROGRESUL BUCUREȘTI -
C.C.K. 1-3 (0-0)

Încă din primul moment a! me
ciului întreagă echipă a Progresu
lui practică un joc de apărare care 
li pune în derută pe mBitarL Ba 
mai mult decît atît. Progresul este 
echipa care atacă <ie mai multe ori 
prin surprindere, dar de iiecare 

'dată fără rezultat. Ultimul minut 
de joc din prima repriză îi găsește 
pe jucătorii de la Progresul în plin 
atac (C.C.A. joacă acum cu un om 
în minus fiind eliminat Nagy). 
Dar mingea este purtată fără rost 
în fața porții și arbitrul fluieră 
sfîrșitul primei părți. La începutul 
reprizei a doua, Novac înscrie pen
tru militari cu toate că era păzit 
de doi jucători. C.C.A. profită de o 
slabă organizare a ’iniei de apăra
re a Frogresulua, și înscr'e la in
tervale mici de două ori, prin lo
sim. Singurul punct marcat de 
Progresul se datorește lui Tamaș.

T. RO1BU
PROGRESUL TG MUREȘ — 

ȘTIINȚA CLUJ 9 0 (4-0)
Începutul jocului promite un 

spectacol de bună calitate și o In- 
tîfoire echilibrată. Cefe două for
mații practică un joc rapid, trecind 
rînd pe rînd prin situații critice. In 
primul minut Bordi scapă singur, 
dar se grăbește și ratează o mare 
ocazie. Știința rămîne apoi tn ktfe- 
rioritale numerică» prin eliminarea 
lui Maxim. Echilibrul în6ă este res. 
labilii imediat, deoarece și de la 
gazde este eliminat Simon. Un nou 
contra atac al ciujenlar este oprit 
neregula mani ar de Bordi, ca-e T 
faultează pe Danci hi trw Sic- ~

Uteată eHmihSria focîmUia, aabel eă 
superioritatea numerică este acum 
6e partea oaspeților. Cu un om în 
ptU6, clujenii reușesc să organizeze 
maj multe «mtra-ataewi, dar d? 
flecare data se pierd în fața porții. 
Meder, găsit liber, reușește după 
un sprlint scurt să înscrie primul 
gol pentru Progresul. Cei trei ju
cători eliminați revin în apă, dar 
arbitru] î| elimină din nou pe Ma
xim pînă la primul fluier pe motiv 
că acesta nu și-a anunțat intrarea 
în bazin. Dar primul fluer al arbi
trului coincide cu un nou gol în
scris tot de Meder, așa că meciul 

Mureșeni atacă în 
înscriu încă de 7 ori. 
Meder (3), Bordj (3), 
Nășea

G. N1COLAESCU

ușoară la cea mai ușoară e .In. 
traj" la o greutate mai mare decît 
putea să ridice și a fost eliminat 
din concurs.

S.au impus de asemenea con. 
curenții iitalieni (mai ales Mani- 
roni, De Genova — cu un nou re
cord italian— și Pigaiani, acesta 
din urmă impresionînd prin voința 

6a), francezul Debut care a și 
cîștigat titlul la cat. semigrea șl 
care este un atlet minuțios .lu
crat”, finlandezul Măkkinen și 
concurenții germani Sieberț și 
Miske.

Și acum cîteva cuvinte despre 
concurenții romîni. Rezultatele și 
comportarea lor nu ne pot mul
țumi. Dacă în ce privește forța și 
rezistența pare-se că stăm bine, 

halterofilii noștri au arătat lipsuri 
mari în ce privește viteza în ac
țiune (ca și alte lipsuri tehnice), 
sînt greoi și nu sînt animați de 
hotărîrea de a obține performan
țe înalte. Interesantă a fost dis. 
cuția dintre Aaldering „greul* 
german (171 kgr.) și Cazan: pri. 
mul îi arăta halterofilului nostru 
ce metodă ar trebui să Intre, 
buințeze 
vitezei, 
fiecăruia reiese că: Ilie Dancea 
a reușit un rezu'tat desigur mai 
slab decît posibilitățile sale, dar 
chiar dacă ar fi totalizat 385 kgr. 
(cît îi este recordul), tot nu s-ar 
fi putut clasa decît pe locul 5— 
6. Eu cred însă că nu ar fi fost 
cazul să fie selecționat. Birău a 
tras bine la „împins", dar efortul 
făcut la „smuls" a cauzat a treia 
rupere de mușchi suferită de a- 
cesfa într.un. termen relativ .scurt.. 
Bineînțeles că el a raițat apoi cele 

d ta . „arunca^. In „Mit: 
ște pe S. CazarvAtefr: 

(Acetteta din cauza ca nu a e- o rupere de ligament fo
xiriat WT tafttro informatori, ta ruină la campionatul republican 
Mhipta -tvH cuyinte de muJ- 1 
>n1re p^rnTltara . «e problematică,
confecționată dînrr-un oțel de cel ' ~~ -r -
mai bună» • ■ ■■ -

Au concurat reprezentanții a 14 
țâri'din cele 17 înscrise, haMero. 
ÎUii sovietici fiind aceia 
dominat întrecerile prin forța și 
tehnica u lor desăvârșită. Echipa 
U.R.S.S. a fost alcătuită din ele
mente de talie mondială ca VI. 
Stogov, Rafael Cimișkian, Trofim 
Ixenakin alături de tfoeri ca Osi- 
pa, - Rîbak. Și cm excepția lui Osi- 
pa căruia greutatea sa personală 
i^ făcut „figura* (ceea ce L* 
costat de altfel și locul îritîi), cei
lalți halterofHi sovietici au cuce, 
rit titlurile de campioni europeni. 
Nikolai Kostilev a reușit chiar un 
nou record mondial la categoria 
ușoară. Bine s-au prezentat hal
terofilii polonezi: m.au impresio
nat Bialas și Beck. Acesta din 
urmă s-a 
egal cu 
nicka — vicecampion al 
— și Belohoubek, ambii 
Cehoslovacă. Ultimul i-a 
locul cinci luL S. Cazan 
greutății (101 kg. față 
kg). Dintre concurenții 
cei mai bine s-au prezentat Gheor. 
ghief — cat. cea mai ușoară —- 
șl semigreul Veselinof. •*i '•

In echipa bulgară s-au făcut și 
greșeli de tactică: de pildă Nico- 
lof „coborit* de la categoria seroi-

pentru 
Analizind

îmbunătățirea 
comportarea

care au

„bătut* de la egal la
Rîbak. Foarte buni Pse. 

Europei 
din R.
,.suflat’* 
datorită 
de 122 
bulgari

pe echipe. Deplasarea sa era deci

Pentru a nu „rata” călătoria 
Cazan a recurs la un procedeu ne
corect Cu câteva zile înainte de 
plecare a afirmat că este complet 
restabilit și că poate concura în 
bune condiții. Rezultatul: o per
formanță slabă și multe emoții. 
Cazan a ratat de două ori la „Im. 
pins* (135 kgr.) i e a refuzat și 
a treia încercare de către arbitri 
cu (2—î) și dacă juriu! nu ar fi 
revenit asupra acestei dec’zii, Ca
zan ar fi fost eliminat din con
curs. De această situație sîntem 
însă vinovați și noi: .a'.ît antreno

rul St. Petrescu, doctorul Teodo. 
rescu (medicul lotului), fostul in. 
spector la haltere Gruia și eu 
care n-am contro'at cu toată se
riozitatea cazul și nu am luat 
măsuri.

Pe halterofilii noștri îi așteaptă 
noi întîtairi internaționale. Ei 
trebuie să învețe din lipsurile ma

nifestate la Helsinki,- să arate că 
merită încrederea ce li se acordă, 
iar cei care se ocupă de pregătirea 

și îndrumarea lor să fie mult mai 
exigenți. Cîteva cuvinte despre 
arbitraj : acesta a fost bun, co
re at, poate prea „sever* (lucra 
pe cere-1 acuză sportivii noștri).

S-a remarcat ce arbitru antre
norul nostru de stat St, Petrescu.

GH. BUNESCU
director adjunct în GC.F.S.

este... jucat, 
contfruni și 
Au marcat:
Retegj (2)

LOCOMOTIVA CLUJ —
FL. ROȘIE TIMIȘOARA 3-3 (2-1)

Au înscris pentru Locomotiva: 
Toth (2) și Schuler, iar pentru 1'1. 
roșie: Stănescu (2) 'și Fappa.

Iată acum rezultatele din cate
goria B. : Energia Cluj — Voința 
Oradea 3-0 (1-0), FI. roșie Janos 
Herbak Cluj — Voința Tg. Mureș 
3-8 (2-4), Știința Buc. — Voința 
Buc. 6-1 (2-0). Știința Timișoara — 
Flamura roșie Lugoj 2-2 (1-1), 
Voința Timișoara — Locomotiva 
Timișoara 11-2 (6-1),

l i i j| < 
.W* K VMĂ U sur

Bușteni 15 (prfa tetei**). Pe 
Valea Albă, 39 de schiori s-au 
întîlnit astăzi într-o întrecere 
destul de neobișnuită pentru a- 
ceastă dată, organizată de aso
ciația Dinamo și denumită .„Cupa 
de vară". Pe firul Văii Albe, 
unde zăpada se menține încă, s-a 
disputat o probă de slalom spe
cial pe un traseu de 250 m. și 
cu o diferență de nivel de 150 m 
La băieți s-au disputat două 
manșe, de cîte 45 porți. Nicolae 
Pandrea, de la Casa Centrală a 
Armatei, a cîștigat întrecerea 
clăsîndu-se pe primul loc cu tim
pul total de 1:52,5. Pe locul 2 
Gheorghe Cristoloveanu (Dinamo) 
1:53,1

La fete, într-o manșe de 35 
porți, a învins Suzana Weber 
(Voința) eu 1:14,0 urmată de 
Rodica Bucur (Progresul) 1:14,5 
și Hilde Welter (Energia) 1:33,2.

Pe echipe, Dinamo a totalizat 
46 punde, C.C.A. 25 puncte. Vo
ința 13. puncte.—Au asistat 504 
de spectatori. /•>

corespondent 
-----------------------

Petresca-Barba (Lecomotiva), în fruntea clasamentul» general Ia caiac, 
după 17 etape ale

GALAȚI 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Campionatul 
de mare fond pe Dunăre a conti
nuat sîmbătă cu une din cele mai 
grele etape, a Xl-a, între Hîrșova 
și Brăila, pe o întinde-e de 82 km. 
și întreruptă de o senii-etapă la 
borna kilometrică 192. Pe prima 
parte a etape, imediat după ple
carea din Hîrșova, asistăm, ca și 
în precedentele întreceri, la o 
cursă de așteptare și atentă supra
veghere a caiaciștitor fruntași în 
care noul lider al clasamentului, 
Holca-Gomoescu (Energia) este 
încadrat în permanență de echipa
jele Flamurei roșii. De asen' 
locomotiviștii Petrescu și Barbu, 
porniți să depășească cele patru 
minute cate-i despărțeau de frun
tașii clasamentului, supraveghează 
îndeaproape plutonul. Astfel, timp 
de 20 km. se merge compact. De 
aci, caiaciștii Fedotov-Averia- 
nov (Recolta) încearcă o evadare, 
bazîndu-se și pe faptul că atenția 
generală nu era -îndreptată a-suipra

campionatului de mare
lor. In acest mod ei reușesc să se 
distanțeze cu aproape jumătate de 
kilometru și conduc „de unul s»n- 
gt»r”, aproape 25 km. Dar, Petres
cu și Barbu, urmați de lacovi- 
I.ovin (FI. roșie) pornesc o urmă
rire îndtrjită, plină de spectaculo
zitate, reușind să-i ajungă și să-i 
depășească pe fugari'spre sfârșit la 
capâtu] celor 61 de kilometri.

A doua semietapă, în care tre
buiau parcurși restul de 21 km. a 
fost o adevărată cursă de viteză 
care a revenit perechii Solotehinj 
Țuțuianu (Locomotiva). Cel mai 
bun timp al întregii etape a tost 
obținut însă de echipajul Petrescu 
Barbu (4h 57 mim. 42 sec.) oaie cu 
acest avantaj a trecut în fruntea 
clasamentului general la caiac. In 
întrecerea de canoe ambarcația Lo
comotivei a cîștigat clar în 4h 45 
min. 13 sec.

Astăzi (N.R. Ieri) s-a deslășurat 
etapa a Xll-ă, Brăila-Măcin-tia- 
lațf, care a pus pe canotori în con
diții dificile de concurs, deoarece 13 
dn cea 46 km. au fost parcurși con-

fond pe Dunăre
tra curentului apei pe canalul Ma
cin. Acest fapt a avantajat depar
tajarea echipajelor și In urma dis
putatei lupte care s-a dat duMoul 
Dememte-Ma lădoi (Ft. roșie) a câș
tigat etapa urmat de coechipierii 
lor Iacovi-Lovin ș> de reprezentan

ții Locomotivei, Petrescu-Barbu. A- 
ceștia din urmă continuă să con
ducă în clasamentul generat cu 
timpul de 43h 34 min 20 sec. In 
fața lui Holca.Gomoescu (la apro
ximativ 2 min.) și Simionov-lvsei 
(Fi r.) ăv 4 min.). La
canoe, cîștigait și a-
ceastă etapă, r&mînînd pe primul 
Ioc în clasamentul general cu un 
avans de-cîrca 45 minute față de 
FI. roșie. -în clasamentele generale 
de la caiac echipe și caiac + 
canoe continuă să conducă aso- 
ciața Flamura roșie.

Marți după o zj de odihnă se 
djrfășoară etapa a XIII-a Galați- 
Tul-Va. cu semietapă la Isaccea.

y. ARNĂUTU



Partide spectaculoase in prima rundă a meciului 
de sail Energia—Paianta (R. P. F. Iugoslavia)
ln această primă duminică cu 

adevărat caniculară, multi bucu. 
reșteni au preferat totuși aula 
Bibliotecii Centrale Universitare, 
(dealtfel destul de răcoroasă față 
de înălțimea impresionantă la care 
urcase mercurul termometrului) 
unei excursii în afara orașului sau 
obișnuitei plimbări la șosea. Și 
asitfei sala de pe calea Victoriei, 
gazda tradițională a principalelor 
întreceri șahiste din Capitală, a 
fost ieri serios populată de spec
tatorii primei nm-to a meciului 
internațional Energia (R.P.R.) — 
Jasenița Pa'anka (R.P.F. Jugo- 
s’avia). Echipa oaspe întărită cu 
cîțiva Jucători din Be’grad, s.a 
prezentat ca o forma'ie reduta
bilă, cu faima unui club deosebit 
de puternic din țara vecină și 
prietenă.

După tradiționalele seif mburi de 
flori și fanioane și cuvntele ros
tite de Gh. Marinescu din partea 
conducerii asociației sportive E- 
nergia si I- Radofkovici din par. 
tea clubului Palanka. arbitrii M. 
Rădulescu și D. Nicu'escu au por. 
nit ceasuri'e de control și odată 
cu ele a început jocul la cele 12 
mese.

Cu mici excepții, majoritatea 
partidelor primu’ui tur al meciu
lui au avut un caracter comun: 
șah spectaculos, atacuri și sacri
ficii îndrăznețe, tntîlnki pline de 
Inventivitate, care au ținut tot 
timpul Încordată atenția publicu
lui.

La prima masă maest-ul inter
național Karaklaici a jucat Împo
triva lui Giocîltea o variantă teo
retica a partidei itaFene, ki care 
n.a vrut să accepte riscurile com. 
plicațiilor. Cei doi parteneri au 
căzut de acord asupra remizei încă 
Înainte ca pe tablă sâ se fi ‘tăcut 
20 mutări.

Mutt aplaudate au fost partidele 
C.rețulescu—Georgevici, Pelin—Ra
dovici, Nacht — Vladislavlevici, 
Spreno—Stanciu, Neamțu—Pole, 
nek. și Seimeanu—Pe tron ici în
care au surveni pe tablă compli
cații deosebit de mari și au fost 
declanșate atectfri furtunoațț. Cu . 
excepția lui Seirheanu, care a sa- •

„CURSA MUNȚILOR”
Prima etapă a fost rițtigată

ORAȘUL STALIN 15 (prin te
lefon de ta trimtaul nostru). — 
57 de concurenți au luat plecarea 
în cea de a doua ediție a „Cursei 
Munților". O căldură de.a dreptul 
caniculară și vîntul, în mare 
parie din față, au constituit un 
obstacol serios pentru cicliști. To
tuși la intrarea în Tîncăbești, ta 
km. 28, N. Maxim, sprintează, 
fuge din pluton și ia un avana 
de 300 m. Apoi se desprind din 
pluton, pe rînd: Klein (Dinamo 
Or. Stalin), Faniciu (Enerria), 
Schuster (Dinamo 1), Gh. Vasii 
(Voința), și N. Pelcaru (C.C.A.), 
Cîțiva kilometri mai departe, 11 
prind pe Maxim și iatâ-i pe roți 
șase alergind în grup, foarte ini. 
moși. Ei au 1» km. 48 un avans 
de două minute. In acest punct 
se mai desprind din pluton Po- 
receanu (C.C.'A.) și Munteanu 
(Dinamo). Pe aceștia îi urmează 
I. Vasile (CC.A.) și P. Nuță (E- 
nergia), care îl vor prinde pe 
Poreeeanu și Munteanu.
Prin Ptoeștî primul trece Schus. 

ter, conducînd grupul celor șase 
fugari după lh 35 min. de. la ple
care. 'c* nai Vi

Cînd Dumitrescu află de avan
sul fruntașilor pornește serios la 
acțiune, destrămînd plutonul.

La Băicoi (km. 80) se ajunge 
după 2 h 15 mm. Din grupul lui 
Maxim și Schuster Irosește Vasîi 
care a cedat pasul. La 1 min. 50 
sec. trec: Poreceantt. Muntemu, 
I. Vasile și Nuță, iar la 3 min. 
0,50 sec. plutonul condus de Dumi
trescu, Zanctni, Ștefu, Constanți, 
neseu. De aci, încolo cicliștii merg 
pe o șosea dreaptă și fă,ră pic de 
umbră. Klein și Faniciu se pierd, 
și de asemenea Nuță și Munitea- 
nu. Hora. Georgescu. Gherman, 
Molnar. Glodea și Costea nu mal 
pot nici el ține cadența impusă 
de Dumitrescu. Setea tace rava
gii. La intrarea în Cîmpina, 
Maxim, animatorul cursei, se 
„predă" și el, suferind din pricina 
căldurii.

începe urcușul. Nimic important 
pînă la Posada, unde primul trece 
Schuster, urmat de I. Vasile, Po. 
receanu și Pelcaru. In Sinaia, un 
urcuș teribil: Furnica Tot Schus
ter trece primul în vîrf la-Furnica 

criticat incorect o piesă și cu 
toate complicațiile pe care a în
cercat să le creeze, a fost nevoit 
să se recunoască învins, ceilalți 
echipieri ai Energiei au obținut 
victorii frumoase. Nacht și Rado
vici au creat amenințări impara, 
bile de mat, iar Crețuiescu, Neam, 
țu și Stanciu a-u rămas în urma 
atacurilor corect conduse cu a. 
vantaj material decisiv. Lukici și 
Voiculescu au convenit asupra re. 
mizei la mutarea 18 într-o poziție 
de perfectă egalitate. S-au între
rupt partidele Alexandrescu — 
Măriei și Sî-rbu—Halic. In prima 
a rezultat pe tablă un final de 
turnuri în care Măriei cu 2 pioni 
legați contra doi pioni izo'ați ai 
Iui Alexandrescu, va încerca pro
babil să cîștîge. In partida Sîrbu 
—Halic șahistul jugoslav deține 
un pion în plus de asemenea in. 
tr.un final de turnuri.

Foarte interesante au fost cel? 
două întîlniri feminine. Reprezen
tanta noastră Rodica Mano'.escu 
a înfruntat (cu negrele) pe cu
noscuta campioană iugoslavă Vera 
Nedeljcovici, considerată drept 
una dintre cele mai puternice ju 
că to a re ale lumii (locul 6 la tur
neul candidatelor la titlul suprem 
de la Moscova).

Intr-o variantă de schimb a 
aoărârii Caro—Can reprezentanta 
wwstră a reușit să obțină ega'i- 
tetea și trecfnd partida tntr-un fi
nal de cal contra nebun, a eonve. 
nit la remiză într-o poziție care, 
după aprecierea noastră, îi era 
chiar ușor favorabilă.

Ttnăra Alexandra Nicolau a Ju
cat excelent partida contra iugo
slavei Popov ici, întrerupt nd întrun 
finei de turnuri cu 2 pioni în 
piue, pe care în mod normal tre
buie să-l cîștige.

In felul acesta, după prima, 
rundă echipa asoctației Energia 
conduce cu 6*/»—2ț/», trei partide 
fiind întrerupte. Astăzi, în aula 
B.C.U. meciul continuă cu des. 
fășurare* rundei a II-*. wmînd
ca mîine îrrtȚln rea să se încheie
cu disputarea partidelor între,
rupte. t ■ ’J a

r VAttMHf ttlOSF.

de C. Tttdose (Progresai)
urmat de Poreeeanu, I. Vasile și 
P clear u. La ieșirea din Bușteni, 
începe o ploaie torențială. La 
intrarea ln Predeal, cei patru ci
cliști de pe primul ptan, care se 
și vedeau disputindu.și sprintul 
final ta Orașul Stalin, sînt opriți 
de un marfar, care tocmai „tăia" 
șoseaua. Ei pierd aproape 1 min. 
30 sec.

Lupta de urmărire și prindere 
a fugarilor este dată de plutonul 
lui C. Dumitrescu pe Valea Ti
midului. Joncțiunea se face ta 
2 km. de sosire. De aci sprintează 
Călin Tudose și cîștigă etapa de
tașate .

lată clasamentul: 1. C. Tudose 
(Progresul) 5:18.22; 2. I. Con. 
stantmescu (C.C.A) 5:18.24; 3.
I. Vasile (C.C.A.); 4. A. Șelarii 
(Dinamo) ; 5. Șt. Poreeeanu
(C.C.A.) ; 6. L. Zanoni (Dinamo); 

7. R. Sdtuster (Dinamo) ; 8. N.
Maxim (Dinamo) ; 9. C. Dumi. 
trescu (C.C.A.) ; — toți același 
timp; 10. N. Pelcaru (C.C.A.)
5:23.10;

Clasament pe echipe: 1. C.C.A. I 
15.55,12; .2. Dinamo 1 același 
timp. Clasamentul cățărătorilor : 
1. R. Schuster (Dinamo), 10 pct;
2—3 Poreeeanu, J. Vasile 5 pct.;
4. Pelcaru 2 pct.

'Astăzi, se desfășoară etapa a 
IlI-a pe urcușul Branului (Or. 
Stalin — Fundata — Or. Stalin).

EMIL IENCEC

INFORMAȚII onosport
Iată eum arată un buletin cu 12 

rezultate exacte la concursul nr. 28 
(etapa cJin 15 iulie 1966).

I. R. Cehcedov-acă (jun.) — R. P.
Romkiă (jun.) pronostic la pauză X

II. R. Cehoslovacă (jun.) — R. P.
Romînă (jun.) pronostic final 2

III. R. P. Ungară (A) — R. P.
Polonă (A) pronostic la pauză X

IV. R. P. Ungară (A) — R. P.
Polonă (A) pronostic final 1

V. R. P. Polonă (B) — R. P.
pngară (B) pronostic la pauză 2

VI. R. P. Polonă (B) — R. P.
Ungară (B) pronostic final 2

Vii T.D.S.A. — Biureveștnic
‘■’’(©amp. U.R.S.S.) pronostic la pauză X 

ym. T.D.S.A. i-T purevestnic

Echipele R. P. Romîne și R. P. Bulgaria 
și-au împărțit victoriile în meciul internațional 

de atletism juniori
Sîmbătâ și duminică s-a desfă

șurat pe stadionul Republicii din 
Capitală, întîlnirea internațională 
de atletism dintre echipele de Ju
niori și junioare ale R. P. Romîne 
și R. P. Bulgaria, încheiate cu vk- 
tor’a echipei noastre în meciul fe

minin și cu cea a echipei oaspe 
în întrecerea masculină.

Victoria fetelor noastre, obținută 
la capătul unei fonte dîrze și inte
resante. a fost rezultatul eforturi
lor remarcabile ale cetor mai min
te dintre ele. In ceea ce privește 
întrecerea băieților, trebuie să re
marcăm faptul că oaspeții bulgari 
au prezentat o echipă omogenă, 
bine pusă la punct din punct de ve
dere fizic, tehnic și tactic, din rin- 
durHe căreia au făcut însă parte 
rumeroși atleți care au depășit li
mita v:rste: de juniorat. .In acest» 
condițiu-:i, victoria, chiar la această 
dTerență de puncte apare loa-te 
normală.

Iată rezultatele tehnice:
JUNIORI: 100 m.: Z. Kolev (B.) 

11,1; I Totev (B) 11.2; P Kekske- 
meti (R) 11.5; S. Dotai (R) 11,6; 
200 m : N. Kabatișki (B) 22.6; Do- 
bai (Rl 22,6: L Totev (Bt 22.7; M. 
Ursac (Ri "22A: 4?p m.: D. Draga- 
nev (Bl 50.6; M. L'sac (Rl 51.0; 
L Nîkoiev (B) 5Z9; G C obanu 
(R) 54.fr. 800 m: L Szekely (»)

SELECȚIORATA DE HANDBAl A ORAȘIUDI BUDAPESTA 
A «TRECUT ECHIPA SIBIULUI

telefon de ta 
fața unui nu-

SIBIU 15 (prin 
trimisa! nostra). In 
«ne^os ^ibljG.- selețțioțbsta ^de^ 
handbal a Budapestei a susțrrrat 
al treilea joc din eâffniT turnev- • 
iui pe eâre*î! fctfeprforfeTri'tara 
noastră îniilaind reprezentativa 
orașului Sibiu. După un meci viu 
disputat handbabțtii maghiari an 
învins cu 11—8 (7—3).

In primele 30 de minute ini
țiativa a fost de partea oaspeți Jr 
for. Ei au atacat clar, decis, ți 
au fructifica*, cu precizie absolut 
toate ocaziile pe care le-an avut 
Handbaliștii maghiari au știut sa 
profite de numeroasele greșeli fă
cute în apărare de jucătorii din 
Sibiu, care au acționat - lent și . 
fără inițiativă. In atac, echipa 
gazdă a jucat confuz, a căuiai • 
prea mult o poziție mai bună de 
șut. Dominarea selecționatei Bu
dapesta a făcut ca scorul să o 
favorizeze net în această primă 
repriză, cînd — la un moment 
dat — tabela de marcaj arăta re
zultatul de 7—1 în favoarea ei.

La reluare, selecționata Sibiu 
lasă emoția la o parte, joacă 
mult mai convins și mai curajos 
și trece foarte rapid din atac în 
apărare, surprinzînd de multe ori 
descoperită apărarea oaspeților. 
Datorită acestei reveniri, selecțio
nata Sibiului reduce din diferen
ță, ajungînd la 5—8. La aceaslă 
situație Bota trage în bară și 
Bretz pe lingă poartă din două 
poziții extrem de favorabile. In 
schimb, oaspeții înscriu 3 goluri 
în numai 4 minute, toate prin 
masivul și precisul Megyeri. ajun; 
gînd să conducă cu o diferența 
hotârîtoare pentru stabilirea în
vingătorului (11—5). Sibienii re
vin cu multă hotărîre în atac și 
mai înscriu trei goluri pînă la 
sfîrșit, astfel că rezultatul final 
se stabilește la 11—8 în favoarea 
selecționatei Budapestei.

Arbitrul Ivan Snoj (R.P.F. Iu 
goslavia) ajutat de Gyorgy Szol- 
nocki (R.P. Ungară) și Eugen 
Munteanu (R P. Romînă) a con
dus următoarele echipe:

SIBIU: Haberprusch — Moga, 
Czank, Bretz, Lhani, Merinck — 
Zultner, Roth, Bota, Kapp, Kraus.

1

X

x 
12 

Anulat 
Spar-

2

(câmp. U.R.S.S.) pronostic final
IX. Gwardia Varșovia — Flamura 

roție Arad (meci internațional)
X. Narodnaia Armia Plovdiv — 

Dinamo Sofia (camp. R.P.B.)
XI. Udarnik Sofia — Uzina 

Sofia (camp. R.P.B.)
XII. Minior Dlmitrovo -r 

tac Stalin (camp. R.P.B.)
Deoarece meciul XI: Udarnic So

fia — Uzina 12 Sofia a fost anulat 
țfiind amînat pentru mțercurl 13 
iulie) pronosticul exact la meciul de 
rezervă A: Metalul (E) Oțelul Roșu 
— Metalul (E) Arad a fost acordat 
gratuit tuturor buletinelor depuse.

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 715.000 buletine.

(R) 4:05,6; I. 
1; C. Macedon-

1:57,6; M Dimitrov (B) 1:59,9; A 
Ronfeld (R) 2:07,0; D. Ivanov (B) 
2:09,0; 1.500 m.: A. Mancev (B) 

4:03,4; A. Barabaș (R) 4:05,6; I. 
Balotescu (R) 4:08,2; C. Macedon- 
skj (B) 4:19,2; 3.000 m.: A. Mancev 
(B) 8:43,0; A. Barabaș (R) 8:43,4— 
nou record republican de juniori; 
1. Balotescu (R) 8:52,4; T. Trifanov 
(B) 9:10,2; 5 km marș: S. Stoicev 
(B) 23:36,8; R. Rusev (B) 23:39,6; 
C. Sarkdzi (R) 23:39,8; C. Nou. 
rescu (K) 26:23.6: 110 m.g.: N.

Vladkav (B) 16,2: C. Tî’nariu (R)
16.3; R. Popov (B) 16,5; S. Stoi- 
cescu (R) 16.5; 400 m.g.: K. Zla
ta -ski (B) 56,2; AL Jabtonovski (R) 
57,5; E. Constantnescu (R) 57,9; 
N. Vladkov (B) 62 9; l 000 m ob
stacole: A. Igov (B) 2:46,8; I. Po
pov (B) 2:47.9; At Pîrvu (R) 
2:49,4; V. Florea (R) 2:52,4; 4x100 
m : R. P. Bulga-ia (Kolev, To‘ev, 
CâbaFski. Fe'eov) 42.8; R P. Ro. 
mînă (Kekskemeti. Molnar, Mănes- 
cu. Dobai) 43.6; 4x400 m.: R.P.B. 
(Draganov, Nikolov, Zlatarski, 
Sabev) 3:27,6; R.P.R. (Enacbe, 
Ghidu. Romfeld, Szekely) 3:29,4; 
lungime: L. Zlatarski (B) 7,13; R. 
Licker (R) 6.70; D. Ptaarfoski (B) 
6,5>. V. Duțu (R) 6,52; Uipta: X. 
Lieker (R) 14.24; D. Stokov (B) 
14.21. Ml Stein (R) 14,12; N. Bori.

Au o>ai jucat: Schrtoider, Zillion, 
Mțjai.

BUDAPESTA: Horvath - Ma 
gyari. Bol la, Bagyn, Șol, Penezi 
— Csiki, Megyeri. Keller, Ramoi- 
sa. Ujvari. Au mai jucat: Simko, 
Vakarcs III, Pockok.

Golurile au fost marcate de : 
Kanp (4), Kraus J2), Roth și 
Bota pentru echipa Sibiului și 
de Megyeri (5), Ramotsa (2), 
Sitnko, Ujyari. Csiki, Bagyn pen
tru Budapesta.

CALIN ANTONESCU
— ----- -------------------------------------------------- ----------------------— ---- ——•

Meta Haman a întrecut pe Irina Fum
in campionatul de

Sfanbătâ și dunținică, pe terenu
rile de tenis Eneqție, de pe mata' 
tacwiui Herăstrău, s-a desfășurat 
cea mai importantă partidă a eta
pei a VU-a z campionatului divi
zionar de tenis, între ech>pde 
bucureșteoe Energia și Știința. 
Victoria a revenit echipei Energia 
cu scorul * - - -
remarcat 

două ori 
numai odată EnergieL

ln îStGnhea dintre Jucătoarea 
Irina Ponova (Energia), actuala 
noastră campioană și JîXieta Na- 
mlan (Știința) campioană ta ju
nioare, publicul spectator a aplau
dat victoria obținută de Julieta 
N am ian în urma folosirii unei tac
tici potrivite. Socotim că Irina 
Ponova ar fi trebuit să încerce o 
mai susținută menținere a mingii 
în joe, fără a forța la fiecare 
minge lovitura decisivă. Cu totul 
inexplicabil atoare faptul des re
marcat că. Irma Ponova n-a pă
răsit tactica de a lichida orice 
fază în una sa-u două lovituri, ceea 
ce a dus în majoritatea cazurilor 
la retururi de serviciu în plasă 
sau în cutaare.

Julieta Namian s-a orientat tac
tic mai bine și pentru a ciștiga a 
făcut tot ce este necesar, dar sub 
jocul ei de calitate cu care ne 
obișnuise. Clasjci'e ei „căderi" au 
privat-o de o victorie în două se
turi în loc de trei, datorită celor 
trei servicii din setul doi, trimise 
succesiv în plasă.

Din restul jocurilor se detașea
ză net prin calitatea tor, partidele 
susținute de maestrul sportului A. 
Schmidt, care, și de astădată în- 
Ir-o deosebită vervă de joc, a ofe
rit o dinamică replică tai Dancea, 
practicînd un joc precis de atac. 
La meciurile de dublu, spectacu
loasă a fost în special întîlnirea 
dintre echipele Irina Ponova + 
Mariana Nicu’.escu și Julieta N'a- 
mian + Sibila Ressu, în care 
ultimele au cîștigat pe merit.

Iată rezultatele tehnice: T. Bă
din — Șla.pcta 6—0, 6—2, 6—3; 
Schmidt *— Dancea 6—2, 6—0, 
6—1; T. Bădin — Dancea 6-AO, 
6—3, 6—3; Schmidt — S'apcta 
6—2, 6—4, 7—5: Grad — T-eodo- 
rescu 7—5, 6—1, 6—2; Rodoteatu

8—3. Trebuie 
că în partidele 

a revenit de 
studențești și 

final de 
insă 
victoria 
formației

sov (B) 14,04; înălțime: C. Stă- 
nescu (R) 1,83; M. Grigorov (B) 
1,80; I. Tankov (E) 1,80; Gr. Ma
rinescu (R) 1,75; prăjină: H. Hris. 
iov (B) 3,80. G. Kolarov (B) 3,80; 
S. Blaga (R) 3,70; G. Constantin 
(R) 3,50; greutate; A. Grîstev (B) 
14,32; V. Ivanov (B) 14,10; D. 
Stoian (R) 13,28; C Popescu (X) 
12,45; disc; A. Crîstev (B) 43,20; 
S. Penkov (B) 40,03; 1. Zabojski 
(B) 36,31; C. Popescu (R) 35,46; 
suliță: N. Iordanov (B) 62,91; M. 
Topalov (B) 57,00; Z. Nagy (R) 
52,51; I. Sabău (R) 46,26; ciocan: 

A. Szigmund (R) 50,17; C. Sdat- 
kov (B) 48,34, V. Ivanov (B) 
47,52; C. Drăgulescu (R) 46,18. 
PUNCTAJ GENERAL R. P. Bul
garia 140 pct. — R. P. Romînă 90 
pot.

JUNIOARE: 100 m.: 1. Luță (R) 
12,6; G. Luță (R) 12,8; S. Peîkova 
(B) 12,9; T Doktorova (B) 13,3; 
200 m.: Z. Isaeva (B) 26,0; 1 Luță 
(R) 26,2; S. Petrova (B) 26,5; 
G. Luță (R) 26,6; 500 m.: Z. Isa
eva (B) 1:19,3; A. Vanciu (R) 
1:22,2; I. lioiu (R) 1:23,6; Ț To- 

șeva (B) 1:24,0; 4x100 m.; R. 1’.
Romînă (Bogdan, G. Luță, I. Luță, 
Knobloch); R. P. Bulgaria (Dokto. 

rova, Karkova, Petrova, Isaeva); 
3x500: R. F. Bulgaria (Bogdano
va, Toșeva, Isaeva) 4:05,0; R. P. 
Romînă (Iloiu, Vanciu, Zegreami) 
4:06,1; 80 m.g.; X. MUiutin (R)
12,0; A. Dragomirescă (R) 12,2; 

Stoeva (B) 12,2; S. Korkova (B)
12^3; lungime: I. Knnbfoth (R) 
5,56; P. PancSva (B) Ma 
ier (R) 4,96; P Stoeva (B) 4,91; 
înălțime: Z. VOeova (B) 1,48; E 
Mayer (R) 1,45; A. Chivăran (R) 
1,41; M. VUceahova (B) l',30; gr«f 
ta te; A. Roth (R) 13,86; Z. Asenova 
(B) 13,51; L. Saramovid (B) 
13,35; E Scherer (R) 13,14; «se: 
N. Barbu (R) 37,95; N. Angelwa 
(B) 36,34; V. Vdeva (B) 36,34; 
A. Kraus (R) 36,02; suliță: M. Ște- 
fanova (B) 41,28; B. Paskateva 
(B) 40,87; M. Diți (R) 40,80; Mi 
Iordan (R) 36,02 PUNCTAJ GE
NERAL: R. P. Romînă 68 pcL — 
R. F. Bulgaria 63 pct. d

■

1—6, 7—5, 0—6,
J. Namtan

— Sitbenman
1— 6; I. Pooova
2— 6, 6—3, 1—6; M. Niculesai —
S. Ressu 6—1, 6— 1;U. Ponova + 
M. Niculescm — J. Namian + S. 
Ressu 5—7, 3—6; I. Ponova + Ț. 
Bădin — J. Nankan + Stapciu 
6—0, fr—4; T. Bădin+A. Schmidt
— Dancea + Teodarescu 6—-1.
6—3, 6—2.

In țară: FI, roșie U.T.A. Arad— 
Energia Orașui Stalin 6—5. Re
zultate tehnice: Grunwald i— 
Bosch 6—3, 6—2, 6—4; Piros — 
Raeoviță 4—6, 7—9, 6—4, 5—7; 
Grănwaftd — Racoviță, 6—3, 6—4,
6— 0; Piros — Bosch 3—6, 1—6,
3— 6; L&wy — Turușanko W. O.;
Albert — Ții iac 9—7, 6—2, 6—3; 
Glatt — Brenner 3—6, 4—6; 
Bauer — Dogariu 2—6, 4—6;
GrOnwaM + Albert — Bosch + 
Țiliac 6—1, 6—3, 6—fr, GrttowaM 
+ Glatt — Bosch + Dceariu
7— 9, 6—0, 6—3; Glail + Bteter— 
Brenner + Dogariu 1—6, 2—6.

Progresul Cluj — Dinamo Bocă
rești 3—8. Rezultate tehnice: 
Avram — Dinopol 6—4, 8—6;
Pusztai — Toma 6—1, 6—2;
Pusztai + Avram — Dinopol + 
Toma 6—1, 6—1; Pusztai — Ra- 
kosi 7—5, 2—6, 3—6, 2—6; Faur
— Vasilescu 5—7, 4—6, 7—5,
6— 4, 4—6; Pusztai — Vasilescu 
2—6, 3—6, 3—6; Faur — Rakosi
2— 6, 3—6, 3—6; Piepemik — £). 
Vizîru 2—6, 0—6, 2—6; Strimbă- 
reanu — Turdeanu 8—6, 5—7,
3— -6. 6—-4, 6—1; Avram 4- Faur
— Dinopol + Rakosi 0—6, 3—6; 
Faur + Strîmbăreanu — D. Vi- 
ziru + Turdeanu 6—2, 3—6,
2— 6, 4—6.

Progresul Tg. Mureș — Energia 
Timișoara 6—5. Rezultate" tehnice: 
Seraszter — Jtihasz 4—6, 3—6,
5— 7;
4— 6;
3— 6;
7— 5,
6— 1, 
6—2, 

Jtihasz 4—6, 3—6,
Nagy — Mihai 5—7, 5—7, 

Niagy — Juhasz 2—6, 0—6,
Sereszter — Mihai 8—6, 

2—6, 6—4; Zigler — Gorog
6—4; Urzică — Frențiu
6—0; Zigler + Urzică — 

Gorog + Frențiu 6—2, 6—1; Hintz 
— Wolff 6—4, 6—3, - - -
1—6; Baia — T '
3—6;
hasz + Gorog 1
Sereszter + B’aia — Juhasz 4-, 
Wiler 6—1, 6-0, 7—9, 6—2.

? ", 3—6, 3—6, 
Wiler 2—6, 1—6, 

Sereszter + Zigler — Ju- 
—6, 6—2, 6—3;

54.fr


Intilnirile internaționale ale fotUiliștilor noștri
Energia Minerul Petroșani 
a întrecut cu 3-0 (1-0) pe 
a treia clasată în campio
natul maghiar: Salgotarjan 

Banyasz
Salgotarjan 15 (prin telefon).— 

Duminică după-amiază pe frumo
sul stadion din Salgotarjan, echipa 
Energia Minerul Petroșani a susți
nut al doilea joc din cadrul turneu
lui pe care îl întreprinde acum ’in 
Ungaria. Fotbaliștii romîni au în
fruntat un adversar mai puternic 
decît în primul meci. Ei s-au în
trecut cu redutabila formație Sal
gotarjan Banyasz care ocupă acum 
locul al treilea în campionat și 
care, nu mai departe decft în ulti
ma etapă, a Învins faimoasa for
mație maghiară Honved.

Echipa noastră a reușit o per
formanță splendidă, una dintre cele 
mai valoroase reușite in ultimii ani 

de o echipă de colectiv, aceea de 
a întrece Ia un scor concludent — 
3-0 (1-0) și după o partidă apre
ciată unanim de spectatori, pe una 
din fruntașele campionatului ma
ghiar. In convorbirea telefonică pe 
care am avut-o cu antrenoru Șepci 
acesta ne-a declarat: „Energia Pe

troșani a făcut un joc dar, variat.
Echipa noastră > funcționat foarte 
bin« în ansamblu, toate comparti
mentele activînd omogen. Specta
torii i-au aplaudat adesea pe jucă
torii romîni care au reușit faze de 
toată frumusețea Cei mai buni oa

meni ai echipei an fost: Pahonțu.
Marineuca, Panait, Detean» și Far. 
caș IL Excelent a jacat Anton 
Muntean» care tapă părerea mea. 
a fast cel mai ban de pe teren*. 

Și aom amănunte despre joc. 
Echipa ramtaâ a avut KMțiatrva 

marea majoritate a Umptaui. Ea a 
dovedit înainte de toate, o pregă
tire fieacă excelentă. aeușiML dato
rită acestei superiorități, să anpr*- 
rne tatregntu meci an ritm foarte 

susținot. Acțiunile ofensive au 
fote angajate toarte mult pe aripa 
stingă unde Paraaehraa — .debu
tant fn acest post — s-a demarcaî 

cu* regWaritate și a creat panică 
în carete advers El a-a fnietes 
foarte bine atft O Gabor ctt șl os 
Anton Munteanu cate — *șa cura.

s a spria 
presie prin

de arbitrul maghiar M. Bacskai.
Salgotarjan Banyasz a întrebuin

țat echipa care a dispus da Hon- 
' ved, "(cu excepția"lui Szojka, selec

ționat In „națională’’), adică:
Olah-Sandor, Janesik, Jedliska- 

Horvath, David-Chiadni, Bodon, 
Cșaki, Vasas, Taliga.

Energia Minerul Petroșani a ali
niat următoarea formație:

Crîsnic (din mm. 46, Gram) — 
Pahonțu, Marinescu, Panait — De- 
leanu, Farcaș II — Sima, Demiefl, 
Anton Munteanu, Gabor, Para- 
schiva.

Miercuri Energia Petroșani va 
juca la Komlo cu selecționata ora
șului încheindu-și turneul ta R. P. 
Ungară.
Locomotiva București a 
dispus la scor de Banik 

Opava 6-1 (6-0)
OPAVA 15 (Prin telefon). — 

Locomotiva București a susținut 
duminică după-amrază al doilea 
joc din turneul pe care-t face în 
Cehoslovacia. Ea a jucat cu echij 
pa Banik Opava, care a fost însă 
întărită în vederea acestei fatîl- 
niri cu o serie de jucători ai e- 
chipei de prima categorie Banik 
Ostrava, printre care și portarul 
internațional Moravetz. Fotbaliștii 
noștri au repurtat o victorie clară 
și categorică: 6—1 (6—0).

Scorul a*ată că reprezentanții 
noștri au marcat toate golurile în 
prima repriză. Intr-adevăr, în a- 
ceastă parte a meciului. Locomo
tiva a jucat excelent, arâtlnd o

talon care au ur-

r»ozsa

Eclrpele de yelei aJe R.‘ P. Romine 
neinrnse piuă in prezent in tnrneul de la Sofia

terminate cu șutijrj pernițe au 
fost aptaudateHWQ  ̂ _
numeroșii spectatori care au ur
mărit partida. După meci, antre
norii locali au declarat că Loco
motiva a făcut cea mal 
IntTnîre de fotbal văzută 
dată la Otrava.

Ce’e șase puncte ale 
noastre au fost marcate 
(2). Georgescu, 
Cap?

Locomotiva a 
rea iormație:

Coman, —

Olari,

utilizat

Stancu,

echipei 
de Rtote 
Ferenczi.

xrtnătoa-

x lăsat q excelentă jm■ 
i căci tal ea dovedită ca 
ĂWttW ®S 

fA’StrJGâ’iS» 
să-și îndeplinească așa de b-ne mi
siunea dacă mijlocașii și fundașii 
nnw fi alimenta*.-o ki permanență 
cu mingi.

Cele trei goluri ale echipei noas
tre au fort marcate da Anton Man- 
teana (win. 27), cu capta, la o cen
trare a tai Paraschrva, ArXon Mon- 
teanu (min. 73) și Pwasdiiva 
(min. 81).

Jocta a foot condus foarte bine

FI Amur 
Gward ia Varșovia

1-1 (0-0) .
Plantara roșie U.T.A. și-a în

ceput dumitre» turneul • ta R. P, 
evo:uh»d fci orașul 

a talanii echipa 
Gwandia, din 

a luat sfârșit e» 
egalitate: • -U-l 
gazde a înscris

Hahorek, iar pentru oaspeți Birăit 
Reprezentativa de tineret a 
ă. P. Polone — Progresul 

Oradea 1-0 (1-6)
VARȘOVIA 15 (Prin telefon). 

Sîmbătă, echipa Progresul Oradea 
a jucat la Varșovia în compania 
reprezentativei de tineret a Polo
niei. Victoria le-a revenit la limită 
gazdelor: 1—0 (1—0). Unicul 
punct a fost înscris în min. 13 de 
joc de către Gajda (C.W.K.S. 
Krakow).
Locomotiva Arad

Bskescsaba (R.P.U.)
4-2 (3-1)

AR.AD, 15 (prin telefon) Fer. 
mația noastră de categoria B, Lo
comotiva, a obținut o mericată și 
muncită victorie în fața echinei 
maghiare Dozsa Bekescsaba. Me
ciul, deși a avut o 
mediocră din punct 
tehnic, a fost totuși 
prin numărul mare 
marcate. Gazdele au 
patru din numeroasele ocazii de 
gol pe care le-au avut în decursul 
jocului, iar oaspeții au luptat c'J 
hotărîre și chiar cu eficacitate 
pentru a reduce scorul care per
manent a fost de partea localni
cilor. Din această întrecere a ieșit ' 
un foc palpitant, încheiat cu un 
rezultat favorabil echipei arădens- 
Golurile au fost marcate de: PeU 
(min. 5), Ioanovfci (mjn. 21 și 
37) și Don pentru Locomotiva și 
Toth (min. 10) și Beriyîk (min. 
77) pentru Pozsa. Au lăsat o 
impresie foartț hpnă prin jocul ’ 
prestat: Meszaros, Uon și toW

: vid (Locomotiva) și Marik. Toth 
• și Bartvik (D ozs4). A condus cu I 

competentă. Dumitru Rusu.
■:> ’ Șl. Weinb'rgef.

• corespondent
Recolta Avîntul Ta. Mureș 
— Selectiona,n Trectorul 

(R.P.IM 3-4 (1-2)
ra MUREȘ, 15 (prin telefon).: 

Supaioritatea tehnică a oaspeți
lor este oglindită' fidel de scorul 
final. Jocul lor cu pase pe jos 
și ta adîncime a fost total dife
rit de cei al localnicilor care an 
combinau exagerat de mult și s-au 

in fața poeții. Au mar- 
—pat: toesl Imin- 1). șt Mesaaroș 

(min. 46 și 71) pentru Recoiu 
Avlntul Tg. Mureș și Kerekeș II 
(mta. 6), Karekeș III (mân. 16), 
Bogati imln. 57) și Koszy (min. 
81). A- condus foârte bine • Petre- i 
Badea. ; . ,

desfășurare 
de vedere 
spectaculos 

de goluri 
transformat

lolaria Balaș a adus 
; » exceptional

chemat urgent acasă. Peste două 
zHe plec s-o revăd.

Apoi, tapă eleva clipe, gfodul 
pleca* apr* cea mai dragă ființă, 
a revii pe stadion:

— -Aș dori să pot vorbi eu S6. 
fer, săJ apun p tai despre re
cord.

— Fale primul pe eared stabi
lești ta absența M, fl ațrag a- 
tențîa, și cel mai 
dată... ,

— Dacă ai ști 
gătit pentru ziua 
scris ta caiet tot _
de Tâat pe minute: la ora cu
tare pleci de acasă, peste atîta 
timp te îmbraci pentru concurs, 
exact la ora _ îți începi încălzi, 
rea, aștepți între săritori atît și 
așa mai departe. M-am ținut cu 
dinții de acest program. Trebuia 
s.o fac._ Hansi nu xa acum cu 
mine și singură trebui» să decid 
total». Acum recordul este al nos
tru. dar nu sînt totuși Fniștită„

— Nu înțeleg de ce?! Este doar 
o cifră excepțională și care nu se 
obține ta fiecare zi și de ori
cine.

— Hopkins a mai încercat să 
o treacă. De altfel, tentativele ei 
repetate în ultimul 
des m-au decis și pe mine să mă 
grăbesc.

— Ce-ți propui 
toarele luni?

prețios deoeam-

cum m-am pre- 
de azi! Mi-am 
ceea ce aveam

timp destul de

pentru urmă-

Poloni,
Szczecin, unde 

de -categoria A 
Varșovia.; Medul 
un rezultat de 
(0—0). Pentru

atletismului rominesc■

record mondial
— Doresc, poate că am sa aj? 

fac. să particip la concursul inter, 
national de ța Bratislava, careva 
avea loc la sfârșitul acestei luni., 
Este acolo o pistă excelentă. Ko
var și Modrachova și-au realizat 

aci cele mai valoroase perfor., 
rnanțe. Să nu se înțeleagă cumva 
că pista de la .Republicii* nu a 
fost bună. Nu mă pot p'.înge de 
Ioc de așa ceva...

Și din nou valurile de neliniște 
ii dau asalt:

— Nu sînt calmă cu acest 1,75 
m. Trebuie să mă asigur cu un 
1,76 m. cel puțin. Atunci am să 
fiu liniștită și am să pot lucra 
pentru consolidarea recordului și 
pentru noile tentative.

Mă despart de Iolanda Balaș, 
dar rămîn în contemplația acestei 
atlete excepționale, a acestei fete 
modeste, plină de voință și de 
talent, care se gîndește neconte
nit la alte și alte rezultate stră
lucite deși știe că ele îi vor cere 
o și mai mare muncă, o nebănuttă 
încordare și perseverență, cu fie
care centimetru pe care-1 va a- 
dăuga performanțe'or sale... Min
tal încerc un rezumat al isprăvi
lor ei de azi: cinci sărituri 
d:ntre care două recorduri repu
blicane (1,72 m. și apoi 1,75 m.) 
și unul mondial : 1,75 m.

Cît a durat totul? Doar cinci 
sărituri? Nu, desigur...

VirgU Fodor R 
■- corespondent

Cupa R. P. R. la fotbal 
, . lAMVPA' ROSIE F> f Ste 

energia metalul buc.
! 'î—9 (1—0)

Punctul victoriei a tost înscris 
Smin. 30, de Ceaușeanul

ECOLTA PODUL*: ILOAlEI — 
LOCOMOTIVA PAȘCANI -

1-3 (1-3)
Cele patru goluri au fost în

scrise de Atanasiu (min. 12 șl 
25),' Rizea " (min. 40) pentru Lo
comotiva și Dorobanțu (min. 6) 
pentru Recolta.

ENERGIA METALUL GALAȚI 
— VOINȚA R. SĂRAT 2—1 

(1-1 h
ENERGIA METALUL OȚELUL 

ROȘU - ENERGIA METALUL 
ARAD 8—1 (1—0)

Golurile au fost marcate de Ti. 
tel (mta. 44), Lereter (min. 55 și 
89) pentru localnici și Nedelcu 
(min. 80) pentru arad ani:

ENERGIA METALUL 108 — 
ENERGIA FLACĂRA 7 

3—2 (1-1)
Golurile au fost înscrise de Bul. 

buoan (3) pentru Energia Meta
lul 108. Oprea și Palfi pentru E- 
nergie Flacără 7.

PROGRESUL BISTRIȚA - 
ENERGIA MINERUL BAIA MARE 

3—0 (0—0)
An marcat Ivanovic! (m:n. 46), 

Horațiu (min. 56 și 85). 'A arbi
trat Rosner (Cluj).

ENERGIA FLACĂRA SCHELA 
MARE - FL. ROȘIE I Rm. V1L- 

CEA 3—0 (1—0)
Golurile au fost înscrise de Vă- 

leanu (min. 35) și Marasca (min. 
49 și 89).
ENERGIA METALUL ORADEA— 
FL. ROȘIE CLUJ 1—2 (0—2).

Punctele au fost marcate de
Heran 

Kiss

EM. VALERIU

Chircoșa (min. 20) și 
(min. 35) pentru clujeni, 
(min. 55) pentru orădeni 
FL ROȘIE II Rm V1LCEA 
PROGRESUL CORABIA 

(1-0)
3—1

SOFIA 15 (prin telefon). —
Sîmbătă a început la Sofia tur

neul internațional de volei la care 
participă reprezențat’vele mascu
line și fenvnîne a e Rom’ni'.i, lu. 
goslaviei, R.P. Chineze și Bulga
riei.

In primul meci d;n cadrul tur
neului s-au întîlnit reprezentati
vele feminine a’e Romin'ei și lu. 
goslaviei. Jucătoarele romîhc au 
obținut victoria cu scorul de 3—0 
(15—12; 15—13; 15—12). Echpa 
tomînă a jucat în următoarea for. 
mație: Sădeanu, Honet, Susan, 
ivănescu. Pleșoianu. Cernat (Pău- 
noiu. Colcertu. Moraru). In al doi
lea meci s.au întîlnit reprezenta
tivele masculine ale Bulgariei șt 
Iugoslaviei. Jucătorii bulgari au 
cîșdigat cu 3—0 (9, 5. 3). In jocul 
următor reprezentativa femnină 
a Bulgariei a dispus de echioa 
R. P. Chineze cu 3—1 (15—17; 
15—7; 15—10; 15—11). In ultima 
întfln're. reprezentativa mascu’I-

FRUMOASA COMPORTARE 
A M0T0C1CLIȘTIL0R ROMÎNI 

IN R. D. GERMANĂ
Ieri la Leipzig s-a încheiat eea 

de a patra și uftima etapă a con
cursului internațional de 4 zile 
organizat de Gesellschaft fur 
Sport und Tehnik. Reprezentativa 
A.V.S.A.P. din țara noastră s-a 
clasat pe locul II în clasamentul 
pe națiuni, victoria revenind 
exceoț'onalilor motocicliști 1< 
U.R.S.S.

Clasamentul este următorul: 1. 
U.R.S.S. 446 p., 7 medalii de aur. 
3 medalii de argint; 2. R.P.R. 750 
p., 6 medaflii de aur, 1 de argint 
2 de bronz; 3. R.D.G. 1002 d., 3 
medalii de attr, 3 de argint; R. P. 
Polonă și R.P Ungară neclasate. 
Dintre motocîcliștii noștri căre au 
cucerit medalii de aur notăm: 
Mircea Cemescu,' Alexandrii Lă- 
zărescu, Ludovic Srabo, Gheorghe 
loniță. Barbu PrMesca, Nieotee 
Sădeenu. .»

nă a Romîniei a dispus de echipa 
R. P. Ch neze cu 3—1 (12—15; 
15—12 ; 15—10 ; 15—13).

Duminică, turneul a continuat • 
cu următoarele jocuri: Băieți: 1
Romînia — Iugoslavia 3—2 (14— 
16; 15—8; 15—17; 15—9; 15—6). 
In primul set, la scorul de 14— 
10, echipa romină a comis nume, 
roase greșeli, dînd posibilitate 
adversarilor să egaleze și să cîș. 
tige setul. In următoarele seturi 
jucătorii romîni își revin șt cîș. 
tigă pe merit. In această întîlnire 
învingătorii aii folosit formația: 
Roman, Nicolau, Mihăilescu, Po- 
r.ova, Rusescu, Plocon (Corbeanu, 
Cherebețiu. Mușat). Fete: Romî^ 
nia — Bulgaria 3—2 (15—6;
11 — 15; 11 — 15; 15—7; 15—8). . 
Băieți Bulgaria—R. P. Chineză
3—0 (12, 11, 10). Fete: lugosla. ,, 
v:a — R P. Chmeză 3—0 (13. 8, 
12).

TOMA HRISTOV

Echipa de tineret a R. P. Wne 
din nou învingătoare in intilnirea • 

cu reprezentativa de volei 
a R. P. Albania

TIRANA 15 (prin telefon). E- ' 
chipa tinerilor voleibaliști romîni 
a susținut sîmbătă a doua partidă 
cu reprezentativa de volei a 
R. P. Albania. După un meci ex
trem de disputat, reprezentanții 
noștri au terminat din nou învin
gători cu 3-^-2 (14—16; 15—12; • 
15—17; 15—5; 18—16). Cel mai 
bun jucător al echipei noastre a 
fost Novac. De la gazde s-a re
marcat Napoleon. In continuarea ^ 
turneului lor, voleibaliștii romîni 
vor juca la 18 iulie la Skutari, 
la 20 iulie la Dures și la 22 iulie > 
la Tirana cu selecționatele ora
șelor. '■ ■

* u*. G he: :(:'■>>(> if.rj

Eckifek /A și B ale R. P. Ungare
învingătoare in fata repremtatiYelor R. f. Polone

BUDAPESn Q CLâfci (mAo£ AslU
Pe Nu>stadion s-a desfășurat azi , za), Fenyvessi.
IntîlnteM^l^htMW : sSzsMalMn^
>le R.P. Ungare și R. P. Polone. Masrielli, Korint, WozțiiaK — Șțrzi- 
Victoria a revenit Tftrmăției ma- ■ kbWki; Ztentara —Jezierski, tJz- 
ghiare care reușește . primul suc- ’’ nanski, Kempn^;' Brychfe'zy,* Citt-'1 ! 
pes din acest att. Scorul de 4-î - ‘ pa ȚPohl). > .,.>> .t.
(1-1) a fost realizat de Kentpny ’ n,‘
(min. ’10), Kodsis fmin. 40 și’ 64), - In meciul echipelor securide a- 
Szusza ’ (min. 79) Și Machos îtrvins tot’ formația R. P. Ungare,
(min. 87). Cei 50.000 spectatori" cu scorul de 6-3 (2-0). Pentru
prezenți la întîlnire nu au fost’ formația maghiară au 'înscris
șattsfăcuți de jocul prestat de e- ' Tidhy (3), Molnar (2), Kertesz,
chipa maghiară. A condus Da iar pefttru echipri secundă a'R.P.’’* 
miani (R. P. F. Jugoslavia) ur- Polbne. Sarwinski (2), Pilarski.î
mătoarele formații: ’■ ' — ’ A condus D. Sehulder (R‘.P.!?.Ț. *'•

R. P. Ungară: Ilk» — Buz- Echipele de jiiniori ale cb’of 1
sanski, Matrai, Dalnoki — Szor- l! două țări au terminat la egali-
ka, Kotasz — Budai; Kocsis; tate: 1-1 (0-0).

Iharos: nou record mondial la 10.000 m.
BUDAPESTA 15 (Prin tgjgton) 

In pripia zi a campionatelor de 
atletism ale R. P. Ungare s-au 
întregiștrat cîțgva rezultate de , 
mare valoare. Astfel cunoscutul 
fonțlist Sandor Ihațos a stabilit 
un nou record mondial la proba 
'de 10.000 m. cu, timpul de 28 
min. 42 sec. 8? Vechiul record, i a 
aparținut la Emil Zatopek cu

Vasas (Budapesta) 
in finala „Cupei

BUDAPESTA 15 (prin telefon).
Sîmbătă s.au desfășurat la Bu

dapesta cele două meciuri din ca
drul șemi-finalelqr „Cupei Europei 
Centrale*. 85.000 de spectatori 
prezenți în tribunele „Nepstadionu- 
lui“ au urmărit întîlnirile revanșă 
între echipele: Vasas (Budapesta) 
— Partizan (Belgrad) și Voros 
Lobogo (Budapesta) — Rapid 
(Vienal

In prima întîlnire, Vasas Buda
pesta a surclasat pe Partizan Bel. 
grad, de care a dispus cu scorul 
de 6—1 (3—1). Jucătorii ma
ghiari au jucat excepțional, în 
special linia de atac care a fost 
în formă foarte bună.

In al doilea meci s-au întîlnit 
echipele Voros Lobogo și Rapid 
Viena.

28,54.2, Iharos a realizat un ritm, 
„infernal" trecînd pe rînd la 
1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5,Q00, .
6.000, 7.Q00, 8.000 și 9.000 m. ta.
2 min. 46,8, 5.37, .8.29, 11.20, 14.14, 
17,04, 19.57, 22.20 și 25.47, .min.
Tqț iharos a coborît recordul,, 
mondial la 6 mile deținut de 
Dave Stephens (27.54.0) la .27 
min. 43 sec. 8.

și Rapid (Viena) 
Europei Centrale"

Gazdele au jucat nesigur eomî« 
țînd numeroase greșeli în apărare 
și au pierdut cu scorul de 4—3.

Astfel în finală se vor întîlnl
Vasas (Bp.) șl Rapid (Viena).

Turul Franței
a Competiția ciclistă „Turul Fran* 

ței“ a continuat cu etapa a X-a p* 
distanța Bordeaux — Bayonne. Vic
toria a revenit rutierului belgian 
Alfred De Bruynne, care a parcurs 
cei 201 km. în 4h 59:39 realizînd o 
medie orară de 40,246 km. In ime
diata apropiere a învingătorului au 
sosit Darrigade. Goldsmit, Monti, 
Lauredi, Woorting, iar la 14 min. 11 
sec. un pluton în care s-au aflat 
Ockers și Rolland, in felul acesta 
olandezul Woorting îmbracă tricoul 
galben, fiind urmat la 1 min. 43 sec. 
de liderul primelor etape Darrigade 
și Lauredi la .1 min. 54.
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