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Echipa Iugoslaviei 
ciștigătoare a Balcaniadei

Clasamentul general pe națiuni 
este următorul:

1. IUGOSLAVIA
2. ROMS fi IA
3. BULGARIA
4. GRECIA
5. TURCIA

145.5 puncte
124.5 puncte
106.5 puncte
65 puncte

18.5 puncte
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După trei zile 
de sărbătoare...

BELGRAD 22 (prin telefon 
de la trimisul nostru special). 
— Ediția a XV-a a Jocurilor 
Balcanice a luat sfirșit in timp 
ce peste stadionul Armatei 
Populare cobora încet însera-^ 
rea. Dacă acum trei zile, după 
primele probe ale acestei în
treceri, componența echipei 
noastre nu se puteau arăta 
mulțumiți de primele lor per
formanțe, tn schimb, în a- 
ceastă seară, trăim bucuria că 
odată cu desfășurarea ultime
lor probe, reprezentanții noș
tri s-au reabilitat. Ei au ob
ținut în cea de a doua zi și 
în special astăzi (N. R. ieri) 
performanțele pe care le aș
teptam, dind dovadă de o ex
traordinară putere de luptă, 
de dorința fierbinte de a adu
ce patriei succese cit mai fru
moase.

Gîndiți-vă că la un moment 
dat. mai exact după disputa
rea finalei la 200 metri, repre
zentanții noștri se aflau numai 
la un punct și jumătate, în 
urma formației iugoslave, în 
clasamentul pe echipe. Ei n-au 
încetat să lupte in nici un mo
ment, încercînd cu prețul unor 
mari eforturi sd cucerească 
primul loc în această întreceie 
pe echipe.

Lucrul acesta a făcut ca re
prezentanții noștri să cuce
rească simpatia publicului din 
Belgrad, un public cunoscător 
al tuturor tainelor atletismului, 
care i-a răsolătit cu aplauze 
furtunoase. Specialiștii, ne-au 
făcut de asemenea declarații 
măgulitoare in legătură cu ca
litățile tehnice ale unor repre
zentanți ai noștri, înconjurînd 
cu interes pe Savel și Wiesen
mayer, pe Bădici și Aioanei, 
pe Sorin loan și Soter, stră- 
duindu-se să afle cit mai mul
te amănunte in legătură cu fe
lul in care se pregătesc.

Iar tind la festivitatea de 
închidere echipa noastră a pă
truns pe teren am trăit bucu
ria acelora care _ ne-au repre
zentat timp de trei zile cu 
succes pe stadionul Armatei 
Populare și m-am gindit în 
acea clipă să transmit prin 
coloanele ziarului nostru gin- 
dul celor mai mulțl, că și-au 
făcut datoria...

Echipa reprezentativă de atletism a țării noastre fotografiată în fața stadionului Armatei Popxiare 
din Belgrad, Tptato EM. VALERIU)

întrecerile din cadrul celei de a X/-a edifiii 
a Jocurilor Balcanice de atletism 

s-a încheiat într-o atmosferă sărbătorească
BELGRAD 22 (prin telefon de I4 trimisul nostru special). — 

După ce întrecerile sportive au luat sfirșit participanții ta cea de 
a XV-a ediție a Jocurilor Balcanice s-au aliniat din ncu pe sta
dionul Armatei Populare. Acum, puțin obosiți de efortul depus 
de-a lungul celor trei zile de concurs, dar fericiți că au putut fi 
laolaltă intr-o competiție atît de măreață, ei pășeau tinerește in 
ritmul muzicii. Peste 20.000 de spectatori ii aplaudau pentru fru. 
moașele lor victorii, pentru minunata luptă sportivă pe care ie-au 
oferi Lo.

S-au aprins reflectoarele...
Echipele participante se aflau acum in fața tribunei principale. 

Președintele Federației de Atletism a Iugoslaviei. Vlado Ivkovici, 
care este în același timp președinte al comitetului de organ zare 
a celei de a XV-a ediță a Jocurilor Balcanice, urcă la tribună 
împreună cu trimisul special al președintelui Republicii Populare 
Federative Iugoslavia, generalul colonel Otmar Kreacici Trimisul 
președintelui losip Broz Tito rostește cuvîntul de închidere ară- 
tînd că aceste întreceri sărbătorești au contribuit la stringerea 
legăturilor de prietenie intre reprezentanți sportivi ai țărilor dia 
această parte a lumii.

El a declarat apoi întrecerile închise.
Se intonează imnurile țărilor participante în timp ce stindardele 

coboară de pe catarge.
Pe stadion întunericul este brăzdat doar de fișate de lumină ale 

reflectoarelor.
Cea de a XV-a ediție a Jocurilor Balcanice a luat sfirșit...

Desfășurarea probelor
200 metri, finală
Primul start, greșit.
Alergătorii vin la locul de ple- 

caire și la pocnetul pistolului Wie
senmayer pornește extraordinar. 
Nu face obișnuita lui cursă ta care 
atacă pe ultima parte, ci forțează 
de la început și se vede încă din 
turnantă că el își creează un a- 
vantaj destul de mare. In același 
timp, ne dăm seama că principalul 
său adversar este ca și la 100 tn., 
bulgarul Kolev, care învinsese ta 
proba de 100 m. In linie dreapta. 
Wiesenmayer iese cu un avantaj 
de mai bine de 2 metri față de 
Kolev. Atletul bulgar forțează și 
mai mult. Este tocmai momentul 
în care Wiesenmayer se relaxează; 
de.a lungul a 40 metri diferența 
se menține aceeași. Apoi, Wiesen
mayer atacă din nou și rupe pri
mul firul de la sosire. Spectatorii 
care îl cunosc de acum pe Wiesen
mayer din celelalte probe, îl a- 
plaudă cu frenezie pentru impe
tuozitatea sa.

Rezultate tehnice:
1. Wiesenmayer (Romînia) 21,8, 

campion balcanic.

2. Kolev (Bulgaria) 22,2.
3. Bacavarov (Bulgaria) 22,2.
4. Beniak (Turcia) 22.3.
5. Georgeopu'os (Grecia) 22,4.
6. Pccelj (Iugoslavia) 22.5-

5000 metri

A fost o cursă extraordinară.
Se greșește mai întîi un start 

Mugosa este cel care primește a- 
vertismentul starterului, arătînd că 
este destul de nervos. La a doua 
pleoare, atletul iugoslav este mai 
atent și după prim'i metri se și

. ’ . . '!Ziarul „Politika” scrie următoarele despre victoria lui Ilie Savel
„Ața cum era de așteptat, noul 

campion balcanic (NR. la 400 m. 
garduri) este romi nul Ilie Savel. 
El a stabilit un foarte frumos re
cord balcanic și romîn. ciștigind 
foarte clar.

Prima probă din ziua doua a 
Jocurilor Balcanice s-a desfășurat 
sub semnul superiorllăț-'i atleților 
romini, care prin Savel și Stânei au 

instalează în frunte avîndu-1 ală
turi pe atletul bulgar Vucikov. 
Reprezentanții noștri Aioanei și 
Grecescu, care aveau să lupte din 
toate puterile, se dovedesc la în
ceput în vervă deosebită. De la 
800 me4ri. Mugosa ia cursa pe cont 
propriu. Forțează, dar Vucikov 
este mereu lingă el. Distanța dintre 
ei șt ceilalți alergători crește pînă 
la aproximativ 6 metri. Ritmul 
crește și el. La 1800 metri Mu. 
gosa caută din nou să se des
prindă. dar între timp alături de 
Vucikov se insta’ase și ce'ăla'.t 
reprezentant al Iugoslaviei. Murat. 
Acesta nu rezistă însă traiei impuse 
și la 2000 metri rămîn în frunte nu
mai .Mugosa și Vucikov. Aioanei 
și Grecescu se află in acest timp 
pe locurile 3—4. avînd ca adver
sar principat pe cîștigătcrul probei 
de 3000 metri obstacole, atletul 
grec Papavasiliu. La 3C03 metri, 
Grecescu se află pe locul 3. Murat 
îl urmează îndeaproape. La 3600 
metri înregistrăm atacul btae 
condus de Mugosa, care reușește 
fnsfîrșit să lase în urmă ne Vu
cikov și în felul acesta să scape 
în... cîștigător! Pe ultimii 400 metri 
se dă o luptă extraordinară pentru 
locurile 2, 3 și 4. Reprezentantul 
nostru Constantul Aioanei atacă 
prematur dar are totuși un finiș 
impresionant și puțin a lipsit ca 
el să cucerească chiar locul 2. 
Grecescu este în luptă pentru locul 
4 cu iugoslavul Murat. Spectatorii, 
peste 20.000, sînt în picioare și a- 
plaudă frenetic pe primii șase cla
sați ai acestei probe, csre au fă
cut risipă de energie, stabHind o 
seamă de recorduri deosebit de va. 
Ioroase. 'Astfel, Velisa Mugosa 

obținut o dublă victorie, și încă 
una foarte categorică. Savel a aler
gat excepțional astfel că a îmbună
tățit recordul balcanic deținut pînă 
atunci de atletul grec Kambadelis. 
In același timp, noul record romt- 
nesc pe care l-a realizat, reprezintă 
una dintre cele mal bune perfor
manțe europene din acest an".

cîștigătorul probei înscrie în drep
tul numelui său un nou record 
balcanic cu 14:20,2. Si în dreptul 
numelui atletului bulgar Vucikov 
este înscris un nou record al țării 
sale cu 14:25,0. Avem satsfacția 
să aflăm prin vocea crainicului că 
și Constantin Aioanei, cel care a 
făcut o cursă într.adevăr fornrda. 
bilă, a stabilit un nou record al 
R.P.R., cu 14:26,0, cu 6 zecimi de 
secundă mai bun decît cel care 
aparținea pînă la această cursă 
coechipierului său Constantin 
Grecescu clasat astăzi pe locul 5, 
cu 14:29.2.

Rezultate tehnica:

1. MUGOSA (IUGOSLAVIA) 
14:20,2, campion balcanic, record
man balcanic.

2. Vucikov (Bulgaria) 14:25,0
record bulgar.

3. Aioanei (Romînia) 14:26,0,
record romîn.

4. Murat (Iugoslavia) 14:28,0.
5. Grecescu (Romînia) 14:29,2.
6. Papavasiliu (Grecia) 14:35,8, 

record grec.

400 metri plat, finală

O probă așteptată intr-adevăr cu; 
mare nerăbdare, țin-inU seama că 
probabilul ei cîștigător reprezen
tantul nostru Itie Savel se bucură. 
in capitala Iugoslaviei de o mara» 
simpatie, deoarece în evoluțiile- 
sale anterioare și în special im 
cursa finală a probei de 400 
garduri entuziasmase pe specta*- 
torj.

Concurenții stat chemați la start,. 
Savel are culoarul 1, iar col de al' 
doilea reprezentant al nostru Su-- 
drigean are culoarul 4. Cu o zeci-w 
me de secimdă înarnte de pocnetuE

Sorin Ioan a obținut ieri treP 
succese: recordman republican^ 
campion și recordman balcanic.!

i. 
pistolului Sudrigean pornește din 
gropi astfel că vom asista la a 
nouă plecare.

Aceasta se dă imediat și aven» 
satisfacția ca împreună cu' ceilalți7, 
numeroși ziariști care se află tai 
tribuna presei să admirăm stilul! 
impetuos aJ campionului nostru.. 
Ilie Savel este într-adevăr irezis-. 
tibil și după primii metri își ere— 
iază avantaj. La 300 metri, net 
dăm seama că el va cîștiga și a— 
ceastă probă, dac întrebarea pe» 
care ne-o punem acum este fcv 
legătură cu performanța sa. UI-* 
tima linie dreaptă, un adevărat; 
iureș. Save! termină cu un avan
taj apreciabil.

Peste cîteva minute îl vedem wr— 
cînd, pentru a doua oară pe po
diumul învingătorilor, ta aplau-»- 
zele care nu mai contenesc. Crai
nicul anunță performanța lui Sa— 
vel. Recordul lui Ion Moina ar 
fost egalat, iar performanța acea
sta va fi înscrisă de acum pe' 
lista recordurilor balcanice. Savel 
merită într.adevăr toate felicitările, 
pentru puterea sa de luptă, pentru- 
munca pe care o depune în do
rința de a realiza performanțe; 
mereu mai înalte. Cel de al doi
lea reprezentant al nostru Traiair 
Sudrigean a terminat pe locul 3» 
cu o performanță care nu indică, 
însă valoarea sa adevărată.

Rezultate tehnice:
1. SAVEL (ROMINl'A) 47,8 sec.* 

campion balcanic, record balcanic,,, 
record romîn egalat.

2. Silis (Grecia) 48,7. /
3. Sudrigean (Romînia) 49,f /
4. Ozgudel (Turcia) 49,8
5. Muleskov (Bulgaria) 50,2
6. Karmalis (Grecia) 51,0. !

110 m. garduri, finală.

Ca fiecare dintre probele de"» 
pînă acum și aceasta a fast aștep*



A XV-a ediție a Jocurilor Balcanice da atletism | Echipa fie Bheret 
a R. P. Romine a întrecut

(Urmare din pag. I) 

tetă de spectatori cu legitim in
teres, cu atît mai mult cu cit 
principalul favorit al cursei este 
atletul iugoslav .Stanko Lorger. 
Că șase finaliști și-au luat locu
rile de plecare. lătă-i inălțați, gata 
«ie start Dintre toți unul se des. 
prinde însă mai Înainte de a se 
fi auzit pocnetul pistolului. Acesta 
este chiar favoritul cursei I Star- 
terul se grăbește să.i recheme 
pentru o nouă plecare. Spectatorii 
au acum putină emotie. In even, 
tualitatea unui nou start greșit, 
Lorger ar putea fi eliminat! Ple
carea a doua este perfect regle
mentară. Campionul iugoslav se 
detașează în Învingător chiar oda
tă cu trecerea primelor garduri. 
Jn acest timp ochii tuturor 11 „sca
pă" pe Lorger și urmăresc cu 
atenție disputa emoționantă care 
se dă pentru locurile următoare. 
Rezultate tehnice:

1. LORGER (IUGOSLAVIA) 
14,6 campion balcanic.

i 2. Kambadelis (Grecia) 15,1 
[ 3. Kabtrrov (Bulgaria) 15,2 

x'Consiannn Aioanei specia.ist cn 
taiergarea cu obstacole, a stabilit 
q «n nou record pe.. 5000 m.

4. Stânei (Romrnia) 15,5
5. Păunescu (Romînia) 15,8
6. Csenger (Bulgaria) 16,1

Aruncarea discului

* Concurenții la această probă au 
reușit mai muXe aruncări de va
loare și lupta pentru primul loc 
a fost deosebit de pasiooantă. Cu 
toate că făgăduise să nu precu
pețească nici un efort pentru a 
cuceri primul loc, concurentul but 
;gar Todor Todorov s.a clasat pe 
Socul 2. Puternicul atlet iugoslav 
•Radosevici a avut o aruncare de 
yeste 50 metri care La adus vic
toria și totodată un nou record 
"balcanic, cu 50,52 metri. Vechiul 
^recordman balcanic al acestei pro
be, vechiul atlet grec Nikolas Si- 
stas era și el ta concurs și a putut 
«redea cum Radosevici a obținut o 
^performanță mai bună cu 41 cm. 
"decît recordul său pe care îl sta- 
Lbilise la Atena tn 1939 Nu putem 
t*ă ne declarăm mulțumiți de per
formanțele concurențiior noștri la 
«această probă.

"Rezultate tehnice: 

’ î. RADOSEVICI (IUGOSLA- 
*V1A) 50,52 m., campion balcanic 
rrecord balcanic.
\ _2. Todorov (Bulgaria) 49,66
T3. Kunadis (Grecia) 48.32

4. Mi lev (Bulgaria) 47,19
5. Krivokapici (Iugoslavia) 46,70
6. M. Raica (Romînia) 45,72
7. Silas (Grecia) 44,54.

Triplusalt

Campion balcanic în ultima încer- 
'care — acesta ar fi titlul unui ar- 

- ticol în care s-ar descrie isprava 
reușită de tînârul nostru renrezentant 
•Sorin loan. Cu o primă încercare 
■de 14,95 el a condus fără emoții 
■oînă spre sfîrșitul întrecerii, cînd 
Un ultima săritură atletul bulgar 
Kireev a obținut 15,33 m. Sorin 
loan mai avea și el o încercare. S-a 
concentrat mult, apoi cu o voință 
admirabilă a obținut... un nou re
cord romîn. titlul de campion bal
canic și un nou record balcanic cu 
35,39. Performanța sa este într-a- 
■devăr remarcabilă încununînd mai 
sa’es o mare putere de luptă. Re- 
■cordmantrf bulgar Gurgusinov de- 
'p"c'nd primele tref sărituri a fost 
<e’ -~inat din concurs.
, Rezultate tehnice:

1. SORIN IOAN (Romînia) 15,39, 
campion balcanic, record romîn șl 
record balcanic.

2. Kircev (Bulgaria) 15,33
3. Milovanovici (Iugoslavia),

14,83 %
4. Radovanovici (Iugoslavia)

14,72
5. Sfikas (Grecia) 14,50
6. Abatielos (Grecia). 14,38
7. Zăvădescu (Romînia) 14,21; 8. 

Kundkan (Turcia) 14,11.

Săritura cu prăjina '

Milan Milakov a luptat din toate 
puterile pentru a întrece sau a ega
la cel puțin, recordul balcanic al 
probei (4.20 m.). Dar cea mai bună 
performanță a sa din acest concurs 
a fost de 4,15 m. suficientă’ însă 
pentru a-i aduce victoria, dar nu 
șl recordul. Cel mai puternic adver
sar al său tînârul atlet bulgar Di- 
mitar Hlebarov a sărit cu 5 cm. 
mai puțin. Mircea Dumitrescu clasat 
la egalitate pe locurile 4—5 cu 
atletul bulgar Ștefanov a trecut 4 
metri. To‘al nesatisfăcătoare a fost 
evoluția lui Zoltan Szabo care n-a 
justificat introducerea sa în echipa 
reprezentativă. EI a intrat în con
curs la 3.60 m. dar nu a reușit să 
treacă această înălțime, fiind, elimi
nat.

Rezultate tehnice:
1. MILAKOV (Iugoslavia) 4,15, 

camnion balcanic
2. Hlebarov (Bulgaria) 4.10
3. Lesek (Iugoslavia) 4,00
4. —5. Dumitrescu (Romînia)
4.—5 Stefanov (Bulgaria) 4,00
6. Karapateas (Grecia) 3,60
7. Onur (Turcia) 3,60.

Ștafeta 4x400 metri

Echipa Romînieî a fost de-a drep
tul senzațională !

Plecarea nu lăsa să se întrevadă 
acest lucru. Karandi a avut impre
sia că startul a fost greșit deoarece 
un spectator din tribună a fluierat 
întocmai ca starterul cînd cineva 
greșea plecarea. El s-a oprit șl a- 
bea apoi a pornit în cursă, dar a- 
tuncî cînd adversarii săi obținuseră 
un avantaj apreciabil. Cu toate a- 
ees'ea, dînd dovadă de o dîrzenie 
extraordinară, el a refăcut terenul 
pierdut și după o cursă spectacu
loasă a predat ștafeta lui Sudri- 
gean în poziția a doua. Acesta și-a 
întrecut toți adversarii și a predat 
cu avantaj lui SaveL Campionul 
Balcanic a făcut din nou dovada 
excepționalelor sale calități, mărind 
la rindu-i distanța față de atieții 
gTeci și iugoslavi Wiesenmayer, în 
ultimul schimb, a făcut ca între el 
și atletul grec care-1 urma să existe 
o diferență de aoroximat'v 35 me
tri. Cu acest prilej, cei patru atleți 
romîni au obținut nu numai un nou 
record al țării noastre ci și un nou 
record balcanic.

Rezultate tehnice'
1. Romînia (Karandi, Sudrigean, 

Savel. Wiesenmayer) 3:13,8 cam
pioană balcanică, non record romîn, 
nou record balcanic

2. Grecia 3:17,8
3. Iugoslavia 3:18,8
4. Bulgaria 3:21.0
5 Turcia

Maraton

întrecerea de-a lungul celor 
42.195 km. a fost și ea foarte in
teresantă. relatările făcute de crai
nic pe stadion fiind ascultate cu 
atenție de miile de spectatori. Pînă 
la 12 kilometri înainte de sosire, 
reprezentantul nostru Dinu Cristea 
a fost alături de cîștigătorul probei 
iugoslavul Mihalici și de atletul 
turc Kejgil clasat pe locul 2.

Traseul probei de maraton a fost 

Dublul campion balcanic, iugo slavul Velisa Mugosa împreună 
cu antrenorul său Dragan Petrovici.

(4-oto EM. VALERIU)

deosebit de dificil avînd numeroase 
pante ceea ce i-a obligat pe concu- 
renți să depună eforturi susținute. 
Cu toate acestea, atît recordul bal
canic cît șl recordul iugoslav, turc 
și romîn au fost cu muU îmbunătă
țite. Aceasta tocmai datorită luptei 
care s-a dat și pregătiri excelente 
de care ap dat dovadă part’cipanțif 
la această dificilă probă.

Dinu Cristea. cu toate că a îm
bunătățit cu aproape 10 minute re
cordul țării noastre, putea obține 
o performanță și mai bună dar au 
exis‘at deficiențe în ceea ce privește 
alimentarea pe parcurs. Lucrul a- 
cesta a făcut ca el să aibă un 
„punct mort" chiar acolo unde s-a 
hotărît soarta întrecerii. De altfel, 
această probă a avut deficiențe și 
în ceea ce privește alte probleme 
de organizare.

Rezultate tehnice:
1. MIHALICI (Iugoslavia) 2h 

16:25.0, campion balcanic, record 
iugoslav, record balcanic.

2. Kejgil (Turcia) 2h 19:54.6 re
cord turc.

3. Skriniar (Iugoslavia) 2h 
20:51,6.

4. C. Dinu (Romînia) 2h 25:18,6, 
record romîn.

Au cuvîntul
Velissa Mugosa (Iugoslavia): 

„Ținînd seama că aceste campio
nate au fost pregătite abia tn ulti
mul timp, Intr-o perioadă scurtă, 
consider că ele au avut totuși un 
succes deplin.

In cursa de 1.500 metri puteam 
să alerg mai bine deoarece dețin o 
formă excelentă, însă trena nu a 
fost suficient de rapidă pe prima 
parte a parcursului. Sînt bucuros 
că tn această probă concurenții 
dumneavoastră au realizat ți ei 
un nou record national. Deși s-au 
spus cuvinte bune despre pista sta
dionului Armatei Populare din Bel
grad, totuși o consider mai bună pe 
aceea a Stadionului Republicii din 
București, pe care am stabilit anul 
trecut primul meu record național 
la această probă.

Ca o explicație Ia întrebarea pe 
care mi-a ți pus-o in legătură cu 
simpatia deosebită pe care o ma
nifestă publicul belgrădean pentru 
mine, trebuie să vă spun că nu 
am făcui nimic special pentru a- 
ceasta decît că am fost totdeauna 
corect, am căutat să dau totdeauna 
tot ceea ce pot și fiindcă mă număr 
printre atieții din localitate. La 
București fără acest ultim... avantaj 
am fost la fel de aplaudat".

Gheorghe Stânei (Romînia) : 
,Am avut un culoar excelent șl 
un coechipier admirabil. Am reali
zat aici cel mai bun timp al meu 
fi cred că sînt aproape de forma 
mea cea mai bună, deoarece pentru 
a doua oară cobor sub 53,0 secunde. 
Am dorit mult să fiu al doilea și 
U mulțumesc lui Savel pentru aju
torul dat".

Giorgios Papăvasiliu (Grecia): 
„Cursa de 3.000 m. obstacole a 
fost greu de cîștigat deoarece mulți 
adversari erau de forțe egale. Eu 
n-am pregătit special în timpul 
iernii trecute, și cred că lucrul a- 
cesta a deCis victoria in favoarea

Ion Wiesenmayer a fost tn acest 
concurs unul dintre cei mai buni 

atleți romîni.

5. Erturan (Turcia) 2h 26:15,6.
6. Penev (Bulgaria) 2h 30:34,2
7. Glenzov (Grecia) 2h 37:49,6;

8. Ahmet Suliman (Romînia) 2h 
45:45,4; 9. Hasameris (Grecia) 2h 
49:23,4.

mea. Sper că voi fi capabil să-mi 
îmbunătățesc și această performanță 
care însemnează un nou record 
al țării mele (N.R. 8:56fi).

Dar și Bădici, ca și Strzeîbiscki, 
sînt capabili de alte recorduri șî 
mai bune. Doresc foarte mult să 
concurez la București, poate chiar 
anul acesta la frumoasele dum
neavoastră campionate internațio
nale și aștept la Atena pe cei doi 
prieteni romîni"

Rdian Savici (Iugoslavia) : 
„Pe scurt, lucrurile pot fi expuse 
astfel: cînd doi se ceartă, al treilea 
devine campion balcanici Bine în
țeles că Zlatarski și Radovanovici 
nu s-au certat dar se considera că 
ei au prima șansă. Lucrul acesta 
m-a făcut să fiu calm, să mă pot 
concentra, să pot orinde un prag 
bun și... un nou record balcanic"

i
★

Constantin Aioanej (Romînia): 
.Mu se stabilește tn fiecare zi un 
record la 5000 metri I Tocmai de 
aceea sînt atit de bucuros și (in 
să mulțumesc în primul rînd an
trenorului meu Laszlo Hires. Mun
ca perseverentă pe care am de
pus-o mai multe luni de zile sub 
îndrumarea sa ne-a ajutat să în
registrăm asemenea progrese. Fă
găduiesc să mă pregătesc tn con
tinuare cu aceeași sîrguință. de
oarece atît eu cit și ceilalți aler
gători de fond și semi-fond din 
țara noastră dorim să îmbunătă
țim și aceste performanțe re
cord".

Sorin loan (Romînia) : „Știu 
că rezultatul meu este neașteptat 
Dar mărturisesc că am fost păr
taș la o luptă extraordinară și 
am avut chiar un moment de în
doială cînd pe stadion s-a anun
țat rezultatul. îmi strînsesem însă 
toate puterile peniru această ul
timă încercare pentru că voiam 
cu orice preț să-l- întrec pe atle
tul bulgar, principalul meu ad
versar.

Ion Wiesenmayer (Romînia) : 
„In sfîrșit, am cucerit un titlu 
balcanic. Acesta a fost primul 
meu gînd după finala probei de 
200 metri. Lucrul acesta m-a de
terminat să lupte cu energie și 
mai mare atunci~clnd Savel mi-a 
transmis ștafeta. In ultimul 
schimb al ștafetei de 4x400 metri 
am căutat șă mențin avantajul pe 
care-l cuceriseră coechipierii mei. 
Am fost o adevărată echipă..."

■ n n n

Materialele privind desfășu
rarea acestei competiții ne-au 
fost relatate telefonic de trimi
sul nostru special Emanuel 
Valeria

reprezentativa R. B. Germane 
la fapte clasice

TG. MUREȘ 22 (prin telefon 
de la trimisul nostru ION SEI- 
NESCU). — Duminică seara s-a, 
desfășurat în fața a 3000 specta
tori tatîlnirea de lupte clasice 
dintre reprezentativele de tineret 
ale R. P. Romîne și R. D. Ger

mane. După întreceri frumoase în 
care luptătorii noștri au manifes
tat o pregătire tactică șl tehnică 
superioară și mai multă experien
ță, victoria a fost cucerită de re* 
prezentativa R. P. Romîne cu ca
tegoricul scor de 7-1. In ciuda 
acestui rezultat, tinerii luptători 
germani au dovedit frumoase ca
lități, dar fiind lipsiți de expe
riență, nu au putut face față ru
tinei și excelentei pregătiri ară
tate de luptătorii noștri. Lată re
zultatele tehnice înregistrate •

CAT. 52 KG.: Ofițerescu
(R.P.R.) întrece La puncte pe 
Saltier (R.D.G.).

CAT. 57 KG.: Lothar Fischer 
(R.D.G.) învinge la puncte pe 
Marin Cristea (R.P.R.). Decizia 
nedreptățește pe concurentul nos
tru.

CAT. 62 KG.: Micula (R.P.R.) 
învinge la puncte pe Ulman 
(R.D.G).

CAT. 67 KG.: Gheorghe Dumi
tru (R.P.R.) întrece prin tuș tn 
m-in. 7, pe Lothar Neckel (R.D.G.).

CAT. 73 KG.: D. Grozava 
(R.P.R.) bate la puncte pe Ditsch 
Harrv (R.D.G.).

CAT. 79 KG.: I. Țăranu 
(R.P.R.) învinge la puncte p« 
Walther Engel (R.D.G.).

CAT. 87 KG.: G Popoviot 
(R.P.R.) cîștigă prin tuș în mim. 
1.45 în fața lui Gunther Yulke 
(R.D.G.).

CAT. GREA: Vasile Bunta 
(R.P.R.) întrece la puncte pe 
Czech Dieter (R.D.G.). In afara 
întîlnirilor oficiate, la cat. 57 kg 
Kropka (R.D.G.) a întrecut la 
puncte pe Ghincea (R.P R.) tar 
la cat. 79 kg. Horschers (R.D.G.) 
învinge prin tuș în min. 2,30 pe 
Carol Forgacs (R.P.R.).

★
După întîlnirea de aseară ar

bitrul maghiar Voros Mihaly ne-a 
făcut următoarea declarație:

„Tinerii luptători romîni mi-au , 
făcut o frumoasă impresie. Ei au 
o bună pregătire tehnică și tac
tică și au suficientă experiență. 
Mi-au plăcut în special Gh. Du
mitru și Micula. Luptătorii ger
mani pu calități fizice foarte bune. 
Dacă ar avea mai multă expe
riență și o mai bună orientare 
tactică ar obține fără îndoială 
rezultate superioare".

CAMPIONATUL CATEGORIEI B 
LA POLO

ENERGIA CLUJ - LOCOMOTIVA 
TIMIȘOARA 11-1 (7-0) Au marcat 
pentru clujeni: Ferenczi (5) Feresz 
(3) Seredai (2) și Maghiari, res
pectiv Pfeâlschmidt.

VOINȚA TIMIȘOARA-ȘTI1NȚA 
TIMIȘOARA 6-3 (3-1) Au marcat 
pentru Voința: Torok (3) Berns
tein I (2) și Vel cu iar pentru 
Știința Radu (3). Meciul a tost 
deosebit d« disputat

VOINȚA Tg. MUREȘ-ENERGIA 
BUCUREȘTI 7-1 (2-0) Punctele 
au fost înscrise de Ciser (3) Be- 
rekmeri (3) și Soos iar pentru 
bucureșteni de Niculescu.

VOINȚA ORADEA-FLAMURA 
ROȘIE LUGOJ 9-1 (4-1) Au mar. 
cat Szilaghi (2) Karacsonyi (3) 
Suciu (2) Farcaș și Patalo pentru 
Oradea și Sttirdza pentru lugojeni.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - FLA
MURA ROȘIE CLUJ 11-0 (5-0)
Studenții au fost net superiori și 
au marcat numeroase goluri în 
ciuda jocului strict de apărare prac- 
t cat de clujeni.

Clasamentul seriei Ir

1. Energia Cluj
2. Voința Timișoara
3. Voința Oradea
4. știința Timișoara
5. Locomotiva Tim.

9 9 e 0 64: 8 18
9513 43:26 11
9513 32:24 11
9234 22:36 7
9 2 2 5 24:53 6

6. Fl. roșie Lugoj 9 0 1» 11:59 1

Clasamentul seriei a Il-ar

1. Știința București . 7 7,0 î 73: 3 14
2. Voința Tg. Mureș Ș 4 0 2 25:33 «
3. Voința București 5 2 0 3 12:24 4
4. Flamura roșie Cluj « 2 0 4 11:34 4
5. Energia București 6 0 0 6 6:35 9



INTILMIRI INTERWAȚIO MALE LA HANDBAL
Bandbaliștii de la C. C. A-

KRAUSCHWITZ 22 (prin tele
fon). Echipa de handbal 'C.C.A. a 
ajuns vineri după amiază la Ber
lin, de unde și-a continuat drumul 
la Krauschwitz, localitate situată 
la 180 km. de capita’a R. D. Ger
mane. Duminică, C.C.'A. a întîlnit 
In localitate echipa Stahl, clasată 
pe locul 4 în campionatul R. D 
Germane. După un joc de bună 
factură tehnică, viu disputat, vic
toria a revenit echipei C.C.A. cu 
scorul de 10:9. Handbaliștii romînl 
au dovedit o excepțională dîrzenie 
și nu s.au descurajat nici atunci 
cînd au fost conduși cu 4—1. De 
la scorul de 4:1 în favoarea echi
pei gazde, C.C.A. a făcut un efort 
considerabil, reușind să egaleze. 
In continuare, echipa Stahl mai 
marchează două goluri și astfel re. 
zultatul la pauză este de 6—4 în 
favoarea echinei germane. După

Energia Reșița—Dinamo Berlin 9-13 (3-6)
REȘIȚA 22 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Peste 6000 de 
spectatori au fost prezenți la me
ciul internațional dintre echipa 
locală Energia și Dinamo Berlin, 
terminat cu victoria meritată a 
oaspeților. Echipa germană s.a 
dovedit superioară tactic, a trecut 
cu multă ușurință din apărare în 
atac, unde a desfășurat un joc 
larg pe extreme. Reșițeniî au în
ceput timid, primind 4 goluri în 
șapte minute. In general ei au 
făcut greșeala de a ataca numai 
prin acțiuni individuale ,ceea ce a 
ușurat sarcina apărării germane.

Puncte’e au fost marcate de 
Ehrenreich (2), Reitz (2), Joch. 
matin, Kudlimay, Lablici, Feren- 
schutz, Veselak pentru Energia și 
Naumann (2), Stolvig (2), Hirsch

LUPTĂ APRIGĂ PENTRU TITLUL DE CAMPION 
LA PENTATLON MODERN

Dumitru Popescu, persistimd 
în atitudinea nesportivă din 
prima zi, nu s-a prezentat ieri 
la startul probei de spadă. Drept 
urmare, desfășurarea concursului 
a fost mult îngreunată (a fost 
schimbată organizarea de la trei 
tururi la patru), iar echipa Voin
ța, fiind descompletată, a fost e- 
liminată din campionat.

Specialistul probei de spadă 1 
dm pentatlonul modern. Victor 
Teodorescu, a reușit să-și apro
pie victoria și de această dată, 
dar nu înainte de a fi trecut 
printr-o serie de emoții. (Perma
nent a fost tatonat, cu o victorie 
în minus, de Țintea și Iorgulescu, 
iar î-n ultimul moment a apărut 
alături și Manciu). Faptul că în
vingătorul n-a totalizat decît 35 
de victorii din cele 52 posibile, 
deci sub 75 la sută din totalul 
asalturilor, dovedește echilibrul 
valoric al întrecerilor și dîrzenia 
cu care s-a luptat pentru fiecare 
tușă. In proba de ieri, disputată 
în sala Floreasca de la ora 10 
și pînă la ora 18, reprezentanții 
asociației Progresul — Teodores
cu, Țintea și Manciu — au do
minat concursul, reușind să se 
claseze pe primele locuri la scri

Campionatul motociclist de viteză pe circuit 
a luat sfîrșit

ORAȘUL STALIN, 22 (prfii se. 
lefon). Singurele probe unde 
spectatorii au putut vedea o oa
recare dispută au fost: categoria 
femei clasa 150 cmc și. la 350 
cmc bărbați. Iată acum clasa
mentele întrecerilor:

150 cmc. femei: 1. Venera Va. 
silescu (Dinamo) , 2. Norma Ro
man (Voința), 3. Mihaela Mun- 
teanu (Energia).

125 cmc.: 1. Tudor Popa (Di
namo), 2. Armand •' Munteanu 

k (C.C.A.), 3. I. Omăt (Avîntul), 
' 4. I. Petcu (Voința) — Romano

Moldovan (C.C.A.), noul campion 
la alergările de viteză pe circuit, 
la această ultimă fază a aban
donat.

250 cmc.: 1. Costache Florin 
(C.C.A.), 2. Al. Theodorescu (Vo
ința), 3. I. Sterba ('Avîntul), 4. 
Ene Heinric (C.C.A.)- — L. Sza. 
bo, campionul acesteiprobe a 
abandonat.

350 cmc.: 1. Gh. Voiculescu 
(C.C.A.), 2. C. -Raddvfci (Energia) 
3. St. Iancovici . (C.C.7),),, 4. E. 
Brezina (Voința).

500 cmc.: 1. M .Cernescu (Di

victorioși in R. D. Germană
pauză, scorul se menține tot tim
pul foarte strîns. In min. 41 re
zultatul este de 7—7 iar mai apoi 
8—7 pentru C.C.A.. 8—8, 9—8
pentru C.C.A. și 9—9. In ultimele 
clipe ale, meciului echipa militară 
reușește..să înscrie golul victoriei 
prin Thelman. Astfel, meciul șe 
termină cu scorul de 10—9 în fa
voarea echipei C.C.A. Punctele mi
litarilor au fost înscrise de Yost 
(3), Bulgaru (2), Ligner. Schuler, 
Sauer, Căliman și Thelman, 
C.C.A. a utilizat în acest meci ur
mătoarea formație: Sidea (Ghim- 
pel), Streitferdt, Nițescu, (Donca) 
Sorescu, Sauer. Thelman, Ligner, 
Schuler. Căliman, Yost. Bulgaru.

A arbitrat corect Korbel (R. 
Ceh.). Au asistat 4000 spectatori.

Marți după anr'ază echipa 
C.C.A. va juca la Magdeburg în 
compania unei selecționate locale.

(2), Didering (4), Kosche, Kula- 
vig, Mannevitz pentru Dinamo.

Arbitrul Gerhardt Janny (R.P. 
Polonă) a condus următoarele for
mații:

ENERGIA: Krasser fAnghel) — 
Văgălău, Hadadea, Szabo, Kudli
may, Iendel—Lablici, Reitz, Petri, 
Veselak, Ehrenreich. Au mai ju
cat: Ferenschutz, Jochmann, Topf- 
ner.

DINAMO: Gross — Holbank,
Burran, Hermann, Kohler, Kosche- 
Naumann, Kulavig, Didering, 
Hirsch, Mannvitz. Au mai jucat: 
Stolvig, Eichner.

CALIN ANTONESCU
• Mîine echipa Dinamo Berlin 

va juca în Capitală cu Selecțio
nata Știința.

mă și totodată să se instaleze 
autoritar pe primele trei locuri 
ale clasamentului general pe două 
zile. In fruntea lor este astăzi 
Victor Teodorescu, urmat la nu
mai 20 puncte de Dumitru Țintea. 
Lupta între acești doi f runtași ră- 
mîne pe mai departe deschisă, însă 
este de așteptat ca rezultatele de 
azi, din proba de tir, să conture
ze mai precis situația finală a 
campionatului individual de pen
tatlon modern. In întrecerea pe 
echipe, reprezentativa Progresul 
a acumulat de acum o diferență 
mare de puncte față de singura 
ei adversară, formația C.C.A., 
ceea ce ne îndreptățește să afir
măm că Progresul își va menține 
și în acest an titlul de echipă 
campioană.

Iată primele rezultate din pro
ba de scrimă și din clasamentul 
general pe două probe: SCRI
MA: 1. Teodorescu 35 v. — 900 
p.; 2. D. Țintea 34 v.—875 p.; 
3—4. R. Iorgulescu (Dinamo) și 
V. Manciu 33 v.—850 p.; CLA
SAMENT GENERAL- 1. V Teo
dorescu 1852,5 p.; 2. D. Țintea 
1832,5 p.; 3. V. Manciu 1717,5 p.

— R I. —

namo), 2. G. Mormocea (C.C.A.), 
3. N. Popescu (Energia) — N. 
Buiescu (Loc.) campionul acestei 
probe a abandonat.

Ataș: 1. Gh. lonȚC.' Udrescu 
(C.C.A.), 2. M. Dănescu-J-Al.
Huhn (C.C.A.), 3. Gh. .Mî>ndroiu-|- 
St. Turea (Voința).

Proba rezervată automobilelor 
din cadrul concursului repu
blican a fost cîștig’ată de 
Al. Uță (Dinamo) urmat de 
M. Dumitrescu (C. C.' A.) și 
I. Țînțăreanu (Energia). J Cal. 
cianu, suferind o defecțiune me
canică, a fost silit să abandoneze. 
De menționat că la această probă, 
din vina arbitrilor care au greșit 
la numărătoarea turelor, alergarea 
a fost oprită înainte de vreme 
(după 7 ture în loc de *8Ț.

Credem că acest fapt •« influ
ențat rezultatul, întrucît în momen
tul cînd arbitrii au oprit cursa, 
M. Dumitrescu care s-a clasat pe 
locul 2 se af’a la o mică- distantă 
în spate'e automobilistului " Al. 
Uță. pe care a<r fi avut șanse să-1 
depășească.

Al. Dincă 
Gh. Dum’tr'escu 
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ȘTIRI
LEIPZIG—BUCUREȘTI LA 5 

AUGUST
O nouă întrecere internaționa

lă fotbalistică a fost perfectată: 
între selecționatele orașelor 
Leipzig și București, la data de 
5 august. Intilnirea va avea loc 
în cadrul celei de a doua ediții a 
serbărilor de gimnast'că și sport 
din R.D. Germană. Selecționata 
orașului Leipzig va fi alcătuită 
din jucători ai cluburilor Loko
motiv și Rotation, iar cea a 
orașului București probabil pe 
scheletul Locomotivei București.

MECI AMINAT
Ieri urma sa aibă loc la Arad 

meciul dintre Locomotiva Arad șf 
Vasas Diosgyor. Intîlnirea nu s-a 
mai disputat întrucit echipa ma
ghiară și-a amînat sosirea.

PROGRAMUL SAPTAMINII
Joi, 26 iulie. Timișoara: Știința— 

Lechia Gdansk (R.P. Polonă).
Duminică 29 iulie, București: Lo

comotiva — Lechia Gdansk (R.P. 
Polonă).

Duminică 29 iulie, Pioești: Ener
gia Flacăra — Gwardia Varșovia 
(R.P. Polonă).

RESTANTA IN CUPA R.PR.
ROZNOV, 22 (Prin telefon). Re

colta Avîntul Roznov și Energia 
Metalul Galați nu au reușit să dea 
lin învingător după 90 de minute de 
joc și nici după prelungirile regula
mentare. Rezultat final: 1—1 (1—0, 
1—1, 1—I). Au marcat: Amagda 
lenei (42’) pentru Recolta și Ruso 
(47*) pentru gălățeni. Conform re
gulamentului. Energia Metalul Ga
lați s-a calificat pentru etapa ur
mătoare. Jucătorul Filip (Recolta) 
a fost eliminat din joc pentru lovi
rea intenționată a adversarului 
(/. Șerbănescu, corespondent).

JOCURI AMICALE
• SINAIA, 22 (Prin telefon). în. 

tr-un joc amical, în cadrul pregăti
rilor pentru sezonul viitor, Dinamo 
București a întrecut azi echipa 
CSA București (campionat regio
nal) cu 10—1 (6—0) prin punctele 
marcate de: Nicușor (19’), Suru 
(41’), Voiea (4’, 14*. 34*. 42Ț, Radu 
Tudor (51*. 70’) și Boi an (89’ și 90’.). 
Dinamo București a dominat aproa
pe tot timpul.

Activitatea
Ieri s.au desfășurat la ștrandul 

Tineretului din Capitală întrece
rile de înot — ziua a treia — 
din cadrul campionatului R.P.R. 
de juniori, faza regională. Iată 
rezultatele înregistrate în ultima 
zi de concurs:

100 m. spate junioare cat a 
II-a: 1. M. Wittgenstein (Știința)
1:28,8; 2. H. Tincoca (C.C.A.)
1:29,4; 3.- M. Popescu (Știința),
1:31,8; 100 m. fluture juniori cat
I- a: 1. A. Banc (D.) 1:16,9 (orto. 
dox); 2. St. Kroner (St.) 1:19,1 
(delfin); 3. A. Grințescu (St.) 
1:19,1 (ortodox); 400 m. liber ju
niori cat. La: 1. Gh. Blajec (St) 
5:07,0; 2. D. Kaminski (Pr.) 
5:07,2; 3. C. Ciorbă (C.C.A.) 
5:22,0; 100 m. bras junioare cat a
II- a: 1. H. Gaizer (St.) 1:34,4; 2.
R. Iordan (D.) 1:38,4; 3. S. Ior
dan (D.) 1:40,4; 100 m. fluture
juniori cat. a 1I.«: 1. C. Mari
nescu (St.) 1:20.0 (delfin); 2. A. 
Demetrescu (C.C.'A.) 1:33,1 (or
todox); 3. C. Mitu (D.) 1:34,0
(delfin); 4)/100 m. liber junioare 
cat. La: 1. Știința 5:30,5; 2. C C.A. 
5:51,0; 3. Voința 6-34,2; 400 m. 
liber juniori cat a II-a: 1. C. Du- 
mitrescu (DJ ,5:31,9; 2. G. Po- 
ro'neanu (FI. r.j 5:44.0; 3. G Mitu 
(D) 5:45,4; 100 m. liber junioare 
cat. I-a: 1. E'Rothe (Șt) 1:16,9;
2. E. lost (St.) 1:19,1; 3. M. Iliescu 
(D.) 1:22,2; 100 m. liber junioare 
cat a II-a: 1. M. Wittgenstein (■St.’) 
1:16.4; 2. A. Wăchter (St.) 1:17,7;
3. M. Popescu (St.) 1:19,1; 100 m.
fluture junioare cat. I-a; 1. N. 
Țoncu (C.C.A.) 1:44,1; 2. E Hcn. 
tesch (C.C.A.) 1:46,1; 3. V. Dorian ■ 
(St.) 1:48,8; 4X>00 m. mixt ju
niori cat. I.a: 1. Știința 5:!<10;.
2. Progresul 5:20,2; *?. C.CA.
5*22.1.

Sărituri în apă: p1a*’orma W • 
metri: 1 Panțelimon Decuseară 
(Rec.) 58,50 nc'e: 2. Avram Rnt. 
man (Rec.) 50.Ș7, nete. Trambu
lină 3 metri: 1. Mihai Condovici 
(Pr.) 78 44 pete; 2. Avram Rot- 
man (Rec.) 7514 pete.; 3 Aurel 
Preia (Energia Constr.) 69,66 
pete.

DINAMO PITEȘTI IMVINGATOARE In primul său meci international
PITEȘTI, 22 (prin telefon). Sta- 

d'onul Locomotiva din localitate 
s-a dovedit neîncăpător față de nu
mărul mare de spectatori care au 
ținut să asiste la prima partidă in
ternațională găzduită de orașul nos
tru, și care a coincis cu debutul in
ternațional al echipei locale Di
namo. lntîlnnd pe Spartak Ruse, 
echipă din categoria B, dinamoviștii 
au repurtat o frumoasă victorie cu 
scorul de 2—1 (2—1).

Jocul a fost în general de un bun 
nivel tehnic, ținînd încordată aten
ția spectatorilor. Cele două echipe 
s-au arătat de forțe sensibil egale 
și numai energia mai mare și pute
rea de luptă de care au dat dovadă 
jucătorii echipei-gazdă au făcut ca 
balanța victoriei să încline în fa
voarea lor.

Dinamo a făcut greșala de a ju
ca. la începutul partidei, prea mult 
pe centrul terenului unde stoperul 
Raicov a anihilat tentativele lui 
Traian Marin. Atunci cînd a început

Selecționata Recolta a întrecut cu 3*2 (2-1) 
echipa asociației Traktor (R. P. Ungară)

Selecționata asociației Recolta 
și-a început activitatea internațio
nală printr-o victorie obținută în 
fața selecționatei Traktor din 
R.P.U. Rezultatul final, care in
dică o diferență de numai un gol 
în favoarea Recoltei, nu oglin
dește fidel aspectul jocului, în 
care inițiativa a avut-o Recolta. 
Cei peste 7000 de iubitori ai fot
balului, prezenți în tribunele sta
dionului Dinamo și care au în
fruntat un soare cu adevărat de 
iulie, au fost martorii unei partide 
de un nivel tehnic în general 
scăzut. Oaspeții s-au prezentat 
ceva mai bine din punct de ve
dere al tehnicii individuale, dar 
echipa romînă ar fi putut ob
ține victoria chiar la cîteva go
luri diferență, (judecind după o- 
caziile clare de gol) datorită unei 
mai bune pregătiri fizice și vo
inței de a învinge. De două ori 
Petroczky (Traktor) a scos min

la notație 
CLUJ, (prin telefon). Sîmbătă 

și duminică a avut loc la bazinul 
lanoș Herbak din localitate con
cursul republican de înot rezervat 
elevilor din școlile sportive de ti
neret. La acest concurs au luat 
parte peste 60 de concurenți și con
curente din orașele București, Tg. 
Mureș și Sibiu. înotătorii bucjre- 
șteni au dat dovadă în cele două 
zile dte concurs de o bună pregătire 
tehnică și fizică dominînd net 
această competiție. Iată rezultatele 
înregistrate în cele două zile: ZIUA 
INTII: 100 m. liber fete: 1. Elisa- 
beta Bratu (Buc.) 1:17,4; 2. Marta 
Kis (Tg. Mureș) 1:18,4; 3. Maria 
Dan (Buc.) 1:21,5; 100 m. liber bă
eți: 1. Virgil Perian (Buc.) 1:09,8; 
100 m. bras fete: 1. Marla Ionescu 
(Buc.) 1:32,1; 100 m. bras băeți: 
1. Alexandru Ștefan (Buc.) 1:24,3; 
100 m. spate fete: 1. Nicoleta Ște- 
fănescu (Buc.) 1:26.0; 100 m. spate 
băeți: 1. Emil Voicu (Buc.) 1:25.4: 
4x100 mixt fete: 1. București (Nico
leta Ștefănescu. Maria Ionescu. 
Elena Ghinea. Dan Maria) 5.54,8 
nou record R.P.R. (v.r. aoarținea 
echipei Progresul Buc. 5:55,0); 2. 
Sibiu 6:49,4: 3. București II 7:08,2: 
4x100 m. liber băeți: 1. București I 
(Voicu, Sîrbu, Ștefan, Perian) 

, 4:56.4; 2. București II 5:10,0.
ZIUA A DOUA: 200 m. bras 

băieți: 1. Alexandru Ștefan (Buc.) 
3.08,3; 200 m. bras fete: 1. Maria 
fonescu (Buc.) 3.22,2; 400 m. liber 
băeți: 1. Emil Voicu (Buc.) 5.48,6; 
400 m. liber fete: 1. Marta- Fisch 
(Tg. Mureș) 6:23,1; 100 m. fluture 

. băefi: 1. Vaier Budai (Tg. Mureș) 
1.23.8: 100 m. fluture fete: 1. Elisa- 

; beta, Bratu (Buc ) 1:27,4; 4x100 m. 
: mixt băeți: 1. București (Voicu, 
’Ștefan, Chețan, Perian) 5:30,6; 

• 4x100 m. liber fete: L- București 
(Ștefănescu, Bratu, Ghinea, Dan 
Maria) 5:31,9. La capătul celor 
două, zile de concurs punctajul ge- 

, neral este următorul: 1. București 
225 pct., 2. Sibiu 86 pct., 3. Tg. Mu
reș 80 pct.
Emil Bocoș, corespondent regional

să joace mai mult pe aripi, atacul 
dinamovist a trecut mai ușor de 
apărarea oaspeților. De altfel am
bele goluri ale piteștenilor au fost 
înscrise din astfel de acțiuni și de 
către o extremă: Raica. Acesta a 
marcat în două minute (20—21) 
cele două goluri care au decis 
soarta jocului. Spartak deschisese 
scorul prin Stoianov (min. 12).

Arbitrul I. Zaharescu (Pitești) a 
condus bine următoarele formații*

DINAMO: Leafă (Velicu)-Matei, 
Boldizar, Udrea-Anuțescu, Constan- 
tinescu-Raica, Dănoiu, Traian Ma
rin, Mihalache, Șoimu (Ciobotaru, 
Tănase).

SPARTAK: Grois-Ovcearov, Rai
cov, Anghelov-Ațev, lordanov 
(Lembev)-Peșev. Florov, Stoianov. 
Nadarov, Gheorghiev.

S-au remarcat: Velicu, Boldizar, 
Raica (Dinamo), Ovcearov, Raicov, 
Stoianov (Spartak).

Grigore Varabiescu 
corespondent

gea de pe linia porții la șuturile 
lui Bociardi și Bela Szasz, iar 
de foarte multe ori Horvath, por
tarul oaspeților, a intervenit cu 
succes. Adăogind și numeroasele 
șuturi care și-au greșit ținta, 
aveți explicația scorului minim cu 
care a cîștigat selecționata aso
ciației Recolta.

Oaspeții nu s-au arătat la va
loarea demonstrată in meciurile 
anterioare. De fapt, la 0—2 ce
daseră complet pasul și nu și-ar 
fi revenit dacă arbitrul Vasile Du
mitrescu nu le-ar fi acordat in 
mod gratuit tm penalti care le-a 
„dat aripi".

Arbitrul V. Dumitrescu a condus 
cu foarte multe greșeli, sancțio- 
nînd infracțiuni imaginare (la o 
astfel de greșeală a acordat pe- 
naltiul de care am amintit mai 
sus) sau a lăsat nesancționate in
fracțiuni reale. De asemenea, de 
multe ori a apreciat greșit legea 
avantajului. Arbitrajul său slab 
a enervat jucătorii ambelor e- 
chipe.

Cele cinci goluri au fost înscrise 
de: Jozsi (min. 8). B. Szasz 
(min. 33), Darie (mm. 87) pen
tru Recolta, Bogati din 11 m. 
(min. 42) și Laszlo (min. 70) 
pentru Traktor.

Au jucat formațiile:
RECOLTA: Stroe — Vakarcs 

II, Nagy, Crișan — Kajlic, Gier- 
ling (Bociardi) — B. Szasz, Jozsi, 
Bociardi (Biro, C. Szasz), Darie. 
Publik (Constantinescu).

ȚRAKTOR: Horvath — Sna- 
gyik (Muller), Egres, Petroczky 
— Kerekes III. Himer — Balint 
(Laszlo), Csurgo, Kezi (Mate). 
Kerekes II, Bogati.

S-au evidențiat: Crișan, Jozsi, 
Gierling, respectiv Horvath, E- 
gres și Bogati.

M. TUDORAN j

^’onosport
Iată cum arată un buletin Pro

nosport cu u rezultate exacte la 
concursul nr. 29 (etapa din 22 iulie

I R. P. Polonă (A)-R.D.Germană 
(A) pronostic la pauză x

n R.P. Polonă (A)-R.D. Germană 
(A) pronostic final a

m R.D. Germană (B)-R. P. Polo
nă (B) x

IV B. D. Germană (tln.)-R-P. Po
lonă (tin.) a

V Selecț. Recolta R.P.R.-Select.
Traktor R.P.U. (meci interna
țional) i

VI Kinlzsi Budapesta-Slovan Bra
tislava (med internațional) anulat

VII Spartac laoecova - Torpedo
Moscova (camp. U.R.S.S.) 1

VUI Sahtior Stallno-Rez. de mun
că Leningrad (camp. (U.R.S.S.) 1

DC. Locomotiv Sofla-Spertac Plov
div (camp. R.P.B.) anulat

X Minlor Dimltrovo - Narodnada 
Armia Plovdiv (camp. R.P.B.) x

XI Spartac Pleven-Udarnlc Sofia
(camp. R.P.B.) x

XII Spartac Stalin-Uziiia 11 Sofia
(camp. R-P^.) x

Deoarece meciurile VI: Kinlzsi Bp - 
Slovan Bratislava ți IX: Locomotiv 
Sofia - Spartac Pleven nu s-au dis
putat, fiind din această cauză anu
late după închiderea concursului, 
pronosticurile exacte la meciurile de 
rezervă A șl B au fost acordate, con
form regulamentului, tuturor buleti
nelor depuse.

La acest concurs au fost depusa 
aproximativ H7.0M variante.



Nicolas Maxim și Dinamo victorioși in competiția ciclistă 
„Cursa Munților”

—A. Șelarii (Dinamo) a sosit primul la București-—'

SPORTIVII NOȘTRI PESTE HOTARE

Concursul internațional de canotaj academic 
de la Milano

' Distanța de ila Orașul Stalin și 
pînă lia începutul urcușului spre 
Predeal osie parcursă într-o ca
dență de promenadă. Toată lu
mea pare resemnată. Diferențele, 
chiar între fruntașii clasamentu
lui, sînt destul de mari s.pre a se 
mai putea conta pe 6 schimbare 
de ultimă oră. Fiecare este „muil- 
țumit" și se gîndește că, în. sfîr- 
șiit, v>a ajunge acasă după acest 
dur raid de o săptămînă. Nu
mai că, în pluton continuă 
duelul între cei de la C.C.A. și 
Dinamo. Primii mai au o șansă : 
printr-o acțiune viguroasă și bine 
închegată să-l aducă pe I. Vasi- 
le pe primul loc. Patru minute și 
47 sec. nu reprezintă totuși o di
ferență prea mare, dacă „lovitu
ra" reușește. Dar, dinamovâștii 
sînt cu ochii în patru. Prudent, 
„tricoul galben" (N. Maxim), pe
dalează mereu în frunte, impri
mând cadența care-i convine, iar 
„armatișMi" admit jocul acesta. 
După ce I. Vasile ajunge primul 
în Predeal, urmat de Zanoni, 
Schuster și Poreceanu, coborișul 
prilejuiește regru-părea plutonului 
care ajunge compact 4a Băicoi. 
Cîteva acțiuni întreprinse deTu- 
dose, Gane, și cei de la Casa 
Centrală a Armatei nu dau roa
dele urmărite. Da 15 km. de 
Ploești, Poreceanu (C.C.A.) ata
că și’ fuge din pluton. De el se 
„lipesc" Sebe și Munteanu (Di
namo). După o .vânătoare" de a- 
proape 50 km. cei trei sînt prinși. 
Pe ultimii 30 de kilometri asis
tăm ha 6 extraordinară frământa
re a plutonului, ca într-un veri
tabil semifonid pe pistă. C. Tudo- 
se sparge, fapt care îl va face 
să piardă un loc în clasamentul 
general.

In sfîrșit, unul din multele a- 
tacuri izbutește. Șelaru, Constan
tin, eseu și Sima se desprind de
finitiv. Apoi, un alt dinamovist 
(Ștefu) fuge, urmat de Faniciu și 
G. Văsîi (unul din cei care s-au 
afirmat în acest concurs). In ptu- 
ton, agitația continuă. Atacă 
Gane, Costau, Țupa și alții. Cei
lalți dinamoviști caută să favori
zeze „evadarea" lui Șelaru și 
Ștefu. Ion Vasile, urmărit atent 
de Ma»im, nu poate reuși nimic,

Turul Franței in fața Alpilor
Ultima etapă, înainte de munții 

Alpi, a Turului ciclist ai Fran
ței, s-a alergat ieri pe distanța de 
203 km., între Aix-en-Provence și 
Gap. Deși etapa nu conținea de- 
cît piscuri de a 3-a categorie 
(pînă la 1000 m. altitudine), to
tuși s-a putut observa un atac 
deslăntuit al „Cățărătorului" spa
niol Bahamontes, care-și pregă
tește... terenul, pentru viitoarele 
etape grele de munte. Bahamon
tes a inițiat o evadare, în care 
a fost ajutat și de francezul For- 
restier (în contra intereselor e- 
chipei sale!). Acesta din urmă a 
cîștigat sprintul final, înregistrând 
timpul de 5 ore 30 min. 15 sec. 
El a fost urmat, in același timp, 
de Baffi (Italia), Barbosa (Luxem
burg), Van Genechten (Belgia), 
Bahamontes (Spania) și alți 6 
alergători. Plutonul a sosit la 
7 min. 47 sec., fiind precedat de 
olandezul Woorting și regionalul

• Ieri la Paris, în cadrul unui con
curs local de atletism, aruncătorul 
francez de ciocan Husson a amelio
rat recordul Franței la această probă, 
cu o performanță de 59,23 m. Ve
chiul record aparținea aceluiași atlet 
și era de 57,10 m. Dintre celelalte 
rezultate menționăm aruncarea de 
71,45 m. a sulițașului Alee Sirowat- 
zki.

0 La Rotterdam s-a desfășurat 
meciul feminin de atletism dintre O- 
landa și Franța. Olandezele au cîș- 
tigat cu 61—44. In proba de 100 m„, 

franceza Capdeville a cîștigat cu 
timpul de 11.8 sec.

0 Finala zonei europene a Cupei 
Davis a prilejuit o categorică victo
rie a tenismenilor italieni. Italia a 
învins Suedia cu 5—0.

O Cursa de automobile de la Ba
sel (Elveția) a fost cîștigată de au
tomobilistul englez Stirling Moss (pe 
Majsserati), cu o medie orară de 134 
km.

0 Ieri s-a disputat un nou meci 
Sn cadrul campionatului de fotbal al

Echipa Dinamo 
la dreapta: A.

/,
Șelaru. L.

R. Schuster și

cu toate că încearcă deseori, ta 
ceea ce-1 privește pe Dumitrescu, 
acesta a pedalat 170 km. ca în- 
cheietor de pluton. Cele două gru
puri de „fugari" nu mai sînt 
prinse, cu toate eforturile urmă
ritorilor, astfel că tînărul Șelaru 
(fondist cu mari perspective) ob
ține .o meritată victorie în etapă.

EMIL IENCEC
Clasamentul etapei: 1. A. Șe

laru (Dinamo I), a parcurs 170 
km. în 4 h. 29’16”. Media orară 
37,914 km.; 2. I. Constantmescu 
(C.C.A. I) același timp; 3. I. 
Sima (Dinamo Or. Stalin) 4 h. 
29’29"; 4. Șt. Ștefu (Dinamo I) 4h. 
31’06”; 5. A. Faniciu (Energia I) 
4 h. 31’11”; 6. Gh. Văsîi (Voința) 
4 h. 31*21”. Cu timpul de 4 h. 
31’42” a sosit grosul plutonului, 
în care se aflau Maxim,. I. Vasile, 
Schuster Zar.oni și ceilalți frun
tași ai clasamentului.

Pe echipe, etapa a fost cîștiga- 
tă de Dinamo I (13 h. 32’04”), 
urmată de C. C. A. I (13 h. 
32’40”), Dinamo Or. Stalin (13h. 
32’53”), Energia I (13 h. 34’35”) 
și Dinamo II (13 h. 35*06”).

Clasamentul general individual:
1. N. MAXIM (DINAMO I) 
29:02,55; 2. I. Vasile (C.C.A. I) 
29:07,42; 3. L. Zanoni (Dinamo I) 
29:10,25; 4. R. Schuster (Dinamo 
I) 29:13,33; 5. C. Tudose (Pro
gresul) 29:17,01; 6. I. Hora (Di
namo II) 29:19,14; 7. Șt. Pore

francez Lauredi cu 7 secunde.
In clasamentul general, după 

această a XVl-a etapă, continuă 
să conducă Wout Wagtmans (Olan
da) cu timpul de 84 ore 42 min. 
14 sec. Urmează Lauredi (reg) 
la 1 min. 33 sec., Woorting (O- 
landa) la 2 min. 27 sec., Picot 
(reg.) la 3 min. 25 sec., Walko- 
wiak (reg.) la 4 min. 27 sec., 
Darrigade (Franța) la 5 min. 
58 sec., Bauvin (Franța) Ia 6 
min. 33 sec., Adriaenssens (Bel
gia) la 7 mbn. 29 sec.

Șanse bune de a urca în cla
sament par a avea specialiștii 
etapelor de munte, printre care 
sînt citați spaniolul Bahamontes 
(la 18 min. 8 sec.), italianul De 
Filippis (la 12'min. 47 sec.) și 
chiar compatriotul său Fomara 
(la 45 min.).

Etapa următoare va aduce pe 
cicliști în Italia, avînd ca țintă 
orașul Torino.

Upiunii Sovietice. Spartak a învins 
Torpedo cu 2-1, Iuîndu-și astfel re
vanșa pentru înfrîngerea suferită în 
tur cu 2-0. In urma acestui rezultat, 
Spartak a luat un avans de 6 puncte 
asupra următoarelor clasate. Bure- 
vestnik și Dinamo Kiev. Liderii au

25 puncte, după cele 16 meciuri dis
putate.

A In cadrul unui concurs atletic 
desfășurat la Budapesta. Adamik a 
stabilit un nou record al Ungariei îu 
proba de 500 m. plat, obținînd rezul

ciștigăloarea „Cursei Munților'. — De La stingă 
Zanoni. N. Maxim („tricoul galben") 

Șt. Ștefu.
Foto I. M1HAICA

ceanu (C.C.A. 1) 29:20,46; 8. C. 
Dumitrescu (C.C.A. I) 29:23,10;
9. Șt. Ștefu (Dinamo I) 29:26,02;
10. A. Șelaru (Dinamo I)
29:28,54; II. D. Munteanu (Di
namo II) 29:29,48; 12. I. Cons- 
tantineăcu (C.C.A. I) 29:31,28; 
18 P. Gane (Energia I) 29:32,54;
14. M. Gherman (Dinamo Or. 
Stalm) 29:39,37; 15. C. Datcu
(Dinamo II) 29:46.21; 16. R.
Klein (Drnamo Or. Stalin) 
29:44.46; 17. N. Pelcaru (C.C.A. 
I) 29:48,12; 18. I. Costan (Ener
gia I) 29:54,17; 19. N. Stepa- 
nian (C.C.A. II) 29:56,36 ; 20. A. 
Faniciu (Energia I) 30:04,44.

Clasamentul general pe echipe: 
1. DINAMO I 87:06,46 ; 2. C.C.A. 
I 87:37,04; 3. Dinamo II 88:20,29;
4. Progresul 88:50,38; 5. Energia 
I 89:07,34; 6. Dinamo Orașul
Stalin 89:22,37.

Tmerii noștri voleibaliști 
și-au încheiat turneul 
întreprins în R. P. Albania

• TIRANA, 22 (ftrin telefon). După 
cele două jocuri susținute Ia Ti
rana, echipa de tineret la volei a R.P. 
Romîne a mai susținut patru meciuri 
în RJ3. AJbania. Astfel ea a jucat 
la 15 iulie cu Selecționata Univer
sitară a Albaniei de care a dispus 
cu 3—2 (11—15, 16—14, 12—15, 
15—10, 15—12); la 18 iulie voleiba
liștii noștri au învins selecționata 
orașului Skodra cu 3—0 (la 4,17 și 
13). In continuare reprezentanții 
noștri au jucat cu selecționata ora
șului Dures pe care au întrecut-o 
cu 3—1 (15—13, 15—6, 10—15, 
15—11). In ultimul joc al turneului 
lor reprezentanții noștri au fost în
trecut! de selecționata orașului Ti
rana, de fapt echipa reprezentativă 
a R.P. Albania, cu 3—0 (la 15,11 
și 13). In total echipa noastră de 
tineret a susținut șase întîlniri din 
care a cîștigat cinci și a pierdut 
una.

in acest turneu a fost folosit ur
mătorul lot: Novac, Derszi, Adamo- 
vici, Palade, Păunoiu, Pelin, Agîr- 
hiceanu, Vasiliu, loniță. Cei tnai 
buni jucători au fost: Novac, exce
lent în toate jocurile, Derszi, Pa
lade.

tatul de 62,8. Vechiul record aparți
nea lui Barsi din 1929 cu rezultatul 
de 63,4.

• Atleta Mariane Werner (R. F. 
Germană) a stabilit un nou record 
al țării sale în proba de aruncarea 
greutății: 15,67 m.

0 După cum se anunță din Co
penhaga, Gunnar Nilsen a suferit un 
grav accident la picior, fiind indis
ponibil cel puțin două luni.

0 Iată cîteva rezultate înregistrate 
cu prilejui întîlnirii de natațic din
tre reprezentativele Poloniei și R.D. 
Germane: 100 m. fluture femei: Iutta 
Langenau 1:15,6 (record R.D.G.), 100 
m. spate bărbați: Seifert 1:06,3 (nou 
record R.D.G.) 15»00 m. Gremlovski 
18i:5il„6 — record polonez; Ioachim 
19:01,0 record R.D.G.

0 La Salzburg, înotătorii maghiari 
au obținut următoarele rezultate 100 
m. fluture ‘ bărbați: Acs 1:04,1; 100 
m. liber bărbați: Kadaș 59,2. 100 m. 
liber femei: Temes Iudith 1:07,5.

MILANO, 22 (prin telefon). — 
Pe lacul Id roșcat o din apropierea 
orașului Milano s-a desfășurat 
sîmbătă și duminică •un mere 
concurs internațional de canotaj 
academic, Ia care au participat 
și două echipaje românești ale a- 
sociației Dinamo.

In ambele probe la care au luat 
startul, sportivii romîni s-au cla
sat pe locul al doilea. Astfel, la 
schif 4 fără cirmaci Dinamo 
București a fost întrecut de re
dutabilul echipaj italian de va
loare europeană Moto Guzzi. Ita
lienii, care au avut conducerea 
cursei începînd de la 200 de me
tri, au terminat cei doi kilometri 
ai pistei cu timpul de 6.35.4 față 
de timpul de 6.45 realizat de e- 
chipa romînă. Echipajul învingă
tor a mers cu un stroc de 32 de 
lovituri pe minut iar cel dinamo
vist cu stroc mai ridicat (35).

O desfășurare deosebit de inte
resantă a avut clasica probă de 
8 + 1. In această probă, protago
niștii principali ai întrecerii au 
fost vîslașii de la clubul Marinei 
Militare din Roma (campioni ai 
Italiei în acest an) și echipierii 
lui Dinamo București. Intre aceste 
două echipaje s-a dat lupta pen
tru locul prim. După un start 
egal, Dinamo a luat conducerea 
pe la 200 de metri, reușind să 
conducă cu un sfert de barcă la 
baliza de la 500 de metri. Avan
tajul echipei bucureștene crește 
la jumătatea pistei (1000 metri) 
la aproximativ o jumătate de 
lungime de barcă. Această dife
rență se menține pînă spre sfîr-

Campionatele europene de yachting
ZADAR, 22 (prin telefon). Cei 

mal buni veliști ai clasei snipe, re- 
prezentînd 11 țări au luat startul 
astăzi (n.T. ieri) în primele re
gate ale campionatului european, 
întrecerile se desfășoară în locali
tatea Zadar (R.P.F. Iugoslavia), pe 
apele mării Adriatice și ele au sus
citat un viu interes în rinduriie tu
riștilor veaiți in frumoasa stațiune 
datata tă.

In prima zi de concurs s-au des
fășurat 2 regate, prima fiind cîști
gată de echipajul italian iar cea 
de a doua revenind echipajului R.F. 
Genmane. Reprezentanții noștri, 
Mincea Dimitriu -f- Gh. Lungu, s-au 
clasat în prima regată pe locul 6 
și trebuie să arătăm că ei puteau

Reprezentativa de fotbal a R. 0. Germane (A) 
a întrecut la Chorzov Selecționata R. P. Polone (A) 

cu 2-0
Duminică da Chorzov în fața a 

100.000 spectatori, .prima repre
zentativă de fotbal a R. D. Ger
mane a obținut o frumoasă vic
torie îrt fața selecționatei R. P. 
Polone. Scorul de 2-0 (0-0) cu 
care a luat sfîrșit partida oglin
dește în mod fidel aspectul jocu
lui. In prima repriză gazdele au 
atacat mai mult, dar apărarea e- 
chipei germane a fost la post și 
a respins cu mult ca Am atacurile 
echipei poloneze. In partea doua 
a meciului, aspectuil se schimbă: 
jucătorii germani joacă excelent 
și în urma unor acțiuni foarte 
frumoase reușesc să marcheze de 
două ori în nu mai puțin de 4 
minute. In minutul 62 prin Tro- 
ger și în min. 66 prin Assmy (pri
mul joacă în echipa Wismut Karl 
Manx Stadt, iar al doilea Ia 
Vorwărts Berlin). Arbitrul Doicev 
(Bulgaria) a condus corect ur
mătoarele formații :

R. D- GERMANA : Spickenagel- 
Scheirer, Schon. EiLitz —- Karl 
Wolf, Siegfried Wolf—Assmy, Ma
yer, Troger, Baumann, Wirth.

R. P. POLONA: Jurowlcz— 
Masheli, Korynt. Wozniak—Strzi- 
kalski, Zieniera—Jezierski, Uz- 
nanski, Kempny. Brichczi, Ciupa.

w
LA LEIPZIG selecționatele B 

ale R. D. Genmane și R. P. Po
lone au terminat la .egalitate: 0-0.

★
LA DESSAU (R. D. Germană) 

întâlnirea dintre reprezentativele 

șituil cursei, dar după 1900 metri 
scade treptat. Finișul mai bun al 
echipei italiene face ca pe ulti
mii metri echipajul nostru să fie 
ajuns. La ultima lovitură de vîs- 
lă, echipajul italian cîștigă cu un 
avans minim. Performanța echi
pajului dinamovist este bună, 
dacă ținem seama că sportivii ro
mâni s-au prezentat la startul în
trecerilor cu antrenamentele în
trerupte de deplasările făcute în 
ultimul timp. intr-un interval 
destul de redus. De remarcat că 
printre învinșii echipei noastre 
se numără echipele Royal Air 
Force (Anglia) și Giessner (R.F. 
Germană), echipaje bin<> cotate 
în ierarhia valorică europeană. 
Iată rezultatele tehnice ale pro
bei : 1. Marina Italiană 6.14.4. —
2. Dinamo București 6.15.3. — 3. 
C.G.P. Italia 6.18.6. —4. Giessner 
(RF. Germană) 6.22.4. — 5. Ro
yal Air Force (Anglia) 6.36.8.

Iată acum și rezultatele celor
lalte probe din cadrul concursului: 
Schif 4 + 1: 1. Moto Guzzi (Ita
lia) 6.58.3. 2. Giessner (R.F. Ger
mană) 7.03.4. 3. Lecco (Italia) 
7.07.1. Schif 2 fără cirmaci: 1. 
Seeklub Zug (Elveția) 7.41.4. 2. 
Firenze (Italia) 7.41.6. 3. Ant
werpen (Belgia) 7.42. 4. Baldeso 
(Italia) 7.42.8. Simplu: 1. Marți- 
noli (Italia) 7.38.5. 2. Larcher 
(Elveția) 7.44.7. 3. Bolzoni (Ita
lia) 7.46.

Probele s-au desfășurat în con- 
dițiuni de calm plat.

GH. BUNESCU 
conducător al lotului

obține locul 2 dacă nu s-ar fi pro
dus o întârziere generală de 5 mi
nute datorită căderii vîntului, care 
a obligat jiiriul să alcătuiască cla
samentul numai în baza primei tu
re. In cea de a doua regată. echi
pajul nostru a fost descalificat da
torită unei greșeli de parcurs. Deși 
în urma acestei greșeli echipajul 
nostru se situează în clasamentul 
generai pe locul 9 și cu toată lipsa 
lui de experiență, putem spera in
tr-o ameliorare a poziției în clasa
ment a echipei romîne. Posibilitățile 
echipajului român au fost apreciate 
și de presa locală.

Iată care sînt primii 3 clasați 
după 2 regate: I. RTL Germană.
II. Turcia, III. Italia.

de tineret ale celor două țări s-a 
terminat tot la egalitate 1-1 (0-0).

iLA GDANSK, întâlnirea dintre 
reprezentativele de juniori ate R. P. 
Polone și R. D. Germane a revenit 
polonezilor cu 3-1 (1-1).

Echipa de haltere a R. P. Ungare 
a întrecut 

reprezentativa Austriei cu 4-3
BUDAPESTA 22 (prin telefon). 

— Echipa de haltere a R. P. Un
gare a obținut o frumoasă per
formanță, în trec irul cu 4-3 repre
zentativa Austriei, socotită una 
din cele mai puternice din Euro
pa. lată rezultatele înregistrate: 
cat. cea mai ușoară: Gruber 
(Austria) 282,5, Borsanvi (R.P.U.) |
267.5 kg.; cat. semi-ușoară: B.
Nagy (R.P.U.) 300 kg., Fuchs 
(Austria) 290 kg.; cat. ușoară: 
Tauchner (Austria) 345 kg., Ve- 
reș (R.P.U.) 320 kg.; cat. semi- 
mijlocie: Toth I (R.P.U.) 350 kg„ 
Brocke (Austria) 337,5 kg.; cat. 
mijlocie: Pali (R.P.U.) 365 kg., 
Wiemesal (Austria) 340 kg.; cat. 
semi-grea: Buronyi (R.P.U.)
382.5 kg., Flenoer (Austria)
372.5 kg.; cat. grea : Holbl (Aus
tria) 425 kg., Toth Gyorgy 
(R.P.U.) 395 kg.
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