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O gimnastă d e s âv i r ș î t ă

Larissa Latînina (U. R. S. S) a cucerit toate titlurile de camp.oaoă europeană
Elena Teodorescu și Sonia Iovan s-au comportat excepțional, ocupind locurile II și III

Pe podiumul învingătoarelor: Larissa Latînina (U.R.S.S.) pur- 
tind ..Cupa Europei", inoadmtd de Elena Teodorescu (dreapta) 

fi Sonia Iovan (stingă).
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^^Unchipuiți-vă o sală de 
^■hă pînă La refuz de un 

disciplinat care păstrează 
liniște în timpul execuției, 
care izbucnește in aplauze
tice atunci cînd Larissa Latînina 
„aterizează" de pe bara de sus a 
paralelelor rămînind o splendidă 
statuă, sau atunci cînd Eva Bo- 
sakova ..înmărmurește- după un.,. 
torent de salturi cu și fără spri
jin. Imaginați-vă un spectacol de 
6 ore. desfășurat într-o perfectă 
organizare. în care „artistele", în 
luptă cu emotivitatea cu dificulta
tea exercițiilor și, mai ales, cu 
exigența arbitrelor au oferit, mi
nut de minut o gamă completă 
de măiestrie frumusețe și specta
culozitate. Aveți astfel cadrul ge
neral al primului concurs euro
pean de gimnastică feminină. Pă
cat însă de cei care n-au văzut 
„Cupa Europei" de gimnastică, 
păcat și de noi... spectatorii, care

- cine știe cită vreme nu vom mai 
avea ocazia să asistăm la un 
spectacol atît de minunat.

Tonul acestei ambianțe reușite 
a fost dat de însăși festivitatea 
de deschidere care s-a . impus prin 
eleganță și sobrietate caracteris
tice de altfel, gimnasticii. Un 
front de steaguri aparținînd ce
lor zece țări europene, un joc 
de culori provenit din diversitatea 
costumelor de gimnastică, corpu
rile sculpturale ale celor 19 spor
tive degajînd sănătate și tinerețe 
și o masă compactă de spectatori 
ascultînd în liniște cuvintele ros
tite de academîcian-profesor Ra- 
luca Ripan președinta de onoare 
a comisiei de organizare și de 
Charles Thoeni. președintele F.I.G. 
— au dat grandoarea cuvenita 
importantei competiții a cărei pri
mă organizare a fost încredin
țată țării noastre.

Și astfel, „Cupa Europei- — în 
primă ediție — își trăia primele 
ei clipe. Concursul atît cel pen
tru „Cupa Europei", cit și cel 
pentru stabilirea clasamentelor pe 

Un

țări europene, un joc

aparate, a lost de o înaltă valoa
re, iar școala sovietică de gim
nastică, prin Larissa LaNnma, 
ciștigătoarea „Cupei Europei" și 
a tuturor probelor pe aparate, și-a 
mai adăugat o rază la străto-

Echipa de tineret a Angliei a marcat golul victoriei 
în penultimul minut de joc

Un meci interesant,

Golul care a adus ieri, pe sta
dionul 23 August, victoria echipei 
de tineret a Angliei a „căzut" în 
minutul 88. Și, poate, tocmai â- 
ceat lucru ne-a făcut să părăsim 
stadionul mai abătuți decît am fi 
fost în cazul în care oaspeții și-ar 
fi concretizat superioritatea cu mai 
multe minute înainte... Așa însă, 
speranțele celor 100.000 de spec
tatori s-au năruit în ultimele clipe 
ale jocului și încă într-un mod 
neașteptat : printr-Un gol înscris 
ca urmare a unei lovituri libere.

Desigur că această înfrîngere ne 
afectează. Dar, atunci cînd o ju
decăm, nu trebuie să uităm faptul 
că învingătorii tinere: și încă in
suficient experimentatei noastre 
formații sini reprezentanții celei 
mai vechi școli de fotbal din 
hune si, în plus, alcătuiesc la ora 
actuală tin „unsprezece" capabil 
să înlocuiască „naționala" Angliei. 
Dealtfel, așa cum s-a mai scris, 
cinci dintre ei sînt de-acum titu
lari ai primei formații iar restul 
vor fi cu siguranță printre cei 
care vor apăra culorile Angliei la 
viitoarele campionate mondiale din 
Suedia. Incontestabil că valoarea 
și experiența acumulată de cei 11 
fotbaliști insulari în cursul nume
roaselor lor partide internaționale 
a fost elementul determinant al su-
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cirea de care se bucură de atîta 
vreme.

La rindul său cartea de aur a 
gimnasticii feminine romrnești a 
mai fost completată cu o pagină 
de onoare. Măiestria Elenei Leuș- 
teanu-Teodorescu și comportarea 
excepțională a Soni ei Inovan- 
lovan care s-a întrecut pe sine 
în toate execuțiile ne-au adus de
plină satisfacție: locul II și III 
în „Cupa Europei-, trei locuri II 
și un loc III in clasamentele pe 
aparate. Nici o alta reprezentativă 
nu a reușit să alinieze o astfel 
de formație omogenă, iar dacă 
regulamentul ar fi prevăzut și 
un clasament pe echipe, atunci 
formația R.P.R. s-ar fi instalat 
detașat pe primul loc.

De la Eva Boțakova, marea de
favorizată a tragerilor la sorți 
Și pină la „mezina" concursului 
Marja Kaarina Sappinen. toate 
concurentele au oferit operatorilor 
de la televiziune și de la cine
matografie prilejul unor imagini 
de mare succes. De aceea, cine 
n-a avut ocazia să asiste in sala 
Floreasca la această neuitată de
monstrație de grație, gingășie și 
totuși de forță, de îndeminare și 
de vitalitate, au ocazia să răs
cumpere spectacolul pierdut, urmă
rind filmul realizat de studioul 
„Alex. Sabia".

O asemenea competiție, excep
țional realizată din punct de ve
dere organizatoric și desfășurată 
la un desăvirșit nivel tehnic, 
trebuie să rămină 
nici un amator de

nu
nevăzută pentru 
sport.

— r. i. — 
OLIMPICACAMPIOANA

LATÎNINA ESTE Șl PRIMA 
CAMPIOANA EUROPEANA

Lista campioanelor europene 
gimnastică a fost inaugurată 
numele maestrei emerite a spor
tului, sovietica Larissa Latînina.

de
cu

în care apărarea reprezentativei noastre a făcut 
o figură frumoasă—

periorității lor în partida de ieri. 
Reprezentativa noastră de tineret 
a trebuit să facă față unui adver
sar superior tehnicește, unor ju
cători cu un excelent control al 
balonului, cu un plasament de o 
exactitate ireproșabilă 
deosebit de activi și

și, în plus, 
pense vere nți

Poriarul Cozma a fost ieri cel mai bun jucător al echipei noastre, 
lată-l in fotografie blocind cu siguranfă un șut puternic sub pri

virile luî Nramtu și I. Lazăr.
Foto Ls TlBO£

care, cu cîteva 
Melbourne, s-a 
cei care au cucerit titlurile 
campioni olimpici, 
astăzi 
lumii; 
tanța 
marile 
altfel, 
s-a clasat pe locul 1 la toate apara
tele. Larissa Latînina a avut o 
ținută exemplară, exigentele arbrtre 
neputtndu-i diminua cu nimic

(Continuare in pag. 2-a)

luni în urmă. Ia 
numărat printre 

de 
Lalînina este 

cea mai bună gimnastă a 
aceasta o dovedește cons- 
pe care o araiă în toate 
întîlniri internaționale. De
și la concursul de ieri ea

Campionatele europene de box
Performanțe merituoase ale reprezentanților noștri

Fraga 26 (prin teleton, de la 
trimisul nostru). Primul sunet de 
gong al Campionate'or europene 
de box a răsunat sîmbătă seara 
la „Zimni Stadion”. Momentul 
acesta, așteptat cu emoție și ne
răbdare de fiecare dintre noi, a 
fost precedat de tradiționala so
lemnitate de deschidere a compe
tiției. In acordurile unui marș 
sportiv, și-au făcut apariția în sa
lă reprezentanții țărilor partici
pante. Drapelul R.P.R. a fost pur
tat de Vasile Mariuțan. Președin
tele A.I.B.A., dl. Emile Gremaux, 
precum și președintele Comitetu
lui de organizare, losef Baranov- 
schi, au rostit cuvîntări, după 
care arbitrul Hertel (R.D.G.) i-a 
chemat la întrecere pe primii doi 
boxeri de categorie muscă: Stoian 
Petcov (R.P.B.) și Renee Libeer 
(Franța). Boxerul francez a cuce
rit victoria la puncte.

In continuarea reuniunii, repre-

In lupta pentru balon. Cit de im
portant a fost pentru englezi e- 
xamenut de la București s-a vă-

RADU URZICEANU
EFTIMIE IONESCU

(Continuare in pag. 3-a)

Execufia Larissei Latînina la pa* 
rolele a entuziasmai prin sigu* 

ranfă și eleganți. i

Foto L MIHA1GA |

zentantul nostru Mlacea iKMescw 
și-a luat o frumoasă revanșă asu
pra lui Kurt Mileck (R.D.G.). Do
brescu a început meciul Intr-o sta
re nervoasă, agitîndu-se mult și 
lărâ rezultat, trimiți nd lovituri „în 
gol”. Mileck avantajat de statură 
și alonjă, punctează mereu. Ince- 
pînd din repriza a Il-a, Dobrescu 
ia lupta pe cont propriu, utilizfnd 
numeroase crcșeuri și upercuturi. 
Mileck primește un avertisment 
pentru lovituri cu capul și apoi, 
recepționind o puternică lovitură, 
cade jos și este numărat, la re
priza a IlI-a, net depășit, boxerul 
german recurge la obstrucții, atră- 
gindu-și repetate observații din 
partea arbitrului Tinelli (Italia). 
Dobrescu cucerește o meritată vic
torie la puncte.

In celelalte meciuri de categorie 
muscă s-au înregistrat cîteva sur
prize. Astfel, semifinalistul olim
pic John Caldwell (Irlanda) a 
pierdut la puncte în fața lui Man
fred Homberg (R.F.G.); Roland 
Dawies (Țara Galilor) l-a între
cut pe fostul campion european 
Herick Kukier (R.P.P.) Un fru
mos debut și-a făcut tînărul bo 
*er sovietic Aleksandr Sangurov, 
care l-a învins categoric pe sco
țianul Lewis Mc. Kay. Alte re
zultate: Salvator Manca (Italia) 
b.p. pe lozsef Nagy (R.P.U.); Ste- 
van Palie (R.P.F.I.) b.p. pe Paul 
Schnugg (Austria), Zdeneck Pe- 
trina (R. Ceh.) b. ab rep. Il-a pe 
Derek Lloyd (Anglia).

In afara întîlnirilor de catego
rie muscă, au mai avut loc urmă
toarele meciuri: CAT. PANA: Ma
rio Sitri (It.) b.p. pe Jan Zachara 
(R Ceh); CAT. SEMIUȘOARA: 
Oile Maki (Finlanda) b.p. pe Or
han Tuș (Turcia); CAT. UȘOA
RA: " .........................   ‘
b p.

In
tîlnit .jnijtocii-ușorî
(R.P.R.) și Victor Raes (Belgia). 
Tifă începe timid, exagerează în 
feinte, ratînd numeroase lovituri. 
La un moment dat, în repriza a 
Il-a. Raes a fost groggy în pi
cioare. dar Tiță n-a insistat. Re- 
venindu-și, Raes a dus meciul 
pină la capăt, fiind declarat în
vingător. Tită a făcut un med sub 
orice critică.

In cadrul reuniunii de ieri dimi
neață. Mihai Stoian l-a tntîlnit pe 
Tadeusz Nowakowski (R.P.P.) Re
prezentantul nostru a boxat calm, 
folosind îndeosebi directele de 
dreapta. Tot timpul superior din 
punct de vedere tehnic, Stoian 
și-a asigurat o binemeritaă vic
torie la puncte. O remarcabilă

Pentti Niinivori (Finlanda) 
pe Aleksandr Mițev (R.P.B.). 
ultimul meci al serii, s-au î«-

........ i" Vasilc TițM

MARIUS GODEANU
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Wma etapă 
a definitivat

campionaiului
A n-a

Ultima etapă a 
feminin de handbal cat. 
rămas fără efect asupra configu
rației clasamentelor celor două 

serii. Bineînțeles, ne vom referi 
la primele două locuri din clasa
mentele seriilor, adică la echipele 
care urmează să-și dispute finala 
campionatului și întrecerea pentru 
locurile IH-1V.

La București, fruntașa seriei 1. 
Hamura roșie Steagul roșu a pă
răsit terenul învinsă cu 3—2 
(2—2) de Progresul Tg. Mureș, 
dună un meci în care echipa mu- 
reșeună. cu o apărare mai bună, 
a meritat victoria. Cu cîteva ore 
înainte, Știința I.C.F., a treia 
clasată, intrecuse Energia Reșița 
eu 1—3 (4—2), manifestind o 
evidentă superioritate asupra for
mației reșițene. Lucrurile s-au 
complicat și prin victoria Energiei 
Codlea (a doua clasată la egali
tate de 
care a
Flamura 
mental 
Steagul roșu continuă să conducă 
cu 12. p., urmată în ordine de 
Energia Codlea și Știința I.C.F. 
cu cile 11 puncte. Complicația 
constă însă în faptul că prima și

mai au de 
și este evi- 
studentelor 

in

cea de-a treia clasată 
jucat un meci restant 
dent că o victorie a 
ie va aduce pe primul loc, 
întrecere directă pentru titlul de
campioane, un meci egal va cali
fica Știința I.C.F. pentru întrece
rea in vederea locurilor Ill—IV. 
în timp ce o infrîngere o va lăsa 
r>e locul III pe care-l define 
prezent

In seria a doua, etapa X-a 
adus o deplină clarificare, 
însă fără a răsturna ordinea pri
melor 3 
amintim 
conducea 
(15 p.) 
M I.C. și

în

a 
nu

Concurenții dinam ov’ștî au dominat net întrecerile

telefon 
lntrece-

puncte cu Știința I.C.F.) 
întrecut cu 4—1 (2—1) 

roșie Mediaș, in mo
de fa(ă, Flamura roșie

Tibeiiu Roman a obținut 
un nou record republican 

la haltere
Sîmbătă și duminică s-a desfășu

rat în Capitală Cupa Orașelor la 
haltere. Pe primul Joc s a clasat 
echipa Bttcureștiuliii cu 7 puncte 
urmată de Galați cu 24 p. și Cluj 
tot ou 24 p.

In afară de concurs Tiberiu Ro
man a obținut un valoros record 
aî țării: 330 kg. |a triatlonul ca
tegoriei ușoare. (105, »5. 130) Ve
chiul record i-a aparținut iui 
Lisias lonescu cu 327,5 kg. Tot în 
afară de concurs, greul N. Bălcăcea- 
nu (Știinta) a obținui 390 kg. (120. 
115, 155).

locuri în clasament. Ne 
că Flamura roșie Sibiu 
cu un avans de 1 punct 
urmată de Progresul 
Progresul Orașul Stalin 

(cu același punctaj: 14). De aceea 
meciul direct dintre prima și a 
doua clasată — disputat în eta
pa de ieri — urma să aibă rolul 
hotărîtor și... l-a avut. Progresul 
M.I.C., superioară tactic, cu un 
joc desfășurat pe aripi și cu o 
apărare foarte greu penetrabilă 
(în plus, țrortarul Irina Naghi a 
manifestat o formă foarte bună) 
a învins cu 4—1 (1—0). Forma
ția sibiană Flamura roșie, mani
festind aceeași nervozitate cu efect 
asupra tehnicii ca și adversara 
sa, a fost în schimb inferioară 
din punct de vedere tactic. Punc
tele au fost marcate de E'.ena 
Pădureanu și Aurora Nicuiescu 
(3) pentru învingătoare. Gross 
pentru învinse. Progresul Orașul 
Stalin a terminat de asemenea 
victorioasă meciul cu Flamura 
roșie Sighișoara — 5—1 (1—Ij
— trecind pe locul II la egali
tate de puncte cu prima clasata. 
Progresul M.l.C. In aceeași serie. 
Șticnța Timișoara a întrecut E- 
nergia Ploești cu 5—2 (3—0).

Iată acum și_ rezultatele înre
gistrate in campicnatul masculin 
al 'categoriei B: Știința Galați — 
Dinamo Tg. Mureș 17—12 (9—8). 
Locomotiva G.N. — Dinamo Bucu
rești 9—14 (6—6), Progresul Ba
cău — C. S. Marina Constanța 
15—8 (9—6), Energia Reșița — 
Progresul Arad 3—11 (1—6), Vo
ința Sighișoara — Recolta Variaș 
15-4 (7-0).

TIMIȘOARA 26, (prin 
de la trimisul nostru). — 
rile de călărie au continuat sîm- 
bătă cu proba de dresaj cat. A 
în care 1. Budișan (Dinamo Buc.) 
pe caii Ramona și Ceahlău și-a 
confirmat ascendenta de formă, 
ocuo'.nd locurile 1 și 2 cu 17266 
si 168.66 pct. urmat de V. Băr- 
buceanu (C.C.A.) pe Robot cu 
16366 pct.

Proba de obstacole categoria 
ușoară a fost viu disputată mai 
ales in baraj, unde Felix Țopescu 
(Dinamo Buc.) pe Ceahlău (0 
puncte, 46,7 sec.), N. Niculescu 
(C.C.A.) pe Elegant (0 puncte 
486), V. Pinciu (CS.A Buc.) 
pe Dida (4 pct. penalizare, 413 
sec.), N. Niculescu pe Sebeș (4 
pct. 463 sec.), O. Recer (Dinamo 
Buc.) pe Pyrus (12 pct. 463). 
uu reușit să se claseze în ordine 
pe primele 5 locuri. In proba de 
obstacole categoria se m: mijlocie 
trebuie remarcată comportarea ex
cepțională a călărefului N. Nicu- 
mscu (C.C-4.) care pe nu Ele
gant și Rapsod au ocupat locurile 
1 și 3 cu 1:113 și 1:206. Pe locui 
2: I. Molnar (C.C.A.) pe Pîrlog 
cu 1:173.

Proba de obstacole rezervată 
juniorilor și fetelor a fost domi
nată de concurenfii de la Dinamo 
Ploești. care au ocupat in ordine 
primele trei locuri, fără nici o 
penalizare: Ileana lonescu. Ion 
Gheorghe și Constantin Popescu.

Pentru desemnarea câștigătoru
lui in proba de 6 bere a fost ne
voie de patru baraje pe care V 
Pinciu (pe calul Dinar), le-a tre-

cut fără a înregistra vreo greșea
lă, cucerind astfel un binemeritat 
loc 1. Pe locurile 2—4 s-au cla
sat 
pe Alfons, O. Recer pe Aida și din 
nou V. Pinciu.

Proba de 2 cai : 1. Gh. Langa 
(C.C.A.) pe Ropot și Bolero 0 
pct. penalizare 1:143; 2. O. Recer 
pe Buian și Pyrus 8 pct. 1:01,6; 
3—4. C. Vreme pe Siminic și lă- 
gălia și F. Țopescu pe Ceahlău și 
Covrig cu cite 4 pct. penalizare, 
dar cu timpuri mai slabe.

Proba de ștafetă: 1. Dinamo

1. Dobrescu (Călărași)

Buc. 2 (O. Recer, F. Țopescu, Al. 
Longo) 5:04,3; 2. Dinamo Buc. 1 
5:28,8.

Ultima și cea mai spectaculoasă 
probă de categoria grea a fost 
expusă și de astă data capricii
lor concurenților de la C.C.A. care 
absentind sub pretextul timpului 
nefavorabil, au făcut ca interesul 
pentru probă să scadă. Clasa
ment : 1—2. V. Pinciu pe Dinar 
și Odobești 2 cu 8, și 16 pct. pe
nalizare și O. Recer pe Aida cu 
25-/2 pct

O. GÎNGU

ECHIPA B. DE RUGBI A ORAȘULUI BUCUREȘTI 
INTlLNEASCÂ CARDiFF-ULE GATA

Miercuri după-amiază, selecțio
nata secundă de rugbi a orașului 
București va întîtni echipa bri
tanică Cardiff. Echipa romină va 
fi alcătuită din următorul lot de 
jucători: 
cu TREI 
leac. M. 
Niculescu, 
A Pilă. MIJLOCAȘI : Șt. Ghion- 
dea. D Gherasim, P. Merghișescu, 
ÎNAINTAȘI : Gh. Pircălăbescu, 

N Căpușan, M. Mano! ache. C. 
A'.dea, S. Măcărescu, D. Stoenes- 
cu. I. Doruțiu, S. Posmoșanu, /. 
Zlătoianu, M. Rusu, P. Niculescu, 
Th. Radulescu. Em. Dumitrescu

In ceea ce privește echipa A 
a orașului București, care va juca

FUNDAȘ: Alexandres- 
SFERTURI : M. Tîbu- 
Bostan, C. Enache, S. 
C. Slănescu, A. Barbu.

Intensă activitate la

sim
ți — în linii mari —

în compania echipe, x-ardiit, 
bată, ea va 
aceeași care a întîlnit naționala 
Franței. Singura schimbare in 
perspectivă: reintrarea p* —:-- 
a tui Ghiuzelea, restabilit, în 
lui Bărăscu.

I
Bilttele pentru Snt’luirea 
ternațională de rugbi Bueurești- 
Cardiff din 2S mal a.c. pe sta
dionul Republicii, se găsesc de 
vînzare in&epînd de astăzi, luni 
ora 15, la: agenția Pronosport 
(calea Victoriei și bd. Schitu 
M.igureanu), C.C.A., Dinamo, la 
casele stadioanelor Republicii, 
GiueșM, 23 August și Progresul 
F.B; precum și la chioșcul spe
cial din str. I. Vidu.

Biletele cu preț redus pentru 
studenți și elevi se găsesc nu
mai la casele stadionului Repu
blicii.

pe aripă 
locul

In-

tenis de masă
• REPREZENTATIVELE ASOCIAȚIEI FLAMURA ROȘIE ÎNVINGĂTOARE IN ÎNTÎLNIR1LE 

INTERNAȚIONALE DE IERI. • JUCĂTOARELE Șl JUCĂTORII DIN R.D.G. SUSȚIN ASTĂZI O 
NOUĂ ÎNT1LNIRE IN CAPITA LĂ. « ENERGIA BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT DERBIUL TURULUI 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN . « ÎNCEPE CONCURSUL DE VERIFICARE.

Selecționatele asociației Fkamara 
roșie au Ieșit invingătoare In in- 
tîlnirile susținute cu echipele Ein- 
heit Berlin (feminin) cu S—2 șl 
Lokomotiv Leipzig (masculin) cu 
5—0. Iată rezultatele tehnice:

roșie-Einhe.t: Catrinel"
eborg Ristok 2—0, Ge- 
-Ursula Gunzel 2-1, Lu- 

-Mon'ka Wlskand 0—2, 
ă-Ingeborg Ristok 2—0, 
Fo'ea—Monika Wiskand 
i Slăvescu—Ursula Gun- 

Geta Pitică—Momka
2—0. De la învingătoare

Latissa Latînina (II. R.S.S.) a cucerit toate titlurile de campioană europeană
din pag. 1)
la dificilele piruete 
grade executate îa 
elementele
și nici la 

' cu care

(Urmare 
punctajul, nici 
df 180 și 360 
birnă, nici la 
de fa paralele 
flic-flac saltul* 
ceput exercițiul la sol și a cărui 
înălțime a stîrnit admirația celor 
aflați în sală. Ținută, expresivitate, 
dificultate, eleganță — iată pe 
scurt caracteristicile exercițiiler 
care au adus Latinînei, „Cupa 
Europei*.

Elena Teodorescu și Sonia lo
van au ocupat în ordine locurile 
2 și 3 în clasamentul individual 
compus, o performanță strălucită 
pentru gimnastica noastră feminină 
care urmează astfel drumul as
cendent început încă de ia campio
natele mondiale de la Roma. 
Emoțională la primul aparat (să
rituri); 
cîteva 
urcare

■ mîini, 
aparat

riscante 
„rondai 

și-a Fn-

Elena Teodorescu pierde 
zecimi de punct printr-o 
mai greoaie în stîng pe 

dar încă de la al doilea 
(paralelele inegale) ea 

trece pe locui II pe care îl men
ține pînă la sfîrșit. Sonia lovan, o 
surpriză plăcută atît pentru antre
nori cît și pentru spectatori, a 
concurat de o manieră impecabilă 
începînd cu săriturile unde a ocu
pat locul III și culminrnd cu 
birna, aparat la care doar Latî
nina s-a dovedit a fi mai bună 
Bravo Sonial Munca ta a fost 
răsplătită. De al'.fei, ea a atras 
atenția specialiștilor și prin stîn- 
dul pe mîini din forță executat la 
bîrna și prin săritura sa peste cal. 

Reprezentantele R. Cehoslovace, 
Eva Bosakova și Hanna Marejkova 
au fost defavorizate de tragerea 
Ia sorți care le-a obligat să exe
cute printre primele la toate a- 
paratele concursului. Totuși, dato
rită combinațiilor lor inedite și 
spectaculoase Marejkova, dar mai 
ales Bosakova au lăs'st o foarte 
plăcută impresie care nu a fost 
încă concretizată Ia punctaj, in- 
tructt aceste gimnaste fruntașe au 
avut anumite greșeli tehnice și 
ezitări ca: echer la sărituri, deze
chilibru după roată la bîrnă, etc.

Foarte constantă în tot timpul 
concursului a fost și reprezen
tanta R. P. Ungare, Tass Olga, 
care a... oscilat între locurile 3 
Bi 5 la toate aparatele de concurs.

Gimnastele din R P. Polonă și 
Franța precum și Miranda Cicog- 
nani (Italia) s-aa apropiat ca va
loare de plutonul fruntaș, Da
nielle Sicot și Miranda Cicognani 
calificindu-se chiar și oentru între
cerile de după amiază. Și acum, 
rezultatele pentru „Cupa Europei*.

LARISSA LATÎNINA (U.R.S.S.) 
38,465 p.; 2. Elena Leuș-
teanu-Teodorescu (R.P.R.) 37,788, 
p.; 3. Sonia Inovan-Iovan (R.P.R.) 
37 599 p.; 4. Olga Tass-Lehmenyi 
(R.P.U.) 37.432 p.; 5. Tamara Ma
nina (U.R.S.S.) 37,399 p.; 6.
Hana Marejkova (R. Ceh.) 37,193 
p.; 7. Eva Bosakova (R. Ceh.) 
37,166 p.; 8. Danuta 
(R.P.P,.) 36.699 p. 9.
Sicot (Franța) 36.633 p.; 
Kertesz-Fekete (R.P.U.) 
p.; 11. Monique Rossi.
36,098 p.; 12—13. Miranda C’cog- 
nani (Italia) și Ivanka Doljeva 
(R.P.B.) 36.065 p.; 14. Tzvetana 
Dimova (R.P.B.) 35.932 p.: 15.
Renata Rost (R.P P.) 35.098 p.; 16. 
Thea Nocke (R.F.G.) 35.332 o.;
17. Marja Sappinen (Finlanda) 
34,799 p. 18. Rosa Fottner (R.F.G.) 
33 566 p.; 19. Liliana Scaricaba- 
rozzi (Italia) 26.299 p.
SONIA IOVAN A TRECUT PE 
LINGĂ TIlLL'L DE LA BIRNA
Concursul de gimnastică de 

după-amiază urma să desemneze 
campioanele Europei la aaarate. 
De data aoeaeia am urmărit evo
luția a cîte 6 gimnaste primele 
clasate la fiecare aparat în între
cerea de dimineață. Titlul de cam
pioană a revenit gimnastei care 
a totalizat cel mai mare punctaj 
prin adiționareia punctelor din am
bele concursuri. Ca și de diminea
ță, concu-suil a început cu proba 
de...

SĂRITURI. Cele mai bune s-au 
dovedit a fi sovieticele Latînina 
și Manina. Titlul a revenit primei 
printr-o săritură al cărei zbor și 
aterizare au 
Clasamentul: 
19,299 p.; 
18,933 p.; 
p.; 4.-5.
Olga Tass 
Cicognani

La PARALELE 
foarte strtnsă. După evoluția de

Stachow
Dame He 

10. Alice
36,165 

(Franța)

atins perfecțiunea.
1. Larissa Latînina 

Tamara Manina
Sonia lovan 18,733 

Elena
18,599

18566

2.
3.

Teodorescu și 
p.; 6. Miranda 
P-
lupta se anunța

dimineață concurau cu șanse e- 
gale pentru primul loc Latinin», 
Bosakova și Teodorescu. Trebuie 
remarcat că oea de a 6-a concu
rentă la acest aparat a fost sta
bilită dimineața, luîndn-se în con
siderare clasamentol individual 
compus întriKât la paralele -se 
aflau la egalitate de puncte 4 gim
naste : Sicot Manina, Kertesz și 
lovan. Previziunile n-au fost des- 
mințite și, în afară de Latînina 
(care a obținut de această dată 
cea mai mare notă din concurs: 
9.80). celelalte concurente s-nu 
clasat la foarte mici diferențe și 
unele diîar fa egalitate. Clasa-’ 

1.
2 

; 3. 
k 4.

(2—0) și de Naumescu la ReHer 
și Santalena tot cu 2—0. 
Pentru învinși puncte'e au fost 
obținute de Reiter cu 2—0 la Po
pescu și de Gantner la Naumescu 
cu 2—0.

Un rezultat surpriză a f -st înre
gistrat în mec șui Progresul Buc.— 
V. Arad, unde victoria a re
venii arădenilor la Finită cu 5—4. 
S-a remarcat din nou tînăru! 
Covaci care a cîștigat detașat la 
Ella Zeller și Negreanu.

Tot o victorie la limită, grea, a 
obținut Știința I. P. G. (Andro- 
nache 3 v. Bujor 2 v, Pîrvu) la 
valoroasei formație clujeană Pro
gresul (Cobîrzan 2 v, Gavrilescu 
1 v, Paneth 1. v) cu 5—4. A 
presionat plăcut dinamismul 
țitiniior studentului Andronache, 
care a atacat fulgerător majorita
tea mingilor, ca și jocut variat al 
lui Bujor. De la clujeni bine s-a 
comportat Cobîrzan. Studenții 
bucnreșteni au învins sîmbătă for
mația metabirgisti'or din Reșița eu 
8—1.

In întrecerea feminină s-au în
registrai următoarele rezultate : E- 
nergia Buc.—Flamura roșie Buc. 
5—0, Progresul Cluj (Maria Ga
vrilescu, Marta Tompa) — Știința 
1. P. G. (Mariana R'arasch, Irma 
Magyari) 4—1, Progresul Bucu
rești—Fiamura roșie Oradea 5—0.

★
Astăzi sala Floreasca va găzdui 

de la ora 17 întrecerile turneelor 
de verificare ale iotului rep.ib'ican 
mascuttn și 
continuă mîine 
de la aceleași

ri SI 
Geta____
Catrmel F 
S-a’ Luci 
zel 0—2.
Wiskand 2- 
a piărut comportarea jucătoarelor 
Geia Pitică și Catrinei Folea ; din 
echipa oaspe mai bine s-a prezen
tat Ursula Giinzei.

Flamura roșie—Lokomotiv Leip
zig : Reiter—Knappe 2—0, Gant- 
ner—Lank 2—0, Andronache— 
Haupt 2—0, Gantner—Knappe, 
Reiter—Haupt 2—0. Victoria romî- 
niior a fost categorică, de altfef 
ca și diferența de valoare, oaspe
ții avînd o formație alcătuită din 
jucătorț neexperimentați.

Astăzi, în sala Floreasca, cu în- 
repere de la ora 20,30 sportivii și 
sportivele dm R. D. G. vor sus
ține o nonă întî'nire, jucînd ia tă- 
ieți cu e'hrpa Energia București 
(Pesch, Popescu, Navmescu), iar 
la fete cu Șt ința 1. P. G. (Ma
riana Barasch, Irma Magyari, Ma
ria Gqlopența).

★
Infinnînd pentru prima oară 

tradiția, formația masculină E- 
nergia a întrecut Flamura roșie cu 
categoricul scor de 7—2, eviden- 
1iindu-se în mod deosebit Paul 
Pesch, care, în „mînă“ bună a 
cfștigat la toți cei trei adversari 
(Gantner 2—1, Reiter 2—1, San- 
talena 2—0). Celelalte puncte au 
fost realizate de Popescu la Gant- 
ner și Santalena cu aceiași scor

Latînina 
Teodorescu 

Bosakova 
Marejkova

merVul:
19.466 p.; 
19,232 p.; 
19,066 p.. 
19.032 o.; 5. Sonia lovan 18,899 
p.; 6. Olga Tass 18.866 p.

Revelația concursului, Sonia Io- 
van, a „scăpat* tittul de campioa
nă europeană la BIRNA pentm... 
o miime de punct. Clascndu-se 
— totuși — înaintea sovieticei Ta
mara Manina, renumită 
compoziția și executarea 
țiitor 
Sonia 
odată 
poate 
niri . _ ,
1. Larissa Latînina 19.000 p.; 
Soma lovan 18,999 p.; 3. Tamara 
Manina 18,733 p.; 
18.666 " " 
18.532 
17,090

Din 
„inaugurată1 
Cehoslovacă, Eva Bosakova, care 
a fost ovaționartă, bisată. Exer
cițiul Bosakovei are în*r-adevăr 
un „oe“ aparte : foarte spectacu
los, dinamic, cu o execuție în care 
interpreta dă viață fiecărui ele
ment, exercițiul rămâne plin de 
riscuri, deoarece totul este exe
cutat din plină viteză. Cîteva e- 
ziiări și Eva Bosakova n-a ocupat 
decât locul 3. Clasamentul : I. La
rissa Latînina 19,332 p.; 2. Elena 
Teodorescu 19,266 p.; 3. Eva Bo
sakova 19,199 p.; 4. Sonia lovan 
19,100 p.; 5. Alice Kertesz 18,932 
p.; 6. Olga Tass 18,833 p.

Larissa
Elena 

Eva
Hanna

pentru 
exerci- 
aparat, 

încă
liber alese la acest 

lovan s-a dovedit 
o excelentă concurentă care 
face față oricărei întîl- 

de amploare. Clasamentul: 
2.

feminin. Concii-sul 
în aceeași saiă și 

ore.

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

P-;
P-;
P- 

nou

4.
5. Hanna

6. Elena

Olga Tass 
Marejkova 
Teodor eseu

(Urmare din pag. 1)

proba de
i“ de reprezentanta R.

SOL a fost

comportare a avut ieri și Dumi
tru Gheorghiu, care l-a întîlnit pe 
mulatrul Mohamed Merabed 
(Franța). Cu un joc de picioare 
derutant, Gheorghiu a evitat lovi
turile adversarului său, în schimb, 
directele sale de stînga, de la dis-, 
tanță, aveau un efect pozitiv. Me
rabed a fost numărat în reprizele 
a 11-a și a IlI-a. Miile de specta
tori au aplaudat cu simpatie vic
toria la puncte a pugilistului ro- 
mîn. Iată și alte rezultate: Fred 
Tiedt (Irlanda) b.p. pe Jan de Vos 
(Olanda); Max Meyer (Elveția) 

b.p. pe Tommy Mc. Guinnes (Sco
ția); Ronald Warnes (Anglia) b.p. 
pe lovan Steîanovic (R.P.F.I.); 
Leopold Potesil (Austria) b.p. pe 
Laszlo Sebok (R.P.U.); Jurii Gro
mov (U.R.S.S.) b.ab. rep. I pe

Armand Vanucci (Franța), Erich 
Rock (R. Ceh.) b.p. pe Erich Po- 
sorski (R.DG.); Manfred Kraus 
(R.F.G.) b.p. pe Alfredo Parmeg- 
giani (Italia); Karl Schomberg 
(R.F.G.) b.p. pe Gyula Simon 
(R.P.U.) ; Dragoslav Jacovlevici 
(R.P.F.I.) b.p. pe Chic Calderwood 
(Scoția); Ghenadi Satkov 

(U.R.S.S.) b.p. pe Gherghih To- 
puzov (R.P.B.).

In cadrul reuniunii desfășu-a'e 
aseară, Nicolae Mîndreanu a fost 
declarat învingător orin nepre- 
zentarea adversarului — Mirvan 
Yagci (Turcia) — care a depășit 
greutatea. Gheorghe Negrea a 
dispus prin K. O. în prima re
priză de boxerul iugoslav Ahmed 
Bogulic. Dintre reprezentanții țării 
noas're s-au califica’1 pentru turul 
II: Dobrescu, Sfo’an Gheorghiu, 
Mindi eanu și Negrea.



Au fost desemnați 
campionii de box ai juniorilor

Nou record
la 200 m. spates

„CUPA PRIMĂVERII”
apropiam dePe măsură ce ne 

sfîrșitul competiției, finalele cam
pionatelor republicane de box 
pentru juniori au trezit tot mat 
mult interesul amatorilor de box

Spațiul redus nu ne permite 
ne ocupăm de fiecare meci 
parte. Merită a fi subliniate, 
tuși, cîteva întîlniri extrem 
disputate, în care unii boxeri 
făcut o mare risipă de energie. 
Una dintre aceste dispute s-a des
fășurat în limitele categoriei cocoș 
și l-a opus pe Sova Mihai (reg. 
Bacău) lui Micșa Florian (reg. 
Timișoara), lntîlnirea aceasta a 
scos în evidență o seamă de as
pecte negative, comune de altfert 
și altor tineri boxeri. Sova nu a 
știut să-și dozeze bine efortul și 
a terminat partida extenuat.

Partida următoare, răsplătită eu 
aplauze îndelungate, ne-a oferrt 
un spectacol evident superior ce
lui precedent. Eroii: Leiba Mar
cel (Iași) și Nicotae Ion (Cra
iova J. Prima repriză a revenit 
autoritar craiovea-nu’ui, care pă
rea că va cîștiga ușor. Dar Leiba 
are în repriza a IlI-a o revenire 
extraordinară și își asigură o vic
torie meritată.

O luptă dură ne-au oferit mij
lociii Grigorjevscni Ion (Brăila) 
și Trandafir Daniel (oraș Bucu
rești). Juriul acordă victoria Ia 
puncte — cu un avantaj minim

să
rn 

lo
de 
au

— boxerului bucureștean
Celelalte întîlniri s-au soldat cu 

următoarele rezultate: Tănase 
Pintilie (C-ța) b.p. Octavian Ma- 
rinică (oraș Buc.); Ameth Nuri 
(C-ța) b. p. Vasile Dumitrache 
(oraș Buc.) ; Ion Turcu (Galați) 
b. p. Ilie Florea (Pitești) ; Ion 
Pițigoi (Pitești) b. p. Mihai Rin- 
jeu (Tim.); Traian Stuparu (Tim) 
învinge prin abandon pe llie Pău- 
noiu (Buzău), Dinu Loghki (Pi
tești) b. p. Eugen Spulber (Brăi
la) ; Mihai Peiți (Tim.) b. p. Ște
fan Comănescu (oraș Buc.).

Aseară 
,^act“ al 
competiții 
niorrlor.
țării:

Stoica
Nuri (Constanța), Crăciun Samoilă 
(Sibiu), Zătnesc* P (Cimpina), 
Gheorghiu Aurel (PIoești). Neagu 
Cosma (Constanța), Oscar Si lbw
man (oraș București) Preda 
Cezar (oraș București), Traian 
Stuparu (Arad), Petre Mircescn 
(Pitești). Nicolae Constantin (Pi
tești), Peiți Mihai (Timișoara).

R. CALARAȘANU

s-a consumat ultimul 
cetei mai importante 
interne de box a ju- 

lată noii campioni ai

Vasîle (Sibiul. Ameth

A fost doborit și recordul la 
200 m. spate. Ieri dimineață. Du
mitru Caminschi ’ ~ 
proaspătul deținător 
lui pe distanța 
(1:09j6) și-a înscris numele pe 
tabela de recorduri și in dreptul 
probei de 200 m. El a parcurs 
distanța in timpul de 2:35j8 
recti nd astfel cu 4 fi secunde 
chiul record care-i aparținea 
namovistului A. Măndoiu, 
anul 1955. In proba dștigată 
Caminschi, pe locul doi s-a cla
sat înotătorul R. Botz (CC.A). 
Timpul reușit de el (2:40.4) ega
lează vechea performanță a îno
tătorului dmamovist.

In celelalte probe s-au obținut 
următoarele rezultate: BĂIEȚI: 

400 m liber: N. Rujinschi (Di
namo) 4:59.4; 200 m. bras: A. 
Oanță (Dinamo) 2:45,4; F. Heitz 
(C.C-4.) 2:48 fi; 200 m. fiuture: 
Al. Popescu (Dinamo) 2:45.6; 
FETE : 400 m. liber: Maria Kas- 
soviiz (Știința) 6:037; 200 m 
bras: Margareta Wittgenstein
(Știința) 3:20,4; Sanda Iordan 

(Dinamo) 3:217.

( Progresul) 
al recordu- 
de 100 m.

co- 
ve- 
di- 
din
de

Concursurile atletice de ieri

La polo pe apă
Burevestnik Kiev—
Știința Ciuj 6-5 (5-3)

CLUJ 26 (prin telefon). Un 
mare număr de spectatori, iubitori 
ai jocului de polo, au ținut să 
asiste simbătă după-amiază la 
întîkiirea internațională dintre 
echipele Știința Cluj si Burevest- 
nik Kiev. Ei au fost martorii 
unei partide extrem de disputate, 
care a revenit oaspeților cu scorul 
de 6—5 (5—3). Au marcat: Koles
nikov (5) și Iurcenko de la în
vingători și Blajek (3), Danciu, 
Szabo pentru Știința.

E. Bocoș, corespondent.

(Urmare din pag. 1)

zut nu numai din ardoarea 
care au luptat — și care a 
partidei uneori o aSură 
campionat — ci și din explo
zia de bucurie cu care au primit 
un gol în care, parcă, nici ei nu 
mai sperau. Fiindcă, deși engle
zii au dominat o mai mare parte 
din timp, apărarea fermă a echi
pei noastre în care Cosma și La- 
zăr au fost adevărați „eroi", a 
știut sa zădărnicească toate atacu
rile.

Victoria echipei engleze este, 
fără îndoială, meritată. Poate mai 
mult decât din alte înfrângeri, din 
cea de ieri tinerii noștri fotbaliști 
au destule de învățat. Ne gîndim 
în primul rînd la importanța teh
nicii individuale fără de care (mai 
este, oare, nevoie s-o spunem ?...) 
nu poți ajunge niciodată mare 
jucător. Sub aspect tactic este de 
remarcat plasamentul în apărare 
pentru a intercepta mingea de la 
adversar, precum și plasarea în a- 
tac pentru a primi pasa coechi
pierului. Trebuie să spunem însă 
că deși jucătorii englezi au plăcut 
fiecare în parte, echipa — în an
samblu — n-a strălucit. Mufte ac
țiuni au fost terminate la întîm- 
plare’ iar șuturile la poartă au fost 
destul de imprecise.

Trecînd la echipa noastră, 
primul lucru pe care trebuie să-t 
semnalăm este comportarea sub 
așteptări a atacului. Linia de a- 
tac are marea vină de a fi de
zarmat prea ușor în fața unui 
adversar care i-a pus (e drepT) 
multe probleme, prin plasamentul 
corect, prin intervențiile foarte 
bărbătești și prin însăși diferența 
de înălțime și constituție atletică. 
Atacanții noștri au greșit însă și 
prin lipsa de decizie, înghesuirea 
jocului pe spații mici, abuz de 
pase (uneori chiar înapoi!) și 
mai ales prin teama de a șuta. Cît 
de util era să se joace mult mai 
simplu, mai curajos, mai perso
nal chiar, s-a văzut în primele, 
minute de după pauză, cînd echipa 
noastră a creat momente grele 
adversarului, fiind pe punctul de 
a înscrie, ea urmare a uno- ac
țiuni în adâncime, simple, decise,

ca 
dat 
de

CATEGORIA B
SERIA 1

Energia Mediaș-Energia Hune
doara 0—0;

Energia Reșița-Energia
Mare 2—1 (1—0);

Locomotiva Cluj-Locomotiva Ti
mișoara 3—4 (3—2).

CLASAMENTUL
4
4
4
3
3
1

Baia

En. Hunedoara
En. Reșița 
Prog. Sibiu
Ijk Timișoara 
En. Baia Mare
En. Mediaș 
Locomot. Cluj

7
7
6
7
7
7
7

12: 6 
14: 9 
12: 6 
20:17 
10:12
8:13
8:21

10 
10
8
8
6
4
2

SERIA a III a
Știința I ași-Progresul FocșanJ 

0—2 (0—2);
Dinamo Bacău-Energia Fălticeni 

3—1 (2—1);
Energia 1 Mai Ploești-Energia 

Moreni 1—1 (1—0).
CLASAMENTUL

2
3
1
4

1. En. Moreni 7 4
2. Prog. Focșani 7 3
3. Știința Iași 7 4 
-. Dinamo Bacău 7 2

En.
4.
5.

2
2
0
2
0
2 
0

ETAPA VIITOARE:
Energia Baia Mare-Energia Me

diaș; Energia Hunedoara-Energia 
Reșița. Progresul Sibiu-Locomo- 
tiva Clu;

SERIA a ll-a
Energia Cîmpia Turzii-Energia 

Uz. Tr. Or. Stalin 4—1 (3—0);
Energia Arad-Energia Lupeni 

1—2 (0—1);
Recol'.a Reghin-Știința 

1-1 (1-1).
CLASAMENTUL

Orașu! Stalin 26 (prin telefon). mai bună performanță rotninească
In localitate s-au desfășurat în- a anului,

trecerile din cadrul unui concurs 
între elevii școlilor sportive de 
tineret din toată țara. Locul intîi, 
pe echipe, a fost ocupat de ele
vii Școlii Sportive <fci Arad cu 
301 pt Pe locurile următoare s-au 
clasat: Oradea 263.5; Tîaărul Di- 
namovist București 253; Roman 
239; Orașul Stalin 22”,5.

Dintre rezultatele individuale, 
cele mai bune au fost. BARBAȚI 
100 m. A. Molnar (Tg. Mureș) 
11,3; 1.500 m.: I. Balcf.c-scu (Ora
șul Stalin) 4:10,0; înălțime: N. Po- 
povschi (Cîmpina) 1,76: disc: St. 
Perneki (Arad) 38,31; FEMEI: 
200 m.: Erika Eisele (Arad) 28,6; 
80 m. g.: Mioara Moraru (Orașul 
Srtalin) 13,2; greutate: Maria Dițl 
(Cîmpulung) 10,50; suliță: Maria 
Diți 43,52: Participînd în afară de 
concurs, Ana Coman a aruncat 
greutatea la 14,21 m. realizînd cea

G. Gruia corespondent

CLUJ 25 (PRIN TELEFON). 
In cadru! unui concurs care a 
avut loc în localitate tânărul arun
cător de. decan Szigmund Acațiu 
(Știința) < înregistrat un frumos 
rezultat: 56,23 m. Pe 800 m Tra
ian Sudrigean a realizat 1:57,0.

BUCUREȘTI. In cadrul unei 
curse de 20 km. marș desfășurată 
ieri pe șoseaua București-Ploești 
s-au întrecut cei mai valoroși spe
cialiști ai probelor de marș. Iartă 
rezultatele: 1. Nic. Liga (FI. r.J 
1.37:14,0; 2. Ion Păcuraru( FI. r) 
1.41:32,0; 3. Ion Barbu (FI. r.) 
1.41:58,0; 4. Grig. Anghel (FI. r.) 
1.43:52,0; 5. V. Teodosiu (Loc. 
P.T.T.) 1.44:58,0; 6. Val. Mitrea 
(Loc. P.T.T.) 1.45:20,0

penultimul minut de joc

Cluj

1. En. C. Tnrzii 7 4 2 1 17:10 10
2. En. Lupeni 7 5 0 2 11:10 10
3 Energia Arad 7 4 1 2 17: 9 9
4. Știința Cui 7 2 2 3 12:10 6
5. Recolta Reghin 7 2 2 3 9: 9 6
6. En. Uz. Tr. Or. St.

7 3 0 4 7:14 6
7. Locomot. Arad 6 0 1 5 5:16 1

ETAPA VIITOARE:
Energia Lupeni-Energia C. Tur- 

zfi; Energia Uz. Tr. Or. Stalin- 
Energia Arad; 
Recolta Reghin.

Locomotiva Arad-

realizate de Biikossy și Ene II.
Apărarea, în schimb, a luptat 

mult și cu succes. Ea a dus, cum 
se spune, .greul" meciului. Păcat 
însă că multe din mingile pe care 
apărarea le-a cîștigat au fost iro
site de atacanți, și în special de 
cele două aripi, care au jucat 
slab.

Jocul este, de la început, 
animat, rapid. In min. 8 Hașotî 
șutează pe lingă bară, jar cinci

început.

Winterbottom declară.-
După joc, selecționerul Fe

derației engleze de fotbal, 
Winterbottom, a declarat: ,.A 
fost un joc foarte bărbătesc, 
dar corect, pe care cred că 
am meritat să-l ciștigăm. 
Faptul că n-am reușit să mar
căm mai devreme a fost o sur
priză pentru noi și aceasta s-a 
datorat apărării romi ne deose
bit de bune și — în special — 
formei excepționale a portarului 
Cosma. Ne-au plăcut foarte 
mult dirzenia și puterea de 
luptă a romînilor care au ju
cat în același ritm din primul 
și pînă în ultimul minut de 
joc. Remarc felul eficace în 
care tinerii jucători rom ini pro
tejează balonul, chiar în curse
le în care sînt tatonați de ad
versar".

_______
minute mai tîrziu Cosma respinge, 
la un corner. Ene pierde și el o 
bună ocazie apoi Haynes și Pegg 
ratează de puțin două lovituri cu 
capul. Începe să se facă simțită 
dominarea oaspeților. In min. 21 
și 22 Cosma are intervenții sal
vatoare ; tot în min. 22 Hașoti se 
află în bună poziție de șut dar 
trage afară. Costea șutează puțin 
peste poartă (min. 32), iar în min. 
40 Cosma apără un șut al lui 
Haynes, unul dintre cei mai activi 
atacanți englezi. In această parte 
a meciului noi am jucat cu Sere- 
dai ca al treilea mijlocaș, dat 
fiind pericolul pe care-1 prezenta 
pentru apărarea noastră ofensivul 
mijlocaș a! campioanei engleze 
Manchester United, Edwards.

La reluare, o singură schimbare,

în formația echipei noastre: Bu- 
kossy ia locul lui Remus Lazăr. 
Jucăm acum cu doi centri ataeanți 
și cîteva minute ofensiva noastră 
se înviorează. In min. 50 și 51 
Bukossy și Ene 11 ratează două o- 
cazii de marcare, trăgînd puternic 
peste și pe lingă bară. Echipa en
gleză revine în atac și Cosma — 
mai inspirat ca oricînd — inter
vine cu succes în min. 55 și 60 la 
acțiunile lui Stevens. Minutele se 
scurg și se pare că jocul se va 
fermina egal deși englezii obțin 
patru cornere. Iată însă că în min. 
88 Szakacs este nevoit să-l deze
chilibreze pe Pegg care se îndrepta 
spre poartă. Arbitrul acordă lo
vitură liberă de la 20 de metri, 
^d wards pasează scurt, lateral, 
lui Haynes și acesta șutează 
pe lingă zidul cared masca 
Cosma : 1—0, rezultat cu care 
termină meciul.

Trecînd într-o scurtă revistă 
cei 23 de jucători, ar trebui 
subliniem în primul rând partid* 
făcută de portarul echipei noastre 
Cosma care a impresionat prin cu
raj, plasament, calm. Nu credem 
că exagerăm dacă afirmăm că a 
făcut una din cele mai bune par
tide din activitatea lui. L-a secon
dat cu succes 1. Lazăr. Szakacs 11 
și Soare în notă. Cît privește pe 
Bodo și Neamțu an luptat mult în 
apărare, dar au servit imprecis 
atacul. Din înaintare este greu de 
făcut vreo remarcă, niciunol din 
cei șase oameni nedînd satisfac
ție.

Cei mai buni oameni ai echipei 
engleze au fost: interul sting* 
Haynes, extremul dreapta Douglas, 
mijlocașii Edwards și Clayton și 
stoperul Smith.

Raport de cornere : 
pentru Anglia.

Arbitrul Domjani 
Iugoslavia) a condus 
care nu i-a dat prea 
cru. Formațiile :

Anglia : Hopkinson — Armfield, 
Smith, Norman — Clayton, Ed
wards — Douglas, Stevens, Ke- 
van, Haynes, Pegg.

Romînia : Cosma — Szakacs II, 
1. Lazăr, Soare — Bodo, Neamțu 
— Hașoti, Seredai, Ene II, R. 
Lazăr (B'ukossy), Costea.

6—1

(R. 
b:ne 
mnit

10
9
9
§
îl
3
2

8
5
6
9

1 12: 
1
2
1

7:
8:

II:
1 Mai PIoești

7 2
Fălticeni 7 1
Cimpina 6 0

2
5
4

ETAPA VIITOARE
Progresul Focșani-Dinamo Ba

cău; Energia Moreni-hnergia Cim
pina; 
lași.

6.
7. En.

En.
3
1
2

14:11
4:11
5:11

Energia Fălticeni-Știința

SERIA a IV a
Dinamo 6 București-Dinamo Bîr

lad 3—2 (3—1);
Locomotiva Constanța»-Locomo

tiva Gara de Nord Buc. >—1 
(i-n,

Progresul Suceava Știința Bucu
rești 1—1 (1—1).

CLASAMENTUL
4
4
3
2
3
2
1

1. Loc. G.N. Buc.
2. Dinamo Bîrlad
3. Știința Buc.
4. Loc. C-ța
5. Dinamo 6
6 Prog. C.P.C.S.
7. Prog. Suceava

6 
7
6
7
7
6
7

1 
1
2
3
0
0
1

9
9
8
7
6
4
3

1
2
1
2
4
4
5

ETAPA VIITOARE
Locomotiva G.N. Buc.-Progre

sul Suceava, Știința Buc.-Loco- 
motiva Constanța, Dinamo Bir- 
lad-Progresul C.P.C.S.

CATEGORIA C
Iași - LocomotivaLocomotiva

Pașcani 0—0.
Energia Birlad-FI. roșie Boto

șani 3—0 (I—0).
Progresul Rădăuți-Știința I.M.F. 

Iași 3—1 (1—1).
ETAPA VIITOARE:

FI. roșie Botoșani-Looomotiva 
lași; Locomotiva Pașcani-Energia.

Bîrlad; Progresul Dorohoi-Pro- 
gresul Rădăuți.

SERIA a II a:
Locomotiva Galați-Locomotlva 

Tg. Ocna 10—2 (3—1).
FI. roșie Buhuși-Energia Steaua 

roșie Bacău 1—0 (0—0).
" C.S.A. Tecuci-Dinamo Brăila 

2—0 (0—0).
ETAPA VIITOARE:

Energia Steaua roșie Bac5u-Lo- 
comotiva Galați.

Locomotiva Tg. Ocna-Fl. roșie 
Buhuși.

Energia Moinești-C.S.A. Tecuci. 
SERIA a lila:

Energia Bircuresti-Energia Med
gidia 2-2 (1 — 1).

Energia Galați-Energia 
stanța 0—0.

FI. roșie Giurgtu-Fl. roșie F.C. 
București 0—0.

ETAPA VIITOARE:
Energia Consianța - Energia 

București.
Energia Medgldia-Energia Ga- 

• lafi.
Stiinta Gaărți-FI. roșie Giurgiu.

Con-

SERIA a IV-at
Energia Tlrgovișie-Energia 

Cimpina 2—1 (0—0). ll
Energia 131-Energia Leordenl

APA VIITOARE:
4 dfcnpina-Energia Si-

Leordeni-Dinamo
■

1 Vieioria-Energia Tîr-Energia 
goviște.

sec 4-1 (1-
P« ETi
se Energia 

oaia.
P« Energia
să tești.

p-n
P. F. 
un joc 
de lu-

4

Pi-

SERIA a V-a:
Energia Craiova-Locomotiva Tr. 

Severin 2—2 (1—1). .
FI. roșie R. Vîîcea-Știința Craio

va 1 — 1 (1—0).
Energia Tg. Jiu-Locomotiva Cra

iova 4-5 (3—4).

PREGĂTIRILE LOTULUI
LA FOTBAL

B

Lotul reprezentativei B și-a în
ceput pregătirile simbătă după 
amiază, cînd a jucat cu Dinamo 
Pitești (6—0). Lotul a avut Ia 
dispoziție un număr restrins de 
jucători (13) pe care i-a folosit 
în cursul celor două reprize (a 
45 minute):

Dungu-Caricaș. Brinzei. Macri- 
Alex. Vasile, M:hăi[escu (Hidișan)- 
T. Moldoveana. Meszaroș (D. 
Munteanul. Alexandrescu, 2avo- 
da I, Suru.

Viitorul antrenament al lotului 
(de data aceasta complet) are Ioc 
mîine după amiază în compania 
unei combinate din^moviste.

ETAPA VIITOARE:
Progresul Corabia-Energia Cra

iova.
Locomotiva Cxaiova-Fl. roșie R. 

Vîlcea
Locomotiva Tr. Severin-Energia 

Tg. Jiu.
SERIA a Via-

Energia Constr A rad-Energia 
Oțelul Roșu 1—2 (1—2).

Energia 108-Energia 3 Reșița 
S-4 (2-1).

Progresul
Nov. Arad 3—2 (2—1).

ETAPA VIITOARE:
Energia 3 Reșița-Energia Constr. 

Arad.
Energia Oțelul Roșu-Energia 

108
Energia 14-Progresul Brad.

SERIA a VH-a •
FI. roșie Cluj-FI. roșie SI. 

Gheorghe 1—0 (1—0).
Progresul Bistrița-Progresul 

Turda 5—1 (1—0).
Energia 7-Voin(a Tg. Mureș 

i-i (i-n.
ETAPA VIITOARE:

Progresul Turda-Fl. roșie Cluj.
FI. roșie Sf. Gheorghe-Progre- 

sul Bistrița.
Recolta Toplita-Energia 7

SERIA a VIII a -
FI. roșie Oradea-Recolta Salonta 

0—0.
Recolta Sighet-Recolta Cărei 

3—1 (3—0).
Dinamo Baia Mare-Energia O- 

radea 3—1 (3—0).
ETAPA VIITOARE:

Recolta
dea.

Recolta 
gbet

Progresul Satu Mare-Dinamo 
Baia Mare.

Brad-Fl. roșie 7

Carei-Fl. roșie Ora-

Salonta-Recolta Si-

C^onosport

IV. Energia Mediaț-Energia H«- 
aedoara

V. Locomotiva ClnJ-Loeometl- 
va Timișoara

VI. Energia Arad-Energia La- 
peai

VIL Energia 1 Mal noețtt- 
Energia Moreni

V11L Locomotiva CoastanRi-Lm 
comotiva Gara de Nord

IX. Recolta Reghln-știlnța Cluj
X. Știința lați-Progresul Foc

șani
XL Progresul Suc«iva-ștan> 

București
XII. Energia Reșița-Energia Bai* 

Mare

»
<
>
X

>
i

X 
X

a
x
X

La acest concurs au test depuMt 
aproximativ 1.MS.M* variante.



la Bruxelles, după, un meci slab

Echipa Belgiei a întrecut cu 1-0 (l-O) 
reprezentativa noastră de fotbal

Bruxelles 25 (Prin telefon). 
Veniți să asiste la un joc dinamic 
și rapid, impus în specia:! de echipa 
noastră (în general în capitala 
Belgiei reprezentativa națională a 
țării noastre a fost prezentată ca 
o echipă care știe să joace foarte 
iute) cei 35.000 de spectatori pre- 
zenți pe stadionul Heyssel la me
ciul dintre formațiile Belgiei și 
R. P. Romîne, au plecat dezamă
giți de valoarea partidei La ca
pătul celor 90 de minute de joc, 
victoria a revenit echipei belgiene 
cu scorul de 1—0 (I—0). Acest 
lucru și în parte felul in care s-a 
desfășurat jocul sînt cunoscute în 
țară. Ceea ce se știe mai puțin 
este felul in care s-a comportat 
naționala noastră și cauzele care 
au făcut ca ea să părăsească te
renul învinsă la Bruxelles

Așa după cum arătam la începu
tul relatării, majoritatea specta
torilor erau domict sa vad a cran 
masiva și greoaia apărare belgiană 
va putea face față tnaiatării ro- 
mîne obișnuită să joace iute, cu 
acțiuni fulgerătoare pe aripi. Din 
păcate cei 5 atacanți romîni au 
desfășurat un joc lent, foarte, 
lateral, ceea ce a fost ta avantajul 
apărării belgiene. Centrul atacant 
Ene nu s-a deplasat deloc, jucînd 
în permanentă static, lipit de sto 
perul echipei belgiene. Constantin 
neprecis în pase șl foarte lent. 
Ozon pur și simplu de nerecunos
cut, iar cele două extreme, Ca- 
coveanu și Tătaru, după un început 
bun, lipsite de mingi, s-au com
plăcut și ele în jocul anost și fără 
orizont al înaintării noastre. A- 
părarea în schimb s-a comporta* 
excelent, în frunte cu Apolzan 
care l-a anihilat complet pe bine
cunoscutul Coppens, Zavoda If de 
care extrema Orlans nu a reușii 
să treacă odată și Toma care a 
salvat două gohiri gata făcute. O 
mențiune merită, de asemenea, 
linia de halfi — Cătinota. Bone — 
muncitori, mereu în apărare și ta

atac, alimentînd continuu linia 
noastră de înaintare cu mingi.

In cea de a doua repriză echipa 
noastră a stăpînit mijlocul tere
nului pentru că formația belgiană 
s-a limitat, în această perioadă de 
timp, Ia un joc strict defensiv. Cu 
toate că teritorial dominam, acțiu
nile lente ale înaintării noastre 
erau ușor rezolvate de apărarea 
echipei gazde. Pentru o mai com
pletă edificare vom preciza că în 
repriza secundă raportul de cor- 
nere a fost de 7—2 în favoarea 
echipei noastre.

Acum cîteva cuvinte despre des
fășurarea partidei. La fluierul ar
bitrului M. Bond (Anglia) echipele 
au aliniat următoarele formații: 
BELGIA: Van den Staffen-Van 
Roy, Neltysen. Cullot-Mees, Van 
Herpe-Pitters, Van den Berg. Cop: 
pensi, Houff, Orlans. R. P. RCMI- 
NA: Toma-Zavoda II, Apolzan, 
Neacșu-Călinoiu, Bone-Cacoveanu, 
Constantin, Ene, Ozon. Tătaru.

Echipa noastră beneficiază* de 
avantajul viatului $1 inițiază ta 
începutul partidei cîteva acțiuni 
In minutul 6 Ozon șutează din a- 
propiere însă portarul belgian 
prinde. In același minut Cop pena 
scapă pentru o clipă de sub su
pravegherea lui Apoizan și șu
tează fulgerător de la 16 m. dar 
Toma atent blochează. Putin mai 
tîrziu linia noastră de înaintare 
organizează o acțiune* (printre 
puținele...) la capătul căreia Ene 
de la 10 metri șutează sec. Van 
den Staffen respinge prtatr-un 
reflex în comer

După ee în minutul 25 Pttters 
• ratat o bună ocazie de a des
chide scorul în min. 40 la o cen
trare a lui, mingea ricoșează din
tr-un apărător romtn jt ajunge ta 
Van de Berg care se afla singur 
la 13 m de poartă. Un șui impa- 
rabil în coltul din stingă sus și 
soarta meciului a fost decisă. E- 
chipa belgiană conduce cu 1—0

In repriza secundă jucătorii noș
tri domină, dar steril. In plină

perioadă de dominare a echipe? 
noastre, în min. 84, Van den Berg 
inițiază un periculos contraatac 
la capătul căruia tot el este pe 
punctul de a ridica scorul prin- 
tr-un șut puternic și plasat de la 
10 m. Toma a salvat însă extra
ordinar.

In încheiere este de menționat 
faptul că jocul s-a desfășurat in
tr-o notă de perfectă sportivitate.

Performanțe excepționale 
ale halterofililor sovietici

’în localitatea Lvov se desfă
șoară în prezent campionatele U- 
nionale de haltere. La categoria 
ușoară halterofilul Ravil Habirt- 
dinov a reușit la stilul „împins"
127.5 kg. Această performantă este 
superioară cu 2,5 kg vechiului re
cord mondial care aparținea acelu
iași sportiv.

In aceeași zi, Evgheni Miniaev 
(țateg. semi-ușoară) a întrecut cu
2.5 kg recordul unional la triatkxi 
obțlntnd rezultatul de 357,5 kg 
Trebuie subliniat că acest rezul
tat este superior cu 5 kg. recor
dului mondial oficial deținut de 
americanul I. Berger, dar nu va 
putea fi omologat, deoarece tre
buie să fie realizat intr-un concurs 
cu participarea halterofililor din 
cel puțin trei țări.

In turneul

Reprezentativa R

de baschet

P' Ungare

de

a
P.

Ia Varșovia

învins 
Polonă

s-a clasat
pe locul I la coșaveraj

Varșovia 26 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Intiinirea din
tre reprezentativele masculine ale 
R.P. Romine și R.P. Bulgaria a 
prilejuit o luptă pasionantă, de un 
înalt nivel tehnic. Trăgînd con
cluziile necesare după meciul cu 
echipa R.P. Ungare în care deși 
învinși i-au .întins" serios pe 
campionii europeni, baschetbaliștii 
romîni au avut o comportare ex
cepțională în meciul cu echipa 
R.P. Bulgaria, dovedind dîrzenie 
și combativitate exemplară.

Evoluția scorului a fost de ase
menea pasionantă. In minutul 14 
Romînia conducea cu 19-16, apoi 
cu 24-20, dar cu „concursul” ar
bitrilor polonezi Mokhnakski și 
Ianawski, care dau multe decizii 
eronate (mai ales în aprecierea 
greșelilor personale) în defavoa
rea noastră, jucătorii bulgari iau 
conducerea cu 25-24. Din nou e- 
chipierii noștri efectuează atacuri 
eticace și înscriind 4 puncte reiau 
conducerea cu 28-25, pentru ca 
deciziile arbitrilor să ne dezavan
tajeze din nou și astfel repriza să 
se încheie cu scorul de 34-31 în 
favoarea reprezentativei R.P. Bul 
garia.

La reluare, baschetbaliștii ro-

trombă", ega-

CONCURSUL ATLETIC INTERNAȚIONAL 
DE LA SOFIA

mîni pornesc „în trombă", ega
lează la 34 și preiau conducerea 
cu autoritate. Pasele precise, ra
pide, jocul ordonat și sigur al e- 
chipei R.P.R. enervează pe jucă
torii ech:pei R. P. Bulgaria, care 
fac greșeli după greșeli. Echipa 
noastră nu se lasă depășită și in 
scurtă vreme pivotul Mircev, caie 
Înscrisese 13 puncte, este eliminat 
pentru 5 greșeli personale. Grație 
calmului și atenției în joc, bas
chetbaliștii romîni își mențin un 
avantaj de două puncte, pentru ca 
in ultimele trei minu-te să mărească 
difeiența pînă la trei coșuri, reali- 
zînd scorul final de 62—56 și în
cheind astfel victorioși o partidă 
In care s-au comportat excelent si 
în care au realizat o victorie de 
prestigiu asupra unei echipe redu 
tabile. Reprezentanții baschetului 
bulgar au jucat bine în tot cursul 
partidei, dar în momentele deci
sive nu și-au păstrat calmul atît 
de necesar unei întreceri impor
tante.

Punctele echipei noastre au fost 
înscrise de:.Nedeff 17, Folbert 12, 
Rădîicanu 12, Emil Nicttiescu 11, 
Novacek 4, Cticoș 6. Cei mai buni 
jucători : Răducanu, Nedeff, Fol-, 
bert, Niculescu din echipa romînă. 
Mircev, Semov și Totev din echipa 
R. P. Bulgaria.

In celelalte întîlniri din primele 
două zile de concurs, R. P. Bul
garia a învins R. P. Polonă cu 
’6-55 (36-34) și R. P. Ungară 
pe R. P. Polonă cu 63—54 ( 43— 
221.

Un rental valoros al jucătorilor loțlri de bocitei pe iarbă

Știința Bvcnrețt Reprezentativa de tineret 
a R. Cehoslovace 2-0 (1-0)!

FRAGA (prin telefon).— După 
primul meci susținut Ia capitala 
Cehoslovaciei, echipa de hochei 
pe iarbă Știința București s-a de 
plasat în renumita stațiune a 
sporturilor de iarna, Splmderuw 
Mlyn, unde a jucat marți cu re 
prezentativa regiunii. Scor: 1-? 
(0-0), prin punctele marcate de 
Matei (Știința l.C FJ și Lahodo 
pentru gazde. Menționăm că m 
nunii au evoluat pentru prima 
oară într-un joc pe teren redus 
(în „8”).

După un interval de două zile

avut loc la Praga, șt unde hoche- 
iștii romîni nu și-au putut pune 
tn valoare cunoștințele datorită 
tn mare măsură, „tracului”, aci e* 
au avut o comportare excepționala 
fapt care Ie-a atras și o valoroa
să victorie cu scorul de 2-0 (1-0). 
S-a acționat rapid, prin pase 
lungi, precise, și acest ritm a fost 
menținut tn permanență datorită 
condiției fizice superioare. Cele 
două goluri au fost înscrise de 
Păscălău și Iepure.

V. BENKOVSKI

Sofia 26 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Deși 
timpul se îmbunătățise sîmbătă, 
duminică a plouat din nou. Cu 
toate acestea peste 15 000 de spec- 
tatori au fost prezenti în tribunele 
stadionului Vasile Levski. Sîmbătă 
au concurat și atleții romini Ilie 
Savel și Ion Soter. Primul, luînd 
startul in cursa de 400 m. g. 
alături de recordmanul european 
Iurii Lituiev ar fi avut posibilitatea 
să obțină un rezultat valoros. Dar 
la gardul al șaptelea, atunci cind 
se afla. In frunte alături de Li
tuiev, s-a împiedicat, a căzut și 
cu greutate a mai putut termina 
cursa. Șoter nu s-a prezentat la 
valoarea sa obișnuită și a pierdut 
întrecerea cu săritorul 
Belcev.
senmaver 
bun rezultat al său pe 
21,6 sec.

Trebuie remarcată.

Duminică, 
a reușit

Ion 
cei

200

bulgar 
Wie- 
tnai. 

m. cu

mod___________ în
special, forma excepțională a celor 
mai nwlti dintre atleții bulgari, 
care au progresat foarte mult în 
ultimul timp.

tată rezultatele înregistrate: 
S1MBATA: 400 m. g.: 1. Lituiev 

(U.R.S.S.) 52,5; 2. Zlatarski

(Bulg.) 55,3; 3. Kaburov (Bulg.) 
56,6;... 6. I. Savel (Rom.) 59,3; 
înălțime: 1. Belcev (Bulg;) 1,95;
2. Sdter (Rom.) 1,90; 3. Anghelov
(Bulg.) 1,90; 800 m.: 1. Jung
wirth (Ceh.) 1:49,7; 2. Relnnagel 
(R.D.G.) 1:49,8; 3. Kr.ize (R.D.G.) 
1:51,2; disc Artarski (Bulg.) 53.45; 
lungime fem.: Țolikofer (Bulg.) 
5,70; greutate fem.: Asenova 14,16- 
nou record: DUMINICA: 200 m.:
1. Bicivarov (Bulg.) 21,4-nou re
cord; 2. Wiesenmayer (Rom.) 
21.6; 3. Konovalov (U.R.S.S.) 21,7;
4. Goidovanyi (Ung.) 21,9; Pră
jină: I. Kreszinski (Pol.) 4.30; 2. 
Lesek (lug.) 4,30; 3. Hlebarov
(Bulg.) 4,10, greutate: 1. Skobla 
(Ceh.) 17,39; 2. Artarski (Bulg.) 

■ 17,22-nou record; 3. Kalcev (Bulg.) 
15,30; 1.500 m.: I. Jungwirth
(Ceh.) 3:45,1; Ztamy (Pol.) 3:47,8;
3. Kruze (R.D.G.) 3:52.9; 5.000
m.: I. Ozog (Pol.) 14:16,6; 2. 
Havenstein (R.D.G.) 14:43 2;
suliță; 1. Petervari (Ung.) 68,87;
2. Dicev (Bulg.) 62,98; 800 
fem.: 1.
2:10,8; 2. Kazi (Ung.) 2:14,8; 3. 
Isaieva (Bulg.) 2:19,6; 80 m. g.: 
Ghercova (Bulg.) 11,7-nou record.

(R.D.G.)

m
Otkalenko (U.R.S.S.)

!

In care au fost vizitate pitoreștilel*fotaAnAAfoMWUW*WMtafoW**fo****8*8**A8****8**A88A8A****WUWUWMMMWi 
împrejurimi Știința l.C.F. a sus-w 
ț nut vineri cel de al treilea meci 
din cadrul turneului, tntîlnind la 
Jicin puternica reprezentativă de 
tineret a Cehoslovaciei. Spre de
osebire de prima partidă care »

Întî'nirile mtenationale 
de volei 

de ia Craiova și Cluj
• In continuarea turneului pe 

care-l susține in țara noastră, se
lecționata de volei a orașotai 
Plovdiv (R. P. Bulgaria) a sus
ținut vineri și ieri o dublă tatil-
nire cu reprezentativa regiunii 
Craiova. Vineri, oaspeții aa în
vins cu 3—1 (15—6; 9—15; ie—14; 
15—2), iar ieri victoria a revenit 
craio veni lor tot cu scorul de 3—1 
(15—10; 15—10; 5—15; 15—11).
• O altă partidă internațfoaată 

s-a disputat ia Cluj între echipele 
feminine Flamura roșie din loca
litate și Voros Meteor din Buda
pesta. întrecerea, disputată In fața 
a £.000 de spectatori care au făcut 
neincăpătoare sala la.-ioș Herbak, 
a dost foarte spectaculoasă și s-a 
încheiat cu victoria echipei oaspe 
cm. scorul de 3—1 (4—15; 15—9; 
15—13; 15—lt). Formația clujeană 
a jucat bine in primul set, dar 
apoi echipierele au intrat Încrezute 
pes teren și au fost depășite dar 
de Voros Meteor, care este cam
pioana R. P. Ungare pe anul 1956.

In cursul după amiezii de ieri 
sosit în Capitală primul lot dea sosit în Cap tata primul lot de 

rugbiști britanici din echipa Car
diff, care miercuri via întîlni se
lecționata secundă a orașului- 
București.

Printre cei veniți se află H. 
Johnson (conducătorul delegației) 
și următorii jucători; U7. Ewans, 
G. John, C. Howe, P. Nyhan, K. 
Jones, H. Nicholls, M. Gough, C. 
Davies. Restul delegației sosește 
în cursul după amiezii de astăzi.

Tot ieri a venit în Capitală și 
arbitrul italian de rugbi Silvio 
Pozzi.

PRELIMINARIILE CAMPIONA
TULUI MONDIAL

• La Lisabona s-a înregistrat 
o mare 
liei a 
liei cu 
(l—0).
• La 

revanșat asupra Scoției, 
cind-o iu severul scor de 
(2—0). (In primul meci: 
in favoarea scoțienilor).
• La Praga reprezentativa Ce

hoslovaciei a obținut o bine me
ritată victorie asupra selecționa
tei Țării Galilor învingind-o cu 
2—0. Golurile au fost marcate de 
Daniel în proprie poartă (min. 21) 
și Kraus (min. 65). In primul 
meci Țara Galilor a cîștigat cu 
l—0.
• La Viena. Austria a învins 

Olanda cu 3—2.
• In meci amical, echipele Da

nemarcei și Bulgariei au terminat 
la egalitate: 1—1 (1—1). Jocul 
a avut loc la Copenhaga.

• Pe „Nep Stadion" din 
pesta selecționata orașului 
pesta a întrecut cu 2—1 (1—0) 
reprezentativa de Sud a ~ 
niei Occidentale Golurile 
înscrise de Tichi și Toth 
pentru învinși de către Beck.

• Finala „Cupei Franței" des
fășurată la Paris pe stadionul 
Colombes s-a terminat cu victoria 
echipei Toulouse care a învins 
pe Angers cu 6—3.
• Pe stadionul „Amdjadia" din 

Teheran s-a disputat întîlnirea 
internațională de fotbal dintre

surpriză. Echipa Portuga- 
învins reprezentativa Ita- 
categoricul scor de 3—0

Madrid echipa Spaniei s-a . 
între-
4—1
4—2

echi-pa sovietică Casa Ofițerilor 
îotlisi și selecționata Forțelor 
militare terestre ale Iranului Fot
baliștii sovietici au obținut victo
ria cu scorul de 6—2.

• La Tirana a avut Ioc Ia 
mai întîlnirea internațională 
fotbal dintre echipa selecționată a 
orașului Tirana și cunoscu-ta e- 
chipă bulgară Levski Sofia. La 
capătul unui joc spectaculos, fot
baliștii albanezi au obținut vic
toria cu scorul de 2—1 (2—0).

24 
de

★
Întîlnirea disputată aseară între 

reprezentativele R. P. Romine și 
R P. Polone a avut o desfășu
rare deosebit de interesantă. In 
repriza I antrenorii romîni au 
socotit necesară folosirea tuturor 
jucătorilor și au introdus pe teren 
următoarea formație; Nouacek, 
Nagy, Borbeltj, Kary, Fodor, care 
nu a dat satisfacție însă, în spe
cia! în atac, înscriind doar 9 
puncte și numai din aruncări li
bere' In repriza secundă Falbert, 
Emil Niculescu, Răducanu, Costes- 
cu și Nooacetț au jucat excelent și 
aplicînd cu mult succes - „presin
gul" au reușit ca în minutul 31 să 
egaleze și să încheie partida, vic
torioși. Scorul meciului 52—38 (9— 
18) în favoarea echipei R.P.R.,-aie 
cărei puncte au fost înscrise de: 
Folbert 13, Nagy 10, Cosțescu 2. 
Borbely 1, Răducanu 6, Niculescu 
6, Fodor 2, Eordogh 2, Novacek 9, 
Cucoș 1. Cei mai buni: Folbert 
Niculescu și Răducanu,

Meciul de închidere a turneului 
internațional de baschet din Ca
ptata R. P. Polone s-a încheiat 
cu victoria echipei R. P. Bulgaria, 
care a învins reprezentativa R. P. 
Ungare cu 52—46 ( 37—27).

In urma acestui rezultat echipele 
Romîntei, Ungariei și Bulgariei au 
acumulat același număr de puncte, 
avînd cîte o singură înfrîngere, 
dar, conform regulamentului aces
tei competiții, clasamentul a fost 
stabilit în funcfi» de coșaveraj. 
Incit, pe primul loc s-a clasat e- 
chipa R. P. Ungare, urmată de 
R. P. Bulgaria, R. P. Romînă și 
R. P. Po'onă.

S. MASSLER

Filip singurul calificat... s’gur 
în turneul interzonal

Celelalte două locuri 
meci-tumeuintr-un

se vor decide 
suplimentar

Buda- 
Buda-

Germa- 
au fost
II, iar

SOFIA (prin telefon). — Sîm
bătă după amiază au fast reluate 
cele două partide întrerupte din 
ultima rundă a turneului zonal. 
Ilarcza a cedat fără joc la Nei
kirch, prezentindu-se în sală doar 
pentru a semna fișa de concurs 
și a-și felicita partenerul pentru 
victorie. Cîteva mutări s-au fă
cut pe tabla la care se întreceau 
Matanovici și Basiuni, după care 
— convingîndu-se 
deplină a poziției 
a acceptat remiza, 
clasamentul final 
are următoarea 
Filip (R. Cehoslovacă) 9‘/2 p.: 
2—4 Matanovici (R.P.F.I.)', Nei-

(R.P.B.). Sliwa (R.P.P.j!

de egalitatea
— Matanovici 
In felul acesta 
al concursului 
înfățișare: 1.

kirch
8'/2 p.: 5. Pfeiffer (R.F.G.) 8 p. : 
6. MITITELU (R.P.R.) 7*/. 
7—8 Karaklaici (R.P.F.I.), : 
ghi (R.P.U.) ' - -
(R.P.U.) 5'/2
Ceh.) 5. p.: 11—12 Beni (Aus
tria), Fuchs 
13—14 Basiuni 
(Finlanda) 3*/2

Organizatorii 
tărlt ca pentru 
rilor 2 și 3, cele care asigură ca
lificarea în turneul interzonal, să 
se desfășoare un meci-iurneu în
tre Matanovici, Neikirch și Sliwa.

b P-1 
Szila-

7 p.: 9. Bareza
p.: 10. Zitt-a (R.

(R.D.G.) 4*/2 p.: 
(Egipt), Niemela 

P- 
concursului au ho- 
desemnarea locu-

TOMA HRISTOV


