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O VICTORIE DE KASC1MET

Echipa de baschet a R. P. Romîne a întrecut
reprezentativa Uniunii Sovietice: 44-42 (20-22)

BRAVO, BĂIEȚI! Această caldă 
felicitare li se cuvine din plin 
componențelor reprezentativei noa
stre de baschet, pentru frumoasa 
performanță reușită ieri în fața 
nneia dintre cele mai bune echi
pe ale lumii, vice-campioana olim
pică — echipa masculină a Uni
unii Sovietice — de trei ori cam
pioană a Europei. Este pentru pri
ma dată cînd echipa noastră ob
ține victoria în fața redutabilei 
reprezentative sovietice, care are 
înscrise în palmares șase victorii 
așupra formației noastre. Explica
bil așa dar entuziasmul celor a- 
proape 10.000 de spectatori — re
cord de asistență pentru reuniu
nile de baschet — care au susți
nut prin aplauzele și încurajările 
lor pe baschetbaliștii noștri, din 
primul și pînă în ultimul minut 
al partidei de ieri, participînd și 
ei la acest imncCtant succes.

Pentru mingea respinsă de panou luptă Ozerov (U.R.S.S.) și No- 
vacek (R.P.R.), asistau de jucătorii sovietici Vaidmanis (stingă) si 
Zubkov (dreapta). Foto; L. TfBOR

După un joc dramatic

Dinamo a întrecut C.C.A. la rugbi cu 17-12 (9-3)
Partida de rugbi Dinamo—C.C.A. 

a dovedit odată în plus că Stadio
nul Tineretului — cu posibilitățile 
de organizare pe care le oferă (te
ren neîngrădit, lipsit de tribune)— 
nu mai ține pasul cu actuala dez
voltare a rugbiului în țara noastră 
(ne referim în special la partidele 
din categoria A).

Urmărit de numeroși spectatori, 
jocul dintre cele două fruntașe ale 
rugbiului nostru a plăcut în ge
neral, fiind presărat cu faze pasio
nante. Partida a avut toate cali
tățile ca să placa: multe, puncte în
scrise, o interesantă evoluție a sco
rului și un învingător greu de scon
tat (mai ales după situația interve
nită în repriza a doua).

Din păcate, spre sfîrșitul jocului 
a intervenit o regretabilă busculadă. 
Provocată de Penciu (probabil ner
vos Că echipa sa nu poate cîștiga), 
ea a angrenat pe Emil Dumitrescu, 
Chiriac și alți jucători. Ultimii doi 
au fost eliminați din joc de arbi
tru, iar puțin mai tîrziu li s-au ală
turat Paloșa nu (C.C.A.) și Petrache 
(Dinamo), tot pentru lovire recipro
că. O asemenea situație nu am mai 
întîlnit de mult pe un teren de sport 
și ea este cu atît mai gravă, cu cît 
a angrenat sportivi din lotul națio
nal. Se impun cele mai drastice 
măsuri pentru temperarea acelor ju
cători care înțeleg să obțină victoria 
prin mijloace neregulamentare.

Și acum cîteva cuvinte despre

Perspectiva unei performante 
de seamă am intrezărit-o chiar din 
primele minute, văzînd modul ju
dicios plin de precfzie și convingere 
cu care acționează baschetbaliștii ro- 
mîni. Intr-adevăr, a fost evident 
că jucătorii noștri sînt hotărîți să 
judece cu griiă fiecare acțiune și 
să păstreze cit mai mult balonul, 
intr-un cuvînt să scoată maximum 
de profit din fiecare minge jucată. 
Această decizie a fost manifestă 
de asemenea și în jocul practicat 
în apărare de baschetbaliștii no
ștri. Mai mult chiar, putem spune 
că ceea ce a decis jocul în fa
voarea echipei R. P. Romîne a 
fost tocmai comportarea peste aș
teptări în apărare. Cu atît mai 
mult este de subliniat aceasta cu 
cît echipa romînă avea de luptat 
cu o formație recunoscută ca ex
celentă prin mobilitate, detentă și 
promptitudinea cu care cîștigă ba- 
loane'e la ambele panouri. Dato- 

joc. Dinamo a început tare și a 
mers în prima repriză „ca la carte'.

Trei lovituri de picior reușite de 
Jonescu, (în mare vervă de joc) și 
Szilaghi ii surprind pe jucătorii de 
la C.C.A. și aceștia se lasă copios 
dominați. Dinamo a reușit astfel un 
rezultat valoros și o victorie meri
tată, întrecind pe eterna sa rivală, 
C.C.A., pentru a treia oară conse
cutiv. Echipa a vădit o bună legă
tură între compartimente și a des
fășurat un joc modern ofensiv.

C.C.A. a pierdut din nou în fața 
lui Dinamo. Înaintașii echipei, gre
oi, — desigur din cauza vîrstei — 
au pierdut majoritatea mingilor în 
margine și grămadă. Jocul lor a 
fost lent. Linia de trei sferturi a pa
sai tîrziu și pe loc.

Au marcat: Ionescu (8) — o lo
vitură de picior căzută, o lovitură 
de pedeapsă și o transformare; Szi
laghi (3) — o lovitură de picior 
căzută; Iordăchescu (3) — o încer
care; Gherasim (3) — o lovitură de 
picior căzută ^pentru Dinamo și 
Penciu (9) — trei lovituri de pe
deapsă și Nanii (3) — o încercare.

Arbitrul D. Manoileanu a condus 
bine în prima repriză, dar apoi a 
dat cîteva decizii care au enervat 
jucătorii celor două echipe. Credem 
că el a greșit în acordarea transfor
mării lui Penciu, deoarece nici unul 
din arbitrii de margine nu ridicase 
steagul, balonul trecînd pe lingă 

rită acestor calități, reprezentativa 
de baschet a țării noastre a reu
șit totdeauna acțiuni colective, a 
fost în stare să păstreze mereu 
echilibrul partidei și — în final — 
a găsit resursele necesare pentru 
a cîștiga, obținînd această impor
tantă si meritată victorie. Se cuvine 
a sublinia din nou progresul sim
țitor marcat de reprezentativa 
noastră în ceea ce privește matu
ri* stea sa tactică, maturitate c-"r-’ 
— in definitiv — constituie prin
cipala explicație a victoriei noastre 
de duminică de pe stadionul Re
publicii.

Cît privește echipa Uniunii So
vietice, ea s-a prezentat la nivelul 
reputației de care se bucură în 
întreaga lume. O formație de ex- 
celenți tehnicieni, cu multe ele
mente tinere (care au toate pers
pectivele să-î înlocuiască cu suc
ces pe vechii titulari), o echipă 
prezentînd avantajul unei medii 
de înălțime superioară și pe acela 
al unui ioc în viteză si atletic. 
Oaspeții au organizat adeseori ac
țiuni de toată frumusețea, prin 
combinații între pivot și pătrun
zători sau prin intrările specta
culoase, reușite mai ales de 
Stonkus. In afară de aceasta, din 
echipa oaspeților au mai impresio
nat, în mod deosebit, Bocikariov. 
prin subtilitatea demarcărilor și 
fantezia pătrunderilor, Vaidmanis 
și Zubkov. Capitolul „aruncări de 
la semi-distanță“ a fost singurul 
deficitar în jocul de ieri al echi
pei sovietice, oaspeții trăgînd pu
țin și imprecis la coș.

Și jucătorii noștri au încercat 
feri puțin coșul de la semi-distan- 
ță, dar de astă dată nu le-o vom 
reproșa, deoarece atît adversarul 
cît și situația scorului le-a impus 
în genere aceasta: joc sigur, pru
dent, închis.

De altfel aspectul meci‘«lu< pe 
CONSTANTIN FAUR 
EFTIM1E 1ONESCU

(continuare în pag. a 4-a)

bare. Deasemenea, după aprecierea 
noastră, încercarea Iui Nanu a fost 
realizată dintr-un „înainte".

Cei mai buni jucători: Ionescu, 
Iordăchescu, Szilaghi, Florescu, 
Doruțiu (Dinamo), Paloșanu, Ma- 
rinache (C.C.A.).

D. CALIMACHI

MARIA CIĂK1ROVA 
lînăra campioană a R. P. Bulgaria

Ieri dimineața, la Arenele Libertății, elevii școlilor medii din Ca
pitală au încheiat o săpt amină dedicată sportului printr-o splendidă 
serbare de sfirsit de an școlar, la care și-au dat concursul și cei mai 
buni dintre sportivi. Cu acest prilej a fost premiată și echipa de gim-y 
nastică a școlii medii „Gh. Șine ai", campioană a Capitalei, pe care ! 
vedeți in fotografie, in momentul premierii.

(Foto L. TIBERIU)

Inaugurarea unei noi baze sportive 
studențești

Tot ieri dimineața s-a inaugurat noua bază sportivă ae la iacul 
Tei a studenților universității „C. 1. Par hon". In fotografie: un aspect 
de la solemnitatea inaugurării. Tov. prof. Ion Livescu, prorectorul 
universității „C. I. Parhon", vorbește în fata sportivilor.

(Foto I. MIHAICA)
~

Campionatele internaționale 
de tenis afle R.P.R. încep astăzi.*
Primele contacte neoficiale au și avut loc
Deși turneul internațional de 

tenis din Capitală începe abia as
tăzi, terenurile frumosului parc
Progresul F.B. au cunoscut încă
de sîmbătă după amiază atmos
fera plină de animație, specifică 
unei competiții de amploare. Pri
mele schimburi de mingi din ca
drul uverturii acestor campio
nate le-au făcut tinerii noștri te- 
nismeni, care au primit replica a 
doi jucători libanezi.

Toate cele trei „speranțe" ale 
tenisului românesc au dat satis
facție, partida revenindu-le cu 
scorul de 3—0: Bardan-Attieh
6—3. 6—4; Bosch-Karaoglan 8—6, 
6—2; Bardan, D. Viziru—Attieh, 
Karaoglan 9—7, 4s—3.

In continuare, duminică dimi
neața, un lot romîn compus a- 
proape din aceiași jucători, a făcut 
față cu succes unei înfîlniri mai 
dificile cu juniorii sovietici. Ast
fel, Gunther Bosch, depășindu-și 
începutul slab, a reușit — eu 
mult calm și printr-un joc variat — 
să întreacă pe tenacele Lihaciev cu 
3—6, 6—4, 6—2. Bardan însă a 
terminat învins partida sa cu 
Potanin, deși cîștigase primul set 
(6—3) și conducea în al doilea 
cu 4—0. Infrumtînd im adversar 
talentat, dotat cu calități multiple 
și în plus dovedindu-se incon-

BADR-EL-D1NE,
unul dintre cei mai buni jucători 

egipteni

stant, Bardan a pierdut setul aT 
doilea cu 5—7 și pe următorul 
cu 2—6. Dublul format din Se- 
rester și Bardan s-a impus cate
goric în fața cuplului Potanin-LT- 
haciev, obținînd o victorie u- 
șoară: 6—3, 6—0. In modul a- 
cesta, reprezentanții generațieti 
mai noi au trecut cu succes încăî 
două examene, ce-i drept neofi
ciale, cu un calificativ mulțumi
tor.

Jucătorii seniori s-au angajatt 
și ei într-o în-tîlnlre prietenească;, 
preludiu al întrecerilor mai „se
rioase* la care vom avea prilejiiU 
să asistăm de azi. Este vorba de, 
cele trei meciuri dintre sportiviB 
sovietici și bulgari. Și, cu toatfe 
că Serghei Andreev, campionul 
nional s-a mulțumit să privească^ 
alți doi reprezentanți afi 
U.R.S.S., Anîsimov și Valeria» 
Kuzmenko au depășit pe campio
nii Bulgariei: Anisimov—Ciuparov» 
6—1, 6—8. 7—5, Valeria Kuzmen
ko—Ciakîrova 6—1, 6—2; Kuz-e 
menko, Anisimov — Ciakîrovas 
Ciuparov 7—5, 6—4.

INTRE TIMP SOSEAU NOI OAS5- 
PEȚI„

Odată cu jucătorii libanezi, cm 
caTe neam și familiarizat, aur 
pășit pentru prima dată pe tere
nurile cu zgură roșie din str. Dr„ 
Staicovici membrii loturilor eg!p‘-_ 
iean (Badr-el-Dine. Selim. Ismaftț 
Adel) și turc (Gursu, Ozgenefj. 
Balas, Devindic). La puțin timpi

(continuare în pag. a 2-a)

Citiți în pag. IV
Valoroase rezultate 

obținute de atleții romîni> 
în concursurile de la 

Varșovia, Atena 
și Istanbul



Campionatele internaționale
de tenis ale R.P.R. încep astăzi

Herta Schuster campioană republicană de semifoind-șosea
Cicliștii fruntași s^air comportat din; nou stub așteptări

(Urmare din pag. 1) 

după sosirea acestora am făcut 
cunoștință cu ceî doi componenți 
ai echipei iugoslave: Panaitovic 
și Rizvanbengovic.

Interesîndu-ne ta secretariatul 
•concursului despre situația ceior- 
ilalț’i invitați, am aflat că tenis- 
rnenii poJonezi se aflau în țară, 
fiind în drum spre București, că

$ouă noi 
(recorduri republicane 

la înot
T iln cadrul concursului de veri
ficare al lotului republican de înot, 
«desfășurat duminică dimineața la 
ștrandul „Dante Gherman “ din 
-Capitală, s-au înregistrat cîteva 
rezultate de valoare. PE PRIMUL 
PLAN SE SITUEAZĂ CELE 

®OUA RECORDURI REPUBLI
CANE REALIZATE DE GABRIE- 
XA MANGEZIUS (PROG. SIBIU) 
SIN PROBA DE 200 m. BRAS 
4SENIOARE CU TIMPUL DE 
3:05,9 (V.R. ERA DE 3:06,« AN
CA ROSETTI) Șl DE ST. IO- 
;NESCU (C.C.A.) IN PROBA DE 
.'800 m. LIBER SENIORI CU PER
FORMANȚA DE 10:26,5 (V. R. 
ERA DE 10:35,0 C. MEDER). De 

sasemenea, rezultate bune au mai 
■obținut și Sanda Platon (C.CA.) 
Ia 100 m. fluture-delfin 1:25,8 (la 
:2 zecimi de record). Proba de 
'100 m. bras băieți a revenit lui 
tFelix Heitz (C.C.A.) 1:17,2. 

Olga Orban (stingă) ralează unul din fulgerătoarele sale alocuri 
directe in asaltul cu Monique Mourey (dreapta). Orban a obținut 
victoria cu 4—2.

reprezentanții R.D.G., RJ*.U. ur
mau să sosească în cursul serii, \ 
iar sportivii austrieci și francezi 
vor veni cu oarecare întîrziere. 
De asemenea, ni s-a anunțat o in
disponibilitate de ultimă oră: a- 
ceea a italienilor.

In această competiție țara noa
stră va fi reprezentată de un lot 
masiv de jucători și jucătoare, cu- 
prinzînd pe fruntașii „sportului 
alb“ de la noi și alături de aceștia 
o serie de elemente tinere, talen
tate, dintre care foarte multe își 
fac debutul pe plan internațional.- 
Contactul cu tenismenii din a- 
tîtea țări va aduce desigur un * 
phis de experiență fiecăruia din
tre participanții noștri, iar noi Ie 
dorim să aibă și satisfacția unor 
comportări meritorii.

Primele întreceri se desfășoară 
astăzi dimineața de la ora 8 și 
după amiază de ia ora 16 cu pro
bele de simplu și dublu masculin 
și feminin, pe terenurile Progresul 
F.B. din str. Dr. Staicovici.

După un reușit spectacol de scrima, 
Progresul a învins F.S.G.T. (Franța) cu 3—1
IntîLnirea de scrimă Progresul

— F.S.G.T. (Franțat. disputată 
ieri după-amiază în sala Dinamo 
din Capitală, ia concurență cu me
ciul internațional de baschet R.P.R
— U.R.S.S., nu s-a bucurat de 
popularitatea pe care o merita fată 
de valoarea întrecerii și a seri- 
merilor ce erau angrenați tn 
luptă.

Reprezentativa asociației Pro
gresul (trăgătorii de la Progresul 
F.B. întăriți ai CMga Orban și 
Tiberiu Bartoș de la Progresul 
Cluj> a obținut victoria cu des
tulă ușurință (scor pe patru pro
be: 3—1). manifestînd o netă su-

In fruniea plutonului se of Id tinârul Aurel Șelar u (Dinamo), re* 
velaoa întrecerii care, peste puf in timp oa iniția o nouă evadare. 

(Foto: H. NAUM)

perioritaie, mai ales in ceea oe 
privește omogenaatea formații
lor aliniate. Scrimerii francezi au 
făcut apel la toaîe resursele tor 
tehnice, tactice și fizice (totuși, 
ni s-au părut mai obosiți dedt 
acum trei zile la PIoeștQ, pentru 
a înregistra un rezultat a't mai 
echilibrat. Și dacă la floretă fe
mei și bărbați au fost depășiți 
net. in schimb la sabie au luptat 
de la egal la egal cu adversarii 
far, iar la spadă au reușit să ob
țină o meritată victorie.

Din această întilnire internațio
nală scrima a avut numai de cîș- 
tigat. Spectatorii au asistat la o 
întrecere de valoare, trăgătorii 
noștri au învățat multe lucruri noi 
mai ales din domeniul tacticii, scri- 
merii francezi au întâlnit un adver
sar puternic (după cum declara 
trăgătorul și arbitrul Louis Taillan- 
dier — „mult mai valoros decit re
prezentativa germană intilnită re
cent de echipa F.S.G.T.“J, iar 
lanțul relațiilor dintre sportivii 
noștri sindicaliști și cei ai Franței 
a fost completat cu o nouă și trai
nică verigă de prietenie.

Intilnirea Progresul — F.S.G.T. 
a început în mod neobișnuit (la 
cererea oaspeților) cu proba de 
sabie. Echipa F.S.G.T. întărită, 
față de cea aliniată la Ploești. 
cu Andre Marcou un excelent sa- 
brer. a fost la un pas de victorie. 
Gole trei victorii înregistrate de 
Tiberiu Bartoș au fost hotâritoare 
pentru ca Progresul să ciștige cu 
5—4 (Predescu I v. șiComan Iv).

La floretă fete. întrecerea și 

așa destul de scurtă (numai pa
tru asalturi) nu a avut un tstoric 
demn de semnalat. Glicheria Ște- 
fănescu și Olga Orban au cîș- 
tigat fără emoții cîte două asal
turi, stabilind scorul Ia 4—0.

La floretă bărbați, francezii au 
rezistat în primele 5—6 asalturi, 
dar după aceea, dată fiind și 
forma slabă a lui Moreau au fost 
depășiți de valoroasa echipă Pro
gresul alcătuită din Mureșanu 
(3 v.J, Olănescu (3 vj. Coman 
(3 v.) și Matei (2 v.). Scor 11—5 
pentru Progresul.

La spadă — ultima probă a 
întâlnirii — oaspeții au cîștigat pe 
merit. Ia un scor strîns: 5—4. 
Remarcăm comportarea foarte bună 
a trăgătorilor Larit (3 vj, Lede- 
vîn (2 v.) și Mircea Baia (2 v.}. 
In schimb, Moreau în echipa 
F.S.G.T. și Teodorescu și Neculce 
în formația Progresul, nu au dat 
randamentul aș'eptat.

Conferință

despre turneul de baschet 

de la Melbourne
Astixî La ora 1? ta sala B a In- 

stitatatai de Cultură Fizica praf. 
P. A. Ciumakov - de li I.CJ. Le
ningrad — va vorbi despre „Tur
neul de baschet al Jocurilor Olim
pice de la Melbourne*'. Antrenorii, 
arbitrii și Jucâtonl de baschet sint 
invitați sâ participe.

Ieri s-au desfășurat pe șoseaua 
București—Găești finalele campio
natului republican de setnifond 
(șosea). La fete victoria a re
venit pe merit oiolistei Herta 
Schuster (FI. roșie Orașul Stalin) 
care a întrecut ia sprint pe Silvia 
Stănescu (FI. roșie), Maria Kato 
(Voința Arad) și Maria Bisak 
(Progresul)

La băieți, traseul a măsu
rat 100 km. și pentru obținerea tit
lului de campion regulamentul pre 
vedea realizarea unei medii orara 
de 41 hm.

Deși in ultimul timp a fost cri
ticată sever atitudinea pasivă a 
unor alergători fruntași și în com
petiția desfășurată ieri am înregis
trat același aspect negativ. C. Du
mitrescu,. L. Zanoni, I. Conslanti- 
nescu, N. Maxim, I. Hora, St. Pa- 
receanu, C. Tudase, C. Datcu șl 
alții au stat comod în mijlocul 
sau în spatele plutonului partid- 
pind rareori la unele acțiuni cu
rajoase. Ei au dovedit o totală lip
să de combativitate, s-au suspec
tat reciproc, lăsind pe umerii ti
nerilor sarcina realizării mediei o- 
rare cerute. Pentru comportarea pe 
care au mut-o Aurel Șelar u, An
drei Folberi, Nicolae Molnar și 
Eugen Mihăilă merită felicitări. 
Ei au făcut totul pentru realizarea 
baremului, pentru ridicarea nive
lului întrecerii. Numai forțele lor 
n-au fost însă suficiente. Media 
orară nu a fost realizată și ast
fel Gh. Șerban nu a putut îmbră
ca tricoul de campion republican.

De altfel, Gh. Șerban nici n-ar 
fi meritat aceasta. El a dat un 
prost exemplu alergătorilor mai 
tineri. Deși se afla in grupul ce
lor care au încercat și au reușit 
să inițieze evadarea decisivă de 
pe a doua parte a cursei (grup 
format din Aurel Șelar u, A. Fol- 
bert. N. Molnar, E. Mihăilă și Gh. 
Șerban) el n-a participat niciun 
moment la efortul colectiv, păs- 
trindu-și forțele pentru sprintul fi
nal. In timp ce ceilalți patru aler
gători l-au dus pur și simplu în 
spate pină la sosire Gh. Șerban 
și-a permis (socotim că termenul 
este cel mai nimerit) să atace și 
să obțină o victorie fără strălu
cire. lată acum ordinea primilor 
sosiți: 1. Gh. Șerban (CJC.A.)
2 h. 28:55 (baremul prevedea 2 h. 
26:20). 2. Â Șelaru (Dinam), 3. 
94. Molnar (Locomotiva), 4. A 
Folbert (Energia Orașul Stalin), 
5. E. Mihăilă (Prog-esul) aceiași 
limp.

La fete : 1. Herta Schuster (Fl. 
roșie Orașul Stalin) 52:41 (medie 
orară 34,133 km.), campioană
R.PJL, 2. Silvia Stănescu (FI. 
roșie), 3. Maria Kato (Voința 
Arad), 4. Maria Bisak (Progre
sul), același timp.

H. NAUM

Ib campionatul de polo

Știința Cluj a întrecut 
C.C.A. cu 2-1 (1-0)

Cluj 9 (prin telefon de la trimi- 
•sul nostru). Simbătă după amiază 
Jfc- deci numai Ia două zile de la 
‘meciul egal reușit în compania di- 
namoviștilor bucureșteni — echipa 
studenților din Cluj a realizat o 
nouă performanță de valoare, în- 
trecînd C.C.A. cu 2—1 (1—0)

Și de această dată, studenții au 
-avut inițiativa, stăpînind „terenul-4 
-mulțumită ușurinței eu care s-au 
ădemarcat. Mobilitatea „7-lui“ clu
jean a incomodat vădit pe cam- 
>pionii țării, și așa obosiți după cele 
trei partide susținute într-un inter
val de timp foarte redus. Scorul 
:strîns cu care s-a sfîrșit partida 
■ este explicat însă în egală măsură 
atît de imprecizia în șut a jucăto
rilor clujeni cît și de ermetica a- 
părare efectuată de militari, com
partiment în care au excelat Patri- 
chi și Ieșim. Acțiunile ofensive ale 

îbucureștenilor s-au bazat numai pe 
•.masivul Novac, care în poziția sa 
«de centru fix a fost anihilat de... 
:arbitrajul părtinitor al lui A. Kiss 
ț(Tg. Mureș). Au marcat: Bogdan. 
tSzabo, pentru Știința și Patrichi 
«pentru C.C.A.

G. NICOLAESCU
I

Progresul Tg. Mureș — Dinamo 
■București :1—6 (0—1). Au marcat 
Sentru Dinamo: Bădiță (3) Oanță 

2) și Zahan, iar pentru localnici 
Both.

TENIS DE MASA

In campionatul republican de tenis 
de masă s-au înregistrat următoa
rele rezultate; ECHIPE BARB ATI 
Voința L. M. București (Bottner
3. v., Mart in iac 2 v., Rotea 1 v.) — 
Dinamo Tg. Mureș (Verzar 2 V-, Ia- 
cobovici 1 v., SteLnbauer) 3—3. FI. 
roșie București (Reiter 3 v., Gantner 
2 v., Santalena) — Progresul Bucu
rești (Harasztosi 2 v., Etta Zeller 1 
v., Negreanu 1 v.) 5-4. Rezultate in
dividuale mai importante: Reiter- 
Haresztosi 2-1, Harasztosi-Gantner 2-1. 
Voința Arad (Covaci 3 v., Papp 2 
v., Co țoi) — Energia Reșița (Davi- 
descu 2 v., Nagler 1 v. Denuel 1 ▼.) 
5-4. Energia București (Popescu 3 v- 
Pesch 2 v., Naumescu 1 v.) — Pro
gresul Cluj (Cobrrzan 2 v., Paneth 
1 v-, Gavrilescu). De menționat victo
rtile lui Cotîrzan cu 2-1 asupra ju
cătorilor Pesch și Naumescu. EiChipe 
femei: Progresul București (Maria 
Golopența, Anita Babichian) — FI. 
roșie București (L.uci Slăveacu, Livia 
VasMescu) 5-0. Progresul Cluj (Mariia 
Gavrilescu, Marta Tompa) — Ener
gia București (Geta Pitică, Catrinel 
Folea) 3-2: M. Gavrilescu-C. Folea 
2-1, M. Tompa-G. Pitici 2-0, M. Ga- 
vrflescu-iM. Tompa-G; ÎRttdică- C. 
Folea 1-2, M. Tompa-C. Foîlea 2-1, 
M. Gavril-escu-G. Pitică. 0-2.

RUGBI
Etapa de ieri din cadrul Cuped 

R.P.R. de rugbi ne-a prilejuit o con
statare neplăcută: foarte multe ne- 
prezentări. Avînd în vedere faptul 
că echipele care nu s-au orezenfcat 
activ ea2^ă în cadrul campionatul ui 
categoriei B., socotim că ele nu 
au nici un argument în favoarea 
ne prezentării. Inspecția de specia
litate va trebui în orice caz să cer
ceteze această situație și să iu mă
suri drastice împotrtva .Absenților”. 
Iată acum rezultatele de Ieri: Ener
gia I.S.P.-Știința Institutul de Mane 
•-3 (C-3). Jocul a fost echilibrat, iar 
Energia a trecut de adversara sa 
mai greu decît eca de «așteptat. Lo
comotiva Gri vita Roși'e-Enei'gi a Re- 
puMica 37-3 Meci fără istoric.
Energia Constanța-Energfca Ploești 
•-6 (după prelungiri, după tâmpul

regulamentar de joc rezultatul era
Progresul T.A.S. Stbiu-Progre- 

cul F.B. București t-4 (*-«). Fi. ro
șie Orașul Stalin-Știința Iași 22-3 
(J-C). S-au mai calificat prin repre
zentarea adversarilor: Știința Cluj, 
Progresul Tecuci, știința iM.F., Di
namo n. Energia M.T.D.

ATLETISM

ORAȘUL STALIN, 3 (prin telefon). 
— In localitate s-au desfășurat tn- 
ttecertle campionatului republicau 
de maraton pe anul 1Î57. La start 
s-au aliniat 17 concorenți, din care 
12 au terminat cursa (printre cel 
abandonați remarcăm pe V. Teodo- 
siu și frații Babaraioa). Victoria a 
revenit veteranului Suiiman Ahmed 
Ariff care a făcut o cursă curajoa
să și bine gîndită tactic. Revelația 
concursului a fost însă tînărul aler
gător Dumitru Dragomir, debutant 
la maraton, care s-a clasat înaintea 
lui N. Constantin campionul anului 
trecut, iată rezultatele înregistrate:
1. Suliman Ahmed Ariff (E) 
2.48:25,3; 2. D. Dragomfr (R) 2.53:27,3; 
3. N. Constantin (Fi. r.) 2.53:22,3; 4. 
N. Nicolae (E) 3.04:49,3; 5. D. Cohn 
(El 3.90:55.0

Tot astăzi s-au desfășurat și în
trecerile campionatului republican 
pe 59 km. marș. După o luptă fru
moasă victoria a revenit atletului Ion 
Păcuraru care și-a întrecut adver
sarii eu peste 7 minute. Iată rezul
tatele: 1. Ion Păcuraru (FI. r.)
4.43:38,0; 2. I. Baboie (Loc.) 4.51.28,0; 
3. I. Barbu (Ffl. r.) 4.59:55,0; 4. Gr. 
Anghel (FI. r.) 5.02:42,3; 5. I. Do- 
brescu (Din.) 5.13:10,0.

C. Grula-corespondent

CLUJ, 9 (prin telefon). In cadrul 
unui concurs atletic de verificare 
au fost înregistrate o serie de re
zultate remarcabile: prăjină: M. Du
mitrescu 4,16 m. (a doua performan
ță romînească). Apoi a încercat să 
sară 4,23 m. dar a doborît cu mîna 
după ce trecuse ștacheta; 1C0 m.:
1. M. Pop 13,7 (eel mai bun repur
tat al anului); 2. I. Mlgdaș 14,8; 3. 
Aii. Dincă 11,2; lungtme f.: L«ontt- 
im Neța 547.

E. Bocoț-corespondent

C1MPULUNG MUȘCEL, 9 (prin te
lefon). — Atleții noștri fruntași care 
au participat la un concurs de ve
rificare desfășurat în localitate, au 
realizat cîteva rezultate bune: sufli- 
ță L: 1. M. Diți 46,64 (cel mai bun 
rezultat al anului); 2. A. Zîmbreștea- 
nu 43,78; 3. I. Miklos 41,99; suliță: 
A Demeter 67,30; disc: V. Manoleocu 
4741; ciocan: C. Spiridon 57,97 ; 200 
m.: Gr. Ervache 22,7.

Prof. E. Drăgan

BOX

Duminica dimineață a avut ioc 
la arena I.C.L. Combustibilul din 
Capitală o reuniune amicală de box 
organizată de colectivul Voința Me- 
talocfaimi-c. In general, cele 11 în- 
tîlniri au plăcut datorită combati
vității deosebite a boxerilor. S-au 
evidențiat Llov Iulius, Ion Bocea- 
nu și Călăpașu Alexandru.

MOTOCICLISM

Prima etapă a campionatului re
publican motoeiclist de viteză pe 
circuit s-a desfășurat ieri la Ploești, 
în organizarea reușită a colectivu
lui sportiv Locomotiva Ploești. Mii 
de cetățeni s-au înșiruit pe traseul 
competiției și au asistat la o între
cere dîrz disputată între cei mai 
valoroși reprezentanți ei sportului 
cu motor din țapa noastră.

Atît cîștigătorii, cît și ceilalți mo- 
tocicliști care au luptat direct pen
tru primele locuri merită aprt*cierl 
deosebite, in de-osebi trebuie însă 
aă-i remapcăm pe alergătorii Pop 
Mihai (Dinamo), Venera vesilescu 
(Energia), Ludovic Szabo (Dinamo), 
Grigore Bereny (Energia), Ion Ola- 
ru (Dinamo) și echipajul Dăneecu + 
Huhn (C.C.A.) care au adus o con
tribuție hotărîtoare la reușita pri
mei faze a campionatului republi
can de viteză pe circuit.

Rezultate tehnice.
Categoria 125 cmc. : 1. Fop Mi

hai (Dinamo) — I.F.A. ; 2. Aronnd 
Munteanu (C.C.A.) — M. V. Au

gusta ; 3. Tudor Popa (Dinamo) —
M. V. Augusta.

Categoria 150 cmc. (fete) : 1. Ve
nera Vasilescu (Energia) — C.Z.;
2. Mihaela Munteanu (C.C.A.) —
C.Z. ; 3. Norma Roman (Voința) — 
c. z.

Categoria 250 cmc : 1. Ludovic
Szabo (Dinamo) — JLS.U. ; 2. Co
stache Florin (C.C.A.) — Pori la; 3. 
Constantin Nedelcu (Dinamo) —
N. S.U.

Categoria 350 cmc. : 1. Grigore
Bereny (Energia) — B.S.A. ; 2. Gh. 
Voiculescu (C.C.A.) — B.S.A. ; 3.
Ștefan Iancovicâ (Energia) — 
S-S.A.

Categoria 500 cmc. : 1. Ion QLaru 
(Dinamo) — Triumph ; 2. Nicolae
Buescu (Locomotiva) — Northon ; 3. 
Mircea Antonescu (C.C.A.) —
Triumph.

Categoria ataș : 1. Dănescu +
Hittai (C.C-A.) — B.M.W ; 2. Gali 4- 
R. Franoisc (Energia) B.M.W.; X 
Sandă ștefan + Clement Mihăesou 
(Dinamo) B.M.W.

Subliniem din nou faptul că or
ganizarea a fost la înălțimea între
cerii. Ea poate constitui un bun 
exemplu pentru organizatorii fazei 
a doua care se va desfășura peste 
două săptămîni la Turnu Severin.

HANDBAL

In ultima etapă a campionatului 
masculin de categoria B. s-au înre
gistrat următoarele rezultate: SE
RIA I-a: Dinamo București-Dinamo 
Tg. Mureș 9-6 (5-4); Locomotiva G. 
N.-C. S. Marina Constanța 18-4 
(K-3): Știința Galați-Progresul Ba
cău 9-9 (4-5): SERIA a II-a: Ener
gia Sibiu-Pro greșul Arad 12-13 (4-9); 
Progresul Odorhei-Recolta vaxiaș 
11-13 (3-4).

★
In primul joc al finalei Cupei 

„NEUER WEG” echipa orașului Jim- 
bolia a învins pe aceea a orașului 
Ctenădie cu 12-10 (9-3).



„CUPA PRIMĂVERII” LA FOTBAL
Catego ria CCategoria B

Centrul înaintaș Bageac (Știința Buc.) a sărit tirziu și Dumi
trescu (Progresul C.P-C.S.) va boxa mingea sub privirile extremei 
Dăncitilescu. (Fază din jocul Stiinta București — Progresul CP.CS. 
8—0). (Foto M. STREJA)

SERIA I SERIA a III »

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA — 
PROGRESUL SIBIU 2-3 (1-1)

Victoria obținută de echipa vi
zitatoare este surprinzătoare dar 
meritată, Progresul a jucat foarte 
bine atît în oimp, cît și la poartă. 
Au marcat: Dragoman (min. 11}. 
R-oman (min. 46), Văcarii (min. 
•48) pentru Progresă și Țigăniuc 
(tain. 14)', Lengel (min. 80} pen
tru Locomotiva. De remarcai că 
fâl min. 55 Maraton (Loc.) a ra- 
t^t o lovitură de la 14 tn. (Al. 
Gross — corespondent).

ENERGIA REȘIȚA — 
ENERGIA MEDIAȘ 2—1 (0—0)

Golurile au fost înscrise de Ma
tton (min. 52) și Nicol in (min. 
53) — din penalti — pentru reși- 
țeni, și de Butnaru (min. 75) pen
tru oaspeți.

ENERGIA BAIA MARE — 
ENERGIA HUNEDOARA 

2-1 (0-0)

Au înscris Schlesinger (min. 
60), Dumitru (min. 85} pentru 
băimăreni și Huzum pentru Ener
gia Hunedoara.

CLASAMENTUL,

1» Progresul Sibiu
2. Energia Hunedoara
3. Energia Reșița
6. En. Baia Mare
5. Locomot. Timișoara
6. Energia Mediaș
7. Locomotiva Cluj

8 6 8 2 17: 8 12
9 5 2 2 14: 8 12
9 5 2 2 16:11 12
9 54 4 13:13 18
8 3 2 3 22:28 8
9 1 2 6 9:16 4
8 1 8 7 8:23 2

Etapa viitoare : Locomotiva Cluj 
— Energia Reșița ; Energia Hune
doara — Locomotiva Timișoara; 
Energia Mediaș — Progresul Si
biu.

SERIA A II-A

ENERGIA UZ. TR. ORAȘUL 
STALIN — ENERGIA LUPENI 

2—2 (2—1)

Partida a fost lipsită de spec
taculozitate. Cete două echipe au 
făcut multe greșeli tehnice și tac
tice. Gazdele meritau victoria: au 
fost mult mai combative și au ra
tat ocazii clare prin Vulcă-neanu 
șă țUrsu. Au marcat: Theiss de La 
Uz. Tr. (min. 7) autogol și Mur- 
aacu (min. 88) pentru Energia 
Lupeni, Crișan (min. 9 și 30) 
pentru Energia Uz. Tr. (Gh. Măz- 
găreanu — corespondent).

ENERGIA ARAD — ENERGIA 
C. TURZII 2—2 (1—1>

Au marcat Safa-r (mim, 15)) și 
Poțiascu (min. 69} din l’f m. pen- 
tau Energia C. Turzii, Botescu 
(min. 29) și Moîdovan (min. 53} 
pentru Energia Arad.

Ștința Cluj — Locomotiva Arad 
amînat.

CLASAMENTUL

(«Energia C. Turzii 
nergia Lupeni 

ergia Arad 
. Uz. Tr. O. Stalin 

Recolta Reghin
KVttința Cluj 

Locomotiva Arad

9 4 4 1 20:13 12
9 5 2 2 14:13 12
3 4 2 3 20:13 10
9 4 14 11:17 0
8 2 3 3 10:10 7
7 2 2 3 12:10 6

7 0 2 5 8:17 2

, Etapa viitoare : Energia C. Țur- 
zîi — Știința Cluj; Energia Lu- 
peni — Recolta Reghin; Energia 
Arad — Locomotiva Arad.

ENERGIA MOREN1-PROGRE« 
SUL FOCȘANI 2—1 (2—1)

Echipa gazdă a obținut victo
ria mai ușor decît arată scorul. 
Au înscris în ordine: Ștefănescu 
(min. 10} și Capoianu (min. 32) 
pentru gazde și Lemnrău (min. 
40) pentru oaspeți. (Paul Andrei
— corespondent).

ȘTIINȚA IAȘI-DINAMO BACAU 
1—0 (1—0}

Deși oaspeții au dominat co
pios în prima repriză, totuși gaz
dele au reușit să deschidă scorul 
prin Căruntu. Jocul s-a echilibrat 
în repriza secundă, dar niciuna 
din înaintări nu a reușit să mai 
modifice rezultatul. (Richard Urdu
— corespondent).

ENERGIA CIMPINA-ENERG1A
I MAI PLOEȘTI 1—4 (1—1)
Oaspeții, net superiori, în spe

cial în repriza secundă, au cîșW- 
gat pe merit. Au înscris Lazăr 
pentru gazde, Dima, Motronea, 
Partal și Leuca pentru oaspeți. 
(B. Păltineanu — corespondent).

CLASAMENTUL

1. Energia Moreni
2. Știința Iași

I <! 1 16:10 14
3 5 2 2 10: 7 12

3. Progresul Focșani
4. En. 1 Mai PIoești 
5e Dinamo Baciu
3. Energia Fălticeni

3 3 4 2 «: 7 M
3 3 3 2 18:12 3
3 2 5 2 11:13 3
8 1 2 5 5.12 4
8 0 2 6 7:17 27. Energia Cîmpina

Etapa viitoare: Dinamo Ba- 
cău-Energia Moreni, Energia I 
Mai PIoești-Știința Iași, Energia 
Fălticeni-Energia Cîmpina.

SERIA A IV-A

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL C.P.C.S. 8—0 (3—0)

Nimeni nu s-a așteptat ca 
studenții să învingă atît de ca
tegoric pe Progresul C.P.C.S., 
Totuși, ei au marcat de opt ori 
prin Semenescu (4), Bageac (2) 
și Tăuceanu (2). Scorul este însă 
sever. Lipsiți de aportul Innda- 
șului Haimovici, care a părăsit 
terenul în minutul 6, fiind acci
dentat jucătorii Progresului au 
combinat frumos, însă nu au reu
șit să dea finalitate acțiunilor. 
Insuccesul lor se datorește î.n cea 
mai mare parte apărării (cu ex
cepția lui Motroc) care a fost 
foarte nesigură în intervenții 
(Tr. I.).

LOCOMOTIVA CONSTANȚA-D1-
NAMO BIRLAD 5—0 (3—0}

Gazdele au obținut o victorie 
categorică datorită unei linii de 
atac în deosebită vervă de joc.

Punctele au fost înscrise de Că- 
dariu (3). Popa și Enescu. De re
marcat că oaspeții au ratat un 
11 metri în min. 72. (P. Enache 
—■ corespondent}.

DliNAMO 6—LOCOMOTIVA GAJ. 
BUCUREȘTI AMINAT

CLASAMENTUL
1. Știința București
2. Locomotiva G.N.
3. Locomot. Constanța
4. Dinamo Birlad

3522 25:10 12
8 5 12 18:10 11
3 4 3 2 24:13 U
3 5 13 13.-13 11
7 3 0 4 13:15 85. Dinamo 6

S. Progresai C.P.C.S. 8 2 0 8 7:20 4
7. Progresul Suceava 8 118 6:25 3

Etapa viitoare: Locomotiva
G. N. București — Progresul 
C.P.C.S. București, Ștliința Bucu-’ 
rești-Dinamo 6 București, Dinamo 
Bîrlad-Progresul Suceava.

SERIA I

Locomotiva Pașcani — Flamura 
roșie Botoșani aminat.

Energia Birlad — Locomotiva Iași 
1-1 (1-1)

Joc iute cu durități de ambele 
părți. Locomotiva a jucat din min. 
18 în 10 oameni, iar din min. 82 în 
9. Au marcat : Berbeci pentru gaz
de și Dram pentru oaspeți.

Știința I.M.F. Iași — Progresul 
Dorohoi 9-0 (3-0)

Localnicii au avut jocul la dis
creție. Au marcat: Pîrvu (4), Ma
nca (3) și Sighetl (2).

Etapa viitoare : Locomotiva Iași
— știința I.M.F. Iași, FL roșie Bo
toșani — Progresul Rădăuți, Energia 
Birlad — Progresul Dorohoi.

SERIA A n-A

Locomotiva Tg. Ocna — Energia 
St. Roșie Bacău 4-3 O-O).

După un joc frumos, victoria a 
revenit la scor gazdelor. Punctele 
au fost înscrise de către Bogdan I 
(3), Bogdan II și Peterfi.
"Flamura Roșie Buhași — Locomo

tiva Galați j-1 (1-1)
Un meci frumos, insă cu durități 

eomise de jucătorii oaspeți. Au 
marcat: FiUp șl Teodorescu (Fi. 
roșie) ți Tudorache (Locomotiva).

DOaamo Brăila — Energia Mol- 
nești s-l (1-1)

Gazdele și-au asigurat victoria 
prin punctele marcate de Lander 
(min. 15) și Niculescu (min SI). 
Pentru oaopeti a Înscris Soos 
(min. 40).

Etapa viitoare : Locomotiva Ga
lați _  Dinamo Brăila, Energia St.
Roșie Bacău — CS.A. Tecuci, FI. 
roșie Buh uși — Energia Momești.

SERIA A ni-A

Ft. Roșie F.C. București — Știința 
Galați 4-0 (3-0)

Cu o mal bună precizie tn șuturi 
a înaintașilor de Ia Fi. roșie sco
rul putea fi mal mare, știința Ga
lați a-a prezentat foarte slab pre
gătită. Cele patru goiurI au fost 
marcate de către Nlcolae Ion, Ivan 
Ion și Antohi (2).

Energia Galați — Energia Bucu
rești 1-0 (1-0).
Joc bun, în care gazdele au fost 

superioare. Unicul gol i-a marcat 
Liga în min. 17.

Etapa viitoare : Energia București
— Fi. roșie F.C. București, Energia 
Constanța — FI. roșie Giurgiu, E- 
nergia Galați — Știința Galați.

SERIA A IV-A

Energia Sinaia — Energia Tîrgo- 
vlște 5-0 (3-0)

Golurile au fost marcate de Ona 
(2), Aii Kemalitln, Vîlceanu șl Depu.

Dinamo Pitești — Energia 131 
2-0 (0-0)

Joc frumos, victorie meritată, 
realizată prin golurile marcate de 
Șoimu.

LOTURILE REPREZENTATIVE AU JUCAT IERI LA DOUĂ PORȚI
Pentru cele trei loturi repre zentative, ziua de ieri a însemnat 

antrenamente intense în vederea partidelor de săptămina aceasta 
cu Grecia A și B și cu Suedia (tineret).
• LOTUL A a jucat cu Di

namo 6 (din categoria Bj, la o 
oră cînd căldura era mare și pe 
un teren tare, fără iarbă, și de 
dimensiuni mai mici (terenul cu 
zgură al Progresului FB), adică 
in candițiuni cit mai asemănă
toare cu cele în oare prima echi
pă națională va juca duminică 
la Atena. In meciul de ieri — 
care, ca antrenament — s-a des
fășurat la un nivel mulțumitor — 
au fost folosiți toți jucătorii din 
lot, in diferite formule de com
partimente, deși nu se proiectea
ză nici o modificare a echipei care 
a jucat la Moscova. Iată formația 
de ieri, eu indicarea modificări
lor în paranteze: Voinescu (To- 
ma)-Pahonțu (Zavoda II). Apol- 
zan, Neacșu (Pahon(u)-Onisie 
(Călinoiu), Bane-V. Anghel. Ni- 
cușor (Constantin, Nicușor), Ene 
(Ozon), Ozon (Constantin), Mol
doveana (Tătaru). Fără să se 
arate prea „descurcăreț" pe un 
spațiu aglomerat în fața porții, 
totuși atacul a reușit acțiuni va
riate, marcind trei goluri în pri
ma repriză (Ozon-2 și Ene} și 
alte patru in a doua (Constantin, 
Ozon, Călinoiu, cu concursul lui 
Petica și Nicușor}, primind nu
mai unui (Drăgoi). Rezultatul fi
nal: 7—1 (3—OJT. Viitoarele an
trenamente: marți (ușor} și
miercuri (la două porțij. Joi: ple
carea la Atena.

• LA PLOEȘTI, lotul B a ter
minat la egalitate: 2—2 (2—1}' cu 
Energia Flacăra PIoești care a 
imprimat acestui meci de pregă
tire o alură de campionat. Re
prezentativa secundă s-a descurcat 
bine în acțiunile de apărare; com

Energia Leordeni — Energia 1 
Victoria 0-2 (0-1)

Etapa viitoare: Energia Tîrgo- 
viște — Energia Leordeni, Energia 
131 — Energia Sinaia, Energia 4
Cîmpina — Dinamo Pitești.

SERIA A V-A
Energia Craiova — Locomotiva 

Craiova 1-1 (0-0).
Au înscris Titi Ionescu (Loc.) șl 

Ardeleanu (Energia).
Știința Craiova — Progresul Co

rabia 3-2 (0-2)
Au marcat : Rușoiu (2) și Dumi

trescu, respectiv Cioran (2).
FL roșie R. Vil cea — Locomotiva 

T. Severin 5-1 (0-1)
Au marcat : Popa (3), Apostol șl 

Baboi, pentru feroviari a marcat 
Luțic.

Etapa viitoare: Știința Craiova — 
Energia Tg. Jiu. Progresul Corabia— 
FL roșie R. Vilcea. Locomotiva 
Craiova — Locomotiva T. Severta.

SERIA A VI-A

Energia 100 — Energia Coostrae- 
torul Arad s-1 (2-1)

Golurile au fost înscrise de VI- 
zifu, Bulencan, Marcu I și CăM- 
nescu (2) pentru învingători și De- 
neș pentru învinși.

Energia Oțelul Roșa — Energia 1 
Reșița 3-2 (1-1)

Fi. Roșie 7 Noiembrie Arad — 
Energia 14 1-1 (0-0)

Etapa viitoare : Energia Constr. 
Arad — Fi. roșie 7 Nov. Arad, E- 
nergia 3 Reșița — Progresul Brad, 
Energia 108 — Energia 14.

SERIA A VII-A

Progresul Bistrița — Flamura Ro
șie Ctaj 1-0 (1-0)

Unicul gel a fost înscris de Tu- 
dop în min. 37.

FI. Roșie Sf. Gheorghe — Pro
gresul Turda 0-1 (2-1)

Voința Tg. Mureș — Recolta To
pi Ița 2-1 (0-0)

Etapa viitoare : FI. roșie Cluj — 
Voința Tg. Mureș, Progresul Tur
da — Energia 7, Progresul Bistrița 
Recolta Topllța.

SERIA A VIII-A

Recolta Sighet — Flamura roșie 
Oradea 0 3 (0-1)

Golurile au fost realizate de Bor- 
doș în proprie poartă, Pakai șl 
Maior.

Recolta Salonta —- Recolta Cărei 
0-1 (0-1)

Energia Oradea — Progresul Satxi 
Mare 1-1 (0-1) ' j

Oaspeții, oare au jucat mai bi
ne, au condus prin golul înscris 
de Raczi. Boroș a înscris în pro
pria poartă pentru gazde.

Etapa viitoare : Fi. roșie Oradea
— Energia Oradea, Recolta Cărei
— Dinamo Baia Mare, Recolta Si- 
ghet — Progresul Satu Mare.

partimentul defensiv a fost foarte 
bun, de altfel. Atacul însă, a ju
cat ceva mai slab. Punctele au 
fost marcate de: Meszaroc (min. 
1 >, Zavoda 1 (min. 43J pentru B, 
Dumitrescu (min. 10} și Florea 
(min. 65} pentru ploeșteni. Lotul 
a folosit următoarea formație: 
Birtașu-Zbircea, Brlnzei (Caricaș

„încolțit" de doi adversari. Constantin (in tricou alb) încearcă să 
dribleze. In dreapta, Tătaru și Pahonțu (care au jucat la Dinamo 6)
urmăresc faza gata să intervină, 

din min. 46), Ivănescu-Al. Vasile. 
Mihăilescu (accidentat in min. 33 
și înlocuit cu Ienei)-Hașoti, Mes- 
zaros, Alexandrescu (Banciu din 
min. 75), Zavoda 1 (Demien din 
min. 46), Sura. (Corespondenți I. 
Oprescu, I. lordache).

• Stadionul „23 August" din 
Capitală a găzduit nu nou antre
nament al lotului de tineret, îu

Jocuri de fotbal amicale
4» Știința i-ucurești a suspini! 

recent la București un meci in
ternațional în compania formației 
Combinatului metalurgic „Lenin" 
din Dimitrovo, din campionatul 
categoriei C al Bulgariei. Stu
denții bucureșteni au fost supe
riori și au învins cu 6—2 prin 
punctele marcate de Tăuceanu (3), 
Marinescu, Bageac și Coloși. Pen
tru oaspeți au înscris Zahariev 
și Gheorghiev.

• La Timișoara, Știința a în
trecut echipa Progresului din lo
calitate, într-un meci amical, cu 
5—0 (2—0).

• O tatii nire amicală Ia Ora
dea, joi-. Energia Metalul Oradea— 
Energia Cîmpia Turzii 2—1 (1 — 1).

Combinata 
Locomotiva București 

învinsă la Leipzig
O combinată Locomotiva Bucu

rești a jucat ieri la Leipzig cu 
formația locală Locomotiv, în fața 
căreia a pierdut cu 2—1 (2—lț. 
Jucătorii bucureșteni au resimțit 
oboseala drumului (au plecat sîm- 
bătă dimineața cu avionul și au 
ajuns la Leipzig după miezul 
nopții,, dar au servit gazdelor 
o replică viguroasă. Unicul gol 
al combinatei a fost înscris da 
Copil în min. 17, egalînd gelul 
marcat de gazde în min IC. Punc
tul victorios a fost înscris dintr-o 
lovitură de la II tn. în mia. 23. 
Combinata a aliniat următoarea 
lortnație: Dunga — Greavu, Cris- 
tescu, Macri — Petrescu, Langa 
— Copil, Mihai, Filote. Mafteuță. 
Leahevici.

f^onospoxt

lată cum arată un bul«tin cu 12 
rezultate exacte la conctirsol Pro
nosport nr. 23 (etapa din 9 iunie 
1957) :
I. Locomotiva Timișoara — Pro

gresul Sibiu 8
II. Energia Reșița — Energia

Mediaș _ 1
IU. știința Cluj — Locomotiva

Arad ANULAT
IV. Știința Iași — Dinamo Bacău 1 
V" Energia Cîmpina — Energia

1 Mai PIoești 2
VI. Energia Moreni — Progresul

Focșani * 1
VII. Locomotiva Constanța — Di

namo Birlad 1
VIII. Energia Baia Mare — Ener

gia Hunedoara 1
IX LaAio — xorino (campionat

italian) X
X. Padova ■— Fiorentina (campio

nat italian) X
XI. Bologna — Internazttonale

(campionat italian) 1
XII. Juventus — Triestina (cam

pionat italian) 1
A. Energia Uz. tr. Or. Stalin —

Energia Lupeni X
La acest concurs au fost depuse 

aproximativ 1.086.048 variante.

compania echipei bucureștene Pro
gresul (reprezentată printr-o se
rie de tineri dar valoroși jucători) 
care a „întins" serios pe cei din 
lot. Trebuie remarcat faptul că din 
cele 7 goluri înscrise de cele doui 
echipe, Progresului i se datoresc.-, 
cinci (Ioniță și Ciocea au înscris 
în propria poartă)'. Celelalte go
luri le-au marcat Ionescu, Lalu și 
Smărăndescu pentru Progresul. 
Bukos: șt Mateianu pentru lotul 
de tineret. Rezultat f’’1”’ t—3

(Foto L. TIBOR)
(1-D în favoarea lotului. For» 
mația: Ghiță-Szakacs II, I. La- 
zăr, Soare-Bodo (Neamțu), Nun- 
weiller-Ene II (Eftimie), D. Mttn- 
teanu, Bukosi, Seredai (Mateianu), 
Milaa. Cosma nu a jucat fiind 
accidentat, iar 'Mureșan (Știința 
Cluj) nu s-a prezentat. S-a re
nunțat la jucătorii H. Moldovan, 
Bîscă și Gh. Marin, in schimb a 
fost introdus ta Iot Semenescu, ,



Pe traseul Ștafetei Păcii

Ultimele două zile (sîmbătâ și 
duminica aceasta) ale săptăminii 
recent expirate au fost pline de 
roade pe plan internațional pentru 
atletismul nostru. Trei | 
leți fruntați au concura 
timp în trei țări diferite, realizînd 
victorii de mare prestigiu pentru 
atletismul din țara noastră.

A fost fără îndoială un final de 
aăptămînă reconfortant și plin de 
promisiuni, pentru care atleții noș
tri merită felicitări I

Dar iată ce ni s-a transmis tele
fonic de la:

VARȘOVIA: Aproape 100.000 de 
spectatori au fost prezenți în tribu
nele marelui stadion „A ZECEA 
ANIVERSARE' aplaudînd cu entu
ziasm întrecerile desfășurate la un 
înalt nivel, care s au încheiat cu 
rezultate de o bună valoare. Țara 
noastră a fost reprezentată de trei 
atteți (lolanda Balaș, Florie» Oțel. 
Nicolae Rășcănescn) care 
aut tot atîtea victorii.

Recordmena europeană 
Balaș s-a întîlnit pentru 
cară cu fosta recordmană 
nentului Thelma Hopkins, 
ținut o victorie clară, deși la acela
și rezultat (1,68 m). Io'anda și-a 
trecut toate înălțimile d'n prima 
încercare în timp ce The'm-i Hop 
kins i-au fost necesara 2 încercări 
la 1 64 m. și trei la 1.68 m

Florica Oțel a repurtat pe 800 m 
o victorie comodă și a realizat un 
rezultat valoros, ca de altfel și 
Nicolae Rășcănescn, constant în 
aruncări de peste 60 metri.

lata rezultatele: înălțime, f.; 1. 
I. Balaș (R.P.R..) 1,68; 9, The’:» 
Hopkins (Anglia) 1.68: 3 D. So
bers (Olanda) 1,60; 800 m. f.: 1- 
FI. Oțel (R.P.R.) 2:11.4; 2. Ga
bor (Pol.) 2:12,2; 3. Srr.ajey 
(Angl.) 2 : 12,4 ; 100 m. f.: 1. Wes
ton (Angl.) 11,9; 2. Armitage
(Angl.) 12,0; 3. Bloenhof (Of.) 
12,2; suliță f.: 1. Figwer (Pol.) 
51,69 — record; 2. Almqu’st (Sned ) 
61,08 m.-record; ciocan: 1. N. R;_~ 
cănescu (R.P.R.) 60 49 ; 2. Ceplj 
(Pol.) 58,68 ; 3. Niklas (Pol.)
58.14; 110 m. g.: 1 M hai Iov
(URSS) 14.5: 2. Lorger (Iug-)

grupe de at- 
it în aceiași

au obți-

loimda 
a crucea 
a conta
și a ob-

14,6; 3. Dohen (Franța) 14,7; 
greutate: 1. Lingnau (RFG) 17,08; 
2. Sosgornik (Pol.) 16,77-record 
egalat; 100 m.: 1. Tokarev
(U.R.S.S.) 10,8; 2. Foik (Pol.)
10,8; 400 iu.: 1. Swatowski (Pol.) 
46,8-record; 2. Hubert (RFG) 47,3; 
lungime: 1. Viser (OI.) 7,30; 2.

lUh SAVEL.

Mugosa (Iug.) 3 : 43Arecctd ; X
Pi pi ne (U.RS^.) 3 : 43,4 record ;

Jazi (Franța) 3 : 44,0 record ; 
Lewandowski (Pol.) 3:44j6.

saaliță- 1. SkHo (Pol.) 82.98;
Radziwcnowicz (Pol.) 7T.h5; 3.

4.
&

1. Makomaski 
record.

tPoi)

ATENA: 
Olimptakos 
raț Tn noefumă pe stadioml Olim
pic din Capitala Greciei, un mare 
concurs interna ticna! la care au 
participat atleți (Fn lugos'avia. 
Bulgaria. PF. Ge-mană, R.PR. și 
Grecia. Și în acest concurs atleții 
noștri au concurat cu succes obți- 
nind două victorii prin I!îe Savef, 
De remarcat că la 400 m. 
Save! l-a învins pe Kuhl din 
echipa olimpică de 4x400 m. a Ger-

lnorrsniiarea 
din Plrea s-a

dubit’ui 
desfâșu-

Echipa de baschet a R. P. Romine a întrecut 
reprezentativa Uniunii Sovietice: 44-42 (20-22)

( urmare din pag. r
Întreg parcursul celor 40 
nute a fost acela al unui 
campionat. Luptă pentru 
mintre o evoluție extrem <J» strin- 
să a scorului și, in general, ac
țiuni pregătite foarte mult, atent, 
cu maximum de sobrietate. Iar 
dacă din acest punct de vedere 
jocul nu a plăcut in schimb evo
luția scorului a suplinit pe deplin 
nota bună de spectacol a întilnirii.

Pentru a întări cît de cit afir
mația noastră. recurgem la >m 
important colaborator al cronica
rului de baschet și anume la— 
foaia de arbitraj, cu prețioasele 
ei date. Iată cele mai importante 
momente ale evoluției scorului, fa
vorabilă în rea mai mare narte a 
timoului echipei noastre: min. 1: 
0—1; în același minut: 1 — 1. 2—1, 
3—1 nentru echipa R. P. Romine; 
min. 2: 5—1; min. 4: 8—2 (o cu
riozitate: primul coș al iocului a 
fost marcat abia acum, de Cucoș. 
restul punctelor fiind obținute din 
lovituri libere): min. 8: 8—8: min. 
11: 10—10; min. 12: 13—13: min. 
13: 15—13, 15—14. 17—14.17—18: 
min. 19: 18—17. 18—18. 18—20: 
min. 20: 20—20: 20—22. scor cu 
care ia sfîrsit er«ma renriză. fn 
al doilea taim. echipa noastră are 
un început bun și reface diferența 
de patru puncte care o separa fn 
min. 22 de echipa U.R.S.S. (20— 
24); min. 23: 26—24: min. 24: 
28—25: min. 26: 29—25. 29—26: 
min. 28: 31—26; min. 31 — pe
rioadă de puternic reviriment al 
oaspeților, care refac diferența de 
cinci puncte șl conduc în acest 
minut cu 34—31; apoi, din nou 
reprezentanții noștri revin, nreiaii 
inițiativa și la sfîrșitul min 32 
conduc cu 35—34: min. 33: 35— 
35; apoi 37—35; pînă în min. 35 
nu se mai march»»ză nim!" In 
acest minut: 38—36. Și din nou 
trei minute nu se mai marchează 
nimic. Min. 38 40—36 : 40—37;
41— 37; min 39: 41—39: 41—40:
42— 40 si 43—40. ultimei» trei

de mi- 
joc de 
fiecare

puncte fiind rodul loviturilor libere 
transformate de Nedef. Min, 40: 
Zubkov a înscris un coș și scorul 
este 43—42. apoi Folbert trans
formă una din cefe două lovituri 
libere Ia care avea dreptuf, așa 
că scorni e acer; 44—42 Este re
zultatul cu care se termină par
tida.

Din edupa noastră — care a 
folosit 
oameni 
In mod 
Nedef.
Nugy.

AU MARCAT: R. P. Romînă — 
Folbert 7, Nagy 9. Cucoș 2. Nedef 
10, Râducanu 5, Costescu 5, Eor- 
dogh 1. Niculescu 1. Fodor 3. No- 
vacek 1. U.R.S.S.: Valdmanis 4, 
Ozerov 4, Bocikariov 7, Stonkas 
14. Torban 3, Zubkov 7. Semeonov 
3. A mai jucat Studenețki.

Arbitrajul prestat de Reverberi 
(Italia) și KJen (R. Cehoslovacă) 
a fost in general prompt și co
rect Le reproșăm doar că au 
exagerat eu angajările de unu 
la unu în situații ci nd nu erau in
dicate ademenea dec'zii.

zece din cei doisprezece 
— se cuvin a fi remarcați 
special: Folbert Niculescu. 
Costescu, Râducanu șl

Crteia declarații dapâ meci
I. A. Ciumakov — profesor la 

catedra de baschet a Institutului 
de Cultură Fizică din Leningrad: 
„O victorie meritată a echipei 
R.P.R. care în meciul de astăzi 
a fost fără îndoială mai bună. 
Din echipa romînă s-au impus 
Folbert, Nedef și Costescu. tn 
general, jocul acesta a fost domi
nai de jucătorii... scunzi. Rominii 
au știut să străpungă mai bine 
apărarea adversă și 
mai des drumul spre

Reverberi (Italia), 
cului:

„Remarc progresul 
de echipa romînă, care, repurt'.nd 
pe merit această victorie, se în
scrie in rîndul celor mai bune 
formafH de pe continent. AAu va 
fi o surpriză pentru mine dacă 
la Sofia echipei Dvs. ti va reveni 
un loc fruntaș"

să găsească 
coș".
arbitrul jo-

înregistrat

maniei). Iată rezultatele: 400 m.: 
1. Savel (R.P.R.) 48,4 ; 2. Starcev 
(Bulg.) 49,1 ; 3. Kuhl (RFG) 49,1 ; 
3000 m. obst.: 1. Papavasiliu (Gre
cia) 9:07,0; 2. Bădici (R.P.R.) 
9:31.8 ; 3. Kfrîef (Grecia) 10:02,0.

400 m.g. 1. I. Savel (R.P.R.) 
53,1; 2. Kampadelis (Grecia) 53,4; 
înălțime: I. Marianovici f 
1,98; 2. C. Dumitrescu (R 
1,85; disc: Kunadis (Grec>a) 
— record; ciocan: Manoiias 
cia) 52,54 — record.

52,12 
(Gre-

I Mihat 
găzduit

• ISTANBUL: Stadionul 
Pașa din localitate a 
întrecerile concursului organizat 
de clubul Fehnerbahce. Vtntul 
destul de puternic și mai cu sea
mă pista foarte moale au influ
ențat in mod categoric rezultatele^ 
astfel că acestea nu au reușit să 
atingă nivelui așteptat Zoltan Va- 
moș a reușit un excelent rezul
tat fnrfngîndu-1 pe puternicul a- 
lergător iugoslav Radestci. O fru
moasă victorie a repurtat și Gh. 
Stânei fn proba de 400 m.g.

Cîteva rezu*tate: 800 m.: 
Vamos (R.P.R.) 1:51.6: 2. 
sici (lug.) 1:52.7; 3. Kocak 
cia) 1:54.5; 110 m.g.: Puc 
15,2; 400 rn_g.: 1. Stânei (RPR.) 
54.6; 2. Zlatarski (Bulg.T 56.0; 3. 
Tunala (Turcia) ‘ .
1. Bodo (Ung.) 1.97; 2. Sahiner 
(Turcia) 1.92; 3. — j ” 
1.88; greutate: Artarski (Bulg.) 
16.68; 1500 m.: Rozsavolgv (Ung.) 
3 49.4; prăjină R. Gras (Fr) 4.10. 
100 m : PShl (R F G.) 11 0 200 m„ 
Pohl 22,2; Goldovauyi (Ung.) 
22,5.

I. Z. 
Rade- 
fTur- 

(htg T

56.3; înălțime:

Soter (RPR.)

HAGA (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, la 24 mai 
s-a dat startul din Amsterdam 
într-una din ramurile Ștafe
tei Păcii și Prieteniei organi
zată în cinstea celui de-al 
Vl-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților.

La 7 iunie Ștafeta a ajuns 
la Haga. capitala Olandei, unde 
a avut loc o adunare festivă 
a tineretului olandez. Unul 
din conducătorii Uniunii Tine-

Intîlniri pentru
La slirșitul săptăminii au început 

în mai multe orașe meciurile con- 
tînd ca sferturi de finală ale zonei 
europene din cadrul competiției in
ternaționale de tenis Cupa Da 
vis.

La Palermo, echipa Italiei a reu
șit să se califice în dauna re
prezentativei R. P. Polone. După 
consumarea probei de dublu, ita
lienii conduceau cu 3—0. Iată re
zultatul celui de al doilea meci 
de simplu: Pietrangeli (I)—Sko- 
neeki (P.) 7—5, 4—6, 7—5, 6—1.

O întîlnire deosebit de dispu
tată se anunță cea dintre Anglia 
și Franța. După prima zi, en
glezii conduceau cu 2—0 în urma 
meciurilor: Davies (A.) — Darmon 
(F.) 9—7, 6—2, 5—7, 6—4 Wiî 
son (A.) - Haillet (F.) 6-4.
6—3, 6—2. Franța a redus însă 
handicapul cîștrgînd ieri proba 
de dublu: Remy, Molinari (FȚ 
— Davies, Knight (A.) 3—6,
6—1, 6—1, 6—3.

La Bruxelles, Mexicul conduce

TRĂGĂTORII ROMÎNI PARTICIPĂ
LA TREI MARI CONCURSURI INTERNATIONALE
Trăgătorii romini vor li prezenți, 

între 13 și 23 iunie, la trei mari 
concursuri internaționale.

• Mîîne dimineață părăsește Ca- 
pita'a, Indreptîndu-se spre Torino, 
delegația de trăgători romîni care 
va participa la „Cupa țărilor lati
ne”. Reamintim că la acest con
curs participă reprezentativele Ita
lie. Spaniei, Portugaliei, Franței, 
statului Monaco, Belgiei și R. P. 
Romine. Din reprezentativa noastră 
fac parte: Iosif Sîrbu, Constantin 
Antonescu, ion Văcaru (armă libe
ră calibru redus). Ștefan Petrescu, 
Gh. Lykiardopol. Petre Mocuță 
(pistol viteză) și antrenorul Petre 
Cițmigiu. Competiția se desfășoa
ră tn zilele de 13 și 14 iunie.

• Peste cîteva zile. Ia 14 iunie, 
un puternic lot de trăgători romîni 
va face deplasarea la Kiev pentru 
a participa la concursul internațio
nal care se desfășoară acolo între 
16 și 21 iunie. La această competi
ție și-au mai anunțat participarea 
trăgători din Suedia, R. Ceho
slovacă, Finlanda și Norvegia. Re
prezentativa noastră este compusă

din Henri Herșcovici. Peter Șandor, 
Laurian Cristescu (probele de ar
mă), Marin Dochilită, Zoltan Deak 
• nisto! viteză), Iuh'us Pieptea și 
Alex. Klaus (pistol preciezie). An
trenor : Ștefan Popescu.

• O altă delegație de sportivi 
romini va concura la întrecerile re
zervate concurenților la proba de 
talere, organizate de forurile de 
specialitate din U.R.S.S. Concursul 
are loc la Moscova și începe la 21 
iunie. Delegația noastră va pleca 
spre Moscova la 19 iunie.

f-

retului olandez și membru 
comitetului de pregătire 
Festivalului, Bark Smidt,

al 
a 
a 

vorbit cu acest prilej despre 
pregătirile pe care le îace ti
neretul din Olanda în întîmpi- 
narea Festivalului.

In cursul serii tinerii olan
dezi care vor pleca la Festi
val au oferit un program ar
tistic cuprinzind numerele ce 
urmează să fie prezentate la 
Moscova.

„Cupa Davis”
în fa(a Belgiei cu 2—1, după pri
mele două zile.

întîlnirea Suedia—Danemarca
treime să furnizeze pe a patra se- 
mifinalistă a zonei europene.

ȘCUHT
• FEDERAȚIA de natație a Japo

niei a anunțat la 7 iunie că un grup 
de 13 înotători fruntași japonezi, 
printre care cinci participanți la 
Jocurile Olimpice, urmează să plece 
luna aceasta în R.P. Chineză, prin
tre eei care vor face deplasarea se 
află Takeshi Yamanata, ciștigătoe 
ruj medaliei olimpice de argint in 
probele de 480 m. și 1500 m. liber, 
Kalji Haske, Anabu Koga, Toru Furu
kawa și alții.
• MECIURILE disputate în cea de-a 

treia zi a turneului internațional 
feminin de baschet de la Belgrad 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate: R. Cehoslovacă-Franța 49-36 
(24-22); R.P. Bulgarla-R.P.F. Iugos
lavia 50-44 (30-16).
• LA 1 IULIE la Leningrad va 

începe meciul de șah dintre echi
pele selecționate ale Uniunii So
vietice și R.P.F. Iugoslavia. Din e- 
chipa sovietică vor face parte marii 
maeștri Keres, Bronșteln, Toluș, 
Gheller, Petrosian, Korcinoi, Kotov 
Si Boleslavski. Echipa iugoslavă va 
fi alcătuită din 8 dintre cei mal 
puternici mari maeștri și maeștri 
în frunte cu marele maestru inter
național S. Gligorici.
• StMBATĂ au început pe sta- 

oionul White City de lingă Londri, 
tradiționalele campionate de atle
tism ale Angliei, cu participarea 
unor concurenți de peste hotare. In
cursa de 1 milă (1.609,35 m.) engle

zul Ibbotson a ctștigat cu timpul 
4:03.2 sosind cu 15 m. înaintea Iul 
Klaus Richtzenhain (R. D. Gcr-na- 
nă). La >/. milă a cîștigat Brian 
Hewson (Ang.) cu 1:49,8. Tot gaz
dele au cîștigat și celelalte două 
probe internaționale din prima zi: 
200 m. prin Shenton 22,2 și 120 y.g. 
prin Kinsella 14.8.

Nencini (Italia) a cîștigat
cei de al 40-lea Titr ciclist al Italiei

Ultiinele două etape din „Giro“ 
n-au mai putut aduce modificări 
esenfiale în clasamentul general, 
tricoul roz răminind definitiv în 
posesia ciclistului italian Gas- 
tone Nencini, care termină învin
gător astfel în cea de a 40-a e- 
diție a tradiționalei competiții.

PENULTIMA ETAPA 
CAMPIONATULUI ITALIAN

In etapa a 33-a a campionatului ita
lian s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Padova — Fiorentina 
2-2, Bologna — Internazlonale 3-2, 
Genova — Lanerossi 0-0, Napoli — 
Palermo 4-1, Atalanta — Roma 4-1, 
Milan — Spal 0-1 !, Lazio — Tori
no 2-2, Juventus' — Triestina 4-3, 
Udinese — Sampdoria 3-0.

înaintea ultimed etape, Milan are 
48 puncte și Fiorentina 41 puncte.

A WAT SFIRȘIT TURUL 
CAMPIONATULUI MAGHIAR

Sîmbătâ și duminică s-a desfă
șurat ultima etapă din turul cam
pionatului maghiar. Pe „Nepsta- 
dion,f s-au disputat în cuplaj jocu
rile M.T.K. — Vasas și Ferencva- 
ros — Honved. M.T.K. a obținut 
victoria cu 3-2 (într-0 partidă în care 
metalurglștii au Jucat sub valoa
rea lor obișnuită), iar Ferencvaros 
a cîștigat cu 2-1. Iată celelalte re
zultate: Pccs — Ujpest Dozsa 1-1.
csepei — 
Szombathely 
rezultate pe 
Vasas cu 17 p.
16. Ujpest 14 p. etc.

Pccs
Sagged i-l, Tatabanya — 

' r 4-Ș. In urma acestor 
primul loc se află 

urmată de M.T.K-

ECHIPA R.P. UNGARE 
A SOSIT LA OSLO

Duminică la prînz a sosit la Oslo 
echipa R. P. Ungare care va în- 
tîlni în cadrul prelâminariilor cam
pionatului mondial reprezentativa 
Norvegiei. .Pe aeroportul din Oslo, 
fotbaliștilor maghiari li s-a făcut 
o frumoasă primire.

Din lotul fotbaliștilor maghiari 
fac parte : Farago, Karpati, Varhi- 
di, Kotasz, Bundzsak, Berendi, San
dor, Hidegkuti, Tichi, Gilicz, Fe- 
nyvessl

Penultima etapă Levico-Abano- 
Terme (145 km.) a revenit belgia
nului Van Steenbergen cu timpul 
de 4 h. 22 min. 45 sec. Tot Van 
Steenbergen a fost acela care a 
sosit primul la Milano la capătul 
ultimei etape Abano-Milano (250 
km.), cîștigmd fa sprint în fața 
spaniolului Poblet, cu timpul de 
7 h. 15 min. 43 sec. In același 
timp au sosit toți ceilalți prota
goniști.

In clasamentul final Nencini 
este urmat Ia 19 sec. de L. Bobet 
(Franța), Baldini (Italia) ,5 min. 
59 sec., Gaul (Luxemburg) 7 min. 
31 sec., Geminiani (Franța) 17 
min. 28 sec., Poblet (Spania) 19 
min. 49 sec., Impanis (Belgia) 

mm 03 sec., Fornara (Italia), 
min. 18 sec.

21
24

IN CAMPIONATUL, AUSTRIEI

s-au înregistrat Ieri următoarele re
zultate : Rapâd — Graz 
Vlena — Wacker 3-1, 
Stadlau s-l. Austria 
Admira 2-1, Kremser 
S.K. 2-1, Kapfenberg 
S. K. 3-1, Vienna — 
4-1. In clasament, 
cu 38 puncte.

DE PRETUTINDENI

5-1, Austria 
G.A.K. — 

Salzburg — 
— Wiener 
— Wiener 

Simmering 
conduce Rapid

La hochei pe iarbă

Dinamo Cluj —
C.W.K.S. Poznan

• La Geneva, F.C. Bayern dan 
Germania Occidentală a fost între
cută cu severu) scor de 6-2 de că
tre echipa el veți ani F. C- Ser- 
vette.
• La Moscova, în cadrul campio

natului unional. Lokomotiv 
va a învins T.S.K.M.O. cu

e La 7 iunie s-a disputat 
lisi întîlnirea internațională 
bal dintre echipa locală ------
și cunoscuta formație engleză West 
Bromwich Albion. Meciul s-a înche
iat cu scorul <le 3-8 în favoarea fot
baliștilor englezi.
• Federația birmană de fotbal a 

acceptat propunerea ca al treilea 
meci dintre echipele reprezentative 
ele R.P. Chineze și Indoneziei din 
cadrul preliminariilor campionatului 
mondial să se desfășoare în Birma- 
nia. Meciul urmează să aibă loc 
la 23 iunie în orașul Rangoon.

Mosco-
2-0.

la Tbl- 
(le fot- 
Dinamo

0—3 (0—3)
CLUJ 9 (prin telefon). — Jocul 

internațional de hochei pe iarbă în 
caTe s-au întîlnit formațiile Di
namo Cluj și C.W.K.S. Poznan 
s-a încheiat cu victoria oaspe
ților: 3—0 (3—0). întîlnirea a a- 
tras 2000 de spectatori pe sta
dionul Gheorghiu Dej și a pri
lejuit o partidă viu disputată. 
Hocheiștii clujeni au început jocul 
emoționați. Din aceaștă cauză 
în primele minute jucătorii po
lonezi și-au asigurat victoria prin 
golurile marca e de Betanski 
(min. 8), Koneciny (min. 10) și 
Sztube (min. 11).

V. Cacoveanu 
corespondent
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