
’Frumoase succese ale sportivilor noștri 
in întilniriie internaționale de ieri

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UMȚI-VA! Campionatele internaționale de tenis an luat sfirșiE

GH. VIZIRU a cîștigat titlul 
la simplu bărbați

P /

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT DE PE UNGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
. $1 AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN L L L

ANUL XIII Nr. 3025 * Luni 17 iunie 1957 ★ 4 pagini 25 bani

Probabil că puțini dintre specta
torii aflați simbătă după amiază 
în tribunele terenului central al 
parcului sportiv Progresul F. B. 
întrevedeau victoria perechii so
vietice Valeria Kuzmenko-Vera Fi- 
lipova asupra fruntașelor tenisu
lui francez Ginette BucaRle-Jac- 
queline Kermina în prima finală 
a concursului internațional. Ulti
mele două jucătoare înregistrase
ră cu o oră mai înainte, victorii 
individuale la adversarele de acum. 
Și se părea că după primul set — 
care revenise cu ușurință cuplului

Bucaille-Kermina —, nu mai putea: 
exista vreun dubiu în ceea ce 
privește rezultatul final. Mai multt 
chiar, după demonstrația de cali
tate pe care 
au '

un meci deosebit de greu

ECHIPA R. P. ROMINE A OBȚINUT 
REPREZENTATIVEIIN FAȚA

La Atena, după

O PREȚIOASA VICTORIE
GRECIEI: 2-1 (1-1)

telefon).ATENA 
Victorie! 

nută, dar 
Cu cele două puncte cîștigate ieri 
pe stadionul Panathinaikos națio
nala noastră se situiază 
tea clasamentului grupei 
din care face parte. în 
nariile „Cupei Mondiale 
Rimei". Pentru această 
merită felicitări toți cei 
liști care cu o deosebită dîrzenie 
au luptat împotriva unui adversar 
hotărît să-și vîndă cit mai scump 
pielea.

Meciul a fost mult mai greu 
de cît ne așteptam. Terenul cu 
totul neobișnuit pentru jucătorii 
noștri (pămînt tare cu muite de
nivelări) și o căldură excesivă.„ 
au fost adversari tot așa de pe
riculoși ca și cei 11 fotbalișp 
greci. Reprezentativa elenă ne-a 
dovedit că posedă excelente cali
tăți care au și făcut-o renumită 
în activitatea fotbalistică i“ 
cest sezon: viteză, detentă, 
acroșaj.

Reprezentanții noștri au 
nervos. Motivul a fost. în 
măsură, miza extrem de impor
tantă a jocului: un st3rt cit mai 
fructuos în preliminariile campio
natului mondial.

De la primele mingi ne-am dat 
seama că va trebui Să freacă o

16 (Prin
Greu, foarte greu obți- 
deosebit de prețioasă...

in frun- 
a Vil-a 
prelimi- 

— Jules 
victorie 

11 fotba-

din a- 
, elan.

jucat 
mare

perioadă de timp pentru ca băieții 
noștri să se acomodeze cu căl
dura excesivă, cu terenul dificil 
și cu adversarul plin de hotărire 
și elan. In primele minute se 
constată nervozitatea lui Zavcda

V. ANGHEL

ocazia 
min. 10, 
afară. Mijlocașii, care rămăseseră 
— prudenți — mai mult in apă
rare. încep să ajute mai mult a- 
tacul și presiunea reprezentativei 
romtne se accentuiază cu fiecare 
minut.

In mod firesc, scorul este des
chis în minutul 15: ENE PRI
MEȘTE BALONUL IN APROPIE
REA CAREULUI. TRECE. IN 
STILUL LUI CARACTERISTIC 
DE POLIHRONIU ȘI ȘUTEAZA

să deschidă scorul în 
dar se pripește și trage

DE LA 16 M.. SEC. LA SEMI- 
INALȚIME. PE LINGĂ BARA. 
CONDUCEM CU 1—0. Golul a 
lost urmarea unei acțiuni foarte 
reușite la care și-au dat contri
buția Anghel și Constantin. Din 
acest moment jucătorii noștri ac
ționează mult mai calm și obțin 
numeroase aprauze la scenă des
chisă pentru combinațiile lor.

Gazdele nu se „predau" însă
ȚICU SIMION

(Continuare in pag. a '-a)

sportivele francez® 
primul set, coJab-o-făcut-o în

GH. VIZIRI)
(văzut de Neagu).

perfect, conducînd în perma-> 
și activînd cu promp- 
fileu, ele au mai do- 
remarcabilă putere de

rînd
nență jocul 
titudine la 
vedit și o

N. MARDAN 
C. SEVEREANU

Continuare în pag. a 4-a)

Canotorii romini au dominat întrecerile 
Regatei Snagov

^BUCUREȘTI

II în apărare, a lui Tătaru și 
Ozon în atac. încet — încet însă, 
jucătorii noștri își revin și încep 
să-și impună superioritatea dato
rită valorii lor tehnice care le 
permite să cîștige balonul în lupta 
directă și 
concepute

să inițiere atacuri bine 
și rapide. Tătaru are

Grecia B 4-2. R, P. Romînâ 3
■R. P. Romînâ tineret — Suedia tineret 0-0

Citiți cronicile în pagina a I!l-a

Canotorii ncAtri au trecut cu un 
succes deosebit primul lor examen 
internațional din acest an. Intre- 
cîndu-se în cadrai primei ediții a 
„Regatei Snagov" cit cede mai 
valoroase echipaje din R. P. Un
gară, R. D. Germană. R. P. Po
lonă și R. Cehoslovacă, reprezen
tanții' noștri s-au comportat exce
lent; ei au obținut victorii con
fortabile în două din probele con- 
cursului (2-j-l și 8+1), s-au cla
sat pe locui al doilea — la numai 
6 zecimi de secundă ! —■ la 4+1 
și, ca urmare a acestor excepționa- 

" a 
numele în 

clasamentului general pe 
Este un succes pe care-1 
relief nu numai timpurile

ie succese, 
noastră 
fruntea 
națiuni, 
pun în 
cu totul remarcabile scoase ieri 
de canotorii noștri, ci — mai ales

prima garnitură 
și-a înscris

— comportarea lor, felul cum ait 
„mers“ echipele, maniera în care 
s-au impus față de redutabilii 
concurenți străini. In această pri
vință, subliniem faptul că în toate 
finalele țara noastră a reușit să 
califice ambele echipaje. Dacă cei 
care au compus prima noastră 
garnitură merită toate elogiile, nu 
sînt mai puțin de lăudat nici com
ponență garniturii secunde care 
s-au clasat — pe națiuni — la nu
mai un punct după R. P. Ungară 
și înaintea celorlalte trei țări.

Prima probă a zilei, 4 + 1, a 
revenit echipajului R. P. U. (Zsit- 
rrik, Satori, Rihetzk:, Kavay + 
Lat.novjci) în 6.45.3, urmat de 
R. P. R. I (Boicu, Mesarcș, Bu’.u- 

ungioiu. 
„vîrf“ 
R. P.

Aurel Raica: 16,58 m. nou record la aruncarea
La Praga:

greutății
16 (prin telefon). — 

Armatei din Praga a 
sfîrșitul săptămînii tre

cute întrecerile din cadrul tradi
ționalului „Memorial Rosicki" la 
care au participat atleți din 12 
țări. Concursul a fost reușit, în- 
registrîndu-se o serie de rezultate 
remarcabile. Dintre atleții noștri, 
Iolanda Balaș a cîștigat cu ușu
rință proba de înălțime femei, iar 
Aurel Raica a înregistrat un nou 
record la aruncarea greutății cu

PRAGA 
Stadionul 
găzduit la

16,58 m. (la încălzire a aruncat 
peste 17 metri!), confirmind în
tru totul speranțele puse în el. 

lată rezultatele înregistrate; 
înălțime f.: I. Balaș (R.P-R.) 
1.64; Knapp (Austria) 1,61; Mo- 
drachova (Ceh.) 1,58; 100 m. : 
Foik (Pol.) 10,7; Kynos (Ceh.) 
10.7; Kiss (Ung.) 10,8; Kono
valov (U.R.S.S.) 10,8; 110 m.g.: 
Lorger (Iug.) 14,3 — record ega
lat ; 2. Kinsela (Irlanda) 14,3 —•

Kotlinski (Ceh.)
(Ceh.) 14,7; 80

(R.D.G.) 11,1;

A. Oanță și Kt 
comportări frumoase în

Wittemberger au avut 
concursul de la Varșovia

Sîmbătă și ieri înotătorii și 
săritorii invitați din unsprezece 
țări au participat la un mare 
concurs desfășurat în capitala Po
loniei, aniversînd, cu acest pri
lej, al 35-lea an de la înființarea 
Federației polone de natație.

Reprezentantul țării noastre, A- 
drian Oanță, a reușit o perfor
manță deosebit de valoroasă, cla- 
sîndu-se pe locul II în proba de 
200 m. bras. Timpul realizat de 
el: 2:43,9 întrece cu 9 zecimi de 
secundă recordul țării, realizat cu 
puține zile în urmă de Felix Heitz. 
învingătorul acestei probe, polone
zul Klopotowski a fost cronome
trat în 2:43,2. De remarcat că 
fostul recordman al lumii, Marek

Petrusevicz (R. P. Polonă) a fost 
eliminat în serii. Săritorul nostru 
Klatus Wittemberger s-a compor
tat bine ocupînd locul II la tram
bulină, cu punctajul de 123,2G. în 
urma lui Oertel (R.D.G.) 135,28 
p. Iată și alte rezultate: 400 m. 
liber: Gremlowsky (R.P. Polonă > 
4;45,7; 100 m. fluture fete: Skupi- 
lova (R. Ceh.) 1:13,6.

In proba de sărituri de la turn, 
desfășurată duminică, reprezen
tantul nostru Klaus Wittenberger 
s->a clasat pe locul 3, cu 134,16 p., 
în urma finlandezului Rehman 
(136,80 p,) și a suedezului Oh- 

man (136,33 p.j',

nou record; 
14,7; Veselski 
m.g. : Kohler 
Tricalova (Ceh.) 11,2 — record 
egalat; Sto'.zova (Ceh.) 11,5;
l. 500 m. : Jungwirth (Ceh.) 3:43,4;
Vallentin (R.D.G.) 3:47,4; 
(R.F.G.) 3:50,8; Paveika
3:51,4; Grecescu (R.P.R.) 
ciocan: Tkacev (U.R.S.S.) 
Muziceh (Ceh.) 58,23;
(Ceh.) 56,42; greutate: 
(Ceh.) 16,89; Sosgornik
16,8! ; A. Raica (R.P.R.) 16,58 — 
nou record; Stoclasa (Ceh.) 16,27; 
Kuhl (R.D.G.) 16,10 ; 800 m.f.:
Muilerova (Ceh.) 2:10,0 — nou 
record; Gabor (Pol.) 2:10,4 — 
nou record; Kazi (Ung.) 2:11,0; 
Bansagy (Ung.) 2:11.1; disec 
Merta (Ceh.). 54,60; Cihak (Ceh.) 
51,14; Valent (Ceh.) 50,41; Vra- 
bel (Ceh.) 49,01; Kuhl (R.D.G.) 
48,74; V. Manolescu (R.P.R.) 
47,82; lungime f.: Roszkosna 
(Ceh.) 5,67 ; Knapp (Austr.) 5,65; 
Svozilova (Ceh.) 5,55; 200 m.f.: 
Kohler (R.D.G.) 24,5; Mayer 
(R.D.G.) 25,0; Svozilova (Ceh.) 
25,5; Ptakova (Ceh.) 26,2; 5.000
m. : C “" ■ ~ ■ ■ ■ ■ ■
nikov (U.R.S.S.) 14:10,0;
pek (Ceh.) 14:12,0; Jurek (Ceh.) 
14:17,0; Havenstein (R.D.G.); 
14:29,0; disc f.: Mertova (Ceh.) 
51,31; Beglakova (U.R.S.S.) 48,53; 
Nancova (Ceh.) 48,28; ..
Manoliu (R.P.R.) 43,12,

Laufer 
(Ceh.) 

3:52,7 ;
58,41 ; 
Ma'.ek 
Plihal 
(Pol.)

x larvuva , l/.uvv
Graf (Ceh.) 14:06,2; Bolot- 

Zato-

'•9 7, L.

Eompa + Lupu) la 
de barcă (6.46.9) și de 

11 (Rotaru. Ionesc'.!. 
Barac, Ștefan + Naum) în 6.57.1 
și R. Cehoslovacă în 7.19.6. A fost 
o cursă pasionantă, decisă de-abia 
pe ultimi: metr..

Proba următoare a fost domi
nată de canotorii noștri. Echipa
jul format din Ktrecska, Vereș 
Ghrță a cîștigat după o cursă în 
«are a condus tot timpul. Timp: 
7.35.6 Pe locurile următoare: 
R. P. R. II (Pongraț, Rad-u + 
Buncear.u) 7.38, apoi R. P. Po
lonă (Schwarzer, Jagodzlnski + 
Mainka) 7.43.2 și R. D. Germană 
(Kolui, Lottich + Hohnert) 8.16.8. 
Timpurile realizate de echipajele 
noastre sînt de valoare europeană.

Așteptată cu un interes fwesc, 
deoarece avea să decidă locul prim 
în clasamentul pe țări, loc pe care 
ni-l disputam noi și canotorii ma
ghiari, proba de 8+1 a prilejuit 
o întrecere pasionantă. La jumă-

R.

tatea parcursului (1000 m.) echi
pajele R. P. R. I și R. P. U. se 
aflau la egalitate. Pe la 1600— 
1700 de metri, oaspeții aveau un. 
sensibil avantaj. L-;l melc sute de 
metri au permis echipajului rotnîn 
o „urcare" vertiginoasă si... o 
victorie netă îndelung aplaudată. 
Rezultate tehnice: ,1

1. R. P. R. 1 (Petrov, Be!.u, Bo- 
roș. Bălan, Corfu, Butnarii, Be- 
nea, Bolo-ra + Păunescu) 6.08.5 
— 2. R. P. Ungară (Demeter,- 
Kafflca, Wagner, Kemeny, Bedeko- 
vits, Muntean, Kereny," Dobay +’ 
Lengyel) 6.12. — 3. R. P. R. II 
(Kurecska, Kiss, Bulugiohi, Mesa- 
roș, Boicu, Vereș, Kapler, Bompa 
+ Lupu) 6.13.7 — 4. R. D. Ger
mană 6.16.2.

CLASAMENTUL PE NAȚIUNI: 
1. R. P. Romină I 16 puncte. 2. 
R. P. Ungară 11 p. 3. R. P. R. 
II 10 p. 4. R. D. Germană 5 p. 
5—6. R. P. Polonă și R. Ceho
slovacă 3. p.

• In pauza dintre probele rega
tei internaționaJe, s-au desfășurat 
tir.alele concursului de selecție al 
lotului nostru republican feminin, 
care se pregătește pentru apropia-* 
tele întilniri internaționale. Lai 
proba de simplu, victoria a reve-- 
nit vîslașei FJorica Ghiuzelea (Di+ 
namo) cu timpul de 4.00.4, ur
mată de Maria Laub (FI. roșie 
Arad) și Maria Martpn (Dmamo)j 
O pasionantă întrecere a fost ceai 
a cuplurilor de rame. A învins! 
echipa Felicia Urziceanu, Rita 
Schob (Dinamo) în 4.11.0, urmată 
de Stela Georgescu, Lucia Dumi
trescu (Locomotiva) 4.14.9 și L-kxl 
•Togănel, Marta Kardoș (Dinamo) 
4.15.1. . !

RADU URZICEANU ] ;

Echipajul de 8jgl_ a[ jdrii noaste^ In.vjnșcitor, In cw.sq &A



! DINAMO A OBJINUT ȘAPTE DIN CELE OPT TITLURI

Hie Dragnea și O. lordache In plină dispulă. Miine șeeră, vor 
turca din nou pe ring, dar nu- și vor Imăsura forțele intre «...

Ultimele pregătiri ale boxerilor 
pentru gala organizată de ziard „Steagul roșa”

Sălile de antrenament din Ca pitaiă au trăit in ultimele zile 
emoția caracteristică apropierii marilor reuniuni de box. lntr-ide- 
■văr,.ogala organizată pentru minte seară de -ziarul ,Steagul roșu’ 
se, bucură de atenția unanimă a numeroșilor amatori de box și 
bine înțeles de cea a._ participa nțUor. Cele trei revanșe mult aș
tept ale (llie Dragnea — Șerbn Neacșu, Puiu Nicolae — Ludovic 
'Ambruș și Vasi’.e Vintrlă — Șt efan Dum tir ache) suscită un in
teres! deosebit. Dar reuniunea de ia Stadionul Republicii (ora de 
încăpere: 19,30) lasă loc liber și unor iegiti.ne întrebări: Va reuși 
să confirme Octavian Eremia va loarea arătată joi la Giulești ? 
Va- debuta cu succes Martin Far kaș la categoria par.ă ? își va 

• continua Mihai Trancă drumul ascendent și în fața lui Marin Spă- 
ttaru ? lată întrebări la care vom răspuns— nrine seară!

ALE CAMPIONATULUI
Sîmbată au luat sfirșit finalele 

campionatului republican individual 
de lupte clasice-seniori. In ultima 
zi de concurs întrecerile _s-au mai 
înviorat. căpătihd un mai accen
tuat caracter de campionat. La a- 
ceasta a contribuit desigur lupta 
directă pentru titlurile de cam
pioni, meciurile între adversari de 
valori mai apropiate și — fără 
îndoială — vremea mult mai pro
pice (răcoare șî afară și în sală).’ 
Totuși această înviorare n-a fost 
decît „o scinteîere în noapte”, așa 
cum s-a exprimat plastic A. Toc- 
zauer, unul dintre arbitrii con
cursului

Bilanțul concursului, exprimat 
în titlurile de campioni, este și 
de data aceasta net favorabil di- 
nanxroștilor: 6 tricouri au fost 
îmbrăcate de bucureșteni ?«_unui 
de tfnăruf A. Zseder de Ta Dmă-- 
mo Satu Mare Este de ia sine 
înțeles că Fr. Horvath. M. Solcz, 
D. Cflcu. M- BeJuțica, V. Onoiu 
«i A. Suli nu m3i au nevoie de 
prezentare specială. Ee altfel, ei 
nu sînt la primul campionat ctști- 
gat și de ani de zile fac parte 
din lotul republican. Aceștia ea 
și antrenorul lor, Fr. Cocoș, merită 
felicitări pentru performanța obți
nută eu ocazia campionatului re
cent terminat Aceleași cuvinte e-

DE LUPTE CLASICE
logioase pentru V. Bularca (re
intrat în posesia titlului) și — în 
mod cu totul special — lui A- 
dalbert Zseder, o tfnără „speran
ță” a sportului luotelor. Sătmărea- 
nu! s-a afirmat de la concurs la 
concurs drept una din cele mai 
bune „muște”, iar titlul recent cu
cerit Încununează munca sa sus
ținută și plină de seriozitate.

De remarcat că, cel mai mare 
număr de finalițti l-a dat totuși 
asociația Energia, ale cărei repre
zentative vor avea de susținut în 
curind două înfîlniri dificile în 
compania unei puternice selec
ționate a asociației sportive mun
citorești TUL Finlanda.

Dintre meciurile desfășurate 
’dăm rezultatele cîtorva mai impor
tante : cat. 52 kgr.: Ofițerescu 
(Loc. T.) b.p. Gh. Siabad (En. 
B. M.\ cat, 57 kgr.: \Fr Horvath 
(D. B.) b.p. D. Crăiîiun (En. 
MȚD), cat s? kgr. ■. P Popescu 
(En. Reș.) face meci nul cu D. 
Pană (En. PL), M. Solcz (D.B.) 
termină la ega^tate Tti D. Pană, 
cat. 75 kgr.: V! Bulârcă (En. 
Pi f b-p F.leftene. Nț LD.B), cat. 
79 kgr.: M. Belușica (D.B.) b.p. 
I. Tărahu (Pr. Buc), I. Tăranu 
b.p. P. Aberman (En. CL), cat. 
87 kgr.: V Onoiu (D.B.) b.p. Gh. 
Popovici (D.B.) și T. Tarbă (En. 
PL), cat. grea: A. Sgli (D.B.)
face meci egal cu Gh. Marton
(FT. r. Cl.), I. Radu (P.S.M.) ter-

„CUPA PRIMĂ
<AT

SERIA I 
LOCOMOTIVA CLUJ—ENERGIA 

REȘIȚA 3-2 (1-2)

Au marcat: Georgescu (min. 
21), Crecan (min. 78 și 86), pen
tru Locomotiva; Mateon (min. 8), 
Urcan (min. 20) pentru Energia. 
ENERGIA HUNEDOARA—LOCO
MOTIVA TIMIȘOARA 3-0 (1-0)

Au marcat: Zapis (min. 12). 
Balint (min. 52J. Huzum (min 
83).

ENERGIA MEDIAȘ—PROGRE
SUL SIBIU î—2 (1 — 1)

Cei 5.000 de spectatori prezenți 
au pledat nemulțumiți de la sta
dion din cauza jocului slab prac
ticat de echipa locală. I,n schimb. 
Progresul Sibiu a jucat bine și a 
obținut o victorie meritată prin 
golurile marcate de Roman (min. 
18) ș: Moldovan (min. 88). Pen
tru gazde a înscris Fiordean 
(min. 23).

CLASAMENTUL
1. Energia Huned. 10 6 2 2 17: a 14
2,. Progresul Sibiu, 9 7 0 2 19: 9 14
3. Energia Reșița 10 5 2 3 13:14 12
4. Ener. Baia Mare 9 5 0 4 13:13 10
5. Locom. Timiș. 9 3 2 4 22:23 8
6. Energia Mediaș 10 1 2 7 10:18 4
7. Locomotiva Cluj 9 2 0 7 11:25 4

Etapa viitoare: Locomotiva. Timi
șoara — Energia Baia M<are, Energia 
Mediaș — Locomotiva Cluj; Progre
sul Sibiu — Energiia Hunedoara.

„CURSA MUNȚILOR”

C. DUMITRESCU a clștigat o etapă agitată
ORAȘUL STALIN 16 (prin te

lefon de la trim: ui nostru). — 
Desfășurarea prmei etape, a celei 
de a lil a ediții a „Cursei Mun
ților", poate sat'sîace chiar și pe 
-cel mai pretențios dintre specia
liști. O CHrsă vie, foarte vie, chiar 

.'de ia plecare, datorită acțiunilor 
repetate întreprinse de către a- 
îergătorii de la C.C.A., mari ani
matori ai cursei, cărora li s-au 
.alăturat cu o remarcabil însufle
țire reprezentanții (mai puțini .ce
lebri”) ^i asociației Vo nța și în 
parte, ce: de la Energia și Dirxa-

fost dar că alergătorii 
în frunte cu cei mai buni, 

.sufoce” chiar

II

onospert

dări s-au ] 
a localnici 
mărirea si 
sînt opera 
25, 26) c, 
Știința, și 
d:n 11 m.

ENERGIA

Au 
Morar.

ENERGIA

A

1. Energia
2. Energia
3. Energia
4. En. Uz.
5. Știința
6. Recolta
7.

Etapa
Eînergiia 
gia Uz. 
Arad —

Tr

portul de 
echipe. Au 
ja pentru 
pentru En,

SERIA A H a

ENERGIA CÎMPIA TURZ1I— 
ȘTIINȚA CLUJ 1—2 (0—2) v
Studenții au cîștigat pe merit. 

S-au dovedit bine pregăt/ți, au 
combinat foarte frumos în cîmp Au înscris

zile Orașului Stalul, plutonul se 
agită, stimulat de Torok și Șer- 
ban a căror încercare este anihi
lată cu cîteva sute de metri înain
te de sosire. După o luptă aprigă. 
Dumitrescu se revanșează asupra 
iui Poreceanu (vezi sprintul de 
to Posada), întrecindu-1 tot cu 
dțiva centimetri. De notat că me
dia orară de 36 km. este cea mai 
bună înregistrată pe această rută. 
Clasamentul etapei: 1. C. Dumi
trescu (C.C.A.) — a parcurs 170 
km. in 4h 42:35; 2. St. Poreceanu 
(C.C.A.) același timp; 3. Ka
minski (Gwardia) 4h 42:37; 4. I. 
Constant nescu (C.C.A.), 5. Torok 
(Dozsa); 6. Gh. Calcișcă (Dina
mo); 7. C. Moiceanu (Voința); 8. 
I. Braharu (Voința), toți în ace
lași timp cu Kaminsky. Pe echipe 
conduce C.C.A. I urmată de Voin
ța, Gwardia, C.C.A. II ș.a.

Astăzi se aleargă e’apa a Il-a, 
care măsoară 192 km.

EMIL IENCEC

mo. A 
noștri, 
au fost deciși să-i 
de pe prima parte pe adversarii de 
peste hotare, printr-o cursă foarte 
agitată. Aceasta le-a reușit In 
mare măsură. La Ploești, după 
ce plutonul s-a întins și s-a re
grupat de nenumărate ori, se a- 
junge în timpul de Ih 27, medie 
orară 40 km. Cei aproape 10 km. 
de piatră cubică, ia traversarea 
orașului Ploești, fărâmițează plu
tonul. La ieșirea din Ploești, 15 
alergători în frunte cu C. Dumi- 

, trescu și Șt. Poreceanu (puși pe 
fapte mari), dau impresia că an 
reușit evadarea decisivă. Dar 
Torok. Cseplo. K rchoff, Loftier și 
Klabtnski nu sînt de acerd și con
duc cu multă ambiție grosul plu
tonului în care —5 “**-------*
Dobrescu. îoniță 
țurnea se face Ia 
nou Poreceanu,

I. M. 
(En.

Reș ), 
(D.B).

(En. MȚD), cat. 62 
SOLCZ (D.B.), 2. D. 
PL), 3. P. Popescu 
cat. 67 kgr.: 1. D.

2 H. Stockl (Pr.

mină la egalitate cu Gh. Marton.
Iată clasamentul pe categorii:
Cat. 52 kgr.: 1. A. ZSEDER 

(D.S.M.), 2. C. Ofițerescu (Loc. 
T.), 3. Gh. Szabad (En. B. M.), 
cat. 57 kgr.: 1. FR. HORVATH 
(D.B.), 2. I. Cernea (En. PL), 3. 
D. Crăciun 
kgr.: 
Pană 
(En.
CUC
L.), 3. Gh. Horvath (V.B.), cat. 
73 kgr.: 1. V. BULARCA
PL), 2 Gh. Toth (Loc. T). 3. N. 
Eiefterie (D.B), cat. 79 kgr.: 1. 
NI. BF.LUȘICA (D.B), 2. G.
Toros (CCA.), 3. I. Țăranu (Pr. 
Buc), cat. 87 kgr.: 1. V. ONOIU 
(D.B ), 2. Gh. Popovici 
Tarbă (En. PL), cat. 
A. Șuii (D.B.), 2. Gh. 
(FI. r. CI.), 3. 1. Radu

Pe regiuni, Bucureștiul s-a cla
sat pe'primul 4dt'"r85 fft. urmat 
de Baia Mare cu 20 p., Timișoara, 
cu 19, Ploești cu ÎS’ p, bte.

(En.

Echipa R. P. Romîne
în fața

atacul nos 
mingi. Și i 
victoriei:

F.NE IL 
PE TATA1 
CURSA D 
TREMA, I 
NEA CAR

(Urmare din pag. I)

cu una cu două și în min. 16. 
Neacșu repară o intervenție defec
tuoasă a lui Toma. degajîhd o 
minge pe care Dermatis o trimi
sese spre poarta noastră. După 
această fază echipa noastră s‘ă- 
pWiește iocul, dar atacul nu este 
suficient de periculos. Apărarea 
echipei Greciei, în care strălucesc 
Anghelopoulos, Polihroniu și Lino- 
xilakis, se apăiă cu precizie și 
înlătură toate pericolele de la 
poarta lui Țanakțis. Ba chiar u- 
ueori apărătorii greet-lac. exces de 
zel și cel care simte în mod spe
cial iiotarrea cu care acționează 

, ei, este... Ene,, urmărit pretutin
deni de stoperul Linoxîlakis. E- 
galarea survine însă în minutul 
29, deși aspectul jocului n-o lăsa 
șă se întrevadă.

Arbitra l ace r dă 6’ tovifură li
beră indirectă (Ia o obstrucție în 
realitate neprcvocată a ini Că- 
iinoiu) chiar pe linia de 16 
m. Nestoridis ii pasează repede lui 
Panakis care șutează scurt pe 
Mngă „Z'dul" efectuat de echipa 
noastră, făcînd inutilă intervenția 
lui Toma. După egalare, gazdele 
„prind aripi" și încep să forțeze 
jocul. Dar echipa noastră luptă cu 
succes. Ozon vine mult în apă
rare și se dovedește bun și în 
acest rol. Deși domină, fotbaliștii 
greci nu au nici o situație clară 
de marcare fiindcă apărătorii noș
tri nu-i lasă să intre în poziție 
de șut

O REPRIZA DE LUPTA 
EPUIZANTA

De cum se reia jocul de ta 
centru, constatăm dorința gazde
lor de a o-bține victoria. Timp de 
10 minute asistăm la un adevărat 
asediu la poarta echipei noastre. 
Dar întreaga apărare — plus 
Constantin —.este la post și res
pinge toate atacurile. Odată stă
vilită ofensiva reprezentativei Gre
ciei, fotbaliștii romîni revin în atac 
cu un calm pe care l-am dori 
mereu prezent în rîndurile echipei 
noastre. Avem o ocazie mare de 
a lua conducerea (min. 56)1 dar 
Anghel eare plecase — bolid — 
din jumătatea noastră de teren 
singur spre poarta lui Țanakțis, 
este oprit pentru... ofsaid!

Din minutul 60 răsuflăm ușu
rați. Perioada de dominare a e- 
chipei grecești a trecut și acum 
echipa noastră trece la un joc o- 
fensiv, organizat. Călinoiu și Bone 
ies tot mai des din apărare și

(D.B ), T. 
grea: 1.

Marton
(D.S.M.).

ZA LUI 
TRIMITE

LA 6 M E 
PLASAT Ș 
PENTRU i 
GEA DIN 
TRU^KH 
Dom^^i i 
cii efectue 
foarte peri 
pune capăt 
traordinar 
dis (min. 
înaintarea 
regăsit înt 
calmii — 
face ca no 
reu în eare 
Ene, care ; 
nu mai are 
a finaliza : 
de a-1 sch 
trecut cer) 
bună, acțiu 
mai multă 
primul me 
din cadrul i 
de fotbal et 
o victorie 
răm că vj 
începui.

Arbitrul 
tat de comț 
Le Men, a 
acest joc ț 
nat. Adese- 
au defavori

R. P. R( 
vodă II, Ap 
noiu., Bone 
tin, Ene, O

GRECIA: 
dis, Linoxil 
Polihroniu, 
Dermatis, 
Panakis.

Cei mai 1 
noastre, cai 
tea ei cu n 
sile Anghe 
și Apolzan. 
s-au reman 
ghelopoulos 
matis. Aces 
oficial ca i 
fost întrebi 
zitar" perm

mai acționează 
și ȘeL ru. Jonc 
km. 72 unde din 

Dumitrescu și 
Constaniinesci atacă viguros. De 
ei se „lipesc” Braharu, Munteanu 
Calcișcă și K‘rcho[f. Cei șapte rși 
măresc mereu avansul. Dumi
trescu și Poreceanu conduc lung 
și puternic. In vîrf la Posada, 
Poreceanu' îl învinge cu cîțiva 
centimetri pe Dum trescu, după 
care urmează Calcișcă. Constanti- 
nescu, Braharu și Kirchoff. La I 
min. 15 sec. trece un mic grup 
condus de C. Moiceanu. urmat de 
Kam nski, Torăk, C. Tudose, C. 
Baciu și Gh. $erban. Acești șese 
raFeri prind grupul Iii D:imi- 
trescu la trecerea prin Bușteni. 
Pantele înclinate ale Timiș-iin 
ni l înfățișează pe Kirchoff ca un 
maestru ai coborîșului. Pe stră-

I. Grecia A — R.P. Romînă 
(Camp, mondar') 
R. Cehoslovacă A 
Germană A 
dial) 
R.P. JRr mînă 
dia (tineret) 
Suedia A — ____
Encreia Hunedoara — Loco
motiva Timișoara 
F-nergia —
Sibiu 
I>inrmo 
Moren i

II.

m.

IV.
V.

VI.

RJ>.
(camp, rnon-

(tir.eret) — 9ue-

R.P. Ungară A

Mediaș — Progresul

Bacău — Energia

Fălticeni — Energia

1

x 
X

1
k
' VU.

ȚVUH. Recol‘a .
Cîmpina
Triestina — Ataianta (Camp, 
italian)
Lanerossi — Milan (Camp.
Italian)
Genoa — Nape li (Camp, ita
lian)
Spai — Padova (Camp, ita
lian)

acest concurs tu fost depuse
1.202.000 variante.

XX.

X. 
I XI.

txn. 
t

La ____
lapeoxi-'.ativ

2

X
1

2

1

1

X

SELECȚIONATA CAPITALEI - C.W.K.S, POZNAN 
2-4 .(1-4) LA HOCHEI PE IARBĂ

SînAătă, în desclridere la., parii- 1, 1 , ______ ~
da inter na (ionaJă de fotbal Romî- dominare a echipei oaspe, D;ipS 
nia B—Grecia B, s-a desfășurat 
meciul de hochei pe iarbă dintre 
Se'evționata orașului București și

cu 
victoria oaspeților Ia scorul de 
4—2. Astfel, hoehciștm polonezi 
și-au încheiat turneul în țara noa
stră fără a suferi vreo înfrîn- 
gerc.

la., pafli: lpHi.iirca începe prin ir-o ușoară

C.W.K.S. Poznan, terminată

La rugfri
Întrecînd C.C.A. cu 6-3 (3-3), Energia LS.P. a rămas singura echipă n?înv nsă!

In preziua meciului C.C.A.—E- 
nergia I.SJ3., care punea față în 
față două dm cele mai valoroase 

(formații ale nugbiuhii '■omînesc, 
' raeeomandam această întilnire con

vinși fiind că vom as s a la un 
-Țjoc interesant, spectaculos, pe mă- 

; stiira reputației și forței de joc a 
I ,-cedor două echipe. Din păcate, 
; protagonistele interesate exclusiv 
Ivde rezultat au ținut cu tot dina- 

îidrnsU'f să ne dezm-'rttă, iar noi 
' ’îam plecat dezamăgiți, spectacoi.il 
1 «portiv fiind de o valoare scăzută.

■ Echipa militară, handicapa â de 
: .^absența din formație a lui Pa- 
lisloțanu și Chiriac (suspendați din 
'j cauzai incidentelor de duminica 
^trecută), continuînd a juca sub 
-valoarea sa, a desfășurat același 

,Vțjoc greoi, stereotio, lipsit de fan- 
A'țezie și eficacitate. Acestui joc, 
fiara orizont, i s-a alăturat și E- 

^nefgia. Echipele noastre — și mai 
«Mftes cele fruntașe — trebuie să în- 
ițfeiSwgă că doar jocul deschis, pe

linia de treisferiuri —, și nu șu
turile obsedante în margine — 
pot aduce rugbiukri noi adepți, 
djnd acestui sport un 
de tinerețe. w

In concluzia acestor 
precieri se cuvine să 
victoria Energiei este 
meritată, ea fiind urmarea 
mai hune orientări tactice mai ales 
în finalul partidei. Atacurile în
vingătorilor au fost mai decise, re- 
maneîndu-se aportul fundașu'ui 
Briăscu (care s-a intercalat de 
cîteva ori cu succes în linia sa 
de treisferiuri.) Pentru învingători 
au înscris, din lovituri de pedeap
să: ArPimonianu (min. 38) și Me
hedinți (min. 79), iar pentru în
vinși tot din lo-rit’.iră 
deapsă Penciu (mm. 211. 
se vede că din nou nu 
lizat nici o încercare!

Arbitrului D. Manoliu. 
condus Corect, i s-au aliniat 
mătoarele formații: ENERGIA

suflu nou

succinte a- 
arătăm că 
pe deplin 

.....rea unei

de 
De 
s-a

pe- 
unde 
rea-

care a
ur-

I.S.P.: Papia, A. Niculescu, Ma- 
noîache—Rădulescu, Posmoșanu— 
Arrtimonianu, MEHEDINȚI, P. Ni
culescu — SUCIU, Mateescu — S. 
Niculescu. l.uscal. Teodorescu, Ro
taru — BARASCU; C.C.A.: TEO
FILOVICH Căpușan, Danciu — 
MAR1NACHE, Blăgescu — Șt. 
Constantin, Lazarache, Enache — 
Merghișescu, Ghiondea — Kramer, 
Nanu, Dobre, Cojocaru — 
PENCIU.

Iată și celelalte rezultate ale eta
pei de ieri: LOCOMOTIVA GRTVI- 
TA BOSTE-PROGRESUL F.B. 14-5 

DINAMO — C.S.A. Or. STA
LIN 56-3 (17-3): PTITNȚA INST. MT-
NE-ENERGTA PEPUPLTCA 13-0 (8-0).

CLASAMENTUL
1. Energia I.S.P. 7 7 0 0 J4’: 15 21
2. C.C.A. 7 6 0 1 1”6: 12 19
3. Iz>c. Gr. roșie 7 6 0 1 64: 19
4. Dinamo Buc. 7 5 02 144; 2G 17
5. Toc. P.T.T. 7 3 0 4 23; 49 13
6. Pt. Inst. Mine 7 2 0 5 16: 35 11
7. F.ner. Reoubliica 7 2 0 5 9: 79 11
8. C.S.A. Or. St; 7 2 0 5 2«:1J« 11
9. Progresul F.B. 7 2 0 5 17:123 11

10. Ener. Fetroșanj 7 0 0 7 15:12^
D. C.

7
A

cîteva minute jocul se echilibrea
ză, gazdele atacă. Samur ajunge 
în poziție favorabilă și înscrie. 
Oaspeții răspund prin contra
atacuri foarte pericirfoase și, dato
rită tehnicii lor avansate, depă
șesc apărarea noastră egalînd prin 
Konteczny. In scurt timp ei iau 
conducerea prin Betanski iar Mar- 
zec înscrie cei de al treilea gol al 
echipei poloneze. După părerea 
noastră acest gol mu trebuia acor
dat deoarece mingea lovise în 
prealabil piciorul unui jucător po
lonez și in mod normai! arbitrul 
Paczkowski ar îi trebuit să acorde 
lovitură liberă echipei noastre. 
Spre sfîrșitul reprizei același Mar- 
zec urcă scorul la 4—1.

La reluare echipa Bucureștiuliu 
atacă puternic și Epure, care lua
se locul lui Butiurcă, înscrie cel 
de al doilea gol al gazdelor. In 
continuare jocul se desfășoară cu 
faze rapide și acțiuni de ambele 
părți însă scorul nu mai poate fi 
modificat.

Arbitrii Paczkowski (Polon-ia) 
și IJxkiill (Romînia) a.u condus 
•următoarele fo-mații: C. 1T. /<. S. 
POZNAN: Mpckowiâk-Kubiak, Cie- 
slewicz'-Steoaniak, Marzec, 
ciaszcz jk-Czajka, K oneezny, 
tanski. Stube, 
CAPITALEI: 
( Almasșy), E.
(Filip), I. Popescu, Timar-Berbe- 
caru, Paș călău, Butiurcă (Epure), 
Matei, Samur^
u—

Ma-
Be-

Sl'.l.Szymanski.
Corneșianu-Ducan

Popescu-Dulimov

,V. B.

spectacoi.il


21).

IA B

(min. 44) și

fidel Ta- 
cele dcaă 

any și Hor- 
poiami (2)

-RECOLTA 
(1-0)

Papouli- 
poulos — 

Graf as, 
Nestoridis,

ENERGIA
2)

rarea decisă 
împiedicat 

trei puncte 
eseu (min.
cris pentru 
1 (min. 63),

C0M0T1VA 
-1)

Reghin — 
j —« Ener- 

Locotnotlva

L'tlLA FOTBAL

ENERGIA 
GIA

Joc 
partea 
gesi.

1.
2.
3.

FĂLTICENI—ENER- 
CÎMPINA 1—0 (0—0)

slab, cu multe durități din 
oaspeților. A marcat Ce-

CLASAMENTUL

io
10

6 3 1 10:12 15
5 2 3 10: 9 12

4.
4 3 2 20:12
342 «: 7

9
9

10 2 6 2 13:12 
9225 6:12
9 0 2 7 7:18

M 
10 
10 
0
2

Energia Mtoreni 
Știința Iași 
Eng^gia 1 Mai 
Plocști

Progresul Focșani
5. Dinamo Bacău
6. Energia Fălticeni
7. Energia Cîmpina

viitc-sre: Prosfresul Focșani — 
Fălticeni; Dinamo Bacău — 
1 Ma-i Ploești; Energia Cîm- 
Știlnța Iași.

Etapa 
Energia 
Energia 
pina —

SERIA A IV-a

LOCOMOTIVA GARA DE NORD—
PROGRESUL C.P.C.S. 3—0(1— 0)

4 14 11J7 
3 2 3 14:11
2 3 4 10:12
1 2 5 7:17

Fără a străl-uci feroviarii au 
reușit totuși să’ obțină o victorze 
clară. Punctele au fost realizate 
de Dobrescu și Dragomirescu (2).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—DINAMO
6 1-1 (0-0)

Joc anost în care nici una din 
echipe mi <a forțat victoria. Au 
marcat Babone pentru Dinamo și 
Tăuceanu pentru Ști nța.

DINAMO B1RLAD—FL. 
SUCEAVA 0—0
CLASAMENTUL

10 5 3
9 6 1

10 5 2

1. Știința Bu<Aircști
2. Locomotiva G.N.
3. Dinamo Eîrlad
4. LGccm. c-ța
5. F/namo 6
6. Froșresul C.P.C.S.
7. P.••o.Tesxij Suceava

ROȘIE

2
2
3

9432 24:13 11
7
4
4

26:11 13 
21:1* 13 
13:13 12

8314 14:16 
9 2 0 7 7:23
9 1 2 6 6:25

Etapa viitoare: Știința București — 
Dinamo Progresul Suceava —
Progresul C.P.C.S.; Locomotiva Con
stanța — Dinamo 6.

ut o prețioasă victorie 
Greciei: 2-1 (1-1)

de

PRECIS 
FACE O 
A PF. EX- 

MARGI- 
16 M. Șl

L PASEA- 
, CARE I! 
O MINGE 

ON AFLAT 
. UN ȘUT
S SCOATE 
ARA MIN- 
2-1 PEN-

WINE!
pre- 

contraStN 
a Toma îi 
plonjon ex:- 
e lui Ifan- 

Ia sfîrșit, 
care și-a 

tate și tot 
at ceea ce 
nținem me- 
ifecici. Dar 
tot terenul, 
sară pentru 
ștre. Ideea 
tighel — 

dovedește 
căpătînd 

Și astfel 
ei noastre 
ui mondial 

încheie cu 
re, să spe- 
un frumos

înța), aju- 
chwinte și 

nă în mînă 
e campio- 
iziile lui 

noastră.
Za- 

u — Căli- 
1, Constan-

ai echipei 
în totadita- 

fost: Va- 
a, Neacșu 

Greciei 
kis, An- 

și Der- 
intrat 

ație — a
înger pă- 
Ozon.

DOUA DECLARAȚI!

La sfârșitul meciului, în cabine, 
jucătorii noștri — care fuseseră 
obiectuil unei călduroase manifesta
ta de simpatie din partea celor 
aproape 30.000 de spectatori — 
erau fericiți că au reușit să a- 
dtică fotbalului nostru o perfor
mantă de prestigiu. Am stat de 
vorbă cn antrenorul de stat Gheor- 
gh" Pcnescu care nc-a sous: „Sînt 
fericit de victoria obținută., dar nu 
T’nt cir totul mulțumit de Jocul 
prestat de ehipa noastră. Este 
timpul ca fotbaliștii noștri frun
tași să se dezbare de emotivitatea 
lor excesivă și să joace pe mă
sura valorii și pregătirii lor".

Președintele federației elene de 
fotbal a spus. „Un meci deschis 
disputat totuși foarte amical. Pînă 
la urmă echipa romină s-a do
vedit mai tehnică ri a oht’n'.i* o 
victorie pe deplin meritată. Pu
blicul a aplaudat îndelung pe fot
baliștii rom'ni ceea ce dovedește 
că tradiționala prietenie sportivă 
dintre c?Ie două țări are minunate 
perspective de dezvoltare".

Am remarcat prezenta în tribune 
a celor mai buni tehnîcien’ ai fot
balului iugoslav — Tirnanici, Ci 
rici. Vujadinovici, — veniți să ur
mărească echipa noastră, viitoa
rea adversară a reprezentativei Iu
goslaviei.

i .
• f

I •
> dl

1

i j

După un joc „fair”, dar lipsit de dsaaisa
■<-ă ... o. . .. . r \- 

Selecționatele. de tineret
ale R. P. Romine si Suediei

33

< ’W

55

Seredai (stingă) unul din cei mai buni oameni ai echipei noastre, 
sare la minge și reia cu capul spre poarta suedezilor. (Fază din 

meciul R.P. Romină tineret — Suedia tineret 0—0).
(Foto L. TIBOR)

Deși a invin» cu 4-2 (1-0) echipa B a Greciei
REPREZENTATIVA NOASTRĂ SECUNDĂ 

A TRECUT PRIN MULTE EMOȚII
SUdlaoal: 

lent. ■
Spectatori:
ROMÎNIA: 

lvinescu-Al 
«oti, Demien (din min. 34, Mesa- 
roș). Alexandrescu, Zavoda I, Suni.

GRECIA: Serafidis-Darakis, Xanto- 
poulos-Theofanie. Hașiotis, MibH’ls- 
Lltimlu, papazoglu, Avramălis, K1- 
Uodgis. Ioonu (min. 35, saravakos).

Au marcat: Alexandrescu (min. 41), 
Mesaros (min. 61 din 11 m. șl 79). 
Zavoda 1 (min. *4) pentru echipa 
noastră și Kaliodgie (min. 60) șl 
Avramithș (min. 66) pentru echipa 
secundă a Greciei.

Cel mai buni: Brînzei. Za vodă I, 
Mesaroș. Sb'rcea, Theofanls, Sara- 
vakos, Hasvotls

Arbitrul STOLL (Austria) a condus 
bine. Nu știm insă de ce nu aplică 
legea avantajului.

RepuLHcii, gazon exce-

La sosirea în București, S. As- 
progherakas, selecționerii echipei 
secunde a Greciei a declarat, prin
tre altele, unui reprezentant al 

■ ziarului nostru; «Echipa noastră 
lînără se va strădui să se com
porte cit mai bine. Și-apoi, balonul 
este rotund ."

Cit de rotund este s-au convins 
în primul rînd jucătorii noștri care 
au trecut în partida cu ambițioșii 
și dîrjii fotbaliști greci prin e- 
moții mult mai mari decît își... „pla
nificaseră". Intr-adevăr, după ce 
conduceau cu 1—0, reprezentanții 
noștri s-au văzut egalați cu trei
zeci de minute înainte de sfîrșit 
cînd — de fapt — a început o 
adevărată „horă a golurilor". 
Luînd din nou conducerea (2—1) 
echipa noastră s-a crezut pusă la 
adăpost de orice neplăceri. Dar 
n-a fost așa! Grecii au egalat 
iarăși (este drept dintr-o greșeală 
a apărării noastre, dar... au e- 
galat) —2—2—: și au pierdut prin 
minusculul și zvăpăiatul ~ 
vakos o ocazie unică — 
a lovit bara 
mirit 
pentru obținerea egalăril. 
după ce au văzut aproape 
rializat spectrul înfringerii 
zer.tativa secundă a țării nbastre 
și-a dat — cum s-ar zice — dru
mul și a terminat în trombă șl 
cu încă două goluri la activ - 
diferența finală a victoriei — un 
meci în care nu am recunoscut-o 
decît foarte rar.

Da! Reprezentativa B a țării 
noastre a fost departe sîmbătă 
după amiază de unsprezecele care 
a jucat împotriva fotbaliștilor so
vietici, deși (la început zece și 
apoi toți unsprezece) — aceiași

. care ar
de furcă băieților

Sara- 
mirigea 
fi dat 
noștri 

Abia 
: mate- 

repre-

oameni apăruseră și in formația 
folosită, contra echipei U.R.S.S. 
B. Mulți au spus după joc că 
advenarvl a fost tare incomod. 
Că a jucat cu o ardoare, cu o 
viteză și cu insistența care te 
scotea din sărite. Că a pus ac
centul în mod deosebit pe apărare 
ceea ce a fost o greutate în plus 
pentru înaintarea noastră. Etc., etc. 
Sîntem întru totul de acord cu 
aceste observații. Și îe întărim 
chiar subliniind că este intr-adevăr 
foarte dificil să joci cu o echipă 
care este preocupată mai 
obținerea unui rezultat 
strins, care face un joc de des
trămare a oricărei acțiuni a ad
versarului și este mai puțin inte
resată de ceea ce va face ea — 
în momentul următor — în atac. 
Dar. peste toate aceste argumente, 
străbat pretențiile de experiență, 
valoare și prestigiu ale majori
tății fotbaliștilor noștri care nu 
aveau dreptul să invoce — pînă 
la sfîrșit. — scuze ca acestea. Și 

2X —î L—J a ultimei 
afirmații decît excelentul 
oră de la sWrșitul meciu- 
reprezentativei noastre 
s-a impus total și a cîș- 
joc care trebuia, ori cum, 
mai puține dureri de cap.

mnlt de 
cit mai

ce dovadă mai bună 
noastre 
sfert de 
hii al 
cînd ea 
tigat un 
să-i dea _______ _____ __ r.
Pentru aceasta însă era nevoie ca 
de la început mingea să fie ju
cată dmtr-o bucată, pe jos. cu 
evitarea duelurilor directe. Din a- 
semenea faze atacul nostru a pus 
k.o. apărarea oaspeților șl nu din 
acțiuni încete, personale, de luptă 
directă.

Reprezentativa B a Greciei ne-a 
apărut ca o echipă cu mare pu
tere de luptă. Ce ne-a impresionat 
foarte mult la fotbaliștii greci au 
fost deosebitele lor calități fizice: 
detentă (demnă de un trăgător 
principal dintr-o echipă de volei), 
viteză (care a făcut ca zeci de 
pase ale jucătorilor noștri să fie 
interceptate) și mobilitate (de
rutantă pentru atacanții noștri). 
In plus, oaspeții „au fost acolo", 
la orice fază de Ia poarta lui 
Dtmgu și ambele goluri reușite de 
ei au fost urmarea acestei tena
cități in a urmări balonul. Marea 
majoritate a jucătorilor greci sînt 
susceptibili de progres datorită a- 
cestor calități și — mai ales — 
tinereții lor.

au terminat la
Au dorit și au așteptat mult 

un gol cei aproape 40.000 de spec
tatori prezenți ieri pe Stadionul 
„23 August", la jocul dintre selec
ționatele de tineret ale R.P. Ro
mine și Suediei. încălziți de veș
tile bune care le soseau din cînd 
in tind de la Atena pe calea un* 
delor, ei și-au susținut deseori 
echipa în numeroasele acțiuni 
desfășurate la poarta lui Johan
sson. Dar mtnulele s-au scurs 
fără ca tinerii noștri reprezen
tanți să fi fructificat vreuna din 
numeroasele ocazii bune de mar
caj și cum nici suedezii nu au 
strălucit la capitolul eficacității, 
partida s-a încheiat cu un rezul
tat alb : 0—0.

Cum spune și acest scor alb, 
buna comportare a apărări
lor, dar și ineficacitatea celor 
două linii de înaintare, au carac
terizat acest meci desfășurat in
tr-o atmosferă de perfectă sporti
vitate. Liniile de atac, susținute 
destul de bine de mijlocași au 
combinat frumos în cîmp, dar o 
dată ajunse la poartă au fost lip
site \de putere de concretizare. 
Șuturile au fost lipsite de forță și 
de precizie. Ambelor echipe — 
bune in jocul de ctmp — le-au 
lipsit realizatorii și poate că a- 
ceastă deficiență ar fi explicabilă 
in parte prin jocul retras al celor 
doi înaintași centri Bukossy și 
Ekstrom, care sînt șuteri recu- 
noscuți.

Ceea ce nu spune însă scorul 
de 0—0 este faptul că, totuși, echi
pa noastră — deși mai puțin com
bativă în atac — a avut mai mult 
inițiativa in joc, a dominat ca
tegoric și a avut mai multe si
tuații de gol. mai ales în prima 
repriză. Timer ii noștri fotbaliști 
au tras mai mult la poartă (de 
33 de ori) dar lipsa de calm și 
precizie i-a făcut să rateze chiar 
in situații libere. Aceasta în a- 
fară de faptul că două șuturi (ale 
lui Semenescu și Ene II) au 
,,șters" bara, iar o lovitură cu 
capul a lui Seredai a zguduit 
bara transversală, salvind poarta 
lui Johansson de un gol sigur. 
Și o victorie a echipei noastre ar 
fi corespuns aspectului general 
a! acestei intllniri care, ca fac
tură tehnică, nu a satisfăcut în 
raport cu așteptările. Jocul a fost 
in general lipsit de nerv, de dina
mism, contrasting — din acest 
punct de vedere, cu partida dis
putată in ajun de echipele B ale 
Greciei și R. P. Romine.

Echipa noastră — modificată 
in ultimul moment din cauza îm
bolnăvirii lui Nunwâller (înlo-

egalitate (0-0)
cult cu Neamțu), — u n.cepui 
destul de vioi partida, atacirâ cu 
insistență poarta suedezilor. Ea va 
păstra pînă la sfîrșitul reprize: 
inițiativa, avînd destul de des 
perioade de dominare. Atacul insă 
mai puțin combativ, nu reușește 
să concretizeze, deși are ocazii. 
Semenescu (min. 6), Sereda: 
(min. 12) și din nou Seredai 
(min. 14) trag peste sau alături. 
Apărarea noastră se descurcă des
tul de ușor în fața atacurilor sue
dezilor. Totuși în min. 19. Bild 
se strecoară prin centru șt trage 
foarte puternic. Coz.na respinge 
printr-un reflex in corner, rămas

■ fără rezultat. Suedezii se apără 
organizat. Mijlocașii dublează cu 
regularitate pe stoperul Schwartz 
astfel că înaintașii noștri găsesc 
întotdeauna un zid în fața porții. 
Dar nici nu încearcă acțiuni în 
adincime. In general, execuțiile 
sini lente, ca și ale suedezilor In 
min. 30 Seredai reia puternic cu 
capul o centrare a lui Ene li, dar 
Johansson respinge. Atacăm tună 
la sfîrșit, însă fără rezultat,

■ La reluare, jocul își păstrează 
nota lentă. Oaspeții însă, par. mai 
agresivi și desfășoară un joc mai 
variat, erei nd momente de difi
cultate apărării noastre. Ekstrom 
dirijează bine din urmă atacul. 
In min. 51, la un corner. Ekstrom 
reia de la 6 m., dar Cozma res
pinge printr-un reflex extraordi
nar. Două minute mai tirziu. Se
redai trimite cu capul in bară, 
peste Johansson. In min. 65 și 
07 D. Munteanu șt Semenescu 
ratează două ocazii mari. Intro
ducerea lui Mateianu în locul lui 
D. Munteanu nu dă mai multă 
eficacitate atacului, care ratează, 
ca și cel al suedezilor, foarte pe
riculos In ultimele minute

1 Dintre jucători, o impresie bună 
ne-cu lăsat îndeosebi Seredai. 
Bodo, Luzăr, Neamțu, Cozma. 
Ekstrom. Frojd, Bild, Larsson' și 
Aslin. Semenescu a debutat pro
mițător. Bukossy a jucat sub aș
teptări. Bun și atent arbitrajul 
lui Balta (R.P. Ungară), ajutat 
de Rigo și Fehervari (R.P. Un
gară).

R. P ROMI NA: Cozma — Sza- 
kocs II, I. Lazăr, Soare — Bodo, 
Neamțu — Ene H, D. Munteanu 
(Mateianu), Bukossy, Seredai, Se
menescu.

SUEDIA: Johansson — Nils
son. Larsson — Lundkvist, 
Schwartz, Aslin — Frojd, Bild, 
Ekstrom, Borjesson, Salmonsson.

PETRE GAȚU
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Rezultatele din eatego ria C
Scrza I

Locomotiva Iași 
Iași 0-1 (0-1); FI. 
Progresul Rădăuți 
Iad — Progresul

— Știința I.M.F. 
roșie Botoșani — 
2-1, Energia Bîr- 

Dorohot amînat.

viitoare

Etapa viitoare

FI. roșie Giurgiu — Energie Galați; 
Fi. roșie F.C. București — Energia 
Medgidia; Știința Galați — Energia 
Constanta.

și ta — Progresul Brad 2-1 (1-8); 
nergia 108 — Energia 14 3-1 (2-0).

Etapa viitoare

E-
Mesaroș — care se afirmă ca o speranță a fotbalului nostru — reia 
cu capul balonul. Mijlocașul centru ai reprezentativei B a Greciei, 

Hașiotis — pare că se ferește de balon.

Etapa
1

Progresul Rădăuți — Energia Bâr
lad; Știința IMF. Iaiși — Locomo
tiva Pașcani; Progresul Dorohoi — 
FI. roșie Botoșani.

Seria a Il-a

Iuocomotiva Galați — Dinamo Brăi
la 3-3 (2-2); Energia Steaua roșie Ba
cău — C.S.A. Teouci 1-1 (6-0); FI. ro- 
©iie B-uhuși — Energia Moinești 0-0.

Etapa viitoare

C.S.A. Tecuci — FI. roșie Buhuși; 
Dinamo Brăila — Locomotiva Tg. 
Ocna; Energia Moinești — Energia 
Steaua roșie Bacătu.

Progresul Brad — Energia 1«6; FI 
—*- " ”— oțe]ul

3 Re-

Seria a ni-a

Energia București — FI, roși© F.C. 
București 5-1 (3-0<); Energia Con
stanța — Fi. roșie Giurgiu 0-3 (0-3); 
Energia Galați — Știința Galați 4-2 
13-2J.

Eaiergia Tîrgoviște — Energia Leor- 
deni 1-1 (1-1); Energia 131 — Energia 
Sinaia 3-2 (€-0); Energia 4 Cîmpina— 
Dynamo Pitești 0-4).

Etapa viitoare

Energia 1 Victoria — Energia 4 
Cîmpina; Energia Tîrgoviște — E- 
nergia 131; Dinamo Pitești — Energia 
Sinaia.

Seria a V-a
Știința Craiova — Energia Tg. Jiu 

4-0 (2-0); Progresul Corabda — FI. 
roșie R. Vîlcea 2-1 (1-1); Locomotiva 
Craiova — Locomotiva Tr. Severin. 
3-1 (1-0).

Etapa viitoare

Locomotiva Craiova — Știința Cra
iova; Energia Tg. Jâiu — Energia 
Craiova: locomotiva Tr. Severin — 
Progresul Corab'i- ,̂

Seria a Vl-a
Energia Constr. Arad — Fl. rdșl'e 

7 Nov. Arad 2-2 (2-d); Energia 3 Re-

roșie 7 Nov. Arad — Energia 
Roșu; Energia 14 — Energia 
?ita.

Seria a Vil-a

Mureș 
Ener-

n. roșie Cluj — Voința Tg. 
2-1 (0-1); Progresul Turda — 
gia 7 2-5 (1-2); Progresul Bdstrița — 
Recolta Toplița 6-0 (4-0).

Etapa viitoare

Energia 7 — Progresul Bistrița; 
Voința Tg. M'ureș — FI. roșie Sf. 
Gheorghie; Recolta Toplița — Pro
gresul Turda

Seria a VIII-a

FI. roșie Oradea — Energia Oradea 
2-2 (l-O); Recolta Cărei — Dinamo 
Baia Mare 3-1; Recolta Sighet — 
Progresul Satu M*are 0-0.

Etapa viitoare

Dinamo Baia Mare — Recolta Si
ghet; Energia Oradea — Recolta Sa- 
lonta; Progresul Satu Mare — Recol
ta Caret

Reprezentativa de surdo-muți a R.P.R. 
învingătoare în fața echipei R. Cehoslovace
Deschiderea la meciul interna

tional desfășurat ieri pe stadionul 
„23 August" a fost asigurată de 
echipele de fotbal ale surdo-mu- 
ților din Romînia și Cehoslovacia. 
Aplauzele spectatorilor au punctat 
în numeroase rinduri evoluția ce
lor două echipe care au realizat 
un joc frumos. Mai bine pregă
tită din punct de vedere tehnic 
și fizic echipa noastră a învins 
cu 3—1 (1—0). Au înscris: Că- 
lăceanu în min. 40 și 75, Dudaș 
în min. 52 —. pentru Romînia, iar 
Trgina în min. 80 a redus han-

dicapul printr-o lovitură de la 11 
m. S-au remarcat Kulcsar, Ne-i 
meth, Junk (Romînia), Trgina, 
Hudec (Cehoslovacia). •

A arbitrat foarte bine Adalbert 
Varga (Cluj) următoarele echipe5;

ROMÎNIA: Junk — Zibrița,
Pantiș, Kohn — Lungu, Popescu 
— Bogdan (Alexe), Ku'csar. Gă- 
lăceanu, Nemeth, Dudaș.

CEHOSLOVACIA: Pinkava — 
Sucik, Hamu, Hamrak — MatotK 
sek, Trgina — Holubec (ZezekJ, 
Cich, Hudec (GoMefus), Pene,, 

Baninec,



O frumoasă acțiune 

a tineretului
. V .clin regiunea Baia Mare

Mai sînt
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FESTIVAL

Comitetul re
gional U.T.M. 
Baia Mare or
ganizează un fes
tival al tineretu
lui din regiune. 
Iată citeva o- 
biective care vor 
fi realizate în ca
drul acestui Fes
tival: pînă la 28 
Iulie (data fi

nalei pe legiune) numărul actual
al brigăzilor de tineret va crește 
teu încă 80. Printre acestea vor fi 
brigăzi complexe de economii, de 
bună deservire, precum și trei noi 
orizonturi ale tineretului de Ia 
Trustul minier Baia- Mare.

In S.M.T.-uri și G A.S.-url vor 
fi sprijinite muncile de vară și 
vor fi create două cooperative a- 
gricole sătești de producție, pre
cum și cinci întovărășiri. Un mare 
număr de tineri participă la con
cursul de cuvinte încrucișate or
ganizat de Comitetul Central 
Arlus „Să cunoaștem Moscovă, 
orașul Festivalului".

In ceea ce privește activitatea 
sportivă, întrecerile SpartaChiadei, 
ca și trecerea normelor și recon
firmarea calității de purtători ai 
insignei G.M.A. se vor desfășu
ra toi sub semnul Festivalului.
(V. Săsărauu, corespondent)

GH. VIZIRU a
'Jrmure d:n pag. Ij 

corcentrare în setul următor cind 
au refăcut un handicap puțin 
obișnuit de la 2—5. 0—40. la 5—5! 
Efortul depus, dar mai cu seamă 
revenirea excepțională a perechii 
sovietice în care Vera Filipova a 
fost de departe vioara întîi. a 
inversat raportul de forțe de pe 
teren și odată cu el și rezultatul. 
Filipova și Kuzmenko au replicat 
din ce în ce mai bine. uneori 
chiar prin „armele" adversarelor 
(loburi, atacuri mai eficace la 
fileu, deplasare mai bună în te
ren și stopuri) și au realizat prin 
scorul final (2—6, 7—5. 6—4) un 
succes de prestigiu pentru tenisul 
sovietic, fumizînd totodată îm
preună cu partenerele lor unul din
tre cele mai frumoase spectacole 
ale competiției

A doua finală a campionatelor 
și singura disputată duminică di
mineață a opus pe campionul nos
tru Gh. Viziru, care a depășit ca
tegoric în semifinală pe maghia
rul Birkas (6—1, 6—2. 8—6), cam
pionului Uniunii Sovietice. Ser- 
ghei Andreev, la rîndu! său în
vingător în meciul cu polonezul 
Radzio (6—3, 7—5, 4—6, 6—1). 
Un început asemănător finalei an
terioare. Gh. Viziru arătind o 
vervă deosebită, un joc în per
manentă mișcare, cu lovituri of
fensive Ia fileu, cu mingi lungi, 
puternice și plasate de-a lungul 
liniilor și chiar cu servicii deci
sive, 6—2, primul set și în urmă
torul 2—0 la ghemuri. Dar o 
minge buclucașe a cărei decizie 
(-a dezavantajat pe Viziru, a por
nit binecunoscutul mecanism rf 
enervării pe care îl mai poartă 
ca pe un balast jucătorul romîn. 
Și așa în fața unui Andreev din 
ce în ce mai sigur pe lovituri și 
mult mai calm în acele momente 
speranțele noastre devin din ce 
în ce mai mici. Set li: 5—7. set 
III: 0—6. In această situație in
tervine pauza regulamentară care 
s-a dovedit pînă la sfîrșit salva
toare. In ultimele două seturi, 
campionul nostru a avut tot timuiil 
conducerea și deși a continuat — 
greșit — să acționeze mai mult 
de pe fundul terenului, el a di
rijat mingile cu precizie, și-a pa
sat și lobat adversarul încercînd 
să-l poarte și, implicit, să-l obo
sească. Rezultatul ultimelor două 
seturi 7—5, 6—4.

Partida a fost foarte disputată, 
cu evoluție strînsă a scorului 
și ea a solicitat—datorită importan-

Campionatul republican de atletism pe ech'pe

MĂRIA DIȚI ȘI-A CORECTAI PROPRIUL RECORD LA ARUNCAREA SULIȚEI
Insfîrșit un concurs de atletism 

desfășurat în condițiuni atmosferi
ce bune. Și ca urmare, întreceri
le din cadrul celei de a treia etape 
(ultima a turului) a campionatului 
republican de atletism pe echipe 
s-au soldat cu o serie de rezul
tate valoroase, dintre care pe pri
mul loc se situiază noul record 
republican la aruncarea suliței 
realizat de Maria Diți. De aseme
nea, tot cu un nou record republi
can (juniori cat. 1) s-a încheiat 
și proba de 1.000 m. obst. desfă
șurată în completarea programului 
de pe Stadionul Tineretului. Reali
zatorul performanței: Vasile Fie
rea; timpul : 2:46.2.

Iată rezultatele tehnice: BĂR
BAȚI — 100 m. : 1. II. Măgdaș 
(S) 10,8; 2. Șt.
10,8; 3. M. Pop 
Radar (D) 10,9;
Wiesenmayer (D) 
vel (D) 21,7; 3.
22,0; 400 m.: 1. .. ------ - ----
(S) 48.6; 2. Șt. Mihalv (D> 49,6; 
3. I. Karandi (D) 49,6; 800 m.: 
1. Șt. Mihaly (D) 1:53.9; 2. Z. 
Vamoș (D) 1:54,0; 3. E. Dancia 
(C.C.A.) 1:56,1; 1.500 m.: 1. D. 
Bîrdău (D) 3:52,0; 2. A. Barabaș 
(R) 3:54,0; 3. V. Pop (D) 3:565: 
5.000 m. : ' ”
14:44,0; 2. 
14:47,6; 3.

Prisiceanu (E) 
(S) 10,9; 4. Șt.

200 m.: I. I. 
21,5; 2. I. Sa

ll. Măgdaș (Sî
T. Sudrigean

1. F. Moscovici (P) 
N. Bunea (C.C.A.) 

___ V. Weiss (D) 14:47,8; 
110 m. g.: 1 Al. Dincă (L) 15,3;
2. E. Ignat (L) 155; 3- T. Arde- 
leanu fS) 15,4; 4. G. Vintilă (S) 
15,5; 400 m. g.; 1. Gh. Stânei 
(L) 54,7; 2. E. Constantinescu 
(C.C.A.) 56.9; 3. V. Pop (S) 57,0. 
3000 m. obst.: 1. T. Strzelbiscki 
(D) 9:19.0; 2 I. Bădici (D) 9:31.2;
3. I. Pricop (P) 9:35,0; 10 km. 
marș: l. H. Răcescu (D) 47:20.0;
2. M. Neagu (D) 48:17.2;
3. G. Sarkozi (E) 49:58.8; lun
gime : 1. R. Licker (R 6,87; 2 C. 
Tuțuianu (C.C.A.) 6,82; 3. T.
Chitul (S) 6.72; triplu salt: 1. M- 
Stein (D) 14.70; 2. Șt. Stoian (S)

ciștigat titlul la
tei mize oe prim titlu internațional 
obținut în carieră (lucru comun 
pentru ambii competitori) — deo
sebite resurse de energie fizică și 
nervoasă. Este drept că Andreev a 
avut uneori mai multă claritate in 
acțiuni, a intervenit mai s'gar la 
fileu, însă spre epilogul meciului 
el n-a mai arătat aceeași tenaci
tate dînd posibilitate lui Gh. Vi
ziru să repurteze pe merit acest 
succes.

Nu ne așteptam ca finala la 
simplu feminin dintre cele două 
reprezentante ale Franței să fie 
atît de dîrz disputată, am putea 
soune pînă la ultimul strop de 
energie, o veritabilă reeditare a 
campionatului francez. în care 

două tacticiene valoroase au cău
tat să tranșeze rivalitatea dintre 
ele. A ciștigat pe merit Jacqueline 
Kermina. dar la mica, foarte mică 
diferență, fapt care atestă sen
sibila apropiere de forțe dintre 
competitoare. Kermina a avut acel 
plus de resurse care in ulimele 
două ghemuri au fost evidente și 
hotărîtoare pentru a ajunge la 
scorul final de 7—5, 6—8. 7—5. 
Ne-a făcut impresia că învingă- 
toarea se simte mai bine cînd este 
condusă și chiar caută asemenea

R. CEHOSLOVACA — R. 
GERMANA 1—1 (•—1)

D.

I
4,82 m. la săritură

14,61; 3. V. Zăvădescu (C.C.A.)
14,52; înălțime: 1. L 
(C.C.A.) 1,95; 2. I.
(C.C.A.) 1,95; 3. C.

Soter 
Knaller 

Dumitrescu 
(S) 1,88; 4. C. Stănescu (L) 1,84; 
prăjină: 1. M. Dumitrescu 
4,10; 2. Z. Szabo (C.C.A.') 
3. M Trandafilov (D) 4,00; 
E. Vîlsan (C.C.A.) 45,22; 
Purdea (P) 45,13; 3. S. Știrbu
(D) 44,96; 4. R. Coveianu (C.C.A.'< 
44.04; greutate: 1. N. Ivanov (D) 
15,76; 2. C. Crețu (S) 14,81; 3. 
L. Purdea (P) 13.88; suliță: I. 
G. Popescu (S) 69.52; 2. A. De
meter (D) 67.06. 3. Al. Bizim (S) 
63,44: 4 D. Zamfir (D) 62,64;
ciocan; 1. C. Spiridon (D) 58 43; 
2. C. Dumitru (L) 65.47; 3. A. Zig- 
mund (S) 53.04: 4x100: 1. Știința 
42,4; 2. Dinamo 44.4; 3. Energia 
44.7; 4x400: 1. Dinamo 3:21,9; 2. 
Știința 3:22.8; 3 
FEMEI : 100 tn.:
12.3; 2. 1.
Be nd iu (L) 
12.6; 5. G 
m.: I. AL

(S>
4.10; 
disc: 
2. L.

Recolta 3:31.9. 
1. Al Sicoe (D) 
(L) 12.5; 3. L. 
4. CL Ruse (E)

Luțâ
12,6;
Palade (P) 12.7; 200 
Sicoe (D) 255; 2.

.M.4R/.4

Luță (L) 25,5; 3. II. Blăgescti 
(C.C.A.) 25,9; 400 tn.: 1. G. Mo- 
goș (E) 58,7; 2. E. Buda (E) 
59,1; 3. E. Ghimpu (S) 61,0;
800 m.: 1. N. Pasciîic (S) 2:15,4;
2. I. Zegrean (P) 2:16,0; 3. M.
Ionescu (S) 2:19,9; 80 m. g.: 1. •
A. Șerban (S) 115: 2. L. Jung 
(C.C.A.) 11,5; 3. S. Băltăgescu
(E) 11,8; lungime: 1. M. Pândele 
(D) 5,50; 2. G. Belu (C.C.A.) 
5,47; 3. L. Neta (S) 5,41; 4. E. 
Stănescu (S) 5,38; 5. S. Grossu (E) 
5,28; înălțime : 1. E. Maver (E) 
1,50; 2. N. Barbu (V) 1.42; 3. E. 
Miiller (S) 1,42; disc : 1. P. Lucaci 
(S) 42,51; 2. N. Barbu (V) 4052;
3. M. Szilagi (V) 39,20; suliță:
1. M. Diți (P) 48,63 (nou record 
al R.P.R. — vechiul record Maria 
Diți 47.33); 2. I. Miclos (L) 
43.08; 3. A. Zîmbreșteanu (C.C.A.) 
42,95; greulate: 1. A. Coman (D) 
14,19; 2. M. Silaghi (V) 13,44;
3. E. Scherer (V) 12,97 4x100 m.: 
1. Locomotiva 49,9: 2. Energia 
50.5; 3. Știința 50,9.|

Clasamentul general pe asocia
ții, după trei etape (la încheierea 
turului) se prezintă astfel : Dina
mo 2509,5 puncte; 2. Știința 2222,5; 
3. Energia 2011; 4. Locomotiva 
19185; 5 Progresul 1590; 6.
C.C.A. 1265; 7. Recolta 1257; 8. 
FI. roșie 11835; 9. Voința 1063.

cu
Un nou

al lui

prăjina
record mondial
Bob Gutowski

ce

cm vechiul record moa
că

Intr-un concurs desfășurat ieri 
la Austin (S.U.A.) tînărul sări
tor cu prăjina Bob Gutowski — 
care a evoluat anul trecut ia 
București — a reușit o nouă per
formanță excepțională. După
recent el trecuse 4,78 m. depă
șind cu 1 
dial al lui Warmerdam, iată 
acum Gutowski a obținut 4,82 m.

In același concurs campionul o- 
Iimpic Gregory Bell a sărit 8,10 
m. în lungime la numai 3 cm. de 
recordul mondial al lui Jesse O- 
wens, Williams, Morav și Agos
tini au parcurs 100 yarzi în 9,3 
sec. egalînd recordul mondial al 
probei. Calhoun a obținut 13,8 pe 
120 yarzi garduri

îniiinirea amicală de gimnastică dintre reprezentativele
Și

simplu bărbați

CHIȘINĂU 16. (Prin te'efon). 
— Pe stadionul „Republican" din 
Chișinău a avut Ioc astăzi după 
amiază întîlnirea amicală de gim
nastică dintre reprezentativele o- 
rașelor Cluj și Chișinău. La băieți 
victoria a revenit sportivilor din 
R.S.S Moldovenească care au a- 
vut în echipă pe maeștrii sportu
lui Nicclae Toporov, Dimitrie Ti
tov și Victor Kolein; iar întrece
rea
gimnastele clujene dintre care 
s au remarcat Eva Fodor. Ileana 
Babtci și Vioriei Palaczcaș. La 
băieți din reprezentativa orașului 
Cluj am remarcat pe losif Focht, 
Nicotae Varga și Gheorghe Stan- 
clu.

fată rezultatele tehnice înregis
trate: băieți: Reprezentativa Chi
șinău — Reprezentativa Cluj

feminină a fost cîștigată de
a găsi resursele 
puternice. In pri-

sUitapi pentru 
unei recuperări 
mut set al finalei ea a fost con
dusă de pildă cu 5—2 și 4—2 (set 
Iii) ciștigind de fiecare dată. In 
semifinală, intilnind pe talentata 
dar mai puțin rutinata campioană 
sovietică Valeria 
trecut-o cu 7—5, 
ce a făcut un 
voința pentru a reface un prim 
set compromis la situația de 3—5 
și 15—40! Bucaille, cam in a- 
ceeași măsură de insistentă, și-a 
adjudecat semifinala 
iipova : 6—3, 8—6.

Intr-un timp mai 
cele două ceasuri și 
acestui „maraton" 
minin. s-au încheiat celelalte două 
finale ale după amiezei de ieri.

La dublu bărbați polonezii Pia- 
tek—Radzio omogeni și mai odih
niți au dispus de Andreev—Ani
simov cu 6—4, 6—2, 6—2 și tot 
sportivilor polonezi, Jedrzejowska- 
Piatek te a revenit tit'.ui la dublu 
mixt în fața sovieticilor Kuzmen
ko—Anisimov (6—3, 6—3).

Turneele de consolare au luat 
sfirșit cu victoria romînului Con
stantin Năstase și respectiv a 
maghiarei Bardoczi.

Kuzmenko a în- 
2—6. 6—1 după 
reușit efort de

cu Vera Fi

redus decît 
jumătate ale 

de tenis fe-

278,65 — 272,90 p. La aparate 
Nicolae Titov (Chișinău) — sol
9.60 p.; cal cu mînere 9.45 p. inele
9.60 p; Dimitrie Tovorov — b ră 
fixă 9,55 p.; Josif Focht — para
lele 9,40 p.; Gheorghe Stanc:U — 
sărituri 9,60 p.; clasament gene
ral individual- 1. Nicolae Titov 
56,55 p.; 2. Victor Kolein 55,65 p.; 
3—4. Iosif Focht și Dimitrie To
porov 55,60 p.

Fete: Reprezentativa 
Reprezentativa Chișinău 
— 182524 p. La 
BalkOia ' 
sol 95G
gareta
9,46 p.

Cluj — 
182.326 

aoarate : Zoia 
Ifrnă 9,43 d.;(Chiș.)

p.; sărituri 9,23 p.; Mrr- 
Mardanova —
In clasamentul 

individual pe primul loc 
sat Zoia Bulkina, (la ora 
lefonez se calculează j 
generai obținut de gimnaste).

FLORIN ȘERBAN

paralele 
general 

s a cla- 
i cînd 1e- 
punctajul

v«-<

?.«•

' -SA

• Tînăra atletă maghiară Bog- 
nar (17 ani) a obținut 
cord al țării sale la 
greutății: 14,08 m.

un nou re- 
aruncarea

• înotătorul japonez 
stabilit ieri un nou record mondial 
in proba de 160 m. fluture. Rczul-

Ishimoto a

tatul său este: 1:01,5. Vechiul record 
aparținea lui Tumpek și 
cu 1:03,4.

er» erai

Laszlo a 
profesio- 
vest-ger- 

revenit

• Boxerul maghiar Papa 
susținut al doilea meci ca 
nist întîînind pe pwffillstul 
man Scwa, Victoria a 
puncte lui Papp.
• A luat sfîrșit campionatul

șah al Moscovei. Pe primul loc__
clasat marele maestru in iernați oi?ai 
D. Bronstein. II urmează Vasiukov. 
Averbach și Hasin.

• Sîmbătă și dumin.că a avut
foc la Hamburg un turneu inter
național de natație la care ;u par- 
tiepiat înotători din R.F.G., 
R.D.G., R.P. Ungară și Olanda. 
Iată cîteva rezultate (obținute în 
bazin de 50 m.)t 200 m fluture 
bărbați: Tumpek (R.P.U.) 2:28,3; 
200 m liber: '
2:09,7;
(R.F.G.) 58,3; 100 m spate, femei: 
Groos (Olanda) 1:14,7; 2. Orosz 
(R.P.U.) 1:16,0; 200 m fluture,

femei: Litomericzki (R.P.U.)
1:18,2; 200 m. bras femei: Den- 
haan (Olanda) 2:58,5; 400 
ber femei: Simer (Olanda) 5:09,6.
• La polo pe apă: Vasas 

pesta — Torpedo Moscova 4-3; Di
namo Moscova — Repr. Brno 6-3.
• Inotătoarea olandeză Gastelaars 

a parcurs mo m. liber in 1:OS,6.

la

<!« 
»-a

MILAN — CAMPIOANA ITALIEI — 
TRIE SUINA ȘI PALERMO 

AU ------------------------- Z'erold (R.D.G.)
100 m liber: Ba-umanRETROGRADATîntn- 

celcr
s-a desfășurat la Bmo 

reprezentativele 
cadrul preliminariilor 
mondial. Meciul a 

de 50.000 spectatori, 
muză echipa germană

Ieri 
ni rea 
două 
campionatului 
fost
După cc la p: _ _ _
a condus cu 1—o, meciul a luat 
țfîrșit cu scorul de 3—1 în favoarea 
echipei Cehoslovaciei

In prima repnză oaspeți» atacă 
puternic și reușesc să înscrie în 
minutul 18 prin Wirth. Pînă la 
pauză inițiativa aparține e^ipel 
R. D. G.» dar apărarea cehoslovacă 
este la post, stăvilind atacurile 
adverse.

In partea a doua a jocului, echi
pa R. D. G. manifestă o vădită 
obose dă. _
în prima repriză permițînd adver
sarilor să ‘ ‘
nutul 60 
peste mult 
Vlastimil Buixnik înscriu alte două 
puncte. Meciul _ 
arbitrul drsnez Jorgensen.

«UEDJA — R. P. UNGARA 0—0
Pe stadionul „Rasunda" din 

Stockholm echipa Ungariei a întîl
nit în meci f an ic al selecționata Sue
diei. După o partidă în care echipa 
maghiară a avut majoritatea tim
pului inițiativa, rezultatul a fost 

0—0. Echipa maghiară a jucat 
mai bine decît Ia Oslo în compa
nia reprezentativei Norvegiei, dar 
linia de atac a funcționat foarte 
defectuos, nereușind să înscrie nici 
un gol valabil (Bozsik și M?chos

dintre 
țări în

urmărit

etapă a campionatului 
înregistrat următoarele 

L2nerossi—Milan 3—1 :
9—1 ; Genova— 

Intern azion ?Je—Samp- 
Palermo—Lazio 2—6 :
0—0; Rc-m a—Bologna 

’ " ‘ 3—1 ; _
In urma

G. manifestă o 
în urma efortului depus

domine Insistent. In mă- 
Kraus egalează iar nu 

timp, Borovicka și 
", :______

a fost condus de

au înscris două goluri, dar 
fost anulate pe motiv de 
Arbitrul olandez Sehippner 
dus următoarele formații: SUEDIA: 
Swensson — Bergmark, Johansson, 
Axbom — Hackanson, Nieman — 
Gustawsson, Ld (greii. Kalgreen, Jo
hansson, Lundberg. B. P. UNGARA: 
Farago — Karpatl, Varhldi, Kotasz 
— Bozsik, Berendi, — Toth II, Ma
chos, Tichi, Gillcz (Ferieyvesy), Ben
ele! •

Cei mai bun de pe teren a fost 
Bozsik. S-au mai remarcat Swens- 
son, Bergmark, Johansson, Gustaws
son (Suedia, Karpati și Toht II 
(Ungaria).

ele au 
ofsaid), 
a con-

• La Budapesta, s-au tntîlntt e- 
chlpele secunde iile celor două țări 
Meciul a luat sfîrșit de asemenea 
cu un it.zultat de egalitate : 2—2 
(0—0).

In ultima 
italian s-ciu 
rezultate: ______
Tries tina—A talan ta 
Napoij 1—6; 
dorii 6—1; 
Spăl—Padova
2—3; Torino—Udinese 3—1 ; Fioren
tina—Juventus 2—2. In urma aces
tor rezultate Milan a ciștigat cam
pionatul pe mud 1956—57 urmată 
de Fiorentina cu 42 p., Lazio 41 p. 
Udinese 36 p. Pe ultimele două 
locuri s-au clasat Triestiua cu 29 
p. și Palermo cu 22 p. care au re
trogradat în categoria secundă. In 
categoria B pe primul loc s-a cla
sat Verona cu 44 p. urmată de 
Alexandria și Brescia cu 43 p. Ve
rona a promovat în prima catego
rie, iar Alexandria și Brescia, se 
vor întîlni într-un meci de baraj 
pentru desemnarea celei de a doua 
echipe care va promova în cate
goria A.
• Echipa braziliană Bahia, care 

întreprinde un turneu în UJR.S.S., a 
întîlnit la Chișinău, formația locală 
Burevestnik. Oaspeții au învins cu 
scorul de 1-4).

• In campionatul U.R.S.S. s-au 
mai desfășurat două meciuri: Dina
mo Moscova-Zenit 2-1; Aripile Sovie- 
telor-Dinamo Kiev 0-0.

• La- Karlsruhe, Vasas Budapesta 
a terminat ia egalitate (2-2) cu re
prezentativa orașului.

m. li-

Buda-

• Atic ții polonezi au evoluat ieri 
într-un concurs internațional la Co 
penhaga: Sidlo a obținut 79,92 m. ia 
aruncarea suliței iar Lewandowski 
3:48,9 pe 1.500 m.

• La Glasgow, Ibotson a făcut o 
tentativă de record mondial pe 1 
milă. încercarea n-a reușit, totuși, 
atletul britanic a obținut un timp 
excelent 3:58,4 la 0,4 sec. de recor
dul mondial al lui Landy.

• In același concurs, Kopyto — 
76,M m. la aruncarea suliței și Re- 
weszinski 4,26 m. la săritura cu pră
jina.
• Cunoscutul semifondist sovietic 

Maricev a stabilit un nou record al 
U.R.S.S. pe 1C00 m., parcurgînd dis
tanța în 2:20,4.
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