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Invingînd echipa Italiei și terminînd la egalitate cu cea a Cehoslovaciei

Atlet Je roinine au obținut un frumos succes
în meciul triuughiuiar

In întrecerea de pe stadionul Republicii 
3 noi recorduri ale Rominiei și 2

de ieri
au fost stabilite 
ale Italiei

după - amiază splendidă ! 
Un concurs atletic care 
poate ti numit pe drept cu- 

vînt perfect. Un adevărat specta
col— cinematografic de pe sec
vențele căruia nu au lipsit seen: 
emoționante, dîrzenia unor lupte 
palpitante, scene plăcute, vesele— 
Intr-adevăr, ediția a ll-a a triun
ghiularului atletic feminin dintre 
echipele Cehoslovaciei, Italiei și 
Rominiei, desfășurată ieri după- 
amiază pe Stadionul Republicii, 
a întrunit toate calitățile 
minunate întreceri sportive, 
tenești. Sînteni convinși că 
peste 10.000 de spectatori 
au fost martorii întrecerilor
ieri nu le vor putea uita multă 
vreme.

Comportîndu-se excepțional, ti
nerele noastre reprezentante au 
reușit o frumoasă victorie asupra 
echipei Italiei și au terminat la 
egalitate cu redutabila echipă a 
Cehoslovaciei, dar puțin a lipsit 
ca să fie consemnată și în acest 
meci o victorie a culorilor noas
tre. Cea de a treia întîlnire între 
Cehoslovacia și Italia a revenit, 
cum era și normal, primei echipe.
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Horica Oțel in ținaiul cursei 
de 800 m. in care a stabilit un 

excepțional record. (Foto T. LEU)

Iova (C) 12,4 sec.
Aruncarea suliței. Valoroasa 

atletă cehoslovacă Dana Zatopko- 
va, campioană a Europei, a des-

portare excepțională a avut tîoă- 
ra noastră reprezentantă Maria 
Diți care la a doua aruncare a 
stabilit cu 49,99 m. un nou re
cord al țărit Mai apoi, c'e notat, 
ea a mai avut încă două arun
cări peste 49 m. (49,63 m. și
49.96 m.).

In aceeași probă valoroasa at
letă Paola Paternoster a stabilit 
un nou record italian cu 47,96 m. 
lată rezultatele : I. Zatopkova 
(C) 53,00 m.; 2. Diți (R) 49.99 
m. nou record; 3. Paternoster (I)
47.96 m.; 4. Miclos (R) 44,49
m.; 5. Janoscka (C) 42,57 m.; 6. 
Turci (I) 39,80 m.

Aruncarea greutății. Ca și anul 
trecut, Ana Roth-Coman a ob
ținut o victorie clară și apropiată 
ca valoare. In 1956 a aruncat 
14,44 m., iar ieri 14.38 m. Iată 
rezultatele: 1. Ana Coman (R) 
14,38 m.; 2. Zapadlova (C) 13,83 
m.; 3. Liskova (C) 13,56 m.; 4. 
Silaghi (R) 13,48 m.; 5. Pater
noster (I) 13,33 m.; 6. Coletta 
(I) 11,94 m.

MARIA
Pentru comportarea mai presus 
de laudă a majorității 
din echipa noastră ele 
sincer : BRAVO !

In concursul de ieri, 
ansamblul său s-a ridicat cu mult 
peste valoarea celui de anul tre
cut de la Napoli, au fost Înre
gistrate o serie de performanțe 
excepționale, dintre care cinci noi 
recorduri naționale : trei ale atle
telor noastre (Maria Diți la su
liță, Florica Oțel la 800 m. și 
Ana Șerban 80 m. garduri) și 
două ale atletelor italiene (Paola, 
Paternoster la suliță și Milena 
Greppi la 80 m. garduri). In a- 
fara acestora, arbitrii concursului 
au fost în măsură să înregistre
ze sumedenii de alte performanțe 
de certă valoare europeană șî 
chiar mondială.

lată un scurt comentariu asupra 
desfășurării probelor de ieri:

100 m. plat. Prezența la start 
a recordmanei europene Giuseppl- 
na Leone a lămurit problema fa
voritei. Conform așteptărilor, ea a 
obținut o victorie clară. Pentru 
locurile următoare s-a dat însă 
o luptă foarte strînsă. Rezultate: 
1. Leone (l) 11,8 sec.; 2. Musso 
(I) 12,2 sec.; 3. Svajgrova (C)
12,2 sec.; 4. Sicoe (R) 12,3 sec.; 
5. Ruse (R) 12,3 sec.; 6. Trka-

atletelor 
merită un

care în

DIȚI
chis seria aruncărilor din concurs 
cu un rezultat excepțional: 53,00 
m. De acest rezultat ea nu s-a 
mai putut apropia în n’cl una 
din aruncările următoare. O com-

200 m. plat. In momentul star
tului Leone a rămas pe loc. I-au 
trebuit eforturi serioase pentru

ROMEO V1LARA

(Continuare in pag. 4)

ȘTAFETA "Jp1;'. 
INTERNAȚIONALA zW 

A FESTIVALULUI tiWht
Iată traseul pe care îl va 

străbate în țara noastră 
Ștafeta Internațională a 

Festivalului. După cum se 
vede, orașul Giurgiu este punc
tul de pornire al sportivilor 
romini, care prețuind Ștafeta 
din partea sportivilor bulgari, 
o vor purta pină la Ungheni. 
In ziua de 7 iulie — cînd Șta
feta Internațională va sosi pe

curești, Plcești, Buzău, Focșani, 
Bacău, Roman și iași, oprindu- 
se apoi la Ungheni. Aici, tot 
in cadrul unui miting, Ștafeta 
Internațională va fi predai 
sportivilor din R.S.S. Moldove
nească.

In zilele premergătoare sosi
rii Ștafetei Internaționale in 
țara noastră, tineretul sportiv 
va străbate traseele secundare

teritoriul patriei noastre — pe 
„Podul Prieteniei Romino-Bul- 
gare” va avea loc un marc mi
ting. Cominiiindu-și drumul, 
purtătorii Ștafetei Internațio
nale vor străbate orașele Bu-

-le Ștafetei interne, pornită din 
centrele de raioane spre cen
trele de regiune. Primele 
schimburi ale acestei Ștafete 
vor porni în ziua de 3 iulie de 
la Reșița spre Timișoara.

AUREL RAICA a stabilit un nou 
record la greutate: 16,88!

C. LUNG MUSCEL 23 (prin 
telefon). — In localitate s-a des
fășurat azi (n.r. duminică) un 
reușit concurs, la care au parti
cipat cîțiva dintre primii atleți 
ai țării și în care s-au înregistrat 
rezultate valoroase. De subliniat 
îndeosebi
rel Raica, al cărui succes repre
zintă un nou record republican 
la greutate, printr-o aruncare da 
16,88 m. Tot la această probă 
Nico'ae Ivanov a înscris un pre
țios record personal de 16,59 m.

periormanța lui Au-

Celelalte rezultate : suliță : A. De
meter 70,01 m., Zamfir 64,04 m., 
ciocan : Rășcănescu 59,60 m.,
Spiridon 5820 m D-tru Cons
tantin 57,88; disc: Manolescu
46,23, Coveianu 45,51 m., prăjină: 
Zoltan Szabo 4,00 m., Trandafîlov 
4,00 m„ Blaga 3,90 m. 
pers.). Constantin 3,80 m. 
pers.) și I. Paul 4 m... 
a patra încercare. 100 m. 
11,1 sec.; Enache 11,2 sec.

G. Dumitrescu 
corespondent

In primul meci al sezonului

(rec.
(rec. 

dar din 
: Dobay

Echipa femnnă de handbal a orașului București 
a obținut o mer.tată victorie, intrecînd Vojvodina cu 5-4 (4-1)
Simbătă după amiază pe Stadi

onul Republicii handbalistele noas
tre fruntașe s-au prezentat din 
nou, după un an 4e zile, în fața 
publicului bucuriștean, care — 
pe bună dreptate — aștepta să 
vadă echipa orașului bucurești în
vingătoare la sccr asupra selec
ționatei regiunii Vojvodina din 
Iugoslavia.

Pină la urmă, echipa orașului 
București a învins, dar cu oa
recare emoții: E—4 (4 — 1) și se 
poate spune că. in parte, handba
listele noastre i-au deziluzionat pe 
spectatori. Nu trebuie uitat însă 
faptul că acesta este primul meci

pe care ele il susțin de la ter
minarea campionatelor mondiale, 
meci în care selecționata regiunii 
Vojvodina a dat o replică vigu
roasă, apărindu-se hotârît și ata- 
cînd în viteză. Nu este în inten
ția noastră de a scuza. Credem 
însă că pentru prims! joc al se
zonului echipa noastră de hand
bal s-a comportat suficient de 
bine, exceptînd perioada — dealt
fel destul de scurtă, doar 5 mi
nute — de cădere, in care jucă
toarele iugoslave 
ser e trei goluri.

Precizam mai 
noastră a jucat

au reușit să în- 
egalînd s* ua ia.

sus că echipa 
destul de bine.

Catrp'onatul republican de canotaj academic

In toate probele, favoriții an învins fără emoțiiA

Snnbătă și duminică cei mai 
buni canotori din țară și-au dis
putat, pe apele lacului Snagov, ti
tlurile de campioni republ.cani in 
cele șapte probe masculine și cinci 
feminine pe care le-au programat 
finalele campionatului de canotaj 
academic. întrecerile nu s-au ri
dicat la nivelul spectacular pe 
care-1 așteptam față de amploa
rea competiției, și aceasta atît din 
cauza numărului mic de ambar
cațiuni prezente în majoritatea 
probelor, cît și din cauza decala
jului de valoare dintre echipajele 
care au cucerit titlurile dî cam
pioni și cele care le-au prmal.

Singura probă în care pentru 
locul I s-a dat o luptă mai echi
librată a fost chiar proba cu care 
s-a deschis campionatul : 4+1
fete. Aici, echipajul Dinamo Bucu

rz.cea-rești compus din Felicia l 
nu, Rita Schob, Lia Togăneî. 
Marta Cardoș + Șteîania Bori
sov a întrecut pe cel al Locomo
tivei (Ana Pilder, A. Alotnan, Ste
la Georgescu, Lucia Dumitrescu- 
Ktirt + A. Barcan). Câștigătoa
rele au realizat un timp de valoa
re europeană — 3 min. 37 — în- 
treeîndu-și adversarele cu 4 sec. 
5 zecimi. Pe locurile următoare : 
Progresul (S. Deneș, I. PUcu, A. 
Miclescn, V. Gava + I. Mengoni) 
3:57,8 și Energia Timișoara 4:10,8.

Titlul de campioană la simplu 
fete a revenit arădeijeei Maria 
Laub (FI. roșie) cu 4:20,8 înain
tea timișorencei R. Willems 
(4.46.8).

Componentele echipei de 4+1 
vîsle. Energia București (Stria 
SțaflCMi, Eatidia Rigărd, Titina

Saceanu, .Magna J;w<cu — Fopir- 
ian) n-au avut de ce să se în
trebuințeze pentru a cîșvgj titlul 
de campioane deoarece tinerele re- 
prezernante ale Progresului Timi
șoara (E. Secară, E. Be-sJty. G. 
Jahoda, A. Labling—B. Schmidt) 
nu le-au p'Jtut opune o rrz s’.ența 
prea mare. Cu toate acestea. E- 
nergia București a realizat txi 
timp foarte bun 3:35,8. față de 
4:16,6 al Progresu'ui.

Colectivul Progresul Timișoara 
a cucerit totuși un titlu în proba 
următoare, 2 vîsle, Edith Sch
wartz și Dara Lakatoș (3:55,2) au 
întrecut FI. roșie Arad (Elsa O- 
xerrfeld, Elisabeta Kormoș) și 
Voința Tg. Mureș (V. Szabo, E. 
Sănonis). In ultima probă femi-

(Continuare in pag. 4)

Nu putem spune mai mult, deoai 
rece cu toată superioritatea ma* 
mfestată în bună parte din timp, 
totuși handbalistele noastre au ai 
ratat încă multe lipsuri. In prii 
mul rind este de reținut impreci
zia in pase și în aruncările la 
poartă, care a făcut ca multe 
din atacurile echipei gazdă să se 
risipească fără vreun rezultat. A- 
poi, ritmul în care a • acționat 
înaintarea a fost, după părerea 
noastră, mult prea lent.

Acesta a fost primul meci. 
Este foarte adevărat. Și aseme
nea lipsuri sînt ACUM scuzabila. 
Nu a mai rămas însă mult timp 
piua cind handbalistele noastre 
fruntașe vor avea de înfruntat cei 
le mai bune echipe de pe conții 
nent în cadrul Jocurilor Tinere
tului de la Moscova. Jocul cu 
Vojvodina sperăm să constituie 
punctul de plecare pentru o serie 
de rezultate mai valoroase, pe 
măsura posibilităților lor.

Cele nouă goluri ale meciului 
au fost marcate în ordine de:

Hervat (min. 1), Dumitrescu 
(mtn. 2), Jianu (min. 17), Scheip 
(min. 18), Jianu (min. 20), Sabl- 
•ak (min. 32), Tot (min. 35). Ku* 
cov (min. 36), liana (min. 39).

Am reținut arbitrajul atent șl 
corect ai lui Gh. Popescu (Bucu
rești), care a condus ..următoarele 
formații: ,

BUCUREȘTI : Nagtii-Sălăgeanui 
Szoko. Ugron, Popescu, Qriigeai 
nu, Nevrohr-Starck, Jianu, Windf, 
Pădurea nu. Dumitrescu. A mai jtii 
cat Scheip.

VOJVODINA: Patockai-Jurkac 
I, Kucov, Hegeduș, Madjar, Mai 
halik-Berenji, Sabljak, Horvat, 
Tot. Radakovici. A mai jucat 
Jurkac II.

CALIN ANTONLSCU j



C. DUMITRESCU ȘI C.C.A. 
’AU CIȘTIGAT „CURSA MUNȚILOR”

Ieri după amiază, pe stadionul 
Dinamo a luat sfîrșit a IlI-a e- 
diție a „Cursei Munților", după 
șase etape pline de dinamism, e- 
moții șâ permanente schimbări In 
clasamentele generale, ceea ce a 
făcut ca întrecerea să fie deschisă 
pină la ultimul kilometru.

După un duel extrem de îndîr- 
jit între sportivii de la Dinamo 
și C.C-A. (ceea ce a făcut ca me
dia orară In unele etape să fie 
excepțională) victoria finală a re
venit formației C.C.A., atît indi
vidual cit și pe echipe. Media ora- 

( ră generală de peste 38 km. pen- 
’ tru Întreaga cursă (883 km.) este 
valoroasă.

i’ Faza cea mai interesantă s-a 
petrecut în etapa a V-a, cînd 

j cicliștii au escaladat de două ori 
. .Timișul și Ciopiea O etapă de 
' o duritate puțin obișnuită. In 
: această etapă, C. Dumitrescu a 
! plasat (potrivit așteptărilor, de 
' altfel) un atac înverșunat. După 
I ee cicliștii maghiari Tbrok și 
! Kiss Dala „evadaseră" pe Timiș, 

el i-a ajuns de unul singur în 
' virf la Cioplea, în timp ce tricoul

galben (L. Zanoni) și A. Șelaru 
au urcat foarte greu.

Făcînd un „plonjon" admira
bil spre Orașul Stalin, Dumitres
cu a sosit la punctul de Întoar
cere cu un avans de 500 m., cu 
toate că în urma lui concurenții, 
resfirați la urcuș, se regrupaseră 
și acționau energic. De la Orașul 
Stalin Înapoi spre Cioplea, ci
cliștii de la Dinamo, aflați în 
plutonul care ajunsese la un mo
ment dat la 300 m. de fugari, în 
loc să se organizeze, spre a-1 ține 
cît mai aproape pe Dumitrescu 
sau chiar să-l prindă (distanța 
era recuperabilă) s-au lăsat an
grenați in cadența domoală a 
grupului. Apoi, deși Zanoni șl 
ceilalți, în oarecare revenire, au 
animat plutonul. C. Dumitrescu 
Intr-o vervă extraordinară ș! 
luptînd. cu o însuflețire cum rar 
l-am văzut și-a mărit treptat a- 
vansul, obținînd o frumoasă și 
deplin meritată victorie de etapă.

Zanoni a avut neșansa ca la 
6 km. de sosire, cînd încă nu pier
duse tricolul galben (Dumitrescu 
avea un avans de 3’30’’) să se

Pe podiumul învingătorilor, Dumitrescu (in mijloc, locul I) 
Zanoni (th dreapta, locul II) și Kaminski (in stingă, locul II!i 
tint aplaudați pentru comportarea pe care au avut-o în această 

competiție

răstoarne și să piardă astfel 
muX rîvnitul tricou.

Ultima etapă nu a adus nimic 
deosebit plnă în apropiere de 
Ploești, unde au fugit din pluton 
G. Moiceanu, Ștefu șl Ioniță, care 
au sosit împreună la sprintul fi
nal, unde a ciștigat Ioniță. In 
urma lor, pe ultimii kilometri, 
alți șapte alergători s-au desprins 
din grosul plutonului: C. Moicea
nu, A. Șelaru, Poreceanu, Ka
minski, Tupa, Tudose și Mun- 
teanu.

Clasamentul etapei : 1. I. Ioniță 
(C.C.A. II) 172 km. In 4h24:50. 
Media : 39 km/h.; 2. G. Moiceanu 
(Dinamo II); 3. Șt. Ștefu (Di
namo II) toți același timp; 4. A. 
Șelaru (Dinamo 1); 5. Șt Pore
ceanu (C.C.A. I); 6. Kaminski 
(Gvardia); 7. D. Tupa (Progre

sul); 8. C Tudose (C.CJL); 9. 
C. Moiceanu (Voința); 10. D. 
Munteanu (Dinamo I) toți eu 
4h25:27; 11. L Braharu (Voința) 
4h27:06, 12. G. Deske (Dinamo 
Berlin) 4h27:22. Cu timpul 
4h27:29 grosul plutonului, inclusiv | 
C. Dumitrescu. Pe echipe, etapa 
a fost clștigată de Dinamo II. 
Clasamentul general individual: 
1. C. Dumitrescu (C.C.A. I) 
23h24:39; 2. L. Zanoni (Dinamo) 
23h24:45; 3. Kaminski (Gvardia) 
23h26:00; 4. Tordk (Dozsa)
23h27:00; 5. P. Gane (Energia) 
23h28:13. Clasamentul pe echipe: 
C.C.A. 1 70h 16:49; 2. Dinamo I 
70h27:35; 3. Voința 70h36:35

EMIL 1ENCEC

în campionatul 
republican de tenis 

C. C. A.—Progresul 
București 9-8

Intîlnirea de ten’s din Capîta'ă 
dintre C.C.A. și Progresul, des
fășurată sîmbătă și duminică, a 
Hiat sfîrșit cu victoria la limită a 
militarilor: 9—8. Dintre meciu
rile disputate menționăm cel de 
dublu bărbați, unde perechea Ca- 
rahtliș—Cristea a obținut o sur
prinzătoare dar meritată victorie 
asupra fraților Gheorghe și Ma
rin Viziru cu 1—6, 4—6. 6—3, 
6—2, 6—2. învingătorii au ini
țiat multe acțiuni eficace la fi
leu. Tot ca o surpriză poate fi so
cotit și rezultatul partidei de 
dublu feminin în care Eva Stăn- 
cescu și Rodica Andriescu după 
ce au condus cu 6—2 în primul 
set și 5—4 și 40—0 în al doilea, 
au fost învinse pină la urmă de 
perechea Lia Doboșiu—Eleonora 
Roșianu cu 5—7 și 3—6. Merită 
de asemenea a fi evidențiată com
portarea frumoasă a lui Cristea 
care l-a Întrecut pe Marin Viziru 
cu 6—3, 7—5. 2—6, 6—1 și a 
pierdut onorabil, în cinci seturi 
Ia campionul țării Gh. Viziru cu 
6—3. 4—6, 3—6, 8—6, 0—6. Alte 
rezultate înregistrate: Caralulis- 
Gh. Viziru 3—6, 3—6. 4—6; Ca- 
•■ahilis—M Viziru 6—0. 6—2,
0—6. 7—5; Georgescu—Năstase
2—6, 4—6, 0—6; Georgescu—Ta
kacs 4—6. 6—4, 7—5, 7-5: R. 
Andriescu—L. Doboșiu 3—6. 1—6.

La Oradea formația bucureștea- 
nă Energia a repurtat victoria 
cu 11—6 în dauna echipei locale 
Flamura roșie, lată cîteva rezul
tate mai interesante: T. Bădin— 
Grad 6—3, 2—6, 10—8, 4-6,
6—0; Zacopceanu—Grad 6—1. 
6—2. 4—6, 4—6, 6—4; Irina Po- 
nova—Livia Avram 6—3, 6—1:

Curse viu disputate la T. Severin
in intrecerea

T. SEVERIN 23 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Orașul 
dunărean a găzduit cu succes im
portanta competiție sportivă a mo- 
tocicliștilor, pe care o constituie 
faza a l!-a a campionatului re
publican pe circuit. Cu multe ore 
înaintea startului, pe traseul cursei.

motocicliștilor
bine ales (cu porțiuni care au pus 
serios la încercare îndeminarea a- 
lergătorilor, datorită dificilelor vi
raje) se adunaseră mii de spor
tivi care au așteptat cu nerăb
dare evoluția celor mai buni mo- 
tocicliști viteziști. Ei au fost răs
plătiți din plin, deoarece toate 
cursele au oferit întreceri intere-

Categoria B
SERIA I

Progresul Sibiu—Energia Hunedoara 
3-« (2-«)

Deși sibienii au jucat bine (și 
scorul putea să fie mal mare), jo
cul a fO6t de o factură 
modestă, în special datorită 
peților, care au prezentat 
de atac complet inexistentă, 
înscris Dragoman (mln. 6\ 
van (mln. 21), Popa II (m. 55). 
Locomotiva “

tehnică 
oas- 

o linie 
AU 

Moldo-

EnergiaTimișoara — 
Baia Mare 3-2 (0-1)

Au marcat Maraton (mln. 51), I. 
Covaci (mln. 54, din penaiti), Fo- 
dor (min. 54) — pentru Locomoti
va; Sulyok (min. 41 și 87) pentru 
Energia.
Energia Mediaș—Locomotiva Cluj 

1-1 (•-«)
Au marcat : Gross (min. 52, din 

penalti) pentru Energia și Geor
gescu (min. 82) pentru oaspeți.

CLASAMENTUL
10 8 • 2 22: 9 16
11 6 2 3 17:11 14 
10 5 2 3 18:14 12 
10 4 2 4 25:25 10
10 5 0 5 15:16 10
11 1 3 7 11:19 5
10 2 1 7 12:26 5 
: Locomotiva

Loco- 
Mare ;

1.
2.
3.
4.
5.
4.
7.

Ech’pa de polo a Romîniei a ciștigat turneul de la Arnstadt (R.D.G.)
In Capitală, noi recorduri ia inot § Campionatul categoriei B ia polo

F ARNSTADT 23 (prin telefon). — 
Reprezentativa de polo a Romi- 
niei * realizat o frumoasă perfor- 
vanță, «iștigfnd toate întilnirile 
auaținâte In cadrul turneului in- 
terBațional desfășurat în localita
tea Arnstadt din R.D. Ge.ma iâ 

Lqi la care au mai pârtie pat eclii- 
pele naționale ale Cehoslovacie', 

, 'RJ). Germane și Poloniei. După 
i ce au învins în prima zi echipa 
! Cehoslovaciei cu 8—5, reprezen- 
jtanții noștri au întrecut sîmbătă 
Polonia eu 5—0 (2—0). mandes- 
itînd o categorică superioritate și 
Impresionind prin viteza de înot 
și tehnica individuală. Meciul care 
ttrtna să desemneze câștigătoarea 

turneului s-a desfășurat azi (n.r. 
Ieri)' opcnUnd echipele Romîniei 
șî R.D. Germane. Jucînd excelent.

reprezentativa țării noastre a do
rn nat majoritatea timpului și a 
ciștigat comod, la o diferență e- 
locventă: 7—3 (5—1). Punctele
au fost înscrise de Zahan (4), 
Blajek (2) și Szabo. In cursul 
turneului, echipa Romîniei a folo
sit următorii jucători: Marinescu, 
Kelemen, Zahan, Marchițiu, Bla
jek, Szabo, Bădiță. Tot în turneul 
echipelor prime s-au mai înregis
trat următoarele rezultate: R. D. 
Germană — Cehoslovacia 6—5 
(3—3), Polona — Cehosdovacia 
5—5 (2—2). Clasamentul final al 
aces'.tii turneu este următorul : 1. 
ROMANIA, 2. R. D. Germană, 3. 
Cehoslovacia, 4. Polonia.

In turneul echipelor de tineret, 
Romînia a învins sîmbătă Ceho
slovacia cu 4—3, dar a fost între

Finalele campionatului republican școlar de atletism
*" TIMIȘOARA. 23 (prin telefon Traian Carpacai (Stalin) 44,38 m,. 
de la trimisul nostru). Timp de 100 m plat băieț?: Gaspar Ger- 
două sale, în localitate, aproape . gely (Cluj) 11,7. J10 m.g^ L. 
400 de tineri și tinere venifi din "

.toate colțurile țării s-au întrecut
“tn cadrul finalelor campionatului 
republican școlar de atletism.

t'iDemn de reținut este faptul că
Fta actuala ediție a campionatului
țlBB fost stabilite două noi recor-
duri republicane școlare la ciocan 
șl suliță. Primul record îi apar
ține elevului Traian Carpacai 

f7reg Stalin) cu o aruncare de
4438 m. (vechiul record 42.57 m.) 

' 'Al doilea record, la suliță l-a sta- 
j'bilit craiovcanul Andrei Buză, 
f care a corectat vechiul record.

î

<

raliatele tehnice din cele două zile 
de concurs: ziua l-a: 80 m g. E- 
'lena Dumitru (Timișoara) 13.1. 
Prăjină : V. Ungureanu (reg. Sta
tin) 2,90 m- înălțime băieți : Ma
rin Costea fHunedoara) 1.68 m., 
100 m. plaț Fete : Ileana Ziri (Hu
nedoara) 13.2. Greutate fete: An- 
0i Gurău (Buc) 10,52 m. Ciocan:

_ : l- 
Szilagy (R.A.M.) &9. 4X100 m. 
fete: Timișoara 52,6. 400 m. plat 
băieți: Gh. Ciobanu (Buc.) 513- 
Disc fete: Olimpia Cataramă (Pi
tești) 3393 m. Lungime fete: E- 
Usabeta Bernatzki (Timișoara) 
5,08 m. Greutate băieți : C. Rabi- 
novici (Galați) 1398 m. Suliță 
băieți: Andrei Buză (Craiova) 
54,49 m. 1500 m. L. Hollerbach. 
(Timișoara) 4:14,4 4X100 m. bă’ 
ieți: Cluj 45,8. Ziua a 2-a : 200 
m. plat băieți: Gașpar Gergely 
(Cluj) 23,4. 500 m. fete: Erika Fi- 
linger (Stalin) 1:27,8. Suliță fete: 
Evdochia Toma (oraș Buc.) 29.09 
m. Lungime băieți : M. Mărunțe- 
lu (Oradea) 6,41 m. 800 m. bă
ieți : Mihai Winkler (R.A.M.) 
2:07,8. Înălțime fete: Doina Albu 
(R.A.M.) 1,44 m. Disc băieți: C, 
Rabinovici (Galați) 42.36 m. 200 
m. plat fete: Ileonn Ziri (Hune
doara) 269-

R. QLARAȘANU

cută în ultima zi de echipa R. D. 
Germane (A) cu 5—11 (3—7). In 
celelalte meciuri de tineret : R. D 
Germană A — R. D. Germană B 
6—5, Cehoslovacia — R. D. Ger
mană B 2—6 (2—4). Clasament 
final : 1. R. D. Germană A, 2. Ro
mînia, 3. R. D. Germană B, 4. Ce- 
hoslovcia-

CONCURSUL DE ÎNOT 
DIN CAPITALA

Din întrecerile de înot desfă
șurate sîmbătă și duminică în ca
drul fazei regionale a campiona
tului național de jun ori merită să 
fie evidențiat un singur rezultat 
și anume cel realizat de ștafeta de 
4x100 m. mixt junioare Știința. 
Margareta .Wittgenstein, Floren
tina Rambosek, Ingrid Rothe și 
Maria Kasovitz au parcurs cei 400 
m. în 5:45,5 timp care constituie 
un nou reco-rd republican de se
nioare și junioare categoria l-a 
(vechiul record: Progresul 5.50.0) 
In rest, concursul a fost caracteri
zat de o participare puțin nume
roasă, total nesatisfăcătoare >i 
de t mpuri neconcluden e.

Sîmbătă și dumin’că au mai 
fost înregistrate două recorduri, 
dar de înotători care au făcut ten
tative. Astfel, Ștefan lonescu (CCA) 
a parcurs 400 m. liber în 4:52.2 
(record național, fimo sandard 
4:55.0), iar Robert Botz (CC.A.) 
a înotat 200 m. spate în 2:35.5 
(vechiul record D. Kaminschi cu 
2:35.8)

CATEGORIA B LA POLO
In cadrul campionatului de ca

tegoria B, ieri s-au înregistrat 
următoarele rezultate : SERIA l-a: 
Energia Cluj — Voința Timișoara 
5—0 (3—0), Știința Timișoara — 
Locomotiva Timișoara 3—3 (2—1); 
SERIĂ II a : Voința București — 
Locomotiva Cluj 3—2 (1—1), E- 
nergia București — Locomotiva 
Arad ;3-«<-7 (I—4), Flamura roșie 
Cluj —sș Voința Tg. Mureș 4—4 
(3-3).

sânte și de un bun nivel tehnic, 
In special în două probe s-a dat 
o luptă deosebită pentru cîștiga- 
rea titlurilor de campioni repu
blicani. Astfel, la cat. 350 cmc. 
intiietatea a fost viu disputată de 
către Grigore Bereny și Stefan 
lancovici. Pe ultima parte a 
cursei, ambii reprezentanți ai E- 
nergiei au condus alternativ, dar 
victoria a revenit pînă la urmă 
lui Bereny, la o foarte mică dife 
cență. La 500 cmc. s-au prezentat 
cu șanse apropiate trei concurenți: 
N. Buescu (Loc.), Gh. Voiculescu 
(C.C.A.) și Mircea Cernescu 
(Din.). In primele cinci ture con
ducerea aparține dinamovistulri, 
care o „trece" apoi echipierului 
Locomotivei care este la r'ndu-i 
talonat îndeaproape de Voicules
cu (o plăcută surpriză la această 
categorie). De fapt, lupta pentru 
primul loc se va da de acum îna
inte numai între Buescu și Voi
culescu, primul trebuind să cedeze 
pînă la urmă victoria lui Gh. 
Voiculescu datorită unei defecțiu
ni mecanice care îl scoate din cursă 
în turul 12. Din restul probelor 
remarcăm comportarea lui M. 
Pop. L. Szfcbo, Costache F’orin. 
N. Popescu, a echipajului Mihai 
Dănescu 4- Al. Huhn, precum și 
a mofoc'clistelor.

lată primiL trei clasați în fie 
care probă: cat. 125 cmc.: 1. Mi
hai Pop (Din.) — I.F.A.; 2. I. 
Popa (Din) — I.F.A.; 3. T. Ba- 
lamat (Din) — Puch; cat. 150 
cmc. fete: 1. Venera Vasileseu 
(Energ. 23 Aug.) CZ; Ilona Uj- 
laki (Din.) — CZ ; 3. Maria Ilies
cu (Energ. 23 Aug.) — CZ ; cat. 
250 cmc: 1. L. Szabo (Din) — 
N.S.U.; 2. C. Florin (C C A.) — 
Parilla; 3. P. Ovidiu (Voința) — 
Parilla; cot. 350 cmc.: 1. Gr. Be
reny (Energ. 23 Aug.) — B.S.A.; 
2. St. lancovici (Energ. 23 Aug.)
— B.S.A.; 3. C. Radovici (Energ.
23 Aug.) — B.S.A.; cat 500 cmc: 
1. Gh. Voiculescu (C.C.A.) —
Northcn; 2. M. Cernescu (Din.)
— Jawa; 3. N. Popcscu (Energ.
28 August) Triumph ; cat 
750 cmc.: 1. M. Dănescu 
+ A. Huhn (C. C. A.) —
BMW ; 2. S. Ștefan 4- C. Mihăi- 
lescu (Din.î — Triumph- 3 Gh. 
Mîndroiu -j- St. Ture* (Vein»
— BMW. H. NAUM

Progresul Sibiu
Energ. Hunedoara 
Energia Reșița 
Loc. Timișoara 
Energia B. Mare 
Energia Mediaș 
locomotiva Cluj
ETAPA VIITOARE

Timișoara—Energia Mediaș; 
motiva Cluj—Energia B.
Progresul Sibiu—Energia Reșița.

SERIA A Il-a
știința Cluj—Energia Uz. 1*. 

Orașul Stalin 3-1 (1-1)
Deși studenții se prezintă în re
venire Ce formă, nu au jucat cu 
adevărat decît în ultimele 20 mi
nute. Cele 4 puncte au fost reali
zate de Nedekm I (2) și Lutz pen
tru Știința, respectiv Lupu.

Recolta Reghin—Energia
1-1 (1-6)

Meciul s-a jucat la Tg.
Au marcat Nistor (min. 20) 
Recolta și Popescu (min, " 
tru Energia.
Locomotiva Arad—Energia Lupeni 

2-0 (2-0)
Cele două goluri se datoresc iul 

Meszaros (min. 14 și 34).

Arad

Murej. 
pentru 

55) pen-

Energia Lupeni—Știința Cluj.
SERIA A IlI-a

Dinamo Bacău—Energia 1 Mai 
Ploești 3-0 (1-0)

Dinamo în mare vervă de joc, 
a reușit să fsică o veritabilă de
monstrație de fotbal, în compania 
fotbaliștilor ploeșteni, care n-au 
corespuns decît în primele 20 mi
nute. Au marcat Biltz, Niculescu 
și Filip. (I. Ian cu și V. Mihăilă, 
coresî).).

Energia

CLASAMENTUL
1. Energia Lupeni 11 6 2 3 16:15 14
2. Știința Cluj 10 5 2 3 22:12 12
3. Energia C. Turzii 10 4 4 2 21:15 12
4. Energia Arad 11 4 3 4 21:15 11
5. Energia Uz. Tr.

Orașul Stalin 10 4 1 5 12:20 9
6. Recolta Reghin 10 2 4 4 11:13 8
7. Locomotiva Arad 10 2 2 6 9:22 6

ETAPA VIITOARE : Energia C.
Turzii—Recolta Reghin, Energia Uz.
Tr. O. St al in—Locomot iva Arsd.»

V.

Cîmpina—Știința Iași 
1-1 (1-1)

Deși au fominat, gazdele n-au 
reușit să~ „scoată“ decît un meci 
nul. Au înscris : Bostag pentru E- 
nergia si Căruntu pentru Știința. 
Progresul Focșani—Energia Fălticeni 

4-1 (2-1)
Au marcat : Mazi!u, Vaida (au

togol), Crețea și Ciungii pentru 
gazde, iar pentru oaspeți Iancu.

CLASAMENTUL
Moreni 10 6 3 1 18:12 15 

Iași 11 5 3 3 11:10 13
Focșani 10 4 4 2 12: 8 12 
Bacău 11 3 6 2 16:12 12 
1 Mai 10 4 3 3 20:15 11 
Fălticeni 10 2 2 6 7:16 « 
Cîmpina 10 0 3 7 8:19 3 

VIITOARE : Energia Cîm- 
” Energia 1 Mai

----------- ------ r—... Ener
gia Moreni—Energia Fălticeni.

SERIA A iV-a 
știința București—Dinamo Bîrlad 

1-1 (0-0)
Desfășurată pe stadionul Dinamo, 

în fața a peste 5000 spectatori, îr.- 
tîlnlrea n-a plăcut datorită jocu
lui mediocru practicat de cele 
două echipe. Au înscris Cîrjaliu 
(min. 46) pentru oaspeți și Tău- 
ce-anu (min. 59) pentru gazde.

Dinamo fi București—Progresul 
C.P.C.S. 9 1 (3-0)

Meciurile Progresul Suceava— 
Progresul C.P.C; S. și Locomotiva 
Const: «ița—Dinamo 6 au fost amî- 
nate.

1. Energâa
2. știința
3. Progr.
4. Dinamo
5. Energii
6. Energia
7. Energia

ETAPA _ ... . ____
pina—Dinamo Bacău, r~zr, 
Ploești—Progresul Focșani.

PROG

O satis 
printre ce 
talari, sîi 
publicii, i 
greșul—O 
pe bună 
o primă 
balistic 4 
multe fazi 
gustat du 
cu entuzi 
create de\ 
baliștii W 
tul deci, 1 
secundă i

tent pol 
schimb I 
simțind d 
cum l-a J 
tru că eA 
echipă ha 
superiorul 
put să J 
și gesZurl 
minat cui 
naiul pJ 
miți de al 
versarilorl 
lui, fotbail 
sit in al 
discutabili 
zabil — I 
dărnicia I 

— a uni 
sportive, I 
lui și pil

spec/ozorO 
seră in I

i se cui 
sioniste, 
agrement 
aere de 
prins de 
lor eleva

Nu pd 
baliștii d 
jocul Zq 
mirat șij 
vadă coj 
să piard 
adevărai 
lor repj 
nit să 4 
liștii 
spcc/afol 
cum sel 
comport 
Olympia

CLASAMENTUL
11 6 3 2 27:12 1 
9612 21:10 13 

11 5 3 3 14:14 13 
9432 24:13 11 
9 4 1 4 23:17 9

4
10 2 0 8 8:32 4 

Progresul 
Constanța, 

Suceava și 
G.N.

1. Știința București
2. Locomotiva (3J.N.
3. Dinamo Bîrțad

Constanța
6

Suceava 
c i» c

VIITOARE :
— Locomotiva
6—Progresul !______
Bîrlad—Locomotiva

4. Loc.
5. Dinamo
6. Progr.
7. Progr.

ETAPA 
C.P.C S. 
Dinamo 

Dinamo

9126 6:25

Trustul 3» Construcții —
TUL Finlanda 11-5 

la lupte clasice
Sîmbătă seezp, pe terenul Știin

ța din Capitala s-a desfășurat în- 
tîlnirea prietenească de lupte cla
sice dintre reprezentativa asocia
ției muncitorești TUL-Finlanda și 
echipa Trustului 3 Construcții 
Bjicureștț Victoria a revenit lup
tătorilor bucitreșleni cu scorul de 
11-5. MărturiSftn că ne așteptam 
la o comportare superioară din 
partea oaspeților. Ei au fost însă 
dominați în toate Întilnirile mai 
ales la capitoiui tehnică și com
bativitate. Se '^fe însă ca să fi 
fost jenați de' căldura toridă cu 
care nu sînt obișnuiți.

Luptătorii irț}tstuil-ui 3 au fost 
aplaudați dc ,cei(, peste 2.000 spec
tatori pentru frumoasa lor com
portare în fața; unei echipe care 
era precedată . de o serioasă „car
te de vizită". ...

Luptătorii .țjnlandezi susțin a 
doua întâlnire mîine după amiază 
la Sinaia în compania echipei 
uzinelor „1, C. Frimu".

R< 
etaj 
Orații 

Cu ade 
(ie a R 
cadrul 
întreceri 
Spartacl 
Iui — I 
sărbătol 
giunea I

Sute I 
chis dl 
E imnasl 
Spartacl 
stadioal 
pute irl 
în fina 
întreceil 
avut ■ 
s-au s-4 
ratoruill 
ceului I 
lin, iail
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A

tacol frumos

cu

PETRE GAȚU

IERI IN CATEGORIA C
Bir-

Bo-
SERIA a IV-a

Tg-

SERIA a V-aGa-

ională SERIA a.VI-a

oaspe- 
min. 9

Progresul 
Iad 0—0.

Progresul

1. 
z.
s.
4.
5.
C.

degajează cu pi
ciorul balonul ur-

SERIA I
Râdăuți-Energia

gia Medgidia 0—0.
Știința Galați-Energia Constan

ța 1—3 (1—2).

din cauza

Seria 

știința Timișoara 
Energia Ploeștl 
C.C.A. București 
Energia Tg. Mureș 
Progresul Buc.

Or. StalinBUCUREȘTI A JUCAT MAI BINE ȘI 
ÎNVINS PE OLYMPIQUE MARSEILLE CU

scunsă domnea 
.000 de spec- 

Stadionul Re- 
meciului Pro- 
Marseille. Și 
Asistaseră la 
spectacol fot- 

presarat cu 
pe care le-au 

le-au aploudat 
erent că erau 

l sau de fot- 
jeau toi drep- 
i la o repriză 
bună. Dar ma- 
ăgi[£a! Dacă

tocmai insis- 
Domingo, în 
Marseille — 

de acest meci, 
de altfel, pen
are în față o 

și concretizeze 
oc — a înce- 

neregularităji 
e care au cul- 
enibile din fi- 
șnic nemulțu.- 
balon ale ad 

ciziile arbitru- 
larsilia au gă

tii penalti -- 
i. dar nu scu- 
clanșării — cu 

profesioniști 
țări total ne- 

s car ea arbitru- 
alități față de. 
d miile de 
are le acorda- 
iză — centru 
majum^ceptabil 
nti^fa Bu-cu- 
tai mult decît 

echipe proje 
ă tn voiaj de 
bligațiuni, cu 

■mas însă sur- 
presupusi-

imeni că fot- 
nu știu fotbal, 
a repriză, ad- 

stituie o do-
Dar ei nu știu 
rebuie căutată 
? a atitudinii 
r-un meci me- 
e intre fotba- 

' țări. Publicul 
nat prompt și 
tă de această 
tivă a echipei 
e, care a fă-

Stalin—Progresul București.
Seria II: Dinamo București— 

Progresul Oradea, Fl. roșie Araci— 
Energia Steagul Roșu, Locomotiva 
București—Energia Petroșani.

* Joi o nouă etapă
★

Una

ir

din inter-
la categoria A

vențiile caracteris- Seria I: Recolta Tg. Mureș—
tice ale portarului C.C.A. București, Energia Ploești—
francez: Dominga Știința Timișoara, Dlnamo Orașul

mărit de Ozon.
Johanson ( dreap-
ta) este gata să
vină in ajutorul

colegului său.
(Foto L. T1BOR

★ ir

CLASAMENTELE

I
4 2 2 18:15
322 15:15
313 21:13
2 3 3 14:19

It

La Petroșani, scorni a fost fixat
in 12

telefon).

minute

MAI
4-2

in prwna repriză, ratat insă după 
comportării nesportive a 
cui o proastă propagandă fotbalu
lui francez, stimat și prefult nu 
numai la noi, ci în întreaga lume. 
Iar măsura anulării meciului de 
la Constanța a venit ca urmare 
a acestui mod... profesionist de 
a aprecia o invitație intr-o țară 
străină și de a răspunde aștep
tărilor, sincere, ale spectatorilor.

h
Progresul București a obținut 

o victorie clară, cu 4—2 (1 — 1), 
pe care nu i-o pot contesta nici 
francezii. La fel ca și Locomotiva 
Progresul a dominat mare parte 
din timp, dar — spre deosebire 
de ceferiști a fost mai organizat, 
mai periculos și mai eficace în 
atac. Poate că li s-ar putea re
proșa unora dintre jucătorii Pro
gresului faptul că au frînat u- 
neori jocul prin conducerea exa
gerată a balonului, prin driblin
guri prelungite sau prin pase moi 
și scurte; dar trebuie să le sub
liniem meritele deosebite în mo
dul exemplar cum au luptat, și-au 
impus ritmul de joc șl cum au 
știut să-și concretizeze superiori
tatea. Pe scurt, Progresul a 
făcut o partidă bună, la înălți
mea așteptărilor.

Bucureștenii își puteau asi
gura victoria încă din prima re
priză, deși marseiezii au vrut să 
joace și să cîștige de data a- 
ceasta. In ciuda aspectului ge
neral egal al primei reprize, to
tuși Progresul a avut mai mult 
inițiativa și ocazii mai multe, 
dar ratate fie din cauza pripelii, 
fie din a impreciziei. Progresul nu 
a descurajat nici după ce 
ții au deschis scorul (în

Progresul Dorohoi-FI. roșie 
toșani aminat.

SERIA a ll-a
C.S.A. Tecuei-FI. roșie Buhuși 

2-1 (2— i),
Dinamo Brăila-Locomotiva 

Ocna 5—1 (2—0).
SERIA a 111-a

Fl. roșie Giurgiu-Energia 
lăți 4-0 (1-0).

Fl. roșie F. C. București-Ener-

a Stalin a organizat 
a Spartachiadei

fnrin telefon), 
de a ll-a edi- 
regional — în 

desfășurat ș! 
egionale a!e 
>ră a t'neretn- 
t o adevă ată 
etufui din re

caliîicarea

tinere au dts- 
cu reprize de 
concurenții la 
îndreptat către 
veau să-'i dis- 
îtru
îțîa amatorilor 
ei — care' au 
nurile Știința, 
e dintre echipa 

și cea a l.i- 
n Orașul St-'.

leciuț dintre e-

chipa raionului Făgăraș și cea a 
Sibiului. Pe terenul Dinamo au 
avut loc întrecerile de handbal, 
care au opus formația raionului 
Agnita, campioană a Spartach’a- 
dei pe ant»riB5« celei a handba
listelor din Mediaș. Campioanele 
dc anul trecut au primit n re
plică dîrză din partea medieșen- 
celor, dar au cîștipat cu 3—2. 
Pe terenul „Strungul" aceeași a- 
nimație. Acj a avut loc turneul 
de oină. A învins echina din Cod- 
lea cu 8aw2 reprezentativa A fi
nitei. Printre sportivii remarcați 
la atletism sînt: Lucia Moldovan 
la săritura în lungime, Sebas
tian Ivănescu la 1000 m. Ște
fan Nichita la 800 m și ștafeta 
de 4x100 m. fete a școlii me f i 
Nr. 2

> I AL. DINCA

EFICACE 
(11)

pauza
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oaspeților —
prin Marcel, care a reluat 
capul peste Birtațu, prost plasat). 
Dar Smărăndescu (min. 13), Di- 
nulescu (min. 22, cînd a driblat 
și pe portar), Oaidă (min. 24) 
ratează ocazii clare. Jocul are as
pect frumos, dinamic. Oaspeții 
pierd și ei o ocazie prin Ander
son (min. 26), Jensen (min. 35) 
și Mesas (min. 40). Scorul repri
zei 11 stabilește Dinulescu (min. 
41), și tot el, după pauză, în 
min. 48 îl urcă la 2—1. După o 
perioadă de dominare a Progre
sului, urmează cîteva faze de joc 
neserios, în care își dau contri
buția și francezii dar și Ozon. A- 
poi, revine în atac echipa oaspe 
care egalează în min. 72 prin 
Jensen. . Progresul ia conduce
rea din nou în min. 75 prin O- 
zon care transformă un penalti 
Ia un atac periculos inutil, făcut 
de Johanson asupra lui Banciu. 
Jocul degenerează din cauza oas
peților. Progresul continuă să do
mine și pecetluiește scorul final 
în min. 89 prin Moldoveanu, după 
ce trei șuturi nimeriseră bara.

A arbitrat austriacul Karl Kei- 
ner, formațiile:

PROGRESUL: Birtașu — Toma, 
CARICAȘ, Dobrescu — ȘTIRBEI. 
Mihăilescu — Oaidă, Smărăndescu 
(Ciocea), OZON, DINULESCU 
(Moldoveanu), MOLDOVEANU 
(Banciu).

OL. MARSEILLE: DOMINGO- 
Gransart, (Molia), JOHANSON. 
Palluch — Scotti, MESAS — Jen
sen (Vescovali), Marcel, ANDER
SON (Jensen), Mercurio, CURYL.

Energia I Victoria-Energia 
Cîmpina 3—1 (1—0).

Energia Tîrgovițte-Energia 
1—0 (1—0).

Dinamo Pitețti-Energia Sinaia 
(la Slatina) 2—1 (1 — 1).

Locomotiva Craiova-Știința Cra
iova 1—0 (0—0).

Energia Tg. Jiu-Energia Cra
iova 3—3 (1 — 1).

Locomotiva Tr. Severin-Progre- 
sul Corabia 10— 1 (4—I).

3 4 2 2
3 4 13
3 3 3 3
3 3 2 3
3 13 1
3 12 3 3:13

17:19
13:19
11:15 

19:12 
11:11
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PETROȘANI
Terenul 
victoria 
în fața Fl. roșii Arad cu 2—1 
(2-1), ...................................
pentru ca cei 5.000 de spectatori 
să plece mulțumiți de ia această 
partidă.

Jocul a tost plăcut în special 
în prima parte, cind ambele echi
pe și în special Energia au reușit 
să inițieze și să ducă la bun 
sfirșit numeroase atacuri pericu
loase. Minerii reușesc să înscrie 
și, deși sînt egalați la un moment 
dat, au suficientă putere de lup
tă pentru a marca după un mi
nut golul care le-a adus victoria. 
In repriza a doua, datorită efortu
rilor depuse în prima, minerii 
cedează pasul și arădenii, odată 
cu intrarea lui Boitoș în linia de 
atac in locul lui Băcuț II, ini 
țiază multe contraatacuri.

lată cum s-au marcat cele trei 
goluri: min 31: Ctordărescu are 
balonul, se îndreaptă spre poarta 
lui Coman și îl deschide pe Pa
raschiva care înscrie de aproape:

o

23 (prin 
timpul frumos șibun, timpul frumos și 

obținută de echipa locală

au fost suficiente motive

1—0; min. 42: Jurcă execută

Locomotiva București a învins 
pe Dinamo București la scor

4—1 pentru Locomotiva I Și4—1 pentru Locomotiva! Și n a 
lipsit mult ca Dinamo să piar
dă la un scor care ar fi stîrnit 
o și mai mare uimire. De-allfel, 
trebuie să arătăm că în min. 58 
tabela de afișaj arăta 4—0 pentru 
Locomotiva și că în continuare 
(dar mai ales pînă atunci) înain

tașii Locomotivei au avut multe 
ocazii clare, cînd Uțu n-ar fi putut 
face altceva decît să scoată mm- 
gea din plasă. Dinamoviștii au 
înscris „golul de onoare" (dacă 
se poate vorbi de onoare, după 
jocul pe care l-au prestat) în min. 
88, cînd socotelile erau încheiate 
și cînd jucătorii celor două echipe, 
topiți literalmente de căldura ca
niculară de ieri, nu mai aveau altă 
dorință decît să ajungă cit mai 
repede sub duș.

Sînt mai multe explicații pentru

greșim relevînd în mod special pe 
Rodo, Macri, Ene II și Seredai. t 

Dinamo are scuza de a nu fi 
putut prezenta cea mai bună echi
pă. Dar asta nu oferă decît în 
parțe o explicație la „perfomanța" 
pe care a realizat-o în fața Loco
motivei. Adevărul este că majori
tatea jucătorilor aiiniați ieri n-au 
corespuns. Unii au fost pur șf 
simplu de nerecunoscut (Neagu. 
Boian)', iar alții n-au atins nici ju
mătate din valoarea lor obișnuită 
(Uțu, Anghel V., Koszegy}. Un 
singur jucător și-a apărat pînă 
la sfirșit prestigiul și pe cel al 
echipei sale: Călinoiu. i

Partida n-a avut istoric. Loco
motiva a dominat din primul pînă 
în ultimul minut. Au marcat: Popa 
— auto-gol— (min. 20), Ene H 
(min. 40 și 55), Seredai (min. 58) 

și Koszegy (min. 88).
Desigur, ne-a bucurat gestul pe 

care l-au făcut la sfîrșitul meciului 
V. Anghel și Macri, venind spre 
centru braț la braț și apoi săru- 
tîndu-se, arătînd astfel spectatori
lor că odată cu încheierea meciu
lui animozitățile ivite în focul lup
tei sportive au dispărut. Acest 
gest nu anulează însă nici ceea 
ce a făcut Macri, un jucător bun, 
dar care ne revoltă prin jocul său 
dur și periculos și nici „răspunsul" 
lui V. Anghel ,care își compromi
te prin ieșiri huliganice, ca aceea 
de ieri, o tinerețe plină de calități 
și de perspective.

P. Kroner a condus, cu o stu
pefiantă lipsă de autoritate, ur
mătoarele formații:

LOCOMOTIVA: Dungu—Greavu 
Stancu, Macri—Bodo, Langa—Co
pil, Raab, Ene II, OlaTu, Seredai.

DINAMO: Uțu—Popa, Călinoiu, 
Anghel—Nunweiller. Al. Vasile— 
V. Anghel, Nicușor, Koszegy, 

Neagu, Boian.
JACK BERARIU

lovitură de corner, mingea ajun
ge la Schimduiger care egalează: 
1—I; «im. 43: după o frumoasă 
combinație avută împreună cu 
Paraschiva și Gabor, Florea în
scrie punctul victoriei t 2—1. De 
ambele părți *-au rata multe o- 
caziL

Arbitrul G. Petrescu (Craiova) 
a condus formațiile:

ENERGIA: Crîsnic-Romoșan,
PANA1T, Tîrnoveanu-Deleanu, Far- 
kaș U-Corneanu, FLOREA, C1UR- 
DĂRESCU, Gabor, Paraschiva.

FL. ROȘIE: COMAN-Boitoș 
(Băcuț II). SEREȘ, Farmati-Ka- 
paș. VARGA-lurcă. Băcuț II 
(BOITOȘ), Szekely. Mercea, 
S.'.rrudinger.

(I. Zamora — corespondent)

JOC DE BUNĂ CĂUTATE
U OEADEA

ORADEA 23. (Prin telefon). — 
Medul Proțgraui-Energia Steagul 
Roșu e prilejuit azi un joc de 
foarte bună calitate, terminat cu 
un rezultat de egalitate : 2—2
(1—0). Oaspeții au dominat ma
joritatea timpului. Au desfășurat 
un joc de timp bine legat și orien
tat, plin de elan, rapid. Ei nu s-au 
descurajat deși erau conduși cu 
2—0 și au avat suficiente rezerve 
pentru a forța jocul spre sfirșit 
și pentru a egala.

Energia a avut inițiativa de la 
început și în min. LI și 18 Proca 
și Săgeți pierd două situații favo
rabile. Vaczi li imită în min. 19 
rotind de la 5 m, Orădenii deschid 
totuși scorul tn min. 31 pe un 
contraatac care provoacă învăl
mășeală la poarta lui Ghiță. Vaczi 
interceptează balonul șl pasează 
lui Toth care înscrie impar abil:
1— 0. La reluare, gazdele obțin, la 
un nou contraatac, o lovitură li
beră de la 22 m. Blujdea trans
formă impecabil peste „zid":
2— 0. Din acest moment, oaspe
ții deslănfuiesc atacuri peste ata
curi la poarta lui Gebner. Proca 
reduce handicapul In min. 55 
după o frumoasă combinație înche
iată cu un efort personal: 2—1. 
Urmează ratări de ambele părți: 
Blujdea tn min. 62, Fusuîan In 
min. 65. Demien tn min. 70 de la 
8. m șl Proca tn min. 71. Ega- 
tarea survine In min. K7 prin Szi- 
geti care primise o pasă de la 
Proca: 2—2. A arbitrat Șt. Geac- 
București, 8000 de spectatori.

Surpriză la Timișoara

PROGRESUL: Gebner-Tiriac,
Kiss II, lacob-KROMELY, Krem- 
panski-Toth, Cuc, Vaczi, DE MIEN, 
BLUJDEA.

ENERGIA: Ghiță-Btrsan, Ma
rinescu, Percea-Zaharia, P. PO
PESCU -HASOT1, FU SU LAN /’roca, 
SZIGETI, Ciripoi.

Gh. Dumitrescu corespondent

Meciul Dinamo Brașol Stalin— 
Energia Pleești se dispută astăzi

Deoarece ieri la Orașul Stalin 
a avut loc „Festivalul regional", 
meciul de fotbal dintre Dinamo 
Orașul Stalin și Energia Ploești 
a fost anrinat pentru astăzi după 
amiază fa ora 17,30.

108Progresul Brad-Energia 
0—0.

Fl., roșie 7 Nov. Arad-Energia 
Oțelul Roșu 0—5 (0—3).

Energia I4-Energia 3 
3-0 (1-0).

Uțu, portarul dinamovist, va 
prinde mingea, deși este jenat 

din spate de Seredai (fază din jo 
cui Locomotiva—Dinamo 4— 1). 

(Foto L. TIBERIU

Reșița acest „4—1", oricum .surprinzător. 
Vom începe prin a/, sublinia forța 
de luptă a celor deja Locomotiva, 
ritmul deosebit de rapid pe care 
l-au imprimat jocului pînă aproape 
de sfirșit. Acestea au fost prin
cipalele arme ale „focomotiviștilor" 
în meciul de ieri și le-am apreciat 
cu atît mai mult cu cit această ri
sipă de energie se5 producea pe o 
zăpușeală cumplită și la numai 
două zile după ce ; echipa din 
Giulești susținuse urt meci. A e- 
xistat, totodată, în echipa Locomo
tivei, un bun echilibru între com- 
p;rtimente, ceea ci jf contribuit ca 
acțiunile de atac *și /cele de apă
rare să se situeae 'da, același, ni
vel, în general btin. In asemenea

Progresul Satu Mare-Recolta eondițiuni și remardările sînl mai 
Cărei 1—1. (1—0).. greu de tăcut, dar nu credem că

SERIA a VI l-a

Energia 7-Progresul Bistrița 
5—0 (3—0).

Voința Tg. Mureș-Fl. roșie Sf. 
Gheorghe 2—4 (0—2).

Recolta Toplița-Progresul 
da 1—1 (1—0).

SERIA a Vlll-a

Tur-

Si-Dinamo Baia Mare-Recolta 
ghet 1—0 (1—0).

Energia Oradea-Recolta Salon- 
ta 0-0.

TIMIȘOARA 23 (Prin telefon). 
— Energia Tg. Mureș a furnizat 
azi o surpriză susținătorilor Ști
inței, ciștigînd cu 2—0 (1—0) 
meciul disputat pe stadionul 23 
August in fața a 4000 de specta
tori.

Jocul a fost de o factură mo
destă. Știința a dominai mai mult 
(raport de corners: 1—3 In fa
voarea sa), dar n-a avut un cen
tru înaintaș care să coordoneze 
acțiunile
cu n-a 

Energia 
pă ce a 
cat mai 
obținînd 
plin 
cat cu mai multă convingere și 
au luptat pentru fiecare balon.

In prima repriză. Știința a do
minat și a avut șase ocazii bune, 
dar ratate. Apărarea oaspeților 
în frunte eu portarul Stroie a in
tervenit la timp pentru a evita 
marcarea golului. In schimb, E- 
nergia trage primul șui la poartă 
in min. 38 și înscrie prin Mesza- 
ros 11. Mingea a lovit bara țnit-

și să finalizeze (Cioser- 
jucat fiind suspendat), 

a început timid, dar du- 
marcat primul gol a ju- 
legat și mai organizat, 

o victorie pe de- 
meritată. Oaspeții au ju-

rioară șt a mtratîn plasă. Pînă 
la pauză atacuri alternative, fără 
rezultat. La reluare Știința joacă 
mai decisă. In min. 46, Filip este 
singur In fața porții, dar Stroie 
salvează plonjînd în picioare. 
Două minute mai ttrziu, Meszaroș 
II înscrie al doilea gol in urma 
unei acțiuni pornită de pe partea 
dreaptă. La 2—4), ’Brtnzei trece 
centru înaintaș, Filip fundaș și 
Zbîrcea stoper. Atacul gazdelor 
se mai înviorează, dar apărarea 
Energiei se apără cu energie si 
succes Stroie apără un 11 m. în 
min. 70, tras de Cojereanu. Jocul 
se întrerupe In nun. 75 și se reia 
cupă 20 de minute. In ultimele 
15 minate Știința atacă deslăn- 
țuit, dar fără rezultat. A condus 
M. Crufescu (București).

ȘTIINȚA: Fuchs-ZMrcea. BRIN- 
ZEl. Ftorescu-Cojereanu, Tănase- 
Gtrleanu, LERETER, Manciu, Fi
lip, Boroș.

ENERGIA: STRO1E-C. Szasz, 
NAGY, Crișan-Bociardi, Gierling- 
Ad. Szasz, Jozsi, Torok, MESZA- 
ROS 11, MESZAROS I.

C, Popa, corespondenți



Turneul

Echipa de 
a întrecut

final al campionatului european de la Sofia a început I 

baschet a tării noastre 
reprezentativa Poloniei

JUNIORII ASOCIAȚIEI KCOLTA AU CUCERIT
CUPA TINERETULUI IN ÎNTRECEREA
CU THEM CĂLĂREȚI MAGHIARI

SCHIA, 22 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Pentru, 
băieții noștri preliminariile cam
pionatului european de baschet 

au fost mult mai grele decît s-ar 
putea crede, și asta nu pentru 
motivul că adversarii din serie 
ar fi fost deosebit de puternici. 
Nu. Motivul este cu totul altul. 
Anunțată de rezultatele din acest 
an ca una din formațiile în plină 
ascensiune, reprezentativei noastre 
i-a servit o replică energică fie
care adversar și a fost sancționată 
cu exigență de fiecare arbitru.

In pius, jocul cu Ungaria — 
pierdut în condițiuni dramatice a 
creat o stare de ușoară demorali
zare, mai ales că partidele cu 
Belgia și Finlanda trebuiau cîș- 
tigate cu orice preț. Numai două 
victorii aduceau calificarea bas- 
cheibaJiștilor romîni în turneul 
final. Atenți și grijulii ca nu 
cumva să se producă o defecțiune 
— care ar fi constituit bineînțe
les cea mai mare surpriză a cam
pionatului — ei au jucat mai re
ținut, iar uneori nervos în ambele 
partide.

Așa se explică diferențele destul 
de mici înregistrate in meciurile 
cu Belgia și cu Finlanda, care 
au produs poate mirare în țară.

Insfîrșit, ne aflăm în pragul tur
neului final : șapte jocuri, unul 
mai greu decît altul, îi așteaptă 
pe băieții noștri.

Dar. cum ei s-au arătat a fi 
mai la largul lor în compania 
maeștrilor baschetului european, 

ne îngăduim să sperăm că vom 
asista la confirmarea performan
țelor înregistrate de echipa Ro- 
miniei. performanțe cunoscute și 
atît de comentate aci.

SOFIA 23 (prin telefon de la 
trimisul nostru)'. Echipa Romî- 
niei a cîștigat meciul cu Polonia 
de abia după două prelungiri, 
dar rezultatul îi putea fi favora-

Călărețiri romîn Vasile Pinci» 
învingător ia Varșovia 

in proba dotată cu premiul Fe
derației Equestre Poloneze desfă
șurată sîmbătă în cadrul concursu
lui internațional de călărie de la 
Varșovia, călărețul romîn Vasile 
Pinciu a obținut o frumoasă vic
torie el reușind să termine par
cursul pe calul Odobești fără nicio 
penalizare în timpul de 1.C4.6, 
clasîndu-se astfel pe primul loc. 
Un alt concurent romîn, Iosif 
Molnar, s-a clasat în această pro
bă pe locul 5 în urma călăreților 
polonezi. Matavski, Berzevski și 
Babiricki. Tot Vasile Pinciu pe 
calul Dinar a ocupat locul 6 în 
proba dotată cu premiul M’niste- 
rului Afacerilor Externe. (Ager- 
pres)

FOTBAL PESTE HOTARE
U.R.S.S.—R.P. POLONA 3-0 0-0

Iert s-a «tecfăfurat la Moscova, 
pe stadionul V. I. Lenin, în f%|a 
a peste lOO.to* spectatori, întîlni- 
rea dintre reprezentativele U.R-S.S. 
și R.P. Polone din cadnri prelimi
nariilor campionatului mondial.

In eele *• minute de joc tot- 
balijtii sovietici au repurtat • vic
torie netă, cu scorul de 3-1

Din eauzi timpului nefavoraOH 
meciul a fost aminat cu două ere. 
La închiderea ediției ne-a parve
nit doar rezultatul, urmînd să re
venim cu amănunte în număr /! 
de marți al ziarului nostru.

B.P. UNGARĂ-«P. BULGARIA
4-1 (3-4)

BUDAPESTA 23 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). — In 
cadrul preliminariilor campione tu
iul mondial s-au întrinit iert pe 
„Nepstadtoti“ reprezentativele de 
fotbal Je R.P. Ungare și R.P. Bul
garia. După ce echipa de juniori 
a R.P. Ungt>re a întrecut repre
zentativa de juniori a R.P. Bulga
ria cu 3-0 (1-6), pe teren au apă
rut reprezentativele de seniori.

O ploaie torențială a determinat 
amlnacea meciului cu 30 minute. 
Chiar de Ia începutul meciului re
prezentativa maghiară joacă exce
lent și reușește să deschidă sco
rul tn min. 6 după o combinație 
'Tictii—Hbdegkuti—Machos. Ultimul 
Înscrie impar abil de la 16 m. In 
min 14, Machos ridică scorul la 
2-0. Minutul 30 : Kîrcev TI faultea
ză pe Tlthi, și lovitura liberă de 
4a ÎS m- este transformată impe
cabil de același Machocs. 4 minute 
mai tîrziu Hidegkuti este acciden
tat și părăsește terenul peîltru cl- 
teva minute.

După pauză tot echipa maghiară 
este în atac. Minutul 52 Machos 
,~capă dar este faultat In poziție 
de 0oi de către Gofanov. Penaltiul 

bil după numai 40 de minute. 
După ce au condus tot timpul pînă 
în minutul 31 cînd aveau 8 puncte 
avans (48—40). jucătorii noștri 
fac greșeală după greșeală — 
in atac și în apărare — și permit 
adversarilor să egaleze: 48—48. 
Scorul s-a menținut în continuare 
foarte strîns. Cu 50 de secunde 
înainte de fluierul final ambele 
formații înscriseseră cîte 55 de 
puncte. Aci, mingea fiind la noi, 
se încearcă aruncare prin pătrun
dere. care însă nu reușește. In 
prima preiungi-e. Răducanu și 
Novacek ratează cîte două arun
cări libere iar după înscrierea 
citorva puncte în urma unor gTe- 
șeli personale, cu o secundă și 
jumătate înainte d» încheiere, e- 
chioa Poloniei conducea cu un 
coș: 61—59. Egalarea este rea
lizată de Eordogh. care, cu doi 
adversari pe el și complet dezechi
librat, reușește totuși să înscrie. 
In a doua și ul'ima prelungire 
se înscrie aproaoe numai din a- 
runcări libere, iar reprezentanții 
țării noastre, jucînd mai organi
zat și trăgînd mai precis la coș. 
obțin victoria acea s* a grea, dar 
pe deplin meritată. Cei mai buni 
iucători: Novacek (Romînia). 
Wawro. Sitkowski. Pstrokowski 
(Polonia).

O desfășurare dramatică a avut 
șî meciul dintre primele clasat- 
la ultimul campionat european. 
Ungaria și Cehoslovacia. Echipa 
Cehoslovaciei a jucat mai orga- 
nizat și a fost magistral condusă 
de Sio. Cei mai buni jucători: 
S*p. Skerik (Cehoslovacia). Gre- 
minger, Banhegv (Ungaria).

"EFTIM1E IONESCU 
REZULTATELE SI CLASAMEN

TELE—
.seriilor preliminarii: (primele 

două echipe s-au calificat in tur
neul pentru locurile 1—8, iar ce
lelalte In turneul pentru locurile 
9—16): SERIA I: Uniunea Sovie
tică—Turcia 80—49 (31—13); Po
lonia—Austria 62—38 (25—17). 
CLASAMENT: 1. Uniunea Sovieti
că. 2. Polonia. 3. Turcia. 4. Aus-

Canpionatul republican
(Urmare din pag. 1)

n:nă, 8+1, victoria a revenit lui 
Dinamo București (Sonia Bulu- 
gioiu—Bălan, Maria Bucur, Vio
rica Udrescu, Florica Ghiuzelea, 
Eugenia Munteanu, Maria Trinks, 
Maria Marton, Ghizeia Rostaș + 
Angela Codreanu) 3:34,8. A ur
mat Știința Timișoara in 3:58,6.

La simplu băieți a cîștigat net 
A. Ferenczi (C.C.A.) cu 7:25,5, ur
mat de Simion Șteian (Știința- 
Timișoara) cu 7:52,0, Scariat Dinu 
(C.S.A. Marina) r-Sl? și L. Fie-

este transforms^ de Bozsik. La 4-t 
echipa ungară încetinește alura 
permițînd oaspeților să preia ini
țiativa. Ir. min. 77 la o învălmă
șeală în fata porții maghl're. Fa- 
rago respinge pînă la Dimitrov 
care reia în plasă. Cu scorul de 
4-1 ta sflrșit această partită. în 
care gszdele au jucat foarte bine 
în special în prima repriză. Arbi
trul francez Gulguie a condus bine 
următoarele Wmații :

R.P. UNGARA : Farago—Karpati, 
VarML Keta a—Botslk, Berendi— 
Toth IL Machos, TfcN, Hidegkuti, 
Toth MUiMy.

R.P. BULGARIA : NakHwev-
Kircev, Mano iov, Gor»nov-Bo<kov, 
Kovacev—Kestov, Dimitrov. Pa
ua io tov. Relev, Iii ev.

SUBERT ZOLTAN
★

Varna întîlnîrea dintre echi- 
pe’e B ale celor două țâri a luat 
sfîrsit cu un rezultat egal: 2-î.

Echipa de tineret a Bulgariei a 
întrecut reprezentativa Ungariei cu 
scorul de 4-3.
• Tn cadrul arelim’narikor campio

natului mondial de fotka» s-au înre
gistrat zilele trecute următoarele re
zultate : Rangoon : TnHonezH — R. P. 
Chineză ♦—•. (In urma acestui rezul
tat, echipa Indoneziei s-a calificat). 
Toronto • Canada — S U.A. 5—1
• Iert a avut Toc ultima etapă în 

camnlonattt! austriac de tot bal. iată 
rezultatele înregistrate : Rapid — 
Wacker 2—4. Austria Wlen — Ad
mira 0—1. Wiena — W.A.C. 3—1, Gra
zer A. K. — Sturm Graz 3—2 Stad- 
lau — Wiener S.K. 1—4, Kremser — 
Si erne ring 4—4, Aiutrb Saflzburg — 
Kapfenberg 2—3. Pe primul loc în 
clasamentul campionatului austriac 
de fotbal s-a clasat echipa Rapid cu 
4d p. urmată de Wiena cu 39 p. și 
Austria Wien cu 39 p. Vor retrograda 
din prima divizie : Austria Salzburg 
și Studiau

foria; SERIA a 11-a : Ungaria — 
Belgia 84 —50 (41—18), ROMI- 
NIA—FINLANDA 83—72 (40—34) 
CLASAMENT : 1. Ungaria, 2. RO- 
MINIA, 3. Finlanda. 4. Belgia, 
SERIA a IlI-a: Cehoslovacia—Iu
goslavia 79—61 (2!—27), Scotia- 
Albania 65—42 (30—18). CLASA
MENT: 1. Cehoslovacia. 2. Iugos
lavia, 3. Scoția, 4. Albania; SE
RIA a IV-a: Italia—Germania 
Occidentală 73—52 (36—26). Bul
garia—Franța 67—52 (38—33).
CLASAMENT: 1. Bulgaria, 2. 
Franța. 3. Italia, 4. Germania Oc
cidentală

TURNEUL FINAL— 
IROMINIA — POLONIA 70—66 
(30—26. 55—55, 61—6IT. Uniunea 
Sovietică—Franța 83—53 (46—
18). Cehoslovaca—Ungaria 65— 
62 (39—26), Bulgaria—Iugoslavia 
99—76 (51—24).
TURNEUL PENTRU LOCURILE

9—16...
—Italia—Belgia 91-50 (51—28), 

Scoția—Albania 69—56 (29—20), 
Finlanda — Germania Occidentală 
61—47 (21—42). Turcia—Austria
59—42 (32—26).

PROGRAMUL..
...jocurilor pe care le va susține 

echipa Rominiei este următorul: 
luni tn Franța, marți ce Unga
ria, miercuri cu Bulgaria, joi zi de 
pauză, vineri cu Uniunea Sovietică, 
simbătă cu Iugoslavia și duminică 
cu Cehoslovacia.

In turneul pentru locurile 1—8 
azi se dispută următoarele me
ciuri :

ROMINIA—FRANȚA, Bulgaria- 
Cebostovacia. Uniunea Sovietică— 
Iugoslavia, Ungaria—Polonia.

Atletele romine
(Urmare din pag. I)

a reface handicapul plecării. To
tuși la ieșirea in linia dreaptă ea 
m afla în frunte menținîndu-se 
astfel pînă la sfîrșîtul cursei, în

de canotaj academic
șeriu (Progresul Tim.) 7:59,7.

Dinamoviștii Șt Pongraț și 
Radu Nicolae au învins la 2 f. c. 
Timpul lor: 7:07,7. Au urmat
Voința Tim. (Cseh, Paul Tom a) 
7:47,2 și Energia București (Mo- 
ciani, Bîrsănescu) 7:53,2. Proba 
de 2 vîsle s-a terminat cu victo
ria Fui N. Navasart și N. Frohs 
de la C.C.A (7:19,5) care au în
trecut pe Energia (Neacșu, Paras- 
chiv) 7:28,5, FL roșie Arad (T. 
Takacș, R. StoM) 7:39,5 și Ener
gia Tim. 7:56.5.

Dinamo București (C. Barac, N. 
Ștefan + 1. Naum) a cucerit ti
tlul la 2+1 în 7:45,5 întrecînd pe 
Progresul Boc. (A. Rotam, St. 
lorgulescu + Moraru), Energja 
(Em. Puran, M. SFeicovici +Ve- 
liaroșiei) și Progr. Tim.

Echipaj^. Casei Centrale a Ar
matei (Boicu. Bulugioiu, Mesza- 
ras, Bompa + Lupu) a ieșit învin
gător la 4+1 realizînd un timp 
foarte v»lo-os : 6:45,0. Locurile trr- 
mătoa-e: 2. Voința Tim. (Kapier, 
Bozsak. Ostoia, Kalmar + La- 
vranski) 7:09.0; 3. Voința B’.ic. 
(O. Nicolau. R. Cristescu, 1. Pre
da, P. Nicolau + V. Toth) 7:18,5;
4. Energia Buc. 7:26.5. Tot un e- 
chipaj al C.C A. (Kurecska, Kiss, 
lonescu, Vereș) a ieșit campon 
și la 4 I. c. cu timpul de 9:39.9. X 
întrecfnd Voința Tun. (Roth, Ki!-^ 
ber, Junger, Miihlhaminer) 6:50.9\ 
și Energia Buc. (Nrțescu, Grigo-\ 
rescii. Ruin, lonescu). x

Ultima probă a campionatelor^ 
(8+1) a adus titlirl de campion: 
vîslașilor de la Dinamo (Petrov, ✓ 
Bdn, Boroș, Bălan, Coriu, But- x 
nare, Benea, Bafcny+Păunescti) 
care au reușit 6:12,0. Ei au în-\ 
trecut Energia Buc. (Iliescu, x
Georgescu, Ungureanu, Șerban, 
Stroe, Dumitrescu, Berindeanu, <
Mirică +Bănică) 6,30, Dinamo Tim. X 
6:40,0 și Știința Buc. 6:48,5.

In clasamentul pe asociații Di-\ 
namo a ocupat loetd I cu 27 p. X 
urmat de C.C.A. (22 p.) și Ener-x 
gia (20 p.). C

R. U.

Sîmbătă, lupta dintre tinerii că
lăreții romîni și maghiari a deve
nit și maj strînsă, oaspeții ținînd 
să cucerească cu prețul unor mari 
eforturi cea de a doua probă a 
concursului internațional. Și, în- 
tr-adevăr, la capătul unor eforturi 
impresionante ei au reușit ca prin 
talentatul călăreț Sufi Istvan pe 
calul Kejelgo să ocupe primul loc 
în proba de durată cu rezultatul 
de 52 p. timp : 2:05,4. Reprezen
tantul asociației Recolta, Andrei 
Kadar,, pe Brebenel a pierdut o 
mare ocazie de a-și adjudeca acea
stă frumoasă victorie, el fiind între 
cut la doar un punct diferență 
dar nu și la timp (2 04.0) de con
curentul maghiar. Pe locul trei s-a 
clasat din nou Șuti Istvan cu 50 
p. iar pe locurile 4 și 5 Dan Mi- 
hăilescn și I. Gheorghe cu cîte 49 
p. In ultima probă a concursului, 
desfășurată ieri după amiază sis
tem Cupa Națiunilor, juniorii ro
mîni au cucerit o frumoasă victo
rie ei ocupînd locul I pe echipe 
cu numai 16 p. penalizare. (A. 
Kadar, Robert Schus*er, Șt. Nie- 
derwieser și D. Mihăilescu). E- 
chipa maghiară (F. Feikusz. G. 
Szabo, Toth Bela și Sufi Istvan) 
a ocupat locul II cu 28 p. Locul 
III a revenit tot călăreților romîni 
(C. Gogheș. C. Popescu, I. Gheor
ghe. O. Dima) cu 46 p. p. La in
dividual, locul I a revenit călăre
țului maghiar Szabo Geza pe ca
lul Menyaszony cu 4 p.p. Pe locu
rile 2—5 s-a clasat concurenții ro

au obținut un

ANA ȘERBAN
ciuda unei puternice reveniri a re
prezentantei noastre Alexandra 
Sicoe. Iată rezultatele: 1. Leone 
(I) 24,9 sec.; 2. Sicoe (R) 25,1 
sec.; 3. Vodickova (C) 25,5 sec.; 
4. Pospisilova (C) 25,5 sec.; 5.
I. Luță (R) 25,7 sec.; 6. Hosta 
(I) 26,0 sec.

80 m. garduri. Una dintre cele 
mai emoționante curse ale zilei. 
După un start perfect, în frunte 
se află Liana Jung care conduce 
cursa pînă la gardul 6. De aci, 
conducerea o preia Ana Șerban 
care termină alergarea în plină 
forță. De notat că primele trei 
alergătoare și-au înregistrat cele 
mai bune performanțe ale lor. 
Iată rezultatele: 1. Șerban (R)
II, 1 sec. nou record; 2. Greppi 
(I) 11.2 sec. nou record; 3. Jung 
(R) 114 sec.; 4. Musso (I) 11.4 
sec.; 5. Stolzova (C) 11,5 sec.; 
6. Trkalova (C) 11,5 sec.

Săritura în înălțime, a prile

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

ION W1ESENMAYER ÎNVINGĂTOR 
IN CONCURSUL ATLETIC DE LA BELGRAD
BELGRAD, (prin telefon. Sîmbă

tă și duminică s-a desfășurat în lo
calitate un mare concurs inter
național de atletism, ia startul 
căruia s-au prezentat sportivi din 
U.R.S.S.. Polonia, Romînia. Gre
cia, Cehoslovacia. Ungaria și. 
bineînțeles, Iugoslavia. Atletul 
romîn loan Wiesenmayer a înre
gistrat n frumoasă victorie în 
cursa de 400 m. plat. Rezultatul 
său: 48,4 sec. Pe locurile urmă
toare s-au clasat polonezul Proski 
cu 49,0 sec. și iugoslavul Prujic 
cu 49,4 sec. Iată cîteva dintre ce

mîni A. Kadar, R. Schuster, St. 
Ntederwieser și D. Mihăilescu cu 
cîte 8 p.p.

Concursul republican de călărie 
care s-a desfășurat alternativ cu 
probele internaționale a evidențiat 
în mod deosebit pe călărețul Gh. 
Langa de la CCA care a cucerit 
de trei ori locul I la probele in
dividuale. De asemenea, el a ob
ținut un loc întii în proba de șta
fetă pe echipe. Iată rezultatele pro
belor desfășurate sîmbătă și du
minică : obstacole cat. „U“: 1.
Gh. Langa pe Ropot II cu 0 p. 
timp 1:08.5; 2. C. Vlad (D. PI.) 
pe Ben Hur 0 p. 1:08,9 ; 3. Gh. 
luia (CSA) Buc) pe Firicel 0 p. 
1:09.1 ; Obstacole cat. „M“ : pe 
lociM I s-au clasat ex-equo F. 
Topescu pe Covrig și O. Recer pe 
Pirus ambii de [a Dinamo Bucu
rești cu 0 p. timp 1:22,0. In or
dine s-au clasat cit ace’ași număr 
de puncte (41 V. Bărbuceanu 
(CCA). Gh. luja. C Vlad, I. Stu- 
paru și din nou F. Țocescu. Obsta
cole semi mijlocie : Și la această 
probă concurenții V. Bărbuceanu. 
Gh. Langa și N. Niculescu toți de 
la CCA s-au clasat ex-equo cu 
cîte 0 p. penalizare. Proba de șta
feta : 1. C.C.A. (Bărbuceanu, Ni
culescu, Langa) 2:47,0; 2. Dinamo 
București (Stana, Recer, Țopescu) 
3:02,5; 3. Recolta 3:04,9. Proba 
forjă progresivă: 1. Gh. luja, 2. 
Gh. Ghițuran. 3. Gh. luja.

O. GINGU

frumos succes
juit o victorie clara a recordma
nei europene lolanda Balaș. 
Iată rezultatele: 1. Balas (R)
l, 65 m.; 2. Modrachova (C) 1,54
m. ; 3—4. Giardi (I) și Mayer 
(R) 1,54 m.; 5. Bortoluzzi (I) 
1,45 m.; 6. Slezakova (C) 1,40 m.

800 m. plat. La capătul unei 
curse dominată net de reprezen
tantele noastre, Florica Oțel și 
Elisabeta Buda au marcat cele 
mai bune rezultate ale lor și une
le dintre cele mai bune din lume :
1. Oțel (R) 2:08,8 — nou record;
2. Buda (R) 2:10.2; 3. Miillerova 
(C) 2:10,6; 4. Kosilkova (C) 
2:20,8.

Săritura în lungime. Cu excep
ția rezultatului Vlastei Rozkosna, 
celelalte performanțe nu s-au ri
dicat la o valoare prea înaltă: I. 
Rozkosna (C) 5,80 m.; 2. Fassio 
(I) 5,51 m.; 3. Svozilova (C) 
5,47 m.; 4. Mattana (f) 5.42 m.;
5. Befu (R) 5,35 m.; 6. Pândele 
(R) 5,21 m.

Aruncarea discului. Aruncătoa
rele cehoslovace au obținut o 
victorie comodă și meritată. 
Rezultatele: 1. Mertova (C)
51,34 m.; 2. Simankova (C) 
47,22 m.; 3. Manoliu (R) 44,14 
m.; 4. Lucaci (R) 42,69 m.; 5. 
Paternoster (I) 42,26 m.; 6. Ricci 
(I) 39.87 m.

4x100 m. Echipa Italiei. con
form așteptărilor a obținut o vic
torie clară. Rezultate : I. Italia
46,8 sec.; 2. Cehoslovacia 48,0 
sec.; 3. Romînia 484 sec.

PUNCTAJE GENERALE: Ro- 
mînia-ltalia 49.5—43,5; Romînia- 
Cehoslovacia 52—52; Cehoslova- 
cia-ttaWa 48—45.

lelalte rezultate; înregistrate: 100 
m. Tokarev (U.R.S.S.) 108 sec.; 
110 m.g. Lorger (lug.) t4,6 sec. 
2. Stolearov (U.R.S.S.) 14,9 sec.; 
ciocan: Krivonosov (U.R.S.S.) 
62,86 m.; disc : Radosevic (lug.) 
51.49 m.; 5000 m Cemiavski 
(U.R.S.S.) 14:234; prăjină: Luk- 
man (lug.) 4.30 m. Milakov 
(lug.) 4,20 m.; 1.500 m. Rosza- 
volgy (Ung.) 3:44,4; înălțime: 
1. Marianovki (lug.) 2.00 m. 2. 
Bodo (Ung.) 2,00 m. 3. Soter 
(Rom.) 1,96 m.

U-


