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Reprezgrâtiva de box a R. P. Romine a întrecut 
echipa Franței, dar spectacolul n-a satisfăcut decît parțial

Ieri au început în 'Capitală, întrecerile finale ale formațiunilor 
artistice și sportive studențești, 
festivitatea de deschidere, care ia

La începerea îritîlnirii dintre 
echipele ’de box ale Franței șl R. 
P. Romîne, precedată de tradi
ționalul schimb de fanioane, bu
chete de 
bunele și 
Republicii 
20.000 de 
pentru o 
Spre regretul unanim, spectaco
lul în sine n-a fost însă în mă-: 
sură să împlinească toate opti
mistele previziuni ale pasionaților 
„sportului cu mănuși”. Intr-ade
văr, adeseori, în ardoarea luptei 
pentru victorie, scrima pugillstică 
a fost nevoită să cedeze pasul în
verșunării și schimburilor dure 
(uneori și incorecte)) de lovituri. 
Finalmente, victoria a revenit 
pugiliștilor noștri, la scorul1 de 
6—4, dar el putea fi toarte bine 
și 7—3, dacă Leon Labaj n-ar Ii 
fost creditat cu o victorie gratu
ită în dauna lui Dumitru Cio#»o- 
taru.

Oaspeții aveau oamenii de bază 
ai formației în Rene Libeer și 
Claude Saluden. Amîndoi au fost 
însă departe de valoarea lor nor
mală, mai cu seamă Libeer, care 
a făcut un meci „stupefiant de 
slab”, după propria expresie a an
trenorului Montane. Nici „omull 
nr. I” al echipei romîne, în speță 
campionul

flori și insigne, în tri
pe gazonul Stadionului 

se aflau aproape 
spectatori, cifră record 

manifestație pugilisttcâ!

olimpic Nicolae Linca,

n-a strălucit. Dimpotrivă, el s-a 
angrenat în stilul defectuos al ad
versarului, transformînd disputa 
lor într-o adevărată întrecere de... 
lupte libere.

Ca deobicei, seria partidelor a 
fost deschisă de întrecerea boxe
rilor de categoria muscă: Rene 
Libeer (Franța)), șî Puiu Nicolae 
(R.P.R.)’. Libeer debutează cu cî- 
teva stîngi la figură. Putu nu se 
lasă impresionat, angajează nu
meroase schimburi de aproape și 
iese frumos din „clinei" cu uper
cuturi la corp. Curajos și comba
tiv, Puiu nu slăbește alura nici în 
roundurile II și III, iar Libeer, vă
dit depășit, recurge la ținert pre
lungite și Ia lovituri cu capul, pri
mind pentru aceasta un avertls-t 
ment. învingător la puncte: Puiu 
Nicolae.

La categoria cocoș, Yves Retail 
(Finanța), care a fost sîmbătă 
seara cel mai bun om al oaspe
ților, l-a întrecut fără mari e-
moții pe Constantin Gheorghiu
(R.P.R.)!. Croșeurile sale, plasate 
cu siguranța unui pugilist expe
rimentat, l-au marcat des pe 
Gheorghiu care, retras în defen
sivă, n-a putut riposta decît rare
ori și destui de anemic. In limi
tele categoriei pană, losif Miha- 
lic (R.P.R.)) a dovedit 
certe

„vulpoiului” Georges Benny 
(Franța). Victoria la puncte a re
venit francezului. Viu disputat a 

meciul de categorie semi- 
ușQară. Mihai Trancă (R.PjR.)) în
cepe furtunos prima repriză, dar 
ju^lsarul său, Andre Vairolatto 
'T^Bța). îl contrează, temperin- 
duW-elul. Puternicele „drepte” ale 
Iui Trancă încep să-și spună însă 
cuvîntul în repriza a Il-a. Lovit 
puternic, Vairolatto se află în di, 
f icul ta te, dar Trancă, obosit șt el 
de efortul depus, nu mai are re
surse pentru a termina înainte de 
limită, așa cum credeam Ia un 
moment dat, cîștigînd doar Ia 
puncte. „Ușorul” Claude Saluden 
(Franța), lent, indecis șl lipsit 
parcă de vlagă, a dispus cu gretf-

MARIUS GODEANU

(Continuare în pag. a 3-a) >

Canotajul nostru 
iși continuă 

seria succeselor

} Alămurile fanfarei au răsu
nat scurt, începînd apoi un

I marș sportiv. Pe pista stadio
nului „23 August", în aplau-

' zele a aproape 50.000 spectatori, 
își fac intrarea coloanele de

> studenți care defilează, dînd 
semnalul începerii Festivității 
de încheiere a anului

I tar. 3200 de tineri, cet 
’artiști amatori și cei 
• sportivi din rîndurile 
'Iui studios -defilează, 
laliniază în fața tribunei prin- 
1 cipale.
f După ce primește raportul co- 
tmandantuilui defilării, tov. Ion 
jlliescu, secretar al C.C. al, 
lU.T.'M. și Președintele Uniunii-, 
f Asociațiilor Studențești dim
iR.P.R., adresează cuvinte calde( 
rmil'for
I supra 
zanuil 
kcheie, 
[liniat 
jtărîri (
[Consiliului de Miniștri privind 
^îmbunătățirea învățămîntuluil 
/superior. Vorbitorul a feliei-1 
stat pe studenții fruntași în ta-| 
Ivățătură, în activitatea culiu- 
Jrailă și sportiva, urînd succes! 
inarticipanților la Festivități.,

universi- 
mai buni 
mai buni 
tineretu- 
apoi se

de studenți. Imsistind a- 
succeselor înregistrate înj 
universitar care se tn- 
tov. Ton Iliescu a sub-( 
importanta recentei Ho- 
a C.C. al P.M.R. și a.

curaj și 
posibilități tehnice în iața

I â 10 victorii romînești în concursul
LH ulmyUVa international de caiac-canoe

I A BFUI III ■ Canotoarele noastre au dominat 
LH DLHLIiv ■ net întrecerile din „Regata Griinau“

Prima ediție a campionatelor 
internaționale de caiac-canoe ale 
R.P.R. s-a terminat cu un strălu
cit succes al caiaciștilor și ca- 
noiștilor romîni, care au reușit 
excelenta performanță de a se 
clasa pe primul loc în zece din 
cele 15 probe ale concursului. Re
prezentanții noștri au dominat 
categoric probele de canoe și — 
ceea ce este deosebit de îmbucu
rător — au repurtat numeroase 
victorii și la caiac. Campionii noș
tri olimpici Dumitru și Ismailciuc

(canoe dublu) și Leon Rotman 
(canoe simplu) au cucerit cîte 
două victorii. Caiaciștii Anastases- 
cu și Todorov au adus și ei cîte 
două victorii culorilor noastre 
(500 și 1000 m.), contribuind de 
asemenea și la succesul ștafetei. 
Două plăcute revelații au fost 
Vernescu (la caiac) și Tarara 
(la canoe), care au învins con- 
curenți cu renume.

In clasamentul pe națiuni

(Continuare îri pag. a 2-a)

V^MpCa -de sus: Pwi-u NirxAte, Tronc ă, Dragțnea, Negrea, Lirica și D<
Gheorghiu. Vf.i/ța de sus: Yves Retail, Henny, Saluden, și Labah 

(văzuți de Neaga Răditlescu)

In fotografie, un aspect de la j 
avut loc pe stadionul „23 August".\ 

(foto: L. Ti BOR) Y
A vorbit apoi tov. prof. Con- Y 

stantin Nicuță, adjunct al Mi- i 
nistrutai învățămîntului și Cui- Y 
turii aducând întregului tine- S 
ret studios și personalului di- Y 
dactic și administrativ din în- v 
vățămîntul superior un căldu- / 
ros salut și felicitări pentru J 
succesele 
verși tar 
a relevat 
sociațiilor 
mers ®I . 
rior. precum și deosebita tn-

V. ARNAUTU 
T. S1AMA

(continuare în pag. Il-a)

realizate în anul u,ni- 
1956—57. Vorbitorul 
aportul pozitiv al a- 
stadențești în bunul 
învățămîntului supe-

Competiții în cinstea.- 
Festivalului

• In diferite 
localități ale re
giunii Hunedoaina 

au continuat 
se desfășoare 
ultimul timp nu
meroase compet'ții 
în cinstea Fes.it- 
valului de la Mos
cova. La Deva, de 
pildă, peste 300
de tineri și tinere au participat 1st 
concursuri de atletism, jocuri de- 
volei, totabl, etc. La Brad au a«- 
vut loc țntîlniri între echipele: 
masculine și feminine de volei re— 
prezentînd raioanele Brad și 11 ia».

• Colectivul sportiv Energia: 
din cadrul uzinelor „23 August"., 
din Capitală, a organizat o com
petiție de volei și fotbal dotatăî 
cu „Cupa Festivalului". La între
ceri participă echipe din toata: 
secțiile întreprinderii.

In aurind, va începe desfășu-<- 
rarea unor întreceri de v-olei, fot
bal, tenis de masă și șah, orga-î 
nizate de colectivul FI. roșie-Meta-*- 
logtobus din Capitală. j

Gh. Ciorana, C. Bușit ' 
corespondenți

In cadrul int Unirilor de atletism R.D.G. —R.P.R, de Ia Ana
AUREL RAI CA: 17,42 m. la greutate 
FLORICA OTEL: 2:07,9 la 800 m.!

Astăzi la ora 11,45’î
START IN CEA RE A IH A EDIȚIE 

A „CURSEI PRIETENIEI ROMINO - BULGARE’
Astăzi la ora 11.45, din fața ziarului „Informația Buaureșiiu- 

l<id", se va da startul în cea de a IlI-a ediție a „Cursei prieteniei 
rvmîno-btilgare". Printre participa nții la această întrecere se află 
rutieri de valoare europeană dintre carte remarcăm pe Nencio llris- 
too, Milco Dimoo și Constantin Dumitrescu.

Nendo Hr istov, cîștigătorul celei de a X-a ediții ă’ „Cursei 
Păcii" a sosit ieri în Capitală. El ne-a declarat:

„Deși in mod firesc aveam dreptul la odihnă după „Turul 
Egiptului". „Cursa Păcii" și „Turul Bulgariei" m-am hotărît Must 
să particip la cursa București-So fia. De ce ?, Pentru că, după pă
rerea mea, oampeliția care angre nează pentru, a treia oară pe ru- 

importanță deosebită. Confrunfa- 
prietene nu se poate solda decît 

duetul dintre mine și C. Dtmi- 
cursei. Cel mai bun va învinge!" 

Gh. Calclșcă, 30. V. lonescu, 51, t. 
Zanoml, 32. A. Șolaru, 33. I. Vasl- 
Ie, 34. C. Tstrate, 35. C. Tudose, 36. 
N. Stcpiinian, 37. Gh. Văsîl, 36. I. 
M inul eseu, 39. Gh. Șerban, 40. R, 
Klein.

Traseul pe care n vor parcurge 
cicliștii în prima etapa este urmă
torul : Plecarea din fața ziarului 
„Informația Bucureșțiului”, c(pol pe 
str. C. Miile, Edgar Quinct, Bd. N. 
Bălcescu, Piața Romană, Bd. Ana 
Ipătescu, Șos. Ștefan cel Mare, Șos.

• Armatei Sovietice, apoi pe șoseaua 
TTrzicenl, prir. Afumați. Uteiceni, 
Buzău, lainca pînă la Brăila,

tierii romîni șl bulgari prezintă o 
rea dintre sportivii țărilor noastre 
cu performanțe valoroase. Cred că 
tresou, va contribui la dinamizarea 
Iată liste participanțElor cu nu- 

nercle de concurs. R.P. BULGA
RIA : 1. N. Hrlstov, 2. M. Dtmov, 
I. N. Ffllpov, 4. D. Staniîaov, 5.1. Ka- 

7. I. Todo- 
9. Alex. Gpma- 

11. D. Kolev
La- 

A.

>urov, -6. i. ogneraski, 
•ov, 8. St. I-ewskl, ‘ 
tov, 10. S. Tagaov, 11. D.
2. p. Mihailov. 13. H. 
bv, 14. t. Zlate<, 15. 
ăsenov, 16. V. Asenov, 17. Gh. Bo- 
tsov, 18. a. Țvfetanov, 19. Gh. Staev 
0. T. Slavcev ; R. p. ROMINA : 21. 
L.. Folbert, 22. D. Muinteanu, 23. I. 
ima, 24. M. Kammer, 25. I. Cons- 
antinescu, 2S„ G. Moiceanu, 27. Șt. 
weceanu, 23, c. Dumitrescu, 29.

AUE 30 (prin telefon de Ia tri
misul nostru special).

Marele interes pe care publicul 
iubitor de sport din Aue l-a ma
nifestai în jurul dublei întîlruri de 
atletism R.D.G.—R.P.R. a fost pe 
deplin răsplătite de frvwnusetfea spe- 
tacolului pe care afleții celor două 
țări l-au oferit în cele două zile 
de concurs. Și nu numai specta
col, ci șl rezultate de înaltă cla
să a prilejuit confruntarea atletică 
de pe stadionul Otto GrotewohI. 
Slnt fericit că îri fruntea acestor 
rezultate pot să situez excepționa
lele recorduri obținute de doi din
tre reprezentanții noștri: AUREL 
RAICA: 17,42 m. LA ARUNCAREA 
GREUTĂȚII, CEA MAI BUNA 
PERFORMANTA EUROPEANA ’A 
ANULUI, ȘI FLORICA OTEL, 
2:07.9 LA 800 m., UNA 'DIN 
CELE MAI BUNE PERFORMAN
ȚE MONDIALE ALE PROBEI.

Rezultatele finale ale celor două 
meciuri sînt favorabile echipelor 
țării gazdă. Diferențele la care au 
pierdut echipele noastre sînt în
să onorabile, ținînd cont că echipe
le R.D.G' se numără printre cele 
mai bune din Europa. In special 
la băieți rezultatul destul de strlns 
poate fi socotit ca un veritabil 
succes al echipei noastre, care, 
afirm- fără nici o exagerare, a tre
cut pe Ungă o mare victorie. Iată 
actlnt rezultatele probelor Urmă
rite, de cei^peste 25JD00 de, specia* 

tori din Aue, urmind ca amănunți 
suplimentare să vă furnizez mîine.

FETE. 100 m. plat. 1. Gisela
Kohler (R.D.G.) 12,0 sec. 2. Wein- 
meister (R.D.G.) 12,2 sec. 3. Clau
dia Russe (R.P.R.) 12,3 sec. 4.
Alexandra Sicoe (R.P.R.) 12,7
sec. Greutate: 1. Johanna Liittge 
(R.D.G.) 14,22 m. 2. Ana Coman 
(R.P.R.) 14,17 m. 3. Inge Buch- 
wald (R.D.G.) 13,79 m. 4. Melania 
Silaghi (R.P.R.) 13,61 m. Aruncă
toarele noastre au trecut pe lîngă 
o prețioasă victorie în această 
probă. Ana Coman a condus-o pe 
Liittge (aruncătoare creditată cu 
rezultate de peste 15 m.) pînă la

A, RAICA, ,

ultima aruncare. Suliță: 1. Marhft 
Diți (R.P.R.) 48,01 m. 2. Ingo- 
Gunther (R.D.G.) 46,79 m. 3*
Use Haase (R.D.G.) 42,25 m. 4» 
Ilona Micloș (R.P.R.) 41,76 m. 
Sulițașele noastre ne-au arătat' 
din nou că nu știu să arunca 
de pe zgură. Ștafeta 4x100 tn. 1, 
R.D.G (Eichler. Weinmeister,. 
Kohler, Mayer) 46,8 sec. 2. R.P.R, 
(Bendiu, Blăgescu, Luță, Russe)! 
56,1 sec. Diferența mare de se
cunde dintre cele două echipe se 
datorește schimbului defectuos e- 
fectuat între Bendiu și Blăgescu..

Punctajul în întîlnirea femi
nină după prima zi : R.D.G.— 
R.P.R. 25—15.

BĂIEȚI. 200 m. 1. Wies?nma- 
yer (R.P.R.) 21,9 sec. 2. Riede 
(R.D.G) 22,0 sec. 3. Pollack 
(R.D.G.) 22,2 sec. 4. Măgdașt
(R.P.R.) 22,3 sec. 800 m. 1. Rei- 
nnagel (R.D.G.) 1:50)0; 2. Zo'tan 
Vamoș (R.P.R.) 1:51.0; 3. Mi’raly 
(R.P.R.) 1:51.5; 4. Neumann
(R.D.G.) 1:51.6.

Vamoș și Miha’y au făcut o 
cursă curajoasă, pe care o putea i 
încheia cu un alt rezultat dacă 
ar fi folosit o tactică mai bună, 
400 m.. 1. Wiesenmaver (R.P R l 
48,9 sec. 27 Savel (R P R 4^0 
sec. 3. Meier (R D G.) 493 see. 
4. Solcher 1R.D.G) 491 s°c. Pini

POMF.O VILARA

(continuare in pag. a 2-a^



io FRUMOASĂ VICTORIE A ECHIPELOR NOASTRE DE GIMNASTICA Canotajul nostru își continuă seria
Victorie! Ambele echipe de gim

nastică ale Republicii Populare Ro
mine au învins! O victorie prețioa
să, mai ales pentru reprezentativa 
noastră masculină care întrece 
pentru prima oară formația R.D.G. 
Felicitări gimnaștilor romîni, care 
ne-au adus satisfacția unei bune 
comportări și a' unui succes!

Intîlnirea desfășurată sîmbătă 
și duminică în sala Horească nu 
b fost de loc ușoară pentru noi. 
Atît echipa masculină a R.D.G. 
cit și tînăra sa formație femi
nină au opus o dîrză rezistentă 
gimnaștilor romîni, iar dacă ger- 
gnanii au pierdut, ei nu-și pot 
reproșa nimic, deoarece au pier
dut în faja unor echipe mai bine 
pregătie și mai hotărîte să în
vingă.

La cererea delegației germane, 
programul concursului a suferit 
o modificare: sîmbătă s-a deslă- 
șurat în întregime concursul e- 
chipelor masculine, iar duminică 
cel aii echipelor feminine. In am
bele întreceri atenția spectatori
lor — prezenți în număr mare 
— a fost ținută încordată datorită 
punctajului strîns de la un aparat 
la altul. In special concursul mas
culin a fost de-a dreptul palpi- 
lanț, iar victoria a fost hotărîtă 
de ultimul aparat, bara, la care 
sportivii noștri și-au impus supe
rioritatea, totalizînd cu 1.35 pun
cte mal mult față de adversari 
care ne conduceau — cu 276,40 - 
275,60. Deși au cîștigat la o di

In campionatul de polo
Dinamo a întrecut comod și spectaculos pe C.C.A. 

scor: 8-2 (3-1)
* Mirlți spectatori, ieri, la pno- 
•gramul sută la sută „bucuireștean". 
din campionatul categoriei A de 
polo. Ei au fost împiedicați însă 
să urmărească comod desfășura
rea meciurilor, deoarece tribuna 
instalată cu luni în urmă a dis
părut, fără motive întemeiate, toc
mai în preajma^ marilor compe
tiții- Partida cate i-a atras spre 
ștrandul „Dante Gherman" dis
putată de Dinamo și C.SC.A. s-a 
încheiat cu victoria primei echi
pe la un scor (8—2), nesperat rrici 
de dinamoviști. Rezultatul a fost 
incert numai pînă ia 1—0, timp 
în care ambele echipe s-au „stu
diat" încercînd formule stabilite 
„de acasă" (C.C.A. cu Novac cen
tru fix și Dinamo — în consecin
ță — cu Bădifă fundaș și Za- 
han, retras). Apoi, golul înscris, 
prin surprindere, de Coeiuban a 
făcut să sporească încrederea di- 
namoviștilor în forțele proprii și 
să acționeze cu mijloace specifice 
tinereții lor: mobilitate, rezistență 
și chiar... fantezie.

Ținînd cont de miza importantă 
a partidei ne așteptam la mai 
mult din partea echipei campi
oane; componenții formației s-au 
arătat datori pregătirii iizice, din 
care cauză și compartimentul de
fensiv, pînă acum punctul forte 
al echipei, a prezentat serioase 
lipsuri. Scorul final 8—2 (3—1) 
se datorește punctelor înscrise de 
Cociuban ’ (4), Zahan (2), Rujin- 
schi și Oanță pentru Dinamo; 
Grințescu, Novac (4 m). pentru

a

Au început «marile
(Urmare din pag. l-a) 

seninătate' a recentei Hotărîri 
partidului și guvernului.
ȘTIINȚA CLUJ A ÎNTRECUT CU 
2- 0 (2-0) PE SPARTAK HRA- 

DEC KRALOVE
Reapariția în Capitală a Ști

inței Cluj a coincis cu un ioc 
foarte bun, dinamic și variat și 
o victorie cu 2—0 (2—0) asupra 
echipei cehoslovace Spartak Hra- 
dec Kralove. Atacul studenților 
clujeni, cu Suciu — Ivanovici și 
Munteanu într-o deosebită vervă, 
a întreprins numeroase acțiuni la 
poarta oaspeților și numai exce
lenta comportare a portarului 
Matys a făcut ca scorul să nu 
®a proporții. Oaspeții au lăsat în 
general o bună impresie prin teh
nica pe care o posedă. Ei au or
ganizat cîteva atacuri periculoase 
la poarta studenților cluj'enl, res
pinse însă de apărarea acestora 
și în două ocazii de... bară.

Primele ‘acțiuni le întreprind ro- 
mînii, care în minutele 8, 10, 
12, 14 pun în dificultate pe por
tarul Matys. Oaspeții contraatacă 
tn min. 25, dar Pieman, deși bine 
servit de Preiei nu reușește de 
cit să trimită razant cu bara.

R.P.R.—R.D.G. 559 ,50—
ferență de aproape 2 puncte, fe
tele noastre n-au dat maximum 
de randament. Trei dintre ele 
(Teodorescu, Vătășoiu și Tudor)) 
au căzut de pe bîrnă, lucru inad
misibil mai ales pentru primele 
două, gimnaste cu o vastă ex
periență a întrecerilor internațio
nale.

Rezultatele tehnice înregistrate: 
BĂIEȚI — echipe: R.P.R. —
R.D.G. 332,15 — 331,60; indivi
dual compus: 1. Frederic Orendi 
(R.P.R.)) 56,75 pct; 2. Otto Heintz 
Werner (R.D.G.) 56,00 pct; 3.
Gunter Nachtigall (R.D.G.)) 55,35 
pct; 4. Wolfgang Gipser (R.D.G.)) 
55,20 pct; 5. Andrei Kerekeș 
(R.P.R.) 55,15 pct; 6—7. Helmuth 
Orendi (R..P.R.) și Gottfried 
Stark (R.D.G.) 54,70 pct; pe a- 
parate: sărituri: 1. Wolfgang Gip
ser (R.D.G.)) 9,70 pct; 2. Gottfried 
Stark (R.D.G.)) 9,50 pct; 3. Hel
muth Orendi (R.P.R.)) 9,40 pct; 
cal: 1. Frederic Orendi (R.PJtS 
9,45 pct; 2. Otto Werner (R.D.G.) 
9,35 pct; 3. Gottfried Stark 
(R.D.G.) 9,20 pct; inele: 1. Fre
deric Orendi (R.P.R.)', Gunterl 
Nachtigall (R.D.G.)) și Andrei Ke- 
rekeș (R.P.R.)) toți cîte 9,50 pct; 
sol: 1. Giinter Nachtigall (R.D.G.)' 
9,55 pct; 2. Ștefan Hărgăliaș 
(R.P.R.) 9,50 pot; 3. Frederic O- 
rendi și Fritz Bohm (R.D.G ț 
9,40 pct; paralele: 1. Otto Werner 
(R.D.G.) 9.55 pct; ' 2. Wolfgang 
Gipser (R.D.G.Ț 9,40 pct; 3. Iosif

C.C.A. A condus bine N. Blidaru 
(București.

In deschidere, Știința Bucu
rești a întrecut la limită 4—3 
(2—2) pe Progresul București.

G. N1COLAESCU
In țară s-au disputat restul 

partidelor din etapa de ieri. La> 
Timișoara, echipa textiliștilor din 
localitate a cedat în fața Știin
ței Cluj cu 6—1 (3—0)', iar la
Oradea, formația Progresul Tg- 
Mureș n-a reușit să „ciupească” 
decît un punct în fața echipe» 
gazdă, Energia. Rezultat final: 
2—2 (0—1).

★
Numeroase recorduri ale țării’ 

au fost înregistrate sîmbătă șt 
ieri în ultimul concurs de verifi
care a lotului republican. Ma
joritatea recordurilor au „căzut” 
în proba de 200 m liber. Sîmbătă 
ȘT. IONESCU (C.C.A.J a parcurs 
distanța în 2:15,6

Programată din nou ieri, proba 
de 200 m liber a prilejuit încă 
două recorduri. Astfel, D. Camin- 
schi (Progresul Buc.J a înotat 
distanța în timpul de 2:15,7 (nou 
record juniori cat. 1)', iar E. Voi- 
cu și-a corectat cu timpul de 
2:20,5 propriul record reușit în 
ajun. Iată și celelalte recorduri : 
200 m bras fete: EMIKE NAGY 
(Progr. Cluj) 3:13,0 (v.r. 3:16,0)’. 
100 m bras băieți: AL. ȘTEFAN 
(Progr. Buc.) 1:21,0 nou record 
juniori cat. II. (v. r. 1:21,1).

festivități studențești
In min. 27, Știința Cluj deschide 
scorul: Suciu aflat pe stînga te
renului pasează, în adîncime fui 
Munteanu care marchează prin- 
tr-un șut sec, pe jos. Urmează o 
scurtă perioadă de dominare a 
oaspeților care forțează egalarea. 
dar fără rezultat. Apoi, în min 
41, Suciu, prezent pe tot terenul 
trimite lui H. Moldovan aflat cen
tru și care pătrunde în careul 
oaspeților și înscrie 2—0. La re
luare, în min. 56, la o acțiune a 
oaspeților, Iahoda trage de la nu
mai 6 m în bară. O nouă acțiu
ne a oaspeților în minutul 60, se 
termină printr-un șut puternic a 
lui Kvacek care lovește din nou 
bara. Pînă la sfîrșitul focului Ști
ința se menține în careul advers, 
oaspeții ne mai întreprinzîmd nici 
o acțiune. Arbitrul C. Popescu-A- 
Ittnă (București) a condus cu 
competență următoarele formații :

ȘTIINȚA CLUJ: Nicoară — Ro 
man, Isac Mureșan — Oroszhegy, 
Nedelcu I, — J. Munteanu, Iva
novici, Suciu, Georgescu (Luț),
H. Moldovan.

SPARTAK: Matys — Andrey- 
zek, Sterba, (Chobot), Mach — 
Preiei, (Sindelar), Haz — Pie
man, Sub’- Kvacek, Macek (Si- 
minek), iahoda.

556,25
Focht și Frederic Orendi (R.P.R.)
9.85 pct; bară: 1. Frederic Orendi 
9,70 pct; 2. Ștefan Hărgălaș 9,55 
pct; 3, Otto Werner și Helmuth 
Orendi 9,45 pct. Fete: echipe: 
R.P.R. — R.D.G. 226,35—224,65; 
individual compus: 1. Sonia lovan 
(R.P.R.) 38,20 pct.; 2. Rose- 
Jore Sonntag (R.D.G.) 38,10 pct; 
3. Georgeta Hurmuzache (R.P.R.),
37.85 pct; 4. Elena Teodorescu
(R.P.R.) 37,65 pct; 5. Anastasia 
Ionescu (R.P.R.) 37,55 pct; 6. Vera 
Ewald (R.D.G.) 37,40 pct.; pe a- 
parate: sărituri: I. Elena Teodo
rescu (R.P.R.) 9,50 pct; 2. Rose- 
lore Sonntag (R.D.G.) și Emilia 
Vătășoiu (R.P.R.) 9,45 pct; 3.
Elena Petroșanu (R.P.R.) 9,40
pct.; bîrnă: 1. Sonia lovan (R.P.R.) 
9,65 pct; 2. Roselore Sonntag 
(R.D.G.) 9,60 pct; 3. lise Schultze 
(R.D.G.) 9,55 pct; paralele 1. Ele
na Teodorescu 9,75 pct; 2. Geor
geta Hurmuzache 9,65 pct; 3, 
Soniia lovan 9,60 pet; sol: 1. Vera 
Ewald (R.D.G.) 9,80 pct; 2. E- 
lena Teodorescu și Georgeta Hur- 
mu-zache 9,75 pct; 3. Sonia lovan 
9,65 pct. PUNCTAJ GENERAL 
Republica Populară Romînă 559,50 
— Republica Democrată Germană

Ecliipa RJTR. J-caiac ștafetă 4n500 m: Balint, Vernesou, Anas
tasescu, Todorov,

întâlnirea de
(Urmare din pag. 1)

la intrarea în linie dreaptă în 
frunte se aflau Meier și Solcher. 
Deodată, cei doi alergători romîni 
au forțat și finișul lor a fost 
irezistibil. Splendidă cursă, pe 
drept cuvînt aplaudată de spec
tatori I 10.000 m.: 1—2. Hiinicke 
(R.D.G.) și Porbadnrk (R.D.G.) în 
31:01.8; 3. Weiss (R.P.R.) 31:41.8;
4. Bunea (R.P.R.) 32:04.6. 400
m. g. 1. Savel (R.P.R.) 52,8 sec. 
2 Meier (R.D.G.) 53,8 sec. 3. 
Sturm (R.D.G.) 54,2 sec. 4. Stâ
nei (R.P.R.) 54,3 sec. Victoria 
clară și frumoasă a Ini Savel n-a 
fost, din păcate, secondată de o 
comportare asemănătoare a lui 
Stanei, care a fost întrecut de ad
versarii săi pe ultimii trei metri, 
înălțime: 1. Lein (R.D.G.) 2,02 m. 
nou record al R.D.G. 2. Soter 
(R.P.R.) 1,90 m. 3. Pfeil (R.D.G.)
l, 90 m. 4. Kadar (R.P.R.) 1,60 m. 
Lungime: 1. Hubschman (R.D.G.) 
7,13 m. 2. Auga (R.D.G.) 7,03 m.
3. Licker (R.P.R.) 6,80 m. 4. loan 
Sorin (R.P.R.) 6,65 m. Triplu- 
salt: 1. Mircea Stein (R.P.R.) 
14,86 m. nou record de juniori 
al R.P.R. 2. Thiefelder (R.D.G.)
14.61 m. 3. Stoian (R.P.R.) 14,47 
m 4. Heinicke (R.D.G.) 14,22 m. 
C- 'can: 1. N. Rășcănescu (R.P.R.) 
60,25 m. 2. Niebisch (R.D.G.) 
59,37 m. 3. C. Dumitru (R.P.R.)
58.62 m. 4. Haupt (R.D.G.) 52,99
m. Rășcănescu a depășit primele 
două aruncări, iar a treia s-a mul
țumit s-o trimită la 47 m. Pe 
urmă a intrat în nota sa obiș
nuită : dincolo de 60 metri! Disc:
1. Scholzger (R.D.G.) 48,77 m.
2. Manolescu (R.P.R.) 47,81 m. 3. 
Kupper (R.D.G.) 46.84 m. 4. 
Vîlsan (R.P.R.) 45,67 m. Ștafeta 
4x100 tn.: 1. R. D. G. (Walter, 
Thiele, Pollack, Riede) 42,0 sec.
2. R.P.R. (Prisiceanu, Kadar, Pop, 
Măgdaș) 42,1 sec.

Punctajul după prima zi: 
R.D.G.—R.P.R. 62—55.

ZIUA a I!-a
Fete. 200 m.: 1. Kbhler (R.D.G).

24,7 sec. 2. Mayer (R.D.G.) 25,4 
sec. 3. Luță (R.P.R.) 25 5 sec.
4. Sicoe (R.P.R.) 26,0 sec. 80m.g.:
1. Kohler (R D.G) 11,0 sec. 2. 
Șerban (R P.R ) 11,3 sec 3. Jung 
(R.P.R.) 11,4 sec. 4. Smoger

(Urmare din pag. 1)
R.P.R, I s-a clasat pe primul loc 
cu 64 puncte urmată de R. P, 
Ungară (38 p.), R.D.G, (43 p.), 
R.P.R, II (25 p.) și Austria 
(15 p.).

Asupra acestui reușit concurs 
vom reveni în numărul nostru 
de mîine.

Deocamdată, iată rezultatele 
tehnice :

Caiac 1 b. 1000 m.: 1. Vernescu 
(R.P.R. I) 4:22,3; 2. Krause
(R.D.G.) 4:26,8; 3. Wiedeman
(Austria) 4:33; 4. Vereb (R.P.U.) 
4:41; 5. Borisov (R.P.R. II).

Caiac 2 b. 1000 m.: 1. R.P.R, 
I (Anastasescu, Todorov) 3:53,6,
2. R.P.R. II (Rădulescu, Andrees- 
cu) 3:55,6; 3. R.D.G. (Perlberg, 
Miihlberg) 3:59; 4. Austria 4:06,3; 
5. R.P.U. 4:13,3.

Caiac 4, 10.000 m.: 1. R.D.G. 
(Grtin, Jahn, Kresse, Lammert) 
37:25; 2. R.P.U. 37:59; 3. Austria 
38:48,5; 4. R.P.R. I 39:01; 5,
R.P.R. II 40,43.

Canoe 2, 10.000 m.: 1. R.P.R. I 
(Ismailciuc, Dumitru) 49:25,5; 2. 
RJP.R. II (Sidorov, Calinov) 50:38;
3. R.P.U. (Vieland, Gabriel)
51:30,2; 4. R.D.G. (Leue, Holtzke) 
52:18. Canoe 1, 10.000 m.: 1.
Rotman (R.P.R. I) 54:08,8; 2,

atletism R. D. G. — R. P. R.
(R.D.G.) 12,0 sec. înălțime: 1.
Balaș (R.P.R.) 1,66 m. 2. Eva 
Mayer (R.P.R.) 1,58 m. — rec. 
personal, — 3. Wagner (R.D.G.)
l, 56 m. 4. Riebow (R.D.G.) 1,53
m. Lungime: 1. Klaus (R.D.G.)
5,79 m. 2. Șerban (R.P.R.) 5,52
m. 3. Macht (R.D.G.) 5,46 m. 4. 
Pândele (R.P.R.) 5,44 m. Disc: 
1. Muller (R.D.G.) 48,26 m. 2. 
Manoliu (R.P.R.) 45,80 m. 3. 
Wiederhold (R.D.G.) 45,43 m. 4. 
Lucaci (R.P.R.) 42,44 m. 800 m. 
1. Florica Oțel (R.P.R.) 2:07.9 — 
nou record al R.P.R.! —2. Ursula 
Donath (R.D.G.) 2:08.1; 3. Buda 
(R.P.R.) 2:09.8; 4. Utecht (R.D.G.) 
2:16.0. A fost o cursă formida
bilă. De la început conducerea a 
avut-o Donath. Tot recordmana 
R.D.G. era prima la intrarea în 
ultima linie dreaptă, cu un avan
taj de cîțiva metri. Cu un finiș 
impresionant Oțel recuperează și 
pe ultimii metri țîșnește cu sigu
ranță spre linia de sosire.

PUNCTAJUL GENERAL
LA FETE: R.D.G—R.P.R. 60—46 i

Băieți. 100 m.: 1. Wiesenma- | 
yer (R.P.R.) 10,7 sec. 2. Thiele | 
(R.D.G.) 10,8 sec. 3. Pop (R.P.R.)
10.8 sec. 4. Riede (R.D.G.) 10,9
sec. 110 m. g.: 1. Hiibner (R.D.G.)
14.9 sec. 2. Reimers (R.D.G.) 15,0 
sec. 3. Ursac (R.P.R.) 15,0 sec. 4. 
Ignat (R.P.R.) 15,1 sec. 1500 m.:
1. Ritzenheim (R.D.G.) 3:48.4;
2. Valentin (R.D.G.) 3:48.8; 3
Bîrdău (R.P.R.) 3:49,2; 4. Mihaly 
(R.P.R.) 3:52.6. 5.000 m.: 1. Jan
ke (R.D.G.) 14:23.4; 2. Grecescu 
(R.P.R.) 14:36.4; 3. Havenstein
(R.D.G.) 15:02,0; 4. Veliciu
(R.P.R.) 15:10.4; 3.000 m. obst •
1. Bădici (R.P.R.) 9:14.4; 2. Scel- 
biski (R P.R.) 9:23.8; 3. Girlt 
(R.D.G.) 9:30.0; 4. Barthold
(R.D.G.} 9:52.2; 10 km. marș: 1 
Răcescu (R.P R.) 48:42.4; 2. Pathus 
(R.DG.) 51:49.6; 3. Lefanczik 
(R. D. G.) 53:36.0; 4. Liga
(R. P. R.) 55:06.0. Greutate:
l. Aure! Raica (R. P. R)
17,42 m. (16,41; 17,42; 16,28;
16,87; 16,17; 17,01). Nou record 
al R.P.R.; 2. Kuhl (R.D.G.) 16.47
m. 3. Ivanov (R.P.R.) 16,20 m
4. Berg (R.DG) 15,26 m. Suliță: 
1. Kruger (R D.G) 66.48 m. 2. 
Demeter (RPR.) 65,57 m. 3 
Popescu (R P R.) 64 63 m 4
Meissner (ROG) 64 29 m Pră
jină; 1, Preussger (R.D.G.) 4,30 

(R.P.R. II) 54:54,5; 4. Dirnobok 
(Austria). Ștafeta 4x500: 1. R.P.R, 
I (Balint, Todorov, Anastasescu, 
Vernescu) 8:13; 2. R.P.R. II (Bar- 
daș, Andreescu, Grigore, Oprea) 
8:22,5; 3, R, D. G. (Miihlberg, 
Thiel, Perlberg, Krause) 8:23,3;
4. R.P.U. 8:24,3; 5. Austria 8:45,5. 
Caiac 2, b. 500 m.: 1. R. P. R. 
I (Anastasescu, Todorov) 1:52,8;
2. R.P.U. (Kovacs, Nagy) 1:53; 3.
O.G. (Thiel. Winterstein); 4.
Austria; 5. RPR. II. Canoe 1, 
1000 m.: 1, Rotman (R.P.R. I) 
5:17,3; 2. Tarara (R. P. R. II) 
5:20,4; 3. Parti (R.P.U.) 5:20,5; 4. 
Schindler (Austria) 5:43,7. Caiac 
1, fete, 500 m.: 1. Clara Banfalvi 
(R.P.U.) 2:29,8; 2. S. Leue
(R.D.G.) 2:33; 3. Wiedeman (Aus
tria) 2:35,8; 4. Ana Budu (R.P.R.
I) 2:36,3; 5. Doina Rațiu (R.P.R.
II) 2:50,3. Canoe 2,1000 m.: I.
R.P.R. I (Dumitru, Ismailciuc) 
4:48,2; 2. R.P.R. II (Lipalit, Bur- 
lacu) 5:02,7; 3. R.D.G. (Leue. 
Holtzke) 5:08,2; 4. R.P.U. (Gra- 
vencz, Schumacher); 5. Austria. 
Caiac 2, 10.000 m.: 1. R.D.G.
(Jahn, Kresse), 42:33; 2. R.P.U. 
(Kulcsar, Pehl) 42:34,1; 3. Austria 
(Schmidberger, Salzner) 43:40; 
4. R.P.R. I (Munteanu, Barbu) 
44:48; 5. R.PJf. II 46:12. Caiac 
1,10.000 m.: 1. Egri (R.P.U.)
47:01; 2. Miihlberg (R.D.G.) 47:10;
3. Eugen Popescu (R.P.R. II)
49:35; 4. I.Dinicu (R.P.R. I) 50:50. 
Caiac 2, fete: 1. R.P.U. (Boroș, 
Becskes) 2:09; 2. Austria (Wie
deman, Schindler) 2:09,5; 3. R.P.R. 
I (Mona Navasart, Cornelia Pri- 
săcaru) 2:11; 4. R.D.G. 2:11,5; 5. 
R.P.R. II 2:12,6; Caiac 1,500 m:
1. Vernescu (R.P.R. II) 2:00,6; 2. 
Anastasescu (R.P.R. I) 2:00,8;
3. Krause (R.D.G.) 2:02,8; 4.
Vereb (R.P.U.) 2:10,5; 5. Wiedeman 
(Austria) 2:13. Caiac 4, 1000 m.:
1. R.P.R. I (Grigore, Bard aș, O- 
prea, Balint) 3:27,3; 2. R.P.U.; 3. 
R.D.G.; 4. R.P.R. II; 5. Austria.
CANOTOARELE NOASTRE AU 
DOMINAT „REGATA GRUNAU"

BERLIN (Prin telefon).
Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat întrecerile tradiționalei re
gate de canotaj academic de la 
Grunau, In cadrul acestor între
ceri, canotoarele din R.P.R. au 
avut o comportare excelentă domi-
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Echipa feminină de handbal Flamui 
a învins Ferencvaros (Bud apes

m. 2. Peukert (R.D.G.) 4,20 m. 3. 
Dumitrescu (R.P.R.) 4,00 m. 4. 
Szabo (R.P.R.) 4,00 m. Ștafetă 
4x400m. 1. R.P.R. (Sudrigean, 
Karandi, Savel, Wiesenmayer) 
3:15.9; 2. R.D.G. (Meinerth, Sol
cher, Reinnagel, Meier) 3:16.0. Și 
această ștafetă a ridicat tribunele 
în picioare. Băieții noștri au con
dus primele trei schimburi, apoi 
Wiesenmayer a fost ajuns de 
Meier care cu 200 m. înainte de 
sosire avea 6 m. avantaj. Cu 
un efort suprem Wiesenmayer — 
autor al altor trei victorii romî- 
nești în acest meci — a refăcut 
handicapul și a trecut primul linia 
de sosire. In acest fel, din totalul 
celor 21 de probe masculine, atle- 
ții noștri au cîștigat 10!

PUNCTAJUL GENERAL LA 
BĂIEȚI: R.D.G—R.P.R. 117— 

1C6.

Debutul internațional al proas
petei campioane a țării noastre 
Ia handbal feminin, Flamura roșie 
Steagul roșu a fost încununat de 
un frumos succes. Bucureșten- 
cele au întîlnit cu această ocazie 
formația maghiară Ferencvaros 
pe care au întrecut-o cu scorul 
de 8—3 (3—0), manifestînd pîr.ă 
în min. 25 o categorică superio
ritate.

Subliniind că superioritatea echij 
pei Flamura roșie a fost netă 
doar pînă în min. 25 nu facem 
altceva decît să amintim încă o- 
dată că una din cele mai mari 
deficiențe ale echipelor noastre fe
minine de handbal este aceea 
că nu știu să joace un meci de 
la început pînă la sfîrșit. Dar, cu 
toată puternica revenire din re
priza secundă a formației buda- 
pestame, victoria echipei Flamura 
roșie n-a fost serios amenin
țată, deoarece atunci cînd s-a pro
dus acest reviriment scorul e:a 
de 5—0 în favoarea bucureștence- 
lor.
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ȘTIINȚA TIMIȘOARA ȘI LOCOMOTIVA BUCUREȘTI VOR DISPUTA 
DUMINICA VIITOARE FINALA „CUPEI PRIMĂVERII”

Clasamentele definitive
SERIA I-A :

1. Știința Timișoara
2. C.C.A. București
3). En>erg. Ploești
4. Proig.r. București
5. Dinamo Or. Stalin
6- Energia Tg. Mureș 

Restanța C.C.A.
a fost “ *“

10 6 2 2 24:17 14
9 5 1 3 27:13 11

10 4 2 4 19:22 10
9 3 3 3 22:19 9

10 2 3 5 16:26 7
10 2 3 5 14:25 7 

_____ Progresul nu 
încă programată.

SERTA A

1. Locomotiva Buc.
2. Energia Petroșani
3. Dineimo București
4. Energia St. Roșu
5. Progresul Oradea
6. Fl. roșie Arad

Finala are loe duminică 7 Iulie.
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Una din multele faze în care Tătaru „l-a pierdut pe drum.'1 pe 
Topșa. Dintr-o astfel de fază s-a marcat orimul gol.

Tactica „stoperului dublat” 
nu ajută...

TIMIȘOARA. (Prin telefon). — 
Meciul dintre Știința Timișoara și 
Dinamo Orașul Stalin a atras pe 
stadionul „23 August" din locali
tate peste 7.000 spectatori, care, 
după cele 90 de minute de 
au părăsit tribunele mulțumiți, 
oarece echipa lor a terminat 
vingătoare cu 3—1 (2—0).

Știința a meritat victoria 
oarece a dominat mai mult, a 
cat mai clar și a avut mai 
meroase ocazii de gol, Studenții 
au marcat trei goluri spectaculoa
se la capătul unor acțiuni bine 
gândite. Oaspeții au aplicat o tac-, 
tică cu doi stoperi, Szakacs I du- 
blîndu-1 pe Huiea. Tactica aceas
ta n-a reușit însă și La 0—3 di- 
namoviștii au renunțat la ea și. 
profilând de faptul că studenții 
nu mai insistă, au atacat și au re
dus scorul.

In primul sfert de oră jocul a 
— fost monoton. Știința are inițiativa 

domină mai clar, creîndu-șl 
‘xăTJBp32-'’ de gol. Repriza a doua — 
M aspect tehnic — a fost mai
■xan- sRbă dccit prima, iar în uJli- 
'.ons- mele 20 de minute am asistat Ia 

un joc anost.
Scorul a fost deschis în minu

tul 25. Mazăre pasează balonul 
lui 'Ciosescu, iar acesta prelun
gește la Filip care înscrie irnpa- 
rabil, sub bară. Studenții măresc 
avantajul în min. 41 printr-un 
șut de la distanță al lui Lereter: 
2—0, iar peste 6 minute, la o cen
trare a Iui Lereter, Filip înscrie 
cu capul: 3—0. In min. 70 dina- 
moviștii atacă hotăriți și reușesc 
să reducă scorul la 3—1, prin 
Furnea.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Fuchs- 
Zbîrcea, BRINZEI, Flores-cu-Coje, 
reanu, MAZARE-GIRLEANU, LE
RETER, Ciosescu, Filip, Boroș.

DINAMO OR. STALIN: Bucur- 
Nloarcăș, HULEA, Cincu-HIDIȘAN, 
Campo-Mihai, Szakacs 1, RADU
LESCU, Furnea, Hălăgeanu.

A arbitrat Ion Dobrin (Petro
șani).

Pavel Velfan, corespondent

2 20.11 14
3 15:18
4 21:15
5 14:12
3 12:17

11 
io 
io
8
7

Un meci Sără istorie
Tn clipa cînd, după consuma

rea pauzei, jucătorii de la C.C.A, 
și Energia Ploești îșî făceau rein
trarea pe teren, am avut impresia 
că ambele echipe ar fi preferat ca 
meciul să se încheie atunci, mai 
ales că începuse să se întunece și 
era evident că o mare parte a ce
lei de a doua reprize se va des
fășura pe întuneric. Poate că și 
publicul nu s-ar fi supărat prea 
tare 1 Cît despre rezultat, ambete 
echipe păreau mulțumite cu scorul 
de 1—0 pentru C.C.A. și conside
rau, —• mai știi? — că făcuseră 
suficiente eforturi pînă atunci. 
Dar, cum regulamentul prevede 90 
minute de joc, am asistat și la 
a doua repriză, care a semănat 
leit cu prima. C.C.A. n-a forțat, 
lăsîndu-se angrenată uneori în

Fotbaliștii ceferiști in serie
ORAȘUL STALIN 30. (prin tele

fon) — Deși Energia Steagul 
Roș-u a fost învinsă cei peste 12.000 
de spectatori au părăsit terenul 
saitisfăcuți de calitatea meciului 
în care meritul principal l-au a- 
vut oaspeții. Victoria feroviarilor 
cu 1—0 (0—0) este pe deplin
meritată și dacă am ține cont de 
ocaziile avute, scorul putea fi mai 
mare. Localnicii au părut obosiți, 
au abuzat de driblinguri inutile 
și nu au căutat nici un moment 
drumul «el mai scurt spre poarta 
adversă.

Partida începe în nota de do
minare a oaspeților care pre
sează insistent poarta apărată de 
Ghiță. Majoritatea acțiunilor lor 
sînt încheiate cu șuturi puternice. 
Ene II (min. 10), Olaru (min. 13) 
și Seredai (min. 35), care trage 
în bară, ratează ocazii bune. Gaz
dele au șt ele cîteva situații de 
a deschide scorul, însă sînt iro
site pe rînd de Hasoți (min. 16) 
și Szigheti (min. 36).

In repriza a doua, 
chilibreiază, acțiunile 
la o poartă la alta, 
traatac (min. 62) al 
oprit de fundașul stingă Percea, 
Copil interceptează pasa greșită 
a acestuia, îl deschide pe Olaru, 
care face o cursă pe centru și 
după ce driblează pe Marinescu 
șl apoi pe portarul Ghiță, înscrie 
nestingherit: 1—0. După acest gol. 
gazdele forțează egailarea, însă ac
țiunile lor dezorientate sînt li
chidate cu ușurință de apărarea 
Locomotivei. Pînă Ia terminarea 
jocului fazele se succed cu repe
ziciune de la o poartă la alta.

Arbitrului Hitner L. (Oradea) 
i s-au aliniat următoarele for
mații:

ENERGIA: Ghiță — B’rsan, 
MARINESCU, PERCEA. — Zaha
ria, Popescu — HAȘOȚI, Fusu- 
lan, Proca, Szigheti. Ciripoi.

LOCOMOTIVA: Dunmi — 
Stancu, Vărzan, GREAVU. — 
Bodo, Lan ga — Copil. RAAB, 
ENE 11, Olaru, Seredai.

P. Badea și T. 1 i'jwy 
corespondenți

jocul steril și lent al ploeștenilor. 
Aceștia au fost lipsiți ieri de acea 
vitalitate și forță de luptă cu 
care au avut de atîtea ori un 
cuvînt hotărîtor în partidele lor.

In aceste condițiuni, a învins 
echipa mai tehnică, mai rutinată. 
Dar nici C.C.A. n-a dat prea mult, 
cu excepția fazeltor care au 
dus la marcarea golurilor, faze în 
care spectatorii au reîntîlnit 
execuțiile în viteză, simple 
cu atît mai eficace, 
C.C.A. dă, de obicei, de 
apărărilor adverse. Energia, 
dusă la pauză cu 1—0, prin' 
lui înscris In min. 14 de Ale: 
drescu, a „căzut" complet în cea de' 
a doua repriză. Din nou Alexan- 
drescu, în min. 64, și apoi Cons
tantin, în min. 70, l-au obligat pe 
Marosi să scoată mingea din 
plasă.

De la C.C.A. s-au remarcat: 
Toma — care a avut cîteva in
tervenții excelente în primele mi
nute, cînd Energia a inițiat unele 
atacuri — Apolzan și Alexandres- 
cu. Oaspeții au făcut față jocu
lui numai prin Marosi și Neacșu. 
In schimb, ceilalți și în special 
Topșa...

Arbitrul, D. Schulder, a condus 
bine următoarele formații:

C.C.A.: Toma — Zavoda 
polzan, V. Dumitrescu — 
Ivănescu — V. Moldovan, 
stantin, Alexandrescu, Zavoda 1, 
Tătaru.

ENERGIA PLOEȘTI: Marosi— 
Topșa .Marinescu, Neacșu — Flo
rea, Cosmoc — Zaharia, Tabar- 

Dridea, Dumitrescu, Bădu-
JACK BERARIU

cea, 
lescu.

prin
dar

care •a ■ i

11, A-
Jenei, 
Con-

Ca la sfîrșit de sezon...

joc 
de- 
în-

de- 
ju- 

nu-

CATEGORIA B
SERIA l-a :

i/ocomoiiva Timișoara — Energia 
Mediaș 1-0 (0-0)

Locomotiva Cluj — Energia Baia 
Mere 5-1 (3-0)

Progresul Sibiu — Energia Re
șița 3-1 (2-0)

jocul se e- 
attemînd de 
La un con- 
feroviarilor.

cu 
de 
ju-

Puținii spectatori prezenți 
ieri pe ,.Dinamo” (ceilialți —• 
mai mulți — au preferat, în mod 
normal, „concurența” de pe ,,23 
August”, C.C.A.—Energia Ploești) 
au trebuit să se mulțumească 
un meci care nu s-a bucurat 
prea mult interes din partea 
cătorilor

Mai echilibrat în prima repriză, 
cînd oaspeții au reușit să mal 
pună în pericol poarta lui Birtașu, 
meciul a" fost la dispoziția bu-i 
cureștenilor după pauză. Scorul, 
deschis în min. 16 de Ozon care 
a transformat un penalii acordat 
în urma unui fault făcut de Nagy, 
a fost majorat de Moldoveanu 
(min. 54) și Dinulescu (min. 69), 
ambele în urma a două acțiuni 
destul de frumos lucrate. Victoria 
cu 3—0 (1—0), desigur, este me
ritată. Progresul, fără să strălu
cească, a avut totuși de partea sa 
superioritatea tehnică și, mal a- 
les, aceea a eficacității, iar în re-: 
priza a doua și superioritatea teri
torială. Energia a jucat de la e- 
gal la egal în prima repriză, a 
tăcut un bun joc de cîmp, dar îna
intarea a fost lipsită de 

.‘ărîre și eficacitate.

Arbitrul P. Rapaport (Bucu
rești) a condus, în general, mul
țumitor. Ii reproșăm totuși lipsa 
de mobilitate, întîrzierea cu care a 
fluierat uneori și ignorarea avan
tajului în cîteva faze.

PROGRESUL: Birtașu — ioniță, 
Caricaș, SOARE—ȘTIRBEI, Ml- 
hăilescu—Oaidă, Smărăndescu, O- 
zon, DINULESCU, MOLDOVEA- 
NU.

ENERGIA Tg. MUREȘ: STROE 
—Crișan, Nagy, C. Szasz—VA- 
KARCS II. Gierling—Ad. Szasz, 
JOZSI, Torok, Bociardi, Mesza- 
roș I.

P. GAȚU

în sfirșit, o victorie 
a textiliștilor!

la 
să 
in

ho-

La Petroșani, victorie meritată: 
București 3-1 (2-1)Energia — Dinamo

PETROȘANI 30 (prin telefon).— 
începută irumos, cu faze specta
culoase la ambele porți, partida 
dintre Energia Petroșani și Di
namo București s-a transformat 
apoi într-o aprigă dispută, în care 
uneori s-au comis neregularități. 
O bună parte din vină în această 
privință revine dchipei oaspe din 
rîndurffie căreia Lazăr. Popa și 
mai ales Ene s-au comportat ne
sportiv. De asemenea arbitrul Eu
gen Bucșa (Sibiu) nu a știut 
să-și impună autoritatea, di scu
tind prea mult cu jucătorii și to- 
lerînd unele acte de indisciplină. 
Aceasta cu toate că el a eliminat 
din joc în min. 38 pe Ene, care 
a avut o atitudine necuviincioasă.

Desfășurarea partidei a fost in
teresantă. Chiar în min. 4 oas
peții au deschis scorul prin Că- 
limoiu. Echipa din Petroșani —

celai cărei mijlocași au alcătuit 
mai bun compartiment — a ega
lat abia în min. 18 printr-un for
midabil șut al lui Romoșan, de 
la 40 de m.l E drept însă, că 
portarul drnamovist a fosă mas
cat de Paraschiva. Către sfîrșitul 
reprizei, în min. 36 'Ciurdărescu, 
după un schimb cu Sima, a în
scris din apropiere. După pauză 
gazdele au dominat mai mult și 
în min. 58 au reușit să ridice 
scorul la 3—1 prin Sima.

Au jucat formațiile:
ENERGIA : CRISNIC-Romoșan, 

Panait, Tlrnoveatui - DELEĂNU, 
CORNEANU-SIMA, Florea, CIUR- 
DARESCU, Gabor, Paraschiva.

DINAMO: Cozma-Popa, Lazăr, 
FI Anghel-Al. Vasile, Nunweiler- 
BOIAN, NICUȘOR, Ene, Neagu, 
Călinoiu.

it Zamora, corespondent

ORADEA 30 (prin telefon) 
Cei 6.000 de spectatori pnezenți 
această întîlnire au avut ocazia 
urmărească un meci dinamic 
care formațiile celor două echipe
au luptat din răsputeri pentru 
obținerea victoriei. Flamura roșie 
a meritat victoria cu 2—1 (1—1), 
datorită atît liniei de atac (care 
a străpuns aproape cu regulari
tate și ușurință apărarea gazdelor, 
de data aceasta deosebit de slabă) 
cît și a apărătorilor care au fost 
totdeauna la post și au anihilat 
atacurile orădenilor

Punctele învingătorilor au lost 
înscrise de Băcuț II în min. 20 și 
82, iar pentru echipa din Oradea, De- 
mien, (min. 1). S-ar fi putut în
scrie mai multe goluri dacă ata- 
canții celor două echipe nu ar fi 
ratat 
ratat 
(min. 
mien 
(min. 44} etc.

La această întîlnire, 
C. Mitran (București) 
următoarele formații:

FL. ROȘIE: Coman 
Duțan, Farmați — Mercea. Seres- 
Varga Jurcă, Băcuț II, BOITOȘ, 
Schmidinger.
PROGRESUL ORADEA: Gebner 

—Țlriac Kiss II, lacob—KROMELI, 
Cuc—Csoma, DEMIEN. VACZI, 
Ferenczi, Blujdea.

Gh. Dumitrescu 
corespondent

numeroase ocazii. Astfel, au 
Ferenczi (in min. 7). Vaczi 
17), Băcuț II (min. 18), De- 
(min. 19), Vaczi (40), Varga

arbitrată de 
s-au aliniat

— szocs.

ghin — Energia Uz. Tr. Or. Stailin^ 
SEHIA A HI-A

Energia Cimpina — Dinamo Ba
cău 0-0.

Energia 1 Mai Ploești — Pro
gresul Focșani 3-2 (1-0)

Energia Mo reni — Energia Fălti
ceni 3-0 (prin neprezentare).

CLASAMENTUL <V Progresul Sibiu 
Energia Hunedoara 
Energia Reșița 

Loc. Timișoara 
Energia B. Mare 
Locomotiva Cluj 
Energia Medirș 
ETAPA VIITOARE 

nedoara — 
gia Reșița 
ra ; Energia 
greșul Sibiu.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

18
14
12

CLASAMENTUL :
11 9 0 2 25:10 
11 6 2 3 17:11 
11 5 2 4 19:17
11 5 2 4 26:25 12
11 5 0 6 16:21 10
11 3 1 7 17:27 7
12 1 3 8 11:20 5 

Energia Hu-
Locomotiva Cluj ; Ener- 

Locomotiva Timișoa- 
Baia Mane — Pro-

SERIA A II-A
Energia C. Tur zii — Recolta Re

ghin 3-0 (Prin neprezentare)
Energia Uz. Tr. Orașul Stalin — 

Locomotiva Arad 1-0 (0-0)
Energia Lupent — știința Cluj 

(am'înat pentru 4 iulie)
CLASAMENTUL :

1. Energia C. Turzii 11 5 4 2 24:15 14
2. Energia Lupenj 11 6 2 3 16:15 14
3. Energia Uz. Tr.

Orașul SfeJdn 12 6 1 5 17:22 13
4. Știința Ol<uj 10 5 2 3 22:12 12
5. Energia Arad 11 4 3 4 21:15 116. Recolta Reghm 12 2 4 6 13:20 87. Locomotiva Arad 11 2 2 7 9:23 8

ETAPA VIITOARE : Știința Cluj
— Energia Arad, Locomotiva Arad
— Energia C. Turzii, Recolta Re

1. Loc. Gora de Nord
2. Știința București
3. Locom. Constanța
4. Dipamo Bîrlad
5. Dlnamo 6
6. Progresul Suceava
7. Progresul C.P.C.S.

ETAPA VIITOARE

1. Energia Morenl
2. Ene-rg, 1 Mat Pl.
3. Dinamo Breă'U
4. Știința Iași
5. Progr. Focșani
6. Energ, Fălticeni
7. Energia Cîmpina

11 7 3 1 21:12 17
11 5 3 3 23:17 13
12 3 7 2 16:12 13
11 5 3 3 11:10 13
11 4 4 3 14:11 12
11 2 2 7 7:19 6
11 0 4 7 8:19 4

ETAPA VIITOARE : Energia Făl
ticeni — Energia 1 Mai Ploești ; 
Progresul Focșani — Energia Cîm
pina ; Știința Iași — Energia Mo
ren L

SERIA A IV-A
Locomotiva Constanța — Progre

sul C.P.C.S. 12-0 (5-0)
Dinamo 6 — Progresul Suceava

amînat.
CLASAMENTUL :

10 7 1 2 24:10 15
11 6 3 2 27:12 15
11 5 4 2 36:13 14
12 5 3 4 14:17 13
10 4 2 4 23:17 10 
9126 6:25: 4
11 2 0 9 8:44 4 

: Dlnamo 6 —
Progresul C.P.C.S. ; Locomotiva 

Gara de Norc! — Știința București ; 
Progresul Suceava — Locomotiva 
Constanța.

CATEGORIA C
SERIA I

Locomotiva nași — progresul Ră
dăuți 0—2 (9—1). Bieputat joi.

Locomotiva Pașcani — Progresul 
Dorohoi amînat.

FI. roșie Botoșani—Știința T.M F.
Iași amînat.

ETAPA VIITOARE: Știința I.MJ. 
Iași — Energia Bîrlad; Progresul 
Dorohoi — Locomotiva lași; Progre
sul Rădăuți — Locomotiva Pașcani.

SERIA a n-a
Locomotiva- Galați >— C.S.A. Te

cuci se dispută azi.
Locomotiva Tg. Ocna — Energia 

Modnești 0—0.
ETAPA VIITOARE: Dinamo Brăila 

FI. roșie Buhuși; Energia Moinești— 
Locomotiva Galați; C.S.A. Tecuci — 
Locomotiva Tg. Ocna.

SERIA a ni-a
Energia București — FI. roște 

Giurgiu 1—0 (0—0).
Energia Constanța — FI. roșie F. 

G București 1—5 (0—1).
ETAPA VIFTOARE: FI. roșie F. C. 

București — Energia Galați; ștHnța 
Galați — Energia București; FI. ro
șie Giurgiu — Energia Medgidia.

SERIA a IV-a
Energia 134 — Energta Victoria 

1—0 (1—0).
Energia Leordenl—Energia 4 Cîm

pina 1—0 (0—0).
ETAPA VIITOARE: Energia Cîm- 

pdna—Energia 131; Energia Victoria—i 
Dlnamo Pitești; Energia Sinaia — E-. 
nergla Leordenl,

seria a v-a
Energia Craiova 

Vîlcea 4—1 (3—1).

Ixrcomotlva Tr. Severin — Știința 
Craiova 1—0 (0—0) disputat joi.

Energia Tg. Jiu — Progresul Co
rabia 5—1 (4—0).

ETAPA VIITOARE: Progresul co
rabia — Locomotiva Craiova; FI. ro
șie R. Vîlcea — Energia Tg. Jiu; 
Știința Craiova — Energia Craiova.

SERIA a Vl-a
Energia Constr. Arad — Progre

sul Brad 0—3 (0—2).
Energia Oțelul Roșu — Energia 1« 

3—0 (1—0).
Energia 3 Reșița — FI. roșie T 

Nov. Arad 4—1 (1—0).
ETAPA VIITOARE: Fi. roșie 7 Nov. 

Arad — Energia 108; Energia 14 — 
Energia Constr. Arad; Progresul 
Brad — Energia Otelul Roșu.

SERIA a Vil-a
FI. roșie Cluj — Energia 7 2—0 

(0-0).
Fi. roșie Sf. Gheorghe — Reco-lta 

Toplița 3—0 (2—0). i
Progresul Turda — Voința Tg. Mu

reș 3—2 (2—1). !
ETAPA VIITOARE: Voința Tg, 

Mureș — Progresul Bistrița; Recol
ta Toplița — FI. roșie Cluj; Ener
gia 7 — FI. roșie Sf. Gheorghe.

SERIA a VIIT-a
FI. roșie Oradea -■> Dlnaimo Balai 

Mare 2—1 (0—1). I
Recolta Salonta — Progresul sattt

Mare 0—0. ,
Recolta Cărei w Energia Oradea!

6—2 (1—0). - ( 
ETAPA VIITOARE: Energia Ora^, 

deă u.» Recolta Sdghet; Progresul; 
Satu Mare — Fl. roșie Oradea; DIM

FI. roșie H. namo Bala MUre —> Recolta SaH 
lonta. (

Reprezentativa tfe box a R. p. Romine a întrecut 
echipa Franței

(Urmare din pag. 1)

fate de Iosif Demeter (R.P.K.J; 
care i-a opus o rezistență onora
bilă

Excelent s-a comportat, la ca
tegoria semi-mijlocie, „bătrinul" 
Hie Dragnea (R.P.R.). El a făcut 
un meci pentru care merită elogii, 
dispunînd cu manifestă ușurință 
de Robert Leprince (Franța). 
Croșeurile și directele sale și-au 
atins mereu ținta, obligîndu-I pe 
Leprince să bată în retragere. N*- 
colae Linca (R.P.R.) l-a învins la 
puncte pe Moussa Sangare (Fran
ța), în limitele categoriei mijlo- 
cie-ușoară. după un meci urît, 
dezordonat, abundînd în iregula
rități. Sangare a fost la podea 
în repriza a Il-a, în urma unul 
croșeu de dreapta la bărbie. Bun 
stilist, dar insuficient de comba
tiv. ..miilo'-itil” Dumitru Gheor
ghiu (BPR1 a dispus de extre
mă justețe de Jean Ayssi (Fran

ța), cr.re a fost Ta 
recepționării unui 
dreapta. La categoria grea, Du-*j 
mitru Ciobotaru (R.P.R.), mațț 
bun în primele două reprize, a fosth! 
declarat pe nedrept învins în fața>' j 
lui Leon Laba) (Franța). „Semî-ț; 
greul” Gheorghe Negrea (R.P.R.DI < 
a cîștfgat fără adversar. In meciK 
amical, Toma Constantin (RPRJț ! 
a dispus la puncte de Pierre Le-'! 
blond (Franța).

★
Deciziile, cu excepția aceieîM 

din meciul Ciobotaru—Labaj, nî 
s-au părut perfect juste (de cel ;

podea, în urmai:,, 
sec croșeu de I

nu a existat totuși decizia de 
meci nul?). Foarte bun, arbitrajul!
prestat de I. Gruia, I. Firu, B. 
Robert (R.P.R.) și R. Vaisberg 
(FranțaJ. In meciul Linca—San
gare, arbitrul M. Ghinescu a fost 
surprinzător de nehotărît și tardiv 
în intervenții, permitînd astlel ca 
partida să degenereze.



Echipa Uniunii Sovietice a cucerii titlul 
de campioană europeană la baschet

Rominia pe locul 5 in clasamentul final
Sofia, 30, ora 16 (prin telefon 

de la trimisul nostru special). Pro
nosticurile au fost infirmate. In ma
rea lor majoritate ele anticipau o 
campioană europeană cu una sau 
două înfrîngeri în turneul final. Și 
iată că cea de a zecea campioană 
europeană la baschet va fi neînvin
să. Fiindcă alît Uniunea Sovietică 
cît și Bulgaria, care-și vor disputa 
peste trei ore finala nu au cunoscut 
înfrîngerea în cele nouă partide sus
ținute pînă acum. Și cine va învin
ge în cea de a zecea va fi și campi
oană a Europei.

Vă închipuiți deci cu cîtă nerăb
dare este așteptată finala. La ora 
cînd telefonez vremea este splen
didă și organizatorii ne-au anun
țat că toate biletele au fost vîndu- 
te, adică stadionul de fotbal Lcvskî 
va fi plin. De altfel, de pe acum 
vreo 5-6.000 de verificați iubitori 
ăi baschetului sînt în tribune. In 
așteptarea finalelor să vă împăr
tășesc însă cîteva aspecte asupra 
meciurilor de ieri. Și încep, bineîn
țeles, cu...

...VICTORIA DESTUL DE UȘOA
RA A ROMÎNIEI IN FATA ECHI
PEI IUGOSLAVIEI : 72-60 ( 29-23).

Pentru ambele reprezentative vic
toria era foarte importantă. Dar în 
ispecial pentru baschetbaliștii iugo- 
islavi care printr-o victorie ar fi ob
ținut locul cinci în acest campionat. 
Primele minute sînt caracterizate 
de emotivitatea componenților am
belor echipe și pînă în minutul 16 
scorul s-a menținut echilibrat 
'(18-18). Apoi, baschetbaliștii romîni

Selecționata de fotbal a orașului 
Ankara a sosit în Capitală
Ieri dimineață a sosit în Ca- 

• pitală selecționata de fotbal 
a orașului Ankara, care va 
susține două partide în țara 
noastră, ca revanșă a turneului ) 
efectuat în primăvară în Turcia 
de echipa bucureșteană Casa 
Centrală a Armatei.

Lotul ospeților este compus 
din 16 Jucători, de la cele mai 
bune echipe din Ankara și 
este condus de dl. Zia Ozan. 
președintele federației sportive 
de educație fizică a regiunii An
kara. Cei 16 jucători sînt : 
portari: Orhan Sozeren, Sîtkî: 
fundași: ~ayyar, Orban Ciak- 
mak, Kahraman: mijlocași: Neu- . 
zat. Hhan Ergun, Necdet: îna
intași: Zekiai, "Mustafa, Fikri, 
Ertan, Oktay, Halis, Timucin. 
Antrenor: I. Onuk.

Selecționata orașului Ankara 
va întîl; i joi pe C.C.A., iar du
minică Ia Ploesti, echipa locală 
Energia Flacăra.

tabilei formații a Cehoslovaciei. In 
min. 26 scorul este egal 40. Dar 
cehii iau avans și conduc cu 56—45 
în min. 34. Echipa noastră cu Cos
tescu și Em. Niculescu în mare dis
poziție de joc reduce scorul. In fi
nal victoria revine adversarilor noș
tri cu 61—55. Au marcat: ROMINIA: 
Fodor (10), Novacek (10), Răducanu 
(5), Nagy 3), Cucoș (ir>, Nedef 
(121, Costeseu ,2), Niculescu (3). 
CEHOSLOVACIA: SkcriK (13), Baum- 
ruk (13), Merkl (10), Sip (7), Revis (C), 
Tetiva (10), OrslBurg (2).

EFT1MIE IONESCU

La box: Voinfa-Trakfor (R.D.G.) 9-9
SCHWERIN, 30 (prin telefon).— 

Vineri seara, s-a disputat în lo
cali taie întiilnirea internațională 
de box dintre echipa asociației 
Voința (R. P. Romînă) și forma
ția reprezentativă a asociației 

J Traktor, campioana R. D. Ger
mane. Scot final: 9—9. Au asis
tat 12.000 spectatori. Rezultatele 
tehnice sînt următoarele, în or
dinea categoriilor: Toma Ilie (VJ 
b.p. Ruchlan (T); Musak (T) b.p. 
Gh. Lache (V); D. Boiangiu (V)) 
meci nul Bidman (T); Lovan (T)i 
b.p. Stan Bogoi (V) — decizie

nejustă; C. Gherasim (V) b..p.
Mathaus (T); Muller (T) b. a- 
ba-nd. D. Adam (V); Vasile Bo
goi b.p. Nackel (T); Nickel (Tț 
b. aband. Simian Gh. (V); A. 
Cristea (V)1 b.p. Kjarnstad (T); 
I. Petrov (V)) și Wollner (T) — 
descalificați pentru box neregle- 
mantar.

Al doilea meci nu a fost încă 
perfectat. Dacă se va disputa, el 
va avea loc mîine seară în loca
litatea Demin, situată la 60 km. 
de Rostock

B0C1KAREV (U.R.SS.)
’acționează mai eficace prin pivoți 
(în special prin Novacek) și iau 
avantaj. In primele 7 minute ale re
prizei secunde echipa romînă a fă
cut cel mai bun joc de la începutul 
campionatului, și a realizat în cinci 
minute un avantaj de 18 puncte I 
Folbert, Fodor, Răducanu, Novacek 
și Costescu s-au comportat excelent.

O mare surpriză s-a produs în 
meciul Bulgaria—Franța, în care 
francezii au jucat excelent (în spe
cial Lefeuvre). In ultima parte a 
reprizei baschetbaliștii bulgarii au fo
losit intens pe Mircev și Barciovschi 
și au reușit să egaleze după un 
handicap de 3 puncte. In prelungiri, 
apărarea franceză face cîteva gre
șeli pe care finalista carr.pionatt'ui 
ie speculează inteligent, făcfnd să-i 
revină victoria

SOFIA 59, ora 21,50 (prin telefon 
de Ia trimisul nostru special).

Uniunea Sovietică a cîștigat titlul 
de campioană a Europei, învlngînd 
în finală Bulgaria, după o partidă 
toarte disputată' șl spectaculoasă. 
Jucătorii bulgari au intrat pe teren 
deciși să facă un meci mare. Fo- 
Joslndu-1 cu succes pe M'ircev, con
duceau în min. a cu 13—8 și în min. 
11 cu 15—9, scor care se menține 
neschimbat pîna' în min. 16, pentru 
că echipa Bulgariei a plimb’at b< - 
Ionul. Sovieticii au remontat din 
lovituri libere: 17—29 și 19—23 la 
pauză. La numai două minute după 
reluarea jocului scorul devine 23— 
23, dar bulgarii au o revenire puter
nici și conduc cu 27—24. Minutul 23, 
scorul din nou egal: 29—2». Boclka- 
rev (U.R.S.S.) joacă excelent Se în
țelege toarte bine cu Mujniks șl în 
min. 32 scorul este favorabil sovie
ticilor Ia 10 puncte diferență': 43— 
33 1 In ultimele 3 minute, Uniunea 
Sovietică intră cu un avantaj de 8 
puncte. Bulgarii luptă și cu o se
cundă înainte de sfîrșit, Uniunea So
vietică avea un av sntoj .le numai 
2 puncte (59—57). Totuși în ultima se
cundă MUjniks transformă o lovi
tură liberă flxînd scorul final: 66— 
57 al unei meritate victorii.

Reprezentativa noastră a făcut un 
med foarte bun în campania redu

REZULTATE
Turneul pentru locurile 1—8, SlM- 

BATA : ROMINIA — IUGOSLAVIA 
72-60 (29-23), Uniunea Sovietică —
Ungaria 62-51 (36-27), Cehoslovacia — 
Polonia 30-61 (37-31), Bulgarii —
Franța 63—65 (31—38); 60—60; DUMI
NICA :
Rezultatele turneului pentru 

file 1—8: U.R.S.S.—Bulgaria
(19—23); Polonia—Franța 65—62 
30); Cehoslovacia—Romînia
(31—27); Ungaria—Iugoslavia 
(46—39).

Tur.n-eu-1 pentru Jocurile 9-16 : 
BATA : Turcia — Italia 57-50 (20-17), 
Belgia — <
50-46 (18-29),
72-56 (43-24),
56—45 (29—22);
— Finlanda 75-51 (37-J2), Belgia —‘ 
Albania 90-43: (4.4-25), Italia — 
tria 32-30 (24-22), Germania < 
dentală — Scotia 49-44 (22-19 : 42-,

ClsSsdment final al campionat 
european de baschet după înch^fe-

Ungaria a cîștigat turneul echipelor feminine
de tineret ia tenis

locu- 
60—57

(29 - 
C>1- 55 
81—01

SIM-

Germania Occidentală 
, Finlanda — Scoția 

Austrii, — Albania 
DUMINICA: Turcia,

desfășurată sîmbătă 
în cadrul turneului e- 
tineret s-au soldat cu 
scontate. Chiar și 
înfrîngerii primei noa- 
feminine în fața re-

rek — Georgescu 6—3, 6—1; Go- 
siorek. Zenneg — Georgescu, Vi
ziri» 6—4, 5—7, 6—4, 8—10, 6—1.

Romîmia II — Polonia (fetei
5— 0

Avram: cu Filip 4—6, 6—3,
6— 0, cu Dand-a 5—7, 10—8, 6—1, 
Brenner; cu Filip 6—1, 6—1, cu 
Dianda 6—2, 1—6, 6—2‘, Brenner, 
Avram — Danda, Filip 6—4, 6—1.

Romînia I — Ungaria (băieți) 
4-1

Bardan: cu Maday 6—4. I—6 
6—2, cu Kiirner 6—0, 6—1; Bosch; 
cu Kurner 1—6, 6—2, 6—3, cu 
Maday 5—7, 4—6; Semester, Bar- 
dan — Maday, Toth 6—0, 6—3, 
2—6. 6—4.

Ungaria — Rontînla I (Tete) 
4-1

Brosman: cu Ponova 6—I, 6—I, 
cu N.amian 10—8, 3—6, 8—6ț
Bafdoczi: cu Ponova 6—1, 7—5; 
cu Namian 2—6, 6—2, 6—3; Bar- 
doezi, Solyom — Ponova, Na- 
miart 6—1. 3—6, 3—6.

Azi, de la ora 8,30 dim. și 
16 d.m. are loc pe terenurile Cen
trului de Antrenament ultima 
întîlnire: Rominia II — Ungaria, 
după care va căpăta formă deii- 
r;,ivă și clasamentul la băieți.

Atlețri polonezi conduc 
in intilnirea 

cu echipele R. Cehoslovace
Duminică a început la Krako- 

wia întîlnirea de atletism dintre 
echipele Poloniei și Cehoslovaciei 
(bărbați și femei). După prima 
zi gazdele conduc cu 65—4-1 în 
întrecerea masculină și cu 26—24 
în cea feminină. Concursul a 
fost marcat de o serie de rezul
tate excelente. Sidlo a aruncat su
lița la 83,79 m. iar Foik (Po>li)) 
a obținut 10,4 sec. pe 100- m. 
Cursa de 1.500 m. a revenit cam
pionului cehoslovac Jungwirth în 
3:40,9. Alte rezultate: LUNGIME 
BARBAȚ1: Grabowski (Pol.ț
7,67 m.; 110. m.g. Kotlinski (Polj 
14,4 sec.. ÎNĂLȚIME FEMEI: Mo- 
drachova (Ceh.)) 1,60 m.; GREU
TATE FEMEI: Klima iova (Ceh.)) 
14,47 m.

întîlnirea 
și duminică 
chipelor de 
rezultatele 
proporțiile 
sire '.«chipe 
prezentativei maghiare nu trebuie 

i, dat fiind compcr- 
_________ a Jucătoarelor noastre 
șt în special a Irinei Ponova. O- 
dată cu meciurile de ieri, a luat 
sftrșit turneul echipelor feminine, 
al cărui clasament final se pre
zintă astfel: 1. Ungaria 3 victorii. 
2 Romînia I 2 v. 3. Romînia II 
I v. 4. Polonia 0 v. Și acum, re
zultatele

Polonia
4-1

Gosiorek —• D. Viziru 6—1, 
6—0; Majewski — Georgescu 
6—4, 4—6, 8—6; Majewski —
D. Viziru 6—4, 4—6, 3—6; Gosio-

prezentau vei 
surprindă, 

tarea slabă a 

cheie-
fi

rea tu>rrneelior finale
TURNEUL 1—8 :

1. U.R.9.S, 7 7 0 537:39» 14
2. Bulgaria 7 6 1 508.456 13
3. Cehoslovacia 7 5 2 505:458 12
4. Ungaria 7 4 3 460:43(1 11
5. IRomînia 7 3 4 440:462 10
6. Iugoslavia 7 2 5 476:584 9
7. Polonia 7 1 & 446:518 8
8. Franța 7 0 7 417^01 7

TURNEUL 9-46 :
9. Turcia 7 7 0 525-364 14

ie. Ibalua 761 500-350'13
11. Ftnlarnda 7 5 2 499-435 12
12. Belgia 743 473-461 11
13. Germania Occki. 7 3 4 342-364 16
14. Auistria 7 2 5 342-364 9
15. Saoția 716 368-492 8
16. Albania 7 9 7 3-W-569 7

”> Ieri s-au disputat primele me 
ciuri din cadrul Cupei Europei Cen
trale. Iată rezultatele : M.T.K. — 
Rapid 1-1 (l-0> ; Vasas — Vienna
3-0 (1-0), Slovan Br-atiskiva — Voj- 
vodina 1-0 (0-0), Cervcna Zvezda — 
Dukla Pragia 1-1 (1-0).

O Intr-un meci amical desfășurat 
la Copenhaga, Suedia a învins Da
nemarca cu 2-1.

© La G-natz, Hajduk Split a în
vins echipa Grate A.C, cu «-4.

In meciurile revanșă de ieri
Echipele feminine și masculine de volei ale Romîniei 

și Cehoslovaciei și-au împărțit victoriile
Revanșa întîlnirii do vineri din- 

Kre echipele masculine de volei 
ale R. Cehoslovace și R. P. Ro
mine, disputată aseară pe stadio
nul Ciulești, s-a încheiat cu un re
zultat surpriză. Reprezentativa 

i. noastră masculină a pierdut, șl 
' încă la un scor categoric: 3—0 
'.(15—8. Io—8, 15—9)\ rezultat a 
cărui severitate e mai. puțin su- 

i părătoare însă de cît maniera în 
care am fost întreouți. A pierde 
în fața campioanei mondiale e 
'desigur departe de a putea con
stitui o surpriză; și ieri poate că 
ar fi fort mai puțin de cît ori-
cînd '■u.rpTtnzătoare victoria e(-
'echipei Cehoslovaciei, care a jucat 
de-a dreptul formidabil, într-o
alură: în care n-am văzut-o ni
ciodată, strălucind de forță, vi
talitate și măiestrie, ukilnd spec
tatorii prin avîntul acrobatic al 
acțiunilor defensive.

Si totuși, rezultatul acesta e 
dificil să-l consideri altfel de cît 
wi accident, căci nu exprimă de 
Joc raoortul real de forțe, orîcît 
de slab ar fi jucat ieri echipa 
R. P. Romîne. Pentru că, maî 
presus de comportarea extraor
dinară a sportivilor cehosTovacf, 
trebui» «5 avem în considerație 
fapta’ ci voleibaliștii noștri au 
fos* as-ară de nerecunoscut, ju- 
Un: • -? slab cît nici nu se
poj'e nici descrie. N-au
mers pase’» mers nici atacul,
n-a rr-*s nici dublajele

și, într-un cuvînt, nimic și nimeni 
n-a corespuns în jocul echipei 
noastre. Ce s-a întîmptat? E im
perios necesar răspunsul la a- 
ceartă întrebare. Oricum, răspun
sul pe care ni-I va da analiza
rea temeinică a meciului de că
tre antrenori și jucători va tre
bui să vorbească neapărat șl de 
pregătirea fizică a voleibaliștilor 
noștri care pare a fi înainte de 
toate deficitară. Iar dacă e în- 
tr-adevăr așa, atunci sintem a- 
proaipe de cauza principală a 
înfrîngerii de ieri seară.
IN SCHIMB, O NOUA ȘI DE 
DOUA ORI VALOROASA VIC
TORIE A ECHIPEI FEMININE

O victorie tare muncită șl ne
așteptat de grea a fost aceea cu 
cerită aseară de reprezentativa 
noastră feminină, care a învins 
cu 3—2 (13—15, 15—9, 6—15,
15—12, 15—31 echipa R. Ceho
slovace, campioana Europei.

O biruință cu greu obținută, 
dar, bineînțeles, cu nimic mai 
puțin valoroasă din această cau
ză. Dimpotrivă, valoarea succesu
lui e dublată de o experiență 
făcută cu mult curaj șf care a 
izbutit pe deplin. Ne referim la 
noua formulă încercată ieri de 
naționala noastră feminină, care 
a început locul fără Rodica Să- 
deanu și Tinela Pleșoianu între- 
buințîndti-le în formația de bază, 
majoritatea timpului, pe Ana

Păunoiu și Ana Susan. Și acestea 
au corespuns.

In mod firesc însă folosirea ri
nei formule insuficient rodate a 
produs o scădere inițială a ran
damentului echipei, manifestată 
în special prin defecțiunile defen 
sive (blocaj și dublaje)) și, de aci, 
însăși situația echilibrată și evo
luția scorului de la set Ia set. 
Pe deasupra, reprezentativa Ceho
slovaciei s-a comportat în par
tida de ieri mult mai bine de- 
cît vineri seara, impuntndu-se mai 
cu seamă prin plasamentul irepro
șabil și în general prin jocul ex
cepțional desfășurat în apărare.

Tot modificarea produsă în for
mație credem că a făcut ca e- 
chipa noastră să acționeze la în
ceput într-un ritm insuficient de 
viu, care nu o caracterizează. Re
venirea la normal, iuțirea jocu
lui, creșterea preciziei blocajului 
și a varietății atacului, pe mă
sură ce formația se roda și in
tegral la începutul ultimului set, 
ne-a arătat reprezentativa R. P. 
Romîne desfășurînd un volei com
plet, irezistibil.

Jucătoarele noastre merită fe 
licitări... în colectiv, iar mențiuni 
speciale Sonia Colceriu, Ana Pău- 
noiu, Doina Ivănescu și Natalia 
Cernat. Din echipa R. Cehoslovace 
s-au impus Spelinova, Matalikova, 
Krizova și Holubova,

CONSTANTIN FAUR

Rominia II (baietî)

• Reprezentativa de fotbal a Si
riei a susținut un meci în. R, P. 
Ungară, întâlnind echipa Vasutas 
Szegedi. Gazdele au cîștigat cu 2—0 
(1-0).

® In finala Cupei țărilor latine 
Real a întrecut formația portughe
ză Benfica cu 1-0.

© Echipa de tineret a R.P. Un
gare a plecat la Pekin, în R. P. 
Chineză, unde va susține un tur
neu de trei săptămîni. De aici fot
baliștii maghiari vor veni la Mos
cova la Jocurile tineretului.
• In cadrul campionatului unio

nal de fotbal la Moscova s-a dis
putat meciul dintre echipele Spar- 
tak-Moscova și Zenit-Leningrad 
Fotbaliștii din Leningrad au obți
nut o victorie neașteptată cu sco
rul de 4-3 (1-2).

In clasament continuă să con
ducă Dinamo-Moscova cu 17 punc
te, urmat de Dinamo-Ki-ev 16 
puncte și Dinamo-Tbilisi 15 puncte.

• In continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în U.R.S.S., e- 
chipa braziliană de fotbal ,,Bahia** 
a jucat la 20 iunie cu Dinamo- 
Ki-ev. Meciul s-a terminat cu 3-1 
în favoarea echipei sovietice.

• De cîteva zile a sosit în R.S.S. 
Letonă echipa suedeză de fotbal 
„Atoss“. in primul meci a»l tur
neului formația suedeză a întî-lnit 
echipa Dinamo-Talin care a obți
nut o victorie categorică cu sco
rul de 5-2.

• La Moscova a sosit echipa de 
fotbal „Galatasaray** din Istanbul. 
FotfoaHștii turci vor susține mal 
multe meciuri la Moscova, Lenin
grad și Tbilisi.

(Suedia) ; Ia fetnei : Brough, Hard, 
Gibson, Knode, Pratt (S.U.A.), Tru- 
nan (Angila), Retnolds (Africa de 
Sud), și Reyes (Mexic).

Ș Etapa a IlI-a a Turului Fran
ței, disputată pe distanța Caen- 
Rouen a revenit franoeauluă Jacques 
Anquetii în 3 h 23:44. m clasamen
tul general continuă să conducă 
Rene Privat.

• Inotătoarea olandeză De Nijs 
a străbătut distanța de 1.6S9 y. în 
20:26^, stabilind un record mon
dial. Performanța standard fixată 
de Federația internațională era de 
20:30,0. Menționăm că De Nijs a 
înotat într-un ba’zin de 59 m.

• In cadrul tiurneului de tenis 
de la Wimbledon, s-au calUioat în 
sferturile de finală următorii : Ca 
bărbați : Cooper, Fraser, Hoad, Ro
se (toți Australia), Seixas și Flam 
(S. U. A.), Davidnou și Schmidt

O Intitruirea de atletism Suedia- 
Danesnarca a luat sfîrșit cu scorul 
de 129-100 în favoarea primilor,

• înotătorul australian John Hen- 
ricks a concurat la Stockholm, îpo- 
tînd 10O m. intr-un bazin de 50 m. 
în 56,0 sec.

• La 6-7 iulie va avea loc la 
Belgrad cea de a IV-a ediție a 
campionatului de baschet al fero
viarilor. La competiție s-a.u înscris 
12 țări printre care R.P.R., R.P.U., 
Iugoslavia, R.F. Germană, Italia, 
Franța.

• La Kingsbury s-au desfășurat 
campionatele Statelor Urnite de de
catlon. A cîșttgat Pratt cu 7164 
puncte.

• Atletul american Sowe.Il a con
curat la Bordeaux, cîștlgînd cursa 
de 808 m. în 1:4«,9.

• La Pekin s-a disputat întîlni
rea de natațle Japonia-R. P. Chi
neză. Koga (Japonia) a parcurs 100 
m. liber în 57,8 see.
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