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nu (locul II) șl N. 
111).

A V-a 
sîmbătă — poate fi 
decisivă a întrecerii. De-a lungul 
a 171 km., între Gabrovo și Plov
div, cicliștii bulgari au dat un 
atac decisiv. Răspunsul cicliștilor 
noștri a fost insă prompt, la înăl
țimea comportării de pînă atunci. 
Deși în vîrful renumitului Stole- 
iov (altitudine 1200 m.) primul 
sosește Lalev, urmat de Țvetanov 
și la 3 min. de Munteanu și Șer- 
ban, situația se clarifică la cobo- 
rîre, în drum spre Kazanlîk. In 
acest oraș am făcut un pap,aș pen
tru' a cronometra diferențele 
tre grupuri. In frunte se -*fla 
Munteanu, urmat de Șefaru și 
Țvetanov, zar ța 2 min, uri gr-p 
diri care făceau parte ' Z.maîA 
Poreceanu, I. Vasile, Ca'.cișcC, 
Filipov :și Lălev. CeUatți cicliști 
sint răsfirați de-a lungul rrrv 

multor kilometri, din cauza nu
meroaselor defecțiuni mecanice In 
această situație se află și C. Du
mitrescu, care pînă la sosire a 
pierdut peste 30 de minute. Intre 
.fugari" și plutonul doi se face 
joncțiunea cu 50 km. înainte de
Plovdiv. Apoi, pe rlnd, sparg 

Munteanu și Vasile. La intrarea 
tn Plovdiv, Zanoni a sprintul pur 
ternic reușind victoria în etapă.

★
Plecarea în ultima etapă a în

trecerii s-a dat duminică, la ora 
14.45, pe o căldură caniculară. 
Drumul asfaltat a înlesnit ci- 

relaxat. Avan- 
în clasament,

H. NAUM |
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Ia 400 m. Ea a re-.lizat timpul 
de 53 6 sec. Vech’ul record Î-* 
aparținut tot ei cu rezultatul da 
54 sec.
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Numai 25.000 de spectatori au 
asistat, ieri, la finala „Cupei Pri
măverii" și bineînțeles că ei au 
apărut ca niște grupulețe în imen
sitatea Stadionului 23 August. 
Ceilalți amatori de fotbal, pe care 
ii întilnim la meciuri și pe ploaie 
și pe zăpadă, s-au... predat de 
data aceasta în fața căldurii tro
picale care s-a abătut asupra 
Bucureștiului și au hiat, probabil, 
dumul ștrandurilor &au al împre
jurimilor Capitalei.

Păcat că au dezarmat tocmai în 
ultimul moment. Au pierdut un 
meci care nu se uită atît 
Spunînd aceasta, nu ne 
firește, la nivelul tehnic 
tidei, care nici nu putea 
mai bun în condițiile in

de ușor, 
referim, 
a! par- 
fi mult 

care s-a 
jucat ieri, pe o căldură de peste 
40 grade (Ia umbră) care a topit 
pur și simplu forța de joc a am
belor echipe.

Intîlnirea a avid, în schirdb. 
multe „lovituri de teatru", adică 
episoade greu de prevăzut și răs
turnări de situații, care au ținut 
publicul cu sufletul la gură aproa
pe pînă în ultimele clipe. Loco
motiva a fost la un pas de a pier
de un meci în care a avut ini
țiativa cea mai mare parte a tim
pului, iar Știința, bătută la un 
moment dat iremediabil la punc
te" — ca să ne exprimăm în ter-

<

Brinzei (Știința Timișoara)de mișcări ȘiIntr-o perfectă simetrie
Seredai (Locomotiva Buca rești) își dispută balonul.

(Foto: L. TIBOR)

Cameralele republicane de luniori la atletism au luai slîrsit
întrecerile finale ale campiona

telor republicane de juniori și ju
nioare pe anul 1957 desfășurate 
la sfîrșitul săptăminii trecute pe 
stadionul Republicii din Capitală 
au cunoscut un frumos succes, atît 
prin marele număr al participan- 
ților, cit și prin frumoasele per
spective pe care le lasă să se în
trevadă rezultatele obținute cu 
acest prilej de către cei mai multi 
dintre competitori. Organizarea 
bună a contribuit și ea în mare 
măsură la succesul campionate
lor din acest an. Păcat numai că 
temperatura foarte ridicată a con
stituit un puternic și neplăcut ad
versar pentru toată lumea.

Iată rezultatele ultimelor două 
zile ale întrecerilor: JUNIORI 
CAT. 17—19 ani: prăjină: Tr. 
Nicolau (Craiova) 3,30; Șt. Sza- 
badoș (Cluj) 3,20; ciocan : C.
Drăgulescu (Huned.) 49,56; I. 
Gyori (Cluj) 37,06; C. Moș (O- 
radea) 36 33; lungime: N. Sobe- 
șanschi (Buc.) 6,69; W. Keller 
(Timiș.) 6.66; V. Jurcă (Pîoești) 
6,60; H. Stancu (Buc.) 6,56; M. 
Băloiu (Buc.) 6,42; 1.500 m.: D. 
Buiac (Buc.) 4:09,3; M. Zotovici 
(Buc.) 4:10,7; I. Kolerbach (Ti

sutelor de nul de 
care ascultau meciul 
„prelungirile' nu au 
transmise, la radio, 

rezultatul final a ră-

meni pugilistici — putea să ciș- 
tige partida în ultimele minute 
ale celei de a doua reprize.

Mica dramă a suporterilor cefe
riști avea să înceapă încă în pri-

Radio-difuziunea a avut o 
bună inițiativă, hotărind trans
miterea meciului Locomotiva 
București — Știința Timișoara 
din finala „Cupei Primăverii". 
atit la radio, cit și la televi
ziune. Din păcate. spre deza
măgirea —~ J- 

s por tivi 
la radio, 
mai fost 
astfel că 
mas pentru ei o enigmă.

Fiind vorba de un meci de 
„cupă", radio-difuziunea tre

buia să reflecteze și la even- 
„prelungirilor" și In 
. s-ar fi putut face 
ultimul moment o 
în program, care să 
ascultarea meciului

tualitatea 
orice caz 
chiar în 
schimbare 
permită 
oină la sfîrșit.

ma repriză. In plină dominare a 
bucureștenilor. dominare care avea 
să continue și chiar să se inten
sifice după aceea, un contra-atac 
al Științei Timișoara a adus min- 

miș.) 4:12,7; 400 m.: Gh. Cio- 
banu (Buc.) 50,6; I. Sandu (Buc.) 
51,5; Gh. Corșatea (Buc.) 51,8; 
M. Pegza (Buc.) 51,9; disc: Șt. 
Perneki (Arad) 40,82; C. Dră- (Continuare în pag. 2-a)

Valeriu Jurcă, din Ploești, a obli nut frumoase succese cîștigind 
titlurile de campion republican in probele de 110 și 400 m. garduri.

(Foto; M. STREJA}

★

- Știința Timișoara
(s-0

gea la Lereter, care a trecut apoi 
balonul lui Girleanu. O pasă in a- 
d inci me si iată că în minutul 5 
tabela de afișaj arată 1-0 pentru 
Știința Timișoara, in urma golu
lui înscris de Filip. După acest 
intermezzo cu totul neașteptat, 
asistăm la un adevărat asalt ai 
ceferiștilor in terenul advers, dar 
înaintarea își desfășoară atacurile 
pe spațiu prea restricts și nu poa
te fructifica astfel siqierioritatea 
teritorială. In plus, Seredai ra
tează două goluri ca și făcute, 
iar o minge care în sfîrșit trecuse 
și de portarul Fuchs, este oprită 
în ultima fracțiune de secundă, 
pe linia porții, de Tănase.

Același aspect îl are și prima ju
mătate a reprizei a doua, deși din 
min. 15 Locomotiva luptă in zece 
oameni, prin accidentarea lui 0- 
laru. In inferioritate numerică, 
bucureștenii stăpinesc totuși tere
nul și in min. ■’«3, după altă 3 
corhere, Copil îl ‘ execută excepfio-

JACK BE^ARIU

(Continuare îr pag. 3-a)

Un remarcabil succes al ciclismului nostru 
Aurel Șelaru <—< câștigătorul cursei București - Sofia

SOFIA. (Prin telefon de fa tri
misul nostru). VICTORIE 1 Insfîr- 
șil, după 3 ani, acest cuvînt vine 
să umple de bucurie inimile noas
tre, ale celor care am insolit ca
ravana ciclistă București — Sofia, 
ca și ale tuturor iubitorilor spor
tului cu pedale din țara noastră. 
Ciclismul rominesc a repurtat a- 
cum un succes deosebit, care nu 
poate fi contestat nici de cei mai 
înflăcărați suporteri ai ciclismului 
din R. P. Bulgaria. De-a lungul 
a 1.000 km, pe traseul care a 
străbătut Bărăganul și masivul 
Stara Pianina, albiile Dunării, 
Iantrei și Mariței, pe sosele as
faltate sau pe drum de țară, com
ponența lotului nostru au domi
nat categoric întrecerea cu cicliș
tii bulgari, a căror putere de 

gulescu (Huned.) 37,59; V. Do- 
garu (R. Stalin) 37,11; 400 m.g.: 
V. Jurcă (Ploești) 56,4; Șt. Stoi- 
cescu (R. Buc.) . 56,5; V. Dimitriu

La Giurgiu, tineretul romîn 
a preluat Ștafeta

A

a preiuai paieta mIuj,^ 
Internațională a Festivalului izuJaf

O veche tradiție marinărească este de a împodo- ’ gii'i
bi orașul portului respectiv, in zilele de mare săr- 
bătoare, cu sute și felurite fanioane și stegulețe rtdllwnAj 
specifice marinei. Intr-un asemenea vestmînt de săr
bătoare am găsit duminică dimineața orașul de pe malul stîng 
al Dunării, Giurgiu. Locuitorii orașului trăiau în această zi un eve
niment de o deosebită însemnătate. La ora prînzului pe impunătorul 
Pod al Prieteniei, delegația tineretului nostru urma să primească 
Ștafeta Internațională închinată celui de al VI-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de la Moscova, din partea delegației ti
neretului bulgar. |

încă de dimineață zeci și zeci de pionieri, tineri și tinere, cărei 
urmau să întîmpine delegația tineretului frate bulgar se îndreptau! 
cu buchete de flori spre locul unde urma să aibă ioc festivitatea. ( 

Și într-adevăr la ora 12 pe Podul Prieteniei, împodobit cu dra
pelele naționale ale celor două țări prietene, delegațiile de tineret', 
se întâlnesc în puternice aplauze și urale.

Ștafeta este purtată pe ultimele sute de metri de maestrul spor-» 
tuiui Lobomir Zlatarski. Acesta o predă tovarășului Gheorghe Kolcev» 
prim secretar al comitetului regional Russe, al Uniunii Tineretului! 
Popular al lui Dimitrov care citește conținutul mesajului. Cuvîntulî 
de răspuns este rostit de tov. Ion Manciuc prim secretar al comite
tului regional U.T.M. București. Ștafeta a fost predată apoi primului) 
schimb romîn alcătuit din atleți din Giurgiu. Despărțirea dintre» 
solii tineretului bulgar și romîn a constituit o caldă manifestare 
prietenie încheiată cu cunoscuta noastră periniță care i-a atras în joc: 
pe cei mai multi prezenți la această festivitate.

In aceeași zi Ștafeta Internațională a Festivalului purtată de< 
sportivii romîni a sosit pe stadionul Tineretului din Capitală. Ini 
cursul zilei de astăzi, ea va pleca mai departe spre Ploești.

de»

Im

T. ROIBU

Re ore zenltUi ții tineretului romîn au preluat de la delegația tinere- 
luliiî bulgar Ștafeta Internațională a Festivalului aducînd-o In 

(Foto: TH. ROIBU).Capitală.

luptă, dirzenie și rezistență au 
fost de atîtea ori subiectul apre
cierilor noastre și a multor alți 
cronicari sportivi. Aurel Șelaru, 
ciștigătoruț ediției a IlI-a a cursei 
Prieteniei Romino-Bulgare, a fost

AUREL ȘELARU

mereu în fruntea întrecerii, apă- 
rîndu-și șansele cu prețul unor 
eforturi demne de toată lauda. 
Cuvinte calde se cuvin și celor
lalți componenți ai lotului romîn, 

sament. Sutele de mii de spec
tatori care au văzut trecind prin 
fața lor caravana ciclistă i-tati 

răsplătit pe sportivi cu entuziaste 
aplauze.

Astăzi după amiază, pe velodro
mul din Sofia, cicliștii noștri au 
primit răsplata bunei lor compor
tări. Pe cel mai înalt podium al 
învingătorilor au urcat Aure! Șe
laru, încadrat de „vecinii" ‘«ăi în 
clasamentul general Șt. Porecea-

MARIA ITKINA a obținut 
un nou record mondial la 400 m. plat

Sîmbătă ia Moscova cunoscuta 
atletă sovietică Maria Itkina a 
obținut un nou record mondial

Filipov (locul

R
etapă - desfășurată 

socotită etapa

cUștilor un ' rulaj 
tajați de pozițiile

(Continuare în



Su’prze de... tot felul in prima etapă 
a campionatului de mare fond pe Dunăre

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII REPUBLICANI 
JUNIORI DE GIMNASTICĂ

TR. MĂGURELE 7, (prin tele
fon de la trimisul nostru). Atmos
fera sărbătorească din micul port 
dunărean Corabia. în ajunul pri
mului start in campionatul de 
mare fond pe Dunăre, merita să 
acapareze ces mai mare parte a 
prime’or noastre însemnări din a- 
ceast î mare competiție nautică. 
Nu din vina noastră însă, s-au 
suprapus o serie de’ aspecte ne
dorite de care nici simpaticii co- 
răbieni, nici organizatorii și, bine
înțeles. cu atît mai puțin con- 
curentii animați de cele mai bune 
intenții, nu oot fi tăcuți respon
sabili In ultimul moment s-a con
statat că toate caiacele Recoltei, 
două caiace ale Energiei și ca- 
noea Recoltei nu pot participa la 
campionat din cauză că.. nu 

există Deși își luase obligația, 
contractual și... verbal că va tri
mite ambarcațiunile comandate 
pînă cel tîrziu la 25 iunie, IPEIL 
Reghin a întîrziat livrarea, Este 
o’ inadmisibilă abatere de la . nor
mele comerciale, care capătă o 
gravitate cu atît mai mare cu 
cît ea a dăunat unei competiții 
unice în Europa, urmărită cu mult 
interes nu numai de iubitorii spor
tului din țara noastră. Este de la 
sine înțeles că această... surpriză 
a provocat un șir de interminabile 
discuții și frămîntări. Pentru ca- 
noiștii Recoltei problema s-a re
zolvat prin bunăvoința Locomo
tivei, care le-a împrumutat o ca
noe. Caiaciștii însă — atît cei de 
fa Recolta cît și cei de la Ener
gia — au fost nevoiți să se su
pună unei soluții de compromis, 
ei luînd startul după-amiaza, pe 
ambarcațiuni de împrumut. Din 
această cauză veți afla doar cla
samentul provizoriu la caiace, 
existînd posibilitatea ca și sporti
vii din... seria a doua să aibă un 
cuvînt de spus.

In ciuda tuturor acestor difi
cultăți ca și a căldurii canicu
lare. participanții la campionat 
s-au străduit să treacă cu succes 
primul examen din „sesiunea" de 
13, cîte numără campionatul. De
sigur, este prematură orice con
cluzie într-o cursă în care pri
mele etape servesc mai mult 
drept criteriu pentru dozarea e- 
fortului, la tatonarea forțelor ad
versarilor și, în general, le stabi
lirea unei tactici adecvate. Totuși, 
faptul că cele patru caiace ale 
Flamurii roșii, folosind judicios 
curenții și mai ales „turnantele" 
pe care le oferă coturile Dunării 
s-au clasat pe locurile 1. 2, 9 și
13 ni se pare semnificativ, la 
fel cum semnificativă ni se pare 

-și lupta strînsă între canoele Fla
murii roșii (condusă de experi
mentatul cîrmaci Timofei Tar), 
Progresului și CSA I. La canoe, 

-cele opt echipagii participante au 
■terminat prima etapă a campiona
tului în următoarea ordine: 1. FI.

Schi pe caniculă!

Concursul Valea Albă 
a fost cîștigat

de Gh. Cristoloveanu 
și Stela Tampa

SINAIA 7 (prin telefon). — 
Întrecerile de schi organizate de 
•comisia centrală pe Valea Albă 
r«-au bucurat de un frumos succes 
-datorită zăpezii bune, timpului 
'foarte frumos, disputelor dîrze și 
•.numărului mare de spectatori. 
Proba de slalom special rezer
vată băieților a fost ciștigată de 

-dinamovistul Gh. Cristoloveanu 
-cu 75.1, urmat de I. Bîrsan (Di- 
jiiamo) 80.5, M. Bucur (C.C.A.) 
-'83.5, I. Zangor (FI. roșie) 83.7, 
“C. Tăbăraș (Progresul) 84.0, K. 
•Gohn (Energia) 86.1. Au partici
pat 32 concurența dintre care au 
abandonat din cauza căzăturilor 
pe traseu N. Pandrea, M. Enache, 

ȚP. Clinei, A. Albert. Proba s-a 
desfășurat pe un traseu de 400 
m. cu 32 porți.

In întrecerea fetelor s-au pre
zentat la start numai cinci con- 

• curente, dintre care trei au a- 
bandonat (Viorica Albert, Rodica 
Bucur și Klein Siegried). Proba 
a fost cîștigată de Stela Tampa 
(Voința) cu 72.9, iar pe locul doi 
s-a clasat Mihaela Gioarcă (Vo- 

iînța) cu 81.5. Lungimea traseu
lui a fost de 200 m., avînd ame

najate 16 porți.

E. Zbârcea, 
corespondent 

roșie lh.58 min. 00; 2. Progresul 
2.00.04; 3. CSA I 2.01.17; 4. Loco
motiva 2.04.11; 5. Recolta 2.09.23;
6. Energia; 7. CSA III; 8. CSA II.

La caiace, după cum am spus, 
startul a fost... dublu, așa îneît 
nu vom reda decît rezultatele pro
vizorii, de dimineață. De men
ționat faptul că în 5 minute au 
sosit 17 caiace din 22 plecate în 
cursă, ceea ce demonstrează evi
dentul echilibru de forțe între e- 
chipajele participante. Pe primele 
trei locuri; I. Kozlov-H. Butel- 
kin (FI. roșie I) 2h.l2 min. 16;
C. Isaia-N. Ivsei (FI. roșie II) 
2.12.53; Popa Gică-L. Sosnovski 
(Energia) 2.13.19.

Mîine (n.r. azi) se dispută etapa 
Tr. Măgurele-Zimnicea, pe 43 km.

DAN GIRLEȘTEANU

Jenica Grecu (București), eampi oană republicană la cat. I juni
oare, executindu-și exer citiul impus la bîrnă.

(Foto: M. STREJA)

C. GRECESCU (DINAMO) A OBȚINUT 3:48,0
PE 1.500 M„ NOU

In completarea programului 
campionatelor de juniori au avut 
loc și cîteva curse de semi-fond 
pentru seniori. In proba de 1.500 
m. Constantin Grecescu a realizat 
un frumos succes reușind să ob
țină rezultatul de 3:48,0 — nou 
record republican. Vechiul record 
aparținea din 1956 lui Dumitru

Simbătă și duminică

NUMEROASE ÎNTÎLN.IRI INTERNATIONALE LA CLUJ
Victoria u revenit la limită spor-Aproape 13.000 de spectatori au 

asistat simbătă și duminică la nu
meroase Miluiri internaționale. 
Reprezentativele de baschet, tenis 
de masă și scrimă ale orașului 
Bratislava au susținut întreceri 
prietenești ou sportivii orașului 

Cluj, iar echipa de fotbal Aka- 
demik Sofia a întîlnit formația 
Științei Cluj.

Spre satisfacția generală, spor
tivii romîni au obținut victoria 
în majoritatea întrecerilor. Astfel, 
la scrimă, floretiștii clujeni au cîș
tigat cu 10—6, iar la sabie lo
calnicii au învins cu 9—7. Deo
sebit de spectaculos a fost medul 
dintre echipele masculine de bas- 
schet disputat simbătă seara pe 
terenul lanoș Herbak între echi
pele orașului Cluj și Bratislava.

Un remarcabil succes al ciclismului nostru
(Urmare din pag. l-a)

cicliștii romîni își permit să nu 
forțeze vreo acțiune deosebită. La 
Pazargic sparge Constantmescu. 
Șelaru este mereu atent, aflîndu-se 
în fruntea plutonului. O porțiune 
de drum este străbătută de ca
ravana cicliștilor în vecinătatea 
unui tren. Călătorii au acum pri
lejul să-i însoțească cîțiva kilo
metri pe sportivi și, bineînțeles, 
nu precupețesc aplauzele pentru 
dlrzenia cu care aceștia înfruntă 
canicula. La kilometrul 100 se 
produce totuși o acțiune decisivă. 
Din grupul masiv se detașează 
Muinteanu și Kaburov. Plutonul ii 
„lasă" să-și puie în aplicare pla
nul de acțiune, ceea ce permite

Simbătă și duminică, s-a desfă
șurat în sala Floreasca, campio
natul republican de gimnastică al 
juniorilor. Pe o căldură excesivă, 
84 concurenți și-au disputat în- 
tiietatea intr-un concurs care, ca 
nivel tehnic, a fost superior celui 
de anul trecut. Trebuie reținut fap
tul că penlru desemnarea campio
nilor republicani tinerii concurenți 
au avut de trecut și cîte 3 probe 
atletice obligatorii.

Iată campionii republicani: ju
nioare, individual compus gimnas- 
tică+atletism: Cristina Andrița
(Buc.) 76,25 p.; individual com
pus gimnastică: Elena Tutan 
(Buc.) 51,60 p.; pe aparate: să
rituri și paralele: C. Andrița și 
C. Schinker 8.70 și respectiv 8,60 
p.; inele, bară și sol: EL Tutan 
8,90, 8.85. 8,90 p.: bîrnă: C. An-

RECORD REPUBLICAN
Birdău (3:48,8). Pe locul doi s-a 
clasat Birdău cu 3:51,9. In cursa 
de 800 m. au fost înregistrate 
rezultatele: 1. Zoltan Vamoș
1:51,1; 2 I. Szekely 1:54,3; 3. E. 
Danciu 1:55,2; 4. M. Pîrvu 1:56,1; 
5. Gh. Biro 1:56,8; 6. M Stadeker 
1:58,0; 7. M. Pridvornic .1:58,2. Pe 
3.000 m. obst. Constantin Aioanei 
a obținut 9:15,4.

tivilor noștri cu scorul de 45—44 
(23—21). In schimb fetele au pă
răsit terenul învinse, pierzînd in 
fața jucătoarelor cehoslovace cu 
35—57 (16—27). La tenis de masă 
jucătoarele clujene au învins e- 
chipa Bratislavei cu 4—1, iar bă
ieții au cedat jucătorilor ceho

slovaci cu 3—6.
Manifestările internaționale din 

orașul Cluj s-au încheiat prin dis
putarea medului de jotbal dintre 
Știința Cluj și Akademik Sofia. 
După un joc disputat la un bun 
nivel tehnic, victoria a revenit clu
jenilor cu scorul de 2—0 (1—0) 
prin golurile înscrise de Muntea
nul și Ivanovici.

E. BOCOȘ.
V. CACOVEANU

celor doi cicliști să acumuleze un 
oarecare avantaj. In vîrf la Yaka- 
rel — la 34 km de Sofia —

ST. PQRECEANU.

drița 8,50 p. Juniori: ind. compus 
gimnastică + atletism : Mihai Li- 
sovschi (PI.) 77,45 p.; ind. com
pus gimnastică: Gh. Dumitrescu 
(Buc.) 53 p.; cal, sol, sărituri, 
inele și paralele: Gh. Dumitres
cu 8,45. 8,90, 8, 9,40, 9,40 p.;
bară: M. Lisovschi 9,10 p. Cate
goria a lll-a, fete: ind. compus 
gimnastică: Georgeta Dumitriu
(C-ța) 53,35 p.; gimnastică+atle
tism : Iulia Podoreanu (Buc.) 
79, p.; sărituri, paralele, bîrnă și 
sol : G. Dumitriu 8.80, 9,05, 8,65, 
9,15 p.; inele: Crisanta Neagu 
(PI.) 9.20 p.; bară : I. Podoreanu 
9,00 p; Cat. a lll-a: băieți: cal.
I. Sava (Iași) 8,95 p.; sol: V. 
Nicolescu (PI.) 8,95 p.; bară : M. 
Artozolescu (R. Vîl.) 9,40 p.;
inele: A. Molnar (Arad) 8,80 p.; 
sărituri: Kim Man Sen (Sibiu) 
8.50 p.; paralele: V. Lazăr și F. 
Fernegel 9,40 p.; ind. compus 
gimnastică-f-atletism: Fr. Nagy 
(Tg. M.) 78,05 p.; gimnastică: 
M. Artozolescu 53,20 p.; Cat. a 
Il-a fete: sărituri, inele, paralele, 
bară: Sigrid Burtz (Sibiu) 9,20, 
9,05, 8,80, 9,00 p.; bîrnă, sol: An-

ADRIAN OANȚA: 2:43,7
• In ultimul concurs desfășurat 

simbătă în Capitală pentru desem
narea înotătorilor care ne vor re
prezenta la Jocurile de la Moscova 
a fost înregistrat un singur re
zultat remarcabil și anume valo
rosul record național obținut de 
Adrian Oanță (Dinamo). El a 
parcurs 200 m: bras în 2:43,7, 
timp care întrece cu două zecimi 
de secundă propriul său record 
înregistrat la Varșovia, la 15 iu
nie. In celelalte Probe au fost sta
biliți următorii ciștigători: 100
m. spate fete : .Maria Both 1:17.9; 
200 m. liber băieți : N. Rujuischi 
2:16.0; (pe locul 3 E. Voicu 2:199, 
record juniori a II-a); 200 m. 
fluture băieți: Al. Popescu 2:37 4; 
200 m. fluture fete: Elisabeta
Bratu 3:15,1 (record junioare ca
tegoria l-a), pe locul secund Ve-

Campionatele republicane de juniori 
la atletism au luat sfirșit

(Urmare din pag. l-a)

(Buc.) 59,3; triplu: M. Stein 
(Buc.) 14,29; Oct. Viscopoleanu 
(Buc.) 13,61; Ad. Ionescu (Buc.) 
13,17; 3.000 m.: Ov. Lupu (B. 
Mare) 9:13,4; N. Drăgan (Buc.) 
9:16,0; I. Zamfir (Craiova) 9:47,8; 
200 m.: Gh. Ciobanu (Buc.) 22,7; 
A. Molnar (Tg. Mureș) 23,0; S. 
Bălăceanu (Buc.) 23,0; 4x100 m.: 
Cluj 44.4; Or. București 44,9; 
JUNIORI CAT. 15—16 ani: cio
can : D. Catană (Huned.) 37,54;
D. Gurămare (Timiș.) 36,93; A. 
Cobzaru (Bacău) 34.45; 1.000 m.: 
Șt Berecsazi (Huned.) 2:46,8; M. 
Caie (Buc.) 2:49,8; I. Ferencz 
(Oradea) 2:51,4: 80 m.g.: N. Pră- 
jescu (Buc.) 12,8; I. Ferencz 
(Oradea) 13,2; M. Grebinișar 
(RAM) 13,3; prăjină: M. Anto
nescu (Buc.) 2,90; C. Nowski 
(Bacău) 2,80; greutate; D. Sera
fim (Buc.) 12,15; D.Stamate (Buc.) 
12,04; L. Lucacs (RAM) 11,89; 
înălțime: Gr. Marinescu (Buc.) 
1,65; G Barbu (Huned.) 1,60; R. 
Clenciu (Buc.) 1,55; suliță: L.

primul trece Munteanu, urmat de 
Kaburov și, după arca 4 minute, 
apare plutonul cuprinzind pe ma
joritatea cicliștilor rămași în 

cursă. Pe velodromul din Sofia, 
în aplauzele entuziaste ale spec
tatorilor, sosește primul Kaburov. 
Cronometrele marchează 4h 35’05". 
D. Munteami trece linia de so
sire după 11 sec., urmat, la un 
scurt interval, de Gorneakov, Du
mitrescu, Lailev și ceilalți concu
renți.

lată clasamentul general: 1 
AUREL ȘELARU: 30:31,25; 2) 
Poreceanu 30:36,42; 3) Filipov
30:39,07; 4) Calcișcă 30:40,10; 5) 
Șerban 30:51,49; 6) Zanoni
30:55,47; 7) Vasile 31:04,37; 8) 
Munteanu 31:06,20; 9) Dumitres
cu 31:09,23; 10) T, Călin 31:11)06.

toaneta Țăranu (C-ța) 8,90, 9,00 
p.; gim. + atletism: Sigrid Burtz 
79,95 p.; gimnastică: Sigrid Burtz 
53,45 p.; Cat. a 11-a, băieți: cal, 
sol, inele, sărituri, paralele: Șt. 
Cerveniac (Tim.) 9,05, 9,00, 8,95, 
8,50, 9,25 p.; bară: D. Zăbavă 
(Arad) 8,50; ind. gimn. +atletism; 
Șt. Cerveniac 78,75; gimnastică: 
Șt. Cerveniac 51,75- Cat. I fete: 
sărituri, paralele, bară: Ținea
Telehoi (C-ța) 17,20, 17,65, 8,95 
p.; inele : Aurelia Trandafirescu 
(Tim.), 9,10; bîrnă: Jenica Grecu 
(Buc.) 17,75 p.; sol: Emilia Scor- 
țea (Or. St.) 16,85 p.; individual 
gimn.+atletism : A. Trandafirescu 
108,70 p.; gimnastică: J. Grecu 
84,75 p. Cat. I, băieți; cal, sol, 
bară, paralele, inele, sărituri: T. 
Drumuș (Arad) 15,65, 17,55, 16,80, 
18,10, 17,40, 17,30 p.; ind. gim + 
atletism: T. Drumuș 131,80 p. și 
102,80 p. Maestre: sărituri : Ma
ria Olteanu (Buc.) 17,90; parale
le: Elisabeta Micu (Ar.) 17,15
p.; bîrnă, sol; Cornelia Angliei 
(Ar.) 17,85 p„ 17,85 p.; ind.
gim. +atletism : M. Olteanu 94,05 
p. și gimnastică 69,30 p.

pe 200 m. bras!
ronica Dodan 3:25.0 (record ju
nioare a 11-a); 100 m. spate bă
ieți :R. Botz 1:10.4; 100 m. liber 
băieți : D. Caminschi 1:01:2.

• In campionatul categoriei B
au fost înregistrate următoarele 
rezultate: SERIA I : Voința O- 
radea-Știința Timișoara 9-0 
(5—0), Locomotiva Timișoara- 
Voința Timișoara 0—11 (0—4);
SERIA a Il-a: Voința Tg. Mureș- 
Locomotiva Arad 20—2 (9—0), 
Flamura roșie Cluj-Voința Bucu
rești 1—4 (0—1), Energia Bucu- 
rești-Locomotiva Cluj 3—6 (2—2).
• Categoria A de polo progra

mează azi la ștrandul Danie 
Gherman din Capitală următoa
rele partide: Știința București— 
Energia Oradea (ora 17,30), Pro
gresul București — Flamura roșie 
Timișoara (ora 1830).

Lucacs (RAM) 43,16; I. Puia (O- 
radea) 41,37; V. Păcuraru (C-ța) 
40,13: 100 m.: E. Kineses (R AM) 
11,7; L. Petrescu (Buc.) 11,9; I- 
Dolha (R. Stalin) 11.9; JUNIOA
RE CAT. 17—19 ani: suliță: Z. 
Ventzci (Timiș.) 36,04; M. Ior
dan (Ere.) 33,99; I. Lbkoș (Cluj) 
33,07; I. Miako (R. Stalin) 33.04; 
80 m.g.: X. Miliutin (Buc.) 12.4; 
T. Roșea (Oradea) 13,0; A. Baro- 
ga (Buc.) 13,0 (HC. P. Constan- 
tinescu 12,8); greutate: E. Scherer 
(R. Stalin) 13,35; II. Stoica 
(Buc.) 10,45; OL .laba (Timiș.) 
10,41; A. Calciu (Buc.) 10,38; 
3x800 m.: Or. București 7:44,2; 
Bacău 7:52,5; 4x100 m.: Or. Bucu
rești 51.0; R. Stalin 51.5; Cluj 
51,7; disc: A. Mateescu (Buc.) 
36,77; H. Oster (Timiș.) 35,66;
E. Scherer (R. Stalin) 35.26; 
200 m.: Cr. Macsav (Cluj) 26,2; 
II. Zilli (Huned.) 27.0; A. Czuli 
(Cluj) 27.0; L. Luca (Timiș.) 27,1; 
800 m.: OL Zammer (R. Stalin) 
2:24,3; N. Răducuțu (Pitești) 
2:26,1; L. Păuleț (Bacău) 2.27.4; 
N. Eana (Buc.) 2:27.4; lungime : 
El. Taciu (Suceava) 5.29: EL 
Bernatzki (Timiș.) 5,08: G Luță 
(Buc.) 5,06: P. C.onstantinescu
(Buc) 5.05; JUNIOARE CAT.
15—16 ani: înălțime: D. Albu 
(RAM) 1.45; U. Olerth (R.
Stalin) 1.43; K. Giindisch iR.
Stalin) 1,43; R. Voroneanu (Ba
cău) 1.43; 100 m.: A. Drotleff
(R. Stalin) 12,8: E. Kineses
(RAM) 12.9; C. Artz (Buc 1 T2.9; 
I. Balint (Citii) 13.0: 500 m.: XV. 
Kliment (R. Stalin) 1-19 9 — nou 
record al R.P.R.; I G?'"e’i (Cluj) 
1:22.1; M*.  Herles /Hunedoara)
1:23.6; disc: A. Gurău (Buc.) 
25,65; E. Keresteș (RAM) 25,35: 
I. Franck (Buc.) 25.19; 80 m.g.: 
C. Artz (Buc.) 13.1; II. Pop
(Ploești) 14,1; M. Bă’ănescu
(Buc.) 14,3.

Clasamentul general, pe regiuni:
1. Or. București 370; Timisoara 
317; 3. Cluj 310; 4. Reg. Stalin 
243,5; 5. Ploești 201; 6. Oradea 
200; pe asociații : 1. Dinamo 581,5;
2. Energia 422; 3. Locomotiva 
347,8; 4. FI. Roșie 306; 5. Pro
gresul 301.25; 6. Știința 210,75;
7. Reco’t-i >94; 8. Voința 176,83; 
9. C.C.A. 59,



C. C. A. — PROGRESUL 2-0 (l-O)
Un- meci in care a dominat... căldura

Fericită inspirație au avut or
ganizatorii meciului C.C.A. — 
Progresul de a fixa ora începerii 
pentru 8.30. Altfel nu știm dacă 
nu numai jucătorii dar chiar și 
spectatorii ar fi putut rezista căl- 
durii-record. Și așa însă întîlnirea 
a fost dominată de acest adversar 
atît de puternic și a prezentat 
foarte rar aspecte de meci de pri
ma categorie. Victoria obținută 
de C.C.A. cu 2—0 (1—0) este 
indiscutabil meritată și primul 

care poate confirma acest fapt 
este chiar Birtașu care a interve
nit de nenumărate ori în situații 
foarte critice. Cu succes de altfel 
așa că scorul nu a luat propor
țiile ocaziilor avute de înaintarea 
militară. C.C.A., fără Bone și Con
stantin a funcționat totuși destui 
de bine în ansamblu iar atacul a 
realizat o serie de acțiuni legate 
în care Zavoda I a avut un rol 
preponderent. In general însă, ca 
și adversarii lor de altfel, fotba
liștii de la C.C.A. nu au insistat 
prea mult. Nici meciul nu prezen
ta un interes special și nici am-

La Ploești, in meciul Energia-Ankara 

Q întîlnire spectaculoasă 
dar fără nici un gol: 0-0

ej_OEȘTl 7 (prin telefon). — 
Spectatorii ploeșteni au fost ne
răbdători să vadă la lucru pe 
fotbaliștii turci. Și, în general, ei 
nu au fost deziluzionați. Deși 
de-a lungul celor 90 de minute 
nici unul dintre componenții ce
lor două formații nu au reușit 
să introducă balonul în poartă 
totuși jocul a plăcut datorită vioi- 
csurvii și ritmului tul susținut, 
oare i-au dat pe alocuri alura unui 
veritabil meci de oampionat.

Ploeștenji care au urmărit ia 
«paratele de televiziune partida 
pe care selecționata Ankarei o 

susținuse cu trei zile înainte în 
fața echipei C.C.A. și-au putut 
da seama duminică după amiază 
că oaspeții au prestat un joc de 
mai bună calitate în compania 
Energiei Ploeșffi ânsăstind ciai 

mult și avînd perioade mai mari 
de dominare teritorială. Ei au 
manifestat însă nesiguranță în 
trasul la poartă, astfel că nu au 
realizat nici un gol. De altfel, 
acesta a fost și motivul pentru 
care gazdele nu au putut înscrie 
fn poarta apărată de Orhan J. 
Bădulescu, D. Munteanu și mai 
puțin Zaharia au ,.tras“ uneori 
atacul dar Dridea și Dumitrescu 
cărora li s-au creat ocazii nu au 
avut finalitate. Astfel, chiar în 
minutul 8 Bădulescu pasează fui 
Munteanu care trage puternic, 

portarul echipei turce respinge, iar 
Dridea — în oarecare măsură 
jenat de Orhan II — reia foarte 
slab, de aproape, astfel că Orhan 
1 are timp să respingă de pe 
«nia porții. In min. 27 apă

rarea noastră care trebuie să ară
tăm că s-a descurcat destul de 
bine, are ocazia să salveze un 
£01 aproape gata făcut. Nevzat 
execută un corner pînă la Oktay 
c«re trimite cu capul spre poarta 
goală. Neacșu reușește să res
pingă chiar de pe linia porții. 
Peste alte cîteva minute Dridea, 
deschis foarte bine în adîncime 
de Dumitrescu și fără adversari 
în față, ratează de la 8 m. tră- 
gînd în bară.

Formații: ENERGIA PLOEȘTI- 
Marosi — (min. 46 Sfetcu) — 
Pahonțu, Marinescu, Neacșu — 
Tabarcea (min. 21 Florea). Top- 
șa (min. 39 Cosmoc) — Zaharia. 
(min. 46 Bădulescu), D. Muntea
nu, Dridea (Zaharia min. 46). 
Dumitrescu, Bădulescu (min. 46 
G. Marin). SELECȚIONATA AN- 
KAPA : Orhan l (Itki) — Tayyar, 
llha.n, Orhan II — Mustafa, Nec- 
det — Haiis (min 51 Zekya), 
Nevzat, Fikri (min. 72 Halls), 
Oktay, Timucin. A arbitrat corect 
iugoslavul Gildo Kranjk.

M. Bedrosian-corespondient

O^onosport
Iată cum arată un bule^s. cu 12 

rezuJtat-e exacte la concursul Pro
nosport nr. 27 (etapa din 7 iulie 
1957).
I. Vojvodina Novâsad — Slovan 
Bratislava (Cupa Eur, Centr.) 1
II. Energia Reșița — Locomotdva Ti-
mișoa.r i 1
TH. Energia Baia Mare — Progresul 
Sibiu 1
IV. Locomotiva Arad — Energâa 
Cîmipia Turzii 2 

bianța nu-i îndemna la așa ceva.
Progresul a prezentat o forma

ție fără Dinulescu, Soare și Mi- 
hăilescu (reținuți în lotul de ti
neret). Chiar și cu aceste indis
ponibilități, putea face însă o par
tidă mai bună. Mai ales linia de 
înaintare n-a reușit să rețină de 
loc balonul, a greșit multe pase și 
a și ajuns, în consecință, destul 
de rar la poarta lui Voinescu. 
Spectatorii, dornici să fie... răco
riți (era gata să scriem... încăl
ziți) puțin de palpitațiile unei 
partide mai echilibrate au implo
rat (la început) au insistat (mai 
apoi) și au ordonat (la sfîrșit) 
celor de la Progresul să iasă din 
toropeala (explicabilă) în care se 
complăceau. Zadarnic însă. Prea 
puținele sclipiri ale înaintării e- 
chipei lui Ozon au fost destul de 
ușor puse la punct de Apolzan și 
ai lui. Și-așa s-a terminat o par
tidă care n-a avut decît scopul de

Birtașu a intervenit din nou eu succes, respingind cu piciorul ba
lonul urmărit de Alexandre seu. In prim plan lovită.

(Foto: T. L1VIUJ

O FINALĂ DE MARE TENSIUNE
(Urmare din pag. l-a)

nai pe cel de al 4-lea. Mingea 
lovește bara și intră direct în 
plasă. E 1-1 și în acest moment 
nimeni nu se mai îndoiește de vic
toria bucureștenilor. Dar iată că 
în joc intervine o schimbare 
Știința își stringe rindurile. iese 
de pe pozițiile de apărare de pînă 
atunci și ca și cum și-ar fi adus 
aminte că din cele două echipe 
de pe teren ea este aceea care 
joacă în formație completă, atacă 
puternic. Golul Științei pluteș’e 
acum în aer, dar în min. 77, C!o- 
sescu, de la 3 metri, pierde cea mai 
mare ocazie a meciului, iar o 
minge trasă cu capul de Gîrleanu 
este respinsă printr-un reflex ex
traordinar de Dungu.

In prelungiri, locomotiviștii (mai 
ales cei din... tribună) au inima 
cit un purice, căci acum pare sâ 
se profileze victoria Științei. To
tuși, bucureștenii sînt cei care ac
tivează cu mai mult nerv. în timp 
ce studenții nu-și mai găsesc ca
dența, mai ales după golul în
scris de Seredai, din greșala lui 
Fuchs, chiar in primele secunde 
ale primei prelungiri. Urinarea ? 
Un nou gol. înscris de Ene in 
min. 101.

Locomotiva a avut mari emoții 
în meciul de ieri, dar totul e bine 
cind se termină cu bine. De-altfel. 
Fără discuție, victoria bucurește- 
nitor este meritată și în dobândi
rea ei. merite speciale au: Greavu. 
Bodo, Dungu și Ene II. De la 
Știința ne-au plăcut Brinzei. Filip 
și Fuchș, deși ii aoa-^ne 100*'»  
golul al doilea.

Arbitrul, Mircea Cruțescu. a 
fost total depășit de meci și de 

■ ...căldură. Neajutat nici de la tușă,

V. Progresul Focșani — Energia
Cîmpina j
VI. știința iași — Energia
Moreni j
VII. Botev Plovdiv — Lewski Sofia
(camp. R.P.B.) 2
VIU. Lokomotiv Sofia — Spartak 
Plovdiv (camp. R.P.B.) 1
IX. Marek Stanka Dimitrovo —
T.D.N.A. Sofia (camp. R.P.B.) 2
X. Botev Varm — Ms'nior Dimitrovo
(camp. R.P.B.) x
XI. Motor Zwickau — Rotation
Babelsberg (camp. R.D.G.) 1
XII. S. C. Turbine E-rfurt — S. C.
Lokomotiv Leipzig (camp. R.D.G.) 1

La acest concurs s-au depus a- 
proxiimativ 770.000 variante. 

a îndeplini formalitatea unui re
gulament și ne-a demonstrat (cit 
de convingător 1) de ce mare ne
cesitate este acum, în plină ca
niculă — o instalație pentru noc
turnă.

Cele două goluri au fost mar
cate de Tătaru (min. 7) și Alex- 
andrescu (min. 72).

Arbitrul M. Popa, a cărui ma
nieră discretă de a conduce ne-a 
plăcut, a fost totuși prea... discret 
față de faulturile — două la nu
măr — comise în careurile am
belor echipe. Formații:

C.C.A.: Voinescu — Zavoda 11, 
Apolzan, Dumitrescu — Onisie. Je
nei — V. Moldovan, Costea, A- 
lexandrescu, Zavoda I. Tătaru.

PROGRESUL : Birtașu — Io- 
niță, Caricaș, Toma Gh. — Cio- 
cea. Știrbei — Oaidă, Smărăn- 
descu, Banciu. Ozon. P. Moldo
veana.

EFTIMIE IONESCU

el a intirziat să intervină în faze 
decisive, astfel că a ajuns să anu
leze două goluri, cind cu o ele
mentară atenție, ar fi putut se- 
zisa la timp situațiile respective 
de ofsaid, fără să mai ajungă 
la discuții pe teren și în tribune. 
El a anulat in prelungiri, încă un 
gol al ceferiștilor, de data aceasta 
nejustificat, ki plus, a tolerat 
uneori jocul dur. în loc să elimine 
de pe teren pe Lereter. a cărui 
„intrare" necontrolată, a dus la 
accidentarea lui Olaru.

Formațiile :
Locomotiva: Dungu — Greavu. 

Stancu, Macri — Bodo. Langa — 
Copil, Raab. Olaru. Ene II, Sere
dai.

Știința Timișoara: Fuchs — 
Sbircea. Brinzei, Flocescu — Co- 
jereanu, Tănase — Girleanu. Le
reter, Ciosescu, Filip. Boroș.

Ultima etap^ a
SERIA I

ȘTIINȚA I.M.F. IAȘI-ENERGIA 
BTRLAD 3—1 (0—0).

PROGRESUL DOROHOI-LOCO- 
MOTIVA IAȘI — amînat. 
PROGRESUL RADAUȚI-LOCO- 
MOTIVA PAȘCANI 2—0 (0—0) 

După un joc tehnic, plăcut ca 
spectacol, victoria a revenit echi
pei locale prin punctele înscrise 
de Stoica și Apostol Apostol a 
fost eliminat pentru lovire inten
ționată a adversarului.

SERIA a 11»
DINAMO BRĂILA-FL. ROȘIE 

BUHUȘI 3—1 (0—0)
Pentru localnici au marcat Ni- 

culescu (2) și Stoenescu, iar 
pentru cei din- Buhuși Duțu din 
11 m. în min. 79.
ENERGIA .MOINEȘTI-LOCOMO- 

TIVA GALAȚI 2-1 (2-1) 
C.S.A. TECUCI-LOCOMOTIVA 

TG. OCNA 4—0 (2—0)

Tecucenii au făcut un joc fru
mos și au cîștigat detașat prin 
punctele înscrise de Niculescu 
(min. 21 și 34) și Budai în min. 
77 și 85. In min. 82 Obreja 
(Loc.) a fost eliminat pentru in
jurii aduse arbitrului.

SERIA a IlI-a
FL. ROȘIE F. C. BUCUREȘTI- 
ENERGIA GALAȚI I —1 (1 — 1) 

Un joc de factură tehnică slabă, 
princibala cauză fiind căldura 
Au marcat: Ceaușu pentru bucu-

Progresul Sibiu, Energia C. Turzii, Știința Iași 
și Locomotiva G. N. București calificate 

în semifinalele „Cupei Primăverii”—categoria B.
Exact trei luni după începerea 

meciurilor din cadrul seriilor, în
trecerile pentru „Cupa Primăverii" 
categoria B au luat sfîrșit ieri 
după-amiază. Cele 28 echipe parti
cipante împărțite în 4 serii s-au 
întrecut de-a lungul a 12 etape; 
ultimul act, semifinalele și fina
la, la care s-au calificat echi
pele Progresul Sibiu, Energia 
C. Turzii, Știința Iași și Locomo
tiva Gara de Nord București, va 
avea loc în Capitală miercuri și 
duminică. Partidele au fost foarte 
dirze. in special în ultima etapă 
care a adus surprinzătoarea cali
ficare a echipelor Știința Iași și 
Energia C. Turzii. pentru jocurile 
de Ia București. Este suficient să 
arătăm că două sutimi in plus la 
coeficientul dintre golurile mar
cate și primite (1.80) ar fi adus 
in Capitală pe Energia Lupeni în 
locul Energiei G Turzii (1,81).

Iată acum ultimele rezultate și 
clasamente :

SERIA Ia
ENERGIA HUNEDOARA-LOCO- 

MOTIVA CLUJ 1—1 (1—0)
Meciul a fost frumos și rezul

tatul echitabil. Fiecare echipă a 
dominat cîte o repriză. Oaspeții 
au fost mai activi în partea a 
doua a meciului, dar portarul Ni
culescu (H) a apărat bine. Au 
înscris: Panait (min. 15) pentru 
Energia Hunedoara și Busch (min. 
58) pentru Locomotiva.

Gh. Cioranu și M. Curcubătă, 
corespondenți

ENERGIA REȘIȚA-LOCOMOT1VA 
TIMIȘOARA 3—2 (2—0)

Factura bună a acestei partide 
se datorește in special reșițenilor 
care au dovedit și de data aceas
ta că pe teren propriu joacă bine 
și sînt imbatabili Au marcat: 
Nicolin (min. 8), Urcan (min. 
40 și 50) pentru Energia, Lengvet 
(min. 49 și 80) pentru Locomo
tiva.

Gh. Do bre seu, 
corespondent

ENERGIA BAIA MARE PRO
GRESUL SIBIU 2—I (0—1) 
In fața a 4000 spectatori local

nicii au reușit să intreacă liderul 
seriei, marcind cele două goluri 
din tot atitea lovituri de la 11 m. 
prin Sulyok (min. 72) și Feher 
(min. 76). Pentru sibieni a în
scris Popa (min.17) iar Geamănu 
a ratat în min. 63 un penalti.

V. Săsăranu, 
corespondent

CLASAMENTUL

1. Progres»! Sibiu 12 9 • 3 28:12 18
2. Energia Hun. 12 8 3 3 18:12 15
X Energia Reșița 12 8 2 4 22:19 14
4. Locomotiva Tim. 12 5 2 5 28:28 12
5. Energia B. Mare 12 8 • 8 18:22 12
8. Locomotiva Cluj 12 3 2 7 18:28 8
7. Energia Mediaș 12 1 3 8 11:28 5

SERIA a ll-a 
LOCOMOTIVA ARAD-ENERGIA 

C. TURZII 1—5 (1—4)
Oaspeții au obținut victoria in 

urma unui joc frumos. Diferența

„Cupei Primăverii”—categoria C.
reșteni și Ionescu pentru Energia.

ȘTIINȚA GALAȚI-ENERGIA 
BUCUREȘTI 0—3 (0—2) 

FL. ROȘIE GIURGIU-ENERGIA 
MEDGIDIA J—0 (1—0)

Golurile au fost înscrise de Mes- 
caș și Gheorghiță.

SERIA a IV *
ENERGIA 1 VICTORIA-DINA- 

MO PITEȘTI 3—0 (0-0)
Au marcat: Sima (2) și Anghe- 

luță.
ENERGIA SINAIA ENERGIA 

LEORDENI 2—0 (1—0)
Gazdele au dominat majorita

tea timpului, dar n-au reușit să 
înscrie decît de două ori: în min. 
17 prin lordache și min. 66 prin 
Onu.

SERIA a V-a 
PROGRESUL CORABIA—LOCO
MOTIVA CRAIOVA 1—0 (1—0)

După un meci în care localni
cii au avut mai mult inițiativa, 
victoria Ie-a revenit prin punctul 
înscris de Coman.
FL. ROȘIE R. VILCEA—ENER

GIA TG. JIU 3—4 (2—3)
Au marcat: Marian (2) și Baboe, 

pentru FI. roșie și Tănase (4) 
pentru învingători.

ȘTIINȚA CRAIOVA—ENERGIA 
CRAIOVÂ se dispută la 9 iulie. 

SFRIA a Vl-a
FL. ROSIE 7 NOIEMBRIE A- 

RAD—ENERGIA 108 2—3 (1—0).
ENERGIA 14-ENERGIA CON

STRUCTORUL ARAD 1-0 (0—0). 

de scor este însă prea mare și na 
reflectă realitatea de pe teren. Au 
marcat: Blaj (L), Mari Saiar 
(2), Moldovan, Ban.

Șt. Weinberger 
corespondent

Meciul Știința Cluj—Energia A- 
rad se va disputa miercuri 10 
iulie.

CLASAMENTUL

1. Etterg. c. Turzii, 12 6 4 2 29:16 18
2. Energia Lupeni 12 6 4 2 27:15 16
X Energia Uz. Tr. O. St.

12 6 1 5 17:22 13
4. Știința Cluj 11 5 2 4 22:23 12
5. Energia Arad 11 4 3 4 21:15 11
6. Recolta Reghin 12 2 4 6 13:20 8
7. Locomotiva Arad 12 2 2 8 18:28 6

SERIA a III a
PROGRESUL FOCȘANI —ENER

GIA CiMPINA 3-1 (2-0)
Au marcat: Caramanlău (min. 

9). Lemnrău (min. 37 din penalti) 
Cîmpeanu (min. 47) pentru Pro
gresul și Burtea (min. 60) pentru 
oaspeți.

Progresul Focșani a meritat vic
toria.

Hari Cohn, corespondent
ȘTIINȚA IAȘI — ENERGIA MO

RENI 2-0 (2-0)

Studenții își impun superiorita
tea din primele minute In min. 
3, la un atac la care ia parte 
toată înainta-ea, Căruntu (ȘJ 
deschide scorul: 1-0. După cîteva 
goluri ratate, Păun '~v marchea
ză al doilea gol. In repriza a 
doua, lipsiți de aportul lui Luca 
eliminat pentru lovirea adversa
rului de către arbitrul S Lupu—• 
Focșani, studenții joacă defensiv. 
Energia atacă, dar fără eficaci
tate și foarte nervos. Din această 
cauză arbitrul elimină pe rînd pe 
Ștefănescu și Nica (pentru iniuriiț 
și pe Ene pentru lovirea adversa
rului.

Richard Untu, coresp.
CLASAMENTUL

L ștHnța Iași 12 6 3 3 13:1« 15
2. Energia Moren. 11 6 3 2 11:14 M
3. Progresul Focșani 12 5 4 3 17:12 »
4. Energia 1 Mai PI. 11 5 3 3 23:17 K
5. Dinamo Bacău 12 3 7 2 18:12 13
C. Energia Fălticeni 19 2 2 6 7:16 6 
7. Energia Cîmpina 12 • 4 8 9:22 4

SERIA a IV-a
LOCOMOTIVA GARA DE NORD 

- ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
2-2 (2-2)

Meciul a început frumos cu con
traatacuri de o parte și de cea
laltă soldate cu goluri frumoase 
marcate de Leahevici (min. 8 șî 
43) pentru Locomotiva și de Tău- 
ceanu (min. 15) și Semenescu 
(min. 23) pentru Știința

Al. Schreiner, coresp.
CLASAMENTUL

1. Locomotiva Gara de Nord Buc.
12 7 2 3 27:14 ÎS

2. Știința București 12 5 5 2 2S:14 15
3. Locomotiva constanța

11 5 4 2 36:13 14
4. Dinamo Birlad 12 5 3 4 14:17 13
5. Dinamo 6 Buc. 11 S 2 4 25:1» IZ
S. progresul Suceava 9 1 2 6 6:25 4
7. Progresul C.P.C.S. 11 2 0 9 8:44 4

PROGRESUL BRAD-ENERGIA 
OȚELUL ROȘU 4—1 (1 — 1). 

SERIA a Vll-a 
VOINȚA TG. MUREȘ-PROGRE- 

SUL BISTRIȚA 3-2 (2-0) 
Localnicii au cîștig.-t prin punc

tele înscrise de Muszka, Vass 
(din ll m) și Baci, însă succd*  
sul lor este umbrit de jocul dur 
pe care l-au practicat. Punctele 
oaspeților au fost marcate de 
Firică.
RECOLTA TOPLIȚA-FL. ROȘIE 

CLUJ 0-3 (0-1)
Oaspeții au avut o mai bună 

legătură între compartimente, au 
dominat mal mult și au marcat 
de trei ori prin Barta.

ENERGIA 7-FL. ROȘIE SF. 
GHEORGHE 1 — 1 (1—0)

Cele două echipe au practicat 
un joc spectaculos și de bună ca
litate. Gazdele au avut mai multe 
ocazii la poarta adversă și ar fi 
putut cîștiga, însă înaintarea lor 
a fost ineficace. Golurile ar fost 
înscrise de Palfi pentru Energia 
și Lupescu neutru Fl. Rosie 

SF.RIA a VlII-a
ENERGIA ORADEA-RECOLTA 

SIGHET 4—1 (4—1). Meciul s-a 
dis-mtM 'a 4 iulie.

PROGRESUL SATU MARE- 
FL. ROST ORADEA 5—0 (1—0).

DINAMO BAIA MARE-RE- 
COLTA SALONTA se dispută la 
9 iulie.



0 excelentă performanță a handbalistelor noastre:
iBucurești Budapesta 9 (5 1)

Orașr.i Stadin 7 (prin telefon 
ide la trimisul nostru).

Preluînd de la început iniția
tiva, . selecționata feminină a 
Bucureștrillui a obținut o clară și 
strălucită victorie asupra selec
ționatei Budapestei, în jocul sus
ținut azi (n. r. ieri) pe stadionul 
Tractorul, în fața a peste 1600 
spectatori.

După un atac inițiat chiar în 
primul minut de jer, cînd portă- 
rița maghiară Dedrak respinge 
excepțional o puternică lovitură a 
Luciei Dobre, esie rîndul tuda- 
pestanei Bartha să pătrundă prin
tre apărătoarele noastre Popescu 
și Ugron, înscriind primul dar 
și singuri»! punct al selecționatei 
Budapestei. Jucătoarele noastre 
observă însă că apărarea buda- 
pestană se repliază greu, iar ur
marea o constituie o serie de 
contraatacuri și acțiuni individua
le rapide, care surprind în per
manență 
Chiar 
astfel 
gură, 
două 
sează 
ză. Din acest moment, jucătoarele 
noastre nu mai părăsesc inițiati
va. Peste două minute, după un 
frumos schimb de mingi Popescu 
— Pădureanu, ultima ridică sco
rul Ia 2—1. Intre timp, atacurile 
echipei budapestajie se reduc la 
lovituri de la mare distanță, sau 
se soldează cu pierderea mingii '. 
nici o jucătoare nu mai reușește 
să ajungă la semicercul nostru. 
In min. 7, mingea trece de la 
Popescu W Scheip apoi Ia Pă
dureanu, revenind apoi lui Scheip 
care trage : 3—1. Din acest mo
ment, combinațiile fulgerătoare ale 
jucătoarelor noastre sînt înlocuite 
prin reușite acțiuni individuale. 
Dintr-o astfel de acțiune înscrie 
Pădureanu al patrulea punct al 
formației bucureștene, în min. 10.

jucătoarele maghiare, 
min. 4 se produce o 

sin-
în
de acțiune: Popescu, 
pătrunde, e<ste atacată de 

apărătoare adverse, dar pa- 
Luciei Dobre, care egalea-

«l. Roș’e Sibiu-Fortschrit Weisenfels 
2 — 2 (1 — 2)

SIBIU 7 (prin telefon). — Jo
cul formației localnice Flamura 

.roșie cu echipa berlineză Fort- 
schrit Weisenfels s-a ridicat la 
un bun nivel tehnic, iar rezul
tatul de egalitate este echitabil 
față de valoarea demonstrată de 
handbalistele celor două formații 
pe teren. S-au remarcat în spe
cial por.ărițele Knop (FI. roșie) 
și Maudich (Fortschrit Weisenfels); 
Punctele au fost înscrise de Wal- 
zer și Haberpursch pentru Fi. 
roșie Sibiu, Schanding (2) pen
tru SC. Fortschrit.

M. Vlădoianu și C. Pitaru 
coresp.

aceasta, Po
se acordă 14

Patru minute după 
pescu este faultată, 
iii. dar golul înscris de Victorița 
Dumitrescu nu este acordat (just!) 
lovitura fiind executată defectuos. 
Cu 5 minute înainte de încheierea 
reprizei, o combinație Roșu — 
Dobre — Windt pune în poziție 
de șut pe Carolina Cirligeeuiu, 
care înscrie : 5—1.

După pauză, jucătoarele Buda
pestei intră pe teren mai decise, 
dar elanul lor este repede curmat 
de o acțiune individuală a Elenei 
Pădureanu, care înscrie al 6-lea 
gol în favoarea noastră. Peste cî- 
teva minute, rănunem în inferio
ritate prin eliminarea pe 5 mi
nute a apărătoarei Schenker, dar 
acest avantaj rămîne nefructificat 
de jucătoarele maghiare. Ele ra
tează, de altfel și un 14 m. prin 
Sloszka. Marcarea celui de-al 7- 
lea gol a! echipei noastre în min. 
27, are un istoric... dramatic: 
Pădureanu, deși faultată, înscrie. 
Arbitrul nu acordă golul, ci dic
tează 14 m. Trage Dobre, Dedrak 
respinge în corner. De la colț, 
mingea trece de la Dumitrescu 
la Windt, apoi la Cirligeanu care 
înscrie. Perioada de acalmie care 
urmează n-o împiedică pe Scheip 
să urce scorul la 8—1 în min. 34, 
pentru ca în ultimul minut de joc, 
yictorița Dumitrescu să stabileas
că scorul final Ia 9—1, fructifi- 
cînd o lovitură de 14 m. Arbi
trul Alfred Schwab (Austria) a 
condus excelent formațiile:

BUCUREȘTI: NAGHI —
Neurohr, UGRON, Popescu, CIR
LIGEANU, Schenker —• Dobre, 
SCHEIP, Windt, PADUREANU, 
Dumitrescu. Au mai jucat Roșu și 
Starck.

BUDAPESTA: DEDRAK —
Antal, Pastor, Tdeki, Molnar, 
Kocsisne — Gorenc, Sloszka, DU
RIAN, BARTHA, Szalokine. Au 
mai jucat Pinter si Markus.

CALIN ANTONESCU

Net superiori în proba de cros

A. Tarasov (U.R.S.S.) și echipa Uniunii Sovietice 
învingători in concursul internațional 

de pentatlon modern
Avem în față clasamentele ge

nerale ale primului concurs inter
național de pentatlon organizat de 
țara noastră. In limbajul sec și, 
poate, inexpresiv, al cifrelor, ele 
rezumă lupta cu adevărat titanică 
pe care 18 sportivi, cei mai buni 
pentatloniști din 5 țări, au pur
tat-o timp de cinci zile pentru

la numai 10 puncte diferență de 
campionii olimpici și 65 puncte 
diferență de unguri. In urma pro
bei de înot echipa Ungariei a 
trecut pe primul loc, dar supre
mația ei se .anunța a fi efemera 
căci toată lumea era de acord 
victoria după proba de cros, 
poate scăpa sovieticilor. Așa 
și fost.

că 
nu 

a

CALU G AREN I...

in plin efort.La proba de înot. Alexandru Tarasov (U.R.S.S.),
(Foto: L. TIBERIU)

au obținut 
rezultate frumoase și la Aachen

Călăreții romrni

Aachen (prin telefon). — Vi
neri a început în localitate unul 
din cele mai mari concursuri de 
călărie ale anului. Călăreții ro
mâni care au înregistrat frumoa
se succese la concursurile ante
rioare de la Varșovia și Leipzig, 
au obținut și aici în primele două 
zile de concurs în compania ce
lor mai buni călăreți din lume, 
reprezentind 17 țări, performanțe 
meritorii. Cele 
înregistrate de 
mini la acest 
cele ale lui N.
de dresaj categoria 
surată vineri, 
cipat 37 de concurenți și în care 
reprezentantul nostru cu calul 
Mihnea s-a clasat pe locul 9 cu 
13^, p. Un alt călăreț rotnin, Gh. 
Teodor eseu, pe Palatin, a ocupat

mai bune rezultate 
către călăreții ro- 

mare concurs sînt 
Mihalcea în oroba 

,M" desfă
ta care au parti-

Grigore Bereny
Huhn, primii

V&nera Vasilescu, 
și echipajul Dănescu 

campioni la motcciclism viteză pe 1957 
bune 
ința.
semnați primii campioni pe anul 
în curs: Venera Vasilescu (Ener
gia 23 August București) la 150 
cmc.,' Grigore Bereny (Energia 23 
August Buc.) la 350 chic. și e- 
vfiipajul Dănescu-f-Huhn (C.C.A.) 

toate 
două

ARAD 7 (prin telefon). — Ho- 
tărît lucru, Icursele motocicliiste 

pe circuit cuceresc masele de spec
tatori. Dovadă : miile de arădeni 
care au înțesat traseul celei de a 
treia etape a campionatului de 
viteză pe circuit organizat în

f 0TBAL PESTE HOTARE
• Vineri s-a desfășurat Ia Hel

sinki întîlnirea internațională de 
fotbal, contînd pentru prelimina
riile c mpionatuJvi mondial, între 
echipele reprezentative ale Finlan
dei și R. P. Polone. După un joc 
disputat/ fotbaliștii polonezi au ob
ținut victoria cu scorul de 3—1 
(1—0).

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat. meciurile revanșă din cadrul 
primo’ui tur al „Cupei Europei 
Centrale4*.

Ea Budapesta Rapid și M.T.K. au 
terminat la egalitate 3—3, după ce 
la pauză scorul era favorabil echi
pei oaspe. Intrucît, și primul meci 
s-a terminat la egalitate, marți 
se va juca al treilea meci (la Vie- 
naț în nocturnă.

La Praga, Dukla Praga și Steaua 
Roșie au terminat din nou la ega
litate 1—1 (0—0). Și această partidă 

joacă marți în nocturnă la Vie- 
hd,

Vojvodina Novisad a obținut o 
victorie la scor în fața echipei Slo
van Bratislava : 6—0 (4—0), caliifi-
Cîndu-s? pentru turul următor.

La Viena, s-au întâlnit echipele 
Vienna și Vasas Budapesta. După 
ce în primul meci, vienezii au fost 
învinși cu 3—0, de data aceasta ei 
au obținut victoria cu 2—1. Scorul 
generai al partidei : 4—2 în favoa
rea metalurgiștflor din Budapesti. 
Astfel, Vasas s-a califdcat pentru 
turul următor.

■ ■

condițiuni de asociația Vo- 
După trei etape au fost de-

locul 18 urmat din nou de Mihal
cea pe calul Corvin. In proba de 
dresaj „Gustav Rau“ la care au 
luat parte 29 concurenți. Gh. Teo- 
dorescu pe Palatin a ocupat locul 
11 cu 13 puncte, iar N. Mihalcea 
pe Mihnea și Corvin locurile 14 
și~flȘ La obstptolț; in proba_ 
deschidere care a tuĂit loc i. _ 
și la care au luat parte 108 con
curenți, călărețul romîn I. Molnar 
pe Tosca a terminat parcursul 
cu numai 4 puncte penalizare, o- 
cupînd locul 21, V. Pinciu oe 
Odor 8 pct. locul 30 iar Al. Lon
go pe Mindir 8 pct. loc 38. In 
proba de obstacole șanțuri și 
banchete disputată sîmbătă 
98 concurenți, AL Longo a 
pat locurile 22 și 28 cu cîte 
7 pct.
27 și 
Longo, 
Sucita, 
ocupat 
stacole
23. Concursul continuă miercuri 
cu alte probe de dresaj și obsta
cole și la care — așa după cum 
ne relata antrenorul de stat G. 
Niculescu — călăreții romîni sînt 
hotărîți să învingă emoțiile din 
primele două zile de concurs și 
să-și confirme și aci valoarea lor 
mult apreciată de spectatorii din 
Aachen.

victorie, pentru un rezultat cît 
mai bun. Pentatlonul sovietic a 
înscris aici, la București, o nouă 
pagină de glorie. După Macolin 
și Melbourne, concursul de la 
București, ai cărui cîștigători sînt 
pentationiștii sovietici atît Ia in
dividual cit și pe echipe, confirmă 
încă odată supremația mondială 
pe care o deține în acest moment 
Uniunea Sovietică în sportul pen
tatlonului. O comportare demnă 
de renumele pe care și l-a cîști- 
gat de-a lungul anilor a avut și 
echipa Ungariei, pe care o întîl-

■ — ” 1 ' 'lui
„____ .. . _ în

țeles că prima noastră echipă a 
terminat abia pe locul III. Rezul
tatul este totuși pe măsura 
portarii echipei noastre în 
concurs.

ba de #>int, pe, IcxJp 1 U a! oUsațneriiu! 
g»Jri. ' /&erfcrtlj S(H»nîtW/a<^a4’>' af )'

... erau 
steaguri... 
pe perfectă și ne-am fi crezut de-a 
binelea cu sute de ani în urmă, 
pe. câmpul de bătălie dintre ostile 
lui Mihai Viteazul și Sinan Pașa, 
dacă o puternică stație mobilă de 
radio — expresie a tehnicii secolu
lui XX ... — nu ar fi transmis 
ultimele imprimări ale Imei Su- 
mak, spre distracția pentat'oniș- 
tilor care, în așteptarea întrece
rii, ocupaseră pînă la ultimuil cen
timetru umbra corturilor. Traseul 
probei de cros, lung de 4 km., 
a fost de o dificultate pe care nu 
mai știm cum s-o calificăm. Sui
șuri, coborișuri, obstacole naturale, 
mocirle, în sfîrșit tot „arsenalul" 
unui teren de cros de cea mai 
pură esență. Amintind și căldura 
toridă în care s-a desfășurat pro
ba, vă puteți face o idee de efor
turile pe care au trebuit să le 
depună concurenții. Cu atît mai 
remarcabile sînt rezultatele pen- 
tatloniștilor sovietici despre care e 
prea puțin spus că au „dominat" 
întrecerea. Excelent s-a prezentat 
echipa noastră secundă, de care 
ne leagă doar regretul că nu 
purta ieri inițiala I, căci doar așa 
am fi putut și noi ocupa locul 2 
în clasamentul general. Cum însă 
grija de a lupta pentru acest loc 
a revenit primei echipe atît de 
slabă la cros, trebuie sa ne mul
țumim acum cu locul HI.

I. MANOLIU

instalate ieri corturi. 
Iluzia ar fi fost aproa-

ECHILIBRU DE. FORTE LA

com-
acest

ÎNOT

. Proba 
U.R.S.S. 
Polonia 
5.
P.

REZULTATE

între 
ocu- 
4 și 
locul

Tot
penalizare, V. Pinciu 
I. Molnar locul 33. 
Molnar și Pinciu pe caii 
Pîrlog și Odobești II au 
în ordine în proba de ob- 
slalom, locurile 19,21 și

Ce zăpușeală teribilă a fost 
sîmbătă 1 Timp mai bun pentru 
ștrand nici că se putea. Și totuși, 
cunoaștem 18 oameni care s-au 
îndreptat în acea zi spre ștrand 
cuprinși nu de căldură, ci dim
potrivă, de... frigurile unui impor
tant concurs. Erau pentationiștii, 
musafiri neobișnuiți ai ștrandului 
Dante Gherman. La ce nivel s-a 
desfășurat proba de înot ? Destul 
să spunem că rezultatele înregis
trate de cei mai buni au reușit 
să stîrnească admirația unui pu
blic format în exclusivitate din... 
înotători. Și cei mai buni au 
fost: sovieticul Novikov, maghia
rul Ferdinandv și romînii lonescu, 
Stoenescu și Țintea. Echipa R.P.R. 
I a dat deplină satisfacție în a- 
ceastă probă, pe care a încheiat-o

de
2718 
2316 

Ungaria 2136 p.
Individual :

(U.R.S.S.) 15:25.3 = 922 P.
Salnikov (U.R.S.S.) 15:29.4 = 
3. I. '
P- 4. I. 1
885 p. 5.
883 p. 6. Teodorescu 
15:49.8 = 850 p.

Clasamentul general
I. U.R.S.S. 11.561 p.
II. 019 p. 3. Romînia I 
Polonia 10.328 p. 5. 
P .6. " ’ 
general 
(U.R.S.S.)

cros, pe echipe : 1.
p. 2. R.P.R. II 2340 p. 3. 
p. 4. Bulgaria 2157 p.

6. R.P.R. I 1785 
1. A. T rasov 

p. 2. C.
-------  ■ 913 p,

Popov (Bulg.) 15:30.4 — 807
‘ Novikov (U.R.S.S.) 15:37.2 = 

. Przibilski (Pol.) 15:38.6 ~ 
(R.P.R. II)

pe echipe : 
2. Ungaria 
10.628 p. 4. 

Roinînia II 9.827 
Bulgaria 9.486 p. Clasamentul 

Individual : 1. A. Tarasov
4.136 p. 2. C. Salnikov 

(U.R.S.S.) 4.G07 p. 3. G. Ferdinandy 
(Ung.) 3.954 p. 4. I. Bodi (Ung.) 3.895 
p .5. S. Przibilski (Pol.) 3.791 p. 6. 
D. Țintea (Rom. I) 3.562 p. 7. A.
Stoenescu (Rom. I) 3.537 p. 8. V.

I.

Manciu (Rom. I) 3.529 p. 9. R. Bog-
dan (Pol.) 3495 p. 10. W. Roman
(Rom. II) 3429 p. 11. I. Novikov
(U.R.S.S.) 3.418 p. 12. D. lonescu
(Rom. li) 3.412 p. 13. G. Saev

17. V. 
i.

(Bulg.) 3.363 p. 14. N. NiCOlOV (Bulg.) 
3.222 p. 15. I. Nagy (Ung.) 3170 p.
16. K. Mazur (Pol.) 3040 p. 
Teodorescu (Rom. II) 2986 p. 18. 
Popov (Bulg.) 2001 p.

la ataș, care, au cîstigat 
etapele, astfdl că. următoarele 
vor fi o simplă formalitate.

Iată rezultatele probeflor 
putate în localitate:

150 cmc. : 1. Tudor
(Din.) pe LF.A. . 28’58”8 ; 2. 
Popa (Din.) .pe I F.A 29.'09"6; 
3. A. Munteanu . (C.C.A.) pe 
B.S.A. 29’1'3”2.

150 cmc. femei: 1. Venera Va- 
sWescu (En. 23 Aug.) ; -2, Ilona 
Ujlakii .(Dîn.j ; 3. Maria Iliescu 
(En. 23 Aug ).

250 cmc.: 1. Florian Costache 
(C.C.A.)' pe Parilla 36:05”; 2. 

Ovidiu (Voința Or. St.). 38’43”6.
350 cmc,: 1. Gr. Bereny (En. 

23 Aug.) pe B.S.A. ■ 43’57”; 2. 
L. Szabb (Din.) pe B.S.A. 44’15’*2;  
3. Gh Voîculescu (C.C.A.) pe 
B.S.A. 44’20”.

500 cmc.: 1. N. Buiescu (Loc.) 
pe Norton 42T6”5; 2 Gh. Voi- 
culescu (C.C.A.) pe B.S.A. 42’36”; 
3: G. Mormocea (C.C.A.) pe
B.S.A. 43’38”.

Ataș: 1. Dănescu-f-Huhn (CCA) 
2. Jean lonescu + ' ~
(Din.); 3. Tudorancea 
nanu.

dis-

Popa 
Iosif

I. Gavrilă 
+ Mata-

EMIL IENCEC

• După două ture în meciul de 
1 șah dintre echipele reprezentative 
ale U.R.S.S. și R. P. F. Iugosla
via. șahiștii sovietici conduc cu 
10—6. Vineri s-au disputat parti
dele întrerupte. Foarte bine a ju
cat marele maestru iugoslav Ma- 
tanovlc care l-a învins pe Gheller 
șira remizat cu Ta im rnov. Petro
sian și-a realizat avantajul pe 
care-1 avea la . întrerupere în fața 
lui ‘Trifunovic, dar a pierdut parti
da cu Gligorici. Holmov a oîștigat 
la Milic și Toluș la Karaklajic. 
Partida Keres—Bertok din turul 

II s-a terminat remiză.

• Vineri s-a deschis la Zagreb con
gresul Federației internaționale de 
gimnastică. In cursul primei șe
dințe, delegația franceză a anun
țat că ediția din acest an a „Cu
pei J£uropel“ la .gimnastică mascu
lină va avea loc lâ Paris tn” ziua 
de 11 octombrie. Piuă în prezent 
la această competiție și-au anun
țat participarea gimnaști din 18 
țări.

După terminarea lucrărilor con
gresului, între 10 și 14 Iulie va a- 
vea loc la Zagreb 
internațională Ta 
6300 de | "-------- ’

Gimnaestrada 
_____ ____ _ care participă 
gimnaștf din 15 țări.

fluviul Tamisa se desfă- 
în prezent tradiționalul 

internațional de canotaj 
: „Regata Henley“. In.

treia a întrecerilor s-au 
semifinalele. In proba 

cunoscutul cano- 
Ivanov s-a calificat

• Pe 
șoară 1 
concurs 
academic 
ziua a 
desfășurat 
de schit simplu, 
tor sovietic Ivanov s-a 
automat în finală în urma nepre- 
zentării adversarului său Kocerka 
(R. P. Polonă). Foarte dîrză a fost 
întrecerea dintre echipajele de 4 
plus 1 ale U.R.S.S. și R. P. Polone. 
Pînă la sfîrșit victoria a revenit

sportivilor sovietici care s-au ca
lificat astfel pentru finală. In pro
bi de 2 plus 1 echipajul sovietic 
a fost întrecut de echipa engleză 
Leandei-, Iar în cea de 8 plus 1 
sportivii sovietici au pierdut la 
echipajul Universității Corneli 
(S.U.A.).

du-l pe Moro (8:52,6). Iharos a de
clarat că rezultatul slab se dato- 
rește lipsei de antrenament și că, 
performanțe superioare va putea 
obține abia în anul următor.

• Sîmbăîâ la Tokio înotătorul 
japonez Ishimoto a stabilit un nou 
record mondial în proba de 100 m. 
fluture : 1:01,3.

• La Nancy, etletul american 
Dawe Sime a alergat 100 m. plat 
în 10.3 sec.

• Federația braziliană de baschet 
a anunțat că ’ a acceptat invitația 
d« a trimite: la cea de-a IlI-a e- 
diție a Jocurilor sportive interna
ționale de la Moscova echipa re-

Kw®

• A luat sfîrșit turul ciclist al 
Austriei. Ultima etapă (Graz-Vte- 
ra) a revenit ciclistului belgi n 
Proust. Pe primul toc în clasamen
tul general individual s-a clasat 
suedezul Goranson.

■A ■ ■ a 23

prezentativă 
a Braziliei, 
așteptați să 
jurul datei

e
masculină dv baschet 

Sportivii brazilieni sint 
sosească la Moscova în 
de 24 iulie-

(Agerpres)

• Sîmbătă 
la Henley, 
schif victoria 
lud australian 
de Ivanov (U.R.S.S.).

ÎQ 
tn

cadrul regatelor de 
proba r 

a revenit
Mc. Kenzie

de simplu 
canotoru- 

urmat

• In primul concurs din 
an pe 309) m. Sandor Iharos 
ținut rezultatul de 8:36,2

acest 
a ob- 

întreeîn-

• La Wimbledon s-au desfășurat 
ultimele finale ele tradiționalelor 
campionate de tenis. La dublu 
mixt perechea Gibson—Hard (S.U.A.) 

perechea ’ Long—Hewson 
eu 6—1 6—2. La dublu
Bulloy—Patty (S.U.A.) a 

perechea eiistraliână 
Hoad—Fraser cu 8—10, 6—4. 6—4.
La simplu femei, negresa Gibson 
(S.U.A.) a învins pe compatrioata sa. 
Hard cu 6—3, 6—2. Este pentru pri
ma oară în Istoria campionatelor 
de la Wimbledon cînd o sportivă 
de culoare se clasează pe primul 
loc.

e învins 
(Anglia) 
bărbați, 
întrecut

• Sîmbătă și duminică s-a desfă
șurat la Budapesta întîlndrea inter
națională atletică dintre reprezen
tativele masculine și feminine ale 
R. P. Ungire și R. P. Polone. In 
ambele întreceri sportivii poloneri 
au cucerit victoria : 120—88 la băr
bați, și 79—34 la femei. Iată câteva 
rezultate : 800 m. Lewandovski
(Pol.) 1:49,5, Rozsavolgyi 1:51,9, 
Szentgaid 1:54,4 înălțime : Bodo și 
Lewandovski 203 cm. (record al 
R.P.U. și R. P. Pol.) disc : Kites 
52,59 m. 809 femei : K zi 2:09,2.


