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Intilnirea de natație dintre echipele de tineret ale

ÎNTRECERI spectaculoase, MULTE RECORDURI
Șl ALTE REZULTATE VALOROASE

Ștafeta internațională a Festivalului" 
a fost predată tineretului sovietic

1. Elisabeta

Vasilia Iur-
Eszter Cso-

200 m. bras:

Rominiei și Ungariei a oferit™

Al Popescu in drum... spre recordul țării la 100 m. fluture 
(Foto: L. Tibor)

Noi campioni, noi speranțe ale scrimei
Ecaterina Orb și Cornel Pelmuș au cules roadele strădaniilor lor

Unii au așteptat victoria Mă
riei Vi col, alții au crezut în suc
cesul Olgăi Orban, nu a lipsit 
mult ca în frunte să se instaleze 
GUcheria Ștefănescu sau poate 
alta, și totuși titlul de campioa
nă la floretă femei a revenit E ca
ter in ei Orb. Acest rezultat este 
finalul logic al unei dispute e- 
chilibrate, cu risipă de energie, 
mai întii între 20 de floretiste frun
tașe care urmăreau calificarea în 
finală și apoi între primele opt 
(„un adevărat buchet al tinereții 
și al măiestriei sportive") care au 
luptat pentru invidiatul titlu. Me
ritul învingătoarei este deci de 
necontestat, mai mult chiar, Eca- 
terina Orb are dreptul la o evi
dențiere suplimentară întrucît a 
fost primadona unui excelent an
samblu.

Dar nu acesta este esențial în 
campionatul republican feminin 

de floretă de acum două zile. 
Mai întii trebuie să subliniem ca
litatea deosebită a competiției 
(„o finală demnă de cel mal se
lect concurs internațional" decla
rau, în asentimentul tuturor, unii 
specialiști ai scrimei) apoi valoa
rea excelentă și mai ales foarte 
apropiată a celor opt prota
goniste ale finalei și, în 
sfîrșit, regretul că acest minunat 
spectacol sportiv nu s-a bucurat 
de popularitatea meritată. De ase
menea, îmbucurător este și faptul 
că finalistele au confirmat nivelul 
pregătirii manifestat de cele patru 

trăgătoare care acum o săptă- 
mînă ('.at»Porchach), au reușit să 
întreacă echipa Austriei aceea 
care, învingîndu-ne în 1955 la 
București și în 1956 Ia mondia
lele de la Londra, ne-a stăvHit 
pentru moment drumul spre o de
plină afirmare mondială. Și a- 
ceastă confirmare, sosind în a- 
propierea Jocurilor Internaționale 
Prietenești de la Moscova, ne în
deamnă să le privim cu opti
mism.

Din dorința de a vă reda cîteva 
momente interesante din finala 
campionatului, ar trebui să trecem 
peste etapele eliminatorii și semi
finale. Sintem obligați însă să 
poposim cîteva clipe pentru a vă 
anunța noi „meteori" care vin 

să completeze actualul buchet al 
fruntașelor. Otilia Vadnay, de 
exemplu, a fost la un pas de fi
nală după o comportare foarte 
bună, fiind eliminată de abia în 
baraj de către Cecilia Neagu care, 
mai apoi, avea să se claseze pe 
locul IV. Iulia Valaskay, fostă 
campioană a țării la floretă ne
electrică în 1952, a început să se 
acomodeze foarte bine cu noile

Cicliștii noștri fruntași despre Hotar îre

I
Pe componenții lotului republican de ciclism, care 
se pregătesc pentru întrecerile din cadrul Jocurilor 
de la Moscova, i-am întîlnit ieri dimineață la ma
gazia. C.C.F.S. Iși alegeau ech’pamentul necesar, 
schimbau unele piese, încercau măsurile bicicletelor.

Discuția noastră a alunecat firește asupra celui 
mai de seamă eveniment în sportul nostru : recenta 
Hotărire a Partidului și Guvernului cu privire la 
reorganizarea mișcării de cultură fizică și sport.

— Angrenat în cursa București—Sofia, ne-a 
spus tînărul cîștigător al probei. Aurel Șelaru — 
nu am avut posibilitatea să citesc ziarele romanești 
decît în capitala țării vecine și prietene. M-au bu
curat nespus măsurile cuprinse în Hotârîre, care 
vin să creeze noi condiții de dezvoltare a culturii 
fizice și a sportului, în raport cu dezvoltarea eco
nomică și politică a țării noastre. Fără îndoială, 
aceste măsuri se vor resfrînge în mod salutar și 
asupra ciclismului nostru căruia i se deschid astfel 
perspective și mai largi.

— In țară avem o sumedenie de posesori de 
biciclete. Aceștia vor trebui îndrumați de către 
colectivele sportive spre cic’o-turismul organizat 
— una din formele recreative ale activității sporti
ve, — și, treptat, spre concursurile cu caracter 
popuuar, a opinat Gh. Șerban, el însuși, înainte de 
a deveni ciclist de frunte, un vechi pasionaif al dru
meției cicliste.

— Cînd eram elev de liceu la Ploești, rareori 
am văzut concursuri de ciclism rezervate școlarilor, 
a completat C. Dumitrescu. De aci înainte, cu aju
torul cercurilor și colectivelor sportive din școii vor 
putea pătrunde în activitatea ciclistă numeroși e- 
levi.

— Colectivele sportive avînd ca sarcină princi
pală sprijinirea și dezvoltarea sportului de masă, 
se vor putea ocupa mai intens de întrecerile cicliste 
populare; numeroase noi talente vor fi angrenate 
astfei în sportul de competiție . Aceasta a fost pă-, 
recea Iui Ion Vasile. unul din cicliștii fruntași care 
a venit în sportul de performanță datorită unor 
concursuri pe biciclete de oraș desfășurate cu cîțiva 
ani în urmă la Brăila.

Ștefan Poreceanu a ținut și el să precizeze: 
„Numeroase secții de ciclism ale colectivelor din 
țară nu puteau să dea randamentul necesar în 
sportul de performanță din cauza insuficienței ma
terialelor (biciclete, piese de schimb, cauciucuri) 
sau a folosirii bicicletelor cu scopuri în afara ciclis
mului de performanță. Prin înființarea cluburilor, 
aceste lipsuri vor fi remediate, iar cicliștii Se vor 
putea bucura de o îndrumare competentă, avînd 
la dispoziție materialele necesare în secțiile de 
ciclism ale cluburilor, a încheiat el.

trăit sîmbătă o ade-
Festival. Cu mult ina-

Ieșenii au 
vârâtă zi de 
intea orei 18, în fața Palatului 
Culturii se adunase o mulțime de 
oameni, gata să primească penulti
mul schimb al Ștafetei internațio
nale a Festivalului pe pămintul 
patriei noastre.

Este ora 18. Dinspre centrul 
orașului apar purtătorii mesajelor 
regiunii Bacău și ale raioanelor 
Regiunii Iași, iar peste puțină vre
me se ivesc și sportivii purtînd 
mesajele tinerelului din reg. Su
ceava. Călăreți, cicliști, molocicliști 
și alergători. îmbrăcați în frumoase 
treninguri roșii și purtînd pe piept 
banderole tricolore, ei sini salu
tați prin nesfirșite ropote de aplau
ze și urate; miile de spectatori ie
șeni le aruncă în cale flori.

După citirea mesajului. tov. 
Constantin Amariei, prim secretar 
al comitetului regional U.TM. Iași 
a mulțumit vrednicilor purtători ai 
Ștafetei pentru felul in care și-au 
îndeplinit misiunea de cinste în
credințată de tineretul regiunilor 
lor. Apoi, vorbitorul a făcut o 
scurtă trecere în revistă a suc
ceselor realizate de tineretul mun
citor al regiunii Iași în cinstea 
Festivalului.

Sarcina de onoare de a purta 
mesajul Ștafetei internaționale a 
Festivalului pe ultimii kilometri de 
pe nămînOd patriei noastre a re
venit unor sportivi fruntași din 
lași: maestrul sportului Al. Me- 
rică, voleibalista A. Filipescu, hand
balistele Veronica Popescu și Emi
lia Atanasiu șf atletul A’exandru 
An'onenco.

Odată inlrați pz pămint sovie
tic. la Ungheni, ne-am simțit ca 
intre adevărați prieteni.

Mesajul adus de tinerii sportivi 
romini a fost citit de tov. Cornelia 
Ma'e-scu. secretară a C. C. al 

conducătoarea delegației 
Din partea tineretului so- 
răspuns Iov. Comovan, 

al C C. al Comsomolului

U.T.M.. 
noastre, 
vietic a 
secretar

nu
a-

cerințe 
i-ar fi

ale tehnicii și, dacă 
lipsit rezistența fizică, 

tunci sigur s-ar fi încadrat prin-
RENATO ILIESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Orendi. component de bază al echipei campioane din 
acest an, execută la paralele un frumos echer.

(Foto: M. StrejaJ

din R.S.S. Moldo
venească. El a a- 
dus calde mulțu- 
miri tinerilor pur- 
tătari ai ștafetei. •*&"*•**'

întrecerile de înot, sărituri și 
polo desfășurate în cadrul întîl- 
nirii internaționale dintre repre
zentativele de tineret ale Romi
niei și Ungariei s-au bucurat de 
un desăvârșit succes. Disputele 
dîrze, majoritatea decise pe ul
timii metri ai probelor și va
loarea unor performanțe, ca și 
numeroasele recorduri bătute, au 
făcut ca reuniunile de sîmbătă și 
ieri să constituie o frumoasă 
pagandă pentru acest sport, 
rezultatele înregistrate:

SIMBATA
FETE: 100 m. liber: 1. Reca 

doki (U) 1:11.0; 2. Heidi Rotsching 
(R) 1:11.9; 3. Maria Frank (U)
1:11.9; 4. Margareta Wittgenstein 
(R) 1:12.2; 5. Ingrid Rothe (R) 
1:12.2; 100 m. fluture: ' _ " _
Bratu (R) 1:27.2; 2. Gisela Geb
hardt (U) 1:28.2; 3. 
Jiuc (R) 1:30.0;... 6. 
hani (U) 1:39.0;
1. Gabriela Mangezius (R) 3:09.8;
2. Lenke Brinza (U) 3:11.3; 3.
Enyko Nagy (R) 3:12.2 (nou re
cord republican de junioare cate
goria l-a și a ll-a. Vechiul record 
3.13.0 deținut de aceeași înotă
toare); 4. Agnes Zimany (Uț 
3:13.0; 4x100 m. liber: 1. ROMA
NIA (Maria Both, Margareta 
Wittgenstein, Ingrid Rothe, Heide 
Rotsching) 4:49.2 (record republi
can de senioare și junioare cate
goria I). In primul schimb Maria 
Both a realizat cu timpul de 
1:11.2 un nou record republican 
de senioare și junioare categoria 
l-a și a H-a. Vechiul record: 1:11,3 
deținut tot de ea; 2. Ungarii

(Continuare în pag. a 2-a)

UN NOU Șl EXCEPTIONAL 
RECORD MONDIAL

De la Leningrad ne-a parve
nit știrea că recordul mondial 
la săritura în înălțime bărbați 
a fost doborît! In cadrul me
ciului atletic dintre reprezenta
tivele orașelor Leningrad și 
Helsinki, atletul sovietic ’urii 
Stepanov a obținut senzaționala 
performanță de 2,16 m.l Rezul
tatul lui Iurii Stepanov consti
tuie un nou record mondial, cu 
un centimetru superior vechiu
lui record al lumii, deținut de 
atletul american Charles Du
mas. In cadrul aceluiași con
curs, pe locul II s-a clasat Igor' 
Kaskarov, cu excelentul rezultat 
de 2,11 m.

Ce a urmat după miting ? Feli-u 
citări, o horă, schimburi de insigne/, 
daruri și adrese, multe, multe do
vezi de prietenie între tinerii celor? 
două popoare frățești... >

O. GTNGU ?

DINAMO DUBLĂ CAMPIOANĂ)
REPUBLICANĂ DE GIMFASTICĂÎ

PE ANUL 1957

onoare a campionilor țării-, 
remarcat că numărul celor cer

A luat sfîrșit campionatul repu
blican de gimnastică pe echipe» 
din acest an. 36 gimnaști și gim
naste reprezentînd asociația Dina
mo și-au înscris numele pe tabelai 
de 
De 
au compus reprezentativele dina— 
moviste este de trei ori mai marei 
ca deobicei. Aceasta se datorește; 
noii formule de organizare a cam
pionatului care a prevăzut între
ceri pe trei grupe (A, B ,C,V™ 
Titlul de campioană republicană ax 
fost cîștigat de asociații ai căror- 
sportivi au totalizat cel mai mare- 
punctaj la cele 3 grupe. Este clar- 
că noua formulă care ni se pare» 
foarte indicată, a cerut asociațiilor*  
participarea cu 3 echipe (în 'oc- 
de una cum se obișnuia) la fel 
de bine pregătite și omogene. Toc
mai prin aceasta crește va’oarea. 
titlurilor cucerite de asociaț* 1 2 a Di
namo. pentru că e vorba nu de- 
aprecierea unui număr restrins- 
(6—8) gimnaști ci a unui lot da 
cîte 18 sportive și sportivi. Cam
pionilor, antrenorilor și asociație*  
Dinamo, care dovedește multă1: 
preocupare pentru secțiile sale <ie- 
gimnastică, felicitări pentru acest, 
străhicit succes.

Să vorbim de un istoric al între
cerii echipelor masculine? Nu, pen-*  
tru că de la început tinerii dina— 
moviști, component ai grupei CT 
au luat un avans pe care „vete
ranii" (grupele B și A) 1-air 
mărit treptat, ajungînd ca Ia sfîr- 
șitul concursului diferența 
ei și cei clasați pe locul II 
220,478 p. Diferența netă de 
taj oglindește fidel tabloul 
cerii echipelor masculine și 

(Continuare in pag. a 2-a)

dintra» 
să fier 
punc- 
intre
ar ata

Atacul pornește din stingă (Cor nel Pelmuș) oprirea
dreapta (Dumitru Mustață) este in timp bun. Stingă lovit.

(Foto; M, StrejaJ



^Kc5 o schimbare in clasamentele campionatului j 
de mare fonti pe Dunăre

Din?mo dublă campioană republicană de gimnastică pe anul 1957

f «CERNAVODA 14 (prin telefon 
Ide la trimisul nostru). — Și în 
«etapa a Vl-a, desfășurată pe 42 
Ikm. între Călărași și Oltina, ple- 
«carea s-a dat contra cronometru, 
«îngustimea Borcei nepermifind 
-desfășurarea tuturor echipajelor. 
tSigur că acest fapt a scăzut oare
cum din spectaculozitatea cursei, 
•dar nu i-a împiedicat pe caiaciștii 
/Flamurii roșii să se claseze din 
:nou pe primele locuri. Echipajul 
if lamura roșie 1 (Kozlov — Bu- 
telkin) acoperă traseul în 2 h 

152 min. 38 sec cîștigînd și cea 
tde-a Vl-a etapă a campionatului 
ide mare fond pe Dunăre. In or- 
idine s-au clasat pe locurile urmă- 
țtoare: FI. roșie 2 (Ivsei — Isaia 
fSimion) 2.53:16, FI. roșie 3 (Kar- 
țpov Danilov — Dibu Agafon) 
i2. 53:38 și Fi. roșie 4 (Husarenko 
— Ivanov) 2.54:45. Echipajul Pe- 
"trescu — Man (Locomotiva, ola- 
rsat pe locul III în etapa prece
dentă), a ocupat de astă dată 

’locul 16 și locul V în clasamentul 
general.

Canoiștii de la C.S.A. 1 și-au 
-mărit cu încă 2 minute avansul 
tdață de echipajul Flamurii roșii, 
terminind etapa în 2h 28 min. 23 

.-sec. Pe celelalte locuri: Fi. roșie 
12.30:11, Locomotiva 2.34:57, Re- 
«colta 2.41:50, Energia 2.48:10, 
«C.S.A. I 2.58:07, C.S.A. III 2.58:13. 
.Aceasta este și ordinea în cla- 
ssamentul general al canoe'.or, du- 
-pă 6 etape.

• Ultima etapă a primei jumă- 
ttăți a campionatului de mare fond 
;pe Dunăre, Oltina — Cernavoda, 
«năsurind numai 35 km., făcea 
jparte dintre etapele „de viteză-* 
-ale competiției.

La canoe lupta a fost deosebit 
-de strânsă, dar, cu toate efortu
rile, Flamura roșie n-a putut de

păși pe fruntașa clasamentului, 
«C.S.A. I, care a terminat cursa 
■în 2 h. 06 min. 39 sec. și a tre- 
îbuit să se mulțumească din nou 
-cu locul II, la numai 46 secunde 
«diferență. Pe locul III, ca de 
•obicei, Progresul: 2.10:12. In 

schimb lupta pentru locul IV s-a 
terminat cu o surpriză, canoea

CSOHANI ESZTER
(R.P, Ungară)

Întrecerea de natație dintre echipele de tineret ale Romiciei și Ungariei
/ (Urmare din pag. 1) 

^Eszter Csohani, C sil la Baymogel, 
’Maria Frank, Rec a Bodoki) 
■4:51.0.

BĂIEȚI: 400 m. liber: 1. N. 
’Rujinschi (R) 4.56.4; 2. Gh. Cociu- 
ban (R)l 4:58,0; 3. loszef Katona 
(U) 5:00.7; 4. Ioszef Gul-rich (U)i 
5:08.3; 100 m. spate: 1. D. Cămin- 
schi (R) 1:08.8 (record republican 
de seniori și juniori cat. I-a. Ve
chiul record același înotător: 
>1:09.6;)) 2. R. Botz (R) 1:10.0; 3. 
.A. IMăndoiu (R) 1:11.3; 4. Bela 
Budai (U); 1:13.1; 5. Lajos Petho 
(U)) 1:13.3; 100 m. fluture: 1. Al.

IPopescu (R) 1:04.3 (nou record re
publican de seniori. Vechiul record: 
1:05.5 deținut de același înotător);

12. Laszlo Kiss (U) 1:09.1; 3.' Fr. 
■Goldberger (R) 1:10.0; 4. L. Var- 
tsegy (U); 1:10.1: 100 m. bras: 1. 
uA. Oanță (R)j 1:16.7; 2. F. Heitz 
-(R) 1:18.2; 3. P. Zenger (UD 
11:18.6; 4. I. Kovacs (U> 1:19.5; 
‘4x100 m mixt: 1. ROMINIA (D. 
ÎKamînschi, F. Heitz, Fr. Goldber- 
:ger, N. Rujinschi) 4:39.5; 2. UN
GARIA (B. Budai, P. Zenger, L. 
XVarsegy, S. Boros) 4:42.1.
1 -SĂRITURI DE -LA .TRAMB.U-.

Recoltei depășind echipajul Loco
motivei. In urma etapei a Vll-a, 
în clasamentul general la canoe 
conduce în continuare C.S.A. I 
20.36:21, urmată la 7 minute de 
Flamura roșie și la cca 37 minute 
de Progresul.

La caiac Kozlov — Butelkin 
au cîștigat și această etapă cu 
2.18:03. urmați de colegii lor de 
asociație din echipajele FI. roșie 
II — 2.18:34 și FL roșie III — 
2.18:54. La caiac-echipe victoria 
în etapă a revenit tot Flamurii 
roșii.

In clasamentul general, la caiac- 
echipaje primul loc îl deține Fla
mura roșie I 23 h. 24 min. 24 sec. 
urmată de Fl. r. II. FL r. 111 și 
Fl. r. IV. La caiac-echipe pe a- 
sociații Flamura roșie își men-, 
ține de asemenea întîietatea. cu 
70.49:15, urmată de Progresul — 
72.52:18 și C.S.A. I — 73.37:38.
In clasamentul combinat caiac- 

canoe, Flamura roșie are un a- 
vantaj de aproape 2 ore și jumă
tate fată de Progresul și de a- 
proape 3 ore față de C.S.A I.

Luni este zi de odihnă, iar 
marți pornim spre Hîrșova.

DAN GIRLEȘTEANU

HO! CAMPIONI
(Urmare din pag. 1) 

tre finaliste. S-ar mai putea da 
și alte exemple. Finalistele des
pre care vom vorbi erau insă cele 
mai îndreptățite, față de actuala 
formă a ceior 20 de concurente, să 
emită pretenții asupra titlului de 
campioană.

De Ia bun început finala s-a 
desfășurat într-o mare încordare, 
fără însă ca emotivitatea concu
rentelor să influențeze calitatea 
excelentă a asalturilor. Toate fi
nalistele au plecat cu șanse egale, 
dar pe parcurs Ecaterina Orb, Ma
ria Vicol și Olga Orban au reu
șit, de cele mai multe ori prin 
rutină, sâ zdrobească rezistența 
adversarelor și să se instaleze 
ca protagoniste. Multă vreme e'.e 
au rămas cu o singură înfrîngere 
obținută, (interesant), printr-un 
cerc vicios, tot între ele: Orb— 
Orban 4—2, Orban — Vicol 4—3, 
Vicol — Orb 4—2!. Cecilia Nea- 
gu a încurcat socotelile Olgăi Or
ban. învingînd-o cu 4—2. Nu a 
reușit același lucru cu Orb. de

DUMITRU CAM1NSCHI 
(R. P. Ronună)

LINA (3 m.): 1. Gh. Banu (Rț 
122,52 ; 2. A Breja (R) 113,64; 3, 
Jeno Marton (U) 113,07; 4, L. 
Szauer (U) 110,78.

DUMINICA:
FETE: 100 m. spate: 1. Maria 

Both (RJ) 1:16,5; 2. Eszter Cso- 
hany (U) 1:18,7; 3. Czițla Bay- 
mogel (U) 1;23,1 ; 4. Nicoleta
Ștefănescu (R) 1:24,6; 100 m.
bras: 1. Gabriela Mangezrus (R) 
1:27,1 ; 2. Lenke Brinza (Uj
1:28,5; 3. Enyko Nagy (R). 1:29,1;
4. Ecaterina Orosz (R) 1:31,Oî; 
400 m. liber: 1. Martha Eger- 
vary (U) 5:41,0; 2. Szusza Keîec- 
seny (U) 5:41,8; 3. Maria Cso- 
hany (U) 5:44,1; 4. Margareta 
Wittgenstein (R)i 5:44,3 (record 
republican de junioare cat. I-a) ; 
4x100 m. mixt: 1. Romînia (Maria 
Both, Gabriela Mangezius, Elisa- 
beta Bratu, Heid-j R-otsching) 
5:18,4 (record republican de se
nioare) ; 2. Ungaria (Gsohany, 
Brinza, Gebhardt, Bodoki) 5:26,5.

BĂIEȚI: 100 m. liber: 1. S. 
Viiros (U)) 59,6; 2. I. Pongratz 
(U)' 1:00,8; 3. N. Rujinschi (Rț 
1:00,8; 4. D. Cami-nschi (R)
1:00,9; ,200 m. bras: 1. A. Oanță 
IR) 2:46/2; 23 Fa Heitz (R) 2:49.3;

(Urmare din pag. 1)

că Dinamo n-a avut adversar tn 
acest concurs.

Nu același lucru se poate spune 
despre concursul feminin care 
se. aseamănă cu cel masculin doar 
în primele două... etape. Să fim 
mai expliciți: dinamovistele din 
grupele C și B au acumulat un 
avantaj dar el n-a putut fi mărit 
de grupa maestrelor pentru că a- 
cestea au avut în echipa Știința 
un puternic adversar. Aici se poate 
vorbi de o adevărată luptă ceea 
ce a făcut ca ta fiecare aparat să 
apară o altă favorită si în acest 
fel altă pretendentă la cupa de 
cemată la grupa respectivă.

După campioni, ale căror merite 
le-am subliniat, frumoase aprecieri 
trebuie acordate și asociației Voin
ța care a prezentat echipe în toate 
grupeie. Chiar dacă în unele grupe 
valoarea lor nu a fost la înălțime 
(maestre), totuși preocuparea aso
ciației pentru această disciplină 
este un Î3pt incontestabil, iar locu
rile fruntașe ocupate de gimnaștii 
de la Voința îi răsplătesc pentru 
munca depusă. Echipe complete a 
prezentat și asociația Energia care

, NOi SPERAHȚE
altfel ca și Lutzki și Samșudea- 
nu care, in ultimele două asalturi, 
puteau să oprească ascensiunea 
Măriei Vicol. Astiel, titlul de cam
pioană a fost decis de barajul 
dintre Orb și Vicol (singurele cu 
cite o înfrîngere), ciștigat deta
șat (4—0) de Orb.

Campioana și adversara ei 
principală au strălucit în acest 
concurs. De asemenea, a excelat 
Cecilia Neaga prin execuțiile ei 
precise și printr-o lăudabilă pu
tere de luptă. Glicheriei Ștefă
nescu, Eugeniei Tărăngoiu și Mă
riei Lutzki le imputăm o pregă
tire morală și de voință insufi
cientă față de valoarea și pre
tențiile lor. In ce le privește pe

„Cupa regiunii București” 
la ciclism

Merită a fi felicitată comisia 
regională de ciclism, organiza
toarea primei ediții a cursei pe 
etape „Cupa regiunii București". 
Din păcate, majoritatea asocia
țiilor au privit cu o inadmisibflă 
Indiferență această întrecere (la 
categ. curse).

In schimb, la semicurse, cei 50 
de participanți ne-au oferit o dis
pută însuflețită.
Clasamentul primei etape, cate

goria curse: 1. C. Slobozeanu
(Combinata I București) ; 2. D. 
Constantin (Progresul C.P.C.S.);
3. D. Tupa (Progresul CPCSi. 
Timp: 3h 43:37. Media: 35,470 
km. h. Categoria semicurse: 1. 
AL Vidraru (QCA.-Dinamo) : 40 
km. în lh 08:11. Media: 35,284 
km. h.; 2. D. Rotaru (C.C.A.-DÎ- 
namo) ; 3. T. Mladin (Energia I);
4. N. Matei (Energia I); 5. N. 
Vișan (Energia 1). 

3. I. Kovacs (U) 2:50,0; 4. Șt 
Adexandru (R) 2:53)2; 200 m. 
fluture: 1. Al. Popescu (R) 1:27,1;
2. L. Varzsegy (Uț 2:45,5 ; 3. L. 
Kiss (U) 2:49,1 ; 4. Fr. Goldeber- 
ger (R) 2:50.2; 1.500 m. liber: 1. 
I. Katona (U) 19:41,5; 2. C. Me- 
der (R) 20:19,2; 3. O. Petho (U) 
20:21,9; 4. M. Toth (R) 20:22,3; 
4x200 m. liber: 1. Romînia (Gh. 
Cociuban, N. Rujinschi, Șt. Io- 
nescu, D. Kaminschi) 9:11,0 (nou 
record republican. In primul 
schimb Gh. Cociuban a realizat 
2:15,4. timp care constituie nou 
record republican de seniori); 2. 
Ungaria (I. Gubrich, L. Lakatos, 
B. Budai, S. Vords) 9:36,7.

Sărituri de la platformă: 1. I. 
Marton (U) 130,37 ; 2. Gh. Banu 
(R) 128,33 ; 3. L. Szauer (U),
116,81; 4. A. Breia (R) 111,92.

JOCURILE DE POLO
Deși valoarea spectulară și teh

nică a primei întîîniri dintre repre
zentativele de tineret ale Romî- 
niei și Ungariei nu a fost cea aș
teptată, meciul a plăcut datorită 
combativității manifestate mai ales 
de oaspeți. Păcat însă că pe a- 
locuri dor in)a de a Uivinge a de- 
fiășjț limitele permise de regula

ment, astfel că au fost perioade 
în care jucătorii maghiari au fă
cut abuz de faulturi. La aceasta 
a contribuit și arbitrajul inegal 
prestat de Victor Nestor care :> 
început prin a sancționa sever, 
lăsînd mai apoi jocul liber.

Rezultatul de egalitate: 3—3 
(1—1) — înregistrat sîmbătă - 
constituie o frumoasă performanță 
pentru echipa noastră de tineret, 
dat fiind prestigiul bine cunoscut 
al echipei Ungariei. Golurile au 
fost înscrise in ordine de: Grin- 
țescu, Nemeth, Patrichi, Nemeth, 
Grințescu, Nemeth. Formațiile: 
ROĂ.iNIA: Ștefănescu - Patrichi, 
OANTA, IOSIM GRINȚESCU, 
Kroner, Danciu; UNGARIA: Kuncs- 
Dancsa, Konich, KAROLY-Csillag, 
NEMETH KISS.
IN AL DOILEA JOC: ROMINIA 
(tineret) — UNGARIA (tineret) 

3—4 (2—2)
O partidă disputată la o înaltă 

tensiune, datorită arbitrajului preș 
tat de Karoly Visvari (R.P.U.) 
care a condus cu multe greșeli 
în defavoarea jucătorilor roțnini.

Au marcat: Csillag (2) Nemeth, 
Konigh pentru oaspeți și Novac 
(2), losim (4 m.J pentru g-azde.

a avut o comportare pe măsura 
posibilităților, nereușind să-și păs
treze insă titlul de campioană cu
cerit anul trecut Ia fete.

Și acum o explicație: în afară 
de titlurile de campioni absoluți, 
în acest an au mai fost acordate 
titluri de cîștigători ai grupeioî 
A, B, C. Locul I la grupele C și 
A au fost ocupat de echipa care 
a totalizat cel mai mare punctaj. 
La grupa B însă, locul I a fost 
ocupat de echipa cu cel mai bun 
punctaj la cat. I (în componența 
grupei B au intrat cat. 1 și maeș
tri). Așa se face că în clasamen
tul grupei B, numele asociațiilor 
Dinamo și Energia nu apar deloc, 
întrucît echipele acestor asociații 
au fost compuse numai din maeș
tri. Punctajul întregii grupe a con
tat însă pentru clasamentul gene
ral. Iată acum componența echi
pelor campioane: FETE: Georget.i 
Hurmuzache, Emilia Vătășoiu, Ilea
na Petroșanu, Anica Kocsis, Geta 
Popescu, Daria Crăciun, Eveline 
Slavici, Ruxandra Rusănescu, E- 
miiia Ivan, Sevasta Țicu, Marta 
Păcuraru, Maria Olteanu, Antoa- 
neta Țăranu, Ținea Tclehoi, Elena

ALE SCRIMEI
Olga Orban și pe Elena Samșu- 
deanu sperăm că lecția primită 
(o clasificare inferioară posibili
tăților lor) le va convinge de ne
cesitatea pregătirii fizice sau mai 
precis de obligativitatea respec
tării unei conduite sportive chiar 
și din partea vârfurilor de talie 
mondială.

Clasamentul: 1. ECATER1NA
ORB (Progresul Cluj) 6 v.d.b. 
— campioană R.P.R.; 2. Maria 
Vicol (Progr. Buc.) 6 v.d.b.; 3. 
Olga Orban (Progr. Cluj) 5. v.;
4. Cecilia Neagu (Energia Plo- 
ești), 4 v.; 5. Glicheria Ștefă
nescu (Progr. Buc.) 3 v.; 6. Eu
genia Tărăngoiu (Progr. Buc.) 

2 v.; 7. Elena Samșudeanu (E- 
nergsa S. Mare) 1 v.; 8. Maria 

. Lutzki (Energia S. Mare) 1 v,
*

Campionatul de sabie a avut 
loc ieri, in fața unui public ceva 
mai numeros. Ca și la floretă fe
mei, din cei 20 de concurenți, au 
intrat în finală cei opt scontați 
prin caicului hirtiei. Asupra ele
mentelor importante vom reveni. 
Clasamentul este următorul:

1. CORNEL PELMUȘ (C.C.A),
5 v. d. b. — campion R.P.R.; 2, 
T. Szabo (Din. Cluj). 5. v.; 3. I. 
Istrate (C.C.A.) 5 v. d. b.; 4.
D. Mustață (C.C.A.) 4 v.; 5. 1. 
Szantay (Progr. Cluj) 4. v.; 6. 
A. -Mezei (En. S. Mare) 2 v.; 7. 
O. Coman (Progr. Buc.) 1 v 

Etapa interregională a
In citeva centre din țară s-au 

desfășurat duminică tnt'eceri de 
handbal și volei in cadrul etapei 
interregionale a Spartachiadei de 
Vară.

• Stadionul Energia din Brăila 
a găzduit meciul de handbal din-

Crudu, Maria Gheorghe, Corne! 
Naciu, Ioana Paienciuc. BAIEȚ 
Fr. Orendi, H. Orendi, St. Hărg 
laș, N. Covaci, I. Zamfir, L. L 
katos, A. Păcuraru, M. Bădulesc
1. Marin, A. Csapo, L. Szabo, G 
Tohăneanu, M. Gliga, R. Gavi 
liuc, F. Drăgan, I. Caraiman, G 
Anton, N. Vișan.

Iată acum rezultatele tehui 
înregistrate: băieți: clasament coi 
pus: 1. Dinamo 1918,524 p. 
campioană republicană pe anul 195
2. Energia 1698,046 p.; 3. Voin 
929,108 p.; 4. Fi. roșie 791,003
5. Știința 718,468 p; 6. C.C. 
711,000 p; 7. Progresul 381,605
8. Locomotiva 374,295 p. Pe grup 
A: 1. Dinamo 802,00 p; 2. Ene 
gia 763,85 p; 3. C.C.A. 711,00 
B: 1. Energia 5i6,80 p; 2. Voir 
472.40 p: 3 FI roșie 418,40 p;

Componenței echipei Dinamo , 
stirnit admirația la inele (ext 
citii impuse). Iată-l pe L. Lak 
tos executînd un „stînd" pe mîi>

Știința 196,70 p; 5. Dinar 
110.20 p.

Fete: clasament compus 1. E 
namo 1436,795 p. — campioa; 
republicană pe anul 1957; 
Energia 1383,738 p.; 3. Știm 
1337,549 p.; 4. Voința 1241.296 )
5. Fi. roșie 1183,654 p; 6. Progr 
sul 729,267 p; 7. Locomoti 
360,083 p; 8. C.C.A. 252.380 
Pe grupe.- A: 1. Știința 543,7 
p; 2. Dinamo 541,729 p; 3. Ent 
gia 507,928 p; 4. Voința 447,9 
p; 5. FI. roșie 431,997 p. B: 
Știința 420,747 p; 2. FI. ro? 
385,082 p; 3. Voința 384,645. i
4. Progresul 165,596 p.

Spartachiadei de vară
tre formațiile feminine Energi 
C.impina șl Progresul-Măciti. Du/ 
o renrizâ in care scorul a rămi 
.alb", handbalistele din Cimpii 
au întreprins o serie de atacuri 
jicace, reușind să marcheze 
puncte, în timp ce echipa adver: 
a realizat doar un punct.

• Cele două meciuri de voi
desfășurate la Alba-lulia s-au b 
curat de o organizare ireproșabil 
In prima partidă, echipa feminii 
Recolta-Dobra (reg. Hunedoari 
a repurtat o meritată victorie 
fața formației Recolta-Agnita (re 
Stalin), cu rezultatul de 2—1. I 
joc de nivel tehnic ridicat l-au ol 
rit echipele masculine Energ
S.M.-Hunedoara și Știința 3 d 
Orașul Stalin. La capătul 'ir, 
lupte sportive însuflețite, voleib 
liștii de la Știința și-au adjudec 
victoria cu scorul de 2—0.

9 Un mare număr de special; 
ieșeni au răsplătit cu vii aolau 
succesele realizate de formațiile 
volei ale colectivului local Flam 
ra roșie. Echipa de fete a întîli 
formația Progresul-Focșani, de ca 
a dispus cu 2—1. Formația 
băieți Recolta-Tul acești (rcg. G 
lăți) a opus o dirză rezistență 
chipei FI. roșie, dar piuă la ur
ea a fost întrecută cu 2—0.

9 La Timișoara, echipa mase 
lină de volei a colectivului Flam 
ra roșie-Oravița s-a întîlnit cu f< 
mafja școlii de exploatare C.F.I 
Craiova, pe care a întrecut-o
2—1. In aceeași localitate, echi 
de volei alcătuită din eleve c 
școlii medii din Sinnicolaul Ma 
a dispus cu 2—1 de formația șc 

«A, iți medii nr. i din Gișaipua.



Dispunind de Locomotiva G. N. cu 3-2 (1-0)

Progresul Sibiu a cucerit 
„Cupa Primăverii”—categoria B
Ora matinală — pentru un 

meci de fotbal — nu a împiedicat 
peste 12.000 de spectatori (printre 
care și cîteva sute de sibieni) să 
ia loc ieri în tribunele stadionu
lui Dinamo, la finala categoriei 
B a „Cupei Primăverii".

Victoria a revenit la limită, cu 
3—2 (1—0) formafiei Progresul. 
Și astfel, cupa va împodobi vitri
na cu trofee a echipei sibiene, 
care anul acesta s-a arătat exce
lent pregătită din toate punctele 
de vedere. Aplauzele de Ia sfîrși- 
tul meciului se adresau însă nu 
numai jucătorilor ci și celor care 
s-au ocupat de pregătirea lor. an
trenorilor Humis și Rășinaru.

Și totuși Progresul Sibiu n-a 
jucat Ia fel de bine cum a fă
cut-o miercuri în compania Ener
giei Cîmpia Turzii.

In prima repriză a partidei de 
ieri, Locomotiva Gara de Nord 
a fost egală sibienilor (în ciuda 
diferenței de un gol arătată de 
tabela de marcaj) și în cîmp și 
ca execuții tehnice. In repriza se
cundă, Progresul își revine, prac
tică un fotbal de valoare și pune 
stăpînire pe meci, avînd perioade 
lungi de dominare, care n-au fost 
însă fructificate fie din cauza 
propriului atac (mai puțin pre
cis ca în partida precedentă), fie 
din pricina... tînărului portar fe
roviar — Radu — care a apărat 
bine.

Meciul a început „au ralanti", 
cu atacuri de o parte și de cea
laltă, dar purtate fără aplomb. 
Abia în minutul 18 se înregistrea

Unul din numeroasele atacuri ale Progresului Sibiu a 'ost respins 
de Alexe (Locomotiva) printr-o intervenție spectaculoasă. 

(Foto: L. Tibor)

NOTE,
PROGRESUL SIBIU VA JUCA 

IN U.R.S.S.
Proaspăta ciștigătoare a „Cu

pei Primăverii" cat. B., echipa 
siibiană Progresul, pleacă azi in
tr-un turneu în U.R.S.S. Sibienii 
vor juca la Odessa, Harkov, Dne
propetrovsk și Zaporoje. Vor face 
deplasarea următorii fotbaliști : 
Tr. Popa, Munteanu, Stoișor — 
portari, Băilă, Bratu, Frunzescu, 
Mar cu — fundași, Toderici, Geor
gescu, Geamăna — mijlocași. A'. 
Papa, Roman, Dragoman, Mol- F 

dovan, Văcaru, Pantelimon, Be- ' 
lașcu — Irihintași. Antrenori, C. 
Humis și Rășinaru.

jfzonosport
COMUNICAT

Deoarece )a concursul Pronosport 
nr, 28 (etapa din 14 iulie) au fost 
anulate șase întâlniri : Lokomotiv 
Leipzig—Vorwă-rtz Berlin (anulat 
înaintea. închiderii concursului — 
desputîndu-se joi), Energia Cîmpia 
Turzii—D.V.S.C. Debreczin (anulat 
deoarece echipa D.V.S.C. Debreczin 
și-a amânat turneul în R.P.R.), 
Spartak Plovdiv—T.D.N.A. Sofia, 
Rotation Babelsberg—Motor Karl 
Marx Stadt, Wismut Karl Marx 
Stadt—Aktivist Brieske Senftenberg 
și Fortschritt Weisenfels— Rotation 
Leipzig (-disputîndu-se sîmbătă) 
concursul nr. 28 a rămas cu nu
mai opt întâlniri valabile.

Conform articolului nr. 22 din re
gulamentul concursului de prono
sticuri sportive Pronosport csre 
precizează că : „în cazul cînd nu
mărul întîln-iritor- care au avut loc 
— indusiv a întâlnirilor de rezer
vă — ejrte de opt sau mai mic de 
opt, concursul respectiv se anulea
ză, întregul fond de premii repor- 
tîndu-se concursului următor" con
cursul Pronosport nr. 23 a fost a- 
■ralat, întregul fond de premia re- 
portîiMtu-se concursului nr. 29 (eta
pa din 21 iulie). Suma reponaU 
«S-te C5LU8 ftet. 

ză prima acțiune mai serioasă 
realizată de înaintașii sibieni, dar 
Roman trage pe lingă bară. Un 
minut mai tîrziu este înscris pri
mul gol: după un schimb cu 
Toderici, Roman îl „deschide" pe 
Moldovan, Radulescu (L.) întîrzie 
să intervină și... 1—0. In min. 35 
Leahevici (L.), pornit din poziție 
de ofsaid, este faultat în careu de 
Bratu. Penaltiul, tras tot de el, 
este apărat de Tr. Popa. Ega- 
larea se produce în min. 49 : ace
lași Tr. Popa sare, dar mingda 
îl depășește și pe el și pe ceilalți 
apărători, iar Milea nu face alt
ceva decît să o împingă cu capul 
în plasă: 1—1. Faza se repetă 
aidoma peste trei minute dar la 
poarta Locomotivei, și N. Popa în
scrie în poarta goală: 2—1. Pro
gresul atacă tot mai mult și Mol
dovan (min. 72) ridică scorul : 
3—1. Mulțumită de diferența cu 
care conduce Progresul încetinește 
alura și dă feroviarilor posibilita
tea de a reduce handicapul prin 
Lazăr (min. 85).

Arbitru! D. Schulder a condus 
bine, deși — uneori — a fost in
dus în eroare de semnalizările de 
la tușe (M. Crutescu și M Se
gal)

PROGRESUL: Tr. Popa-Băilă, 
Bratu, Marcu-TODERICI, Geor- 
gescu-N. Popa, ROMAN, Drago- 
m-r MOLDOVAN, Văcaru.

LOCOMOTIVA: RADU-Udrea,
Radulescu, Alexe-Popescu, ARIE- 
ȘANU-LAZAR, Mihai, Leahevici, 
Dragomirescu, MILEA

M. TUDORAN

ȘTIRI
MECI INTERNAȚIONAL 

LA CONSTANȚA
Echipa de fotbal Locomotiva 

Constanța a obținut ieri o vic
torie internațională în fața for
mației șantierului naval Vama 
(R.P. Bulgaria) de care a dispus 
cu scorul de 3—2 (2—1). Au
torii golurilor Ispas (2) și Că- 
dariu pentru învingător:, Konakov 
și Martinov pentru oaspeți. (C. 
Enache, coresp.).

CUPA R.P.R. LA FOTBAL
Iată cîteva rezultate din etapa 

de ieri: Locomotiva Galați—Ener
gia S.N.G. Galați 6—1 (5- i);
Voința Constanța — Energia Med 
gidia 3—4 (1—2); Energia Con 
stanța — Recolta centrul mecanic 
Ovidiu 0—2 (0—2); Energia Bir 
Iad — Locomotiva Pașcani 5—2 
(3—1); Energia Satu Mare — 
Energia Oradea 7—1 (4—1); E- 
nergia 80 Tr. Severin — Locomo
tiva Tr. Severin 0—0 (după pre
lungiri) ; Progresul Bistrița 
Casa Armatei Cluj 6—1 (1—1); 
Energia 132 Orașul Stalin — E- 
nergia 7 1—0 (1—0); Energia Teii- 
nometal Timișoara — Energia Oțe
lul Roșu 1—2 (1—0); Sei. I Ba
cău — Energia St. Roșu Bacău 
0—14 (0—9); Victoria Bacău — 
Energia Moinești 2—1 (2—0); FI. 
roșie Brănești — Energia Tîrgo- 
viște 1—3 (1 — 1); Știința Craio
va — Energia Craiovâ 2—2 (1—0; 
2—2); Energia Independența Si
biu-—Energia 1 Victoria 2-0 (0-0); 
FI. roșie Tg. Mureș — Recolta 
Toplița 3—5 (2—2); FI. roșie Ora
dea — Voința Oradea 9—1 (3—0); 
Recolta Făurei — C.S.A. Tecuci 
2—3 (1—0); Voința Călărași — 
FI. roșie Giurgiu 3—0 (neprezen- 
tare); Progresul Dorohoi — FI. 
roșie Botoșani 6—5 (1—2; 4—41-

1.5OO m. —curse „titanilor”...
„Revoluție" în cursa de 1500 

ml... In numai 24 de ore, recordul 
mondial al probeî aflat — se pă
rea — trainic in miinile maghia
rului Rozsavolgi a fost întrecut 
de patru atleți, trei finlandezi și 
un cehoslovac, Stanislav Jungwirth, 
fiind cel care s-a instalat la șefia 
clasicei alergări de semifond.

Rezultatul său, 3 :38,1 deschide 
o etapă nouă în lupta pentru re
cord. Limița celor 3:40,0 a fost 
depășită dar altele noi se ridică în 
fața semifond'știlor care încep să 
se gindească acum la... 3 : 30X1. Po
sibilitățile nelimitate ale omului în 
lupta cu metrii și secundele tran
sformă sub ochii noștri cele mai 
îndrăznețe visuri în realitate.

Desfășurarea vertiginoasă a e- 
venimentelor în „lumea lui 1500 
m.“ este prea proaspătă ca să mai 
revenim asupra ei. Dintr-odată. 
„peste noapte" cum se spune, (și 
de data aceasta zicala se potriveș
te nu numai la figurat ci și la 
propriu), performanța lut Rozsa
volgi a ajuns a cincea în istoria 
probei! Lista celor mai buni ara
tă în felul următor: 1. Jungwirth 
3:38,1; 2—3. Sa'sol a și Salonen 
3 : 40,2 ; 4. Vuorisalo 3 : 40,3 ; 5. 
RozsovoJgi 3 : 40.5.

Interesant de arătat că atletis
mul mondial va mai avea de tră
it (și cit de curind) mari surspri- 
ze în această eternă cursă a sur
prizelor- O plăcută coincidență fa
ce ca toți „marii" 1500-ului să se 
adune peste două săptămîni la 
Moscova cu prilejul Jocurilor Ti- 
teretuliui. Proaspătul deținător al 
recordului, Jungwirth, recordma
nul de o... noapte, Salsola, “!o- 
cotenenții' săi Salonen și Vuori
salo și „detronatul" Rozsavolgi 
vor sta alături la startul întrecerii. 
Numai prezenta acestor cinci „ași" 
ne autoriză a afirma posibilitatea 
certă de realizare a unui record. 
Dar lista participanților este mult 
mai bogată, conținind și alte nu
me de rezonanță in atletismul 
mondial.

La Moscova, în cursa de 1-500 
m. și-au mai anunțat participarea 
campionul olimpic Ronald Dela
ney (3:41,2) și marele său învins

m.
NOUTĂȚI

EMIL ZATOPEK LA 10.060 
Șl MARATON

Multiplul campion olimpic, 
moșul sportiv cehoslovac 1 
Zatopek, se antrenează cu intensi
tate în vederea întrecerilor inter
naționale. Zatopek a declarat că Ia 
cea de a IlI-a ediție a Jocurilor 
tineretului de la Moscova va lua 
startul în probele de 10 000 m. ș: 
maraton.
SĂRBĂTOAREA SPORTURILOR 

NAȚIONALE...
...așa poate fi supranumită ziua 

de 1 august cind majoritatea par- 
ticipanților la Jocuri se vor trans
forma din „eroi" principali în spec
tatori. Pe stadionul Dinamo ei vor 
putea urmări un spectacol, fără 
îndoială unic. Este vorba de de
monstrația sporturilor naționale pe 
care ie vor face mai multe dele
gații. Vor putea fi vizionate între ( 
ceri în „piasepiallo" sport național 
finlandez, care amintește bassebîl-l 
Iul. voleiul jaoonez care se deo
sebește de cel clasic prin dimen-I 
siunile terenului. înălțimea fileu- 
lui și numărul de jucători, volei-l 
tenis indian, după cum îi spune 
și numele un hibrid între cele’ 
două jocuri, sau sportul indian 
„kabbadi" care cere practicanților' 
săi nu numai viteză său agilitate 
ci și remarcabile calități... vocale.' 
De mult interes se va bucura îno-| 
tul artistic pe care intenționează 

-să-l prezinte delegația rom:nă.( 
gimnastica acrobatică cu care vor 
evolua sportivi din R. F Germană, 
și altele. Gazdele, sportivii sovie
tici nu vor Tămîne datori oaspe
ților și vor prezenta sporturi ca- 
ielo, gorodki, diverse lupte națio
nale, etc.

STANISLAV JUNGWIRTH
de la Melbourne, tînărul german 
Klaus Richtzenheim (3:42,2) care 
vor reed'ta, pasionanta lor dispută 
din capitala Australiei și vor în

Se vor revedea la Moscova...
Fiecare om, fiecare sportiv, are 

personalitatea lui, calitățile și... 
defectele lui. Cu cit tale*ul  acesiei 
ba'anțe înclină mai mult spre po
lul pozitiv, cu atit omul esie mai 
valoros și, implicit, mai iubit de 
semenii lui. Ei bine, unul dintre 
tinerii noștri sportivi, baschetbalis
tul Emil Niculeșcu, pe care l-ați 
văzut deseori luptînd aWt de ini
mos pentru culorile țării, a reușit 
să înc’ine această balanță spre 
simpatia unanimă. Fie că a jucat 
la Scrisul liber, Progresul-Casa 
Scînteii. Casa Armatei lași sau 
acum, în ultimii ani, la Casa Cen
trală a Armatei, el a fost apreciat 
de toți pentru seriozitatea cu care 
se pregătește, pentru efttuziasmul 
cu care joacă în fiecare par
tidă, pentru modestia care-1 carac
terizează.

Emil Niculeșcu — Mimi, cum îi 
spun prietenii — este atit de con
vins de spiritul de echipă, îneît 
este capabil să renunțe la cea mai 
mică urmă de evidențiere personală 
in cadrul unui meci, numai de 
dragul de a fi cit mai util echipei, 
de a-și pune colegii în situațiile 
de realizare cele mai favorabile.

0 VIZITĂ AȘTEPTATĂ CU NERĂBDARE
Ca niciodată, sala Floreasca 

găzduiește acum, în plină vară, 
antrenamentele zilnice ale sporti
vilor ce mînuiesc cu atîta dex
teritate paleta (cu sau... fără 
burete) de tenis de masă. Și da
că în orice zi veți putea vedea 
la kicru pe . fruntașii teni
sului nostru de masă intr-un se
zon prea puțin activ pentru ei 
pînă acum faptul se datorește do
rinței sportivilor romîni de a se 
prezenta și la această disciplină 
cit mai bine pregătiți la marile 
întreceri din capitala Uniunii So
vietice.

Și așa putem asista la partide 
„înverșunate" între Bottner și 
Mircea Popescu, Gantner și Hara- 
sztesi. Marta Tompa și Maria Go- 
fopența sau Ella Zeller și Geta Pi- 
.tică. Geta Pitică s-a evidențiat în 
med special în ultimul timp. 
Parcă joacă cu mai multă tragere 
de inimă de cind știe că va evolua 
din nou la Moscova, oraș de 
care o leagă amintiri plăcute. 
Campioana noastră (împreună cu 
Catrincl Folea deține titlul la du
blu fete) mai păstrează vii în me
morie imaginile clădirilor modeme 

impunătoare care se ridică ne

cerca să dovedească că sînt cei 
mai buni. Ambii sînt vestiți ca 
neîntrecuți tacticieni ai probei de 
1.560 m. Dar oare Siegfried Her
man, compatriotul lui Richtzen
heim creditat cu o performanță de 
3:41,8 nu poate emite pretenții la 
victorie; -sau cehoslovacul Dusan 
Cikel care are la activ o victorie 
asupra lui Jungwirth și un record 
personal de 3:43,0?

Am enumerat pînă acum nouă 
atleți cu rezultate între 3:38,1 și 
3:43,0 care vor lua startul în ma
rea întrecere de la Moscova.

Lor li se vor adăuga recordma
nul sovietic I. Pipine care recent 
a stabilit un nou record al țării 
cu timpul de 3:43,4 și care a de
monstrat că în ambianța curselor 
mari este capabil de mai mult de- 
cît o arată cifra laconică a per
formanței sale-

Se anunță o luptă excepțională, 
o luptă în care putem aștepta un 
nou și valoros record. Cîștigați 
vor fi deopotrivă atleții și atletis
mul, spectatorii și, în sfîrșit, Jo
curile, căci de numele lor va ră- 
mîne legată una din cele mai in
teresante confruntări d'n istoria 
atletismului.

De aceea, acum de curind,. la cam
pionatele europene, publicul din So
fia l-a aplaudat copios pentru ine- 
puizabile'e-i rezerve de energie fi
zică și morală de care dădea do
vadă alături de celălalt mezin 
ca... înălțime al echipei, Grigore 
Costescu, în unele momente difi
cile ale formației noastre

Firește, Emil Niculeșcu, prin le- 
1111 său comunicativ și foarte so
ciabil. nu a întîrziat să-și facă 
nenumărate prietenii. Ultima din
tre ele este și aceea cu elevul re
numitului Korkija, tînărul gruzin 
Minașvili din echipa Uniunii So
vietice. La Sofia, sub lumina re
flectoarelor, temperamentele lor a- 
semănătoare, pline de viață și de 
entuziasm, au dus la această nouă 
prietenie care se va dezvolta — în cu- 
rînd — desigur, la Moscova cu oca
zia turneului de baschet din cadrul 
Jocurilor sportive prietenești. Și 
dacă-1 întrebi astăzi pe MiMI 
NICULEȘCU de ce ține atit de 
mult să participe la Jocuri, după 
o enumerare de motive strict... 
spor.ive sau culturale, va adăuga 
și dorința de a-și revedea priete
nul din însoritul Tbilisi.

încetat în această capitală a tine
retului lumii. Interes firesc pentru 
acei ce știu că Geta Pitică lucrează 
la București în domeniul construc
țiilor. Dar, jucătoarea noastră de 
tenis de masă mai este atrasă la 
Moscova și de... rațiuni sportive 
speciale. Aci, în 1955, cu ocazia 
întâlnirii prietenești dintre rqpre- 
zentanții tenisului de masă romî- 
nesc și sovietic, Geta, făcînd pe
reche cu maestra sportului Ușa- 
kova, a reușit să se califice pînă 
în finală, unde au realizat un re
zultat mai mult decît onorabil, 
în fața unui cuplu „ceva" mai 
experimentat: Angelica Rozeanu — 
Sari Szasz. Evident că rezultatul 
a constituit un succes pentru tînăra 
noastră sportivă, oferind totodată 
prilejul unei prietenii trainice.

Și iată de ce Geta Pitică se pre
gătește cu atîta febrilitate pentru 
Jocuri, de ce așteaptă cu atîta 
nerăbdare noua sa vizită în Uniu
nea Sovietică, de ce ar vrea să-și 
revadă mai cwînd prietena, pe U- 
șakova.

Poate că împreună vor reedita 
performanța, poate — chiar mai 
muit — yor cueer j tițlul^



întîlnirea triunghiulară de atletism de la Sofia:

JUNIORII ROMÎNI ÂU CÎȘTIGAT ÎNTRECEREA CU TINERII ATLEJI BULGARI
SOFIA, 1' (prin telefon de la 

corespondentul nostru). întîlnirea 
atletică triunghiulară între echipele 
de juniori ale Bulgariei, Ungariei 
și Romîniei a prilejuit dispute inte
resante. viu aplaudate de spec'a- 
torii din capitala Bulgariei. Echi
pele Ungariei, bine puse la punct 
și cuprinzînd numeroase elemente 
consacrate au obținut victorii 
ușoare, atît la fete, cît și la 
băieți. După ce în prima zi de con
curs echipa juniorilor noștri era 
condusă cu 11 puncte de echipa 
Bulgariei, în ziua a Il-'a compor- 
tîndu-se foarte bine a reușit să re
facă handicapul și să cîștige un 
meci foarte frumos. Trebuie să 
subliniem că tinerii noștri atleți 
nu s-au prezentat în cele mai bune 
condițiuni, mulți dintre ei fiind 
bolnavi de gripă. Astfel, Gheorghe 
Ciobanu care ar fi putut cîstbra 
200 și 400 m., Acațiu Romfeld și 
alții au fost opriți de medic să ia 
startul.

'ată rezultatele înregistrate: 
ZIUA I-a (timo răcoros, a plouat 
cu intermitență, pistă moale) : 
JUNIORI : 100 m.: I. Horvath 
(U.) 11,2; 2. Totev (B.) 11,4: 3. 
Kirilov (B.) 11,4: 4. Stein (R.) 
11,4: 5. Csiszar (U.) 11,5: 6.
Molnar (R.) 11,6: 400 m.: 1.
Lantos (U.) 50,8: 2. Corsatea
(R.) 51,7: 3. Sandu (R.) 51,7: 4. 
Urvan (U.) 52,4 5. Pekov (B.) 
52,7; 6. Jeneskov (B.) 54,1;
greutate: 1. uasabov (B.) 13,90;
2. Perneki (R.) 13,61; 3. Fu’Jop 
(U.) 12.40; 4. Hartai (U.) 1221;
5. Iliev (B) 11,82; 6. Gyory (R.J. 
11,71; ciocan: Eckschmidt (U.) 
50,57; 2. Drăguiescu (R.) 47,43.
3. Pîrvanov (B.) 43,42; 4. Kocsis 
(U.) 42,53; 5. Damianov (B.) 39,75;
6. Gyâry (R.) 34.88; 110 m.g.: 1.
Csaba (U.) 15,5; 2. Jurcă (R.) 
15.6; 3. Stoicescu (R.) 15,6; 4.

Echipa de nigbi Energia I.S.P. 
învingătoare in Polonia

VARȘOVIA 13 (Agerpres).
In primul meci al turneului pe 

care-1 întreprinde în R.P. Polonă, 
echipa bucureșteană de rugbi E- 
nergia IS.P. a învins sîmbătă 
reprezentativa Varșoviei cu 29—17 
(20—8). Cei mai buni jucători ro
mi ni au fost Mateescu și Luscal.

A LUAT SFlRȘIT TURNEUL DE LUPTE LIBERE 
DE LA OPATIJA

loc la cat. 87 kg.Fr. Ballo pe primul

OPATIJA 14 (prin telefon ae 
la trimisul nostru). — Vineri au 
început întrecerile la lupte libere 
la care au participat echipele 
complete ale Turciei, Ungariei și 
Iugoslaviei. Polonia a lost repre
zentată de 6 concurenți, Suedia 
și R.P. Romînă de cîte 4, Ceho
slovacia de 2 și Austria de 1 
luptător.

Pe echipe, victoria a revenit la 
mare luptă reprezentativei Tur
ciei cu 39 p., urmată de Ungaria 
cu 38 p. și Polonia cu 26 p.

Luptătorii noștri n-au mai ree
ditat succesul de la lupte clasice. 
Totuși, Francisc Ballo s-a clasat 
pe primul loc la categoria 87 kg. 
El l.a învins la puncte pe Lu- 
kacs (lug.); prin tuș în min. 7 
pe Demir Mehmet (Turcia), clasat 
pe locul II la campionatele mon-
diale și a terminat la egalitate 
cu maghiarul Barnabas Kiss și 
cehoslovacul Kormanik. (A- 
cesta din urmă a fost învins 
de Demir). Ion Mureșan (cat. 73 
kg.) a pierdut prin tuș în fața 
lui Ogan Ismai'l, a cîștigat la 
puncte la Zsibtrita (Ung.) și a 
oierdut la puncte în fața lui 'Se. 
ka! (Ceh.), clasîndu-se astfel 
pe locul IV. La cat. 79 kg. Ba
ciu s-a clasat pe locul 5. fiind 
învins la puncte de H. Antonsson 
(Suedia) și prin tuș de către 
Zenghen Ibrahim (Turcia). In 
sfîrșit, la categoria grea, Gh. 
Marton s-a clasat pe locul IV, 
dar după ce l-a învins la puncte 
pe Markusici (lug.); a pierdut 
prin tuș în min. 6 la Sosnowski 
(Pol.) și a făcut meci nul cu
maghiarul Reznak. Comportarea
luptătorilor romîni nu a fost la
înălțimea așteptărilor. Ei mai au
mult de învățat, pentru a ajunge 
la o valoare ridicată.

Iată clasamentele pe categorii:

Kovacs (U.) 16,0; 5. Stoicev (B) 
16,5; 6. Zahariev (B.) 17,3:
5 km. mars: 1. Hristov (B'.) 
24:31,2; 2. Popa (R.) 24:56,4; 3. 
Dot'rev (B.) 25:38,4: 4. Hîrjoiu
(R.) 25:43,8; lungime: 1. Stancu 
(R.) 6,83; 2. Mihalyfi (U.) 6,77;
3. Konev (B.) 6,75; 4. Ke'.ler(R.)
6,58; 5. Ivanov (B.) 6,55; 6.
Torok (U.) 6,44; prăiină: 1.
Csaba (U.) 3,80; 2. Kismartoni
(U.) 3,60; 3. Drencev (B.) 3,60;
4. Todorov (B.) 3.60; 5. Nicolau 
(R.) 3,30; 4x100 m.: 1. Ungaria 
43,4 — record de juniori egalat:
2. Bulgarii 44,0; 3 .Romînia 44,2; 
JUNIOARE: 100 m.: 1. Bata 
(U.) 12,5; 2. Gherkova (B.) 12,6;
3. Munkacsi (U.) 12,7; 4. Totno-
va (B-.) 12,8; 3. Drotleff (R.) 12,8; 
6. Luță II (R.) 13,1; 500 m.: 1. 
Bîneva (B.) 1:20,4; 2. Steiner
(U.) 1:20,6; 3. Kliment (R.)
1:20,9; 4. Kovari (U.) 1:23,4; 5. 
Stoiceva (B.) 1:26,3; 6. Czuli (R.) 
1:29,4; suliță: l.Vencze! (R.) 41,38;
2. Doneva (B.) 38.97; 3. Miltenyi 
(U.) 38,08; 4. Briogh (U.) 36,80:
5. Iordan (R.) 33,62; 6. Boneva 
(B.) 29,90; disc: 1. Hegedus (U.) 
44,63; 2. Marinova (B.) 39,20; 3. 
Bogner (U.) 38,73; 4. Mateescu 
(R.) 36,88; 5. Scherer (R.) 35,02;
6. Toneva (B.) 29,40; 4xl00m.: 1. 
Ungaria 48,8; 2. Bulgaria 50,5; 3. 
Romînia 51,0.

ZIUA A II-A (timp frumos)1: 
JUNIORI: 400 m.g.: 1. Jurcă (R) 
56,8; 2. Zahariev (B) 57,4; 3.

• Cu prilejul Spartachiade-i unio
nale a Studenților, care s-a des
fășurat la Leningrad, atletul so
vietic Anatoli i Mihailov a stabilit 
vineri după-amiază un nou record 
al U.R.S.S. în proba de 110 m. 
garduri, cu timpul de 13,9. Per
formanța este superioară cu 2 ze
cimi de secundă recordului ante
rior deținut de Bulancik și egalea
ză recordul european al vest-ger
manului Martin Lauer.
• La Moscova : I. Bulatov — 

4,50 m. la prăjină — record U.R.S.S. 
egalat.
• Cea de a XVI-a etapă a Turu

lui Franței disputată ier» pe dis
tanța Barcelona—Ax Ies Thermes 
(220 km.) a fost cîștigată de ciclis
tul francez Bouvet duntr-o echipă 
regională. Fruntașii clasamentului 
au sosit grupați, astfel că după a- 
ceastă etapă, clasamentul gene rail 
nu a suferit. în piivinți primelor 
locuri, modificări importante. Tri
coul galben continuă să-1 poarte 
Anquetil (Fr.) 87:56,14; 2. Forestier
(Fr.) ia 3.46 min. ; 3. Mahe (Fr.) la 
6.19 min. ; 4. Christian (Austria) la 
10.2Ș min. ; 5. Bauvin (Fr.) ia 10,46 
min.; 6. Janssens (Belgia) la 11,51 
min. In clasamentul pe națiuni pri-* * 
mul loc îl deține Franța, urmată 
de Italia.
• Ieri s-a disputat la Stuttgart

Stoicescu (R) 57,6; 4. Literati (U) 
59,1; 5. Pekov (B) 59.9; 6. Mol
nar (U) 61.0; disc: 1. Ghiurov 
(BJ 45,75: 2. Perneki (R) 40,91;
3. Iliev (B) 39.58; 4. Hubai (U)
37,46; 5. Fiillop (U) 37,17; 6.
Drăguiescu (R) 35,04; 800 m.: 1. 
Hites (U) 1:57,3; 2. Szekeres (U) 
1:58.4; 3. Stadeker (R) 2:00,2; 4. 
Pegza (R) 2:00,3; 5. Anghelov (B) 
2:01,0: 6. Gheorghiev (B) 2:04,0; 
200 m.: 1. Kirilov (B) 22,8; 2.
Lantos (U) 23,2; 3. Molnar (R) 
23,3; 4. Bodor (U) 235; 5. Ras- 
miev (B) 23,6; 6. Sandu (R) 23,8; 
1.500 m. obstacole: 1. Babits (U) 
4:30,8; 2. Vasile (R) 4:32,1; 3. 
Paghidas (R) 4:36,4; 4. Zenislavov 
(B) 4:37,2; 5. Hegedus (U) 4:37.4; 
6. Dimitrov (B) 4:37,4; 3.000 ni.:
1. Macsar (U) 8:57,6; 2. Simon 
(U) 9:10,8; 3. Buiac (R) 9:13,4;
4. Milcev (B) 9:16,6; 5. Lupu (R| 
9:23,8; 6. Grigorov (B) 9:58,8; 
1.500 m.: 1. Szekeres (U) 3:59,8;
2. Macsar (U) 4:03,7; 3. Anghelov

CAT. 52 kg. : 1. Cay Abdulas- 
man (T.), 2. Pager Antal (Ung.),
3. Malik Iozef (Pol.); CAT. 57 
kg.: 1. Fiicek Ferenc (Ung.), 2. 
Cakici Nuri (T.), 3. T. Troia-
nowski (Pol.); CAT. 62 kg.: 1. 
Viczek Jozsej (U.), 2. Gocur Nes- 
met (T.), 3. G. Karlsson (Suedia); 
CAT. 67 kg.: 1. Kucinski (Pol.),
2. Gezici Hulmi (T.), 3. Toth Lă
țos (U.). CAT. 73 kg.: 1. Ogan 
Ismail (T.), 2. Sekal Lad. (Ceh.),
3. Zsibrita Y. (U.); CAT. 79 kg.:
1. Zenghen Ibrahim (T.), 2. Kor- 
bu Antal (U.), 3. Sidorovici Bol. 
(Pol.); CAT. 87 kg.: 1. Francisc 
Ballo (R.P.R.), 2. Demir Mehmet 
(T.), 3. Kormanik (Ceh.); CAT. 
GREA: 1. Bertil Antonsson (S.),
2. Sosnowski (Pol.), 3. Reznak
(U.).

ION ȘEINESCU

(Bj 4:09,4; 4. Dimitrov (B), 4:10,0;
5. Zotovici (R) 4:11,8; 6. Vasile 
(R); 4:14,2; 4x400 m.: I. Ungarii 
3:25,8— nou record de juniori;
2. Romînia (Corsatea, Sandu, Peg
za, Stadeker) 3:29,5; 3. Bulgaria 
3:29,6; suliță: 1. Barabas (U) 
60,13; 2. Kakov (B) 58,51; 3. Pa 
taki (U) 56.77 ; 4. Venczel (R) 
50,59; 5. Mîrț (R) 48.07; 6. Bîkov 
(B) 45,61; triplu: I. Stein (R)l 
14,64; 2. Petrov (B) 14,41; 3. Ka- 
raly (U) 13,97; 4. Deskov (B) 
13,89; 5. Ciochina (R) 13,79; 6. 
Hubai 13,25; înălțime: 1. Noszaly 
(U) 1,91 — nou record; 2. Po
rumb (R) 1.86 — nou record: 3. 
Ciuiko (U) 1,83; 4. Ivanov (B) 
1,80; 5. Raicev (B) 1,80; 6. Po- 
povski (R) 1,75. CLASAMENTUL; 
Romînia—Bulgaria 107:104; Unga
ria — Romînia 117:85; Ungaria — 
Bulgaria 120—81.

JUNIOARE: 200 m.: 1. Gher
kova (B) 25.9: 2. Suh (U) 26.3;
3. Munkacsi (U) 26,3; 4. Drotlelf
(R) 26.5; 5. Petrova (B) 25.6; 5. 
Âîacsai (R) 27,0; înălțime: 1.
Szlonkai (U) 1.50; 2. Knapp (U)
I, 50; 3. Roșea (R) 1,48; 4. Mano- 
lova (B) 1,46; 5. Olert (R) 1.43;
6. Hristova (B) 1,40; lungime: 1.
Sculteti (U) 5,48; 2. Kubai (U) 
5,22; 3. Tanceva (B) 5,18 — nou 
record; 4. Tomova (B) 5,15; 5
Taciu (Rj 5,06; 6. Knal (R) 4,81; 
80 m.g.: 1. Gherkova (B) 11,7; 2. 
Bacskai (U) 12,1; 3. Oo (U) 12,3;
4. Miliutin (R) 12,5; 5. Hristova
(B) 12,6; 6. Baroga (R) 13,2;
3x500: 1. Ungaria 4:03,7; 2. Romî
nia 4:07,3; 3. Bulgaria 4:14.2;
greutate: Bognar (U) 13,48; 2.
Scherer (R) 12,58; 3. Ciorbova (B)'
II. 95; 4. Mikus (U) 11.85; 5. Gu- 
rău (R) 11,09; 6. Kolceva (Bj 
10,74. CLASAMENTUL: Ungaria— 
Romînia 77:36; Bulgaria — Romî
nia 62:51; Ungaria — Bulgaria 
67:46.

TOMA HRISTOV

Secționata de tineret la fotbal 
a R.P.R. și-a început turneul 

in R. Cehoslovacă
KARLOVI-VARY, 14 (prin te

lefon). Selecționata de tineret a 
R.P.R. care se află în turneu în
R. Cehoslovacă a susținut dumi
nică după amiază primul joc Ia 
Karlovi-Vary. Fotbaliștii romîni au 
întîlnit echipa Dynamo din locali
tate. După un joc spectaculos, în 
care inițiativa a aparținut fotbaliș
tilor romîni, scorul a rămas alb.

Din echipa R.P.R. s-au remarcat 
Lazăr I, Ene II și Seredai. Meciul 
a plăcut celor 6.000 de spectatori, 
care au aplaudat jocul spectaculos 
al echipe-i oaspe.

înaintea jocului de Ia București

R. F. Germană—R. D.Germană 19-14 (11-3) 
la handbal masculin

BERLIN, 14 (prin telefon). In- 
tîlnirea revanșă dintre echipele 
masculine de handbal ale R. D. 
Germane și R.F. Germane dis
putată la Leipzig — s-a încheiat 
cu victoria campionilor mondiali, 
care au învins cu scorul de 19-14 
(11-8)'. Handbaliștii vest-germani 
au manifestat o superioritate 
clară, linia lor de înaintare, în 
frunte cu excelentul Robert Will,

(Germania) întîlnirea internațională 
de atletism dintre reprezentativele 
Poloniei și R.F. Germane. Prezen- 
tîndu-se într-o formă foarte bună, 
atleții polonezi au obținut victoria 
cu 117 puncte la 103.
• La Paris, a avut loc un mare 

concurs internațional de na tați e, la 
care au participat cîțiva dintre cei 
mai buni înotători din Europa. Cu 
acest prilej maghiarul Tumpek a 
realizat în proba de 100 m. fluture 
un nou record european cu timpul 
de 1:02,8. Francezul Piroley s-a 
clasat al doilea cu tâmpul de 1:07,3. 
Iată acum alte rezultate : 200 m.
bras ; Desmet (Belgia) 2:44.9; 400 m. 
liber: Tfyeki (Ungaria) 4:48,3; 100 m. 
spate : Christophe (Franța) 1:06,0; 
lOo m. liber : Eminente (Franța) 
58.1; 2G0 m. bras femei : De Haan 
(Olanda) 2:56,2, record mondial e- 
galat.

© La 12 iulie a început în capi
tala Islandei campionatul mondial 
studențesc de șah pe echipe. In 
primul tur echipa studenților ro

In campionatul mondial de

Reprezentativa R. P. F.
popice

Iugoslavia,
prima în proba pe echipe

Formația R. P. Romine pe locul VI
VIENA 14 (prin telefon). — în

trecerile celor mai buni popicari 
din lume au luat sfîrșit duminică 
seară în sala de Sport din ca
pitala Austriei cînd numerosul 
public prezent a putut aplauda 
succesul sportivilor din R.P.F. Iu
goslavia care au devenit campioni 
mondiali la proba de 200 lovituri 
mixte pe echipe. In general, dis
puta a fost deosebit de intere
santă și strînsă. După prima zf 
conduceau popicarii iugoslavi la 
mică diferență față de cei din 
Republica Democrată Germană, 

R.P. Ungară și R. Cehoslovacă. 
Dacă primii și-au putut menține 
cu greutate pînă la sfîrșit avanta
jul ciștigind cu 5.045 p. d., repre
zentanții R.D. Germane — care 
au realizat 4.851 p.d. — au fost 
tntrecuți de cei ai Ungariei care 
au avut un finiș impresionant și 
un rezultat foarte bun : 5.000 p.d. 
Trebuie să arătăm aici că Iosif 
Szabo a contribuit foarte mult la 
această revenire a echipei sale 
reușind 894 p.d. Pe locul IV s-a 
situat echipa Cehoslovacia cu

Turneul international de tenis de la Sopot (R. P. Po'onă)
SOPOT 14 (prin tele!on) — In 

concursul internațional de tenis de 
la Sopot, jucătorul romin Gh. Vi
zirii a învins în cadril] sferturilor 
de finală ale probelor de simplu pe 
tenismanul polonez Piatek cu 7-5. 
0-6, 5-7, 6-3, 6-2 și a pierdut apoi 
în semifinală în fața cunoscutului 
Skonecki cu 4-6, 1-6, 6-3, 2-6. In 
cealaltă semifinală tranceztii Hail- 
let l-a eliminat pe Licis (R.P. Po
lonă) ai 6-4, 6-1, 6-3. Fina'a a 
fost cîștigată de Haillet care l-a 
întrecut pe Skonecki cu 6-2. 6-2, 
4-6, 8-6.

Proba de simplu feminin a reve
nit reprezentantei R. Cehoslova

Campionatul mondial
Echipa noastră a
VIROVITICA, 14 (prin telefon) 

Sîmbătă au început la Virovitica 
și Belgrad jocurile preliminarii 
ale campionatului mondial feminin 
de handbal redus. După cum se 
știe, țara noastră participă la a- 
cest campionat, cu o echipă lipsită 
de experiența jocurilor internațio-

acționînd rapid și eficace.
Punctele învingătorilor au fost 

marcate de: Robert Will (7). 
Schwenker (5), Porzner (4), Ba- 
rowski (2) și Stabler. R. F. Ger
mană a aliniat următoarea for
mație: Herman — Demhardt,
Thieman, Schwoppe, Lietz, Ruff- 
Barowski, Porzner, Robert Will, 
Schwenker. Stahler.

mîni alcătuita din D. Drimer. Gh. 
Mititelu, I. Szabo și T. Ghițescu 
a învins echipa Danemarcei cu 
scorul de 3-1.

In celelalte întîlniri s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
U.R.S.S.—Suedia 3'.',—’/« î RP- Mon
golă—-Finlanda 37,—Va ; R.P- Bul
garia—R.D. Germană 2’/s—ll/s; R- 
Cehoslovacă—S.U.A. 27a—’/a (° Par‘
tidă întreruptă); Anglia—Ecuador 
2-1 (o partidă întreruptă).

OInvingînd în meciul decisiv e- 
chipa R.F. Germane cu scorul de 
9-4 (3-2), reprezentativa de polo pe 
apă a R.P. Ungare a cîștigat turneul 
internațional de la B'rcelon’. Cla
samentul final al turneului este 
următorul : 1. R.P. Ungară 10
puncte; 2. R.F. Germană 8; 3. Spa
nia 6; 4. Franța 2; 5. Austria 2 ; 
6. Suedii 2.

O Intre 1 și 3 august la Zakopa
ne se va desfășura un mare con
curs internațional de motocros. 
Pînă acum și-au anunțat partici
parea echipe de motociciâști din 

4.824 p.d., iar pe locul V echipa 
Austriei cu 4.767 p.d.

Reprezentanții țării noastre nu 
au concurat la nivelul lor obiș
nuit și în consecință ei nu au 
obținut decît locul VI prin cele 
4617 p.d. înaintea R.F. Germane 
(4488), Franței (4446) și Elveției 
(4142). Punctele au lost reali
zate după cum urmează : Szemany 
788, Micoroiu 782, Mihăitescu 728, 
ATicola 818. Gomoiu 756, Al. An
drei 745. După cum se vede, în 
afară de Francisc Micoia, restul 
concurenților romini nu au ară
tat o formă bună. Campionul 
mondial, romînul Ion Micoroiu s-a 
resimțit după efortul depus pen
tru a realiza marea sa performan
ță din ajunul probei pe echipe. 
Cu toate acestea specialiștii pre- 
zenți la Viena. ca și redactorii 
de sport, subliniază plăcuta sur
priză și excepționalul rezultat al 
romînului Ion Micoroiu care la 
prima sa apariție într-un cam
pionat mondial a reușit să-și do
mine net adversari de certă va
loare.

ce Dvorakova care a cîș igat in ti- 
nală la poloneza Jedrzejowska cu 
7-5, 6-1. La dublu mixt perechea 
Viziru-Broszman (R.P.R.—R.P.U.J) 
a învins cuplui Mei Fu Chi — 
Streichova (R.P. Chineză, R. Ce- 
hos'ovacă) cu 3-6, 6-2, 6-3 și apoi 
a fost eliminată în semifinală de 
cuplul polonez Piatek — Jedrze
jowska cu 7-5, 6-4. Finala a revenit 
aceleiași perechi poloneze în fața 
dublului Asboth — Kermina 
(R.P.U. — Franța) cu 6-3, 6-1.

In semilinaia probei de dublu 
bărbați, Haillet — Skonecki au în
vins pe Viziru — Krajcik cu 9-7, 
6-2.

de handbal redus 
pierdut două jocuri 

nale. Lipsa de rutină și-a spus 
cuvîntul chiar de la primul meci 
al echipei noastre, susținut în com
pania redutabilei formații a Aus
triei. După o repriză de joc egal 
(1—1) echipa R.P.R. a fosi între
cută cu 3—1 în special din cauza 
nervozității cu care a jucat. A;i 
marcat: Boldiszar (R.P.R.), Hofer 
(2) și Bauma (Austria).

In cel de-al doilea joc, cu Da
nemarca, una dintre marile favo
rite ale campionatului, echipa noas
tră a făcut un meci foarte bun, 
La pauză, rezultatul era de 0—0, 
In repriza secundă, handbalistele 
romîne deschid scorul prin Goloșie. 
iar în min. 26 Ostergard egalează 
Cu 5 min. înainte de încheierea 
jocului, Jensen transformă o lovi
tură de la 7 m. In ultimele 4 
minute de joc, echipa noastră se 
sufocă și permite lui Rasmussen. 
Ostergard, Ludwigsen și Jensen 
să înscrie. Scor: 6—1.

Alte rezultate: seria B: Suedia—• 
Ungaria 2—9 (0-5) Cehoslovacia-- 
Ungaria 8—4 (3—2). Seria C: 
Iugoslavia — Polonia 2—0 (1—9), 
Germania — Polonia 7—4 (3—1).

U.R.S.S., țările de democrație 
populară, Anglia, Suedia, R.F. Ger
mană și Austria.

@ Duminică încep la Praga cam
pionatele internaționale de tenis ale 
R. Cehoslovace. La probele mas
culine iau parte un număr de 48 
de jucători, printre care Rose (Aus
tralia), Molinari (Franța), Asboth 
(R.P. Ungară), Bergamo (It^Ma), 
Krajcik (R. Cehoslovacă), Haillet 
(Franța), Radzio (R.P. Polonă).

FOTBAL PESTE HOTARE

• Ieri pe stadionul V. I. Lenin 
din Moscova echipa Spartak a în
vins echipa braziliană Vasco de 
Gama cu 1-0 (C-0).
• Meciul din cadrul „Cupei Eu

ropei Centrale" Rapid—Vojvodina 
Novis^d se dispută marți seara Ia 
Viena.

Cealaltă semifinală dintre Steaua 
Roșie Belgrad și Vasas Budapesta 
s-a jucat aserră la Belgrad. Me
ciul s-a încheiat cu rezultatul de
1- 3 (1-0).

O La 11 iulie s-a desfășurat la 
Tirana întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipa selecționată a 
orașului și echipa cehoslovacă Ruda 
Hvezda Brno. Fotbaliștii albanezi 
au obținut victoria cu scorul de
2- 1.


