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Succese remarcabile ale sportivilor romini
in Jocurile de la Moscova
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® Victorii la canotaj prin
de 2 + 1 și la box prin M. Dobrescu și N. Linca
• Noi recorduri republicane atletice obfinute de Z. Vamoș 
și C. Grecescu • Ecaterina Orb pe locul III la floreta

ie --------------------------

Al. Ferenczy și echipajul

j„z t M

★

9 REPREZENTANȚI —
Coreeanul Kim En Bon, necunos
cut pină acum în arena interna
țională, obținuse pînă atunci a- 
precierile cele mai favorabile ale 
specialiștilor și unii dintre ei îl 
vedeau chiar triumfind în țața 
tai Dobrescu. Dar, in intîlnirea 
decisivă, pugilistui nostru s-a 
priceput să-și croiască drum spre 
victorie. încă de 1a primul sunet

6 MEDALII
rominesc nu s-a dezmin
tă Moscova! Doua me- 
aur (Mircea Dubrescu și 

Linca), o medalie de-ar-

Boxul 
țit nici 
dalii de 
Nicolae . .. 
gint (Gheorghe Negreaț și trei 
medalii de bronz (Puiu Nicolae, 
Mihai Trancă și Vasile Mariuțanț 
au venit să răsplătească nu nu
mai eforturile depuse în lupta 
pentru victorie de reprezentanții 
noștri, dar și valoarea ta sine 
a pugiliștilor romini. care au a- 
vut și de astă dată o comportare 
foarte bună. Intr-adevăr, a pre
zenta la o competiție 9 boxeri, 
obținînd finalmente 6 medalii, re
prezintă o performanță remar
cabilă. Iar dacă Gheorghe Negrea 
n-ar fi fost scos din cursă de un 
accident stupid, atunci cînd vic
toria i se contura cu siguranță, 
numărul medaliilor de aur „recol
tate" de boxerii noștri ar fi sporit 
desigur cu încă una. Oricum 
într-un eventual clasament 
medaliilor, la turneul de 
țara noastră s-ar afla pe 
al doilea, după Uniunea 
vietică, ai cărei reprezentanți, 
confirmînd din plin succesele în
registrate la Melbourne și Praga, 
au ciștigat la Moscova primul 
loc la cinci categorii.

Sîmbătă seara, primul imn care 
s-a cîntat la Palatul Sporturilor 
a fost cel al Romîniei. Pe treap
ta cea mai înaltă a podiumului 
învingătorilor se afla Mircea Do
brescu. avînd în dreapta sa pe 
finalistul Kim En Bon (R.P.D. 
Coreeană), iar în stingă pe Puiu 
Nicolae j ~ ’
(R.D.G.). Emoționat, Mircea Do
brescu a primit din mîinife d-lui 
Emile 
A.I.B.A., 
mai bun 
că. Cu citeva minute mai înainte, 
reprezentantul nostru terminase 
cu brio ultimul său meci din ca
drul competiției. Și nu se poate 
spune că a fost un meci ușor.

MIRCEA DOBRESCU
locul

So-

gâtor al medaliei de aur — cam
pionul olimpic Nicolae Linca — 
a ajuns mai greu la victorie de- 
cit Dobrescu. El a întilnit ta 
sovieticul E. Radoniak m adver
sar ■ de clasă, dotat cu • rezis
tență uimitoare și cu lovituri pu
ternice și variate. In prima re
priza, folosind o gardă închisă, 
Radoniak nu-i dă prilej tal Lmk* 
șă-și plaseze loviturile și a- 

la stomac, care 
regularitate. Per
șii Iul său carac-

ies upercuturile 
sint blocate cu 
nind la atac in

(Continuare in pag. 3-a)

Canotorii

(R.P.R.) și Babias

Gremaitx. președintele 
medalia cuvenită celui 

boxer al categoriei mus

de gong, el a atacat inc erei nd să 
anihileze prin serii furtunoase de 
aproape avantajul alonjei care 
era de partea coreeanului. Exce
lentele croșeuri. trimise cu rapi
ditate de Dobrescu, i-au adus 
în prima repriză un avantaj con
sistent. Bine sfătuit dta colț, 
Kim En Bon încearcă în roundul al 
doilea să „tempereze* elanul tai 
Dobrescu prin directe de stingă 
la figură. Contrele lui Kim En 
Bon își ating destul de des ținta 
și repriza se termină egal. In 
ultima parte a meciului, forțmd 
alura, Dobrescu expediază nu
meroase stingi la figură și drepte 
la stomac. Kim En Bon nu 
poate face față și — vădit 
pășit — recurge la țineri, 
torta tai Mircea Dobrescu a 
dată in unanimitate de juriu.

Cel de al doilea romin dști-

mai 
de- 

Vic- 
fost

In București, ca și in multe alte oraș» din țarii. 'pi 
fi maritime, se organizează în fiecare an la 4 august 
sportive și culturale, 
lore Romine. Astfel 
Odihnă I. V. Stalin. 
Marine?, au început

care cinstesc Ziua Marinat- RepaUUi Ag 
duminică dimineață. In panul de Cuttură Șt 
unde se desfășura programul sârbdiertrE JBM 
primele întreceri sportive can, — —*—-*

întrecerile de vele au oferit un spectacol sportiv 4b ______ _
Foto: L. TBOR J

>1
1
M

manna , au început primele întreceri sportive can, ud MariNMtf * 
muie de bucureșteni prezenți pe marginea lacului fl'mlriiilfir Intre- ’ 
CAtfUp fi* rSUAS cei erhifuri nn _■ ■-------cerile de caiac, canoe și schifuri au constituit punctul cat ÎMd jtiBBM 
din programul sportio de dimineață.

După amiază, pe un timp frumos, și în prezențatrupă amiază, pe un timp frumos, și în prezența anat dddg& da 
spectatori mult mai mare s-au desfășurat întreceri de tact, pdritari 1 
comice, lansări de naraKutivti fcomice, lansări de parașutiști sportivi pe lac ete. • !

Odafd cu lăsarea serii a început în același pure și fentivalai ! 
artistic pe lac, la care și-au dat concursul numeroși ertișH do feuede J 
ai țării. Spre miezul nopții, cerul a fost luminai de vata, șt arif do 1 
artificii multicolore. ’4----------------------- —I

romini învingători în două probe

A. Ferenczi (la simplu) și echipajul de 2+H
au cucerit medalii de aur

După excelenta 
canotoarelor, era 
băieților să facă _______
lor pregătiri. Evoluția canotorilor 
romini era așteptată cu interes 
nu numai de către noi d și de 
către specialiștii strămi care ur
măresc performanțele viitorilor., 
adversari principali ta apropiatele 
campionate europene de la Duis
burg. Astăzi (nj-. ieri), canotorii 
romini ne-au adus satisfacția unei 
comportări meritorii în aproape 
toate probele și— patru medalii

comportare a 
acum riadul 
dovada bunel

^SIMBĂTĂ și duminică 

(PE PANOUL

„Parcul prieteniei 
sădit in inima Moscovei

DE AUR:
Dobreseu și NV-

K ONOARE
MEDALII

Box : Mircea
Colac Linca.
Canotaj academic: Alexandru 

Ferenczi, Carol Vereș, Ștefan 
Kurecska. Ion Ghiță.

de aur care reprezintă tm veri
tabil succes al canotajului nostru 
masculin. Fără îndoială, pe pri
mul plan se situează victoria 
M A. Ferenczi asupra campio
nate! olimpic Ivanov (U.R.S.S.) 
pe care La întrecut cu cinci se
cunde. A. Ferenczi a luptat tot 
thnpul și chiar atunci cînd avea 
un avantaj apreciabil, a continuat 
să .tragă* ou toate forțele sale. 
Toate laudele merită și echipajul 
de 2 plus 1 care, în cea mai 
spectaculoasă întrecere a finale
lor, a cucerit o prețioasă victo
rie. In celelalte probe canotorii 
sovietici și-au impus superiorita
te*, ocupînd primul loc.

★
Credem că reprezentanții noș

tri au trecut cu succes „exame-

Tineri cu părul de culoarea hol
delor coapte și ochii aidoma ceru
lui în miez de vară, tineri și tine
re cu ochii oblici și surîs priete
nos, -tineri și tinere cu fața neagră, 
dar cu sufletul de un alb strălu
citor, veniți aci din cele patru vîn- 
turi, au participat cu însuflețire la 
pitoreasca sărbătoare a sădirii po
milor.

Printre aceștia, perechea Mad- 
joi și Edisson Bansy din West - 
India. Sînt studenți la Institutul 
de Politehnică din Londra și de 
mult voiau să vadă Moscova, cu 
prilejul Festivalului.

— „Vorbind sincer, ne spune E 
disson Bansy, am venit aci cu oa
recare sțrîngere de inimă. Ziarele 
engleze publicau de multe ori ști
ri calomnioase la adresa oameni-

lor sovietici. Ne așteptam deci 
intilnim locuitori neprietenoși 
încruntați. Cînd am ajuns însă 
fața locului, am avut o surpriză 
excepțională. Am constatat că ru
șii s nț veseli și le place să zîm- 
bească, alcătuind un popor cu ini
ma mare și caldă. Intîlnirea cu ei 
a constituit pentru noi o adevăra
tă revelație. La întoarcerea acasă, 
vom povesti tuturor adevărul des
pre Rusia de azi“.

Soții Bansy 
Festivalul de 
colo au sădit 
Prieteniei*.

— „Doresc
pămintul

au participat șî la 
la Varșovia. Și a- 

puieți pe „Aleea

ca pomii sădiți 
noi pe pămintul Moscovei 
crească frumos și, cu timpul,

(Continuare în gag. 3-a)

Ștefan

Caro!să 
?« 
la

academic: Nicolae
Alexandru Ferenczi, 
Emil Meszaroș, Ion 
Ștefan Kiss, Ion

Zoltan Vamoș.
Gheorghe Szabad, 

Horvath, Gheorghe 
, Francisc Ballo.

MEDALII DE ARGINT:

\ Ciclism: Silvia Stănescu.
^Aurelia Drăghici, Maria Cato, 
^Hermina Juhasz.
C Box: Gheorghe Negrea. 
f Canotaj academic: 
iPongratz (2). Radu Nicolae
✓ (2), Ștefan Kurecska.
ț Vereș, Ion Petrov, Ion Bella,
✓ Ștefan Boroș. Anton Bălan, 
jGheorghe Corfu, Gheorghe But- 
fnaru, Gheorghe Benea, Dioni- 
\sie Bulugioiu, Oprea Păunescu.

A MEDALII DE BRONZ:

► Scrimă: Ecaterina Orb.
Box: Puiu Nicolae, Mlhai 

'Trancă, Vasile Mariuțan. 
1 Canotaj ; 
iNavasart, , 
don Boicu, 
Bulugioiu, 
|Ghiță.

Atletism : 
Lupte:

ALEXANDRU FERENCZI

nul* de Ia HIMKI și că — deși 
au existat unele lipsuri asupra 
cărora vom reveni — li se cuvin 
toate cuvintele de laudă pentru 
performantele înregistrate. Poate 
mai grăitor decît orice astfel de 
aprecieri este bilanțul întrecerilor 
masculine. Canotorii romini au

obținut 4 medatif de aar, IE Ai 
argint și 7 de bronz, ctasîndu-soi 
In primele trei locwf la toatei 
probele. Șf, să nu uităm ca spar*^ 
turile nautice dta țara noarirfî 
mai au reprezentanți h Moscovar 
cataciștii și canoiștfi care doreaai 
— și avem convingerea că vorx 
reuși — să confirme taafta locr 
valoare.

REZULTATE TEHNICE Vi 

1+I: J- U.R.S.S. 8:42.4; 2. R.Pt 
Polonă 6:49.8; 3. R.P.R. (Boictu 
Meszaroș, Bufagiofa, Kiss-Ghiță>. 
6:51.8; 4. Finlanda 7:04.8; 5 E- 
gipt 7:28.2. 2 F. C.: 1. U.R.S.S*. 
(V. Ivanov—Buldakov) 7:11.4» 

2. R.P.R. (Pongratz — Radu Ni-- 
culaie) 7:133; 3. Fmlaoda 7:44.6». 
SIMPLU: 1. A- Ferenczi (R.P.R.J 
7:27.4; 2. Ivanov (U.R.S.S.Jl 
7:32.4; 3. Kozak (R. Ceh.) 7:32.6”1< 

Miroslaw Galonska (R.PP.jjfj 
0; 5. Kanerva (Finlanda^

4. 1_ 
7:53.0; |
7:59.8; 6. Otnar Kasaem (Egiptlț 
8:28.4. 2-f-l: 1. R.P.R. (Karescka^ 
Vereș—Ghiță) 7:29.2-, 2. U.R.S.SL. 
7:29.3; 3. Egipt 8:20.2. DUBLUL 
VISLE: 1. UJR.S.S. 6:52.0; 2^
U.R.S.S. II 7:07.6; 3. R.P.R. (Na«- 
vasart—Ferenczi) 7:29.6. 4 F.Cjr 
1. U.R.S.S. 6:42.4; 2. R.P.R^
(Pongratz, Rad* Nicutate, Kure»— 
cka, Vereș) 6:45.0; X Angli* 
6:45.4; RP.R. II (Kapler. Kfe*~ 
Barac, Ștefan) 6:46.6; 5. Finleo- 
da 6:58.4. 4. Echipajul R. Ceho- 
slovace a fost descatâftaaț, 8-ț-la 
1. U.R.S.S. 6:103: 2. RJ>JL 6tl42t 
3. R. Ceh. 6323; 4. Hntaad*. 
6:24.8; 5. Egipt XMjO.

★
Mii ne (nz, astăzi) taeep tatte- 

cerile de caiac canoe. Sportivii 
noștri participă la S Moale (ca
noe dublu 10.000 au, canoe rin»» 
piu 10.000, ștafeta 41600 m. caiaef 
și la seriile probei de 50Q te c*» 
iac dublu băieți. /



„Țffiânil Dinamovisf' a cîștigat 
(campionatul șcciior te tteret la atletism

' CONSTANȚA 4 (prin teleion de 
’țla trimisul nostru). Timp de două 
jzile s-a desfășurat în localitate 
/campionatul școlilor snortive de 
(tineret la atletism. Peste 300 de 
îatleți din 17 orașe și-au disputat 
’titlurile de campioni reușind de 
țmulte ori să ne ofere întreceri de 
Waloare ridicată. Concursul a cîști- 
îgat însă în interes și datorită fap- 
Stului că organizatorii au progra- 
Uinat simultan întreceri pentru atleții 
l’din lotul republican de juniori care 
(se pregătesc în vederea meciului 
• triunghiular R. P. Romînă — R. P. 
^Polonă — R. Cehoslovacă, care 
sva avea loc la Cluj peste două 
«săptămîni. Dintre cele mai bune 
^rezultate trebuie să le remarc în 
j primul rînd pe cele feminine și 
itanume: Rodica Voroneanu (Ro
sman) la săritura în înălțime 1,48 
)m. (tînăra atletă a împlinit de 
«curîind 14 ani) ; Xenia Miliutin 
'1(12,1 sec.), Karin Artz (12,5), Paula 
i'Constantinescu (12,6) și Adelhaide 
tEinsidler (12,7) din lotul repu 
Iblican de junioare, care au realizat 
«cele mai bune performanțe ale lor 
'«din acest an la 80 m. g.

Iată acum o serie dintre cele 
«nai bune rezultate înregistrate în 
«concursul școlilor de tineret: fete: 
*400 m.: Elena Fleischer (Roman) 
162,1 sec.; Elena Matei (Brăila) 62.3 
?sec.; ■ 100 m.: Maria Fekete (B. 
.Mare) 13,4 sec. ; Bibica Cojocaru 

j (Constanța) 13,4 sec.; Elena Cota 
Ț(T.D.) 13,5 sec.; disc: Antoaneta 
JMateescu (T.D.) 34,36 m., Olimpia 
’Cataramă (Cluj) 32,03 m.; 800 
'Tn.: Lucia Păuleț (Roman) 2:30.6; 
?I. Răducuța (CTtrj) 2:31,0; 200 m.: 
’Elena- Matei - (Brăila-) 27,8 sec. ; 
>80 m. g.: Tatiana Roșea (Oradea)

festivalurile tineretului 
raioanele Capitalei

'iîmbătă si duminică a continuat 
«desfășurarea festivalurilor tinere- 
'tului din raioanele Capitalei, 1»- 
«cl jnate Festivalului de la Moscova.

Sîmbătă a avut loc pe stadio- 
<nul ,23 August" festivitatea de
■ deschidere, după care au urmat 
'diferite întreceri sportive. Printre 
'acestea, un spectacol amuzant și 
— am putea spune — pasionant
■ au prilejuit întrecerile de triciclete 
:și trotinete. Apoi, fotbaliștii de la 
’Energia I.P.R.O.F.I.L. au întrecut 
ipe cei de la Flamura roșie Me- 
talo-Globus cu 7—1. In pauza 

'meciului, a avut Ioc o demon- 
istrație de aeromodelism mult gus- 
ttată de publicul spectator.

Duminică dimineața, pe terenul 
I Flamura roșie F.B. s-«u desfășurat 
ide asemenea o serie de întîlniri 
i sportive. De notat reușita demon- 
istrație de gimnastică sportivă exe- 
l cutată de membrii colectivului E- 
Inergia I.P.R.O.F.I.L., precum și 
idisputateie meciuri susținute de 
Iboxeri. In continuare, s-au desfă
șurat sărituri în înălțime.
I De asemenea, reușite întreceri 
(sportive au mai avut loc și In 
I cadrul festivalurilor din raioanele 
ITudor Vladimirescu, Grivița Roșie 
Ifi N. Bălcescu.

N. Tocacek — corespondent

Scurte știri externe
f •In cea de-a patra rundă a tur- 

internațional de șah de la 
Szczawno Zdroj, reprezentantul ță
rii noac-tre Victor ciocîitea a în
trerupt partida cu șahistul polonez 
Szukszta. In runda a cincea Cio
cîitea a jucat cu maestrul olandez 
iorbajin. După ce în deschidere a 
ia avut avantaj, șahistul rom în a 
| trebuit să facă față unui puternic 
iatac lansat de adversarul său și, 
i negăsind posibilități de continuare, 
ta trebuit să se recunoască învins.

Iată celelalte rezultate înregistra
te : Runda iV-a Nschlik (R.P. Po
lonă)—Holmov (U.R.S.S.) 0-1; Pla
ter (R.P. Po-Ionă)—Bogdanovic (R. 
P. F. Iugoslavia) 1-0; Dzieciolowski 
(R.P. Polonă)—GheSler (U.R.S.S.) 0-1; 

țSllwa (R.P. Polonă)—Orbann fOlan- 
țda) ‘/2—f/2; Gromok (R.P. Polonă)— 
> Frantz (R.D. Germană) 0-1.

Runda a V-a : Naohlik (R.P. Po- 
JJonă)—Frantz (R.D. Germană) 1-0 ; 
Bo«tdanovic (R.P.F. Iugoslavia)— 

•p-îeciolowskî (R.P. Polonă) 0-1 ; 
f htl (R. Cehoslovaca)—Plater (R. 
7 ^ol-onă) ’/2—'/2; Holmov (U.R.S.S.)- 
7 dn (R.P. Polonă) 1-0. Restul par- 
f •■'lor s-au întrerupt.

Cunoscuta echipă bulgară de 
Devsfci Sofia <a plecat la 2 

«august într-un. turneu în Franța și 
Luxemburg.

• In orașul Vichy a început la 
11 august finala competiției de te- 
Ixiis pentru echipele de tineret 
.^Cupa Galea“. în care s-au eaildfî- 

reprezenUtivele BP.F. iugosla-:

12.9 sec.; lungime: Maria Fekete 
(B. Mare) 4,92 m.; greutate: 
Martha- Tonei (Or. Stalin) 9,84 m.;

BĂIEȚI : 490 m.: Gh. Ciobanii 
(T. D.) 51,4 sec. ; 110 m. g.: 1. 
Meszaros (B. Mare) 16,3 sec.; 
Aurel Moarcăș (Or. Stalin) 16,3 
sec.; 100 m.: Stan Nițu (T.D.)
11.4 sec.; 1500 m. : Ion Balotescu 
(Or. Stalin) 4:14.2; greutate: 
Cornel Popescu (Ploești) 12.48 
m.; 3000 m.: Gh. Boghian (Iași) 
8:51,2; lungime: Manole Băloiu 
(T.D.) 6,43 m.; 4x100 m.: Cluj
44.4 sec ; ciocan : Constantin Dră- 
gulescu (Hunedoara) 44,90 m.; 
800 m. : T. Meszăros (Oradea) 
2:00,6; 200 m.: G. Gergelv (Cluj)
23.2 sec. ; 400 m. g.: Ion Marconi 
(Oradea) 58 8 sec.. triplu salt ; 
Serban Ciochină (T.D.) 13,98 m. ; 
disc: Gh. Tolvay (lași) 40.13 m

Clasament general pe școli : 1. 
Tînărul Dinamov’st 337 p., 2. Ro
man 249 p.. 3. Constanța 236 p. 
4. Cluj 224 p„ 5. Oradea 
213.5 p., 6. Orașul Stalin 179 p.

Rezultate realizare în concursul 
juniorilor : fete: disc : Fdwiga 
Oster (Dinamo) 35,02 m.; 890 m..’ 
Irina Zegrean (Prog.) 2:18,5; 200 
m.: Aneliese Drotleff (Progresul) 
26,6 sec.; Geta Pălade (Prog.)
26.9 sec.; Gabriela Lută (Locom.)
27.2 sec. ; lungime: Elena Taciu 
(Recolta) 5.20 m. ; suliță: Zita 
Venczel (Energia! 39.20 m.; 100 
m.: Gabriela l-nțu 12,9 sec. ; Ane
liese Drotleff 12.9 sec.; Geta Pa- 
lade 13,0 sec.; 490 m.: Ana Czuli 
(FI. r.) 61,5 sec.

Băieți: 110 m. g.: P Păunescu 
(Dinamo) 15,7 sec. ; 400 m.: Gh. 
Corșatea (Loc.) 52,0 sec.; greu
tate : St. Perneki (FI. r.) 12,98 m.; 
100 m.: G. Gergely (Știința) 11,1 
sec. ; 800 m.: A. Romfeld (Prog.) 
2:00,7; 1500 m. obstacole: V. Flo- 
rea (Voința) 4:28,7.

IACINT MANOLIU

întrecerile
CONCURSUL ȘCOLILOR
EFORIE 4. (Prin telefon). — 

Sîmbătă și duminică s-a desfă
șurat în localitate concursul re
publican de natație al școlilor 
sportive de tineret din orașele 
București, Sibiu, Tg. Mureș, Tur
da. Pentru locul I in clasamentul 
general lupta s-a dat între orașele 
București și Sibiu. Iată rezultatele 
tehnice: BĂIEȚI: 100 m. liber: 
Ștefan (B) 1:07,3; 100 m. bras: 
Chețan (B) 1:22,0 ; 100 m. spate: 
Hardi (Sibiu) 1:22,1 ; 200 m. bras: 
Chețan 3:01,6; 400 m. liber: Ște
fan 5:35,5 ; 100 m. fluture: Budai 
(Tg. M.) 1:19,6: 4x100 m. liber: 
Buc. 4:50,8; 4x100 m. mixt: Tg. 
Mureș 5:24,7. SĂRITURI; Gh.

Banu (Sibiu). FETE: 100 m. liber: 
M. Dan (B) 1:19,8; 100 m. bras: 
G. Mangezius (Sibiu) 1:28,2; 100 
m. spate: Nk. Ștefănescu (B) 
1:24,7; 200 m. bras: Rotaru (B) 
3:30,6; 400 m. liber: N. Ștefă
nescu (B) 6:20,5; 100 m. fluture: 
El. Bratu (B) 1:25,8; 4x100 m. 
liber: Buc. 5:41,8; 4x100 m. mixt: 
Sibiu 7:01,4. SĂRITURI : Elena 
Gheorghe (B). CLASAMENT GE
NERAL : București 160,5 p.; Si
biu 137,00 p.; Tg. Mureș 101.5 p.

via, Italiei, R.F. Germane și Spa
niei. Meciul dintre echipele Spa
niei și R.P.F. Iugoslavia a fost cîș- 
tigat de tenismanii spanioli cu 4-1, 
iar Italia a învins R.F. Germană cu 
3-2. Finala competiției se va des
fășura între echipele Spaniei și 
Italiei. (A.gerpres).

@ In cadrul unud concurs de na- 
tație desfășurat la Fjladelfîa, îno
tătorul american Henrich a obținut 
un nou record mondial în proba de 
400 m. mixt. El a Tealdzat timpul 
de 5:15.6, față de 5:22,0 cît era 
st indardul prevăzut pe această dis
tanță. In același concurs Breen a 
înotat 1.500 m. în 18:17,9.

In loeaiitTtea Rhenen (Olanda), 
tînĂra înotătoare olandeză den 
Haan și-a îmbunătățit recordul 
mondial la 200 m. bras de la 2:52,6 
la 2:51.9.

«a Sîmbătă a început la Londra 
tntîlndrea do atletism dintre repre
zentativele masculine și feminine 
ale AngHed și Franței. In ambele 
întîlniri, după prima zi, conduceau 
atlețil englezi 02-53 la bărbați și 
34-17 la femei. Proba de 3 mile a 
fost cîștigată de Tbbotson în 13:50.2.

© La Brema s-a desfășurat un 
concurs atletic cu participarea a- 
tleților americani. Iată cîteva re
zultate : 110 m. g. : Gilbert 14,3 ;
disc : Oerter 54,15 m. ; ciocan: Hali 
61,85 m.

© Sîmhătă la Budapesta atletul 
maghiar Gold-ovanyi a alergat 109 
m. în 10,4 (cu ușor vînt din spate/.

Știința Timișoara la
TIMIȘOARA, 4 (prin tele

fon). — Stadionul „23 August" 
a fost neîncăpător la meciul in
ternațional Știința — Selecțio
nata orașului Atena, terminat cu 
un rezultat egal: 0—0. Cele două 
echipe au oferit un joc rapid și 
dinamic, mai ales în prima re
priză. După pauză, jocul s-a men
ținut în general echilibrat, dar 
n-a mai prilejuit faze atît de 
spectaculoase ca în prima repri
ză.

Selecționata Atenei a jucat teh
nic, cu acțiuni bine închegate 
și desfășurate, dar ineficace. A- 
tacul a tras puțin și imprecis 
la poartă. Individual au jucat 
foarte bine Linoxilakis, Derma- 
tis. Nestoridis, Theofanis și Sa- 
ravakos. Știința a jucat excelent 
în apărare unde s-a remacat mai 
ales Brînzei. O remarcă specială 
pentru tînărul portar Fuchs care 
a apărat cu mult curaj, satvind 
cîteva situații critice la poarta 
sa. S-au mai remarcat Cojereanu 
— care a jucat fără greșeală —, 
Boroș, Mazăre și Lereter (cît a 
jucat). Sub forma Ini obișnuită 
Tănase și slabi Filip și Ciosescu.

Jocul începe rapid cu ocazii la 
ambele porțî: Boroș ratează în 
min. 9, iar Theofanis în min. 14. 
Fuchs se remarcă în min. 21 apă- 
rind nn șut prin surprindere al 
lui Saravakos. In min. 30. gaz
dele pierd cea mai mare ocazie: 
Botoș trece de apărare și pasea
ză lui Ciosescu care ratează de 
la 3 m.l Peste un minut, Nesto
ridis trage în bară. Ultimile mi
nute ale reprizei găsesc în ofen
sivă pe greci care sînt pe punc-

de natatie
SPORTIVE DE TINERET

ÎNTRECERI INTER-ORAȘE 
LA CLUJ 

înotători din Cluj, Oradea și 
Timișoara au participat timp de 
două zile la concursul de natație 
desfășurat la bazinul „Victor Ba- 
beș“ și dotat cu „Cupa sfatului 
popular regiunii Cluj". In cla
samentul general pe primul loc 
s-a clasat selecționata regiunii 
Cluj (202 p.) urmată de Timișoa
ra (127 p.), Oradea (37 p.). Re
zultate tehnice : 100 m. liber fio
rii ori: N. Toth (C) 1:03,6; 400 m. 
liber senioare: H. Rotsching (T) 
6:01,6; 100 m. fluture seniori; A. 
Csiki (C) 1:15,4; <100 m. bras
junioare E. Nagy (C) 1:30.6; /tW 
m. spate seniori.- L. Daroczi (C) 
1:14,5; 100 m. spate senioare: E. 
Orosz (C) 1:22.3; 4x200 m. liber 
seniori: Cluj 10:11,7; 400 m. liber 
seniori: N. Toth (C) 5:10.8; 100 
m. spate junioare: I. Cso'das (C) 
1:27 ,5: 200 m. bras senioare: E. 
Nagy (C) 3:14,2; 2W m bras 
seniori: A. Csiki (C) 3:04,8; WO 
m. liber senioare: E. Oro6z (C) 
1:16,4; 100 m. bras juniori: A. 
Fullop (C) 1:22,0: 100 m. liber 
junioare: H. Rotsching (T) l':13,7; 
4x109 m. mixt juniori: Timișoara 
5:45,4. (T. lancu, corespondent).

@ La Oslo, atletul american Cul- 
breath a alergat 403 m. g. în 50.9, 
izir norvegianul Danieteen a arun
cat sulița la 77,44 m.
• Iată cîteva rezultate interna

ționale de fotbal : Slavia Sofia— 
Csepeld Vasas 4-1, Spartak Sokoiovo 
Fraga—S. V. Frankfurt 3-1 și 1-1 
cu Karlsruhe (echipa cehoslovacă 
se află în turneu în Germania Oc
cidentală). La Harkov, Kickers Of
fenbach (R.F.G.)—Avangard Har
kov 3-11 Limoges—Saraevo 4-2; Lo
komotive Stendal—Dio&gydry 2-3 ; 
Fortuna Dusseldorf — o selecțio
nată a orașului Rgo de Janeiro 2-2; 
F. C. Nfimberg—Sochaux 2-1; Stutt
gart-Tottenham Hotspur 2-2 ; F. C. 
Koln—Eindhowen 6-1; Ferencvaros— 
seiecțâonata Australiei 9-2.

VASAS (BUDAPESTA) A CUCERIT 
CUPA EUROPEI CENTtlALE

Duminică s-a> desfășurat la Novi 
Sad cel de al doclea joc din cadrul 
finalei C.E.C. între echipele Voj- 
voddna și Vasas Budapesta. După 
un joc dinamic, victoria a revenit 
echipei Voj.vodina, care a învins cu 
2-1 (0-1). Au înscris : Vukelici și 
Maleșcrv pentru învingători și 
Bundzsak Pifențni învinși. Intrucît 
în primul ioc echipa maghiară a 
cîștigat cu 4-0/ea cucerește pentru 
a doua oâr« acest trofeu eu seerul 
final (le :

< ri n< îf. >

egalitate cu Selecționata Atenei: 0-0

tul de a deschide scorul dar 
Fuchs intervine în ultimă instanță 
la șutul lui Nestoridis. La relua
re, prima parte a reprizei este e-
chilibrată. Alupis în min. 53
salvează de pe linia porții un gol 
gata făcut la un șut al lui Bo
roș, care in min. 64 are o altă
ocazie dar portarul apără. In

Alte jocuri amicale de fotbal
• C.H1Ș1AAU. — Sîmbătă., E- 

nergia Steagul Roșu Orașul Sta
lin. a. jucat din nou aici, in re
vanșe, cu Hurevestnik. De data a- 
ceusta, echipa locală a cîștigat șt 
la același scor: 3—1 (1—1). Au 
marcat: Kolosov (min. 3), Poto- 
niev (min. 62) și Muhortov (min. 
39), respectiv Hașoti (min. 43}. 
In repriza doua, oaspeții au jucat 
med bine.

• SIBIU. — Duminică. Dozsn 
Pecs Baranya a dispus cu 1—0 
(1—0) de Progresul Sibiu, prm 
punctul marcat de Viro.g in min. 
'13. locul a fost in general slab și 
pe alocuri dur (un jucător oasve 
Kakuszi a fost eleminiat in min. 
25). Progresul s-a comportat slab, 
jucătorii părind obosiți (C. Pitaru 
corespondent).

• HUNEDOARA. — Energia 
Hunedoara a surclasat echipa ma
ghiară M.A.G. Szegedin, de cure 
a dispus cu 7—2 (4—0) prin 
punctele marcate de: Calciu (11 
m), Sirbtt, Tetea, Voinescu. 7.a- 
pis (2) și Vereș (in proprie poar
tă). Pentru oaspeți au înscris 
Lacs și Beker (11 m.). Au asis
tat 5000 de spectatori. (M. Curcu- 
batâ, corespondent).

• PLOEȘTI. — Energia Ploești 
și Energia Lupeni au oferit un joc

R. Klein (C. C. A.) învingător 
în circuitul c'cl'st al regiunii Ploești

C. C. A. a cîștigat

PLOEȘTI 4 (prin telefon). —A 
luat sfîrșit circuitul ciclist al re
giunii Ploești. Victoria în clasa
mentul general individual a reve
nit alergătorului Richard Klem 
(CCA) care l-a întrecut de puțin 
(3 sec.!) pe colegul său de echi
pă Călin Tudose. De altfel, atît 
victoria individuală în ultimele 
două etape și în clasamentul ge
neral cît și cea pe echipe a re
venit alergătorilor de Ia C.C.A.

Etapa a lll-a s-a desfășurat 
sîmbătă pe ruta Galați—Brăila— 
Buzău—Ploești (204 km.). A în
vins la sprintul final Ion Constan- 
tinescu (CCA) cu timpul de 5 h. 
28:53. Cu aceiași timp au fost 
cronometrați și R. Klein (CCA) 
și D. fonescu (Ploești). Duminică 
dimineață a’ergătorii an luat star
tul în ultima etapă, disputată pe

O'onosport
lată cum arată un buletin cu 12 

rezultate exacte la concursul Prono
sport nr. 31 (Etapa din 4 august
1S57) :
I. știința T^nrișoara—Atena (pro

nostic Ia pauză) X
II. Șticnța Timișoara — Atena

(pronostic final) X
III. Motor Sud Brandenburg—

Dynamo Berlin (R.D.G.) 1
IV. Hitvani V.S.E. — Perece«â

Banyasz (R.P.U.) 1
V. Ozdi V. T. K.—Egri S. C.
(R.P.U.) 1 

yL Bagtyasaljai Bany asa—JBuk-

ultimile 15 minute Știința domi
nă categoric dar atacul ratează 
situații clare: Filip (min. 76) tra
ge alături de poarta goală, Cio
sescu (min. 80) șutează și Nebi- 
dis salvează de pe linia porții, 
iar Brînzei (mim. 82) trage în 
bară la un corner (raport de cor- 
nere 6—5 pentru Știința), astfel 
că scorul răntîne alb.

Arbitrului iugoslav I. Mikulan 
(Zagreb), care a condus bine, i 
s-au aliniat echipele:

ȘTIINTA Fuchs-Zbîrcea Brînzei, 
Florescu-Cojereanu, Tănase-Gîr- 
leanu, Lereter (min 36 Filip), 
Ciosescu, Mazăre, Boroș (min. 65 
Lereter. min. 75 Mițaru).

ATENA: Apcrghis-Papoulidis
(min. 30 Alupis). Linoxilakis, 
Darakis-Nebidis, Dermatis-Sta- 

matiades, Nestoridis, Saravakos, 
Thedfanis, Panakis.

După meci d A Vghenopoulos, 
președintele ligii ateniene de fot
bal și conducătorul delegației 
grecești, mi-a declarat.- .Rezul- 
tatid este real, corespunzător jo
cului echilibrat. Mi-au plăcut de 
la Știința Boroș, Brînzei și Gîr- 
leanu. Din echipa noastră, Lino
xilakis — deși în ultimele două 
săptămîni a slăbit 8 kg. din cau
za unei boli — a jucat totuși 
foarte bine. S-au mai remarcat 
Stamatiades și Dermatis".

AL. GROSS, corespondent

tehnic, frumos, încheiat cu un re
zultat de egalitate: 1—I (0 U>. 
Au marcat: D'idea 1 (min 70) 
pentru gazde și Unguroiu (min. 
89) pentru oaspeți. Ploeștemi au. 
încercat cîțiva juniori in echipă. 
(I. lord ache, corespondent)
• MEDIAȘ. — Echipa locală 

Energia a întrecut Energia Petro
șani cu. t—0 (00) după un joc 
de calitate în care s-au remarcat 
ambele apărări: Gazdele au ali
niat o formație cu multe elemente 
noi (P. Țomescu, corespondent).

• ORADEA. — Progresul I.C.O 
a reușit o victorie netă asupra 
formației Dinamo Bacău, la scorul 
de 4—0 (2—4)), dar jocul său n 
lăsat de dorit. Oaspeții au jucat 
bine In cimp, dar ineficace la 
poartă. Au mascat: Blujdea (2). 
Toth și Cuc. (Z. Zinger, cores, 
pondent).

® B47A MARE. — In cinstea 
Zilei Minerului s-a disputat me
ciul amical Energia Trust Miner 
— Energia Phonix. Rezultat: 
3—1 (2—0) pentru prima echipă. 
Au marcat: Sttlyok, Niculescu și 
Roșu, respectiv Missner. In des
chidere: Energia Trust Miner 
(jun.) — Sel taberei regionale 
de juniori // 4—1 (1—0). (V. Sâ- 
săranu, corespondent).

și pe echipe —

ruta Ploești—Sinaia—Furnica—
Ploești (140 km.). Cicliștii au avut 
de întîmpinat nu numai duritatea 
traseului ci și timpul nefavorabil 
(a plouat). R. Klein a reușit să 
sosească pe locul III cu mai bine 
de un minut înaintea lui Călin 
Tudose și astfel l-a deposedat de 
tricoul galben. Clasamentul etapei: 
1. Ion Constantinescu 4 h.14:20: 
2 N. Stepanian 4 h. 14:49; 3. R- 
Klein 4 h.15:00. Clasamentul gene
ra! individual : 1. R. Klein (CCA) 
17 h.31:55; 2. C. Tudose (CCA) 
17 h.31:58; 3. V. Dobrescu (CCA» 
17 h.32:14; 4. E. Mihăiiă (Progre
sul) 17 h.39:42; 5. I. Constanti
nescu (CCA) 17 h.43:26; 6. D.
Dulu (Ploești) 17 h. 49:13. Pe 
echipe a cîștigat C.C.A.

Ion Oprescu — eoresp.

kaijaî Banyasz (R.P.U.) 1
VII. Mișcolț V.S.C.—Salgotarjanâ

Vasas (R.P.U.) X
VIII. Oroszlanyi Eanyasz—Szal-

Mtok (R.P.U.) 1
IX. Szekesfehefvari Vasas—Bu-

dafoki E.M.T.E. (R.P.U.) 1
X. V.K.S.E.—Gazgyar (R.P.U.) X
XI. Csepel Auto—Kob^nyai Lom-

bik S.C. (R.P.U.) 2
XII. Veszpremi M.A.V.—Nagy-

kanâzsai V.S.E. (LP.U.) 2

La acest concurs fondul <P pre
mii este d£ aproximativ G8O9SO lei.
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Medalii de bronz

(Urmare din pag. 1)

(U.R.S.S.), 2. Polyak

R.P. Bulgaria 
noastră hand'-

nu mai 
repriză

două 
km.) 
7/ a 
com-

categoria 
a invins 
Horvath 

62 kgr„ 
Miasnia,

reprezentativa Uniunii 
formată din Luskina.

în 
cu

Tarr, 
să 

for-

2. R.P. 
Dimiter
Stata*

sîmbătă după 
neîncăpătoare

mai buni 
pentru e- 
dÎTzenia 

3.000 oa- 
în pose-

dovedit 
cu totul

întrecerile 
de luptă- 
cunoscute. 
că repre-

35:59; Ut. 
echipă par- 
Austria

excepționale. O nouă încercare de 
clarificare, un nou baraj între 
cele trei protagoniste. De aceas
tă dată, campioana mondială de

medalii. Trei fto- 
(R.P.U.), Efimova 

reprezentanta noas- 
Orb, au încheiat fi-
5 victorii fiecare.

kgr.: 1.
Attia (E- 
(R.P.R.), 
Karavaev 
(R.P.B.),

35:06; 9. R. D.
35:08; 10. Chile 
Siria. Cea de a 12-a 
ticipanlă la concurs, 
abandonat.

AUR PENTRU LUPTĂTORII SOVIETICI
Finlandei s-a clasat m 
noastră.
acum cîteva amănunte 
finale și clasamentul ge- 
In categoria 52 kgr Gh.

Primele întreceri cicliste pe ș

7 MEttAUI DE

ECATERINA ORB
(Urmare din pag. 1)

★

Toți pri-

4—0,

,1 • i

Canada, de o 
sau din cine

tinără 
șlie

scurt
capiii

Ni- 
din 
ce

mii aceia, sădiți cîndva de oameni 
de pretutindeni. De tmărul din 
geria sau 
Argentina 
țară...

popas 
zbur- 

_. Prin 
iarbă sau vor vîntura nisipul fin 
al locurilor de joc, vor prty* po-

Urmărind întrecerile finale 
turneului de lupte clasice mi-am 
dat seama cît de mult iubesc 
moscoviții această disciplină spor
tivă. Sala Manej unde s-au des
fășurat reuniunile la lupte cla
sice s-a dovedit sîmbătă după 
amiază 
pentru numărul imens de cetățeni 
care ar fi vrut să fie martorii 
întrecerilor în care cei 
aveau să fie răsplătiți 
forturile, valoarea și 
lor. Din păcate numai 
meni au putut să intre 
sîa biletului de intrare.

Meciurile din ultima zi de con
curs au fost extrem de disDUta- 
te, marea lor majoritate termi- 
nîndu-șe la diferențe foarte mici 
de punctaj. Lucrul este de alt
fel explicabil, dacă ținem sea
ma că de un singur punct a a- 
tîrnat uneori un loc mai bun. 
Valoarea concursului a fost foar
te bună și este de subliniat fap
tul că — spre deosebire de mul
te concursuri mari — cei mai 
mulți participanți au luptat des
chis, cu acțiuni variate și spec
taculoase. Este drept însă că in 
finale s-a luptat mai prudent, 
fără a se neglija latura spec
taculoasă.

Eehipa Uniunii Sovietice meri
tă sincere felicitări pentru strălu
citul rezultat realizat ca și pen
tru întreaga sa comportare. Ti- 

ii componenți ai formației gaz- 
— unii debutanți în intre-

Gh. Szabad, Fr. Horvath, Gh. Popovici și Fr. Ballo
ale treceri internaționale — au cîș

tigat primul loc în șapte cate
gorii și un loc doi In cea de 
a 8-a. Este într-adevăr o perfor
manță pe măsura valorii luptă
torilor sovietici. Și nu se poate 
spune că a fost un concurs ușor. 
Dimpotrivă. Cu excepția cate
goriei grea, în celelalte numărul 
concurenților a variat între 11 șî 
18. Ca să nu mai vorbim de va
loarea a foarte mulți dintre par
ticipant! despre care am amintit 
fugar într-una din transmisiile 
făcute acum cîteva zile.

Performanțele din 
preliminarii obținute 
torii romîni vă sînt 
Ne-a bucurat faptul 
zentativa noastră a avut patru 
oameni în turneele finale. Me
daliile de bronz erau deci asi
gurate și aveam și perspectiva 
unor medalii mai... prețioase. Din 
păcate, toți cei patru reprezen
tanți ai noștri nu au mat reușit 
să reediteze performantele ante
rioare 
măsura 
lor lor. 
măsură 
arbitraj (nu vreau să fac 
numai 
ispășitori 
slabe).

Este interesant de subliniat 
faptul că reprezentativa Unga
riei (cu Hodos, Poiyak, 
Fiillop, Kerekes) n-a reușit 
obțină decît un loc doi și că

și nici comportarea pe 
valorii și a posibiîități- 
Este drept că în bună 

am fost dezavantajați de 
insă 

din arbitri chiar „țapii 
“ ai unor rezultate mai

mația 
urma 

iată 
de la 
neral. _ _
Szabad a pierdut și în fața lui 
Garaev (U.R.S.S.). La 
57 kgr. Petrov (R.P.B.) 
și de astădată pe Fr.
(R.P.R.). In categoria 
reprezentantul Finlandei, 
a fost intrecut de Poiyak și Se- 
lîchin. După cum era de aștep
tat, Koridze (U.R.S.S.) învinge 
la puncte pe Arghirof (R.P.B.) 
în cadrul categoriei de 67 kgr., 
iar în categoria imediat-----
rioară (73 kgr.) Sazam 
întrece sigur pe 
(R.P.F.I.). Surpriza 
Ia categoria 79 kgr„ 
(U.R.S.S.) a fost 
Dobrev (R.P.B.). Reprezentantul 
nostru la categoria 87 kgr„ 
Popovici. n-a mai luptat cn 
ceeași vigoare și a pierdut 
tuș la Abahidze (U.R.S.S.) 
la puncte 
(U.R.S.S.). 
Fr. Ballo 
Mehmedov
avea un
de peste 30 kgr.

Clasament: cat 52
Garaev (U.R.S.S.), 2. 
gipt), 3. Gh. Szabad 

kgr.: L
2. Petrov

sape- 
Safin

Horvath 
s-a produs 
unde Zenin 
invins de

Gh. 
a- 

prin 
?! 

în fața lui Bimbalov 
In sfîrșit la cat grea 
a fost întrecut de 
(R.P.B.), față de care 
handicap de greutate

Sîmbătă după amiază s-au des
fășurat la Kurkino (in împreju
rimile Moscovei) primele întrece-i 
cicliste de fond. Au luat startul 
în proba contra-cronometru. e- 
chiDe de băieți ți fete.

Plecările s-au dat din minut în 
minut ți primele care au început 
lupta pentru intîetate au fost e- 
chipele feminine. Timpul nepriel
nic (frig, vini puternic, ploaie cu 
intermitențe) au frinai oarecum 
elanul alergătoarelor astfel că 
performanțele obținute nu expri
mă just pregătirea lor. Așa cum 
era ți firesc locul 1 a fost ocuoat 
detașat de 
Sovietice.
Novicova. Koleșnicova și Tara- 

va. care a acoperit cele
re ale circuitului (24.800 

n 40 miri. 24 sec. Pe locul 
sosii formatia R.P. Romine 
pusă din Silvia Stănescu. Hermina 
Juhasz. Maria Rato și Aurelia 
Drăghici. care a fost cronometra
tă cu timoul de 43 min. 58 sec.

Fără discuție ,.clou"-ul dună a- 
mlezii cicliste de sîmbătă a fost 
întrecerea e chinei or masculine. 
Prezenta la start (în componenta 
echipelor) a unor cicliști de va
loare internațională a mărit conți, 
derabil interesul pentru competiție 
Deși viratele dificile, numărul 
mare al serpentinelor, profilul tfa- 
ceului ți vremea nefavorabilă an 
îngreunat misiunea parti ci pan fiior, 
performantele obținute de primele 
clasate (medii orare peste 40 km.) 
sini valoroase

A învins „rără drept de apel" 
echipa Uniunii Sovietice, urmată

de reprezentativele 
fi Angliei. Echipa 
căpătă de sorți (a luat startul îna
intea formațiilor R.P. Bulgaria. 
U.R.S.S., ș.a.) a comis ți o gravă 
eroare: a forțat prea tare în pri
mul tur (un tur avea 12.400 km., 
alergătorii urmind să parcurgă 8 
ture, adică 99.200 km.) tind de 
altfel a țt realizat cel mai bun 
timp ți apoi, alergătorii fiind su
focați de efort, a scăzut treptat 
ritmul. Este adevărat însă că 
am fi putut ocupa locul III, dacă 
după ci ie va ture, la un viraj. L. 
Zanoni n-ar fi pierdui 50 m. față 
de echipă. El s-a descurajat și a 
abandonat nejustificat, lăsînd pe 
seama celorlalți trei sarcina de a 
continua întrecerea. Și astfel, cu 
toate că puteam spera la o perfor
manță și mai onorabilă, a trebuit 
să ne mulțumim doar cu locul IV.

Iată clasamentul final al între
cerii :

7. U.R.S.S, (Kapitonov, Bebe
nin, Nemîtov, Petrov) a parcurs 
99,200 km. în 2 h 23:15; * “ “ 
Bulgaria (Nencio Hristov. 
Kolev, Nicola Filipov, 
Ghiorghiev) 2 h. 26:23; 3. Anglia 
(Torps, Taylor, Mayer, Brandley) 
2 h. 29:38; 4. R. P. ROMINA (C. 
Dumitrescu, Ion Vasfle, Gh. Șer- 
ban, L. Zanoni) 2 h. 30:15; 5 
Belgia 2 h. 31:13; 6. R. Ceho
slovacă 2 h. 31:31; 7. R.P. Polo, 
nă 2 h. 32:02 ; 8. Finlanda 2 h.

Germană 2 h.
2 h.

cat. 57 
(UJI.S.S.),
X Horvath (R.P.R.), cat 62 kgr.: 
1. Seiichm ’ ~ ~ '
(R.P.U.), 3. Miasnia (Fin.), 4.
M. Solcz (R.P.R.). De mențio
nat faptul că Selkhin s-a cali
ficat in finale datorită faptului 

a avut cu 100 gr. mai puțin 
Solcz!, cat. 67 kgr.: 1. Korid- 
(U.R.S.S.) 2. Rauhala (FînL), 

Arghirov (R.P.B.), cat 73 kgr.: 
Safîn (U.R.S.S.), 2. Horvath 

-------  * - (R.P.B.),

că
ca
ze
3.
1.
(R.P.F.L), 3. Petkov 
cat. 79 kgr.: 1. Dobrev (R.P.B.), 
2. Zenin (U.R.S.S.), 3. Korma- 
niak (Ceh.), cat. 87 kgr.: 1. Aba
hidze (U.R.S.S.), 2. Bimbalov 
(R.P.B.), 3. Gh. Popovici (R.P.R.), 
cat. grea: 1. Bogdan (U.R.S.S.), 
2. Mehmedov (R.P.B.), X Ballo 
(R.P.R.).

Pe țări: U.R.S.S. 47 p„ Bulga
ria 30 p„ Romînia 19 p.. Ungaria 
18 p-, Finlanda etc.

capete o tulpină puternică și 
coroană minunată," a intervenit 

adjoi Bansv
*

Pe locul unde urma să se să
dească puieții și să apară „Par
cul Prieteniei" a avut loc nn 
scurt miting, în preajma unui ste
jar masiv, de 75 ani. In jurul ste
jarului sînt plantați puieți de tei 
simbolizînd cele 5 continente. A- 
poi, trimișii a 122 de țări, lucrînd 
cot la cot, au sădit 3.000 de puie- 
ți care, cu vremea, vor da naștere 
aici unei adevărate păduri.

Fiecare din acești harnici... 
vicnltori, după ce termina sădituL 
atîrna de tulpina pomișorului car
tea sa de vizită făcută din mate
rial plastic. O carte de vizită care 
va sta aci de-a lungul vremii...

Astfel, cei care, peste ani și ani. 
se vor odihni la umbra copacilor 
falnici de atunci; îndrăgostiții ca
re își vor șopti aci, în faptul înse
rării, prima declarație de dragoste; 
bătrîniî care își vor aminti de a 
nii tinereții, într-un 
pe . aleile Parcului; 
dalnici care se vor fugări

Bascbetbaliștii romîni debutează în turneul final 
mtiluind echipa

Cu meciurile desfășurate sîm
bătă, au fost încheiate seriile de 
calificare pentru turneul final la 
baschet. Rezultatele înregistrate 

au fost: Ungaria — Siria 85—51 
(48—25), Rominia — Elveția 

96—60 (49—26). Uniunea Sovie
tică — Finlanda 76—60 ( 31—29), 
Cehoslovacia — Belgia (selecțio
nata Bruxelles) 93—57 (42—34), 
R.P. Chineză — Franța II (Caen) 
102—68 (48—34). Angiia — Tu. 
nisia 58—32 (33—II). Echipele 

feminine nu au jucat nici sîmbătă 
și nici ieri, iar cele masculine au 
avut ieri zi de odihnă.

Reprezentativa masculină a ță
rii noastre, deși s-a comportat în 
majoritatea meciurilor de pînă a- 
cum sub valoarea sa reală, a reu
șit să se ca’-ifice în turneul pri
melor șase formații, alături de 
echipele Uniunii Sovietice, Brazi-

Cehoslovaciei
liei. Ungariei, Cehoslovaciei! ișî 

Bulgariei. In acest turneu, pe bas* 
chetbaliștii noștri îi așteaptă o 
întrecere grea, căreia îi vor putea 
face față numai dacă vor ieși din 
ritmul slab de pînă acum. Pentru 
primul loc se pare că lupta se va 
da între echipele Uniunii Sovie
tice, Ungariei, Cehoslovaciei și 

Bulgariei, care au manifestat o 
formă deosebit de bună. Pentru 
locurile 7—18 au rămas să se în
treacă echipele Angliei, Belgiei, 
Egipt, Tunisia, Franța 1 (P.U.C.), 
Franța II (Caen), Siria. Albania.
Elveția, R.P.D: Coreeană. R.P. 

Chineză și Finlanda.
Reprezentativa masculină a 

țării noastre susține azi primul 
joc-în turneul final împotriva for
mației Cehoslovaciei, aar echipa 
feminină intîlnește în turneul pen. 
t. _ 1---- "4 7—11 echipa Belgiei.tru locurile
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teristic, Linca trimite în repriza 
următoare o adevărată ploaie de 
lovituri, adjudecindu-și un avan
taj aprecabil. Obosit de efortul 
depus in aceste trei minute, cu 
adevărat infernale, Linca 
are resurse in ultima 
care decurge confuz.

Gheorghe Negrea s-a întîlnit, 
limitele categoriei semigrea, 
adversarul său din finala de 

la Praga, bulgarul Petar Stan- 
'•—r Spasov. Prima repriză de- 

putemice
koy 
botează cu atacurile 
ale romînului. Lovind des și va
riat, Negrea își plimbă adversarul 
prin toate colțurile ringului, 
judecind după fizionomia acestui 
prim round, victoria i se profila 
în mod indiscutabil. Dar iată că 
începe repriza a doua. Negrea a- 
tacă din nou. Spasov, aflat în 
situație dificilă, recurge la țineri 
și la lovituri nereglementare cu 
capul. La o asemenea lovitură. 
Negrea se alege cu o rană Ia 
buză. Apoi, o nouă lovitură cu 
capul a lui Spasov ii deschide 
arcada. Cum Negrea singera a- 
bundent, arbitrul finlandez Sam- 
pilla oprește meciul, dar m loc 
să-l descalifice pe Spasov pentru

box nereglementar, îl declară pe 
Negrea învins prin oprire pentru 
rănire! Decizia a stîmit vii pro
teste în public.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
celelalte finale. La categoria co
coș, redutabilul 
(ItaJia), tehnic și prestînd 
box economic, l-a întrecut 
puncte pe 
(U.R.S.S.). In limitele categoriei 
pană, Tadeusz Rosperski (R. P. 
Polonă) a obținut o discutabilă 
victorie la puncte asupra lui 
Gianfranco Piovesan (Italia). 
„Semiușorul" A. Tumniș (U.R.S.S.) 
a dispus la puncte de Harry 
Lempio (R.D.G.). La categoria 
următoare, Richard Tamulis, în- 
trecîndu-1 Ia puncte pe H. 'Woj
ciechowski (R.P. Polonă), a adus 
o nouă victorie culorilor U.R.S.S. 
Excelentul „mijlociu-ușor“ Ana- 
tolii Koromîslov (U.R.S.S.) l-a 
întrecut confortabil la puncte pe 
S. Jakovlevic (Iugoslavia). In 
meciul următor, net superior. Ev
ghenii Feofanov (U.R.S.S.)) a dis
pus prin K.O. tehnic în rep. I 
de V. Dudik (R.P. Polonă). In 
ultimul meci al serii, la categoria 
grea. Andrei Abramov (U.R.S.S.) 
a cîștigat prin K.O. tehnic in 
rep. II în țața lui L. Benejowski 
(R. Cehoslovacă).

Paolo Spinetti 
un 
la 

Alexei Zasuhin

După doim întreceri — baraj,

1. Rejto; 2. Efimova; 3. Ecaterina Orb in fmala de floretă femei
De multă vreme concursurile in

ternaționale de scrimă n-au mai 
prilejuit două baraje pentru sta
bilirea cîștigătorului, așa corn s-a 
Sntimplat tn valorosul turneu 
de floretă fete din cadrul Jocu
rilor. După două zile de aprige 
dispute, finala în opt concurente 
nu a putut determina repartiza
rea celor trei 
retiste, Rejto 
(U.R.S.S.) și 
tră Ecaterina 
na la cu cite 
ceea ce a determinat un prim 
baraj. Nici de această dată lu
crurile nu au fost clarificate.
Orb a învins-o pe Rejto cu 4-2, 
Efimova pe Orb cu 4—1, iar Rej
to pe Efimova cu 4—21 Perfectă 
egalitate între trei concurente

S-a terminai săditul. 
vesc cu satisfacție rodul muncii: J 
o pădure în miniatură. In cins- ( 
tea acestei realizări a avut loc o / 
pitorească serbare populară în ca- l 
drul căreia participant» la Festival / 
au urat viață lungă „Parcului < 
Prieteniei", mărturie vie a aețiu / 
nii neobosite pentru veșnica pri- J goiu 4—0, 
etenie dintre popoare. ( " " ~

tineret, Rejto realizează ceea ce 
nu reușise de două ori pînă în 
acel moment: victorie la Ecate- 
rina Orb cu 4—2. Urmează un 
nou asalt cîștigat de floretista 
maghiară la campioana U.R.S.S., 
Efimova și astfel învingătoarea este 
desemnată în persoana acestei ti
nere concurente din R.P. Ungară. 
Medaliile de argint și cea 
bronz 
narea 
final, 
rele 
Orb 4—0,

de 
sini repartizate prin adu- 
tușelor primite în turneul 

Efimova realizase următoa- 
rezuitate: Marvay 

Garilhe 4—2, Țăran- 
_ Eberth 4—0, Rejto
3—4j Rastvorova 0—4, deci total

10 tușe primite. Orb obținuse: 
Țărăngoiu 4—2. Marvay 4—1, 
Rejto 4—0, Garilhe 4—1, Rastvo
rova 4—1, Eberth 0—4, Efimova 
0—4, deci total 13 tușe primite. 
Firesc, locul II — Efimova, locul 
III — Orb.

Asupra valorii finalei și a con
cursului în întregime nu este 
nevoie să insistăm. Este suficient 
să arătăm că a treia floretista 
la J.O., Rennee Garilhe, nu a 
reușit să se claseze decît pe lo
cul V II, pentru ca să subliniem 
nivelul excepțicnal al concursu
lui încheiat sîmbătă seara.

Pe lingă splendida performanță 
realizată de Ecaterina Orb, se 
cuvine să subliniem comportarea 
foarte bună a tinerei noastre re
prezentante Eugenia Țărăngoiu, 
finalistă a concursului, clasată pe 
locul VII, prin două victorii ob
ținute la Marvay (4—2) și E- 
berth (4—2). După un promiță
tor debut internațional, Cecilia 
Neagu a fost eliminată în semi
finale, fiind întrecută de primele 
patru clasate în finală (Rejto 4—3, 
Efimova 4—2, Eberth 
4-0).

Clasamentul final: 
(R.P.U.) 5 v. d.b., 
(U.R.S.S.) 5 v. d.b., 
----- ---  d.b., ' '

v..

4—2 și Orb

1. REJTO
2. Efimova
3. Ecaterina

4. Eberth (Aus- 
Rastvorova 

6. Marvay

ORB 5 v. 
tria) 4 
(U.R.S.S.) 3 v.; 6. Marvay
(R.P.U.) 3 v.; 7. Eugenia ȚARĂN- 
GOIU 2 v.; 8. Garilhe
1 v.

Astăzi are loc turneul 
spadă pe echipe. S-au 
U.R.S.S., R.P. Ungară, 
și R.P. Polonă, Au fost elim.. 
nate: Finlanda, R.P, Bulgari», 
Egipt și Austria,

5.

(Franța)

final de 
calificat: 

Franța



Ultimele știri de Ici
Cinci-Jergători sub 14 minute la 5000 ni Handbaliștii români învingători,

iar handbalistele învinse K Tinerii noștri fotbaliști an pierdut la limită
Gh. Vivirn pe locul 5 în turneul de tenis Azi încep turneele finale la baschet 

și volei

« Reportajele de la Moscova au fost trans- & 
>> mise telefonic de trimișii noștri speciali: « 
» RADU URZICEANU, VALERIU CHIOSE, « 
« DIMITRIE CALIMACHI și RADU VOIA g

ZOLTAN VAMOȘ ȘI CONSTANTIN GRECESCU 
AU STABILIT NOI RECORDURI 

in ultima zi a întrecerilor
REPUBLICANE 
atletice

Astăzi: finalele la tenis de nmâ
de 
cu

In ultimele două zile ale între 
cerilor de atletiani au fost înre
gistrate o serie de rezultate excep
ționale. Dintre aMeții noștri Zoi- 
tan Vamoș și Constantin Grecescu 
au stab’Ht noi recorduri.

ZIUA A IV-A: BARBAȚ1: 200 
m.: 1. Jakabfy (Ung.) îl A *■ 
Barteniev (U.R.S.S.) Î1A 3- Ko
novalov (U.R.S.S.) 21,4; 4 Bfci- 
varov (Bulg.) 21,5. Favoritul pro
bei. islandezul Thorbjdrnsson a 
fost eliminat peaitrn două starturi 
greșite; 800 m.: 1. Kazîmierski
(Pol.) 1:48.2; 1 Reinnagel
(R.D.CO 1:48,5; 3. Zolton Va
moș (Rom.) 1:49,4 — nou record 
al R.P.R. Vechiul record de IrSO.D 
îi aparținea de._ marți; 4. Graze 
(R.D.G.) 1:49,6, 5. Ivakin (URSS) 
1:49,8, 6. Govorov (U.R.S.S)
1:49.9; 7. Kovacs (Ung.) 1:49.9 
Zoltan Vamoș a făcut o cursă 
splendidă, mențintndu-se pe pri
mul plan pînă pe ufthnti metri ai 
cursei. 3.000 m obst.: 1. Rljisehin 
(URSS) 8:50.2; 2. Veseti (Ceh.) 
8 51.8, 3 Varga (Ung.) *53,8.
29 km. marș: 1- Mikenas (URSS). 
133:02.0. 2 Spirin (UJț.S.S.)
1.33:08.0; 3. Pantcikin (U.RS.S.) 
133:19,6; decatlon: 1. Kuțenko 
(U.R S.S.) • 7.294 p. (11,2—7.09— 
13.93-1,71-60,4—15.5 — 47.18- 
4.00—60 85— 4:46.2); î. Mayer 
<RD.G.) 7.193 p4 3- Hengst 
iRD.G.) 6.574 p.; FEMEI: W» 
m_: I. Kbhler (R.D.G.) 23,9; 2 
ltkîna (U.RS.S.) 24,0; 3. Kobra- 
nova (U.R.S.S.) *................. ..
(R.D.G.) 245;
(URSS) 24.9; 
bina (URSS.) 
viei (U.RS.S.) 
kova (URSS.) 
(R D.G.) 14.74;

5. Simankova (Ceh.) 46,78; • 6. 
Dmowska (Pol.) 46,55.

ZIUA A V-A: 5.000 m.: 1. Szabo 
(Ung.) 13:51,8; 2. Janke (R.D.G.) 
13:52.0 — nou record. 3. Lawrence 
(Austral.) 13:54 0 — nou record.
4. Bolotnikov (U.R.S.S.) 13:54.4,
5. Jurek (Ceh.) 13:57.8; 6. Greff

ZOLTAN VAMOȘ

62,91; 2. Bezjak (lug.) 62 35; 3. 
Samoțvetov (U.R.S.S.) 62.13: 4. 
Csermak (Ung.) 59 51; 5. Rut
(Pol.) 59 26: 6. Rășcănescu (Rom.) 
59 25; FEMEI: 800 - - -
(R.D.G.) 2:07,8.
(U.R.S.S.) 2:07,9;
(Ung.) 2:08,7; 4.
------- ‘ Otkalenko (U.R.S.S.)

6. Lewicka (U.R.S.S.)
5.

m.: I. Donath
2. lermolaeva

3. Sasvari 
Oțel (Rom.)

2:08.7;
2:09.5:
2:09,8; 7. Muilerova (Ceh.) 2:10.5;
8. Kazi (Ung) 2:105; 4x100 m.:
U.R.S.S. 46.0: *-------—

Rezultatele
2. R.D.G. 463.

finalelor

competiției de tenis

Ster .urne de finală ale probei 
simplu bărbați au luat sfirșit 
rezultate In general așteptate: 
Berczik — Vogrinc 3—1, Foldy— 
Kennedy 3—0, Gantner — Leach 
3—0 (19, 14. 10). Andreadis — 
Gyetvai 3—1. Gantner a jucat 
foarte bine cu Leach, și mai ales 
după primul set el a intrat în 
mină bună, atacînd și contrînd 
totul, lăsindu-și adversarul fără 
vreo speranță. In semi-finale Berc
zik a ciștigat la Foldy cu 3—0 
și Andreadis la Gantner cu 3—2 
(—17, 15. —13, 14. 19). Gantner 
a condus cu 2—1 la seturi trăgînd 
și contraatacînd bine. Spre sfîr- 
șit însă el a slăbit alura și a pier
dut un meci pe care putea să-1 
ciștige.

O victorie fulgerătoare au rea
lizat jucătorii noștri Gantner și

în siertunle de finală 
de dublu în fața pe

rechii maghiare Gyetvai—Bubony 
cîștigînd cu 3—0 (6, 8, 7). Apoi, 
în semifinală ei au eliminat cup
lul englez Leach—Kennedy tot 

cu 3—0 (18, 14, 17). in ceailaltâ 
semi-finaiă Andreadis—Stipek a 
întrecut cu 3—0 perechea sovietică 
Saunoris—Pașkiavicius

Semi-iinatele probei de dubiu 
femei au luat sfirșit cu următoa
rele zeultate: Zeller-Pitică — Ei- 
liot-Jones 3—1. Koczian-Mosoczi— 
Tegner-Thorsonn 3—0. 
cînd se telefonează se desfășoară 
semi-finalele probei 
mixt, în care joacă și perechea 
noastră Zeller-Gantner. Astăzi se 
vor desfășura finalele color 5 
probe.

Harasziosi 
ale probei

La ora

de dublu

24.4; 4. Mayer
5. Dekonskaia 

greutate: 
16.26; 1 

16.14-, 1
15.64; 4.
5. Ana

(Ceh.) 14:04,2;
(Rom.) 14:15.0 
maraton : 
2.21:23,4;
2.22:30,0;
2.24:04 2;
2.25:20.0; 
(U.R.S.S.)

„.9. C. Grecescu
— nou record;
Mihalic (lug.) 

Ivanov (U.R.S.S.) 
Popov (U.R.S.Ș.) 
Pulkinen

1.
2.
3.

4
1.500 m.:
3:41,1 -

1 Zî- 
Ttșkie- 
Dojni- 
L&ttge 
Corn an 

(Rom.) ’ 14.19. 6. McDonald (Ca
nada! 13.77; disc: 1. Ponomareva 
tU.R.S.S.) 53,13. 2 Begieakova
(U.R.S.S.) 52,02; 3. Mertova (Ceh.) 
50,42; 4. Press (U.R5.S.) 49,81.

(Fini.)
1. Pipine 

nou record;
2. Sokolov (U^R.S.S.) 3:41,7; 3. 
Jungwirth (Ceh.) 3:41,7; 4. Va
lentin (R.D.G.) 3:42,0; 5. Rozsa- 
volgyl (Ung.) 3:45,1; 4x400 m: 
U.R.S.S. 3:11.1. 2. Cehoslovacia
3:12,6; triplu: 1. A. F. da Silva 
(Brazilia) 15,92; 2. Einarsson
(Isl.) 15,90; 3. Scerbakov (URSS) 
15,76; 4. Tigankov (U.R.S.S.)
15.69; 5. Malcherczyk (Pol.) 15,60; 
_13. M. Stein (Rom) 14 36; cio
can: 1. Krivonosov (U.R.S.S.)

Turneul de handbal
Dimineață, în cndrtd celei dea 

treia etape a fumed ui de hand
bal echipa masculină a țări noa
stre a întflnit reprezentative Uni
unii Sovietice.

In prima repriză linia de taain- 
tare a echipei noastre *-a găsit 
pitsă în mare dificultate de zona 
„beton* în care se apăr» formația 
sovietică. Acțiunile individuale ca 
și cele executate In viteză de că
tre înaintașii romlni s-au izbit cu 
regularitate de zidul handbaliști- 
lor sovietici, care o bună bucată 
de timp s-a dovedit a fi de ne
pătruns.

După pauză acțiunile ofensive 
ale handbaliștilor noștri slnt muK 
mai corect organizate, se Hoaeac 
cu succes pivoții, în special Mo
ser și scorul devine 7-5 în fa
voarea jucătorilor romlni. Hand- 
baliștii sovietici au o puternică 
revenire, scorul ;te din nou egal: 
7-7, apoi 8-8, 9-9 și în ultimul 
minut de joc tabela de marcaj in
dică 10-9 pentru echipa R P. Re- 
mîne. Cînd mai rămăseseră doar

cfteva secunde de joc, la un con
traatac »■ echipei sovietice arbi
tral acordă 14 m. (după părerea 
noastră nejustificat), dar lovitura 
este executată afară

Punctele au fost înscrise de : 
Sauer (5), Nodea (3), Wagner. 
Stănexa (R.P. Rorrână): Predeha 
(4), Kobzar (2), Vistajkin, Hrt- 
nin, Ioahin (U.R.S.S.). A arbi
trat Gladow (R.D. Germană), în 
general bine, dar a eliminai în 
mod exagerat de două ori pe ju
cătorul Stănescu.

După amiază, în derbiul turneu
lui feminin, echipa R.D. Germane 
a învins la limită reprezentativa 
țării noastre : 7-6 (4-3). Partida 
a fost viu disputată, scorul osci- 
lînd în permanență la un gol di
ferență. In echipa pomină s-'a 
comportat slab linia de înaintare, 
care a tras neprecis la poartă. 
Au marcat Windt, Jianu, Pădu- 
reanu, Neurohr, Dobre și Dumi
trescu (R.P. Rornînă) : Schultz 
(4), Schanding (3) — (R.D. Ger
mană).

O victorie surprinzătoare, dar 
pe deplin meritată a obținut sim- 
bâtă jucătorul cehoslovac Javorski 
care l-a învins ta semifinale pe 
valorosul tenismen australian 
Howe cu 6—4, 6—1. 6—1. Deși 
meciul a început în nota de vădită 
superioritate a Iui Howe care a 
și condus în primul set cu 4—0. 
totuși. Javorski, stăpîn pe sine și 
pasîndu-și cu regularitate adver
sarul, a reușit să cîștige 10 
„gheme* la rînd și să cucerească 
pină la urmă victoria In fața unui 
adversar lipsit de moral. Huber 
s-a calificat și el în finală tn- 
trecînd după o partidă de mare 
spectacol pe daviscupmamri indian 
Kumar cu 4—6, 6—2, 0—6, 6—0, 
6—1.

Pentru locurile 5—6 Gh. Viziru 
a jucat excelent cu campionul Ve. 
nezueiei. jucătorul de culoare Pi- 
mentaL de care a dispus în 
seturi : 3—6, 6—1, 6—1, 

De menționat că Pimental a 
anul trecut în sferturile de 
de la Wimbledon.

Iată rezultatele finalelor 
cinci probe: simplu bărbați: Hu
ber {Austria} — Javorski (R. 
Ceh.) 2-6, 6—0. 1—6, 6—2.
6—1; simplu femei: Kormoczi 
(R.P.U.) — Pujezova (R. Ceh.) 
3—6, 6—4, 6—4; dublu bărbați: 
Huber, Kumar (Austria, India) — 
Howe, Garrido (Australia, Cuba) 
9—7. ------ 
femei: Kormoczi. Helfier (R.P.U„ 
Australia) — Pujezova, Dvorja- 
kova (R. Ceh.) 6—2. 6—3; dublu 
mixt: Pujezova, Javorski (R. 
Ceh.) — Hellier, Howe (Austra
lia) 4—6, 6—4, 6—2.

6—3, 3—6, 6—3;
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patru
6—0. 
ajuns 
finală

celor

dublu

Azi la volei: Rominia—Bulgaria, la băieți 
și Rominia —Cehoslovacia, la fete

Ultimele rezultate înregistrate 
în cadrul seriilor de calificare îa 
volei masculin sînt următoarele: 
Rominia — Finlanda 3—0 (la 
7. 5. 4). Polonia — Albania 3-0 

Chineză — 
3. 10), Bul-

(la 8. 3. 2), R. P. 
Austria 3—0 (la 10. 
garia — Egipt 3—0 (la 4. 2, 9). 
Cehoslovacia — Mongolia 
(ta 3. 0. 10) Franța — 
Coreeană 3—2 (15—12; 
15—8; 13—15; 18—16).

In turneul pentru locurile 1—6, 
care începe azi. s-au calificat: 
Rominia, Franța. Uniunea Sovie
tică. Bulgaria, Cehoslovacia, Po
lonia. Reprezentativa tării noas
tre întHnește azi echipa Bulga

3—0
R.P.D. 

0—15;

riei. iar marți Cehoslovacia. Re
zultatul meciului cu Franța dis
putat în seria de calificare (3—0 
pentru Rominia) contează pentru 
turneul final.

In seria celor opt echipe femi-_ 
nine au fost înregistrate urmă-fl 
toarele rezultate: Rominia — 
R.P.D. Coreeană 3—0 (la 14. 
11. 10). Uniunea Sovietică — 
R.P. Chineză 3—0 (la 8, 9. 8). 
Polonia — R.D. Germană 3—0 
(la 13. 4, 3). Cehoslovacia — 
Austria 3—0 (la 1, 0. 0). in cla
sament continuă să conducă 
Uniunea Sovietică și Polonia, ne
învinse, care se întîlnesc azi. 
Rominia joacă azi cu Cehoslova
cia și marți cu R D. Germană.

La rugbi, Franța a învins Cehoslovacia cu 38-19

In locul intilnirii de rugbi 
R.P.R. — Franța, a avut loc mc. 
ciul Franța — R. Cehoslovacă. 
Partida a luat sfirșit cu victoria 
jucătorilor francezi cu scorul de 
38—>19 (21—8). Intilnirea a con. 
stttuit o bună propagandă pentru 
rugbi. ambele echipe desfășurând 
un joc cu numeroase atacuri la 
mină și făclnd dovada unei deo
sebite sportivități.

Meciul R.P.R. — Franța nu s-a 
mai desfășurat deoarece după par. 
tida de vineri cu formația galezi

Llanely. echipa romtnă a avut 
o serie de jucători loviți. Cum re
prezentativa noastră va trebui 
să susțină probabil joi un al doi. 
lea meci tot cu Llanely In caz 
de victorie în partida de marți cu 
echipa cehoslovacă (averajul nu 
contează în clasament, așa după 
cum prevede, în mod excepțional,, 
regulamentul acestui turneu), 
trenorii și conducerea tehnică a 
echipei noastre au apreciat că din 
cauza numeroaselor defecțiuni în 
formație și a oboselii jucătorilor, 
nu mai este cazul să se joace me. 
ciul amical cu Franța.

Fotbaliștii noștri eliminați cu 1-0 (1-0) de Cehoslovacia

La bazinul din parcul „V. 1. 
Lenin“ au continuat Întrecerile de 
înot (calificări și finale). La 4x200 
m liber, ștafeta R.P. Routine (Ru- 
jinschi. St lonescu. Cochiban, Ca- 
minsc ) a ocupat local VI eu nu 
timp i.iferior celui Înregistrat In 
serii: 9:09,8. Pe locul 1 ștafeta 
U.R.S.S. 8:34 5 (nou record 
unional) urmată de R-D. Germană, 
8:44,6, Polonia 8:50,7. la serffle 
probei de 200 m bras bărbați, A- 
drian Oanță (R.P.R.) e-a calificat 
pentru finală cu tia^pui de 2:45,3 
iar Felix Heitz, sosind pe local 
VII in seria I cu timpul de 
2:49,8, a fost eliminat

seriile 
Repre- 
a ocu-
I cu 
elimi-

Ieri au fost programate 
la 100 m. spate bărbați, 
zentantul nostru Caminschi 
pat locul VI în seria 
timpul de 1:11,4 și a fost
nat. Finala probei de 400 m. liber 
bărbați a dat următoarea ordine: 
Zierold (R.D.G.) 4:31,4 (record al 
Jocurilor), Nikitin (U.R.S.S.) 
4:37,1. La săriturile de la plat
formă, reprezentantul țării noas
tre Herbert Wittemberger a ocu
pat locul 7 cu 127, 24 p. Pe primul 
Ioc sovieticul Ciaciba 152,25 ur
mat de mexicanul Botella cu 
140,28.

Duminică după amiază, pe sta
dionul „V. I. Len»n“, echipele de 
tineret ale R.P. Romine și R. Ce
hoslovace au reeditat în mare 
parte aspectul jocului R.P. Romî- 
nă—R. Cehoslovacă din prelimi
nariile campionatului mondial des
fășurat pe stadionul „23 August" 
în 1953. Mai precis, reprezentati
va noastră a dominat copios (a- 
proape 70 de minute), a jucat re
priza a doua mai mult la o poar
tă, merita deci să cîștige și totuși, 
a pierdut cu 1-0, fiind eliminată 
în sferturi de finală din turneul 
de fotbal din cadrul Jocurilor. 
Cum a fost posibil acest rezultat 
atît de nedorit și chiar de neaș
teptat ? In mare este vorba des
pre binecunoscuta ineficacitate a 
înaintașilor noștri care — odată 
ajunși în fața porții adverse prin 
acțiuni spectaculoase — întîrzie 
să șuteze, combină exagerat pe un 
spațiu restrîns, caută prea mult 
„cele mai bune" poziții de șut și 
— de multe ori — artacanții fug 
de răspunderea trasului la poar
tă. In plus, ieri atacul nostru a 
greșit jucînd pe sus cînd era evi
dent că adversarii, prin statură

și detentă, stăpmesc tot spațiul 
aerian ai careului lor. Adăugăm 
că a fost o luptă inegală între 
masiva apărare a echipei R. Ce
hoslovace, care a și mizat foarte 
mult pe superioritatea sa fizică 
intrînd dur la fiecare minge, și 
atacul nostru alcătuit din oameni 
mici de statură.

Jocul a început pe o ploaie to
rențială care a presărat terenul 
cu băltoace și l-a făcut foarte a- 
lunecos. In minutul 2, Dungu res
pinge în corner o minge șutată 
puternic de Mikes. Puțin mai Hr- 
znt (min. 10), la poarta adversa
rilor are loc o fază dramatică: 
Semenescu execută un corner, Ene 
șutează pe sus, portarul cade, 
dar mingea este scoasă de pe li
nia porții cu capul de Popluhar. 
Imediat beneficiem de alte trei 
cornere, rămase fără rezultat. In 
schimb, la cornerul din min. 20 al 
adversarilor noștri, mingea res
pinsă de apărare ajunge la Pos- 
piha! și acesta de la 20 metri șu
tează sus, în colțul din stînga, 
făcînd inutilă intervenția lui Dun
gu ieșit din poartă : 1-0 1 Pină la 
sfîrșitiri reprizei dominăm fără re-

ztultat. După pauză, dominarea se 
accentuiază, Mraz seoaite — 3m 
nou, de pe linia porții — balo
nul șutat de Meszaros (min. 53), 
Ene, Copil, Seredai (de mai muWe 
ori) ratează, arbitrul N. Hlopotin 
ne refuză un 11 metri perfect va
labil. Ratează și cehoslovacii prin 
Pospjhal care scapă singur la un 
contraatac, dar trage afară (min. 
82).

R.P. ROMINA: Dungu-Pahon- 
țu. Stancu, Soare-Al. Vasile, Nun- 
weiller-Copil III, Meszaros, Ene 
II, Seredai. Semenescu.

R. CEHOSLOVACA: HoksH- 
Kofenș, Popluhar, Mraz-Kos, 
Kvasniak-Pospihal, Mikes, Kadra- 
ba, Opert, Kanassy.

★
In meci „vedetă" echina U.R.S.S. 

a întrecut selecționata R.P. Chi
neză cu 6—0 (2—0) prin punc
tele marcate de Ilin (min. 15 și 
59), Ivanov (min. 20 și 88), Me- 
treveli (min. 51) și Strelțov (min. 
72). U.R.S.S. a prezentat prima 
sa formație.

Celelalte sferturi de finală se 
dispută astăzi: Ungaria — Stt-. 
dan și R.D. Germană—Albania.


