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OAMENI Al MUNCII!
lnscrieți-vă în Uniunea 
de Cultură Fizică fi 
Sport! Contribuiți la 
întărirea bazei mate

riale a colectivelor 
voastre sportive plătind 

cotizația la zi!

Preslînd un joc excelent

Studenfii timișoreni au reparat greșeala
de la Praga...

( TIMIȘOARA, 1 (prin telefon de la 
> trimisul nostru) : In timp ce trans
mit cronica, la câteva minute de la 
sfirșitul meciului, entuziasmul celor 
24.000 de spectatori, — care prin 
permanentă „galerie" 
favorita lor spre mult 
ficare — s-a răspândit 
șui. Timișoara este in 
toare. Știința a trecut 
al „Cupei Dunării" luîndu-și o me
ritată revanșă asupra lui Dinamo 
Praga. Scor : 3—0 (2—0). Primul
care a subliniat succesul studenți
lor timișoreni a fost consilierul 
tehnic al dinamoviștilor din Praga, 
FORAJT: „Știința ne-a foGt supe- 

o victorie care nu 
o discuție. Ne-am 

eliminarea noastră încă

au purtat pe 
dorita cali- 
in tot ora- 

mare sărbă- 
în turul II

- FORAJT : „Știința
• rioară, obținîud 

comportă nici 
Mtoptat la

COIEREANU

pe poartă, care de care mai puter
nic și mai plasat. Portarul Jonak și 
apărarea supranumerieă folosită de 
Dinamo în prima repriză, au reușit 
să stăvilească in bună măsură 
atacurile timișorenilor, determining 
ca la pauză scorul generai al întâl
nirii să fie numai echilibrat de 
Știința prin cele două goluri înscri
se de Ciosescu din acțiuni identice. 
(Se știe că la Praga scorul a fost 
5—3 pentru Dinamo). In prima re
priză valoarea spectacolului fotba
listic a fost asigurată aproape în 
exclusivitate de localnici, Întrucât 
Dinamo s-a mărginit la un joc de 
apărare, cu rare și lente contra
atacuri. In această parte a jocului 
Dinamo nu a reușit decit un șut 
p® poartă, cel din minutul 3 al lui 
Hemele. In repriza secundă, Dinamo 
a ieșit la joc deschis, dind o apri
gă replică studenților timișoreni. In 
această perioadă a ieșit in evidență 
tehnica individuală a fotbaliștilor 
oaspeți.

începutul jocului a oferit o pe
rioadă lungă de tatonări. Dinamo 
prefera apărarea, iar Știința juca 
nervos si timid. După 10 minute in
să, „motorul" timișorenilor (mijlo
cașii și tripleta) iși găsește caden
ța, organizează pătrunderi in viteză 
Pil schimbarea jocului de pe o parte 
pe alta și asigură o neîncetată do
minare. După ce in mm. 17 Lereter 
ratează o mare ocazie, afllndu-se

singur in fața portarului (in urma 
unei breșe create sneetaculos de el 
in dispozitivul de apărare al oaspe
ților), în min. 20 Știința deschide 
scorul : Cojereanu execută o lovi
tură liberă Ia 25 m. de poartă, Le- 
reter se înalță cu un caț> peste apă
rătorii dinamoviști centrând. paralel 
cu poarta, lui Ciosescu care de la 
fi metri șutează sub bară : 1—0.
„După primul pol — ne-a declarat 
arbitrul jocului, Takov — Știința 
și-a impus net superioritatea și dacă 
nu rata trei mari ocazii în prima re
priză merita să câștige mult mai de
tașat". Intr-adevăr, in minutele ur
mătoare Știința a ratat prin Căda- 
riu, Ciosescu și de două ori prin Le
reter, posibilitatea să modifice sco
rul. Fapt imitat și de Peșek in mân. 
33 cind se afla singur in fața lui 
Fuchs in urma unui viguros contra
atac di name vist. In min. 35, faza
primului gol se repetă : Tănase des
chide pe Girleanu, acesta după o 
cursă centrează peste apărarea lui 
Dinamo. Lereter se înalță, trimite 
cu capul la Ciosescu și acesta din 
6 metri șutează mai intii in bară și 
apoi reia în gol : 2—0. Pină la sfir
șitul reprizei f 
Științei, dar fără 
fi modificat.

In următoarele 
namo și Știința

(Continuare in pag. 3)

Sosire st rin să într-una din pro Me de biciclete „jumătate*
(Foto I. MIHAICA)

Cu micii sportivi la start1

aparține
scorul sâ poată

inițiativa 
ca

45
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de minute, Di- 
perioade egale

C.C.A. învinsă la un scor sever

la 
ne

ln- 
Bo- 
ju-

după jocul prestat de timișoreni 
Praga". Declamația lui Forajt 
scutește de comentarii suplimen
tare. Sperăm că și in următoarele 
meciuri Știința va ști să armoni
zeze, tot atit de bine ca in jocul cu 
Dinamo Praga, orientarea tactică șl 
execuțiile tehnice corecte cu ela
nul, voința și puterea de luptă.

Victoria Științei este meritul 
tregii formații. Cu excepția lui 
r®ș, care in prima repriză nu a
cat în ritmul colegilor lui, toți cei
lalți — și în special Cojereanu, Că- 
dariu și Lereter — s-au comportat 
la înălțimea așteptărilor, au dominat 
insistent, folosind ca principală ar
mă schimburile rapide de 
care au surprins pe picior 
tehnica, dar greoaia apărare a oas
peților și au șutat la poartă din 

k- prima poziție favorabilă. De altfel, 
numai în primele 45 de minute a- 
tacanții timișoreni au avut 15 șuturi

balon 
greșit

Fotbaliștii noștri s-au comportat sub orice așteptări
BUDAPESTA, 31 (prin radio). — 

M.T.K. Budapesta și C.C.A. București 
s-au ini Unit simbăiă după amiază pe 
Nepstadion în meci-reiur al intilnirii 
lor din „Cupa Dunării". Se știe că 
la București fotbaliștii maghiari re
purtaseră o victorie surprinzătoare cu 
3—2. Ei au învins de data aceasta la 
un scor categoric: 6—2 (4—1) după 
un meci în care au fost superiori teh
nic și tactic. Echipa romînă era con
siderată capabilă să poată reface han
dicapul de la București, așa cum a- 
lătase presa în ajunul intilnirii. Pe 
teren însă, C.C.A. s-a dovedit in fel 
rioară formației gazde care — deși a 
jucat fără patru titulari, reținuți in 
reprezentativă — a reușit sa aibă ini
țiativa in marea majoritate a timpului. 
Atacul echipei M.T.K. a acționat în 
permanentă mișcare, fără aplicarea 
unor principii rigide de sarcini pe 
posturi, ceea ce a derutai apărarea 
echipei C.C.A. și a dus la crearea a

numeroase breșe In dispozitivul de
fensiv al fotbaliștilor romîni. In 
schimb atacul echipei C.C.A. a iucal 
confuz, cu foarte multe pase pe cen
tru, tripleta abuzind nepermis de com
binații laterale in marginea și in ca
reul de 16 m. Așa se face că deși 
spre sfirșitul reprizei intîia și apoi al 
partidei, echipa C.C.A. a fost în atac,

(Continuare in pag. 4)

Ieri, de „Ziua Internațională a Co
pilului", s-au disputat multe întreceri 
special destinate micilor sportivi. Cei 
mai tineri înotători și-au măsurat for
țele la ștrandul „Dante Gherman", 
alți copii s-au aliniat la startul con
cursului de trotinete și triciclete or
ganizat în „Orașul Copiilor" din 
Cișmigiu, dar firește că punctul de 
atracție a rămas finala pe Capitală 
a tradiționalului concurs de trotinete, 
triciclete, biciclete și auto cu pedale. 
Și, nu se poate spune că disputa de
cisivă n.u s-a bucurat de atmosfera 
marilor întreceri sportive. Intr-adevăr, 
în Piața Republicii, într-un dreptunghi 
cu opt culoare, s-au întrecut „cam
pionii raionali", adică învingătorii pe 
raioane de duminica trecută. In jurul 
pistei, sute de spectatori au aplaudat 
și încurajat cu căldură pe micii, dar 
dîrzii concurenți. Pe distanțe între 
40 metri (fetițe 4—5 ani) și 120 
metri (băieți 9—10 ani) s-au desfă
șurat întreceri spectaculoase, care au 
stîmit emoții nu numai printre... pă
rinții micilor sportivi, ci și nrintre 
spectatorii uimiți de ambiția cu care 
acești copii luptau pentru întîietate.
Concursul a fost televizat în între
gime și numeroase premii — cons-
tînd din jucării, echipament sportiv,
cărți de povești și mult doritele
mingi de fotbal — au revenit primi
lor trei clasați din fiecare probă. Dar 
nici ceilalți concurenți n-au fost ui
tați, primind la terminarea întrecerii 
cîte un respectabil pachet cu bom
boane și biscuiți. Și acum, !ată nu-

inele micilor învingători: TROTINETE: 
BAtEȚI: Gh. Eugen, Aurelian Driga,, 
Mircea Rogalski, Victor Trier; TRO-- 
TINETE FETE: Mihaela Naga, Ma
riana Voicit, Mariana Albea, Antoa-î- 
neta Gherghel; TRICICLETE BĂIEȚI:. 
Teodor Alecu, Gh. Gali; TRICICLETE’. 
FETE: Adriana Driga, Ina Cortojanjj 
AUTO CU PEDALE: Iulian Buștuc.

In „deschidere", pe un traseu d«‘ 
aproximativ 300 metri, pe Calea Vic
toriei, și-au disputat întîiefatea mi
cuții posesori ai bicicletelor sfert. Ju
mătate și trei sferturi. De pe trotuare 
numeroși spectatori au aplaudat ru
lajul micilor cicliști. N-a rămas de
sigur necunoscută prezența în con
curs a copiilor unor foști cicliști cu— 
noscuți: Rodica Hapciuc, Eduard Nor ) 
hadian, Florian și George Negoescu, 
Valentin Atias, Nicușor Dragomir. Șl 
să fie oare întîmplător faptul că toți 
s-au clasat pe primele locuri (cu ex
cepția lui Norhadian, întrecut la sprint 
de FI. Negoescu I). Multe aplauze au 
răsplătit și victoriile unor „cicliști** 
ca Radu Cornel (elev în clasa !, 
premiant), Vladimir Ralaj, Mihaela 
Aron, Grigoraș Mereuță, Adrian Pe
trescu, Corneliu Tache și Louis Geor
ge. Păcat însă că ploaia a sttnjenit’ 
buna desfășurare a întrecerilor. Dar 
și aci este necesară o remarcă: mi
cuții concurenți, asemenea adevărațifor 
sportivi, n-au fost de acord să între
rupă concursul și au continuat apriga 
lor dispută chiar în aceste „condiții 
atmosferice nefavorabile"—

După un joc slab

k C.F.R. continuă să rămînă neînvinsă I k Știința lași a realizat prima 
sa victorie k Surpriză la Timișoara...

I

Duminică: a doua etapă 
din „Cupa Dunării4' 

Celelalte rezultate de ieri
Returul meciurilor din cadrul primei etape a „Cupei Dunării" s-a 

încheiat cu următoarele rezultate: VO1VODINA NOVISAD — LEWSK1 
SOFIA 5—O (2—0). Au marcat: Takacs (2), Bulatovjci, Ivos si Krstici 
1. TATRAN PRESOV — PARTIZAN BELGRAD 4—1 (0—1). Ău mar
cat: Gavrom (2), Pavlovici, Simanski, respectiv Kaloperovtoi; DUKLA 
PARDUBICE — STEAUA ROȘIE BELGRAD 0—0; LOKOMOTIV SO
FIA — TATABANYA 0—1 (0—0). A marcat: Szoviak; RADNICKI BEL
GRAD — FERENCVAROS BUDAPESTA 2—1 (2—0). Au marcat: 
Prljiucevici (2), respectiv Dalnoki II; SALGOTARJAN — RUDA 
HVEZDA BRNO 3—1 (I — 1). Au marcat: Jagodici (2), Bodom, respec
tiv Danda

Turul al II-lea se va desfășura Ia 8 iunie și 15 iunie, pentru sfir
șitul acestei săptănrâii sini programate următoarele meciuri: PRE
SOV : Tatrari — M.T.K.; BELGRAD: Radnicki — Știința Timișoara; 
SOFIA: Lokomotiv — Steaua roș-ie Belgrad; NOVISAD : Voivodina —- 
Ruda Hvezda Brno

Adeseori, chid un joc important — 
ce intra în categoria așa-ziselor „der- 
biuri" — nu corespundea așteptărilor, 
foloseam în cronici formula „la pomul 
lăudat să nu te duci cu sacul". 
Ei bine, și de data aceasta, referin- 
du-ne la meciul de tradiție din rug- 
biul nostru: Dinamo — C.C.A. (joc 
care a dominat cu autoritate etapa a 
VIl-a a campionatului) sîntem nevoiți 
să folosim dictonul de mai sus, toc
mai pentru că Ieri ani asistat din 
nou — spre regretul nostru — la un 
meci îngrijorător de slab. Acesta este 
calificativul pe care-1 merită partida 
dintre cele două fruntașe ale sportu
lui cu balonul oval din București. O 
întreagă gamă de atacuri laterale, de 
pase defectuos executate, un joc în
ghesuit pe înaintare, fără perspectivă, 
aceștea ne-au fost oferite de protago
niste. E drept, au existat cîteva mo
mente de înviorare. Mai ales Ia în
ceput cînd C.C.A. a dominat cu auto
ritate, dar steril. In aceste minute 
am avtjț prilejul să vedem cîteva a- 
lacuri reușite care au avut ca epi
log... două bare ale lui St. Constan-
lin 202 și Penciu 2&2 ” IHlg ■ Pl^AMU; Alexațuirescu — Di-

cu ocazia unor lovituri de pedeapsă 
— care ne-au emoționat, cu atît mai 
mult cu cît la rugbi loviturile în bară 
sînt destul de rare. Meciul s-a mai 
dezmorțit apoi (după minute de joc 
plicticos) la sfîrșit, mai precis în ul
timele 15 minute, cînd sub 
mari de ploaie, Dinamo și-a construit 
victoria jucînd — cu ajutorul unei 
înaintări superioare — la valoarea re
ală. Dinamoviștii au ratat de altfel 
în această perioadă o încercare clară, 
la o reușită intercepție a Jui Titi Ier 
nescu. Și astfel, cele trei puncte rea
lizate de același lonescu, prin trans
formarea unei lovituri de pedeapsă, 
i-ati mulțumit pe dinamoviști.

Oricum, trebuie să recunoaștem că 
trei puncte, realizate dinlr-o lovitură 
de picior înseamnă foarte puțin pen
tru un meci cu asemenea pretenții 
(chiar 'îngrijorător de puțin I) dacă 
avem in vedere că echipele noastre 
fruntașe — cind joacă intre ele — se 
mulțumesc cu asemenea victorii la li
mită, nesemnificative, bazate pe lovi
turi de picior „fericite". La fluierul ar
bitrului Teo Krantz au evoluat forma-

stropii

aconescu, lire, Ghiondea, Barbă '-A 
Vantropa, IONESCU — FLORESCUj 
RUSU, ZLATOIANU — GRAUR, IM 
ruțiu — Aldea, Iordăchescu, Gr iui. 
C.C.A.: PENCIU — DOBRE, Nanu, 
Kramer, Cojocaru — Chiriac, MERj 
GHIȘESGU — Enctche, Lazarache^ 
ST. CONSTANTIN — Blăgescu, MA* 
RICA — TEOFILOVICI, CAPUȘAN, 
Danciu
• Jucînd fn compania echipei C.S.U.- 

campioana țării noastre — C.F.R. Gr. 
Roșie — ne-a întărit convingerea că 
este — la ora actuală — cea mai pu» 
ternică și completă echipă din cam-» 
pionat. Ceferiștii au atacat ieri con» 
tinuu, folosind mult jocul la mînă. Aii 
învins doar cu 6—0 (3—0) prin În4 
cercările reușite de Rusu și OblemCn- 
co, datorită rezistenței și 
studenților, al 
neglijat.

dîrzeniei
căror merit nu trebuie

D. CALLIMACHI l

• Celelalte
C.S.A. Ploești
(0—3), Știința Timișoara — Pro gre- 
sul Bucureșii 17—9 (6—0)^ P.T.Ț, —U 
Qțptehnicfl 3—9 (Q—92,

rezultate ale etapei i 
— Știința lași 0—S



După etapa de ieri

PUȚINE CLARIFICĂRI IN CELE TREI CAMPIONATE DE HANDBAL
Campionatul categoriei C la fotbal

De ieri handbalul și-a reluat din 
plin activitatea. Toate cele trei cam
pionate republicane au programat 
jocuri interesante atît prin valoarea 
formațiilor care s-au intîlnit cit •— 
mai ales — prin caracterul hotărîtor 
pe care l-au avut unele dintre partide 
în lupta pentru cucerirea titlurilor și 
pentru evitarea retrogradării. La acest 
ultim capitol este de menționat doar 
un singur fapt: in campionatul femi
nin, lupta pentru evitarea retrogra
dării a adus primele clarificări, tn 
'sensul că Metalul Reșița și Metalul 2 
'Ploești nu prea mai au multe șanse 
de scăpare. In rest, situația se men
ține aproape neschimbată!

Masculin, categoria A. G.C.A.—Teh
nometal Timișoara 16—6 (10—3). lo
cul s-a disputat pe un teren alunecos, 
'Au marcat: Bulgara (9), Sauer (6), 
Căliman (C.O.A.) și Ehrenreich (2), 
'Reitz (2), Michel, Jacob (Tehnometal). 
Petrolul Ploești—Voința Sibiu 14—8 
'(5—4). Victorie pe deplin meritată 
chiar și la acest scor. Știința Iași—Di
namo Orașul Stalin 11—12 (7—6).
Partida a fost extrem de echilibrată. 
Studenții ieșeni au jucat bine, avînd 
chiar unele perioade in care și-au do
minat redutabilii adversari. In general 
'jocul a fost influențat de arbitrajul 
slab al lui Iosif Lucaci (Cluj). Punc
tele au fost marcate de: Țipu (6), 
'Em. Hurubeanu (3), Șt. Hurubeariu, 
Gliga (Știința) și de Streitferdt (2), 
'Schmit2 (2), Stănescu (5), Weber. 
Pahan, Martini (Dinamo Orașul Stalin). 
iVktoria Jimbol ia—Metalul Reșița
19—8 (8—5). Știința Timișoara— 
(Textila Gsnădie 18—7 (10—4). For
mația din Cisnădie a jucat cu 7 ju
niori în echipă, așa incit scorul a luat 
proporții. Chinjia Făgăraș—C.S.U. 
București 9—8 (6—4).

Feminin, dategoria A. Olimpia Bucu
rești—Flamura roșie Sibiu 6—3 (3—1). 
Încheiat cu același rezultat ca partida

de duminica trecută, în care formația 
sibiană a intîlnit cealaltă pretendentă 
la titlu (Steagul roșu București), jo
cul de ieri a fost însă mult mai buri. 
Șl calificativul acordat este valabil 
din toate punctele de vedere. Ambele 
echipe s-au comportat bine și in aceste 
condiții firește că întîlnirea lor (este 
vorba de două formații fruntașe ) â 
furnizat un joc interesant, echilibrat, 
cu toate că — excepție făcind pri-.

ligearui (Ol.), Szdko (Ol.), Popa (Ol.), 
Gross (Fl. r,), Roth (OL), Dobre 
(FI. r.), Szokd (OL). S-au remarcat: 
Nagy, llgron, Pădureanu, Szokd, Roth 
(Olimpia), Knopp, Kapp, Gross (Fla
mura roșie). Metalul Reșița—Steagul 
roșu București 1—9 (1—6). Scorul este 
prea sever. Au marcat: Adam (Metalul), 
Dumitrescu (5), Popescu, Vasile, tipa, 
Nițoiu (Steagul roșu), Ilefor Tg. Mu- 
rej — Progresul Orașul Stalin 9—5

Fază din meciul CCA—Tehnometal. Trage Sauer (C.C.A.)
(Foto Gh. Dumitru)

mele 
nu a 
luțla 
meritat victoria, depășindu-și adversa, 
rut mai net, mai evident, in ce pri
vește pregătirea tactică. Ca perioade 
de dominare teritorială, vom menționa 
că Flamura roșie Sibiu a jucat bine 
primele 10 minute din ambele reprize. 
Golurile au fost marcate în ordine de 
Dobre (FI. r.), Pădureanu (Ol.), Cir-

10 minute — victoria Olimpiei 
fost deloc amenințată prin evo- 

scorului. Echipa bucureșteană a

Concursul de lupte Je la Lugoj
' LUGOJ 1. (Prin telefon). Sîmbâtă 
și duminică 
im concurs 
la care au 
din R.P.F.
bucurat de 
blic, In cele două zile de concurs fiind 
prezenți circa 3.000 spectatori. De re
marcat victoria cunoscutului luptător 
iugoslav St. Horvath, atît la lupte 
clasice cît și la lupte libere. Iată re
zultatele;

Lupte clasice: (32 concurenți) cat. 
52 kgr.: 1. Gh. Szabad (Din. B.), 2. 
C. Ofițenescu (St R. Or. Stalin), 3. 
1. Oprea (GL GFR Oradea), cat. 57 
kgr.: 1. I. Cernea (Carpați Sinaia), 2. 
hl. Popescu (CCA), 3. Fr. Horvath 
(Din B.), cat. 62 kgr.: 1. V. Micula 
(CCĂ), 2. P. Popescu (Met R.), 3.

s-a desfășurat în localitate 
de lupte clasice și libere 

participat și cîțiva sportivi 
lugosl'avia. întrecerile s-au 
un frumos succes de pu-

1. Popescu (Unirea Lugoj), cat. 67 
kgr.: 1. Gh. Dumitru (Din. B.), 2. D. 
Grozavu (CCA), 3. H. Stockl (Voința 
Lugoj), cai. 73 kgr.: 1. Stevan Hor
vath (R.P.F L), 2. Gh. Toth (Ferov. 
1.), 3. I. Keffer (CCA), cat. 79 kgr.: 
1. Țăranii (Gosp. B.) fără adv., cat. 
87 kgr.: 1. V. Onoiu (Din. B.), 2. 
Gh. Popovici (Din. B.), 3. A. Gro- 
șeli (R.P.F.I.), cat. grea: 1. L. Bujor 
(Unirea L_), 2. A. Suli (Din. B.), 3. 
T. Tarbă (CCA) Lupte libere: (30 
concurenți) în ordinea categoriilor: A. 
Ruzsi (Din. B.), P. Vatrici (Gosp. B.), 
V. Popescu (Din. B ), A. Tampa (St. 
R Or. Stalin), St Horvath (R.P.F.L), 
Gh. Marinescu (C.S. Marina), Fr. 
Ballo (Voința Tg. M.), V. Constant; 
nescu (Gosp. B.).

G. lgnea — corespondent

(6—3). Doar in primele minute jocul 
a fost echilibrat, după aceea echipa 
gazdă 'preluînd inițiativa a dominai 
clar. Au înscris: Gabor (2), Șzasz
(2) , Dosztal (2), Incze (2), Stef (lie
for), M. Windt, Reipp, Thiess, Scheip, 
Kunsadi (Progresul). Măgura Codlei— 
Record Mediaș 3—1 (1—0). Partida 
a fost mai dinamică în repriza secundă. 
Punctele au fost înscrise de: Rusu, 
Kraus, Schuster (Măgura Codlei), 
luga (Record). Metalul 2 Ploești— 
Gloria Sighișoara 2—3 (1—0). Partida 
avea un caracter decisiv în lupta pen. 
tru evitarea retrogradării. Prin victo
ria echipei sighișorene, șansele de a 
ieși din zonă ale formației Metalul 2 
Ploești s-au redus. Jucătoarea Boldijar 
(Metalul 2 Ploești) a ratat în acest 
meci 2 lovituri de la 14 m.l Golurile 
au fost înscrise de Boldijar (Metalul), 
Wonerth și Fabritius (Gloria). C.S.U. 
București—Știința Timișoarti 10—3
(4—I). Echipa studentelor de la I.C.F., 
mereu în progres, a obținut o catego
rică victorie. Au înscris: Minculescu
(3) , Niculesca (3), Jianu (3), Cosug 
(C.S.U.), Oster. (2), Tufan (Știința).

Masculin, categoria B.
București—Stăruința Odorhei 
(7—3); IC. A. Arad—C.S.

Dinamo
15—5 

Marina 
Constanța 12—10 (6—6); Olimpia Re
șița—Dinamo Tg. Mureș 22—18
(10—9); Balanța Sibiu—C.F.R. Bucu
rești 15—14 (9—4).

A fost inaugurat sezonul de vară la natație

SERIA I
C.F.R. Iași — Rulmentul Bîrlad

' 8—0 (3—0)
Gazdele au dominat autoritar reu

șind să înscrie de 8 ori prin Alexan- 
drescu (2), Baban (3), Creangă (2> 
și Gram. (P. Codrea — coresp.).

Victoria, Dinamo Pitești—Gloria C.F.R. 
Galați, Rafinăria Cîmpina — Confecția 
București, Torpedo — I.M.U.M. Med-' 
gidia, Olimpia Giurgiu 
București, 
Pitești.

Metalul
Carpați Sinaia — Petrolul

A /ost inaugurat sezonul de vară la 
nemție. Sîmbătă la București și tn alte 
localități ale țării, înotători, săritori de 
pe trambulină, jucători de polo și for
mații de înot artistic au ținut să săr
bătorească evenimentul prin perfor
manțe și comportări remarcabile.

Ia concursul găzduit de ștrandul 
„Lante Gherman" din Capitală a că
zut un record și un altul a fost ega
lat: recordul doborit (de junioare cat. 
a Il-a) este opera tinerei înotătoare 
Sanda Iordan (14 ani) și a fost rea
lizat în proba de 100 m. bras, cu tim
pul de 1:28,1. Vechiul record : 1:30,0

— timp standard. De remarcat că 
Sanda Iordan s-a apropiat la o zecime 
de secundă și de timpul standard al 
categoriei junioare mari (16-18 ani). 
Dumitru Caminschi și-a egalat propriul 
său record (1:08,8) pe distanța de 100 
tn. spate. Iată acum rezultatele tehirce: 
BARBAȚI: 100 m. spate.: D. Camin- 

record R.P.R.
fluture: Șt. Ionescn 

100 m. bras : A.
1:16,1, M. Mitrofan 
Schmaltzer (C.C.A.) 
ni. liber: Dinamo 

C.C.A.

schi (C.S.U.) 1:08.8 — 
egalat. 100 m.
(C.C.A.) 1:13,6:
Oantă (Dinamo)
(Gosp.) Il6fi, Al.
1:16,8: 10 x 100
10:32,5, (record de colectiv),

10:42fi; FEMEI: 100 m. spate: Hen
riette Țincoca (C.C.A.) 1:20,2, Maria 
Dan (Rapid)- 1:26fi; 100 ni. fluture: 
El.sabeta Brain (Rapid) 1:28,9: 100 
m. bras: Sanda Iordan (Dinamo) 
1:28,1 (rec. junioare cat. a Il-a), Hel
ga Boitschekovski (C.S.U.) 1:32,5,
Maria Rotaru (Rapid) 1:32,8; 10 x 
100 m. liber: C.S.U. 13:34,8. Clasa
ment general: C.C.A. 65 p., Dinamo 
35p., Gospodării 31 p., C.S.U. 23 p.

Gram. (P. Codrea — coresp.).
Stiinta Galati — Textila Buhusi 

2—0 (1—0)
La capătul unui meci de bună 

factură tehnică, presărat cu nume
roase faze spectaculoase, studenții au 
obținut o meritată victorie prin punc
tele marcate de Lazăr din 11 m. și 
Ciucă. (Schenkman și Paladescu — 
coresp.).
Petrolul Momești — Sportul Munci

toresc Rădăuți 1—0 (0—0)
Singurul gol el partidei a fost 

marcat de Vlădoiu.
Textila Botoșani —• Știința I..M.F. 

Iași 0—0
Cu toate că în prima repriză gaz

dele au presat majoritatea timpului 
totuși ele au trebuit să se mulțu
mească doar cu un singur punct.
Steaua roșie Bacău — Gloria Dorohoi

1—0 (0—0)
Gazdele ar fi putut înscrie 

multe goluri, dar linia lor 
a fost ineficace. Singurul 
fost marcat de Șerman. (I. 
V. Mihăilă — coresp.).
Dinamo Brăila — Locomotiva Paș

cani (amin at)
ETAPA VIITOARE — 8 IUNIE: 

Victoria Tecuci — C.F.R. Iași; Știin
ța I.M.F. Iași — Dinamo Brăila; 
Sportul Muncitoresc Rădăuți — Știin
ța Galați, Locomotiva Pașcani — 
Rulmentul Bîrlad, Oituzul Tg. 
Ocna — Steaua roșie Bacău, Textila 
Botoșani — Petrolul Moinești, Gloria 
Dorohoi — Textila Buhuși,

SERIA A II-A
Metalul Titanii — Ancora Galați 

6—1 (3—1)
Metalurgiștii au dominat autori

tar de-a lungul întregii partide în 
care gălățenii n-au făcut decît sim
plă figurație. S-au remarcat: Ignat 
și Radu Tudor care a înscris 3 go
luri. (A. Vasiliu-coresp.).
Confecția București —Șantierul Na

val Constanța 0—2 (0—0)
Jocul s-a caracterizat prin aceea 

că unii au presat iar ceilalți au mar
cat. Astfel, după o repriză „albă" 
-oaspeții forțează jocul și reușesc să 
deschidă scorul prin Vultur ca îna
inte cu 13 min. de sfîrșitul meciului 
să-și mărească avantajul prin Peftiță. 
(Nte. Tocacek-coresp.).
I.M.U.M. Medgidia — Sinteza Vic

toria 3—1 (1—1)
Gazdele au obținut o meritată vic

torie prin golurile marcate de Călin, 
Florescu și Cozmiade. Singurul gol 
al oaspeților a fost înscris de 
gheluță. (R. Avanu-coresp.). 
Rafinăria Cîmptna — Metalul 

goviște 2—1 (I—1)
Gazdele au jucat mai organizat și 

au reușit să obțină două puncte pre
țioase prin golurile marcate de Ha- 
gianu și Truică. Pentru metahirgiști 
a înscris Georgescu. (Gh. Briotă- 
coresp.).
Dinamo Pitești— Torpedo 1—0 (1—0) 
Petrolul Pitești — Olimpia Giurgiu 

(amina f)
Gloria C.F.R. Galați — Carpați 

naia 0—0
Gălățenii au dominat, au ratat 

meroase ocazii și bineînțeles și 
toria.

ETAPA VIITOARE — 8 IUNIE: 
Șanț. Naval Constanța — Metalul 
Tirgoviște, Ancora Galați—Sinteza

Metalurgiștii

Dinamo Buc. și-a consolidat poziția 
de lider in campionatul de polo

Ieri, înaintea ultimei etape a turului, 
Dinamo București a învins pe C.C.A. 
(singura ei rivală) cu 7—6 (3—2)

. consolidîndu-și, astfel, poziția de lider 
în campionatul categoriei A de polo 
pe apă. Derbiul etapei a IV-a con
sumat la ștrandul „Dante Gherman", 
n-a înșelat așteptările. Am asistat la 
o partida de mare luptă, deosebit de 
palpitantă prin evoluția scorului, in
cert pînâ în ultimul minut al jocultv. 
Primele minute au fost la discrețiaPrimele
militarilor: Blajec a ajuns primul la 
balon, l-a trimis în jumătatea sa de 
teren și C.C.A. nu l-a mai cedat adver
sarului decît atunci cînd... Saimjilă a 
fost nevoit să-l scoată din plasă. Go- 
hif înscris de Grințescu a „înaripat" 
-echipa și deși scorul nu arată ea a 
-avut superioritate în .această primă

parte a jocului. Dinamovistii au bene
ficiat de două lovituri de la 4 m., una 
dintre ele acordafă prea ușor de arbi
trul N. Blidaru. La reluare jocul se în
tețește, C.C.A. egalează și apoi fie
care echipă conduce rînd pe rtnd cu 
cîte un punct. Uitmii care-și păstrea
ză acest minim avantaj sînt dinamo- 
v:știi și astfel ei cîștigă două puncte 
foarte prețioase pentru configurația 
el:' emeritului. Arbitrul N. Blidaru a 
! r șit și în această repriză influențînd 
prin deciziile sale rezultatul final. 
După aspectul jocului un meci nul ar 
fi fost mai echitabil. Au marcat: Za- 
lian (4), Bădiță (2) și Al. Popescu 
pentru dinamoviști, Girințescu (4), Bla- 
jec (2) pentru C.C.A. Alte rezultate: 
TG. MUREȘ: Ilefor—C.S.U. București 
14—1 (7-0), CLUI: Știința—Start 
Buc. 6—3 (2—1).

mai 
de atac 

punct a 
lancu și

An-

Tîr-

Si-

nu- 
vic-

III-A
— Feroviarul
(1-0)
factură tehnică

G.F.R. Tr.

Oțelul

și Bul-

Flacâra

SERIA A
Severin

Craiova 1—1
După un meci de

modestă, cele două echipe au obținut 
un rezultat de egalitate prin punctele 
înscrise de Ghinea pentru localnici 
și Firu pentru oaspeți. (Gh. .Maciafu- 
coresp.).
Știimfa Craiova — Metalul 

Roșu 4—0 (1—0)
Au marcat: Dilă (2), Deliu 

dur.
Rovine Grivița Craiova — 

Orăștie 3—1 (1—0)
Punctele au fost înscrise de Băză- 

van (2) și Pirvuleț pentru învingă
tori și Pop din 11 m. pentru Flacăra. 
In min. 70 Mirea (R. Craiova) și 
Bordeleș (Flacăra) au fost eliminați 
de pe teren pentru lovire reciprocă. 
(C. Mofoc -coresp.).
Flacăra Tg. Jiu — Dunărea Corabia

7—0 (6—0)
Indagrara Arad — Olimpia Reșița 

0—0
Joc de factură tehnică slabă.
U. M. Cugir — Unirea R. Vilcea 

0—2 (0—0)
ETAPA VIITOARE — 8 IUNIE: 

C.F.R. Țr. Severin — Flacăra Tg. 
Jiu, Dunărea Corabia — U.M. Cugir, 
Rovine Grivița Craiova — Feroviarul 
Craiova. Indagrara Arad — Metalul 
Oțelul Roșu, Știința Craiova — Aurul 
Brad, Olimpia Reșița — Flacăra 
Orăștie.

SERIA A IV-A
Tisa Sighet — Rapid Cluj 1—2

Joc interesant, presărat cu 
faze periculoase de poartă. Clujenii 
au învins prin golurile înscrise de 
Cîmpeanu și Kirkoșa. Pentru gazde 
a marcat Mihailovici din II m. (V. 
Dăbală-coresp.).
Flamura

)

roșie Oradea — Arieșul 
Turda 0—0

factură tehnică slabă. Totuși 
au jucat mai legat. (S.

Joc de 
localnicii 
Srnger-coresp.)
Chimica Timăveni — .Mureșul Topiita

1-1 (1-0)
Ambele echipe au practicat un joc 

dur. Au înscris Frunzescti (Chimica) 
din 11 m și Bacs (Mureșul). (I. Ha- 
sașiu-coresp.).
Voința Tg. Mureș — TcxtHa Sf. 

Gheorghe 3—1 (3—1)
Au înscris Szabo, Soos și Bacs 

pentru învingători și Selyem pentru 
oaspeți.
Recolta Cărei — Sorresul Satu Mare

2-1 (2—0) 
Stăruința Salenta 

Mare 2—0
Au înscris Bagv 

remarcat de la învingători Nagy și 
Bagv. (Al. Molnar-cbresp.).
Gloria Bistriță — Stăruința

6—0 (3—0) 
a obținut o victorie 

bunei legături între 
Autorii golurilor: Marin (3), 
(3). (O. Berbecaru-coreso.).

-------------- - 8 IUNIE: 
Chimica Tîr-

Oradea

Gloria 
datorită 
timente. 
Botescu

ETAPA' VIITOARE 
Stăruința Safonta — 
năveni. Dinamo Baia Mare — Flamu 
ra roșie Oradea. Stăruința Oradea — 
Tisa Sighet, Mureșul Topii ța — Glo
ria Bistrița, Ariestil Turda — Voința 
Tg. Mureș. Textila Sf. Gheorghe — 
Recolta Cărei, Someșul Satu Mare— 
Rapid Cluj.

la scor 
compar-

T—

Iolanda Balaș a sărit 1,75 m.
Rezultate valoroase în cadrul preliminariilor campionatelor 

republicane de juniori
număr mare de tineri și tinereUn

au luat parte la întrecerile din ca
drul fazei orășenești pe Capitală a 
campionatelor republicane de atletism 
juniori pe anul în curs. La concursul 
desfășurat sîmbătă și duminică pe 
stadionul Republicii stil fost impresio
nați nu numai de marele număr al 
participan;ilor (pentru aceasta țoale 
felicitările c'uburilor Dinamo, Progre
sul, Rapid și Școlii sportive de elevi), 
ci și de ardoarea cu care aceștia 
și-au disputat șansele, reaiizînd în li
nele cazuri o serie de performanțe re
marcabile. Subliniem de asemenea or
ganizarea, care a fost la înălțimea în
trecerilor. ... ____
JUNIORI 17—18 ANI :
Nițtl (D) 
52,0; Gh.
m — D. Buiac (D) 4:13,6; 200 m. g. 
— V. Jurcă (C.S.U.) 25?4; lungime

Si acum cîteva rezultate :
100 nu — St.

11,2; 400 m — Sț. Nițtl
Corșatea (R) 52,5,'1.500

— V. Jurcă 6,53; E. Simion (D) 6,26; duri republican^‘de juniori. La arun- 
" ” ’ carea greutății (6 kg) el a obținut

16,36 m, iar la,disc (1,5 kg) a înre
gistrat 48,86 mj

In cadrul concursului din București 
s-a desfășurat și proba de săritură în 
înălțime femei la care maestra spor
tului Iolanda Bâtăș a reușit un rezul
tat excepțional 
landa Balaș a 
rect la 1,70 m 
limpede despre 
care, se află). . _ ... ____
apoi la 1,75 mp înălțime pe care lo- 
landa Balaș a trecut-o din prima în
cercare. La 1,78, ip Iolanda Balaș a 
avut trei încercări bune din punct 
(fe vedere tehnifj, insă a doborit de 
fiecare dată stațheta în cădere. Sîn- 
tem convinși că în foarte scurt timp 
recordul lumii va reveni în patria 
noastră l... •

înălțime — Gr. Marinescu (P) 1,81; 
N. Rapoteanu (D) 1,75; disc (1,5 kg)
— D. Filler (D) 42,53; JUNIORI 
15—16 ANI : 80 ni — M. Axente (D) 
9,6; 300 m — M. Boureanu (D) 40,8; 
înălțime — Duett (P) 1,75; JUNIOA
RE 17—18 ANI: 100 m — K. Artz 
(U) 13,0; El. Fota (D) 13,2; 800 m
— S Gheorghe (D) 2:31,5: 80 m. g.
— K. Artz 12.7- M. Paduraru (D) 
12,7; înălțime — G. Petrovici
1,38 ni; greutate — E. Toma (R) 9,31; 
JUNIOARE 15—16 AN!: 60 m - S. 
Poenăreanu (P) 8,5; suliță — A. 
Anca (P) 28,40. întrecerile continuă 
astăzi de la ora 16 cu programul o- 
bișnuit și în plus cu probele 
de ieri-.

In cadrul fazei orășenești a
natelor de juniori desfășurată la Tg. 
Mureș, tînărul Ștefan Perneki (I.M.F. 
Tg. Mureș) a realizat două noi recor-

(D)

a minate

campio-

"sărind 1,75 m. lo- 
început concursul di- 

ftaptul acesta vorbește 
forma remarcabilă în 

Ștacheta a fost urcată



Știința Cluj 
iar duelul

a mai pierdut două puncte din avantaj 
Farul Constanța-Dinamo Bacău continuă

au reparat greșeala 
de la Praga
(urmare din pag. 1)

Seria I

1 INDUSTRIA SÎRMEI C. TURZII 
U. V. ARAD 2—1 (0—1)

I In prima repriză gazdele au primit 
' nn gol pe neașteptate. In partea a 
doua a meciului însă, lnd. Sîrmei e 
mai precisă în acțiuni, insistă mai 

: mult și reușește să obțină victoria. Au 
I' înscris Petz (min. 13) pentru Arad, 
Safar (min. 46) și Niculescu (min. 
74) pentru C. Turzii. De remarcat că 
gazdele au ratat un 11 m prin 
Racksi în min. 75 și multe alte ocazii 

| clare. S-au remarcat Nedelcu, Racksi, 
| Niculescu, Ruz’.ci de la învingători și 
Ristin, Kiss, Petz de la învinși.

(P. Tone și I. Băloi-coresp.).
CORVINUL HUNEDOARA — C.F.R. 

TIMIȘOARA 1—0 (IM)
Fotbaliștii hunedoreni au meritat 

victoria datorită jocului lor mai clar, 
mai organizat. De altfel, ei au avut 
și mai multe ocazii de a înscrie. Sin
gurul punct al partidei a fost înscris 
de Zapis II (min. 32) în urma unei 
acțiuni colective a înaintării. S-au e- 
vidențiat A. Covaci (C.F.R.) și Sîrbu, 
Balin (Corvinul). (C. Moraru-coresp.)
MINERUL LUPENI — TRACTORUL 

OR. STALIN 2—2 (2—1)
Partidă frumoasă, echilibrată 

desfășurare. Au marcat Ursu (min. 8 
și 72) pentru Tractorul și Paraschiva 
(mâi. 25), Unguroiu (min. 42) pen
tru Minerul. Cei mai buni : lancu, 
Asan, Groza (Lupeni) și Ursu, Cice
rone, Vlad

Portarul dinamovist Iordache a oprit balonul șutat de Călin (CFR). Motoc 
și Constantinescu (D) privesc faza cu interes (CFR București—Dinamo Bir- 

lad 4—0)

ca

(Or. Stalin).
(I. Zamora-co: esp.).

REȘIȚA — MIXERUL 
MARE 6—0 (0— 0)

* METALUL 
BAIA

^Khip.i o repriză „albă**, în care băi- 
^^P*enii au manifestat o ușoară su

perioritate în cîmp, metalurgiștii și-au 
levenit surprinzător surclasindu-și ad
versarii. Ei au înscris de șase ori la 
capătul unor acțiuni simple, în plină 
viteză. Autorii golurilor: Ivansoc (min 
46» 82, 86), Urcan (min. 58), TiscHer 
(min. 66) și Mateoo (min. 79).

(Gh Dobrescn coresp.).
C.F.R. CLUJ — GAZ METAN 

MEDIAȘ 1—2 (0—0>
Din nou clujenii au _ 

InlrTngere. De data aceasta pe teren 
propriu. Medieșenii 
tărîți in acțiuni și după ce au primit 
un gol înscris de Kovacs în min. 49, 
au replicat prompt mareînd de doui 
ori prin Stei ian (mi 1. 59) și Șarleo 
(min. 68). S-au remarcat Duniitran, 
Șariea, Guță Tănass (Mediaș) și Ser
bași. Rad-.ich (Cluj).

(lancu Tiberiu-coresp.J. 
PROGRESUL SIBIU — PARTIZAN 

REGHIN 5—2 (0—1)
A Cei peste 3.500 spectatori și-au a 

^■kat deseori nemulțumirea pentru
_______________________________

înregistrat o

au fost mai bo

Studenții timișoreni au trecut 
cu bine ,, examenul" de dumi
nică și s-au calificat pentru tu
rul al Il-lea al „Cupei Dună
rii".

Coluri ? Trei u-dti trebuit, 
Ca să fiți in frunte.
Deci... examen absolvii.
25 de puncte! Gr. C.

nivelul tehnic scăzut al jocului. Sibi- 
emi au satisfăcut exigențele publicu
lui de abia în ultimele 25 minute. Au 
înscris: Cioloca (min. 15 și 72) pen-
tru Reghin și Dragoman (min. 46, 80), 
Popa (min. 70, 87) și Văcaru (mia 
75) pentru Sibiu. (M. Vlădojanu, G 
Pliant — corespondenți).

C.F.R. ARAD — STIINTA
3—2 (1—1)

Studenții clujeni au pierdut 
dar Ia capătul unui meci 
presărat cu faze interesante. 
Autorii golurilor: Ivanovici (min. 11). 
Suciu (min. 50) pentru Știința Cluj 
și Klein (min. 16), Blaj (min. 78 din 
11 m, în urma unui henț comis în 
careu de Mureșan) și din nou Klein 
(min. 89 dintr-o lovitură liberă de 
Ia 20 m). Cei mai buni: Baling Var
ga, Negru (C.F.R.) și Kromrly, N'e- 
deicu, Georgescu (Ștîința). (S. Wein
berger — corespondent).

CLUJ

din nou, 
disputat, 

frumoase.

CLASAMENT
1. Ști nț* CîuJ 21 15 1 5 58:18 31
z. Corvinul Huned. 21 11 5 5 40:22 27
3. Ind. Sîrm. C. T. 21 11 5 5 40:27 27
4. Progr. Sibiu 21 11 3 7 48:36 25
5. Min. B. Mare 21 9 7 5 45:39 25
5. Min. Lupeni 21 7 9 5 44:33 23
7. C.F.R. Tina. 21 8 6 7 38:31 22
1. U. V. Arad 21 7 8 8 20:30 22
•- C.F.R. Arad 21 7 7 7 28:31 21

It. Tract. Or. St. 21 8 5 10 31:33 17
11. Gaz Met. Mediaș 21 7 3 11 18:27 17
12. Metalul Reșița 21 7 2 12 38:41 ÎS
IX Part. Reghin ZI S 4 12 23:51 14
14. C.F.R. Cluj 21 1 5 15 24:81 7

ETAPA V IITOARE: Arad : GF.R.,—
Progresul Sibiu; Mediaș: Gaz Metan— 
U. V. Arad; Reșița: Metalul — 
C.F.R. Timișoara; Cluj: Știința — 
Corvinul Hunedoara; Or. Stalin: Trac
torul — C.F.R. Cluj: B. Mare: Mi
nerul — lnd. Sîrmei O. Turzii; Re- 
ghki: Partizan — Minerul Lupeni.

Seria a ll-a
PROGRESUL SUCEAVA — COMBI
NATUL POLIGRAFIC BUCUREȘTI 

2-1 (1-1) 
două echipe au furnizat un 
nivel tehnic scăzut. Punctele 
realizate de Nimiu (min. 12)

Cete
joc de 
au fost 
pentru oaspeți, Potolea (min. 42) și

Progresul București învingător In prima etapă 
a „Cupei R. P. R.“ Ia tenis de masă

L
Arad 1, (prin' telefon de la trimisul 

nostru). Timp de trei zile, 74 de con- 
curenți și 33 de Concurente s-au înfil- 
nit în prima etapă a „Cupei R.P.R." 
la tenis de masă, jediția 1958. Sportivii 
de la colectivul .Progresul București, 
au cîștigat aceasia primă etapă. Iată 
rezultatele înregistrate: SIMPLU FE
MININ, sferturi de finală: Ella Cons- 
tantinescu—Maria Biro 3—0, Geta 
Pitică—.Mariana Barasch 3—0, Alartha 
Tompa—Maria Golopența 3—C, Ange
lica Rozeanu—Catrinel Folea 3—0, 
Semifinale: Ella Constantinescu — 
Geta Pitică 3—2, Angelica Rozeanu— 
Mar t ha Tom na 3—0.

SIMPLU MASCULIN, sferturi de fi
nală: Harasztosî— Cobîrzan 3-2, Gant- 
ner—Ella Constantinescu 3—0, Reiter 
—M. Popescu 3—0. Iscovici—Angelica 
Rozeanu 3—1. Semifinale : Harasztosi 
t—Gantner 3—2, Reiter—Iscovici 3—0.

DUBLU MASCULIN, sferturi de fina
lă Gantner, Reiter—Bodea, Șiriincan 
3—0, Rozeanu,111 Harasztosi—Covaci, 
Nazarbeghian 3—1, M. Popescu, Pescll 
—Hosti, Ionescu 3—0, Negulescu, 
Cobîrzan—Andronache, Zaharia Bujor 
3—0. Semifinala: Gardner, Reiter—■

(Foto I. Mihăică)
Burlacii (mâi. 50) pentru gazde. 
Pentru joc dur și kwire reciprocă au 
fost eliminați jucătorii Halagian și 
Matei (Comb. Polig.) ți Aurelian 
Matei (Progresul Suceava). (D. Ni- 
coriuc — corespondent).
ȘTIINȚA IAȘI - POIANA GÎM- 

PINA 0-0
Lipsită de aportul a cind titulari 

(Vasitescu, Don, Ciurugă, Bedivan și 
Duțescu) Știința n-a putut obține de- 
cît un rezultat egal. (Petru Codrea— 
corespondent).

UNIREA FOCȘANI — FLACARA 
MORENI 1—0 (1—0)

Gazdele au obținut o victorie me 
ritată. După aspectul jocului ele pu
teau cîștiga la un scor mai mare. A 
înscris Militam (min. 20). (Florian 
Conac—corespondent).
C.F.R. BUCUREȘTI — DINAMO 

BÎRLAD 4—0 (3—0)
Meciul ar fi câștigat In valoare și 

spectaculozitate, dacă înainte ca ar
bitrul I. Șerbânescu (Tg. Jiu) să fi 
chemat echipele la întrecere nu s-ar fi 
declanșat o ploaie care a transformat 
terenul într-o pînză de apă ! încă 
din primele minute, Le-ahevici are 
ocazia să deschidă scorul, dar șutul 
său întîlnește bara. In min. 10, 
o acțiune personală. Călin 
1—0 pentru C.F.R. 9 minute 
tîrziu. în urma unei acțiuni a 
Lazăr, care a pus în derută toată a- 
părarea adversă, mingea ajunge 
I.eahevici și acesta marchează: 2—0. 
Tabela de marcaj se modifică din nou 
în min, 33: Mafteuță trage cu capul 
la poartă, mingea lovește bara, revine 
în teren, se lovește de portarul dina- 
movist lordache și intră în poartă. 
3—0. In perioada care urmează me
ciul se echilibrează, înaintașii de la 
Dinamo Bîrlad au numeroase ocazii 
de a reduce handicapul, dar nu reu
șesc acest lucru din cauză impreci
ziei șuturilor. In mm. 70 Lea- 
hevici, excelent servit de Călin, sta
bilește scorul final: 4—0.

MIRCEA TUDORAN
C.S.U. BUCUREȘTI — FORESTA 

FĂLTICENI 2—0 (0—0)
înaripați de faptul că centrul îna 

intaș al studenților, Cruțiu, ratează 
în min. 5 un 11 m, oaspeții trec 
Ia ofensivă dar scapă ocazia de a 
marca prin Constantin și Csegezi 
care ratează consecutiv cîteva ocazii. 
După aspectul primei reprize, nimeni 
nu întrezărea o victorie a gazdelor 
și totuși la 2 minute după reluare 
soarta partidei este decisă. La un 
contraatac al studenților, Bogoși

boxează mingea care ajunge în pi
cioarele lui Maior, acesta de la 20 
m de poartă marchează printr-un șut 
sec.: 1—0. In același minut, o nouă 
acțiune a gazdelor inițiată de în
treaga înaintare, se termină printr-un 
nou gol înscris de Cruțiu: 2—0. De-a 
lungul jocului s-au remarcat Miu și 
Maior de la învingători, și Pop de la 
Forestă. Pentru lovirea intenționată 
a adversarului. Tăuceanu (C.S.U. 
Buc.) a fost eliminat de pe teren.

TR. IOANIȚESCU
FARUL CONSTANTA — DINAMO 

OBOR 3—2 (2—0)
După ce în min. 60, țoca'nicii con

duceau cu 3—0 prin punctele reali
zate de Zinculescu (min. 6). Manole 
(min. 19) și Moraru (min. 55), oas
peții reduc din handicap prin- Votca 
(min. 65) și Sitant (min. 70) da
torită unor greșeli elementare * comise 
de Ispas. Tot oaspeții sînt acei care 
exercită pînă la sfîrșittil jocului, o 
puternică presiune la poarta constân- 
țenilor. (P. Enache, P. Oprea — co
respondenți).

MNAMO B.ACAU — PRAHOVA 
PLOEȘTI 3—0 (0—0)

CLASAMENTUL :
1. Farul C-ța 21 n s 3 51:23 30

Dinamo Bacău 21 ii 7 3 53:17 29
3. CFR București 21 ii 4 4 35:15 24
4. Știința iași 21 B 9 4 29:37 25
5. Dinamo Obor 21 8 7 6 42:29 23
0. Dinamo Bîrlad 21 7 < 8 2«:3« 20
7. Foresta FălL ZI 7 8 I 18:3? 20
X Flacăra Moreni 21 C 7 8 28:30 19
f. Poiana C-p4na 21 7 5 9 29:34 19

10. Progresul Suc. 21 7 5 B 24:34 19
ÎL Prahova PI. 21 8 8 9 ±5:40 14
12. Vnăre* F-șani 21 7 3 11 20:34 17
13. C.S.U. B-re$Ti 21 8 4 11 29:38 10
14. Comb. Poligrafie BueureșM

21 4 5 12 24:.44 13
ETAPA VIITOARE (8 iunie): Dinamo

Obor—Unirea Focșani; Dinamo Bîrlad—
C.S.U. București; Foresta Fă’.ttceni— 
Farul Constanța; Prahova Ploești— 
Progresul Suceava ; Poiana Cimpina— 
Dinamo Bacău; Comb. Polig. Buc. — 
știința Ia0; Flacăra Moreni—C.FJT. 
București.

de dominare. Fazele se succed cu 
repeziciune de la o poartă la alta, 
jocul fiind mult mai îndirjit. In 
min. 58 Tănase respinge un atac pe
riculos al dinamoviștijor, iar în mi
nutul următor Ciosescu, singur în 
fața portarului de la cîțiva metri, a 
tras în brațele lui Jonak. După eli
minarea iui Nedvidek pentru atitu
dine nesportivă față de arbitru (min. 
72), Știința mărește scorul : Căda- 
riu pasează lui Filip, acesta face ciți
va pași în adincime și trimite înapoi 
lui Cădariu care, de la 17 metri, șu- 
tează imparabil : 3—0. In ultimele 
minute Știința nu mai știe să se 
apere. Fundașii degajează la intim- 
plare, iar mijlocașii nu mai pot le
ga jocul. De aceea Dinamo presea
ză, creind situații periculoase. In 
m:n. 80 Brînzei a scos cu capul de 
pe linia porții o minge expediată 
de Hemele. In min. 84 Ciosescu a 
șutat din nou în bară și tot el a 
ratat în mm. 85 o lovitură de la 
11 m. dictată Ia un fault acuzat de 
Boroș.

Jocul a fost condus cu multă 
competență de Takov, ajutat la tușe 
de Gaidarov și Dinev (R.P. Bulga
ria). Au jucat:

ȘTIINȚA : Fuchs—Sbircea, Brânzei, 
Florescu—Cojereanu, Tănase—G4r- 
leanu, Cădariu, Ciosescu, Lereter (din 
min. 68 Filip), Boroș.

DINAMO PRAGA : Jonak—HiWe- 
band, Linhard, Moravec—Vlasek, 
Nedvinek (Tmka din min. 78) — 
Urban, Hercig, Hemele, Andrejco- 
vic, Peșek.

PETRE GAȚU 
★

Prin victoria cu 3—0 a Științei, 
scorul general al mtîlnicii Știința 
Timișoara—Dinamo Praga este de 
6—5 pentru Știința, aceasta caliti- 
cindu-se în turul II al „Cupei Du
nării". Știința, va intrîni pe 
Radnicki, primul meci fiind progra
mat duminică Ia Belgrad.

întreceri pasionante io ultimele zile 
ale concursului lepublican de călărie de la Sibiu

la 
înscrie: 

mai 
lui

ia

Rozeanu, Harasztosi 3—2, Negulescu, 
Cobîrzan—M. Popescu, Pesch 3—0.

L'UBLU FEMININ, semifinale: 
Angelica Rozeanu, Ella Constantinescu 
—.Martha Tompa, Maria Biro 3—0, 
Geta Pitica, Catrinel Folea—Mariana 
Barasch, lrma Magyari 3—0.

DUBLU MIXT, semifinale: ___
Constantinescu, Reiter—Catrinel Folea, 
Gantner 3—1, Angelica Rozeanu, 
Harasztosi—Geta Pitică, M. Popescu 
3—1.

FINALE. Simplu femei: Ella Cons 
tantinescu — Angelica Rozeanu 3—0 
(14, 14, 11); simplu bărbați: Tiberiu 
Harasztosi — Toma Reiter 3—1 (19, 
—12, 6, 15); dublu femei : Rozeanu, 
Constantinescu — Pitică, Folea 3—1 
(14,10, —16, 18); dublu bărbați:
Gantner, Reiter — Negulescu, Cobîr
zan 3—1 (—16, 12, 11, 23); dublu 
mixt: Constantinescu, Reiter — Ro- 
zeanu, Harasztosi 3—1 (13, —14, 18 
15).

Clasament: 1. Progresul Bite. 69 p„ 
2. Constructorul Buc. 54 ~ '
Progresul Cluj și Spartac Buc. 23 p. 
5. C. S. U. Buc. 12 p.

C. COMARMSC1I1

Otonospori
Ella Așa arată un buletin Pronosport 

12 ‘ ‘
22.

P-» 3—4.

rezultate exacte la concursul 
— (Etapa din 1 iunie tS5«).

* _ P. Poloni — Scoția

■ra’ga (Cupa Dnnirtl) 
—; Partizan

Belgrad (Cupa Dunării)
* “ Tataba-

nya (Cupa Dunării) 
Dnkla Pardubice — Steaua 

Roșie Belgrad (Cupa D.) 
Vojvodina Novi-Sad — Lev- 

ski Sofia (Cupa DunărU) 
C.F.R. Arad — știința Cluj 

(categoria B) 
Unirea Focșani — Flacăra 

Moreni (categoria B) 
Farul Constanța — Dinamo 

Obor (categoria B)
C.F.R Cluj — Gaz Metan 

Mediaș (categoria B)
Știința Iași — Poiana Clm- 

p«na (categoria B)
XII Metalul Reșița — Mineral 

Baia Mare (categoria B) 
La acest concurs au fost

i r. ______ ___ r—
II Ștdinta Timișoara — Dinamo 

braga (Cupa Dună
III Tatran Preșov

IV Locomotiv Sofia

V

VI

vn
VIII

IX

X

XI

cu
nr.

2

1

1

2

X

1

1

î

1

2

X

1 
depuse

SIBIU (prin telefon de la trimistil 
nostru). Concursul republican din 
localitate a luat sfîrșit duminică 
după amiază. Majoritatea călăreților 
privesc acum cu un justificat opti
mism întrecerile ce vor avea loc în 
curind la Craiova. Important de re
ținut este faptul că, la concursul de 
Ia Sibiu, tineretul s-a afirmat puter
nic și de data aceasta în proba 
completă, călăreții prezentîndu-se 
bine puși la punct. La dresaj, pregă
tirea cailor este în vădit progres. 
Mai puțin îmbucurătoare se prezintă 
situația în lotul de obstacole unde 
cu excepția lui V. Bărbuceanu și 
Gh. Antohi. călăreții n-au realizat în 
concursul de la Sibiu performanțe pe 
măsura posibilităților lor. Din feri
cire se pare că avem de-a face cu 
ceva trecător și acest lucru ni-f va 
confirma desigur întîklirea de la 
Craiova.
DRESAJ: GH. TEODORESCU St I. 
OPREA CISTIGÂTORII ULTIMELOR 

PROBE
Rezultate: Dresaj intermediar: 1. 

Gh. Teodorescu (Dinamo Buc.) pe 
Palatin 767 pct.,; 2. N. Mihalcea 
(C.C.A.) pe Mihnea 763 p.; 3. I. 
Oprea (C.C.A.) pe Sulina 722 p. 
Dresaj Sf. Gheorghe: 1. 1. Oprea pe 
Stilina 687 p.: 2. N. Marcoci (C.C.A.) pc 
Koheilan 652 p.; 3—4.1. Oprea pe Bo
lero și Marcoci pe Pelinaș 647 p. 
Dresaj olin-jpic: I. Gh. Teodorescu pe 
Palatin 1254 p.; 2. N. Mihalcea pe 
Corvin 1230 p.

Călărețul Ion Oprea a arătat _ în 
concursul de la Sibiu că se află în 
prezent printre cei mai buni călăreți 
de dresaj din țara noastră, iar calul 
Koheilan condus de N. Marcoci a dat 
satisfacție totală impunîndu-se aten
ției generale prin felul în care a exe
cutat progresia.

PROBA COMPLETA: GH. LANGA 
DE DOUA ORI ÎNVINGĂTOR.
Rezultate: Seria I: Gh. Langa

(C.C.A.) pe Machedon — 118,40; 2. 
V. Bărbuceanu (C.C.A.) pe Mezruh— 
144,34; 3. C. Vlad (Ploești) pe Ben 
Hur-169,80. Seria a ll-a: 1. Gh. Langa 
pe Lux—136,06; 2. R>?cer Oscar (Din. 
Buc.) pe Sidef—246,06; 3. Gh. Soare 
(Din. Buc.) Cina—536,72. Clasamen
tul celor două serii este cît se poa
te de elocvent în ceea ce privește for
ma arătată în acest concurs de Gh. 
Langa care — după părerea noastră 
•— poate fi considerat în prezent un 
component de bază al lotului de 
probă completă. O surpriză plăcută 
ne-a oferit-o comportarea călărețito- 
C. Vlad pe Ben Hur și V. Bărbuceanu 
pe Mgșruli,

OBSTACOLE: PROBE DE MARE 
ATRACȚIE

Rezultate: Pitici: Brigite Antonie 
(Rec. Sibiu) pe Lasca 0 p.; Fete: 
Liliana Ionescu (Ploești) pe Bădrșor 
0 p. 26,7 Alijlocie: V. Bărbuceanu 
pe Robot 0 p.; 2. V. Pinciu (C.S.A. 
Buc.) pe Matador 4 p.; 3. Șt. Hodor 
(C.S.A. Buc.) pe Dida 4 p. ȘTAFETA: 
I. Dinamo București (Recer pe Pă- 
ptirica, Stana pe Răsunet și Țopescu 
pe Rîndunica) 3.52.3; 2. C.C.A. 4.03..*’; 
3. C.S.A. București — 4.06.0. Semi- 
mijlocie: 1. V. Bărbuceanu pe Brebe
nei 1.22.0; 2. V. Bărbuceanu pe Robot 
1.33.0; 3. Șt. Hodor pe Dida 1.35.4. 
Juniori: Andrei Luci (Voința Sibiu) 
pe Călușar 0 p. 38 sec. FETE: Ma
ria Pîrvu (C. Tineret Buc.) Văzduh 
0 p. 1.12.5 Proba pe 2 cai categoria 
ușoară și semi ușoară: 1. F. Țopescu 
(Din. Buc.) pe Semenica și Rîndnnica 
1.29.5; 2. VI. Fulger (C.C.A.) Bam- 
bino-Rapsod 1.30.0; 3. Gh. loja (Plo
ești) Viorel-Bar 1.35.8. FORȚA PRO
GRESIVA: 1. Al. Longo (Din. Buc) 
Suci tu 15 p. la al 3-lea baraj 1.80 m 
înălțime.

DAN G1RLEȘTEANU

Alte întreceri sportive 
în cinstea

„Zilei Internaționale 
a Copilului44

ORAȘUL STALIN. Peste 1.000 de 
copii au participat l’a concursul de 
trotinete, triciclete și biciclete orga
nizat de comitetul orășenesc UTM. 
Dintre învingători s-au remarcat: 
Magda Brăduc, Dănuț Virag (trici
clete), Attila Csiki (trotinete), N. Pitiș 
(auto cu pedale) șf Magda Chicom- 
ban (biciclete)

(C. Gruia — coresp.)

CRAIOVA. Duminică dimineața au 
avut loc întreceri de trotinete și trici
clete în localitate. Cîștigători: N. Pe- 
trolescu. Mariana Angelescu, Marian 
Duicu, Marian Boșofeanu, N. Iota, G. 
Preduț, N. Orban. La fotbal, școala 
profesională construcții a învins școala 
profesională CFR cu 1—0, iar la volei 
ucenicii feroviari și-au luat revanșa: 
3—1.

(G. Mofoc — cOTesp-i



Petrolul a 
după un

învins pe Newcastle 
meci de mare luptă

Rezultatul meciului de la Ploești 
dintre Petrolul și Newcastle — 3—2 
(1—1) pentru echipa noastră — l-ați 
aflat, desigur, clin ziarele de ieri. 
După terminarea partidei, numeroși 
spectatori au rămas în fața stadionu
lui, așteptînd ieșirea jucătorilor en
glezi. Am avut impresia, pe de o 
parte, că englezii au trecut destul de 
stingheriți prin fața spectatorilor ma
sați la poarta stadionului, far pe de 
altă parte că au fost surprinși apoi 
de aplauzele cu care au fost salutați 
în clipa cînd autobuzul s-a pus în 
mișcare... Publicul nostru, deși fusese 
neplăcut impresionat de unele mani
festări nesportive ale oaspeților, nu 
Ie-a adresat cuvinte dezaprobatoare, ci 
i-a aplaudat, dîndu-le (să nu se su
pere!) o lecție de sportivitate.

Fără îndoială, de altfel, că, dacă 
ne referim la partea strict tehnică a 
jocului, englezii au meritat aceste a- 
platize. Le-au meritat și pentru ar
doarea cu care au luptat, contribuind 
ca această partidă amicală, desfășu
rată pe o căidură caniculară, să ca
pete dinamismul și forța unei adevă
rate întîlniri de campionat. Așa cum 
s-a putut vedea și din primele me
ciuri susținute în București, New
castle este o echipă valoroasă, cu ju
cători tehnici, care posedă un desă- 
vîrșit control al balonului. Din punct 
de vedere al disciplinei, al atitudinii 
pe teren, ei au rămas însă profund 
d tori publicului, m'anifestîndu-se și la 
Ploești, ca și la București în meciul 
cu Dinamo, de o manieră care contra
vine atît renumitului calm englezesc, 
cît mai ales legilor elementare ale 
sport"'ității. Ceea ce, evident, e mai 
grav...

Petrolul a început meciul cu timi
ditate, complăcîndu-se în aiura lentă 
în cîmp a oaspeților, lucru ce le-a în
lesnit acestora să-și pună în valoare 
tehnica lor individuală superioară. De 
la jumătateh reprizei I — și cu un 
accent și mai puternic în repriza a

doua — Petrolul a preluat însă ini
țiativa, imprimînd jocului un ritm viu, 
căruia englezii i-au făcut față din ce 
în ce mai greu. Zaharia, aproape fi
gurant la început, a dat buzna prin 
apărarea adversă, Dumitrescu a fost 
mai inspirat ca oricînd, Neacșu a 
muncit cu zelul pe care i-1 cunoaș
teți. astfel că pînă la sfîrșit ploeștenii 
au obținut victoria. O victorie meri
tată și cu atît mai apreciabilă, cu cît 
a fost obținută asupra unui adversar 
care a luptat și de astă-dată cu toată 
ambiția pentru rezultat. Ploeștenii ar 
fi putut cîștiga mult mai ușor — 
poarta englezilor a fost apărată de 
un jucător de cîmp — dar înaintașii 
n-eu tras prea mult și mai ales din 
orice poziție, rezumîndu-se la cete 3 
goluri imparabile pentru orice portar.

(min. 
metri" 
Dumi- 
47) și

Au înscris, în ordine: White
7), Dumitrescu, dintr-un „11 
acordat cu ușurință (min. 35), 
trescu (min. 46), White (min. 
Dumitrescu (min. 58).

Arbitrul M. Marinciu a condus ne
mulțumitor următoarele formații:

Petrolul: Roman (Sfetcu) — Bîrsan, 
Marinescu, Topșa — Florea (Hidișan), 
Ndacșu — Zaharia, Tabarcea, Dridea 
(D. Munteanu), Dumitrescu (Szighetti), 
Bădulescu (G. Marin).

Newcastle: Nesbitt — Keith, Stokoe, 
Mc. Michael — Secular, Franks (Bell) 
— Hughes (Tait), Davies, Botton, 
Eastham, White (Hughes).

JACK BERARIU
Al. Bedrosian. 
corespondent

Interesante competiții de baschet

După cum se știe, între 9—16 iunie 
terenurile din strada Dr. Staicovici 
vor găzdui cea de a 11-a ediție a 
Campionatelor internaționale de tenis 
ale R.P.R. Pînă în prezent și-au a- 
nunțat prezența reprezentanți din 
U.R.S.S., R.P. Polonă, R.P. Ungară, 
R.P. Bulgaria, R.D. Germană, R.P.F. 
Iugoslavia, Franța, Italia, Suedia, 
Grecia, Chile. Ultima înscrisă, acum 
două zile, este Turcia. Se așteaptă 
și confirmarea Libanului. Deci, îm
preună cu R.P. Rotrană, în total 14 
TARI.

La întreceri s-au înscris o serie de 
ju ători experimentați. In primul rînd 
ținem să menționăm pe Staffan Stoc- 
kenberg, component ai echipei Suediei 
în Cupa Davis și deținător al unui 
palmares remarcabil. O altă partici
pare inedită ne-o oferă sportivii chi
lieni Ernesto Aguirre și Patricio Apey, 
de asemenea componenți ai echipei 
respective în Cupa Davis, alături de 
Ayala și 
și ea un

continent cum sînt tinerii

întîlnirea Jintre 
și Iranceți ele

MANS, 1 (prin telefon).
„Leopold Coulonne", cea mai 
sală de sport din acest orășel, 

numai prin celebra sa

LE 
Sala 
mare 
cunoscut nu 
pistă de automobilism, dar și prin 
vechea sa tradiție pugilistică, a găz
duit sîmbătă seara întîlnirea inter
națională dintre boxerii francezi și 
romîni. înaintea întîlnirii, la ședința 
tehnică. Federația franceză a cerut 
să nu se stabilească un scor final 
inter-echipe. Propunerea a fost accep
tată de conducerea lotului nostru, 
astfel că pugiliștii celor două echipe 
au evoluat în mod individual. In an
samblu, meciurile au fost de un bun 
nivel, dar numărul deciziilor eronate, 
tcate în defavoarea boxerilor romîni, 
au umbrit desfășurarea acestei între
ceri sportive. Trebuie subliniat faptul 
că meciurile au fost judecate NU
MAI de arbitri — judecători francezi, 
arbitrul romîn Gh. Dumitrescu func- 
ționînd doar în ring, prin rotație 
cu cîte un arbitru francez. Nedrep
tățiți de - . - —
trescu, I.
N icolae și 
spectatorii 
anunțarea 
de victorie pe cei patru pugiliști ro
mîni.

La categoria muscă, Puiu Nicolae 
(R.P.R.), boxînd în stilul său carac
teristic, cu lovituri upercutate la 
stomac și cu serii la figură, l-a 
dominat două reprize pe Albert Younsi 
(F). Ultima repriză a fost confuză. 

’ Victoria lă puncte a fost acordată 
lui Younsi. Boxînd atent, de aproape, 
cu croșeuri seci, Nicolae Mîndreanu 
(R.P.R.) a făcut față cu succes du

decizii au fost C. Dumi- 
Mihalic (în special), Puiu

N. Mîndreami. De altfel, 
au protestat vehement la 
deciziilor care i-au frustat

• La Craiova au avut ioc două 
meciuri internaționale de baschet în
chinate celei de a zecea aniversări a 
Institutului Agronomic din localitate. 
Cu acest prilej s-au îhtîlnit echipele 
Știința Craiova și Panaiot Volov (Ko- 
larovgrad-R.P. Bulgaria). Ambele în
tîlniri au revenit studenților craioveni 
cu scorul de 48—47 
53—43 (28—23).

• Joi, vineri, sîmbătă 
stadionul Nicolae Cristea 
găzduit, în nocturnă, o interesant! com
petiție de baschet intitulată „Cupa Du
nării". Au participat echipele Voința 
lași, Torentul Galați, S.P.C. București 
și Steagul Roșu Orașul Stalin. Aseară, 
tîrziu, se disputa meciul dintre echi
pele Torentul Galați și Steagul Roșu 
Orașul Stalin care urma să decidă 
cîștigătoarea Cupei.
• Jocurile disputate în Capitală 

cadrul „Cupei de 
colectivul Olimpia

Loxerii

(30—26) și

și duminică 
din Galați a

vară“ organizată 
s-au bucurat de

romîni
la Le M ans

pe

în 
de 
un

Peiraoo (F). Acestarului Raymond
din urmă, lovind nereglementar, l-a 
rănit la cap pe Mîndreanu. Reprezen
tantul nostru avea cel puțin un punct 
avantaj, dar decizia a revenit pugilis- 
tului francez. La categoria pană, în 
cel mai frumos meci al serii, losif 
MihaWc (R.P.R.) l-a înfruntat pe 
Andre Junker (F). Mihalic a făcut 
o partidă excepțională, atacînd și a- 
părîndu-se excelent în fața unui boxer 
foarte bun pe contraatac. Din nou 
decizie nejustă: Mihafic învins 1a 
puncte! La categoria semiușoără. 
prezentîndu-se surprinzător de slab, 
V. Czegeli (R.P.R.) a pierdut la 
puncte în fața lui Roger Younsi (F). 
In cele 
ușoară.

două meciuri de categorie 
_T___ , C. Dumitrescu (R.P.R.) a
terminat în avantaj meciul cu Claude 
Saluden (F), fiind aplaudat pentru 
frumoasa lui comportare, dar a fost 
declarat învins la puncte, iar C. 
Gherasim (R.P.R.), a nierdut la cam
pionul francez Aissa Hashas. La se- 
mimij'oeie, Hie Dragnea (R.P.R.), 
dominat în rfoate cele trei reprize, 
a fost învins la puncte de Djasso 
Boukary (F). La mijlocie-ușoară, 
Șerbu Neacșu (R.P.R.), în vervă 
deosebită, l-a dominat tot timpul pe 
Michel Gonzales (F). cîMipînd net 
la puncte. La mijlocie, D. Gheorghiu 
(R.P.R.) n-a atacat decît în ultima 
repriză, cînd l-a adus pe Michel 
Vinot (F) la un pas de K.O., dar 
era tardiv, fiindcă acesta avea a- 
vantajul necesar victoriei. V. Mariu- 
țan l-a întrecut la puncte pe cam
pionul francez Jean Claude Schiller, 
trimis o dată la podea și numărat.

frumos succes în special sîmbătă seara 
si s-au încheiat cu următoarele rezul
tate: MASCULIN: I.P.G.G.—Rapid
79—69 (38—30)!!!; MIG—F.B. 51—46 
(17—24); Dinamo—Proiectantul 86—29 
(35—12); FEMININ: Olimpia—C.C.A. 
56—49 (32—22); Rapid—ICF 65—35 
(32—16); Constructorul—Start 60—36 
(27—17).

Rodriguez. Italia ne trimite 
valoros lot de jucători apre-

ciați pe
Sergio Iacobini și Michele Pirro, sau 
Lucia Bassi (cîștigătoarea turneului 
internațional de la Sofia) și Maria 
Tereza Cerri. Grecia va fi reprezen
tată de Stalios, Kalivas (campion pe 
1957) și Reizakis. Dintre francezi 
ne-a fost făcut cunoscut — deocam
dată — doar numele lui Jean Claude 
Molinari, al cincilea jucător al Fran
ței.

Pe Ungă aceste nume noi, vom re
vedea tenismani reputați cum sînt 
maghiarul Adam, polonezii Jeodre- 
jowska și Piatek etc. Sportivii so
vietici nu și-au desemnat încă repre
zentanții. Este posibil ca să vedem 
din nou la lucru pe valoroasele Kuz
menko și Filipova, pe Andreev sau 
alți sportivi pe care i-am apreciat 
anul trecut, dar aceasta depinde de 
concursul de selecție care se desfă
șoară acum la Moscova cu scopul 
de a da formă definitivă lotului sovie
tic ce va evokia în continuare la 
Wimbledon.

Meci de fotbal R. P. Romlnă—Argentina 
la București

Din cauza timpului nefavorabil

Concursul internațional de parașutism 
va începe azi

Concursul internațional de para
șutism, care urma să înceapă ieri 
dimineața pe aeroportul sportiv de 
la Glinceni, nu a putut avea 
din cauza condițiilor atmosferice ne
prielnice. Cei aproape 1000 de spec
tatori prezenți au putut urmări totuși 
lansări demonstrative ale parașutiști- 
lor bulgari, iugoslavi și romîni. Cu 
acest prilej s-a observat că majo-

loc

formă 
romîni 
cît și 

aterizat aproape de

ritatea sportivilor dețin o 
bună, îndeosebi parașutiștii 
și cei bulgari. Atît băieții 
fetele — au 
punctul fix.

Astăzi se va desfășura prima 
bă oficială a
individual de lă înălțimea de 
m. cu aterizare la punct fix.

concursului :
pTO- 
salt
1000

Jocurile sportive asiatice 

înotătorii japonezi au realizat 
performanțe remarcabile
TOKIO. —
Competiția de înot din cadrul Jocuri

lor sportive asiatice a fost dominată 
categoric de reprezentanții Japoniei 
care au cîștigat toate probele incluse 
în program. La 400 m liber bărbați, 
Yamanaka a realizat timpul de 
4’23”9/10, mai bun decît recordul mon
dial oficial (4’27”) deținut de Murray 
Rose (Australia). (Performanța austra
lianului Konrads (4’21’’8/10) nu a fost 
încă omologată).

Iată și alte rezultate înregistrate în 
concursul de înot:

Bărbați: 100 m : Koga 58”3/10: 100 
ni. fluture : Ishimoto l’02’’4/10 ; 200 
ni. liber: Fukui 2’C8”2/10; 200 m. 
bras : Furukawa 2’44”0 ; 200 m. flutu
re : Ishimoto 2’21 ”4/10; 200 m. spate: 
Tcmita 2’22”3/10; ștafeta 4x200 m: 
Japonia 8’29”5/10. In schimbul său 
Yamanaka a înotat 2C0 ni. în 2’03”6/10, 
performanță superioară recordului 
mondial.

Femei: 100 m.: Sato 1’06”0; 400 
m. liber: Sibahara 5’15"S 10.

In finala turneului de polo pe apă 
Japonia a învins Singapore cu 4—2.

(Agerpres)

terminarea turneului final al Argentinei, așteptată să sosească la 
la București, 

pentru a întîlni selecționata R. P, 
Printre acestea se numără și echipa Romine. (Agerpres).

După 
campionatului mondial de fotbal, e- începutul lunii iulie 
chi pel e sud-americane vor susține o 
serie de jocuri amicale în Europa.

C.C.A. învinsă la un scor sever
(Urinare din pag. 1)

ea n-a concretizat situații bune de 
marcare deși avea poziții bune de șut. 
Dar fiecare atacant a preferat să pa
seze altuia, In loc să tragă la poartă. 
Apărarea s-a descurajat repede, chiar 
după primul gol înscris de Lantos și 
a făcut apoi multe greșeli.

Punctele au fost marcate de Mol
nar (3). Bodor. Lantos și Karasz 
pentru M.T.K., Constantin și Alexan
dre seu pentru C.C.A.

Arbitrul Damjani (Iugoslavia) a 
condus echipele:

M.T.K.: Bartfai—Szimcsak II (On- 
goli), Palotas, Lantos—Kovacs I, Ko
vacs Ill—Karasz, Bukovi, Bodor, Mol
nar, Szimcsak I.

C.C.A.: Toma (Voinescu)—Zavoda 
11, Apolzan, V. Dumitrescu—Jenei 
(Onisie), Bone—Ca-coveanu, Constan
tin. Alexandrescu, Zavoda I, Tătaru.

întreaga echipă maghiară 
bine. Din echipa 
doar Tătaru și

o săptămînă eram dispuși să coi 
răni aceasta drept un accident, 
frîngerea cu 2—6 scoate în evidență 
faptul că echipa G.C.A. se află în- 
tr-uu accentuat regres, că jucătorii ei 
nu s-au achitat cum se cuvine de 
sarcina ce li s-a încredințat, aceea 
de a reprezenta țara noastră în com
petiția „Cupa Dunării". Socolim că 
este cazul ca jucătorii și antrenorii 
echipei C.C.A. să analizeze cu serio
zitate și simț de răspundere compor- 
tarea în această competiție și să tragă 
concluziile care se impun.

Trei recorduri mondiale
h atletism

_ a jucat
noastră au corespuns 

Bone.
★

care a realizat atîtea 
în ultimii ani, 
la un scor de

s-au înregistrat trei recorduri 
la atletism. La Praga,

C.G.A., echipa 
performanțe de valoare 
a tost învinsă sîmbătă 
proporții, de o formație lipsită de pa
tru titulari a M.'l .K.-ului. Dacă după 
înirîtigerea de la București de acum

Ieri
mondiale la atletism.
Dana Zatopkova a aruncat sulița la 
55.73 m. (Vechiul record aparținea 
atletei sovietice Koniaeva cu 55,48 m. 
din 1954). In localitatea ModeUo 
(S.U.A.) ștafeta de 4x110 yarzi a^A 
legiu'lui „Abilene Christian" a 
zat performanța de 39,7 sec. (v.
39,9). Echipa universității din Texas 
a realizat în ștafeta de 4x220 yarzi 
rezultatul de 1:22,6 (v. r. 1:22,7).

r.

Finalistele la campionatul mondial 
de fotbal sosesc în Suedia
Alte finaliste în campionatul mon

dial de fotbal au sosit în Suedia. 
După reprezentativele Franței și Para
guayului, ieri au mai sosit loturile 
Iugoslaviei, Mexicului și U.R.S.S. 
(Pînă miercuri sînt așteptate să so
sească celelalte finaliste).

înainte de a pleca la turneul final, 
selecționata U.R.S.S. a susținut un 
meci de antrenament cu echipa- bul
gară Minior Dim’rtrovo Fotbaliștii so
vietici au cîstigat cu scorul de 4—0 
(1-0).
• Lotul sovietic cuprinde 22 jucă

tori. De remarcat este faptul că din 
Iot lipsesc Strelțov, Ogonikov și Ta- 
tușin. Iată de altfel lotul complet al 
reprezentativei U.R.S.S.:

PORTARI: Iașin, Beliaev, Masla- 
cenlto.

FUNDAȘI: Kesarev, Krîjevski, Kuz- 
nețov, Ieriohin, Ostrovski.

MI1L0CAȘI: Voinov, Netto, Mas-
tionkin Țar lev.

ÎNAINTAȘI: Apuhtin, A. Ivanov, 
Simonian, Salnikov, Ilin, V. Ivanov, 
Bubukin, Gusarev, Fedosov, Folin.
NUMEROASE MECIURI AMICALE
• Ieri, în drum spre Suedia, repre

zentativa Scoției a susținut un meci

compania Po-amical la Varșovia, în 
loniei. Victoria a revenit fotbaliștilor 
scoțieni cu 2—1.

® Echipa selecționată a Cehoslova
ciei a jucat și ea un meci amical cu 
reprezentativa orașului Esbjerg (Da
nemarca) pe care 'a învins-o cu

torie la Copenhaga, în compania r<v, 
prezentativei Danemarcei: 10—0!

seu-nemarca) pe care a învins-o 
nil de 3—1 (1—1).

• Formația iugoslavă care 
cantonată în orășelul Vesteras 
ține azi primul meci de antrenament 
în compania unei selecționate locale.

Gampionul american 
AUTOMOBILISM de automobilism Pat 

O'Connor, și-a găsit 
urma unul accident dare s-a 

timpul desfășurării marelui 
la Indianopoiis (S.U.A).

moartea în 
produs în 
premiu de

se 
va

află 
sus.

La Halle (R.D. Ger
mană) echipa națio, 
naiă a R. D. Ger

mane a întrecut cu 14—6 selecțio
nata Finlandei.
• Titlul de campion profesionist al 

Europei la categoria semigrela a re
venit boxerului vest-german tloopner, 
care I-a învins în meciul pentru titlu, 
pe italianul Calzavara.

• Echipa selecționată a odaștilui 
Gdansk a repurtat o categorică vie-

BOX

Cea de a 13-a etapă 
a turului ciclist al Ita-: 
liei a revenit italianu

lui Pierrino Baffi, care a parcurs etapa 
Scanno.Sanbenedetto (211 km.) în 
5:35,03. In clasamentul general con
duce acum italianul Tino Coletto.
dain nn ini Genova a în-ruLv PE APA ceput un mare turneu 

internațional. Primele 
rezultate: Ungaria—R.F. Germană 8—I, 
Iugoslavia—italia 6—4.

cădim* La 10 și 11 iunie va oLKlMA avea Ioc la Paris în
tîlnirea dintre repre

zentativele Ungariei și Franței. Din 
echipa maghiară vor face parte, prin
ți e alții cunoscut» scrinuri Kamuti, 
Fulop, Gyuricza. Din formația franceză 
nu vor lipsi Christian D’Oriola (cam
pion olimpic), Claude Netter, Latastt 
etc.
TENIS DE MASĂ neuh/peXTintrl

CiCLISM

prinde în 
neză, echipa selecționată 
masă a R.D. Germane a 
mai în orașul Wuhan cu 
lodală pe care a învins-o

R. P. Chi. 
de tenis d< 
jucat la 3( 
selecționați 

cu 5—0.
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