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Ieri, la Cluj, din nou record mondial

Iolanda Balaș: 1,80 m.!
Atleții noștri în mare formă, au realizat performanțe de valoare

l CLUJ, 22 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Orașul de la poa
lele Feleacului a trăit din nou 

'mare eveniment atletic: în cadrul ce
lei de a treia etape a campionatului 
republican de atletism pe echipe des

fășurată pe stadionul Gh. Gheorghiu- 
Dej, s-au înregistrat o serie de rezul
tate excelente, în fruntea cărora se 
situează 
tura în 
maestra
firmind 
tată de 
tra sportului Iolanda Balaș a reușit 

Xșă corecteze din nou recordul lumii la 
s^^ra în înălțime. Performanța rea-

un

nouț record mondial la sări- 
înălțime femei, realizat de 

sportului Iolanda Balaș. Con
forma excepțională manifes- 
la începutul sezonului, maes-

lizată la Cluj 
ținută astfel: 
in concurs la 
ma încercare
m. Ridicată Ia 1,80 m. ștacheta a fost 
doborîtă la prima tentativă, pentru 
ca a doua oară ea să rămînă pe su
porți, consfințind astfel o nouă victo
rie de prestigiu a atletismului romî- 
nesc. Vom menționa și remarcabilul 
rezultat obținut de Eva Maier: L60 m !

De asemenea sfat de evidențiat o 
serie de rezultate cum ar ti cele de la 
prăjină (Z. Szabo 4,30 m., nou record 
R.P.R.), 400 m. băieți (Traian Sudri- 
gean 47,8 sec.!), disc fete, (Paras- 
chiva Lucaci-Simionescu 47,03 ml).

(1,80 m.) a fost ob- 
lolanda Balaș a intrat 
1,60 m., trecînd din pri-
1,60 m., 1,70 m., 1,76

Campionatul categoriei A Ia fotbal

Știința Timișoara a obținut, 
în ultimele secunde, victoria 
asupra Petrolului Ploești: 1-0

I :
M.

lată rezultatele tehnice: ZIUA
110 m. g.: E. Ignat (Rapid) 15,1; 
Ursac (Dinamol 1Tb. Ardeleanu

IOLANDA BALAȘ

SOF1A, 22 (prin telefon). — In a- 
propierea capitalei Bulgariei, pe lacul 
de acumulare Pancerovo. intr-un pito
resc loc străjuit din trei părți de 
munți, s-a desfășurat prima întîlnire 
de canotaj dintre sportivii romîni și 
cei din R. P. Bulgaria. In toate cele 
II probe masculine de caiac și canoe 
și cele două probe feminine de caiac, 
superioritatea sportivilor romîni a fost 
evidentă, ei clasînduse în permanență 
pe primele două locuri. De altfel, în 
timpul șj după desfășurarea celor două 
zile de concurs de sîmbătă și duminică, 
canotorii bulgari, ca și reprezentanții 
federației țării vecine, au apreciat din 
plin comportarea excelentă a caiaciș- 
tilor și canoiștilor romîni, arătînd tot
odată importanța acestei vizite pen
tru dezvoltarea sporturilor respective 
în R. P. Bulgaria.

Sîmbătă după amiază (în prima zi 
de concurs) s-au înregistrat următoa
rele rezultate: caiac simplu: 500 m.: 
1. Aurel Vernescu (R.P.R.) 2:02,4; 2. 
Doru Bardaș (R.P.R.) 2:04,8; 3. Kru- 
mov (R.P.B.) 2:14,0; 4. Orazerov
(R.P.B.) 2:14,6, Caiac dublu, 500 m. 
fete: 1. Maria Navasart — Cornelia 
Prisăcaru (R.P.R.) 2:08,0; 
Rațiu — Ana 
3. Zarkova —
Canoe simplu: 
Filip (R.P.R.) 
rara (R.P.R.)
(R.P.B.) 5:18,3. Caiac dublu 10.000 m.: 
I. lacovici — lerentie (R.P.R.) 2.
Balint — Grigore (R.P.R.): 3. Niko- 
lcv — Penev (R.P.B.): 4. Manef — 
Bonef (R.P.B.). Caiac 1, 10.000 m: 1.

2. Doina 
Budu (R.P.R.) 2:10,3; 

Popova (R.P.B.) 2:18,4. 
1000 m. : 1. Serghei

5:08,3; 2. Nichifor Ta- 
5:09,9; 3. 1. Ivanov

Eremia Oprea (R.P.R.); 2. Doru Bardaș» 
(R.P.R.); 3. Krumov (R.P.B.); 4. Zla-- 
tev (R.P.B.). Canoe dublu 10.000 m.::
1. Simion Ismaifciuc — Alexe Dumi
tru (R.P.R.) 49:46,3; 2. Kalinov — Si
dorov (R.P.R.) 51:34,3; 3. Paskov — 
Dimitrov (R.P.B.) 52:51,5; 4. Anghe-i 
Iov — Bulgherov (R.P.B.) 60:55,5.

in cea de a doua parte a întîlnirii,, 
duminică după-amiază, canotorii ro
mîni și-au întrecut la fel de ușor ad
versarii, obținînd următoarele rezul
tate : Caiac dublu 1000 m. : 1. Mirceai 
Anasțasescu — Stavru Teodorov3:58,0;;
2. Balint — Sideri 4:02,2. Caiac. sim
plu 1000 m.: 1. Eremia Oprea 4:22,3;: 
2. Aurel Vernescu 4:24,7. Canoe dublu: 
1000 tn.: 1. S. Ismailciuc — Alexe Du
mitru 4:35,4; 2. Kalinov — Sidorov 
4:39,5. Caiac simplu 500 ni. fete: 1; 
Ana Budu 2:25.5; 2. Doina Rațiu 
2:28,5. Caiac dublu 500 m.: 1. M. A- 
nastasescu — S. leodorov 1:48,3; 2. 
lerentie — lacovici 1:52,1. Canoe sim
plu 10.000 m.: 1. Nichifor Tarara 2. 
Serghei Filip. Caiac 4x500 m.: L. 
R.P.R. (Oprea — Anasțasescu — Teo
dorov — Vernescu) 8:27,6.

întrecerile de pe Iacul 
s-au desfășurat în cele maii 
d.’țiuni. — apa lacului fiind 
sită de curenți sau valuri 
permis înregistrarea unor
bune. Lotul de sportivi romîni ur
mează să se întoarcă Ia București 
marți dimineața după ce 
o interesantă excursie pe 
toșa.

Pancerovo 
bune con- 
total lip- 
— și au 
rezultate

luni va face 
muntele Vi-

VASILE GRIGORE

L. Zanoni (Dinamo) învingător 
în „Cursa Munților“

TIMIȘOARA 22 (Prin telefon). — 
Un meci de fotbal nu este „jucat" 
psiă in ultima secundă a minuttaui 
90. Dacă vreun al din cei 20.000 de 
spectatori aflați pe stadionul 23 Au
gust din Timișoara sau dacă vreunul 
dm cei 22 de jucători se mai in- 
dcia de acest adevăr, de azi înainte 
iși vor aminti de finalul dramatic al 
meciului Știința Timișoara — Petro- 

Ptoești și vor fi de acord că 
iai fluierul final este cel care pe- 

ește scorul unei partide. Mai 
15 secunde de jucat din aceas-

litate ar fi fost mai just", ne spu
nea după meci antrenorul Tlie Oană. 
Este adevărat, ccaziile 
de gol au fost 
două formații.

A.

mari, clare 
egal împărțite de cele 
In același timo însă,

I. MANOL1U
G R OSS-corespondent

(Continuare in pag. 3)

(UASR) 15,3, Alex. Cincă (L’ASR) 
15.3; 89 m. g.: A. Dragomirescu (R.) 
11,8; L. Szabo (C.C.A.) 11,9; Ana
Șerban (L’ASR) 12,0; 800 in. f. : G. 
Dumitrescu (Metalul) 2:11,9; M. Cu- 
țui (UASR) 2:12,5; N. Pasciuc 
(LASR) 2:12,8; O. Zammer (Rec.) 
2:10,2; suliță f. : 1. Miclos (D) 46,83 
m.; A. Reimesch (R.) 42.71; Alex, Tă-

ROMEO VILARA

(Continuare in pa o. 2)

Dinamo I pe primul loc
Etapa a V-a, desfășurată sîmbătă 

pe ruta Orașul Stalin — Sinaia — 
Orașul Stalin — Bran — Orașul 
Stalin (146 km) a fost deosebit de 
dificilă, datorită vîntului, și foarte 
agitată, în urma nenumăratelor, a- 
tacuri lansate chiar de la plecare. In 
a doua parte a etapei, hărțuielile s-au 
întețit și inițiatorii lor, cicliștii de la 
Dinamo, și-au atins pe deplin scopul 
urmăr t: Torok nu a putut face față 
iureșului permanent.

La capătul acestei mult agitate eta
pe, L. Zanoni, indiscutabil cel mai

I I . Ploești și vor fi de acord că 
I n-wai fluierul final este cel care pe- 
| c^^kește scorul unei partide. Mai 
I e^Flă secunde de jucat din aceas- 
I tă partidă și rezultatul se menținea 
I ^£9al: 5~0. Sfîrșitul întîlnirii găsea 
| ^echipa ploesteanâ masată in careu, 
I resping ind fără încetare atacurile
I timișorenilor. La o asemenea acțiu- 
| ne, pornită de la Gîrleanu (din apro- 
| pierea centrului terenului), mingea 

a trecut succesiv pe la Tănase, Mi- 
țaru, din nou Tănase și acesta, de 
îa 35 m., a înălțat-o spre poarta lui 
Sfetcu, unde și-a disputat-o un bu
chet de jucători. Sfetcu a vrut să 
boxeze dar s-a ciocnit de Mari
nescu (care tot timpul meciului a 
fost „umbra" lui Ciosescu) și acesta 
nu l-a mai putut stingheri pe cen
trul atacant timișorean, care a lovit 
mingea cu capul, trimițind-o cu 
boltă peste apărători in poartă: 1—0 
pentru Știința.

„După ocaziile avute de cele două 
echipe cred că un rezultat de ega-

> —; ~

Chimia Făgăraș—Judeniiurg 
20-8 (11-4) la handbal
FAGARAȘ 22 (prin tetrion).
Mecitil internațional de handbal 

Chifnia Făgăraș — Judenburg (Aus
tria) a coincis ca d 'ă cu cel de-al 
doilea festival raional și a atras pe 
stadion peste 10.000 spectatori, care 
au rămas foarte mulțumiți de frttmo. 
sul spectacol sportiv oferit de cele 
două formații. Cu toate că echipa 
din Făgăraș a fost net superioară — 
oaspeții părînd și cam obosiți — jocul 
a fost dinamic, cu faze interesante 
și de un bun nivel tehnic.

Gazdele au fost mai decise în atac, 
iar acțiunile lor ofensive au fost mai 
eficace decît ale oaspeților care, deși 
au frumoase calități tehnice, păcă
tuiesc printr-un joc prea combin’ativ 
în fața semicercului.

Au înscris: Misches (7), Graef (3), 
Tischler (4), Schneider (4), Jozsa și 
Alartim pentru Chimia Făgăraș, Lam- 
mer (4), Haas (2), Schwartz și lio- 
gensberger pentru Judenburg.

Valentin Lazăr, corespondent

C. C. A. și Geotehnica s 
în finala „Cupei R. P. R

vor întîlni

C.C.A.

C.F.R.: 
Hbuleac, 
Stănescu 
— Mladin, Pircătăbescu —
ban, Soculescu, Cotter.

C.C.A.: Dotare — Veluda,

Buda —
Rotaru
— Moraru, Rusu,

Bostan, Vușek,
— Oblemenco, 

Picu
Șer-

C.F.R. GRIVIȚA ROȘIE 
3—0 (3—0)

__________ _ . Pen
ciu, Kramer, Cojocaru — Chiriac, 
Merghișescu — Enache, Lazara- 
che, St. Constantin — Marinache, 
Blâgescu — Danciu, Căpușan, 
Marica. A maircat Merghișescu 
(încercare min. 14). ARBITRU: 
V. Var del a.

PROGRESUL — GEOTEHNICA 
0—8 (0—3)

PROGRESUL: Tănase — Nagel, 
Ghiuzelea Stănciulescu, Vairtu- 
hian — Climovschi, Leonte — 

Paloșanu, Ciobanu, Dumitrescu— 
Patrubani, Făgărășanu — Vicol, 
Epureanu, Labo.

GEOTEHNICA: Bărăscu — Teo- 
dorescu, Nisțor, S. Niculesou, 
Sava — Gabrielescu, Mateescu — 
P. Niculascu, Antimoianu, I.uscaî 
— Dumitriu, Posmoșanu — A. Ni- 
culescu, Manolache, Rădulescu.

ARBITRU: Emanuel Valeriu, bun. 1

Atenția spectatorilor bucureșteni 
s-a îndreptat ieri către cuplajul 
rugbistic de pe stadionul Republicii, 
care a programat semifinalele Cupei 
R.P.R. Protagoniste — în primul 
meci, C.F.R. Grivița Roșie și C.C.A., 
în al doilea meci (desfășurat în noc
turnă) Progresul și Geotehnica.

In primul joc, militarii se pun mai 
repede pe picioare, inițiază atacuri 
repetate și încearcă în primul sfert 
de oră deseori butul feroviar prin, 
lovituri de picior căzute (Penciu, 
St. Constantin) dair care nu-și ating 
ținta. Deschiderea scorului plutea 
însă în aer și avea să vină în mm. 
16: la o grămadă ta apropierea bu-

tului ceferist, 
pe partea închisă și 
observația liniei a 
înscrie spectaculos: 
netransformată). La 
dește inspirată formula de echipă 
cu Penciu (în mare vervă) folosit ca 
centru — tn locul său pe linia de 
fund jucînd Dobre. Pînă la pauză 
nu mai este de semnalat decît o u- 
șoară revenire a C.F.R.-ului.. La re
luare, feroviarii deșt fac vădite e- 
forturi nu reușesc să întoarcă re
zultatul în favoarea lor, deoarece, pe 
de o parte înaintarea nu-și impune 
superioritatea, iar pe de altă parte 
linia de trei sferturi (tncepînd cu 
Oblemenco) desfășoară un joc slab. 
De remarcat o ocazie mare ratată 
de Rusu (mim. 70) care scapă ba
lonul din mină atunci cind se afla 
în imediata apropiere a terenului de 
țintă al C.C.A. Finalul partidei ii gă
sește pe militari in plin atac.

• Incomparabilă ca factură și desfă
șurare, — cu primul meci — partida 
Geotehnica — Progresul a ținut trează 
atenția spectatorilor pînă la fluierul 
final. Ambele echipe, dar în special 
Geotehnica, în mare vervă — care 
pare a deveni o adevărată specialistă 
în jocurrle de cupă — au merite în 
realizarea unui joc tehnic, spectaculos, 
în adevăratul spirit al rugbiului. Geo
tehnica și-a realizat victoria datorită 
unei mai bune legături a liniei de frei- 
sfecturi care, ieri, în întregimea ei, a 
realizat o partidă meritorie. Scorul a 
fost deschis în min. 25 prin Antimoia- 
nti, care a transformat o lovitură de 
pedeapsă de Ia 30 m. pentru ca după 
numai cinci minute, Tănase să șuteze 
în bară. în repriza secundă Progresul 
pare decis să recupereze handicapul, 
dar o neatenție a liniei de trei sferturi 
permite lui Luscal să intre între cei 
doi mijlocași, și să culce balonul la 
centru. (încercarea a fost transformată 
de același Antimoianu). Scor final: 
8—0. In concluzie. Geotehnica a reali
zat una din cele mai bune, partide dia

Merghișescu
scăpînd de sub 
treia feroviară, 
3—0 (încercare 
C.C.A. se vă-

intră sezon, în timp ce Progresul a fost niai 
slabă ca de obicei, mai ales în apărare.

D. CALLIMACH1
T. STAMA

• In partida Dinamo — Rapid (con- 
tînd pentru campiori.vtul categoriei A), 
timp de 70 minute scorul s a menținut 
egal. In plină dominare a Rapidului; 
apărarea comite o gravă eroare de a- 
părare, astfel că un contra-atac dina- 
movist se soldează cu o frumoasă în
cercare realizată de Diaconescu. Scor: 
3—0 (0—0). Față de aspectul jocului 
un rezultat egal ar fi fost însă mai e- 
chitabil. (V. Hossu și Al. Paulescu, 
coresp.).

• La Timișoara, Știința — C.S.U. 
Buc. 6—3 (3—0). Au înscris, Argin- 
taru (3) și Celea (3) pentru Știința 
și Zâne (3)

în clasamentul pe echipe
valoros om din cursă, a trecut pri
mul linia de sosire cu un avans 
de 10 secunde, a îmbrăcat din nou 
tricoul galben, iar pe echipe, dinamo- 
viștii și-au asigurat un avans de 
peste 10 minute față de adversarii 
lor direcți, cicliștii de la C.C.A.

Dar, să vă redăm, pe scurt, desfă-' 
șurarea etapei. Chiar din plecare fug 
din pluton I. Constantinescu, ma
ghiarul Kissdalla, N. Mușa, C. Ba
ciu și N. Maxim. înainte de Timișul 
de Sus, 1. Constantinescu rămîne și 
este „absorbit" de pluton. In vîrf, 
la Predeal, primul trece Mttșa, care 
face o cursă merituoasă, G. Baciu, 
Kissdalla și N. Maxim, care se pier
duse de grupul fugarilor.

La Sinaia, Mttșa, Baciu și Kissdal-’ 
la au un avans de aproape 4 minute. 
Acum, din grosul plutonului se des
prind Stoica, Mihăilă, Hora, Mihne- 
vici și Felbert care îl prind pe 
Maxim și toți cinci pornesc puternic 
după cei 3 din frunte. In apropiere 
de Orașul Stalin, mai fug din pluton 
G. Moiceanu, V. Dobrescu și A." 
Simion și apoi Șelaru. Voinea, L. 
Vasile, Klabinsky, Fr. Czekei, Zanoni,. 
Scherg și Tustochovics.

Toți aceștia formează, la intrarea 
în Bran, un grup compact care nu 
va mai fi ajuns pînă Ia sosire. LV 
Zanoni, printr-un finiș impresionant 
cîștigă etapa detașat (timp 4h 00'30”). 
La 10 sec. 
mat de V.
binsky și 
4h 00’43”

termină G. Moiceanu, ur*
Dobrescu,
Kissdalla. 
a sosit A.

I. Stoica, Kla-
Gu timpul de
Șelaru, iar o

pag. 4)
pentru C.S.U,

(Continuare în

/ 'ază din întilnirea de ragbi C.C.A. — C.F.R. Grioița Roșie din semifinalei 
Cupei R.P.R. (Foto t I- MIHAICAkJ



TOI ANDA BALAȘ 1,80 m.î liderii și-au consolidat pozițiile în categoria C
(Urmare din pag. 1)

îia&e (Progresul) 41,50; ciocan: N. 
Rășcănescu (G.G.A.) 61,48; D. Cons
tantin (R) 56,91; D. Grafenstein (M) 
53,81; 100 m. b.: M. Pop (R.) 11,0; 
A. Stoenescu (D) 11,0; G. Gergely 
|(UASR) 11,0; 100 m. f.: 1. Luță (R) 
12,1; L. Bendiu (R) 12,5; Ileana Ziili 
(D) 12,6; E. Kineses (Rec.) 12,7; 
400 m. b.: Tr. Sudrigean (UASR) 47,8;
I.Wiesenmayer  (D) 49,0; I. Savel (D) 
49,0; G. Enache (G.G.A.) 49,5; înălți
me b.: I. Knaller (G.G.A.) 1,98; X. 
Boboc (G.G.A.) 1,90; Gr. Marinescu
(Progr.) 1,90 — nou record republi
can de juniori — G. Dumitrescu 
i(UASR) 1,90; A. Merică (D) 1,90;
Cornel Porumb (UASR) 1,90 — re
cord republican de juniori egalat; — 
greutate f.: M. Szilaghi (Voința) 13,09; 
E. Scherer (V) 12,82; Valeria Guzgan 
(R.) 12,26; 1500 tn.: C. Grecescu (D) 
3:51,9; 1. Boghian (UASR) 3:53,2;
I. Puică (UASR) 3:53,5; B. Popa (D) 
3:54,5; M. Pritvornic (UASR) 3:59,2 

;— în afară de concurs I. Hîră (M) 
3:57,3 și D. Bîrdău (D) 3:54,0; lun
gime b.: 1. Sorin (G.G.A.) 7,10; R. 
Ufcher (D) 7,05; V. Cincă (UASR) 
7-04; V. Jurcă (UASR) 6,98; disc b.: 
jV. Manolescu (D) 48,16; M. Raica 
(M) 47,61; St. Pernecki (UASR) 46,08

Tcea mai bună performanță la ju
niori; 10.000 m.: N. Nicoiae (M) 
30:46,6; V. Weiss (D| 30:48,0; I. Pri- 
cop (Progr.) 31:10,4; prăjină: Z. Sza
bo (G.G.A.) 4,30 m. — NOU RECORD 
AL R.P.R.; M. Trandafilov (D) 4,20;
I. Paul (G.G.A.) 4,20; înălțime f.: 
1; Balaș (G.G.A.) 1,75; E Mayer 
'(T.C.H.) 1,54; Rodica Voroneanu (M) 
JÎ51.

ZIUA A II-A: 10 km. marș: H. 
Răcescu (D.) 47:30,2; M. ’ Neagu 
(D) 47:46,8; I. Baboie (R.) 48:14,6; 
400 m. garduri: I. Save! (D) 52,2; 
M. Ursac (D) 53,3; Gh. Stânei (R) 
54,5; V. Pop (U.A.S.R.) 55,3; 200 m.t:

Campionatul republican 
de volei categoria B
SERIA I.: C. S. Snagov — Voința 

Bacău 0—3 (—3, —11, —12); Politeh
nica Orașul Stalin — Feroviarul Con
stanța 3—2 (15—5, 9—15, 15—8,
14— 16, 15—5), Știința Galați — Ști
ința Iași 3—2 (15—10, 10—15, 12—15, 
17—15, 15—12).

SERIA A H-a: Dinamo Oradea — 
Utilajul Petroșani 2—3 (8—15, 13—15,
15— 3, 15—9, 9—15). Dinamo Tg. Mu
reș — G. S. Stejarul R. Vîlcea 3—1 
(11, 7, —J2, 8). Dinamo Baia Mare 
— Casa Ofițerilor Timisoara 2—3 
(15—9, 10—15, 15—16, 10—15,
14—16). Știința Timișoara — Dinamo 
Cluj 3—0 (neprezentarea echipei clu
jene).

La capătul unei reușite finale

ECHIPA ORAȘULUI BUCUREȘTI A CIȘTIGAT 
„CUPA REGIUNILOR11 LA OINĂ

Spectatorii prezenți sîmbătă și du- 
minfcă pe Sta-dionid Tineretului la în
trecerile finale de oină ale „Cupei Re
giunilor" au avut ocazia să urmăreas
că jocuri aprig disputate, de-a lungul 
cărora rezultatul a stat în cumpănă 
pînă în ultimele minute. Plusul de 
calm pe care l-au avut jucătorii echi
pei orașului București în meciul ho- 
tărîtor cu reprezentativa regiunii Su- 
ceavaRcîștigat la ultimul om cu sco
rul de 11-9, a decis asupra victoriei 
finale. Succesul bucii reștem lor, care 
au folosit ca principală armă la „bă
taie" grupele de cite cinci jucători în
soțite de cei mai buni apărători, este 
meritul întregii formații, din care am 
reținut în mod deosebit pe Văduva, 
Dumitrescu, Ciobanu și Sigmirianti. 
Ultimii trei și-au Tndeplin.it cu acest 
prilej și norma de maestru al sportu
lui. Echipa orașului București a folo
sit următorul lot: Dumitrescu, Vădu
va, Cristian, Dacău, Ciobanu, Hoțu, 
M. Gruianu, 1. Gruianu, Stoica, Sig- 
mirianu, Iancu, Coston, Miele, Andro
mache (antrenor A. Rafailescu).

Reprezentativa Suceava antrenată 
de maestrul sportului I. Munteanu, a 
tost revelația competiției, demonstrind 
o întreagă gamă de cunoștințe atît la 
„bătaie" cît și Ia „prindere". Mărgi
nașul 3 la ducere, A. Drelciuc, a im
presionat prin precizia în atingerea 
adversarilor obținînd de altfel primul 
Ioc în clasamentul jucătorilor care au 

■cei mai niulți4 adversari atinși. Selec
ționata regiunii Bata Mare a cores- 
țpuns așteptărilor, funcționînd omogen 
:și constant în timp ce echipa negiu- 
:nii București a avut o comportare i- 
inegală.
‘ lată rezultatele:

ilURc Or. Buourești — .^eg. Buco-

1. Luță (R.) 25,0; L. Bendiu (R),
25,9; G. Aîaksay (Rec.) 26,1; Al. Si-* 
ooe (U.A.S.R.) 26,2; M. Cuțuiii 
(U.A.S.R.) 26,2; I. Ziili (D) 26,4; 
200 m.b.: I. Wiesenmayer (D) 22,1; 
Gr. Enache (G.G.A.) 22,1; Al Stoe- 
nescu (D) 22,4; N. Pop (R) 22,5; G. 
Gergely (U.A.S.R.) 22,6; triplusalt: 
Octavian Viscopoleanu (R) 14,38; R. 
Licher (D) 14,32; V. Vencu (M) 
14,19; Șt Stoian (U.A.S.R.) 14,18;,
suliță b.: Alex. Bizim (U.A.S.R.) 
72,95; A. Demeter (D) 72,33; G. 
Popescu (U.A.S.R.) 68,86; 5000 m.: 
G. Grecescu (D) 14:40,8; V. Veliciu 
(U.A.S.R.) 14:47,5; N. Bunea.
(C.C.A.) 14:49,4; 800 m.b.: Z. Vamoș 
(D) 1:52,2; Tr. Sudrigean (U.A.S.R.) 
1:55,1; Tiberiu Corneisan (U.A.S.R.) 
1:55,2; D. Bîrdău (D) i:56,8; 400 m.f.: 
M. Cuțui (U.A.S.R.) 58,6; Ana Czuli 
(U.A.S.R.) 59,5; Aranca Lipoczi 
(T.C.H.) 60,6; C. Dumitrescu (M) 
60,6; greutate b: N. Ivanov (D) 
15,94; C. Crețu (U.A.S.R.) 15,84;
M. Raica (M) 15,07; St. Pernecki
(U.A.S.R.) 14,72; lungime f: Viorica
Belmega (Progr.) 5,54; L. Neța 
(U.A.S.R.) 5,47; L. Szabo (C.C.A.) 
5,42; Inge Knobloch (T.C.H.) 5,42; 
A. Reimesch (R) 5,34; 3000 ni. obst.: 
C. Aioanei (C.C.A.) 9:02,6; I. Hîră 
(M) 9:04,2; T. Strzelbinski (D) 
9:04,6; disc f: Paraschiva Lucaci- 
Simionescu (U.A.S.R.) 47,03; L. Ma- 
noliu (M) 45,44; M. Szilaghi (V) 
43,94; N. Barbu (V) 42,83; Olimpia 
Cataramă (Progr.) 40,27.

Ca urmare a acestor rezultate 
punctajul general în cadrul meciurilor 
disputate cu prilejul celei de a treia 
etape a campionatului republican de 
atletism pe echipe este următorul: 

I: Dinamo — U.A.S.R. 176 p. — 
158 p. (125—94 la băieți și 51—64 
la fete); U.A.S.R. — Recolta 226— 
107; Dinamo — Recolta 232—104.

II: Rapid — Metalul 201.5—135,5; 
Rapid — Voința 228—91; Metalul — 
Voința 214—100.

III: Progresul — T.C.H. 168—16.3;$ 
T.C.H. — C.C.A. 170—132; Progre
sul — C.C.A. 163—133.

Tot în cadrul acestei etape s-au 
disputat și o serie de probe de ve
rificare — cu caracter de selecție, — 
în care rezultatele tehnice sînt: 110 
m.g.: T. Ardeleanu (U.A.S.R.) 15,0; 
E. Ignat (R) 15,2; V. Cincă (U.A.S.R.).* 
15,3; 80 m.g. Lia Szabo (G.G.A.) 
11,7; A. Dragomirescu (V) 11,8; A.

'Serban (U.A.S.R.) 11.8; 100 m.f.:
L. Bendiu (R) 12,6: 1. Ziili (D) 
12,7; E. Kineses (Rec.) 12,8; 100
m.b.: A. Stoenescu (D) 11,0; M. Pop 
(R) 11,0; înălțime f: Iolanda Balaș 
(C.CA.) 1,80 m. — NOU RECORD 
MONDIAL: vechiul record mondial era 
deținut tot de Iolanda Balaș: 1,78 m. 
și fusese stabilit la 7 iunie a.c. pe 
stadionul Republicii din București;
2. Eva Mayer (T.C.H.1 1,60 m.; Ro
dica Voroneanu (Recolta) 1,50 m.

rești 18—9, reg. Baia Mare — reg. 
Suceava 10—6, or. București — reg. 
Suceava 6—9, reg. București — reg. 
Baia Mare 16—15, or. București — 
reg. Baia Mare 10—8, reg. Bucu
rești — reg. Suceava 16—18.

RETUR: reg. București — or.
București 6—20, reg. Baia Mare — 
reg. Suceava 9—11, or. București — 
reg. Suceava tl—9, reg. Baia Mare — 
reg. București II—10, reg. Baia Ma
re — or. București 6—17, reg. Bucu
rești — reg. Suceava 16—14.

In urma acestor rezultate, primul 
loc în clasamentul general a fost o- 
cupat de echipa orașului București 
urmată de reg. Suceava, reg. Baia 
Mare și reg. București

TR. IOAN1ȚESCU

Două noi recorduri de juniori la naiație
Două noi recorduri republicane de 

juniori — unul opera tinerei dinamo- 
viste Sanda Iordan, iar celălalt reu
șit de Em. Voicu (Prog. Gospodării) 
— au salvat, în parte, factura tehnică 
a concursului de naiație organizat de 
comisia orășenească de specialitate 
sîmbătă și ieri la ștrandul „Danie 
Gherman" din Capitală.

In progres de la un concurs la altul 
Sanda Iordan a depășit cu 2/10 sec. 
timpul standard fixat pentru omologa
rea recordului în proba de 100 m. bras 
junioare cat. I. Tîmpul obținut: 1:27,8, 
constituie un nou record de junioare 
cat. 1 și a H-a. In proba de 400 m. 
liber Emil Voicu și-a îmbunătățit cu 
timpul de 4:56,7 propriul său record

Seria I
STEAUA ROȘIE BACĂU — LOCO

MOTIVA PAȘCANI 3—1 (1-1)
Au înscris: Chiriță (din 11 m.),

Biirn (2) pentru Steaua Roșie și A- 
tanasiu pentru Locomotiva. In mi
nutul 78 Chiriță a ratat un llm 
RULMENTUL BIRLAD — TEXTILA 

BUHUȘI 0—2 (0—1)
Oaspeții au dovedit mai multă 

omogenitate și o mai bună pregătire 
tehnică. Au marcat: Cristea și Ma 
nole.
PETROLUL MO1NESTI — C.F.R. 

IAȘI 2—2 (1—1)
Jocul a fost de factură slabă. Re 

zultatul de egalitate este just. Au 
înscris: Măriuță, Dram (C.F.R.), Ve 
nopolus, Soos (Petrolul).
GLORIA DOROHOI — TEXTILA 

BOTOȘANI 2—0 (1—0)
Gazdele au dominat majoritatea 

timpului. Realizatorii golurilor: Na- 
delcu și Predoiu.
SPORTUL MUNCITORESC RĂDĂUȚI 
— DINAMO BRĂILA 1—.1 (0—i)

Au înscris: Niculescu (Dinamo) și 
Kurt (Rădăuți).
ST1INTA I.M.F. IAȘI — O1TUZUL 

TG. OCNA 0—1 (0—1)
Jocul Victoria Tecuci •— Știința 

Galați a fost amînat.
ETAPA VIITOARE (29 IUNIE)- 

Sp. Muncit. Rădăuți — Locomotiva 
Pașcani, Gloria Dorohoi — Știința

Fază pasionantă la poarta echi pei Sinteza Victoria in /ocui cu Me
talul Titanii. Portarul Senteș a reușit să respingă peste Dan și Mancia 
(care au căzut jos în ciocnire), Andreescu (stingă) a reluat cu capul, 
dar a comis și fault, astfel că a fost sacționat. In poartă, Giirtler este 
gaia să intervină. (Fo<o : I. WELBER)

l. M.F. Iași, Oituzul Tg. Ocna — Tex
tila Bubuși, Victoria Tecuci — Pe
trolul Momești, Textila Botoșani — 
Dinamo Brăila, Știința Galați — Rul
mentul Birlad, C.F.R. Iași — Steaua 
roșie Bacău.

Seria a Il-a
METALUL TITANII BUCUREȘTI — 
SINTEZA VICTORIA 4—0 (3—0)

Liderii clasamentului au obținut o 
nouă și pe deplin meritată victorie, 
la un scor concludent care însă, pu
tea fi mai mare dacă linia de atac 
— mulțumită de rezultat și... moleși
tă de căldură — n-ar fi scăzut rit
mul de joc după pauză. Echipa bucu- 
reșteana a fost in mod clar mai 
bună din toate punctele de vedere, 
în special în prima repriză. Jocul său 
omogen, tehnic, viguros dar oorect, 
bazat pe treceri de balon și schim
bări surprinzătoare de direcție în a- 
tac, i-au asigurat o superioritate e- 
videntă, în oîtnp și în fața porții 
unde însă, n-a concretizat suficient 
ocaziile avute. In prima repriză cele 
trei goluri au fost înscrise în numai 
patru minute: Dan (min. 22) din 11
m. . Andreescu (min. 23) și Marcoci 
(min. 25). După pauză. Dumitru 
(mfn. 64) pecetluiește scorul final 
și o victorie care-i netezește echipei 
sale drumul spre categoria B. Sin
teza are în general o echipă tînărâ. 
cu reale calități, dar este neexperi
mentată.

de juniori cat. 16—18 ani. Vechiul re
cord: 4:57,0.

Iată rezultatele tehnice:
BARBAȚ1 — 400 m. liber: Em. Voi

cu 4:56,7 (record); C. Mocanii (Rapid) 
5:06,6. 100 m. bras: Șt. Alexandru 
(Prog. Gospodării) 1:19,6; P Chețan 
(Șc. sportivă) 1:20,2. 100 m. liber:
Gh. Cociuban (Dinamo) 1:02,4; N. 
Toth (C.F.R. Cluj) 1:04,9. 100 m. flu
ture: Șt. Minai (Șc. sportivă U.C.F.S.) 
1:17,1; 100 ni. spate: C. Mocanu (Ra
pid) 1:18,6; 4^(200 m. liber: Progre
sul I 10:37,7.
■'I FEMEI: 100 m. bras: Sanda 
Iordan 1:27,8 (record): Măriuca
Rotaru (Rapid) 1:32,8. 400 in. U-

METALUL TITANII: Giță-DUMl- 
TRAȘGU, Garbelotti, Fodor- Ignat, 
STANCIU-Buzatu, Marcoci, Andre
escu, DAN, DUMITRU.

SINTEZA: Senteș-Manciu, GURT- 
LER, Ionită-TOMPOS, Albert-Tăjan. 
ANGHELUȚA, SIMA, Topay, Vido 
țianu.

P. GAȚU
CONFECȚIA BUCUREȘTI — PE
TROLUL PITEȘTI 8—1 (5—1)
Bucureștenii au jucat la nivelul lor 

mediu, dar victoria realizată de ei 
se datorește în mare parte slabei 
comportări a' oaspeților, care au re
zistat doar 15 minute. Au marcat: 
Niculae (min. 16, 84, 85), Dumitrescu 
(min. 37, 70), Frigescu (min. 21), 
Antohi (min. 26) și Iordan (min. 30). 
Pentru Petrolul a înscris Lapșansdii- 
(min. 44). (Tr. L).
A1ETALUL TIRGOVISTE — OLIM

PIA GIURGIU 4—1 (3—1)
Jocul a oferit o întrecere foarte 

frumoasă, urmărită cu mu.lt interes 
de peste 2000 spectatori. Au înscris: 
Barac (2), Eugen, Vaileriu (Metalul) 
și Mețcaș (Olimpia).
DINAMO PITEȘTI — CARPATI SI

NAIA 2—1 (1—D
Au marcat: Iovin (2) pentru dina 

moviști și Decu pentru oaspeți.
S. N. CONSTANȚA — TORPEDO 

2—2 (2—0)
Intîlnirea a fost presărată cu duri

tăți comise de către localnici. Au 

înscris: Peftița și Vultur pentru gaz
de, Câruntu și Greier pentru oaspeți. 
ANCORA GALATI — RAFINĂRIA 

4 C1MPINA 1—2 (1—0)
Au înscris: Nioulesou și Nanu 

(Gîmpina) și Voicu (Galați).
I.M.U.M. MEDGIDIA — GLORIA

C.F.R. GALAȚI t—1 (0—1)
Un joc mediocru în care au pre

dominat duritățile. Au marcat: Szabo 
pentru oaspeți și Călin pentru gazde.

ETAPA VIITOARE (29 IUNIE): 
Torpedo — Titanii București; 

Gloria C.F.R. Galați — Metalul Tîr- 
goviște; Confecția București — 
I.M.U.M. Medgidia: Garpați Sinaia — 
Șanț. Naval Constanța, Petrolul Pi
tești — Ancora Gaitați, Olimpia Giur
giu — Dinamo Piteșști. Rafinăria Om 
pina — Sinteza Victoria.

Seria a IH-a
FLACĂRA ORAȘ TIE — UNIREA 

R. VILCEÂ 2-2 (1-1)
Ambele formații au jucat bine și au, 

oferit un spectacol plăcut. RezuttatuF 
de egalitate este just. Au înscris : Du
mitrescu și Vanchi (Flacăra), Popesctr 
și Apostol (Unirea).
U. M. CUGbR — OLIMPIA REȘIȚA 

2-0 (1-0)
A marcat Mârgineanu (2).

FLACĂRA TG. JHJ — METALUL 
OȚELUL ROȘU 2-1 (2-1)

Au înscris Alexe și Cernăianu (Fla
căra) și Oni (Metalul).

ber: Vasilica Iurciuc (Dinamo)
5:55,8. 100 m. fluture: Elîsabeta Bratu' 
(Rapid) 1:24,9. 100 m. spate: Nicoleta 
Ștefănescu (Șc. sp. U.C.F.S.) 1:20,2. 
100 m. liber: Vasilica Iurciuc 1:16,2, 
Ana Grigoraș (Rapid) 1:17,4

SĂRITURI: trambulină (fete) Emi
lia Lupu 92,22: platformă băieți: Au
rel Breja 115,28.

La concursul rezervat copiilor s-an 
obținut rezultatele: .

BĂIEȚI: 50 m. bras: C. Patrichi 
(C.C.A.) 44,6; Gh. Radulescu (C.C.A.) 
44,9: 25 m, : spate: C. Georgescu
(C.S.U.) 20,3.

FETIȚE: 25 m. bras: Cristina Se
ver (C.C.A.) 21,3.

AURUL BRAD — FEROVIARUL i 
CRAIOVA 2-1 (1-0)

O întrecere spectaculoasă. Au mari 
cat Manea și P^treanu, pentru gazde 
și Cireșu, pentru oaspeți.

C.F.R. TR. SEVERIN — 1ND- 
AGRARA ARAD 3-0 (1-0)

Au marcat Chițulescu, Belcea și 
Hfrșov-a.

ȘTIINTA CRAIOVA — DUNAREA 
CORABIA 1-0 (1-0)

Joc de factură tehnică mediocră. 
Studenții au cîștigat pe merit prin 
golul marcat de Dilă și ar ti putut 
învinge la o diferență mai mare, dacă 
linia lor de atac nu s-ar ti dovedit 
ineticace. Oaspeții au practicat in ge
neral un joc dur. Arbitrul Emeric Să- s 
lăgeanu (Buc.) a eliminat de pe te—ir 
ren pe jucătorii Buzdun și Buldur.

ETAPA VIITOARE (29 IUNIE) : 
Olimpia Reșița — C.F.R. Tr. Severin; 
Rovine Grivița Craiova — U. M. Cu- 
gir; Dunărea Corabia — Flacăra O- 
răștie; Unirea Rm. Vîlcea — Aurul 
Brad; Metalul Oțelul Roșu — Ferovia
rul Craiova; Indagrara Arad — Știința 
Craiova.

Seria a IV-a
TISA S1GHET — GLORIA BIS IRITA

0-0
VOINȚA TG. MUREȘ — FLAMURA 

ROȘIE ORADEA 4-1 (3-0) 
STARUINTA ORADEA — MUREȘUL 

TOPL1ȚA 1-1 (1-0)
Meciul a fost întrerupt în minutul 

62, cînd oaspeții au înscris golul ega- 
lârii, acordat de arbitrul N. Constan- 
tinescu-București. Echipa orădeană a 
refuzat să mai joace, pe motiv că 
golul a fost înscris după im bends, X 
semnalat de arbitrul de tușe Sini^^ 
(Orade’a). Arbitrul N. Constantines^H 
a așteptat trei minute, după care 
declarat partida întreruptă.

CHIMICA TIRNAVEN! — RAPID 
CLUJ 1-2 (1-2)

Localnicii au dominat cu insistență 
dar ineficace. Clujenii au înscris cele 
două goluri prin Onaca și Bartha. 
Pentru Chimica a marc'at Frunzescu 
din 11 m.
DINAMO BAIA MARE — RECOLTA 

CĂREI 2-0 (0-0)
După o partidă foarte echilibrată, 

gazdele au speculat două greșeli ale 
apărări: adverse și au înscris prin 
Deist și Chiriță.
SOMEȘUL SATU MARE — TEXTILA 

SF. GHEORGHE 5-1 (3 0) 
STĂRUINȚA SALONTA — ARIESUL 

TURDA 0-2 (0-0)
ETAPA VIITOARE (29 IUNIE): 

Stăruința Salonta — Voința Tg. Mu
reș; Gloria Bistrița — Chimica Tîrnă- 
veni; Textila St. Gheorghe — lisa Și- 
ghet; Mureșul Toplița — Dinamo Ba-> 
ia Mare; Rapid Cluj — Stăruința oA 
redea; FI. roșie Oradea — Recol^B 
Cărei; Arieșul Turda — Victoria Satir 
Mare.

|||b©nos]>oH
lată cum arată un buletin cu toe-te 

ț rezultatele exacte la co-ncursul Prono- 
«port (etapa din 22 iunie 195«):

I Tatran Preșov — Radnicki Beâgrad 
(Cupa Dunării) ANULAT.
n steaua roșie Belgrad — Ruda Hvez- 

<<*a Bmo (Cupa Dunării) ANULAT.
UT. Minerul Baia Mare — Știmța

Cluj (cat. B)
IV C.F.R. Timișoara — Progresul

r Sibiu (cat. B)
V. Ind. Sîrmei C. Turzii — C.F.R.

Amd (cat. B)
VI Gaz Metan Mediaș — Metalul

Reșița (cat. B)
VII U. V. Arad — Tractorul Or.

-SWln (cat. B) 2
VHI C.F.R. Cluj — Minerul Lupenl j 

(cat. B) 1
IX Unirea Focșani — Dinamo Bîr-

lad (cat. B) 1,
X Flacăra Moreni — Progresul Su- i

ceava (cat. B) i
XI Știința Iași — Dinamo Obor ,

(OK. B) 1
XII Poiana Cîmplna — Comb. Pc-

ligrafic Buc. (cat. B) x
Meciurile I și II au fO6t anulate de

oarece în urma unei hotăriri de ultima 
cMpă s-au disputat în aită ordine de- 
cît cea inițial anunțată. Conform regu
lamentului, toate variantele depuse pri
mesc la meciurile I și II pronosticul 
exact gratuit.

La acest concurs au fost depuse a- 
proximativ 706.000 variante.

COMUNICAT
Meciurile IV (Radnicki Belgrad — 

Tatran Presov) și V (Ruda Hvezda 
Bmo — Steaua roșie Belgrad) din pro
gramul concursului Pronosport nr. 26 
din 20 iunie se înlocuiesc astfel;

IV. Minerul Lupeni — C.F.R. Timi-
șoara (cat. B) Și

V. C.F.R, Arad — Partizan Reghin
(Cftt.

Tndeplin.it


In seria I: Știința Cluj are un singur punct avans!...
MINERUL BAIA MARE — ȘTIINȚA 

CLUJ 2-1 (0-0)

Meciul s-a disputat în fața a peste 
7.000 de spectatori pe o ploaie toren
țială, care a făcut terenul de joc alu
necos și aproape impracticabil. Iniția
tiva a aparținut gazdelor, care au do
minat cu autoritate. In repriza întîia, 
băimărenii au ratat patru ocazii clare, 
iar oaspeții una singură. La reluare, 
gazdele atacă mai hotărît și reușesc 
să înscrie în min. 51 prin Rusu, care 
șutează în bară, de unde mingea ri
coșează în plasă. In min. 57, Dor- 
janski ridică scorul la 2—0, reluînd 
în plasă o centrare a lui Sulyok. Clu
jenii reduc din handicap în min. 76 
prin Crișan care șutează prin surprin
dere de la 20 m. Raport de cornere 
10—2 (2—2) pentru Minerul Baia 
Mare. A arbitrat C. Mitran (Buc.).

V. Săsăranu-coresp.

COR Vi NUL HUNEDOARA — PAR
TIZAN REGHIN 6-1 (3-0)

Net superiori, hunedorenii au avut 
meciul la dispoziție. Apărarea oaspe
ților n-a putut face față atacului hu- 
nedorean, care a atacat în permanen
ță cu 6—7 oameni. Scorul se men
ține alb pînă în min. 27 cînd Voinescu 
11 reia în piasă, din voie, în urma u- 
nei frumoase combinații. Apoi, oas
peții „cad“ complet. Au mai marcat 
Zapis II (min. 30) din lovitură de la 
11 m. Voinescu 11 (min. 40), Htizum 
(min. 51 și 61) și Smărăndescu (min. 

f 73). Unicul punct al oaspeților a fost 
^^cris de Fiilop (min. 53) la o lovi- 
^Bă indirectă. A arbitrat P. Rapaport 
^Wnc).

I. Moraru-coresp.

INDUSTRIA SIRMI! CIMPIA TUR-
Z1I — C.F.R. ARAD 2-0 (2-0)

2000 de spectatori au aplaudat vic
tor a obținută pe merit de echipa lo
cală. In repriza întîia, gazdele joacă 
simplu, ataca continui! și reușesc să 
Înscrie prn Safar (min. 4) și Racsi 
(min. 40). După pauză urmează un 
joc mai mult pasiv, deoarece Industria 
Sîrmii, mulțumită de rezultat, atacă 
fără convingere. S-au remarcat Ru- 
zici, Mureșan I. Jenei. Ban de la gaz
de și Klein, Negru 11, Dragoș de Ia 
oaspeți.

P. Tonea, I. Băloi-coresp.

GAZ .METAN MEDIAS — METALUL 
REȘIȚA 1-1 (0-1)

00 de spectatori au urmărit o în- 
re disputată la un nivel tehnic 

mediocru. Ambele înaintări au ratat 
numeroase ocazii. Oaspeții deschid 
scorul chiar în min. 1 prin Manolache 
care înscrie profitînd de o bîlbîială a 
portarului Dumitran și a fundașului 
Luca. La reluare, gazdele declanșea
ză numeroase atacuri, dar înaintarea 
dă dovadă de ineficacitate. In min. 60 
Alolnar 11 primește o centrare de la 
Staub și înscrie: 1-1. Apoi, resițenii 
trec în apărare și reușesc să mențină 
rezultatul.

A condus I. Ceaureanu (București). 
P. Tomescu-coresp.

C.F.R. TIMIȘOARA — PROGRESUL 
SIBIU 0-2 (0-0)

Gazdele au avut inițiativa în aceas
tă partidă, au atacat mai mult, dar 
înaintarea — lipsită de aportul lui 
losit Covaci — nu a avut finalitate 
în acțiuni. Oaspeții au prezentat o e- 
chipă mai omogenă, au practicat un 
fotbal modern; victoria obținută de el 
este pe deplin meritată. Au marcat: 
Dragoman (min. 50) și Geamănu 
(min. 76).

A. Gross-coresp.

AMEFA ARAD — TRACTORUL OR. 
STALIN 1-2 (1-1)

Joc de nivel tehnic mediocru, câști
gat de oaspeți pe merit Scorul este 
deschis de arădeni (min. 2) prin 
Toma. Egalarea se produce în min. 39, 
prm punctul înscris de Comșa. Go
lul victorios este realizat abia în min. 
72 de Ursu dintr-o lovitură de ia 11 
m. S-au remarcat: Cicerone, Comșa, 
Crișan de la învingători și Popescu I, 
Kiss, de ia învinși. A arbitrat A. Ga- 
lamboș (Baia Mare).

Șt Weinberger-coresp.

C.F.R. CLUJ — MINERUL LUPEN1 
3-2 (0-0)

Feroviarii clujeni realizează crta de 
a doua victorie a lor în actualul cam
pionat O victorie meritată, realizată 
prin punctele înscrise de Kovacs din 
11 m. în min. 46 (în nrui'a unui 
hends în careu comis de Iacob), 
Frentz (min. 66) și Papiu (mm. 89); 

de la învinși au înscris Moldovan 
(min. 51) și Szoke (min. 70). S-au 
remarcat : Călbăjosu, Kovacs și Frentz 
de la feroviari, Szoke, Paraschîva, 
Mihai de la mineri. A arbitrat Zoltan 
Farkaș (Baia Mare).

1. Gliga-coresp.

CLASAMENTUL
1. Știința Cluj 24 15 3 6 52:21 33
2. Corvin ui Hunedoara 24 13 6 5 50:25 32
3. Industria. Sîrmii

C. Turzii 24 12 6 6 44:30 30
4. Progr. Sibiu 24 13 3 8 54:40 29
5. Minerul B. Mare 24 11 7 6 50:47.29
6. Minerul Lupeni 24 8 9 7 50:39 25
7. Amefa Arad 24 8 9 7 23:33 25
8. C.F.R. Timișoara 24 9 6 9 35:35 24
9. C.F.R. Arad 24 8 7 9 31:37 23

10. Tract. Or. Stalin 24 8 5 11 38:30- 21
11. Gaz Metan Mediaș 24 7 6 11 19:28 20
12. Metalul Reșița 24 8 3 13 44:45 19
13. Partizan Reghin 24 6 5 13 26:58 17
14. C.F.R. Cluj 24 2 5 17 29:69 9

ETAPA VIITOARE (29 IUNIE)
Minerul Baia Mare — Amefa Arad, 

Minerul Lupeni — C.F.R. Timișoara. 
Metalul Reșița — Industria Sîrmii 
Cîmpia Turzii, Gaz Meran Mediaș — 
Tractorul Orașul Stalin, Progresul 

Sibiu — Știința Cluj; C.F.R. Arad — 
Partizan Reghin, C.F.R. Cluj — Cor- 
vinul Hunedoara.

In seria a Il-a:
C.S.U. BUCUREȘTI — FARUL 

CONSTANȚA 1—2 (1—2)
Farul s-a întors acasă cu două 

puncte foarte prețioase în faza la 
care a ajuns lupta cu Dinamo Bacău, 
gata să profite, datorită golavera
jului superior, de orice defecțiune a 
constănțenilor. N-la lipsit mult, de
altfel, ca studenții bucureșteni, ame
nințați cu retrogradarea, să bareze 
drumul spre titlu al fotbaliștilor de 
la Farul. GS.U. a stă pini t terenul în 
repriza a doua și a avut destule oca
zii clare din care ar fi putut marca, 
dar înaintașii s-au găsit mereu în 
intirziere la șut

Constânțenff, mai aproape ca ori- 
cînd de categoria A., nu ne-au con
vins că locul pe care îl ocupă e me
ritat. Au jucat, în general, la un nivel 
Care e necorespunzător chiar pentru 
actuala categorie și cu atît mai puțin 
pentru aceea pe care o vizează. Apă
rarea, in special nu se bizuie decît 
pe forța fizică. Ea a fost ușor de 
trecut și numai datorită ineficacității 
înaintașilor adverși n-a primit decît 
un singur gol. Dar a lipsit atît de 
puțin ca să înregistrăm și altele. N'e-su 
plăcut Coidum, Moroianu și Zincules- 
cu. Nici unul în plus. Au ținut totuși 
să se ...evidențieze în felul )or și

In uliimă instanță, stoperul constănțean Stăncescu l-a oprit din 
acțiune pe Cruțiu (Știința).

Farul a cîștigat cu multe emoții
Manole și Sever, prin atitudini nespor
tive, care au dus la eliminarea lor 
de pe teren. De la GS.U. s-a remar
cat apărarea și în mod special Sturzu, 
Lepădatu și Tendler.

Arbitrul, Eugen Bucșa (Sibiu) a 
condus bine o parte din timp, dar în 
a doua parte a jocului a arătat mai 
puțin discernămîut în aprecierea fa
zelor. A anulat în mod greșit golul 
lui Zinculescu — înaintașul constăn
țean nu lusese în poziție de ofsaid — 
și l-'a eliminat pe Cruțiu mai mult 
pentru a-și întări decizia de elimi
nare a lui Manole. Și nu eră nevoie 
de ătest lucru.

FARUL: Stafie — Doicescu, Stăn
cescu, Ciuncan — Coidum, Pană — 
Moroianu, Manole, Sever, Ispas, Zin
culescu.

GS.U. : Sturzu — Lepădatu, Miu, 
Tendler — Mfacksay, Pologea — Du
mitrescu, Maior, Cruțiu, Dănciulescu, 
Seme ne seu.

Au marcat: Semenescu (min. 6), 
Zinculescu (min. 13), Ispas (min. 42).

JACK BERARIU
DINAMO BACAU — FORESTA 

FĂLTICENI 4—0 (4—0)
Dinamoviștii au avut inițiativa, în 

special în prima repriză, cînd au 

reușit să înscrie de patru ori prin 
Filip, Florescu și Gram (2). La re
luare, meciul este mai echilibrat, dar 
pripeala ambelor înaintări face să nu 
se mai înscrie nici tm punct, (l)ie 
Iancu, coresp.).

ȘTIINȚA IAȘI — DINAMO OBOR 
5—2 (2—0)

Studenții au fost mai buni și au 
câștigat pe merit. Au înscris Po,n, 
Vasilescu, Dascălu, Bărbosu și Ciu- 
rugă pentru Știința, Voica și BJea 
pentru Dinamo. (P. Codrea — C. 
Adumitresei, coresp.).
FLACĂRA MORENI — PROGRESUL 

SUCEAVA 3—0 (2-0)
Jocul a fost tot timpul la discreția 

gazdelor, care au înscris de trei oiri 
prin Brindtișescu, Capoiarm și Tocau. 
(Paul Andrei — coresp.).

UNIREA FOCSANI — DINAMO 
BÎRLAD 6—4 (1—1)

Meci deosebit de inimos, în care 
gazdele au obținut victoria la c: tul 
unei lupte epuizante. Punctele au ; >șt 
realizate de Chingu, Cioboetă, Mili
tarii și Solyom (3) pentru gazde, 
Pantiș (2), Cîrjaliu și Oprea pentru 
oaspeți. (Florea Conac — coresp.).

Campionatul categoriei A la fotbal
Ștîinta Timișoara a abținut in ultimele secunde victoria Scor egal și joc frumos la Oradea

(Urmare din pag. 1)

Știința Timișoara a avut de partea 
ei avantajul unei mai mari puteri de 
luptă și a unei orientări tactice su
perioare. Timișorenii au știut să pro
fite de inadmisibila eroare tactică 
comisă de Petrolul care în repriza 
a doua, mulțumit să plece acasă cu 
un punct, a renunțat cu totul la 
atac. Inchipuiți-vă cit de puțin pe
riculos s-a dovedit atacul ploeștean 
in această a doua jumătate a meciu- 

^lui, dacă Știința și-a putut permite 
să-l recheme in apăr ane pe Brânzei 
(acesta se lovise in min. 5 și tre
cuse figurant in linia de atac, locul 
iui în apărare fiind luat de Lereter) 
și sâ-1 trimită la atac pe Lereter a 
cărui prezență a adus in ultimele 
zece minute un plus de agresivitate 
înaintării gazdelor.

In general, a fost un meci de 
luptă, fără prea multă spectaculozi
tate, cu toate că ambele echiipe au 
ratat numeroase ocazii de gol. Ast
fel, chiar in primul minut Ciosescu 
aflat singur în fața porții trage ală
turi, pentru ca după citeva secun
de Zaharia să-1 imite. In min. 4 
Ciosescu are din nou o bună ocazie 
de a deschide scorul dar șutul lui 
intîlnește bara. In min. 28 Dridea 
îl driblează pe Lereter și aflat sin
gur ia 5 m. de poartă trage pe lingă 
Fuchs care-i ieșise înainte. Mingea 
insă trece razant cu bara...

După pauză asistăm la o domi
nare sterilă a echipei gazdă. Din 
min. 80 Știința reface atacul și ac
țiunile la poarta ploeștenilor devin 
mai insistente pentru ca în final ele 
să se concretizeze așa cum arătam 
mai sus.

Arbitrul! Adalbert Varga (Cluj) a 

dat dovadă de nehotărâre fiind de- 
uneie momente de tensiu- 
care se juca. Din fericire, 
lui de a arbitra nu a in- 
cu nimic desfășurarea par-

pășit m 
nea cu 
maniera 
fluențat 
tided.

ȘTIINȚA: Fuchs — Sbâncea, Brânzei 
(din min. 5 Lereter; din min. 80 
Brânzei), FLORESCU — COJEREANU, 
Tănase — Girleanu, Cădariu, Cio
sescu, LE-RETER (din min. 5 Brânzei; 
din min. 80 Lereter), Mițaru.

PETROLUL: SFETCU — Pahonțu, 
MARINESCU, Topșa — FRONEA, 
NEACȘU — Zaharia (din min. 30 
Dridea), Tabarcea, Dridea (din min. 
30 Zaharia), Dumitrescu, Bădulescu.

București —■ Știința Timi-

categoriei 4Clasamentul
1. Petrolul Ploeșfi
2. C.C.A. BTicurești
3. Jiul Petroșani
4. Știința Timișoara
5. Progresul București
6. Dinamo București
7. Steagul roșu Or. Stalin
8. Rapid București
9. Dinamo Cluj

10. U. T. Arad 
H. C. S. Tg. Mures
12. C. S. Oradea
Ultimele două partide restante: Progresul 

șoara joi 26 iunie la Buctfreșfi și Steagul roșu Orașul Stalin—Știința 
Timișoara joi 3 iulie la Orașul Stalin.

Duminică 29 iunie se •dispută semifinalele Cupei: Știința Timișoara— 
Steagul roșu Or Stalia și Progresul București —• C.S Oradea.

J t 1u

din categoria A 
care în- 

Jiul Petroșani. Jucătorii 
formații s-au străduit să 
spectacoi plăcut, ceea ce 
S-a jucat calm, cu pase 

intr-o notă de perfectă

ORADEA 22. (Prin telefon). — 
6.000 spectator' eu ținut să asiste 
la meciul de „adio1 
al formației locale C.S.O. 
tîlnea pe 
celor două 
asigure un 
le-a reușit, 
rapide și 
sportivitate. Scorul întiînirii a fost 
stabilit in cea de a doua repriză 
(1—1), ambele puncte fiind insă 
marcate de oaspeți, așa cum se va 
vedea mai jos.

In primele 15 minute, localnicii nu 
se regăsesc, joacă cu pase neprecise, 
astfel că Jiul are o ușoară dominare

22 12 3 7 36:22 27
22 11 5 6 41:27 27
22 11 4 7 27:19 26
20 10 5 5 48:31 25
21 12 0 9 48:31 24
22 10 4 8 33:26 24
21 9 5 7 37:32 23
22 9 4 9 25:25 22
22 9 2 11 34:41 20
22 7 6 9 30:47 20
22 7 3 12 23:42 17
22 1 3 18 16:55 5

de orădeni în min. 4 cind 
trage in bară. Apoi ratează pe 
Niculescu (min. 7), Farkaș II 
19), Comeanu (min. 22), Gabor 
29), Pinzaru (min. 34), Nicu- 
(min. 38).

cea de a doua repriză jocul 
echilibrat, ambele formații

in câmp. ^Treptat orădenii își revin 
și pun stăpinire pe joc. Ei creează 
numeroase faze periculoase, lămu
rite in ultimă instanță de Crisnic.

In prima repriză ambele formații 
ratează citeva ocazii de a înscrie. 
Cea mai mare este desigur aceea 
avută 
Toth 
rînd: 
(min. 
(min. 
lescu

In 
este 
avind perioade de dominare egale. 
Bine s-au comportat apărările care 
au reușit să lămurească numeroase 
situații critice.

Golurile au fost marcate astfel?
In min. 53 Ghibea îl driblează pe 

Țiriac și de la circa 16 m. trage 
imparabil în colțul drept al porții: 
1—0 pentru Jiul. In min. 72 se pro
duce egalarea: Pînzaru trage spre 
poarta lui Crisnic, iar Romoșan vrând 
să degajeze înscrie pe lingă portar: 
1—1!

S-au remarcat: Sugar, Băcuț I, 
Ferenczi (C.S.O.), Crisnic, Panait, 
Farkaș II (Jiul). Arbitrul Mihai Popa 
București) a condus satisfăcător ur

mătoarele formații:
C. S. ORADEA: Sugar — Băcuț I, 

Țiriac, Kiss II — Cuc, Bartha — 
Toțh, Ferenczi, Pînzaru, Niculescu, 
Demien.

JIUL: Crisnic — Romoșan, Panait, 
Tirnoveanu — Deleanu, Farkaș II — 
Corneanu, Cosmoc, Ghibea, Gabor, 
N i r tea.

Z. Singer, corespondent

POIANA CÎMPINA—COMBINATUL
POLIGRAFIC BUC. 1—1 (1—0)

Gazdele au deschis scorul prin 
Pană, dintr-o lovitură de la 11 in. 
Oaspeții egalează prin Neacșu. Me
ciul a fost în general de slabă fac
tură, ambele echipe acționînd iră 
nerv. (B. Păitimeami — coresp i. 
RAPID II BUCUREȘTI — PRAHO

VA PLOEȘTI 1—6 (0—4)
Căldura toridă de ieri dimineață a 

împiedicat cele două echipe să des
fășoare un joc dinamic, astfel că 
majoritatea timpului am asistat la 
o partid anostă, plictisitoare. Fero
viarii au deziluzionat. In schimb 
ploeștenii au jucat bine, în nota 
ultimelor meciuri. Cu o apărare ne
singură, în care Rădulescu și Alexe au 
greșit copilărește și cu o linie de 
atac nedecisă, bucureștenii au fost 
depășiți categoric. Ploeștenii au a- 
vut mai multă insistență în fața por
ții și un centru atacant (Drăgan) 
excelent realizator. De altfel lui i se 
datoresc trei dm cele șase goluri ale 
oaspeților. Au mai înscris de la în>- 
vingători: Toniță II, Thaiss (din 11 
m.) și Gheorghiu. Unicul punct al 
feroviarilor a fost înscris de Călin 
din lovitură de la 11 m. (C. R.).

CLASAMENTUL
1. Farul Constanța
2. Dinamo Bacău
3. Rapid II Buc.
4. Știința Iași
5. Dinamo Obor
6. Dinamo Bîrlad
7. Fores t-a Fălticeni 

. 8. Prahova Plcești
9. Flacăra Moreni

10. Progresul Suceava
14. Poiana Cîmpina
12. Unirea Focșani
13. C.S.U. București
14. Comb. Poligr.' Buc.

2A 14 6 4 61:26 34
24 12 8 4 50:28 32
34 11 5 8 40:26 27
24 9 9 6 34:42 27
24 9 7 8 47:30 25
24 9 6 9 36:45 24
24 9 6 9 23:38 24
24 8 7 9 42:41 23
24 8 7 9 34:34 23
24 8 8 1» 28:37
24 7 7 10 33:40 21
24 9 9 12 30:47 21
24 6 5 13 33:44 17
24 5 8 13 28:49 18

ETAPA VIITOARE:
Unirea Focșani — Prahova Ploeșfi, 

Dinamo Bîrlad — Poiana Cîmpina, 
Știința Iași — Farul Constanța, Fo- 
resta Fălticeni — Rapid II Bucu
rești; Dinamo Obor — Progresul Su
ceava, Dinamo Bacău — GâS.U. Bucu
rești, Comb. Poligrafic București —l 
Flacăra Moreni.



Gh Voiculescu învingător In concursul 
internațional de motociclism de la Budapesta

BUDAPESTA 22 (prin telefon). — 
Duminică dimineața a avut loc un in
teresant concurs internațional de mo
tociclism viteză pe circuit. La între
cerile care s-au desfășurat la Varos- 
liget (Parcul de cultură din Buda-

„Cupa de vară” 
Sa ciclism

Duminică după-amiază s-a desfășu
rat pe velodromul Dinamo din Capi
tală concursul dotat cu „Cupa de 
vară". Proba de viteză a revenit aler
gătorului Petre Tache (Dinamo), cursa 
italiană echipei Dinamo, iar semifon- 
dul ciclistului 1. Baciu (C.C.A.). In 
clasamentul final al meciului omnium, 
pe primul loc s-a situat formația Di
namo, urmată de C.C.A.

L. Zanoni (Dinamo) învingător 
în „Cursa Munților"

(Urmare din pag. 1) 

secundă mai tîrziu I. Constantinescu, 
I. Vasile, M. Voînea etc.

Pe echipe etapa a fost cîștigată 
de Dinamo I, urmată de Dinamo II, 
Gwardia. Progresul, Combinata Or. 
Stalin etc.

NIMIC DEOSEBIT IN ULTIMA 
ETAPA

Ieri, înaintea startului în ultima e- 
tapă. Orașul Stalin — București, 
„Cursa Munților" era ca și terminată. 
Este drept, micile departajări dintre 
primii din clasamentul general, mai 
lăsau unor optimiști speranța că și 
ultima etapă va fi spectaculoasă. Fi
rește. se așteptau unele acțiuni decisi
ve din partea celor de la C.C.A., în 
frunte cu C. Dumitrescu (care nu 
prea s-a văzut în această cursă). Dar, 
orice încercare a fost prompt anihilată 
de cicliștii dinamoviști care au con
trolat cursa și au impus un ritm 
moderat. Astfel că de la Or. Stalin 
la București nu s-a întîmplat nimic 
deosebit pînă la sosire, cu toate a- 
tacurile îndirjite. ale cicliștilor polo
nezi și, uneori, ale alergătorilor ma
ghiari. Astfel,. 45 de alergători au 
sosit la sprintul final unde a învins 
polonezul Kaminsky, urmat de Șelaru. 
N. Musa. G. Serban etc. (timp 
4h 40'02”).

Clasamentul general: 1. L. ZA-

Inaintea ultimei runde

Șase pretendenți la primul loc 
m turneul de șah de la Sofia 

pesta) au participat și doi alergători 
romîni de la Casa Centrală a Arma
tei : Gh. Voiculescu și Gh. Mormocea. 
La clasa 500 cmc sport motocicliștii 
romîni au repurtat un succes de pres
tigiu ocupînd primele două focuri. 
Cursa s-a desfășurat pe un traseu de 
4400 m., de-a lungul a 15 ture (66 
km.) și a fost deosebit de spectacu
loasă. După un start bun, cei doi 
alergători romîni s-au menținut de 
la început în frunte și au condus cu 
autoritate pînă în final. Pe locul I 
s-a clasat Gh. Voiculescu, care a 
pilotat o mașină B.S.A., iar pe locul 
11 Gh. Mormocea, tot pe o mașină 
B.S.A.

L'a clasa 500 cmc curse, locul 1 a 
revenit sportivului maghiar Szabo 
(Northon), iar alergătorii romîni s-au 
clasat pe locurile VI (Gh. Voiculescu) 
și VII (Gh. Mormocea).

Comportarea generală a celor doi 
sportivi romîni este remarcabilă și 
reflectă buna lor pregătire.

NONI (Dinamo I) 25h 08:18; 2. A. 
Șelaru (Dinamo I) 25h 08:31; 3.
Tustochovics (Gwardia) 25h 08:33;
4. I. Vasile (C.C.A. I) același timp;
5. G. Moiceanu (Dinamo I) 25h 09:45;
6. N. Maxim (Dinamo II) 25h 12:39;
7. M. Voinea (Dinamo II) 25h 12:59;
8. V. Dobrescu (C.C.A. I) 25h 15:44;
9. I. Constantinescu (Progr.) 25h 
15:46; 1Q. G. Torok (Dozsa) 25h 
15:50.

PE ECHIPE: 1. DINAMO I.
75h 26:34; 2. C.C.A. I 75h 37:14; 3. 
Gwardia 75h 43:19; 4. Dinamo II 75h 
54:16; 5. Voința; 6. Progresul; 7.
Dozsa; 8. Recolta; 9. Combinata Ora
șul Stalin; 10. C.C.A. II. Clasamentul 
cățărătorilor: C. Dumitrescu, I. Stoica, 
I. Vasile.

EMIL 1ENCEC

FI. Cucu (București) ci echipe Brăilei cîșlisăiori 
în concursul școlilor sportive U.C.F.S.

Ploești 22 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Sîmbătă tinerii cicliști au 
acoper't etapa a V-a pe rula Ploești- 
Orașul Stalin 112 km. învingător la 
sprintul final E. Bărbulescu (Buc.).

Duminică alergătorii au parcurs e- 
tapa Orașul Stalin-PIoești. Și în ulti
ma etapă tinerii cicliști au luptat cu 
ardoare pentru obținerea unei medii 
orare valoroase creind faze dinamice, 
specifice alergărilor de fond. Lupta 
dintre reprezentativele orașelor Bucu
rești și Brăila a entuziasmat pur și 
simplu pe membrii caravanei. Victoria 
cicliștilor brăileni este meritată. Felici
tări se cuvin atît lor cît și antrenoru-

Concursul de verificare 
a lotului de juniori
la tenis de masă

Ultima verificare înaintea plecării 
echipelor noastre masculine și femi
nine la campionatele europene de ju
niori care încep joi la Falkenberg 
(Suedia) a avut loc sîmbătă și dumi
nică în sala Dinamo. In general ti
nerii jucători participant la această 
competiție de verificare au manifestat 
o formă bună. La concurs au mai luat 
parte ca parteneri de antrenament ju
cătorii Gantner, Bottner, Nazarbeghian, 
Hosu, Ana Ghirling și alții. Rezultate 
tehnice: concurs eliminatoriu simplu 
masculin: semifinale: Cobîrzan — 
Bottner 2—0, Covaci — Negulescu 
2—1 ; finala: Covaci — Cobîrzan 
2—1. Simplu feminin: finala 1: Maria 
Golopența — Mariană Barasch 2—1. 
Turneu seria I simplu juniori: 1, Co
bîrzan cu Gantner 1—2, Negulescu 
2—1, Covaci 2—0. Bottner 2—0; 2. 
Gantner cu Negulescu 2—0, Covaci
1— 2, Bottner 2—1 ; 3. Negulescu cu 
Covaci 2—0, Bottner 2—0 ; 4. Covaci 
— 5. Bottner 2—0. Seria II-a: 1. 
Rethi cu Bodea 2—0, Nazarbeghian
2— 1, Hosu 2—1 ; 2. Bodea cu Nazar
beghian 2—0, Hosu 2—1; 3. Nazar
beghian — 4. Hosu 2—0. Turneu sim
plu junioare : I. Golopența cu Barasch 
2—1, Vttșcăn 2—0, Ghirling 2—0;
2. Barasch cu Vușcan.2—I, Ghirling 
2—1 ; 3. Vușcan — 4. Ghirling 2—6.

S-au mai desfășurat și trei turnee 
la probele de dublu care.au luat sfîr- 
șit cu următorii cîștigători: Negules
cu '— Cobîrzan (dublu masculin), 
Golopența — Barasch (dublu feminin) 
și Golopența — Cobîrzan (dublu mixt).

„Cupa Mondială" la lupte libere^
Incepînd de vineri după-amiază 

s-au desfășurat la Sofia întrecerile 
marii competiții de lupte libere „Cupa 
mondială". Luptători din 14 țări au 
evoluat pe podiumurile instalate pe 
stadionul Vasil Levski. Afluența a fost 
deosebit de mare, sîmbătă seara — de 
pildă — asistînd 20.000 spectatori. 
Cei 76 concurenți s-au întrecut cu 

lui V. Mormocea, care i-a pregătit. O 
performanță valoroasă a realizat și 
Florea Cucu, primul clasat în clasa
mentul general individual. Victoria în 
etapă a fost decisă tot la sprint și a 
revenit alergătorului S. Dută (Brăila) 
2h52:25.

Clasamentele generale. Individual:
1. FLOREA CUCU (Buc;) 16h 06:21;
2. P. Gref (Orașul Stalin) la 45 sec.;
3. S. Duță (Brăila) la 55 sec.: 4. Gh. 
Crăciun (Brăila) la 55 sec.; 5. Alex. 
Zim (Buc.) la 1 min. 04 sec. Echipe: 
1. Brăila, 2. București, 3. Orașul Sta
lin.

ANDREI ANTAL

B. Koțev și R. P. Bulgaria 
conduc în clasamentele generale 

ale „Turului Bulgariei66
Echipa R.P. Rcmtns pe locul trei în clasamentul general

BURGAS 22. (Prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Etapa a 
IV-a desfășurată sîmbătă a fost cîș
tigată de ciclistul bulgar Nencio 
Hristov. Duminică, participanții au 
luat startul in etapa a V-a — Stara 
Zagora — Burgas (180 km.). Căl
dura caniculară i-a împiedicat pe ci
cliști să alerge la adevărata lor va
loare. Cu toate acestea, întrecerea 
a fost punctată de faze interesante.

Cicliștii romini se mențin pe linia 
unei comportări meritorii, eviden- 
țiindu-se în această competiție unde 
concurează alături de rutieri bine- 
cunoscuți în arena internațională. 
D. Munteanu și I. Braharu au fost 
deosebit de combativi. Ei au parti
cipat la majoritatea evadărilor, răs- 
punzînd și — mai ales — inițiind 
evadări. Așa se explică prezența lor 
în partea superioară a clasamentului 
general, înaintea multor cicliști con- 
sacrați. înainte de sosire, I. Braharu 
a suferit o defecțiune, astfel că n-a 
mai putut sosi alături de colegiul său 
D. Munteanu.

Etapa a fost cîștigată de belgianul 
Van Tongerloo cu timpul de 4h 
48:18. D. Munteanu a sosit pe locul 

deosebită dîrzenie pentru cele 8 tit
luri puse în joc, înregistrîndu-se o 
serie de rezultate surpriză. Astfel, 
campionul mondial Petco Siracov 
(R.P.B.) a fost întrecut de Karaba- 
geac (Turcia) în cadrul categoriei 
87 kgr., Pakida (Japonia) I-a învins 
pe Nicola Stancev (R.P.B.) campion 
olimpic, Ahmedov (R.P.B.) a dispus 
de campionul mondial Kaplan (Tur
cia) în cad’til categoriei grea. Un 
accident l-a privat pe cunoscutul cam
pion mondial Balavadze (U.R.S.S.) 
de a concura la titlul categoriei 73 
kgr.

Luptătorii romîni, participant la a- 
ceastă întrecere, s-au . comportat în 
general mulțumitor, chiar dacă rezul
tatele lor nu sînt la înălțime. S-au 
remarcat în special Gh. Marinescu 
(cat. 79) care a realizat un meci -de 
o înaltă factură în fața campionului 
olimpic Sorouri (Iran), pierzînd la o 
diferență de un punct, ca și Fr. Ballo 
care în primul meci a obținut o.' vic
torie netă asupra concurentului ita
lian. lată, de altfel, rezultatele obți
nute de luptătorii noștri : cat. 57 kgr.: 
P. Vatriei pierde în fața lui Vlcev 
(R.P.B.) și Sakov (U.R.S.S.), cat. 62 
kgr.: V. Popescu cîștigă la puncte 
în fața lui Kremser (Austria) și pier
de la Muzahim (U.R.S.S.) și Fascioni 
(Italia), cat. 73 kgr.: C. Hathazi 

IX în același timp (4h 49:15) cu 
belgianul Buysse, clasat pe locul V. 
Ceilalți romîni au ocupat următoa
rele locuri: 15. P. Gane, 19. I. Bra
haru, 26. Gh. Calcișcă, 41. N. Pel- 
caru.

CLASAMENTE GENERALE

INDIVIDUAL: 1. Boian Koțev (R.P. 
Bulgaria) 21h 05:32; 2. Wasco
(Franța) 21h 09:17; 3. Ivan Gheor- 
ghiev (R. P. Bulgaria) 21h 13:33;
...8. D. Munteanu la 11 min. 02 sec.;
12. I. Braharu la 14 min. 45 sec.;
24. N. Pelcaru la 32 min. 52 sec.;
34. Petre Gane la 42 min. 36 sec.;
47. Gh. Calcișcă la 51 min. 35 sec.

ECHIPE: 1. R. P. Bulgaria 63h
31:50; 2. Belgia 63h 37:46; 3. R. P. 
ROMINA 63h 58:05; 4. Olanda 64h 
25:09; Danemarca se află pe locul 
VII cu timpul de 64h 40:26.

Mîine, luni, se dispută etapa a 
Vl-a pe ruta Burgas — Vama. Marți 
alergătorii vor beneficia de o zi de 
odihnă la Vama, localitate pe malul 
Mării Negre, iar miercuri se va aler
ga etapa a VH-a.

TOMA HRISTOV

pierde la puncte în fața lui Rook 
(R.D.G.) si termină la egalitate cu 
Zivcik (R.P.P.), cat. 79 kgr’: Gh. 
Marinescu pierde la puncte în fața lui 
Lippa (R.D.G.) și Sorouri (Iran), cat. 
37 kgr.: Fr. Ballo cîștigă la tuș în 
min. 4 în primul meci și pierde în fața 
lui Albul (U.R.S.S.). Dintre repre
zentanții noștri, Hathazi și Ballo au 
figurat pe p ogramul ultimei reuniuni, 
(far rezultatele obținute de ei ca și 
rezultatele finale nu ne-au parvenit 
pînă la închiderea ediției.

Atletul romîn Șt. Mihaly 
învingător in concursul 

internațional de la Varna
SOFIA 22 (prin telefon). Iu cadrul 

concursului atletic internațional desfă
șurat la Vama, atletul romîn Șt. Mi-^A 
baly a ocupat primul loc la proba 
400 m. plat. Rezultatele înremstrate^^ 
în -această probă au fost următoarele: 
I. Șt. Mihalț/ (Rom.) 49.3 sec; 2. Oz- -4- 
giiden (Turcia) 49.9 sec., 3. Dimcev 
(Bulg.) 50.6 sec.

In cadrul aceluiași, concurs afiettd 
bulgar Slavkov a realizat un excelent 
rezultat la săritura în lungime; 7.42 ni.

Sofia (prin telefon). Lupta este ex
trem de strînsâ în turneul internațio
nal de șah de la Sofia. Înaintea ulti
mei “runde 6 participanți, printre care 
și reprezentantul nostru, Corvin Rado
vici, concurează la primul loc.

In rundele a 9-a și a 10-a Rado
vici a întîlnit cu albele pe Pantaleev 
și Vukcevici. In prima partidă el a do
minat, a obținut avantajul unui pion, 
care însă. în finalul de turnuri rezul
tai, 's-a arătat insuficient pentru victo
rie. Partida cu Vukcevici a luat sfîrșit 
de asemenea cu un rezultat' de remiză, 
consemnat încă de la mutarea a 12-a. 
Evident, ambii adversari aftați în 
„zona" primului loc, au căutat să evite 
riscurile. Alte rezultate: Goltz I— Gur- 
ghenidze 0.1, Szilagy — Pîdevski 1-0, 
Brzoșka — Bobekov 1-0, Gerenski — 
Minev și Vukcevici — Țvetkov— re
mize (runda a 9-a). Minev — Brzoska
1- 0, Bobekov — Pantaleev 1-0, Gur- 
gtienidze — Gerenski, Pîdevski — 
Goltz și Țvetkov — Szilagy remize.

Clasamentul înaintea ultimei runde 
este următorul: 7. Gurghenidze 6*/2 p.
2— 6. Radovici, Minev, Vukcevici, Szi- 
lagj/, Bobekov 6 p., 7. Brzoska 4'ji p. 
8—1;1. Pîdevski, Țvetkov, Goltz, Geren
ski 4 p., 12. Pantaleev 3 p.

★
I.a Balatonfiiret, Troianescu a re

mizat partida întreruptă cu Barcza în 
runda a 5-a și a întrerupt cu Forintos 
în runda a 6-a. In clasament conduce 
Toluș cu 5‘/2 p. urmat de Portisch la 
*/2 punct.

ATLETISM I B ■-

TREI RECORDURI MONDIALE
Timp de trei zile, 

în „localitatea Bakers
field s-au desfășurat 
campionatele de atle

tism ale S.U.A. Pe baza rezultatelor 
obținute urmează să fie formată re
prezentativa S.U.A. în vederea meciu
lui cu U.R.S.S. In cadrul reuniunii de 
vineri, campionul olimpic Harold 
Connoly a aruncat ciocanul la 68,68 
m., stabilind un nou record mondial. 
Vechiul record era de 68,56 și aparți
nea aceluiași atlet. Un record mon
dial a stabilit și Glenn Davis pe 440 
yarzi -garduri cu timpul de 49,9. Ieri 
în ultima zi a- campionatelor, austra
lianul Herb Elliot (participant în a- 
fară de concurs) a alergat 1 milă în 
3:57,9 ameliorînd asttel cu o zecime 
de secundă recordul mondial al com
patriotului său .1. Landy.

GRABOVSKI: 7.65

• In cadrul unei reuniuni atletice 
desfășurate la Hanovra, atleții polo
nezi au repurtat frumoase victorii. Să
ritorul de lungime Grabowski ș-a cla
sat pe primul loc înaintea recordma
nului european Visser (Olanda), cu 
o performanță de 7.65 m. Proba de 
săritură în lungime temei a revenit 
atletei poloneze Ciatsowska cu 6,03 
m. (Agerpres).

memorialului „Rosicki". Cu acest pri
lej s-au înregistrat cîteva rezultate 
remarcabile. BĂRBAȚI: disc: Piat
kowski (Pol.) 57,79 m. (record polo
nez), 10U m. Janâcek (Ceh.) 10,8, 
400 m. Jirasek (Ceh.) 47,7, 5000 m. 
Jurek (Ceh.) 14:12,2. ,4x100 m. Ceho
slovacia 41,7. 400 m.g. . Erdmann 
(R.D.G.) 54.0, lungime: Auga (R.D.G.) 
7,65 m. ciocan: Ruth (Pol.) 61,86 m. 
FEMEI: 400 m.: Nemeth (Ung.) 56,6, 
suliță: Zatopkova (Ceh.) 54,20 m., 
800 m. Kazi (Ung.) 2:10,0, înălțime: 
Cencik (U.R.S.S.) 1,71 m„ disc:
Muller (R.D.G.) 52,27 m. (rec. R.D.G.).
• LA HAMBURG, în cadrul unui 

concurs internațional. Harry (R.F.G.) 
a alergat 10,3 pe 100 m. Lewan- 
dovski a sărit 1,98 m la înălțime, 
Sidlo (Pol.) a aruncat sulița la 80,38 
m. iar la 100 m. femei Fuhrmann a 
egalat recordul Germaniei cu rezul
tatul de 11,5.

cîștigat proba de 10 km. învingînd pe 
Roger Riviere (Franța), recordmanul 
mondial al orei. Baldini a obținut tim
pul de 12:22,4 (medie orară 48,465 
km.). Timpul realizat de Baldini cons
tituie uh nou record mondiaî.

(Agerpres).

SEMIFINALELE „CUPEI DUNĂRII"

FOTBAL ,Cuoei
Bel-

A
POLONEZUL PIATKOVSKI 

ARUNCAT DISCUL LA 57,79 ni. t

CICLISM
Campionatul Fran

ței de fond a revenit 
ciclistului Valentin 
Huot, care a întrecut 
ordine) pe Geminiani, 

Bobet.
la sprint (în
Mahe, Skodeleer, Forestier, 
Dussot, Anquetil

BALDINI A ÎNVINS PE RIVIERE

• In cadrul unei reuniuni cicliste
• LA PRAGA s-au desfășurat sîm- desfășurate pe velodromul Vigorelli 

bătă și duminică întrecerile din cadrul din Milano, Ercole Baldini (Italia) a

Ieri s-au desfășurat 
meciurile din tur ale 
semifinalelor 
Dunării". La 

grad, STEAUA ROȘIE a învins cu
2—1 (1—0) pe RADNICKI în timp 
ce la Prșov, Tatran a terminat la 
egalitate 0—0 cu Ruda Hvezda 
Brnot Meciurile revanșă se dispută 
duminica viitoare.

• La Budapesta, Ferencvaros a în
trecut Lokomotiv Moscova cu 2—1.

PROGRAMUL CAMPIONATELOR 
MONDIALE

La Moscova a avut
CIMNĂQTIf'S loc o conferință de 
ulMWAalltA presă în legătură cu 

apropiatele campiona
te mondiale de gimnastică ce vor a- 
vea loc între 6 și 10 iulie la Palatul

Sporturilor de pe stadionul V. I. Le
nin. S-a anunțat că la actuala ediție 
a campionatelor vor lua parte gim- 
naști și gimnaste din 24 de țări. De 
asemenea, a fost comunicat progra
mul întrecerilor: 6 iulie, exerciții o- 
bligatorii bărbați; 7 iulie, exerciții o- 
bligatorii femei; 8 iulie, exerciții li
ber alese bărbați; 9 iulie exerciții li
ber alese femei; 10 iulie, finalele pen
tru desemnarea campionilor mondiali 
Ia fiecare aparat. (Agerpres).

ÎNOT
La Paris, în cadrul 

unui concurs desfășu
rat ieri la bazinul
Tourelles, înotătorul

Michel Treillet a parcurs 100 m. liber 
în 58,5 întrecînd cu această oc'azie 
pe campionul francez Eminente.

POLO
La Gând (Belgia) a 

început sîmbătă tur
neul internațional de
polo, lată primele re

zultate: U.R.S.S. — Olanda 4-3 (3-2), 
Polonia — Belgia 5-2 (3-0), Iugo
slavia — Franța 6-1 (2-1).

• înotătorul japonez Makynaia a 
înotat 100 m. fluture în 1:01,3.

In ultimul concurs
TENIS înaintea deschiderii 

turneului de la Wim
bledon, australianul 

Mal Anderson a învins în finală, la 
Londra, pe compatriotul său Bob Mark 
cu 1—6, 11—9, 6—4.

care.au

