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BAIA MARE. In cinstea zilei de 
2 iulie, brigada de tineret de ta sec
torul de fabricare a țevilor de plumb 
de ia întreprinderea ,Gh. Gheor
ghiu Dej", din care face paria 
și boxerul Alex. Sălăjan, înregistrează 
zilnic depășiri de normă. De aseme
nea, frumoase succese a înregistrat e- 
dripa condusă de V. Rednik, jucător 
în formația de popice a colectivului 
sportiv, care a reușit să strings 1050 
kg deșeuri de plumb. Tinerii spor
tivi în rîodul cărora se numără șahista 
Rozalia Leș și fotbalistul I. Szabo, au 
strins pînă în prezent peste 15.000 kg 
fier velhi, (V. SASARANU, coresp.).

locurile următoare, Gheorghe Pițu: 
(oom. Bădeni) 2h04:0 și Vasile Dorcu 
(Cotnari) 2h09:0. Cel mai bătrân con
curent a fost D. Gostăchescu (Hîr
lău ). In ciuda vârstei de 49 anii, el a iz
butit să se claseze pe locul 10 din 30 
de concurernți. (NICOLETA VOI— 
NESCU, coresp.).

H. Herșcovici (R.P.R.) și B. Kriheli (U.R.S.S.) 
primii învingători ai Campionatelor internaționale de tir ale R.P.R.

Cu un deosebit interes

calibru redus, se 
muțiți dintre spec- 
norii amenințători 

de dimineață cerul. 
fiică totuși drumul 

.n pădurea Băneasa.
parte a

de la 50
clasamentului

concursului 
ni.) în 

se afla

După 
(30 

frun- 
concu-

Ieri dimineață s-a deschis, pe po ligouul Tunari, cea de a V-a ediție 
a Campionatelor internaționale de tir ale R. P. Romîne. La această im
portantă competiție internaționailă participă sportivi din 8 țări din Europa 
și America de Sud: U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, Italia, R.P. 
Polonă, R. P. Ungară, Venezuela și R.P. Rotuiuă. Poligonul Tunari, împo
dobit festiv, i-a primit pe oaspeți cferindu-le cele mai bune condiții de 
concurs. Deși timpul oarecum neprielnic ((ploaia și vintul în rafale) i-a 
incomodat pe corviireuți, totuși s-au obținut rezultate de valoare tn special 
la armă liberă calibru redus (combi nată) si la talere aruncate din șanț 
(ziua I).

DUPĂ UN EMOȚIONANT BARAJ. 
H. HERȘCOVICI A CUCERIT TITLUL 

DE CAMPION INTERNATIONAL 
LA COMBINATA'

In poligonul de 
perindau cei mai 
tatorii care sfidînd 
ce acoperiseră încă 
■s-au încumetat să

Vi-nin 
Jocuri 
tea
rentul cehoslovac Otakar Horiuek cu 
un rezultat de valoare: 297 puncte. 
Iu plutonul imediat următor (cu 296 
puncte) se găseau losif Sîrbu și Ja
nos Holup (R.P.U.). Cu 295 puncte, 
pe locul IV. era H. Herșcovici. Cei 
doi sportivi romîni angrenați îu hiota 
pentru primul loc sporeau emoțiile 
sitpmteri’or. A început și partea a 
doua a nrobei: 30 focuri de la 100 m. 
Chiar din primele minute se reliefează 
ptterea de luptă a trăgătorilor ro 
miui oare foc după fix' dovedesc o 
concentrare maximă. AMilt timp re
zultatul final a slat sub semnul in
certitudinii. Pe deoparte uuele sem
nalizări imprecise (făcute de arbitrii 
diu șauț care, firește nu pot anunța 
întotdeauna valoarea exactă a focu
rilor). iar pe de altă parte uumeroa- 
sele rezultate uescontate. încurcau e- 
videut socotelile spectatorilor. Și to- 
hiși cînd îusfîrșit a fost cunoscută 
kaloarea precisă a performanțelor, e-

H. Herșcovici a învins după un ba
raj cu I. Sirbu și O. Horinek, in proba 
combinată, cucerind titlul de campion 
internațional.

moțiile nu s-au răspândit: la egali
tate de puncte (590) se aflau trei tră
gători: Otakar Horinek, Henri Herș- 
covtci și losif Sîrbu. Clasamentul fi 
nai a fost decis die performanțele ob 
ținute în a doua parte a întrecerii, 
astfel că după acest baraj, titlul de 
campion internațional a revenit con-

4 noi recorduri repu
A

care „
să se soldeze cu noi recorduri repu
blicane. Nici ultimul concurs — pro
gramat sîmbătă și ieri la ștrandul 
„Daute Gheuuau" din Capitală — n-a 
tăcut excepție de la regulă. întrece
rile au adus patru uoi recorduri ale 
țării, și — ceea ce este și mai îmbu
curător — două dintre ele realizate de 
Dumitru Caminschi (C.S.U.) sînt 
valoroase și pe plan internațional. 
Primul spatist al țării a ameliorat re
cordurile probelor de 100 m. și 200 
m. spate. Sîmbătă, Camiuschi a îmbu
nătățit cu o secundă recordul 
distanței de 100 m., mareîud timpul 
de 1:07,8, pentru ca a doua zi să în
treacă cu 3,3 sec. pe cel de Ia 200 
m. Timpul noului record: 2:28,9. Dc 
remarcat că vechile recorduri Ia 
ceste două probe erau deținute tot 
Dumitru Caminschi. Dinampvistul 
Rujinski și-a trecut de sîmbătă 
patrimoniul său și recordul pe 400 
m. liber. Timpul realizat de el (4:51,5) 
întrece cu 1,7 sec. vechiul record de
ținut de Șt. Ionescu (C.C.A.). Iu sifir- 
șit, cel de al patrulea record repu
blicau al concursului este opera tinerei 
înotătoare Nicolcta Șlejănescu și a 
fost realizat în proba de 100 m. flu
ture. Timpul (1:23,0) este superior cu 
5/10 sec. recordului anterior care-i 
aparținea Elisabetei Bratu. Iată și 
celelalte rezultate tehnice : BARBAȚI. 
200 m. bras: A. Oauță (Din.) 2:44,5; 
M. Mitrofan (Prog.) 2:45,4, 100 m. 
fluture: Șt. Kroner (Din.) 1:08,5; 
M. Olaru (Din) 1:08,8. 100 m. spate: 
M. Vasiliu (C.S.U.) 1:09,8 (pe locul 
2). 100 th. liber: N. Rujinski 59,2 (la 
1/10 sec. de recordul republicau). 100 
m. bras: A. Oauță 1:15,1 (Ia 1/10 
sec. de timpul standard fixat pentru 
recordul acestei probe). FETE: 100 
m. liber: Iugrid Rothe (C.S.U.) 1:12,2; 
Heidi Rotschmg (FL roșie Lugoj)

devenit o regulă generală ca fie- 
concurs organizat în acest sezon

'a
de 
N. 
în

LLcane de natație
Wittgenstein 

spate; Maria 
200 m.

1.12,7: Margareta
(C.S.U) 1:13,5. 100 m.. ,
Both (liefor Tg. M.) 1:16,2. 
bras: Gabriela Mangezitts (Progr.
Sibiu) 3:07,4. 400 m. liber: M. Witt
genstein 5:55,2. 200 m. spdt: M. 
Both 2:49,0. 100 m. bras: G. Mau- 
gezius 1:25,6; Sanda Iordan (Din.) 
1:28,5.

G. NICOLAESCU

curentului H. Herșcovici care a rea
lizat cel mai bun rezultat (dintre cei 
trei trăgători) la 30 focuri de la IOC 
m. : 295 puncte. Este de relevat con
stanța trăgătorului* nostru care a ob 
ținut în ambele maușe aceeași per
formanță (295 p.).

Clasameutu final al probei combi
nate este următorul: 1. HENRI HERȘ- 
C0VICI — campion internațional 590 
p.; 2. losif Sîrbu 590 p.; 3. Otakar 
Horiuek (R. Cehoslovacă) 590 p.; 4 
Marcel Koheu (R. P. Bulgaria) 588 p.;
5. Gheorghi Krilov (U.R.S.S.) 587 p.;
6. Jauos Holup (R. P. Ungară) 587 
p.; 7. Valeutiu Icnea 586 p.; 8. Va- 
leriu Pauțuru 585 p.; 9. Victor An
tonescu 584 p.; 10. Nicotae Dumitres
cu 583 p.
BORIS KRIHELI (U.R.S.S.) ÎNVIN

GĂTOR LA PISTOL PRECIZIE
Iu lipsa actualului „decau" al pro 

bei (valorosul trăgător Umarov) ti
rul sovietic a fost totuși bine repre
zentat Mărturie este și titlul de cam

H. NAI IM 
V. GODESCU

(Continuare in pag. 2)

HIRLAli.
au urmărit țăranii muncitori din ra
ionul Hîrlău desfășurarea cursei ci
cliste care a avut loc duminică pe 
ruta Hîrlău — Tg. Frumos — Hîriău 
(58 km.). Primul loc a fost ocupat de 
G. Mânuță (corn Bădeni) 2h03rf). Pe

PAȘCANI. Consiliul orășenesc vo
luntar U.C.F.S. Pașcani a organizat 
în cinstea zilei de 2 iulie întreceri la 
atletism, volei, handbal etc. Colecti
vele sportive Gloria C.FJ?., Tractorul 
și Victoria din Pașcani au avut cel 
mai mare număr de participant, iar 
reprezentanții lor au abținut cel mai 
mare număr de victorii. Dumi
nică s-a desfășurat „Ziua cărții spor
tive", organizată de biblioteca raio
nală în colaborare eu „Librăria Noa
stră". Tot în cinstea zilei de 2 iulie, 
în raionul Pașcani au început confe
rințele comisiilor pe ramură de sport. 
(GH. BRIOTA, coresp.).

Progresul București și Șiința Timișoara 
se vor întilni din nou la 6 iulie, 

de data aceasta in finala Gupei R.P.R.*

Steagul roșu a domiQat.. 
a fost mai

Deși scorul era 3—1 in favoarea 
Științei Țănișoatra, iar partida in
trase in ultimele 5 minute de joc. 
uks un spectator nu și-e părăsit ieri 
locul de pe Stadionul Republici. In 
primul riud pentru că fotbaliștii de 
la Steagul roșu asaltau fără răgaz 
poarta Științei Timișoara și apoi 
fiindcă o... pățiseră odată pe Sta
dionul 23 August, când, plecind de 
la teren cu câteva minute inainte 
de sfințit, la scorul de 3—1 pentru 
Rapid, au aflat în oraș că... Steagul 
roșu învinsese cu 4—3, înscriind 3 
goluri in mai puțin de 5 minute!

dar Știința Timișoara,, 
eficace

De-altfel, n-a 
ia un final de 
după ce Steagul , _
victoria de--a lungul întregii repri
ze a doua," pe oare a avut-o aproape 
la discreție. Această victorie n-a 
vea^^lânsă, pentru că înaintașii de la 
Steagul roșu — și nu e prima oară 
clndi li se spune acest lucru — pă
cătuiesc printr-o manie a driblin
gului, făcînd din această armă teh
nică, nu un'mjjloc de luptă în anu-l 

JACK BERARIU

lipsit ca să asistăi? 
mea asemănător, 
roșu ratase de fapt

(Continuare in pag. 3)

Campionatele europene de tenis de masă'la juniori

Reprezentanții R. P. Remine 
an cucerit titlurile de campioni 

la toate cele 7 probe!
FALKENBERG (prin telefon). Spec

tatorii prezeuți duminică seara la 
„ldjottshallen" din Falkenberg au răs
plătit cu numeroase aplauze pe re
prezentanții R. P. Romîne care au cu
cerit toate cele șapte titluri de cam
pioni europeni juniori la tenis " 
masă. Performanța realizată de 
cinci sportivi romîni la prima ediție 
oficială a campionatelor europene de 
tenis de masă ale juniorilor consti
tuie o nouă afirmare pe plan interna
țional a tenisului de masă rornfnesc 
și ea vine ca o încununare a pregă
tirii pe care au efectuat-o Maria Go- 
lopența. Mariana Barasch, Gheorghe 
Cobîrzan, Tiberiu Covaci și Radu 
Negulescu ca și a dîrzeniei cu care 
au luptat în aceste întreceri. Succe-

de 
cei

sul este cu atît mai însemnat cu rft 
la Falkenberg au luat parte pe lingă 
sportivii noștri și cele mai bune ele
mente tinere de pe continent ca sue
dezul Aiser, austriecii Zankl și Hirsch, 
maghiarul lancso etc.

In semifinalele masculine pe echipe, 
formația noastră a învins rqprezaita- 
tiva R. P. Polone cu 5—1, iar Austria 
a dispus de R.P.U. cu 5—0. Finala pro
bei a revenit categoric reprezentativei 
R. P. Romîne care a cîștigat cu 5—1 
întâlnirea cu Austria. Rezultate teh
nice: Covaci — "Hirsch 0—2 (10, 19), 
Negulescu — Friessuegger 2—0 (16, 
14), Cobîrzan — Zankl 2—1 (— 19, 18, 
14), Covaci — Friessnegger 2—0 (11, 
10), Cobîrzan — Hirsch 2—1 (15, —

Deși a jucat in 13 oameni,

C.C.A. a repurtat în finala „Cupei R.P.R" ia rugbi o victorie meritată!
Scor: C.G.A — Geotehnica 3 — 0 (0 — 0)

In ediția din acest an a „Cupei 
R.P.R." la rugbi, s-a înregistrat o 
veritabilă surpriză. Calificativul „sur
priză" l-am introdus la începutul cro
nicii, nu fiindcă ani subaprecia posi
bilitățile echipei C.C.A. (dimpotrivă, 
întotdeauna am avut cuvinte de laudă 
la adresa posibilităților și maturității 
tactice a formației militare), ci pen
tru că meciul final, care opunea echi
pei C.C.A. pe deținătoarea Cupei — 
Geotehnica — s-a disputat în condi- 
țiuni inegale. Pe de o parte, un „XV“ în 
plenitudinea mijloacelor, cu 15 jucă
tori (Geotehnica), pe de alta forma
ția C.C.A. în 13 oameni, mai tot me
ciul, prin eliminarea — cu 
ușurință — a Iui Danciu 
șescu. Dacă la această 
numerică mai adăugăm 
că Geotehnica se prezenta 
avantajul cert al formei ,
(dovedită acum o săptămînă în 
mifinala cu Progresul) nu vom | 
afirmînd că puțini spectatori mai cre
deau — în situația de pe teren — în- 
tr-o victorie a echipei C.C.A., cu atît

D. CALLIMACHI

prea multă 
și Merghi- 
disproporție 

și faptul 
în finală cu 

superioare 
’ - ’ i se- 

greși

Î4, 15), Negulescu — Zanlsl 2—I (-=1 
10, 15, 6).

In proba echipelor feminine, în sfer
turi de finală, echipa română a între
cut pe cea a' R. F. Germane cu scorul 
de 3—0, rar îU semifinale ea a eli
minat Franța cu 3—1. In cealaltă se
mifinală, Suedia a cîștigat la R.D.G. 
cu 3—1. In meciul final, reprezenta
tiva R. P. Romîne a obținut victoria 
cu 3—0 împotriva selecționatei Sue
diei. Reziutate tehnice: Mariana Ba- 
rasch — Johansson 2—1 (9, —19, 19), 
Maria Golopența — Guntsch 2—0 
(12, 10), Golopența, Barasch — Guntsch, 
Guntsch ~

Și în 
duăle). 
șit un 
finalele _ ,

Simplu juniori: tund II: Garczyn- 
ski (R. P. Polonă) — Negulescu 
(R.P.R.) 2—0; semifinale: Cobîrzan — 
Covaci 2—0, Alser (Suedia) — Braun 
(R.P.U.) 2—1» finala: Cobirzan (R.P. 
Rotrtmă) — Alser (Suedia) 2—0.

Simpli junioare: semifinale: Mari-a 
Golopeuța — Guntsch (Suedia) 2—0,. 
Mariana Barasch — Frieseuhahn: 
(R.P.U.) 2—0; finala: Marfa Golopen
ța (R. P. Români) — Mariana Barasch 
(R. P. Rorriuiâ) 2—0.

Dublu femei: Fawl-a: Maria Gofo— 
penița, Mariana Barasch (R. P. Ro- 
nună) — Bannach, Wotschee (R.D.Ger— 
mană) 2—0. 9

Dubiu juniori: finala: Gheorghe Co
bîrzan, Radu Negulescu, (R. P. Ro- 
nună) — Zankl, Hirsch (Austria)) 
2—0.

Dublu mixt: finala: Maria Golopen
ța, Gheorghe Cobîrzan (R. P. Română)' 

Johansson, Alsar (Suedia) 2—0.

2—0 (14, 10).
celelalte cinci probe (indivi- 

reprezentanții noștri au reu- 
succes deplin, cîștigînd toate 
la zero. Rezultate tehnlcc :

Campionatul mondial 
de fotbal a luat sfîrșit 
Ieri, în finală, Brasilia 
a învins Suedia cu 5-2

fCcyiO/iuore in pag. 2)

Șt. Constantin (C.C.A.) a pasai balonul coechipierului său Marica, oani 
se « pregătește să plece la atac... Ează din finala Cupel R.P.R.

' ------ (foto, GH. DUMITRU])

Echipa Franței pe locul III
I

(Citiți amănunte ta pag, IV J *



Hletii din București au dominat întrecerile din acest an 
ale campionatelor republicane de juniori și junioare

1958 a campionatelor 
atletism pentru juniori

r Ediția anului 
republicane de _ .
fi junioare a luat sjirșit aseară, la 
llgnina reflectoarelor, intr-o atmosferă 
sărbătorească și entuziastă.

lată acum pe primii trei clasați la 
probele desfășurate simbătă și dumi
nică :

JUNIORI CATEG. 17—18 ANI: 5 km. 
marș: I. Popa (Din. Buc.) 24:02,6; D. 
Roateș (Sp. Buc.) 24:40,4; Gh. Maftei 
(Met Roman) 25:14,6; prăjină: T. Ni- 
colau (Rap. Buc.) 3,60; Z. Schnabel 
(Din. Buc.) 3,35; D. Drîmbeanu (Șt. 
Cluj) 3,05 (alți 5 juniori la 3,05 m); 
ciocan (7,257 kg): O. Moș (S.E. Ora- 

<’dea) 39,98; Gr. Olteanu (Met. Roman) 
'37,38; Ad. Catană (Corvinul Huned.) 
'36,87; 400 m.g.: V. Jurcă (C.S.U. Buc.) 
.•(57,1; Gh. Corșatea (Rapid Buc.) 58,6; 
I. Marconi (U.TA.) 59,4; 800 m: Z. Ja- 

•rosievici (C.F.R. Cluj) 1:59,8; St. Berc. 
sazi (Corvinul Huned.) 2:00,4; Șt. Ni- 
chita (Trac, Or. Stalin) 2:02,2; înăl
țime: C. Porumb (Șt Cluj) 1,86; Gr. 
Marinescu (Prog. Buc.) 1,80; V. Vul- 
pașin (Raoid Buc.) 1,71; 4x100 m: 
București (Diaconu, Nițu, Jurcă, Stein) 
43,4; R'.A.M. 45,0; Cluj 45,8; 1.500 m. 
obst.: C. Paghidas (Met. Roman) 4:29,8; 
Țr. Florea (U.T.A.) 4:35,5; D. Voicu 
(Din. Or. Stalin) 4:38,5; suliță: I. Duș- 
țjnță (Din. Sibiu) 51,82; Al. Hampel 
(Dm. Or. Stalin) 51,17; L, Lucas (Rec.

Tg. Mureș) 47,30; triplu: M. Stein 
(Din. Buc) 14,88; 6. Ciochină (Din. 
Buc.) 14,08; V. Nicolae (Sp. Buc.) 
13.91! greutate: St. Perncki (I.M.F. 
Tg. M.) 16,47; E. Rabinovici (Rapid 
Buc.) 13,56; pentatlon: H. Hatfaludi 
(Din. Oradea) 2.100 p.; V. Davidoiu 
(S.T. O. lung) 2.011 p.; G. Porumb 
(Șt. Cluj) 1.889 p.; 110 m. g.: V. Jurcă 
(G.S.U. Buc.) 14,5; O. Mateescu 
(Met. Buc.) 15,8; L. Szilaghi (Din. 
Tg. M.) 15,8; 3.000 m.: 1. Dăndărău 
(Prog. Ploești) 9:12,8; V. Zaneti (Din. 
Or. Stalin) 9:13,0; M. 'Nicliita (Din. 
Or. Stalin) 9:24,8; 200 m.: E. Kineses 
(Rec. Tg. M.) 22,6; St. Nițu ȚDin, 
Buc.) 23,1; V. Petrovici (Din. Or. 
Stalin) 23,9; 4x100 m.: Cluj (Jaro- 
sievici, Kovacs, Ovari, Koto) 3:34,3; 
Oradea 3:37,7; Dinamo Buc. 3:42,0.

JUNIORI 15—16 ANT: disc (1 kg):
L. Cotler (Din. Buc.) 50,55; W. Sokol 
(S.S.T. Tg. Mures) 46,73; I. Hegeduș 
(Met. Reșița) 43,23; 90 m.g.: M. A- 
xente (Din. Buc.) 12,6 record stabilit; 
P. Astafei (S.E. Buc.) 13,4; M. Iftimie 
(Șc. elem. P. Neamț) 13,6; lungime:
M. Axente 6,32; R. Lăcătușu (Oituz 
Tg. Ocna) 6,27; V. Samungi (Rec. Buc.) 
6,09; 300 m: T. Iliaș (T.C.H. Buc.) 38,7 
rec. stabilit; V. Vasilache (Din. Galați) 
39,6; M. Boureanu (Din. Buc.) 39,9; 
1.000 tn: Fr. Babay (Șt. Cluj) 2:45,2; 
H. Tref (S.E. Reșița) 2:45,7; G. Purdea

Buc.) 2:46,1; prăjină; A. Savin

(Urmare din pag. 1)

pion internațional care a revenit toi 
unui reprezentant al U.R.S.S.: tînărul 
’Boris Kriheli. Deși nu pornea favorit, 
el a infirmat toate pronosticurile și 
cu o siguranță demnă de marii cam
pioni sovietici a terminat învingător 
4a o diferență de două puncte de cel 
de al doilea clasat. Proba de pistol 
precizie a fost influențată negativ de 
vîntul care a bătut în rafale, astfel 
că putem să-i credităm pe participan- 
ții la această întrecere cu valori mai 
ridicate. Lotul cehoslovac a avut și el 
un „reprezentant" în fruntea clasa
mentului la pistol precizie în persoana 
trăgătorului Vladimir Kudrna, clasat 
ps locul II. cu 548 p. Dacă rezultatele 
celor mai buni trăgători romini ne-au 
dezamăgit (I. Pieptea 544 p„ Alex. 
Klaus 529 p.l) am avut în schimb o 
satisfacție — este drept mică, ' 
rece se referă la un singur om 
comportarea lui Silviu Tibacu. 
întrecere internațională dificilă 
obț inut o performanță (543 p.) 
cele mai bune realizate de el pînă 
acum, confirmînd ascendența din ul 
tima vreme.

Clasament final: 1. BORIS KRI
HELI (U.R.S.S.) — campion interna
țional — 550 p.: 2. Vladimir Kudrna 
(R. Cehoslovacă) 548 p.; 3. ‘
Bondarev (U.R.S.S.) 547 p.; 4. 
Denev (R. P. Bulgaria) 546 p.; 
Hrnecek (R. Cehoslovacă) 545 
Mkis Pieptea 544 p.; 7. Silviu 
543 p.; 8. Vaclav Trojan (R. 
slovacă) 541 p.; 9. Edward

deoa- 
— In 
Intr-o 
el a 

dintre

mari tribune să fie montate în spa 
tele standului de talere aruncate din 
șanț. Și ideea lor n-a fost de loc ne 
potrivită. Foarte mulți spectatori s-au 
îndreptat spre acest stand, deoarece 
întrecerile de talere oferă (și în tir 
este destul de rar...) un spectacol deo
sebit. După prima zi este greu să faci 
un pronostic.. S-au tras numai 100 din 
cele 300 de talere ale probei așa îneît 
clasamentul mai poate suferi modificări 
substanțiale pe parcurs. Totuși ne-a 
impresionat siguranța concurentului 
sovietic V. Zimenko (96 t) și forma 
bună dovedită de Gh. Florescu, Marcel 
Vasiliu, Jozsef Vary, Ede Szomjas, 
toți cu 93 t. I. Dumitrescu, Șerban 
Țuculescu și Raul Olivo au cîte 91 t. 
Polonezul Z. Kiszkumo (90 t) a im
presionat în mod deosebit prin spec
taculozitatea cu care „vînează" ta
lerele.

(T.C.H. ......................
(S.E. Buc.) 3,20; P. Astafei (S.E. Buc.) 
3,20; D. Vas-te (Din. Buc.) 2,75; su
liță: G. Lechsen (S. T. Or. Stalin) 45,54; 
vV. Kreilin (Prog. Timiș.) 44,09; N. 
Macovei (S.E. Arad) 42,32; triatlon: 
P. Astafei (S.E. Buc.) 1.551 p.; O. Stă- 
nescu (S.E. Ploești) 1.^27 p.; N. Ma
covei (S.E. Arad) 1.514 p.; 4x100 m: 
CI. sp. școlar Timișoara (Tovie, Lepși, 
Kreiling, Olaru) 47,3; București 48,2; 
Dinamo Buc. 48,3;

JUNIOARE 17—18 ANI : 800
L. Păuleț (Met. Roman) 2:24,4; 
Răducuțu (FI. C. lung) 2:25,4; A. 
tirea (TCh Buc.) 2:27,7; 400 m: 
Klimen (Din. Or. Stalin) 61,7; 
Herlea (Corvinul Huned.) 62,9; 
Gergely (Rapid Cluj) 63,2; greutate: 
11. Stoica (Prog. Buc.) 11,64; L. 
Soancă (Sc. med. 2 Dorohoi) 11,44; 
A. Bugnariu (St. Cluj) 9,71; penta
tlon: A. Eisindler (C.F.R. Timiș.) 
3.577 p.; V. Pazmany (S. E. Oradea) 
3.518 p.; M. Păduraru (Din. Buc.) 
3.312; 4x100 m: Cluj (Eisele, Gun- 
disch, Balint, Macksay) 51,7; Reg. 
Stalin 52,0; Oradea 54,0; disc: O. Ca
taramă (S.T.C-Iung) 35,86; V. Ga- 
vriluț (C.S.U. Buc.) 34,64; E. Veligia 
(Prog. Buc.) 32,96; 200 m: C. Mack- 
say (Rec. Bistrița) 25,8; 1. Zilli (Din. 
Buc.) 26,5; H. Gundisch (Șt. Cluj) 
27,1; lungime: A. Eisindler (C.F.R. 
Timiș.) 5,21; R. Ciucă (Met. Buc.) 
5,11; Ec. Statkovschi (Botoșani) 5,09.

JUNIOARE 15—16 ANI: disc: EL 
Soos (S. M. Oradea) 29,98; A. Gurău 
(Prog. Buc.) 29,78; CI. CI. Gheorghe 
(S.E. C-ța) 29,40; 60 m. g.: E. Kleisch 
(Prog. Timiș.) 10,2 rec. stabilit; I. 
Schiel (S. E. Or. Stalin) 10,3; L. 
Stancu (S. E. Buc.) 10,5; lungume: 
Sm. Poenăreanu (Prog.) 5,09; U. O- 
lert (Stăruința Mediaș) 5,03; M. Fe- 
kete (Drapelul roșu Sighet) 4,94; 
60 m: E. Kineses (Rec. Tg. Mureș) 
8,0; A. Drotlelf (Stăr. Mediaș) 8,0; 
O. Carabela (Prog. Buc.) 8,1; greu
tate (3 kg.): A. Gurău (Prog.) 13,52 
rec. stabilit; G. Reiter (S. E. Oradea) 
10,64; S. Brass (Rapid Mediaș) 10,23; 
4x100 m: R.A.M. (Vereș, Stoica, 
Mathe, Kineses) 52,8; Oradea 53,2; 
Reg. Stalin I 53,3; itri-atlon: A. Gu
rău 2.115 p.; A. Drotlef 1.982 p.; A 
Kramer (Prog. Timiș.) 1.526 p.; 500 
m.: A. Popovici (Met. Roman) 1:20,5; 
Ec. Iuhoș (C.F.R. Cluj) 1:22,8; El. 
Stoica (Bistrița) 1:23,7; înălțime: A. 
Mihăilescu (U.T.A.) 1,48; fj. Voro-
neănu (Met. Roman) 1,48; A. Kra
mer (Prog. Timiș.) și M. Haberman 
(5. T. Or, Stalin) 1,42.

m: 
N. 

Ti- 
W. 
M.
II.

Numeroase surprize 
in finala campionatului de lupte clasice

LUGOJ, 29 (prin telefon de la tris 
misul nostru)'. — După trei zile de 
concurs, finala campionatului indivi
dual de lupte clasice pe anul 1958 a 
luat sfîrșit duminică. Au participat 
119 concurenți la această mare între
cere, care s-a soldat cu numeroase 
surprize. Patru luptători au îmbrăcat 
pentru prima oară tricoul de cam
pioni (Ofițerescu, Micuîa, Stockel ți 
Baciu), iar numeroase alte elemente 
tinere s-au afirmat din plin cia acest 
prilej'. Cea mai frumoasă întrecere a 
campionatului s-a desfășurat 
Baciu și Belușica (primul a 
Ia puncte).

Iată primii clasați la cele 
tegorii:

CAT. 52 kg. (14 concurenți)- 1. G 
Ofiterescu (Steagul Roșu Or. Stalin); 
2. D. Pîrvulescu (G.O.A.); 3. Gh. Sza- 
bad (Din. Buc.); 4. Al. Ruzsi (Din. 
Buc.); 5. I. Oprea (Gloria Oradea)! 
Ofițerescu l-a învins Ia puncte pe Pîr- 
vulescu.

CAT. 57 kg. (16 concurenți) ; 1. 
Ion Cernea (Carpați Sinaia); 2. Nic. 
Popescu (C.C.A.); 3. Gh. Pop (Cart- 
păți Sinaia); 4. Ion Ghincea (Steagul 
Roșu Or. Stalin); 5. CL Simionescuț 
(C.S.A.

CAT. 62 kg. (17 concurenți): 1.
Vasile Micuța (C.CCA.)J. 2. Ion Po
pescu (C.S.M.L.);

Malt 1J Ad. , '
CAT. 67 kg. (16 concurenți) : 1. 

H. StSckel (Voința Lugoj); 2. Silves- 
(Din. Buc.); 3. Gh. Du- 
Buc.); 4. D. Grozavu 
Ion Bîrz (Constructorul

între 
învins

8 ca-

3. Petre Popescu

Reșița); 4. M. Solț (Din. Buc.)? 
. Ffllop (Corvinul Huned.)

tra Kovacs

kg. (18 concurenți): 1.
Vaîeriu Bularcă (St. Roșu Or. St^lin); 
X Iosif Fischer (Din. Buc.); 3. ște
fan Stanciu (Met. M.I.G.); 4. Elette- 
rie Nicola (Din. Buc.); 5. 
Strulovici (Tractorul Galați)’

CAT. 79 kg. (16 concurenți): 1. N. 
Back (Gloria Oradea); 2. M. Belu
șica (Din. Buc.); 3. Uibar Cornel
(Feroviarul Timișoara); 4. Ion lones
cu (C.C.A.) ; 5. Ion Tăranu (Gospodă- J* 
rii)

CAT. 87 kg. (9 concurenți) : 1. V. 
Oaoin (Din. Buc.); 2. l'udor Boscen- 
co (Vulturul Tulcca); 3. Călin Iile 
(Tractorul Galați); 4. Carol Hogaș
(Met. Reșița); 5. Vasile lonescu 
(C.S.U. Buc.)

CAT. GREA (13 concurenți): 1. La- 
zăr Bujor (C.S.M. Lugoj); 2. T. Tar- 
bă (G.C.A.); 3. Gh. Popovici (Din. 
Buc); 4. Al. Suli (Din. Buc.); 5 (la 
egalitate) V. Constantincscu (Gospo
dării) și Sigismund Szasz (Gloria O
radea).

Mircea

ION ȘEINESCU

C. C. A. a repurtat în finala „Cupei R.P.R.“ 
la rugbi o victorie meritată !

(Urmare din pag. 1)

mai mult cu cit Geotehnica Începuse 
partida foarte promițător.

Cu cit timpul trece, echipa militară 
se pune însă „pe picioare" și organi- 
zîndu-și jocul, se apără perfect, ata- 
cînd totodată periculos. Și astfel, ca 
urmare a unei grămezi cîștigate în 
jumătatea de teren a Geotehnicei, ba
lonul ajunge la Chiriac. care fentează 
scurt și trimite în plin, printr-o splen
didă lovitură de picior căzută, balo
nul între bare ! Sîntem în min. 57 de 
joc și scorul devine 3—0, iar acest 
rezultat nu mai poate fi modificat, In 
ciuda eforturilor celor două formații.

Asupra acestei finale vom reveni în 
ziarul de mîine. Se cuvine totuși să 
facem de pe acum citeva subllnieri: 
a). C.C.A., deși in inferioritate nume
rică — cu 6 oameni in grămadă — a 
dominat, pe alocuri chiar categoric, 
cîștigînd majoritatea baloanelor în

margine și grămată; aceasta ca ur
mare a unei tactici perfecte ; b). Geo- 
tehnica nu s-a regăsit și jucina foarte 
slab mai ales sub aspect tactic, nu 
fost in stare să-și impună su.r: ror,^! 
tatea numerică.

Victoria echipei C.C.A. a fost pc 'W 
deplin meritată, fiind rodul unu mi
nunate lupte colective. Cei mai Ii-i' : 
Marica, Căpușan, Blăgescu, Peneiu. 
St. Constantin și Enache. De la Geo- 
tehnics au corespuns doar Bărăscu și 
Posmoșanu.

P. Declesis a condus cu greșeli, 
dintre care vom sublinia (în afară de 
eliminarea celor doi amintiți mai 
sos), neacordarca unei lovituri de pe
deapsă la sfîrșitul partidei, la o ob
strucție grosolană făcută împotriva lui 
Bărăscu, atunci cînd acesta scăpase 
spre terenul de țintă. Greșelile de 
arbitraj nu au influențat rezultatul 
final.

Campienatul category C la (otLal
SERIA I

Nikolai 
Dencio 
5. Jiry 
n.; 6. 

Tibacu 
Ceho- 

Szmidt 
SIR. P. Polonă) 537 p.; 10. G. Magyar 
■R.P.R.) 535 p.

DUPĂ PRIMA ZI SOVIETICUL 
MENKO CONDUCE DETAȘAT 

PROBA DE TALERE.

Zl-
1N

Organizatorii Campionatelor 
naționale au avut grijă ca cele

inter
mai

C.F.R. IAȘI — STEAUA ROSIE 
BACAU 3-2 (2-0)

Localnicii au dovedit o formă foar
te bună, dar ei au făcut greșeala de 
a nu continua să insiste Ia scorul de 
3—0. Au înscris: Baban (2), Creangă 
pentru C.F.R. și Ambâruș, Soci pen
tru Steaua Roșie. (P. Codrea, ccresp.). 
TEXTILA BOTOȘANI — DINAMO 

BRAII.A 1-1 (1-0)
Au marcaa : Popescu (Textila) și 

Niculescu (Dinamo). Gazdele au pre
sa* tot timpul, însă au fost ineficace. 

(Z. Zumer, coresp. 1 
VICTORIA TECUCI — PETROLH 

MOINEȘTi 4-0 (2 0)
Joc lă discreția învingătorilor, care 

au concretizat prin Stanciu (3) și

Campionatul republican mofociclist

Budai. (V. Dorut, corespondent). 
SPORTUL MUNCITORESC RĂDĂ
UȚI — LOCOMOTIVA

2-2 (1-1)
Au înscri: Chirilă (2) 

dăuți și respectiv Andricș
(Gh. Damian, corespondent).

GLORIA DOROHOl — STIINTA 
I.M.F. IAȘI 2-2 (1-2)

Rezultat echitabil. Au realizat Ca
potă, Tedoroiu pentru Gloria și Roșu 
(2) pentru Știința.

(M. Grisariu, coresp.).
STIINTA GALATI — RULMENTUL 

BIRLAD 2-2 (1-2)
ULTIMA ETAPA (6 IULIE) : Știin

ța I.M.F. lași — Sp. Muncitoresc Ră
dăuți; Textila Buhuși — C.F.R. Iași; 
Oituzul Tg. Ocna — Gloria Dorohoi; 
Petrolul Momești — Știința • Galați; 
Dinamo Brăila — Rulmentul Bîrlad; 
Steaua Roșie Bacău — Textila Boto
șani; Locomotiva Pașcani — Victoria 
Tecuci.

PAȘCANI

pentru Ră-
(2). fie

de viteză
TURNU SEVERIN, 29 (prin tele- 

—oi). — Astăzi s-a desfășurat faza a 
11-a a campionatului republican moto- 
ciclist de viteză pe circuit. A plouat 
mărunt toată dimineața, astfel că 
abia spre ora 11 s-a putut da primul 
start Totuși au asistat aproape 15.000 
de spectatori. întrecerile nu i-au 
dezamăgit. Fără îndoială că cea 
mai spectaculoasă cursă a test aceea 
de Ia 500 cmc. sport (N. Buescu, 
Gh. Voiculescu și M. Cernescu). Pă
cat că defecțiunea suferită de N. 
Buescu l-a oprit să-și apere pînă în 
iinal șansele. Victoria lui G. Voicu
lescu este însă meritată și a fost răs
plătită cu îndelungi aplauze. La fel 
de interesante au fost și cursele 
(sport) la clasele 125 cmc. și 175 cmc.

lată rezultatele tehnice. Categoria 
spori: 125 cmc.: 1. C. Nedelcu (Di
namo) — Puch; 2. 1. Popa (Dina
mo) — Puch; 3. St. Lazar (C.S.O.) — 
Puch; 175 cmc.: 1. T. Popa (Dina
mo) — Puch; 2. C. Nedelcu (Dina 
mo) — Puch; 3. I. Popa (Dinamo) — 
f?ucli; 250 cmc.; 1. AJ. Țepjdorescț

pe circuit
(Metalospori) —• N.S.U.; 2. St. Flo
rian (Rapid Pl.) — N.S.U.; 3. L. 
Gherson (C.S.O.) — N.S.U.; 350 cmc.:
1. C. Radovici (Metalul) — Jawa; 2. 
V. Szabo (Dinamo) — Jawa; 3. Al. 
Huhn (C.C.A.) — Jawa; 500 cmc.: 1. 
Gh. Voiculescu (C.C.A.) — Triumph;
2. N. Buescu (Rapid Buc.) — Tri
umph; 3. M. Cernescu (Dinamo) —■ 
Triumph; 750 cmc. (ataș) : 1. M. Dă- 
nescu — Al. Huhn (C.C.A.) — M. 
72; 2. S. Ștefan + I. Gavrilă (Di
namo) M. 72; 3. I. lonescu -j- T. 
Kestenheimer (Dinamo) M. 72; 150 
cmc. (fete): 1. Venera Vasilescu (Me
talul) — C.Z.; 2. Maria Iliescu (Me
talul) — C.Z.; 3. Nidia Păscuțiu (Vo
ința Tim.) — C.Z.; Categoria curse: 
piuă la 250 cmc: 1. Puiu Ovidiu (Vo
ința Or. Stalin) — Parilla; 2. L. 
Szabo (Dinamo) — N.S.U.; 3. C. 
Nedelcu (Dinamo) — I.F.A.; pînă la 
500 cmc.: f. N. Buescu (Rapid Buc.)— 
Northon; 2. ®t lancovici (Metalul) — 
B.S.A. - f ;

Gh. Mana[ut coresp.

. ■ l V g

SERIA a ll-a
OLIMPIA GIURGIU — DINAMO 

TEȘTI 5-2 (3-2)
Au înscris: Dragomir (2), Vulpe, 

Briceag (Olimpia) și Lovin (2) de la 
Dinamo. (Gh. Bucur, corespondent).
TORPEDO — METALUL TITANII 

BUC. 0-2 (0-1)
Cele două goluri se datoresc lei 

Marcoci si Radu Tudor.
(N. Dumitrescu, corespondent).

GLORIA C.F.R. GALATI — META
LUL T1RGOVIȘTE 2-1 (1-0)

CARPAȚI SINAIA — SÂNT. NAVAL 
CONSTANȚA 1-2 (1-2)

Au marcat Pettița și Buziceanu
pentru Constanța; lordache din 11 m. 

pentru Sinaia. (I. Popa, co'esp).
RAFINARIA 4 C1MPINA — SINTEZA 

VICTORIA 4-0 (1-0)
Au înscris: Topai (autogol), Mincu- 

lescu și Pietroiu (2).
(Gh. Briotă, coresp). 

PETROLUL PITEȘTI — ANCORA 
GALAȚI 2-2 (1-0)

Perioade de dominare egale, scor 
echitabil. Realizatori: Lupșanschi,

PI-

Puiu (din 11 m.) pentru Petrolul și 
Voicu, Călin pentru Ancora.

(Gr. Varabiescu, coresp.). 
CONFECȚIA BUCUREȘTI — I.M.U.M 

AAEDGIDIA 1-0 (0-0)
Victoria gazdelor trebuia să

mult mai concludentă, dar nesigu
ranța înaintașilor lor și excesul de 
combinații în fața porții adverse au 
lipsit Confecția București de mai 
multe goluri. Pe de altă parte por
tarul oaspeților, Govedaris, a interve
nit cu succes în cîteva situații foarte 
dificile. Unicul punct al partidei a 
fost înscris în min. 56 de Antohi, în 
urma unui șut plasat.

(N. Tokacek. coresp.).
ULTIMA ETAPA (6 IULIE): Sinteza 

Victoria — Carpați Sinaia; I.M.U.M. 
Aledgiiiia— Petrolul Pitești: Șarrt. Na
val Constanța — Olimpia Giurgiu; Di
namo Pitești — Rafinăria 4 Cfmpina; 
Metalul Titanii București 
Tîrgoviște; Ancora Galați 
ția București; Toroedo
C.F.R. Galați.

SERIA a Hl-a
UNIREA R. V1LCEA — 

BRAD 4-1 (0-1)
Mec; frumos, dinamic.

de la Unirea au obținut victoria, re
alized cele patru goluri de-abia spre 
sfîrșitul partidei. Au marcat: Manea 
(Brad) și Anescu, Baboe, M. Apostol 
T. Popescu (R. Vîicea).

(D. Roșiainu, coresp.). 
OLIMPIA REȘIȚA — C.F.R.

T. SEVERIN 5-1 (241)
Au concretizat Secoșanu (2), Viță 

(2), Iovan pentru Olimpia și Vidan 
pentru C.F.R.

(Gh. Dobrescu, coresp.). 
INDAGRARA ARAD — STIINTA 

CRAIOVA 0-3 (0-2)
’ ' ' ploii care a căzut perma-;

un meci plăcut ca aspect' 
(Șt. Weinberger, «irasp.).
CORABIA — FLACĂRA 

ORAȘTIE 2-1 (1-1)
Au marcat: Coman, lonescu (Dună-' 

rea) și Pop (Flacăra).
(M. Coatu, coresp.),'

■ ' 1

ROVINE GRIVITA CRAIOVA — 
U.M. CUGIR 0-3

Prin neprezentare, prima echipă a 
fost suspendată.

ULTIMA ETAPA (6 IULIE) : Du
nărea Corabia — Indagrara Arad:
Flacăra Orăștie — U. M. Cugir; Uni
rea Rm. Vîicea — Știința Craiova; 
Aurul Brad — C.F.R. T. Severin; Fe
roviarul 
Flacăra 
Craiova.

1

In
nent

ciuda 
a fost

DUNAREA

Craiova — Olimpia Reșița; 
Tg. Jiu — Rovine Grivița

— Metalul
— Confec- 
—■ Gloria

.-I
AURUL

Fotbaliștii

SEI^IA a IV-a
MUREȘUL TOPLITA — DINAMO 

BAIA MARE' 3-0 (0-0)
Deși s-au apărat cu cîte 6 și 7 oa

meni, băimărenii nu au putut rezista 
In repriza a Il-a numeroaselor acți
uni ofensive ale înaintării Mureșclu’, 
care a realizat prin Szasz și Barabas 
(»)•
TEXTILA SF. GHEORGHE — TISA 

SIGHET 1-0 (1-0)
Joc frumos, eîșligtt pe merit de lo

calnici. A marcat Csita.
(C. Finichiu, Ko'esp.).

GLORIA BISTRIȚA — CHIMICA 
T1RNAVENI 4 • 1 (2 1)

Portarul oaspeților, Vlad, a salvat 
echipa sa de la încă cel puțin alte 
trei goluri. Totuși Gloria Bistrița a 
Cștigat detașat, datorită eficacității 
lui Firică (2), Marin și lonescu. Sin
gurul gol al Chimicei lîrnăveni a 
fost realizat de Novac.

(O. Berbecaru, coresp.). 
STAR UINTA SALONTA — VOINȚA 

TG. MUREȘ 1-1 (0-1)
Joc echilibrat, dâr puțin cam dur. 

Au înscris: Bagy (Stăruința) și res
pectiv Kiss. (A. Molnar, coresp.).

AR1ESUL TURDA — SOMESUL 
SATU MARE 1-1 (0-0) 

FLAMURA ROȘIE ORADEA — RE
COLTA CĂREI 1-1 (1-1)

ULTIMA ETAPA (6 IULIE) : Tisa 
Sifehet — FI. Roșie Oradea’ Dinamo 
Baia Mare — Textila St. Gheorghe; 
Voința Tg. Mureș — Gloria Bistrița, 
Stăruința Oradea — Aricșul Turda: 
Someșul Satu Marc — Mureșul Topli- 
ța; Rapid Cluj — Stăruința Salonta: 
Recita Cărei — Chimica lîrnăveni.

i



Știința Cluj și Farul Constanța
au mai făcut un pas către categoria A

SERIA I
PROGRESUL SIBIU — STI1NTA 

CLUJ 2—3 (1—2)

Fază din finala campionatului republican de juniori: U.T.A. — Di- 
•no București. Atac la poarta arădenilor. Vilcov (Dinamo) sare mai sus 
reia ca capul peste colegii săi Btzguși Constantinescu și peste Faur 
T.A.). Virag (U.T.A.) Varga (Dinamo) si Koszka (U.T.A.) sînt gaia să 

-rvină. (Foto I. WELBER)

Oaspeții au obținut o victorie meri
tată după o luptă epuizantă. Scorul 
putea fi rrfai mare dacă apărarea 
gazdelor în frunte cu portarul Popa 
nu ar fi fost în formă deosebită. Me
ciul a fost urmărit de 11.000 specta
tori, care au rezistat unei ploi mă
runte care a căzut tot timpul. Punc
tele au fost înscrise de Petre Emil 
(min. 16), Moldovan (min. 31) șt 
Crișan (min. 50) pentru oaspeți și 
Belascu (min. 5) și Geamănu (min. 
75) pentru gazde. S-au evidențiat 
Georgescu, Petre Emil, Crișan și Ne- 
delcu de la învingători și Văcaru, 
Popa, Ene, B?atu.....................
arbitrajul prestat 
(Buc.).

M. Vlădoianu,

înscris de Oancea în min. 55. Victo
ria putea fi mai categorică.

A arbitrat Gergely N. (Buc.).
Ion Hașașiu, coresp.

de la învinși. Bun 
de D. Schulder

C. Pitariu, coresp.

T. Arad-campioană republicană la juniori 
finala cu Dinamo București, fotbaliștii arădeni 
cîștigat cu 1-0 (1-0) printr-un penalti transformat 

de... portar
arădean, primește golul, singurul 
din această finală. Sdejan face o 
cursă frumoasă pe aripa dreaptă, 
aleargă vreo 50 de m. și centrează. 
Mingea depășește pe Vulpeanu și 
apoi pe Valcan, care însă, o lovește 
cu mîna în careu. Penalti! Portarul 
arădan execută calm și imparabil, 
mingea lovește sub bară în colț și... 
1—0. Dinamo nu se descurajează, 
trece la ofensivă susținută, dar a- 
tacul este ineiicace. In plus, interul 
Varga (cam înfumurat, de altfel) 
este bine marcat de halful Koszka. 
Minutele se scurg in general in nota 
de dominare a dinamoviștilor, care 
au situații favorabile rămase nefruc
tificate. Arădenii contraatacă rapid 
și mai periculos, dar nici ei nu con
cretizează. In repriza doua, jocul se 
menține rapid și dirz. Acțiunile se 
succed rapid de la o poartă la alta. 
De data aceasta arădenii au mai 
mult inițiativa. Domină terenul prin 
jocul lor mai viguros. Selejan pier
de o ocazie m min. 56, Igna trage 
ki bară în min. 59. Dinamoviștii re
vin și ei în atac. Asan trage afară 
în min. 66 din poziție liberă, Bog- 
dănescu nimerește și el bara în min. 
73. Portarul dinam ovist Matache lă
murește două situații critice în min. 
81 și 84, pentru ca in min. 90 Asan 
să rateze din nou. Și cu aceasta 
meciul a fost jucat. Bun arbitrajul 
lui T. Buzea-București.

U.T.A. (antrenor: N. Dumitrescu): 
GAVRILOVICI — Vesescu, VIRAG, 
Faur — TOTH, KOSZKA — SELE
JAN, Igna, Vați, GAL, MACAVEI.

DINAMO (antrenori: I. Nedelescu 
și St. Stănculescu): MAT ACHE — 
Valcan, VULPEANU, Dumitrescu — 
CONSTANTINESCU, RADU — Asan, 
Verga, Vîlcov, BIZGU, Bogdănescu.

P. GAȚU

METALUL REȘIȚA — INDUSTRIA 
SÎRMEI C. TURZII 1—0 (0—0)

MINERUL LUPENI — C.F.R. TIMI
ȘOARA 3—1 (3—1)

Meciul a avut două aspecte distincte. 
In prima repriză gazdele 
mai legat, cu pase precise 
măi decise în fața porții, 
secundă e rîndul jjaspeților să 
activi, dar înaintarea lor nu 
entează bine în situații clare 
și nu reușește astfel să modifice 
rul. Au înscris Unguroiu de 2 ori (min. 
3 și 11), Asan (min. 30) pentru Mi
nerul șl; Lengheriu (min. 41) pentru 
C.F.R. S-au evidențiat: Asan, Ungu- 
roiu, Moldovan, Coman (Minerul) și 
Lengheriu, Surdan, Corbuș (C.F.R.).

I. Zamora, coresp.

tară aportul lui Vasilescu, accidentat, 
pierd din consistența atacurilor și per
mit în •schimb jucătorilor de la Farul 
să preia inițiativa. Aceștia înscriu de 
două ori prin Moroianu (min. 56) 
și Zinculescu (min. 87).

Petru Codrea, coresp.

Și 
In

au jucat 
au fost 
repriza 
fie 
se 
de

mai 
ori- 
gol 

sco-

UNIREA FOCSANI — PRAHOVA 
PLOEȘTI 3—0 (2—0)

Confirmînd forma excelentă din ul
timele meciuri, echipa gazdă a obținut 
o categorică victorie Punctele au fost 
realizate de Solyom (min. 2\ și 30) 
și Cioboată (min. 85).

Florin Conac, eoresp.

DINAMO BIRLAD — POIANA CIM-
' PINA 3—1 (2—0)

-a consumat și ultimul act al 
oanatului republican de fotbal 
tru juniori. Ieri, U. T. Arad a 

zins cu 1—0 (1—0) in finală pe 
îeano București și a cucerit ast- 

titlul de campioană a țării pe 
ui 1957—58, primind la sfîrșitul 
ului din partea federației, prin 
retarul general adjunct V. Nan- 

:, Cupa și medaliile de campioană. 
”entru victoria în finală, arădenii 

uptat pînă la epuizare împotriva 
<r adversari la fel de buni ca și 
d împreună cu dinamoviștii, ei 
prilejuit miilor de spectatori un 
pasionant, deși s-a marcat nu- 

•’ un singur gol și acela din 11 
transformat de... portarul Ga- 

!zd. Spre deosebire de semi- 
’inala a pasionat mai mult 

,ă, prin dinamism, prin e- 
yi risipă de efort. Asta nu 

uă însă, că echipele n-au o- 
și faze de fotbal 

___potrivă. De-a lungul 
minute s-au construit 
acțiuni bine desfășurate

. Merite au avut deopotrivă am- 
:e echipe și felicitări li se cuvin 
:i în mod egal, ca și antreno- 
- lor. U.T.A. a contribuit prin- 

pregătire fizică și tactică mai 
Dinamo prin tehnica sa mai 
Patea ciștiga la fel de bine 

no cum a cîștigat U.T.A. Ceea 
decis însă soarta

rezistența mai 
rioară

ere, 
acul

•amo 
dtorită 
ehnice 
îva și atacă mai mult. Ratează însă 
j mare ocazie in min. 12 prin Bog- 
lănescu și imediat, la un contraatac

In ciuda timpului nefavorabil, peste 
2000 spectatori au asistat la un meci 
de o bună valoare tehnică. Reșițenii 
au cîștigat la limită prin golul ’ în
scris de IVansuc în min. 63. Oaspeții 
au jucat frumos în cîrnp și rezultatul 
îi nedreptățește. După golul primit, 
jucătorii de la Industria Sîrmei au ac
ționat nervos și au protestat deseori 
la deciziile arbitrului.

Gh. Dobrescu, coresp.

C.F.R. CLUJ — CORVINUL HUNE
DOARA 0—1 (0—1)

Golul victoriei a fost înscris în min. 
17 prin Hitzum. Clujenii au dominat 
majoritatea timpului, dar au ratat nu
meroase ocazii favorabile de gol. S-au 
remarcat Niculescu, Panait, Balint de 
la Corvinul Hunedoara și Fronea, Cră- 
c'an și Călbăjosu de la C.F.R. Cluj. 
A arbitrat 
Stalin).

corect

V.

Gh. Ionescu (Orașul

Cacoveanu, coresp.

C.F.R. ARAD — PARTIZAN REGHIN
2—0 (1—0).

Victorie meritată a gazdelor care 
an avut o linie de atac în mare vervă. 
Au înscris Pantis (min. 1). Ștefănescu 
(min. 43 din 11 m.) și Slumschi (min. 
73) pentru Dinamo, Nedelcu (min. 79) 
pentru Poiana.

S. Solomon, coresp.

Victorie meritată. Punctele au fost 
înscrise de Negru și Soher.

Șt. U7einberger,

COMBINATUL POLIGRAFIC
FLACARA MORENl 5—0

BUC. —
(2-0)

CLASAMENTUL

coresp.

1. 
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Știința Cluj 
Corvinul Hunedoara 
Minerul B. Mare 
Industria Sîrmei
C. Turzii
Progresul Sibiu 
Minerul Lupeni 
C.F.R. Arad 
A.M.E.F.A. Arad 
C.F.R. Timișoara 
Gaz Metan Mediaș 
Metalul Reșița 
Tract. Or. Stalin 
Partizan Reghin 
C.F.R. Cluj

25 16
25 14
25 12

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

3
6
7

6
5
6

55:23 
51:25 
52:47

35
34
31

6
3
9

12
13

9
9 7 9
8 9 8
9 S 10
8 6
9 3
8 5
6 5
2 5

11
13
12
14
18

44:31 30 
56:43 29 
53:40 
33:37 
23:35 
36:38 
20:28 
45:45 
38:39 
26:60 
29:7®

27
25
25
24
22
21
21
17

9

spectaculos, 
celor 90 de 

numeroase 
și concepu-

partidei a 
și tactica 
punct de 

victoria.

mare
și din acest 

U.T.A. a meritat 
a început puțin nervos, dar 
se regăsește mai repede și 

omogenității și calităților 
mai dezvoltate, preia iniția-

MINERUL MAREBAIA
ARAD 2—0 (1—0)

AMEFA

majorita-Inițiativa a aparținut în 
tea timpului localnicilor care au în
scris prin Niculescu (min. 9) și Sulyok 
(min. 48).

V. Săsăranu, coresp.

ETAPA VIITOARE
Cluj — C.F.R. Timișoara, Amefa Arad 
— Minerul Lupeni, Tractorul Orașul 
Stalin — Minerul Baia Mare, Parti
zan Reghin — C.F.R. Cluj, Metalul 
Reșița — C.F.R. Arad, Corvinul Hu
nedoara — Gaz Metan Mediaș, In- 
dustrfa Sîrmgi C. Turzii — Progresul 
Sibiu.

(6 VII) : Știința

SERIA a ll-a

GAZ METAN MEDIAȘ — TRACTO
RUL ORAȘUL STALIN 1—0 (0—0)

Joctil s-a desfășurat Ia Tîrnăveni și 
a început în nota de dominare a me- 
dieșenilor, care au pus la grea încer
care pdarta apărată de Oană. In min. 
22 Stan (Mediaș) trage în bară, iar 
3 minute mai tîrziu Binder (Mediaș) 
trimite mingea pe lingă poartă. Jucă
torii de la Tractorul se regrupează și 
în min. 35 Zăinescu trimite mjnge'a 
în bară. La reluare medieșenii atacă 
și-și adjudecă victoria prin punctul

PROGRESUL CONFIRMA FORMA SA BUNĂ
S. Segal — București a condusORAȘUL STALIN 29 (prin tele- 

i<M). — Progresul București confir- 
nrînd forma bună din ultimul timp, a 
dispus ușor, cu 4—0 (1—0), de C.S. 
Oradea, intr-o partidă în care latura 
tehnică a lăsat de dorit și aceasta 
din partea orădenUof. Progresul a

•z! un atac impetuos care a utilizat 
succes schimbul de locuri și in 
o Mateianu. Ozon și Smărăndescu 

celat. C.S.O. n-a contat decît in 
na repriză, cind a mai înjghebat 

eva acțiuni și a ratat citeva ocazii 
n Ferenczi (min. 20 și 21) și Nicu- 

scu (min 28). In repriza a doua, o- 
.denii au slăbit vădit, și la aceasta 
contribuit și golul înscris chiar în 

trimul minut de la reluare de Ozon. 
In plus, din min. 50, ei au rămas in 
10 oameni, Niculescu, accidentat în 
urma unei ciocniri cu Oaidă, părăsind 
definitiv terenul.

In prima repriză, jocul a fost ceva 
mai echilibrat. Inițiativa totuși a apar
ținut bucureștenilor care au deschis 
scorul în min. 29. Mateianu ajuns 
trem dreapta, a centrat, Ozon a 
nat cu capul, Sugar a respins, 
Oaidă — venit din urmă — a 
tat de la cîțiva metri în gol.: 1—0. 
După pauză. Ozon urcă scorul în 
min. 46: Știrbei intră în atac și tri- 

ite în adîncime lui Smărăndescu. A- 
cesta a prelungit lui Ozon, care—prin- 
fr-un șut frumos — a înscris cu toată 
opoziția lui Țiriac: 2—0. Din acest 
moment, Progresul începe să domine 
tot mai insistent. In min. 59 se în
scrie al treilea: Sugar aruncă cu mîna 
mingea, dar prea încet si Mateianu, 
"ferit, infercentează. Un șut plasat și...

Ultimul gol se înscrie în nun.

89. Kiss II dă o minge la portar, dar 
Moldoveanu sezisează, o intercep
tează și centrează pe stînga la Mate- 
ianu care marchează de aproape: 
4—0. Scor cu care se termină jocul 
și Progresul se ca!i;ică pentru finală.

La meci au asistat 6000 de specta
tori. Stadionul: Tractorul. Terenul a- 
lunecos din cauza ploii care a că
zut pînă înaintea începerii jocului. Ar-

bitrul 
bine.

PROG RESUL : Mindru-Dobrescu, 
Caricas, Cojocarii — CIOCEA, ȘTIR
BEI—Oaidă, SMĂRĂNDESCU, OZON, 
MATEIANU, Moldoveanu

C.S.O.: SUGAR — Băcuț I, ȚIRIAC, 
Kiss II—Bartha, Cuc — Toth, FE
RENCZI, Biscă, Niculescu, Demien.

Gh. Măzgăreanu și C. Gruia, 
corespondenți

STEAGUL ROȘU A DOMINAT...
(Urmare din pag. /) 

momente, ci un amuzament, omite
distracție personală. In special Da
vid și , Hașoti n-aiu făcut de la în

să 
pe 
la 
Și

DINAMO OBOR — PROGRESUL SU
CEAVA 2—2 (2—1)

In meciul de ieri de pe
Dinamo, tinerii jucători de la Combi, 
nat au practicat un joc orientat în 
exclusivitate pe acțiuni ofensive, în 
continuă mișcare, 
focat“ adversarul I 
rat că Flacăra 
jocul ei obișnuit, 
hotărîtă 
lizatorii 
Și 65), 
culescu 
victorie 
gazdă merită felicitări șt tn special 
jucătorii Chețan (cel mai bun din 22), 
Nunu, Mihăescu și Bărbtilescu. De 
semnalat gestul nesportiv al jucă
torului Capoianu care a lovit intențio
nat pe Chețan, cu cîteva minute 
te de sfîrșitul partidei. Arbitrului 
Frasin (Bacău), care a condus 
bine, i s-au aliniat formațiile: 
BUC. : Popovici — Bărbulescu, 
țeîca, Nedelcu — Neacșu, Ștefan — 
Chețan, Halagian, Nunu, Niculescu, 
Mihăescu ; FLACARA MORENl : Ber- 
dely — Nica, Gurian, Mihăescu — 
Patru, Dumitriu — Ștefănescu, Capo- 
ianti, Ene, Brîndușescu, Nițescu.

St)

stadionul

cu care și-au ,,su- 
Este fo'arte adevă- 
Moreni n-a lăcut 
părînd obosită și 
să se apere. Rea-mai mult

punctelor: Chețan (min. 7 
Nunu (min. 24 și 55) și Ni-

(min. 80). Pentru această 
frumoasă întreaga echipă-

înain- 
lancu 
foarte 
C. P.

Ti-

ex- 
re- 
iar 
șu-

ceput și pînă la sfîrșit decît 
plimbe "mingea încolo și încoace 
metru pătrat, Incurcîndu-se până 
urmă in . picioarele apărătorilor 
chiar in propriile lor picioare.

Știința,’■ cu o formație oarecum 
improvizată, după ce a deschis sco
rul în min. 8 prin Cădariu, s-a bi
zuit mai mult pe contra-atacuri. 
Acțiunile ei, deși rare, mai ales în 
comparație cu avalanșa de atacuri 
afle Steagului roșu, au fost insă in
finit mai periculoase și au adus, 
de-altfșll, încă două goluri, în min. 
33 și 64, prin același Cădariu, în 
plină perioadă de dominare a echi
pei dirifc6rașul Stalin. In general, li
nia de iatac a timișorenilor a acțio
nat mai’ simplu, mai clar, fără pase 
inutile. Așa se face că scorul a a- 
juns la. un m r.?.it dat la 3—0, deși 
aspect^ partidei nu îndreptățea cî-

tuși de puțin un astfel de rezultat. 
Steagul roșu, mereu in ofensivă, a 
redus acest sever handicap in min. 
69 prin Szigheti, a pierdut apoi prin 
David in min. 76 și 86 două goluri 
ca și făcute
— din nou, 
Citeva clipe 
iera sfîrșitul

Partida a plăcut, a fost dinamică, 
a dat emoții suporterilor ambelor e- 
chipe. De la Știința ne-a plăcut cu 
deosebire Cojereanu, apoi Enăches- 
cu, Florescu, Lereter și Cădariu. De 
partea cealaltă, Hidișan, Ghiță, 
gheti și Cirrpoi au fost cei 
buni.

Arbitrul C. Mitran a condus 
următoarele formații:

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Enâchescu— 
Sbircea, Codreanu, Florescu — Co
jereanu, Mazăre — Filip, Cădariu, 
Lereter, Diminescu,

STEAGUL ROȘU: 
Zahama, Percea —
— Hașoti, Ciripoi, 
David.

și a înscria — însfîrșit 
prin David, In min. 90. 
mai tîrziu, arbitrul flu- 
meciului...

■ Filip, 
Bonoș. 
Ghiță — 
Hidișan,

Proca,

Szi-
maa

bitne

Bârsan, 
Szigheti 
Campo,

însă 
prin 

în
Voi-

Jocul a început într.o alură foarte 
vie și chiar în min. 4, Bdatu (Din. 
Obor) a deschis scorul. Nu trec 
decît 3 min. ș; oaspeții egalează 
Conian, care reia fulgerător
plasă: 1—1. In minutul 9,
ca deschis excelent de Mureșan înscrie 
din nou, pecetluind scorul primei re
prize : 2—1. Acestea sînt, în general, 
fazele mai interesante 
terizat partida de pe 
De remarcat că spre 
Potolea (min. 76) le
oaspeții forțează jocul, încercînd chiul- 
să ia conducerea — obțin și 3 lovituri 
de colț — dar fără rezultat. (C. R.).

care au carac- 
stadionul Obor, 
sfîrșit, după ce 
aduce ega tarea.

CLASAMENTUL
1. Farul Constanța 25 15 S 4 «3:26 36
2. Dinamo Bacău 25 13 8 4 «3^1 34
3. Rapid II Buc. 25 12 5 • 42*7 23
4. Șiiiința Iași 25 9 9 7 34:44 27
5. Dinamn Obor 25 9 > 8 49:40 26
6. Dinamo Drrîad 25 !• • • 38:4€ 26
7. Forests Fă't’.cenl 25 9 < 14 M:40 24
8. Prahova Ploești 25 8 7 14 42:44 23
9. Flacăra Moreni 25 8 7 14 34:39 23

10. Progresul Suceava 25 8 7 36:39 23
11. Una re a Focșani 25 16 3 18 33:47 23
12. Poiana Cîmpina 7 7 11 34:43 21
13. C. p. Buc. 21 6 6 13 33:49 1814. C.S.U. ]Buc 25 6 5 14 34:49 17

1HAPA VIITOARE (6 Vil) : Pra-

FORESTA FĂLTICENI — RAPID II 
BUC. 1—2 (0—1)

Oaspeții deschid scorul chiar în pri
mul minut prin Le'ahevici. Tot ei sînt 
acei care înscriu din nou în min. 4G 
prin Călin. Apoi, gazdele reduc din 
handicap în min. următor, în urma 
unei lovituri de -pedeapsă transfor
mată de Grigore. In general, după 
factura jocului, un rezultat de egali
tate ar fi fost însă mai echitabil.

N. Lazăr, coresp.

DINAMO BAC AU — C.S.U. BUCU
REȘTI 5—1 (2—1)

In ciuda scorului cu care dinsmoviș- 
tii au cîștigat acest nteci partida a 
fost destul de echilibrată, oaspeții con
struind multe acțiuni periculoase la 
poarta lui Faur, dar ratate datorită 
nervozității. Pentru gazde au înscris 
Filip (min. 3), Jojart (min. 11 și 49), 
Gram (min. 56) și Dudaș (min. 71). 
Punctul de onoare al oaspeților a'fost 
marcat de Dănciulescu (min. 35).

llie Iancu, coresp.

ȘTIINȚA IAȘI — FARUL CONSTAN
ȚA o-2 (o-o) ;;

Soarta meciului este decisă în re
priza secundă, cind studenții ieșeni 

t 91 w o

hoVa Ploești — Comb, poligr. Buc.; 
C.S.U. Buc. — Unirea Focșani ; Rapiu 
2 București — Dinamo Bacău; Forests 
Fălticeni — Dinamo Bîrlad; Pro
gresul Suceava — Știința Iași; Farul 
Constanța — Flacăra Moreni; Poiana 
Cîmpina — Dinamo Obor.

dbonospori
Așa arată un buletin Prono^jort 

12 rezultate exacte Ia concursul Na. 
(etapa din 29 iunie 1958):

I Suedia — Brazilia (finala Camp. 
Mondial)

II Știința Timișoara — SL Roțn 
Or. Stalin (Cupa R.P.R.)

III Progresul Buc. — C. 8. Ora
dea (Cupa R.P.R.)

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

V C.F.R. Arad — Partizan Repbln 
(cat. B)

VI Progresul Sibiu — știința Cluj 
(cat. B)

VII C.F.R. Cluj — Corvinul Hune
doara (cat. B)

VIII știința lași — Farul Constan
ța (cat. B)

IX Metalul Reșița — Ind. StrmM C. 
Turzii (cat. B)

X Minevțil Bala Mare — Amefa 
(cat B)

XI Unirea Focșani — Prahova Plo
ești (cat. B)

XII Gaz Metan Mediaș — Tracto
rul Or. Stalin (cat. B)

eu 
zs

1

1
1

1

1

a
b

1

1

U
1

La acest concurs au fost depui» apro 
ximativ 739.000 variante.



tattate scontate In 
eampionatnlai republican de canotaj academic

Brazilia a cîștigat titlul de campioană mondială 
la fotbal învingînd în finală Suedia cu 5 — 2

întrecerile de sîmbătă după-amiază 
'și de ieri dimineață de pe lacul Sna- 
gov au desemnat cele 12 echipaje cam
pioane republicane la canotaj academic 
pe acest an j patru titluri au revenit 
vîslașilor de la C.C.A., trei celor de 
la Dinamo, două celor de la S.P.C. 
București și cite unul lui Meteor Ti
mișoara, Rapid București și Voința 
Timișoara. Cu mici excepții (cîteva 
probe masculine) întrecerile au fost 
dezechilibrate, cîștigătorii corțturîn- 

du-se după primele sute de metri par
curși. Nivelul tehnic și mai ales par
ticiparea au lăsat de dorit, mai cu 
seamă la probele feminine, unde am 
asistat la nu mai puțin de 3 probe 
la care titlul 
disputat dolar...

Campionatele 
sîmbătă. Prima 
echioei S.P.C. 
Marfa Bucur, Mariana Vatau-Somoghi, 
Ghizela Rostaș+Angela Codreanu) în 
3.46.8, urmată de U. T. Arad 
Honig, E. 
Tamaș + 
București 
București 
simplu, a 
zelea (S.P.C.) care, realizînd 
a întrecut-o pe Doina Ciolacu 
talul) cu 18 secunde. La 4+1 
Meteor Timișoara (E. Gyorgyi, 
Koch, D. Lakatoș, I. Brauneker + E. 
Schwartz) a întrecut, în singura probă 
mai disputată a zilei, pe Metalul Bucu
rești (M. Parfait, A. Constantinide, L. 
ligtnenov, L. Svate + A. Barcani). 
Timpuri: 3.46.2 față de 3.50.7. La 
dublu echipajul oarecum improvizat 
format din Stela Georgescu și Ane 
Pildner a repurtat o victorie clară 
(3.54.5), întrecînd pe Voința Timișoara 
(G. Keller, R. Willems) 4.13 și TCH 
București (L. Alexandrescu, 1. Vișan). 
Ultima probă a campionatelor femini
ne, 8-f-l, a revenit detașat lui Dina
mo București. Echipajul compus din : 
Lia Togănel, Galina Dîngă, Felicia Ur- 
ziceanu, Rita Schob-Bonfert, Viorica 
Udrescu, Maria Trinks, M'aria Marton, 
Marta Kardoș + Ștefania Borisov a

de campioane și l-au 
două echipaje I 
feminine s-au disputat 
probă, 4+1, a revenit 
(Eugenfa Munteanu,

(M. 
Oxenfeld, V. 
3.54, Metalul 

Clubul Școlar 
următoare, 

revenit ușor Floricăi

Costda, E.
L. Dobrei) 

" Ș‘ 
Proba

4.08.6
4.14.3.

Ghiu- 
4.03.7 
(Me- 
visle, 

E.

realizat 3,25 întrecînd pe Voința Timi
șoara (3.43.3).

Iată acum rezultatele probelor mas
culine :

La 4+1, C.C.A. (Boicu, Kiss, Bu- 
lugioiu, Bompa + Lupu) a întrecut 
într-o cursă spectaculoasă pe Dinamo 
(Boroș, Voican, Todor, Corbui + 
Bunceanu). Timp: 6.46.5 față de 6.50.5. 
Pe locurile următoare, C.F.R. Arad 
și Voința Timișoara. O cursă fără is
toric a fost cea de 2 rame fără cirmaci, 
în care s-a înregistrat următoarea 
ordine: 1. Dinamo (Ștefan Pongtaț, 
Radu Nicolae) 7.42.5; 2. Știința Tim. 
(Pețchi, Bartik) 7.55,5: 3. Rapid
(lovin, Constantinescu) 8.44.3. Nici în 
acest an Alexandru Ferenczi n-a tre
buit să depună mari eforturi (8.04) 
pentru a deveni campion la simplu. 
El a întrecut cu 10 secunde pe Emil 
Jiva de la Școala de tineret Arad, 
care a făcut totuși o cursă plină de 
promisiuni. Pe locul 3 Teodor Neacșu 
(la 2 zecimi de secundă de Jiva I), 
apoi Simion Ștefan (Știința) în 8.55. 
La 2+1, nunie noi pe lista campioni
lor : Sehovitz, Riffelt + Caracioni de 
Ia C.C.A. Tim,p: 7.56. Le au urmat: 
2. S.P.C. 8.01, 3. Știința Tim. 8.21. 
Cea mai frumbasă probă a campiona
telor, 4 fără cirmaci a revenit pe ul
timii metri Voinței Timișoara (Kapler, 
Bojak, Kalman, Ostoîa) care a învins 
cu 2 zecimi de. secundă (6.50 față 
de 6.50.2!) pe C.C.A. (Bilz, Milin- 
coviei, Mesaroș, Varga), și cu a- 
proape un minut pe Marina Constanța. 
La dublu, Kurecska și Vereș (C.C.A.) 
au realiz'at 7.10 întrecînd pe Metalul 
București (Paraschiv, Petrescu) 7.27.1 
și Marina Constanța (Bondar, Scarlat 
7.29. Campionatele ău fost încheiate 
cu o frumoasă întrecere de 8+1 în 
care dinamoviștii au primit o replică 
îeașteptat de dîrză din partea Mari
nei Constanța. Rezultatele probei: I. 
Dinamo (Pe'.rov, Belii, Szabo, Aristan, 
Corlit, Dumitru, Benea. Butnaru + 
Păunescu) 6.23: 2. Marina 6.25.9; 3. 
T.C.H. Buc. 6.42.7; 4. Voința 6.46.1.

In cele două zile de concurs, dar 
mai ales duminică, a bătut un vînt 
puternic lateral-ajutător. (R. U.).

confruntare a campionatului 
oară în istoria fotbalului, 
— iși ocupă reședința la 

Rio de Janeiro, răminind în posesia fotbaliștilor brazilieni, noii cam
pioni mondiali. Maniera in care aceștia și-au adjudecat titlul (un 
singur meci nul de-a lungul întregu lui turneu final) și in special scorul 
categoric cu care au cîștigat finala 
vedind că intr-adevăr la această 
prezentat în condiții optime.

Cu o zi înainte, sîmbătă după- 
amiază, ta meciul pentru locul III, 
Franța a dispus de R. F. Germană 
cu 6—3. Astfel, clasamentul prime
lor patru echipe ta acest al VI->lea' 
campionat mondiali de fotbal este 
următorul: 
mondială), 2. Suedia, 
R. F. Germană.

Brazilia a ieșit învingătoare în ultima 
mondial de fotbal, ediția 1958. Pentru prima 
trofeiri suprem — Cupa „Jules Rirnet"

au produs o impresie deosebită, do- 
ediție a campionatului Brazilia s-a

FRANȚA — R. F. GERMANA 
«—5 (3—1)
UHevi din Gdtebong a

1. Brazilia (campioană
3. Franța, 4.

BRAZILIA — SUEDIA 5—2 (2—1)

Stadiomd din Stockholm, plin ptaă 
la refuz (55.000 spectatori) a găzduit 
duminică Ultimul act al campiona
tului mondial de fotbal: finala Bra
zilia — Suedia. Terenul devenit alu
necos in urma ploii, a constituit un 
handicap dificil pentru 
chipe.

încurajată de public, 
Suediei 
minute, 
salutând 
cat de _
Liedholm. 3 minute mai tîrziu însă, 
Vaiva, centrul înaintaș al Braziliei, 
pornit pe contraatac egalează. De 
aici, fața jocului se schimbă. Bra
zilienii iși impun superioritatea și 
treptat iau complet inițiativa. Același 
Vava urcă scorul în min. 32, repriza 
luind sfîrșit la 2—1 pentru brazi
lieni.

După paiuză, tot brazilienii stat 
acei care domină și Pelle marchează 
In min. 55 al treilea gol. Gazdele 
iși revin și fac eforturi de a reduce 
scorul. Tot brazilienii sint însă acei 
care marchează, prin Zagallo (min. 
66). Echipa Braziliei pare mulțumită 
de rezultat și slăbește alura, ceea 
ce permite suedezilor să preia ini-

ambele e-

naționcia 
și după 4 
de aplauze,

începe puternic 
tribunele răsună 
primul gol al gazdelor, mar- 
căpitanul echipei, interul

„Turul Bulgaries-a încheiat-individual și pe echipe 
cu victoria cicliștilor bulgari

D. Munteanu s~a clasat pe locul VI, iar echipa R.P. Romîne pe locul III
SOFIA 29 (prin telefon de la co- 

respondentul nostru). — Sîmbătă a 
luat sfîrșit la Sofia „Turul ciclist al 
Bulgariei" desfășurat sub patronajul 
ziarului „Trud". Ultima etapă dis
putată pe ruta Loveci — Sofia a mă
surat 170 km. Deși profilul traseului 
a fost mai mult muntos (doar ultimii 
35 km. au lost pe șosea plată), plu
tonul s-a "menținut totuși mult timp 
compact Cicliștii belgieni care urmă
reau victoria tinală în clasamentul pe 
echipe au încercat cîteva acțiuni, care 
au lost însă anihilate cu promptitudine 
de alergătorii bulgari. De sub supra
vegherea alergătorilor din partea su
perioară a clasamentului general c'are 
se suspectează reciproc „scapă" însă 
șase cicliști bulgari din echipele re
gionale și rutierul romîn N. Pelcaru. 
Grupul fugarilor rule'ază puternic și 
la km. 110 are un avans de 5 min. 30 
sec. asupra plutonului mare. In apro
piere de Sofia francezul Wasco în
cearcă să se detașeze dar Boian Koțev, 
liderul clasamentului general, îl ur
mează ca o umbră astfel că amîndoi 
se angajează într-o acțiune care se Va 
solda cu joncțiunea cu fugarii. La 
Soția sosesc în același timp toți cei 
9 alergători din primul pluton. Clasa
ment: 1. D. Bobcev (R.P.B.) 4h.
58:05 ; 2, Wasco (Franța), 3. B. Koțev 
(R.P.B.) ; .„9. N. Pelcaru (toți în

același timp cu învingătorul) ’ 16. D. 
Munteanu 5h. 01:24; 21. " 
06:15; 36. Gh. Calcișcă 
43. I. Braharu 5h. 20:25.

Clasamente generale:
1. BOIAN KOȚEV (R. P. Bulgaria) 
44h. 33:29; 2. Wasco (Franța) 44h. 
36:36; 3. Buyșse (Belgia) 44h. 44:32: 
4. Nencio Hristov (R. P. Bulgaria) 
44h. 44:50 ; 5. Stoian Ghcorghiev (R.P. 
Bulgaria) 44h. 45:06; - —
Munteanu 44h. 45:52 ;
(Belgia) 44h. 51:01 ; 8. Van Tongerloo 
(Belgia) 44h. 51:02; 9. I. Gheorghiev 
(R. P. Bulgaria) 44h. 51:33; 10. Șt. 
Neicev (R. P. Bulgaria) 44h. 56:46; 
...20. I. Braharu 45h. 16:00; 21, N.

P. Gane 5h. 
5h. 18:25;

individual:

6. Dumitru
7. Wolkaert

țiativa. La capătul unei combinații 
inițiată de extremul dreapta Hamrta, 
Simonsson marchează in min. 80 al 
doilea gol pentru gazde. In ultimul 
minut de joc, la o fază 
Pelle 
Suediei.
jocului fără a mai indica repune-

confuză, 
introduce balonul în poarta 

Arbitrul fluieră sfîrșituil

Pelcaru 45h. 18:06. 25. P. Gane 45h. 
28:26; 31. Gh. Calcișcă 45h. 39:42. 
Echipe: 1. R. P. Bulgaria 134h. 02:04; 
2. Belgia 134h. 08:30 ; 3. R. P. Ro. 
mlnă 134h. 32:27 etc.

După terminarea cursei, antrenorul 
echipei romîne, Gh. Negoescu, ne-a 
tăcut următoarea declarație : „Cicliștii 
romini s.au comportat excelent. Ți- 
nind seama de faptul că toți sint tineri 
și că au avut de înfruntat adversari 
cu renume in arena internațională, 
posesori ai unei bogate experiențe in 
întrecerile de amploare, trebuie să a- 
preciem rezultatele lor ca valoroase".

DIDI (Brazilia) 
rea mingii la centru, ceea ce creează 
nedumerire. Abia cîteva minute mai 
tîrziu, se anunță că golul a fost a- 
cordat, scorul final al tatîtairii 
fiind: 5—2.

Victoria Braziliei este pe deplin 
meritată chiar la acest scor. In spe
cial in a doua parte a jocului, bra
zilienii au prestat acel fotbal de 
înaltă desă care a atras elogiile tu
turor comentatorilor. Suedezii au 
început foarte bine jocul, au avut 
frumoase combinații ta cimp, dar de 
această dată faimoasa lor apărare 
s-a dovedit penetrabi'lă, ta fața vir
tuozității atacului brazilian.

A arbitrat Dusch (R. F. Germană). 
Echipele:

BRAZILIA: Gihnar — D. Santos, 
Bellini, N. Santos — Orlando, Zitto 
— Garrtacha, Didi, Vava, Pelle, Za
gallo.

SUEDIA: K. Svensson—Bergmark. 
B. Gustafsson, Axbom — Bergersson, 
Parting — Hamrin, Gren, Simonsaon, 
Liedholm, Skoglund.

La sfirșitul meciului, 
ceremoniei de închidere, 
echipei Braziliei, Bellini, a 
mâinile vicepreședintelui
Drewey, Cupa „Jules Rimet".

Stadionul 
găzduit simbătă meciul dintre echi
pele Franței și R. F. Genmane. Cei 
25.000 spectatori au rămas pe de
plin satisfăcuți de factura ridicată 
a jocului, meritul principal revenind 
echipei franceze care și de data a-i 
ceasta a confirmat forma bună tai 
care se află.

Echipa Franței a desfășurat un 
joc excelent ta atac, ta care din nov 
Kopa și Fontaine au fost ta 
vervă de joc. Prin combinații 
tile, foarte rapide și șuturi 
surprindere și de la distanță 
de atac franceză a bombardat 
tirruu poarta lui Kwiatkowski, 
lui Jonquet ta apărare s-a resimțit 
fapt care explică primirea celor tre 
goluri de către echipa învingătoare 
In orice caz, așa cum mențiore 
crainicul reporter vest german H 
Zimmermann, „reprezentativa Fran 
ței a avut o comportare excelent:" 
ta acest campionat, meritând cu p ’!- 
sosință locul III. In ultimul nu s. 
francezii au jucat la fel de bine c 
și în primul ctad au învins eu 7— 
reprezentativa Paraguaiului".

Fontaine, autorul a 4 goluri i 
acast meci, a obținut cu aceasta 
cazie un dublu succes: el a 
campionul golgeteriilor (13 
și recordmanul tuturor 
campionatelor mondiale.

Echipa germană n-a mai 
partidele din trecut. Apărarea, cot 
trair așteptărilor, a fost foarte fra 
gillâ, iar atacul, lipsit de F. 
și Seder, n-a mai fost atât 
ricuilos.

Cele nouă goluri au fost 
de Fontaine (4), Kopa (din 11 m. 
1a un fault ăl lui Erhardt) și Dou 
pentru Franța; Cieslarczik, Schlf' 
și Rata pentru R. F. Germană.

Arbitrul Juan Brozzi (Brazilia) 
condus următoarele formații:

FRANȚA: Abbes — Kaelbel, I 
font, Lerond — Penverne, Maroc’ 
Wisnieski, Fontaine, Kopa, 
Vincent.

R. F. GERMANA: Kwietko' 
Stoltenwenk, ErharxJt, Schr.ella. 
Eckel, Szymaniak — Rata, St 
Kelbassa, Schaffer. Cieslarczik.

-------------------------------------------------
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Grecescu învingător 
în concursul de la Zagreb

in cadrul
căpitanul 

primit din 
F.IJ’.A.,

Portisch (R.P. Ungaria) 
a cîștigat turneul 

internațional de șah 
de la Balatonfured
• Duminică a luat sfîrșit turneul 

internațional de șah de la Balaton- 
iiired. Pe primul țoc s-a clasat șahis- 
țul maghiar Portisch, care în partida 
decisivă l-a învins pe Toluș (U.R.S.S.). 
Portisch a totalizat astfel 9 puncte și 
jumătate iar Toluș 9 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat Szabo și 
Bilek (Ung.) cu cîte 7 puncte, urmat 
de Troianescu (R.P.R.) și Barcza 
(Ung.) cu cîte 6 puncte, In ultima 
tundă, Troianescu l-a întrecut pe ita
lianul Panii.

ZAGREB 29 (prin telefon). Atleți 
și atlete din șapte țări (Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Grecia, 
Iugoslavia, Romînia și U.R.S.S.) au 
luat startul în cadrul concursului in
ternațional organizat pe stadionul Di
namo din localitate. întrecerile s-au 
bucurat de un apreciabil succes, deși 
timpul di.n prima zi a fost neprielnic. 
Țara noastră a fost reprezentată de 
doi atleți care au avut o compor
tare frumoasă, în special Grecescu 
al cărui finiș impresionant a ridicat 
în picioare miile de spectatori.

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate: BARBAȚI: 100 m: Lorger (lug.) 
10,7; 400 m: Sillis (Grec.) 48 1 nou 
record grec., Sohnesder (lug.) 48,5; 
800 m: Depastas (Grec.) 1:51,5; Va- 
moș (R.P.R.) 1:52,6; Vipotmik (lug.) 
1:53,0; 1.500 m: Vastei (lug.) 3:47,8; 
Constan tin idfe 
m: 
(lug.) 8:20,8; _
Deseatcikov (U.R.S.S.)' 8:32,0; 
midt (R.D.G.) 8:37,5; 5000 m: Stritof 
(lug.) 14:22,9; Deseatcikov (U.R.S.S.) 
14:23,8; Grecescu (R.P.R.) 14:36,7;
110 m.g.: Lorger 14,2; lungime: Miler 
(lug.) 7,30; prăjină: Roubanis
(Grec.) 4,41; Lesek (lug.) 4,41 
nou record iugoslav; Bulatov 
(U.R.S.S.) 4,41; greutate: Tsa-
kanikas (Grec.) 16,36; ciocan: Ruden- 
kov (U.R.S.S.) 66,34; Bezjak (lug.)

(Grec.) 3:49,1: 3.000
Grecescu (R.P.R.) 8:20,2; Vasîci

Murat (Iug.) 8:25,5;
’' Sch-

FEMEI :63,48; R-acici (lug.) 62,41;
100 m: Sikovec (iug.) 12,4; 800 m: 
Elhova (U.R.S.S.) 2:11,7;
(lug.) 2:17,0; 80 m.g.:
(U.R.S.S.) 11,1; Stamejotei (lug.) 11,5;
Babovicî (lug.) 11,6; înălțime: Pisa
reva (U.R.S.S.) 1,64 (după această 
săritură, ea s-a accidentat la un pi
cior); lungime : Bîstrova 5,85; Staunej- 
cici (Itiig.) 5,55,

Slamnik 
Bîstrova

Metalul Resita-Judenburg 
8_7 (5—3) |a handbal

REȘIȚA 29 (prin telefon). — Repre
zentativa de handbal a orașului aus
triac Judenburg a susținut la Reșița, 
ultimul meci al turneului pe care l-a 
întreprins în țara noastră. Metalul 
Reșița și-a întrecut pentru a doua 
oară adversarul, dar la un scor mult 
mai strîns : 8—7 (5—3). In general, 
handbaliștii austrieci au jucat mai 
bine, prestînd de această dată un joc 
atletic, bazat pe execuții foarte ra
pide. Și o surpriză: Lanimer, atacan
tul nr. 1 al formației austriece s-a 
descurcat foarte bine pe postul de....
portar. Au înscris: lohmann (3), 
Schutz (2), Ferenschutz (2) Linden- 
bach pentru Metalul, Seister 
Hass (2), Begensberger 
Schwartz pentru Sudenburg.

Dinamo București 
debutat cu o victori 

la Leningrad &
LENINGRAD 27 Agerpres). 

Echipa de fotbal Dinamo Buci: 
și-a început turneul în Uniunea 
vietică jucînd vineri ta Leningrad 
formația locală Admiralteeț, care 
nul acesta a promovat în prima 
tegorie a campionatului unional. Du 
un joc spectaculos, fotbaliștii romftni. 
obținut victoria cu scorul de 1—0, pț 
punctul marcat de Suru în min. s 
Dinamoviștii au lăsat o foarte bill 
impresie, primind numeroase ap Iau 
din partea spectatorilor.

a

(2)
(2)

Gh. Dobrescu—corespondent

Petrolul
în „Cupa Campionilor Europeni**

f ederația noastră de fotbal a P . 
mit o adresă din partea Uniunii Eu
ropene de Fotbal (U.E.F.A.) ta 
care este înștiințată că la 2 iulie va 
avea loc la Cannes, în Franța, frage 
rea la sorți a primei etape a Cupe 
Campionilor Europeni ediția 1958—5" 
Termenul de înscriere a echipe’ 
campioane expiră (a 1 iulie.

Forul nostru de specialitate va ' 
rnite azi înscrierea echipei Pete 
Ploesti, campioana tării noastre 
1957—58.

De peste hotare 15M m. în 17:58,8 întrecînd în cur 
pe Japonezul Yamanaka.
REPREZENTATIVA U.R.S.S. A TE. 
MINAT ÎNVINGĂTOARE IN INT1 

NIREA CU R.P.F. IUGOSLAV
La 27 iunie a 

sfîrșit la Zagreb 
ciul de șah dintr< 
prezentativele U.l '

Iugoslaviei, desfășurat la 8 me 
ture. Șahiștii sovietici au arăt

Intr-un 
național 
desfășurat 
Helsinki,

m-eci inter- 
de atletism 

recent la 
echipa ora

șului Leningrad a întrecut cu 143,5— 
83,5 echipa orașului Helsinki. La " '
țime, Stepanov a sărit 2.06.

In continuarea 
neului pe care-1 
treprinde în 
echip/a hui gară de fot

bal Spartak Pleven a jucat la Mosco
va cu formația locală Torpedo. “ ” 
liștli sovietici au cîștigat cu 
de 4—1.

ATLETISM

FOTBAL

STEAUA 
HV'EZDA

• Ier!,

înăil-

tur- 
în- 

U.R.S.S.

Fotba- 
scorul

RUDAROȘIE BELGRAD SI
BRNO IN FINALA „CUPEI 

DUNĂRII"
_ , Ruda Hvezda Btao a între

cut cu 3—0 (2—8) Tatran Preșov iar 
Itacmickl șl steaua roșie au terminat 
cu un scor alb: 0—0. tn urma acestor 
rezultate, In finala competiției se vor 
întllnt. Steaua roșie Belgrad șl Ruda 
Hvezda Brno

R. D. GERMANA — POLONIA 1-1
La Rostock, primeleț reprezentative 

ale R. D. Germane și Poloniei au ter
minat la egalitate 1—1, după 
pauză scorul era favorabil 
gazde.

ce La 
echioei

ȘAH
și 
4
mare măiestrie în această întâlniri 
purtînd victoria la scorul catego-ri 
19 jum. — la 12 jum. 
trerupte din ultimele 
l-a învins din nou pe 
lugaevski pe Milici și 
kov. Kotov a pierdut 
partida Suetin — Bertok s-a terr 
remiză.

w 0 In capitala
TENIS DE MASA

lu care e pârtiei 
formația Voința Buc, In clasai 
general, pe primul -loc s-a clasat 
Star din Polonia urmată de Spat 
Budapesta și Voința București

In partidele
2 ture, Ghel 
Matanovici, F 
Korcinoi pe 1 
la Fuderer,

(Aus- 
Ga-

La Brisbane 
t ralia), înotătorul 
thercole a stabilit două 
noi recorduri mondia- 

E1 a parcurs 1:10 ya-rzi bras în 1:12,0 
220 yarzi bras în 2:36,5. La Los An

geles (S’.U.AJ înotătoarea americană 
Silvia Ruska a înotat 400 m. mixt in
dividual în 5:46,5 coborînd cu 2,5 sec. 
sub standardul fixat de Federația In
ternațională ca record mondial. A- 
ceeași înotătoare a realizat 20:21,6 pe 
1500 m. In cadrul aceleiași reuniuni, 
australianul Murray Rose a înotat

ÎNOT
le. 
Și


