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învingi nd Progresul București cu 1-0

siiința iifusmim i m h k. p. b. u n

La sfirșitul jocului, secretarul gen eral al federației romine de fotbal, I. 
Stoian, a laminat lui Cojereanu, căpi tanul echipei Știinta, Cupa R.P.R.

'(Foto T. ROIBU)

Puțini erau, ieri la ,,23 August”, 
cei care scontau o victorie a Științei 
în finala „Cupei R.P.R.”. Progresul 
se prezenta cu mai multe șanse în 
această partidă de închidere 'a Cupei 
și a sezonului. In ultimul timp a avut 
comportări excelente și cîteva succese 
consecutive, printre care o victorie la 
scor (7—0 la 26 iunie) chiar asupra 
adversarului de ieri. Pe de altă parte, 
studenții timișoreni — antren'aii la 
un moment dat în trei competiții și 
intrați și în perioadă de examene — 
au început să resimtă oboseala. Cele 
două victorii asupra Steagului roșu 
au redat însă încredere echipei. îna
intea jocului, antrenorul Dincă Schi- 
leru ne spunea că de d'ata aceasta va 
încerca să obțină reabilitarea prin- 
tr-o schimbare în jocul echipei.

Această schimbare s-a văzut de la 
începutul partidei. Studenții au pus 
accent pe apărare, păstrînd pe Coje
reanu și Tănase în fața liniei de fun
dași, iar interilor Mazăre și Cădariu 
le-a revenit sarcina să facă legătura 
dintre apărare și atac.

CONCURSUL INTERNATIONAL

DE PENTATLON MODERN AL R. P. R.
Dumitru Țintea și echipa Rominiei victorioasă 

in proba de călărie

Dumitru Țintea, pe calul Emil, a realizat o frumoasă performanță, exe- 
cutind parcursul In cel mai bun timp și fără nici o penalizare.

Un parcurs splendid, variat și difi
cil a fost cadrul de desfășurare al pro
bei de călărie din cea de a IV-a edi
ție a concursului internațional de pen
tatlon modern al R.P.R. Parcursul, 
lung de 4.700 m (cu 28 de obstacole) 
a fost foarte greu, punînd în fața con- 
curenților o sumedenie de probleme de 
conducere și obligîndu-i totodată să 
facă apel la toate cunoștințele lor de 
tehnică și de tactică. In această pri
vință este elocventă declarația tov. Ar- 
sente Petrovici Sokolov conducătorul

(Foto: ROMEO VILARA) 

echipei sovietice: „Acesta este al IlI-led 
an de c'tnd particip la acest frumos 
concurs internațional, așa că sint in' 
măsură să remarc faptul că organiza
rea a fost, de la an la an, tot mai 
bună. Parcursul probei de călărie se 
deosebește radical de cele alese în mod 
obișnuit la diversele concursuri interna
ționale, în sensul că acesta, de la 
București,, este mai lung, mai vagal

ROMEO VILARA

(Continuare in pag. 4-a)

Au fost desemnați campionii 
la lupte libere

Ca și la lupte clasice, finala cam
pionatului individual de lupte libere 
a înregistrat o participare masivă 
(87 concurenți). îmbucurătoare este 
prezența în număr mare a elemen
telor noi. In această privință trebuie 
menționate numele următorilor spor
tivi: Vasile Ion (Gospodării Bucu- 
rești-antrenor V. Constantinescu), 
Oogu Ciheorghe (Carpați Sinaia-an- 
trenor I. Staicu), Alecu Bălan (Chi

tul Baia Mare-antrenor Z. Abru- 
), H. Mavridis (Gloria Oradea- 

antrenor I. Pantiș), M. Bolocan (Me
talul Reșița-antrenor I. Lovasz), Gh. 
Solcan (Dinamo București-antrenor 
C. Popescu), A. Fazekaș (Voință Tg. 
Mureș-antrenor Șt. Gyorgy), C. Mo- 
raru (Gosp. Buc.), M. Popa (Mon- 
terul Ploești-antreinor D. Hîtru), P. 
Dămianov (C.S. Marina Constanța- 
antrenor Cioroiu) ș.a.

lată acum rezultatele tehnice pe 
categorii:

GAT. 52 KGR.: 1. A. Ruzsi (Di
namo București) campion R.P.R.; 2. 
V. Ion (Gosp. Buc.); 3. 1. Budai 
(Voința Tg. M.); 4. D. Ionescu (Car
pați Sinaia); 5. I. Iordache (Carpați); 
CAT. 57 KGR.: 1. I. Ghincea (St. 
R. Or. Stalin) campion R.P.R.; 2.
P. Vatrici (Gosp. Buc.); 3. Gh. Gogu 
(Carpați); 4. A. Bălan (Chimistul 
B.M.); 5. N. Popescu (C.C.A.); 
CAT. 62 KGR.: 1. V. Popescu (Di
namo București) campion R.P.R.; 2.

I. Zentaj (Voința Tg. M.); 3. H. 
Mavridis (Gloria Oradea); 4. E. Palo- 
taș (Voința Tg. M.); 5. M. Bolocan 
(Met. Reșița); CAT. 67 KGR.: 1. A. 
Tampa (St. R. Or. Stalin) campion 
R.P.R.; 2. T. Jula (Din. S. M.); 3. 
Gh. Solcan (Dinamo București)’ 4.
A. Fazekaș (Voința Tg. M.); 5. P.
Grosu (Carpați); CAT. 73 KGR.: 1. 
C. Hathazi (Dinamo S. M.) cam
pion R.P.R.; 2. 1. Keffer (C.C.A.); 3. 
I. Ludu (St. R. Or. Stalin); 4. I. 
Ghibu (Corvinul Hunedoara); 5. A. 
Varga (Gloria Oradea) și N. Hassler 
(Rapid Buc.); CAT. 79 KGR.: 1.
I. Mureșan (St. R. Or. Stalin) cam
pion R.P.R.; 2. G. Ujbar (Feroviarul 
Timișoara); 3. M. Cseke (Chimistul
B. M.); 4. Iordan Chiriță (Tractorul
Galați); 5. Gh Gajdoș (C.C.A.); 
CAT. 87 KGR.: 1. Fr. Ballo (Voința
Tg. M.) campion R.P.R., 2. T.
Boscenco (Vulturul Ttilcea): 3. A.'
Maior (Chimistul B. M.); 4. N. Vo- 
losciuc (Feroviarul Timișoara); 5. I.
Pasca (Gloria Oradea); CAT. GREA: 
titlul de campion nu a fost decer
nat, cîștigătonul urmînd să fie stabilit 
de Biroul federației de lupte, aceasta 
ca urmare a hotărîrii luate de juriul 
concursului. Locurile 1 și 2 se vor de
cide între T. Tarbă (C.C.A.) și M. 
Croitoru (St. R. Or. Stalin); 3. P. 
Damianov (C. S. M. Constanța); 4. 
Radu Marius (Constr. Cluj); 5. M. 
Popa (Montierul Ploești).

începutul jocului nu prea dădea 
multe ș’anse de reușită tacticei timi
șorenilor, mai ales că Progresul pu
nea stăpînire încet-încet pe joc, ataca 
tot mai des și chiar domina puter
nic. Atacurile s-au succedat cu repe
ziciune la poarta lui Enăchescu

In min. 8 și 9, Progresul obține trei 
cornere consecutive, rămase însă ne
fructificate. Progresul continuă să do
mine. Știința ripostează prin contra
atacuri timide, atacul său nu se regă
sește și greul cade tot pe apărare. 
Aceasta însă rezistă datorită și jocu
lui greșit al înaintașilor bucureșteni 
(greșeala va persista pînă la sfîrșitul 
partidei): combinații prea multe la
terale în fața careului, sau acțiuni 
individuale de străpungere a apărării 
organizlate a timișorenilor. Din min. 
25, aspectul jocului începe să se 
schimbe. Știința atacă ceva mai legat 
si construiește acțiuni tot mai pericu- 

P. GAȚU
(Continuare in pag. 3-a)

In Italia

Echipa R. P. Romine pe primul loc 
la campionatele europene feroviare de natație

Sîmbătă dimineața s-au înapoiat din 
Italia înotătorii romîni care au par
ticipat la campionatele europene ferovi
are masculine desfășurate în localitatea 
Acqui Terme. Reprezentanții noștri au 
obținut un strălucit succes, cucerind 
„Cupa U.S.I.C." și „Cupa Ministeru
lui de Transporturi" ambele trofee o- 
ferite formației clasată pe primul loc 
în clasamentul pe națiuni. Rezultate 
tehnice: 400 m. liber: 1. E. Voice 
(R.P.R.) 4:57,2; 100 m. fluture: 1. A. 
Popescu (R.P.R.) 1: 07.2; 2. Y. Czyz 
(R. P. Pol.) 1:07.7; 200 m bras: 1. P. 
Singer (R.D.G.) 2:51.7... 3. P. Chețan

[R.P.R.) 2:59.8; 100 m. liber: 1. G, 
Blajec (R.P.R.) 1:00.4; 2. E. Voicu: 
(R.P.R.) 1:01.0; ștafeta 4 x 100 m_ li-i 
ier: 1. Romînia 4:17,0; sărituri de lai 
trambulină (3 m.): 1. A. Breja (R.P.R.> 
10,11 pt.; 2. Fritz Gerer (R.F.G.) 68,23; 
>t; sărituri de la platformă (5 m.): U 
Rritz Gerer (R.F.G.) 74,42 pt., 2. A4 
Jreja (R.P.R.) 66,05 pt.

Clasamentul pe națiuni: 1. R. Pj 
tomînă 63 pt.; 2. R. P. Polonă 36 pt.S 
I. R. D. Germană 33; 4. R. F. Ger-* 
nană 27; 5. Anglia 24; 6. Italia 6; 7J 
Suedia 3; 8. Belgia 2; 9. Finlanda 1)

Canotorii romîni au dominat categoric
concursul internațional de caiac-canoe de la Snagov

Fotbaliștii noștri victorioși peste hotare

Dinamo București
ii câștigat la Kuibîșev

In prima zi: victorie la toate 
cele opt probe

Canotorii romîni au înregistrat uri 
succes deplin în prima zi a concursu
lui internațional de caiac-canoe. De 
opt ori reprezentanții noștri au fost 
chemați, primii, la pontonul unde se 
făceau premierile, ca rezultat al vic
toriilor înregistrate de ei în toate pro
bele de sîmbătă după amiază. Spec
tatorii își vor aminti încă mult timp 
cu plăcere de pasionantele „finișuri" 
ale curselor de caiac dublu viteză în 
care „cuplul” mai puțin consacrat Mi
hai Balint-lon Sideri a dat emoții 
serioase binecunoscuților Mircea A-

nastasescu și Stavru Teodorov (care 
au cîștigat doar la o secundă și două 
zecimi), sau de cele ale probelor de 
caiac 4 băieți, simplu fete etc.

In același timp trebuie să remar
căm maniera categorică în care spor
tivii noștri și-au impus superioritate'’ 
chiar în probele unde nu porneau si
guri favoriți, cum a fost cazul cursei 
de simplu fete. îmbucurător este și 
faptul că pe lîngă stadiul avansat de 
pregătire tehnică s-a putut observa și 
multă tărie și putere de luptă. Am 
notat, de asemenea, evoluția mulțumi
toare —■ în cele mai multe cazuri — 
a „secunzilor” (canoiștii L. Calinov

Ieri la Kuibîșev, echipa bucureșteană 
Dinamo a susținut cel de al treilea 
meci în cadrul turneului pe care-l în
treprinde în Uniunea Sovietică.

Fotbaliștii romîni au jucat în com

pania echipei locale Aripile Soviete
lor. Prestînd un joc de factură tehnică 
ridicată, Dinamo București a obținut 
victoria cu scorul de 3—1.

JIUL ÎNVINGĂTOR in bulgaria
VARNA 5 (prin telefon). In încheie, 

rea turneului pe care l-a întreprins 
în Bulgaria, echipa Jiul- din Petroșani a 
jucat sîmbătă la Varna cu echipa locală 
Spartac (a IlI-a clasată în campio
natul categ. A). La capătul unei par
tide foarte frumoase, Jiul a obținut 
victoria cu 3:1 (2:1) prin punctele 
marcate de: Cosmoc cu capul în min. 
15 și Ghibea min. 37 și 65. Pentru

gazde a înscris Filipov, care a fost 
totodată și cel mai bun jucător bul
gar.

In această partidă Jiul a folosit for
mația: Gram — Romoșan, Panait, 
Tîrnoveanu — Deleanu, Farkas II — 
Ghibea, Florea, Cosmoc, Gabor, Ner- 
tea. Dintre aceștia s-au evidențiat în 
mod deosebit: Gram, Panait, Ghibea 
și Deleanu. *

Start in proba de caiac dublu. Re prezentanțu noștri M. Anastasescu și 
Ș, Teodorpo vor, termina pe,• griggd,.. I.- WELBEjlQ j

și A Sidorov, caiaciștii Balint-Sidert 
ea și „patrul” format din Borisov-An- 
streescu-Mihai-Rădulescu). In ceea ce-î 
privește pe oaspeți, ei s-au comportat 
la nivelul așteptărilor și chiar dacă 
lit au „asaltat” cu hotărîre primul 
bc, au dat, în schimb, bătălii seri-' 
rase pentru clasarea în imediata apro* 
piere a învingătorilor. O surpriză plă-i 
iută: comportarea bună a sportivilor 
bulgari — mațjpuțin experimentați în 
ioncursurfle; internaționale.

lată și’rezultatele complete ale pro-; 
belor primei zile în ordinea desfășură-! 
i ii lor:

Caiac 1,500 m.~: 1. Aurel Vernesar 
[R.P.R. I) 2’03",• 2. Doru Bardaș 
(R.P.R. II) 2’07’8; 3. Herbert Wie-! 
dermann (Austria) 2’11"5; 4. Filip 
Krutnov (R.P.B.) 2’14”0; 5. Tadeusz 
Skrzypczak (R.P.P.) 2’14”1. Canoe 
2—10.000 mi: 1. R.P.R. I: (S. Ismail' 
ciuc — 'A. Dumitru) 50’25"0; 2.
R.P.R. II (L. Calinov — A. Sidorov)' 
50’34’’0; 3. R.P.B. I (V. Dușcov — B; 
Dimitrov) 5T59”5; 4. R.P.B. II
55’52"; 5. R.P.P. 58’49”5. Canoe
1—10.000 m.: 1. R.P.R. I (Nichifor. 
Tarara) 54’44"7; 2. R.P.P. (Bogdan 
lvanov) 56’30”5; 3. R.P.R. 11 (Ficlist 
Ditcov) 58’30”0; Caiac 2—10.000 md 
1. R.P.R. 1 (S. Terenti — O. laco-t 
viei) 42’19"0): 2. R.P.P. (Emil Fol- 
varezy — J. Kiecza) 43'25”5; 3. Aus
tria 1 (Lindlgruber — Severa) 
44'I0"0; 4. Austria 11 44’59”0; 5.
R.P.R. II (lvanov — Tănase) 45'05”0; 
6. R.P.B. 45T4’’O. Caiac 1—10.000 md 
1. Premia Oprea (R.P.R.I) 47’09"4; 2,

(Continuare^ in- pag. 2-aX



La încheierea turului

S'. R. Grivița roșie 
lider în campionatul de rugbi

luat sfîrșff campionatul motociclist

de viteză pe circuit

Ieri G F« R* a învins Q C A. ca 6-0 STADIN 6 (prin telefon^, 
ia poalele Timpci a gaz

Invingînd cu 6—0 (6—0) echipă 
C.C.A. — una din principialele con
curente la litiu — formația C.F.R. 
(campioana țării pe anul 1957) a rea
lizat ieri dimineață o triplă perfor
manță : a) a terminat turul campio
natului fără a cunoaște, în cele 9 
'partide disputate, infringerea, b) și-a 
Luat o binemeritată revanșă pentru în
vingerea suferită nu de mult în fața 
•aceleiași echipe în semifinalele „Gupei 
'H.PJt." și c) a lansat în arena lup
tei sportive noi elemente tinere, de 
reale perspective, cum ar fi Irimescu 
l(de la care a plecat încercarea reușită 
in min. 7), Dora Pavel și Milea. Fe
roviarii ne-au demonstrat totodată că 
sînt fa ora actuală (în ciuda slabei 
lor evoluții în „Cupa R.P.R.") cea 
mai omogenă, cea mai ,,grea“ forma
ție din țară. Performanța realizată ieri 
— victorie asupra unei echipe în plină 
formă — este cu atît mai valoroasă, 
eu cît 'a fost realizată în lipsa unor 
elemente de prima mînă ca Moraru, 
Stoenescu, Ghica ș.a., ieri perfect în- 
locuiți de juniori.

In aceasta a constat, în mare parte, 
Superioritatea. C.F.R.-ului și implicit 
inferioritatea echipei C.C.A. Ieri, mili
tarii s-au arătat obosiți, plictisiți 
chiar. Iar lipsa unor rezerve tinere, 
de o valoare apropiată titularilor, s-a 
făcut din nou resimțită. Pentru că 
»u se poate vorbi de o reală supe
rioritate tehnică a feroviarilor. A 
existat doar un plus de vigoare, de 
,eian, de vitalitate, față de care tac-

militare a fost neputin-tica echipei 
cioasă.

Meciul a 
rioritate a 
trombă. Ei i 
ca chiar în min. *5 intrînd cu grămada 
în terenul de țintă ai C.C.A. Doua 
minute mai tîrziu, balonul ajunge pe 
aripa dreaptă la tînăral Irimescu care, 
după ce fentează doi adversari, cu o 
maturitate rem'arcabilă, recentrează 
balonul cu mîna spre înaintare. Ur
mează o fază foarte frumoasă de 
rugbi clasic, balonul „curgînd" din 
mină în mînă pînă ce în sfîrșit Vusek, 
într-un ultim efort, îl culcă în terenul 
de țintă. Este 3—0. Ceferiștii domină 
în continuare și în min. 22 Țîbuleac 
transformă o lovitură de pedeapsă la 
o obstrucție a lui Vciuda asupra lui 
Bostan. Scor 6—0. Repriza întîi se 
scurge sub semnul superiorității 
QF.R.-ului. După pauză, meciul scade 
în intensitate. Asistăm la un joc în
chis. C.F.R.-ul — mulțumit de rezul
tat — caută să-și mențină avantajul 
luat, lucru pe care-1 reușește datorită 
slăbiciunilor adversarilor care, în nici 
i;n moment nu au atacat decis și cu 
iievărat periculos.

Cei mai buni jucători ni s-au părut 
Vusek, Picu, Pîrcălăbescu, Rttsu, Ți- 
buleac și Irimescu (C.F.R.), respectiv 
Enache, Marica (C.C.A.).

Arb. Em. Valeria a condus în ge
neral bine, iar greșelile — de mică 
importanță — nu au 
tatu!.

de supe- 
atacă în

început în nota 
feroviarilor, care 
sînt pe punctul de a mar-

influențat rezttl-

Spori și longevitate”
In cadrul lectoratului de cultură fi- 

isică și sport organizat de U.C.F.S. 
■oraș București si S.R.S.C. filiala Bucu. 
ițești, luni 7 iulie a.c. ora 19 în Aula 
Bibliotecii Centrale Universitare — 
Calea Victoriei 88, va avea loc con
ferința tov. dr. Traian Dumitrescu — 
lector universitar, cu tema „Sport și 
^longevitate". După conferință va urma 
un film.

D. callimachi

TURULUI :CLASAMENTUL

1. C.FJt. (2) 9 9 0 0 107: 12 27
2. Dinamo (1) 9801 90: 14 25
3. C.C.A. (3) 9513 121: 49 20
4. Geotehnica (4) 9504 98: 34 19
5. Șt. Timișoara (6) 9 4 0 5 49: 71 17
6. Progresul (6) 9 3 1 5 71: 83 16
7. Știința lași (7) 9225 42:115 15
8. C.S.U, Buc. (8) 9135 27: 77 14
». C.S.A. Ploești (10) 9 2 1 6 34:132 14

10. Rapid (9) 9126 21: 73 13

/&RAȘUU 
Orașul de 
iduit astăzi faza a Hl-a (ultima) a 
campionatului republican de viteză 
pe d-rcuiti Deși la majoritatea cla
selor situația era oairecum lămurită 
din primele două etape, întrecerea 
n-a fost 
pitante.

Dar să 
fășurarea 
a fost aceea rezervată fetelor (clasa 
150 cmc). Aici trebuia să se desem
neze ocupanta locului II in clasa
mentul general (Venera Vasilescu 
conducind detașat, situația ei numai 
putea fi periclitată). Dar chiar de 
la start Niidia Păscuțiu pierde teren 
prețios (nu i-a pornit mașina) și 
astfel lupta este de la început re
zolvată. Clasament: 1. Maria Iliescu 
(Metalul), 2. Venera Vasilescu (Me
talul), 3. Nidda ““ 
Timișoara).

Clasele 125 și 
dominate de cei 
la Dinamo (C. Nedelcu, Iosif Popa, 
Tudor Popa) care s-au dovedit de la 
începutul campionatului net supe
riori adversarilor lor. C. Nedelcu 
— un adevărat maestru ai vitezei —

lipsită totuși de faze pai-

vă relatăm pe scurt des- 
curselor. Prima întrecere

Păscuțiu (Voința

175 csnc. au fost 
trei alergători de

ă cucerit primul 
T. Popa ia 175 
125 cmc.: 1. C.
2. I. Popa (Dinamo), 3. T. Popa (Di
namo) ; 175 cmc.: 1. T. Popa, 2. I. 
Popa, 3. O. Baicu (Rapid).

A3. Teodorescu acumulase in pri
mele două faze un punctaj suficient 
(la clasa 250 cmc) ca să poată privi 
întrecerea de ieri fără emoții. Și 
totuși emoții... au existat. După câ
teva ture el a avut o defecțiune la 
carburator care l-a obligat să a- 
prească. Reparația s-a 
timp ce s-au parcurs 
puțin a lipsit ca el să 
coperi numărul de ture 
regulament și astfel să 
de campion. Cursa a revenit aler
gătorului Fl. Costache (C.CA), ur
mat de L. Gherson (C.S.O.) și E. 
Heinrich (C.C.A.). Al. Teodorescu s-a 
clasat pe locul V.

La 350 cmc. — cursă fără istoric 
— C. Radovici (Metalul) a fost de 
departe cel mai bun și a cucerit 
fără drept de apel primul loc. Cla
sament : 1. C. Radovici (Metalul), 2. 
Al. Teodorescu (MetalospOrt), 3. Al. 
Huhn (C.C.A.).

Disputa cea mai frumoasă a fost

loc la 125 cmic., iar 
cmc. Clasamente: 
Nedelcu (Dinaimo),

efectuat in 
5 ture, dar 
nu poată »- 
prevăzut de 
piardă titlul

Reprezentanții orașului București au ciștigat 
concursul rezervat școlilor sportive 

la scrimă

aceea de îa' 500 cmc. Duelul I 
Buescu, — Gh. Vodculescu, care te 
buia să decidă pe campion, a țini 
mult timp încordată atenția spect< 
torilor. După ce mai bine de % di 
cursă, lupta a fost egală, N. Buesr 
a derapat, a căzut și astfel întreci 
rea a luat sfîrșit cu victoria mer 
tată — în clasamentul general — 
alerg Storului Gh. Voic-ulescu. Clas: 
mentul etapei: 
(C.C.A.), 2.
3. “
cuplul M. 
s-a impus 
și tehnică 
mătoare : 
(Din.), Gh. Gall-f-N. Dițescu (Metalu

Iată lista campionilor republican 
125 cmc. — C. NEDELCU (Dinan 
-- antrenor E. Katzender), 175 cm 
— T. POPA (Dinamo — antrenor 
Katzender), 250 cmc. — AL. TEOIX 
RESCU (Metalosport — antrenor 
Spiciu), 350 cmc. — C. RADOVI1 
(Metalul — antrenor V. Mavrodir 
500 cmc. — GH. VOICULESC 
(C.C.A. — antrenori N. Sădeanu 
Gh. Didescu), 750 cmc. ataș — 1 
DANEȘCU-ȚAL. HUHN (C.C.A^ — an 
trenori N. Staj. /.au și Gh. Didesct 
150 cmc. fete — VENERA VAS 
LESCU (Metalul — antrenor V. M< 
vrodin).

1. Gh. Mormon
Gh. Voicuilescu (C.C.A

M. Cernescu (Dinamo). La at. 
Dănescu+Al. Huhn (C.C.A 
din nou prin omogeni ta 
superioară. Pe locurile ui 
I. Ionescu-j-Kestenheim

cmc.

C.

H. NAUM 
N. DUMITRESCU

corespondent

de tineret,
ORADEA, 6 (prin telefon). — In- 

trocerile din cadrul concursului re
zervat școlilor sportive de tineret 
desfășurat în orașul nostru s-au bu
curat de un frumos succes. Au con
tribuit la aceasta concurenții care 
s-au prezentat în generai bine pre
gătiți, manifestând reale aptitu
dini pentru această disciplină spor
tivă, organizarea — ireproșabiilă 
— și publicul spectator, deosebit de 
darnic in a răsplăti cu aplauze pe 
cei mai buni.

In concursul de notație de la Lugoj

Adrian Oanjă (Dinamo) a realizat un nou record republican
Lugoj 0 (prin telefon). — Sîmbătă 

■ți duminică bazinul din localitate a 
găzduit concursul de nalație organi- 
:zat de federația romînă de speciali
tate, cu participarea înotătorilor difl 
lotul republican. Fără îndoială, cel mdf 
valoros rezultat înregistrat în cele 
două zile de concurs este recordul re
publican realizat de înotătorul ADRIAN

OANȚA (Dinamo) în proba de 200 ni. 
bras cu timpul de 2:43,0. Vechiul re
cord aparținea aceluiași înotător și era 
2:43,7. lată rezultatele tehnice: BĂR
BAȚI — sîmbătă — 100 m. liber: D. Ca- 
minschi (C.S.U.) 1:00,7; C. Ciojbă 
(C.C.A.) 1:01,7; 3 G. Cpciuban (Dina
mo) 1:02,4; 200 m. bras- 1. A. Oanță 
(Dinamo) 2:43,0; 2. M. Mitrofan

c. Dumitrescu continuă să conducă
m cursa ciclistă „Cupa 2 iulie”

"'CLUJ 6 (prin telefon). — Etapa a 
lV-e a cursei cicliste „Cupa 2 iulie" 
sra desfășurat pe ruta Cluj—Dej— 
Cluj (120 km.). Etapa a fost foarte 
agitată chiar de la plecare. Concur 
renții au avut de luptat cu un vtnt 
puternic lateral care a suflat tot 
'timpul și cu ploaia care pe a dou® 
:pante a cursei a devenit torențială. 
Te ultimii 30 km. opt alergători se 
(desprind din pluton in urma unuî 
■iatac lansat de M. Voinea. După el 
jpomesc Mihăilă, Cucu, Angelescu, C. 
)Dumitrescu, I. Stoica, N. VasilesdB 
IȘi N. Mușa. I. Constantinescu, C. 
IMelcioc, I. Hora, C. Dumitru ■ ș. a. 
(încearcă să refacă terenul, dar nu 
,reușesc. Grosul plutonului continuă 
să se destrame. La sprintul final

telefon). — Etapa a Stoica (selecționata de

onospori

ciștigă Ion 
tineret București) in 3:12,45 care a 
depășit in ordine pe C. Dumitrescu 
(Jot R.P.R.), M. Voinea (selecționata 
de tineret București),
(Progresul), F. Cucu (selecționata 
școlii U.C.F.S.), I. Angelescu (Cluj I). 
La o secundă aiu
(lot RJ>J1) și N. 
Media generală a

Pe echipe etapa
Selecționata de tineret București ur
mată de Progresul și Selecționata 
școlii U.CE.S. In clasamentul gene
ral! continuă să conducă C. DUMI
TRESCU urmat de Mihăilă, Angeles
cu, M. Voinea, I. Stoica. Azi, ultima 
etajă : Cluj—Aiiud—-Cluj.

EMIL IENCEC

E. Mihăilă

sosit N. Vasilescu 
Mușa (individual), 
etapei : 37,300 km. 
a fost cîștigată de

(Progr.) 2:48,0; 3. F. Heitz (C.C.A.) 
2:48,2; 100 m. fluture: 1. M. Olaru 
(Dinamo) 1:08,9; 2. Șt. Ionescu
(.C.C.A.) 1:12,5; 3. V. Budai (Voința 
Tg. Mureș) 1:15,3; duminică — 100 m. 
spate: 1. D. Caminschi 1:10,5; 2. M. 
Vasiliu (C.S.U.) 1:11,2; 3. L. Daroczi 
(C.F.R. Cluj) 1:11,7; 400 m. liber:
1. Șt. Ionescu (C.C.A.) 4:58,4; 100 m.
bras: 1. A. Oanță 1:16,0; 2. M. Mitro
fan 1:17,5; 3. AL Schmaltzcr (C.C.A.) 
1:17,6. FEMEI: sîmbătă — 400 m. li
ber: 1. Vasilica Iurciuc (Dinamo) 
5:48,1; 2. Ingrid Rothe (C.S.U.) 5:53,1; 
100 m. bras: 1. Gabriela Mangezius 
(Progr. Sibiu) 1:25,6; 2. Sanda Iordan 
(Dinamo) 1:29,4: 3. Tudith Orosz
(C.S.U. Cluj) 1:32,7; 100 m. spate: 1. 
Maria Both (Ilefor Tg. Mureș) 1:16,2:
2. Eva Banfi (C.F.R. Cluj) 1:19,5.
duminică: 100 m. liber: Ingrid Rothe 
(C.S.U.) 1:10,1; (la o zecime de se
cundă de recordul republican deținut 
de Heidi Rotsching); 2. Vasilica Iur
ciuc 1:12,4; 200 m. bras: I. Sanda 
Iordan 3:12,6; 2. Helga Gaisser
(C.S.U.) 3:19,0; 3. Gabriela Puiu (Clu
bul sportiv muncitoresc Lugoj) 3.20,5. 
100 m. fluture: 1. Fdisabeta Bratu 
(Rapid) 1:24,3; SĂRITURI TRAMBU
LINA: seniori: 1. G. Banu 123,18: 2. 
Klaus Witenbcrger 121,08; 3. A. Rott- 
man 114,81, juniori: 1. P. Decuseară 
97,65; 2. G. Maican 81,47.

Concursul a scos in evidență for
ma excelentă a reprezentanților ora
șului București — de afltfel primii 
clasați în majoritatea probelor — 
precum și valoarea ridicată a con- 
curențilcr clujeni in proba de spa
dă, în care au dominat categoric.

Iată mai jos primii clasați in fie
care probă a acestui concurs:

FLORETA FETE: * ’ ‘----
(București) 6 victorii 
(București) 6 victorii 
radea) 5 victorii.

FLORETA BĂIEȚI : 
(București) 6 victorii; 
redea) 5 victorii; 3. Demeter (Ora
dea) 5 victorii.

SPADA : 1. Gurat (Cluj) 7 victo
rii; 2. Demjansky (Cluj) 6 victorii ; 
3. Szocs (Cluj) 5 victorii.
’ SABIE : 1. Manoliu (București) 6 

victorii; 2. Culcea (București) 5 vic
torii; 3. Alexe (București) 5 victorii.

Clasamentul generai! are următoa
rea configurație : 1. București 71 p.; 
2. Oradea 58 p.; 3. Cluj 51 p.

Luttman1.
2. Dragalina
3. Bako (O-

1. Nicolae
2. Jelics (O-

Zoitan Singer, corespondent

concursul internațional de
(Urmare din pag. 1)

Finala primului concurs republican de atletism pentru copii
^"'Stadionul Tractorul din Orașul 
(Stalin a găzduit ieri dimineață între
cerile finale 'ale primului concurs 
republican de atletism pentru copii. 
Micuții concurcnți au luptat cu multă 
ardoare pentru cîștigarea titlurilor 
ee campioni ai țării la copii și a fru
moaselor premii oferite de Federația 
Romînă de Atletism, inițiatoarea 
Campionatului. Ținînd seama de vîrsta 
jconciirenților cît și de faptul că ma
rea lor majoritate practică de puțin 
timp atletismul, rezultatele înregistra
te apar ca deosebit de valoroase. Or
ganizarea întrecerilor finale a fost 
asigurată în foarte bune condițiuni 
jde comisia locală de atletism din 
Orașul Stalin, condusă de neobositul

Așa arată un buletin Prono 
cu 12 rezultate exacte la concim 
nr. 27 (etapa din 6 iulie 1958)

1 Prog. Buc.— .Șt. lini. (Fina 
Cupei R.P.R.)

C.F.R. Tim. Anul 
ța—FI. Moreni

Ind. Sîrmei C. Turzii — Prog 
Sibiu

V Poiana Cîmpina— Din. Obor 
VI Progr. Suceava—Șt. Iași
Vil Prahova Ploești—Cornb. Polig 

Buc.
Vili Foresta Fălticeni—Din. Bîrlad 

IX Tatabanya
X Cscpel

XI Dorogi
XII Komloi

II Șt. Cluj — C.l
III Farul Constanț Iv —

Honved Bud.
Szombathely 

Banyasz—Diosgyor 
Banyasz—F erenc var os

Știința Cluj — C. F. 1Meciul II:
Timișoara nedisputîndu-se în întrep 
me (fiind întrerupt în minutul 81 
conform articolului 14 din regtilame 
tul Pronosport se anulează, partis 
panții beneficiind la acest meci > 
pronostic exact gratuit.

La acest concurs au fost depuse 
proximativ 703.000 variante.

dominat categoric
caiac-canoe de la Snagir

Caiac 4 10.000 in. 1. R.P.R.I ( 
Vîșevan, D. Bărdaș, F. Danielov, 
Simionov) 38:21,5; 2. Austria (Hol 
schuster Binder, Schauberger, Wo 
39:06,8;.......... .......... .. ‘
sel, A.
39’21 3*
Borisov, M. Ivanov, T. Bălan) 39:23 
5. R.P.P. 1 41:10,0; canoe 2 1000 r
l. R.P.R. 1 (S. lsmailciuc, D. Alex 
4:30,4; 2. R.P.R.II (L. Calinov, 1. 1 
pălit) 4:35,4; 3. Austria (II. Dirnbb 
O. Schindler) 4:51,4; 4. R.P.B.I 4:55 
5. R.P.B.II 4:58,0; 6. R.P.P. 5:16, 
caiac 2 500 m. fete: 1. Austria ( 
Schwiilgl, L. Schindler) 2:10,2;
R.P.R.I (Ana Budu, Doina Rați 
2:10,5; 3. R.P.R.II (Maria Navâss 
Cornelia Prisăcaru) 2:11,4; 4. R.P 
2:14,0; 5. R.P.B. 2:22,7; caiac 1 1<
m. : 1. Eremia Oprea (R.P.R. 1)4:18. 
2 Aurel Vernescu (R.P.R.II) 4:18 
3. Herbert Wiedermann (Austri 
4:27,2; 4. Filip Krumov (R.P.B.) 4:31 
5. Antoni Ccbula (R.P.P.I) 4:34,0;
Adolf Machalica (R.P.P. II) 4:40 
caiac 2 1000 m.: 1. R.P.R.I (M. £ 
lint, I. Sideri) 4:00,0; 2. R.P.R.II ( 
Ivanov A. Tănasc) 4:04,4; 3. R.P.B 
W ■’ . ~ ‘
R.P.P.I 4:07,9; 5.
R.P.P. II 4:12,4; 7. 
canoe 1 1000 m.: 
(R.P.R.I.) 5:18,0;

Herbert Wiedermann (Austria) 47'41”0;
3. Antoni Cebula (R.P.P. 1) 48’13”5;
4. Adolf Machalica (R.P.P. 11)
49’32”0; 5. Gh. Crăciunescu (R.P.R. 
11) 50’13”5; 6. Filip Krumov (R.P.B.) 
5016”0. Caiac 2—500 m.:l. P.P.R. I 
(AJ. Anastasescu — S. 
l‘49"0! 2. R.P.R. II (M.
Sideri) l’50"2; 3. R.P.P. 11 (M. Bu
ba —
R.P.B.
Caiac 
fresca 
Budu
Schwingl (Austria) 2’25”6; ‘ 
cia Radke (R.P.P. I) 2'27”5 
ga Wiedermann (Austria 11) 
6. Stanislava Torzeka (R.P.P. 
2’33”6; 7. Ecaterîna Popova (R.P.B.
I) 2’33”9; 8. Tvetana Koteva (R.P.B.
II) 2’52”0. Caiac 4—1.000 m.: 1.
R.P.R. 1 (S. Vișevan — D. Rărdaș — 
D. Grigore — A. Simionov) 3’31”5; 2. 
R.P.P. 11 (R. Arsene — M. Jusel — 
A. Konczak — W. Suszkiewicz) 
3’33”0; 3. R.P.R. 11 (P. Borisov — S. 
Adreescu — A. Mihai — O. Radu
lescu) 3’34”6; 4. Austria 3’41”3; 
R.P.P. I 3’43”0.

Teodorov)
Balint — I.

T. Skrzypczak) 1’56”5; 4.
1’58’5; 5. R.P.P. 1 2’01”0.

1—500 m. fete: 1. Rodica Pe- 
(R.P.R. I) 2’22"0; 2.
(R.P.R. II) 2’24’5; 3.------- 4

’5;

Ana 
Fritzi 

Floren- 
5. Hei- 
2’28”5;

11)

3. R.P.P.I1 (R. Ansen, M. . 
Koncsac, W. Szarkiewic-
4. R.P.R.II (I. Barbu,

tehnice.acum rezultatele
GO m.: 1. Maria Vaida (Ora

dea) 8,4 sec.; 2, Marioara Mareș 
(Craiova) 8,4 sec.; 3. Cornelia Pa- 
veliuc (Bacău) 8,5 sec.; 300 m.: 1. 
Ileana Stoica (Cluj) 46,1 sec.; 2. 
Maria Pricop (Bacău) 49,2 sec.; 3. 
Dobrița Solcă (Galați) 49,6 sec.; 
greutate (3 kg.): 1. Gerlinde Scherer 
(reg. Stalin) 9,22 m.; 2. Eveline Oli
ver (Galați) 8,47 m.; 3. Elisabeta Va- 
silescu (Buc.) 8,40 
Simona Dăscălescu
2. Mirelă Vlasceanu 
m.; 3. Magdalena
1,33 m.; BĂIEȚI. 60 m.: 1. Hannes 
legend (Or. Stalin), 7,9 secj 2. Q.

Iată 
FETE.

m.; înălțime: 1. 
(Buc.) 1,36 m.; 

(reg. Stalin) 1,36 
Nemeș (Huned.)

Priminescu (Buc.) 7,9 sec.; 3. C. 
Constantinescu (Pitești) 8,0 sec.; 
500 m.: 1. Petre Mitroi (reg. Stalin) 
1:17,5; 2. Al. Febi (Cluj) 1:18,8; 3. 
C. Bădăluță (Galați) 1:22,1; înălțime:
1. Alexandru Ciocan (Buc.) 1,60’ m.;
2. St. Sgîndea (Pitești) 1,48 m.; 3. 
V. Orbac (Cluj) 1,48 m.; greutate (4 
kg.): 1. Nicolae Matei (Buc.) 12,73m.;
2. A. Danicic (B. Mare) 11,12 m.;
3. I. Kartesz (R.A.M.) 10,62 m.; șta
fetă 4x60 m. mixtă: 1. reg. Stalin 33,1 
sec.; 2. Timișoara 33,3 sec.; 3. Bucu
rești 33,5 6ec.

Clasament pe regiuni: 1.
93 p.; 2. oraș București 90
68.5 p.; 4. Pitești 64 p.;
63.5 p.) 6. Bacău 63

reg. Stalin 
p.j 3. Cluj 
5. Oradea

5.

A doua zi: șase victorii și... 
o singură înfrîngere

La șiragul de victorii inaugurat 
sîmbătă s-au adăugat duminică după- 
amiază, șase noi succese, majoritatea 
obținute în mod categoric, la capă
tul unor spectaculoase probe de vi
teză. Doar cursa de caiac dublu 500 
m fete a adus o victorie oaspeților, 
echipajele romînești fiind întrecute pe 
linia sosirii de dubloul austriac. Iată, 
ultimele rezultate;.

Manev, R. Bonev) 4:05,2; 
Austria 4:10,0;
R.P.B. II

1. Serghei
2. Igor

4:19, 
Fi 

Lips 
(R.P.R.II) 5:19,5; 3. Bogdan Ivan

(R.P.B.) 5:19,8; 4. Herwig ’’’
(Austria 1) 5:31,0; 5. Otto
(Austria II) 5:48,0; caiac 4

Vcrnescu, S.
Anastasescu) 
Balint, Gh. Crăciun: 
O. Mercurian) 8:46, 
Skrzypczak, A. Ccbu 

E. Folwarczny, J. Kieska) 9:01,0 
R.P.B.

1. R.P.R.I (A. 
E. Oprea, M. 
R.P.R.II (M. 
cu, I. Sideri
3. R.P.P. (T.

Dirnbd
Schi nd 

x 500. î 
Teodor: 
8:25,0;

file:///.au


Știrbei (stingă) și Cădariu (drea pia) în luptă pentru balon, în mod 
corect și spectaculos. Caricaș (nr. 3) este gata

Campionatul categoriei B a luat sfîrșif

Știinfa Cluj și Farul Constanta au reintrat în categoria I
Seria 1

STI1NTA CLUJ — C.F.R. TIMISOA
RA 2—1 (1—1)

Oancea, Noian, Sandt, 
Csaka. A 
(Oradea).

Leurdea-nu,
arbitrat corect A. Toth

C. Moraru-corespondent

★

să intervină.
(Foto T. ROIBU)
*

Știința Timișoara a cucerit
Cupa R. P. R. la fotbal

(Urmare din pag. 1) cu și din nou Ciosescu ratează go
luri sigure, Mîndru avînd intervenții 
demne de toată lauda. Presiunea Pro
gresului continuă ș: în min. 90, Mol- 
doveanu și Dinulescu ratează pe rînd 
cea mai mare ocazie de egalare. Și 
cu aceasta s-a terminat un joc spe
cific de Cupă, în care s-a luptat mult, 
s-a consumat energie, dar nivelul teh
nic a fost nesatisfăcător. Progresul a 
pierdut din cauza liniei de atac. ȘTi- 
ința a jucat mai simplu, bazîndu-se 
mai mult pe apărare, și a luptat 
pentru acest rezultat care i-a asi
gurat cucerirea prețiosului trofeu. Pen
tru telul în care au luptat, studenții 
au meritat victoria. Arbitrul S. Segal

loase. Jocul se echilibrează treptat. 
In min. 37 se produce surpriza: o 
combinație foarte frumoasă Ciosescu — 
Lereter—Boroș—Cădariu, stringe apă. 
rarea bucure stenilor pe centru. Că
dariu este lansat pe stingă, pătrunde 
spre poartă și trage puternic peste 
Mîndru, care ieșise din poartă ca 
să-i micșoreze unghiul: 1—0/ Jocul 
le îndîrjește, devine dinamic și se 
produc chiar unele neregularități. Sco
rul rămîne însă neschimbat.

Așa va rămîne pînă la sfîrșitul jo
cului, cu tot efortul Progresului, care 
după pauză a dominat mult provo- a condus nehotărît, cu înlîrzieri în de- 
cînd uneori panică la poarta lui Enă- 
chescu. Atacul 
să joace confuz, 
de driblinguri, 
minune Științei, 
Progresul forțează jocul 
61 Dinulescu trimite cu 
bară, în min. 73 Smărăndescu trimite 
peste bară, iar în min. 87 Ozon trage 
în bară 1 Studenții contraatacă spo
radic dar mai clar și mai periculos și 
în min. 74, SO și 81- Cădariu, Cioses-

Studenții clujeni au jucat mai bine 
și au obținut o meritată victorie, prin 
care și-au păstrat avantajul necesar 
promovării în prima categorie. In 
general, Știința a dovedit o mai bună 
pregătire tehnică și tactică, a jucat 
mai organizat, iar acțiunile sale de
cise au pus deseori în pericol poarta 
timișorenilor.

Primul gol a fost înscris în minu
tul 16 de Georgescu, iar în ultimul 
minut al primei reprize Surd-an a adus 
echipei sale, egalarea. Golul victoriei 
a fost marcat în minutul 83 de Petru 
Emil. La un corner executat de Mol
dovan, se produce învălmășeală în 
fața porții timișorenilor, iar Petru 
Emil sare, lovește mingea cu capul, 
înscriind golul victoriei. Jucătorul ti
mișorean Covaci contestă valabilita
tea golului și își îndeamnă coechi
pierii să protesteze pentru a-1 deter
mina pe arbitrul Ștefan 
(București), care a condus 
bine, să anuleze golul. La refuzul 
arbitrului, echipa C.F.R. Timișoara 
părăsește terenul. După cele trei mi
nute regulamentare, în care formația 
timișoreană nu a reintrat pe teren, 
arbitrul a fluierat sfîrșitul meciului.

ȘTIINȚA CLIJJ: Nicoa-ră-ROMAN, 
Isac, Mureșan-GEORGESCU, NE- 
DELCU-Ivanovici, P. Emil, SUCIU, 
Crișan, Moldovan.

C.F.R. TIMIȘOARA: SZ1KLAY-
Corbuș, GALL, Apter-LENGYEL, I- 
vanenco-Surdan, Iordăchescu. Covaci. 
Manciu, Fcxlor.

Au asistat peste 10.000 de'specta
tori.

PARTIZAN REGHIN —
1—2 (1—0)

C.F.R. CLUJ

auClujenii au jucat mai 
meritat victoria. Gazdele 
tat foarte slab. Au înscris: Covaci 
(2) pentru C.F.R. și Rotscher pentru 
Partizan.

Ilie Stanca-corespondent

bine și 
s-au compor-

AMEFA ARAD — MINERUL 
LUPENI 1-0 (0-0)

Terenul complet desfundat din ca
uza ploii torențiale căzută înaintea 
începerii meciului, a influențat desfă
șurarea și calitatea jocului. Victoria 
localnicilor a fost realizată în minu
tul 46 crin golul înscris de Chitic.

Șt. Weimberger-coresp.

Ionescu 
foarte

R. Fisch-corespondent

CORVINUL HUNEDOARA — GAZ 
METAN MEDIAȘ I—0 (1—0)

METALUL REȘIȚA — C. F. R.
ARAD 5-0 (2-0)

plouat în tot timpul întîlnirii,Deși a plouat în tot timpul întîlnirii, 
cei 3.000 de spectatori nu au părăsit 
stadionul și au asistat la un joc 
toarte bun al echipei gazde. Oaspeții 
au rezistat iureșului imnns de reșițenl 
doar 30 de minute, după care au- 
slăbit alura, permițînd echipei Meta
lul să-și concretizeze superioritatea 
categorică. Au înscris: Matron (min. 
32), Urcan (min. 44), Todor (min. 
54), Manolache (min. 62) si Urcan 
(min. 68). S-a evidențiat întreaga e- 
chipă Metalul Reșița, iar de la C.F.R.: 
Negru, Mădărescu și Balint, care din 
minutul 63 l-a înlocuit pe portarul 
Kiss, accidentat. A arbitrat corect G. 
Kenich (Timișoara).

I. Plăvițiu-coresp.

TRACTORUL ORAȘUL STALIN — 
MINERUL BAIA MARE 3-0 (2-0)

și au asistat la un joc

bucureștean 
abuzînd

ceea ce 
c'are se

continuă 
de pase sau 
convine de 
apără bine, 
și în min. 

capul în

cizii și greșeli în aprecierea pozi
țiilor de ofsaid (aceasta și din cau
za arbitrilor de tușă).

ȘTIINȚA: ENACHESCU — Zbîr- 
cea, CODREAN U, FLORESCU — CO- 
JEREANU, TANASE — LERETER, 
CADARIU, Ciosescu, Mazăre, Boroș.

PROGRESUL: MÎNDRU — Do- 
brescu, CARICAȘ, Cojocarii — Cio- 
ce'a, ȘTIRBEI — Oaidă, SMARAN- 
DESCU, Ozon, Dinulescu, Moldoveanu.

jocul a fost influențat de ploaia 
care nu a contenit în cele 90 de 
minute- Corvinul a meritat victoria 
și putea învinge la diferență mai 
mare dacă înaintarea nu ar fi ratat 
ocazii clare prin Smărăndescu, Zapis 
și Pîrvu. Unicul gol a fost înscris 
în minutul 40 după un schimb Sîrbu- 
Zapis-Tctea, ultimul reluînd de la 
16 m., în plasă.

CORVINUL: Nicuîescu-Coiciu, Ghec. 
Calotă-Sîrbu, Bali-nt-Pîrvu, Tetea, Za
pis, Smărăndescu, Htrzum

GAZ METAN: Dumitrescu-Luea, 
Molnar, Șarlea-Diaconu, Mureșan-

Localnicii an dominat eu autoritate, 
dar ati ratat de nenumărate ori. Pînă 
la urmă au reușit să înscrie trei go
luri cu care și-au concretizat superio
ritatea în această partidă de slabă 
valoare tehnică. Golurile an lost în
scrise de Crișan (2) 
evidențiat: Cicerone, 
de la gazde, 
Schlesinger, de

și Kneip. S-au 
Vătafii, Knei-p,. 

Mălăeni. Vasilescu, 
la oaspeți.

Tr. Brener coresp.

INDUSTRIA 
TURZII

SJRME1 CIMPIA
PROGRESUL SIBIU
4-1 (2-0)

S-a încheiat și campionatul categoriei C

SERIA I

TEXTILA BUHUȘI — C.F.R.
2—3 (1—1)

IAȘI
Sânt, Naval Constanța — Olimpia

Giurgiu 4—1 (3—0)
Ancora

București
Galati — F.C. Confecția

1—0 (0—0)
părți.Joc frumos, dîrz de ambele 

Oaspeții și-au asigurat victoria prin 
punctele marcate de Creangă (min. 
40 și 71) și Cojocarii (min. 75). Tex 
tila a înscris prin Biltz (min. 30 și 
65), după ce a ratat altecîteva ocazii 
bune (V. FLORESCU, corespondent).corespondent).

— Textila

— Victoria

Rulmentul

Bo-

Te-

Bir-

Râ.

Steaua roșie Bacău 
toșani 4—1 (1—0)

Locomotiva Pașcani 
cuci 2—0 (0—0)

Dinamo Brăila —
Iad 3—1 (2—1)

Știința l.M.F. Iași — Progresul 
danii 2—2

Oituzul Tg. Ocna 
rohoi 2—1 (1—1)

Petrolul Moinesti — Șiiinta Galați 
2—1 (1—0)

Gloria Do-

SERIA a II-a

METALUL TITANII BUCUREȘTI —
METALUL TiRGOVIȘTE 2—0 (1—0)

nă și mai omogenă, echipa 
șJiUuiă a cîștigat pe merit prin

M.
bucu
puncțd<\ înscrise de Dumitru (min. 20 
și ț ..Lî,.l. __ „ L-j—1   j..
medestț cl\iar anost, plin de greșeli și 
ocazii 
cat: l
(Btic.),l Salta, Cătescu și Georgescu 
(Tirgoifote).

Sinlez'a Victoria — Carpati Sinaia 
2—2 (1-0)

Torpedp — Gloria C.F.R. Galati 1—0 
(1-0)

Dinamo Pitești — Rafinăria Cîm
pina 0—0

1MUM Medgidia — Petrolul Pi
tești 6—0 (2—0).

ntîlnirea a prilejuit un joc

atațe copilărește. S-au remar 
ru. Dan, Ghiță și Fodor

UNIREA
SERIA a lll-a

RM. VILCEA — ST1INTA 
CRAIOVA 1 — 1 (0—0)

de la 
a fost 
în ca-

RM. VILCEA (prin telefon 
trimisul nostru). Echipa locală 
„calificată" doar patru minute 
tegoria B. Mai precis din minutul 75, 
cîn-d Dinu a executat o lovitură li
beră de la 25 m. pe care Titi Po
pescu a reluat-o cu capul țn plasă și 
pînă în minutul 79 cînd Pantelimon, 
lăsat liber de Hențescu, a înscris un 

. gol parabil.
In prima repriză, gazdele au domi

nat cu autoritate și au avut nume
roase ocazii de a înscrie, pe care însă 
Anescu (min. 7) și Titi Popescu (min. 
10) le-au ratat. In plină dominare, 
localnicii au rămas îără aportul iui 
Baboe, accidentat.

După pauză, este rîndul oaspeților 
să pună stăpînire pe joc. Gazdele se 
apără însă bine și chiar eontraatacă- 
periculos. După înscrierea primului 
gol, la o busculadă în mijlocul tere
nului, jucătorul Popa Traian dc la U- 
nirea îl lovește intenționat pe B'ttldur, 
fapt pentru care • - ■ - ~
Mitran îl elimină
ren iar vîlcenii rămîn 
în 9 oameni. In continuare se 
nervos, partida căpătînd tot rriai 
aspectul unui joc decisiv. Fluierul fi
nal găsește înscris pe tabela de mar
caj un rezultat nedecis: 1—1. Sufi
cient însă pentru ca echipa Știința 
Craiova să promoveze într-o categorie 
superioară

Dunărea Corabia — Indagrara A- 
rad 3:1 (1:0)

Aurul Brad — C.F.R. Tr. Severin 
2:0 (2:0)

Flacăra Orăstie — Metalul Cugir 
4:1 (1:0)

Feroviarul Craiova — Olimpia Re
șița 2:1 (2:0)

Flacăra Tg. Jiu — Rovine Grivița 
Craiova 3:0

Ambele echipe 
frumos, care a 
Echipa locală a 
scorul putea fi 
înaintașii nu ar 
prin Niculescu și Nedelctv. Puțin timp 
după începerea reprizei secunde Pro
gresul are o revenire puternică și în
scrie de altfel unicul gol. După a- 
ceastă perioadă gazdele pun din nou 
stăpînire pe joc, domină cu autoritate 
dar pripeala înaintașilor în fața por
ții, pe de o parte, iar pe de alta a- 
părarea dîrză și în special forma bună 
a portarului sibian Popa au salvat 
echipa oaspe de o înfrîngere și mar 
categorică. Golurile au lost înscrise 
de: Safar, Niculescu, Ban, Nedelcu, 
pentru învingători și de către Popa, 
pentru învinși.

au practicat un joc 
plăcut soecta-torilor. 
dominat categoric și 
mai categoric, dacă 
fi ratat ocazii, clare

arbitml 
de pe 
m să

C.
te- 

jo-ace 
joacă 
mult

C. COMARNISCH1
|) ROȘI AN U — corespondent

Știința Craiova, la egalitate 
puncte cu Unirea Rm. Vîlcea, are 
vantajul unui golaveraj mai bun 
care ocupă primul loc în serie.

SERIA a IV-a

de
a-
cu

C. Țonea-ooresp.

VOINȚA TG. MUREȘ — GLORIA 
' BISTRIȚA 4—1 (0—1)

Joc dur în prima repriză. După pau
ză, echipa 
ganizat și 
succes net 
marcat în
Vpss (min.
Szolno (min. 67) și Bacs (min. 80).

gazdă acționează mai or- 
mai eficace, obținînd un 

asupra liderului seriei. Au 
ordine: Firică (min. 21),

55), Balint (min. 59),

CLASAMENTUI. :

1. Știința Cluj 28 17 3 6 57:24 37
2. Coirvinul Huned. 26 15 6 5 52:25 36
3. Ind. Sîrmei C.

Turzii 26 13 6 7 48:32 32
4. Minerul Bai . Mare 26 12 7 7 52:50 31
5. Progresul Sibiu 26 13 3 10 57:47 29
6. Minerul Lupe ni 26 9 9 8 53:41 27
7. Amefa Arad 26 9 9 8 24:35 27
8. C.F.R. Arad 26 9 7 10 33:42 25
9. C.F.R. Timișoara 26 9 6 11 37:40 24

io. Metalul Reșița 26 10 3 13 50:45 23
11. Tractorul Or. Stalin 26 9 5 12 41:39 23
12. Gaz Metan Mediaș 26 8 6 12 20:29 ’22
13. Partizan Reghin 26 6 5 15 27:62 17
14. C.F.R Cluj 26 3 5 18 31:71 11

SeHa a Il-a
V. KADAR-corespondent

Recolta Cărei — Chimica Tîrnăveni
5—0 (2_0)

Someșul Sa tu Mare — Mureșul To- 
plița 5—0 (2—0)

Dinamo Baia Mare — Textila Sf.
Gheorghe 1—0 (I—0)

Stăruința Oradea — Arieșul Turda
1-3 (1-1)

Rapid Cluj — Stăruința Salonta
4-1 (3-1)

Tisa Sighef — Flamura roșie Ora
dea 1—1 (1—0)

FARUL CONSTANTA
MORENI 5-4

— FLACĂRA
(4-1)

mult în primaMeciul a plăcut mai 
repriză, în care gazdele și-au impus 
superioritatea. In schimb, la reluare, 
cei 20.000 de spectatori care au ur
mărit acest meci au fost complet cțg- 
ziluzionați de comportarea jucătorilor 
de la Moreni care au abuzat de ne- 
regularități, din păcate nesancționate 
de arbitru. Ei au forțat jocul în special 
din min. 70, cînd echipa gazdă ră
mîne în inferioritate numerică (por
tarul Dumitrescu și stoperul Ștănce-

seu se accidentează la o acțiune j 
oaspeților, iar unul din fundași, Doi 
cescu suferă o întindere musculară) 
și reușesc să reducă din Handicap. 
Arbitrul T. Firan (București), prir 
maniera în care a arbitrat, a creat c 
atmosferă încărcată tot timpul jocu
lui. Au înscris: Sever (.3), Zinculeseu. 
Ispas (din 11 m.) pentru gazde, Nics 
(2) Ștefănescu și To-ca-n (din II m.) 
pentru oaspeți.

P. Enache și P. Oprea-corespj

C. S. U. BUCUREȘTI — UNIREA 
FOCȘANI 3-2 (2-0)

La capătul a 90 minute de joc, — 
slab ca factură tehnică, — în care 
ambele echipe au dominat cîte o re
priză, studenții bucureșteni au obținui 
o victorie la limită. Toate golurile au 
tost înscrise în urma greșelilor comi
se de apărări. In prima repriză, stu
denții înscriu de două ori prin Ba- 
ceag și Colossi. După pauză, oaspeți 
pun stăpînire pe joc și egalează prir 
Ciunga și Condruț. In plină dominări 
a oaspeților, studenții reușesc însă st 
înscrie golul victoriei prin Dumitresci 
(cil concursul portarului echipei oas
pe). Pentru lovire intenționată a ad 
versaruluj au fost eliminați jucători 
Baceag (C.S.U.) și Stoenescu (Uni
rea). D. Constantinescu

POIANA CIMP1NA — DINAMO
OBOR 2-1 (1-0)

Victorie meritată a gazdelor. Au 
înscris: Bontaș și B^rcu (în proprie 
poartă) pentru Poiana și Voica -pen
tru Dinamo. In min. 70 jucătorul Mu- 
reșan (Dinamo) a fost eliminat pen
tru injurii aduse arbitrului. A condus 
corect A. Eftimie (Orașul Stalin).

C. Virjoghi-coresp.

FORESTA FĂLTICENI — D1NAMC 
BIRLAD 5-0 (2-0)

Joc de bună factură tehnică în care 
gazdele au avut o superioritate cate
gorică. Realizatorii punctelor: Sonerii 
(2), Rizea (2) și Constantin.

Negru Lazăr-coresp -

PROGRESUL SUCEAVA — STIINTĂ
IAȘI 0-1 (0-1)

După aspectul jocului, gazdele me
ritau victoria. Au dominat mai mull 
și au practicat un joc superior oaspe
ților. Aceștia au înscris punctul vic
toriei prin Cărunții în min. 10.

(D. Nicoriuc-corsp.).

PRAHOVA PLOEȘTI — COMBINA
TUL POLIGRAFIC BUC. 0-3 (0-1)

Au înscris; Nunu (2) și Halaghian. 
Din man. 55, Prahova a jucat — prac
tic — în 
1 (rănit)

10 oameni, deoarece Toniță 
a fost un simplu figurant.

I. Op resc u -coresp -

RAPID 2 BUCUREȘTI — DINAMO
BACĂU 4-1 (3-1)

Gazdele, în formă excelentă au a- 
vut inițiativa aproape tot timpul jo
cului. Punctele au fost înscrise de 
Lazăr, Leahevici (2) și Călin pentru 
Rapid și Gram pentru Dinamo.

(G. N-).
CLASAMENTUL i

1. Farul Constanța
2. Dinamo Bacă-u
3. Rapid II Buc.
4. Știința Iași
5. Dinamo
6. Di-namo
7. Foresta
8. Prahova
9. Flacăra Moreni

10. Poiana Cîmpina
11. Progresul Suceava 

Unirea Focșani
polig. Buc. 
Buc.

Obor 
Bîriad
Fălticeni
Ptoești

12.
13.
14.

Oomb. 
c.su.

26 16 «
26 13 8
26 13 5
26 10 9
26 9 8

26 10 6
26 10 6
26 8 7
26 8 7
26 8 7
26 8 7
26 10 3

11
11

29:' . 26 
42:47 23 
38:44 23 
36:44 23 
30:4« 23

1> 35:50 23
13 3G:49 20
14 37:51 19

Mărfi încep campionatele 
republicane individuale 

1 de atletism
\ Incepînd de marți, Stadionul P 
f publicii din Capitală găzduiește 
^întrecerile celei de a Xl-a ediții a 
r campionatelor republicane indivi- 
Jduale de atletism pe anul 1958. 
/ Concursurlie pentru desemnarea ce- 
3 lor mai buni atleți ai țării se vor 

desfășura timp dc șase zile, progra
mul fiind stabilit (în ceea ce pri
vește repartiția probelor pe zile), 

a! campionatelor
europene de la Stockholm.

In același timp se vor desfășura 
la Cîmpia Turzii campionatele de 
marș pe 20 km și 50 km și proba 
de maraton.

c.su


Primii participant la campionatele internaționale feroviare 
de box au sosit la București

Printre călătorii care au descins 
Sori din trenurile sosiite in Gara de 
Nord se aflau și particlpanții la pri
ma ediție a campionatelor interna
ționale feroviare de box. Da dimi
neață și pînă seara tirzi'U, trenurile 
exprese internaționale au adus in 
Capitala țării noastre loturile de pu- 
giliști străini care, a'aturi de repre
zentanții R.P. Romine, își vor dis
puta -cele 10 titluri de campioni inr 
ternaționali feroviari. Cei mai... ma
tinali au fost boxerii din R. P. Un
gară și R. F. Germană. Cu toată o- 
boseala drumului, ei au coborât bine 
dispuși din tren și, în jurul orei 10, 
puteau fi intilniți fie la antrenament 

: pe stadionul Giulești (maghiarii), fie 
lla o primă plimbare pe străzile Bucu- 
reștiului (germanii). Sportivii ma

CONCURSUL INTERNATIONAL
DE PENTATLON MODERN AL R. P. R.

(Urmaro din pag. 1)

și mai complex, deci cu mult mai greu 
decît celelalte. Dar aceasta este o ches
tiune foarte pozitivă, mai ales în con- 
dițiunile actuale, cînd ne pregătim cu 
toții pentru campionatele mondiale de 
la Londra. Trebuie să remarc, de ase
menea, și buna pregătire a cailor. Fap
tul că au existat totuși pe parcurs și 
unele întimplări mai puțin plăcute 
pentru unii concurenți, aceasta este o 
chestiune inerentă oricărei întreceri si 
apoi, nici concurența respectivi nu 
s-au arătat a fi fost perfect pregătiți.

Am fost plăcut impresionat de for
ma călăreților romini Țintea, Roman 
și lonesctl, dar în special de compor
tarea tînărului Liichiardopo1, pe care 
îl consider un mare talent".

Proba de călărie, desfășurată pe 
parcursul de la Q.A.S. Roșia-Tunari 
s-a încheiat cu lin strălucit succes al 
tinerilor noștri sportivi, patru dintre 
ei ocupînd primele șase locuri ale cla
samentului general individual, ceea ce 
reprezintă fără îndoială un start bun 
pentru întrecerile care urmează.

Din cei 18 participant, doar 3 au 
terminat cursa fără penalizări, și din

SPORTIVII SOVIETICI AU G1ȘTI- 
GAT DOUA PROBE LA HENLEY

• In cadrul între-
CANOTAJ cerilor de la Henley 

(Anglia), echipajul de 
8+1 al asociației 

Trud din Leningrad a învins echipa
jul clubului nautic din Londra cu 3 
lungimi. In finala probei, echipajul 
sovietic a învins cu 2 lungimi echipa
jul Australiei.

In finala probei de schif de 2 per
soane, echipajul sovietic alcătuit din 
Berkutov și Tiukalov (Trud Lenin
grad) a ocupat primul loc, întrecînd 
echipajul care reprezenta Anglia. Spor
tivii sovietici au realizat timpul de 
7:21,0.

La schif de o persoană, campionul 
olimpic Mc. Kenzie (Australia) a ter
minat învingător în finală, întrecînd 
la mare luptă pe Ivanov (U.R.S.S.). 

(Agerpres) 
Cfcjlisituk fratnclez 

Andre Darrigade a 
trecut în fruntea cla
samentului general al

Turului Franței, prin victoria sla din 
etapa a 9-a, Quimper — St. Bazaire. 
El a parcurs cei 204 km. în 4 ore 
,48 min. 27 sec. In etapa de ieri (Roy- 
an — Bordeaux, 138 km.) primul a 
sosit Radovan (Italia) în 3 ore 12 
-min. 22 sec. In clasament, Darrigade 
este ' ’ " ’
sec., Voorting (Olanda) la 30 sec, 
Mahe (Franța) 41 sec.

In etapa a 22-^ (a 
doua după reluarea 
campionatului R. P. 

vrgare) rezultatele au 
confirmat forma bună a trei echipe: 
M.T.K., Ferencvaros și Honved Bu
dapesta.

Două echipe au cîștigat în depla
sare. Ferencvaros a dispus de Komlo 
cu 1—0, iar Honved a învins la Tata- 

CICLISM

urmat de Favero (Italia) ia 3

FOTBAL

banya, cu 2—1. Fruntașa clasamentu
lui, M.T.K. a învins Szeged cu 3—1.

In rest, s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Vasas — Pecs 0—0, 
Csepel — Szombathley 2—0, Dorog — 
Diosgyor 2—0. Partida dintre Salgo 
tarjan — Dozsa a fost amînată.

In fruntea clasamentului se află 

ghiari au deplasat lotul anunțat.
Karpati Lajos, antrenorul echipei 

maghiare, ne-a declarat că băieții 
săi stat în formă foarte bună și spe
ră într-o frumoasă comportare.

Cei opt pugii'liști vest-germani (a- 
ceștia n-au reprezentanți la catego
riile mijlocie și grea) fac parte din 
clubul E.S.V. Saarbriicken. Cel mai 
redutabil om al lotului pare a fi 
,^em'iușorul“ Horst Schmeer, care a 
cucerit de două ori consecutiv titlul 
de campion al Saar-ului.

După-amiază, primii sosiți au fost 
boxerii sovietici. Din expresul de 
Ungheni au coborât zece băieți voi
nici, împreună cu antrenorul lor Va
lentin Smirnov. Nu ne-a fost greu 
să recunoaștem pe fostul campion 
al Uniunii Sovietice, Leonid Senkin.

tre aceștia doi sînt romini (Țintea și 
Roman).

Iată acum rezultatele tehnice înre
gistrate:

Clasamentul individual: 1. DUMI
TRU ȚINTEA (Romînia I) 1099 p; 2. 
Alieczyslav Ceruz (Polonia) 1063 p; 
3 Wilhelm Roman (Romînia I) 1057 
p; 4. Dan Ionescu (Romînia I) 940 p; 
5—6. Hristu Lychiardopol (Romînia 
II) și Konstantin Salnikov (U.R.S.S.) 
925 p; 7. I. Nagy (Ungaria) 910 p; 
8. Andraș Balczo (Ungaria) 853 p; 9. 
Nikolai Tatarinov (U.R.S.S.) 829 p:
10. Nikolai Nikolov (Bulgaria) 790 p;
11. Stanislaw Przybylsky (Polonia) 621 
p; 12. Boris Pahomov (U.R.S.S.) 440 
p; 13. Boleslaw Bogdan (Polonia) 
389 p; Concurenții: Alexandru Stoe- 
nescu (Romînia II). Peter Kostov 
(Bulgaria), Ivan Popov (Bulgaria), 
Viorel Manciti (Romînia II) și lanoș 
Bodi (Ungaria) au 0 puncte.

Clasamentul pe echipe: 1. Romînia I 
3096 p; 2. U.R.S.S. 2202 p: 3. Polonia 
2073 p; 4. Ungaria 1763 p: 5. Romînia 
II 925 p: 6. Bulgaria 790 p.

Astăzi se desfășoară proba de spadă, 
întrecerile au loc în sala sporturilor 
de la Floreasca și încep la ora 9,00.

M.T.K. cu 30 p., urmată de Ferencva
ros cu 29 p., Honved 28 p., Tatabanya 
26 »p-

• Echipa uruguayană F. C. Nacio- 
nal din Montevideo, care se află în 
turneu în Europa, a sosit în U.R.S.S. 
unde va susține o serie de meciuri. 
In primul joc, la Leningrad, în 
compania echipei Zenith, oaspeții au 
realizat un meci nul: 0—0. După cum 
se știe, săptămîna trecută, fotbaliștii 
sudamericani au susținut două jocuri 
în R. P. Bulgaria: 1—1 cu Ț.D.N.A. 
și 2—3 ou Lewski.
LA POLO: U.R.S.S. — UNGARIA

2—1
• La Moscova se 

NATATIE desfășoară o întîlnire
1 trunghiulară de na-

tație U.R.S.S. — R.P. 
Ungară — R. D. Germană. Cu acest 
prilej, înotătoarea germană Karin Bayer 
a ameliorat recordul european la 100 
m. bras cu timpul 1:21,3. Tot ea a 
cîștigat proba de 200 m. bras în 2:54,9. 

La polo, U.R.S.S. a întrecut Unga
ria cu 2—1 (0—1), prin punctele
marcate de Prokopov și Kartuzov. 
Pentru învinși a înscris Valkovics.

Campionatele de la 
TENIS Wimbledon (Anglia) 

au luat sfîrșit cu vic
toria australianului 

Ashley Cooper, la simplu bărbați. In 
finală, el a dispus de compatriotul 
său Fraser cu 3—6, 6—3, 6—4, 11—9. 
iu semifinale: Cooper — Rose (Aust.) 
3—1, Fraser — Nielsen (Dan.) 3—1. 
Un succes deosebit a obținut tenis- 
mania de culoare Althea Gibson 
(S.U.A.). Ea a obținut trei titluri. La 
simplu, după ce în semifinale între- 
cuse pe Ann Haydon (Ang.) cu 6—2, 
6—0, ea a învins în finală pe An
gela Mortimer (Ang.) cu 8—6, 6—2. 
Ultima se calificase în fața lui Suzy 
Kormoczi (Ung.) 6—0, 6—1. Althea 
Gibson a ieșit învingătoare și în proba 
de dublu femei, făcînd pereche cu 
Maria Bueno (Brazilia), ca și la mixt, 
în compania danezului Nielsen. O 
mare surpriză s-a înregistrat la dublu 
bărbați. In finală, perechea suedeză 
Davidson — Schmidt a dispus de aus
tralienii Cooper — Fraser.

De la el am aflat că anul acesta, la 
campionatele unionale, era cît pe-acl 
să recucerească titlul. A fost învins 
însă in finală de campionul euro
pean Abramov. Sovieticii au venit 
cu garnitura completă, în care, ală
turi de Senkin, vor mai avea un cu- 
vlnt greu de spus setnifinalistul 
campionatelor unionale din acest an, 
Boris Demin și campionul Moscovei 
la categoria cocoș, Viktor Silaev, 
înainte de a face obișnuitul cântar 
de probă al boxerilor, antrenorul 
Smirnov ne-a spus : „Am venit ou 
multă plăcere la această competiție 
care reprezintă un prilej de strin- 
gere a legăturilor de prietenie în
tre sportivii feroviari. Avem o e- 
ehipă tinără, dar capabilă de fru
moase rezultate, astfel că privim cu 
încredere competiția care va începe 
marți seara".

Tîrziu, după miezul nopții, a sosit 
Iotul R. D. Germane. Pugiliștii englezi 
și bulgari vor sosi — după toate 
probabilitățile — azi dimineață.

Echipa Cehoslovaciei a cîștigat triunghiularul 
atletic feminin de la Brno

Iolanda Balaș, Ioana l.uță și Georgeta Dumitrescu victorioase
Brno 5 (prin telefon). — Cîteva mii 

de spectatori au luat loc în tribunele 
stadionului colectivului sportiv „Zbro- 
jovka“ pentru a urmări desfășurarea 
întrecerilor triunghiularului feminin 
dintre echipele Cehoslovaciei, Italiei și 
Romlniei. Ploaia care a căzut vineri 
toată noaptea și sîmbătă dimineața a 
muiat serios pista.

La capătul celor aproape trei ore 
de întrecere victoria a revenit puter
nicei echipe a Cehoslovaciei care a 
învins echipa Italiei cu 50:41 și pe cea 
a Romîniei cu 60:46. La rîndu-i, echipa 
Italiei a învins formația țării noastre 
cu 48:47.

Iată acum rezultatele tehnice ale 
întîlnirii:

100 m: 1. Leone (I) 11,6; 2. Luță
(R) 11,9; 3. Valenti (I) 12,0; 4. Stol-
zova (C) 12,0; 5. Svajgrova (C) 12,1;
6. Bendiu (R) 12,3.

200 m: 1. Luță (R) 24,9 — record 
al R.P.R. egalat; 2. Bertoni (I) 25,2:
3. Leone (I) 25,4; 4. Pospisilova (C) 
25,6; 5. Prokopova (C) 25,8; 6. Bendiu 
(R) 25,9.

800 m: 1. Dumitrescu (R) 2:15,6:2. 
Kulzova (C) 2:15,7; 3. Cuțui (R) 
2:17,2; 4. Kropakova (C) 2:22,0.

4x100 in: 1. Italia (Musso, Bertoni, 
Greppi, Leone) 46,9; 2. Cehoslovacia 
(Pospisilova, Stolzova, Svajgrova,

Șahiștii romini au debutat cu o victorie 
in campionatul mondial studențesc

VARNA, 6 (prin telefon). — Dumi
nică a început la Nisipul de Aur, pi
toreasca localitate balneară de pe 
malul Mării Negre, cel de al V-lea 
campionat mondial studențesc de șah 
pe echipe. In ajun avusese loc trage
rea la sorți pentru stabilirea grupelor 
preliminare. Echipa țării noastre joa
că în serie cu U.R.S.S., R. D. Ger
mană și Irlanda.

In primul meci, reprezentativa R. P 
Romîne a întîlnît Irlanda obținînd 
o victorie categorică: 4—0. lată re
zultatele individuale: Kennedy (I.) —'

La închiderea ediției

Au început campionatele mondiale 
de gimnastică de la Moscova 

Gimnaștii sovietici au dominat întrecerile primei zile
MOSCOVA, 6 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Sîmbătă după amiază, pe stadionul 

V. 1. Lemn, în prezența a 70.000 
de spectatori, a avut loc festivitatea 
de deschidere a celei de a XIV-a edi
ții a campionatelor mondiale de gim
nastică. A doua zi, în marea sală a 
sporturilor din complexul Lujniki a 
început întrecerea celor mai buni 
gimnaști ai lumii. Concurenții au e- 
xecutat exercițiile impuse. Chiar de 
la primele evoluții a ieșit în evidență 
superioritatea gimnaștilor sovietici. Ei 
au luat conducerea în clasamentul pe 
echipe și au menținut-o de la prima

Concursul atletic international

„Memorialul frații Znamenski“
MOSCOVA, G (prin telefon). — Pe 

stadionul Lujniki au început dumini
că întrecerile din cadrul concursului 
atletic internațional organizat în a- 
mintirea fraților Ziiamenski, foști a- 
lergători de fond. Timpul foarte rece 
(plus 8 grade) și vîntul au influențat 
obținerea unor rezultate și mai va
loroase.

lată cîteva dintre rezultatele înre
gistrate: BARBAȚI : 100 m: Foik
(Pol.) 10,6, Barteniev (U.R.S.S.) 10,7; 
400 m: Nikolski (IJ.R.S.S.) 48,1;
Swatowski (Pol.) 48,7 ; 1.500 m :
Jungwirth (Ceh.) 3:46,7 ; Oryval
(Pol.) 3:47,2 ; Valentin (R.D.G.)
3:47,7; 5.000 m: Szabo (Ung.)
14:08,0; Jukov (U.R.S.S.) 14:09,0:
Artiniok (U.R.S.S.) 14:09,0; 20 km. 
mars: Golubnicîi (U.RS.S.) 1.29:02,8: 
Klimov (U.R.S.S.) 1.29:55,0;... 19.

1. Păcurăru (Rom.) 1.42:12,0; 110

^OLANDA BALA..

Stejckova) 47,8; 3. Romînia (Zottu, 
Bendiu, Luță, Zilli) 49,2.

Lungime: 1. Rozkosna (C) 5,93 m;
2. Kovarikova (C) 5,80; 3. Galli (1) 
5,76; 4. Fassio (1) 5,65; 5. Knobloch 
(R) 5,39; 6. Neta (R) 5,21.

înălțime: I. Balaș (R) 1,77 m (a 
încercat apoi și la 1,81, dar din cauza 
pistei moale și a vîntului potrivnic a 
ratat cele trei încercări); 2. Bortoluzzi 
(I) 1,60: 3. Mayer (R) 1,55; 4. Giardi 
(I) 1,55; 5. Davidova (C) 1,55; 6. 
Slezakdva (C) 1,50.

Greutate: 1. Liskova (C) 14,5S m

Szabo (R.) 0—1, Ghițescu (R.) —
Cochrane (1.) 1—0, McCarthy (1.) — 
Gunsberger (R.) 0—1, Partos (R.) — 
Rawling (1.) 1—0. In celălalt meci 
din grupă, echipa U.R.S.S. a întrecut 
pe cea a R. D. Germane cu 21/, — 
l'/2-

lată celelalte rezultate ale primului 
tur: grupa a Il-a: Bulgaria—Islan
da 2"/2—«/2 (1), S.U.A. — Albania 
2—0 (2); grupa a 111-a: Cehoslova
cia — R. P. Mongolă 2—1 (1), gru
pa a IV-a: Iugoslavia — Suedia 3—I, 
Argentina — Polonia 2'/2—‘/2 (1).

pînă la ultima probă a zilei. In ime
diata apropiere a reprezentanților ță
rii gazdă s-au situat, la majoritatea 
probelor, gimnaștii japonezi care își 
confirmă poziția cucerită <n ultima 
vreme în ierarhia mondială. O com
portare remarcabilă au avut-o gim
naștii cehoslovaci, lată, de altfel or
dinea primelor 3 echipe în clasamen
tul general după exercițiile impuse: 
I. U.R.S.S. 287,30 p.; 2. Japonia 
284,05 p.; 3. Cehoslovacia 273,70 p. 
Echipa țării noastre a avut o com
portare sub așteptări în această pri
mă zi de concurs. Cu toate că se află 
clasată înaintea unor «chipe puter

m. g.: Lorger (lug.) 14,5; Veselski 
(Ceh.) 14,9; triplu: Schmidt (Pol.) 
15,68; Malcherczyk (Pol.) 15,56; 
Sc.erbakov (U.R.S.S.) 15,56. înălțime: 
Kașkarov (U.R.S.S.) și Stepanov 
(IJ.R.SS.) 2,05; alți 8 concurenți la 
2,00; greutate' Skobla (Ceh.) 17,69; 
Beje.aev (U.R.S.S.) 16,98; Loscilov
(U.R.S.S.) 16,95; suliță: Sidlo (Pol.) 
80,15; Kuznețov (U.R.S.S.) 75,65;.. 
8. Demeter (Rom.) 67,22; FEMEI: 
100 m~ Krepkina (U.R.S.S.) 11,8)
Bocikareva (U.R.S.S.) 12,0; greutate: 
Zîbina (U.R.S.S.) 15,90; Press
(U.R.S.S.) 15,78; Tîșkevici (U.R.S.S.) 
15,51.

Ziua a doua a concursului are loc 
astăzi. Din partea noastră vor par
ticipa fon Wiesenrriayer (200 m), Mir
cea Stein (lungime), Zoltan Szabo 
(prăjină), Virgil Mainolescu (disc) și 
Nicolae Rășcănescu (ciocan).

— nou record cehoslovac; 2. Coman 
(R) 14,35: 3. Zapadlova (C) 13,93; 4. 
Silaghi (R) 13,74; 5. Paternoster (I) 
12,59; 6. Franceschini (I) 12,22.

Disc: 1. Mertova (C) 51,88 ni; 2. 
Siniankoya (C) 48,18; .3. Ricci (I)
46,11; 4. Sihiionescii (R) 44,46; 5. Pa
ternoster (I) 44,34; 6. Manoliu ('
40.89.

Suliță: I. Zatopkova (C) 54,77 m; 2. 
Diți (R) 49,48; 3. Jankovska (C) 44,56;
4. Miklos (R) 44,31; 5. Paternoster (I) 
42,37; 6. Turci (I) 40,19.

Din echipa noastră o comportare 
foarte Inimoasă au avut lo'artda Ba
laș. Georgeta Dumitrescu și Ioana 
Luță, ca și Ana Coman, Eva Mayer 
Maria Diți. care accidentată a concu 
rat. In schimb, rezultate cu mult sul 
nivelul posibilităților lor au avut Lie 
Manoliu, Leontina Neța, Ingeborț, 
Knobloch ea și ștafeta de 4x100 m.

Tinerii pugiliști romini 
învingători in întîlnirea 

cu reprezentativa de juniori 
a R. P. Ungare: 14-8

Sîmbătă seara a avut loc la " ' 
tul Sporturilor din Budapesta < 
rtiinea internațională de box dintr 
reprezentativele de juniori ale R.I 
Ungare și R.P. Romine.

Tinerii pugiliști romini care a 
lăsat o excelentă impresie datorat 
boxului lor tehnic și ofensiv au cîș 
tigat cu scorul de 14-8.

Iată rezultatele tehnice : cate< 
hârtie : Jerzsânsky b. p. Ion Dinu 
categ. muscă: Simen b. p. Amet 
Nuri ; categ. cocoș : Pavell Paul b. j 
Mano ; categ. pană: Baranyai b. i 
P. Zăinesou ; categ. semiușoară : Io 
Marin b. p. Niyrbathory ; cate 
ușoară : Ion Mateu b. p. Papp ; ct 
teg. semlm! jîocie : Vasile Neagu b. 
Dunajec ; categ. mijlocie ușoară 
Ion Manea b. p. Edocs ; categ. mi; 
lode: Tr. Stupairu b. p. Bitten 
categ. semigrea: Szenasi b. p. O 
mănesbu; categ. grea: M. Gheo 
ghiorti b. p. Kalmar.

nice, ca Ungaria, Franța Și Africa 
Sud, ea ocupă un loc slab, al 12-I< 
cu 262,05 p. Cele mai slabe note le- 
obținut gimnaștii noștri Ia cal cu r 
nere și sol. Ceva mai bine s-au pi 
zentat doar Frederic Orendi, Andi 
Kerekeș și — ținînd seama de tir 
rețea sa — Ion Zamfir. Marți, la 
xercițiile liber alese, reprezenta! 
noștri au posibilitatea să-și îmbună 
țească simțitor poziția în clasau»

Luni începe întrecerea gimnastei 
cu exercițiile impuse. Echipa noasi 
evoluează în prima serie, la ora 9 
mineața.

ELENA MATEESCt


