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Handbalișlii romîni, vicecampioni ai lumii
La capătul unui joc foarte disputat echipa Germaniei a întrecut 

reprezentativa țarii noastre cu (6*6)
Ieri, la Viena, echipa noastră de handbal — învinsă cu multă dificultate de redutabila formație a Ger

maniei — a terminat pe locul li în întrecerea celor mai buni handbaliști ai lumii.
Această strălucită performanță a sportivilor romîni ne umple inimile de bucurie. Este o nouă victorie a 

• - -—x-.i..! — r»—. — ----- ... iUp,tat pentru cu'orile sportive ale
felicitările.
să se pună pe picioare echipa noas
tră conducea cu 2—0. Poate că soarta 
meciului putea fi decisă chiar de la 
început dacă arbitrul Muck (speriat 
probabil de a vedea că tocmai în 
meciul arbitrat de el echipa germană 
va fi învinsă!!) nu' ar fi intervenit 
„prompt" pentru a stopa atacurile 
dezlănțuite ale jucătorilor noștri. Ast
fel, cu toate 
au practicat 
mentar, el nu 
ori a refuzat 
de la 14 m.
gol pe care arbitrul de poartă îl a- 
cordasell! Publicul a protestat vehe
ment, dar totul a fost în zadar. In 
min. 6 echipa germană a redus din 
handicap prin Niescher și apoi (min. 
9) a reușit să egaleze, deoarece Hirsch 
a transformat o lovitură de la 14 m. 
acordată complet gratuit.

Și în timp ce apărătorii echipei 
noastre au fost sancționați cu astfel 
de lovituri de la 14 m., cei germani 
își permiteau faulturi dintre cete mai 

(Continuare in pag. a 2-a)

handbalului nostru, a sportului romînesc. Pentru patriotismul cu care au 
țării echipa noastră de handbal — vicecampioană a rumii — merită toate

’ VIENA 21 (prin telefon). — Cea 
de-a V-a ediție a campionatului mon
dial de handbal masculin s-a în
cheiat azi (n.r. ieri) în Capitala Aus
triei prin disputarea partidei finale în 
care se întîlneau cîștigătoarele celor

trebuit să depună eforturi considera
bile pentru obținerea victoriei.

Hotărîtă să obțină un rezultat bun, 
echipa noastră a început meciul calm, 
degajat fără să se lase impresionată 
de valoarea formației adverse. Astfel

■ -

că apărătorii germani 
un joc total neregula- 
i-a sancționat. De două 
echipei noastre lovituri 

și în plus a anulat un

iată o fază din jocul final al celei de ă. V-â ediții a campionarttim 
mondial de handbal, in care s-au tntilnit echipa unită a Germaniei și for 
mafia țării noastre. Fotografia reprezintă un atac la poarta echipei romîne. 
In prim plan Iliescu încearcă să-l deposedeze de balon pe Haberhaufe. Din 

‘ ‘e, Nițescu și C. Șelaru împreună ca Niescher, urmăresc ca atenție faza.
.efoto Agcrpres în exclusivitate pentru „Sportul popular").

două serii: echipa unită a Germaniei 
și reprezentativa R.P. Romîne.

Meciul, disputat într-o tensiune mare 
și într-un ritm extrem de rapid, s-a 
încheiat cu rezultatul de 14—11 (6—6) 
în favoarea echipei germane, care a

.V

că, încă din al doilea minut de joc 
scorul ne-a devenit favorabil, prin 
golul înscris de Nodea la capătul unei 
frumoase acțiuni individuale. Un mi 
nut mai tîrziu, Bulgara marchează și 
ei așa că pînă ce jucătorii germani

Echipa noastră și Șt. Popovici 
au realizat valoroase recorduri R. P. R

în întâlnirea internațională de skeet
• Pe echipe, cîștigătoare formația U R S S. e La individual, învingă

tor Șt, Popovici
ii * jK| 88 țslj- L-C-T.-X ...

Vremea frumoasă de ierTrS îmbiat scăpat sad lovit $ depins multă vre- 
pe mulți bucureșteni, să-și petreacă me ' rezultatul pe' echipe. In ultimele 
o zi de odihnă la ștranduri sau în 
pădurile din jurul Capitalei. Cei care 
au poposit în pădurea Băneasa n-au 
putut rezista tentației de a vizita po
ligonul Tunari, unde se desfășura în- 
iîlnirea internațională de talere arun
cate din turn (skeet) — una din cele

După terminarea probei*cte*'skeetU
cîstigăitor cu 199 t., din 200 posi
bile, ȘTEFAN POPOVICI ne-a de
clarat: ,,închin cu toată dragostea 
recordul pe care l-am realizat as
tăzi în concursul internațional, ce- 

, lei de a 15-a aniversări a eliberă- 
£ rii patriei noastre".
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serii de? sîmbătă, Kaplun, Losev 
Durnev „au tras tare", în timp 
sportivii noștri Damciu, Albescu 
mai ales Florescu — care s-a com
portat slab — au pierdut puncte pre
țioase (în ultima serie Florescu a ra
tat trei lovituri) și astfel, trăgătorii 
sovietici și-att adjudecat victoria pe

V. GODESCU

Și 
ce
Și
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Aspect din finala cursei de 110 m. g. juniori cat. 7. ConclăSf Mirccd 
Axcnte, ciștigătorul probei (și totodată campion la lungime).

(Foto : V. Bage ac)
orașului București cu 44,5 sec șta
feta de fete 4 X 100 m a Oradiei cu 
52j0 sec).

Atmosferă sărbătorească, organizare 
foarte bună, rezultate valoroase, iată 
atributele întrecerilor finale ale celei 
de a X-a ediții a campionatelor repu
blicane școlare de atletism, desfășu
rate sîmbătă și duminică pe stadionul 
Tineretului din Capitală.

Această mare competiție de mase, 
care a reprezentat din 1950 și pînă 
astăzi poarta de intrare în atletism 
pentru mii și mii de tineri, s-a ridi
cat în ediția jubiliară la un nivel 
încă neatins, atit în ceea ce privește 
numărul participanților, cit și valoa
rea rezultatelor înregistrate. Finalele, 
la care au luat parte peste 700 de 
elevi și eleve, au însemnat o adevă
rată sărbătoare a atletismului, fiind 
încununate de o serie de excelente 
performanțe. Astfel, Afanasie Savin, 
elev în ci. X-a a Școlii medii 32 din 
Capitală (antrenor: prof. D. Girleanu) 
a realizat un nou record republican 
de juniori cat. I la săritura cu 
prăjina: 3,93 m (vechiul record: P. 
Astafei 3,91 m). De asemenea, au fost 
obținute 3 noi recorduri republicane 
școlare (Rodica Voroneanu ca 1,58 m 
la înălțime; Lucian Colier cu 46,04 
m la disc; Nicol ae Macovei cu 55,08 
m la suliță), iar alte 3 au fost ega
late (Elod Kineses cu 22,9 sec la 200 
m; ștafeta de băieți 4 X 100 m a,

Iată rezultatele obținute în cele două 
zile de concurs la cat. 17—18 ani 
(alte amănunte asupra acestei impor
tante competiții, rezultatele concuren-’ 
țiior de la cat. 15—16 ani, precum 
și rezultatele finalelor de la Iași — 
baschet — și Tg. Mureș — handbal 
— vor apare în „Pagina sportului 
școlar" din numărul nostru de mîine) ;

FETE:

100 m: 1. Maria Budan (S. M. 7 
Orașul Stalin) 12,8 sec; 2. M. Zoi- 
zon (R.A.M.) 12,9; 3. FI. Bălan (Con
stanța) 13,0; 4. I. Tuțică (Ploești)1 
13,2; 5. M. Ando (Oradea) 13,3; 6, 
O. Carabela (Buc.) 13,3; 200 m: 1. 
Victoria Pazmani (S. M. 3 Oradea)), 
27,0 sec; 2. R. Gabel (reg. Stalin)}! 
27,7; 3. V. Angheluță (Tim.) 27,8:}! 
4. V. Cazacu (Constanța) 20,0; 5.
M. Mihai (Galați) 31,1; 800 nit l*c 
Aurica Titirea (București) 2r3l,0;
G. Ziegler (Tim.) 2:31,5: 3. E. 
(Oradea) 2:32,1 ; 4. M. I ferica

(Continuare în pag. a 2-a)

2. 
Pop 

(Hu-

I

Înaintea ultimei clape

Minerul Lupeni și TAROM București
conduc în categoria B la fotbal

mai frumoase probe ale tirului 
dintre reprezentativele R.P. Romîne 
și U.R.S.S. Pasionantele întreceri care 
au avut loc sîmbătă și duminică (în- 
dre două echipe apropiate ca' va bare, 
după cum spunea antrenorul sovietic 
Pokrovski) ait produs multă emoție 
snectatorilor. încă din primele serii 
ale manșei întîi, fiecare concurent 
a luptat din răsputeri pentru victoria 
echipei respective, pentru un cît mai 
bun rezultat individual. De un taler

SERIA I
MINERUL LUPENI — C.S.

BAIA MARE 4—0 (2—0)
LUPENI 21 (prin telefon). Nume

roși spectatori din Valea Jiului au a- 
sistat la un joc deosebit de specta
culos și de bună calitate. Minerii, a- 
rătînd o remarcabilă dorință de vic
torie, au dominat autoritar și au ob
ținut un succes concludent. Cele patru 
goluri au fost marcate de Onea (min. 
13 și 30), Mihai (min. 53) și Paras- 
chiva (min. 80). S-a remarcat întrea
ga echipă a Minerului. De la Bala 
Mare cei mai buni au fost Gergely I 
și Vlad I. (I. Ciortea și S. Băioiu. 
corespondenți).
CORVINUL HUNEDOARA C.F.R. 

ARAD 2—1 (1—0)
HUNEDOARA 21 (prlln telefon).— 

Peste 6.000 de spectatori au urmărit 
un joc viu disputat, de-a lungul că
ruia ambele echipe au făcut o adevă
rată risipă de energie. Prima repriză 
a aparținut în întregime localnicilor 
care au dominat categoric. Cu toate 
acestea Corvinul a deschis scorul prin 
contribuția directă a Iui Balint (CER) 
care a marcat în proprie poartă (min. 
30). De remarcat că în min. 14 Zapiș 
a ratat o lovitură de la II m. După

du-se cu repeziciune de la o poartă 
la alta. In min. 85 Oprea aduce vic
toria echipei sale. (L. Moraru și V.- 
Albu, corespondenți).

C.S.A. SIBIU" — C.S. ORADEA
5-1 (1-1)

SIBIU 21 (prin telefon). In ciuda 
acestui scor sever, partida a fost des
tul de echilibrată. Orădeniî s-au com
portat bine în cîmp, dar nu au putut 
finaliza decît una din ocaziile avute

(Continuare in pag. a 3-a)

Rapid—Lokomotiv Sofia 
cu prilejul finalelor

(Continuare în pag. a 4-a)

se-

Stoperul Gheorghe Mircea (Dina- 
mo-Galați) respinge cu capul min
gea urmărită de Comșa (Pompierul). 
Fază din meciul de categorie B Pom
pierul — Dinamo Galati 1—2.

pauză, arădanii preiau inițiativa și 
15 minute domină autoritar. In min. 
60 Klein egalează. Din acest moment, 
jocul se echilibrează, fazele succedîn-

Spartachiadei de vară 
a tineretului

Cu ocazia finalelor Spartachiadei 
de vară a tineretului, la 24 august, se 
va disputa meciul internațional Rapid 
București — Lokomotiv Sofia, finala 
unei grupe din cadrul campionatului 
internațional feroviar de fotbal.

»

Ștefan. Popovici a ob
ținut în întîlnirea inter
națională de skeet un non 
și valoros record al 
R.P.R. In clișeu: sporti
vul rorriin verificînda-și 
arma înaintea ultimei 

■: rii de 25 focuri

LEIPZIG 21 (prin telefon). Echi
pa feminină de handbal Știința Bucu
rești și-a început turneul pe care îl 
efectuează în R. D. Germană, întîlnind 
duminică putern’/ca echipă Lokomotiv 
din Leipzig. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 12—4 (6—1) în favoarea 
handbalistelor noastre. Punctele _ au 
fost înscrise de A. Vasile. (5), Pădu- 
reanu (2), Jianu (2), Dumitrescu (2) mane..

Scheipp pentru Știința, respecți» 
Papst, Jakert, Weide, Stephan pen-

și 
de . 
tru Lokomotiv.

Echipa Știința își continuă turneul 
jucînd miercuri ia Leuna unde va în- 
tîlni o combinată a echipelor Chemie 
Leuna și Vortschritt Weissenfels, o 
veritabilă reprezentativă a R.D. Gir«l



C.C.A. a întrecut pe Dinamo în campionatul Campionatul republican de popice

Așa s-a înscris cel de al 5-lea gol. Jucătorul Firoiu de la C.C.A. 
(caschetă neagră) deși jenat de Bădiță. înscrie plasat cu țoală opoziția 
portarului dinamovist. Fază din meciul C.C.A. — Dinamo.

Concursul republican
de călărie de la Craiova
Craiova 21 (prin telefon). Sîmbătă 

și duminică, pe hipodromul din Parcul 
'Poporului din localitate a continuat 
concursul republican de călărie. Iată 
rezultatele înregistrate în ultimele 
probe: Obstacole juniori și fete cat. 
semiușoară: Andrei Costea (Recolta 
Buc.) pe Talisman cu 0 p. pen.. 55 sec. 
Obsitacole pitici cat. semiușoară: 
Brigitte Antonie (Independența Sibiu) 
pe Lasca 0 p., 54 sec. ; Obstacole cat. 
semimijiocie: Marin Dorojan (C.S.A. 
Otaj) pe Trubadur 4 p. 1:47,0; Dre
saj cat. ușoară : I. Molnar (C.C.A.) 
pe Pelinaș 604 p. Proba de obstacole 
închisă cat. semiușoară (rezervată fe
telor de la Centrul de tineret Craio
va) : Doina lonescu pe Turda 0 p. 13 
sec. Proba de obstacole închisă (pen
tru călăreții de la C.S.A. Craiova) S. 
Mustafa pe Sept 4 p. 1:07,0. Obstaco
le cat. ușoară : P. Stana (Dinamo 
Buc) pe Răsunet 0 p. 1:25,4. Obstaco'e 
2 cai cat. ușoară: W. Fleischer (Inde
pendența Sibiu) pe Lasca și Idila 4 p. 
1:47,0. Obstacole fete cat. ușoară: 
Elena Low (Recolta Buc.) pe Talis
man 3 p. 1:35,0. Obstacole cat. mijlo
cie : D. Hering (C.C.A.) pe Retezat 
12 p. 1:44,0. Dresaj cat. semigrea : N. 
Marcoci (C.C.A.) pe Cabala 591 p 
Obstacole durată cat. ușoară : D. Mîn- 
dru (Dinamo Buc.) pe’ Jegălia 38 p. 
2:63,7. Obstacole junioare si tineret 
cat. ușoară : C. Goghes (C.C.A.) pe 
Sebeș 0 p. 1:30,7.
ROMICA SCHULTZ, coresp. regional

rommi,Handbaliștii 
vicecampioni ai lumii

Din octombrie 1957 și pînă ieri di
namoviștii n-au mai gustat din ama
rul înfrîngerii. Cu aproape doi ani în 
urmă învingătorii lor fuseseră jucă
torii de la C.C.A.; ieri... tot ei! Dacă 
eșecul din 1957 Tiu i-a prea pus pe... 
gînduri pe dinainoviști, deoarece se 
petrecuse într-o perioadă cînd ei 
„scăpaseră* 1' în cîștigători ai campio
natului, în schimb insuccesul de ieri... 
îi poate costa scump. Intr-adevăr, 
mulțumită victoriei repurtate ieri după 
amiază la ștrandul Tineretului, C.C.A. 
a făcut schimb de locuri cu dinamo
viștii în clasament, trecînd pe locul I 
cu același număr de puncte (8)„ dar 
cu im golaveraj mai bun. Din capul 
locului, trebuie spus că victoria echi
pei C.C.A. (cu scorul de 6—4) este 
pe deplin meritată. Dinamoviștii au acțio
nat confuz, au riscat prea mult, ofe
rind adversarului aproape la fiecare 
încercare de atac posibilități de con
traatacuri periculoase. Este drept, di
namoviștii se pot scuza și cu greșe
lile făcute la începutul partidei de 
către portarul lor Samoilă, care a pri
mit două goluri (în special primul) 
parabile. Cu „startul" bine luat, 
C.C.A. a încheiat prima repriză cu 3 
goluri avantaj (5—2), dar cu un ju
cător mai puțin în apă (Blajec), eli
minat pentru fault. Superioritatea nu
merică le-a folosit dinamoviștilor abia 
după pauză, cînd au redus din han- 

■ ~ ' *’■ s-ati
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grosolane. Cu toate acestea, Costache
1 » reușit să înscrie printr-un frumos 
plonjon, astfel că scorul devenise 3—2 
pentru R.P. Romînă. Handbalist ii ro- 
wiîni, puternic încurajați de public, au 
picat în continuare foarte bine însă 
mt au putut concretiza. Echipa unită 
a Germaniei a trecut printr-o perioadă 
de derută. Abia în min. 14 Haber- 
hatiffe a egalat și nu mult după aceea, 
Stiff a adus avantajul de partea echi
pei sale: scor 4—3 pentru Germania.

Echipa noastră nu și-a pierdut li
nia tactică și, în entuziasmul publi
cului, Nodea (min. 20) egalează, pen
tru ca apoi Bulgarti (min. 22) să 
’aducă din nou avantajul pentru echi
pa noastră: scorul 5—4 pentru R. P. 

‘Romînă. Finalul reprizei a fost foarte 
încordat. In min. 25 HaberhauFe a 
egalat (5—5), pentru ca după 3 mi
nute Bulgaru șă ridice scorul la 6—5. 
Cit cîteva secunde însinte de sfîrși- 
Ittl primei reprize arbitrul a acordat 
un „14 m.“ complet imaginar pe 
care Matz l-a transformat, astfel că 
repriza s-a încheiat cu scorul de 6—6.

La ieșirea de pe teren publicul a 
ovaționat echipa noastră și a fluierat 
pe arbitru. In repriza secundă jucă
torii germani au făcut totul pentru 
» eîștiga. In min. 31 Nîescher mar
chează, apoi în min. 36 Hirsch îl 
imită. Scorul a devenit 8—6. Nodea 
reface din handicap, înscriind la ca
pătul unei acțiuni individuale. Cînd 
epatarea plutea în aer. handbaliștii 
germani au o puternică revenire și 
pe rînd Papusch șj Hirsch (din 14

mai 
fost
au... 

al 
pă-

dicap prin Csiszer. Dinamoviștii 
mai menținut un timp în atac, au 
înscris o dată prin Zahan și au 
la un pas de egalare. Ratînd-o, ei 
pierdut și momentul psihologic 
partidei. Apoi rezultatul a mai 
rut incert cîteva minute, deoarece 
Blajec (C.C.A.) a executat slab o 
lovitură de la 4 m. Insfîrșit C.C.A., 
avînd superioritate numerică a sta
bilit scorul la 6—4, prin punctul în-

10—7 pentru Ger- 
meciul a fost „ju-

la 
că

In min. 58 Bulgaru marchează 
de toată frumusețea. El este 

în ultimul minut de joc de

m.) ridică scorul 
mania. Se părea 
cat". Dar nu... Iu min. 45 Nodea și 
imediat după el V. Șelaru marchează, 
așa că rezultatul a devenit 10—9. 
Aci intervine momentul cel mai im
portant al jocului. Eforturile făcute 
pînă acum de tinerii handbaliștii ro- 
mîni își spun cuvîntul și echipa noas
tră are o perioadă de „cădere" de 
care profită handbaliștii germani. Ei 
marchează 4 goluri prin Schwenker 
(2), Matz și Hirsch. Ctt 5 minute îna
inte de fluierul final scorul era deci 
14—9 pentru Germania. Ultimele mi
nute de joc au aparținut însă echipei 
noastre care a avut o puternică re
venire. * ’ ~
un gol 
imitat 
Nodea.

Iată
GERMANIA: Sesselmann (din min. 

50 Nau) — RufI, Schwoppe, Niescher, 
Lietz, Papusch — Haberhauffe, Hirsch, 
Wende, Schwenker, Matz — jucător 
de schimb Porzner.

R.P. ROMINA: RedI (din min. 48 
Haberpursch.) —• Iliescu, Bădulescu, 
Nițescu, C. Șelaru, V. Șelaru — Hnat, 
Covaci, Nodea, Costache I, Bulgaru — 
jucător de schimb Marcu Sabin.

In celelalte partide „finale" s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
LOCURILE 3—4: Suedia — Austria 
18—9 (7—6); LOCURILE 5—6: El
veția — Danemarca 17—7.

Clasamentul fina’ este deci următo
rul: 1. Germania; 2. R.P. Romină; 3. 
Suedia; 4. Austria; 5. Elveția; 6. Da- 
nemorcai 7. RJ>. Ungară^ 

formațiile ce'or două echipe:

scris de Grințescii. Cu suficiente gre
șeli de natură tehnică meciul a pa
sionat totuși prin ardoarea cu care 
a fost disputat. Punctele au fost în
scrise de C. Marinescu (3), Grințes- 
cu (2) și Firoiu de la C.C.A. și Bă
diță, Kroner, Csiszer și Zahan de la 
Dinamo. Corect și autoritar arbitra
jul prestat de H. Iacobini. Au jucat 
formațiile: C.C.A.: Al. .Marinescu — 
Firoiu, Magiari — Iosim — Blajec, 
C. Marinescu, Grințescu. DINAMO: 
Samoilă — Bădiță, Zahan .— Al. Po
pescu — Culiniac, Kroner, Csiszer.
Al.................... ................. " - •”

între 
doilea joc disputat în Capitală 
echipele Știința București și 

Tg. Mureș a luat sfîrșit cti vic- 
studerrților la limită: 3—2 (1—0).

G. N.COLAESCU

treilea meci al etapei (a Vl-a), 
a opus echipele C.S. Oradea și Știința 
Cluj. Jucătorii formației gazdă au în
vins surprinzător de ușor echipa stu
denților din Cluj cu scorul de 7—1 
(4—0). După cum ne transmite co
respondentul nostru Mircea Roxin, cei 
]>este 1500 spectatori an fost entu
ziasmați de jocul bun prestat de oră- 
deni.

Finalele ediției jubiliare a campionatelor 
republicane școlare—un succes al atletismului nostru

(Urmare din pag. 1)

2:32,1 ; 5. E. Iuhasz 
6.

g-
E. Flaișer (Bacău) 
1. Karin Artz (S.

sec; 2. J. Javorschi 
N. Jurăscu (C-ța)3.

6. 
înăl-

ned,) 
2:35,0 ;
80 m _ 
Buc) 12,3 
12,8; ‘
4. 1. Schiell (reg. Stalin) 13,0; lun
gime: 1. Maria Budan (S. M. 7 Or. 
Stalin) 4,93 m; 2. M. Zoizon (R.A.M.) 
4,91 m; 3. V. Pazmani (Oradea) 
4,89 m; 4. C. Pană (Buc.) 4,86 m:
5. R. Ureche (Huned.) 4,82 m;
E. Bodorogea (PI.) 4,64 m;
țime: 1. Doina Albu (S. M. 2 Tg.
Mureș) 1,46 m; 2. N. Jurăscu (C-ța) 
1,43 m; 3. L. Anca (Tim.) 1,43 m;
4. M. Haberman (r. Stalin) 1,40 m;
5. E. Orosz (Baia Mare) 1,40 m;
greutate: 1. Anca Gurău (S. M. 22 
Buc.) 12,49 m ; 2. L. Saucă (Sucea
va) 11,49 m; 3. A. Bugnariu (Cluj) 
10,29 m : 4. Ana Maria (PI.) 10,22 
m; 5. G. Buholțzer (r. Stalin) 9,69 
m; 6. R. Hălmăgean (Tim.) 9,66 m; 
disc: I. Anca Gurău 36,44 m; 2. Eli
za Soos (Oradea) 32,73 m; 3. Ol. 
Cotan (C-ța) 29.94 m; 4. A. Bugna
riu 29,29 m; 5. I. Chiru (Suceava) 
28,67 m; 6. M. AAituleț (Bacău) 28,48 
m; suliță: 1. Ingrid Lindacher (S. M. 
2 Timișoara) 36,57 m; 2. E. Binder

Concursurile de selecție la gimnastică
In cadrul pregătirilor pe care le fac 

în vederea întîluirii eu reprezentative
le R.D. Germane, loturile de gimnas
tică ale țării noastre au avut simbă- 
bătă și duminică un concurs de verifi
care și de selecție.

Concursul și-a atins întru totul sco
pul. Spunînd aceasta nu ne gîndim 
numai la faptul că s-au putut alcătui 
echipele care vor face deplasarea în 
R.D. Germană, cl mai ales că ambele 
loturi au avut posibilitatea de a pre
zenta „public" exercițiile impuse pe 
care Ie vor executa în viitoarele întîl- 
niri internaționale și la Jocurile Olim
pice.

întrecerea a fost deosebit de eelrrli- 
brată, atît la fete cît și la băieți. Am
bele loturi au lucrat eu multă ambiție, 
au „tras" serios pentru a scoate exer
ciții cît mai bune. Și, în mare măsură 
au reușit. La fete, de altfel, clasamen
tul final a fost stabilit! de-abia după 
ce Emilia , , 
bîrnă, și-a terminat exercițiul. Lucrînd 
cu aceeași 
la celelalte

fost stabiliți de-abia după 
Liță, ultima concurentă la

atenție și constanță ca și 
aparate, Emilia Liță a exe-

Știința Timișoara a obținut prima victorie 
în campionatul de rugbi

ultimul meci restanță, contînd 
turul campionatului cat. A de 
desfășurat ieri la Timișoara, 

a obținut prima sa victorie în 
Constructorului Bîrlad, ou sco-

• In 
pentru 
rugbi, 
Știința 
datina 
rul de 24—6 (8—3). Cu toată căldu- 
ra foarte mare, jocul a fost rapid, 
permițînd gazdelor să desfășoare nu
meroase șarje pe linia de trei-sferturi. 
Gazdele și-au imptts superioritatea, și 
pentru că bîrlădenii au prezentat o 
formație alcătuită numai din... 13 ju
cători. N. Mihâilescu, coresp.

• O dată cu victoria obținută în fața 
echipei Raipid cu scorul de 3—0 (0—0), 
formația studenților bucureșteni a

Sîmbătă dimineața, a continuat tur
neul final al campionatelor republica
ne de popice. Pe arena Metrom 
jucătoarele Aurelia Balcangiu (Re
colta București) și Valeria An- 
zulat (Rapid Buc.) au lansat pri
mele bile. Interesantul derbiti al Ca
pitale’ (așa au numit numeroșii spec
tatori. această confruntare) a cores
puns așteptărilor sută la sută. Este 
suficient să arătăm că după patru pe 
rechi, Rapid reușise să ia un avans 
de zece puncte. In schimbul cinci, 
maestrele sportului Erica Arion (Re
colta) și Elena Dumitrescu (Rapid) 
au oferit o dispută pasionantă și ex
trem de echilibrată : ambele jucătoare 
au realizat 406 p.d. In ultimul schimb 
Florica Lăpttșan, care s-a prezentat cu 
mult sub valoarea ei reală, n-a reușit 
să mențină avantajul feroviarelor. Ad
versara ei, Olimpia Popescu, a luat 
conducerea și a adus o meritată victo
rie echipei Recolta București cu sco
rul de 2275—2250 p.d.

După-amiază, am asistat din nou la 
o partidă aprig disputată. Favorita 
campionatului — Voința Timișoara — 
a fost întrecută de Voința Tg. Alureș la 
o diferență de 60 p.d. Totuși speran
țele timișorenceîor nu fuseseră pe de
plin spulberate întrucît ele urmau să 
se întîlnească a doua zi în meciul de-

Hartular(r. Stalin) 34,87 ni; 3. M.
(PI.) 30,07 m; 4. M. Marolicaru (Ba
cău) 29,52 m; ștafeta 4 X 100 m: 
1. Oradea (Maria Ando, Ildico Sza- 
kacs, Victoria Pazmani, Alaria Vaida) 
52,0 sec ; 2.
cău 52,8; 4.
54,1. Echipa 
calificată.

reg. Stalin 52,5 ; 3. Ba-
R.A.M. 53,6; 5. Ploești 

Bucureștiului a fost des*

BĂIEȚI:
100 m: 1.

Tg. Mureș) 
tescu (Buc.) 
dea) 11,6; 4. T. llias (Buc.) 11,7
G. Tavic (Tim.) 11,8; 6. FI. Ștefă- 
nescu (PI.) 11,8; 200 m: Elod Kine
ses 22,9; ~ ~ ~~
Bărbulescu (r.
Ștcfănescu 24,0; 5. V. Vasilache (Ga
lați) 24,4: 6. N. Ciupa (Oradea) 24,5.;
400 m: 1. S. Bălăceanu (S. M. 35 
Buc.) 52,0; 2. A. Crauțov (PI.) 52,3;
3. Gh. Marian (Buc.) 53,5; 4. V. 
Vasilache 55,0: 5. O. Iamandi (Iași) 
55,3; 6. M. Petre (C-ța) 55,4; 800 m: 
I. Liviu Preda (Ploești) 2:05,3; 2. M. 
Petcovici (Buc.) 2:05,9; 3. I. Gheție 
(B. Mare) 2:06,3; 4. L. Cioată (Pi* 
tești) 2:08,6; 5. I. Bihel (r. Stalin) 
2:08,7; 6. I. Ifrim (Suceava) 2:09,0; Roșulescti (Pitești) 
1.500 m: 1. Franc isc Baban (S. M.

Elod Kineses (S. M. 2 
11,1 sec; 2. A. Sta ma
ll,1 ; 3. D. Drăgan (Ora*_ ... - — 5-

2. T, llias 23,8; 3. Gh. 
Stalin) 23,8; 4. FI.

cirtat bine și a înclieiat victorioasă 
acest concurs de selecție în care a dat 
deplină satisfacție. Mai trebuie evi
dențiată comportarea Soniei lovan — 
care după exercițiile impuse se afla 
pe primul loc — a Elenei Teodorescn, 
Ileana Petroșanu și Utta Poreceanu. 
La băieți, campionul nostru Gheorghe 
Stanciu s-a dovedit din nou cel mai 
în formă și cel mai bine pregătit.

Iată care este clasamentul concursu
rilor de selecție: FETE: 1. Emilia Li
ță 73,664 p.; 2. Elena Teodorescn
73,465 p.; 3. Sonia lovan 73,397 p.;
4. Ileana Petroșanu 72,931 p.; 5. Utta 
Poreceanu 71,931 p.; 6. Elena Dobro- 
volschi 71,798 p.; 7. Atanasia lonescu 
70,565 p.; 8. Anica Kocsis 67,632 p.; 
9. Marina Bibire 64,431 p.; BĂIEȚI: 
1. Gh. Stanciu 106,50 p.; 2. Ion Zam
fir 106 p.; 3. Ștefan Hărgălaș 102,75 
p.; 4—5. Gh. Tohăneanu și Costache 
Gheorghiu 102,10 p.; 6. Mircea Bădu- 
lescu 101,40 p.; 7. Ludovic Szabo 
99,30 p.; 8. Tiberiu Drumtiș 96,05 p.; 
9. 6. Cennușca 92,40 p.

trecut în fruntea clasamentului seriei 
1 din cat. B. Partida dintre cele două 
pretendente la promovare în prima ca
tegorie, nu s-a ridicat la o valoare 
deosebită. Știința a cîștigat, datorită 
unui joc mai bun al înaintării, în ur
ma cîtorva greșeli ale adversarilor, 
printre care și una a lui Pîrcălăbescu. 
Acesta a preferat în prima repriză (la 
scorul de 0—0) să bată la „mînă" o 
lovitură de pedeapsă de la aproximauv 
7 m. în fața buturilor în loc să trans
forme. Punctele victoriei au fost on- 
frnute prin Șerbu care a reușit © în
cercare. (V. Heesu). 

cisiv cu Recolta București. Confruntat 
rea dintre aceste două echipe a fur
nizat o întîlnire în care scorul a fost 
incert pînă la ultimele bile. Recolta 
Buc. a obținut victoria cu 2179—2171 
p.d. și o dată cu ea performanța mult 
dorita menținerea titlului de echipă 
campioană. Recolta București a folosit 
următorul lot de jucătoare : Erica A4 
rion, Aurelia Balcangiu, Olimpia Po-; 
pescu, Cristea Rezac, Sonia Mijanis, 
Maria Birou, Elena Iscru, rezervă: 
Aurelia Florea. Antrenorul echipei este 
Ferdinand Popescu.

întrecerile masculine au fost în ge
neral dominate de popicarii de Ia 
C.F.R. Timișoara, care îti primele 4 
zile și-au depășit adversarii la scoruri 
concludente. Duminică însă, feroviarii 
care își creaseră un avantaj suficient 
de a-și menține, chiar în caz de eșec, 
primul loc în clasamentul general, au 
părut obosiți, suferind prima înfrîn- 
gere. I.O.R. București a învins echi
pa timișoreană cu scorul de 4468—4443 
p.d. C.F.R. Timișoara, noua campioană 
a țării, a utilizat următorii jucători ; 
Lazăr Makovschi, Dumitru Popa, Ma
tei Maurer, Lazăr Doboș, Matei Rabl, 
Tiberiu Negru, rezerve • Ștefan VoloM 
văț, Vasile Tiradar. Antrenor ; Marcel 
Străjescu.

TRAIAN 1OANIȚESCU

2. W. 
I. Biro
(Tim.) 
4:25,5; 
4:55,0 ; 
(S. M. 
(Buc.)

4.
. a-

„Ady Endre" Zalău) 4:20,5; 
Nesner (r. Stalin) 4:21,5; 3.
(Oradea) 4:22,5; 4. Fr. Lux 
4:23,3; 5. S. Chiran (r. Buc.)
6. M. lordăchescu (Bacău) 
110 m g: 1. Mircea Axente 
12 Buc.) 14,9; 2. R. Aricescu 
15,9; 3. Gh. Tică (r. Stalin) 15 ‘ 
A. Crauțov 16,4; 5. N. Macovei 
dea) 16,5: 6. N. Bourceanu (Buc.) 
16,5; lungime: 1. Mircea Axente 6,74 
m ; 2. D. Drăgan (Oradea) 6,60 m ;
3. R. Lăcătuș (Bacău) 6,52 m; 4. I. 
Delcov (Tim.) 6,45 m: 5. V. Nico- 
lescu (Buc.) 6,32 m; 6. W. Wayand 
(r. Stalin) 6,11 m; înălțime: 1. Eu
gen Ducu (S. M. 27 București) 1,91 
m; 2. Gr. Marinescu (Buc.) 1,87 m;
3. V. Păltineanu (Buc.) 1,87 m ; 4. W. 
Wayand 1,79 m; 5. C. Popovici 1,79 
m; 6. FI. Lazea (PI.) 1,70 ni : pră
jină: 1. Afanasie Savin (S. M. 32 
Buc.) 3,93 m; 2. P. Astafci (Buc.) 
3,80 m; 3. V. Fota (Buc.) 3,40 in:
4. P. Csordas (Oradea) 3,30 m ; 5. 
N. Dimițriu (Bacău) 3,30 m : 6. T.

greutate: 1. 
Buc.) 13,49 
13,42 m ;

m : 
' rn :

Deac (Cluj) 3,20 m ; 
Dan Serafim (S. M. 23 
ni ; 2. E. Rațiu (Oradea) 
I. Schmidt (Tim.) 12,81

7 . ) 12.63
Bușoiu (Craiova) 12,32 m : 6. 1. Ul- 
meanu (r. Stahn) 11,76 m: disc (1,5

■■ 
Buc.) 
3. 1.
Sokol 
gheduș (Tim.) 39,27 m; 6. V. Ho- 
vîrneanu (PI.) 37,98 m; suliță: 1. 
Nicolae Macovei (S. M. 1 Oradea) 
55,08 m: 2. S. Beker (Tim.) 52,38 m;
3. C. Vasilică (Pitești) 45,52 m; 4.' 
G. Lexen (r. Stalin) 45,17 m; 5. L.
Cotter 43.52 m; 6. T. Osiescu (Cra
iova) 42,11 m; ciocan: 1. Adalbert 
Karoly (S. M. 1 Cluj) 48,91 m; 2. 
Radu Vlaicu (r. Stalin) 45,94 m; 3. 
L. Carțiș (Oradea) 45,69 m ; 4. Șt. 
Vasile (Buc.) 45,20 m ; ștafeta 4 X 100 
m: 
fei, .
46,0; 
46,9;

3.
4. F.
5. C.

M-l. Lucian Cotier (S.
46,04 m; 2. E. Rațiu 42." 

Bogh (Oradea) 42,67 m :
(R.A.M.) 41,16 ni; 5. 1

1. București (Stamatescu, Asta- 
Axente, Iliaș) 44,5: 2. Ploești

3. Timisoara 46,1 ; 4. R.A.M.
5. Cluj 49,5.

Derbiul de trap R.P.R. s a de?f£șurat 
în fața unei asistențe reccrd, de aproxi
mativ 12.000 de persoane.

Principala alergare a e-nului a fost 
disputată de 9 concurenți, care r u por
nit de la egal, pe distanța de -300 me
tri. Favoritul Băltăreț a condus din ple
care până la sosire. In finelui alergării 
a trebuit să fie serios solicitat pentru 
a rezista puternicului atac dat de Lu
miniș. învingătorul condus de antreno
rul său Tăn-ase Gh., a parcurs kilome
trul în 1‘20, 9. Lecui ai treilea a reve
nit armăsarului Castan, care a întrecut 
pe Lac.

Altă alergare de seamă e fost Crite
riul Trei Anilor, grupă pe 2300 metri. 
După o luptă prelungită pe linia dreap
tă, Vîrtej VI, condus de antrenorul său 
Avram Gherase, a învins de puțin pe 
Breton. Vîrtej VI a parcurs kilometrul 
în 1‘2S,9, stafoilirrd un nou record al pro
bei.

Alergarea conducătorilor amatori 
cîștigat-o armăsarul Pîrjol, condus 
ziaristul Sașa Georgescu.

DERBIUL DE GALOP
Duminică 28 iunie, după amiază se 

disputa Derbiul de galop R.I’.R. S 
înscriși 9 cai, cei mai valoroși reprezen
tant! ai generației de trei ani. In ce
lelalte alergări participă fruntașii 
lortalte generații.

Cu prilejul aotetei reuniuni echipa 
obstacole a Hipodromului Republican 
Stat va efectua în grup un parcurs 

obstacole variate.

a 
de

» va 
Sint

ce

de 
de 
pe



Finala Cunei „2 iulie” 
la box

Finala Cupei „2 iulie** la box, care 
urma să aibă loc astă seară în Sala 
„Recolta**, s-a amînat pentru o dată 
ce se va anunța ulterior.

Echipa italiană Alessandria 
mîinesosește -A. •

Cicliștii brăileni învingători 
în concursul Școlilor sportive U.C.F.S

Campionatul republican 
de juniori ia fotbal

' Ieri s-au disputat două meciuri în 
cadrul turneului final al campionatu
lui republican de juniori, lată rezulta- 
tatele :

Sferturi de finală — Constanța : 
Farul — C.C.A. București 3—2 (0—1)

Semifinale — Tg. Mureș: C.S. Tg. 
(Mureș — U.T.A. Arad 0—4 (0-;2). 
'An marcat: Pîrcălab (2), Macovei și 
Roman.

U.T.A. s-a calificat pentru finală, 
unde va întîlni echipa învingătoare 
din meciul Unirea Focșani — Farul 
Constanța.

încep pregătirile fotbaliștilor noștri 
pentru intîlnirea cu U.R.S.S.

lotul echipei 
______ -r tȘ* începe pre
gătirile în vederea partidei cu U.R S.S. 
(19 iulie, la Moscova) din cadrul 
preliminariilor turneului olimpic. Fe
derația noastră de specialitate a al
cătuit următorul lot de jucători :

Portari; A. Todor (Rapid 
rești) și P. Mîndru (Progresul 
rești),

Fundași: C. Popa (Dinamo 
rești), D. Macri (Rapid Buc.) 
Soare (Progresul București)

Stoperi: V. Călinoiu (Dinamo 
rești), Al. Apolzan (C.C.A.) și

(Dinamo Bacău)
tijlocași: Al. Vasile (Dinamo

Sâptiwnîn-a aceasta, 
noastre reprezentative

I. Nunwei- 
T. Bone 

(Petrolul

Bucu- 
Bi’cu-

B inc u- 
și V.

Bucu-
I. La-

Bucu-

rești), E. Jenei (C.C.A.), 
Her (Dinamo București), 
(C.C.A.) și C. Tabarcea 
Ploești)

Înaintași : V. Anghel 
București), Z. Ivansuc (Știința Cluj), 
Gh. Constantin (C.C.A.), Al. Ene I 
(Dinamo București), I. Alexandrescu 
(C.C.A.), M. Dridea (Petrolul Ploești), 
C. Dinulescu (Progresul București), 
L. Szakacs I (Dinamo București), 
P. Babone (Petrolul Ploești) și R. La
zăr (Farul Constanța).

Jucătorii Todor, Tabarcea, Dridea 
și ivansuc vor intra în lot după meciul 
echipei de tineret (din care fac parte 
ca titulari) cu Suedia de la 28 iunie.

(Dinamo

După cum am anunțat, la 25 iunie 
la București (in compania formației 
Dinamo) șl la 28 iunie la Constanța 
(cu Farul), va evolua cunoscuta e- 
chipă de fotbal italiană Alessandria. 
Sportivii italieni și-au anunțat sosi
rea pentru marți 23 iunie cu avionul. 
In fotografie, prezentăm una din for
mațiile folosite în campionatul 1958— 
59. De la stingă la dreapta, sus: 
Dotigo, Vonlanthen (de 14 ori inter
național elvețian), Girardo, Pedroni 
(internațional italian), Boniardi și 
Lorenzi (internațional italian); jos: 
Pistorello, Manenti, Nardi, Notarnicola 
și Tacchi (internațional argentinian). 
Din lot mai face parte și Giacomazzi, 
fundaș, de opt ori internațional italian

PLOEȘTI 21 (Prin te efon). Con
cursul ciclist pe elape rezervat tine
rilor alergători s-a bucurat de u.n suc
ces deosebit. Noile cadre, care în cu- 
rînd se vor afirma în sportul de per
formanță, au dovedit cu prilejul aces
tor întreceri im talent remarcabil și o 
pregătire deosebită. Victoria finală — 
atit în clasamentul general individual, 
cît și în cel pe echipe — a fost cuce
rită de tinerii rutieri de la Școala 
sportivă U.C.F.S. din Brăila. Un me
rit deosebit în realizarea acestei per
formanțe îl are fără îndoială și antre
norul lor, V. Mormocea. Alături de 
alergătorii brăilefiî merită a fi subli
niată comportarea cicliștilor din Plo
ești și Orașul Stalin care au contri
buit din plin la reușita acestei frumpa- 
se competiții.

Etapa a III-a, desfășurată sîmbătă 
pe ruta Sinaia — Ploești (64 km), a 
revenit ciclistului Traian Cojocneanu 
cu timpul de 1 h. 34:19. Odată cu con
sumarea acestei etape 
și clasamentul final al 
Locul I a fost cucerit 
Burtea (Ploești) care 
puncte.

Ultima etapă, a IV-a, a avut 
duminică pe traseul Ploești-Urlați-Mi- 
zil-Ploești. Pînă la Urlați alergătorii 
au concurat individual contra-crono- 
metru (învingător: P. Ghiță — Brăi 
la), iar de aici la Ploești în bloc (cîș- 
tigător : V. Egyed — Orașul Stalin). 
In clasamentul general al etapei pri
mul loc a revenit lui P Ghiță (Brăi
la). Clasamente generale — indivi
dual : 1. Șt. Petrescu (Brăila) 7 h. 
06:49 ; 2. C. Burtea (Ploești): 3. Tr. 
Cojocneanu (Or. Stalip) ; 4. Șt. Ba- 
diu (Ploești) ; 5. C. Popovici (Or. St3-

a fost stabilit 
cățărătorilor, 

de ciclistul 
a adiționat

c.
15

loc

Selecționata de tineret- Dinamo Bacău 6-2 (4-0)

lin); echipe: 1. Brăila 21 li. 27:00: 
2. Ploești ; 3. Orașul Stalin ; 4. Rep. 
c ub sportiv Victoria ; 5. București. 
M. BED ROS! AN — coresp. regional

Voința a cucerit a doua ediție a 
„Cupei Progresul ia ciclism

Ieri dimineață s-a desfășurat pe șo
seaua București — Alexandria cea 
de a Il-a ediție a „Cupei Progresul". 
lată rezultatele tehnice:

Avansați: (160 km) : 
(Voința) ' 4 h. 56:38;
(Progr.) ; 3. I. Neagoe (Rec.) ; 
Duță (C.C.A.); 5. " ‘
(C.C.A.); 6. " ‘

b.

1. N. Pclcaru
2. Ion Stan 

4. S.
N. Nieulescu 

V. Liritis (Progr.) — 
același timp : Cat. a III-a și neclasi
ficați: 1. M. Sîrbu (Voința); 
Badea (Recolta) ; 3.
(Recolta); Senioare: 1. Hermina Po
pescu (Dinamo) ; 2.
(Victoria) ; 3. Elena 
mo) ; Juniori cat. I:
(Victoria) ; 2. C. Căpriță (C.C.A.) : 
3. Gh. Dobrescu (C.C.A.) ; Juniori cat. 
a Il-a: 1. C. Isac (Dinamo); 2. Gh. 
Văluță (Progr.) ; 3. M. Andreescu
(Șc. sp. elevi Buc) ; Cat. oraș : 1. R. 
Crapodra (C.P.B.) ; * .. ................ ...
structorul) ; 3. N.
Clasament general: 
2. C.C.A. 77 p; 3.
Progresul 92 p.

5.

2. I.
M. Madgearu

Silvia Staneseu
Capotă (Dina-

1. A. Winterkorn

2. D. Matei (Con- 
Albici (C.P.B.). 

1. Voința 64 p; 
Recolta 81 p; 4.

Nou record 
la 100 m. fluture junioare

A început barajul
la categoria € la fotbal

Metalul Oțelul Roșu și Victoria Buzău învingătoare
în primele meciuri

VICTORIA: Cristoreanu-Doiciu, ZA- 
HARESCU, - • “ ' “ ■
POP, Ernest, 
MUNGIU.

ȘTIINȚA:
seanu-Maksay, 
GIBEA, F „

Joi: Știința București—C.F.R. Paș
cani.

Ieri, la Arad și Ploești a început 
barajul la caire participă cele 6 echipe 
clștigătoare ale seriilor categoriei C. 
lată primele rezultate:

Metalul Oțelul Roșu — Chimia 
Făgăraș 2—1 (2—0)

ARAD 21 (prin telefon). — Echipa 
din Oțelul Roșu a jucat mai slab în 
cîmp, dar a fost foarte periculoasă 
prin contraatacurile sale rapide si 
eficace. Chimia a dominat mai mult, 
dar steril, cu pase laterale, fără șu- 

i la poartă. In prima repriză, Me- 
.,ul a fructificat dcuă din cele cîteva 

ocazii avute, prin Birău (min. 7) și 
penoran (min. 21). După pauză, jo
cul a fost echilibrat. Chimia a redus 
handicapul în min. 89 prin Palfțt. 
care a ratat apoi o mare ocazie de 
a egala: portarul Iovănesct: a salvat 
în u'tiniă instanță. A condus foarte 
bine St. lonescti-Biicureșli.

META'.U1 : IOVANESCU-Coară,
TURCAN, Roi-Borlovan, Care!i-PO- 
NORAN. PLAVUSTFAK, B1RAU, 
Schier, Titel.

CHIMIA: Grămadă-Dunga, Bălcn- 
ceanu, TAFLAN-Tonia, Hoarște-Mitric, 
NAFTANAII.A, POPA, Palfy, Pufescu

Viitorul meci, joi: Metalul Oțelul 
Rn-U—RanM Cilii. în d“scliidere la 
Part'da U.T.A.—Sel. Oradea.

T. WEINBERGER, corespondent
Victoria Buzău — Știința București 

1—0 (0-0)
In minutul 65, Diaconescu (Victo

ria) a fost faultat la aproximativ 20 
metri de poarta Știinfei. Arbitrul D. 
Rusu a indicat lovitură liberă, stil- 
deO” au făcut „zid", dar mingea șu
tată tot de Diaconescu a trecut pe 
lingă apărătorii bucureșteni și s-a 
oprit în plasă cu toată intervenția por
tarului Șo. Și astîe', Victoria Buzău 

•— spre satisfacția miilor de susțină
tori care au însotit-o la Ploești — a 
făcut un pas mare spre categoria B. 
De altfel, in acest meci Victoria a 
avut mai multă vreme inițiativa, a 
deschis de multe ori jocul pe extreme 
și a tras mai periculos 'a poartă.

O surpriză la fel de plăcută au eon- 
stiluit-o studenții bucureșteni, care al- 
cătti’esc o echipă atletică, cu o bună 
concepție de joc. înaintașii nu au reu
șit însă să străpungă de prea multe 
ori dîrza apărare adversă. Au avut 
o mare ocazie în min. 82, cînd Balint, 
Juînd balonul pe cont propriu 
Ijumătateă terenului, 
jucători de la

Czako-Floruț, Contruz- 
Stanciu, DIACONESCU,

Șo-Ardeleanu, Miu, Ur- 
/, TENDLER-Dumitrescu, 

Bageac, BALINT, Crîstici.

MIRCEA TUDORAN

Asearâ, pe Stadionul Republicii, 
Selecționata noastră de Tineret — care 
duminica viitoare va înfrunta la Falun 
(în Suedia), puternica formație de ti
neret a Suediei — .și-a încheiat pregă
tirile, jticînd în compania dinamoviști- 
lor din Bacău. Tinerii noștri fotbaliști, 
după o repriză spectaculoasă în care 
au abundat fazele rapide la poartă — 
conduceau cu 4—0, iar la sfîrșitul ce
lor 90 de minute, au obținut victoria 
cu 6—2.

Compartimentul care a dat cel mai 
bun randament a fost înaintarea. Mij
locașii — Fronea și Tabarcea — au 
fost mai utili în construirea atacurilor. 
Apărarea a făcut față cu succes jo
cului doar în prima repriză. Adversa
rul selecționatei, Dinamo Bacău, a 
jucat mai clar în repriza secundă, 
cînd înaintarea ei a fost întărită cu 
Constantin de la C.C.A. Jocul de a- 
seară al Selecționatei de tineret a

scos în evidență forma bună a unor 
jucători ca Mateianu, Ene II Șf Dri- 
dea. Golurile Selecționatei au fost 
marcate de Ujvari (min. 1) în proprie 
poartă), Mateianu (min.26), Dridea 
(min. 30), Ene II (min. 40), Dridea 
(min. 72) și Mateianu (min. 87). 
Pentru Dinamo au marcat Rădulescu 
(min. 70) și Constantin (min. 83).

SELECȚIONATA DE TINERET: 
Todor (Uțu) — Greavu, Motroc, Co
jocarii — Fronea, Tabarcea — Ivan- 
suc, Mateianu, Dridea, Ene II (Sza- 
kâcs I), apoi în ultimele zece minute a 
reintrat Ene II, Crăiniceanu (Ci- 
ripoi).

DINAMO BACAtJ: Faur — Giosan, 
(Cîrnaru), I. Lazăr (F. Anghel), Cin- 
cu, (Biltz) — Țîrcovnicu, Ujvari 
(Vătafu) — Rădulescu. Filip (Publjk), 
Asa.n (Constantin), Gram, Drăgoi.

Ieri după-amiază înotătoarea Mă- 
riuca Rotaru (Rapid) a participat îm
preună cu celelalte înotătoare frun
tașe la concursul organizat de comi
sia orășenească de specialitale. Evo
luția ei în proba de 100 m. fluture 
s-a soldat cu un nou record republican 
de junioare cat. a Il-a. Pareurgînd dis
tanța în timpul de 1:23,1 ea și-a co
rectat propriul record cu 5,7 sec.

T. R.

Așs arată un buletin cu 12 rezultate 
exacte l-a concursul Pronosport nr 25 
din 2i iunie :

I. Minerul Lupeni-C.S.M. Baia Mare T 
II. Corvinul Hunedoara—C.F.R. Arad 1

III. A M.E.F.A.—C F.R, Timișoara 2
IV. Știința Craiova—C.S. Tg. Mures 1
V. Tractorul Or. Stalin—Gaz Met.

Mediaș ________ ___ 1

Titanii 
X 

ploești 2 
X 
1 

X 
2 

356.700.

VI. C S.M.S. Iași—TAROM București 2 
VII. victoria Suceava—Met.

Buc
VIII. Unirea Focșani—Prahova

IX. Csepel—Ferencvaros
X. Honvect—Tatabanya

XI. B.v.s.c.—Dtosgyor 
XII. Szobathely—Vasas
Variante depuse : aproximativ

Minerul Lupeni și TAROM București conduc în categoria B la fotbal
(Urmare din pag. 1) 

(Vastamanidis în min. 19). In schimb, 
gazdele au tras mult și puternic la 
poartă, înscriind de cinci ori: Baboie 
(min. 3 și 50), Protopopescu (min. 51 
și 83) și Popa (min. 70). (M. Vtă- 
doianu și C. Pitaru, corespondenți).
TRACTORUL OR. STALIN — GAZ 

METAN MEDIAȘ 5—3 (3—1)
STALIN 21 (prin telefon). Opt 
într-o singură partidă!...
datoresc, așa cum s-ar putea 
eficacității deosebite ale linii- 
atac, ci slăbiciunilor arătate de

OR. 
goluri 
nu se 
crede, 
lor de 
cele două apărări. Tractorul a jucat 
mai bine, în special în prima repriză, 
și a obținut o victorie meritată.

(Gh. Măzgăreanu, coresp.)
ȘTIINTA CRAIOVA — C.S. TG.

MUREȘ 2—1 (0—1)
CRAIOVA 21 (prin telefon). Studen

ții craioveni au luat inițiativa chiar 
din primul minut al partidei, asaltînd 
poarta apărată de Iliescu, care s-a 
comportat excelent în acest meci. Cei 
care înscriu sînt însă oaspeții: în min. 
10 profitînd de o greșeală a apărării 
adverse, Nagy deschide scorul. In re
priza secundă, în min. 59, Dumitrescu 
egalează dintr-o lovitură de pedeapsă, 
pentru ca după două minute Bîscă să 
aducă victoria echipei sale înscriind 
din apropierea porții. (Ion Avram, co
respondent).

C.S.M. REȘIȚA — IND. SÎRMEI 
C. TURZII 4—1 (4—0)

REȘIȚA 21 (prin telefon). Partida 
aparținut în întregime echipei locale

Ele

A.M.E.F.A. — C.F.R. TIMIȘOARA 
0—3 (0—0)

ARAD 21 (prin telefon). Cea mai 
mare parte a acestui meci, de slabă 
factură tehnică, s-a desfășurat sub 
semnul egalității. Abia în ultimele 30 
de minute timișorenii și-au impus su
perioritatea. Victoria lor a fost reali
zată de-a lungul a patru minute; în 
min. 62 Manciu, în min. 63 Androvici 
și în min. 65 — la o greșală a apă
rării arădene — Fodor. (Șt. Wein
berger, corespondent).
1. — - - --------- ----------------
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9. 

W 
11. 
12.
13
14

Minerul Lupeni (1;
C.F.R. Timiș. (3)
C.S.M. Reșița (4) 
C.F.R. - O
C.S.A.

25
25
25
25
25
25

1G
12
13
11
12
ii

31
29
29
29

de la 
a trecut de 5 

Victoria, dar a tras 
afară de la eîțiva metri dc poartă I 

Arbitrul D. fiUisu (Arad) a condus 
exemplar formațiile:

a
care a desfășurat un joc bun. După ce 
au înscris 4 goluri (Apro — min. 3 
și 19; Manolache — min. 23 și Indru 
— min. 28) se părea că gazdele vor 
realiza un scor astronomic. Dar 
după pauză, deși s-au menținut în a- 
tac, totuși reșițenii nu au mai putut 
înscrie. Dimpotrivă cei care au mar
cat au fost oaspeții (Mureșan — min.
49). (Gh. Dobrescu, corespondent).

Badea (min. 35) și Pantici (min. 40). 
Mulțumiți de rezultat, gazdele slăbesc 
alura după pauză, permițînd ieșenilor 
să dea o replică mai viguroasă. To
tuși Flacăra mai înscrie un gol în 
min. 74 prin Ștefănescu (de la 40 
m 1). Unirea a marcat prin Măriiită 

(P. Andrei, corespondent) 
UNIREA FOCȘANI — PRAHOVA 

PLOEȘTI 1-2 (0-0)
FOCȘANI 21 (prin telefon). — 

Echipa gazdă a jucat foarte slab, mai 
ales în apărare. Punctele au fost mar
cate de Cioboată (min. 70) pentru 
LInirea, Țolea (min. 80) — autogol — 
și Georgescu (min. 83) pentru Praho
va. (H. Cohn, corespondent).
RULMENTUL BIRLAD — FORESTA 

FĂLTICENI 3-1 (3-0) 
BIRLAD 21 (prin telefon). — 
Joc frumos și corect. In prima repri

ză gazdele, superioare, au marcat trei 
goluri prin Chirilă (în min. 10, 17 
și 30). După pauză au avut inițiati
va oaspeții, care au înscris un singur 
punct prin Moldoveanu din 
de la 11 m (min. 89).

. (FI. Panait, 
CLASAMENTUL

17 3 
14 7 
12 7 
12 6 
14 1 
10 5 
10 4 
9 0 10 33139 24 
7 8 10 19:30 22 
9 4 12 36:05 22 
7 5 13 30:47 19 
5 8 12 34:36 18 
5 8 14j 37:56 16 
7 2 15 28:47 16

prin golul înscris de Cruțiu. După 
pauză, ieșenii au slăbit ' *!
Tarom a preluat inițiativa 
prin lonescu (min. 63) și Milea (min. 
79). (P. Codrea, corespondent regio
nal).
A. S. POMPIERUL BUCUREȘTI — 

DINAMO GALAȚI 1-2 (0-1)
Victorie meritată. Gălățenii au Ju

cat mai organizat, mai clar și mai 
eficace. In prima repriză, dinamo- 
viștii au pus accent pe apărare — 
dublînd stoperul —, în a doua au 
ieșit la atac, construind acțiuni mai 
simple, dar mai periculoase. Echipa 
Pompierul, care a dominat mai mult, 
s-a comportat sub așteptări în linia 
de atac. Punctele au fost marcate în 
ordine de : Dudaș (min. 1), Miha- 
lache (min. 65) — pentru Dinamo — 
și Szekely (min. 71) — pentru P 
pierul.
GLORIA BISTRIȚA — POIANA ( 

PINA 1-4 (1-1) 
BISTRIȚA 21 (prin telefon) 

Poiana a obținut o victorie meritată 
prin punctele marcate de Bontaș 
(min. 5 și 60), Bălăceanu (min. 52) și 
Dima (min. 74). Unicul goi al gazdelor 
a fost marcat de Marin în min. 6. 
(O. Berbecaru, >:coresp.).
VICTORIA SUCEAVA — METALUL 

TITANII BUCUREȘTI 1-1 (1-0)
SUCEAVA 21 (prin telefon). — 

După aspectul jocului, scorul este 
just. Ambele echipe au luptat de la 
egal, desfășurînd un joc bun, cu faze 
spectaculoase.

(D. Nicoriuc, corespondent).
FLACARA MORENI — UNIREA 

IAȘI 5-1 (4-0)
MORENI 21 (prin telefon). —
Practicînd un joc cu pase precise și 

în viteză (în ciuda terenului alune
cos din cauza ploii căzute înainte), 
Flacăra a făcut o primă repriză foar
te bună, depășindu-și net adversarif 
și mareînd patru goluri prin Capoia- 
nu (min. 25), Unguroiu (min. 29),

slăbit ritmul și 
mareînd

5
5
3
7
4
5

11 4
12 2
9 6

10 3
9 5
8 7
7 6
4 2
Miercuri 24

Arad (2) 
Sibiu (5)

Corvinul (8)
Gaz Metan Mediaș (6) 25 
C.S. Tg. Mureș (7) " 
Tract. Or. Stalin (12) 
Ind. Sîrmei (9) 
C.S.M. B. Mare (10) 
A.M.E.F.A. (11) 
Știința Craiova (13) 
C.S. Oradea (14)

ULTIMELE MECIURI: 
iunie: Ind. Sîrmei Cîmpia Turzii — 
C.S.M. Baia Mare. Duminică 28 i«rre: 
C.F.R. Arad — Tractorul Orașul Sta
lin; Gaz Metan Mediaș—C.S.A. Sibiu; 
Corvinul Hunedoara—C.S.M. Reșița; 
C.S. Tg. Mureș — A.M.E.F.A. Arad; 
C.S. Oradea—C.F.R. Timișoara; 
M. Baia Mare — F..............
Ind. Sîrmei C. Turzii 
peni.

25
25
24
24
25
25
25

11
10
11
10
10
12
19

26 
24
23
23
23
20
10

Pom-

C1M-

lt/viinră

coresp.).

C.S.
Știința Craiova ; 

i — Minerul Lu-

SERIA a !la

C. S. M. S. IAȘI —
REȘTI 1-2

TAROM 
(1-0) 

IAȘI 21 (prin telefon). — 
rea a prilejuit un joc frumos,

BUCU-

1. TAROM BUC. (1)
2. Metalul
3. Poiana
4. Flacăra
5. Unire-a
C. Pompierul Buc.
7. Dinamo Galați (8)
8. C.S.M.S. Iași “
9. “ ------

10.
11.
12.
13.
14.

Trtanii' 
Cîmpina 
Moreni 

Iași (4)

<2> 
(3)
(5)

(6)

9.

Intîlni- 
în care 

localnicii au trecut" pe lîngă victorie. 
C.S.M.S. a dominat aproape tot tim
pul în prima repriză, a avut cîteva o- 
cazii bune, a marcat două goluri prin 
Dram (min. 1) și Buimistriuc (min. 
29) — anulate însă, spre surprinde
rea asistenței, de arbitrul C. lanopol 
— și a luat conducerea în min. 35

<7) 
(9) 
116) 
<H) 

(14)
(12) 
(13|

24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24

4 75î31
4 49:28
6 47:31
7 56:33 

10 43J36
10 43:32
11 38:37

37
35
31
30
29
25
24

Foresta Fălt. 
Rulm. Birlad 
Victoria Suc. 
Prahova PI. 
Unirea Focș. 
Gloria Bistr.

ULTIMELE JOCURI. — Miercuri 24 
iunie: Tarom București — Gloria 
Bistrița. Duminică 28 iunie: Prahova 
Ploești — Pompierul, C.S.M.S. lași — 
Rulmentul Bîrlad, Poiana Cîmpina — 
Flacăra Moreni, Gloria Bistrița — 
Victoria Suceava, Unirea Focșani — 
Foresta Fălticeni, Dinamo Galați —• 
Metalul Titanii București, Tarom Bucu
rești — Unirea Iași.



Record de spectatori ieri pe velodromul Dinamo

>>
Contrar tuturor așteptărilor, cele 

patru echipe fruntașe care au evoluat 
sîmbătă în cadrul primei zile a cu
plajului nocturn de rugbi : C.F.R. Gri
vița Roșie, C.C.A., Constructorul și 
Dinamo,” nu au jucat relaxat, nereu
șind să facă o bună propagandă spor
tului cu balonul oval. Din nou vic
toria cu orice preț a constituit un 
scop în sine, partea spectaculară fiind 
lăsată pe planul al doilea. De aici și 
accentul pe jocul defensiv și, impli
cit, lipsa de eficacitate a protagoniș
tilor, care în cele 160 de minute de 
rugbi nu au reușit nici o încercare (I) 
punctele fiind toate, rezultatul unor 
lovituri de picior.

O excepție, poate, de la această 
regulă : Constructorul, care a fost cel 
mai aproape de ceea ce este adevăra
tul rugbi. Adoptînd inițial o tactică 
defensivă (fundașul Nedelcu a fost 
dublat cu Petre Niculescu), în ideea 
de a anihila eventualele atacuri ale 
treisferturilor dinamoviste, care se a- 
nunțau periculoase. Constructorul a ju
cat foarte calm. Dîndu-și seama trep
tat de slăbiciunea în atac a adversa-

rului, Constructorul a preluat apoi 
conducerea „ostilităților", terminmd 
puternic, în ciuda faptului că Dinamo 
a beneficiat de majoritatea baloane- 
lor atît în margine, cît și la gră
madă. Constructorul a învins cu 6-0 
(0-0). Meritele echipei: atacurile sim
ple și în forță ale liniei de treisfer- 
turi și forma superioară a comparti
mentului deschiderii (Mateescu — 
Nistor) în deosebită vervă. Dinamo, 
în schimb, a decepționat din nou.

Cel de-al doilea joc. C.F.R. — 
C.C.A., a fost foarte sărac sub as
pectul fazelor frumoase. Singurele 
constatări pozitive: dirzenia și tenacita
tea cu care a evoluat tînăra forma
ție a C.C.A., ca și 2-3 splendide 
atacuri inițiate de Wussek (pe 
•sferturi), Rusu și Moraru (pe 
intare). Scor final: 3-3 (3-0).

Pentru locurile 1 — 2 vor 
Constructorul și C.C.A. (a cărei 
pă s-a calificat avînd o medie de 
vîrstă mai mică), în timp ce C.F.R. 
Grivița Roșie va întîlni pe Dinamo 
pentru locurile 3—4 (d.c.).

trei- 
îna-

juca 
echi-

Concursul internațional de canotaj academic 
de la

Cupa Sportul popular" s-a bucurat de un succes deosebit
C. C. A. a

Atrași de perspectivele programului 
și de valoarea concurenților care ur
inau să evolueze în întrecerile dotate 
cu „Cupa Sportul popular", numeroși 
spectatori — mai mul ți decît la ori
care altă competiție de pistă desfă
șurată în ultimii doi ani — au luat 
ieri dimineață drumul spre velodro
mul Dinamo. întrecerile, care au durat 
aproape 5 ore, au satisfăcut — în 
ciuda soarelui 
publicului, 
diști 
la startul probelor și 
efort colectiv au reușit 
zeze dispute spectaculoase, pline de 
inedit. Mai omogenă, formația Casei 
Centrale a Armatei a obținut cei 
mai bun punctaj și prin aceasta drep
tul de a ține în vitrina cu trofee — 
pe timp de un an — cupa transmisi
bilă a ziarului „Sportul popular".

Proba de 500 m cu start de pe loc 
a revenit detașat maestrului sportu
lui Ion loniță (Voința). Performanța 
sa (37,2 sec) este cu o secundă mai 
bună decît aceea realizată de dina
moviștii Tache Petre și Dan Budiș- 
teanu și cu 1,6 sec mai valoroasă de
cît rezultatul obținut de maestrul spor
tului Vasile Oprea (CCA).

Proba de 
foarte bună

au satisfăcut
torid — exigențele 

Peste 50 cicliști — fon- 
și pistarzi — s-au prezentat 

printr-un 
să reali-

cucerit prima edifie a concursului

C.P.B. în plin efort. Fază din concursul aorafaEchipa de urmărire 
cu „Cupa Sportul popular".

MILANO 21 (prin telefon). Dumi
nică după-amiază s-au desfășurat pe 
lacul „Idroscalo" din localitate, între
cerile concursului 
canotaj academic, 
parte sportivi din U.R.S.S., R.P. Ro- 
mînă, Elveția, R.F. Germană și Italia. 
Competiția a fost dominată de schifiș- 
tii sovietici, care au cucerit 3 locuri 
I și un Ioc II în cele patru probe la 
care au participat.

Prima întrecere la care au luat 
parte a fost aceea de deschidere a 
concursului și anume schif 44-1, care 
s-a soldat cu următoarele rezultate: 
1. U.R.S.S. *7: 11,4; 2. R.P. Romînă 
(S. Pongraț, Radu Nicolae, S. Ku- 
reșka, P. Milincovici 4* S. Lupu) 
7:24,0; ’ " ----- . —

, 7:25,0;
romîn a fost dezavantajat, avînd cu
loarul 3, sitporfînd astfel un puternic 
vînt lateral, spre deosebire de echi
pajele care au alergat sub malul înalt.

internațional de 
la care au luat

3. Italia 7:24,9; 4. Elveția
5. Italia II 7:42,5, Echipajul

fiind ferite astfel de influența vîntu- 
lui. In proba de schif simplu, care 
a fost ultima întrecere desfășurată pe 
„Idroscalo", s-au obținut rezultatele: 
1. Martinolli (Italia) 7:22,4; 2. Rozzo 
(Italia) 7:23,8; 3. Al. Ferenczi (R.P. 
Romînă) 7:31,9. Ferenczi a avut locul 
II pînă Ia aproximativ 500 de metri 
cînd, fiind pe punctul de a se răstur
na, a fost întrecut de Rozzo. De la 
mijlocul cursei a început o ploaie to
rențială, care a influențat desfășura
rea normală a întrecerii. Alte rezulta
te: Schif 4 f.c.: 1. Italia (Clubul Moto 
Guzzi) 6:44,9; 2. U.R.S.S. 6:49,3;
Elveția 7:02,3; 4. Italia I; 5. Italia 11 
Schif 84-1: 1. U.R.S.S. 6:16,9; 2. Ita
lia 6:28,2; 3. R.F.G, 6:32,0; 4. Italia; 
5. Italia; 6. Elveția. Schif 2 vîsle: 
1. U.R.S.S. (Berkutov—Tiukalov); 2. 
Elveția; 3. Italia. Din cauza furtunii 
care s-a dezlănțuit, proba de 24-1 n-a 
mai avut loc.

3.

VASILE GRIGORE

viteză a relevat forma 
____„ în care se află Vasile 
Oprea. El și-a întrecut adversarii din 
serii de o manieră categorică, iar în 
semifinale, în compania dinamovistu- 
lui Petre Tache, a realizat o cursă 
excepțională. Greșind tactic la început 
(i-a dat adversarului său posibilita
tea să atace decisiv de pe planul doi), 
Vasile Oprea — printr-un efort ex
traordinar — a reușit apoi să remon
teze și să cîștige pe linia de sosire 
o întrecere care a ridicat pur și sim
plu tribunele în picioare. în finala 
probei s-au întîlnit alergătorii care 
realizaseră cei mai buni timpi ai zilei 
(13,1 sec): Ion loniță și Vasile 
Oprea. Pe aceeași linie ascendentă, 
Vasile Oprea a cucerit pe merit pri
mul loc. Timp : 13,0 sec.

De la campionatele republicane des
fășurate în 1958, echipele de urmărire 
n-au mai participat la nici o întrecere. 
Turneul de ieri, la care au fost pre
zente 
ța și 
rești, 
lipsit 
nica

tară, echipele — și în special C.C.A. 
învingătoarea concursului și realiza
toarea celui mai bun timp (5:07,00) — 
au arătat că după cîteva concursuri 
vor putea ataca recordul țării. Și a- 
cest lucru este necesar deoarece el 
este mult mai slab decît baremul ce
rut pentru participarea formației noa
stre la Jocurile Olimpice.

Semifondul — cîștigat de maestrul 
sportului C. Dumitrescu — a încheiat 
cu succes reuniunea dotată cu „Cupa 
Sportul popular", Cei 30 alergători 
au făcut o cursă dinamică (mărtu
rie : media orară de peste 43 km). 
După disputarea celui de al XIH-lea

(Foto I. Mihăică)
sprint, a fugit din pluton Gr. Nico
lae (CCA), urmat imediat de colegul 
său de club C. Dumitrescu. (în mo
mentul evadării, C. Dumitrescu coiidn- 

după 
prețios 
locuri. 

(CCA) 
29 p; 
PI 4,

cea în clasament). Sprint 
sprint, ei acumulează punctaj 
obținînd în final și primele 
Clasament: 1. C. Dumitrescu 
40 p; 2. Gr. Nicolae (CCA) 
3. M. Voinescu (Dinamo) 12 
V. Voloșin (CCA) 11 p ; 5. C. Baciu 
(CCA) 10 p; 6. Ion Constantinescu 
(CPB) 9 p.

Clasament final: 1. CCA 11 p; 2, 
Dinamo 20 p; 3. Voința 26 p; 4. 
C.P.B. 34 p; 5. P.TT. 42 p.

H. NAU’

Hcimov (U.R.S.S.) învingător în turneul de șah 
de la Balatonfiired

formațiile C.C.A., Dinamo, Voin- 
Combinatul Poligrafic Bucu- 

le-a folosit din plin. Deși au 
cîțiva dintre titulari, iar teh- 
la schimb s-a dovedit defici-

hntîinirea internațională de skeet

t-, 
CU 

DE-

(Urmare din pag. 1) 

echipe cu nu rezultat de 387 
PERFORMANTA SUPERIOARA 
5 T. RECORDULUI MONDIAL
ȚINUT DE EA. Formația noastră 
compusă din: Popovici, Danciu, Al- 
bescu si Florescu, a realizat la rîndul 
ei 383 L, REZULTAT SUPERIOR CU 
UN TALER RECORDULUI MON
DIAL SI CU 6 TALERE VECHIU
LUI RECORD R.P.R.

Manșa a doua desfășurată ieri 
urma să stabilească și clasamentul in
dividual. Cei trei trăgători, sovietici 
Kaplun, Durnev și Losev cu cîte 98 t. 
împreună cu sportivul nostru Popovi
ci (cu 99 t.) erau favoriți. După două 
serii a cîte 25 focuri, Kaplun pierde 
nn taler, iar în seria a treia îl urmea
ză și ceilalți doi compatrioți. In ulti
ma serie, Kaplun ratează din nou o 
lovitură în timp ce Losev și Durnev 
trag în plin. Ștefan Popovici, deși 
emoționat, se depășește pe sine și 
REUȘEȘTE 100 T. DIN 100 POSI
BILE! Astfel că după o întrecere 
extraordinar de dîrză și pasionantă, 
care a ținut încordată atenția celor de 
față cîteva ore în șir, Ștefan Popo
vici a realizat o performantă excep
țională 199 t. NOU RECORD R.P.R., 
(vechiul record 194 t.), PERFOR-

MANTA SUPERIOAKA CU 3 TALE
RE ACTUALULUI RECORD MON
DIAL. Sportivul romîn a fost răsplă
tit cu îndelungi aplauze de către asis
tența entuziasmată de rezultat. Valo
rosul record R.P.R. confirmă încă o 
dată că avem elemente capabile de 
rezultate excelente, care știu să apere 
cu cinste culorile patriei dragi.

Oaspeții au dovedit încă o dată că 
au o echipă omogenă, că sînt într-a- 
devăr maeștri. Ei au tras cu multă 
siguranță și stăpînire de sine. De a- 
ceea ne este foarte greu să apreciem 
pe cel mai bun diritre ei. Durnev, 
campionul european, a depășit pe 

’Kaplun, campion mondial, iar Losev 
i-a depășit pe amînidoi, oeupînd locul 
II în clasamentul individual. Toți au 
fost foarte buni.

Intîlnirea a constituit un pirețios 
schimb de experiență, din care trăgă
torii ambelor, țări au avut 
erori bune de învățat.

Iată rezultatele tehnice : 
f. U.R.S.S. 387 t.; 2. R.P.
383 t NOU RECORD R.P.R. (vechiul 
record 377 t.).

INDIVIDUAL: f. Șt. Popovici 199 
t, NOU RECORD R.P.R. (vechiul re
cord 194 t); 2. Losev (U.R.S.S.) 196 
t.; 3. Durnev (U.R.S.S.) 195 t.; 4.
Kaplun (U.R.S.S.) 195 t. (barajul a

fost
191
7. Albeseu 189 t.; 8. Danciu 189 t.; 9. 
Florescu 185 t: 10. Dumitrescu

cîștigat de Durnev); 5. Enache 
t.; G. Turanov (U.R.S.S.) 189 t.;

S-a încheiat turneul de șah de la 
Balatonfiired. In ultimele runde repre
zentantul nostru, Bela Soos, a slăbit 
ritmul de joc pierzînd la Florian și 
Portisch și remizînd cu Bilek. Lide
rul turneului Holmov a remizat cu 
principalul său urmăritor, Uhlman și 
a cîștigat la Nejkirch ocupînd primul 
loc în turneu. Iată rezultatele tehnice : 
întrerupte: Haag — Ujtelki '/2—‘/2, 
Florian — Soos 1—0 (runda a Xl-aj. 
Runda a XH-a: Portisch — Florian 
1—0. Partidele Uhlman — Holmov, 
Nejkirch — Forintos, Ujtelki — Dely,

Honîi — Haag, Kluger — Beni și 
Bilek — Soos au fost remize. Runda 
a XIII-a: Holmov — Nejkirch 1—0, 
Beni — Bilek 0—1, Forintos — Ujtelki 

*/2—Haag — Kluger */2—>/2, Dely — 
Honfi 1—0, Florian — Uhlman 0—1, 
Soos — Portisch &—1.

Clasamentul ;final: 1. Holmov 10 
p. ; 2. Uhlman 9'/2 p.; 3—5. Bilek. 
Portisch. Ujtelki 7>/2 p.; 6. SOOS 7 
p.; 7. Ilonfi p. ,"8—9. Dely, Klu- 
ker 6 p,: 10—13. Florian. Forintos, 
Haag. Nejkirch 5 p.; 14. Beni Mf2 p.

t.

multe lu-

ECHIPE:
Rornînă

185

Oleg Losev (U.R.S.S.) clasat pe lo
cul II la individual în proba de skeet.

Campionatul mondial
in 11 va avea loc

feminin de handbal 
in Olanda in 196*

ediții a 
handbal 
Austria, 

Handbal 
tinde va

Cu ocazia celei de a V-a 
cam-pionatulai mondial de 
masculin care a avut lac în 
Federația Internațională de 
s-a întrunit pentru a decide
avea loc campionatul mondial feminin 
de handbal în 11 din anul 1960. După 
cum se știe, ultima ediție a acestei 
întreceri sportive a fost ciștigată de

reprezentativa țării noastre. Fedc'ația 
Internațională a stabilit Ca în cinul 
1960 campionatul mondial feminin de 
handbal în 11 să aibă loc în Olanda. 
De asemenea, s-a stabilit ca viitoarea 
ediție a campionatului mondial mas
culin de handbal în 7 să se desfășoare 
în RF. Germană.

Fotbal peste hotare
• în cel de al doilea meci ai tur

neului pe care-1 întreprinde în U.R.S.S. 
cunoscuta echipă franceză profesio
nistă de fotbal Stade de Reims a în- 
tîlnit vineri în nocturnă la Moscova 
formația T.S.K.M.O. Prestînd un joc

PE SCURT

In urma hotărîrii bi
roului C.I.O. reprezentan
tul lui Cian Kai-și a fost 
exclus din această orga
nizație.

ARUNCARE LA COȘ” 
(Desen de V, Vasiliu)

• Echipa de lupte libere a S.U.A. 
și-a început turneul în U.R.S.S. întil- 
nind simbătă seara în Palatul Spor
turilor de la Lujniki reprezentativa 
Uniunii Sovietice. 16.000 de specta
tori au aplaudat o categorică victorie 
a sportivilor sovietici care, net supe
riori, au învins cu scorul de 7—1.

• Pe Nepstadion la Budapesta a 
început meciul de atletism între echi
pele R. P. Ungare și R. S. S. Ucrai
nene. După prima zi conduc gazdele 
la bărbați cm 62—42 și oaspeții la 
femei cu 41—25. întrecerile primei 
zile s-au soldat cu o serie de perfor
manțe foarte valoroase: 100 m — 
Barfeniev 10,3 sec. (RECORD AL 
U.R.S.S. EGALAT), Kiss 10,5 sec. ; 
400 m — Korda (R.P.U.) 47,6; 1500 
m — Rozsavolgyi 3:41,8"; 5000 m — 
Kovacs 14:03,6; 110 m g— Batulev

14,0 sec.; 4 X 160 m — R. P. Un
gară 41,7 sec; înălțime — Popov 2,02 
in ; greutate — Nagy 18,16 ni 1 (NOU 
RECORD AL R. P. UNGARE) ; FE
MEI : 100 m — Rrepkina 11,7 sec.
• Pe stadionul „Parc de Princes" 

din Paris se desfășoară un rnare con
curs internațional de călărie. Primele 
două probe s-au soldat cu victoria 
americanului Villey și a englezului 
Wifford, Au luat șfîrșit întrecerile pre
liminarii pentru campionatul Europei. 
Cei patru finaliști sînt francezul 
D’Oriola, vestgermanii Tidemann și 
Winkler și italianului Pierro D’Inzeo.

Un mare succes au repurtai spor
tivii sovietici care au ocupat primul 
loc in proba pe echipe „Cupa Națiu
nilor''. Pe locul secund s-a clasai fa
vorita întrecerii, reprezentativa R. F. 
Germane.

superior fotbaliștii sovietici au repur
tat victoria cu scorul de 3-0 (0-0). 
Golurile au fost înscrise de Brovkin, 
Beliaev și Storșnin.

• Ieri' s-a încheiat campionatul de 
fotbal al R. P. Ungare. Eciiipa Csepel 
a cucerit titlul, reușind în ultima eta
pă un meci nul cu Ferencvaros (1-1), 
Pe locul II, la egalitate de puncte 
cu Csepel dar cu un golaveraj mai 
slab s-a clasat MTK. Ea a dispus cu 
2-1 de Salgotarjan. Iată celelalte re
zultate : Honved — Tatabanya 3-0, 
Ujpesti Dozsa — Gyor 2-1, Vasutas 
— Diosgybr. 0-0, Szombathelyi — Va- 
sas 0-2, Miskolc — Dorog 2-1. Cla
sament: 1. Csepel 34, 2. MTK 34. 3. 
Honved 33, 4. Vasas 33, 5. Tatabanya 
31 etc..

• Ieri s-a desfășurat ia Berlin me
ciul R. D. Germană — Portugalia 
din cadrul „Cupei Europei". Oaspeții 
au învins cu 2—0 (1—0).
• în campionatul de 

U.R.S.S. s-au mai disputat 
întîlniri. In cursul acestei 
dinamoviștii din Tbilisi au repurtat 
două victorii învingînd pe T.S.K.M.O, 
cu 2-0 și pe Aripile Sovietelor cu 3-2j 
Dinamo Moscova a stabilit scorul re
cord al campionatului dispunînd cu 7-1' 
de Lokomotiv, și . continuînd . să con-: 
ducă cu 4 puncte avans în clasa-: 
ment.

fotbal al 
o serie de 
săptămîni
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