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Sportivii patriei întîmpină cea de a 15-a aniversare a eliberării patriei 
îoastre de sub jugul fascist, participînd la numeroase competiții sportive cu 
.aracter festiv.
Consiliul orășenesc U.C.F.S. Baia 
,are, sportivii și activiștii C.S.M. 
n localitate se străduiesc să pregă- 
ască cît mai frumos minunatul com- 
ex sportiv „23 August" — construit 
t anii regimului democrat popular — 
întru desfășurarea multiplelor compe- 
țil sportive. Pe terenurile și în sălile 
cestui complex se vor desfășura în- 
Iniri de gimnastică, lupte, box, na- 
iție și fotbal. Ca angajament în 
instea celei de a 15-a aniversări a 
liberării patriei noastre. sportivii 
ăimăreni și-au propus să se pregă- 
îască cît mai temeinic, pentru a se 
rezenta bine la aceste întîlniri.

V. SÂSARANU-corespondent

este organizată de consiliul raional 
U.C.F.S.

PETRU ARDELEAN-corespondent

★ Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînâ

★

Echipele de fotbal din raionul Arad 
are s-au întrecut în cadrul campio- 
atului raional precum și echipele 
"untașe din campionatul sătesc, par- 
Rcipă la jo competiție dotată cu 
Cupa Eliberării". Această competiție

Orașul Cluj și localitățile din regiu
ne vor găzdui numeroase întîlniri 
sportive organizate în cinstea zilei 
de 23 August. Astfel, printre altele 
se vor desfășura competiții dotate cu 
„Cupa Eliberării" la baschet, natație, 
tir, gimnastică, canotaj etc.

Tot în cinstea marii sărbători se 
va termina construirea sălii de gim
nastică a U.C.F.S-ului din orașul Cluj, 
cu o capacitate de 500 de locuri. In 
raioanele regiunii se desfășoară con
cursul inter-raioane pentru amenaja
rea și construirea bazelor sportive.

★
In regiunea Iași vor avea loc de a- 

semenea, o serie de întîlniri sportive 
în diferite localități. Astfel, se va 
desfășura „Cupa Eliberării" la fotbal, 
„Cupa 23 August" la natație etc. A- 
sociația sportivă Dlnamo organizează 
un concurs de triatlon (atletism, tir, 
tenis de masă) dotat cu „Cupa Eli
berării".
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U. T. A. a cucerit pentru a doua oră consecutiv 
titlul de campioană republicană la juniori

Tinerii fotbaliști arădeni au întrecut în finală pe Farul Constanța cu 5-2(2-2)
U.T.A. și-a înscris numele pentru a 

doua oară consecutiv pe tabloul de 
onoare al dștigătorilor titlului de 
campion republican la juniori. Ieri, ti
nerii fotbaliști arădeni și-au încheiat 
seria victoriilor in acest campionat în- 
trecind pe Farul cu 5—2 (2—2), după 
un joc foarte interesant ca desfășu
rare și de o calitate destul de bună, 
mai ales în prima repriză. Victoria 
juniorilor arădeni este meritată. Au 
dovedit cunoștințe fotbalistice mai a- 
vansate, o concepție de joc mai bună 
(cu pase lungi pe extreme și dese 
schimbări de pe o parte pe alta), 
mai multă eficacitate la poartă și o 
pregătire fizică superioară, mai ales 
la capitolul rezistență. Din rindurile

Farul (antrenor Tudor Mihai) a 
fost ari finalist vrednic. A făcui o 
primă repriză excelentă, ajungind să 
egaleze ia 2—2 după ce fusese con
dus cu 2—0. ducătorii săi au cedat 
insă in repriza a doua, resimțind 
oboseala meciului disputat joi la 
Focșani. In alte condițiuni, constăn- 
țenii ar fi avut o comportare mult 
mai bună și af fi contribuit la reali
zarea unui joc frumos în tot cursul 
celor 90 de minute, fără să mai vor
bim de faptul că ar fi emis și pre-

tenții la victorie: Posibilități aii '(to
cătorii Farului, dar ceea ce i-a deo
sebit de arădeni a fost lipsa de re- 
zistență, jocul că pase pe metrii pă
trat și lipsa de finalitate. Cel mal 
bun a fost interul dreapta Bîtlan, 
urmat de Crăciun, Popescu, Stoica 
șl Marinache.

locul a fost foarte frumos îrt,.pri
ma repriză. In prurielerl}15 mmute'ișS. 
atacat U.T.A. și cf marcat două'^gO-

PETRE GAȚU / 
(Continuare în pag. a 3-a)

7 ' -cătorii romîni au fost superiori în cîmp 
F *<aportde cornere: 23*3 pentru echipa noastră!

FALUN, 28 (Prin telefon). — In- 
îlnirea dintre echipele de tineret ale 
îuediej și R. P. Romîne, disputată 
izi în fața a peste 10.000 de specta- 
ori, a prilejuit un joc foarte frumoș, 
le ridicat nivel tehnic, plin de faze 
.pectaculoase. Echipa suedeză a ob- 
inut victoria cu 4—3 (3—2), dar
otbaliștii romîni nu au fost cu nimic 
nai prejos. Jocul lor tehnic și specta- 
:ulos, comportarea lor sportivă au 
ost mult apreciate de spectatori, care 
-au răsplătit cu numeroase aplauze.

După aspectul jocului și numărul 
(caziilor, formația noastră merita cel 
>uțin un rezultat de egalitate. Ea ar 
i putut cîștiga, dar înaintașii nu nu- 
■nai că nu au fructificat nici unul 
lin cele 23 de cornere (!) — față de 
xle 3 ale suedezilor — dar au ratat 
ateva ocazii clare în ultima parte a 
neciului. In plus, în apărare s-au fă- 
:ut cîteva greșeli de pe urma cărora 
iu ' stat gazdele. Echipa a început 
rine ciul, cu un joc' omogen, bazat 
>e combinații organizate din propriul 
>ău teren și în min. 18, după o acți- 
îne colectivă de toată frumusețea, 
ivansuc — primind mingea de la Ma- 
:eianu — a deschis scorul printr-un 
>ut puternic de la 14 ml 1—0. Gaz- 
lele fac față cu greu atacurilor echi- 
iai noastre și în cinci minute acordă 
jase cornere. Dominați puternic, sue- 
iezii ies la un contraatac, iar Motroc, 
zrînd să dea mingea la portar, luf-

tează și Grip marchează : 1—1 (min. 
20). Peste cinci minute, Fronea ezită 
să atace pe Skoglund și acesta șu- 
tează nestingherit de la 12 m: 2—1. 
Jocul devine echilibrat, apoi echipa 
romînă revine în atac și în min, 31 
egalează. Fronea îi pasează printre lui 
Dridea și acesta înscrie printr-un șut 
de la 16 m.: 2—2. Cu un minut îna
inte de sfîrșit, Ohlsson — complet li
ber — urcă scorul la 3—2, pentru ca 
tot el, după pauză, să înscrie din nou 
întl-o situație asemănătoare: 4—2 
(min. 47), profitînd de pe urma unei 
greșeli a lui Motroc (acesta este 
schimbat cu Mureșan). Echipa romî
nă forțează jocul, silind pe jucătorii 
suedezi să joace în apărare, fn min. 
75 Fronea îl lansează pe Ciripoi, care 
face o cursă frumoasă și centrează lui 
Dridea. Acesta — cu capul — înscrie 
de la 6 m: 4—3. Jucătorii romîni con
tinuă să atace, au numeroase ocazii 
și cornere, dar ratează. Spre sfîrșit, 
Ene II și apoi Dridea sînt opriți în 
ultimul moment în careu; Ivansuc 
trage de două ori razant cu bara, Gi- 
ripoi nimerește bara, iar rezultatul 
rămîne neschimbat.

Echipa noastră a jucat bine în ge
neral, a fost superioară în cîrnp (sue
dezii s-au bizuit pe. contraatacuri), 
d.-r a fost dezavantajată în jocul pe 
sus (suedezii au în majoritate peste 
1,80 m și le-a fost destul de ușor să 
respingă mingile înalte la cornere). 
Gei mai buni: Greavu, Dridea și Ciri-

- poi, precum și Todor în repriza a 
doua. Suedezii sînt buni tehnicieni și 
știu să desfășoare contraatacuri ra
pide. A arbitrat bine norvegianul H. 
Htîfberg.

R. P. ROMINA: Todor—Greavu, 
Motroc (Mureșan din min. 47), Cojo- 
caru—Fronea, 
te:anu (Petru 
dea, Ene II,

SUEDIA: 
Svensson—A. 
(Kampendahl), Kumelstedt—Aronsson, 
Grip, Ohlsson, Skoglund, Svahn.

Echipa romînă pleacă marți dinf- 
noa;ă spre țară.

După terminarea finalei, tov Va- 
leriu Pop — vicepreședinte al Fe
derației romîne de fotbal — a în
muiat arădenilor Cupa de campioni 
și medalii, iar constănțenilor me
dalii.
„ —.... ,......... .....

arădenilor au ieșit în evidență cîieva 
elemente talentateextremele Pîrcă- 
lab și Macavei, portarul Necula și 
interul stingă Roman. De altfel, Pîr- 
călab și Necula au și jucat citeva 
jocuri în prima echipă. întreaga for
mație a ' '

Acest
tivitatea 
tinerelor 
și antrenorul său, N. Dumitrescu.

luptat cu multă însuflețire, 
nou succes încununează ac- 
depuSă în domeniul creșterii 
cadre, de către clubul U.T.A.

Echipa de juniori U.T.A., campioană republicană pe anul 1958—1959.

Au sosit primii oaspeți ai turneului internațional de volei

LA ANTRENAMENTUL SPORTIVILOR CHINEZI ■ ■■

Handbalistele de la Știința
și-au încheiat victorioase turneul

in R. 0. Germană
DRESDA, 28 (prin telefon). — In 

ultima partidă din cadrul turneului 
pe care l-a întreprins în R. D. Ger
mană, echipa feminină de handbal 
Știința a întîlnit în localitate puter
nica formație Einheit. Jucătoarele ro
mîne au impresionat și de data acea
sta publicul spectator, reușind să ob
țină o categorică victorie cu scorul 
de 9—2 (6—1).

Echipa romînă al început jocul bine, 
cu toate că în primele minute apăra
rea „om la om" practicată la 25—30 
m. de poartă a handbalistelor din 
Dresda a surprins pe atacantele romî
ne. Echipa noastră a accelerat ritmul 
de joc și ptinînd accentul pe depăși
rile în viteză a reușit să întreacă cu 
regularitate apărarea adversă. In re
priza secundă, handbalistele de la 
Știința nu au mai acționat la fel de 
rapid și, în plus, avînd vîntul din 
față au ratat numeroase ocazii de gol,- 
trăgînd din apropierea semicercului 
peste poartă.

Golurile au fost marcate de: 
Scheipp-Constantinescu (3), Dumitre
scu (3), Pădureanu (2) și Jianu pen
tru Știința și de Inge Miiller și Inge 
Schmid pentru Einheit Dresda. —u-

Tabarcea—Ivansuc, Ma- 
Emil din min. 80), Dri- 
Ciripoj.

Va ger—Mahlberg, L.
Svensson, Nilsson

Păstrăm încă vie în minte aminti
rea plăcută, jocul extrem de specta
culos, cu care voleibaliștii chinezi ne 
delectaseră în] luna mai, la prima lor 
vizită în țara noastră, cu ocazia tur
neului dotat cu „Cupa Dinamo". 
Ne-aim îndreptat deci cu multă nerăb
dare spre patinoarul din parcul „23 
August", locul de desfășurare al im
portantei competiții internaționale de 
volei oare... bate la ușă, pentru a-i 
vedea din nou, „în acțiune", cu o cli
pă mai devreme. La sosirea noastră 
antrenamentele erau în toi. In conse
cință, pentru a nu stînjeni desfășura
rea normală a pregătirilor, n-am avut 
decît să așteptăm și să facem cunoș
tință cu... U Can sin, interpretă și 
studentă în anul V, Istorie, la Uni
versitatea „G. I. Pairhon". Bună inspi
rație, pentru că fata cu ochi căprui 
și cozile pe spate, venită aci să-și 
vadă cîțiva prieteni chiar din orașul 
ei, Uhan, jucase volei și s-a dovedit 
un „ghid" perfect. Așa am aflat că 
pai cio (pai = care se lovește cu 
mîna, cio = minge), adică voleiul 
(fotbalului i se spune țu oio), se 
practică din ce în ce mai intens în 
marea țară prietenă. Voleiul în șase

este cunoscut de abia diri 1950. Cu 
toate acestea, el s-a dezvoltat rapid 
în urma vizitelor făcute de jucătorii 
sovietici, cehi, bulgari și romîni. La 
discuția noastră s-a alăturat și ar
bitrul internațional Uan Tz țian, care 
a condus un meci al jucătorilor ro- 
mîni la Pekin, în 1955.

— Apreciez ca foarte ridicat nive
lul voleiului care se practică la dv. 
ne-a spus Uan Tz țian. De asemenea, 
vreau să vă arăt că federația noastră 
de specialitate a acordat un interes 
deosebit turneului de aci, trimițtnd 
cel mai bun lot de 11 jucătoare, 10 
jucători și 4 antrenori, selecționați din 
Pekin, Șanhai Canton și alte orașe 
sau regiuni ale țării. Președintele fe
derației noastre, Chang Chih-uei, avînd 
în vedere vdfciarea competiției, ne-a 
însoțit și el.

Intre timp, antrenamentele luaseră 
sfîrșit și astfel am putut afla noi a- 
mănunte de la doi dintre antrenorii 
chinezi; Lu Uuen nan și Hon Ue i.

PROGRAMUL TURNEULUI INTERNATIONAL DE VOLEI DIN
R. Cehoslovacă — R.P. Chineză (f); 
R.P. Romînă I — R.P. Ungară (m); 
R. Cehoslovacă — R.P. Polonă (m); 
teren II, de la ora 16,30: Moscova— 
R.P. Romînă (f); R.P. Polonă — 
R.P. Ungară (f); teren III, ora 17: 
R.P. Romînă II — R.P. Chineză (m).

5 IULIE, teren I, de la ora 17: 
R.P. Polonă — R.P. Romînă II (m)ț' 
R.P. Ungară — R. Cehoslovacă (m); 
Moscova — R.P. Romînă I (m).

6 IULIE, teren I, de la ora 17: 
R.P. Ungară — R. Cehoslovacă (f); 
Moscova — R.P. Polonă (f); R. Ce
hoslovacă — Moscova (m); teren II, 
ora 17: R.P. Romînă — R.P. Chi
neză (f); teren III, de la ora 16,30: 
R.P. Romînă II — R.P. Ungară (m); 
R.P. Chineză — R.P. Polonă (m).

7 IULIE, teren I, de la ora 17: 
R.P. Polonă — R.P. Romînă (f); R. 
Cehoslovacă — Moscova (f); R.P. 
Romînă 
teren \ 
R.P Romînă II (m); R.P. Unoară—• 
R.P. 
R.P.

Ei ne-au vorbit despre campionatels 
de volei din R. P. Chineză, cîștigato 
la ultima lor ediție de echipele „1 
August", despre faptul că formațiile 
reprezentative sîntl foarte tinere (doar 
3 jucători și 4 jucătoare au fost la 
„mondialele" de la Paris), despre ac
centul care se pune pe pregătirea fi
zică și rezistență, încă deficitare, de
spre învățămintele pe care voleibali
știi chinezi le pot tragei dintr-un tur
neu de tăria unui adevărat campionat 
mondial.

Discuția noastră a fost întreruptă 
de apariția pe podium a primei for-! 
mâții a voleibaliștilor noștri, pe care 
oaspeții erau dornici să-i vadă la ant 
irenament. La nlecare, simpaticii no-' 
ș*ri interlocutori au ținut să amintirii 
în „Sportul popular" de impresia de
osebită pe care le-a făcut-o Bucure- 
știul, orașul pe care-1 asemuiesc cu 
„un- imens parc". Le-am 
le-am urat succes.

multutnit și

N. MARDAN

CAPITALA

Aspect de la anțrenamențul. voleibaliștilor chinezi.

Turneul internațional de volei or
ganizat pe patinoarul „23 August" din 
Capitală în cinstea celei de a 15-a 
aniversări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist se va disputa după ur
mătorul program:

1 IULIE, teren I, de la ora 17: 
R.P. Romînă II — R.P. Romînă I 
(m); R.P. Chineză — Moscova (m);

Polonă — R.P. Ungară (m). 
IULIE, teren I, de la ora 17:
Polonă — R. Cehoslovacă (f); 
Romînă I. — R.P. Chineză (m); 

Moscova — R.P. Polonă (m); teren II, 
de la ora 16,30: Moscova — R.P. Chi
neză (f); R.P. Ungară — R.P. Romî
nă (f); teren III, ora 17: R. Ceho
slovacă — R.P. Romînă II (m).

3 IULIE, teren I, de la ora 17:
R.P. Romînă — R. Cehoslovacă (f); 
R.P. Polonă — R.P. Romînă 1 (m);
R.P. Ungară — Moscova (m); te
ren II, de la ora 16,30: R.P. Ungară— 
Moscova (f); R-P. Chineză — R.P. 
Polonă (f); teren III, ora 17: R.P. 
Chineză — R. Cehoslovacă (m).

4 IULIE, teren I, de la ora 17:

Moscova (f);
I — R. Cehoslovacă (m); 

II, de la ora 16,30: Moscova—

Chineză
Chineză

(m); teren III, o"’ 17:
— R.P. Ungară (f).



Dinamo București și C. S. M. Reșița
si! uor îniîliii fluininică peiHrii Hi Hispula nilul de campion la handbal

întreceri spectaculoase în cea de a II-a fază 

a campionatului de viteza pe circuit
Ieri, în cadrul campionatelor repu

blicane de handbal »-a disputat o eta
pă decisivă. Atît în întrecerea echi
pelor masculine de categoria A cît și 
în cea a formațiilor masculine de 
categoria B au fost programate par- 
t de hotărîtoare în lupta pentru câș
tigarea titlului de campion sau pen- 
ru evitarea zonelor retrogradării sau 
a meciurilor de baraj. Lucrurile s-au 
limpezit numai în parte. Pentru titlul 
de campion al țării, echipele Dinamo 
București și OlS.M. Reșița — învingă
toare ieri — se vor întîlni într-un 
meci decisiv duminica viitoare la Bucu
rești. In ce privește retrogradarea 
directă, Știința Timișoara va putea 
evita foarte greu locul 11, deci îm
preună cu Petrolul Ploești va activa 
probabil, anul viitor în categoria B.

Singura problemă neclară încă, 
este aceea a stabilirii celor două 
formații care vor participa la turneul 
de baraj.

In campionatul categoriei B s-a în
registrat ieri o surpriză: Stăruința 
Odorhei, serios amenințată de retro
gradare, a învins pe liderul clasa
mentului, Textila Cisnădie, astfel că 
duminica viitoare partida dintre Tex
tila Cisnădie și GS.U. București (în
vingătoare greu ieri) va avea un ca
racter hotărîtor în lupta pentru ocupa
rea primelor locuri afe clasamentului.

Iată cîteva comentarii legate de 
jocurile disputate ieri.

Masculin categoria A. Rapid Bucu
rești — Dinamo București 10-17 (5-7). 
Dinamovlștii au realizat un joc fru
mos, la capătul căruia au obținut o 
meritată victorie, pe care diferența de 
scor o reflectă în mod just. Intr-ade
văr, echipa Dinamo a fost net supe
rioară în acest meci, dovedind o for
mă bună, în special în ce privește 
jocul în atac, unde a depășit cu re
gularitate apărarea adversă. Desfășu
rând larg acțiunile ofensive, dinamo- 
viștii au putut să străpungă încă din 
primele minute sistemul defensiv al 
celor de la Rapid. Siguranța și preci
zia cu care acționau dinamoviștii pro
vocau pur și simplu panică în fața 
porții Rapidului. Nu este mai puțin 
adevărat că apărarea feroviarilor a 
jucat foarte slab în acest meci. Cei 
doi portari (Medeșan și Vintilă) an 
fost simpli... spectatori. Dealtfel, felul 
în care a jucat întreaga echipă Rapid 
trebuie să dea serios de gîndit antre
norului și secției respective. Punctele 
au fost marcate de: Costache II (4), 
Martini (3), Cernat (2), Rușcă pentru 
Rapid și de Ivănescu (5), Ionescu (3), 
Tănăsesctt (3), Zdreli (3), Popescu, 
Ristoiu și Niemesch pentru Dinamo. 
Arbitrul Gogn Vasile (Bacău) a con
dus cu scăpări. C.S.M. Reșița — Di
namo Orașid Stalin 9—7 (7—4). ln- 
tîlnirea nu a prilejuit un meci de 
factură tehnică ridicată. Cele două 
echipe au jucat slab, în special în re
priza secundă. Gazdele au practicat 
un joc confijz, acțiunile lor de atac 
nemaiavînd claritatea, viteza și’ 
forța lor obișnuită. Au înscriș: Joch- 
tnann (6), Falschesset (2), Kalef 
pentru C-SJM.R. și Pahan (2), Weber 
(2), Diring, Donoa și Pali pentru 
Dinamo. Știința Timișoara — Voința 
Sibiu 10—10 (5—7). Ambele echipe 
au luptat pentru victorie și s-au an
gajat într-un joc de uzură, dur, lip
sit de spectaculozitate. Partida a fost 
echilibrată. Au marcat: Moser (7), 
Vlad, Silvestrovici, Ispan pentru Ști
ința și G. Schuller (3), Geimcr (2),
H. Schuller și Sauer (4) pentru Vo
ința. A arbitrat Constantin Căpățînă 
(Buzău). Victoria Jimbotia — Tehno- 
metal Timișoara 12—10 (6—6). Loca-

Campionatele Capitalei 
la ciclism

Duminică dimineața s-au desfășurat 
pe șoseaua București — Pitești și pe 
velodromul Dinamo din Capitală cam
pionatele Capitalei Ia ciclism fond 
și pistă. Rezultatele tehnice înregis
trate:

Fond: 1. Aurel Șelaru (Dinamo);
2. Constantin Dumitrescu (C.C_A.); 
B. Gh. Calcișcă (Dinamo). Fete:
I. Hermina Popescu (Dinamo);
2. Silvia Stănescu (Victoria); 3. Aure
lia Niculescu (Dinamo); în proba — 
desfășurată în afara campionatelor 
Capitalei — rezervată cicliștilor de 
cat. a IlI-a și neclasificați au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 1. 
Mircea Sîrbu (Voința); 2. Ion Badea 
(Recolta); 8. P. Neacșu (Recolta); 
Pistă (viteză); 1. Tache Petre (Di
namo); 2. .Vasile Oprea (O.C-A.)-, 8. 
Ion Ioniță (Voința); viteză juniori:
1. Eugen Sima; 2. Dan Penescu; B. 
Cornel Iordan.

Campionatele de pistă continuă as
tăzi după-amiază pe velodromul Dina
mo cu desfășurarea probei de 1000 m 
cu start de pe loc.

V. CORBESCU—țorțșp.

nicii au meritat victoria. A arbiirat 
bine M. Marconi (Timișoara). Petrolul 
Ploești —C.C.A. 13—12 (5—6)11!

Masculin categoria B. C.S.U. Bucu
rești — Dinamo Bacău 18—12 (6—8). 
Echipa din Bacău, amenințată de re
trogradare, a jucat foarte bine și a 
condus pînă în ultimele minute. O

Tănăsescu a (ost in medul de ieri unul din cei mai activi atacanți di- 
namouiști. In fotografia noastră U puteți vedea cum înscrie un gol la 
capătul unei acțiuni individuale. Fază din jocul Rapid — Dinumo Bucu
rești. (Foto Th. Roibu)

Campionatele individuale de tir ale Capitalei 
au luat sfirșit

— Au fost stabilite noi recorduri ale R« P. —
Ieri, la poligonul Tunari, s-au des

fășurat ultimele probe din cadrul cam
pionatelor individuale de tir ale Ca
pitalei, Întrecerile au scos in evidență 
marile posibilități ale unor trăgători 
care s-au pregătii cu conștiinciozitate. 
Aceștia au obținui performanțe valoroa
se. Amintim, de pildă, rezultatul lui Ma
rin Ferecatu la armă literă calibru re
dus 3x40 focuri (poziția in genunchi și 
pe trei poziții) și pe cel al sportivelor 
Sanda Casetti si Ana Gerrtti, care au 
realizai noi recorduri R.P.R. în proba 
de armă liberă calibru redus 60 locuri 
culcat. De asemenea an obținui rezul
tate bune: N. Rotarii in aceeași pro'nt 
la categoria seniori, 1 A’.bescu /a 
skeet și Șt. Petrescu la pistol viteză. 
In toate probele lupta a fost deosebit 
de pasionantă și cu greu se putea pre
vedea ciștigătorul ptnă după tragerea 
ultimului cartuș. Astfel, la calibru re
dus 3x40 focuri, după două poziții 
(culcai și genunchi), pe primul loc 
se situa Marin Ferecata. Izi poziția in 
picioare însă, el a fost depășii de puțin 
de Iosij Sîrbu. Multe emoții a produs 
trăgătorilor și spectatori'or șl p~oba 
de skeet, unde primele 5 locuri au fost 
stabilite prin baraj, iar „muștele" și-O“i 
spus cuvîntul în disputa penlrn locul I 
dintre Sanda Casetti și Ana Goretti, la 
armă 60 focuri.

Iată rezulteie: pistol viteză grupa A: 
1. Ștefan Petrescu (Met.) 587 p. cam
pion al Capitalei. (Cu aceeași perfor
manță el a obținui medalia de aur la 
Olimpiada de ta Melbourne) 2. I. Trip- 
șa (Dinamo) 581 p.

Grupa B: 7. Paul Goretti (Voința) 
559 p. campion al Capitalei 2. D. Popa 
(Voința) 536 p. Armă libei» calibru 
redus 3x40 focuri, grupa A, poziția 
culcat: 1. 1 Sîrbu (C.C.A.) 396 p. 
campion al Capitalei 2. N. Rotaru 
(C.C.A.) 393 p. 3, M. Ferecatu (Gr. 
Roșie) 392 n. Poziția în genunchi: 1. AL 
Ferecata 389 p, campion al Capitalei, 
record R.P.R. egalai, 2. 1. Sîrbu 384 
p, 3. T. Ciula (C.C.A.) 382 p. Pozi
ția în picioare: 1. I. Sîrbu 372 p. cam
pion al Capitalei. 2 C-tin Ajitanescu 
(Sportac) 366 p, 3. M. Ferecatu 361 p. 
Clasament pe trei poziții: 1. I. Sîrbu

IHI II II"
Reuniunea Derbiului s-a desfășurat 

în fața unei asistențe numeroase.
In principala alergare a anului au 

fost prezentați 8 concurență
Proba s-a desfășurat pe parcursul 

pistei noi, pe distanța de 2400 m. 
Victoria a revenit favoritului Pardu
bice, concurentul favorit. Armă
sarul a trecut în fruntea plu
tonului după 1300 metri și pe res
tul parcursului a rezistat atacurilor 
date succesiv de adversarii săi. Sincer 
a ocupat locul al doilea, la o lungime 
de învingător, întrecînd cu același 
interval pe iapa Norocoasa. A patra 
a terminat Sovata, fosta campioșfhă.

REZULTATE TEHNICE:
li Șevila (Crișan), Gazela, Lăcusta. 

formă bună a avut-o Nodea (C.S.U.J 
care a înscris 14 din cele 18 goluri 
ale echipei sale I Dinamo Tg. Mureș— 
Știința Galați 15—12 (7—8). Stăruința 
Odorhei — Textila Cisnădie 15—11 
(4—3). C.S.Marina Constanța — 
Voința Sighișoara 15—15 (6—9).

1152 p, campion al Capitalei 2. M,. 
Ferecatu 1146 p. 3. C. Antonescu 
1139 p. Grupa B poziția cul
cat: 7. N. Brmleanu (Spartac) 379 
p, campion al Capitalei, 2. Gh. Oni
ciag {Spartac). Poziția în genunchi: I. 
Schmidt (C.C.A.) 370 p, campion al 
Capitalei, 2. Gh. Oniciag 356 p. 
Poziția în picioare: 7. Schmidt 334 p. 
campion al Capitalei, 2. Gh. Raicu 
(Sănătatea) 329 p. Clasament pe 3 
poziții: 1 I. Schmidt 1078 p, campion 
ai Capitalei, 2. Gh. Oniciag 1044 p. 
Pistol precizie grupa A: 1. Gh. Magyar 
(Dinamo) 542 p, campion a! Capi
talei, 2. Alex. Klaus (Met) 540 p.

Grupa B: 1. C Ionescu (C.C.A.) 513 
p. campion al Capitalei. Skeet: 1. I. 
Albescu (C.C.A.) 194 t, campion al 
Capitalei 2. Gh. Enachc (C C.A.) 194 
t, 3. St. Popovici 191 t. Armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat senioare 
grupa A: 1. Sanda Casetti (Met.) 585 
p. (46x10) nou record R.P.R. (vechiul 
record 583 p), campioană a Capitalei,
2. Ana Goretti (Spartac) 585 (45x10) 
nou record R.P.R. 3. Paraschiva Almă- 
șan (Dinamo) 582 p. Grupa B: 1 Eda 
Antos (Știința) 581 p. campioană a 
Capitalei (rezultatul depășește actua
lul record de juniori) 2. Doina lor-

C.S. Oradea a întrecut ne C.C.A.
In întrecerea celor mai bune for

mații de polo ale țării, cele trei me
ciuri programate ieri, în ultima etapă 
a turului, au dat loc la partide dîrz 
disputate, încheindu-se, toate, cu vic
torii la limită și... ca o curiozitate, la 
același scor: 3—2.

C.C.A. a fost lider numai timp de 
o săptămînă, deoarece, în jocul derbi 
al acestei etape, a fost nevoită să 
se încline în fața echipei C. S. Ora

II § M
Cota: 1,20 lei. 7,30 lei.

II. Cărăbuș (Ionescu I), Vifor, Ro- 
zica. Cota: 4,90 — 28,90 — 6,40 lei.

III. Clasic (Soare Gh.), Jeni, Nea 
Vasile. Cota: 11,20—93,70—51,60 lei. 
Ordine triplă; 485,70 tei.

IV. Stoc (Cîmpeanu), Văduva, Co- 
vasna. Cota: 2,70—5,70 — 57,10 lei.

V. Vrednic (Cîmpeanu), Exicator, 
Ping Pong. Cota: 2,70—19,70 — 7,30 
lei.

VI. Pardubice (Huțuleag), Sincer, 
Norocoasa. Cota: 1,30—2,10—3,40 tei.

VII. Rodna (Soare Gh.), Amara, 
Făt Frumos. Cota: 5,80—16,00—8,00 
lei.

VIII. Viorica (Ionescu I), Letopiseț, 
Simeria. Cota: 4,60—26,80—47,00 lei.

REȘIȚA 28 (prin telefon). Peste 
20.000 iubitori ai sportului cu motor 
din Reșița au asistat la spectaculoa
sele întreceri motocicliste oferite de 
faza a II-a a campionatului republi
can de viteză pe circuit. Sportivii 
participant la această importan
tă competiție s-au dovedit bine 
pregătiți și au luptat cu ardoare pen
tru realizarea unui punctaj cît mai 
bun. Organizarea excelentă și atmos
fera sărbătorească creată întrecerilor 
au contribuit la reușita celei de a II-a 
faze a campionatului republican. Re
zultate tehnice:

125 cmc sport: 1. C. Nedelcu (Di
namo); 2. O. Firoiu (Voința); 3. M. 
Mușatescu (C.C.A.); 175 cmc sport: 
1. Fl. Costache (C.C.A.); 2. C. Po- 
lonkay (C.S.O.); 3. St. Florian
(C.C.A.); 175 cmc sport (fete): 1. 
Venera Vasilescu (Metalul); 2. Mania 
Iliescu (Metalul); 3. Margareta Unghi 
(C.S.O.); 250 cmc sport: 1. FI. Cos- 
tache (C.C.A.); 2. Al. Teodorescu 
(Voința); 3. Al. Huhn (C.C.A.); 350 
cmc sport: 1. Gh. Ioniță (C.C.A.); 2. 
M. Cernescu (Dinamo); 3. Al. Lă- 
zărescu (Rapid); 500 cmc sport: 1. 
Niculae Buescu (Rapid); 2. Mircea 

dache (Metalut) 575 p. Seniori grupa 
A: 1. N. Rotaru (C.C.A.) 592 p. (re
cord R.P R. egalat), campion al Ca
pitalei 2. Mircea Străoanu (Știința) 
588 p, 3. Gh. Toth (U.T.A.) 588 p. 
Grupa B: 1. Gh Neamțu (C. S. Tg. 
Mureș) 571 p, 2. Alex. Bițică (Voința) 
570 p.

V. G0.DESCU

Ingrid Rothe, cîștigătoarea probei de 100 m liber.

Campionatul republican de polo

dea, angajată și ea (mai ales după 
victoria de ieri) în cursa penitru titlu. 
Dar, marea beneficiară a rezultatului 
de la Oradea a fost formația Dinamo 
București. Campioana țării (care a 
„stat" ieri) va acumula, desigur, 
marți în meciul „restanță" pe care 
mai are să-l susțină cu Industria Li
nii Timișoara, cele două puncte cu 
care se va instala în fruntea clasamen
tului. Se cunoaște acum și echipa care 
va ocupa ultimul loc în turul campio
natului. Ea este Industria Linii din 
Timișoara, învinsă „acasă" de> Știința 
Buc., candidată și ea, pînă ieri, la ul
timul loc. C. S. Tg. Mureș a urcat un 
ioc în clasament, mulțumită victoriei 
repurtate în dauna echipei Știința 
Cluj. De altfel, mureșenii n-au pier
dut pînă acum nici una din partidele 
susținute pe „teren propriu".

Iată amănunte asupra jocurilor:
C. S. Oradea — C.C.A. 3—2 (0—1). 

După cum ne transmite coresponden
tul nostru Z. Singer, a fost un joc 
de uzură, cu două reprize, distincte și 
ca rezultat și ca aspect. In prima, 
au condus oaspeții (1—0) iar în cea 
de a doua orădenii au egalat, au for
țat victoria și au... obținut-o. Punc
tele au fost înscrise de Oanță (2) și 
Muth de la C.S.O. șr de Grințescu și

Cernescu (Dinamo); 3. Gh. Mormocea 
(C.C.A.)' 350 cmc curse: 1. Gh. Ion 
(C.C.A.); 2. Șt. Iancovici (Metalul);
3. Gr. Bereny (Metalul); 500 cmc 
curse: 1. Gh. Voiculescu (C.C.A.); 2. 
Gh. Alormocea (C.C.A.); 3. I. Buchncr 
(C.C.A.); 750 cmc ataș: 1. Mihai Dă- 
nescu + C. Udrescu (C.C.A.); 2.
E. Keresteș -Ț A. Pokorsky (C.C.A.);
3. 1. Ionescu + S. Ștefan (Dinamo).

GH. DOBRESCU—coresp.

Concursurile de înot 
din Capitală

Sîmbătă și duminică, bazinul de 
.50 m. din incinta Ștrandului Tinere
tului a găzduit concursul de verificare 
a înotătorilor fruntași din Capitală 
organizat -de comisia orășenească de 
specialitate. Iată rezultatele: MAS
CULIN. 100 m liber: C. Ciorbă
(C.C.A.) 1:00,5. 200 m liber: Șt. lo- 
nescti (C.C.A.) 2:16,7. 200 m bras: 
M. Mitrofan (Cet. Bucur) 2:47,1. 100 
m spate: M. Constantinescu . (Cet 
Bucur) 1:20,7. 100 ni bras: Al. Schinalt- 
zer (C.C.A.) 1:16,5. 50 ni liber: C. 
Baitel (CI. sp. șc.) 34,5. 50 m fluture: 
M JJucurescu (CL sp. șc.) 37,8. 50 m 
bras: C. Anghel (Șc. sp. elevi) 43,6. 
50 m spate: C. Georgescu (Știința)
39.8. FEMININ. 400 m liber: Marga
reta Wittgenstein (Cet. Bucur) 
5:54.5. 200 m bras: Itelga Boicehov- 
schi (Știința) 3:17,1. 100 ni liber:
Ingrid Rothe (Știința) 1:12,3. 100 n» 
6îpate: AL Wittgenstein 1:24,3. 100 n»
bras: II. Boicehovschi 1:31,5. 50 
liber: Milena Dumitrescu (CI. sp. șc.,
38.8. 50 ni fluture: Irina Damian 
(CI. sp. șc.) 56,0. 50 m bras: Mihaela 
Tărnăuceanu (CI. sp. șc.) 45,2. 50 n> 
spate: Anca Trohani 44,9.

★
Concursul organizat de raionul 

U.C.F.S. Tudor Vladimireseu a adu
nat la startul probelor 112 înotători 
de cat. a 11-a și a IH-a de clasificare. 
„Cupa 2 Iulie" a revenit înotătorilor 
de la Clubul sportiv școlar, care s-au 
clasat primii în clasamentul general 
cu 143 p. Pe locurile următoare: 
C.C.A. 64 p. și Cetatea Bucur 42 p.

în derbiul etapei
C. Marinescu de la C.C.A. A condus 
satisfăcător l'osif Enăceanu (Buc.).

Industria Linii Timișoara — Știința 
București 2—3 (0—2). Joc de nivel 
mediocru, înclieiat după cum ne-a co
municat corespondentul nostru regio
nal Al. Gross, cu victoria meritată a 
studenților. Au marcat : Chirvăsuță (2) 
și Cloșcă pentru învingători și Stă
nescu, Seîejan pentru învinși. A con
dus confuz G. Orosz (Cluj).

C. S. Tg. Mureș — Știința Cluj 
3—2 (2—1). Meci frumos, urmărit de 
aproape 2000 spectatori. Au înscris: 
Meder (2) și Nașca pentru mureșeni, 
Doleanu și Daneiu pentru clujeni. A 
arbitrat bine E. Beniamin (Buc.).

Jocurile de polo ’disputate ieri în 
cele patru serii ale categoriei B s-au 
încheiat cu rezultatele : Voința Buc.—
S.S.E. Buc. 15—0 (8—0). C.S.A. Or. 
Stalin —1 Rapid Buc. 3-^7 (2—5), O- 
limpia Or. Stalin — Cetatea Bucur 
0—20 (0—11) Marina Constanta. —
S.S.E. II .5—6 (3—4), Constructorul 
Buc. — Clubul Școlar Buc. 8—3, 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Lugoj 
5—1 (2—0), Jiul Craiova — Voința 
Timișoara 0—34 (0—16), Dinamo Si
biu— C.F.R. Arad 0—27 (0—17), Vo
ința Oradea — Voința Tg. Mureș 
5-1 (1—1).



lntîlniri internaționale, 
ieri la Ploești și Constanța

Petrolul Ploesti - VEFA Istanbul
2-2 (0-0)

Minerul Lupeni și TAROM București 
au promovat în categoria A

PLOEȘTI 28 (prin telefon). —
Petrolul Ploești a realizat în com

pania echipei turce Vcfa din Istanbul; 
clasată pe locul 3 în „Cupa federației”, 
un rezultat de egalitate: 2—2 (0—0). 
Scorul nedreptățește pe loca'nici, care 
au dominat marea majoritate a tim
pului. Victoria lc-a surîs de multe ori, 
dar de trei ori (min. 42, 58, 79) ba
lonul a întâlnit bara la șuturile trase 
de Voica. In ansamblu, Petrolul a pres
tat mi joc modern, cu pase precise, 
însă linia de atac nu a funcționat nor
mal din cauza celor doi interi (Con
sta ntânesetl și Sniărăndescu), care n-au 
reușit să se încadreze in ritmul echipei.

Oaspeții au fost adversari puternici 
pentru echipa noastră campioană. Ei au 
jucat ou pase scurte, executate rapid și 
încheiate cu șuturi puternice de la dis
tanță. O altă calitate a jucătorilor oas
peți a fost buna pregătire fizică. De 
asemenea formația Vefa a acționat cu 
mult elan pentru a obține mi rezu'tat 
cît mai onorabil.

Iată cum s au marcat cele patru go
luri: în min. 47 Smărămfescu pasează 
lui Voica, acesta în luptă cu portarul

Farul — Alessandria 2*2 (1*1)
CONSTANȚA, 28 (priit telefon). — 
Partida amicală internațională dintre 
’ ipa locală Farul și formația italin- 

Alessandria, prima dinlr-tin șir de 
meciuri internaționale pe care le vor 
susține constănțenii în acest sezon s-a 
bucurat de prezența a peste 36.000 
spectatori, printre care numeroși oa
meni ai muncii veniți la odihnă.

Întâlnirea, cu multe faze spectacu
loase la ambele porți, a plăcut. Cele 
două echipe și-au împărțit în mod egal 
ficrioadele de dominare. Echipa italiană 

■— după cum ne-a deci’arat antrenorul 
federal Angelo Niculescu — s-a pre
zentat mai bine decît în meciul jucat 
cu cîtcva zile in urmă la București. 
Oaspeții au practicat un joc ermetic 
în apărare, dinamic și variat în atac. 
Ei au construit numeroase acțiuni 
spectaculoase, care din păcate n-au 
fost finalizate, datorită jocului mult 
prea individual al liniei de înaintare. 
Afacanții italieni, excelenți tehnicieni 
(Vonlanthen, Tacchi), s-au pierdut în 
acțiuni individuale care au fost des
trămate cu ușurință de apărarea gaz

Echipele Rapid-Ciuj, Metalul-Oțelul Roșu, 
Cf.R.-Pașcani și Victoria-Buzău au 
promovat în categoria B la fotbal

v
Barajul echipelor cîștigătoare din ca 

tegoria C s-a încheiat ieri la Arad și 
Ploești. In urma ultimelor rezultate, 
clasamentele definitive 
rele:

OBUPA i 

1- Rapid Cluj
2. Metalul Oțelul Roșu
3. Chimia Făgăraș

GRUPA a Il-a {

sînt următoa

3-.Z »
2:1 »
3;» î

2
2
2

1
1 
o

1 0
0 1
1 1

3. Știința București

1. C.F.R. Pașcani
2. Victoria Buzău

r
22# I ÎAI
2 1 0 1 1:2 2
2 0 0 2 0:2 0

In consecință, conform regulamen
tului campionatului, echipele Rapid 
Cluj, Metalul Oțelul Roșu, C.F.R. Paș 
câni și Victoria Buzău au promovat 
în categoria B.

ARAD 28 (prin telefon). — Irrtfi
nirea Rapid Cluj —Chimia Făgăraș 
a luat sfîrșit cu un rezultat egal 
2—2 (2—1). In prima repriză cele 
două echipe și-au împărțit perioade
le de dominare, în timp ce în partea 
a doua a jocului făgărășenii au ma
nifestat o superioritate categorică. 
Primul punct a fost înscris de Palfi 
(C) în min. 8. In min. 24, apărăto
rii Chimiei ezită să intervină la o 
acțiune a clujenilor și llea egalează. 
Cinci minute mai tîrziu Chircoșa 
execută o lovitură liberă, balonul tre
ce peste portarul ieșit în întâmpina
re, lovește bara și revine în teren 
la Bartha care marchează: 2—1 
pentru Rapid. 8 minute după relua
rea jocului în repriza secundă, Popa 
trage de la 16 m și înscrie, scorul 
devenind egal. Cu toate că jucătorii 

Baskîn și apărătorul Rahmi trimite 
lui Oaidă, care înscrie cu capul în 
poarta goa'ă: 1—0 pentru Petrolul. 
Peste 9 minute Neacșu 1 îl lansează pe 
Bădulescu, acesta centrează, portarul 
echipei Vefa iese inoportun și Voica 
înscrie cu capul. In minutul 65 extre
ma dreaptă Ozer trimite mingea în 
fața porții lui Sfetcu, apărătorii ploe- 
ștenî ezită să intervină, mingea ajunge 
la Cetin, care reduce din handicap cu 
toată intervenția lui Marinescu. Cu 6 
minute înainte de terminarea parti
dei Oaidă greșește o pasă miugia 
este interceptată de Arif, care îl dri- 
b’ează pe Marinescu și egalează.

Arbitrul Mihail Vasiliu (Ploești) a 
condus următoarele formații:. PETRO
LUL: Sfctcu — Pahonțu, Marinescu, 
Topșa — Neacșu II, Neacșu I — 
Oaiclă, Constantinescu (Smărăndescu), 
Voica, Smărăndescu (Constantines- 
cti). Bădulescu.

VEFA; Baskîn — Hamdi, Muhterem, 
Rahmi — Arif, Eșref, Ncjaf (Ozer), 
Cetin, Ozer (Isnietj, Ismet (Mustafa), 
Hilmi.

M. BEDROSIAN, coresp.

delor. Tacchi a avut o comportare ne
sportivă în min. 74 (a lovit intențio
nat pe Hașoti) fiind eliminat de pe 
teren, fapt care a umbrit în mare mă
sură, buna sa comportare de piuă 
atunci.

Constănțenii, fără să fi jucat Ia va
loarea celor mai bune partide practi
cate în campionat, au dat o replică 
viguroasă echipei italiene. Atacantii au 
jucat rapid, cu schimburi derutante de 
locuri dar imprecizia in șut i-a pri
vat de o victorie pe care o meritau.

Cele patru puncte ale partidei au 
fost înscrise de: Niculescu (miri 16 si 
48) pentru gazde și Pasarin (min 24) 
și Vonlanthen (min. 72) pentru italieni. 
Arbitrul C. fanopol a condus urmă
toarele formații: FARUL: Marossi
(Ghibănescu — Lepădata, Ciuncan, 
Toma — Cornearm, Pană — Hașoti, 
Sever, Ciosescu, Niculescu, Matei, 
(Zincui’escu); ALESSANDRIA: Cuman 
(Notarnicola) — Nardi, Giscomazzi, 
Girardo —■ Snidero, Pistorello — Ma- 
nente, Dorigo, Vonlanthen, Pasarin, 
Tacchi.

P. ENACHE, coresp. regional 

o-de la Chimia au mai avut și alte 
căzii rezultatul nu mai poate fi mo
dificat.

Arbitrul 
a condus 
RAPID: 
Hăran — 
tha, llea, Âvram, 
CHIMIA: Horvath - 
căceanu, Caplan — 
— Lupeanu, 
Puf eseu.

V. Dumitrescu (București) 
bine următoarele formații : 

Szilagy
Cîmpeanu, Chircoșa — Bar- 

llea,

Balogh, Soos,

Biro, Onacă.
- Szekely, Băl- 
Tonia, Herman 

Năftănăilă, Popa, Palfi,

Șt. Weinberger, corespondent

PLOEȘTI 28 (prin telefon). — Sco
rul de 2—0 (1—0) cu care formația 
C.F.R. Pașcani a învins pe Victoria 
Buzău nedreptățește echipa buzoiană. 
De altfel raportul de cornere este 6-1 
în favoarea Victoriei, jucătorii din 
Buzău avînd și 4 bare. Fotbaliștii din 
Pașcani au cîștigat datorită unui joc 
mai organizat și mai eficace, unei dîr- 
zenii deosebite și a unor contraatacuri 
periculoase. Scorul a fost deschis în 
ultimul minut al primei reprize. Burcă 
a făcut o cursă, a trimis mingea în 
careul buzoienilor, Zaharescu a comis 
henț și Andrieș a înscris din penalti. 
Cel de al doilea punct s-a marcat în 
min. 77, cînd Nedelcu a pasat lui 
Boboc care a prelungit lui Burcă și 
acesta a introdus balonul în poartă. 
Arbitrul Petre Badea (Orașul Stalin) 
a condus următoarele formații: C.F.R. 
Pașcani: Cristescu-Panainte. Nedelcu 
Ion, Brahamschi-Simina, Boboc-An- 
drieș, Rozalia, Atansiu, Burcă, Vor
nicii. Victoria Buzău: Cristoreanu-
Doiciu, Czoka, Zaharescu-Floruț, Con- 
truz-Toth, Ernest, Nedelcu Ștefan, Dia- 
conescu, Mungiu.

Șt. Dumitrescu,-coresp.

SERIA I

IND. SIRMEI C. TURZII — MINE
RUL LUPENI 0—1 (0—0)

CIMPIA TURZII 28 (prin telefon). 
Peste 5.000 de spectatori, cifră re
cord pentru orașul nostru, au asistat 
la întâlnirea dintre Industria Sîrmei 
și Minerul Lupeni. Partida a fost de 
un bun nivel tehnic și a satisfăcut 
pe deplin. Localnicii au dominat cu 
autoritate la început dar au ratat 
cîteva ocazii sigure. In această pe
rioadă a jocului s-a remarcat portarul 
Kiss, care a salvat goluri... ca și fă
cute.

După pauză, oaspeții, cărora le 
convenea și un rezultat de egalitate, 
s-au retras în. apărare. La un con
traatac în min. 49 Szekely este faultat 
în careu și arbitrul V. Măicănescu a- 
cordă lovitura de la 11 m. Execută 
Plev care marchează astfel unicul gol 
al acestei partide.

Au jucat formațiile: Ind. Sîrmei: 
Cîmpeanu-Nictilescu, Ban, Bîndean- 
Apostolache, Bereș-Adam, Chețan, Ne- 
dclcu, Safar, Mureșanti; Minerul : 
Kiss-Plev, Coman, Cherestes-Groza, 
Alihai-Cotoza II, Szekely, Pal, Onea, 
Paraschiva. (P. Țonea, corespondent). 
GAZ METAN MEDIAȘ — C.S.A.

SIBIU 2—3 (1 — 1)
MEDIAȘ 28 (prin telefon). In pri

ma repriză aspectul jocului a fost 
egal. După pauză sibienii au dominat 
categoric cea mai mare parte a timpu
lui, obținînd o victorie meritată. Ca 
nivel tehnic partida nu s-a ridicat 
însă la înălțimea așteptărilor. Oas
peții au jucat mai legat și cu pase 
precise. Gazdele n-au avut nici un fel 
de orientare tactică. Cele cinci puncte 
ale meciului au fost înscrise de: Zănca 
(min. 20) și Duca (min. 85) pentru 
Gaz Metan; Popa (min. 3), Baboie 
(min. 54) și Toderici (min. 76) pen
tru C.S.A. Arbitru 1. Gheorghiță 
(Buc.) a condus slab. El a refuzat 
un henț m careu comis de Bratu 
(C.S.A.) (Dan Vintilă-corespondent). 
C.F.R. ARAD — TRACTORUL OR.

STALIN 1—4 (1—2)
ARAD 28 (prin telefon). După ce 

au dominat categoric în primele 20 de 
minute. înscriind un gol (Negru II 
în min. 10) și ratând numeroase alte 
ocazii extrem de favorabile (Klein, 
Don) gazdele au slăbit ritmul de joc 
și inițiativa a trecut de partea oas
peților. Tractorul a dominat pînă la 
sfîrșitul jocului avînd o netă superio
ritate și obținînd o victorie pe deplin 
meritată. Victoria le-a fost facilitată 
și de faptul că în decursul partidei 
țrei jucători de la C.F.R. s-au acci
dentat (Izghircanu, Don și portarul 
Bătrîn) și au făcut apoi figurație. 
Cele 4 goluri ale oaspeților au fost 
marcate de: Izghireanu — autogol 
în min. 22; Vatani (min. 30), Sere- 
dai (min. 57 și 70). A condus mul
țumitor M. Cruțescu (București). 
(Șt. Wemberger-corespondent).

C.S.M. BAIA MARIE — ST1INTA 
CRAIOVA 3—0 (2—0)

BAIA MARE 28 (prin telefon). E- 
chipelc au jucat fără prea mult in
teres. Localnicii au dominat mai mult 
și au înscris trei goluri prin lonescu 
(min. 33, 39 și 88). In min. 68 Du
mitrescu (Știința) a ratat o lovitură 
de la 11 m. (V. Săsăranu, cores
pondent regional).
C.S. ORADEA — C.F.R. TIMIȘOARA 

0—5 (0—3)
ORADEA 28 (prin telefon). Des- 

fășurînd un joc foarte bun, .cu pasc 
precise și rapide, și bine orientat tac
tic, timișorenii au obținut o victorie 
categorică. Riposta localnicilor a fost 
neașteptat de slabă. Au înscris: Sur- 
dan (min. 7), Manciu (min. 32 și 43) 
și Popuță (min. 80 și 85). A condus 
foarte bine Ad. Varga-Cluj. (M. Pup 
și P. Medianii, corespondenți).
CORVINUL HUNEDOARA — C.S.M. 

RES1TA 4—2 (2—0)
HUNEDOARA 28 (prin telefon). 

Desfășurînd un joc excelent în toate 
compartimentele, gazdele au obținut 
o victorie concludentă. Deși au fost 
învinși la acest scor categoric, totuși 
reșițenii s-au comportat bine. Ei au 
avut perioade puternice de dominare 
și atacurile lor pe aripa stingă (Apro- 
Alanolache) au creat de multe ori pa
nică la poarta hunedorenilor. Au 
marcat: Pîrvu (min. 5 și 80), Oprea 
(min. 22) și Tătarii (min. 61 din 
11 m). A condus bine Șt. lonescu- 
București. (V. Albu și C. Moraru, 
corespondenți).

C.S. TG. MURES — AJM.E.F.A. - 
ARAD 2—0 (1—0)

TG. MUREȘ 28 (prin telefon). Joc 
de slabă factură tehnică. Mureșenii 
au dominat mai mult și au înscris 
prin Varga (min. 18) și Meszaros 
(min. 50). (V. Radar, corespondent).

CLASAMENTUL
1. Minerul Lupeni (1)
2. C.F.R. Timișoara (2)
3. C.S.A. Sibiu (51

4. Corvinui Hunod. (6)

25 14 5 1 38:23 33
26 13 5, 8 40:24 31
26 13 4 0 48:37 30
26 12 5 » 39:32 2g

5. C.S.M. Reșița (3) 26
6. C.F.R. Arad (4) 26
7. C.S. Tg. Mureș (8) 26
8. Tract. Or. Stalin (9) 26
9. C.S.M. Baia Mare (11) 26

10. Gaz Met. Mediaș (7) 26
M. I. s. C. Turzii (10) 26
IB. A.M.E.F.A. (12) 26
13. Știința Craiova (13) 26
14. C.S. Oradea (14) 26

13 3 10 39:33 29
11 7 S 37:34 2»
13 2 11 30:33 28
10 6 10 40:36 Zș
10 6 10 43:45 26
11 4 11 35:37 26
10 4 12 37:35 24
8 7 11 23:^3 23
7 6 13 30:51 20
4 2 20 22:51 10

SERIA A ll-A
TAROM BUCUREȘTI—UNIREA IAȘI 

0—2 (0—0)
Bueureștenii s-au instalat la înce

put în careul ieșenilor, au construit 
în primele 10 minute atacuri frumoa
se, dar s-au lovit de apărarea bine 
pusă la punct a oaspeților și de for
ma bună a portarului ieșean Florea. 
In timp ce atacul echipei bucurește- 
ne, condus de Leahevici, s-a înghe

Al doilea gol al echipei ieșene: după o acțiune la care a participat în
treaga linie de atac ieșană, Cojocaru a reluat in poartă mingea primi
tă de la Măriuță care, fiind in elan, nu s-a oprit decit... în plasă. (l'ază 
din meciul Tarom — Unirea lași 0—2). (Foto Gh. Dumitru)

suit pe centru unde a întâlnit o apă
rare ca de beton, oaspeții au acționat 
simplu, pe contraatac, și au surprins 
de midie ori pe picior greșit întreaga 
apărare a Taromului. Cărunții, Citiru- 
gă, Creangă și ceilalți atacanți de la 
Unirea, s-au găsit cel puțin o dată 
singuri cu portarul bucureștean în 
față, dar, fie că au tras greșit, fie că 
Dragonrir a prins balonul. După pau
ză, Unirea nu păstrează în atac de
cît cele două extreme și centrul ata
cant, dar contraatacurile lor sînt la 
fel de periculoase. La unul din aces
tea (min. 62), Măriuță primește balo
nul de la Cojocaru și înscrie printr-un 
șut-bombă de la 20 m. Bueureștenii 
încep să aibă ieșiri nesjxirtive: La- 
zăr, Rădiilescu (de mai multe ori) și 
Cristescn, lovesc sau î”cear'ă că-și 
lovească adversarii. Creangă, lovit, 
iese pentru cîteva minute de pe teren 
Și totuși în min. 65 ieșenii înscriu 
al doilea goii prin Cojocaru. Tarom 
are mai departe inițiativa dar nu 
poate trece de apărarea oaspeților.

Avem de notat aci și gestul ne
sportiv al antrenorului R. Ghiurițan 
(Tarom) care văzîrud că echipa sa 
,,rm merge", nu și-a păstrat locul pe 
care-1 au deobicei antrenorii j>e teren 
și a încercat să schimbe. în mod ne
cinstit minge-a aleasă de arbitru și 
cu care se juca, ca și cum., min nea 
era de vină că bueureștenii jucau 
prosti...

Arbitrul Stelian Mataizer (Craiova) 
a condus corect.

UNIREA: FLOREA — Hess,
CERNEA, Harasim — FONEA, Du- 
nrifrasciuc — CARUNTU, Măriuță, 
Cojocaru, Creangă, CIURUGA.

TAROM: Dragomir — Răduiîescu, 
Cristescu, Alexe — POPESCU, Mi
hai — GHERGHINA, Lazăr, Leahe-

U.T.A. a cucerit titlul 
de campioană la juniori 

(Urmare din pag. 1)

luzi prin Kișo (min. 4) și Matușinoa 
(min. 12). Apoi a preluat inițiativa 
Farul, care a dominat pînă la sfîrșit, 
egalînd prin Popescu (min. 35) și 
Crăciun (min. 36). După pauză a 
atacat mai mult și a terminat 
prin a domina U.T.A., care a în
scris trei goluri prin Matușinca 
(min. 55, 75 și 80) și a avut două 
bare. Arbitrul P. Rapaport a condus 
bine.

U.T.A.: NECULA Petre — MJCU- 
LAN Aurel, BAUER Eduard, SZIGE- 
TE Adrian — LELE Ioan, NAGY 
Ștefan — PIRCALAB Ioan, K1SO Lu
dovic, MATUȘINCA Andrei, ROMAN 
Aurel, MACAVEI Gheorghe.

BARUL: VĂRS ANI Stere — BUR- 
G1TELEA Ștefan, STOICA Constan
tin', G RE AVU Nicotae PRES ADA
Virgil. POPESCU Ioachim — MARI- 
NACHE Aurel, BITLAN Constantin, 
CRAfHUN Ioan. NISCOV Constan
tin, HAMPARIAN Ilazar. 

vici, MAFTEUȚA, Milea.
MIRCEA TUDORAN

UNIREA FOCSANI — FORESTA 
FĂLTICENI 2—0 (0—0)

FOCȘANI 28 (prin telefon). — 
Disputa a fost de slabă factură tehnică 
și a revenit localnicilor, ea urmare 
a jocului lor mai avîntat. Diferența 
de goluri putea fi mai mare dacă 
atacul n-ar fi ratat multe ocazii. Au 
înscris Cioboată (min. 55) și Nicuî 
lescu (min. 75). (IL Cohn și FI. Co
nac — coresp.).
POIANA CIMP1NA — FLACARA 

MORENI 2—4 (0—2)
C1MPINA, 28 (prin telefon). — 

Peste 3000 de spectatori au asista 
la un joc de bună factură tehnică. 
Oaspeții își datorează victoria efica
cității liniei de atac, care a știut să 
speculeze greșelile apărării locale. Au 
marcat: Bodea (min. 12 și 89), Un- 

guroiu (min. 28) și Pantici (min. 51), 
resjiectiv Dumitru (min. 82) și Bă- 
lăceanu (min. 86). (C. Vîrjoghie și 
Gh. Briotă — coresp.).

DINAMO GALATI — METALUL 
TITANII i—0 (0—0)

GALAȚI 28 (prin telefon). — Me- 
talurgiștii au jucat mai bine, în cîmp 
dar au fost complet lipsiți db efica
citate. Victoria dinamoviștilor se da- 
torește golului înscris de Daraban în 
min. 89, la o centrare a lui Dudaș. 
(V. Paladescu — coresp.).

C.S.M.S. SAS! — RULMENTUL
BIRLAD 1—0 (1—0)

IAȘI 28 (prin telefon). — După
un joc confuz, care n-a plăcut spec
tatorilor, C.S.M.S. a cîștigat datori
tă golului înscris de Vasifescu (min.
32L fP. CMre». — coresr — '
GLORIA BISTRIȚA — VICTORIA

SUCEAVA 5—0 (4—0)
BISTRIȚA 28 (prin telefon). — 

Deși echipa locală a fost lipsită de 
trei titulari ea a jucat foarte bine în 
special în prima repriză. După pau
ză, neavind pregătire fizică, localni
cii au cedat pasul dar oaspeții nu au 
reușit să înscrie fiindcă înaintarea 
lor a jucat slab. Pentru Gloria au 
marcat Stan, Firică (2), Popescu și 
Marin. (O. Berbecaru — coresp.). 
PRAHOVA PLOESTI — A.S. POM

PIERUL 2—2 (1—21
PLOEȘTI 28 (prin telefon). — 

Echipele au practicat un joc de uzu
ră. Au înscris Georgescu I (min. 2, 
din 11 m) și Pătrașcu (min. 53) 
pentru Prahova, Stănilă (min. 25 și 
43) pentru A.S. Pompierul. (L. Hoi- 
lan — cores n. V

clasamentul
1. TAROM BUC. 26 18 3 5 79:34 39
2. Metalul Titanii 26 14 7 5 49:29 35
3. Flaicăra Moreni 26 13 6 7 60:35 32
4. Poiana Cîmpina 26 12 7 7 49:35 31
5. Unirea Ieși 26 15 1 10 45:36 31
6. A. S. Pompierul 26 10 6 10 45:34 26
7. Dinamo Galati 26 1Q 4 11 39:37 26
S. C.S.M.S. Iași 26 10 6 10 34:39 26
9. Fore sta Fălticeni 26 7 8 ia 19:32 22

10. Rulmentul Bîrlaid 26 9 4 13 36:65 22
11. Prahova Ploești 26 5 9 12 36:58 19
12. Vfietoria Suceava 26 7 5 14 30:52 19
13. Unirea Focșani 26 6 6 14 39:56 1b
14. Gloria Bistrița 26 8 2 110 34:51 18

C^onosporl
lată cum arată un buletin cu 12 re

zultate exacte la concursul nr. 26.
I. Suedia (tineret) R.r.R. (tineret) 1
II. R. P. Ungară (A) Suedia (A) 1
III. Suedia (B)-R.P. Ungară (B) 2
IV. R.P.U. (juniori)-R.D.G. (Juniori) 1
V. Farul Alessandria (Italia) s#
VI. Ind. S. C. Turzii Mim Lupeni 2
Vil. cofvinul Hnned.-C.S.M. Reșița 1
VIII. C. S. Oradea-C.F.R. Tim. 2
IX. Gaz M. Mediaș C.S.A. Sibiu *
X. Unire» Focșani-Foresta Fălti
ceni * 1 II. III. IV. V. VI. * VIII. IX. X. XI. XII.
XI. Gloria Bistrița-Victoria Suceava 1
XII. Prahova Ploești-A. S. pompi»

rul x
La acest concurs au fost depuse apr<* 

xlmaliv 362.COO verlante.



Tinerii boxeri s-au afirmat în faza de „zonă" 
a campionatelor republicane de box

Concursul internațional 
de canotaj academic de la Berlin

-NIVEL TEHNIC RIDICAT IN ÎNTRE
CERILE DE LA CRAIOVA

Peste 6000 iubitori ai sportului cu 
' mănuși au populat s nnbătă seara tri

bunele stadionului Jiul din Craiova, 
.fiind martorii unor dispute pasionante.

l-a categoria muscă, M. Dobrescu a 
•dispus detașat de E. Moldoveanu 
(CSM Reșița) care s-a prezentat mult 
sub posibilitățile dovedite în reuniu
nile precedente. Fostul campion a ata
cat tot timpul, folosind cu succes cro- 
șeuri la figură. In schimb, partida 
dintre cocoșii A. Olteanu (Metalul 
MIG) și C. Calenciuc (CSMS Iași) a 
prilejuit o luptă spectaculoasă. Vic
toria a fost atribuită pe merit lui 
Olteanu, care a atacat și a punctat 
mai mult.

Mult așteptata revanșă M. Urlățea- 
nu—E. Cișmaș s-a desfășurat și de 
data aceasta la un nivel superior. Așa 
cum începuse partida, se părea că 
dinamovistul va cîștiga ușor, deoa
rece a punctat mai mult, în timp ce 
Cișmaș acționa reținut, incepmd din 
rundul doi boxerul de la CCA a tre
cut decis la atac și. trimițînd un 
puternic croșeu de dreapta la bărbie, 
l-a pus în dificultate pe dinamovist. 
In continuare Cișmaș, a trimis multe 
directe la figură. învingător la puncte, 
Cișmaș.

Din nou o surpriză. Ploeșteanul 
Mircea Albu l-a eliminați din competi
ție pe experimentatul Dănilă Done 
(Metalul MIG). A fost o luptă de

Întrecerile de călărie 
de Ia Lugoj

LUGOJ, 28 (prin telefon). — Timp 
de 3 zile, pe frumosul teren hipic din 
localitate, s-au desfășurat întrecerile 
din cadrul concursului republican. 
Iată câștigătorii probelor: dresaj ca
tegoria I: Eva Artz (Independența 
Sibiu) 449 pct.; dresaj cat. U: Iosif 
Molnar (CCA) 614 pct.’ obstacole 
S. U. : Grigore Lupancu (Petrolul 
Ploești) 0 pct. penalizare, timp 51,5 
sec.; obstacole—probă- închisă pentru 
tineretul din localitate: Victor Bălan 
0 puncte penalizare, timp 58,5 sec.: 
obstacole juniori S. LI.: Ion Gheorghe 
(EH Gr.) 0 puncte penalizare, timp 
22 sec. (după baraj); obstacole S.M.: 
Carol Gogheș (CCA) 0 p penaliz. timp 
1:34,0; obstacole tineret cat U: D. 
Roșea (Independența Sibiu) 0 pct. 
penalizare, timp 1:10,2; obstacole cat. 
ti; Iosif Molnar (CCA) 0 pct. penali
zare, timp 1:02,5; dresaj cat. M ; Iosif 
Molnar (CCA) 702 pct.; obstacole SU 
•pitici : Victor Bălan (Centrul de tine
ret Lugoj) 0 pct. penalizare, timp 16 
s . ; obstacole ..cuplu": Mihai Lo- 
p i n — lonescu Liliana (EH Gr.) 4 
pct. penalizare, timp 52 sec.; obsta-

■ „nenumerotată" : Gh. Ghițuran 
(CCA) 0 pct. penalizare, timp 58,2 
oastacole cat. M: Carol Gogheș (CCA) 
12 pct. penalizare, timp 1:32,4; dre
saj cat. semi-grea: I. Molnar (CCA) 
750 pct.; obstacole pe 2 cai : M. Stân
cii (Independența Sibiu) 0 pct. penali
zare, timp 2:15,1; obstacole pitici: 
Ftrnescher Edith (Independența Sibiu) 
0 pct. timp 48 sec.; obstacole pe 2 
cai—fete: Elena Leov (Recolta Buc.) 
O pct., timp 2:04,6- obstacole fete: Ma
tilda Mărăcineanu (Știința București) 
O puncte, timp 1:25,6; ștafetă: CCA 
(Ghițuran, Gogheș, Velicu) 3:28,0.

START IN PRELIMINARIILE 
OLIMPICE

U.R.S.S.-R.P. BULC-ARIA 1-1 (0-1)

100.000 spectatori au fost prezenți 
sîmbătă la meciul de fotbal dintre e» 
chipele U.R.S.S. și R. P. Bulgaria, 
primul din cadrul preliminariilor tur
neului olimpic (grupa est-europeană : 
U.R.S.S. — R. P. Romînă — R. P. 
Bulgaria). Partida a dat loc la o 
întrecere pasionantă. Echipa bulgară 
a dominat și a condus pînă în minu
tul 60, cînd tînăra formație sovietică 
a avut o revenire excepțională, a e- 
galat și a fost la un pas de victorie. 
Corespondenții de presă apreciază că 
rezultatul este echitabil, dovedind că 

. echipa olimpică a U.R.S.S., alcătuită 
exclusiv din jucători tineri, se pre
zintă ca un colectiv puternic, bine 

. sudat.
Gazdele sînt acelea care angajează 

fealonul în joc, lansînd în primul mi
nut un atac fulgerător pe aripa dreap
tă; O combina! Metreveli-Batanov 
se soldează cu '.m șut puternic al ce- 

ț.lui din urmă, dar mingea Utîlnește 
fTbara. Formația sovielică continuă să 

uzură, nervoasă, din care calitatea 
meciului a avut de suferit. In prima 
repriză, Done a atacat decis și a lo
vit mai mult. El nu a menținut însă 
ritmul și a dat posibilitate lui Albu 
(care a fost, foarte bun pe contra a- 
tac) să treacă la ofensivă și să rea
lizeze puncte prețioase care pînă la 
urmă i-au adus victoria •

Așteptată cu mare interes, întîlni- 
rea dintre craioveanul O. Mărăcineanu 
și S. Bogoi (CSM Galați) a corespuns 
întru totul așteptărilor. Cei doi bo
xeri s-au întrecut în a oferi un bun 
soectacol pugilistic, siluind această 
partidă mult peste nivelul celorlalte. 
In primul rund, gălățeanul a trimis 
cu adresă cîteva directe d-ar aproape 
regulat Mărăcineanu a răspuns. De 
la jumătatea reprizei a Il-a dar mai 
ales în a IlI-a, boxerul craiovean a 
atacat mai mult și a terminat meciul 
în forță, ceea ce a determinat juriul 
să-i acorde victoria (cu 2—1)

I. Dragnea (Dinamo Buc.) a cîști- 
gat numai datorită plusului de expe
riență — aceasta a fost părerea ge
nerală a celor prezenți la finalele zo
nei de la Craiova. El a avut în tînă- 
rul O. Stoian (Dinamo București) un 
adversar incomod, tehnic și îndeosebi 
curajos. In această partidă Dragnea 
s-a comportat nesatisfăcător. Foarte 
bine s-a orezentat de asemenea, tînă- 
nul N. Coama (Voința Constanța) în 
l.-ța rutinatului Șerbu Neacșu (CSA) 
care a cîștigat prin abandon în re
priza a 111-a. Un meci slab a avut 
loc în limitele categoriei mijlocie, da
torită boxului dezordonat practicat de 
Adolf Cristea (CSM Galați). Adversa
rul acestuia, P. Deca (Dinamo Cra
iova) s-a comportat foarte bine, im- 
presionînd îndeosebi prin claritatea 
loviturilor. In ultimul meci la cat. 
semi-grea (P. Zaharia — Gh. Ross- 
ler) am asistat la o luptă dură de 
uzură, în care Zaharia a cîștigat da
torită deciziei cu care a acționat.

R. CALARAȘANU

REZULTATE NORMALE LA CLUJ

CLUJ (prin telefon). Sîmbătă sea
ra, sala Armatei din localitate a găz
duit finalele etapei de zonă a cam
pionatelor individuale de box. La 
întreceri au asistat peste 2500 spec
tatori. Meciurile nu s-au ridicat la 
un nivel tehnic superior.

REZULTATE TEHNICE: Cat. muscă: 
Toma Ilie. (Voința Buc) b.p. V. Vin- 
tilă (Dinamo Craiova). Meciul a fost 
în general strîns, bucureșteanul reușind 
să se distanțeze abia în repriza a IlI-a. 
Cat. cocoș: C. Toma (Dinamo Buc) 
b.p. A. Morăruș (Gr. Roșie), cat. pană: 
I. Bocianu (Gr. Roșie) b.p. C. Vădu
va (Dinamo Craiova). Bocianu a lo
vit mai precis în special în repriza 
a IlI-a și s-a remarcat printr-o excelen
tă mobilitate. Cat. semiușoară: întîl- 
nirea dintre M. Trancă (Dinamo Buc) 
și M. Godeanu (Dinamo Craiova) s-a 
întrerupt datorită unei pane de cu
rent. Ea se va rejuca. Cat. ușoară: 
Fr. Pazmani (Dinamo Buc) b.p. I. 
Rodicenco (C.S.M. Galați). Dinamo
vistul a lovit puternic și precis obți- 
nînd o decizie meritată. Cat. semimij- 
locie: Dobre Pavel (Brăila) b.p. 
I. Gheorghe (Buc). Cat. mijlocie 
ușoară: C. Iordache (Dinamo Craiova) 
b. descalif. rep. II Gh. Buzatu (Din. 
Craiova). Cat mijlocie: V. Tiță 
(C.C.A.) b.p. I. Păunoiu (Voința Bu
zău). Boxerul de la C.C.A. a făcut o 

domine pînă în minutul 10, cînd oas
peții reușesc să se regăsească și să 
inițieze o serie de atacuri periculoa
se. In minutul 25, după o combinație 
la care participă întreaga înaintare 
bulgară, Milanov rămîne față în față 
cu Razinski și trage puternic. Porta
rul sovietic respinge și același Mila
nov reia de data aceasta în plasă: 
1—0. încurajați de aceasta, oaspeții 
continuă să atace. Totuși, echipa

FOTBAL PESTE HOTARE
U.R.S.S. are ocazii să egaleze, pe 
care le ratează pe rînd Soldatov. Ka
loev și Metreveli.

Repriza secundă începe în nota de 
dominare a oaspeților. Razinski apără 
cîteva goluri „gata făcute". Incepînd 
din minutul 60, jocul se mută în ju
mătatea de teren a echipei bulgare. 
Oaspeții sînt forțați la o apărare er
metică pe care o execută în 7 și chiar 
8 oameni. In min. 61 Kovalev trage 
în bară. Egalarea survine în min. 68 
prin Korolenkov, care reia imparabil 
o pasă primită de la Metreveli. Pînă 
la sfîrșitul meciului echipa U.R.S.S. 
atacă mereu, dar scorul nu mai poate 
fi modificat. Au jucat formațiile: 

reușită demonstrație de box iar tînărul 
său adversar a avut meritul de a fi 
luptat cu mult curaj. Cat. semigrea : 
I. Ferenț (Dinamo Craiova) b. dese. 
II Al. Ghiță (C.S.M. Galați). Cat. 
grea: I. Petrov (Voința Buc) b.p. Șt. 
Marcoviceanu (Dinamo Craiova).

Comisia regională de box a oferit 
boxerului junior Stelian Costescu (Șc. 
sportivă de tineret Cluj) o cupă pen
tru cel mai tehnic box.

V.CACOVEANU 
corespondent

DUMITRU RIZEA ÎNVINS LA 
CONSTANTA

CONSTANȚA, 28 (prin telefon). —
Sala Sporturilor din localitate s-a 

dovedit cu totul neîncăpătoare sîmbătă 
seara, cînd s-au desfășurat finalele fa
zei de zonă ale campionatelor indivi
duale de box. Cea mai mare surpriză 
a furnizat-o partida dintre D. Rizea 
(Metalul MIG.) și N. Stoenescu (Di
namo O. Stalin), în care ultimul a 
obținut o victorie meritată în dauna 
campionului de anul trecut. Tînărul 
boxer dinamovist și-a ținut adversa
rul la distanță timp de două reprize, 
pistonîndu-1 cu oroșeuri și directe la 
figură. Boxerul din Cîmpina, Mihai 
Nicolau, și-a dovedit și de data acea
sta talentul, dispunînd detașat la 
puncte de Z. Ciocîrlan (CSA Oradea). 
La categoria grea, V. Mariuțan a ter
minat învingător întîlnirea cu tînă
rul M. Gheorghioni (Hunedoara) după 
<se acesta a realizat o primă repriză 
bună.

Alte rezultate: muscă: L. Ambruș 
(Dinamo Buc.) b. p. Al. Șăraru (St. 
roșu Orașul Stalin); cocoș: I. Turcu 
(Dunărea Brăila) b. p. Șt. Dumibra- 
che (Spartac Buc.); pană: C. Gheor
ghiu (Dinamo Buc.) b.p. M. Miclăuș 
(Voința Cluj) semi ușoară: I. Miha- 
lic (Dinamo Cluj) b. prin neprezentare 
pe C. Preda (Marina Constanța); 
ușoară: C. Gherasim (Voința Buc.) 
b. p. St. Comaroni (CSA Cluj); semi 
mijlocie: M. Stoian (Știința Buc.) 
b. p. Gh. Eremia (CSM Galați); semi 
grea; O. Cioloca (CSM Reșița) b. ab. 
2 D. Trandafir (CFR-ICI).'

V. SUCIU-corespondent
MECIURI DE FACTURA SLABA LA 

ORAȘUL STALIN
ORAȘUL STALIN, 28 (prin tele

fon). — Din cele nouă meciuri dispu
tate sîmbătă seara doar cele dintre 
N. Mîndreanu —P. Pavel, A. Far- 
kaș—Gr. Dumitrescu și N. Linca— 
Șt. Bejan au corespuns, ele terminîn- 
du-se cu victoria primilor, victoria 
datorată în mare măsură rutinei. S-au 
înregistrat și trei abandonuri, iar ul
timul meet al galei cel dintre Ghețu 
Velicu și Bătrînu Tănase a fost de o 
factură foarte slabă.

Iată rezultatele tehnice în ordinea 
categoriilor: N. Puiu (CSM Reșița) 
b. ab. II O. Turcu (Progresul Bră
ila); N. Mîndreanu (CCA) b. p. P. 
Pavel (CSM Galați); A. Fa.luș (Di
namo Craiova) b. p. Gr. Dumitrescu 
(Met. MIG); V, Czegeli (CCA) b. p. 
P. Văleanca (Dinamo Bacău), C. Du
mitrescu (Dinamo Buc.) b. p. D. 
Gheorghe (Met. MIG); N. Linca (Di
namo Buc.) b. p. Șt. Bejan (CCA); 
M. Balaș (Dinamo Buc.) b. ab. I I. 
Pițigoi (Șc. sp. elevi C-lung Muscel); 
D, Gheorghiu (Dinamo Buc.) b. ab. 
II N. Negrea (CSA Sibiu), Ghețu Ve
licu (Dinamo Buc.) b. p. T. Bătrînu 
(Spartac Buc.).

C. GRUIA, coresip.

U.R.S.S.: Razinski—Bagrici, Er
molaev, Soldatov—Liniaev, Zavido- 
nov—Metreveli, Batanov, Kaloev, Ko
rolenkov, Kovalev. R. P. BULGARIA: 
Naidenov—Rakarov, Manolov, Dimi

trov—Kitov, Kovacev—Milanov, Kolev, 
Panaiotov, Vasiliev, Ianev. A arbitrat 
Bengt Londell (Suedia).

Echipa franceză Stade de Reims 
și-a încheiat turneul în U.R.S.S. în- 

tîlnind la Moscova prima reprezenta
tivă a U.R.S.S., care se pregătește în 
vederea meciului cu echipa R. P. Un
gare pentru „Cupa Europei". Jucătorii 
francezi au dat o replică slabă, fiind 
învinși cu scorul de 4—I (3—1). Au 
înscris Iliin (3), Apuhtin și respectiv 
Fontaine. In felul acesta turneul lui 
Reims se încheie cu următorul bilanț: 
4 meciuri — 4 înfrîngeri, scor — 3:15.

♦ La Reykjavik selecționata Dane
marcei a învins cu scorul de 4—2 
(2—0) echipa Islandei, în cadrul pre
liminariilor olimpice.

BERLIN, 28 (prin telefon). — Pe 
pista nautică de la Griinau s-au des
fășurat azi întrecerile tradiționalei re
gate internaționale de canotaj acade
mic. La diferitele probe au luat parte 
concurenți și concurente din opt țări. 
Țara noastră a fost reprezentată nu
mai în întrecerile feminine, unde am 
luat startul la cele 5 probe clasice. 
Comportarea și rezultatele reprezen
tantelor noastre au fost influențate de 
faptul că — nefăcînd deplasarea cu 
ambarcațiunile proprii — au concu
rat pe bărci și cu rame împrumutate 
de la organizatori, cu care n-au fost 
deloc acomodate. Ce1 mai bun rezul
tat a fost obținut de echipajul de 
8-j-l, care s-a clasat pe locul 3. O 
comportare bună a avut și echipajul 
de 4+1 vîsle, care a terminat la nu
mai 2 sec. 8/10 de formația învingă
toare.

Prima probă a concursului, schit 
dublu, s-a terminat cu victoria echi
pajului cehoslovac Spartak Praga 
(4:13,5), urmat de echipa Poloniei 
(4:17,2), reprezentantele Inst. de 
Cultură Fizică din Leipzig (4:18,0), 
echipa R.F. Germane (4:20,3) și 

formația noastră (Florica Ghiuzelea, 
Dora Lakatoș) care a obținut timpul 
de 4:24,0, întrecînd echipa RJD.G. II 
clasată pe locul 6 cu 4:33,5.

Excelente rezultate
în medul atletic 1SȚ3.1-R.P. Polonă

Prima mare confruntare atletică a 
anului a avut loc sîmbătă și dumini
că la Varșovia între echipele mascu
line și feminine ale R. P. Polone și 
R.S.F.S. Ruse. Victoria a revenit 
sportivilor sovietici cu scorul general 
de 188—152 (la bărbați 104—108; la 
femei 84—44). In cadrul celor două 
zile de concurs s-au înregistrat o se
rie de rezultate foarte valoroase. Iată 
cîteva dintre ele: BARBAȚI; 100 m— 
Foik (P) 10,5 sec.; 200 tn — Foik 
21,1 sec.; 400 m — Swatowski (P) 
47,0 sec..; 800 m — Orywal (P) 
1:50,1; 1500 m — Orywal și Lewan
dowski (P) 3:40,6; 5000 m — Bolot
nikov 13:54,4; Zimny (P) 14.01,4;
10.000 m — Ozog (P) 29:36,6; Pu- 
dov 30:08,6; înălțime — Kașkarov 
2,12 m; lungime — Fedoseev 7,63 m;

PE SCURT
♦ In apropiere de Leningrad a 

luat sfîrșit „Regata Baltică" la care 
au participat cei mai buni specialiști 
ai iahtingului din R.D. Germană, 
R. P. Polonă, Finlanda, Suedia și 
U.R.S.S. Sportivii sovietici au dovedit 
o formă excelentă, cîștigînd primul loc 
la toate clasele de iaht. Rezultate 
foarte bune au obținut Ivan Mateev 
la clasa „dragon", Viktor Gorlov la 
clasa „5,5 m“, Anatoli Iansun la clasa 
„Finn". Acest concurs a fost o primă 
etapă în pregătirea iahtmanilor din 
cele 5 țări în vederea Jocurilor Olim
pice de la Roma.

Vineri noaptea s-a disputat la 
New York meciul de box pentru t'flul 
mondial la categoria grea între Floyd 
Patersson (S.U.A.) deținătorul centurii 
și suedezul Ingemar Johansson. Spre 
surprinderea generală, victoria a re-

R.P. UNGARA-SUEDIA 3-2 (2-0)

4» Pe Stadionul Popular din Buda
pesta a avut loc ieri partida amicală 
dintre echipele R.P. Ungare și Sue
diei. După aspectul primei părți a jo
cului se părea că gazdele vor obține 
o victorie ușoară. La pauză echipa 
ungară conducea cu 2—0. iar puțin 
timp după reluare tabela de afisaj 
arăta 3—0. In ultimul sfert de oră, 
însă, suedezii au o revenire puternică 
si înscriu de două ori. Scor final : 
3—2.

♦ R.P. Ungară — R.D. Germană 
(juniori) 3—0.

In cadrul „Cupei Europei" s-a 
disputat la Varșovia primul meci din
tre echipele R.P. Polone și Spaniei. 
Oaspeții au cîștigat cu scorul de 4—2 
(2-1).

La Vama: R.P. Bulgaria—U.R.S.S. 
(tineret) 4—0 (2—0). La Leningrad: 
U.R.S.S.—R.P. Bulgaria (juniori) 2-2.

Echipa braziliană Santos va vizita 
din nou R.P. Bulgaria în prima de
cadă a lunii iulie, urmînd să susțină 
3 partide cu selecționatele orașelor 
Varna, Plovdiv și echipa campioană 
a țării Ț.D.N.A.

In proba de 4+1 locul 1 a fost îm
părțit între cele două echipaje ale 
R.D.G. (amîndouă în timpul de 3:57,0). 
Pe locul 3 s-a clasat R.P.U. (3:58,7). 
Echipajul romîn (Felicia Urziceanu, 
Maria Trinks, Stela Georgescu- 
Găvan, Marta Kardoș + Ștefania 
Borisov) a ocupat locul 4 (4:00,9) în
trecînd echipa R. Cehoslovace (4:04,9)' 
și echipa T.S.C. din R.D.G. (4:08,2); 
Proba de schif simplu a fost cîști- 
gată de campioana europeană Pappne 
(R.P.U.) cu timpul de 4:01,9, Florica 
Ghiuzelea (R.P.R.) clasîndu-se pe locul 
4 cu 4:16,1.

Echipajul R.P. Ungare a ieșit în
vingător și la 4+1 vîsle (3:38,0) în
trecînd echipele R.D.G. I (3:38,7), 
R.D.G. II (3:40,2) și R.P.R. (Magda 
Jifcu, Emilia Rigard. Maria Marton, 
Doina Ciolacu «+ Ștefania Borisov) 
care a realizat 3:40,8. Pe locurile 5 
și 6, două echipe din R.D.G.

In ultima probă, 8+1, s-au înregis
trat rezultatele: 1. R.D.G. 3:30,6; 2. 
R.P. Ungară 3:33,2; 3. R.P. Romînă 
(Felicia Urziceanu, Maria Trinks, 
Stela Găvan, Viorica Udrescu, Son.ia 
Bălan, Maria Panait, Ghizela Rostaș, 
Marta Kardoș '+’ Angela Codreanu) 
3:36,4; 4. R. Cehoslovacă 3:37,7; 5j 
R.P. Polonă 3:39,5.

triplu — Fedoseev 16,40 m; prăjină — 
Gronowski (P) 4,41 m; 110 m. g. —i 
Mihailov 14,2 sec.; 400 m. g. — Kle-: 
min 51,8 sec., 3000 m.ob. — Rjșcirt 
8:52,4; disc — Piatkowski (P) 55,90 
m.; suliță — Sidlo (P) 79,69 m.j 
piocan — Rudenkov 68,27 m — nou 
record al U.R.S.S.; Samoțvetov 65,92 
m.; greutate — Piatkowski 17,36 m.; 
FEMEI: 100 m — Popova 11,4 sec.;
200 m — Poleakova 24,3 sec.; 400 
m — Pariiuc 55,2 sec.; 800 tn — No- 
wakowska (P) 2:09,5; 80 m. g. — 
Safronova 11,1 sec.; înălțime — Aki
mova 1,69 m; lungime — Krszesinska.
(P) 6,12 m; — disc — Ponomareva 
54,83 m; greutate — Jdanova 16,19 
m; suliță — Ozolina 55,18 ni. Figwcr 
(P) 54,13 m — nou record polonez.

venit prin k.o. în rundul 3 boxerului 
suedez. Acesta este al patrulea pugi
list european care cîștigă titlul mon
dial în decurs de 25 de ani.

♦ Pe stadionul Vasil Levski din
Sofia, în fața a 25.000 de spectatori, 
a avut loc ccl de al doilea meci din
tre echipele A.S.K. RIGA și' Akade- 
mik-Sofia pentru finala „Cupei cam
pionilor europeni" de baschet. După 
cum se știe, baschetbaliștii din Riga 
învinseseră în primul meci cu scorul 
de 79—58. Și de data aceasta victoria 
a fost de partea lor cu 69—67 (31— 
34), astfel că echipa A.S.K. RIGA 
cucerește pentru a doua oară conse
cutiv trofeul. Meciul a fost condus 
de arbitrii Ferenț (R.P.R.) și Ciocoglu 
(Turcia). (T.H.)

♦ La 4 iulie va începe la Budapesta 
întîlnirea internațională de pentatlon 
modern dintre echipele R.P. Ungare 
și U.R.S.S. Meciul suscită un mare 
interes, cele două reprezentative fiind 
oele mai bune din lume.

— După patru etape, în Turul 
Franței conduce alergătorul france» 
Robert Cazata urmat la un minut de 
compatriotul său Bernard Gauthier. 
Favoriții cursei Gaul, AnquetU, Bo- 
bet. Riviere, Batdini se află la peste' 
10 minute în urmă și nu figurează 
deocamdată între primii 20.

Ateciul de atletism dintre echipele 
masculine ale Franței și Belgiei des
fășurat în orașul Longwy a fost cîș
tigat de echipa franceză cu scorul de 
231—168 puncte.

Iată unele rezultate: 100 m — Pi- 
quemal (F.) 10,9 sec., 110 m.g. — 
Raynaud (F.) 14,7 sec., 800 tn — 
Moens (B) 1:48,3, 400 m — Seye (F.)’ 
47,7 sec., 5000 m — Bernard (F.) 
14:35,8, 1500 m — Verhcuen (B.) 
3:48,5, 3000 m obstacole — Roelands 
(B.) 9,06 sec., 10.000 m — Van 
Driesche (B.) 31:04,4, lungime — Pote 
(B.) 7,10 m, înălțime — Fournier 
(F.) 1,94 m, prăjină — Van Duck 
(B.) 4,15 m, triplu salt — Wiliam 
(F.) 15,39 m, greutate — Sznostak 
(B.) 15,76 m, ciocan — Husson (F.l 
58,81 m, suliță — Ataquet (F.) 76,48 
m, disc — Ăllard (F.) 49,14 m, șta
feta 4x100 m — Franța 41,3 sec.
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