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CICLIȘTII ROMINI AU CIȘTIGAT CURSA

PARIS — ROUEN
s 

o Pe primul loc în clasamentul general

PARIS
individua!: 

vietic Tarakanov © Gabriel Moiceanu a ocupat locul Jl 
a fost deosebit de dificilă ° La

** din

■w

Vom înfăptui cu entuziasm mărețul program 
înflorire a patrieide

Vom munci
cu avint sporit

Directivelor Congresului 
al P.M.R. pune în fața 
muncitorilor ceferiști, sar- 

prlvlnd

la

Proiectul 
al lll-lea 
noastră, a 
cini deosebit de importante, 
creșterea capacității de transport a 
•căilor ferate corespunzător cerin
țelor economiei naționala. Sa prevede 
«astfel că volumul de transport în 
tone pe calea ferată să ajungă în 
anul 1965 la un nivel da 140 
sută fată de anul 1959. In vederea 
îmbunătățirii simțitoare a structurii 
parcului de vagoane calea ferată va 
fi înzestrată cu cel puțin 11.000 va
goane marfă noi și cu peste 500 va
goane noi de călători, confortabile cu 
4 osii, inclusiv vagoane de dormit și 
restaurant precum și cu trenuri au
tomotoare. Proiectul de Directive pre- 
vede, de asemenea, că în 1965 se va

Mge ca transportul cu tracțiune 
..;sel și electrică să reprezinte 45— 

5u" fa sută din traficul feroviar.
Muncitorii din cadrul Complexului 

„Grivița Roș'e" au primit cu nețăr
murită bucurie proiectul de Directive 
manifestindu-și hotărîrea de a trece

Intilnirea de scrimă R. P. Romină— R. P. Polonă

SPORTIVII NOȘTRI AU CIȘTIGAT
PATRU TURNEE INDIVIDUALE

așteptări din- în- 
sportivii noștri 

și duminică, în

După evoluția sub 
trecerile pe echipe, 
ne-att adus sîmbătă , 
întrecerile individuale, reale satisfacțȚ. 
Pe lista acestora primul și-a înscris 
numele Adalbert Gurath care a
cîșțigat proba de spadă. Apoi, -în
acg^ași zi, Maria Vicol — confirtnînd 
jrrtfa buni manifestată și în con- 

.. irsul inter-echipe — a ocupat primul 
loc la floretă- Iată, pe scurt, cum

Campionatele internaționale de tir 
ale R. P. Romîne au luat

° REZULTATELE DE SIMBATA SI DUMINICA 
INTERNATIONAL! Al CELEI DE A VI-a EDIȚII ° 

DOI DINTRE OASPEȚI
parea a fost 
toate edițiile 
faptul că am 
marcabilă a nivelului tehnic la trăgă
torii din R. P. Ungară. R. P. Romînă 
și mai ales la cei din R. D. Germană. 
Consider că sportivii din R. D. Ger-

V. GODEȘCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Timp de patru zile, cei mai buni 
trăgători din cele 11 țări participante 
la cea de a VI-a ediție a campionate
lor internaționale de tir ale R. P. 
Romîne an oferit spectatorilor pre
zenți pe poligonul Tunari dispute pa
sionante, au făcut un valoros schimb 
de experiență, verifieîndu-și în același 
timp stadiul de pregătire în vederea 
marelui eveniment sportiv al anului. 
Jocurile Olimpice de la Roma.

In ultima zi de concurs s-au desfă
șurat probele de armă liberă calibru 
mare 3x40 focuri, pistol precizie și 
manșa a dotw la skeet. In proba de 
ar>nă, victoriile pe poziții au fost 
împărțite între N. Rotaru (R.P.R.), 
Borisov (U.R.S.S.) și Spillmann (El
veția), după o luptă deosebit de dîr
ză înir-o probă considerată, pe bună 
dreptate, un adevărat maraton al ti
rului (întrecerile au început la ora 
9 și s-au terminat la 16,45). La pistol 
precizie a cîștigat A. Gușcin (U.R.S.S.). 
Trăgătorii noștri, comportîndu-se des
tul de slab, au ocupat locuri sub po
sibilități. In proba de skeet, victoria 
a revenit cu ușurință cunoscutului 

, nostru sportiv Ștefan Popovic:.
In‘ general, întrecerile au fost 

.minate de sportivii 
urcat, la festivitatea 
cele mai multe ori, 
yingatorflor.

După terminarea 
stat de vorbă cu cîțiva dintre oaspeți, 
ale căror păreri le redăm mai jos:

TOV. ALEXEI MAXIMOV, CON
DUCĂTORUL DELEGAȚIEI SOVIE
TICE : „Mi-a plăcut foarte mult or
ganize rea. Au fost prezenți la Tunari 
cei mai valoroși sportivi, iar pârtiei-

întrecerilor

lui în
acum

viață. Suc- 
în produc-

de

deîndată la aplicarea 
ceselor obținute pînă 
ție, închinate celui de al II!-lea Con
gres al P.M.R. li se vor adăuga al
tele și mai importante, ele exprimînd 
dnagostea bravilor ceferiști față 

partidul nostru Iubit.
DUMITRU E. GHEORGHE

vagoane 
șpoative 
Rcșle*

maistru
președintele

Ldcomoliva

secția I
asociației 

„Grtvița

Vor răspunde prin fapte 
chemării partidului

Apariția proiectului de Directive a 
umplut de bucurie și justificată mîn- 
drie inimile tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră.

împreună cu toți oamenii muncii, . 
sportivii își vor încorda și ei eforturile 
pentru a contribui la locurile de mun
că Ia înfăptuirea mărețelor realizări 
prevăzute în proiectul Directivelor. 
Printre aceștia se află și componenții 
formației de volei Progresul București. 
Opt dintre cei unsprezece sportivi lu
crează în cadrul I.T.B. Sînt convins 
că muncitorii Mihai Cbezan și Nicolae

d n ultimele

LA SPADA

:î tot atîția

s-ati desfășurat întrecerile 
două zile.
ECHILIBRU DE FORȚE

Patru sportivi polonezi 
reprezentanți af R. P. Romîne s-au 
calificat în finala turneului individual

ELENA MATEESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

sfîrșit
• CAMPIONII 
NE VORBESC

numeroasă ca lamai
precedente. Ne bucură 
constatat o creștere re- 

sovietici care 
de premiere, 
pe podiumul

Una din numeroasele faze spectaculoase ale tntllntrii t Mlădiu se desprinde dintr-un pachet de înaintași 
pregătește să transmită balonuf lui Gâpușan, — ——... Folo : B. Ciubaau,

Gani, inginerii Marcel Ruseseu și Ca
ins Mieulescu, planificatorul Nieolae 
Pelin, tehnicianul Constantin Nicolau 
și ceilalți sportivi din echipa noastră 
nn-.și vor precupeți nici un moment 
eforturile pentru a traduce în viață 
importanta sarcină prevăzută în pro
iectul de Directive, privind îmbunătă
țirea transportului orășenesc de per
soane prin sporirea parcului de mij
loace de transport în comun, în spe
cial prin dezvoltarea parcului de auto
buze.

Ca antrenor al echipei mă angajez 
să-i ajut să împletească cît mai armo
nios munca în producție eu activitatea 
recreativă și de performanță pe tere
nurile de sport.

i

NICOLAE SOTIR
antrenor al -echipei de volei 

Progresul București.

CU
TOT MAI lUMINCS

Impresionant prin perspectivelegran
dioase pe care le deschide tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră, 
proiectul Directivelor Congresului al 
lll-lea al P.M.R. ne dă Un nestăvilit 
imbold în activitatea noastră de zi 
cu zi.

Noi cei care, ne străduim pe băncile 
facultăților și institutelor de învățămînt 
superior să devenim cadre de nădejde 
ale Republicii dragi, am luat cunoștin
ță cu mare entuziasm de condițiile 
minunate ce ui se creează neîncetat în 
scopul pregătirii și perfecționării 
noastre.

Față de grija părintească pe care 
ne-o poartă partidul nostru iubit, ti
neretul studios de la noi are datoria 
să răspundă cu succese din ce în ce 
mai mari la învățătură. Pregătindu-ne 
cu strguință, cu pasiune pentru pro
fesiunile pe care ni le-am ales, aștep
tăm cu nerăbdare momentul cînd vom 
lucra efectiv în producție pentru a fi 
cît mai folositori patriei pe drumul 
construirii depline a socialismului.

RADU DEMIAN 
student, Universitatea Babeș-Bolvai, 
jucător în echipa de rugbi Știința Cluj.

Ru^bașiii romini au întrecut Ia scor

echipa franceză P< V. c.
Cînd o echipă cîștigă la un scor 

foarte mare, este poate mai greu să 
apreciezi și 'să situezi exact perfor
manța învingătoarei. Așa stau desigur 
lucrurile și în privința înfîlnirii care 
a opus pe stadionul „23 August" selec
ționata de rugbi a orașului Bucu
rești, formației franceze P.U.C. Intr-a
devăr, rugbiștii romîni au cîștigat de 
o manieră atit de categorică, cu 41—3,

PARIS, 22 (prin telefon). — Sîm
bătă și duminică s-a desfășurat pe 
ruta Paris — Rogen — Paris cursa 
ciclistă de fond organizată de ziarul 
„L’Humanite". La start s-au aliniat 
85 de alergători din 8 țări : R. Ceho- 

■ ” R. S. S„ R. P. Ungară, 
Franța, Italia, R. F. 
P. Romînă. Cicliștii 

Moiceanu, Ion Cosma 
au realizat o perfor- 

AU CUCERIT

slovacă, U. 
R. P. Polonă, 
Germană și R. 
romîni Gabriel 
și Ion Vasile 
manta excepțională : 
LOCUL I PE ECHIPE SI S-AU CLA
SAT (TOȚI TREI) IN PRIMELE 10 
LOCURI ALE CLASAMENTULUI 
GENERAL INDIVIDUAL. Gabriel 
Moiceanu a ocupat locul II — într-o 
întrecere dîrză cu ciclistul sovietic 
Feodor Tarakanov, înscriind astfel în 
palmaresul său o performanță foarte 
bună.

Cursa a fost „tare" afit datorită 
participării valoroase, cît și datorită 
durității traseului : multe urcușuri, vînt 
de față etc. Cicliștii romîni s-au men
ținut însă tot timpul pe primul plan 
al cursei, au atacat puternic, au rea
lizat ■ acțiuni spectaculoase și eficace, 
apreciate de către specialiștii prezenți 
In caravană. Etapa 1 desfășurată pe 
ruta Paris — Rouen 150 km a reve
nit ciclistului Francez Roger Clouet cu 
timpul de 4h. 05:21. Reprezentanții 
noștri s-au clasat pe locurile : 10. Ion 
Cosma 4h. OG: 12; 14. G. Aloiceanu. ■— 
același timp; 34. Ion Vasile 4h. 06:27. 
Etapa a Il-a, disputată duminică pe 
ruta Rouen — Paris 165 km, a fost 
cea mai interesantă. Cicliștii romîni și 
cei sovietici și-au disputat: cu dîrzenie 
lupta pentru întîietate. Lor Ii s-au 
adăugat și alergătorii cehoslovaci care 
doreau să-și adjudece victoria pe echi
pe. Efortul alergătorilor noștri a fost 
răsplătit de o victorie binemeritată 
(pentru care le adresăm un călduros:

Reprezentativa R. P. Romîne 
a pierdut cu 2-0 (2-0) prima întîlnire 
cu echipa, R. Cehoslovace din cadrul 

-CC 1 f .1 1Cupei Europei la fotbal
multă vreme, un meci interna- 
de fotbal n-a fost așteptat cu 
interes de publicul nostru ca

De 
țional 
atîta 
intilnirea de ieri dintre reprezentati
vele R. P. Romîne și R. Cehoslovace. 
Faptul că echipa noastră avea ca ad
versar una din cele mai puternice e- 
chipe din Europa; la ora actuală, cît 
și importanța pe care această partidă 
o avea pentru calificarea în turneul 
final al „Cupei Europei" au făcut 
ca iubitorii fotbalului din țara noastră 
să privească acest joc ca pe un mare 
eveniment sportiv. La toate acestea, 
mai trebuie adăugată, desigur, spe- 

multe 
cîteva

încît faptul ne scutește de prea 
comentarii. Se pot trage însă 
concluzii precise.

Astfel, sportivii romîni s-au dovedit 
a fi bine pregătiți. In primul rînd, 
în privința condiției fizice, ieri, exce
lentă — spre deosebire de situația 
echipei. franceze, deficitară total sub 
acest aspect. Apoi, am remarcat o 
bună concepție îtj jocul înaintașilor

eicHstul so-’ 
° întrecerea 

start s-au aliniat 85 de alergători 
8 țări.

G. MOICEANU

etapei a’

4h. 14:58; 
...10. Ion

G.

7.

BRAVO!). lata clasamentul 
Il-a :

1. F. Tarakanov (U.R.S.S.)
2. G. Moiceanu 4h. 16:31;
Vasile 4h. 17:56; ...12. Ion Cosma —: 
aceiași timp. i

CLASAMENTELE GENERALE
ALE COMPETIȚIEI :

Ind.vidual : 1. Tarakanov (URSS)
8 h. 20:33 ; 2. G. MOICEANU 8 h 22:43 ;
3. Konecny (R. Cehoslovacă! 8 h 22:43 ;
4. Bebenin (URSS) 8 h 22:58 * 5. Mar
tinez (Franța) 8 h 23:31 ; 6. ION COSMA 
8 h 24:08 ; 7. Heller (R. Cehoslovacă) ;
8. Kaspar (R. Cehoslovacă) ; 9. ION
VASILE — toți același timp cu Ion 
Cosma ; 10. Fagâla (R. Cehoslovacă)
8 h 24:57.

Echipe : 1. R. P. ROMINA 25 h 11:14 ;
2. R. Cehoslovacă 25 h 11:14; 3. Franța 
(F.S.G.T.) 25 h 15:05 ; 4. R. F. ~
(Solidaritat) 25 h. 20:22 ; 
(U.I.S.P.) 25 h. 21:43; G.
27:15 ; 7. R. P. Undară
R- P. Polonă 25 h. 31:14.

Germană 
5. Italia 

U.R.S.S. 25 h. 
25 h. 30:10; 8.

o nutrea fiecare dintreranța pe care
noi că fotbaliștii romini ne vor face 
să uităm insuccesul din preliminariile 
turneului olimpic, realizînd un joc 
frumos și, bineînțeles, asigurîndu și, 
pe teren propriu, un avans care să ne 
dea cît maj 
lifica, ținînd 
re n-o mai 
tislava.

multe șanse de a ne ca- 
seama că partida viitoa- 

jucăm acasă, ci la Bra-

JACK BERARIU
RADU URZICEANU jl

(Continuare in pag. a 3-a)
A

noștri, care au acționat grupat, în 
forță și, implicit, cti mult randament; 
adică din nou așa cum ne ohinuisră 
în ultimii ani, cînd au conlrtbuit la 
a’îtea victorii de nrestigiu. Nî-att 
plăcut în spacial Moraru (prezrnt în 
aproape toata fazela de atac, dar prea 
adeseori des arms de grămad , în mo
mentele fixa), Paloșanu (ta'anic, in 
evidentă revenire de frmâl. Rost», 
(înaintaș ofensiv), Ml-idln și Teofilo
vich Dar și ceilalți: Cămișan. Cot'er 
și Marinache au fost idi i și s-att în
cadrat în jocul echi vei. Am observa’, 
de asemenea, un mijlocaș la grămadă 
— Costal Stănescu — în *xe lentă 
condiție, care a făcut o partidă f arte 
bună. Se cuvin laude și aripei Barbu, 
agresiv și insnirat.

Totuși, în ciuda acestor sublinieri, 
în evolu'ia echipei romiii! s-au fă
cut simțite și o seri* de li, suri de 
care va Ireluii să se țină seama în 
pregătirea viitoare. Ne g’ndim, în 
primul rkid, la evoluția nesatisfacă- 
toare a liniei de trei:Terturi (mai pu
țin Barbu). Ea a greșit numeroase 
pase, iar atacuri'e coniuse de Chjriac 
(mijlocaș la deschidere) au fost ne
inspirate, avînd o evidentă tendință 
de fugă spre margine. D stul de nesi
gur a fost și Penciu în postul 
fundaș, ceea ce ne lasă o irml 
îngrijorare. Dar asupra acestor lucruri 
von reveni.

Pentru a rezuma, credem că nu gre
șim afirmînd că 80% din joc a fost 
făcut de înaintare care poartă prin-

de 
de

n callimachi ■
(uy.nuiuai'c in pag. a 3-a)
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Finalele campionatelor republicane au prilejuit dispute dirze
Norii negri care prevesteau ploaia 

nu au putut determina pe pasionați! 
sportului cu mănuși să lipsească de la 
ultimul „act" al întrecerilor din ca
drul campionatelor republicane de 
box. Așa se face că sîmbătă seara 
„potcoava" stadionului Republicii, 
precum și o bună parte din tribuna 1 
au fost înțesate de spectatori. Progra
mul reuniunii finale se anunța deose
bit de pasionant, Dintre campionii de 
anul trecut, doar 6 pugiliști (DobreȘ- 
cu, Mihalic, Stoian, Șerbu, Z.' aria și 
Mariuțan) reușiseră să ajungă în fi
nalele acestei ediții. Dar chiar aceștia 
nu aveau titlurile „in buzunar".

Meciurile au fost — așa cum era 
de așteptat — dirze, și firește, din 
acest punct de vedere, au plăcut. Sub 
aspectul spectaculozității însă, unele 
partide au lăsat de dorit, boxerii pu- 
nînd prea mult accent pe combativi
tate.

Prima întîlnire ă adus în ring pe 
boxerii de categorie muscă M. Do
brescu (C.C.A.) și Al. Bariciu (Pro
gresul Buc.). In general, meciul a 
fost la discreția campionului, care 
și-a .plimbaț" adversarul aproape tot 
timpul prin colțurile ringului și a 
punctat rapid și eficace, în stilul său 
caracteristic Boxerul militar a învins 
la puncte, cîștigînd pentru a cincea 
oară titlul de campion republican. '

La categoria cocoș, titlul a fost 
acordat lui Puiu Nicolae (C.S.M. Re
șița). Se pare că juriul s-a orientat 
îndeosebi după desfășurarea ultimei 
reprize, cîhd acesta a boxat evident 
mai bine decît în primele două. Bine 
pregătit, Nicolae’ Mîndreanu (C.C.A.) 
a dominat net în primele două repri
ze. Repriza a doua, în special, Mîn
dreanu a fost de departe mai bun. In 
orice caz, Puiu Nicolae n-a convins, 
mai ales dacă ținem seama că reve
nirea sa din ultimul rund a fost fa
vorizată și de faptul că în repriza 
precedentă a abuzat de țineri și îm
pingeri, care i-au cerut lui Mîndrea
nu eforturi în plus.

Cu totul diferită față de meciul pre
cedent a fost comportarea lui C. 
Gheorghiu (Dinamo Buc.) în finala cu 
1. Turcu 
centura 
pană.

la Știinfa in 
fost redus in

ciul cu Vasile Mariuțan (Dinamo 
Buc.),'pentru titlul la categoria grea. 
Bine pregătit, curajos, eficace, Gheor- 
ghioni a fost deseori ofensiv, a boxat 
în linie, folosind cu succes directele 
la bărbie. Mariuțan a boxat timorat, 
dezorganizat, a folosit multe „late-

țial luat de boxerul de 
primele două reprize a 
ultima, cînd dinamovistul a încercat 
să schimbe aspectul meciului In fa
voarea sa. Cu toate acestea insă, 
Dragnea nu a reușit să refacă din 
handicap, cu atît mai mult cil cît spre „ .. ..
sfîrșitul meciului, recepționînd o pu - rale", la nimereală. In repriza a doua 
ternică directă de dreapta la cap, a
fost aproape groggy.

Duelul Linca — Șerbu disputat în 
limitele categoriei mijlocie mică a fost 
așteptat cu multă nerăbdare de spec
tatori. 'Mai ordonat, mai tehnic, Șer
bu Neacșu a reușit să-l întreacă la 
puncte pe dinamovist, după o luptă

IATĂ CAMPIONII DE BOX
AI R.P.R. PE ANUL I960

muscă : Mircea Dobrescu (C.C.A.). 
cocoș: Puiu Nicolae (C.S.M. Re

șița)-
pană: Constantin Gheorghiu (Di

namo Buc.).
semiușoară: '

mo Buc.), 
ușoară: Ion

Buc.).
semimijlocie:

ța Buc.), 
mijlocie mică:

(C.C.A.).
mijlocie: Ion Monea

Buc.).
semigrea:

(C.C.A.).
grea: Vasile Mariuțan

Buc.).

Iosif Mihalic (Dina-

Marin (Progresul

Mihai Stoian (Știin-

Șerbu Neacșu

Gheorghe

(Dinamo

Negrea

(Dinamo

Cupa „Cel de - al Ill-lea Congres ai P. M. HP’

IN TURNEUL MASCULIN, PETROLUL PLOEȘH 
A OBȚINUT 0 NOUĂ VICTORIE!

Intrecerile masculine și feminine 
cadrul competiției organizate în

el a lovit sub centură și, culmea, 
arbitrul Marin Stănescu l-a numărat 
pe... Gheorghioni în loc să-l averti
zeze pe dinantovist. In ultima repriză 
însă, Mariuțan a punctat mai mult, 
îndeosebi la figură, „smulgînd" arbi
trilor o victorie neconcludentă, la 
puncte.

ALTE REZULTATE: I. Mihalic (Di
namo Buc.) b.p. I. iManea (Marina 
Constanta) ; I. Marin (Progresul 
Buc.) b.p. Fr. Pazmani (Energia Ti
mișoara).

M. RAHOVEANU 
R. CALARAȘANU

din
cinstea celui de-al IH-lea Congres al 
P.M.R. au continuat sîmbătă și du
minică. In turneul masculin, un meci 
plăcut — prin lupta celor două echipe 
cît și prin evoluția scorului — au 
oferit Progresul și Petrolul Ploeștl 
După ce în etapa trecută au terminat 
învingători în fața Rapidului, petro
liștii au avut din nou o comportare 
surprinzător de bună, obținînd o vic
torie prețioasă. învingătorii au ac
ționat mai clar în atac, dovedind o 
frumoasă orientare spre un joc cît mai 
simplu șl mai eficace. Scor final; 
54—49 (28—21) pentru Petrolul.

In celelalte două meciuri masculine, 
jucătorii lotului R.P.R. au obținut în

cele din urmă o victorie comodă tal 
fata echipei C.C.A. cU scorul de 78—58| 
(26—31), iar Știința a întrecut S.P.®, 
cu 55—47 (29—19).

• Cele trei întîlnirf ale ultimei etapei 
feminine s-au încheiat eu următoarele 
rezultate: Constructorul — Victoria! 
45—34 (27—15); Rapid 
74—41 (39—22); Știința
59—45 ( 25—27). '
jocuri Progresul și Rapid se află în' 
fruntea clasamentului la egalitate de 
puncte. Jocul dintre cole două formații 
care, la hotărîrea comisiei de organi-i 
zare a competiției, va fi rejucat 
marți după-amiază de la ora 17 pe 
terenul Progresul, va hotărî cîțtigăă 
toarea competiției. A. AXENTE-coresp^
--------------------------------------------------- -—t

In urina acestor

Tache Petre (Dinamo) a cucerit „Cupa Sportul popular*1

(C.C.A.) cînd a cîștigat 
de campion la categoria 

E drept, bdxînd cu arcada 
deschisă, Țurcu n-a mai putut da ran
damentul obișnuit. Dinamovistul, bun 
tehnician, ă contrat cu puternice lo
vituri la cap, s-a 
mișcat încontinuu 
grijă fiecare atac.

Intîlnirea dintre 
ian (Știința Buc.) . 
namo Buc.) prevedea o dispută pa
sionantă, de un nivel tehnic superior. 
Chiar de la primul schimb de lovituri 
ne-am putut da seama că această par
tidă se va ridica la un bun nivel 
tehnic. Dragnea s-a dus tot timpul 
peste adversar (lucru ce-i convenea 
Iui Stoian), urmărind o lovitură de
cisivă. Stoian a ripostat însă de fie
care dată, „arma" cu care a cîștigat 
partida finală fiind și de data aceasta 
directa de dreapta. Avantajul substan-

blocat la timp, s-a 
și și-a pregătit cu

semiușorii M. Sto- 
și I. Dragnea (Di-

H S P I S M
ALERGĂRI

alergărilor

DE

Sîmbătă după-amiază s-a desfășu
rat pe velodromul Dinamo din Ca
pitală concursul de pistă dotat cu 
„Cupa Sportului popular". La aceste 
întreceri desfășurate în cinstea celui 
de al IH-lea Congres al P.M.R., au 
participat cei mai buni alergători de 
pistă din țara noastră, în frunte cu 
membrii lotului olimpic. Concursul 
— organizat cu sprijinul larg al 
clubului sportiv Dinamo — s-a bucu
rat de succes. Spectatorii prezenți 
în tribune au asistat Ia dispute in
teresante (oferite îndeosebi de pro
bele de viteză, eliminare și semi- 

precum și la un spectacol 
cursele cu antrenament me- 

cicliștilor

Iar". In serii au învins: Petre Tache 
pe Silviu Duță (timpul învingătoru
lui 12,5 sec — cel mai bun timp al 
zilei). Ion Ioniță pe Tănase Adrian, 
Constantin Voicu pe Virgil Iordache 
și Dumitru Stan pe Stefan Lemîn- 
droiu. In turneul final Tache Petre 

întrecut fără dificultate adver-

probei. El a cucerit — datorită dîr-’ 
zeniei cu care și-a susținut acțiunea 
— multe puncte Ia sprinturi ți a 
terminat pe merit învingător. Iată 
de altfel clasamentul probei: 1.
viu Duță 34 p.; 2. D. Rotaru (C.C.Â.Î 
22 p; 3. Gh. Calcișcă (ZZ____  '

p; 4. Șt. Poreceanu (Victoria)'

Sila
i (C.C.A.T 
(Dinamo)

și-a 
sării.

29 ccncurenți au participat la cea 
mai 
găzduită de velodromul Dinamo. La 
succesul ei a contribuit îndeosebi fap
tul că organizatorii au fixat 
eliminarea la fiecare tur. In acest 
fel (fiind exclus turul de relaxare), 
cursa a căpătat un caracter dinamic 
continuu. învingătorul probei a fost 
dinamovistul Mihai Vcinescu. El a 
fost urmat de N. Grigore (C.G.A.) 
și N. Niculescu (C.C.A.).

Semifondul — desfășurat de-a lun- 
a 51 ture cu sprint la fiecare 
ture — a oferit de 
interesant spectacol. Tînărul ci- 
Silviu Duță (C.C.A.) a luat — 
sfîrșitul întrecerii — cursa, pe 
propriu evadind dintr-nn pluton

interesantă probă de eliminare

19
17 p; 5. N. Grigore (C.C.A.) 14 pț 
6. Simion Ariton (C.C.A.) 12 p.

In seriile probei de antrenament 
mecanic, Mircea Mihăilescu 
Poreceanu (Victoria) 
4:26,4 pe 1* 
54,134 km), învingîndu-i 
Gociman — Silviu Duță 
iar Iulian Gociman — 
nesen (OC.A.-|-Dinamo) 
cuplul E. Norhadian — _. _____
(C.C.A.). In finală, cuplul M. MihăiJ 
lescu — Șt. Poreceanu s-a dovedit 
mult mai „sudat" și a obținut o cîa4 
ră victorie.

In cadrul cursei italiene formația 
clubului sportiv Dinamo a întrecut 
echipa Victoria. Invingătoa'ea a 
realizat 2:30,7. '

IIRISTACHE NAUM |,

ștde o rară dîrzenie. S-au schimbat lo
vituri extrem de puternice. Linca a 
urmărit, ca de obicei, lovitura deci
sivă dar nu a reușit pînă Ța urmă 
s-o plaseze, astfel că a coborlt din 
ring învins.

O decizie neconformă cu cele petre
cute în ring s-a dat în partida dintre 
mijlociii I. Monea (Dinamo Buc.) și 
P. Deca (Dinamo Craiova). Deca a 
fost indiscutabil superior boxerului 
bucureștean, a lovit mai mult, mai 
precis, a practicat un box mai teh
nic. Monea a avut o sclipire doar 
spre finalul meciului cînd Deca a pri
mit un avertisment nejustificat. Ori
cum, aceasta însă, după părerea noa
stră, nu a fost suficient pentru a i 
se acorda decizia.

In finala categoriei semigrea rapi- 
distul Petre Zaharia a opus lui Gh. 
Negrea (C.C.A.) mai puțină rezisten
ță decît s-ar fi crezut. Deși dreptele 
puternice la figură i-au „mers", da
torită gărzii încă defectuoase a lui 
Negrea, Zaharia le-a folosit rar. Ne
grea s-a prezentat mai bine ca în 
meciurile precedente, a trimis lovituri 
scurte la bărbie cu directa de stingă 
și un-doiuri, într-un ritm crescînd. In 
min. 2 al reprizei secunde Zaharia a 
fost groggy. Negrea a învins detașat 
la puncte, cîștigînd titlul de campion.

O surpriză frumoasă a constituit 
comportarea tînăruluî Mihai Gheor- 
ghioni (Corvinul Hunedoara) în me-

au realiz
10 ture (mediie

pe luliart 
(C.C.A.)* 

Mihai Vom 
au învins 
D. Rotarii

orară:,

gul 
trei 
un 
clist 
spre 
cont 
în care se aflau mulți specialiști ai

asemenea

fond), 
inedit: 
canic. Prima evoluție a 
noștri în proba de antrenament me
canic a dezvăluit frumusețea, acestor 
întreceri, dinamismul lor și marile 
posibilități pe care le au pîstarziî 
și rutierii pentru a realiza în curînd 
performanțe de valoare. Firește, an
trenamentele viitoare vor corecta ac
tualele deficiențe atît în ceea ce pri
vește comportarea liderilor (piloții 
motocicletelor), cît și în ceea ce pri
vește evoluția concurenților. Se poate 
prevedea, fără rezerve, un viitor stră
lucit acestei probe în țara noastră. 
De altfel, atenția și interesul cu care 
spectatorii au urmărit cursele de 
antrenament mecanic sînt o mărturie 
a faptului că ele se bucură de apre
ciere în rîndul iubitorilor sportului 
cu pedale. Organizatorii viitoarelor 
întreceri pe pistă aii datoria să in
cludă în programul disputelor aceste 
interesante probe.

întrecerea la viteză a revenit cam
pionului țării la această probă, di- 
namovistul Petre Tache. El a cucerit 
— grație performanțelor obținute 
la viteză — „Cupa Sportul popu-

Sportivii noștri au cîștigat 
patru turnee individuale

număr de victorii (5) și înfrîngeri (2)J 
Invingătoarea va fi stabilită, așa-i 
dar, prin baraj. Primele evoluează 
Migas și Ozehwska. Cîștigă prima 
cu 4-1. Apoi, Vicol o depășește pe 
Ozehwska cu 4-2, și în sfîrșit, și pe 
Migas cu 4-0 (în concurs Migas ai 
făcut 4-1 cu Vicol), obținînd astfel 
primul loc. Este un succes pe deplin 
meritat pentru care Maria Vicol a 
luptat foarte frumos. Coilcurentelg 
poloneze au fost Ia fel de bune ca șî 
la echipe. Remarcabilă calificarea în 
finală a Georgetei Sachelarje și a 
Glicheriei Ștefănescu. Clasamentul: I 
Maria Vicol 5 v.; 2. Ozehwska 5 v. ;j 
3. Migas 5 v.; 4. Julito 4 v.; 
Lazăr 4 v.; 6. Pawlas 3 v.; 7. Sache- 
larie 2 v. ; 8. Ștjfănescu 0 v.

SABIA A FOST DOMINATA
DE TRĂGĂTORII NOȘTRI...

(Urmare din pag. I)

spadă. Concursul a avut astfel 
echipe, 
partea

de 
caracteristica unei dispute pe 
atît numeric cît și valoric. Din 
R. P. Polone au tras Kureab, Nielaba, 
Gonsior și Strzaltze, iar de la noi 
Gurath, Thelmeiner, Dobrescu și Toth. 
Intr-o asemenea companie, este lesne 
de înțeles că performanța învingăto
rului este și mai demnă de remarcat. 
Adalbert Gurath a tras mult mai 
bine decît a făcut-o în întrecerea pe 
echipe. A fost mai sigur și a luptat 
mai mult- Cel mai „periculos" adversar 
la primul loc a fost Strzaltze, care, 
însă, învins de Toth, și Thelmeiner, 
s-a... înclinat în fața lui Gurath. La 
victoria lui Gurath au contribuit așa
dar și ceilalți doi trăgători, care i-au 
netezit drumul spre locul I. Kureab 
s-a dovedit din nou un trăgător de 
clasă internațională, om de bază în 
echipa oaspeților. Ca și înainte cu 
două zile, Gonsior, ne-a părut insufi
cient pregătit. Clasamentul: 1. Gu
rath 6 v.; 2. Strzaltze 5 v.; Kureab 
4 v. ;4. Nielaba 4 v.; 5. T-ielmeiner 
3 v.; 6. Gonsior 3 v. ; 7.Toth 2 v-; 
8. Dobrescu 1 v.

TRAP

m’ercuri

MIERCURI

Programul .
prezintă șapte probe bine echil.brațe, des
chise —
anii își dispută șansele în trei întreceri. 
Printre participant! se numără elemente 
de clasă ridicată, printre care Nun 
Mare, Pit c, Băsmăluța, ~ ' 
Rozaliu, Pavel, Utopist, 
ani cu record 1’ 27—1’ 30 
premiul Poiana.

SIMBAIA LA 
REZULTATE TEHNICE

I. Farmec (Oană Ion), Olac, Handa. 
Cota : 2,20 lei - 17,70 lei.
II. Postăvaru (Szabo I.), Neva, Sulamita. 

Cota . 1,80 - 17,10 - 8.10 lei. ~ ”
triplă : 309,80 iei.
III. Nerva (Teolil St), Blanca, 
Cota : 1,90 - 34,70 - 8,00 lei.
IV. Hrisov (Dinu Tr), Egoist, 
Cota . 3,90 - 16,70 - 11,30 le. 
triplă : 102,70 lei.
V. Vîriej V[ (Avram G.), Straja, Olimp

II. Cota : 2.10 - 6,50 - 7,20 le.
VI. Oradea (Marca Tr), Paf. Tarcău. 
Cota : 3,50 - 81.50 - 6,30 lei.
VII. Zori de Zi (Brailowslty), Vișeu 
Hotofe. Cota : 1.80 - 21,50 - 5,70 lei.

IERI, LA ALERGĂRILE DE GALOP

In prezența unui numeros public s-a 
alergat ieri prima cursă clasică. Pre
miul de încercare : Mar ana, primind 
mari descărcări a întrecut pe Vifor si 
Cărăbuș

REZULTATE TEHNICE
I. Stadion (Huțuleag), Luntraș, 

gița Cota : 1,00 - 2,80 lei.
II. Munteanca (Stoian G.), Mar’nella, 

Gîndac. Cota : 1,30 - 7,70 - 6,00 lei.
III. Lăcusta (Stoian G). Rouă, Scufița.
Cota : 4,40 - 9,50 - 9,90 lei. ~ "
triplă : 36,70 lei.
IV Limuz na (Crlșan Gr), Altai, 
Cota : 2,00 — 10 - 4.90 ■
V. Snagov.' (Stoian G.), 
Cota : 6.80 - 136,50 - 
triplă : 1708,80 lei.
VI. Mariana (Picui F.), 
Cota : 5.20 - 74,70
VII. Sevilla (Crișan Gr), și Keops (So- 
crate E), Vultur. Cota : 1,90 și 3,90 lei.
VIII. Gib (Stoian Gh.), Stejar, Letopiseț. 
Cota: 1,60, 17,50, 3,80, 47,90 lei.

de

cailor din toate categoriile. Trei

Eviva, Jibou, 
Caii de patru 
se întîlnesc în

TRAP

Ordine 

Pamflet 

Vulcan.
Ordine

lei.
Salcîm, 

9,20 lei.

Han-

Ordine

Scoția.

Fulger. 
Ordine

Vifor, Cărăbuș. 
53,70 lei.

Ieri, in campionatele categoriei A
FEMININ .8. Voința Or. Stalin 

“ Progresul București 
, , , „ , , , iu. Petrolul ConstanțaMetalul — Petrolul 11. Progresul Tlrgoviște 

“ știința Timișoara

22 
22
23
22
22

9.
BUCUREȘTI: fc'rtr'

Constanța 1-3 (5-15, 11-15, 15-8, 9-15). w. 
Echipa din Constanța a realizat ieri 
cea de a șasea victorie din returul 
acestui campionat, dovedind că în mo- 
mentui de față se numără printre BUCUREȘTI: Constructorul —Jiul
formațiile care au făcut un mare salt' Petroșanj 3-0 (6, 12, 11). Jocul a fost 
calitativ. Petrolistele au luptat pentru de un nivel tehnic mediocru. Mai 
fiecare minge, au fost mai constante ca'm* ma* s’Buri la fileu, învingă- 
în joc și au obținut o victorie meri- tprii au meritat victoria (N. TOKA-

MASCULIN
MARIA VICOL A CIȘTIGAT 

PRIN BARAJ

în joc și au obținut o victorie nje.ri-, tprii au meritat 
tată. In schimb, echipa bucureșteană 
a jucat la fel de slab, așa cum ne-a 
obișnuit în returul campionatului.

Alte rezultate: O. P. București— 
Știința Timișoara 3—0 (neprezentare), 
Progresul București—Someșul Cluj 0-3 
(10, 12, 15), Voința
Orașul Stalin 3-0 (13, 
clasamentul:

victoria
CEK-coresp).

Alte rezultate :
Tractorul Orașul
17-15, 14-16, i3-15, 15-9), Politehnica 
Or. Stalin—Știința Cluj 0-3 (6, 8, 9). 
Iată clasamentul înaintea ultimei 
etape:

Victoria 
Stalin

București—
3-2 (15-7,

56:32 
42:43

16
16
10

1 62:15
3 55:25
5 57:28
5

11

41
37
37
37
31

21 20 
20.17
21 "
21
21

Sibiu—Voința
. 1. Rapid București
14). lata a. Progresul București

București 
Cluj

1. Rapid București

3. D namo
4. Știința 

' 5. C.C.A.

8,

1. Dinamo> București 21 21 0 63: 5 42 , 6. Victoria București 21 10 11 43:47 31
2. Rapid București 21 20 1 60:11 41 7. Tractorul Or. Stalin 21 10 11 39:43 31
3. C.S.M. Cluj 22 18 4 58:18 40 8. Știința Timișoara 21 9 12 40:43 30
4. C. P. București 22 14 8 50:35 36 . 9. Jiul Petroșani 20 6 14 32:48 26
5. Știința Cluj 22 11 11 40:45 33 10. Constructorul Buc. 21 4 17 26:55 25
6. Metalul București 22 10 12 41:43 32 11. Știința' Galați 21 4 17 23:56 25
7. Voința Sibiu 22 8 14 34:48 30 12. Politehnica Or. Stalin 21 3 18 18:58 24

Am așteptat o nouă victorie a culo
rilor noastre și la floretă femei. Ea 
a și fost realizată prin aceeași va
loroasă trăgătoare Maria Vicol, care 
însă, a âvut o foarte serioasă preten
dentă la locul I în Ozehwska (flore- 
tista de rezervă a echipei poloneze), 
care — fără să aibă o tehnică prea 
avansată, — este totuși o concurentă 
dificilă, maj ales prin combativitatea 
sa. Maria Vicol a început bine con
cursul. Ea a cîștigat primele 4 asalturi 
susținute, dar drumul îi este întrerupt 
la un moment dat de Migas. Pawias re
editează și ea performanța Jui Migas 
și o întrece pe Vicol. La sfîrșitul con
cursului, trej trăgătoare — Vicol. 
Ozehwska ji Migas — au același

...atît numeric, cît și valoric. Oaspeții 
au prezentat numai doi concurențj 
(Zub s-a accidentat, iar Voida a fost 
eliminat). In revenire de formă Ladi* 
slau Rohony a ocupat locul I, în- 
trecîndu-și toți adversarii. Bine s-a 
mai comportat Szantho, satisfăcător 
tînărul Aruș. Dintre concurenții po
lonezi, Wojcicki a înlocuit cu succes 
pe Zub. El a ocupat locul II la acea 
lași număr de victorii cu Szantho, 
dar cu un tușavera j mai bun.
dinea în care s-att clasat sabrerii: 
hony 7 v.; 2; Wojcicki 5 v. ; 
Szantho
5. Aruș 3 v
tilă 1 v. ; 8. fstrate 0 v.

Concursul masculin 
prelungit noaptea tîrziii, 
mărul de astăzi 
asupra numelui 
reșanu. Deci o 
vilor noștri I

Iată or-
1. Ro« 

a,
5 v.; 4. Piatkokski 4 v-;

; 6. P’elmuș 3 v. ; 7. Vin-

de floreJă s-a 
așa că în nu- 

va vom informa numai 
învingătorului: T. Mu« 
nouă victorie ?» «•"orti-



Reprezentativa R. P. Romîne a pierdut cu 2-0 (2-0)
(Urmare din pag. 1)

Decepția publicului a fost Insă to- 
dă. Echipa noastră nu numai că 
a obținui acea mult dorită victorie, 

ar chiar a pierdut, după un meci 
ire ne-a făcut să părăsim stadionul 
i amărăciune în suflet. Desigur, re- 
iltatul oricărui meci, al oricărei In- 
eceri sportive, este In funcție nu 
umai de posibilitățile proprii, ci și de 
«le ale adversarului. Așa stînd iu- 
urile, acest 0—2 de ieri trebuie pri- 
t fără îndoială și prin prisma va
rii arătate de echipa oaspe care, în 
ind, n-a făcut decît să confirme se- 
a de rezultate bune obținute, repu- 
ția de care se bucură. De aceea, 
sate că nu atît rezultatul este lucrui 
>re ne-a mîhnit cel mai mult, ci 
aba comportare tehnică a echipei 
jastre, lipsa ei de maturitate și 
>iar modul cum a luptat, cum și-a 
jărat șansele.
Cînd spunem șanse, nu ne referim 
jmai la cele teoretice, ci la cele 
•ăctice, căci — să nu uităm — o 
imătate din meci, cehoslovacii au 
icăt cu un portar accidentat, care 
iroape că nu conta în poartă. Și 
t<uși, în ciuda unei dominări terito- 
ale evidente, echipa noastră n-a reu- 
t în repriza a doua să profite de 
:est concurs de împrejurări și să răs
ărire rezultatul stabilit în primă re- 
izâ.
Superioritatea tehnică â oaspeților 
putut fi remarcată încă din primele 
inute de joc: un excelent control 

balonului, pase- precise date, din 
teză, treceri subtile de balon peste 
arcajul apărătorilor, într-un cuvînt 
i joc plăcut ochiului și, în același 
ip. eficace. La calitățile tehnice ale 

-tovacilor, trebuie să adăugăm 
i «lastic al echipei, ușurința de a 

demarca a fiecărui jucător, tactica

De-a lungul celor 90 de minute.

polzan în dispută pentru balon cu Vojta. Popa urmărește atent faza. 
Aspect din meciul R. P. Romînă-R Cehoslovacă (0—2).

Foto : B. Ciobanu

Echipele apar pe teren, față de (or
ațiile anunțate, cu trei modificări ho
rite sîmbătă: una la noi (Mîndru 

locul lui Uțu) și două la oaspeți 
Jomba fundaș dreapta și Vojta inter 
eapta). Astfel că la fluierul arbi- 
«lui maghiar A. Dorogi (la tușă: 

Pasztor și I. Majer) pe teren s-au 
iniat formațiile:
R. P. ROMINA (tricouri roșii) : 
îndru—Popa, Apolzan, Soare—Jenei, 
jnweiller 111—Hașoti, Raksi, Ma- 
ianu, Eftimie, Tătaru.
R. CEHOSLOVACA (tricouri albe) : 
acho—Bomba, Popluhar, Novak—Bu- 
t'nik, Masopust—Pavlovici, Vojta, 
vasnak, Bubnik, Dolinsky.
Jocul îl încep jucătorii oaspeți, dar 
erd imediat în favoarea echipei noas- 
» care acționează pe dreapta, prin 
așoti. Novak intervine la timp res- 
ngînd atacul. In min. 2, apărarea 
«astră trece prin mari emoții : un 
ac în „trombă" pe stînga, desfășurat 
in pase precise între Kvasnak și 
ibnik, aduce balonul la Dolinsky, 
re —■ singur în fața porții — trage 
ste bară, ratînd o ocazie bună. Oas- 
ții combină mai bine, mai precis, 

pase pe jos, alternînd ritmul (care 
vine rapid în apropierea porții) și 
himbînd des direcția ^le atac. Ina- 
tașii se demarcă permanent, schini- 
nd des locurile. Așezarea lor pe te- 
n (cu Kvasnak retras), ca și a mij- 
cașilor, le permite să controleze mai 
ne centrul terenului. In schimb, li- 
a noastră de atac acționează nele
it. Interii se comportă slab, iar mij- 
eașii joacă prudent căutînd să du- 
eze alternativ pe Apolzan. Aceasta 
,:e ca inițiativa să fie de partea 
tbaliștilor cehoslovaci, care și deschid 
orui în min. 8. Kvasnak atacă pe 
nga'Și trimite în centru la Dolinsky. 
:csta în luptă cu Apolzan. pasează 
apoi la Alasopust, care urmărise faza | 

bine, aplicată a jocului cu centrul a- 
tacant retras și, in sfîrșit, calitățile 
atletice ale oaspeților care au apărut 
și mai evident în contrast cu defi
cienta echipei noastre la acest capitol.

Am prezentat ieri o echipă fragilă, 
alcătuită din jucători de statură mică, 
lucru care s-a văzut cu claritate încă 
din momentul cînd echipele s-au ali
niat pentru salutul de începere și care 
și-a arătat apoi cu prisosință urmările 
în timpul jocului. Atacanții noștri au 
pierdut cu regularitate atît duelurile 
directe pe pămînt, cît mai ales dis
putele în aer pentru balon. De altfel, 
nici nu înțelegem de ce ei au prefe
rat jocul pe sus. In prima jumătate 
de oră, oaspeții au stăpîniț jocul dar 
se poate spune că totuși primul gol 
a venit prea ușor și el a fost mai de 
grabă rezultatul unei confuzii inter
venită în apărarea noastră. Cît pri
vește golul al doilea, el s-a produs 
într-un moment cînd — ca urmare a 
unui sfert de oră care ne-a aparținut 
— se părea că echipa noastră va e- 
gala. Și, în această perioadă, fotba
liștii noștri au avut chiar două ocazii 
de a Înscrie. Golul marcat însă în ul
timul minut de oaspeți ne-a depărtat 
și mai mult de posibilitatea de a ob
ține un rezultat favorabil.

Totuși, prea tîrziu nu era. Mal 
ales că în repriza a doua echipa noa
stră a Început foarte bine, halfii au 
ieșit în atac, iar înaintașii au marcat 
un plus de agresivitate și chiar de 
claritate în joc. Ca urmare, s-au ivit 
două ocazii mari care, fructificate (și a 
lipsit atît de puțin să se transforme 
în goluri!) ar fi putut da altă turnu
ră meciului, mai ales că, așa cum 
aminteam, oaspeții jucau practic în 
10 oameni, fără un portar în pleni
tudinea posibilităților. In plus, jucă
torii cehoslovaci slăbiseră ritmul, pă
reau obosiți, se preocupau mai mult 

și care cu un șut la semiînălțime a 
marcat în dreapta lui Mîndru: 0—1.

Echipa noastră reacționează imediat. 
Un șut al lui Mateianu este blocat de 
Stacho. Acțiunile noastre însă, nu au 
nici coeziune și nici claritate și „tră
iesc" doar prin Mateianu și Tătaru. 
Interii nu reușesc să-și îndeplinească 
rolul și pierd des balonul, iar Hașoti 
se angrenează într-un joc individual 
care dăunează echipei. Greul cade pe 
apărare care trebuie să facă față 
atacurilor periculoase ale oaspeților. 
Nunweiller intervine în min. 18 la 
momentul oportun pentru a anihila un 
atac supranumeric în fața căruia se 
aflau doar Apolzan și Soare. Peste 
un minut, este rîndul apărării oaspe 
să aibă emoție: Tătaru pătrunde în 
stilul său personal pe centru, dar 
Bomba îl faultează cînd să șuteze. Lo
vitura liberă de la 16 m este execu
tată tot de el, extrem de puternic, dar 
Stacho prinde printr-un plonjon. Echi
pa noastră începe să atace ceva mai 
legat, însă inițiativa continuă să fie de 
partea oaspeților, care în min. 25 pierd 
prin Pavlovici o situație favorabilă. 
Peste două minute este rîndul lui Tă
taru să rateze o mare ocazie: trage 
alături de poartă într-o situație în care

Așa arată o variantă cu 12 rezultate 
exacte la concursul Pronosport nr. 
21 din 22 mai 1960:

I. R.P.R. — R. Cehoslovacă
pron. pauză 2

II. R.P.R. — R. Cehoslovacă
pron. final 2

III. Carpați Sinaia — Dinamo
Obor X

IV. C. S. Craiova — Știința
Timișoara X

V. Gloria Bistrița — C.S.M.S.
Iași X

VI. Tract. Or. Stalin — Ind.
Sirmcj C. Turzii X 

de apărare, trăgînd și de timp și deci 
nu mai reprezentau for|a de joc din 
prima repriză. Ei bine, tocmai în a- 
ceastă perioadă, în care — e adevărat 
— fotbaliștii noștri au dominat teri
torial, ei au jucat cel mai slab. Se 
poate spune că echipa n-a avut nici 
o concepție de joc, că a acționat la 
întîmplare, confuz, fără a pune în 
real pericol poarta echipei cehoslova
ce, bine străjuită de o apărare fermă, 
alcătuită din jucători atletici, care 
s-au apărat organizat și calm, într-o 
notă de perfectă sportivitate.

In fotbal, joc de asociație, e destul 
ca un singur jucător să nu meargă, 
să nu joace la valoarea lui, pentru 
ca mecanismul întregii echipe să su
fere. Ieri, însă', noi am avut defecțiuni 
și în atac și în apărare. Atacul, mai 
ales aripa dreaptă, bătea pasul pe loc, 
iar apărarea ne dădea emoții la fie
care contraatac al oaspeților. In re
priza a doua, cînd fiecare atac al 
nostru ne deschidea o posibilitate de 
gol, înaintașii au lăsat să treacă mi
nutele unul după altul fără a trage la 
poartă sau Înulîndu-și singuri acțiu
nile prin repetate poziții de ofsaid.

Acestea sînt primele concluzii asu
pra meciului de ieri. Și este limpede 
că nu s-a găsit cea mai bună formulă 
de echipă pentru meciul cu masivul 
și tehnicul „11“ cehoslovac, că antre
norii A. Botescu și I. Oană n-au 
știut s-o pregătească temeinic, s-o 
conducă în meci.

Insuccesul de ieri al fotbalului 
nostru ar trebui să dea de gîndit Fe
derației de specialitate, s-o determine 
să pregătească cu toată grija viitoa
rele noastre întîlniri internaționale, 
să vegheze ca sub toate aspectele fot
balul nostru să-și recapete locul evi
dent mai bun pe care l-a avut acum 
cîtva timp în ierarhia internațională.

era absolut liber 1 Din min. 30, jocul 
se echilibrează, apoi inițiativa trece 
de partea noastră. Popa, respingînd o 
acțiune, inițiază un contraatac, ajunge 
la marginea careului și trage de pu
țin peste bară. O mare ocazie pierde 
Aăateianu în min. 37, reluînd peste 
bară de la cîțiva metri o minge res
pinsă de Stacho la un șut al lui Tă
taru. In min. 40 Stacho se lovește la 
o ciocnire cu Mateianu și jocul este 
întrerupt timp de 3 minute, de care 
arbitrul ține cont, timpul adăugîndu-se 
la durata reprizei. Deși Stacho se re
simte de pe urma ciocnirii și se mișcă 
greu, totuși înaintașii noștri nu trag 
la poartă. Dimpotrivă, oaspeții se ara
tă periculoși de cîte ori ajung la poar
tă și în ultimul minut, cînd toată lu
mea socotea repriza încheiată, un atac 
masiv duce la marcarea celui de al 
doilea gol; autor, Bubnik, după o ac
țiune bine desfășurată și finalizată, că
reia apărarea noastră nu i-a putut 
face față. Astfel că repriza se ter
mină în avantajul, just, al oaspeților.

La reluare, inițiativa aparține echi
pei noastre, care domină mai mult de 
30 de minute. Dar a fost o dominare 
sterilă, cu multe pase greșite sau date 
lateral și înapoi, cu multe mingi ju
cate pe sus (deși jucătorii cehoslovaci 
aveau avantajul staturii lor mai înal
te), fără finalitate. .

Din echipa noastră singurul care 
a jucat la valoarea lui a fost Mate
ianu, Tătaru deși foarte activ, a dat 
totuși un randament scăzut. Ceilalți 
înaintași au jucat slab, mai ales Ha
șoti. Din apărare s-a remarcat Popa. 
Halfii Nunweiller (mai bun în repriza 
a doua) și Jenei au muncit mult,dar 
au greșit numeroase pase și în prima 
repriză au jucat prea retrași, pentru 
a dubla pe Apolzan, care a arătat 
nesiguranță. Soare și Mîndru n-au co
respuns nici ei așteptărilor.

Din echipa omogenă și masivă a 
oaspeților am reținut în primul rînd pe 
Popluhar, Bubernik și Kvasnak, apoi 
pe Vojta, Dolinsky și Bubnik.

Foarte bun arbitrajul. Atent, prompt 
și „pe fază". A fost ajutat de atitu
dinea corectă, sportivă a jucătorilor 
celor două echipe.

Raport de cornere: 8—6 (1 -*- 0)
pentru echipa R. P. Romîne.

P. GAȚU

VII. A.S.A. Sibiu — C.S.M.
Baia Mare 2

VIII. Recolta Cărei — C. S.
Oradea X

IX Udinese — Inter X

Qtonosport
X. Bari — Juventuș 2
XI. Atalanta — Spăl X
XII. Genoa — Lazio 2
Variante depuse: aproximativ

604.000.

Brîndușescu (Flacăra Moreni) a șutat puternic la poartă, înscriind unicul 
gol al oaspeților. (Metalul București-Flacăra Moreni 2—1).

ÎN CATEGORIA B, LIDERII AU PIERDUT IERI CÎTE UN PUNCT! 
ÎN SERIA A III-A C. S. M. BAIA MARE A TRECUT 

ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
SERIA I

Dinamo Galați — Știința Bucu-
rești 4—1 (1-1).

Gloria Bistrița —• C.S.M.S. Iași
0—0.

Prahova Ploești — Rulmentul Bîr-
Iad 6—0 (0-0).

Dinamo Suceava —- Unirea Foc-
șani 3—1 (1-1).

Unirea Iași — C.S.M. Rădăuți 3-1
(0-1).

Victoria Buzău — S.N.M. Con-
stanța 2—-0 (1-0).

Foresta Fălticeni -- C.F.R. Paș-
cani 1—0 (0—0).

CLASAMENTUL
1. C.S.M.S, Iași (1) 21 16 3 2 64:18 35
2. Dinamo Galați (2) 21 15 2 4 50:25 32
3.
4.

Știința Buc. (3) 
Dinamo Suceava (4)

21
21

9
8

5
7

7 
6

43:24
32:30

23
23

5. Prahova Ploești (5) 21 7 8 6 40:31 22
6. Unirea lași (7) 21 8 5 8 26:25 21
7. Foresta Fălticen. (9) 21 7 6 8 25:38 20
8. Rulmentul Bîr-

9
lad (6) 
S.N.M. Con.

21 9 2 10 21:38 20

«tanța (8) 21 6 7 8 25:30 19
10. Gloria Bistrița (10) 21 6 6 9 25:27 18
11. Victoria Buzău (13) 21 5 6 10 25:33 16
12. C.F.R. Pașcani (11) 21 5 6 10 20:31 16
13. Unirea Focșani (12)

C.S.M. Rădăuți (14)
21 3 10 8 23:40 16

14. 21 5 3 13 22:51 13

Etapa viitoare: C.F.R.. Pașcani —
Gloria Bistrița, Prahova Ploești — 
Unirea Focșani, S.N.M. Constanța —• 
Unirea Iași, Rulmentul Bîrlad — Fo-
resta Fălticeni, Dinamo Galați •— 
Victoria Buzău, Știința București —• 
C.S.M. Rădăuți. C.S.M.S. Iași — 
Dinamo Suceava.

SERIA A Il-a
Carpați Sinaia — Dinamo Obor 

1—1 (0-0).
Drubeta Tr. Severin ■— Știinta 

Craiova 2—0 (1—0).
C.F.R. Timișoara — Poiana Cîm- 

pina 4- 0 (2—0).
Metalul Tîrgoviște — Metalul Oțe

lul Roșu 5-1 (2-1).
Metalul București — Flacăra Mo- 

reni 2—1 (1-0).
C.S. Craiova — Știința Timișoara 

0—0.
C.S.M. Reșița — Dinamo Pitești 

0—1 (0—1).
CLASAMENTUL

1. Știința Timișoara (1) 21 13 4 4 41:17 30
2 Dinamo Obor (2) 21 12 3 6 36:27 27
3. Dinamo Pitești (5) 21 10 4 7 32:32 24
4. C.F.R. Timișoara (6) 21 9 5 7 35:21 23
5. Flacăra Moreni (4) 21 11 1 9 36:34 23
6. Poiana Cîmpina (3) 21 9 5 7 25:25 23
7. Știința Craiova (7) 

Metalul Tîrgoviște (8)
21 9 3 9 27:25 21

8. 21 9 2 10 39:36 20
9. Metalul București(lO) 21 9 1 11 27:32 19

10. Drubeta Tr. Se
verin (11) 21 7 5 9 29:35 19

11. C.S. Craiova (12) 21 6 6 9 22:37 18
12. C.S.M. Reșița (9) 21 7 3 11 37:36 17
13. Metalul Otelul 

Roșu (13) 21 6 4 11 29:45 16
14 Carpați Sinaia (14) 21 5 4 12 25.38 14

Etapa viitoare: C.F.R. Timișoaral-r-
Flacăra Moreni, C.S. Craiova — Me
talul București, C.S.M. Reșița — Dru-

NUMAI ASTAZ1 ȘI MI INE MAI 
PUTEȚI DEPUNE BULETINE LA 
CONCURSUL PRONOEXPRES DE 
MIERCURI 25 MAI. NU UITAȚI! 
NE AFLAM IN PLINA SERIE DE 
MARI PREMII. IN FIECARE SAP- 
TAMÎNA PRONOEXPRESUL VA DA 
POSIBILITATEA SA OBȚINEȚI UN 
PREMIU DE VALOARE. IN ACEST 
SCOP FOLOSIȚI BULETINELE 
SISTEM REDUS Șl BULETINELE 
IN ORDINEA DE PREFERINȚA. 

beta Tr. Severin, Poiana Cîmpina —• 
Știința Craiova. Metalul Oțelul 
Roșu —• Știința Timișoara, Dinamo 
Obor — Metalul Tîrgoviște, Dinam» 
Pitești — Carpați Sinaia.

SERIA A III»
Tractorul Orașul Stalin —- Ind. 

Sîrmei C. Turzii 1—1 (0—1).
C.S. Tg. Mureș — Gaz Metan Me-: 

diaș 0—1 (0—0).
C.F.R. Arad — C.F.R. Cluj 2-0 '
A.S.A. Sibiu — C.S.M. Baia Mare 

0—2 (0—0).
Rapid Cluj — Corvinul Hunedoara

1— 1 (0-0).
Recolta Cărei —- C.S. Oradea 0—0. 
Chimia Făgăraș — AMEFA Arad

2— 0 (1—0).
CLASAMENTUL

1. C.S.M. Baia Mare (2) 21 12 6 3 47:19 30
2. Corvinul (l) 21 11 8 2 42:17 30
3. C.S. Oradea (3) 21 10 5 6 33:25 25
4. Ind. Sîrmei C.T. (4) 21 7 9 5 35:28 23
5. A.S.A. Sibiu (5) 21 5 11 5 31:25 21
6. Recolta Cărei (7) 21 7 7 7 29:33 21
7. C.F.R. Cluj (6) 21 9 2 10 28:26 20
8. Gaz Metan (10) 21 6 8 7 23:31 20
9. AMEFA (8) 21 8 4 9 19:25 20

10. Rapid Clui (9) 21 6 7 8 23:31 19
11. Tractorul (11) 21 5 8 8 23:23 18
12. C.S. Tg. Mureș (12) 21 7 3 1! 18:37 17
13. Chimia (13) 21 7 2 12 27:45 16
>4. C-F.R. Arad (14) 21 5 4 1? 18:31 14

Etapa viitoare: C.S. Oradea —
C.F.R. Arad, Chimia Făgăraș — Trac
torul Orașul Stalin, AMEFA Arad — 
C. S. Tg. Mureș, Corvinul Hune
doara — Gaz Metan Mediaș, C.F.R. 
Cluj — C.S.M. Baia Mare, Indusă 
tria Sîrmei Cîmpia Turzii — A.S.A. 
Sibiu, Recolta Cărei — Rapid Cluj.

RUGBI

Rugbistii romîni
au întrecut la scor (41-3) 

echipa franceză P. U. C-
(Vrmare din pag. I) 

cipalul merit în obținerea acestei vie- 
torii categorice.

Rugbiștii francezi (care au purtat' 
uneori pecetea rugbiului galic: fante
zie în joc, viteză de execuție și o bună 
tehnică în mînuirea balonului), trebuie 
s-o spunem, n-au corespuns așteptă
rilor, decît în prima parte a partidei,- 
cînd au luptat de la egal cu romînii, 
deschizînd chiar scorul prin aripa lor 
Pollier, care a interceptat o minge 
scăpată de treisferturile noastre. A- 
poi, lipsiți de condiție fizică ei n-au 
putut opune rezistență atacurilor din 
ce în ce mai dezlănțuite ale rugbiști- 
lor noștri. Aceștia înscriu încercare 
după încercare, dovedind o netă su
perioritate. Pînă la pauză marchează 
pe rînd, Sava, Paloșanu, Ghiriac și 
Rusu (cîte o încerare, una din ele 
fiind transformată), ceea ce face ca 
scorul să devină 14—3. La reluare, 
meciul nu are istoric și romînii în
scriu în serie încă 7 încercări ureînd 
scorul la 41—311! In ciuda dispro
porției de valoare, jocul a fost totuși 
atractiv si plăcut.

Formați: : BUCUREȘTI: Penciu-
Barbu, Irimescu, Wusek," Sava-Cliiriae, 
Stănescu-Moraru, Paloșanu, Rtisit-M-- 
rinaclie, Mladin-Teofilovici. Căpușan. 
Cotter. P.U.C.: Sine-Rebujent, Lacal- 
montie, Lheriteau, Pollier(JolanJ )- 
Dtiizabeau, Glioquart-Cantet, Horn, 
Gibn-A'lairc, Rozan-Bouguyon. Renault, 
Panciro’i

Corect arbitrajul lui C. Mmiteanu,



Campionatele internaționale de tir 
ale R. P. Romine au luat sfirșit

Tenismanii rom ini
învingători in turneul

(Urinare din pag. 1)

tăcut un evident progres, 
la proba de talere. Sintem 
de succesele sportivilor noș- 
Borisov, Cerkasov fi Guș-

mană au 
mai ales 
satis'âcuți 
tri Iaroș, 
cin".

Dl A. K. LARSSON, SECRETAR 
GENERAL AL UNIUNII INTERNA
ȚIONALE DE TIR: „Rominii au dat 
dovadă întotdeauna de un dezvoltat 
spirit organizatoric. Și eu apreciez 
acest lucru. Intr-o deplasarepe care 
am lăcut-o recent la Cairo, in vederea 
discutării unor probleme organizatorice 
privind campionatele mondiale de tir, 
care se vor desfășura in anul 1962 in 
Republica Arabă Unită, mi s-a cerul 
aprobarea trimiterii unei delegații de 
egipteni compusă din 14 oameni, la 
Roma. pentru d se documenta in ve
derea unor probleme pe care le ridică 
marile concursuri. Eu le-am recoman
dat să trimită mai bine in Ronunia

zitia in picioare:
361 p ~ '
361 p.
p.; pe trei poziții:
1130 p. ; 2. H. Spillmann 1125 p.; 3. 
Fr. Prokop 1119 p.; pistol precizie 60 
focuri: 1. ALEXEI GUȘCIN (U.R.S.S.) 
554 p.; 2. Mahmud Umarov (U.R.S.S.) 
551 p.; 3. Vladimir Kudrna (R. Ceho
slovacă ) 548 
Cehoslovacă) 
logh (R. P.
200 buc.:
194 t; 2. G. 
mitrescu 185
(R. P. Bulgaria) 182 t. (Concurenții, 
din R. Cehoslovacă s-au retras după 
prima manșă datorită rezultatelor 
slabe). Armă liberă calibru redus 3x30 
focuri poziția culcat: 1. AURELIA 
COSMA (R.P.R.) 297 p. (record R.P.R. 
egalai); poziția in genunchi: I. CLEO
PATRA ALEXANDRU (R.P.R.) 285 
p.; poziția in picioare: 1. HELGA 
SCHAARSCHUN (R. D. Germană) 
270 p.; pe trei poziții: HELGA

1.
2. Prokop (R.
3. Gorski (R. P. Polonă) 360 

LV. BORISOV

SPILLMANN 
Cehoslovacă)

de la Vilnius

ZOLTAN VAMOȘ și ANDREI BARABAȘ 
învingători în concursul atletic de la Sofia

p; 4. Karel Mucha (R. 
546 p.; 5. Ambruș Ba- 
Ungară) 543 p.; sheet 
1. ȘTEFAN POPOVICI 
Enache 187 t; 3. I. Du-
t... 6. Kiril Manolov

Turneul internațional de tenis de 
la Vilnius (R.S.S. Lituaniană) s-a 
încheiat cu un frumos succes al 
jucătorilor din R.P. Romînă. In pro
ba de simplu masculin, maestrul e- 
merit al sportului Gheorglie Viziru 
s-a clasat pe primul loc, învingînd 
în finală cu 6—3, 6—2, 6—3 pe 
Viktor Anisimov, campionul R.S.F.S. 
Ruse. In meci pentru locul III, Tu
dor Bădin (R.P.R.) a întrecut pe cam
pionul lituanian A. Paltarokas.

La simplu feminin, victoria a re
venit campioanei noastre republicane 
Julieta Namian. Ea 
finală pe puternica 
tică Vera Filipova 
8-6.

au 
a 

or-

60,9;
nou
(R.D.G.) 02,07;
46,89; "
BAȚI:

a întrecut în 
jucătoare sovie- 
cu 3—6, 7—5,

(Agerpres)

Campionii internaționali ai R.P.R. 
l i cea de a Vl-a ediție: N. RO
TARU, V. BORISOV, S. SPILL
MANN, ALEXEI qUSGIN, ȘTEFAN 
POPOVICI, HELGA SCHAAR
SCHUN, AURELIA COZMA, 
CLEOPATRA ALEXANDRU, JOA
CHIM MARSCHEIDER, EDUARD 
IAROȘ, HELGA TITTMANN, EV
GHENII CERKASOV, IMRE SIM
KO, SEPTIMIU DANESCU.

o astfel de delegație, deoarece rominii 
au toarte multă experiență și s-au do
vedit pină in prezent foarte buni or
ganizatori. In privința campionatelor 
pot spune că unele rezultate se situea
ză la nivel ridicai, deși nu sînt-excep- 
ționale. Mi-au plăcut în Capitala dv. 
noile blocuri care se ridică la iot pasul, 
dar mai ales cele din Piața Palatului 
Republicii, ca șt frumosul parc Stalin".

Iată rezultatele: armă liberă cali
bru mare 3 x40 focuri poziția culcat t 
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proba de armă liberă 
noștri N. Rotaru Î»

calibru mare 
I. Sîrbu au

poziția culcat, doi dintre reprezentau- 
urcat pe podiumul învingătorilor. 

Foto 4 V. Godescu
1. N. ROTARU (R.P.R.), 392 p; 
,V. Borisov (U.R.S.S.), 391 p; 3. 
Sîrbu (R.P.R.) 390 p; poziția 
genunchi: 1. V. BORISOV 383 p;
H. Spillmann (Elveția) 378 p; 3. 
Masztak (R. P. Polonă) 377 p. po-

2. Paraschi-SCHAARSCHUN 845 
va Almășan (R.P.R.) 
relia Cosma (R.P.R.) 
pe întîlnirea bilaterală dintre forma
țiile R. P. R.-R. D. G. a revenit oas
peților cu 4963 p. — 4954 p.

P-1
834 p. • 3. Au-
833 p. Pe echi-

Autoritățile franchiste
au interzis echipei de fotbal 

a Spaniei să joace în U.R.S.S 
O știre transmisă aseară de

ful de radio Moscova ne-a 
cunoscut că meciul de fotbal 
tre reprezentativele U.R.S.S. 
Spaniei din cadrul sferturilor 
finală ale „Cupei Europei" intertări 
programat la 29 mai în capitala 
Uniunii Sovietice (prima întîinire)

pos- 
făcut
din- 

Și 
de

nu va putea avea loc, deoarece 
autoritățile franchiste au interzis 
reprezentativei spaniole să plece 
în U.R.S.S. Acest act samavolnic 
și profund arbitrar, a stîrnit pro
fundă indignare și dezaprobare to
tală din partea iubitorilor sportu
lui.

FOTBAL PE GLOB
1UNGAR1A — ANGLIA 2—0 (0—0)

Naționala engleză a suferit cea de 
a doua înfrîngere în turneul între
prins pe continent. Ieri la Budapesta, 
In fa+a a 95.000 de spectatori, repre- 

; zentativa maghiară a întrecut echipa 
Angliei cu 2—0. Ambele goluri au 

’ fost înscrie de Albert (min. 51 și 75).
IUGOSLAVIA S-A CALIFICAT

IN FINALA „CUPEI EUROPF.l“ 
INTERTĂRI

V
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Ieri la Belgfâd echipa Iugoslaviei 
refăcut Cu ușurință handicapul de

mai mare parte a jocului. Totuși, în 
prima repriză, scorul a fost favorabil 
belgienilor care au înscriș în 
37 prin Peters.

După pauză fotbaliștii bulgari 
total stăpînire pe joc. In min. 59 
Kolev egalează, transformînd o lovi
tură de la 11 m. Două minute mai 
tîrziu Iordanov înscrie, adueîndu-și 
echipa în frunte. In min. 64 Kolev 
urcă scorul la 3—1, care este pecetluit 
de Diev în ultimul minut de joc. A 
condus foarte bine N. I.atîșev 
(U.R.S.S.).

miri.

pun

1 &
lin gol pe câre-I avea față de for
mația Portugaliei. Fotbaliștii 
slavi au cîști^at cu scorul de 
(în primul meci 2—1 pentru 
galia) calificîrrdn-se astfel în

iugo- 
5—1 

Portil- 
turneul 

final al competiției cu un scor gene
ral de 6—3: '

i BULGARIA — bELGIA 4—I (0-1)

Pe stadionul “Vasil Levski a avut 
b Ioc ieri, în nocturnă, întîlnirea atni- 
jcală de fotbal dintre echipele Bulga- 
!“ riei și Belgiei. Gazdele au prestat un 
h joc foarte spectaculos, dominînd cea

MOLDOVA CHIȘINAU — RAPID 
BUCUREȘTI’2—1 (2—0)

MOSCOVA (Agerpres). — Pe 
dionul din orașul Chișinău s-a 
fășurat la 21 mai întîlnirea p1 
nească de fotbal dintre echipa focală 
Moldova și echipa Rapid București, 
Gazdele au cîstigat meciul cu scorul 
de 2—1 (2—0). Golul echipei bilcu- 
reșfone a fost înscris de Ozon în 
minutul 80.

sta-
des- 

i'iete-

® INTILN1RI AMICALE: Avangard 
Harkov — Spartak Sofia 1—0; Kairat 
A.hna-Ata — Spartak Sofia 1 — 1.

SOFIA 22 (prin telefon de la co
respondentul nostru). In deschidere 
la meciul de fotbal dintre reprezen
tativele R.P. Bulgaria și Belgiei 
avut loc întrecerile primei zile 
concursului atletic internațional
ganîzat de ziarul,Narodna Mladej". 
La cea de a Vl-a ediție a acestui 
important concurs participă atleți din 
Austria, R. Cehoslovacă, Danemarca, 
R.D. Germană, Finlanda, Iugoslavia, 
R.P. Polonă, R.P. Romînă, Turcia 
și foarte mulți concurenți din R.P. 
Bulgaria.

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate duminică: FEMEI: 100 ni:
Kerkova (B) 12,0; Sikovec (I) 12,0; 
Markussen (D) 12,4; 400 m: Isaieva 
’(B) 58,8; Ciray (T) 60,0; Moneva (B)

disc: Rikowska (P) 52,60 —“ 
record al R.P. Polone; Miiller 
* ; ~ Manolfu (R.P.R.)

Mihailova (B) 44,63; BĂR-
100 m: Bîcivarov (B) 10,4;

Onur (T) 10,9; Vofov (B) 10,9;
800 m: Vamoș (R.P.R.) 1:19.2 —
este cel mai bun rezultat al său din 
acest sezon: Klaban (A) 1:50,4; Dal- 
kilic (T) 1:52,0; 110 mg: Kuzmanov 
(B) 15,2; înălțime: Saliiner (T) 2,00; 
Kuzmanov (B) 1,95. Cursa de 3.000m 
plat a fost cîștigată de tînărul atlet 
romîn Andrei Barabaș, care pe ulti
mele 300 de metri a snrintat irezisti
bil întrecîndu-1 net pe alergătorul bul
gar Peev.

Concursul continuă luni după 
amiază.

TOMA JIR ISTOV

Concursul international de pentatlon modern de la Lvov
LVOV, 22 (prin telefon). Pe hi

podromul din localitate au început 
sîmbătă întrecerile marelui concurs 
internațional de pentatlon modern la 
care, așa cum am mai anunțat, iau 
startul 12 echipe valoroase.

Prima probă a concursului, călăria, 
s-a desfășurat în incinta hipodromului 
pe un parcurs de 2.500 m cu 20 de 
obstacole, dar foarte sinuos și care a 
pus în fața concurenților dificile pro
bleme de conducerea calului. Organi
zatorii au avut »la dispoziție 30 de cai, 
bine pregătiți, concurentă au fost îm- 
părțiți în două, grupe, folosind aceiași 
cai.

La capătul unei întreceri interesante 
11 concurenți au totalizat punctajul 
maxim de 1.000 p. Proba a fost cîști
gată de sportivul sovietic Tatarinov. 
Concurentă noștri au ocupat urmă
toarele locuri : 14. Tomiuc 975 p ; 20. 
Marinescu 930 p; 22. Roman 930 p. 
Cel de al patrulea concurent romîn, 
Dumitru Țintea, a căzut la obstacolul 
17 și accidentîndu-se a abandonat con
cursul.

In clasamentul pe echipe, primele 
locuri au fost ocupate, în ordine, de: 
R.S.F.S.R. 2.960 p; R. S. S. Estonă 
și reprezentativa Moscovei 2.900 p; 
R. P. Polonă 2.870 p; R. P. Ungară 
2.860 p ; U.R S.S. — echipa olimpică 
2.840; R. P. Romînă 2.835.

Proba de scrimă a început dumi
nică dimineață la ora 10 și nu se 
cheiase încă, după douăsprezece 
de concurs, atunci cînd am efectuat 
convorbirea telefonică. Echipa noastră 
a terminat însă concursul cu două 
ture mai înaintea celorlalți. Marinescu 
a obținut 22 de victorii (692 p), iar 
Roman și Tomiuc cîte 19 victorii 
(608 p.). După tabela de punctaj, co
respunzătoare concursului, s-au acor
dat 1.000 p pentru 33 de victorii.

întrecerile continuă luni cu proba de 
tir.

Turneul de polo 
de la Milano

ATLETA SOVIETICĂ IRINA PRESS A STABILIT

UN RECORD MONDIAL LA PENTATLON
Pe stadionul din Tula a avut foc 

un nou concurs de verificare a 
atleților sovietici care se pregătesc 
pentru participarea la J.O. de la Roma.

lin excelent rezultat a fost obținut 
de atleta Irina Press, care a stabilit 
un nou record mondial la pentatlon, 
totalizînd 4902 puncte, lată rezultatele 
obținute pe probe: greutate — 15.00; 
înălțime — 1,57 m, 200 m — 24.3, 
80 m.g. — 11,2, lungime — 5,67.

Performanțe remarcabile au foșt ob
ținute de săritoarele în înălțime. Pro
ba a fost cîștigată de Galina Dolia 
cu o săritură de 1,77 m. Pe locul II, 
recordmana sovietică Taisia Cencik 
1,71 m. Tamara Press a aruncat 
greutatea la 17,00 (cea mai bună 
performanță mondială din acest 
zon).

Iată alte rezultate: 100 m — Ozolin 
și Bașlîkcv 10,4; prăjină — Krasov
skis 4,55 m; ciocan — Rudenkov 
65,96; 110 m.g. — Mihailov 13,8; 
400 m femei — Ekaterina Parliuk 
54,9; 80 m.g. — Galina Grinvald
10,8; su|iță femei — Evghenia Kuz- 
nețova 54,37.

ZSIVOTZKI — 65,73 m LA CIOCAN

se-

In cadrul unui concurs atletic des
fășurat la Budapesta a.tletul maghiar 
Zsivotzki a aruncat ciocanul 
65,73 m ameliorînd astfel cu 
centimetru vechilii record 
gare, care îi aparținea 
același prilej, Szeczeriy a 
m la aruncarea discului.

la 
un 

al R.P. Un- 
tot lui.'-- Cu 
obțimut 58,07

(Agerpres)

m
Rugbiștii rom ini învingători 

prima etapă a „Cupei Victoriei”
R. P. Rom’nă — R. P. Polonă 6-0 (0-0)

Rugbiștii polonezi s-au prezentat 
într-o formă mult îmbunătățită față 
de ultimele lor apariții internaționale 
și promit să aibă un cuvînt greu de 
spus în această competiție.

în celălalt meci din cadrul primei 
etape a „Cupei Victoriei", reprezen
tativa R.D. Germane a cedat — 
după o partidă destul de echilibrată 
— formației R. Cehoslovace cu sco
rul de 0—9.

in clasamentul competiției conduce 
R. Cehoslovacă cu 3 puncte. Echipa 
R. P Romine are tot 3 puncte, dar 
un golaveraj mai slab.

Marți are loc etapa a Il-a, în ca
drul căreia la Pirna, rugbiștii romîni 
vor întîlni reprezentația R D. Ger
mane. In aceeași zi, la Gera, se va 
disputa partida dintre R. Cehoslovacă 
și R P. Polonă.

Rotn’nă — R. P.
BERLIN (prin telefon). Ieri la Al

tenburg, reprezentativa de rugbi a 
R P. Romine a susținut — în com
pania „XV“-lui R. P. Polone — 
prima ei întîlnire din cadrul „Cu
pei Victoriei". Meciul a fost, deose
bit de dispufat, rugbiștii polonezi 
dind o replică foarte viguroasă ju
cătorilor romîni. De altfel, pină la 
pauză nici una din echipe n-a reușit 
să înscrie. In repriza secundă. însă, 
rugbiștii romîni reușesc să-și impună 
jocul, fac o partidă mult mai apro
piată de adevărata lor valoare, 
special linia 
șoară un joc 
aplaudat- de 
parte a întîlnirii, rugbiștii romîni 
reușesc să înscrie de două ori. Scor 
final • 6—0 (0—0) pentru echipa R.P. 
Romîne

In 
desfă-de treisferfuri 

spectaculos, deseori 
spectatori. In această

MILANO 22 (prin telefon). — Du
minică seara au luat sfîrșit jocuriie 
care au opus reprezentantiveie Italiei, 
Romîniei, Olandei și Angliei. Iată re
zultatele :

Romînia — Olanda 3—2 (1—0) ; 
Italia — Romînia 2—1 (1 — 1) ; Îîa- 
lia — Olanda 5—4; Olanda — Ai 
gl a 3—1; Italia — Anglia 6—1. -

Turneul de șah 
de la Tbilisi

Tbilisi (Agerpres). In runda a IV-a 
turneului internațional de șah de la 

Gaprindasvili a cîștigat la 
la Suha.

a
Tbilisi Gaprindasvili a 
Konarkovska și Kakabadze, 
Partidele Zvorîkina-Volpert, Kelier-T<>- 
gondize s-au terminat remiză. i’olihro- 
niade a întrerupt cu avantaj decisiv 
la Bilek. Șahisla romînă a cedat fără 
joc partida cu Zvorîkina și a întrerupt 
pentru a doua oară cu Ceîkovskaia. 
După 4 runde conduce Volpert cu 
3l/2 puncte.

ULTIMELE ȘTIRI
® In cadrul unui concurs desiăioiral 

în localitatea Cambridge, atletul John 
Thomas a stabilit un non record al 
lumii la săritura în înălțime cu rezul
tatul de 2,178 m.

o Întîlnirea finală a campionatului 
francez de rugbi a fost cîștigată 
echipa Lourdes, care a întrecut 
Beziers cu 14—II (9—3).

© In turneul zonal de șah de 
Madrid, liderul concursului G'igoric 
(Iugoslavia) a fost învins de Pietsct 
(R.D. Germană). In urma acestu 
rezultat — după patru runde — ir 
fruntea clasamentului a trecut olan 
dezul Donner cu 3*/z p., urmat d(
Gligorici 3 p.

° A început Turul ciclist al Ita'foi 
Cîșfigînd etana a 2-a tcontracronome- 
tru) italianul Venturelli s-a instalai 
în fruntea clasamentului general, tir 
mat la 6 min. de Anquetil (Franța).

® Cunoscuții jucători maghiari de teni: 
de masă Zoltan Berczik și Perene Side 
au plecat în 
maghiari 
săptămîni la 
de cei mai

dt 
P‘

h

Japonia. Cei doi sportiv 
vor participa timp de ( 

o serie de meciuri alătur 
buni jucători japonezi.
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