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Noi construcții sportive la Cluj

★

regimului
străvechiul Cluj a 
sfcrmâri mărețe. în 

moderne.

curind va fi gata „Palatul Sporturilor” —Stadionul din- parcul orașului 
avea 30.000 de locuri

democrat-popular 
cunoscut tran- 

oraș s-au ridicat 
clădiri moderne, blocuri impozante, 
așezăminte sociai-culturale, expresie a 
celei mai noi arhitectonici. Alături 
de acestea au apărut în același timp 
parcuri de odihnă și, în preajma lor, 
construcții sportive.

• n momentul de față se lucrează 
imens la stadionul din parcul orașu
lui, in vederea ridicării tribunelor, în 
care vor putea lua foc peste 30.000 
de spectatori. O parte dui tribune au 
fost date în folosință — după cum 
se știe — încă de anul trecut.

S? apropie de sfirșit lucrările la 
„Palatul Sporturilor", construit în apro
pierea frumosului parc „Babeș-Bolyai". 
Fotografia noastră înfățișează un as
pect al muncii de pe acest șantier, 
unde studenții clujeni, organizați în 
brigăzi de muncă patriotică, prestează 
cu însuflețire mii de ore de muncă 
voluntară.

Planurile, la a căror înfăptuire au 
lucrat ingineri, tehnicieni și munci
tori ca’ificați, prevăd unirea actualului 
parc al Universității cu parcul ora
șului. l'riașul complex de editură și 
odihnă , se va număra printre cele mai 
frumoase și bine dotate din țara 
noastră.

TIBERIU lANCU-corespondent
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ANGAJAMENTELE DEVIN FAPTE
O La redacție am primit o scriitoare 

prin care ni se comunică de către pre
ședintele asociației sportive A.R.U.G.C. 
din Capitală, Vasile Mărcuș, că spor
tivii îndeplinesc și depășesc angaja
mentele pe care și le-au luat în cinstea 
celui de al IlI-lea Congres ai P.M.R. 
Astfel, la jumătatea lunii mai a fost 
inaugurat terenul de volei amenajat 
prin muncă voluntară, numărul mem
brilor U.C.F.S. a crescut cu 50 și co 
tizațiile sînt încasate la zi, înregis- 
trîndu-se și mărirea mediei de cotizație 
Sportivii din această asociație mun
cesc cu sîrguințâ pentru a obține noi 
și noi succese în cinstea marelui eve
niment.

® Corespondetâul nostru C. Golden
berg ne scrie că în regiunea Constanța 
s-au obținut numeroase succese. Astfel 
în ultima perioadă au luat ființă peste 
25 noi asociații sportive. In raionul 
Negru Vodă au fost înființate 9 aso
ciații, în raionul Tulcea 3 asociații etc. 
Concomitent cu ‘înființarea noilor aso
ciații s a obținut si o creștere impor
tanta a număruliti de membri U.C.F.S. 
Numai în raionul Tiflcea numărul mem
brilor U.CJFS a' Crescut în ultimele 
zile cu peste 1.200.

& Tinerii sportivi din raionul Paș
cani au efectuat finii de ore de muncă 
patriotică pentnî a amenaja noi baze 
sportive în cinstea celui de al IlI-lea 
Congres al P.M.R. Corespondentul nos-

tru C. Enea ne informează ca pini 
acum 8-au amenajat în raionul Paș
cani 15 terenuri de fotbal, 20 terenuri 
de volei, 4 poligoane de tir. 4 piste 
de popice ș.a. In munca de amena
jare a noilor baze sportive s-au eviden
țiat asociațiile sportive din Motc-a, Cris- 
testi. Lespezi, Hărmănești ' 
sub îndrumarea comitetelor 
de partid și cu sprijinul 
populare au amenajat cele 
moașe baze sportive.

© Consiliul raional U.C.F.S.
a organizat numeroase competiții spor
tive în cinstea celui de al IlI-lea Con
gres al P.M.R.. Astfel. în comunele 
Rîpile, Valea Rea, Bogdane ști și Oof- 
toana s au desfășurat întreceri tie tria
tă, volei, handbal în 7, oină, fotbal, 
popice, șah și tenis de masa. Compe* 
tițiile au fost organizate în colaborare 
cu asociațiile sportive din aceste co
mune.

® Asociațiile sportive Medicina, Să
nătatea. Electroputere, Cinematografie 
și „7 Noiembrie" din Craiova au.orga
nizat în cinstea celui de al IlI-lea Con
gres al P.M.R. o excursie pe valea Ol
tului. La excursie — ne relatează cores
pondentul nostru regional R. Schultz — 
au participat peste 400 de oameni ai 
muncii. In pitoreasca localitate Căli- 
mănești voleibaliștii asociației Medicina 
au susținut o întîlnire cu formația a- 
sociației Sănătatea din localitate.

ele. oare, 
comunale 
sfaturilor 
mai fru-

Tg. Ocmt

Șuteu învingătoriC. Tăbăraș și N
în concursul de schi de pe Valea Albă

SINAIA, 29 (prin telefon). — Deși 
a plouat tot timpul, concursul orga
nizat de comisia de schi a regiunii 
PIoești în cinstea celui de al IlI-lea 
Congres a! P.M.R. s-a bucurat de un 
frumos succes. Participanții au făcut

Frederic Orendi (R.P.R.) și Ingrid Fost (R.D.6.) 
campioni internaționali de gimnastică ai țării noastre
încheiat o nouă ediție a cam

pionatelor internaționale de gimna
stică ale R. P. Romîne. Pe tabela 
învingătorilor și-au înscris numele 
în acest an Ingrid Fost (R. D. Ger
mană) și reprezentantul țării noas
tre Frederic Orendi. Deși la un nivel 
tehnic mai scăzut decît anterioarele 
ediții, cînd au fost prezenți la Bucu
rești campioni mondiali ca , Sofia 
Muratova, Eva Boșakova și alții, în
trecerile celei de a IlI-a ediții a „in
ternaționalelor" R.P.R. au plăcut mii
lor de spectatori prezenți în saîa Flo- 
reasca în cele două zile de concurs, 
îndeosebi pentru apropiata valoare 
a competitorilor la titlurile puse în 
joc. Și, nu de puține ori, sala a 
sunat de aplauzele prelungite ale 
tuziaștilor spectatori, adresate 
celor ce au dominat mai mult —
grid Fost, Fr. Orendi. Sonia Iovan 
— cît și tinerei Emilia Scorțea, pen
tru exercițiile reușite de la bîrnă și 
sol, concurentei cehoslovace Tachova 
pentru săriturile frumoase, sau 
patriotului ei Oscar Vrbenski, 
evoluția de la inele.

Disputa pentru întîietate a
foarte echilibrată. Sonia Iovan, In
grid Fost și A. Tachova — în între
cerea feminină — 
Nadar Makalatija 
trecerea masculină, 
aproape pînă spre

ră- 
en- 
atît
I n-

Fioretistele noastre 
învingătoare în Italia
In cadrul turneului internațional de 

floretă din Italia, importantă compe
tiție preolimpică, echipa Roniîniei a 
întîlnit în primul meci formația Italiei., 
Net superioare, reprezentantele noastre 
au obținut victoria cu-scorul de 11-5. 
Punctele echipei romîne au fost rea
lizate de Orban (4), Lazăr (3), Ță- 
răngoiu (2), Vicol (2). (Agerpres).

com-
după

fost

și Fr. Orendi și 
(U.R.S.S.) în în- 
au luptat foarte 

sfîrșitul concursu-

rilor. Reprezentantul Uniunii Sovie
tice a fost egal lui Orendi în prima 
zi, cînd s-au prezentat exercițiile im
puse, (55,70 Orendi, 55,65 Makala
tija) dar inferior în a doua zi. cînd 
Orendi s-a distanțat. La fete. Ingrid 
Fost a condus tot timpul, iar Sonia 
Iovan și tînăra Tachova au „împăr
țit" pe rînd locul II. După „impuse", 
Iovan o seconda pe Fost, dar, după 
evoluția la sărituri și bîrnă liber 
ales, locurile se schimbaseră. Al trei
lea aparat — paralelele —- aduce o 
nouă răsturnare în clasament. Tacho
va ratează exercițiul și, firește pri
mește o notă mai mică, în timp ce 
Sonia Iovan se menține, execută de
gajat și, cu o notă corespunzătoare, 
revine pe locul II

Iată care sînt rezultatele tehnice 
înregistrate: clasament general indi
vidual compus : FETE : 1. Ingrid
Fost 74.998 p. (campioană internațio
nală a R.P.R.); 2. Sonia 
74,331 p.; 3.
(R.P.U.) 73,132 
72,698 p.; 5.
(R.D.G.) 71,997 
lescu 71,864 p.; 
razzi (Italia) 71,830 p.; 8. 
Scorțea 71,331 p.; 9. Hanna 
szickova (R. Cehoslovacă) 70,498 p.;
10. Aniko Ducza (R.P.U.) 70,496 p.;
11. Elena Lagorara (Italia) 69,330

p.; 12. Marina Bibire 69,197 p. BĂ
IEȚI: 1. Frederic Orendi 111,85 p. 
(campion international al R.P.R.); 2.

ELENA MATEESOU

curse spectaculoase încheiate cu vic
toria campionilor țării C. Tăbăraș la 
seniori și N. Șute-u la juniori. Con
cursul a constat dintr-o manșă de 
slalom uriaș amenajată pe Valea Al
bă. avînd lungimea de 270 m, cu o 
diferență de nivel de 120 m și cu- 
prinzînd 38 de porți.

Rezultatele tehnice: SENIORI: l.C. 
Tăbăraș (C.C.A.) 36,8; 2. I. Letcă
(Dinamo Orașul Stalin) 37,3; 3. A 
Bătușaru (Voința Sinaia) 40,3; 4. 
E. Șandru (Dinamo Orașul Stalin) 
42.0; 5, K. Gohn (Dinamo Orașul 
Stalin) 43.6; 6. M. Bucur (Carpați 
Sinaia) 44.7; JUNIORI: 1. N. Șuteu 
(Voința Orașul Stalin) 40.3; 2. Sp. 
Bălan (Voința Sinaia) 44.2; 3. C. Bă
lan (Voința Sinaia) 52.8.

p.:
Iovan

Olga Tass-Lemhenyi 
p.; 4. A. Tachova 
Roselore Sontag 
p.; 6. Elena Nicu- 

7. Anamaria Faghe-
Emilia 

Ru-

IERI LA BRATISLAVA

•Sdiwa R.p. Romîae a pierdut ca 3-0 (3-0) returul întîteirii 
cu reprezentativa R. Cehoslovace, în cadrul Cupei €uropei
BRATISLAVA, 29 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — Intîlnirca re
tur d ntre echipele reprezentative ale 
R. Cehoslovace și R.P. Romîne, din 
cadrul „Cupei Europei", disputată azi 
în localitate pe stadionul Slovan, în 
fața a peste 50.090 de spectatori, s-a 
terminal cu victorii meritata a gaz
delor; 3-0 (3-0), Ceho lovacii au ju
cat în prm.'i repriză mai bine decît și CacoVcanu) n 
.a București. reușind să-și asigure 
vict- ria încă din primul sfert de oră, 
cînd și au imnis tactici (a acnrl’ vi
guroase, la care au participat amîn-

doi halfii). In ansamblu, echipa noastră 
a jucat mai bine decît la București și 
a luptat mai mult. Totuși și în acest 
joc s-au reflectat erorile de selecție și 
de pregătire comise initial. Jucătorii 
introdu i în echipă n-au corespuns, 
resimții. i i-se la ci lipsa jocurilor de 
campionat. A'i fost incluși în echipă 
unii jucători (de exemplu Dintdescu 

j mai pe bază de... 
nume *și" nn de formă! De asemenea 
Constantin, core a fo’t sub așteptări, 
deși a muncit mult. După «<>o-ul de 
3-0 pentru gazde, echipa noastră nu

s-a descurajat, reușind ca 
pauză mai 
portul de 
în primele 
s-a twlbîit 
cînd nici , . __
în zonă, Un element hotărîtor în de
ciderea victoriei a fost modul cum au 
acționat halfii echipei gazdă. Buber- 
nik și Masopoust au fost mereu li

după 
ales — să echilibreze ra- 

forte. Meciul l-am p erdut 
15 minute, cînd apărarea 

și a greșit tactic, neapli- 
marcajul la om și nici

MIHAI BOTA-corespondent(Continuare în pag. a 2-a)

Im Paris, pe podiumul de premiere primii doi clasați în cursa Paris— Rouen
Paris : Tarakanov (U.R.S.S.) — în tricou alb — și G. Moiceanu.

Citiți în pag. a IV-a amănunte cu privire la comportarea cicliștilor ronț 
in Franța.

PETRE GAȚU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Rugbiștii din lotul A au întrecut 
selecționata divizionară cu 15-8

Clubul sportiv școlar pe primul loc 
în competiția celor mai tineri înotători

' Teri după-amiaza pe terenul din Par
cul Copilului s-au întâlnit două selec
ționate de rugbi. Pe de o parte „proba
bilii* din viitoarea întâlnire cu Franța, 
iar pe de alta o echipă alcătuită din 
cei mai talentați tineri rughișli din Ca
pitală (printre care mulți dintre cei 
care 9-au comportat atît de frumos în 
turneul din R. D. Germană). Partida a 
dat loc unei dispute strînse ce s-a des-

fășurat mult timp — spre surprinderea 
noastră — sub semnul echilibrului. A- 
proape 60 minute tinerii din selecționata 
divizionară i-au ținut „în șah” pe cei din 
A. Ba mai mult, i-au și dominat prin 
dîrzenia de care au dat dovadă, prin- 
tr-un mai mare elan, prin iuțeala cu 
care au desfășurat fazele și, uneori, 
prin precizia cu care au pasat și s-au 
descurcat în momentele de dominare. 
Apoi, experiența și valoarea tehnică

Jatâ-l pe Teofilovici (lotul A) în 
atac al înaintării. în spatele său

plin efort, conducînd în meciul de ieri 
gata să-l susțină —

Frederic Orendi (R. P. R.) 
și Ingrid Fost (R.D.6.) campioni 
internaționali ai țării noastre

(Urmare din pag. I)

Nadar Makalatija (U.R.S.S.) 111,00 
p.; 3. Rudolf Keszthelyi (R.P.U.) 
109,45 p.; 4. Pavel Gajdos (R. Ce
hoslovacă) 109,15 p.; 5. R. Kaceahid
ze (U.R.S.S.) 109,05 p.; 6. Ion Zam- 
Jir 109,00 p.; 7. F. K. Heintz
(R.D.G.) 108,70 p.; 8. Gh. Tohănea- 

nti 106,95 p.; 9. L. Varga (R.P.U.) 
106,00 p.; 10 Cezar Cemușca 103.30 
p.; 11 Oskar Vrbensky (R. Ceho
slovacă) 102,95 p. Pe aparate —fete 
sărituri: 1. I. Fost 18,666; 2. A. 
Tachova 18,633; 3. Sonia lovan 
18,266; bîtnă: 1. I. Fost 18,800; 2. 
Sonia lovan 18,500; 3. A. Tachova 
118,266; paralele: 1. I. Fost 18,766; 2. 
jS. lovan 18,732; 3. O. Tass Lem- 
henyi 18,399; sol: 1. S. lovan 18,833; 
■2. I. Fost 18,766; 3. A. Fagherazzi 
18,532; băieți — sol: 1. R. Kacea
hidze 18,65; 2. R. Keszthelyi 18,50 3. 
Gh. Tohăneanu 18,45; cal cu minere:
1. F. Orendi 18,95; 2. P. Gajdos 
18;60; 3—4. C. Cernușca, N. Maka- 
tatija 18,40; bară : 1. F. Orendi 19,05;
2. N. Makalatija 18,60; 3. F. K- 
Heintz 18,50; inele: 1. N. Makalatija 
18,75; 2—3. F. K. Heintz, L. Varga 
18,60; paralele: 1. F. Orendi 18,70; 
2—3. Makalatija, Varga 18,65; să
rituri j 1. R. Keszthelyi 18,40; 2—3. 
F, Orendi, I. Zamfir 18,35.

Concursul pentru desemnarea cîști- 
gătorilor pe aparate...

js-a desfășurat în prezența unei en- 
lizîaste asistențe, care a răsplătit cu 
plauze din bellșug fiecare execuție, 
ia nivel tehnic, concursul pe aparate 

fost, firește, mai ridicat, deoarece 
e această dată se întreceau cei mai 
uni 6 concurenți la fiecare aparat, 
'in nou Frederic Orendi și Soni-a Io- 

superioară a lotului A și-au spus cu- 
vîntul și balanța a înclinat de partea 
sa : 13—8 (5—0).

Rugbiștii din lotul republican au fost 
inegali. După un început slab, ei s-au 
regăsit abia în finalul primei reprize, 
cînd au marcat la centru o încercare 
prin Demian, după o fază creată de 
Marinachc. A transformat Irimescu, 
astfel că scorul a devenit 5—0. La re-

un
Demian și Doruțiu 
Foto : H. Nandi

luare este rîndul selecționatei divizio
nare să domine. Uneori autoritar. Cei 
din A nu se regăsesc, lucru de care 
profită mai întîi Picu, (înscrie o în
cercare transformată de Merghișescu) 
și apoi grămada adversă care mai mar
chează o încercare : 5—8 ! Abia în
ultimele 20 de minute cei din lot reu
șesc două încercări, una prin Rotam 
la colț și alta prin Wusek la centru, 
după o foarte frumoasă acțiune colecti
vă. A transformat o dată Irimescu. Deci, 
scor final 13—8.

van ne-aiu adus succese prin cîștiga- 
rea primelcr locuri la citeva aparate. 

Rezultatele tehnice: fete — sărituri:
1. Ingrid Fost 27,966 p.; 2. A. Tachova 
27,899 p.; 3. S. lovan 27,391 p: 4. 
Oiga Tass-Lemhenyi 27.300 p.; 5. Ana- 
maria Fagherazzi 27,132 p.; 6. Aniko 
Ducza 26,998 p.; bîrnă: 1. Ingrid
Fost 28,133 p.; 2. Sonia lovan 28,00 p.;
3. A. Tachova 27,399 p.; 4. O. Tass- 
Lembenyi 27,233 p.; 5. Emilia Scorțea 
26,966 p.; 6. A. Ruszikova 26,399 p.; 
paralele: 1. 1. Fost 28,232 p.; 2. S. 
lovan 28,098 p.; 3. O. Tass-Lemhenyi 
27,699 p.; 4. Rose'ore Sontag 27,590 
p.; 5. Aniko Ducza 27,433 p.t 6. Elena 
Niculescu 27,333 p.t sol: 1. Sonia lo
van 28,499 p.; 2. I. Fost 28,299 p.; 
3. Anamaria Fagherazzi 27,898 p.; 4. 
A. Tachova 27,732 p.; 5. A. Ducza 
27,665 p.; 6. O. Tass Lemhenyi 27,599 
p.; băieți — sol: 1. R. Kaceahidze 27,95 
p.; 2. R. Kesztelyi 27,80 p.; 3. Gh. 
Tohăneanu 27,75 p.; 4. Makalatija 27,65 
p.; 5. Orendi 27,50 p.; 6. L. Varga 
27,45 p.; cal cti minere : 1. Fr. Orendi 
28,40 p.; 2. P. Gajdos 28,00 p.; 3. 
C. Cernușca 27,55 p.; 4. N. Makala
tija 27,40 p.; 5. Kaceahidze 27,30 p.; 
6. L. Varga 27,05 p.; bară fixă: 1. Fr. 
Orendi 28,50 p.; 2. N. Makalatija 27,95 
p.; 3. F. K. Heintz 27,90 p.; 4. P. 
Gajdos 27,15 p.; 5. Gh. Tohăneanu 
26,75 p.; 6. Ion Zamfir 23,40 p.; inele:
1. N. Makalatija 27,95 p.; 2.-3. L. 
Varga, Heintz 27,90 p.; 4—5. Vrbenski, 
Orendi 27,85 p;; 6. Kesztelyi 27,60 p.t 
paralele: 1. L. Varga 27,95 p.; 2—4. 
Fr. Orendi, N. Makalatija, P. Gajdos 
27)85 p.; 5. Kesztelyi 27,70 p.; 6. Heintz 
27,55; sărituri: 1. Kesztelyi 27,85 p.;
2. Ion Zamfir 27,65 p.; 3. L. Varga 
27,60 p.; 4. Fr. Orendi 27,55 p.; 5. 
N. Makalatija 27,45 p.; 6. P. Gajdos 
27,05 p.

Desigur că ieri nu s-a urmărit rezul
tatul ci stadiul de pregătire în care se 
află viitoarea echipă reprezentativă. A 
apărut evident însă faptul că rugbiștii 
fruntași nu au arătat un ritm constant 
în joc. In plus avem impresia că nu 
toți jucătorii sînt la același nivel de 
pregătire. Numai astfel se explică insu
ficienta sincronizare a acțiunilor colec
tive, faptul că unii rugbiști nu păstrau 
ritmul coechipierilor. Fiecare jucător 
din Iotul nostru este o valoare în rugbi 
(Iordăchescu, Moraru, Marinaehe, Teo
filovici, Paloșanu. Barbu, Penciu etc). 
Dar toți acești jucători cu caracteristici 
deosebite trebuie înmănunchiați într-un 
tot care să funcționeze cu maximum de 
omogenitate. Este cazul să mai adău
găm că, spre deosebire de partida cu 
echipa P.U.C., înaintașii noștri sau cam 
menajat. Mai bine an mers Marinaehe, 
(foarte decis cînd a avut balonul). Teo
filovici (activ în eîmp), Iordăchescu 
(excelent cît a jucat) și Demian (care 
a arătat o bună orientare). In rest, 
mulțumitori : Barbu, Rotaru și Wusek.

Echipa A a jucat în formația : Buda 
— Barbu, Sava (Wusek), Irimescu, 
Rotaru — Chiriac (Mateescu), Stănes- 
cu — Demian. Doruțiu, Paloșanu — 
Mladin, Marinaehe — Cotter (Vicol), 
Căpușan (Iordăchescu), Teofilovici.

D. CALLIMACHI

Peste 200> de copii a>u participat vi
neri, ,sîm8&ts și. duminică la concursul 
de închidere a sezonului în piscina 
acoperită. Prezpntind un lof tyai nu
meros și mai omogen ca valoare, 
Clubul sportiv școlar s-a clasat pe lo
cul I cu 236 p.

Iată o parte dintre cîștigător'ii pro
belor: 100 tn bras fete (născuți 1946): 
Cristina Balaban (Dinamo) 1:37,9: 
100 m fluture fete- (n, 1946) Mihaela 
Zarkievici (Progresul) 1:43,0; 100 tn 
bras băieți (n. 1946) Gr. Săruleanu 
(CI. sp. șc.) 1:30,5; 33,33 m liber
băieți (n. 1948) : C. Lungu (CI. sp. 
șc.) 21,2; 33.33 m fluture fete (n. 
1950) : Crăița Lupu (C.C.A.) 34,5; 
33,33 m bras fete (n. 1948) : Voichița 
Novac (CI. sp. șc.) 28,9; 33,33 m

Piscina de 50 m din incinta ștran
dului Tineretului a găzduit joi după- 
amiază jocurile finale din competiția 
(dotată cu „Cupa Voința") organi
zată în cinstea celui de al Ill-lea 
Congres al P.M.R. Pentru locurile 1—2 
s-au întîlnit formațiile C.C.A. și Rapid. 
Mai experimentați, jucătorii militari 
au reușit să obțină victoria cu sco
rul de 4—3 (4—2). Tînăra echipă a

CICLISM

Campionatul regional individual de semifond pe circuit
In ciuda timpului înourat mii de 

bucureșteni au venit duminică dimi
neața în str. Maior Coravu pentru a 
asista la campionatul regional indi
vidual de semifond pe circuit. Nume
roasele sprinturi în care s-au anga
jat cei mai buni juniori, junioare, 
senioare și seniori din Capitală, pre
cum și repetatele tentative de eva
dare din pluton au avut darul să ne 
convingă din nou de frumusețea 
curselor cicliste pe circuit, cu adiți- 
une de puncte.

întrecerile fetelor, juniorilor șl po
sesorilor de biciclete ele oraș au con
stituit o reușită „deschidere" la spec
tacolul pe care nj l-au oferit în în
cheierea programului protagoniștii 
categoriei avansați care și-au dispu
tat întîietafea de-a lungul a 30 ture 
(51 km) cu sprint la două ture, 
în lupta pentru acumularea cît mai 
multor puncte se angajează pe rînd 
Dumitru Munteanu. Gheorghe Radu
lescu (care cîștigă consecutiv două 
sprinturi), C Baciu, N. Niculescu, 
Gh. Calcișcă, V. Cohantiuc, Silviu 
Duță, I. Stoica și A. Șelaru. Ei reu
șesc să cîștige cîte unul sau mai 
multe sprinturi. Cursa rezervată se
niorilor a plăcut și prin faptul că 
problema învingătorului nu a fost 
rezolvată decît în ultimele ture. După 
primele zece sprinturi D. Munteanu 
a luat un avans de 9 p față de Gh- 
Calcișcă și respectiv 10 p față de 
Gheorghe Rădulescu, principalii lui 
adversari. Aceștia i-au creat însă, 
spre sfîrșitul cursei multe emoții a- 
lergătorului de la Victoria, care în 
cele din urmă și-a menținut totuși 
o parte din avans. Mai atent. Gh. 
Calcișcă, putea cuceri primul loc, 
iar Gh. Radulescu, care a luat unele 
evadări pe cont propriu, a dovedit că 
nu știe să se „bată" în final. O im
presie plăcută ne-au lăsat rutierii 
Ion Stoica, Aurel Șelaru, C. Baciu, 
N. Niculescu, V. Cohanciuc și în 
special Silviu Duță. care de cîteva 
ori a agitat plutonul. Iată acum cla
samentul final: 1. D. Munteanu (Vic
toria) 30 p, 2- Gh. Calcișcă (Dina
mo) 23 p, 3. Gh. Rădulescu (C.C.A ) 
20 p, 4. I. Stoica (C.C.A.) 17 p. 5. 
A- Șelaru (Dinamo) 13 p.

întrecerea rezervată fetelor a re
venit maestrei sportului Silvia Stă- 
nescu (C.P.B.), după o cursă de stu
diu cu aleirgătoarea dinamovistă 
Hermina Popescu, pe care a între
cut-o cu mai puțin de o jumătate de 
roată, după efectuarea celor cinci 
ture cu sprint final. Pe celelalte locuri 
s-au clasat: Constanța Stranski (Di
namo). Ariița Agopian (Șc. sp. Con
structorul) și Marcela Rusu (Xk>n- 
structorul). In clasamentul juniori- | 
lor de categoria a II-a (10. ture cu I

C. C. A. a cîștigat „Capa Voința" la polo

sprint la două ture) primul loc 
a fost ocupat de Aurel Drăgan (Vo
ința) cu 14 p, urmat în ordine de 
Gh. Tălpescu (Șc. sp. Constructorul) 
9 p, M. Takacs (Victoria) 8 p- La 
juniori categoria I (14 ture cu sprint 
la două ture) victoria a fost ob
ținută de talentatul alergător Gh. 
Vasilescu (Victoria) cu 16 p, care 
și-a. depășit coechipierul S. Mihăl- 
țeanu 16 p, datorită sprintului final. 
Locul III în clasament a fost ocupat 
de C. Tudose (Victoria) cu 11 p. 
întrecerea posesorilor de biciclete de

Alergătorii avansați în momentul parcurgerii unei turnante

H I P
MIERCURI, LA TRAP

Caii tineri sînt bine reprezentați în 
programul alergărilor de miercuri. Ei 
au la dispoziție patru din cele șapte 
probe ale reuniunii. O întrecere de 
atracție este premiul Păușeni deschisă 
conducătorilor amatori. Sînt înscriși : 
1700 Gladiola (I. Mieu), Hermina (Ro
zalia Avram), Rovina (I. Mavrodin) 
1720 Ancorat (Jenny Argeșeanu), Avînt 
III (I. Gabriel), Graba (Gh. Buznea) 
Orient II (Sașa Georgescu), Flavlna 
(H. Căciulescu), 1740 Adriatica (C. 
Neacșu), Minerva (A. Varga).

La alergările de trap disputate sîm- 
bătă după amiază, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

I. Olac (Dinu Tr.), Cle Hanover, 
Turda. Cota : 5,50 lei. — 43,40 lei.

II. Iubitul Meu (Ciobauu Gh.), Păl
tiniș, Romică. Cota : 2,70 — 16,10 — 
20,9 lei. Ordine triplă : 151,40 lei.

III. Fauna (Tănase Gh.), Sunet, Fla
mura. Cota : 2,60 — 16,80 — 12,30 lei.

IV. Sita (Ștefănescu M.), Egoist, A- 
drian. Cota : 3,70 — 14 — 20,80 lei. 
Ordine triplă : 132,40 lei.

V. Ilamefal (Tănasc Gh.), Paf. Lu
miniș. Cota : 2.60 — 14.70 — 21,00 lei.

VI. Zdravăn (Tănasc Gh.). Orșova 
TT, Elegant. Cota : 1,60 — 37.70 — 6,30 
lei. Ordine triplă : 150,90 lei.

spade fete (n. 1950) : Cristina Șen- 
droiu (Știința) 33,7; 33,33 m spate
băieți (n. 1950) : Mugur Tomescu 
(C. C. A.) 29,3; 100 m fluture băieți 
(n. 1946) ; M. Zager (CI. sp. șc.) 
1:26,8; 100 m liber băieți (n. 1946) 
M. Bucurescti (CI., sp. șc.) 1:08,8;
33,33 tn. liber fete (n. 1950): Crăița 
Lupu (C.C.A.) 28k5,“ 33,33 tn bras fete 
(n. 1950): Iolanda, Gottlieb (CI. sp. 

,șc.) 33,31,; 33,33 tn fluture fețe (n.
1948) : Agneta Sterner (C&hsifneio- 
rttl)- 30,0.-Clasament general: 1. Clu
bul sportiv școlar 236 p, 2. Școala 
sportivă de elevi 151- p, 3. Progresul 
127 p, 4. C.C.A. 94 p, 5. Constructo
rul 75 p, 6. Știința 39 p, 7. Dinamo 
32 p, 8. Rapid 14 p.

feroviarilor s-a arătat a f.i nn parte
ner redutabil adversarului său. Cele
lalte jocuri s-au soldat cu următoarele 
rezultate : Voința—Știința 5—0; Di
namo—Progresul 5—0. La sfîrșitul 
competiției clasamentul se prezintă 
astfel: 1. C.C.A., 2. Rapid, 3. Di
namo, 4. Progresul, 5. Voința, 6. 
Știința.

O întrecere reaișită

oraș (două ture) a fost cîștjgată de 
K- Zeninger (Știința).

® Campionatul regional pe echipe 
contțra-timp, desfășurat pe șoseaua 
Urziceni, a reunit șapte echipe de 
seniori și nouă de juniori. Echipa 
C.C.A- I, care a fost cronometrată la 
capătul celor 80 km cu 1 h 50:46 a 
ocupat primul loc în clasamentul se
niorilor, tar formația de juniori a 
clubului Victoria a realizat cel tnai 
bun timp: 57:51,0. (40 km).

TR. IQANfȚESCU

I S M
VII. Frăsinet (Szabo I.), Silvan, Flo

rinei. Cota : 1,10 — 4,90 — 3,90 lei. 

IERI LA ALERGĂRILE DE GALOP
Cu toată ploaia căzută în cursul nop

ții de sîmbătă spre duminică, pista dc 
iarbă a absorbit cantitatea de apă și 
n-a constituit un obstacol în calea unei 
bune desfășurări a programului. Pro
bele mînjilor au revenit formației N. 
Ionescu, care a dat doi cîștigători, pe 
Păpușa și Sputnic, ultimul fiind la a 
dou-a victorie.

REZULTATELE 
SINT URMĂTOARELE:

I. Păpușa (Crișan Gr.), Grecr, Minir-' 
nea. Cota : 9,20 — 25,90 Iei.

II. Alma (Lazăr Gh.), Făt Frumos, 
Surubița. Cota : 1,80 — 34,70 — 28 
lei. Ordine triplă : 111,20 Ici.

III. Sputnic (Crișan Gr.), Prieten, 
Sveltana, Cota : 2,60 — 11,20 — 9,50 
lei.

IV. Vampir (Stoian P.), Podoaba, 
Galop. Cota : 1,90 — 32,70 — 12,60 lei.

V. Crainic (Stoian Gh.) Nașa Mea, 
Neluța. Cota : 3,60 — 14,10 — 9.20 Iei.

VI. Rozica (Soare Gh.) Gib, Jaguar. 
Cota : 2.20 — 23.40 — 25,90 Ici.

VII. Himera (Mihalaehe), Lăcusta, 
Gogu. Cota : 24,10 — 562 — 55,80 
lei.



Stima etapă a campionatului masculin
BUCUREȘTI : Progresul-Victor ia 
(9—15, 15—7, 9—15, 15—13,

13). Ou trei zile înaintea acestui 
cele două formaiții s-au întâlnit în 
ud cupei „Cel de al IlI-lea Con- 

al P. M. R.“ și Progresul a 
jat ușor cu 3—0. De data asta, 
rimentații voleibaliști de la Pro- 
11 socotind probabil că meciul 
ca și jucat, au subapreciat adver- 

I și, ca urmare, au cîștigat foarte
Doar Rusescu a jucat la va- 

a sa obișnuită. Victoria' putea 
;a meciul dacă ar fi acționat cu 
multă hotărîrg în finalurile sefu- 
4 și 5. In setul al patrulea Vic- 
a condus cu 12—9 iar în al cio
cli 11—7, 12—11, 13—12.

CLUJ: Știința—C. C. A. 3—1
16, 15—11, 15—12, 15—13). Stu- 

i au fost puși la grea 
:are de echipa militară care a 
t cu multă dârzenie pentru a ob- 
un rezultat oît mai frumos. Deși 
cat fără Corbeanu, care este bol- 
bucureșteni i au avut o comipor- 
bună. Pînă la urmă forța de a- 

clujeniitor și ritmul impus de ei 
spus cuvîntul. (A. Dum'triu —

'IA1IȘOARA : Știința—Politehnica 
.1 Stalin 3—0 (neprezentare).
ORAȘUL STALIN : Tractorul— 
rildarul București 3—1 (15—9,

16—14, 15—8). Jocul nu s-a

ridicat la o bună valoare tehnică. Tn 
schimb, s-a dat o luptă aiprigă pen
tru victorie. Jucătorii dc la Construc
torul au fost îrrtrecuți pînă la urmă 
de rutina și tehnica echipei locale. 
(V. Secăreanu — coresp.).
• PETROȘANI: Jiul—Știinta Ga

lați 2—3 (9—15, 17—15, ’11 — 15,
15—13, 9—15). Știința a cîștigat 
fiindcă, a insistat mai mult în ultimul 
set. Jocul a fost de factură modestă. 
S-au remarcat Kramer, Moșescu 
(Știința), Crivăț, Brandenburg (Jiul). 
A arbitrat bine I. Vereșezan — Cra
iova. (I. Tudor — coresp.).

• Meciul Dinamo—.Rapid va avea 
loc mîine începind de la ora 17 pe 
terenul de la Parcul sobrtiv Dinamo.

CLASAMENT

1. Rapid București 21 20 1 62:15 41
2. Progresări Buc. 21 18 3 58:27 39
3. Știința Gluj 22 17 5 59:33 39
4. Dhnamw Buc. 21 16 5 57:28 37
5. Trac. Or. Stal in 22 11 11 42:45 33
6. Știinta Tim. 22 10 12 43:43 32
7. C. C. A. 22 1(1 12 41:44 32
8. Victoria Buc. 22 10 12 45:50 32
9. Jiul Petroșani 21 6 15 35:51 27

10. Știința Galați 22 5 17 26:58 27
11. Construe. Buc. 22 4 18 27:58 26
12. Politehnica

Orașul Stalin 22 3 19 18:61 25

iru jocul de la Sofia, feroviarii trebuie să se pregătească 
ia fel de atent ca și pentru cel de la București

lie ori blocajul voleibaliștilor de la Levski Sofia a fost prins dezorganizat 
e vede in fotografie) de acțiunile la fileu ale feroviarilor. Iată-l pe 

. Nicolau trimițind balonul peste Assenov Inr. 7) și Danailov 
Foto : T. Roibu

FHFHH- * *

n încă sub impresia excelen
te prestat vineri seara de vo
ii de la Rapid în compania 
i bulgare Levski Sofia. Fero- 
u cucerit cea de a patra vic- 

actuala ediție a „Cupei Cam- 
Europeni". Ei au ară- 

o dată că știu să se rnobi- 
tunci cînd trebuie, că știu să 
n meci important. Lucrul a- 
att dovedit atît în întâlnirile 
onale, cît și în campionat, 
ce au fost superiori campionii 
formației Levski ? In primul 
n organizarea jocului și aten- 
■are au jucat aproape' fiecare 
In al doilea rînd, prin exce- 
r pregătire tehnică și fizică, 
că nu greșim dacă afirmăm 
iarii ar mai fi putut juca în 
re încă un meci 1 Atît erau 
aspeți" după trei seturi. Jo- 
at prestat la fileu, (ca un 
fi unei bune pregătiri tactice), 
it mult în balanța victoriei, 
i am arătat și în cronica me- 
>uncte prețioase au realizat 
i (în special Drăgan), care 
de multe ori prin surprin- 

sind nepregătită apărarea for- 
ttlgare. De asemenea, tot aci 
ă scriem și despre . schimba- 
gîndită a lui Răducanti cu 

în plus, excelentul joc pres- 
nia a doua de toți jucătorii 
pecia! de Drăgan și Nicolau, 
ilat aproape toate atacurile

rii au făcut însă și greșeli, 
la cu deosebire la mijlocul 
I doilea, cînd au avut o ne- 
perioadă de scădere a ritmu- 
em că în jocurile viitoare a- 
cună (care n-ar trebui să 
la o echipă experimen- 
ratură) va fi îndepărtată, 
liștii de Ia Levski au fost 
de jocul feroviarilor și în 

noment nu au avut inițiativa 
Ieși au luptat din răsputeri, 
epășiți în toate comnartiraen- 

jocul retur de la Sofia, fe- 
ebuie să se pregătească însă

cu aceeași atenție ca și pentru joctn 
care a avut loc la București. Nu va 
fi un meci ușor și echipa nu trebuie 
să porftească cu gîndul că a și in
trat în finală. După cum se știe va 
juca și internaționalul j Topalov. Un 
amănunt: meciul va avea Ioc în aer 
liber, ceea ce necesită un antrena
ment special pentru bucureșteni, care 
de multi ani nu au mai jucat jocuri 
importante decît în sală.

Cu toate acestea, avem convingerea 
că rapidiștii se vor comporta la fel 
de bine ca pînă acum în această com
petiție, obținînd victoria și la Sofia.

MIRCEA IUDORAN

FOTBHL

Ieri în categoria. B
Seria I

Unirea Iași

C.F.R. Pașcani — Gloria Bistrița 
2-0 (2-0).

Prahova Ploești — Unirea Focsani 
5-0 (3-0).

S.N.M. Constanța
2-1 (1-1).

Rulmentul Bîrlad — Foresta Fălti
ceni 2-2 (0-1).

Dinamo Galați — Victoria Buzău 
3-0 (1-0).

C.S.M.S. Iași — Dinamo Suceava 
3-0 (2-0).

C.S.M. Rădăuți — Știința București 
2-0 (1-0).

CLASAMENT
1. Știința Timișoara 22 14 4 4 41:17 32
2. Dinamo Obor 22 12 4 6 37:28 28
3. Dinamo Pitești 22 11 4 7 35:32 28
4. C.F.R. Timișoara 22 10 5 7 39:21 25
5. Poiana Cîmpina 2? !0 5 7 26:25 25
6. Flacăra Morcni 2? 1J 1 10 36:38 2^
7. Metalul Tirgoviște 22 9 3 ln- 49U.7 21
8. Știința Craiova 22 9 3 10 27:26 21
9. C.S. Craiova 22 7 6 9 26:39 21

10. C.S.M. Reșița 22 8 3 11 41:36 19
11. Metalul București 22 9 1 12 29:36 19
12. Drubeta Tr. Severin 22 7 5 10 29:42 19
13. Metalul O. Roșu 22 6 4 12 29:48 16
14. Carpați Sinaia 22 5 4 13 25:41 14

Timi-

C.F.R. Cluj — C.S.M. Baia Mare 
1-0 (1-0).

Industria Sîrmei C. Turzii—A.SJL 
Sibiu 1-2

Recolta
(101.

Rapid Ghij 2-0

CLASAMENT

22 1'
22 II
22 I
22 I
22 I
22 I
22 '
22 ’
22 I
22 I
22 I
22 l
22 I
22 I

Iași (1) 
Galați (2) 
Ploești <5) 

(3)

C S.M.S. 
Dinamo 
Prahova
Ști nța Buc. , , 
Dinamo Suceava (4) 
Unirea Iași (6) 
S.N.M. Constanța (9) 
Foresta Fălticeni (7) 
Rulni. Bîrlad (8) 
Gloria Bistrița (10) 
C.F.R. Pașcani (12) 
Victoria Buzău (11) 
Unirea “ *
C.S.M. Rădăuți (14)

1.
2.
3.
4.

Corvin. 
C.S.M. 
C.S

22
22
22

12
12
11

2
S
S

2 47:17 32
4 47:20 30
6 34:25 Z7

ETAPA VIITOARE: Știința
șoara—Carpați Sinaia: Drubeta Tr. 
Severin — C.F.R. Timisoara; Metalul 
Oțelul Roșu—C.S. Craiova ; Metalul 
București •— Dinamo P'tești; Metalul 
Tirgoviște — C.S.M. Reșița; Flacăra 
Morenj — Poiana Cîmpina Știința 
Craiova — Dinamo Obor

Seria a IlI-a
C.S. Oradea—C.F.R. Arad T-O (0-0).
Chimia Făgăraș—Tractorul Orașul 

Stalin 1-0 (0-0).
A.M.E.F.A. Arad — C.S. ^Tg. Mu

reș 3-0 (2-0).
Corvinul Hunedoara — Gaz Metan 

Mediaș 5-0 (4-0).
---------------------- '

Echipa R.P. Romiâe
(Vrtnare din pag. 1^'''

5.
6.
7.
8.
9.

10.

22
22
22

7
6
8

22 19
9
5
6
S
8
7
S

« 36:30
8 33:26
7 31:33

23
23
23

9
11
7
2 18 29:26 22«
8
T
8
2 12 28:45 12
8 12 18:40 17
4 13 18:32 14

Gaz Metan

22
22
22
22
22
22
22

9 22:25 22
8 23:36 20
9 23:33 19
9 23:24 18

CLASAMENT
Huned. (2) 
B. Mare (1) 

Oradea (3) 
Ind. Sîrmei C.
Turzii (4) 
A.S.A, Sibiu (5) 
Recolta Cărei (6) 
C.F.R. Cluj (7) 
A.M.E.F.A, (9) 
Gaz M. Mediaș (8) 
Rapid Cluj (10)

11. Tract. Or Stalin (11)
12. Chimia Făgăraș (13)
13. C.S. Tg. Mureș (12)
14. C.F.R. Arad (14)

ETAPA VIITOARE:
Mediaș — A.M.E.F.A. Arad; C.S. Tg. 
Mureș — Corvinul Hunedoara; Rapid 
Cluj—Chimia Făgăraș; G.F.R. Arad— 
Tractorul Orașul Stalin; A.S.A. Si
biu — Recolta Cărei; G.S. Oradea— 
C.F.R. Cluj; C.S.M Baia Mare—In
dustria Sîrmei C. Turzii.

37
34
24
23
23
21
21
21
21
18
18
16
16
15

3 :
2 4
8 (
5 I
7 1
5 S
7 1
7 t
3 IC
6 IC 
6 IC 
3 11

10 S
3 13

ETAPA VIITOARE: Unirea 
Dinamo Galați; C.F.R. 
Știința București; Gloria 
Dinamo Suceava; Unirea Focsani— 
C.S.M.S. Iași; C.S.M. Rădăuți—S.N.M. 
Constanța: Foresta T'““' 
va Ploești; Victoria 
tul Bîrlad.

Seria a
C.F.R. Timișoara 

reni 4-0 (3-0).
C-.S Cra'ova — Metalul București 

4-2 (0-1).
C.S.M. Reșița — Drubeta Turnu 

Severin 7-0 (2-0).
Poiana

1-0 (0-0).
Metalul 

soara 0-3
Dinamo 

viște 1-1 (1-1).
Dinamo Pitești 

3-0 (1-0).

Focșani (13)

32:33
27:27
27:31
27:40
23:40
25:29
22:31
25:36
23:45
24:51
Iași

Pașcani-
Bistrița —

Fălticeni—Praho- 
Buzăti—Rnlmen-

Il-a
— Flacăra Mo-

Cîmpina — Știinta Craiova

Otelul Roșu—Știința 
(0-1).

Obor — Metalul

Carpați

Timi-

Tîrgo-

S in a ia

Cuplajul in nocturnă 
Progresul — Dinamo București 
și C.C.A.—Petrolul Ploești 

se dispută azi
Cuplajul fotbalistic Progresul-Di- 

namo București și C. C. A.-Petro- 
•lul Ploești ce urma să se desfă
șoare sâmbătă seara pe ' stadionul 
■Rcpubtcii s-a amînat din cauza 
tinipului nefavorabil. Cele două în
tâlniri vor avea toc azi du,pă urmă
torul program : ora 19: Progre- 
sul-Dî'flimo, ora 20,45: C.C.A.-Pe- 
t rolul.

3 pierdut cu 3-0 (3-0)

beri, interii noștri nemareîridu-i 
tunci cînd eram în apărare. Așa cum . 
arătam, echipa noastră a 
bine după 3-0, dar nu s-a ridicat la 
înălțimea așteptărilor, 
se reabiliteze pr n joc, după eșecul de 
la București. Atacui, în special, a fost, 
slab, trăgînd puțin și prost la poartă. 
Cacoveanu, Dinulescu și Mat.ej^nn au 
renunțat la luptă, după ce au,,pierdut 
balonul. Cît despre apărare, după 3-0 
s-a pus pe picioare, iucînd mai, sigur 
și reușind să facă față joctiluj cu re
petate schimburi de focuri al înaintă
rii cehoslovace.

Arbitrul norvegian Gulissqn care 
a condus bine, a chemat la întrecere 
formațiile :

R. Cehoslovacă: Sehroiff-*Bomba, 
Popluhar, Novak—Bubernik, Maso- 
poust — Pavlovici, Vojta, Kvasnak, 
Bubnik, Dolinski.

R.P. Romînă: Mîndru—Popa, Fro- 
Alexandru, Nunweil- 

Constantin, Dinu- 
Tăiaru.

jucat cev«a mai

n-a reușit să• -- > ’ ■ ti

nea, Soare—V. 
Ier—Cacoveanu, 
lescu, Mateianu,

Vremea este frumoasă, însorită, dar 
cu vînt. La centrul terenului, 
tantin pierde mingea, 1_____
un schimb cu Pavlovici, reprimește 
balonul și șutează de la 20 de metri, 
pe jos, deschizînd scorul: 1-0. ta a- 
cest gol, Mîndru e vinovat, plonjînd 
greșit. Gazdele atacă dar în min. 5 
Tătarii șutează în bara transversală, 
de unde mingea iese afară. Tot el 
trage afară, în min. 7. Apoi echipa

renului, LCons- 
Buber-nilU face

cehoslovace preia inițiativa și în 
min. 15, la un corner, Kvasnak reia 
cu capul în bară, minge* revine în 
teren și, de la 6 metri, Bubernik mar
chează al doilea gol. Nu trec decît 
două minute și la o învălmășeală 
provocată de o lovitură laterală exe
cutată de Dolinski, Bubnik reia în 
plagă: 3-0. Cehoslovacii domină, stă
pânesc terenul. In min. 25, Tătaru 
reia cu capul pe lîngă poartă, apoi 
Constantin trage peste bară. Pînă la 
sfîrșitul reprizei, avantaj al gazdelor. 
Totuși în min. 43, Schroiff reține greu 
un șut al lui Mateianu. In această re
priză, atacul nostru a jucat lent.

Repriza a doua a fost ceva mai 
echil brată. Intre min. 48—56, obți
nem 4 cornere (raportul meciului: 
9—6 (2—4) pentru R.P.R.) dar fără 
rezultat. In min. 51, Novak respinge 
de pe linia porții. Halfii noștri, mai 
ales Alexandru, împing jocul. In min. 
63, Dolinski înscrie un gol pe care 
arbitrul îl acordă, dar. revine după 
consultarea cu arbitrul de linie. Ur
mează un joc de centru, în care noi 
păcătuim prin joc steril, lateral. In 
min. 75, Alexandru pătrunde până la 
6 metri de poartă, dar trage afară. 
După un minut, Bubnik înscrie din 
nou, dar golul nu e acordat, pentru 
ofside. In min. 77, Pavlovici singur 
în careu trage peste poartă. In ulti
mele minute, revenim în atac. In 
min. 81 Dinulescu ratează trăgîndpe 
lîngă poartă, din poziție foarte favo
rabilă. Apoi obținem două cornere, 
rămase nefructificate.

Balaș Fiți și Tiberiu Roman au stabilit două noi 
recorduri ale țarii la campionatele republicane

PITEȘTI 29 (de la trimisul nostru). 
Ropote de aplauze au răsunat în „Sala 
de cultură a tineretului” cînd Balaș 
Fiți a stabilit un nou record al țării la 
„aruncat” (120 kg), devenind astfel 
campionul țării la categoria cea mai

Pronosport
cu 12 
Prono-

lată cum arată o variantă 
rezultate exacte la concursul 
sport nr. 22 din 29 mai :
I. R. Cehoslovacă — R.P. Romînă 

(Cupa Europei) pr. la pauză
II. R. Cehoslovacă — R.P. Romînă 

(Cupa Europei) pr. final*
III. Prahova Ploești — *

Unirea Focșani (cat. B)
IV. A.M.E.F.A. —

C.S. Tg. Mureș (cat. B)
V. Ind. Sîrmei C, Turzii —

A.S.A. Sibiu (cat. B)
VI. C.F.R. Cluj —

C.S.M. Baia Mare (cat. B)
VII. Chimia Făgăraș —

Tractorul Or. Stalin (cat. B)
VIII. S.N.M. Constanta —

Unirea Iași (cat. B) 
IX* C.F.R. Pașcani —

Gloria Bistrița (cat. B)
X. Metalul Oțelul Roșu — 

Știința Timișoara (cat. B)
XI. C. S. Craiova —

Metalul București (cat. B)
XII. Rulmentul Bîrlad —

Foresta Fălticeni (cat. B)
Variante depuse: aproximativ 625.000.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 23

— Etapa din 5 iunie 19(50 —
I. R. P. Romînă — Franța' (rugbi)

II. Dinamo București — Rapid 
(cai. A)

1

1

III. Petrolul — Steagul roșu (cat. A)
IV. Știința Cluj — U.T.A. (cat. A)
V. Jiul — Farul (cat. A)

VI. Dinamo Bacău — Minerul Ltl- 
peni (cat. A)
VII. Unirea Iași —

(cat. B)
VIII. C.F.R. Pașcani 
rești (cat. B)

IX. Știința Craiova
(cat. B)

X. Met. Tîrgoviște
(cat. B)
XI. C.F.R. Arad — 

(cat. B)
XII. C. S. Tg. Mureș

(cat. B)
Nu mai pierdeți nici o clipă 1 In- 

trați în prima agenție Loto-Pronosport 
pentru a vă completa un buletin abo- 

1 nament la Pronoexpres pe luna iunie. 
Participarea la Pronoexpres pe 

„L______ I vă poaite aduce

Dinamo Galați

Știința Bucu-

— Dinamo Obor

— C.S.M. Reșița

Tract. Or. Stalin

ușo-ară. Aclamațiile publicului au deve
nit și mai puternice cînd crainicul re
uniunii a anunțai că Balaș Fiți este cel 
mai tînăr campion... de seniori al țării, 
deoarece el are numai 16 ani și 4 luni!...

Lupta la această categorie a fost 
deosebit de pasionantă. După două 
probe, Ion Panait a avut un avantaj de 
10 kg pe care Balaș Fiți l-a recuperat 
la ..aruncat”, ridicînd 120 kg în timp 
cc Panait n-a reușit decît 110 kg. Aces
ta din urmă a pierdut titlul datorită 
faptului că a fost mai greu cu 300 gra
me decît tînărul său adversar. Tactic. 
Panait a pierdut întrecerea pentru titlu, 
deoarece la proba ..aruncat” a ratat pri
ma încercare la 107.5 kg.

Al doilea record republican a fost 
stabilit de, Tiberiu Roman, tot Ia „a- 
runcat” : 150 kg în limitele categoriei 
semi mijloc ie.

Rezultate mulțu miloa re au obținut 
Balaș Fiți și Ion Panait la categoria 
cea mai ușoară, (ambii cu 287.5 kc) și 
Tiberiu Roman (la categoria semi mijlo
cie) cu 367,5 kg.

Trebuie să evidențiem în general 
comportarea meritorie și progresul în
registrat de unii halterofili care s-au 
comportat mai bine decît în edițiile 
precedente ale campionatelor indivi
duale. Este vorba dc L. Barabaș (Șt. 
Cluj), St. Banyai (St. Cluj). Gh. Con
stantin (Olimpia Or Stalin) etc.

Nu sintern însă mulțumiți cu rezul
tatele înregistrate la categoria ușoară, 
unde lupta a fost foarte pasionantă, e- 
chilibrată, dar performanțele sînt mult 
sub nivelul cerințelor internaționale. 
Dc asemenea, rezultatele la categoria 
grea (este vorba în special de perfor
manțele Iui Silviu Cazan) suit foarte 
slabe. Campionul la categoria grea S.

Cazan trebuie să muncească cu mai mul
tă atenție pentru a ajunge la forma aa 
de acum cîtva timp.

Nu putem încheia această cronică 
fără a menționa arbitrajul exigent, dar 
în același timp foarte competent pres
tat de Gh. Apostol. St. Vîlceanu și Gh. 
Mănăilescu. Arbitrîndu-se totdeauna de 
această manieră se contribuie la corec
titudinea executării mișcărilor și la ridi
carea nivelului tehnic al halterofililor 
cerut de marile competiții internațio
nale.

Iată rezultatele cele mai bune : 
CAT. CEA MAI UȘOARA : 1. Balaș 
Fiți (Știința Cluj) 287,5 kg (82,5; 85; 
120 — record. V. r. 115 kg), 2. Ion Pa
nait (C.C.A.) 287,5 kg (90; 87,5; 
110), 3. Al. Toma (C.S.M. Galați) 
255 kg.

CAT. SEMIUȘOARA : 1. Ion Birim 
(Electromotor Timișoara) 3I2J> kg 
(97,5 ; 95 ; 120). 2. Fr. Wagner (Olimpia 
Or. Stalin) 275 kg, 3. Lud. Barabaș 
(Știința Cluj) 270 kg.

CAT. UȘOARA : 1. L. Ioneatn (Vic
toria Buc) 317,5 kg, 2. N. Amsuâcă 
(Rapid Buc) 315 kg, 3. Gh. MoUoran 
(Dinamo Obor) 315 kg.

CAT. SEMIMTJLOCIE : 1. T. Roman 
(C.C.A.) 367,5 kg (115 ; 102^; 15»), 
2. Fr. Werner (C.C.A.) 335 kg, 3. N. 
Segal (Dinamo Obor) 305 kg.

CAT. MIJLOCIE : 1. A. Vasarhdyi 
(C.C.A.) 355 kg, 2. V. Rudan (C.C.A.) 
310 kg. 3. St. Banyai (Șt. Cluj) 310 kg.

CAT. SEMIGREA: 1. L. Baroga 
(C.C.A.) 107.5 kg (130; I22£; 155),

CAT. GREA : 1. S. Cazan (CXLA.) 
407,5 kg.

Corvinul1

2

bule- 
untine abonament 

premiu marc.
Azi și mîine __ ...... ...

mai puteți participa la concursul 
noexpres de miercuri 1 iunie. Folosind 
buletinele sistem redus și cele prefe- 
r-mfiale vmăriți considerabil șansele 
de a fi premiat.

ultimele zile în care
Pro-

ION OGHSENFELD
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G. Boseh continuă să rămînă neînvins
în turneul final al „Cupei Congresului“^Cicâ^fn romîni s-au afirmat puternic în Erau

:i;i e;ii..k si.iibăiâ din cauza ploii, 
îm e.eril: le tenis pentru „Cupa Con
gres"! i“ au continuat ieri dimineața 
și diipă-amiaza, oferind numeroșilor 
spec.Mori dispute interesante marcate 
de uncie rezultate surprinzătoare.

î-'t'e acestea se situează desigur 
înfri.igerile suferite de primii noștri 
oca tori, I. Tiriac și Gh. Vizirii. Cel 

din urmă a pierdut în fața lui G. 
Boscli, care 
neînvins al turneului primilor patru. 
Aceasta face ca înlîlnirea de azi — 
Bascii—Țiriac — să capete caracter 
decisiv pentru desemnarea cîștigăto- 
rulni cupei.

Primele două seturi 
Boseh — Gh. Vizirii au 
luție de scor identică, 
h'înd avans cu 5—2 și 
adversarul său remontase la 5—4 în 
ambele — victoria t-a revenit cu 6—4. 
In al treilea set, tet Bosch a fost 
acela care s-a distanțat și, cu toate 
eforturile depuse de Vizirii, soarta 
meciului n-a mai putut fi schimbată. 
Bosch termină cu 6—3, înscriind o vic
torie netă. învingătorul a excelat prin- 
tr-un joc de regularitate aproape fără 
greșeală și o bună mobilitate. Față 
de trecut, Bosch adaugă mingile sale 
plasate și rapide, mai multe incursiuni 
la fileu, unde a realizat prețioase 
puncte din voie. Evident, nu se poate 
trece < 
Vizirii 
de; așii 
de la t
*
în a est

Celălalt 
miezii de 
Tiriai 
set1

rămîne astfel singurul

ale meciului 
avut o evo- 
învingătorul 
— după ce

învingătorului 
sului, care a 
la liieu chiar 
serviciu. El a 
sar extrem de 
care a scos mingi foarte grele și a 
știut să contraatace în cele mai pri
elnice momente. După un prim set 
cîștigat de Tiriac (6—3). Năstase își 
adjudecă celelalte două la același scor: 
6—3, 6—3. După pauză, jocul decurge 
în avantajul campionului țării. Țiriac 
conduce cu 2—0, este egalat la 2—2. 
dar apoi se distanțează : 5—2. Aci 
intervine o scădere evidentă în poten
țialul său de luptă, ceea ce permite 
dirzului Năstase să recupereze și -- 
cîștigînd cinci ghemuri la rînd — să 
termine învingător cu 7—51

In turneul final feminin (pentru 
locurile 1—4) fosta campioană Her
mina Brenner a obținut o victorie în 
trei seturi la Irina Ponova (4—6, 6—I, 
6—4) pierzî.nd apoi în fața Evei Stăn- 
cescu (3—6, 6—3,

Ieri s-a disputat 
din cadrul probelor 
NanwBț jși Hermina Brenne. 
pus 'de cuplul Irina Ponova — 
nora Roșianu cu 6—4. 6—1.

Dintrfc' celelalte rezultate i 
simplu bărbați : Bădin—Bardan

cu vederea faptul că ieri, Gh. 
a jucat sub posibilități, fiind 

t de viteza mingilor primite 
adversar. Aceasta nu scade însă 

ițele învingătorului, care marchează 
sez-on un evident progres, 
„cap de afiș" al după-a- 
ieri — partida Năstase— 

a prilejuit în primele trei 
o luptă frumoasă, cu schimburi 

dinamice. în forță. Meritele revin atît

(Năstase) cît și învin- 
atacat deseori, venind 
hdilnitPînsî im^adver'? Sînibătă seara P1™3 toren‘iaL Re' 
tenâce, în mare vervă, ț {^(oare puternice luminau pista de 

- - i beton a aeroportului Baneasa. Sem
nalele luminoase anunțau sosirea a- 
vionului așteptat. După puțină vreme 
silueta aeronavei TAROM și-a făcut 
apariția și iată-i în mijlocul nostru 
pe cei trei cicliști (căci pe ei îi aș
teptam) care ne-au reprezentat cu 
cinste Ia întrecerile desfășurate în 
Franța. Răspund fericiți felicitărilor. 
Au și dc ce: Moiceanu a ocupat lo
cui II în cursa Paris-Rouen-Paris șf 
a avut o contribuție substanțială la 
vicloria pe echipe. Ion Cosma și-a 
îmbogățit palmaresul cu încă o vic
torie obținută in „Marele premiu ci
clist al primăverii" (după succesul 
de Ia Venturina (Italia) această vic
torie reprezintă o confirmare a va
lorii sale), iar Ion Vas'le și-a dat 

I_ 6) Ț ajutorul la realizarea performanței
și prima finală Ț care ne-a adus în țară „Cupa Marcel 
de dublu. Jtiiiefa J Cachin'', [on Cosma — cel mai so- 
Breiiner au dis-Ț licitat — repetă tuturor același lucru 

- EIeo-Ț(referitor Ia victoria pe circuit): 
♦ „Ce-am făcut? Cînd mi-a spus antre- 

notiin norul că am două minute distanță 
____ _ _____ ___ ____ n 3__2, Țde pluton am forțat. După un tur 
Juhasz^Caraîiilis 3—0, Schmidt—Boa-' recuperasem jumătate din timp. Apoi 
ghe 3-4-0; dublu bărbați (sferturi dej în turul 13 am mai refăcut ceva și 
finală): M. Vizirii, Năstase—Cruceaim, j cînd mai erau 500 m pînă la sosire 
Mita 3—0, Boseh, Caralulis—Bardan, j ‘-am prins. N-am mai așteptat ni- 
Rakosi 3—0._______________________Ț mic. Eram în „presiune" și m-am re-

Competiția continuă astăzi — totjp&zft. I-am revăzut pe 
pe terenurile Centrului de antrenament ț Pluton după... 
nr. 2 — cu începere de la ora 15,30. 
Din program spicuim meciurile: Ti
riac—Boseh, Gh. Viziru — Năstase, Ju- 
lieta Namian—Irina Ponova ele.

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

De vorbă cu antrenorul fa V oi cu

Reprezentativa noastră feminină se pregătește t 
pentru campionatele europene de Ia Sofia ♦

Ne măi despart cîteva zile de data 
Începerii campionatelor europene fe
minine de baschet care vor fi găz
duite de Sofia, între 3—12 iunie. Tî- 
nara echipă a țării noastre s-a an
trenat în ultima vreme cu asiduita
te fiind dornică să se prezinte în 
formă cît mai bună. începute de 
ma multe luni, antrenamentele echi
pei R P. Romîne au avut o impor
tanta perioadă de verificare în luna 
aorilie cînd s-au desfășurat meciu
rile cu puternica formație a R. Ceho
slovace Cu acest prilej, antrenorul 
lotii'ui nostru, Sigismund Ferenț, a 
putut trage o serie de prețioase învă
țăminte, pe care le-a pus în aplicare 
în următoarea perioadă de pregătire.

Care sînt șansele echipei noastre 
la actuala ediție a campionatelor eu
ropene ?

.Echipa se află într-o formă e- 
vident mai bună decît Ia campiona
tele mondiale disputate anul trecut — 
ne-a spus S. Ferenț. .Jucătoarele 
tinere Dorina Marin și Irina Rom- 
feltl au dovedit că pot face față în
trecerilor internaționale, ceea ce a 
sporit lotul de bază de la 8 la 10 
jucătoare, iar întîlnirile susținute în 
cadrul campionatelor mondiale, pre-

disputate

cicliștii din 
. linia de sosire, căci 

sosiseră cu toți în urma mea. Asta-i 
tot!“

Ieri l-am revăzut pe circuitul din 
str. Maior Coravu pe antrenorul Ni- 
colae Voicu. Era Ia datorie. Am pro
fitat de această întîlnire pentru a 
sta de vorbă cu el.

— Sîntem curioși să atlăm amă
nunte despre comportarea cicHștiio-r 
noștri despre valoarea întrecerilor, 
despre .. toate !

— Vizita noastră în Franța s-a 
făcut pent/ u a cunoaște valoarea a- 
lergătorilor străini, pentru a ne obiș
nui cu ei și cu traseele dificile și — 
mai ales — pentru a ne pregăti cit 

. mai bine. Verificarea pe care am 
j făcut-o în Italia și în Franța 

, * ne'a dat încredere în forțele noastre.
Germanednsi t?i a sP“lberat din concepția unor 
un plus del.rut‘eri de-ai noștri „mitul" invincibili-

- - * tăfii cicliștilor străini. Cu tofii au în
țeles că dacă ne pregătim din ce în

ce mai bine, putem să realizăm per
formante de un ridicat nivel inter
national. Am doved't că avem posi
bilități și că le putem realiza.

— Ce impresii ați cules cu orilețul 
întrecerilor’

— Ziarul „L’Humanile" și clubul 
F'.S G.T. din Altfortville au organizat 
perfect întrecerile. Un mare număr 
de spectatori au fost prezenti pe tra
see și au susținut ca entuziasm evo
luția 'utierilor. Noi am sosit la Pa
ris vineri seară și sirnbătă diminea
ța ne-am prezentat la start împreună 
cu alergători din alte 7 țări. In pri
ma etapă reprezentanta noștri au 
luptat mult, dar nu și-au dozat bine 
efortul. Spre sfîrșit s-au resimțit- A 
doua zi insă au fost principalii ani
matori și grafie combativității lor, 
am obținut „Cupa Marcel Cachin'' 
care pleacă pentru prima oară d:n 
Franța. Plnă acum nici o echipă 
străină n-a reușit s-o cucerească. In 
cursa pe circuit, am fost impresionați 
la început de marele număr de vira
je scurte ale traseului. Mă întrebam 
cum vor reuși să se descurce cicliș
tii noștri pe acest circuit, deoarece 
circulația nu era întreruptă, iar pe o 
jumătate a drumului se aflau stațio
nate — ca de obicei în 
Ioane de 
rîndu-le 
pentru a 
In toată

Fran{a -- . o- 
încurajat. ce- 
foarfe atenți 
la accidente.

mașini l-arn
doar să fie
nu se expune
această forfotă ei s-au acli-

matizat repede și... rezultatul I 
noaște(i.

— Ce ne puteti spune despr 
loarea participanțiTor?

•— In generai participanfii au 
o valoare ridicată. Cehoslovaca 
neeny a ocupat locul II intr-o 
pe circuit la Leipzig, coechipieri 
Fagala o participat la „Curși 
di", sovieticul Bebenin a ci 
cursa individuală din cadrul Jo. 
Spirtive Internationale Priel 
(Moscova, 1957}, Kobzev a co 
în „Turul Egiptului'', francezul 
tinez este unul dintre cei ma 
amatori. Le Boulch a fost ca 
al Franței la urmărire indic 
(profesionism) etc.

— Și acum?
— Acum, pregătire serioasă 

continua mai ales cu antren, 
specifice pentru cursa de 100 k. 
tra-cronometru pe echipe- Pin 
august avem nevoie de trei e> 
la acest capitol pe care dorim 
trecem, cu bine...

— -..ca și ia Roma. Venturma, 
și Altfortville — am completa

Am dori să mai adăugăm c 
rie de «Iți c’cliști (L. Zanoni, 
laru. Gh. Radulescu. Gh. C 
Ion Stoica etc-) trebuie să li 
dîrzenie deoarece ru reale pos 
să completeze acest „trio" ca 
impus în ultimul t'mu pesfp

HR! ST AC HE N

Barcza a cîșfigat turneul zone 
de la Budapesta

® ÎNVINGĂTORUL CONCURSULUI ESTE (DEOCAMC 
SINGURUL CALIFICAT PENTRU TURNEUL INTERZONi 

° CEILALȚI DO! CALIFICAT! VOR Fi DECIȘI 
INTR-UN MECI TURNEU DE BARAJ

cum și cele 
reprezentativelor R. D. 
R. Cehoslovace, au dat 
experiență componentelor echipei. La j 
primele 3 locuri nu putem avea pre- j 
tenții, deoarece reprezentativele Ț 
U.R.S.S. — campioană mondială —,j 
R. P. Bulgaria — campioană euro-j 
peană — și R. Cehoslovace au of 
valoare evident superioară. înj 
schimb, vom face totul pentru ocu- + 
parea locului patru, la care mai con- j Ț, S.
curează cu șanse egale echipele R-♦ . ~ -
P. Polone, R. P. Ungare. R.P.F. Iu-* A. O.
goslaviei și Italiei". Ț

Cu aceasta s-a încheiat convorbi- * In cea de 
rea. Pe teren apăruseră Maria Voi--țC.C.E. Ia volei 
cu, Viorica Niculescu, Teodora Pre-*cova —
descu, Ana Haralambie, Anca Raco-iniei. T.S.Ix.A. a obținut victoria în 
viță, Octavia Simon, Hanelore Kraus, I trei seturi: 15-6, 15-12, 15-13. Cel 
Dorina Marian, Georgeta Ivanovici, jmai bun de pe teren a fost Nil Fasa- 
Irina Romfeld, Hortensia Magdin șijhov. Returul întîlnirii se va desfășu- 
Ecaterina Orgovicj care-și începeau jra la Varșovia, 
antrenamentul obișnuit. Le-am asistat! 
și ne-am convins că speranțele an-j' 
trerjorului Ferenț sînt justificate. j 
Rămîne doar ca rezultatele de la So- Ț 
fia să reflecte munca depusă dej 
baschetbalistele noastre fruntașe. Noi
le dorim deplin succes 1

D. STĂNCULESCU

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI LA VOLEI

K. A.—
Varșovia 3-0

aa doua semifinală 
s-ati întîlrut la Mos- 

canipioanele U.R.S.S. și Polo- T' O Lz A a» ț-> 4 « * 1 14- o îrl

Rezultatele concursului „Cupa Congresului 
pentru pionierii bucureștenî

întrecerile de tenis de masă din 
cadrul „Cupei Congresului" organi
zate de Clubul sportiv școlar Bucu
rești,. pentru pionierii din Capitală au 
dat loc lă'numeroase partide viu dis
putate. „Cupa Congresului" a reve
nit la fete Danei Pop (C. S. Șc. 
Buc.), iar la băieți lui Grigore Ilie- 
(Șc. med. nr. 8). în ambele probe 
(simp’ii feminin și masculin) jocurile 
s-au desfășurat • eliminatorii pînă în 
semifinale, iar apoi au avut loc două 
turnee cu cîte patru participanți. Iată 
rezultatele obținute în aceste turnee 
finale: simplu băieți: Grigore Ilie 
cu Silviu Dumitrii! 2—0. Ion 
2-0, Gelu Păun 2—1; Silviu 
triu cu Ion Iulian 2—0, Gelu 
2—6: Ion Iulian—Gelu Păun 
Clasament: 1. Grigore Ilie 3
Silviu Dumitriu (Progresul Buc.) 2

Iulian 
Dumi- 
Păun 
2—0. 

v„ 2.

O

t Campionii de box 
țai R.P. Polone pe 1960 
j Au fost desemnați cei 10 noi cam- 
Țpioni de box ai R. P. Polone. Lista 
jcampionilor în ordinea categoriilor este 
îtirmătoarea : Kukier, Kulesza, Adamski, 
Jpazdior, Pinski, Dcogosz, Kucmierz, 
jValașek, Pietrzykowski și Jedrejewski. 

,,#Trei dintre ei dețin și titlurile de 
Țcampioni europeni; Adamski (pană), 
ÎDrogosz (scmimijlocie) și Pietrzykows- 
yki (semigrea). Pazdior (semitișoară) 
Ța fost campion al Europei în 1957, 
ȚDe la această ediție a campionatelor 

4. Ța lipsit campionul de anul trecut

Doar două partide ale ultimei run
de s-au terminat cu un rezultat de 
egalitate (Golz—Clarke și Ujtelki— 
Prameshuber), în celelalte dîndu-se 
o luptă extrem de aprigă. Ușor de 
înțeles, dat fiind că situația locurilor 
II, III, care asigurau calificarea in 
„interzonal", urma să se decidă în 
ultima rundă.

Reprezentantul nostru. Mititelu. a 
pierdut partida cu Bertok. De altfel, 
chiar și în caz de victorie el nu 
s-ar fi calificat, pentru că Matano- 
vici l-a învins pe Barcza. Bilek oe 
Răisă, iar Van Scheltinga pe Kozme. 
Astfel patru concurenți au acumulat 
cîte 10 p., aflîndu-se la egalitate. 
Alte rezultate: Kostro—Popov 1—0, 
Ahman—Troger 0—1.

lată clasamentul final al turneului 
zonal de la Budapesta: 1; Barcza
(Ungaria) 10‘/2 p., 2—5 Bertok (Iu
goslavia), Bilek (Ungaria), Matano- 
vici (Iugoslavia), Van Scheltinga 
(Olanda), 10 p., 6. Kozma (Ceho
slovacia) 9 p., 7—8 MITITELU (Ro
mania), Prameshuber (Austria) 8‘/2 p., 
9—11 Clarke (Anglia), Troger (R. F. 
Germană), Ujtelki (Cehoslovacia) 7 
p., 12—13 Popov (Bulgaria), Golz
(R. D. Germană) 5'/2 p., 14. Kostro 

(Polonia) 4‘/2 p.; 15. Răisă (Finlan
da) 4 p., 16. Ahman (Suedia) 3 p.

In felul acesta se cunoaște un sin
gur calificat pentru turneul zonal, 
cîștigătorul concursului, marele mae
stru Barcza. Pentru celelalte două 
locuri BERTOK, BILEK. MATANO- 
VICI și VAN SCHELTINGA vor sus
ține un meci turneu de baraj, ur- 
mînd ca primii doi să se califice în 
turneul

cu 5‘/2 p și Gligorici (Iugos 
p și 1 partidă întreruptă.

Turneul <le la Moscoi
Ratmir Holmov conduce î 

ment cu 3‘/2 p din 4 partide 
Larisa Volpert, virtuala cîșf 

a turneului de la Tb
Campioana U.R.S.S. Lari 

pert a acumulat 10 puncte 
partide susținute, conducînd 
în turneul internațional "f1 
șah de la Tbilisi. Ea es 
l>/2 p de tînăra șahista 
Nona Gaprindașvili. EHsabr 
hroniade ocupă ultimul loc. 
.ia sfîrșit astăzi o dată cu 
rarca partidelor întrerupte d 
rundă.

ULTIMELE Ș
ATLEȚII MAGHIARI a 

o serie de performanțe valo 
suliță, Kulczar a reușit 79,-? 
bilind un nou record al tăi 
volgyi a alergat 1500 m în 
cea mai bună performanță 
a anului, Varju a aruncat 
la 18,36 m? Pe 5000 m „ 
Kovacs a reușit 14:11,0. In 
feminine Bognar a aruncat 
48,25 m.

Donner
interzonal
conduce în turneul zonal 

de la Madrid
desfășurarea a opt runde, o- 
Donner continuă să condu-

După 
landezul _ 
că în turneul zonal de la Madrid cu 
6!/2 p. El este urmat de Pachman 
(Cehoslovacia) și Portisch (Ungaria)

v„ 3. Ion Iulian (Pasteur) 1. v., 4. Ța lipsit campionul de anul trecut 
Gelu Păun (Pasteur) 0 v. Simplu ȚDampo (mijlocie mică). La jocurile 
fete: Dana Pop cu A. Klompe 2—O.fOh’mpice de la Roma echipa poloneză 
M. Olaru 2—0, S. Ghițescu 2—0; A. Țva cuprinde 10 pugiliști. (Agerpres). 
Klompe cu M. Olaru 2—1, S. Ghi-j_________________________________
țescu 1—2; M. Olaru—S. Ghițescu j 
27%uCpăSb^ R. 5. S„-Cehoslovacia și Franța-Iugoslavia
Pionierilor) 1 v., 3. (după baraj) M. Ț a • > • • i a , •( f- 1
oiaru (Voința Buc.) i v., 4. s. Ghi- j î» primele meciuri ale întrecerilor finale
țescu (Voința Buc.) lv. Ț 1 . . r . , „ .

Organizatorii au distins cu dipio-j pentru Cupa Furopei la fotbal, interțan
me pe următorii concurenți: Cristian Ț t F l J
P^esc“.-. DanTSav,eanu- Z,0". Gheor-j FRANKFURT PE MA1N (Agerpres). 
ghm, T.benu Terteleac, Vladimir lo- tCiOmitetul E E.F A înfrun'it 
nescu, Viorel Demetrescu, Ion Ursuț, I)a Frankfurt fw;ntru a dis.
Ion Mateescu, C. Ernea, Nicolae Tin- ^cuta cazul neprezentării echipei de fot- 
dache, Irina Atanasiu, Ioana Ebirnă, jbal a Spaniei la meciul cu U.R.S.S. 
Rodica și Adriana Marinescu, Adri- jdin cadru! sferturilor de finală ale 

c , „ , ȚCupei Europei jnterlări, a hotărit săana Șerbanescu, Vionca Ardeleanu, jeli£jne Spaniei din competiție,
Alariana Triconci, Angela Com§a Și Jdîctînd totodată împotriva ei o amendă 
Liliana Țarăhingă. < xde 2000 franci elvețieni. Căzut va fi

judecat, de asemenea, și de Federația 
Internațională de Fotbal.

ECHIPA U.R.S.S. SE CALIFICA 
PENTRU TURNEUL FINAL DIN 
FRANȚA. COMPETIȚIA SE VA DES
FĂȘURA SISTEM ELIMINATOR. AU 
FOST TRASE LA SORȚI PRIMELE 
MECIURI: U.R.S.S. - CEHOSLO
VACIA Șl FRANȚA — IUGOSLAVIA.

fi „t. vrae.u nr ifi telplnu 11.10 05. Interurban 72. nr. I—2 STAS 3132. întreprinderea j’oiigrabcâ Nr. 2. sir.
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INOTATOAREA DIN R.D 
bel Koedel a obținut o fo 
roasă performantă în prol 
ni bras. Ea a parcurs < 
2:50,5 stabilind un nou re< 
D. Germane.

DOBAY (R.P.U.) a reuși 
un nou record al tării în 
200 m liber.

LA ROMA SE DESFAț 
concurs preolimpic de pen 
dern. Proba de călărie 
francezului Jellenques, iar i 
mă italianului Scala. După 
be, în 
liei cu 
gariei 
5240.

clasament conduce 
6330 p, urmată de 
5858, S.U.A. 583C

ETAPA a XIH-a a Tur 
al Italiei desfășurată pe t 
Asti (180 km) a revenit 
Van Looy în 4 h 35,50, ur 
lieni’i Benedeti și Nencin 
același timp cu învingăto 
samentu! general contini 
flnr-n '•"t'e-ij! belgian H

liiezotaiiu 23—25-


