
• ■>3 5 . I
tjjijtdoctra-Deva

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITl-\^ '

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

ANUL XVI —Nr. 3642 * Luni 4 iulie 1960 ★ 4 pag'ni 25 bani

VOM ÎNFĂPTUI CU ENTUZIASM HOTARIgILE CONSRESUmi
Pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor
Săptămîna trecută, atelierul nostru 

de metalurgie din cadrul Combinatului 
de cauciuc Jilava a avut o consfătuire 
de producție. La ordinea de zi figura 
problema: „îmbunătățirea continuă a 
calității produselor — sarcină impor
tantă trasată de cel de al lll-lea Con
gres al partidului". Am venit cu toții 
pregătiți. Știam că ceea ce ni se cere 
— și ceea ce se cuvine să cerem noi 
înșine de la noi — este să fim la 
înălțimea mărețelor obiective izvorîte 
din Directivele celui de 
Congres al partidului.

Aveam fiecare dintre noi 
o propunere. Erau de față, 
c talți muncitori, co'egul

al lll-lea

notată cîte 
alături de 

muncitori, co'egul mau de 
iă lăcătușul mecanic Ștefan Bro- 

teu, care în cinstea Congresului a con-

tribuit la realizarea uniui cuțit ștanță 
ou o durată de funcționare de două 
ori mai mare ca a celui vechi, ma- 
triterul Nicolae Avram, component al 
echipei de volei, care în primele zile 
după închiderea lucrărilor Congresu
lui a realizat peste plan 4 matrițe 
toc pantof, lăcătușul Florică Dumitru, 
jucător de bază în echipa noastră de 
fotbal, ntatrițenul Marin lancu, unul 
din cei mai buni voleibaliști 
combinat ș.a.

Propunerile și sugestiile au venit 
unele după altele. S-au mai constituit 
(în afara celor existente) încă cinci 
brigăzi de producție, s-a pus accent 
deosebit pe o mai bună finisare a 
matrițelor, pe reducerea consumurilor 
specifice

din

și pe ridicarea continuă a

Inițiativa dă roade

La lupte clasice Buourești-Budapesta 5—3
Oaspeții învingători la lupte libere

Sîmbătă seară, velodromul Dinamo 
din Capitală .a găzduit cea de a doua 
întrecere dintre luptătorii romhii și 
maghiari. De data aceasta am obținut 
cu mult mai greu victoria, în primul 
rînd din cauza introducerii în echipă 
a trei rezerve, iar în al doilea pentru-

ambii concurență fac cîte o centurii! 
laterală. La acest procedeu M. Cris
tea a trecut prin tuș dar arbitrul loaj. 
Staicu nu a fluierat sfîrșitul meciului*. 
Rezultat de egalitate.

Cat. 62 kgr. I. Kellerman și Petre- 
Popescu au furnizat un meci palpi*

In aceste zile, muncitorii fabricii de 
încălțăminte Libertatea din orașul 
Arad s-au avîntat și mai mult în întrece
rea socialistă, pentru realizarea măre
țelor obiective trasate de cel de al 
III leu Congres al partidului nostru.

..Raportul C.C. al P.M.R. prezentat 
de tovarășul Gh, Gheorghiu-De| la cel 
tie al lll-lea Congres al partidului — 
ne sorine tov. M. Hedeșan, secretarul or
ganizației de bază — a fost studiat cu 
multă atenție în fabrică, colectivul nos
tru de muncitori desprinzînd din acest 
prețios document sarcinile directe ce-i 
revin.**

Muncitorii de la Libertatea, în frun
te cu comuniștii, au lansat lozinca

„nici un
nă sub 1.000 dm pătrați piele economi
siți lunar”. Roadele acestei inițiative 
au și început să se vadă, întrecerea cu- 
prinzînd majoritatea muncitorilor. Pînă 
acum au fost realizate economii în va
loare de aproape 1.000.000 lei.. De ase
menea, consumul, specific de piele a fost 
redus cu peste 200.000 dm pătrați, din 
care se pot confecționa fețe pentru cir
ca 19.000 perechi pantofi de copii.

O contribuție însemnați! la aceste 
realizări au adus-o sportivii fabricii, și 
în primul rînd M. Domocoș, și I. lung 
fotbaliști, I. Durac și I. Palfi popicari 
si trăgătorul L. Kiss.

IACOB ȘTEFAN 
corespondent

croitor de piele să nu rămî-

calificării profesionale a muncitorilor. 
In acest scop, în cuirind va lua ființă 
în atelierul nostru un cere de minim 
tehnic, unde se vor preda cunoștințe 
de tehnică avansată și noi indicații 
pentru a realiza o mai bună calitate 
a pieselor. !ntr-un ouvînt. în această 
consfătuire de producție muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din atelierul nos
tru au scos în evidență căite ce tre
buie folosite pentru a se spori succe
sele. în primele zile ce au urmat 
după această consfătuire, roadele mun
cii au și început să se vadă.

Sîntem hotărîți să ne punem toată 
priceperea și capacitatea noastră de 
muncă în slujba îndeplinirii mărețelor 
prevederi ale planului de șase ani, să 
ne intensificăm eforturile, contribuind 
cu toate forțele noastre tinerești 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
partid.

EMILIAN PENC1UL1CĂ 
lăcătuș mecanic — jucător 
echipa de fotbal Cauciuctil- 

Jilava

ia 
de

în

Rezultate excelente
la „Memorialul fraților Znamenski“

Nou record mondial la 800 m femei 
Iolanda Balaș 1,83 m

de: Maria Diți locul IV la suliță 
cu 52,17 ; Lia Manolîu locul V la disc 
ctt 50,87; Floriica Greceseu locul VII 
la 800
cescu 
29:42,6 
sabetla
800 m 
sosit pe 
14:35,0 iar llie Save! a fost eliminat 
din serii la 400 mg (53,9).

Rezullatele detailate ale acestui 
concurs Ie vom publica în numărul 
nostru de marți.

rn cu 2:08,2; Constanltin Gre- 
locul IX la 10.000 tn cu 
- nou record național. Eli- 

Teodorov s-a clasat a Xl-a la 
cu 2:12,2; Andrei Ba-rabaș a 

locul VII la 5.000 m cu

remarcabile au fost în- 
mai multe probe: înăl- 
Iolanda Balaș 1,83 m;

MOSCOVA 3 (prin telefon). Pe sta- 
iionul central VI. Lenin s-au des- 
ășurat întrecerile din cadrul con- 
•ursului internațional „Memorialul 
raților Znamenski", la care au luat 
)arte 500 de atleți și atlete din 16 țări, 
tel mai bun rezultat al concursului 
i fost înregistrat în proba de 800 m 
emei. Ludmila Lîsenko-Sevțov.a a re- 
ilizat cu 2:04,3 un nou record aJ lumii, 
’e locul doi s-a clasat atleta din 
Î.P.D. Coreeană. Sin Kin-Dam eu 
impui de 2:04,5 și ea sub vechiul 
ecord mondial — 2:05,0 N. Otka- 
snko 1955.

Rezultate 
egistrate în 
ime femei :
0.000 m: Artîniuk (URSS) 28:58,0; 
lolotnikov (URSS) 28:58,2; suliță: 
!. Lievore (Italia) 81,14; Tîbulenko 
URSS) 80,44; 3.000 m obst. : H. 
uhl (RDG) 8:34,0 — nou record al 
.D.G. ; lungime femei : E. Krzes- 
nska (RPP) 6,32, la 3 cm de recordul 
imii; II. Clauss (RDG) 6,27 — nou 
cord al RDG; 80 m-g. R. Koșeleva 
JRfSS) 10.7; 200 m: L. Berruti 
taliă) 20,8; greutate: A Rowe (M. 
ritanie) 18,52 ;ciocan ; V- Rudenkov 
JRSS) 67,11; 110 mg: A. ^Mihailov 
JRSS) 13,7 — record egalat; 
O m femei: M. Itkîna (URSS) 11,4; 
iplu: VI. Goreeaev (URSS) 16,40; 
ălțime: R. Savlakadze (URSS)
11 ; prăjină: M. Preussger (RDG) 
>0 ; greutate femei: T. Press (URSS) 
.83.
Dintre atleții noștri care au evo- 
at în acest mare concurs preolimpic, 
afara (olandei Balaș al cărei re-

Itat excepțional l-am arătat mai
s, remarcăm performanțele- realizat^

La un atac ai lui P. Popescu. I. 
finalizează insă in afara saltelei. Meciul se termină cu

Kellerman execută un tur de cap care se 
rezultat de egalitate* 

Foto: T. Roibu

că oaspeții au avut o comportare su
perioară. S-ati evidențiat din echipa 
noastră Gh. Szabad, P. Popescu și 
Gh. Popooici, iar din echipa maghiară 
/. Hodoș, A. Rizmayer și I. Rozma.

Iată filmul meciurilor:
Cat. 52 kgr. 

activ în repriza 
tașat la puncte

Cat. 57 kgr.
primele clipe. Marin Cristea răspunde 
prompt la atacurile campionului olim
pic Imre Hodoș. In repriza de parter

atacat atît de sus cît 
La repriza de jos L

Gh. Szabad foarte 
din parter învinge de- 
pe latioș Modoș, 
Meci spectaculos din

tant. Ambii au 
și de la parter.
Kellerman a fost mai pasiv, prinzîn- 
du-se uneori chiar de prelată pentru 
a nu fi răsturnat. Decizie justă d« 
egalitate.

Cat. 67 kgr. D, Cuc învinge prin 
(reprezentarea dublului campion mon
dial Imre Polyak accidentat în ine* 
citd anterior.

Cai. 73

Sezonul oficial de fotbal s-a încheiat ieri

un 
de 
în 
fi 

un

— Finala, nu a corespuns așdeptăriior
Spectatorul neavizat de caracterul 

întîlnirii de ieri — Progresul Bucu
rești — Dinamo Obor, — nu ar fi 
crezut nici în ruptul capului că poate 
fi o finală de Cupă, ci cel mult 
joc obișnuit de antrenament, cum 
regulă susțin echipele noastre 
cursul săptămînii. Impresia i-ar 
fost întărită și de faptul că la
moment dat foarte mulți spectatori 
au început să plece de la meci (lucru 
rar întîlnit la noi) cu mult înainte 
de fluierul final. Nimic din compor
tarea și jocul celor două echipe nu 
lăsa să se înțeleagă că, înbr-adevăr, 
este vorba de FINALA CUPEI 
R.P.R., de cucerirea unui trofeu la 
care rîvnesc echipele care iau star
tul în fiecare ediție. Intr-atît de de- 
cepționant a fost acest meci cu care 
s-a încheiat sezonul oficial.

Calificarea în finală este un merit 
și o cinste, în același timp. Și Pro
gresul și Dinamo Obor au reușit în 
etapele precedente victorii prețioase, 
la scoruri concludente și în compa
nia unor adversari valoroși, printre 
care chiar favoriți ai Cupei. De aceea 
amatorii de fotbal așteptau, cu jus
tificate speranțe, că în finală ele vor

arăta că merită această cinste și că 
vor prilejui un spectacol de calitate. 
Așteptările însă le-au fost înșelate, 
Echipele s-au comportat în general 
slab, mai ales în repriza a doua 
cînd au făcut pe tnulți spectatori să 
regrete meciul de deschidere, finala 
campionatului regiunii București 
(CFR Roșiori — Unirea Mînăstirea), 
pentru pasiunea cu care au jucat niș
te sportivi fără nume sonore, pentru 
interesul pe care și l-au dat ca să 
presteze un fotbal cît mai 
vem impresia că jucătorii 
echipele fruntașe ignorează 
esențial: că spectatorii le
FOTBAL. Pentru aceasta își plătesc 
biletul de intrare și stau ore întregi 
pe stadioane, nu ca să asiste la si
mulacre de meciuri. Echipele noastre 
fruntașe e bine să rețină acest lucru, 
iar dezaprobările de ieri față de lip
sa de interes a echipelor pentru prac-

bun. A- 
fruntași, 
un fapt 
pretind

P. GAȚU

(Continuare in pag. a 3-a)

Progresul, câștigătoarea ediției 1959—1960 a Cupei R.P-JR. De Id stingi la dreapta sust Mafteuțd, Smărăndescu 
Protopopescu, Mîndru, Oaidă, Marin ț jos ț. Șmărăndesțțu II*IpTiițd, Carica}, >^re

-î » Gh. Dunutrfl

kgr. Reeditarea întîlnirfi 
dintre Antal Rizmayer și Valeriu Bu- 
larca a dat din nou cîștig de cauză 
luptătorului romîn. De data aceasta 
însă el a învins cu mult mai greu și 
în ultima repriză a dat chiar semne 
de oboseală.

Cat. 79 kgr. Ion Țăranu termină lț
OTTO BENKO

(Continuare in pag. a 3-a)

Liderul învins la Timișoara și.w.

Din nou Știința București 
si Rapid se află la egalitate 

de puncte in campionatul 
feminin de handbal

In penultima 
tul-ui feminin de 
fășurată ieri s-a _ 
ză de mari proporții. La Timișoara, 
echipa locală Știința a învins, la ca
pătul unui joc extrem de disputat, 
pe liderul clasamentului Știința Bu
curești. In urma acestui rezultat, 
echipa bucureșteană a fost ajunsă 
în fruntea clasamentului ' -
București. Rapid are însă 
veraj mai slab șl ocupă în 
locul doi.

RAPID BUCUREȘTI — 
MEDIAȘ 5—3 (3—3). După primele 
10 minute ale jocului, cînd scorul a- 
junsese 3—0 pentru echipa din Me
diaș am crezut că vom înregistra un 
rezultat neașteptat. Evoluția forma
ției oaspe, pentru care înscriseseră 
Seidner, de două ori, și Iuga consti
tuia pentru toată lumea o frumoasă 
surpriză, iar handbalistele bucure?-, 
tene nu se regăseau deloc. De-abia 
spre sfîrșitul reprizei, rapid istele —■ 
lipsite în acest meci de aportul Anei 
Starck — au început să acționeze la ade
vărata valoare reușind în numai cîte- 
va minute să remonteze handicapul 
de trei goluri. Astfel, la capătul pri
melor 20 de minute de joc rezulta-: 
tul a devenit egal :3—3 (au înscris 
Constantinescu 2 și Boian). După 
pauză, jucătoarele din Mediaș au 
avut o cădere inexplicabilă, în timp 
ce bucureștencele atacă din ce în ce 
mai insistent. Și, astfel. Rapid mai 
înscrie de două ori prin FI. Coșug 
și M. Constantinescu (după ce înain
te ratase un 14 metri) obținînd a 
victorie meritată, (a. v.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIIN-t 
ȚA BUCUREȘTI 4-2 (3-1) ! Jucînd. 
cu o însuflețire demnă de remarcat 
echipa locală a obținut o victorie sur
prinzătoare. Deși conduse chiar din 
primul minut cu 1—0 (A. Niculescu),1 
timișorencele au jucat cu mult elan 
și în min. 5 Gerlinde Reiipp a reușit 
să egaleze: 1—1. Două minute mai 
tîrziu, A. Niculescu a ratat o lovitu
ră de la 14 metri. Spre sfîrșitul re-: 
prizei, d.upă o serie de acțiuni vigiH 
roase, G. Reipp a mai înscris d®

etapă a campionat 
handbal în 11 des- 

înregistrat o sur.pri-:

de Rapid 
un gola- 

continuare

RECORD



Urăm succes cernăuților!
învățăminte din prima ediție

a „Cupei Campionilor
ti

Cupa transmisibilă de cristal oferită 
de ziarul polonez „Przeglad Sportowy" 
cîștigătoarei „Cupei Campionilor Euro
peni" la volei masculin împodobește de 
cîteva zile vitrina cu trofee sportive 
a clubului Ț.S.K.A. Moscova. Fără 
îndoială, o răsplată meritată pentru 
jucătorii de la Ț.S.K.A. (cunoscuți în 
toată Europa datorită numeroaselor 
selecționări în echipa Uniunii Sovie
tice) și pentru G. Ahvlediani, antreno
rul lor.

Foarte aproape de valoarea cîștigă
toarei s-a arătat echipa noastră cam
pioană, Rapid București. Feroviarii 
au reprezentat cu cinste voleiul romî- 
nesc în această competiție continentală 
ocupînd locul doi. In special, în me
ciurile disputate cu Slavia Praga și 
Levski Solia în Capitală jucătorii de 
la Rapid au lăsat o impresie excelen
tă, dominîndu-și cu autoritate adver
sarii și nelăsînd nici un dubiu asu
pra învingătorului.

Pe măsură ce se apropiau însă de 
finalul competiției, deci de meciurile 
cele mai grele (al doilea joc cu Lev
ski și cele două cu Ț.S.K.A.), volei
baliștii de la Rapid nu au mai fost 
în aceeași formă ca în întîlnirile din 
primele tururi, pierzînd fără drept de 
apel și la Sofia șl la Moscova (0—3 
și 0—3). Pentru o echipă cil maturi
tatea, pregătirea tehnică, fizică și 
tactică demonstrată de atîtea ori de 
Rapid, acest lucru nu este admisibil. 
După cum ni s-a spus. Ia Sofia au 
fost condiții grele de joc (căldură 
toridă, arbitraj foarte strîns etc.). 
Dar, să nu uităm că aceste condiții 
au fost aceleași și pentru sportivii de 
la Levski, care au jucat totuși mult 
mai bine decît la București. Avem 
impresia, mărturisită de altfel și de 
antrenorul Gh. Petrescu, că toți ju
cătorii au privit cu prea multă ușu
rință jocul de la Sofia, întrucît cuce
riseră o „zestre" frumoasă la Bucu
rești.

Și a venit finala 1 Comportîndu-se 
din nou slab — de altfel pe linia ul
timelor sale apariții în campionat Ra
pid a pierdut net primul joc: 0—3. 
Referindu-se la acest meci, după ce 
a arătat _ că Ț.S.K.A. a jucat excep-

țional, antrenorul federal I. Takacs, 
a spus: „Zn același timp trebuie să 
precizez insă că echipa noastră a ju
cat cu mult sub valoarea ei. Inexpli
cabil de emotivi, rapidiștii nu au res
pectat toate indicațiile tactice și, in 
consecință, au pierdut la zero".

Nici la București în jocul retur cu 
Ț.S.K.A.. deși a obținut o victorie me
ritată, Rapid nu a realizat decît în 
primul set un joc de valoarea celui cu 
care ne obișnuise, semn că echipa încă 
nu-și revenise pe deplin.

Care este cauza acestei comportări 
contradictorii ? După părerea noastră 
una singură : lotul foarte restricts de 
jucători (vorbind în special de cei 
de valoare). Au fost folosiți aproape 
aceiași din cele 22 partide de cam
pionat, din jocurile internaționale ale 
reprezentativei masculine și din cele 
8 meciuri din cadrul „Cupei Campio
nilor Europeni". De aceea jucătorii 
au simțit o oboseală încă înainte de 
sfîrșitul campionatului. Cum pot fi 
înlăturate astfel de surprize neplăcu
te? In primul rînd prin completarea 
lotului cu elemente tinere, talentate, 
reale speranțe pentru viitor. Feroviarii 
trebuiau să se îngrijească din timp 
pentru a-și forma o pepinieră proprie 
de jucători. In ultimul timp, clubul 
Rapid a început să se ocupe cu stă
ruință de această problemă foarte im
portantă. Dar pînă cînd Minccv, Ba
ciu, Petrișor și ceilalți promovați de 
la juniori în prima echipă vor ajunge 
la valoarea jucătorilor titulari antre
norul Gh. Petrescu va trebui să mai 
muncească multă vreme cu ei.

La aceste concluzii trebuie adău
gate și o serie de învățăminte pe care 
sperăm că echipele noastre masculine 
și feminine le-au tras din vizionarea 
partidei Rapid — Ț.S.K.A. Este vor
ba în special de excelentul atac pe 
care l-au arătat voleibaliștii din Mos
cova.
fileu, 
șelat 
care 
în

Europeni"
(în urcare), pe care sovieticii le folo
sesc cu o dexteritate uimitoare și care 
lipsesc aproape total echipelor noas
tre. In al doilea rînd trebuie să re
marcăm excepționala pregătire fizică 
a voleibaliștilor de Ia Ț.S.K.A. A im
presionat în special „plutirea" lui 

Kovalenko și Cesnokov, care atunci 
cînd sar la fileu pentru a trage, parcă 
rămîn agățați în aer, avînd timp să 
judece faza respectivă și să trimită 
balonul exact acolo unde e mai greu 
de apărat.

Voleibaliștii de la Rapid ne vor 
reprezenta și în a doua ediție a C.C.E., 
alături de voleibalistele de la Dinamo, 
pentru prima oară în această competi
ție. Să sperăm că unii și alții au în
vățat multe din desfășurarea primei 
ediții masculine și — mai ales — că 
le vor aplica.

MIRCEA TUDORAN

Deschiderea cursurilor M.I.C. șî U.C.F.S. pentru 
specialitatea educație fizicăînvățătorii cu

Azi, în patru localități din 
Roman, 
goviște 
pentru 
predau

Acum, învățătorii, deveniți la rîn- 
dul lor elevi, se vor apleca deasupra 
caietelor și pe foite albe vor nota 
cifre, date, statistici, noțiuni teoretice 
pînă mai ieri mai puțin cunoscute. 
Apoi, îmbrăcând costumul de sport, 
vor aștepta pocnetul pistolului de start, 
vor simți emoția firească în fața șta
chetei și-n fața colegilor vor căuta să 
arunce bila de fier cît mai departe 
și totdeodată cît mai corect.

Pe întinări covorului de gimnastică 
vor broda, la început mai timid, apoi 
din ce în ce cu mai multă siguranță, 
exerciții la sol. Se poate că nu vor 
avea grația Elenei Leuștean sau ele
ganța lui Tohăneanu dar în schimb 
vor avea perseverența și tenacitatea 
oricărui începător. Gazonul verde al

țară, — 
și Tîr- 
taberele

Slatina, Gbeorghieni 
— se vor deschide 

pregătirea învățătorilor care 
educația fizică la sate.

Mihai Mitrofan: 2:40,6 pe
C. C. A. a ciștigat „Cupa

„meciurile-': ca
fie mai atractive 
de handbalul ro- 
orele la această 
să fie așteptate

stadioanelor va face 
lecții" de fotbal să 1 
iar faima dobîndită i 
mînesc va face ca i 
frumoasă disciplină 
cu mai mult interes.

Terenurile cu zgură roșie, deasupra, 
cărora stă întinsă plasa cu ochiuri 
mari, vor găzdui lecțiile de volei. 
Serviciu, blocaj, pasă — termeni care 
prind viață în activitatea practică — 
vor fi învățați aidoma literelor de 
alfabet în primul an de ucenicie cul
turală. ~ 
părea interesantă atractivă și poate 
prea scurtă. Ei nu vor precupeți nici 
un efort de a învăța cît mai multe 
și într-un mod cît mai temeinic.

Reînforși în satele și comunele lor, 
învățătorii vor preda cele însușite ele
vilor lor, vor ajuta asociațiile spor
tive sătești în rodnica lor activitate, 
răspîndind și mai mult sportul în me
diul sătesc.

Urăm succes cursanților 1

De aceea, fiecare oră li se va

200 rn bras î
2 iulie"

O serie de combinații tactice la 
extraordinar de variate, au în- 
cu regularitate blocajul rapidist, 
nu s-a putut organiza aproape

nici un moment. In legătură cu 
aceasta trebuie să remarcăm și lovi
turile puternice în mingi ridicate scurt

Mitroțan

plinească norma olimpică (2:41,0). 
In aceeași probă, dar în altă serie, 
Adrian Oanță a reușit și el o perl 
manță de valoare, parcurgînd 
tanța în timpul de 2:42,5.

Copiii au avut și ei o comportare 
remarcabilă. Astfel, Monica Mun- 
teanu (Progresul) și Agneta Sterner 
(Constructorul) au ameliorat trei re- 

în probele de 
Il-a, 50 m 
100 m flu-

de puncte în campionatul feminin
(Urmare din pag. 1)

echipa timișoreană termi- 
20 de minute în avantaj, 
secundă, formația bucure- 
făcut eforturi deosebite

se mulțu- 
cu un 

reșițene
re- 
au 
de 
di-

Mihai

Sîmbătă și duminică înotătorii din 
Capitală au participat — în piscina 
de 50 m de la ștrandul. Tineretului — 
la un concurs dotat cu „Cupa 2 iu
lie". Cei mai bine pregătiți — în 
ansamblu — s-au dovedit a fi îno
tătorii de la O.C.A.. Ei au totalizat 
la sfîrșitul întrecerilor cel mai mare

mtmăr de puncte (182), dștigînd ast
fel trofeul pus în joc.

Cei mai bun rezultat a fost realizat 
însă de maestrul sportului, Mihai Mi
trofan (Progresul), care a înotat dis
tanța de 200 m bras într-un timp de 
valoare mondială: 2:40,6. Cu acest 
rezultat, Mitrofan a reușit să înde-

Ieri, in etapa a Ill-a a campienatnlai republican de polo
idouă ori, 

nînd cele 
In repriza 
șteană a 
pentru a egala, dar nu a reușit de-
cît să reducă din handicap : 3—2 în 
min. 31 prin golul înscris de Pădu- 
reanu. Scorul final al partidei (4—2) 
a fost pecetluit în min. 39 de către 
aceeași Reipp, care împreună cu Irina 
Giinther au fost cele mai bune ju
cătoare ale echipei învingătoare.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA— 
PROGRESUL BUCUREȘTI 1-11 
(0—6). Bucureștencele, net superioa
re, au obținut o victorie la scor. Au 
înscris: A. Vasile 4, V. Dumitrescu 
4, A. Popescu, E. Roșu și M. Jipa 
pentru Progresul și 
Constructorul. (Al. 
gional).

C.S.M. REȘIȚA 
MUREȘ 5-5 (1-3) 
nă a luat din prima 
taj de două goluri, 
păstreze același ritm de joc și după

pauză a fost nevoită să 
mească în cele din urmă 
zulțaț egal. Handbalistele 
manifestat o accentuată revenire
formă, reușind să pună adesea în 
ficultate valoroasa formație din Tg. 
Mureș. Au marcat : Gavrilă 2, Po- 
lechla, Adam și Imling pentru gazde 
și M. Sfef 3, Incze și Hegeduș pen
tru mureșence.

C.S.M. SIBIU—TRACTORUL ORA
ȘUL STALIN 11—0 (4—0) A fost 
un meci fără istoric. Formația din 
Orașul Stalin, care a pierdut și în 
etapa trecută cu 1 —11 a făcut din 
nou o partidă sub orice critică. 
(C. Pitaru -coresp.)

CLASAMENT

Echipele biscureștene învinse pe toată .inia

- C. S. TG. 
Echipa mureșea- 
repriză un avan- 
dar nereușind să

E. Sandu pentru 
Gross-coresp. re-

1. Știința Buc. 17 12 2 3 113: 53 26
2. Rapid Buc. 17 13 0 4 92: 62 26
3. Știința Timiș. 17 12 1 4 69: 51 25
4. Progresul Buc. 17 10 2 5 96: 56 22
5. C.S.M. Sibiu 17 10 1 6 98: 68 21
6. C.S. Tg. Mureș 17 10 1 6 82: 69 21
7. Record Mediaș
8. Constructorul

17 5 4 8 50: 82 14

Timiș 17 2 3 12 21: 70 7
9. C.S.M, Reșița

10. Tractorul
17 1 3 13 40: 98 5

Or Stalin 17 1 1 15 55:107 3

N
[1

PETROȘANI 3 (prin telefon). 
Partida restanță dintre Știința Petro
șani și C.F.R. Grivița Roșie s-a în
cheiat cu victoria bucureștenilor la 
scorul de 16-0 (0-0). Prima repri
ză s-a caracterizat printr-un joc con
fuz din partea ambelor formații. In 
schimb, repriza secundă a fost do
minată de echipa feroviară, care și-a 
îpipus superioritatea ambele com-

partimente. Au marcat: Stănescu
(încercare), Picu (încercare), Rusu 
(încercare), Moraru (lovitură de 
picior căzută) și Țîbuleac (două 
transformări). S-au remarcat: Stă
nescu, Moraru, Wusek și Rusu, de 
la C.F.R. Grivița Roșie, Antimoianu, 
Ciornei șî Constantin de la Știința.

ȘTIINȚA CLUJ — C.C.A. 5—3 (5—2)

CLUJ 3 (prin telefon). Echipa stu
denților și-a asigurat victoria în prima 
repriză, cînd a și reușit să înscrie 
toate cele 5 puncte. După reluare mi
litarii au fost mai buni, dar n-au reu
șit să înscrie decît o singură dată prin 
Neacșu. Au marcat: Bîrsan (2), 
Danciu, Daroczi și Urcan pentru învin
gători, C. Marinescu, Magyari și Neac- 
șu pentru învinși. N. Sonnenwirtb 
(Oradea) a condus corect următoa
rele formații: ȘTIINȚA CLUJ : Teban 
— Urcan, Danciu — Daroczi — Bik- 
falvi, Bîrsan, Zette. C.C.A.: Al. Ma
rinescu — Grișan, Magyari — St. 
lonescu — Neacșu, C. Marinescu, V. 
Stefănescu (T. lancu-corespondent).

C. S. TG. MUREȘ — STIINTA 
BUCUREȘTI 6—2 (2—21

TG. MUREȘ 3 (prin telefon). Joc 
echilibrat numai în prima parte cînd 
tabela de marcaj a arătat 2—2. în 
cea de a doua repriză, gazdele au 
forțat victoria și au obținut-o, ca ur
mare a unui joc mai viguros, mai 
mobil. Punctele au fost înscrise de 
Csiszer (3), Afeder (2), Nașca (4 
metri) pentru mureșeni și Cloșcă și 
Naum pentru bucureșteni. Arbitrul F. 
Leifersdorfer 
a fost lipsit 
echipele : C.
II — Nașca,
Fiilop, Ateder, 
Csuros 
Cliiriac
(V. Kadar-coresp. regional).

G. S. ORADEA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 8—3 (2—1)'

ORADEA 3 (prin telefon). După

sit în cea de a doua parte a jocu
lui, a atacat insistent și a fructificat 
deseori. Au înscris: Rujinski (3), Cior- 
daș (2), Muth (2) și Novac de la oră- 
deni, Ghidali (2) și Ganga pentru 
bucureșteni. A arbitrat bine E. Benia
min (Buc.) (I. Ghișa și A. Jilăti- 
coresp.).

corduri republicane 
100 m spate fetițe cat. a 
fluture fetițe și respectiv 
ture fetițe cat. a Il-a.

Iată acum cîștigătorii 
MASCULIN: 400 m liber: C. Moca
nii (Rapid) 4:57,5; 100 m bras (co
pii n. 1940) : A. Nicolau (Rapid) 
1:24,0; « 200 m bras: M. Mitrofan 
(Progresul) 2:40,6; 200 m fluture:
V. Mediatul (Progresul) 2:51,1; 100 m 
spate: I. Nagy (C.C.A.) 1:14,7; 100m 
fluture: I. Nagy 1:14,8; 50 m fluture 
(copii n. 1948) : M. Tomescu (C.C.A.) 
54,3; 50 m spate (copii n. 1946):
A. Nicolau (Rapid) 36,9; 50 ni liber 
(copii n. 1950) : M. To uescu 44,8; 
4X200 m liber: Rapid 10:05,8; 4><50 
m liber: Școala sportivă de elevi 
2:22,3; 4x50 m liber (copii n. 1948): 
Constructorul 3:37,0. FEMININ: . >
m liber: Ingrid Wăchter (Știi. , 
1:11,3; 100 m bras (fete n. 1946):
Cristina Sever (C.C.A.) 1:39,7 ; 200 m 
bras: Lucia Hillerin (C.C.A.) 3:19,8; 
100 m spate: Maria Dan (Rapid) 
1:30,5, Monica Munteanu (Progresul) 
1:43,4 — nou record fetițe, cat. a If-a; 
100 m fluture: Măritjca Rotaru (Ra
pid) 1:21,3; 50 m fluture (fete n.
1948) : Monica Munteanu 46,6 — nou 
record fetițe ; 100 m spate (în afară 
de concurs): Maria Both 1:16,8; 50 
m spate: Monica Munteanu 48,1; 
50 m liber (fete n. 1950) : Daniela 
Popescu (C.C.A.) 46,6; 4X100 m li
ber: Rapid 5:35,4; 4X50 m liber
(fete n. 1946) : Constructorul 2:52,1 ; 
4x50 m liber (fete n. 1948) : Cons
tructorul 3:18,8. Clasament general pe 
echipe: C.C.A. 182 p„ Rapid 150 p., 
Progresul 128 p., Constructorul 71 p„ 
Șc. sp. elevi 23 p., Știința 17 p-

probelor:

I. Țiriac a ciștigat 
concursul loiuEui republican

(Cluj) a condus slab, 
de autoritate. Au jucat 
S. Tg. Mureș: Csiszer 

Fleșeriu — Csiszer I — 
Rigo. Știința Buc.:

Caminschi, Măriuță — 
Chirvăsuță, Naum, Cloșcă

o
sla,băA echipa ga^dă 3-a, regă-

primei grupe este : 1. Țiriac 3 victori 
(3—0 cu Năstase, 3—0 cu Bardan 
3—1 cu Bosch); 2. Năstase 2 v. (3—( 
cu Bardan. 3—0 cu Bosch); 3. Bardai 
1 v. (3—1 cu Bosch); 4. Bosch 0 v 

In a doua grupă, primul loc este ocu 
pat de Burcescu, care a învins atît pc D 
Vizirii, cît și pe Burciu. Pentru ]pcu 
doi, D. Viziru l-a întrecut pe Burcii 
cu 6—1, 6—3, 6—3.

Nu sânt încă terminate jocurile di.' 
ultima grupă, în care Mărmureanu 
obținut două victorii : la Boagh
(2—6. 7—5, 6—3, 7—9, 6—3) și 1 
Pop-ovici (3—6, 6—3, 6—2, 6—1).

Ieri s-a mai jucat și o partidă d 
antrenament între Burcescu și Sereste? 
Ultimul fusese indisponibil cîteva zil< 
bolnav. A cîștigat Burcescu cu 6—i 
3—6, 6—4, dar Serester se prezintă 1 
un nivel mulțumitor. El posedă un pi 
temic forehand și bune voleuri, cai 
atunci cînd vor funcționa Ia fel de bin 
de-a lungul unui meci întreg vor 
greu de stăvilit,

Tn urmi a acest&r elafiauieiUl'ul

Concursul Iotului republican — a- 
vînd ca prim obiectiv pregătirea tine
rilor noștri teniamani in vederea tur
neului internațioual oare începe joi — 
a continuat sâmbătă $i duminică pe te
renurile bazei sportive Progresul.

S-au încheiat jocurile primei grupe 
finale, locul întîi revenind campionu. 
Iui republican L Tiriac, care termină 
concursul fără înfringere. Sîmbătă el a 
cîștigat continuarea partidei cu Bosch 
— întreruptă în ajun — donzinîndu-și 
net adversarul în cel de al patrulea 
set : 6—I. A urmat partida Tiriac—• 
Bardan. Cu un evident plus de sigu
ranță față de precedentele sale apariții. 
Țiriac a obținut victoria în trei se
turi ; 6—4, 6—4. 6—4.

Ieri s-a jucat întîlnirea decisivă 
pentru primul loc, între Țiriac și N ăs
ta.se. In vervă de joc, Țiriac a cîștigat 
și această partidă în trei seturi : 6—2, 
6—0, 7—5. In meciul pentru locul trei, 
Bardan l-a întrecut destul de clar pe 
Bosch (în evidentă eclipsă de formă) 
cu 6—2, 3—6, 6—2, 6—4.

JtADJi YWA.
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Pîstarzîi iși continuă pregătirea în vederea 
întrecerilor internaționale

Aspect din desfășurarea unei semifinale a probei de viteză pe care și-au dispu
tat-o Petre Tache ji Vasile Oprea. învingător: Vasile Oprea.

Velodromul Dinamo a găzduit șîm- 
bătă după amiază o nouă reuniune 
ciclistă, la care au participat membrii 
lotului olimpic și o serie de alți pis- 
tarzi de valoare. De la început vrem 
să subliniem faptul că organizarea 
cu regularitate a curselor pe pistă — 
chiar bisăptămîtiale, așa cum s-a în- 
tîmplat în ultimul timp — constituie 
un ajutor prețios pentru pistarzi, care 
au astfel posibilitatea de a-și veri
fic' la scurte intervale, stadiul de 
p. tire.

Proba de viteză a revenit celui mai 
în formă alergător la ora actuală : 
Vasile Oprea (CCA). Acum cîteva 
zile el a stabilit cea mai bună per
formanță a anului (11,7 sec), iar sîm- 
bătă — într-o tentativă de relcord ■—■ 
a realizat cel mai bun timp al zilei: 
12,0 sec. In sferturi de finală V. O- 
prea l-a întrecut pe M. Voinescu 
(Dinamo), C. Voicu (C.C.A.) pe Șt. 
Lamîndroiu (Dinamo), Ion loniță 
(Voința) pe Dan Popovici (Dinamo), 
iar Tache Petre (Dinamo) pe D. Stan 
(CC A).

Semifinalele au dat loc unor dispu
te îndîrjite și deosebit de frumoase. 
In jirirna semifinală Ion loniță a 
plonfat de pe viraj cu 350 m înainte 
de sosire, a acumulat un avantaj 
mare profitînd de neatenția adversa
rului său C. Voicu și a dștigat clar, 
înregistrînd timpul de 12,5 sec. Tre
buie menționat faptul că în serii C. 
Voicu a realizat 12,1 sec. Semifinala 
a doua s-a desfășurat între V. Oprea 

che Petre. Reprezentantul C.C.A., 
V-«<fe Oprea, a procedat tactic foarte 
bine : a atacat, dar nu cu toată forța, 
și atunci cînd Tache Petre a încercat 
să remonteze a aruncat în luptă „re
zervele" asigurîndu-și victoria.

Ne așteptam ca finala să dea lor 
unei lupte s'rinse. Dar Ion loniță l-a 
lansat pur și simplu pe Vasile Oprea

I ! ! Hi - ■■ ■ .

Rezultate normale în etapa de ieri 
a campionatului feminin

Etapa de ieri a campionatului fe
minin de baschet s-a caracterizat din 
nou prin partide de un slab nivel 
tehnic. Singura întîlnire desfășurată 
la nivelul cerut de competiția celor 
mai bune formații din țară a fost 
rea de la Tg. Mureș, dintre Voința și 
C.S. Oradea, cîștigată de jucătoarele 
mureșene.

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 58—38 ( 28-10). Jocul a 
fost la discreția rapidistelor care 
și-au asigurat încă din primele 18 
minute de joc o victorie comodă. 
Baschetbalistele de la Voința nu au 
mai repetat jocul de duminica trecută, 
atacurile lor oprindu-se aproape cu 
regularitate în fața apărării corecte 
r învingătoarelor. O mențiune spe
ciala pentru jocul bun al Corneliei 
Gheorghe, Sandei Dumitrescu și Evei 
-e’acpncz — ultima, dovedindu-se în 
icest meci, o bună conducătoare de 
ioc. (v).

PROGRESUL BUCUREȘTI—CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 28—23 
14-11). După cum se poate vedea 

4 din scorul final al meciului, jocul 
relor două echipe bucureștene a fost 
nai mult decît mediocru, cele două 
ormații nereușind să înscrie, îm
preună, mai mult decît 51 puncte! 
Aai atente în apărare, jucătoarele de 
a Progresul au obținut o victorie me- 
’itată. Au înscris: Popovici 5, Gri- 
rorescu 7, Boldog 7, Voicu 7, Cristo- 
oveanu 2 pentru Progresul și M. 
Joicu 13, Avachian 6, Oatu 3, 
Marian 1 pentru Constructorul. (E. 
iILlP-coresp.)-

* ♦ ♦♦♦ + + + + + W++4- 
ca și cum n-ar fi fost vorba de finala 
unui concurs, ci de o simplă tenta
tivă de record. Ion loniță este la 
prima atitudine de acest fel și va tre
bui pe viitor să renunțe la sistemul 
acesta de a-și „servi" colegii. El tre
buie să-și apere corect șansele, așa 
cum o face fiecare sportiv angajat 
într-o întrecere.

La 1000 m cu start de pe loc au 
concurat doi alergători. D. Stan 
(CCA) a înregistrat timpul de 1:15,5 
iar Ion loniță (Voința) 1:14,6. Per
formanța lui Ion loniță este mediocră 
și acest lucru a fost cauzat — după 
părerea noastră — și de faptul că în 
loc să se concentreze asupra probei 
în care este specialist, Ion loniță a 
dat prioritate probei de viteză. Ce 
părere are antrenorul Iulian Goci- 
man ?

Semiifondul desfășurat de-a lungul 
a 51 ture (cu sprint la fiecare trei 
ture) a plăcut spectatorilor. Proba a 
fost dominată de dinamoviști care de 
altfel și-au și adjudecat primele pa
tru locuri în clasamentul general. 
Iată clasamentul final: 1. Eugen
Bărbulescu (Dinamo) 29 puncte, 2. 
Virgil Iordache (Dinamo) 26 puncte, 
3. Adrian Tănase (Dinamo) 23 punc
te, 4. Mihai Voinescu (Dinamo) 22 
puncte, 5. Dumitru Rotaru (C.C.A.) 
22 puncte, 6. Grigore Nicolae (CCA) 
19 puncte.

Propunem federației de specialitate 
să mențină joia după amiază ca zi 
de tentative pentru realizarea de noi 
recorduri, iar alergătorilor să urmeze 
exemplul lui Ion Baciu (CCA), care 
a atacat cu succes o serie de perfor
manțe, îmbunătățindu-le simțitor. Pe 
tabela de recorduri se mai mențin încă 
o serie de rezultate care sînt cu mult 
sub posibilitățile pistarzilor noștri, 
astfel că este firesc ca ele să fie înlo
cuite.

HR.ISTACHE NAUM

C.S. TG. MUREȘ-C.S.S. BANATUL 
TIMIȘOARA 70-44 (40-13). Mult 
superioară, echipa locală a obținut o 
victorie categorică. Jucătoarele timi
șorene nu au opus o rezistență mai 
mare adversarelor decît în repriza 
secundă. Pentru învingătoare au 
marcat: Balasz 22, Pircan 11, Foga- 
rassy 9, Antal P8, Ady 8 și Danco 2, 
iar pentru echipa învinsă : Orgo- 
vici 16. Cherciov 12, Bauer 5, Vier- 
linger 8. Ovanovici 2 și Munteanu 1-

VOINȚA TG. MUREȘ — C.S 
ORADEA 49-38 (23-22). A fost cel 
mai frumos joc ieminin văzut în 
acest an în localitate. Ambele echipe 
au luptat cu multă dîrzenie pentru 
obținerea victoriei. Mai decise în re’ 
priza secundă și beneficiind de a- 
portul I rinei Romfeld, care a cules 
multe mingi sub ambele panouri, jucă
toarele mureșene au obținut o vie. 
torie meritată, care le mărește con
siderabil șansele de a evita retrogra
darea. Au marcat: Demeter 18, Rom
feld 14, Szabo 8, Sombath 6, Kari 2, 
Balaș 1 pentru Voința și Sima 10, 
Darabaș 8. Tîrziu 5, Blaga 4, Nagy4, 
Vigli 5 și Solinger 2 pentru C.S.O. 
(V. KADAR-coresp. regional).

VOINȚA ORAȘUL STALIN—ȘTI
INȚA BUCUREȘTI 36—69 (17-25). 
Intr-o partidă desfășurată pe ploaie, 
campioanele au obținut o nouă victorie 
la scor. Bucureștencele au avut cele 
mai bune jucătoare în V. Niculescu, 
T. Predescu și A. Haralambie. (0 
GRUIA-coreșp- regionalii

C. C. A. învingătoare 
în ultimul meci 
ai campionatului: 
4-1 cu U. T. A.

ARAD 3 (prin telefon). Aproape 
15,000 de spectatori au asistat azi în 
localitate la partida de încheiere a 
campionatului dintre echipele UTA și 
CCA, terminată cu victoria meritată 
a echipei bucureștene: 4-1 (1-1).

Jocul a avut două aspecte diferite. 
In prima repriză, formația textilistă 
— deși a intrat pe teren cu doi juniori 
în echipă, stoperul Miculan și halful 
rașca — a jucat mai bine decît for
mația campioană. De altfel, arădenii 
au condus cu 1-0 (prin golul marcat 
de Țîrlea la un corner, în min. 11). 
CCA egalează în min. 30 prin Alexan
drescu.

In cea de a doua parte a întîlnirii. 
CCA a avut inițiativa profitînd de de
ruta intervenită în formația locală 
după minutul 55, cînd Szucs — vrînd 
să dea mingea la portar — a trimis-o 
peste Coman, în plasă. După 1-2, UTA 
a slăbit și militarii au mai marcat de 
două ori : prin Mihăilescu în min. 69 
șf prin- Tătaru în min. 83.

S-au remarcat: Mihăilescu, Bone, 
Voinescu, Alexandrescu și Tătaru de 
la CCA, respectiv Izghireanu, Capaș, 
Țîrlea și Petschovski.

Arbitrului Al. Toth, care a condus 
satisfăcător, i s-att aliniat următoarele 
formații :

CCA: Voinescu—Zavoda II, Ivă- 
nescu, Staicu—Mihăilescu, Bone— 
Cacoveanu, Constantin, Alexandrescu. 
Raksi, Tătaru.

UTA: Coman—Szucs, Miculan, Iz
ghireanu—Capaș, Tașcă—Pîrcălăb,
Țîrlea, Petschovski, Floruț, Pop.

ST. 1ACOB, coresp.
CLASAMENTUL DEFINITIV 

AL CATEGORIEI A
1. C.C.A. 22 15 4 3 52:25 34
2. St. roșu 22 9 4 47:34 27
3. Petrolul 22 8 8 6 33:23 24
4. Farul 22 9 6 7 37:34 24
5. Știința 22 7 10 5 34:32 24
6. Dinamo Bacău 22 9 6 7 31:33 24
7. U.T.A. 22 8 6 8 26:30 23
8. Dinamo Buc. 22 6 9 7 29:29 21
9. Progresul 22 7 5 10 36:39 19

10. Rapid 22 5 8 9 30:34 18
11. Minerul 22 5 6 11 27:37 16
12. Jiul 22 2 7 13 17:49 11

La lupte clasice București-Budapesta 5—3
(Urmare din pag. 1) 

egalitate cu Laszlo Vatai, după ce 
în primele minute a scăpat ocazia de 
a contraataca cu succes o acțiune 
inițiată cam riscant de către luptăto
rul maghiar. In rest, nici unul nu 
reușește să finalizeze vreo acțiune în 
reprizele de la parter. Ultimele două 
minute au fost de o rară frumusețe, 
ambii luptători încercînd să inițieze 
o acțiune care să le aducă victoria.

Cai. 87 kgr. A fost cel mai frumos 
meci. Atît Gh. Popovici cît și luptă
torul maghiar Peter Piti au recurs 
la întreaga gamă de cunoștințe tehnice 
și tactice pentru a obține o victorie 
în cea de a doua întîlnire a lor. După 
2 minute cel care conduce la puncte 
este Piti, printr-un salt foarte specta
culos. Gheorghe Popovici reușește nu
mai după 30 de secunde să facă un 
salt asemănător și să-și ducă adversa-

Așa arată o variantă cu 12 rezul
tate exacte la concursul special PRO
NOSPORT din 3 iulie:

I. Progresul — Dinamo Obor (fi
nala Cupei R.P.R.) 1

II. Ujpest (R.P.U.) —- Fiorentina
(Italia) (C.E.C.) 2

III. Tatabanya (R.P.U. ) — Ruda
Hvezda Bratislava (R. Ceh.)
(C.E.C.) 1

IV. Viena (Austria) — Vasas
(R.P.U.) (C.E.C.) 2

V. Bologna (Italia) — Hajduk
Split (R.P.F.I.) (C.E.C.) 2

VI. Udinese (Italia) —- F. C. Au-
stria (C.E.C.) 1

VII. Partizan Belgrad (R.P.F.I.) ■—
Slovan Bratislava (R. Ceh.)
(C.E.C.) 1

VIII. Spartak Trnava (R. Ceh.) —
Roma (Italia) (C.E.C.) 1

IX. Palermo (Italia) — Diosgyor
(R.P.U.) (C.E.C.) 2

X. Banik Ostrava (R. Ceh.) —
O.F.K. Beograd (R.P.F.I.)
(C.E.C.) 1

XL Wiener Sport Klub (Austria) —
Dukla Praga (R. Ceh.) —
(C.E.C.) I

XII. Sarajevo (R.P.F.I.) — M.T.K.
(R.P.U.) (C.E.C.) 2

Variante dejpuse: aproximativ
I>62.00Q

Dinamo Pitești—Olimpia Poznan 5—4 (1-3)
PITEȘTJ 3 (prin telefon). — La 

Invitația echipei Dinamo Pitești, în 
orașul nostru a sosit echipa de fotbal 
Olimpia din Poznan, care activează 
în liga a doua, de nord, din R. P. 
Polonă. Oaspeții polonezi au întilnit 
în primul lor joc pe Dinamo Pitești. 
Intîlnirea, desfășurată într-un spirit 
de perfectă sportivitate, a satisfăcut 
pe numeroșii spectatori prezenți la 
meci. In prima repriză gazdele sînt 
surprinse de jocul în viteză și corn, 
binativ al echipei poloneze, care în
scrie de trei ori prin Domagala, Kalet 
și din nou Domagala, în timp ce

Progresul a învins pe Dinamo Obor eu 2-0 (2-0) 
și a cucerit Cupa R. P. R. pe anul 1959-60

(Urmare din pag. I)

ticarea unui fotbal mai bun să le 
considere ca un avertisment.

★
Intîlnirea, care a revenit pe merit 

Progresului la scorul de 2—0 (2—0), 
a avut o desfășurare ceva mai ani
mată, mai interesantă în prima repri
ză, dar a devenit complet anostă 
după pauză, lipsită de faze demne de 
a fi consemnate, de interesul și dîr- 
zenia care ar fi trebuit să caracteri
zeze două finaliste. De o parte Pro
gresul a jucat atît cît i-a trebuit ca 
să-și asigure victoria și apoi a prac
ticat un joc static, de centru, lent, 
cu multe mingi laterale și înapoi și 
uneori prea dur, lipsind meciul de 
orice perspectivă. Și de la Progres 1 
spectatorii pretindeau mult mai mult, 
cum de altfel a arătat cu alte oca
zii. De altă parte, Dinamo Obor, o 
echipă sugrumată parcă de emoție, 
depășită de importanța meciului, a 
făcut un joc fără orizont, steril pînă 
la exasperare, cu multe greșeli, chiar 
elementare, în apărare și atac. Dina- 
moviștii, apreciați în alte meciuri 
pentru jocul lor combinativ și eficace, 
au fost de data aceasta o mare de
cepție.

Cele două goluri au fost înscrise 
de Oaidă (în min. 10) și Soare (min. 
34). Golul al doilea a fost marcat 
în urma unei lovituri libere directe 
greșit acordată de arbitrul A. Ră- 

rul într-o poziție periculoasă. In conti
nuare cel care atacă și inițiază încă 
două salturi — nefinalizate — este 
tot Gh. Popovici. In prima repriză de 
parter, cînd luptătorul romîn se afla 
în poziție de gardă, el a reușit să 
contracareze orice acțiune a adversa
rului său. Ajuns apoi deasupra exe
cută o centură laterală. Decizia de 
egalitate nedreptățește, după păre
rea noastră, pe GI1. Popovici.

Cat. grea. I. Kozma îl controlează 
pe Lazăr Bujor chiar din primele 
minute, prin forța și viteza sa excep
țională. Apoi în minutul 9, printr-un 
dublu salt, îl învinge la tuș. Scor 
final al întîlnirii București — Buda
pesta 5—3.

La lupte libere oaspeții au cîștigat 
toate trei întîlnirile: cat. 73 kg. Gy. 
Toth învinge la tuș pe C. Hathazi, 
cat. 79 kgr. G. Holossi învinge la 
puncte pe I. Popescu iar Ia grea I. 
Reznac învinge la tuș pe Gh. Crișan.

hponosport
PROGRAMUL CONCURSULUI
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Etatpa din 10 iulie 1960

I . . . (Finala „Cupei Europei")
IL R. P. Bulgaria (A)—R. D. 

Germană (A)
III. R. D. Germană (B) — R. P. 

Bulgaria (B)
IV. Fiorentina—Ujpest — C.E.C.
V. Ruda Hv. Bratislava—Tataba- 

nya — C.E.C.
VI. Semmering (Austria)—Ferenc- 

varos — C.E.C.
VII. Hajduk Split — Bologna —■ 

C.E.C.
VIII. F. C. Austria—Udinese —*

C.E.C.
IX. Roma — Spartak Trnava 

C.E.C.
X. Diosgyor—Palermo —■ C.E.C.

XI. OFK Beograd—-Banik Ostrava 
__ _ C.E.C.

XII. Dukla Praga—Wiener Ș.Ki ț-a 
£&& j “ 

piteștenii marchează o singura dată 
prin Halagian. Dinamoviștii efec
tuează la pauză numeroase schim
bări în echipă, lucru care se observă 
și din evoluția lor în cea de a doua 
repriză. Ei domină insistent și obțin 
în final victoria cu 5-4, autorii golu
rilor fiind Halagian, Bîzgu, Radu și 
Ghinea, pentru oaspeți înscriind în 
repriza a doua Kalet. Viitoarele în- 
tîlniri ale echipei poloneze vor avea 
loc joi, la Rm. Vîlcea, cu Chimia 
Govora și duminică, la Cînipitlnng 
Muscel cu o selecționată a regiunii.

I. CHILIBAR și I- RIZOIU-coresp.

dulescu, care a fost indus în eroare 
de la tușă de Gh. Năstase. Portarul 
dinamovist Datcu, ieșit să prindă min
gea, a căzut cu picioarele în afara 
careului, dar cu mingea sub el în 
careu. Deci nu a fost cazul unui 
herrț.

Arbitrul A. Rădulescu a condus 
bine următoarele formații:

PROGRESUL : Mîndru-Smărăndes- 
cu II, CARICAȘ, Soare—MAIOR, IO- 
NIȚA—OAIDA, Smărăndescu 1, PRO- 
TOPQPESCU, MAFTEUȚA, Marin.

DINAMO OBOR: Datcu—BU2E- 
SAN (Olteanul, Gros, OLTEANU 
(BUZESAN)—STOICA, Ștefan-Bu- 
zatu (Selymesi), NICULESCU, 
Staudt, Vîlcov, Selymesi (Buzatu).

In deschidere, G.F.R. Roșiori a 
cîștigat cu 2-1 (0-1) al treilea meci 
cu Unirea Mînăstirea și a cucerit 
astfel campionatul regiunii București.

HIPISM
MIERCURI REUNIUNE DE TRAP

Alergările de trap de miercuri după, 
amiază întrunesc un mare număr de 
concurenți. Caii tineri sînt prezenți în 
mai toate întrecerile. In premiul Tunari 
— cursă după record — iau parte :

1600 Rîmnic (Her țes cu), Muna (Miha- 
lache), 1700 Janina (Ichim C.), Bo- 
rangic (Ghinea), Fluturaș (Oană I.)„ 
Buian (Crăciun I.) Horațiu (Popescu), 
1720 Utopist (Brailowsky), Distinsa 
(Topîrjan), 1760 Romică (Dinu Tr.). 
Bibița (Radu C.).

SLMBATA LA GALOP
Sîmbătă după amiază au avut loc 

reușite alergări de galop. S-au înregis
trat următoarele rezultate :

I. Ghid (Stoian P.), Răvaș, Gin dac 
Cota : 1,70 - 36,60 lei.

II. Poteca (Cîmpeanu), Marinella^
Struna. Cota ; 1,30 — 13.50 — 8 lei.
III. Peștera (Stoian P.), Râzvan,

Bugaz. Cota : 1,00 - 3,20 - 4,10 lei.
IV. Făt Frumos (Drăghici C.). Se- 

garcea. Piculina. Cota : 3,60 - 289,30 — 
20 lei.

V. Brîndușa (Baldovin), Nicoară. Nă
moloasa. Cota : 5,40 — 56 — 49,90 lei.
VI. Miracol (Baldovin), Letopiseț, Pa

goda. Cota : 2.50 - 22,10 — 26 lei.
VII. Surubița (Drăghici C.), Bucuria, 

Rouă. Cota : 4,10 - 30,40 - 13.20 lei.
ZĂDUF A CÎȘTIGAT PREMIUL 
MINISTERULUI AGRICULTURII

Intîlnirea dintre caii de trei ani și 
vîrstnicl din premiul Ministerului Agri
culturii s-a soldat cu victoria ultimilor, 
Zăduf reușind să surprindă pe potou 
pe Succes.

IATA REZULTATELE î
I Nufăr (Avram G.), Lotrioara, Zalău. 

Cota : 2,70 - 12,26 lei.
; IL Rîvna (Nicvlae Gh.), Pavel, Vraf. 

Cota : 2.00 - 16,70 - 10,20 lei.
m. Triumf (Moldovan Gh.), Tarcău; 
Oradea. Cota t 6,90 - 26,40 - 24,40 lei.
IV. Pîrjol (Ichim C.), Egoist, Hoțu. 
Cota : 15,60 - 147,40 - 232 lei.

Ordine triplă : 476,00 lei.
V. Zăduf (Oană I.), Succes, Nun Mare. 
Cota : 63,1® - 90,80 - 1243 lei.
VI. Evantai (Toderaș), Baltag, Tămîios. 
Cota : 5,00 - 46,90 - 971,20 lei. Ordinea 
triplă : 285.
VII. Iubitul meu (Teofil) ; Tarantela; 
Rigoletto. Cota : 6. - 106,20 - 93 lei.

Finala „Cupei Europei" se va a- 
nunța miercuri sdara.

★
MIERCURI 6 IULIE, CONCURS 

PRONOEXPRES LA CARE SE 
ACORDA — SUPLIMENTAR — 
PREMII W OBIECTE IN VA
LOARE DE 100.000 LEI PEN
TRU DEȚINĂTORII BULETINELOR 
PRONOEXPRES CARE AU CUM
PĂRAT BILETE „EXPRES OLIM-: 
PIC', TRECIND SERIA ȘI NUMAh 
RUE LOR PE BULETINELE PRO
NOEXPRES CE DEPUN LA CON
CURSUL DE MIERCURI.

TOȚI PART1CIPANȚ1I CARE VOR 
INDICA TREI NUMERE DIN ȘASE 
VOR PRIMI — IN AFARA PRE
MIULUI CE LI SE CUVINE — CITE 
UN BILET, „EXPRES OLIMPIC^ 
REȚINEȚI! ÎNCEPI ND CU CON-! 
CURSUL PRONOEXPRES DE 
MIERCURI INTRA IN VIGOARE 
NOUL CRITERIU DE ATRIBUIRE 
A PREMIILOR LA PRONOEXPRES 
CARE OFERĂ MARI AVANTAJE 
PARTICIP ANȚLLOR.

Rubrică redadadă de L S. Lotog_



actualitatea^
♦

PRIMELE REZULTATE ALE TURNEULUI ZONAL DE ȘAH
'SINAIA 3 (prill telefon). — Sim- 

după-am ază. în impunătoarea 
a Casei de cultură. Sinaia a avut 
deschiderea turneului internatio- 
feminin de șah, întrecere zonală 
cadrul campionatului mondial.

bată 
sală 
loc 
nai 
din _ ___ ,
După ce. într-o scurtă cuvîntare, tov. 
Fr. Hartman, secretarul Feder'hei ro- 
mîne de șah. a urat particip..ntelor 
bun venit și succes în întrecere, cele 
14 concurente au luat loc lă mesele 
de joc, pentru disputarea primei 
runde.

După cinci ore de joc au tost 
consemnate următoarele rezultate 
tehnice ■ Elisabeta Polihroniade 
(R.P.R.) — Valtraud Schameilat
(R.D.G.) 0—1, Henrietta Konarkovska 
(R. P. Pol.)—Sillye Iren (R.P.U.) 
1—0. Dana Prasilova (R. Ceh.) — 
Kvata Eretova (R. Ceh.) */2—’/j, Me
rele Haahr (Dan.)—Galina Spakow-

Pol.) într.; Margareta
(R.P.R.)—Edith Keller-

Moto cicliștii romîni

INTERNAȚIONALA
I In concursul de la Berlin

Selecționata orașului București 
a întrecut cu 17-16 reprezentativa 

de handbal a Japon ei
TOKiO 3 (Agerpres). — Pe stadio

nul Koishikawa din Tokio, selecționata 
de handbal a orașului București a în- 
tilnit ieri reprezentativa Japoniei. 
Handbaliștii romîni au obținut victo
ria cu scorul de 17—16 (10—9). A- 
cesta a fost cel de-al zecelea meci sus
ținut de- către echipa romînă în Ja
ponia și a conicis cu cea de a zecea 
victorie consecutivă obținută în cadrul 
turneului

sici ,(R. P. 
Teodorescu 
Hermann (R.D.G.). */2.—*/,. Liisa Vuo- 
renpâă (Fini.) — Eva Karakaș (R.P.U.) 
într.; Ingeborg KaLinger (Austria)— 
Alexandra Nicolau (R.P.R.) '/2—*/,.

Cea- mai intere'santă partidă a fost 
cea dintre campioana’ țării noastre, 
Margareta Teodorescu și cunoscuta 
șaliistă gțrmană Edith Keller-Her- 
mainn, în cane jucătoarea romînă a 
dominat tot timpul, scăpînd însă cîș- 
tigui de două’ ori consecutiv. Irrfrîn- 
gerea Elisabetei Polihroniade se da- 
toreșfe unei greșeli in deschidere.

Cele două partide întrerupte pre
zintă poziții aproximativ egale. Ele 
vor fi reluate în cursul zilei de luni.

In runda a doua, disputată dumi
nică, numai trei partide s-a.u terminat 
în timpul regulamentar de joc. Re
prezentanta noastră Etisaibeta Poli- 

. nroiiisde a întrecut-o pe jucătoarea 
| poloneză Henrietta Konarkowska. E- 
| dith Kellor-Heirmann a cîștiigat la 
( Liisa Vuorenpăâ, iar Eva Karakas 

la Ingeborg Kattinger.
Jucătoarele noastre dețin substan

țial avantaj în partidele întrerupte. 
Alexandra Nîcolau are poziție supe
rioară în 
ta.t, iar 
mai bine 
kowska.

concurează în U.R.S.S

Sîmbătă seară a plecat spre Uniunea 
Sovietică o delegație de motocicliști 
romîni care vor participa la o serie 
de concursuri internaționale de inoto- 
cros organizate de federația de spe
cialitate din U.R.S.S. Delegația este 
condusă de secretarul general al 
F.R.M., Alex. Suhală, și este compusă 
din: Nicolae Buescu (antrenor),
Mihai, Pop, Gh. Ion, Gh. Ioniță, Gri- 
gore Bereny și Mircea Cernescti. La 
Moscova, delegația noastră se va 
întîlni cu celelalte delegații de spor
tivi participant la întreceri (din 
Franța, Finlanda, R. P- Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, R. D.
Polonă etc.) și vor
spre Leningrad. Aici va avea loc la 
8 și 9 iulie primul concurs. Apoi spor
tivii se vor deplasa la Talin. unde vor 
concura la 10 și 11 iulie și la Riga, 
unde întrecerile se vor desfășura între 
16 și 17 iulie. Printre participanții la 
aceste întreceri se află o serie de 
motocicliști clasați pe primele locuri 
la campionatele europene de motocros.

Germană, R. P. 
pleca împreună

i

Echipajul nostru A. Dumitru-L. Calinov
învingător la canoe 1000 m

fața tui Waltraud Schamei- 
Margareta Teodorescu stă 
in partida cu Galina Spa-

V. NESTORESCU

D namo București a ciștigat 
turneul internațional 
polo de la Magdeburg

..• ai internațional de polo desfă- 
timp de 3 zile în orașul Magde- 
(R. D Germană) a luat sfîrșit 
frumoasă victorie a echipei Dina-

de
șurat 
burg 
eu o 
mo București, care a terminat neînvinsă 
competiția. In ultimele dona meciuri 
echipa Di na mo București a întrecut 
cu 10—3 selecționata orașului Magde
burg și cu 7—3 echipa Dinam-o Mag
deburg. Clasamentul final : 1. Dinamo 
București 10 p. (golaveraj 42—16);
2. Dinamo Magdeburg 6 p.; 3. Rotation 
Le nzig 6 p.; 4. Selecționata de juniori 
a R.D. Germane 4 p.; 5. Selecționata 
orașului Magdeburg 2 p.; 6. Dozsa Buda
pesta 2 p. (Agerpres)

Concursul internațional de călărie de la Aachen
. — V. Pinciu pe locul 3 la proba de obstacole —

AACHEN 3 (prin telefon). Sîmbătă 
i a început în localitate tm mare con- 
. /urs internațional de călărie la care 
j participă sportivi din 16 țări: Dane- 
i marca, Anglia, R. P. Ungară, R. P. 
I Romînă, Iugoslavia, Olanda, Norvegia, 
! Suedia, Austria/ R. P. Polonă, Elve

ția, R. P. Bulgaria, R.F.G., Coreea 
de Sud, S.U.A, și Spania, 
deschidere, obstacole — la 
luat parte 70 de concurenți 
venit sportivei Ana Klement 
eu 0 p. penalizare, iar pe

i

I

Proba de 
care au 

— a re- 
(R.F.G.) 
locul al 

doilea s-a clasat Schbckemiiller (R.F.G.) 
cu 0 p. penalizare. Țara noastră a 
participat cu 5 călăreți 
4 au terminat cu 0 p. 
Pinciu, pe calul Bîrsan, 
(la o zecime de secundă 
clasat), Langa, pe calul Rapsod, pe 
locul 6, Pinciu, pe calul Mindir, pe 
locul 11 și Bărbticea-nu, pe calul Dia-

voiul, pe locul 12. Stancu, pe calul 
Machedon, a avut 3 puncte penali’zate.

Duminică s-a desfășurat prima din 
cele trei probe de obstacole din ca
drul „Cupei campionilor europeni", la 
care au participat 29 de concurenți. 
Reprezentantul 
calul Rubin) 
Cealaltă probă a zilei, de forță, la 
care nu au concurat călăreți romîni, 
a fost cîștigată de Goiga (Spania).

Concursul continuă. El va lua sfîr
șit duminica viitoare.

nostru Langa (pe 
a obținut 4 puncte.

FOTBAL
CAMPIONATUL U.R.S.S.

în-in etapa a IV-a (seria I) s-au 
reg’strat următoarele rezultate: Tor- 
ped . Moscova — Pahtaktor Taș- 
kent 3—I, Kalev Tallin — Spartak 
Erevan 2—2, S.K.A. Rostov — Dau
gava Riga 3—1, Moldova Ghișinău — 
Avangard Harkov 1 — 1, Dinamo Mos
cova — Dinatno Tbilisi 5—0. 
sament continuă să conducă 
cu 23 p., urinată de S.K.A. 
(18), Spartak Erevan (16), 
Tbilisi (15) etc.

In cla- 
Torpedo 

Rostov 
Dinamo

CONDUCE VOR WARTS BEKLIN

In campionatul R.D.G., 
XU-a a dat rezultatele: 
Berlin 
Halle 
Zwickau — 
Chemie Zeitz ____ . ,,___
5—1, Vi'senfels — Empor Rostock 
0—7, Einheit Dresda — Wismut Karl 
Marx Stadt 0—3, Rotation Leipzig 
— Aktivist 3—0. Pe primul loc în cla
sament se află Vorwărts Berlin 
19 p. O urmează Motor Zwickau 
18 o. și Lokomotiv Leipzig 16 p.

etapa a
Vorwărts

— Motor Jena 0—3, Chemie 
— Dynamo Berlin 0—0, Motor

Lokomotiv Leipzig 1 —I, 
— Aufbau Magdeburg

Ctl

VIITOARE 
LA

PARTICIPANTE
„C.C.E."

naționale deCampionatele 
au luat sfîrșit în majoritatea , 
europene, astfel că se cunosc o parte 
din viitoarele competitoare la „Gupa 
Campionilor Europeni". Iată primele 
echipe care și-au anunțat participarea 
la această competiție: Ujpesti Dozsa 
(R. P. Ungară), Burnley (Anglia), 
Rapid Viena (Austria), S. K. Lierse 
(Belgia), Stade de Reims (Franța), 
A.E.K. Atena (Grecia), Ajax Amster
dam (Olanda), Juventus (Italia),

fotbal 
țărilor

dintre care 
penalizare • 
pe loeul 3 

de al doilea

PE GLOB
Benfica (Portugalia), Heart of Mi
dlothian (Scoția), Spartak 
Kralove (R. Cehoslovacă),
Boys Berna (Elveția), Steaua Roșie 
Belgrad (Iugoslavia) și F. C. Barce
lona (Spania).

INT1LN1R! ITALO-FRANGEZE
Cîteva rezultate din returul competi

ției care angrenează primele clasate 
precum și unele echipe din diviziile 
secunde din Italia și Franța : în 
Franța: Sedan — Lazio 2—4, Le 
Havre — Spăl 2—3, Nancy — Torino 
1—2, Racing Club Paris — Fioren
tina 3—3; în Italia: Juventus — 
Reims 2—1, Bologna — Nîmes 2—2, 
Brescia — Troyes 3—0.
• Ieri, la Copenhaga, selecționata 

Danemarcei a întrecut cu scorul de 
7—2 (2—1) reprezentativa Greciei.

O Tntr-un meci internațional de fot
bal disputat la Milano, echipa engleză 
Fulham a învins cu scorul de 2—1 
(2—1) echipa F.C. Milan.

• Echipa Ruda Hvezda Brno a ter
minat la egalitate: 1 — 1 (0—1) cu
campioana R. P. Bulgaria, Ț.D.N.A. 
Sofia.

• Campioana R. Cehoslovace, Spar
tak Hradec Kralove a sosit la Mos
cova. Fotbaliștii cehoslovaci vor întîlni 
în capitala U.R.S.S. o selecționată a 
orașului, iar apoi vor juca la Sver
dlovsk cu o selecționată locală. După 
meciurile în U.R.S.S. echipa cehoslo
vacă va face un turneu de o lună în 
R. P. Chineză, R. D. Vietnam și R.P.D. 
Coreeană.

• Cîteva rezultate înregistrate ieri 
în Cupa Europei . Centrale : Vojvodina 
Novisad — W.A.G. Viena -2—2, Velej 
Mostar — Alessandria 4—1, M.T.K. 
— Sarajevo 2—1, Vasas Budapesta — 
Vienna 3—2, Partizan Belgrad — Slo
van Bratislava 2—1.

Hradek
Yoting

Bulgaria, R. P. Romînă, 
Danemarca și Suedia, 
fost influențate de un 
care a ridicat valuri

loc doi (simplu 1000 de 
proba de canoe dublu au 
15 echipe. Echipajul romîn 
ALEXE DUMITRU și L.

metri), 
partici- 
forniat 
CALI-

3. R.D.G.
4:54,3;

4:58,1; 4. R. P. Un-
5. R.P.R. (Sidorov,
6. Danemarca 5:16,7;

BERLIN, 3 (prin telefon.) — Pe 
Incul Griinau s-a desfășurat sîmbătă 
și duminică un mare concurs inter
național de caiac-cano^, la care ati 
participat sportivi din R.D.G., R. P. 
Ungară, R. P. 
R. P. Polonă, 
întrecerile au 
vînt puternic
mari. Din această cauză, probele au 
avut o desfășurare neregulată, înre- 
gistrîndu-se multe răsturnări (printre 
care și campionul mondial la caiac, 
polonezul Kaplaniak) și descalificări.

Tn cele două probe olimpice de ca
noe, reprezentanții noștri au cucerit 
o victorie (dublu 1000 de metri) și 
un 
în 
pat 
din
NOV a făcut o cursă excelentă, ter- 
minînd învingător în timpul de 4 min. 
52,6. Pe locurile următoare s-au cla
sat: 2. R. P. Ungară (Torok, Barna) 
4:54,3;
gară II 
lacovici) 5:11,4;
7. R.D.G. II.

I^a oanoe simplu, concurentul bulgar 
Ivanov, revelația acestui sezon (a cîș- 
tigat pînă acum 5 concursuri inter
naționale) s-a clasat pe locul I (timp 
5:20,9) întrec.îndu-1 pe reprezentantul 
nostru SIMION ISMAILG1UC, clasai 
al doilea cu 
Isrnailciuc a 
cu un avans 
care apoi la
fate a probei. Pe locurile următoare:

3. Mohs (R.D.G.) 5:35,3; 4. Lran
Rotman (R.P.R.) 5:37,6; 5. Emanu- 
elssen (Suedia) 5:41,1; 6. Parti
(R.P.U.) 5:54; 7. Cristiansen (Dane
marca) 5:54,2. La această probă au 
participat 13 echipaje.

în acest concurs s-au disputat și 
probe neolimpice. La canoe dublu 10.0C0 
de metri 
Sidorov 
locul I.

Caiac
Danemarca 2:09,7;
4. Romînia (Maria Szekely, Elena Li
palit) 2:12,6. (au participat 12 echi
paje).

Ștafetă caiac 4x500: 1. Danemarca 
8:24,4; 2. Polonia 8:25,7; 3. Romînia 
(Anastasesou, Sideri, Nicoară, Teodo- 
iov) 8:34,1; 4. Finlanda 9:26; 5. R.D.G.

Caiac simplu fete 500 m.: 1. Wal 
koviak 
(R.D.G.) 
2:38,6; 4.
5. Elena 
echipaje).

La caiac
(Teodorov,
locul [I în
pentru greșeală de culoar.

echipajul nostru- format din 
și Iacovîci s-a clasat pe 

Alte rezultate:
2 fete: 1. R.D.G. 2:08,9; 2.

3. Polonia 2:10,3;

(Pol.) 2:37,2; 2. Siede' î
2:37,9; 3. Hansen (L L*.S. ) 

Maria Szekely (R.P.R.) 2:40; 
Lipalit (R.P.R.) 2:42,6 (13

2, 1000 m., echipajul R.P.R. 
Nicoară) s-a clasat pe 

serie dar a fost descalificat

5:2!,8. De remarcat c> 
condus ta 500 de metri 
de 7 secunde, avans pe 
pierdut în a doua jumă-

Maria Bueno a dștigat 
pentru a doua oară Wimbledonul

cam- 
tenis 
con. 

a re-

La haltere :

R. P. Ungară R. P. Romînă 6-1
BUDAPESTA, 3 (prin telefon). — 

Sîmbătă seara s-a desfășurat întîlni- 
rea internațională de haltere între re
prezentativele R.P. Ungare și R.P. 
Romîne. Victoria a revenit echipei 
maghiare cu scorul de 6;—1. Ion Bi- 
rău și Lazăr Baraga — considerați 
favoriți la categoria semiușoară și 
respectiv semigrea — nu au luat 
parte la întreceri, fiind accidentați.

Singura victorie a halterofililor ro
mîni a fost obținută de Silviu. Cazan. 
O comportare bună a avut Tiberiu 
Roman, care a obținut un nou record 
republican la categoria semimijlocie: 
372,5 kg (v.r. 370 kg). Iată rezulta
tele :

Cat. oea mai ușoară- FoWi (R.P.U.)i 
310 kg; Balaș Fițzi (R.P.R.) 292,5

(în afară de concurs Ion Panait 
kg).

semiușoară: Szabo (R.P.U.) 
N. Amzuică (R.P.R.)

290
Cat.

312.5 kg;
302.5 kg.

Cat. ușoară: Huszka (R.P.U.) 360 
kg; L. lonescu (R.P.R.) 320 kg.

Cai. semimijlocie: Vcreș (R.P.U.) 
405 kg; T. Roman (R.P.R.) 372,5 kg.

Cat. mijlocie: G. Toth (R.P.U.) 
405 kg; A. Vasarhelyi (R.P.R.) 
360 kg.

Cat. semigrea : Pal (R.P.U.) 
i kg (la această categorie nu am 

reprezentant).
Cat. grea: S. Kazan (R.P.R.) 

kg, Gy. Toth (R.P.U.) 412,5 kg.

395 
avut

La Wimbledon au luat sfîrșit 
pionatele mondiale neoficiale de 
pe gazon. Pentru a dona oară 
secutiv titlul la simplu feminin
venit tinerei jucătoare braziliene Maria 
Bueno, care în finală a dispus de 
Sandra Reynolds (Afr. S.) cu . 8-6, 
6-0. împreună eu Darlene 
(S.U.A.), Maria Bueno a cucerit fiică 
un titlu, cîștigînd finala de dublu 
femei în fața perechii sudafricane 
Sandra Reynolds, Renee Schtirman 
cu 6-4, 6-0. Maria Bueno a fost pre
zentă și într-o a treia finală - la 
dublu mixt — unde, împreună cu 
australianul Boii Howe, a primit re
plica cuplului Rod Lavcr (Austr.), 
Darlene Hard (S.UA.). Ultimii au 
ciștigat cu 13-11, 3-6, 8 6. Finala de 
dublu bărbați a revenit lui Ossuna- 
(Mexic) și Rowlston (S.U.A.) învin
gători cu 7-5, 6-3, 10-8 în fața engle
zilor Davies, Wilson

Campionatul mondial 
de șah prin corespondență

Campionatul mondial de șah prin 
corespondență, la care participă zece 
echipe: Australia, Argentina, R. P. 
Ungară, Germania (echipă unită), 
Norvegia, U.R.S.S-, R. Cehoslovacă, 
S.U.A., Suedia și Iugoslavia, se află 
în plină desfășurare. După disputarea 
celei de-a 36-a partidă în fruntea cla
samentului se află echipa U.R.S.S. cu 
23 puncte din 36 posibile. Din echipa 
sovietică fac parte, printre alții ma
rele maestru Igor Bondarevski și 
maestrul internațional Alexandr Kon- 
stantinopolski. (Agerpres).

Turului Franței 
km) a fost cîș- 
Battistini în 6h 

(Angers—

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
Etapa a VH-a a 

(Lorient-Angers, 244 
tigată de italianul
00:24. Următoarea etapă 
Limoges, 240 km), desfășurată ieri, 
a revenit italianului Nino Defilippis 
în 5h 50:59. Tricoul galben continuă 
să fie deținut de către belgianul 
Adriaenssens, urmat de italianul 
Nencini la 1:12,0 și francezul Rivie
re la 2,22. (Agerpres).

JOHN THOMAS: 2.22S m!
In cadrul concursului de selecție al 

atleților americani desfășurat la 
sfîrșitul săptămînii trecute în locali
tatea Palo Alto, John Thomas a 
realizat o performanță excepțională tre
cind 
Ou 
și-a 
priul 
cu 
Bakersfield- De remarcat, că această 
performanță a atletului american con
stituie cel de al IV-lea record mon
dial stabilit de el în acest an.

Iată 
Thomas

ștacheta înălțată ' la 2,228 m. 
acest rezultat, John Thomas 
îmbunătățit cu 4,4 cm. pro- 

său record mondial stabilit 
numai 10 zile în urmă la

rezultatele obținute de John 
în aer liber în acest sezon:

NOUL RECORD

2,147 23.04. Hanover
2,171 R. M. 29.04. Philadelphia
2,139 5.05. Boston
2,134 14.05 Syracusa
2,178 R. M. 21.05. Cambridge
2,171 28.05. Philadelphia
2,165 3.06. Compton
2,13 10.06. Houston
2,13 17.06. Berkeley
2,184 R M. 24.06. Bakersfield
2,228 R. M. 1 07. Palo Alto

CUM A FOST OBȚINUT

NEW YORK 2 (Agerpres). — In ca
drai concursului preolimpic de selecție 
în vederea alcătuirii echipei de atletism 
a S.U.A. care se desfășoară în prezent

Ia Palo Alto (California) tînărul atlet 
negru John Thomas a corectat pentru 
a doua oară în decurs de 10 zile re
cordul lumii în proba de săritură în 
înălțime. El a realizat de data aceasta 
o performanță de 2,228 m. Săptămîna 
trecută Thomas sărise 2,184 m. John 
Thomas a trecut din prima încercare 
înălțimile de 1,98, 2,02. 2,05 și 2,08 m. 
Apoi ștacheta a fost pusă la 2,13 și 
respectiv 2,197 in, înălțimi care au 
fost trecute de asemenea din primele 
încercări. Noul record mondial de 2,228 
m a fost stabilit din prima încercare.

Alte rezultate înregistrate : 190 m
plat Ray Norton 10” 4/10; 400 m gar
duri Glenn Davis 49” 5/10; greutate 
Dallas Long 19,37 ni; suliță AII Ca'A- 
tello 84,60 m; 5.000 m Jim Beatty 
14’13” 6/10; lungime Ralph Boston 
8.08 m; ciocan Hali 64,84 m. Connoly 
64,70 m.

In cadrul aceluiași concurs atletul 
Donald Bragg a stabilit un nou record 
mondial la săritura cu prăjina : 4,80 
m, iar Norton a egalat recordul nron- 
dial pe 200 m (în turnantă) cu 20,5. 
Alte rezultate : 110 m.g. Calhoun 13,4 
sec; 3000 rn obstacole : Young 8:50,6; 
triplu salt : Davis 16,18 m; 1500 m: 
Burleson 3:46,9; 400 m: Yerman 46,3 
sec ; disc: Babka 58,6.1 m.
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