
Echipele noastre au obținut două frumoase victorii:
R. P. Romină I— R. P. Ungară 6-1 

și R. P. Romină II— R. D. Germană 4-3
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In cadrul campionatelor republicane de atletism

Iolanda Balaș: 1,86 m, nou record al lumii!
După experiența făcută în prima zi 

de concurs, cînd căldura toridă a in
fluențat direct asupra desfășurării ma
jorității probelor, în special a celor 
de alergare, „adăugind “ multe secunde 
la rezultatele fiecăruia dintre atleți, 
F.R.A. a modificat — și bine a făcut 
— orarul întrecerilor, prograinînd în 
nocturnă probele din ziua a H-a și »

diștanțeze pe ultimii 
cursei de principalul 
ma Vaicu. REZULTATELE TEHNICE:
1. Vasile TBODOSIU (P.T.T.) 2.37:34,0 

campion al R.P.R. ; 2. T. Voi cu (Ra
pid) 2.37:51,0 : 3. M. Babaraica (Con 
stnx-torul) 2.41:48,0 ; 4. P. Laaăr
(Voința C-ța) 2.55:13,0 ; 5. M. Ruse 
(Constructorul) 2.59:15,0 ; 6. I. Aldea

zeci de metri ai 
sau adversar, To-

In clipa aceea miile de spec
tatori care încurajau frenetic 
atleții dintr-o cursă de semifond 
au tăcut ca la comandă. Vocea 
crainicului, vădit emoționată, a- 
nunțase :

— Ștacheta se află la 1,86

m, cu un centimetru mai mult 
dccît recordul mondial...

Inimile spectatorilor bat pu
ternic. Ioli mai aruncă o pri
vire spre linia ștachetei și por
nește cu pași rapizi și hotâ- 
rîți...

Cei peste 10.000 de specta
tori o însoțește cu privirea. Iată, 
cu o bătaie puternică părăsește 
solul, se înaltă, plutește dea
supra ștachetei... O vă doborî 
oare ? Nu ! Aterizează lin de 
partea cealaltă...

Iată, pe scurt, cum s-a reali
zat un nou record 
Autoarea recordului : 
noastră.

Emoționată, Ioli primește fe
licitările :

— Bravo Ioli 1 —- se aud 
glasuri din mulțime din ce în 
ce mai multe.

— Bravo Ioli ! — o felicită 
întreg stadionul.

La cîteva minute după aceea 
am avut ocazia să stăm de vor
bă cu Iolanda Balaș. Iată ce 
ne-a declarat : „Recordul de 
astă-seară, de altfel ca și perfor
manțele mele anterioare se da- 
toresc minunatelor condiții de 
pregătire pe care le are create 
orice sportiv din patria noastră. 
In aceste clipe îmi îndrept gîn- 
dul către partidul nostru drag, 
căruia datorăm toate succesele 
noastre . Sînt fericită că am 
reușit această performanță și-mi 
voi continua cu și mai mare 
sîrguință pregătirile pentru T.O.“

că totuși Vamoș n-a reușit să cucereas
că titlul de campion al țării la această 
probă. Desigur, o asemenea surpriză 
se cerea explicata și cine altcineva ar 
fi putut face nuri bine acest lucru decît 
înstiși Vameș : „Sa fiu sincer ! Nu 
mi-ăm putut închipui că voi putea
pierde cursa. Dar, iată că după o ră
ceală căpătată la Praga, în urmă cu 
trei săplămini, încă nu m-am putut re
face complet. In plus, m-am și simțit 
obosit după cursele atît de grele la care 
am participat in acest sezon. Oricum, 
victoria prietenului meu Mihaly este 
meritată. A știut să atace cînd a trebuit 
ți eu 
finiș, 
puțin

n-am fost în stare sâ-i rezist la 
Sper însă si mi revanșez peste 
timp și si obțin iarăși rezultate

ROMEO VII.ARA

i
Hl-a ale Campionatelor republicane de 
seniori și senioare.

Ce păcat că dintre probele de sîm 
l.ătă, maratonul nu a putut avea și c! 
o soartă mai bună, adică să fie progra. 
mat Li o altă oră. Așa el a trebuit să 
se desfășoare dimineața și fiecare din
tre conourenți au fost obligați să plă
tească căldurii un greu tribut. De altfel 
șaae maratoniști, printre care și Ion 
IMcop, campionul țării pe 1959, au a- 
bnndonat.

întrecerea maratoniștilor, desfășurată 
pe șoseaua București-Ploeșli, a prile
juit o luptă grea. încheiată prin vic
toria La finiș a vechiului nostru sportiv 
VASILE TEODOSIIT. El a reușit să se

TURNEUL ZONAL DE
SINAIA (prin telefon de la trimi

sul nostru). După o zi de pauză, tur
neul zonal feminin a fost reluat prin 
disputarea cellei de a 8-a runde. S^ău 
jucat partide de importanță pentru 
rezolvarea diferențelor minime de 
punctaj în fruntea clasamentului, în 
c>ăre reprezentanta noastră Alexandra 
Ni'colau se prezenta cu */2 de punct 
avans față de un grup de jucătoare. 
Nicolau a făcut remiză cu Polihro
niade și a fost astfel ajunsă de Kel
ler-Hermann, învingătoare asupra ce
hoslovacei Eretova, care suferă prima 
înfrtngere. Cealaltă jucătoare germa
nă, Schameitat, a pierdut surprin-

mondial. 
I olanda

(Continuare în pag. a 2-a)

In meci revanșă

R. P. ROMÎNĂ (tineret) - 
R. P. POLONĂ (tineret) 
15-0 (9-0) la rugbi
ZHSLONA GORA 10 ..

— Un, număr de 4.000 de spectatori 
au urmărit cu un viu interes, partida 
revanșă dintre echipele de tineret ale 
R.P- Polone și R.P. Romine. Dar, și 
de data aceasta, tinerii rugbiști ro- 
mîni și-au adjudecat victoria la un 
scor concludent: 15-0 (9-0). Ga și 
partida desfășurată vineri la Gorzow, 
echipa R.P. Romîne a făcut dovada 
unei bune pregătiri, dominînd cu au
toritate atît pe înaintare cit șl pe 
treisferturi. Au înscris: Mateescu (lo
vitură de pedeapsă), Irimescu (încer
care și lovitură de pedeapsă), Crișan 
(lovitură de pedeapsă) și Ciobănel 
(încercare).

(prin telefon).

(Constructorul) 3.01:37,0 ; 7. S. Biltiu 
(Metalul) 3.03:31,0 ; 8.
( V ietoria ) 3,04 :31,0 ; 9. 
(C.C.A.) 3.09:37.0 ; 10. 
(Prahova) 3.10:38.0 ; 11. 
(Bacău) 3.12:51,0 ; 12. V. Moldoveanu 
(Progresul) 3.18:38,0 ; 13. Gh. Pietroin 
(Voința Buc.) 3.30:11,0 : 14. Gh. Vine, 
reanu (Știința Cluj) 3.31:59,0.

Dintre probele desfășurate seara, cea 
care s-a încheiat cu cea mai mare sur
priză a fost desigur cursa 
înaintea startului și chiar 
întrecerii, nimeni dintre 
nu și-ar fi putut închipui 
TAN VAMOȘ va fi acela 
treacă primul linia de sosire ! Și iată

Gr. 
M.

V.

Aughel 
Pleșa

Puiuleț 
N. Gheorghe

de 1.500 m. 
de-a lungul 

cei prezenți 
că nu ZOL- 

care avea să

ȘAH DE LA SINAIA
zător la 
cîștigat 
s-au întrerupt. Karakas (R.P.U.) are 
un pion în plus la compatrioata sa 
Sillye, iar în partidele Prasilova — 
Vuorenpăâ și Haahr — Teodorescu 
pozițiile sînt complicate. Clasament: 
1-2. Nicolau, Keller-Hermann, 5'/2 p. 
3. Polihroniade 5 p., 4-7. Karakas, Sil
lye 4*/2 p (1), Konarkowska, Scha- 
meitat 4'/2 p, 8. Eretova 4 p., 9-10. 
Haahrt Teodorescu 3’/2 P (1), ÎL Vuo- 
renpăa 3 p (1), 12. Prasilova 2 p 
(l), 13. Kattinger 2 p și 14. Spakow- 
ska 1 p.

Spakowska. Konarkowska a 
la Kattinger. Trei partide

RADU VOIA

Reprezentativa de fotbal a U. R. S. S. a cîștigat 
prima ediție a „Cupei Europei” interțări

IERI LA PARIS: U.R.S.S.-R.P.F. IUGOSLAVIA 2-1 (0-1,1-1,1-1) 
(Citiți amănunte în pag. a IV-a)

Vasile Serester U secondează atent pe Ion Țiriac, în partida de dublu cit 
perechea maghiură Madai-Kali

întrecerile turneului internațional de 
tenis pentru tineret au continuat aîni- 
bătă și duminică pe terenurile parcului 
sportiv Progresai! și ne-au adus două 
frumoase victorii în îatîlrurile inter
țări : R. P. Romtnă 1—R. P. Ungară 
6—1 și R. P. Romină II — R. D. Ger
mană 4—3.

Victoria primei noastre reprezentati
ve de tineret, — așa cum o arată sco
rul — îmi a fost pusă nici un moment 
la îndoială. Țiriac a evoluat la valoarea 
sa cunoscută, cîștigînd cu ușurință me
ciurile susținute, iar Serester a lăsat o 
impresie deosebită prin orientarea sa 
tactică în special în partida cu Madai, 
cel mai bun jucător maghiar. De ase
menea, Mina Ilina concentrindu-se, a 
reușit să-și depășească momentul dificil 
din primul set, jucat m compania hii 
ludith Mo nori (cînd a fost condusă 
eu 5—4) și în continuare s-a impus 
eu autoritate. Iată rezultatele : Țiriac- 
Madai 6—0, 6—2 Serester-Kali 6—2, 
6—2 ; Mina Ilina-Iudith Monori 7—5, 
6—3 ; Țiriac, Serester-Madai, Kali 6—3,

7—5, 7—9, 7—5 ; Homith, Mina 
Ilina-Kali, Monori 4—6, 1—6 ; Tiriac— 
Kali 6—3, 6—1 ; Sereeter^Madai 8—6. 
6 4.

Reprezentativa noastră secundă <le 
tineret, jucând cu mai multă convin
gere ea în meciul precedent, a reușit 
să obțină o valoroasă victorie în fața 
echipei R. D. Germane. Factorul prin
cipal al victoriei a fost Petre Mărmu* 
leanu oare, printr-un joc complet, ni* 
a dat nici o speranță celor doi adver
sari ai săi. aducînd puncte prețioase 
echipei noastre. De asemenea, trebuie 
menționat și aportul lui Boaghe, care 
s-a impus în partida de simplu *ai 
Schmidt și în cea de dublu, alături de 
D, Viziru. Rezultate 5 Mărm.urea,m- 
Schmidt 6—1, 6—1 ; ,Boaghe-Trettin 
4—6, 4—6 ; Mariana Ciogolea-Hella 
Vahley 1—6, 4—6 ; D. Viziru, Boaglie-

■N. MARDAN

(Continuare in țtag. a 4-a)

j.

Intilmrea de lupte clasice R. P. R Suedia
AMare loc mîine seară

Ieri urma să aibă loc pe velodro
mul Dinamo din Capitală întîlnirea de 
lupte olaoiee dintre reprezentativele 
R.P.R. și Suediei. Din cauza prelungirii 
turneului său din Austria, echipa sue
deză urmează să sosească astăzi în ju-

nd orei 12 pe calea aerului, astfel ci 
prima confruntare dintre reprezentati
vele R.P.R. și Suedia va avea loc mîine 
marți ora 19 pe velodromul Dinamo 
(sau, în caz de timp nefavorabil, îu 
sala Dinamo din Capitală).

Dinamo Bucure ști, Șc. sp. Petrolul Ploești—pe echipe. 
Gh, Calcișcă și C. Tudose, campioni ai R. P. R. 

la semifond

>•

Echipa dinamovista a îndeplinit norma olimpică
Șî acum să irecet tgjije scurt în re

vistă cele mai Interesante aspecte cu
lese în timpul desfășurării celor două 
finale.

Numeroși iubitori aî ciclismului din 
CapiWă s-au deplasat simbătă după 
amiază la km. 19 de pe șoseaua 
București-Pitești, de unde au luat startul 
ceîe 12 echipe de seniori și 16 de ju
niori calificate în ultimul act al cam
pionatului de semifond al R.P.R. Ju
niorii au avut de parcurs 50 km iar- 
seniorii 100 km. In întrecerea rezer
vată echipelor de juniori victoria a 
revenit formației Șc. sp. Petrolul-Plo- 
ești cu timpul de i h 15:41- Succesul 
obținut de cei 4 juniori ploeșteni (SL. 
Podiu, A. Rusu, P. Dulu și N. Stoica)) 
confirmă talentul acestor tineri aler
gători. O mențiune pentru Șc. sp. Con
structorul clasată pe locul II la 9 
sec. de echipa ploeștcană. Pe urmă
toarele trei locuri s-au clasat în or-4 
dine: Victoria Buc. 1 h 15:49. Șc. spș 
Or- Stalin 1 h 16:53 și Se. sp Brăila 
1 h 16:56.

Seniorii au avut de parcurs un fra-t 
seu cuprins între km 19 și km 44. 
avind de efectuat 3 întoarceri. La ora 
15,57, cî-n-d a luat starthl prima echi-* 
pă Ancora Constanța, 'sufla un vînt 
destul de puternic. In continuare ce*

■ TR. IOANIȚESCU

Duminică după amiază cînd Gheor- 
ghe Calcișcă. învingător în ultima 
probă a finalelor campionatului re
publican individual de semifond, și-a 
terminat turul de onoare, spectatorii 
au izbucnit în aplauze- Ei au plecat 
satisfăcuți de comportarea celor a- 
proape 200 cicliști din întreaga tară, 
care și-au disputat timp de mai bine 
de șapte ore întîietafea pe circuitul din

strada Maior Cor avu. Au fost întreceri 
deosebit de spectaculoase.

Cei peste 5.000 spectatori au sub
liniat, de asemenea, cu aplauze, mo
mentul cînd formația Dinamo a fost 
premiată. Cu o zi înainte formația 
dinamovista reușise în cadrul cam
pionatului de semifond pe echipe sa 
cucerească titlul de campioană a tării 
cu tim-pul de 2 h 17:06 (100 km) și să 

h
ou timpul de 2 h 17:06 (100 km) și 
îndeplinească 
18:00).

norma olimpică (2

încă p întoarcere! Aspect de la întrecerile desfășurate ieri pe circuitul 
T ■ -- tir. Major Cprat/ti ... [Continuare In



Concursul cultural-sportiv al tineretului Campionatele republicane de atletism
in regiunea Stalin

; Tn raioanele regiunii Stalin între
cerile din cadrul fazei a Il-a a 
Concursului cultural-sportiv al tine
retului sînt în plină desfășurare. De 
pildă, în raionul Tîrnăveni s-au or
ganizat pînă în prezent întreceri pe 
centre de comune la Gănești, Las- 
lăul Mare, Cornești și Jidvei. O a- 
devărată sărbătoare cultural-sportivă a 
fost întrecerea din comuna Cornești, 
unde sute de tineri din comunele 
Țătărlaua, Cetatea de Baltă, Adămuș 
au venit cu căruțe și camioane îm
podobite sărbătorește. înainte de în
ceperea întrecerilor, participanții au 
ascultat cuvîntul de salut rostit de 
tovarășul Simian Miinteanu, secretar 
al comitetului raional U.T.M., care le-a 
vorbit despre frumoasele întreceri 
susținute de cei 5650 de participant! 
la prima fază a concursului. Apoi, 
au urmat întreceri de fotbal, volei, 
atletism, tir și ciclism. După-amiază 
formațiile artistice și-au prezentat 
programele într-un cadru sărbătoresc.

Tot atît de frumoasă a fost și în
trecerea cultural-sportivă din comuna 
'Arpașul de Jos, raionul Făgăraș, la 
care au luat parte tineri din comu
nele Cîrța și Cîrțișoara precum și 
din satele învecinate. La acest cen
tru festivitatea a fost deschisă de 
prof. Alexandru Cazacii, președintele 
consiliului asociației Recolta din Ar

Jocuri viu disputate în etapa de ieri 
a campionatului republican

PROGRESUL BUCUREȘTI — C.6.A.
4—3 (3—1)

Arbitru N. Nicolaesctt (Buc.) ■— 
bun. Au jucat formațiile: PROGRE
SUL : Frățilă—Cheța, Mărculescu— 
Jonescu—Miu, Medianu, Lichiardopol; 
C.C.A.: Marinescu—Crișan, Ștefănes- 
eti—Ionescu—Neacșu, O. Marinescu, 
Maghiari. Au marcat: Mărculescu — 
din 4 m — (min. 2,01), C. Marines
cu (3,59), Cheța (8,44), Miu (9,43), 
Ștefănescu (13,06), Lichiardopol (18,28) 
și C. Marinescu (19,24).

Meci aprig disputat. învingătorii 
au condus tot' tifnpul, dar n-au fost 
scutiți de emoțfi. ''Victoria lor este pe 
deplin meritată, deoarece au acționat 
mai clar și... au greșit mai puțin. A 
existat însă și ’un' moment psihologic. 
La situația de "3-2, militarii au avut 
posibilitatea să egaleze, dar Neacșu 
a preferat să șuteze ’di'ntr-un unghi 
dificil în loc să paseze celor doi co
echipieri, C. Marinescu și Șt. Io
nescu, aflați liberi, în fața porții ad
verse.
VOINȚA BUCUREȘTI — DINAMO 

BUCUREȘTI 6—6 (2—3)
Au jucat formațiile: VOINȚA: Ben- 
du-Antonescu, Albici-Vasiliu-Dumitres- 
cu. Ganga, Ghidali ; DINAMO : Ște 
fănescu Il-L. Berea, Cociuban-Laszlo- 
Culineac, M. Berea, Rusii. Au înscris: 
Dumitrescu (1,28), Antonescu (3,19),

—apfn1 :T ri'Trna • - ——

Două » noi recorduri republicane (unul de juniori
și unul de copii) la concursul

Sîmbătă și duminică ati continuat 
să se desfășoare — la ștrandul Tine
retului (bazinul de 50 m) — între
cerile de înot și sărituri din cadrul 
primei faze (pe asociații și cluburi) 
a campionatului republican. La cele 
2 recorduri obținute vineri, în prima 
xi de concurs, s-au mai adăugat încă 
idouă; sîmbătă, tînărul dinamovist 
'Liviu Berea, avoluînd în primul 
schimb al ștafetei 4x100 m. mixt, a 
(acoperit distanța de 100 m. spate în 
11:12,4, timp superior cu 1,4 sec. ve
chiului record de juniori cat. a Il-a.

A doua zi, desfășurarea probei de 
300 m fluture (fete) trebuia să se 
soldeze cu cel puțin un record; cel de 
senioare și junioare a „rezistat" și de 
'această dată, deoarece Măriuca Ro- 
ftaru a ratat... „încălzirea"; a căzut 
Un schimb recordul fetițelor mai mici 
ide 12 ani : noua recordmană a probei 
®e numește Monica Munteanu (Pro- 
•gresul), iar... noul record (1:48,0) 
teste pronii țăior,..
ț Adrian OatM. și Maria Both au ă- 
ssaltat, din tiou, normele olimpice. 
tOanță a mdrș’bine prima jumătate a 
«ursei (a „întors" la 100 m în 1:16,1) 
sși se părea că tentativa sa va reuși, 
:ia slăbit, însă,' pe următoarele două 
^■ngimi de Jazin £rggogiețrs[e au 

pașul de Jos. Vorbitorul a subliniat 
că întrecerile din cadrul primei faze 
a Concursului cultural-sportiv al ti
neretului au contribuit eficient la 
dezvoltarea și întărirea mișcării spor
tive din satele și comunele raionului 
Făgăraș. Sute de sportivi și sportive 
s-au întrecut după aceea la volei, 
atletism, trîntă și ciclism. Programele 
brigăzilor artistice s-au bucurat, de 
un frumos succes.

In raionul Rupea, faza a Il-a a 
Concursului cultural-sportiv se des
fășoară în 9 centre: Racoș, Cața. 
Comana de Jos, Ticușul Vechi, Criț, 
Ornienic, Drăușeni, Homorod precum 
și în orașul Rupea, iar în raionul 
Sighișoara s-au stabilit 6 centre: 
Vînatori, Tigmandru, Apold, Laslea, 
Hoghilac și orașul Sighișoara.

O intensă activitate pentru pre
gătirea întrecerilor din cadrul fazei 
a Il-a se desfășoară de altfel în 
mai toate orașele și raioanele regi
unii Stalin. Comisiile de organizare 
din orașele Stalin, Sibiu și Mediaș 
■cît și cele din Agnita, Codlea 
desfășoară o activitate intensă 
pentru a asigura cele mai bune con- 
dițiuni de desfășurare întrecerilor 
din cadrul fazei a ll-a a Concursu
lui cultural-sportiv al tineretului.

C. GRUIA, coresp. regional

Rusu (7,20), Cociuban (9,04), Culi- 
neac (9,43), Cociuban (11,44), Ghida- 
Ii — dîn 4 m — (16,32), Cociuban 
(17,00), Rusu (autogol 17,26), Gan
ga (18,27), Culineac (19,23) și Gan
ga (19,56).

Cu 4 juniori în formație aflați Ia 
primul joc „tare", dinamoviștii au 
fost la un pas de victorie. Ei au con
dus, de altfel, cu 4—2, 5—3, și 6—5 
pînă în ultimele secunde de joc, cînd 
un șut trimis de la distanță de Gan
ga a adus Voinței egalarea. Meciul a 
fost de slabă factură tehnică, ambele 
echipe . comițînd numeroase greșeli.
C. S. TG. MUREȘ — STIINTA CLUJ 

2-1 (1-1)
Partida s-a desfășurat pe o ploaie 

mare. Ambele echipe au jucat foarte 
nervos, comițînd multe greșeli teh
nice. Mureșenii au obținut o victorie 
meritată printr-un gol marcat în ul
timele secunde (min 19,58) prin Csi- 
szer I. Au mai înscris Meder pentru 
C. S. Tg. Mureș și Darotzi pentru 
Știința Cluj. De remarcat că localnicii 
au ratat prin Fiillop o lovitură de 
la 4 m.

V. Kadar, coresp. regional
C. S. ORADEA — ȘTIINTA 

BUCUREȘTI 7—1 (4—1)
Net superiori, orădenii au obținut 

o victorie categorică. Au marcat No
vac 4, Muții 2 și Csordas pentru în- | 
vingâtori și Măriuță pentru învinși, i 

Mircea Rocsîn, corespondent I

arătat, la sfîrșitul probei de 200 m 
bras, doar timpul de 2:42,8-

Constatări îmbucurătoare la tram
bulina de sărituri : comportare mul
țumitoare (Roitman, Decuseară și

Tînărul duuunavist Liviu Berea, noul 
recordman al probei 100 m spate (ju- 

luori cat. a 11-a).

(Urmare din pag. 1)

de valoare’’. Și acum să-i dăm cuvîntul 
lui ȘTEFAN MIHALY : „N-am crezut 
că voi fi eu învingătorul acestei pro
be ! Dar în timpul cursei am văzut 
că Vamoș nu este în „apele Iui", că 
nu merge așa cum știe el. cum face 
în mod obișnuit. Sînt fericit de victo
rie, dar îmi pare rău că n-am forțat 
mai devreme, să fi obținut un timp mai 
bun cu cîteva secunde și să-mi fi în
deplinit norma de maestru al sportului. 
La „internaționale" mi-au lipsit numai 
2 zecimi, acum —• ce e drept — ceva 
mai mult, dar de data aceasta aș fi 
putut obține norma. Mă voi strădui s-o 
obțin cu alt prilej”.

Nu putem încheia șirul declarațiilor 
pe, marginea acestei probe fără să-l 
ascultăm și pe MIHAI TINTORESCU, 
antrenorul celor doi atleți-: „Compor
tarea lui Vamoș nu mă surprinde, după 
cum nu mă surprinde comportarea nici 
unuia dintre alergătorii de semifond și 
fond antrenați de mine. Am văzut cit 
se poate de clar că a venit timpul să 
facem o cotitură în antrenamente. Din 
cauza concursurilor internaționale, din 
mai și pînă astăzi, a fost absolut nece
sar ca alergătorii noștri să atingă încă 
de. acum cîteva săptămînf un nivel ri
dicat al formei lor sportive. De atunci, 
noi n-am mai făcut decît antrenamente 
de „menținere” și nici uji antrenament 
pentru îmbunătățirea formei. A venit 
vremea să ne ocupăm iarăși de aceasta 
șl o vom face în zilele care au mai 
rămas, pînă la concursul de la Malmoe 
din Suedia. Sînt convins că atît Vamoș, 
cît și ceilalți alergători vor fi în formă 
bună la J. O. și apoi și la Jocurile 
Balcanice”.

REZULTATELE TEHNICE : 1. Șre- 
fan MIHALY (Dinamo) 3:47,6 —
campion al R.P.R. ; 2. Z. Vamoș (Di
namo) 3:49.1 ; 3. Gh. Boghean
(C.C.A.) 3:54,6 ; 4. F. Moscovici
(CJS.M. B. Mare) 4:05,5 ; 5. M. Dinu 
(Metalul) 4:07,3 : 6. M. Pridvomic 
(Știința Buc.) 4:14,0.

Fără discuție, cele mai bune rezultate 
înregistrate sîmbătă au fost cele din 
cursa de 3.000 m obstacole. Atît TA- 
DEUS STRZELBISCKI, cît și CONS
TANTIN A IOANEI au mers foarte 
bine, primul confirmîndu-și recordul 
republican realizat la „internaționale”, 
iar Aioanei stabilindu-și cu acest prilej 
recordul personal : 1. Tadeus STRZEL- 
RISCKI (Metalul) 8:55. 8 — campion 
al R. P, R. ; 2. C. Aioanei (C.C.A.) 
8:56,0 ; 3. F. Vasile (I.M.S. Roman) 
9:07,4 ; 4. L. Borceseu (Șt. Buc.) 
9:21.0 ; 5. V. Caramihai (Constr Buc.) 
9:25,2 ; 6. I. David (CO. Timiș.) 
9:30,4.

Un rezultat bun a înregistrat și 
ANA COM AN în proba de aruncarea 
greutății, la numai 11 cm de recordul 
republican : 1. Ana COMAN (Dinamo 
Or. Stalin) 15,30—campioană a R.P.R.;
2. E. Scherer (Voința Or. Stalin) 
13,40 ; 3. A. Gurău (Progresul Buc.) 
12,92 ; 4. I. Szabo (S.S.E. Oradea) 
11,18; 5. A. Bugnariu (Șt. Cluj) 11,07; 
6. A. Sîrbu (Metalul) 10,77 iti.

Iată acum rezultatele complete ale 
întrecerilor din a ll-a : BĂRBAȚI: 
100 M : 1. Elod K1NCȘES (Știința 
Buc.) 10,9 — campion al R.P.R. ; 2.
I. Măgdaș (C.S.M. Cluj) 11,0 ; 3. A.

din Capitală
Condovici), cîteva sărituri notate cu 
7 și 8 și un arbitraj realist.

Iată rezultatele: Sîmbătă. MAS
CULIN : 200 m. fluture: V. Medianu 
(Progresul) 2:46,2; 200 m. bras: A. 
Oanță (lotul olimpic) 2:42,8; 400 m. 
liber: Șt. Ionescu (C.C.A) 4:56,0;
100 m. spate: L. Berea (Dinamo) 
1:12,4 — record de juniori cat. a Il-a. 
4x100 m mixt: C.C.A. 4:58,9.

FEMININ: 100 m. spate: Meria
Both (lotul olimpic) 1:15,5; 400 m- 
liber: Nicoleta Ștefănescu (Rapid) 
6:22,0; 4x100 m. mixt: Dinamo
5:40,9.

Sărituri, trambulină (3rn) MASCU
LIN: Rottman (Constructorul) 129,46 
p., Decuseară (Dinaimo) 120,00 p., 
Condovici (C.C.A.) 119,57 p- FEMI
NIN: EmHia Lupu (Rapid) 98,63 p., 
Maria Lixandru (Șc. Sp. Elevi) 73,59 
p., Mariana Sacs (Șc- Sp. Elevi) 
58,19 p.

Duminică. MASCULIN : 1.500 m: 
C. Mocanu (Rapid) 20:07,4; 100 m. 
spate: L. Berea (Din-amo) 1:12,8. 
FEMININ -.200 m. bras: Sanda Iordan 
(Dinamo) 3:03,2; 100 m. fluture: Mă
riuca Rotaru (Rapid) 1:22,8.

G. NlICOLA^SCU

Stamaleseu (C.S.S. Buc.) 11,1 ; 4. P. 
Mănescu (C.C.A.) 11,3 ; 5. S. Nițu 
(Dinamo) 11,4 ; 6. AL Tudorașcu (Di
namo) 11,5 ; 110 MG : 1. Mircea
URSAC (Știința Buc.) 15,0 — campion 
al R.P.R. ; 2. V. Georgescu (C.C.A.) 
15,1 ; 3. T. Ardeleanu (Șt. Buc.) 15,1;
4. I. Mesaroș (C.F.R. Timiș.) 15,4 ;
5. Gh. Stanei (Rapid) 15.6 : 6. V. Pop
(0. S. Oradea) 15,7 ; SULIȚĂ : 1.
Gheorghe POPESCV (Știința Buc.) 
72,41 — campion al R.P.R. ; 2. Al. Bi- 
zim (Șt. Buc.) 71,25 (recordmanul ță
rii a reintrat cu acest prilej după ac
cidental suferit la 15 mai, și rezultatul 
său este neașteptat de bun, mai ales 
că el s-a folosit în mică măsură de pi
ciorul Ia care a avut ruptura muschiu- 
lară) ; 3. D. Zamffr (Dinamo Or. 
Stalin) 66,73 ; 4. A. Demeter (Dinamo

Iată-l pe St. Mihaly (Dinamo Bucu
roșii) trecind victorios linia de sosire 
în proba de 1500 m, unde a ciștigat 
categoric la capătul unui frumos duel 

cu Z. Vamoș

Tg. Mureș) 64,45; 5. I. Gristea (Rapid) 
63,65 ; 6. I. Iordan (St. Buc.) 62.25 ; 
FEMEI : 100 m : Ioana PETRESCU 
(Rapid) 12^ -— campioană a R. P, R. ;
2. Cr. Maksay (Constr. Buc.) 12,5 ; 3.
I. Knobloch (Corvinul) 12,8 ; 4. G.
I.uță  (Rapid) 13,0 ; 5. L. Neța (Șt. 
Cluj) 13,2 ; 6. G. Palade (Prog. Buc.)
13.4 ; LUNGIME : 1. Maria PÂNDELE 
(Constructorul Buc.) 5,64 — campioană 
a R.P.R. ; 2. V. Belmega (Victoria 
Buc.) 5,54 ; 3. FI. Stanca (C.C.A.) 
5,48 ; 4. A. Mihăileecu (U.T.A.) 5,44 ;
5. M. Budan (S.S.E. Or. Stalin) 5,44 ;
6. S. Grosu (Șt. Buc.) 5,43.

PROBELE DIN ZIUA A Ill-a

In proba de 400 m plat victoria a 
revenit, așa după cum era de aș
teptat, lui Ilie Savel. Atletul dina
movist a dominat categoric întrece
rea. luînd conducerea chtar din pri
mii metri. O lupta interesantă s-a 
dat pentru o-cuparea locurilor 4—5 
între Enache (C.C.A.) și Szabo 
(C.S.M. Cluj). REZULTATE TEH
NICE: 1. ILIE SAVEL (Din.) — 
49,6 — campion al R.P.R.; 2. M. 
Zahaichievici (Știința Cluj) 50,2; 3.
1. Sandu (C.C.A.) 50,9; 4. Gr. E- 
nache (C.C.A.) 51,4; 5. Ad. Szabo 
(C.S.M. Cluj) 51,4; 6. Gh. Cseman 
(C.F.R. Timișoara) 52,6.

Cursa de 800 m bărbați a reedi
tat duelul de sîmbătă dintre dina- 
moviștii Mihaly și Vamoș. Victoria a 
revenit tot lui Mihaly, care a reușit 
să sprinteze irezistibil pe ultimii 120 
m și să cîștige fără emoții. REZUL
TATE TEHNICE: 1. ȘT. MIHALY 
(Din.) 1:51,8 — campion al R.P.R.;
2. Z. Vamoș (Din.) 1:52,6; 3. Șt.
Beregszaszi (Din.) 1:53,7; 4. Gh.
Boghean (C.C.A.) 1,57,8; 5. S. Ni- 
țescu (Din.) 2:01,0; 6. Gh. Biro
(C.S.M. Cluj) 2:03,2.

O cursă interesantă a fost cea 
de 80 m garduri. Atleta Liana Jung 
(C.C.A.) a luat un ușor avantaj 
chiar la trecerea primului gard. La 
jumătatea cursei însă Aurelia Sîrbu 
a avut o puternică revenire, s-a a- 
propiat simțitor de Jung și astfel 
am asistat la o luptă îndîrjită dusă 
pe ultimii metri. Victoria a revenit 
de puțin lui Liana Jung care rea- 
lizînd 11,4 sec. a stabilit și cea 
mai bună performanță a noastră de 
anul acesta. REZULTATE TEHNICE: 
1. LIANA JUNG (C.C.A) 11,4 —
campioană a R.P.R.; — 2. A. Sîrbu 
(Metalul) 11,5; 3. FI. Stancu
(C.C.A.) 11,8; 4. !M. Pândele (Con
structorul) 12,1; 5. Antoaneta Pre
dea (Rapid) 12,2; 6. L. Neța (Ști
ința Cluj) 12,4. H. C. J. Javorschi 
(Progresul) 12,3.

Fără să aibă adversare prea pu
ternice Ioana Petrescu a ocupat to
tuși primul loc în cursa de 200 m 
cu un timp destul de bun. REZUL
TATE TEHNICE: 1. IOANA PE
TRESCU (Rapid) 25,1 — campioană 

a R.P.R.; ■— 2. C. Maksai (Construc
torul) 25,/; 3. V. Pazmany (Ș.S.E. 
Oradea) 26,8; 4. Aranca Weiss (Di
namo) 27,6.

Deși Ilie Savel a cîștigat și cea 
de a treia cursă în cadrul acestor 
campionate republicane (200 m) da
torită faptului că el nu a înregistrat 
o performanța echivalentă normei de 
clasificarea categoriei I, nu a pri
mit titlul de campion la această 
probă. REZULTATE TEHNICE: 1.
1. Savel (Din.) 22,4; 2. Elod Kin
eses (Șt. Buc.) 22,5; 3. Șt. Nițu 
(Din.) 22,5; 4. I. Măgdaș (C.S.M. 
Cluj) 22,6; 5. Șt. Dobai (Din.) 22,7; 
6. Al. Tudorașcu (Din.) 23,0.

Proba de înălțime femei s-a încheiat 
eu un rezultat excepțional realizat de 
maestra emerită a sportului 1OLANDA 
BALAȘ : 1,86 m nou record al lumii 1 
loli a început concursul la 1,61 m și 
a continuat la 1,70 m. 1,75 m, 1,80 m, 
1,83 m și 1,86 m, toate înălțimile tre
cute din prima încercare. Și un amănunt 
interesant : cu recordul de ieri Tolanda 
Balaș a mărit la zece totalul recordu
rilor mondiale stabilite de ea. iar prin 
victoria repurtată în cadrul campiona
telor republicane a reușit să-și adju
dece al zecelea lillu.

Rezultatele tehnice : 1. 1 olanda 
BALAȘ (C.C.A.) 1,86 m — campionnă 
a R.P.R. ; 2. A. Mihăilescu (U.T.A.) 
1,54 ; 3. E. Mayer (Corvinul) 1,50 ;
4. 11. Tomcsik (Rapid Oradea) 1,45 ;
5. S. Dascălescu (C.SJS. Buc.) 1,40 □»;
6. M. Fulga (Voința C-ța) 1,40.

Iată acum rezultatele înregistrate in 
celelalte probe de ieri : BĂRBAȚI : 
5.000 M : 1. Andrei BARABAS (Dina
mo) 14:39,6 — campion al R.P.R. ;
2. D. Bîrdău (Dinamo) 14:49,8 ; 3. I.
Veliciu (Progr. Timiș.) 14:51,0 ; 4.
V. Florea (I.M.S. Roman) 14:52,6 
5. Ov. Lupu (C.C.A.) 14:56.8 ; 6. L 
Buiac; (Șt. Buc.) 14:59,8; 4x100 M:
1. Știința Buc. (Ardeleanu, Stein, Jur-
că, Kineses) 42,8 — ncîudeplinindu-se 
norma de oateg. I nu s-a decernat titlul 
de campion ; 2. Dinamo 43,1 ; 3. C.C.A.
43,5 ; 4. C.S.M. Cluj 43,7 ; 5. Construc
torul Buc. 45,4 ; 4x400 M : 1. DINA
MO (Nițu, Beregszaszi, Mihaly, Savel) 
3:20,8 —- campioană a R.P.R. ; 2.
C. C.A. 3:25,4 ; 3. Știința Cluj 3:31.2 ; 
4. Constructorul I 3:33,4 ; 5. Știința 
Buc. 3:35,7; 6. Constructorul H 3:43,7; 
LUNGIME : 1. Rudolf LICKER (Con
structorul) 7,16 — campion al R.P.R. ;
2. V. Jurcă (Șt. Buc.) 7,03 ; 3. M. Bă- 
loiu (Dinamo) 6,90 ; 4. D. Drag an 
(Corvinul) 6,83 ; 5. N. Popovschi (Șt. 
Buc.) 6,76 : 6. A. Sainwngi (C.C.A.) 
6.75. PRĂJINA : Gheorghe CONSTAN
TIN (Metalul) 4,10 — campion al 
R.P.R. ; 2. M. Trandafilov (Dinamo) 
4,10 ; 3. Z. Szabo (Șl. Buc.) 4,10 ; 4.
D. Gîrleanu (Progr. Buc.) 4,00 ; 5.
Al. Muțiți (Șt. Cluj) 3.90 ; 6. M Rău- 
țoru (Șt. Buc.) 3,70 ; DISC : 1. Virgil 
MANOLESCV (Dinamo) 48,95 — 
pion al R.P.R.; 2. R. Co-veianu (C.i 
47,14 ; 3. A. Sălăgeami (Ditnamo) 45,2^; 
4. E. Vilsan (CC.A.) 44.42 ; 5. P.
Flora (C. S. Oradea) 42,97 ; 6. K. So»

Aspect din cursa de 3000 m obstacole. 
Conduce Tadeus Slrzelbiski urmat de 

Constantin A ioanei

Foto: B. Ckxbanu

kol (Harghita Tg. Mureș) 41,55 ; 
FEMEI : 400 M : Georgetu DUMI
TRESCU (Metolul) 58,4 — campioană 
a R.PJl. : 2. M. Cuțui (Șt. Chij)
58,5 ; 3. E. Flaișer (Roman) 59,2 ; 
4. I. Gergely (C.S.M. Cluj) 60,0 ; 5.
L. Păuleț (I.M.S. Roman) 61,0 ; 6. 
V. Pazmany (Ș.S.E. Oradea) 61,2 ; 
4x100 M : 1. Rapid (Ea.na, Luță. Pe
trescu, Prodea) 50,5— ncîndeplinindii-sc 
norma de categ. I nu s-a decernat titlul 
de campioană ; 2. Știința Buc. 51,5 ;
3. C.S.S. Buc. 52,3 ; 4 Constructorul 
52,4 ; 5. Corvinul 52,8 ; SULIȚĂ : 
1. Maria DIȚI (Știința Buc.) 47,06 —■ 
campioană a R.P.R. ; 2. I. Lindachex 
(Progr. Timiș.) 39,93 ; 3. I. WachsmaD 
(Craiova) 39,06 ; 4. R. Bucea (Banatul 
Timiș.) 37,03 ; 5. S. Stoica (C.S.S< 
Buc.) 34,30 ; 6. M. Barbu (Șt. Buc.) 
33,93.



Primele rezultate din barajul pentru categoria B

Pronosport

Ieri, la Arad, Ploești, Bacău și București s-au disputat jocurile primei 
etape a barajului pentru categoria B. Partidele s-att disputat în general 
intr-o atmosferă de sportivitate și s-au încheiat cu rezultate scontate. Din
tre echipe s-au impus în mod 
Academia Militară București, 
G. S. M. Brăila, Steaua roșie 
peții și aspecte negative

Barajul va continua
a fost 
joi cu

mai deosebit Minerul Oravița, Aurul Brad, 
Rapid reg. Ploești, Sticla 
Bacău, și Voința Tg. Mureș, 
partida Unirea Botoșani — 
partidele — anunțate — ale

Păun, Bageac, Dumitrescu, Ghită, I. 
Radu.

MARINA: Bălașa—Moisescu, Buja,
Si-Boboc—Popescu, Naum—Iordache, 

taru, Tudor, Cociș, Arghir.
ILIE 1ANCU — coresp. regional

Așa arată o variantă cu 12 rezol- 
taie exacte la concursul PRONO
SPORT nr. 28 de ieri 10 iulie:
I.

Arieșul Turda, 
Plină de peri- 

Penicilina lași, 
etapei a doua.

La București: 7 goluri în primul meci

La Arad: Sticla Arieșul Turda și Voința Tg. Mureș
și un rezultat egal în al doilea

inringătoare cu același scor, 2-1
ARAD 10 (prin telefon). — Pe sta

dionul C.F.R., în fața a peste 3000 
de spectatori, astăzi s-au desfășurat 
primele jocuri din cadrul grupei I a 
turneului de baraj pentru categoria B: 
Voința Tg. Mureș-Voința 
Oradea 2-1 (1—0)

Aii marcat: Kover (min. 25) și 
Szigyarto (min. 67), în urma unei ac
țiuni personale spectaculoase, termi
nată cu un șut de ]a 25 m, (pentru 
mureșeni) și Hadi (min. 48) pentru 
orădeni. Voința Tg. Mureș a meritat 
victoria. In prima repriză a dominat 
mai mult printr-un joc mai legat. In
terul Kover s-a arătat un bun coor
donator ai liniei de atac, care a fost 
foarte periculoasă la poartă. După 
pauză orădenii au avut o revenire de 
10 minute, după care au slăbit și mu
reșenii au preluat din nou inițiativa 
și au stăpînit jocul. A arbitrat foarte 
bine A. Rădulescu (București).

VOINȚA TG. MUREȘ: Szakacs — 
/zekeiv, SZABO, Crișan—Vass, Mag

da—Silio, KOVER, Curtifan, SZIGY- 
ARTO, Taunaszi.

VOINȚA ORADEA : Gebner—Ok- 
barszki, lacob, VF.KERDI—Bartha, 
KREMPANSKI — Mureșan, HAD1, 
Pop, Nemeth, Dumitru.

ST. IACOB, corespondent

Sticla Arieșul Turda-Dinamo 
Săsar 2-1 (0-0)

Unirea Botoșani-Penicilina ’ași 
4-3 (0-2)
în această partidă 

IV-a, s-a jucat fotbal 
minutul 70. Pînă în 
am asistat la un joc 
multe faze de poartă 
înscris 6 goluri spectaculoase (Ma

li arasim 
Manafu 
Popescu 
minutul

din grupa a 
doar pină în 

acest moment 
interesant cu 

din care s-au

noi ache 
min. 19 
min. 29, 
min. 68

min. 
pentru
Sziics 

pentru

23 și 61, 
Penicilina 
min. 65 
Unirea).

Și
în

zeze
și să
tul Olaru, < 
căuta pe terenurile de joci

înainte de a încheia trebuie să a- 
rătăm că la degenerarea jocului 
contribuit și arbitrul Șt. Tașula, 
care la un moment dat și-a pierdut 
calmul și a dat o serie de decizii 
eronate.

UNIREA: 
lea, Ciornei 
polaș

în mod serios cele întîmplate 
ia măsuri exemplare. Fotbalis- 

”—, de exemplu, nu are ce

a

Manghel — Olaru, Bo-
- PANTAZIE, Cața-
Popescu, MANAFU,

U.R.S.S.—R.P.F. Iugoslavia Uinala 
„Cupei Europei")

II. R.P. Bulgaria (A)- rjd. Germa
nă (A)

III. R.D. Germană (BJ-R.P Bulga
ria (B)

IV. Fiorentina—Ujpesti Dozsa — C.E.C.
V. Ruda Hv. Braț. - Tatabanya — 

C.E.C. —
Semmering—Ferencvaros — C.E.C. 
Hajduk Split-Bologna - CJE.C.
F.C. Austria—Udinese — CJELC. 

Roma-Spartak Tmava - CJEuC.

VI.
VII. 
vin.
IX.
X. Diosgyor-Palermo — C.E.C.
XI. O.F.K. Beograd-Banik Ostrava 

- C.E.C.
XII. Dukla Praga - Wiener S.K. - 

C.E.C.

1

1

1
3

x
a
1
î
1
2

1

1

Variante depuse ; aproximativ 4Î3.(HM1.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 29

Au marcat : Bleneșiu (min. 48) șî 
Bora (min. 80) pentru turdeni și 
Toma (min. 50) pentru dinamoviști.

A fost um joc viu disputat. Ambele 
echipe au dovedit o bună pregătire 
și concepție de joc. Echipa Sticla A- 
rieșul, alcătuită în majoritate din ju
cători tineri, a luptat cu multă însu
flețire și a. avut finalitate în acțiuni. 
A meritat victoria. Arbitrul L Pișca- 
rac (București) a condus satisfăcător 
echipele :

STICLA ARIEȘUL : Carapet—6an- 
tea Zahan, Rațiu—URSU, IVAN — 
Cucu, Pîrvu, Bora, POP, BLENEȘIU.

DINAMO : Erdely—Rakosi, 
Cupșa—Szakacs, Dull—Jemna, 
neanu, TOMA, Gal, SAS.

POP,
C or

Fază, din intilnirea Unirea Botoșani — 
echipei Unirea.

— Etapa din 17 iulie I960 —

I. C.S. Oradea—U.I.S.P. (Italia)
II. Campioana oraș Bue. (Acade

mia Militară) — Camp. reg. Const. 
(Marina)

Ilf. Camp, reg- Buc. (C.F.R. Ro-
reg. Ploești (Rapid

La Ploești: Minerul Oravița și Aurul Brad Ia egalitate,

șiori) —Camp, 
reg. Ploești)

IV. Camp. reg. Iași (Penicilina) — 
Camp. reg. Galați (C.S.M. Brăila)

V- Câmp. reg. Suceava (Unirea Bo
toșani)—Camp. reg. Bacău (Steaua 
roșie Bacău)

V. Camp. reg. Timișoara (A.S. Ora
vița)—Camp. reg. Pitești (Chimia 
Govora)

VII. Camp. reg. Baia Mare (Dina
mo Săsar)—Camp. R.AM. (Voința 
Tg. Mureș)

VIII. Oamp. reg. Cluj. (Sticla Tur
da)—Câmp. reg. Oradea (Voința O-

Chimia Govora cîștigătoare ia limită
PLOEȘTI, 10 (prin telefon). — Pes

te 45P0 de spectatori prezenți ieri în 
tribunele stadionului Petrolul din lo
calitate, au asistat la primele două 
meciuri de baraj pentru categoria B, 
grupa a 11-a.

In primul joc s-au întrecut Aurul 
Brad și Minerul Oravița. După o în
tâlnire spectaculoasă, cele două for
mații au terminat la egalitate: 3-3 
(1-1). De remarcat că /Minerul a con
dus de trei ori, dar Aurul Brad a 
egalat de fiecare dată. Au 
în ordine: Radulescu (M) 
Mîrzacu (A) din II m în 
P"iulescu (M).rnin. 52,

înscris 
min. 3, 
min. 22, 

Mihalache

67min. 
arbitrajul

(A) min. 66, Sporea (M) 
și Tufa (A) min. 85. Bun 
lui M. Mihăilescu (Buc.).

Cea de a doua partidă a 
mațiile Oliimia Govora și Electroputere 
Graiova. A fost un joc dur în care 
în special craiovenii au depășit ade
sea limitele sportivității. Victoria a 
revenit Chimiei cu scorul de 1-0 (0-0) 
prin golul marcat de Lambru în min. 
55. Ambele echipe au ratat numeroa
se ocazii clare de gol. Arbitrajul lui 

Drug (Buc.) — satisfăcător.

GH. MO4SE și GH. ALEXANDRESCU, 
coresp.

opiis for-

V.

La Bacău: Academia Militară București
și Rapid regiunea Ploești au ciștigat la scor
BACAU, 10 (prin telefon). — In 

localitate au început meciurile din ca- 
Jrul turneului de baraj pentru cate
goria B grupa a 111-a. In prima zi 
i ft'/neului s-au înregistrat urmatoa- 
eie rezultate

Palfi,

Academia Militară București - 
Chimia Tîrnăveni 6-0 (1-0)

Au marcat: Iordache (min. 40, 48, 
>7) și Pîrvuleț (min. 62, 67, 89).

Cu toate că a cîștigat la scor, echi
pa bucureșteană nu a jucat la ade
vărata ei valoare. Chimia Tîrnăveni 
i-a prezentat foarte slab. Din aceste 
notive meciul a fost, interesant doar 
n primele 15 minute; după aceea a 
ucat o singură echipă : Acadcrpia Mi- 
itară.

Arbitrul Ovidiu Turchitu (Galați) a 
:ondus foarte bine formațiile:

ACADEMIA MILITARĂ : Opanschi 
—Chițulescti, Uie ■ Stelian, Dumitrescu— 
jrigore, Chimina—Pîrvuleț, Mateescu, 
Viatei, Iordache. Aii.

CHIMIA : Degy—Zânei, Frunzescu,

Szabo—Oniga, Szakacs—Incze, 
Dembrovski, Șașca, Sima.
Rapid reg. Ploești-Marina 
Constanța 6-2 (4-1)

Au marcat: Gltiță (min. 5, 11, 26, 
79), Bageac (min. 38), ~ 
(min. 85) 
(min. 39) 
Marina.

A fost 
un nivel 
prima repriză, ritmul jocului a fost 
foarte viu. Un merit în această pri
vință îl are echipa Rapid. După pau
ză, alura a mai scăzut. Marina Cons
tanța nu a jucat slab în cîntp, dar a 
fost lipsită de eficacitate.

Arbitrul Eugen Lazăr (lași) a con
dus mulțumitor. I se poate reproșa că 
nu a acordat o lovitură de la 
în favoarea echipei Marina 
tanța.

RAPID : Bușac—Bădulescu, 
reanu, Iordan—P. Radu,

pentru Rapid 
și Cociș (min.

Dumitrescu 
și Sitaru 
80) pentru

frumos deun meci foarte 
tehnic ridicat. Mai ales în

70 însă arbitrul Șt. Tașula l-a eli
minat pentru atitudine necuviincioa
să pe Popescu. Jucătorii din Boto 
șani au protestat — pe nedrept — 
și arbitrul l-a eliminat și pe Bolea 
— după părerea noastră în mod 
pripit. Nu au trecut nici două mi 
nute și un al treilea jucător de la 
Unirea, Pantazie, a fost trimis și 
el pe banca rezervelor pentru... un 
fault obișnuit! De aici înainte jocul 
a degenerat; fundașul Olaru de la 
Unirea și-a lovit adversarul în mori 
huliganic și a fost eliminat pe bună 
dreptate. Atitudinea cu totul con
damnabilă a lui Olaru a făcut ca 
Unirea să rămînă pe teren cu 7 
jucători. Iar cu 5 minute înainte de 
sfîrșit a fost eliminat și Ciuboră (Pen.) 
pentru lovirea adversarului. Fotba
liștii din Botoșani au luptat din 
răsputeri pentru a menține scorul 
de egalitate. In mod cu totul inex
plicabil, Penicilina, care pină în 
min. 70 jucase bine, s-a „pierdut" 
și în loc să cîștige la scor în fața 
unui adversar rămas în 7 oameni, 
a părăsit terenul... învinsă. In ulti
mul minut de joc Szocs (Unirea) a 
marcat golul victoriei în urma unei 
acțiuni pornite de fa centru din 
poziție clară de ofsaidl

E condamnabilă atitudinea nespor
tivă din ultimele 20 de minute a 
fotbaliștilor de la Botoșani, care 
prin protestele la adresa arbitrului 
și — în special — prin ieșirea hu
liganică a lui Olaru, au dovedit că 
sînt certați total cu disciplina și că 
în cadrul secției lor de fotbal se 
duce o slabă muncă de educație. Con
ducerea secției va trebui să ailali-

Penicilina Iași 4—3. Atac la poarta 
Foto: T. Roibu

SZOCS, Doboi, Gușa.
PENICILINA: Zinger — Ciuboră, 

Diminescu, Stoica — Binder, Lazăr 
— BALAN, Căpraru, MANOLACHE, 
Harasim, Stoian.
C.S.M. Brăiia-Steaua roție 
Bacău 1-1 (1-0)

Cel de al doilea joc al cuplajului 
a oferit un spectacol plăcut. Atît 
fotbaliștii dii. Brăila, cît și cei din 
Bacău au luptat pentru victorie în 
limitele unei perfecte sportivități, 
fapt la care a contribuit și arbitra
jul bun a lui C. Gheorghiță (Buc). 
In prima repriză am remarcat jocul 
tehnic, bazat pe acțiuni desfășurate 
pe aripi, al brăilenilor, care la îna
intare au avut în Bogdan și Coteț 
buni coordonatori. Ei au înscris pri
mul gol al partidei, după o serie de 
ocazii ratate, în min. 13, dintr-o ac
țiune personală a lui Bogdan. In 
repriza a doua jocul s a echilibrat. 
Fotbaliștii de la Bacău (bazîndu-se în 
apărare pe jocul „de ofsaid" și în 
atac pe deschideri lungi în centru) 
au egalat prin Antoniac I. (min. 49). 
Brăilenii au făcut eforturi vizibile 
pentru a cuceri victoria dar nu au 
reușit să combată tactica apărăto
rilor adverși.

C.S.M. BRĂILA: CU1A — Bălan, 
Broscățeanu, Vasilache — POPESCU, 
Boboc — Leșu, Cîrjoliu, BOGDAN, 
COTEȚ, Gh. Vasile.

ST, ROȘIE BACAU: DINULESCU- 
Bulibașa, Bardea, CH1RIȚA — DU
MITRU, Giosami — Hermezu, An
ton iac I. COMANESOU, Ambăruș, 
Antoniac D.

AL. INOVAN

11 m. 
Cons-

Podă- 
Fieroiu—

da)—Camp. reg. Oradea (Voința 
radea)

IX. Kobanyaî Lombik — V. A. 
(Cupa de Vară R.P U.)

X.
Vară

XL 
takus 
XII. 
Vară

6.

deBudafok—Elektromos (Cupa
R.P.U.)
Kecskemet Dozsa—Budaj Spar- 
(Cupa de Vară R.P.U.)

E.V.T.K— Szallitok “
R.P.U.)

ÎNCHIDEREA V1NZARII
A BILETELOR „EXPRES

26 IULIE

(Cupa de

PE TARĂ
OLIMPIC":

Posesorii de bilele EXPRES OLIM
PIC care participă Ia tragerea Prom>- 
expres de miercuri beneficiază de 
fond suplimentar de premii in obiecte 
în valoare de 100.000 lei. Este al 
doilea concurs Pronoexpres care ofe
ră posesorilor de bilete „EXPRES 
OLIMPIC" posibilitatea de a obține 
premii de mare valoare. La concursul 
de săptămîna trecută, o serie de pre
mii importante au fost obținute de 
participanții care au depus variante 
numeroase și au cumpărat și bilete 
EXPRES OLIMPIC ale căror serii și 
numere au fost trecute pe buletinele 
depuse.

NU 
ga tară 
PIC se

UlTATf, vînzarea pe kitrea- 
a biletelor EXPRES OLIM- 

închide la 26 iulie.
■*

în nr. 326 al „Programului 
lista comple x, a

Citiți
Loto-Pronosport' 
cupoanelor cîștigătoare de premii in 
obiecte la concursul" special Prono
sport din 3 iulie, precum și lista com
pletă a câștigătorilor de. premii în o- 
biecte la concursul P^anoexpres din 
6 iulie.

Dinamo București, Șc. sp. Petrolul Ploești
Gh. Calcișcâ și

(Urmare din pag. I)

pe echipe,
C. Tudose campioni ai R. P, R.

II
miercuri, alergări de trap

Programul alergărilor de miercuri cu- 
>rinde pe lingă o interesantă cursă re- 
eFvată mînjllor, două probe deschise 
aiitor de trei ani și una mixtă pentru 
cei și patru ani, in care elementele ti- 
/ere cu record de 1’30 intîlnesc 
(tentele virstnice, pe distanță de 
o. Fruntașii turiului își măsoară 
ele hitr-un reușit handicap pe 
îetri, in care iau parte :
2100 Tarcău (Oană I.), 2120 Eronin

Mihăilescu), Straja (Ștefănescu), 2140 
.uminiș (Teorii St.), 2160 Băltăreț (Tă- 
ase Gh.), Pogorișl (Dinu Tr.), Succes 
Szabo I.).

SlMBATA la trap

I. Sollegiu (Szabo I.), Femina, 
listos. Cota : 2,10 - 20,80 lei.
II. Rotaș (Dinu Tr.), Ograda, Iubitul 
îeu. Cota : 1,50 - 35 - 4 40 lei. Ordl- 
e triplă : 325,20 lei.
III. Hamefal (Tănase Gh:), Oradea, 
torala. Cota : 3,00 - 14.30 - 11,70 lei.
IV. Egoist (Ghinea Gh ), Pamlil, Ja-

ele- 
2100 
lor- 
2200

Hal-

poneza. Cota : 
Ordine triplă :

V. Breton (Oană I.), Virtej VI. Postfi-
varu. Cota : 2,30 - 5,30 -----

VI. Hoțoalca (Ghinea
Han, Zori de Zi. Cota : 2.00 
5,80 lei.

VII. Ivona (Voronin F.), 
Hermes. Cota : 7.40 - 105.20

IERI, LA GALOP
I. Revederea (Botescu St.), Himalaia, 

Marama. Cota : 1,00 - 8,40 lei.
II. Pascal (Poenaru N), Glod, Codaș. 

Cota : 1,40 - 4,50 - 3,40 lei.
III. Keops (Botescu st.), Faraon, Me- 

duza. Cota : 18,60 - 137,40 - 60,40 lei. 
Ordine triplă : 1149 lei.

IV. Munteanca (Stoian Gh.), Altai, 
Băetana. Cota : 6,60 - 31,60 - 53,20 lei.

V. Cărăbuș (Stoian Gh.), Jaguar, Le
topiseț. Cota : 1,90 - 15,50 - 9,90 lei.

VI. Minciunica (Huțuleag V.), Vifor, 
Patrat. Cota : 4,20 - 54,30 - 15,10 Iei.

VII. Segarcea (Stoian P.), Salcîm, Po
doaba. Cota : 6.80 — 26,60 — 82.90 lei.

VIII. Snop (Cîmpeanu M.), Nara mea, 
Crainic. Cota : 2,30 - 9,40 - 31,70 lei.

3.60 - 42,90 - 22.60 lei. 
1547,50 lei.

5^90 lei.
Gh.), Gingis 
" - 36.40 -

Vinovata, 
31,60 lei.

mi-lelalte echipe au plecat din 5 în 5 
nute. După 25 km de la plecare, e- 
chipa Dinamo (formată din „olimpi
cii" G. Moiceanu, I. Cosma, A. Șela- 
ru și L. Zanoni) avea un avans de 3 
min. și 11 sec. față de C.C.A- I, care 
înregistrase pînă atunci cel mai bun 
timp pe 25 km. Rulînd întrun ritm 
din ce în ce mai susținut, dinamo- 
viștii au mers excepțional pe ultimii 
30 km, cînd vîntul a încetat să mai 
bată și aerul a devenit mai lăcoros, 
realizînd la sfîrșitul celor 100 km cel 
mai bun timp înregistrat pină acum 
în țara noastră. Acele cronometrului 
ar fi înregistrat un timp și mai va
loros, dar cei1 4 „olimpici" ; 
nevoiți uneori șă frîneze sau 
strecoare printre vehiculele 
aglomerau . circulația pe
In plus, conform unui mic calcul, 
cele trei întoarceri' 
irosirea unui minut. In asemenea 
prejurări iese clar în relief dîr

au fost 
i să se 

care 
șosea.

echivalează cu 
îm- 

rzenia

și efortul depus de.echipa Dinamo. Cei 4 
alergători dinamoviști, care au reușit 
•astfel să-și mențină titlul, merită în 
egală măsură felicitări pentru această 
performanță. Clasament final ; 1. Di
namo 2 h 17,06; 2. C.C.A. 1 2 h 23:35;
3. Victoria 2 h 29:42; 4. Voința Cluj 
2 h 32:59; 5. Constructorul București 
2 h 36:10; 6. Selecționata Brăila 2 h 
36:27; 7. C.C.A. 11 2 h 38:25; 8. Olim
pia Or. Stalin 2 h 38:57; 9- Hîrtia P. 
Neamț 2 h 49:22; 10. Ancora Con
stanța 2 h 49:50.

Duminică, cele mai atractive și pa
sionante întreceri din programul fina
lelor campionatului de semifond pe 
circuit au-fost cele rezervate senio
rilor.Cei' 60 de concurenți au avut de 
parcurs 40 de ture cu sprint la 2 ture, 
traseul avînd o lungime de 68 km. A- 
lergătorul dinamovist Gh. Calcișcă 
s-a arătat a fi în vervă, cîștigînd pri
mele trei sprinturi. Pină la jumătatea 
cursei, Calcișcă mai iese de trei ori 
învingător la sprint acumulînd după 
20 de ture 31 de puncte, ceea ce lăsa

să se întrevadă victoria sigură a 
alergătorului diriamovist. Intr-adevăr, 
Gheorghe Calcișcă a mai cîștigal pa
tru sprinturi, și a ocupat cu autoritate 
primul loc în clasament cu 60 p. ur
mat în ordine de; D. Munteanu 
(Vict.) 25 p., Șt. Poreceanu (Vict) 
19 p„ G. Moiceanu (Din.) 19 p„ V. 
Dobrescu (Voința) 14 p., S. Duță 
(C.C.A ) 13 p„ Gh. Neagoe (C.C.A.) 
11 p. Titlul de campion Ia juniori ca
tegoria I pe anul 1960 a fost cucerit 
de talentatul ciclist de la clubul Vic
toria, C. Tudose, cu 29 p., urmat în 
clasament de D. Mihălțeanu (Vict.) 
21 p„ C, Dudescu (Sc. sp. Or. Sta
lin) 13 p., Tr. Cojocneanu' (Dinamo) 9 
p. și St. Marcef (Constructorul) 7 p„:

In completarea programului de du- 
minică s-au mai desfășurat citeva 
probe cîștigate de Gh. Radu (VicL)j 
La juniori cat. a II-a, Hermina Po
pescu (Din.) la senioare, Ani(a Ago- 
pian (Șc. sp. Constr.) U junioare, 
C. Rădulescu (biciclete oraș) și Șt- 
Peirescu (C.S.M. Brăila) la tineret.



LA A 39-A ANIVERSARE 
A REVOLUȚIEI POPULARE MONGOLE

Vineri începe turneul internațional
de volei de

Poporul mongol sărbătorește astăzi, tt iulie, împli
nirea a 39 de ani de la revoluția populară din 
1921. Atunci, poporul mongol — la chemarea Parti

dului Popular Revoluționar, în frunte cu neiofricații 
luptători revoluționari Suhc-Bator și Cioibalsan — a 
sfărîmat vechea orînduire feudalo-clericală, reacționară, 
a nimicit bandele gardiștilor albi și armatele japoneze 
cotropitoare, încredințînd puterea de stat primului guvern 
popular.

Revoluția mongolă s-a desfășurat sub directa și bine
făcătoarea influență a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, care a deschis noi orizxmturi și pentru masele de 
a» ați mongoli, ținuți de sute și sute de ani în cruntă 
exploatare, obscurantism și ignoranță.

Descătușat de seculara robie, poporul mongol, luîndu-și 
pe deplin soarta în propriile mîini, strîns unit îft jurul 
încercatului lor conducător — Partidul Popular Revolu
ționar — a realizat profunde transformări social-economi- 
ce. Luptînd pentru o cauză dreaptă și conformă cu mersul 
firesc al istoriei, poporul mongol a învins rînd pe rînd 
greutăți, uneori deosebit de meri. La 26 noiembrie 1924, 
Marele Hural Popular — întrunit în prima sa ședință — 
a abolit monarhia și a adoptat pritna constituție din is
toria țării, proclamînd Mongolia — Republică Populară.

In dezvoltarea construcției sale pașnice, în realizarea 
însemnatelor succese în construcția socia’istă, Republica 
Populară Mongolă s-a bucurat și se bucură de sprijinul și 
ajutorul frățesc al Uniunii Sovietice și al țărilor socia
liste. Sub conducerea Partidului Popular Revoluționar, 
poporul mongol, sfrîns unit în puternica familie a sistemului 
socialist mondial, în frunte cu Uniunea Sovietică, pășește 
cu hotărîre pe drumul unei vieți mereu mai fericite și 
înfloritoare, spre noi și mărețe victorii.

In cadrul marilor victorii obținute de 
în dezvoltarea industriei, transporturilor 
spartul — ca parte integrantă a culturii 
gole — s-a întărit și dezvoltat continuu.

poporul mongol 
și agriculturii, 
socia iste mon- 
Astăzi pe tere

nurile de sport ale Republicii Populare Mongole zeci de 
mii de tinere și tineri se întrec în frumoase competiții, 
dobîndesc realizări minunate în sportul de performanță. 
Sportivii mongoli iubesc viața lor nouă, muncesc cu în
credere în viitor, fac sport, se bucură din plin de roadele 
cuceririlor revoluționare ale poporului mongol.

La cea de a 39-a aniversare a victorioasei revoluții din 
.Mongolia, poporul romin, sportivii patriei noastre, trimit 
poporului frate mongol un fierbinte salut, urindu-i din 
inimă noi succese m lupta pentru socialism și pace I

in programul 
prazentativei noastre masculine în ve- 

.derea campionatelor mondiale de vo
lei de la Rio de Janeiro, figurează 
ca o etapă importantă turneul inter
național de volei care va începe vi
neri la Constanța-

Alături de reprezentativa noastră, 
ia Constanța vor mai juca formațiile 
R. Cehoslovace, campioană a lumii, 

LJngare, care, în acest sezon, 
o serie de rezultate valoroase, 
de aceste trei reprezentative 
lua startul echipa noastră de 
pentru care turneul repre- 
bună ocazie de verificare a

de pregătire al re

CONCURSUL DE CANOTAJ DE LA LUCERNA
2+1

_ ,_____ cîrmaci (12 echi
pe din 9 țări) a concurat echipajul 
nostru format din Ștefan Pongrat și 
Radu Nicolae. In serie, echipa R. P. 
Romîne s-a clasat pe locul II, iar în 
finală pe locul VII. Iată ordinea în 
finală : 1. R.F.G. I 7:40,4; 2. R.F.G. II 
3. Austria 4. Olanda 5. Italia 6. El
veția 7. Roinînia 7:54,7 iar pe locul 
8. Ungaria..

La 4 fără cîrmaci s-au prezentat la 
start 17 echipe din II țări. Proba a 
fost cîștigată de Italia în 6:24,3. Echi
pajul nostru (Bulugioiu, Kiss, Varga, 
Milincovici) a ieșit în recalificări. 
Aceiași vîslași au alcătuit echipa noas
tră și la proba de 4-f- 1. Fiind eli
minați în recalificări, ei n-au partici
pat la finală care a fost 
R.F.G. cu 6:41,4.

Celelalte probe au fost 
SIMPLU: * Mc. Kenzie 
7:32,6; DUBLU : Cehoslovacia 6:44,5; 
8 -f-1 : R. F. G. 6:03,8.

Echipa noastră pe
LUCERNA, 10 (prin telefon). — 

Sîmbătă și duminică s-au disputat în 
localitate întrecerile regatei internațio
nale la care au participat echipe din 
11 țări. Concurenții s-au prezentat în 
formă sportivă maximă, ceea ce a 
făcut ca majoritatea finalelor să se 
ridice la nivelul unor veritabile cam
pionate europene. Țara noastră a par
ticipat la 4 probe. La două din aces
tea (2Ț-1 și 2 fără cîrmaci) ne-am 
calificat în finală iar la alte 
(4-j-l și 4 fără cînnaci) am fost 
minați în' recalificări.

La 2-ț-l, echipa R.P.R. (Șt. 
recskă, Gh. Rifell -Ț Șt. Lupu) 
clasat pe primul loc în serie (7:49,3), 
îhtrecînd Olanda și R.F.G. In finală, 
rezultatele au fosț. următoarele: 1.------ ...------ -  - R p UnKarfi

locul 4
In proba de

ia
2 fără

Turul ciclist 
al Franței 

Roger Riviere, accidentat, 
a ieșit din cursă

și R.P. 
a reușit 
Alături 
va mai 
tineret, 
zinlă o 
potențialului de joc.

La Constanța nu vor lipsi nici re
prezentativele feminine ale țării noa- ] 
stre și R. Cehoslovace. Ele se vor în- 
tîlni de două

In vederea 
țării noastre 
pregătirilor, 
lină, care s-a 
lui N. Sotir și prof. V- Surugiu, cu
prinde următorii jucători : Roman, 
Rusescu. Miculescu, Corbeanu, Chere- 
bețiu, Fieraru, Ganciu, Dragan. Pavel, 
Nicolau, Păunoiu, M'hăilescu, Derzei. 
După cum se vede, o formație alcă
tuită din jucători experimentați, ca
pabilă să reprezinte cu cinste voleiul 
nostru.

Echipa de tineret va fi formată din: 
Chiriță, Pă-durețu, Bărbuță, Iordache, 
Szbcs, Kramer, Grigwovici, Schafer, 
Rău, Butenko, Wolf.

Reprezentativei feminine i s-au a- 
dus unele remanieri. Alături de o se

la Constanța
rie de jucătoare care au participat la 
turneul de la Budapesta (Florina 
Teodorescu, Lia Vanea, Doina Ivă- 
nescu. Elena Corbeanu, Elisabeta 
Preda, Ana Mocanu, Dominica Costîc, 
Ana Păunoiu, Anca Dumitrescu, Doina 
Vințan) antrenorii Gh. Constantineseu 
și prof. N. Tărchilă au introdus în lot 
pe Viorica Herișanu, Alexandrina Be- 
rezeanu. Dana Golimas, Cornelia Mo1 
raru II, Daniela lancu.

Astă-seară, turnoul de volei din in
cinta velodromului Dinamo Va găz
dui două jocuri de verificare ale echi
pelor noastre: la ora 18,30 va juca 
echipa feminină, iar la ora 20 cea 
masculină.

două 
eli-

Ku
s'a

ori : vineri și duminică, 
acestor- jocuri, formațiile 
și-au intensificat ritmul 
Reprezentativa mascu- 
an Irenal sub conducerea

Două noi recorduri mondiale 
la atletism

In cadrul campionatelor de decatlon 
și a campionatelor feminine de atle
tism ale S.U.A. au fost stabilite două 
recorduri mondiale. La decatlon, atle
tul negru Rajer lohnssou a totalizat 
8683 p. (v.r. Vasili Kuznețov 8357 p.) 
iar atleta de culoare Wilma Rudolph 
a alergat 200 m în 22,9 (v.r. Betty 
Cuthbert 23,2). Iată rezultatele obți
nute de Johnsson ia cele 10 probe: 
100 ni. — 10,6, lungime — 7,55 m., 
greutate — 15,84 iri, înălțime — 1,78 
m, 110 m. g. — 14,5, 400 m. — 48,6, 
disc — 51,98 m, prăjină — 3,96 m, 
suliță — 71,09 in., 1.500 rn.. —5:09,9.

R.F.G. I 7:36,9; 
7:44,9; 3. R.F.G, 
ROMI NA 7:47,6;
Olanda 7:49,9; 7. 
8. Suedia 8:27,L 
au participat 16;

i

2.
11 7:47,1; 4. R. P.
5. Italia 7:47,7: ’
R. F. G. III 7:56,3; 
> La această probă 
-echipe din 7 țări, 
i, .

cîștigată de

6.
cîștigate de:
(Australia)

Turned internațional de tenis 
tineret

După ziua de repaus de sîmbătă, 
Turul ciclist al Franței a continuat 
ieri cti cea de a 14-a etapă, desfășu
rată pe distanța Millau—Avignon 
(217 km). Această etapă s-a soldat 
cu ieșirea din cursă _ ' J 1 i i '
cez Roger Riviere, căpitanul echipei 
Franței, grav accidentat la coborîrea 
muntelui Perjuret. La un viraj, frî- 
nele bicicletei lui Riviere s-au rupt 
și el a fost proiectat intr-o prăpastie 
adîncă de 30 de metri. Cu mai multe 
fracturi, în stare gravă, el a fost 
transportat de urgență ia spitalul din 
Montpellier. Această etapă dramatică 
a fost cîștigată de către belgianul 
Van Genengden, urmat de un plafon 
de 40 de cicliști. In clasamentul ^ge
neral continuă să conducă Gastoiie 
Nerrciiii (Italia) cu 73 li 53’24,0 ur
mat de belgianul Adriaenssens la,225 
și Battistim la 5,55. De remarcat că 
din cei 128 de cicliști care au luat 
startul au abandonat aproape 40, din 
cauza traseului greu și a numeroase
lor busculade. (Agerpres).

In meciul cu R. Cehoslovacă

a ciclistului frâu. Formația masculină a R. P. Romîne
s-a comportat nesatisfăcător

telefon). SîmbătăKOSICE 10 (prin
seara (și nu duminică cum anunța
seră inițial organizatorii) a avut loc 
în localitate întîlnirea internațională 
dintre reprezentativele de baschet ale 
R. Cehoslovace și R.P. Romîne. Pe 
linia ultimelor sale comportări, echipa 
noastră a făcut din nou o partidă 
slabă, necorespurizătoare, pierzînd la 
un scor categoric:

Cele două echipe 
ren în următoarele 
hoslovacă — Tetiva 
(1,90), Konvicka

și Rylich (1,94). R.P.R. — 
(1,75), Fodor (1,80), Albii 
Nedef (1,88) și Novacek

pentru
(Urmare din. pag. 1)

Trettin. Schmidt 3—6. 6—4, 6—3, 5—7, 
6—4 ; Boaghe—Schmidt 6—2, 6—1 ; 
Mărmi*reanu--Trettin 6—2, 6—3 ; Bur- 
ciu. M. Ciogolea--Trettin, Vahley 2—6, 
1—6.

ULTIMELE ȘTIRI
ediție a cam- 
tenis de masă

• CEA DE A 26-a 
pion a țelor morțțiiale de 
se va desfășura la Pekin între 5 și 
14 aprilie 1961. G întrecerile vor avea 
loc în noua sălfț de sport construită 
recent la Pekiiți. 3

© TITLUL (Je campion de spadă al 
U.R.S.S. a revenit in acest an tină- 
rului scrimer Bruno Habarov, în 
vîrstă de 20 de .ani.

• PROBA DE 100 m spate din ca
drul întrecerii feminine de natație 
R.FG.—Olanda a fo6t cîștigată de o- 
landeza Ria Van Velsen în 1:10,9 — 
nou record mondial.

• In semifinalele campionatelor 
ternaționale de tenis ale Suediei 
d lanul Krishnan l-a întrecut cu 
pe Fraser, recentul cîștigător 
Wimbledonului.

• ECHIPA DE RUGBI a Franței, 
care întreprinde un turneu în Argen
tina, a întîlnit la Buenos Aires mia 
din cele mai bune echipe argentinie- 
ne. Rugbiștii francezi au cîștigat cu 
14-3 (3-3).
• ÎNTÎLNIREA de atletism Italia — 

Iugoslavia, desfășurată la Siena, a 
fost cîștigată, de către atleții italieni 
cu 111,5—97,S*< p. Cîteva rezultate: 
100 m Benrtt (It.) 10,4 sec.; ciocan 
Beziak (lug;) 63,66; ștafeta 4x100 
Italia 40,3; ștafeta 4x400 Italia 3:09,9 
(nou rec. itafiân).

Paralel cu întilnirile interțări a con. 
tinuat și co-neursul individual. In com
petiția masculină, eliminatorie, Sereater 
a învi-ne pe Schmidt cu 6—0, 6—2, 
Madai pe Burciu cu 8—6, 6—3, D. 
Viziru pe Trettin cu 6—3. 6—4 și 
Țiriac pe Kali cu 6—3, 6—1. In turneul 
final feminin s-au disputat două partide: 
Iudith Monori-Hella Vahley 8—6, 6—4 
și Mina Ilina—Margret Krutzger 7—5, 
4—6, 6—3 (jueătoarea din R. D. Ger
mană a dat dovadă de multă regulari
tate și a luptat cu hotărîre pentru fie
care minge). întrecerile de dublu fete 
sînt cele mai avansate. In semifinale : 
Vahley, Krutzger--M. Cio-golea, Banyai 
6—2. 6—4 și Mina Ilina, Monori-S. 
Ciogolea, Trepcea 6—0, 6—3.

Concursul individual continuă astăzi 
de la ara 8 dimineața, iar după-amiază 
începînd de la orele 16 au ioc primele 
meciuri din întilnirile interțări 
R.P.R. I—R.P.R. 11 și R.P.U.— R.D.G. 
Turneul internațional ia sfîrșit mîine.

In
in- 
3-2 

al

FOTBAL PE GLOB
O Im So/ia, reprezentativa R. P. Bul

garia a întîlnit ieri selecționata R. D. 
Germane. Gazdele au obținut victoria 
cu 2—0 (2—0) prin golurile înscrise 
de către Iliev (min. 13) și Iakimov 
(min. 20). La Varna s-au întîlnit selec. 
ți ouat ele de tineret ale celor două țări. 
Tinerii fotbaliști bulgari au cîștigat ou 
2-1 (1-1).

• Oîteva rezultate înregistrate în 
returul .Cupei Europei Centrale" : 
Vojvodina Novisad — WAC Viena 
5—0, Ruda Hvezda Bratislava — Ta- 
tabanya 3—3, Haiduk —<. Bologna
1— 0, O.F.K. Beograd — Banik 
Ostrava 3—2, Dukla Praga — Wiener 
Sport Klub 2—1, Siemering — Fe- 
rencvaros 1—-5, M.T.K. — Sarajevo
2— 1,

65—89 (27—40). 
au intrat pe te- 
formații: R. Ce-
(1,98), Lukasik 

(1,92), Koncciiy

COMPETIȚII PREOLMPICE ALE SPORTIVILOR SOVIETICI
La Moscova, sint în plină desfășu

rare campionatele de înot ale U.R.S.S., 
competiție menită să constituie un 
examen de verificare a potențialului 
înotătorilor sovietici în preajma Jocu
rilor Olimpice de la Roma. Întrece
rile au fost încununate de noi recor
duri unionale, dintre care amintim: 
100 tn spate bărbați Veiko Sinmar 
1:03,3, 200 m fluture: Anatolii Kuz
min 2:18,1 : 1500 m Ghenadii Andro
sov 18:17,5; 100 m spate femei:
Larisa Viktorova 1:11,7.

Rezultate excelente s-au înregistrat 
și în cadrul campionatelor de caiac- 
canoe ale U.R.S.S:, desfășurate pe la
cul Himki de lingă Moscova. Alek
sandr Silaev și-a adjudecat două tit
luri în probele de canoe 1000 și 
10.000 ui cu 4:38,8 și, respectiv, 
55:09,6. Proba de canoe dublu 1000 ni 
a revenit cuplului Pavel Harin și Gra- 
țian Botev, învingători în 4:25,6. Ca- 
noiștii Serghei Makarenko și Leonid 
Gheiștov au cîștigat proba de canoe 
dublu 10.000 m în 51:13,0.

(2.03) 
Folbert 
(1.84), ... .
(1,98). încă de la începutul jocului 
gazdele și-au impus superioritatea, 

în min. 7 scorul fiindu-le net favo
rabil: 19—2. Mai rapizi și mai activi 
sub panou, jucătorii cehoslovaci au 
dominat toată repriza, terminînd pri
mele 20 de minute de joc cu tui 
avantaj concludent: 40—27. După 
pauză, baschetbaliștii romii ii an avut 
o scurtă revenire. Ei s-ati apropiat 
pînă la șase puncte de adversari 
(min. 28), dar au cedat categoric în 
ultima parte a jocului.

Gazdele au prezentat o formație 
omogenă și bine pregătită din punct 
de vedere tehnico-tactic. Jucătorii 
hoslovaci au recuperat aproape b 
mingile sub cele două panouri și aii 
înscris foarte multe puncte 
traatac.
respuns doar Nedef, Popescu 
cum Toth. Foarte slab s-au 
tat Fodor, Folbert și Albii.

Au înscris: Tetiva 8, Bobrovski 6, 
Lukasik 6, Konvicka 12, Konecny 30. 
Rylich 14, Batimruk 8 și Tomasek 5 
pentru gazde, iar pentru echipa noas
tră Novacek 15, Niciilescu 5, Folbert 
2, Nedef 15. Toth 4, Albu 2, Fodor 
10 și Popescu 12. Bun arbitrajul 
prestat de Smok (R.P.P.) și Macho 
(Austria),

La închiderea ediției

Din echipa noastră
pe coH- 
au co

și oa re
ci aiipor-

Reprezentativa de fotbal a U.R.S.S. a cîștigat 
prima ediție a „Cupei Europei11 interțâri

In finală 2-1 cu Iugoslavia
Paris 10 (serviciul nostru de radio). Așteptată cu un 

deosebit interes, duminică seara s-a desfășurat pe stadio- 
mtl „Parc des Princes" din Paris finala primei ediții 
a „Cupei Europei" interțări la fotbal între reprezentativele 
U.R.S.S. și R. P. F, Iugoslavia. La ora 20,30 (ora lo
cală) arbitrul englez Arthur Ellis a chemat la întrecere 
următoarele formații :

U.R.S.S. : lașin — Cioheli, Maslenkin, Krutikov — 
Voinov, Netto — MetrevelU, V. Ivanov, Ponedelnik, Bu
bukin, Meshi.

R. P. F. Iugoslavia: Viditiici — Durkovici, Miladino- 
vici, lusufi — Janetici, Perușici — Sekularaț, Jerkovici, 
Galici, Matuș, Kostici.

Ln începutul partidei jocul este echilibrat. Formația 
sovietică are cîteva acțiuni care sînt însă oprite de apă
rarea iugoslavă. In partea a doua a reprizei, iugoslavii 
atacă mai mult reușind să deschidă scorul prin Jerkovici 
(min. 41). In prima repriză lașin a făcut o partidă exce
lentă.

După pauză aspectul jocului se schimbă. Fotbaliștii so
vietici deslănțuie atac după atac și egalează chiar în 
primele minute. Apoi fotbaliștii iugoslavi atacă mai mult, 
dar din nou lașin se remarcă prin numeroase acțiuni deo
sebit de spectaculoase. Ultimele 5 minute aparțin echipei 
sovietice. Ivanov ratează o mare ocazie de la 3 m. trăgînd 
lîngă poartă (min. 89). Astfel, după 90 de minute scorul

este egal : 1—t. Conform regulamentului, meciul se pre
lungește cu două reprize de cîte 15 minute.

In prelungiri, echipa sovietică este vizibil superioară. 
Datorită unei excelente pregătiri fizice reprezentativa 
U.R.S.S. inițiază atacuri spectaculoase prin Voinov (cart 
a făcut o partidă strălucită), Bubukin și lvanov. Rezul 
talul răimîne însă neschimbat. In repriza a doua din pre
lungiri, ambele echipe joacă foarte prudent în apărare 
(In atacul iugoslav au rămas doar doi jucători: Kostic 
și Sekularaț). Cu 10 minute înainte de sfîrșit atacanți 
sovietici (în permanență susținuți de mijlocași) tre* 
deciși la atac reușind să înscrie prin lvanov (min. 142) 
Din această clipă meciul este jucat.

Astfel echipa U.R.S.S. cîștigă pe merit partida șf tot 
odată prețiosul trofeu „Cupa Europei" interțări.

R. CEHOSLOVACĂ-FRANȚA 2-0 (0-0)
In meciul pentru locurile 3—4 s-au întîlnit sîmbătă 

la Marsilia reprezentativele Franței și R. Cehoslovace 
Victoria a revenit fotbaliștilor cehoslovaci cu scorul d 
2—0 (0—0). Golurile echipei învingătoare alt fost în 
scrise de către Bubernik și Pavlovici în cea de a dou 
repriză. Fotbaliștii cehoslovaci au imprimat jocului .- 
mai ales după pauză — un ritm rapid și au cîștigat p 
merit, ocupînd locul 3 în competiție.
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