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Ludovic Zanoni (Dinamo) învingător 
n cea de a XIII-a ediție a „Cursei Scînteii”

Ultimele două etape au lost câștigate de Ludovic Zanoni
și Eugen Mlhăilă (Victoria)

’e stadionul Republicii din Capitală 
încheiat ieri după-aniiază cea de-a 

(I-a ediție a „Cursei Scînteii". In- 
igătorul în această tradițională 
npetiție de lung kilometraj este di
scuitei rutier dinamovist Ludovic 
noni, care își înscrie astfel pentru 
doua oară consecutiv numele pe 

ta învingătorilor. Meritul său deo- 
)it constă în faptul că a cîștigat 
i mai grea etapă a cursei (a IH-a, 
sfășurată pe ruta Dragoslavele — 
așii! Stalin), dovedindtt-se un bun 
iâr^tor, cit o rezistență care-i per- 
tr-' A Se situeze întotdeauna (indi- 
<4 de profilul etapei și de viteza 
care se rulează) pe primul plan al 
recerii. Atît el cît și antrenorul său 
olae Voicu merită călduroase feli- 

ări. Nicolae Niculescu (C.C.A.), cla
pe locul II, a fost- marea revela- 
a cursei. El a întrecut cicliști cu 

itime și s-a impus ca un element 
reală valoare. Gabriel Moiceanu, 

1 Cosina (ambii de la Dinamo) și 
i Stoica — clasați pe locurile urmă- 
ire — au avut o comportare con- 
nt bună, care le-a dat posibilitatea 

se claseze pe primele locuri ale 
recerii. Trebuie de asemenea mett- 
nată excelenta comportare a tine- 
>r cicliști Ion Angelescn (Voința 
iești), Mircea Dumitrescu (Con- 
uctorul), Constantin Burtea (Voin- 
Ploești), Ilie Vlaicu (Voința Buc.), 

tre Ghiț|.--^'Brăita) ș.a. care an 
îtribuit efectiv la dinamizarea cursei 
au rezistat cu succes ritmului pe 
e l-au impus disputei cicliștii frun- 
i.
\ Xl.'1-a ediție a „Cursei Scînteii" 
’ost minunat prilej de afirmare 
elementelor tinere și de verificare 
alergătorilor noștri fruntași care 
vor reprezenta în curînd la marile 

n-petiții internaționale ce se vor 
ifășura în R.D. Germană și Italia.

A'ngen Mihăilă a sprintul puternic pe pista stadionului Republicii și a cîștigat 
ultima etapă a „Cursei Scînteii’'

caladeze" în concurs Mateiașul. Dar 
și așa drumul de la Dragoslavele la 
Orașul Stalin a fost destul de dur 
pentru a tria cu severitate concuren- 
ții și pentru a arăta care dintre ei 
au o pregătire completă. După 12 km 
de la plecare plutonul se și înșiruise 
pe mai bine de 2 km. în față rulau 
N. Niciilescu (excelent cățărător), 
Walter Ziegler (un alergător din ce 
în ce mai bun), Ludovic Zanoni, frații

L. Zanonj a primit premiul oferit 
de „I. S. Loto-Pronosport“ cîștigă- 
torului „Cursei Scînteii" : un scuter 
„ Manet".

Primirea la C. C. al P. M. R. 
a delegației poporului coreean
La 15 iulie delegația poporului 

coreean condusă de tovarășul Sin 
Hva Zin, adjunct al ministrului In- 
vățămîntiilui și Culturii din R.P.D. 
Coreeană, a fost primită la C.C. al 
P.M.R. de tovarășii Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer și Nicolae 
Ccaușescu, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R.

Au fost de față tovarășii Ghizela 
Vass, membru ai C.C. al P.M.R., și 
Andrei Păcurarii, membru supleant 
al C.C. al P.M.R.

Membrii delegației 
țiți de tov. Kim Ben 
dorul R.P.D. Coreene

Tovarășul Sin Hva
mis mulțumiri călduroase din par
tea Partidului Muncii din Coreea, a 
guvernului și poporului coreean 

pentru ajutorul frățesc pe care

au fost înso- 
Dik, ambasa- 
la București. 
Zin a trans-

ETAPA SCURTĂ, DAR FOARTE 
DURA

rn dimineața celei de a treia zile 
concurs, comisia de organizare a 

•is sâ scurteze cu |5 km etapa 
npulung — Orașul Stalin. Și astfel 
rtul s-a dat din comuna Dragosla- 
e, fără ca alergătorii să mai „es-

Moiceanti, Braham, Gh. Rădulescu ș.a. 
Serpentinele sînt din ce în ce mai în
clinate și, firește, urcușul este mai 
greu. Alergătorii se distanțează unii 
de alții — majoritatea făcînd adevă
rate curse contra-cronometru (de alt
fel la urcuș nu poți profita de „pla
să"). In vîrful urcușului de la Bran

ra Karakas (R.P.U.) și Elisabeta Polihroniade 
(R. P. R.) s-au calificat pentru turneul 
candidatelor la titlul mondial de șah

La turneul de baraj pentru desemnarea celei de a treia 
ificate, ia parte și jucătoarea noastră Alexandră Nicolau —
iîmhătă dimineața. în gala mare a 
»ei de Cultură din Sinaia a luat siîrșit 
ima din cele 91 de partide ale tur- 
ilui zonal de șah. Aplauzele spec-

EUSABETA POLIHRONIADE

tatorilor au consemnat victoria ma
estre! sportului Elisabeta Polihroniade 
în partida întreruptă cu campioana ma
ghiară Iren Sillye. Cu punctul obținut 
în această ultimă partidă, reprezentanta 
noastră trecea pe locul al doilea în 
clasament, calificîndu-se astfel pentru 
penultima etapă a campionatului mon
dial feminin de șah, alături de cîștiga- 
toarea turneului, Eva Karakas (R.P.U.).

Dar succesul reprezentantelor țării 
noastre nu s-a limitat la calificarea 
Elisa betei Polihroniade. Intr-adevăr, în 
lupta pentru campionatul mondial ră- 
mîne încă o șahistă din R.P.R., tînăra 
Alexandra Nicolau, care împarte locul 
III în clasament cu jucătoarea poloneză 
Henrieta Konarkowska și cu maestra in
ternațională Edith Keller-Hermann 
(R.D.G.) Egalitatea a survenit în urma 
rezultatului de remiză din partida în
treruptă dintre Keller-Hermann și da
neza Haahr, ultima reușind să salveze 
finalul eu un pion în minus.

In urma acestor ultime două rezul
tate. clasamentul final al turnului este 
următorul : 1. Eva Karakas (R. P. Un
dară) 9 puncte (din 13 posibile); 2. 
Elisabeta Polihroniade (R. P. Romînă) 
8 i/2 p.; 3—5 Alexandra Nicolau
(R. P. Romînă)y Henrieta Konarkowska
_ _ (Continuare în pag. a 4-a)

(cel mai înalt punct se află în co
muna Fundata) primul a trecut W, 
Ziegler, urmat de N. N’iculescu și L.

HRISTAOHE NAUM
(Continuare in pag. a 2-a)

Rulmentul Bîrlad - Poznania 
(R.P. Polonă) 9-8 (3-8) 

la rugbi
BIRLAD 17 (prin telefon). Peste 

4000 de spectatori au urmărit ctt mult 
interes întilnirea internațională de rug- 
bi dintre echipa locală Rulmentul și 
formația Poznania (R. P. Polonă). 
Gazdele au obținut greu, o victorie la 
limită : 9—8 (3—8). De la început 
(min. 8), gazdele ratează prin Călin, 
o lovitură de pedeapsă de la 20 m., 
chiar pe direcția buturilor poloneze I 
Trei minute mai tîrziu. Balcon ratea
ză și el o mare ocazie, ezitind la uti 
balon aflat la cîțiva metri de tere
nul de țintă advers. In plină dominare 
a gazdelor, oaspeții deschid scorul 
(min. 18): Datai scapă balonul în 
brațele înaintașului Stamm, care rea
lizează o frumoasă încercare (netrans- 
fortnată), 3—0 pentru Poznania. Ega- 
larea sc produce în minutul 24,- cînd 
Călin transformă o lovitură de pe
deapsă. In min. 40, Trytt servit exce
lent de... Scoverced culcă balonul între 
buturile echipei gazdă. încercarea este 
transformată de Bartkoviak: 8—3 pen
tru Poznania. După pauză, gazdele 
joacă mult mai bine, domină insistent 
și înscriu două încercări splendide am
bele prin Rădulescu frhin. *63'și 78)*

ELIADE SOLOMON, corespondent

ț
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Partidul Muncitoresc Rdmln, gu
vernul R.P. Rotnîne și poporul ro- 
mîti l-au acordat poporului coreean 
atît în timpul războiului cît și după 
război, și în special pentru primirea 
în R. P. Romînă a 1.700 de copii 
coreeni orfani de război.

Un grup de copii coreeni, elevi ai 
școlii „Kim Ir Sen", au adresat apoi 
cuvinte calde de mulțumire condu
cătorilor partidului nostru pentru 
grija părintească cu care au fost 
înconjurați în tot timpul cît au 
stat în R. P. Romînă.

Adresîndu-se copiilor coreeni, to
varășul Chivu Stoica le-a urat niari 
succese în viață și la învățătură 
pentru a deveni urmași demni ai 
comuniștilor coreeni, luptători de 
nădejde pentru fericirea poporului 
lor. (Agerpres)

►
>
►
►

Scrisoarea elevilor școlii 
„Kim Ir Sen‘ din R. P. Romînă

Stimate tovarășe GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Stimate tovarășe CHIVU STOICA, 
Stimate tovarășe ION GHEORGHE MAURER,

Noi, cei peste 500 de elevi din 
școala „Kim Ir Sen", părăsind as
tăzi pămîritul îndrăgit al Romîniei, 
ne întoarcem în patria noastră iubi
tă — Republica Populară Democra
tă Coreeană.

Permiteți-ne, ca înainte dc a pleca 
să exprimăm din toată inima pro
funda recunoștință Partidului Mun
citoresc Romîn, guvernului Repu
blicii Populare Romîne și dv., ca 
unor dragi părinți, care ne-ați cres
cut și îngrijit cu dragoste fierbinte 
părintească și vă urăm tuturor ră
mas bun.

Au trecut opt ani de zile din co
pilăria noastră fragedă, în care noi 
am petrecut zile fericite, crescînd și 
învățînd sub ocrotirea părintească a 
Partidului Muncitoresc Romîn și a 
poporului roinîn, care, după ce am 
părăsit patria noastră, zguduită de 
război, ne-au înlocuit pe părinții 
noștri, căzuți în războiul contra im
perialiștilor americani.

In școala noastră, care poartă nu
mele iubitului conducător al popo
rului coreean, au învățat peste 1.700 
de elevi; majoritatea acestora s-a 
întors de mult în patrie, unii din 
ei devenind buni constructori cali
ficați ai socialismului, iar alții își 
continuă încă, studiile în școlile 
tehnice și în institutele de învă
țămînt superior.

Noi am fost 
rnîndri și fericiți 
partidului.

Noi am depus

educați mereu 
fii și fiice roșii

ca 
ai

e-Noi am depus mai ales toate 
forturile străduindu-ne să îndeplinim 
indicația dată de iubitul nostru ma
reșal Kim Ir Sen:

„Voi trebuie să deveniți în viitor 
constructori credincioși ai socialis
mului și luptători înflăcărați ai in
ternaționalismului proletar", indica
ție dată cînd a vizitat împreună cu 
dv., tovarășe Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și dv., tovarășe Chivu Stoica 
școala „Kim Ir Sen" din Tîrgoviște, 
în luna iunie 1956.

Noi am învățat bine nu numai 
la obiectele școlare de învățămînt, 
dar am și studiat stăruitor tradiția 
revoluționară strălucită a partidului 
nostru, ne-am străduit să învățăm 
și să ne purtăm astfel îneît să fim 
urmași vrednici ai încercaților co
muniști . coreeni în frunte cu mare
șalul Kim Ir Sen.

Totodată noi am hotărît ca în ac
tivitatea din întreaga noastră viață 
să fim luptători înflăcărați ai in
ternaționalismului proletar.

Na, care ne aflăm în preajma

plecării, sîntem copleșiți de senti
mentul fericirii, dar în același timp 
ne amintim cu multă duioșie de pio- 
mentul în care am sosit în Romt- 
nia acum cîțiva ani.

Viața noastră la sînul cald al po
porului romîn în decursul celor opt 
ani de zile din copilăria noastră, 
începînd cu anul 1952, cînd ardea 
flacăra războiului împotriva impe
rialismului american, pentru libera
rea patriei noastre iubite și a po
porului coreean, a fost o viață de 
fericire nemărginită, plină de citi- 
tecele prieteniei frumoase, sub grija 
Partidului Muncitoresc Romîn, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și a guvernului Republicii 
Populare Rotnîne. Toate acestea ne 
sînt scumpe și noi nu le vorn uita 
niciodată.

Contrar speranțelor nutrite de 
toată lumea în momentul încetării 
focului și încheierii armistițiului în 
Coreea, patria noastră încă nu este 
unificată, iar norii negri amenință
tori ai războiului, care plutesc dea
supra poporului coreean, încă n-au 
fost împrăștiați. Noi știm bine că 
toate aceste nenorociri, pe care le 
îndură poporul coreean, continuă 
din cauza imperialiștilor americani, 
care ne-au ucis pe părinții și frații 
noștri și care sînt dușmanii neîm- 
păcați ai poporului coreean.

De aceea, întorși în patrie ca fii 
și fiice devotate ale partidului, vom 
munci și lupta cu toate forțele noas
tre pentru unificarea pașnică a pa
triei și construirea socialismului, 
tnergînd pe drumul indicat dc iubi
tul nostru mareșal, Kim Ir Sen, și 
vom fi luptători înflăcărați ai in
terna ționalișmiil ui proletar.

Noi socotim că numai mergînd 
pe această cale vom răspunde cum 
se cuvine marii griji părintești a- 
cordată nouă de către dv. în de
cursul celor opt ani de zile petre- 
ctiți în Romînia îndrăgită.

Noi vă rugăm din toată inima să 
transmiteți tuturor părinților, frați
lor și surorilor din Romînia îndră
gită salutul nostru călduros de ră
mas bun.

Noi vă dorim din toată inima, ca 
unor părinți ai noștri, mulți ani și 
sănătate îndelungată pentru înflori
rea Republicii Populare Romîne. 
pentru fericirea întregului popor ro- 
mîn, pentru cauza sfîntă a păcii și 
socialismului.

Trăiască prietenia veșnică, fră
țească, de nezdruncinat dintre po
porul coreean și poporul romîn I

COLECTIVUL ELEVILOR, ȘCOLII „KIM IR SEN“ 
DfN R. P. ROMINA

O frumoasă victorie internațională 
a tinerelor noastre atlete

Echipa R. P. Romîne a întrecut formația R* P. F. Iugoslavia cu 60*54 puncte
TUZLA 17 (prin telefon). — In 

noul oraș miner Tuzla, din sudul Iu
goslaviei, s-a desfășurat duminică în- 
tîlnirea internațională de atletism între 
echipele de junioare ale R. P. F. Iu
goslavia și R. P. Romîne. Comportîn- 
du-se foarte bine și dovedind mult spi
rit de luptă tinerele noastre atlete 
au repurtat o frumoasă victorie cu 
60—54 puncte, asupra unei echipe din 
care făceau parte numeroase atlete de 
valoare.

Iată rezultatele înregistrate în cele 11 
probe ale concursului: 60 m —

1. Kolenc (1) 7,5; 2. Mihai (R) 7,7 
— noii record de junioare al R, P. 
Rotnîne [ 3. Kramanci (1) 7,91 i

Meculescu (R) 7,91 100 m — 1. Ko
lenc (I) 12,0; 2. Maksay (R) 12,1; 
3. Mihai (R) 12,7; 4. Krauthaker (I) 
13,0; 400 m — 1. Flaișer (R) 59,4; 
2. Farkas (I) 59.6; 3. Gergely (R) 
60,1; 4. Gasparut (I) 60,3; 80 m g. 
— Niogardi (I) 11,6; 2. Grama (R) 
12,5; 3. Javorschi (R) 12,8; 4. Cede 
(1) 14,7; 4x100 m — R.P.F.I. 49,5; 
echipa noastră a fost descalificată pen
tru o „dubioasă" depășire a spațiului 
de schimb; înălțime — 1. Gere (I) 
1,68; 2. Mihăilescu (R) 1,55; 3. Jug 
(1) 1,50; 4. Dăscălescu (R) 1,45; 
lungime — 1. Budan (R) 5,19; 2. Mi- 
hăilescu (R) 5,13; 3. Krauthaker (I)

4,96; 4. Niogardi (I) 4,94; greutata 
— I. Gurău (R) 13,22; 2. Bugnariti 
(R) 11,81 (rezultatele ambelor noas
tre reprezentante reprezintă noi recor
duri personale); 3. Perovici (I) 10,92; 
4. Medvesek (I) . 10,73; disc — 1.
Gurău (R) 39,55 ; 2. Kanizaj fl)
36,12; 3. Soos (R) 35,22; 4. Kroflic 
(I) 33,92; suliță — 1. Katici (!) 
38,46; 2. Bratici (I) 37,75; 3. Stoica 
(R) 36.81; 4. Bucea (R) 35,11; frirtf- 
lon — 1. Maksay (R) 2270 p. (100 
m — 12,4; lungime — 5,15; greuta
te — 8.83) ; 2. Budan (R) 2203 pi 
(12,8—5,05—9,23); 3. Gălijasevici 
(1) 1920 p.£ 4. Jutonici (1) 1913- p,



Miine seară au loc semifinalele 
, „Cupei Eliberării"

Rapid București a cîștigat campionatul feminin

Rezultatele galei de sîmbătă
T Sferturile de finală ale competiției 
jpugilistice dotate cu „Cupa Eliberării” 
•u atras sîmbătă seară pe stadionul 
„Progresul” un public numeros. In a- 
ceastă reuniune am remarcat în special 
evoluția boxerilor V. Czekeli, Gh. An
gliei și I. Florea. Aceștia au practicat 
nn box de calitate, fiind răsplătiți cu 
aplauze de către spectatori.

V, Czekeli (C.C.A.) boxînd în linie, 
ecțidnînd eficace cu directe de stingă 
la figură, a reușit să-I învingă prin a- 
bandon în repriza a II-a pe I. Bogdan 
(Gr. roșie), care a luptat timorat.

întâlnirea dintre Gh. Anghel (C.C.A.) 
ți M. Dumitru (Gr. roșie) a foet e- 
ehilibrală pînă în repriza a treia, cînd 
pugilistul ceferist a dat vădite semne de 
oboseală, astfel că Anghel a obținut 
victoria la puncte. Ca și în celelalte în
tâlniri susținute în cadrul acestei com
petiții, sportivul de la C.C.A, s-a do
vedit a fi posesor al unor lovituri pu
ternice și al unei judicioase orientări 
în ring.

Meciul dintre I. Florea (C.C.A.) și 
D. Popescu (S.P.C.) s-a desfășurat în 
nota de superioritate a primului. Tot 
timpul în atac, I, Florea a reușit să 
puncteze mult. îndeosebi la corp, cîști- 
gînd detașat la puncte. Deși avantajat 
de alonjă. D. Popescu nu a putut să-l 
țină la distanță pe sportivul militar, re- 
curgând în ultimă instanță la obstrucții 
și box periculos. .

Celelalte rezultate : A. Ciueă (Pro
gresul) b.p. N. Dincă (Bumbacul); I. 
Dobre (S.P.C.) b. ah. I C. Petrenciuc 
(Voința); 0. Baciu (C.C.A.) b.p. FI. 
Oprea (Șc. Sp. Progresul); I. Ionete 
(Progresul) b.p. I, Diamandeseu (Ra
pid); Gh. Vasilc (Gr. roșie) b.p. F. 
Mustață (Voința) ; Gh. Constantin (Pro
gresul) b.ah. II L. Gavrilă (Rapid).

P. HENȚ
★

Mîine seară, începînd de la orele 
19,30, pe stadionul „Progresul" din stra
da Dr. Staicovici vor avea loc semifi
nalele „Cupei Eliberării”.

In „potcoava" stadionului Giu'ești 
Rapid a susținut în fața formației Con
structorul București ultima confruntare 
în drumul spre titlu. Partida a fost 
dominată în întregime de baschetba
listele feroviare, care au terminat vic
torioase cu scorul de 57—33 (28—18). 
Deși s-a desfășurat pe o căldură cani
culară, meciul a fost plin de dinamism, 
datorită tempoului imprimat în perma
nență de - învingătoare. In airma unor 
pătrunderi rapide sub panoul advers, 
a; contraatacurilor reușite, a paselor 
sigure și a preciziei în aruncări, jucă
toarele Rapidului și-au asigurat chiar 
din primele mințite ale întâlnirii un a- 
vantaj substanțial de puncte (min. 9 : 
20—4), pe Care l-a mărit treptat, „ro- 
tunjindu-l" la 12 coșuri diferență în 
final.'Acțiunile Rapidului au fost foarte 
bine conduse de Eva Ferentz, susținu
te de Antoaneta Sidea și concretizate 
în special de Anca Racoviță și Elena 
Ivanovici. Fostele campioane au jucat

mult mai slab decît duminica trecută, 
vădind spițjoase lipsuri în ceea ce pri
vește condiția fizică și puterea -de lup
tă. Totodată , echipa Constructorul a 
fost insuficient de omogenă, lipsită 
de orientare tactică, prea pripită în 
acțiuni și insuficient de sigură în a- 
runcări. Singura jucătoare a- învinselor 
care merită o evidențiere este Maria 
Voicu. Iată formațiile utilizate : RAPID 
BUC.: E; Ferentz (14), A. Sidea (li), 
E. Ivapoyici- (11), A. Racoviță (13), 
C. Gheorghe (6), D. Lupan (1), S. 
Dumitrescu (1), M. Răducan și M. 
Trinlts ; CONSTRUCTORUL BUC. : 
M. Voicu (13), L. Vașiliu (4), H. 
Avachian (6), M. Ouatu (2), D. Ma
rian (©),'•* M. Odobescu, S. Clondescu 
(2), M. IȘIenov și M. Robii. Au con
dus bine. Petre Marin și I. Petruțiu.

In cea de a doua partidă din Capi
tală, Progresul București a întrecut, 
fără dificultate, pe Știința Cluj cu 
41—21 (25—10).

N. MAR D AN

La Oradea, C.S.O. a dispus de Voin
ța București cu 47—45 (27—19). In

urma acestui rezultat, echipa buciireș- 
teană este a doua retrogradată alături 
de Banatul Timișoara. După cum ne 
relatează corespondenții noștri I. Ghi- 
șa și A. Jilău, întâlnirea de la Oradea 
a prilejuit o întrecere de factură slabă. 
Gazdele și-au creat un mic avantaj 
la sfîrșitul primei reprize. Dar, în 
urma eliminării pivotului Barabaș în 
repriza secundă, pentru 5 greșeli, în
trecerea se echiEbrează și scorul de
vine egal : 37—37. Din acest moment 
jocul interesează doar prin lupta dîrză 
ce se dă pentru victorie, pe plan teh- 
nico-tactic, comitîndu-se multe greșeli. 
Cu toată insistența lor, buc.ureștencele 
nu pot obține succesul. Aii marcat: 
Tîrziti (17), Blaga (10), Taub (9), 
Farcaș (7), Darabaș (.2) și Szilaghy 
(2) pentru C.S.O. și Bucevschi (17), 
Florescu (10), Magdin (9), Elena Flo- 
rescu (6), Pancn (3) pentru Voința.

Din Orașul Stalin corespondentul 
nostru C. Gruia ne-a comunicat că 
Banatul Timișoara nu s-a prezentat la 
meciul cu Voința Or. Stalin, care a 
cîștigat astfel prin neprezentare cu 
20—0.

Ludovic Zanoni 
a XIII-a

(Urmare din pag. 1)

Zanoni. Pe această porțiune a spart 
G. Moiceanu. Urmează un „plonjon" 
king și de asemenea foarte dificil 
(drumul nu este asfaltat) spre Bran
șat. Cicliștii coboară prudent. Cu toa
te acestea I. Braharu rupe cadrul 
bicicletei (probabil fisurat mai înain
te). De la Bran șoseaua spre Orașul 
Stalin este asfaltată. Se formează în 
Față un pluton compus djn W. Zie
gler, N. Niculescu, L. Zanoni, Ion 
Stoica, M.. Kammer. Ion Cosma și 

a remontat 
____  _ it _ 1 schimba

rea roții). In spate, la peste 2 minute, 
s-a mai format un grup în care se 
află I. Angelescu, C. Moiceanu, Șt. 
Poreceanu, A. Șe.laru si S. Duță. La 
intrarea in Orașul Staliii ambele gru
puri sînt obligate — pe rînd — să 
aștepte la barieră: primul pluton nu
mai 55 secunde, iar cel de al doilea 
peste 1 min. 39 sec. Cu 500 in îna
inte de sosire, Ion Cosma îl lansează 
pe Zanoni și acesta sprintează puter
nic cucerind primul loc în etapă. Iată

gler, N. Nicn’escu, L.

G Moiceanu (acesta 
splendid timpul pierdut cu

SPORTURI NRUTICE

Au luat sflrșit campionatele 
republicane de iahting

Veliștii de la Metalul Buc. 
au cîștigat toate titlurile 
CUNSl'-ANȚA,

la , trimisul nostru). După o zi de 
#auză, sîmbătă dimineața s-a des- 
îășțirat pe mare -regata a V-a și 
ultima din cadrul campionatelor re
publicane de iahting. Concursul care 
<a avut loc pe un vînt slab dar pe 
o hulă puternică (datorită vântului 
intens care a bătut cu o zi înainte) 
» consemnat din nou superioritatea 
reprezentanților olubulwi Metalul Bucu- 
fești care, terminînd cursa pe locuri 
iruntașe, au câștigat , și titlurile de 
campioni. Iată configurația primelor 
părți ale clasamentelor finale: Clasa 
jinn 1. Mircea Dumitriu (Met. Buc.) 
4603 p. 2. Petre Purcea (Met. Buc.) 
.4077 p, 3. Edriard Enopîan (Dinamo 
Constanța) 4059 p., 4. Puiu Mânu 
,(Progr. Buc.) 3633 p. 5. Radu Mî- 
«ăstireanu (Met. Buc.)' 2776 p., 6. 
C«h. Petrescu (Constr. Buc.) 2738 p. ; 
flusa sn-aip: 1. Victor Geles — Dorel 
fopovici (Met. Buc.) 6178 p., 2. Lu
cian Predescu — Ion Coman (Met. 
Buc.)' 4752 p. 3. Vasile Costescu — 
«A.gt>p Nahabedian (Dinamo Buc.) 
3923 p., 4. Dumitru Ciocoiu — Mircea 
jGu’stoiu (Met. Buc.) 3798 p. 5.' Ion 
Alexandru '■— Andrei Romilă (Dinamo 
Buc.) 3108 p., 6. Constantin Țico —• 
jlon Podeanu (Știința Buc.) 3050 p.; 
clasa star. 1. Gheorghe Lunga — 

Liberia Ilea (Met. Buc.) 5108 p., 
'2. Nioolaie Calcan — Nioolae Na- 
*3ra-sa,rt (Liviu Cotîrță) —- Marina Con
stanța 4631 p. 3/ Ion Georgescu — 
.Anton Voicu (Știința Buc.) 3710 p., 
•4- Mircea Anastasescu •— Dumitru 
jCrăiniceanu (Met. Buc.) 2616 p. 5. 
ion Naum — Paul Romoșan (Constr. 

’Buc.) 2308 p. 6. Valeriu Săvulescu — 
JVlelIa Săvulescu (Marina Constanța) 
Î2174 p.

17 (prin telefon de

1 (Dinamo) învingător în cea de 
ediție a ,,Cursei Scînteii“

clasamentul: 1. L. Zanoni — a par
curs 70 km în 2 11.05:39; 2. I. Stoica 
(de fapt sosise G. Moiceanu dar ju
riul l-a retrogradat pentru jenarea unui 
concurent); 3. G. Moiceanu; 4. M. 
Kammer; 5. W. Ziegler; 6, N. Nicu- 
lescu — același timp; 7. I. Cosma —
2 h.O5;45. In clasamentul genera! 
conducerea a fost preluata de Ludo
vic Zanoni.

ETAPA SPRINTURILOR
Ultima etapă a „Cursei Soînteii", 

Orașul Stalin — Ploești — București. ■ 
a fost o adevărată etapă a sprinturi
lor. De-a lungul a aproape 170 km 
alergătorii au concurat la 5 sprinturi 
în afara celui final I Pe serpentinele 
Timișului în fruntea plutonului urcă 
I. Angelescu. Tbf el sosește primul la 
Azuga (a evadat Ia ieșirea din Pre
deal împreună cu Dtiță, Melcioc și 
Gref), Duță cîștigă sprintul de la Si
naia, iar I. Angelescu trece primul 
prin Breaza și- Cîmpina. In drumul 
spre Sinaia a început ploaia care n-a 
contenit pînă la Comarnic. Cei 4 
„fugari" au avut avans — la un mo
ment dat — 1:35, dai în apropiere 
de Băicoi plutonul a reușit să facă 
joncțiunea cu ei,, astfel că la sprintul 
de la Ploești au participat toți con- 
curenții. A cîștigat Simion Ariton. 
Cicliștii de la C.C.A. au încercat de 
cîteva ori să inițieze acțiuni pentru 
a-i favoriza colegului lor N. Nicu- 
lescn .ascensiunea spre „tricoul gal
ben", dar dinamoviștii au eontra-ata- 
cat de fiecare dată. La Otopeni D. 
Munteanii și E. Mihăilă (ambii de la 
Victoria) reușesc să se desprindă de 
pluton. Fruntașii cursei, n-au ripostat 
fiindcă cei doi alergători nu repre
zentau un „pericol" pentru ei. Forțînd 
la intrarea în; București și pe străzile 
care conduceau spre stadionul Repu
blicii, cei doi cicliști și-au creat a- 
vantaj,. disputîndu-și. sprintul .final. 
Eugen Mihăilă; a trecut primul, linia de 
sosire. Plutonul a venit la 1:20.

Clasamentul etapei a IV-a: 1. Eu
gen Mihăilă. a parcurs 167 km în 
4 h,17:12; 2. D. Munteanu — acefali 
timp; 3. Șț Poreceanu 4 h,18:32; 4. 
Ion Cosma u~- același timp; 5. C. Baeiii 
4 11.18:34; 6. Simion Ariton; 7. Gli.

O asociație sportivă fruntașă

r-

Zie-Radulescu; 8. N. Pelcarti; 9. W. 
gler; 10. C. Istrate — în acelaș timp.

Clasamentul general al celei de a 
XIII-a edi|ii a „Cursei Scînteii*4: 1. 
LUDOVIC ZANONI (DINAMO) 12 
1'1.41:16; 2. Nicolae Niculescii (C.C.A.) 
la 45 secunde; 3. Gabriel Moiceanu 
(Dinamo) la 2:12; 4. Ion Cosma (Di
namo) la 2:16; 5. Ion Stoica (C.C.A.) 
la 2:27; 6. Waiter Ziegler (Dinamo) 
Ia 2:41.

Datorita 
vreme de __ ___ f._.
sportive Victoria din Calau, numărul 
membrilor U.C.F.S. a atins cifra de 
2.200, tofi avînd achitată cotizația 
la zi.

Secțiile de foîbal, volei, popice, te
nis de masă, șah, tenis de cîmp, atle
tism și "ciclism desfășoară o perma- 
nentă și rodnică activitate. In ultima 
vreme popicarii au întîlnit echipele

muncii depuse în ultima 
către consiliul asociației

din Cîmpia 
voleibaliștii 
meciuri cu.
O grijă deosebită se acordă dezvol
tării sportului de mase, prin organi
zarea de întîlnirt intersecții, cit și 
problemei educative a sportivilor, privi 
organizarea de conferințe sâpti.mînale 
pe ramură de sport.

NICU ZBUCHEA 
corespondent

Turzii, Deva și Vuk n; 
au susținut numeroase 

cei din Deva și Simeria.

UN REUȘIT
dorința de a descoperi noi ele-In

mente talentate în trasul la țintă, secția 
de tir a clubului Dinamo din Capitală 
a luat frumoasa inițiativă de a organiza 
un concurs rezervat începătorilor — 
băieți și fete pînă la 15 ani. Sub în-

CONCURS PENTRU COPII
drumarea antrenorului V. Panțuru și a 
trăgătorului M. Rusescu, cei 40 de copii 
care sau prezentat vineri la poligonul 
Dinarao, r-au întrecut în proba de armă 
sport p&feiția culcat rezemat, 10 focuri. 
Rezultatele obținute de micii concurenți

Âzaeet de U întrecerea mieiler eoncwenli care a avut loc pe poligonul Dinamo 
<i,T; Foto: H. Nandy

sînt promițătoare. Nouă dhîfrc ei an 
realizat cifre de peste 70 p., iar 3 peste 
80 p. De altfel, primii zece clasați au 
și intrat în vederile antrenorului pen
tru pregătire metodică și pentru a fi 
incluși în echipa de junior; a c1u’a»Iut.

lată primii z>?e clasați și rezu»TOo'e 
obținute de ei : 1. Lucii ian Eiistâțiu
85 p.. 2. Dan Nicolau 84 p., 3. Pel re 
Dragomirescu 81 p., 4. Sergiu Herșco- 
vici 78 p., 5. Stelian Barbu 74 p.. 6. 
Florin Clsmașu 73 p., 7. Constantin Gîn- 
descu 73 p., 8. Cristian Mibăilescu 73 
p.. 9. Lucian Senciu 72 p.. 10. Vasi’e 
Cristoloveanu 70 p.

H I PI S M

C. S. Oradea a trecut și de „obstacolul" de la Cluj
PROGRESUL BUCUREȘTI — VOIN

ȚA BUCUREȘTI 4—0 (3—0)
Fără să strălucească tinerii jucători 

de la Progresul au obținut o victorie 
conicdă. Ei și-au impus jocul, bazat pe 
mai multă mișcare, pe pătrunderi repe
tate în zona de realizare.

Arbitru : Iosif Enăceanu (Buc.), sa
tisfăcător. An jucat echipele: Progresul: 
Cheța — Șt. Mihai, Lichiardo'pol —• 
Medianu — Mărculescu, Miu, R. Io- 
nescu ; Voința: Bendu — Antowescu, 
Dumitrescu — Albiei — Tomiuc, Gan
ga. Ghidali. Au marcat : Mărculescu 
(min 7,06), St. Mihai (7,46), Medianu 
(9,56). Șt. Mihai (17.06).

C.C.A. — C. S. TG. MUREȘ
8-4 (3—3)

Echipele : C.C.A. : Al. Marinescu — 
Crișan, Maghiari — St. lonescu — C. 
Marinescu, Ne-acșu, V. Ștefanescu; C. S. 
Tg. Mureș: Csiszer II — Nașca, Csiszer 
I — Fleșeriu — Szorvadi, Meder, 
Fiilop. Au marcat: Meder (min. 4,25), 
§!•; (WL 4,52),

C. Marinescu (6,20), Fiilop (6,30), C. 
Marinescu (6,40), Meder (8,42), Meder 
(14,01), C. Marinescu (14,37), Ma
ghiari (15,13), Neaeșu (17,53), C. Ma
rinescu (18,40), C. Marinescu (19,19).

Joc aprig disputat, presărat cu multe 
neregulari tați la care a contribuit și ar
bitrajul prestat dc C. Vasiliu. Lăsînd 
jocul liber, neeancționînd cu oportu
nitate, acesta a favorizat jocul confuz, 
cu multe busculade. Ceea ce nu scuză 
însă cu nimic atitudinea unor jucători 
(Csiszer I, Csiszer II, C. Marinescu) 
care, imediat după fluierul final, au 
fost inițiatorii unui scandal în adevăra
tul înțeles al cuvîntului. Biroul federal 
va trebui să ia urgent în discuție faptele 
petrecute în timpul jocului și în deosebi 
la sfîrșitul lui și să pedepsească cu as
prime pe vinovați.

Despre joc ? O dispută desfășurată 
sub semnul egalității pînă în minutul 
14,37 cînd — dacă la ștrandul Tinere
tului ar exista o tabelă de marcaj — 
soțzru-l fi jarătațU T—4!. Finalul a

aparținut însă echipei gazdă, care a 
înscris 4 goluri în 4 minute.

G. NICOLAESCU
ȘTIINȚA CLUJ — 0. S. ORADEA 

1-2 (1-1)
CLUJ 17 (prin telefon). Intîlnirea nu 

s-a ridicat la un bun nivel tehnic. Oră- 
denii — neînvinși pînă în prezent — 
au opus atacurilor dese și variate ale 
localnicilor o apărare ermetică. Mai 
puțini experimentați și cu o pregătire 
fizică nesatisfăcătoare, studenții au pier
dut meciul la limită. Rezultatul este 
just. Au marcat: Muth (min. 5,43), 
Heghesi (18,20), pentru învingători 
și Darotzi (min. 6,23) pentru învinși. 
De reținut că Darotzi a executat în 
bară — în minutul 13 — o lovitură 
de la 4 m. Arbitrul N. Nicolaescu 
(București) a condus excelent forma
țiile : Știința: Teban — Urcan, Danciu
— Darotzi — Bikfalvi, Bîrsan, Zetc. 
C. S. Oradea : Biro — Csordas, Ilea
— Rujinsrhi — Muth, Novac, Hegyesi.

TIB&RIU IANCU corespondent

MIERCURI, ALERGĂRI DE TRAP

Miercuri, una din probele rezervate mînjw 
lor se desfășoară pe distanța dc 1500 metri. 
Este prima oară cînd mînjti ataca un ase
menea parcurs. Un interes deosebit pi^/intă 
întrecerea din premiul Vîlcov. In a.cc«ștă 
cursă, prima din cele destinate ordtnei tî’PR, 
se reportează suma de ici .5875 rămasă "din 
reuniunea de sîmbătă trecută, cînd pariul a 
închis după afișare^ rezultatului din prerniul 
Vi-ancea. In această alergare iau .startul: |7|00 
Brabova (Terehov N.)e Buian (Teofil), Muna 
(Kocis C.), -Frățior (Soleau), Păltiniș (’Fa
nase Gh.), Bacciserai (Voronin), 1720 Uto
pist (Ichimcscu), Stegar (Toderaf), Fluturaș 
(Oană I.), 1740 (Vipera (Marcu Tr ), .țMenie- 
sis (Dinu Tr.), 1760 Energia (Ghinea GR-J,

La alergările dc trap, disputate «îmbăta »" 
prezența unei asistențe numeroase, s au în-* 
itțirtrat următoarele rezultate:

I.Focos (Mareu Tr.), Via Mala. Zalău* 
cota: 1,90 — .91,20 lai.

II. Vifora (Szabo !.),' Jibou, Dafin. Cola : 
3,80 -r- 14,70 —12 ki. Ord. fr»j>.:
287 10 lei.

III. Sonata (lehimescu), Taifun. Borangie. 
Cota:

IV, Postăvaru (Szabo I.),

V.

14,70 — 12 ki.

Taifun,
12,70 — 98,60 — 78,70 iei.

Oradea. Winetu.
Cota; 1,40' — 7,60 — 61,30 lei.
Pitic (Avram G.), Frăsinet, Fierăstrău. 
Cota: 2,20 — 18 — 2,40 lei.
Vulcan (Herțescu) Hoțu, Delicioasa. 
Cota: 71,40 — 652*50 ■— 123,60 lei. 
Ordinea fripla: închisă.
Legendar (Brailowsky), Birlic 11, Holtei. 
Cota: 6,90 — 43,70 — 645,20 lei.

★
Alergările de ieri dimineață 

spectacol atracț:os, cu sosiri 
ritatea cîștigătorilor obținînd 
linia sosirii, după ce au dat lupte 
pe înfreaga linie dreaptă.

Iată rezultatele:
I. Eroina (Crișan Gr.). Potcoava, 

Cota: 16 — 35,20 iei.
II. Codaș (Manca N.), Granit, 

Cota: 6,70 — 26,60 — 69,90 
Bolivia (Botescu Șt.), Gîndac, 
ma. Cota: 12,30

Ordinea triplă:
Marinella (Baldovin C.), Pofeca, Mi
nunea. Cota: 3,50 — 36,90 — 111,90

Nușa (Crișan Gr.), Gib. Podoaba. Cota: 
4,20 — 29 — f-------- ’

Alarma (Lazăr 
Cota: 3,90 lei.

Giafar (Soare 
Cota. 78 

VIII. Șegarcea (Stoian
Cota 4,00 — 2,00 — 114,10 Ici.

VI.

VIL

III.

IV.

V.

VI.

VII.

au oferit un 
strînse, majo-* 

victoria pe 
susținute

MI a jet.

Cadet, 
ki.

, Fanto-, 
58 60 — 49,40 ki.

1176.80' ki.
G.), Poteca,

3,50 — 36,90 —

83,90 ki
Gh.),

’ Gh.), 
129,10 — 

P.),

Șurubita, Gutin,

Rouă, Meduza. 
54 lei.
Miracol, Jenyj



Premii valoroase la concursul

Voința T g.-Mureș, Aurul Brad și C. S. M. Brăila 
au cîștigat grupele barajului pentru categoria B, 

de la Arad, Ploești și București

..Pronoexpres" din 20 iulie
Așa arată o variantă cu 12 rezultate PREȘ 

exacte la concursul PRONOSPORT din ' 
17 iulie :

@ Academia Militară conduce detașat in gruoa de la Bacău 
gf D namo Săsar si Voința Oradea vor disputa 

pentru locurile
Jn trei din cele patru grupe ale 

barajului pentru categoria B, 
jocurile s-au încheiat ieri. Pe pri
mul loc s-au clasat: Voința Tg. 
Mureș (grupa 1), Aurul Brad 
(grupa a 11-a) șt C.S.M. Brăila 
(grupa a l'V-a). In grupa a ll!-a, 
meciurile — cum se Știe. — - on- 
tinuă joi și duminică. Academia 
Militară insă, are toate șansele să 
ocupe primul ide; a cîștigat teale 
trei jocuri disputate pînă acum și 
are și un golaveraj impresionant 
(15— 2'.

. n ce privește celelalte locuri 
din clasamentele grupelor I, H și 
IV, numai in prima nu s a stabi

li: lit o ordine precisă pe locurile 2
, ; și 3: Dinamo Săsar și Voința O- 

radea se găsesc la egalitate per- 
" fectă: de puncte, golaveraj, număr 
11 de victorii și ca rezultat direct 

intre ele (I—1). Conform preve
derilor federației privind disputa
rea barajului, pentru departajarea 
acestor două echipe se va disputa 
un meci sunlimentar intre ele- 
In celelalte două grupe, locul doi 
a jost ocupat de Chimia Govora 
și Steaua roșie Bacău.

2 și 3 în grupa I
un baraj

I 
ni

ni.

TV.

însu- 
a .io

ni ai

ambele echipe jueînd cu multă 
flețire. In cea de-a doua parte 
cului, dinamoviștii au dominat 
mult și au înscris punctul victoriei în 
minutul 79 prin Sas, dintr o lovitură 
liberă de la 20 metri.

In minutul 82 jucătorul Crișan (Voin
ța) a fost eliminat pentru lovirea in
tenționată a adversarului.

Arbitrul I. Chirițescu, București, a 
condus bine echipele:

DINAMO: Erdely •— Pop, Borbely. 
Rakoczi — Szakacs, Dull —- Negrău. 
Corneanu, Toma, Gal, Sas.

VOINȚA : Szakacs — Szekdy. Pali. 
Vass — Szabo, Magda — Siho, Kdver, 
Curtifan, Szigyaorto, Crișan.

ST. IACOB. care*».

La Ploești: Aurul Brad
și Chimia Govora pe primele locuri

PLOEȘTI 17 (prin telefon). In fata 
a peste 5000 de spectatori, ieri s-au 
desifășu’rat în localitate ultimele jocuri 
de baraj pentru categoria B. In pri
mul meci s-au întîlnit echipele Aurul 
Brad și Elect rop utere Gr ai Ova. Deși 
au dominat în repriza I, jucătorii

Zi- Jer, portarul echipei Penicilina, reușește xă respingi în ultimi instanță ba
lonul in corner. Fază din jocul C.S.M. Brăila — Penicilina lași

Foto: T„ Roibti

Victorii la limită 
la Arad

ARAD, 17 (prin telefon). In locali- 
taK s-au desfășurat azi jocurile etapei 
a 111-a din cadrul grupei I a turneului 
de baraj. Partidele au fost viu disputate 
și s-au terminal cu următoarele rezul
tate :

VOINȚA ORADEA - STICLA 
ARIEȘUL TURDA 3—2 (0—0)

Meciul a fowl de nivel tehnic me- 
4iocru’ dar a plăcut prin fazele p-alpi- 

, țanțe pe ©are le-a oferit. De remarcat 
că în min. 37 Sticla Arieșul a rămas 
în 10 oameni, prin eliminarea portam- 
Iuit Carapet, eare l-a lovit pe Krem- 
panski. In continuare, poarta echipei 
din Turda « fost apărată de fundașul 
Pantea. In minutul 57, a foet eliminat 

Mureșan de la Voința Oradea. Au 
marcat pentru învingători : Nemeth, 
Felyar și Hadj (în minutele 50. 75 și 
80). respectiv Pîrvu și Ivan (în min. 
69 ei 72). Arbitrul N. Kelemen, Bueu- 
lești, a condu* slab echipele :

VOINȚA : Gebner — Nisipeanu, la- 
eob. Okbarski — Krempanski, Petyar 
— Mureșan, Hadi, Nemeth, Pop. Du
mitru.

STICLA ARIEȘUL : Carapet — Pan- 
tea, Zahan, Rațiu — Ursii, Ivan — 
Cueu, Pîrvu, Pop, Bora, Fareas.
DINAMO SĂSAR — VOINȚA 

MUREȘ 1—0 (0—0)
; Dinamo a obținut o victorie meritată, 

ipind superioara în tehnica de joc. In 
prima repriză meciul a fost echilibrat,

TG.

Academia
la a 3-a

Militară
victorie

telefon). In me-BACAU, 17 (prin 
ciul de azi din cadrul grupei a 111-a, 
echipa bucureșteană Academia Mili
tară a reușit să întreacă Marina Con
stanța cu 6—0 (4—0). Bucureștenii 
au înscris prin lordache (min. 15, 
16, 41), Mateescu (min. 30), Aii 
(min. 52) și 
lată cele două

ACADEMIA
— Ghițulescu, Ilie Steîian, 
treiscu — Grigore, Chimina — 
leț, Mateescu, Matei,

MARINA
— Moisescu, 
Alexandrescu 
pescu, Cociș,

Arbitrul Macovei (Bacău) a condus 
bine intîlnirea

C. S. Oradea—UTSP (Italia) anulat 
Campioana oraș București (Ac. 
Militară)-Camp. reg. Constanța 
(Marina C-ța) 1
Campioana reg. Buc. (C.F.R. Ro
șiori)—Câmp. reg. Ploești (Rapid 
reg. Ploești) 1
Camp. reg. Iași (Penicilina)—Camp, 
reg. Galați (CSM Brăila) 2

V. Camp. reg. Suceava (Unirea Bo
toșani)—Camp. reg. Bacău (St. r. 
Bacău) 2

VI. Camp. reg. Timișoara (A. S. O- 
ravita)—Camp, reg. Pitești (Chimia . 2 

VII. Campioana reg. B. Mare (Dinamo 
- ------- -------- ” - (Voința 

1
VUI. Campioana reg. Cluj (Sticla Tur

da)—Campioana reg. Oradea (Vo
ința Oradea) 2

IX. Kobanyai Lom- 
(Cu- 

Vară
1

Govora)

Săsar)-Campioana R.A.M. 
Tg. M)

3 DIN 20 IULIE CAM OFERĂ 
POSESORILOR DE BILETE .EXPRES 
OLIMPIC" PREMII SUPLIMENTARE IN 
VALOARE DE 100.00# LEI.

★
VA REAMINTIM : CONCURSUL PRO

NOEXPRES DE MIERCURI 20 lUl.IE 
BENEFICIAZĂ DE UN REPORT ÎN 
VALOARE DE 63.973 LEI LA CATEGO
RIA I.

VÎNZAREA 
BIIETELOR 
ÎNCHEIE LA

★
pe Întreaga țara a 
«EXPRES OLIMPIC' SE 
26 IULIE.

★
LISTA POSESORILOR DE BILETE 

„EXPRES OLIMPIC* CARE AU OBȚI
NUT PREMII IN OBIECTE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES DIN 13 IULIE 
A.C.

UNA MOTOCICLETA «SIMSON* : 
PAULINA STERN - Ar*d, sir. Mun- 
kacs Mihaly 9.

înscris prin lordache (min. 
Mateescu (min. 30), 

Pîrvuleț (min. 68). 
formații :

MILITARĂ : Opanschi 
Dumi- 
Pîrvu- 

Iordache, Aii. 
CONSTANTA: Bălașa
Buzea, Boboc — Nauru, 
— Tudor, Sitaru, Po- 
Arghir.

★

In cea de a doua întîlnire, C.F.R. 
a întrecut pe Rapid reg. 

cu 2—1 (2—0). Intîlnirea a 
publicului băcăoan, fiind pre- 
cu numeroase faze spectacu-

bik-Vak 
pa de 
R.P.U.) 

X.- Budafok
Eltromos 
pa de 
R.P.U.)

(Cu-
Vară

1
Vară R.P.U.) 1

XI. Kecskemeti Dozsa—Budai Sparta- 
cus (Cupa de Varfi R.P.U.) 1

XII. E.V T.K.-Szallitok (Cupa de Vară
R.P U.) 1

Meciul I nedisputîndu-se, toate va
riantele depuse primesc pronostic e- 
xact.

Variante depuse : aproximativ 350.000

cm un scuter 
jn ANKT- : ISTVAN 
NEMOUTs - Curei, 
str. Soimoeului 27, 
GHEORGHE IACOB 
— București, str. Să- 
cârlmb JW. ALE
XANDRU BIT A - 
S că eni-Ploiești.

CITE UNA MOTORETA «JAWA- : 
ANA SABO — Baia Mare, str Aurel 
Șețu 32, EL1SABETA LEONDRESCV 
CUCU — București, str. Alex. Donicl 
25, VIORICA NICOL.ESCU - București, 
str. Cpt. Buligea 9.

CITE UN ARAGAZ CU 3 FOCURI ȘI 
BUTELIE : RADU 1OAN ------------
Ploiești, str. Candiano 
GllEORGHE DAVID - 
Josza Bela 20, VALERIA 
cău, str. 23 August 12, 
SCU — Caransebeș, str. Teiuș 125, 
IO AN TURCU - Orăștie, str Crailon 3.

CITE UN APARAT DE RADIO .CON
CERT : ILIE IVAN - Ploiești, str. A- 
n a sta sie Panu 2, NICOLAJB POPESCU - 
Oravița, str. r* * ‘ "
TRU PASCU 
BURMISTRU 
Olga Bancic 
NU - Sighet, 
IOAN CO JAN _____,____ ,  
Odobescu 25, CONSTANTIN PURICI - 
Constanța, str. M. Chirescu 13, IOAN 
SENIUC - Timișoara, 
22. LAZAR LIPOT

onosport

NANUS - 
Popescu 20, 

Oradea str. 
BEJAN - 
ILIE VLADE- 

Teiuș
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT
I. Campioana 

Campioana 
Tîrnăveni) 

II. Campioana ____
Marina Constanța)—Campioana reg. 
București (C.F.R. Roșiori)

III. L.K.S. Lodz—Lechia Gdansk (camp, 
cat. A - R.P.P.)

IV. Polonia Bytom—Odra Opole (camp, 
cat. A — R.P.P.)

V. Gwardia Varșovia—Ruch Chorzow 
(camp. cat. A — R.P.P.)

VI. Pogon Szczecin—Wisla Krakovia 
(camp. cat. A — R.P.P.)

VII. Polonia Bydgoszcz-Stal Sosno- 
wiec (camp. cat. A-R.P.P.)

VIII. Kecskemtet—Budafok (Cupa 
Vară - R.P.U. )

IX. Elektromos—Budai Spartaeus (Cupa 
de Vară R.P.U.)

X. Vac—Szallitok (Cupa de Vară
R.P.U )

XI. E.V.T.K,
(Cupa de 

XII. Kobanyai 
(Cupa de

NUMAI ASTAZI ȘI M1INE MAI 
PUTEȚI DEPUNE BULETINE ~ 
CONCURSUL PRONOEXPRES

20 IULIE
IMPORTANT ! 
CONCURSUL 

LA 20 IULIE

NR.
reg. 
reg.

reg.

30 (24
Ploești
Stalin

IULIE)
(Rapid)— 
(Chimia

Constanța (A. Ș.
30 Decembrie 44, DUMJ-
- Constanța, TEODOS1E
— Orașul Victoria, str. 
21, VICTOR ARDELEA- 
str. Vasile Alecsandri 11,

! — Timișoara, str. Al.

sir.

de

Munteniei
_______ ________ Galați, »tr. Ni co

lini 28, ECATERINA DORLOT - Bucu
rești, str. Coșbuc 2 T.V.

CÎTE UN --------------- ---------- ----------
RESCU
IOS1F

RACITOR : MIHAI FLO- 
București, str. Dreptății 5, 

MILICSICS - Timișoara, str. 
Tîrgului 18, ANDREI PETO - Bucu
rești, bd. Republicii 44, TOMA RUSU 
— Buziaș, Timișoara, str. Primăverii 4.

CÎTE UNA BICICLETA „CARPAȚI* : 
GHEORGHE CUCU - Ploiești, str. Dia- 
conu Coresi 24, NICULAE POPESCU - 
Com. Fierbinți, raion Snagov-Bucu- 
rești, VASILE PASCU - București, str. 
Bodoc 1, DUMITRU SPIRIDON - Com. 
Rîmnicelu Constarineștt-Galați, DR. 
NECULAI BREAZ - Alba Iuda. str. 
Dobrogeanu Gherea S, LAURENȚIU 
PETRE — Arad, str. Schmeltzer 2ft, ION 
OPREAN — București, str. Virgil Ple- 
șoianu 44, FRANCISC DEMENDY - Ti
mișoara. str. Preotul Neagu 2, DUMI
TRU IVANESCU - Sibiu, str. Avram 
Iancu 7.

CITE un picup „supraphon- (în 
CASETA DE LEMN) : SA VIȚA MATE
ESCU - Rm. Vîlce», str. L C. Frimu 
38, CODRUȚ PUNGA - Com. Rodari- 
Craiova. Combinatul Oltenia, CONS
TANTIN CAPUSNEANU - Ploiești, 
bd. Republicii 307, GHEORGHE VLAN- 
BEI t Constanța, str. Ahile Mihail », 
ȘTEFAN RADULESCU - București, 
șos, Panteiimon 216, BOGDAN CAt.I- 
NESCU — Ploiești, str. Caragiale 42, 
PETRE PREDA — Lehliu Sat-București, 
str. Din Deal, ALEXANDRU PORU- 
TIU - Bicaz, P. Neamț, VASTLICA 
SAVA și VULPESCU MARIA - Bucu
rești, str. Sold. Dobre Ioan 1, EMIL 
VASILE — Deva, Hunedoara, str. 23 
August 68.

CÎTE UNA TRUSA STILOU ȘI CRE
ION MECANIC : GHEORGHE SCHEV- 
SAN - Caransebeș, IOAN BORTICA - 
București, str. Laborator 28, IOAN 
MOISA - Deva, str. Călugăr eni 574, 
ȘTEFAN VLAD - Com. Domnești 
Tîrg, raion Adj ud Bacău, ION IONE- 
SCU - București, str. Grîgore Mora 2, 
ANDREI TANKO - Miercurea Ciuc, str. 
Lenin 13, ELENA MARINESCU - Cra
iova, str. Partizanilor 35, MARJA DUI- 
NAC — Rm. Vîlcea, str. Sf. Gheorghe 
16, CEZAR OPRIȘAN - Topraisar - 
Constanța, ANGELA NÎCOLAU — Bucu
rești, str. I. L. Caragiale 1.

CITE UN CREION MECANIC IMPORT 
R. P. CHINEZA : DUMITRU NANU - 
București, str. Lipscani 21, ROZALIA 
CERNOVSCHI - Oradea, str. Hilarie 24, 
ADELA ANDREȘOAIA - București, str. 
13 Septembrie 242, R. DRAGAN - Con
stanța, str. Sabinelor M, MIRCEA RO
DA - Galați, str. Cpt. Crfartea Wicolae 
9, LUCIAN BONIFACIU - București, 
Splaiul Independenței W, SPIREA lfU- 
TA - Ploiești, str. Italiană < MARIA 
MEZGA - Apahida~CluJ, etr. Libertății 
148.

Roșiori 
Ploești 
plăcut 
sărată
loase și dinamice. Primele minute de 
joc au lăsat impresia că echipa din 
regiunea Ploești Va cuceri o victorie 
ușoară. Dar, după ce C.F.R. a des
chis scorul, rapidiștii au slăbit alura 
și nu și-au revenit decît pentru o 
scurtă perioadă în repriza a doua, 
cînd de altfel au și marcat un gol. 
Trebuie să notăm că Rapid a ratat 
un 11 m. în miri. 59 prin I. Radu. 
Pentru C.F.R. Roșiori a marcat Ca- 
patos min. 34 și 35, iar pentru Rapid 
Păun in min. 55

C.F.R. ROȘIORI : Raicu — Ol- 
teanu, Fiță, Pintică — Oprea, Guță 
•— Tăbîrcă, Bursumac, Capatos, Sar- 
du, Nedelcuță.

RAPID: Mușat — Bădulescu, Pa- 
dereanu, Iordan — Fieroiu, P. Radu 
— Păun, Bageac, Dumitrescu, Ghiță, 
I. Radu.

Arbitrajul lui Ovidiu Turcitu (Ga
lați) satisfăcător.

craiovenj nu; au reușit să marcheze.
In- repriza a ■ Il-a, 
Mihalache (Aurul) deschide scorul : 
1—0 pentru Au-rul. La un ,^1 ni’* 
(min. 74) Anghel egalează pen
tru Electroputere : 1 — 1, scor cu care 
se. încheie o partidă de un bim nivel 
tehnic. A arbitrat C. Mittfâp ?(Bucu- 
iești).

Aurul Brad: Zamfir — <.M.anole, 
Bicu, Ivan . — Gris, Pet§e6ft •— 
Schlete, M'ihalache, Duia,. P.ripss, 
Mwzacu. g jȚ.?' 1

Blectroputere Craiova ; Efebi Ză- 
nescu, Roșianu, Octavian . Rp^rivo 
Riju, Tecu — Paduraru, Maiou, Grecu, 
Pâunescu, Anghel. i

In cel de al doilea ioc. cate a , -v-.- --ț.
opus echipele Chimia GovoraJ și-Ml- hoțarita la poarta ți a marcat doua „ ț i i - ' i - OYMuri nrm Ainnartt.« f"mîn ■ i\ fci I An_n_erul Orayița, vi-ctorra a; .n^ț|Șt,ech.i>. 
peî govprene cu storul de 2—0 
(0—0), după un meci îi?, carej iniția
tiva i-a aparținut în cea măi niare 
parte. Ea domină încă d® la în
ceput/ dar nu reușește să înscrie în 
prima repriză. La reluare, govorenii 
imprimă jocului un rițm wi rapid ?U’-efS? Sa'?‘ f65’și în minitul 54 Crețea deschide sco- -în wl«-*ocvl ” sa marcheze
rul, transformînd o lovitură de pe
deapsa) însuflețiți de acest gol, jucă
torii Chimiei domină în continuare și 
însoriu un nou punct în minutul 75, 
prin La-mbru : 2—0.

Chimia Govora: Sanda ,— Mor- 
tescu, Nedescu, Dumitraș — Teodo- 
rescu, Nan — Lupașcu, Gherghișan, 
Crețea, Lambru, Anescu.

Minerul Oravița: Marin Adam — 
Duma, Nicola, Bagiu — Braum, Isar 
— Șperlea, Georgevici, Rădulescu, 
Craia, Sporea.

în minutul 60,

ILIE 1ANCU
coresp. regional

Clasamentele barajului

- Budapest! Spartaeus 
Vară R.P.U.)

Lombik—Szekeslehervar 
Vară R.P U.)

PRONOEXPRES 
DISTRIBUIE

LA 
DIN

DE 
___ ____ __ _____ , POSE
SORILOR DE BILETE „EXPRES OLIM
PIC* PREMII ÎN VALOARE DE 100.000 
LEI. CONDIȚIA ESTE CA PE BULETI
NELE PRONOEXPRES SA FIE TRE
CUTE SERIA ȘI NUMĂRUL BILETE
LOR „EXPRES OLIMPIC" AFLATE ÎN 
POSESIA PARTICIP ANȚILOR.

IATĂ LISTA PREMIILOR CE VOR FI 
ATRIBUITE - SUPLIMENTAR - PO
SESORILOR DE BILETE „EXPRES O- 
LIMPIC" CARE PARTICIPĂ LA CON
CURSUL PRONOEXPRES:

1 MOTOCICLETA „SIMSON*. 3 SCU
TERE „ MANET", 3 MOTORETE „JA- 
WA“, 5 ARAGAZE, 10 APARATE RA
DIO „CONCERT", 5 RACITOARE, 10 
BICICLETE „CARPAȚI". 10 PIKUPURI 
„SUPRAPHON". 10 TRUSE STILOU, 10 
CREIOANE MECANICE DIN R. P. 
CHINEZA.

GRĂBIȚI-VA ! NUMAI ASTAZI ȘI 
MÎINE MAI PUTEȚI DEPUNE BULE
TINELE LA CONCURSUL PRONOEX-

LA BUCUREȘTI ECHIPELE FAVORITE AU CÎȘTIGAT LA SCORURI
CONCLUDENTE

în grupa a IV-a ultimele jocuri s-au 
terminat cu rezultate scontate:
STEAUA ROȘIE BAGAU — UNI

REA BOTOȘANI 7—1.(2—I)
Pînă la pauză jocul a fost destul 

de echilibrat. Steaua roșie a fost inai

echi- K°''.lri Prin Ajnbăruș (niin. 7) $i I. An- 
toniac (min. 37),'iar Unirea uri gol 
prin Szocs (min. 23). Ambele echipe 
att ratat alte cîteva ocazii clare. După 
pânză însă, aspectul jocului s-a schim
bat: jiicătorii 6in Botoșani, lipsiți de 
condiție fizică,-au cedat treptat pastil, 
lăsjlnd ca înaintarea adversă să-și des-

a redus scorul (3—1). Golul lui 
Coteț din min. 83 a marcat victoria 
pe deplin meritată a celei mai bine 
pregătite formații din această grupă: 
C.S.M. Brăila. C. GleorgHiță (Buc.) 
a fost uneori depășit de joc; el s-a 
mișcat prea puțin pe teren, fapt pen
tru care a dat unele decizii eronate.

C.S.M.: Lungu-Bălan, BROSCA-
TEĂNU, Vasiiache-Popescti, BOBOC- 
LEȘU, Gh. Vasile, BOGDAN, COTEȚ, 
Novac. 1

PENICILINA: Zinger-Rozler, DIM1- 
NESCU, Stoica-Binder, LAZĂR-P.le-. 
șan, Căpraru, Manplaclie. HÂRASIM, 
Stoian.

-- GRUPA I GRUPA A III-A
1. Voința Tg. Mureș 3 2 0 1 3:2 4 1. Acad. Militară Buc. 3 3 0 0 15: 2 6

2—3. Dinamo Săsar 3 1 1 1 3:3 3 2. Rapid reg. Ploești 2 1 0 1 7: 4 2
Voința Oradea 3 1 1 1 5:5 3 3.

4.
C.F.R. 
Chimia

Roșiori 
Tîrnăveni

2 1
2 1

0
0.

1
1

4: 4
5: 9

2
2

4. Sticla Arieșul 3 1 0 2 4:5 2 5. Marina C-ț.a 3 0 p 3 5:17 0
GRUPA A II-A GRUPA A IV-A

1. Aurul Brad 3 1 2 0 9:5 4 1. C.S.M. Brăila 3 2 1 0 10: 4 5
2. Chimia Govora 3 2 0 1 4:5 4 2. Steaua roșie Bacău 3 1 1 1 11: 7 3
3. Electro-p utere Cr. 3 1 1 1 4:3 3 3. Penicilina Iași 3 1 0 2 9:11 2
4. Minerul Oravița 3 0 1 2 4:8 1 4. Unirea Botoșani 3 X 0 2 7:15 2

5 goluri prin Comanescu (3)’ și I. 
Antoniac (2). Arbitrul N. Mihăileseu 
(eare a „închis ochii" la o serie de 
obstrucții) a condus, următoarele for
mații:

STEAUA ROȘIE: Dinulescu-Biiliba- 
șa, BORDEA, Chiriță-Giosanu, Dumi- 
trii-NEGl ISTORII, 1. ANTONIAC. CO
MANESCU, AMBĂRUȘ, D. Antoniac.

UNIREA: Maghel-Doboș, Bolea,
Ciornei-Pantazie, Cațapoiaș-Bondoc, 
Manafu, Szocs, DOBOI, Popescu.
C.S.M. BRĂILA — PENICILINA IAȘI 

4—1 (1—0)
In primele 30 de minute spectatorii 

au asistat fa un joc foarte frumos, 
la atacuri rapide de ambele părți, în 
special la poarta ieșenilor, terminate cu 
numeroase șuturi. După o serie de ra
tări, C.S.M. a deschis scorul prin 
Bogdan (min. 18). După pauză la un 
șut al Ini Novac (min. 48), fundașul 
Rozîer — vrînd să degajeze — a în
scris în propria poartă (2—0). A ur
mat o perioadă de acalmie, după, care 
brăilenii, printr-un joc combinativ și 
mai bine organizat, au pus iarăși la 
grea încercare poarta adversa. în min. 
68 a înscris Coteț un gol narații 
{3—0.}. iar ții min. 73 Pleșa .(Unirea)

AL. INOVAM
Rubrică redactată de L 8. Ix4o-Prono

sport.

INTILNIRI INTERNAȚIONALE
SELECȚIONATA PLOEȘTI BALKAN GABROVO 2—1 (2—•)

telefon). — Sîm- 
Balkan Gabrovo 

pe Stadionul Pe- 
selectionatei ora-

PLOEȘTI 17 (prin 
bată echipa bulgară 
a jucat în nocturnă 
troltil, în compania —
șui ui Ploești. Intîlnirea, care a fost 
urmărită de peste 5000 de spectatori, 
a prilejuit un joc vioi, presărat cu 
multe faze interesante. A dominat mai 
mult selecționata, care a acționat mai 
omogen și a fost mai hotărîtă în fața 
porții. Au marcat : Babone (min. 9 
și 27) și Velcev (min. 50) din 11 m.

SEL. PLOEȘTI : Sîetcu (lonescii))
— Stanoilovici, AVRAMESCU, Tais
— Rînceanu, M. Marcel — Crista- 
che, Tabarcea (Diaconescu), BA
BONE, Badea (Voinea), Giurea.

BALKAN : Tapalov — Gheorghiev, 
Dimanov, HRISTOF — Iliev. Samov
— VELCEV, Ta nev, Mincev, Tvetkov, 
BOEV (Belcev).

FLORIAN ALBU, coresp.

Sfetcu. portarul selecționatei orașului 
Ploești, intervine spectaculos la nn atac 

al echipei bulgare Balkan 
Foto : Mircea Popescu — Ploești



întreceri spectaculoase în probele
de îndeminare, dirt-track și obstacole t Echipele reprezentative ale R. S. Cehoslovace pe primul loc
In ciuda căldurii — specifică lunii 

lui cuptor —■ aproape 10.000 de pasio
nați ai sportului cu motor au fost 
ieri prezenți pe stadionul Dinamo la 
întrecerile motocicliștilor.

Reuniunea a avut în program 
nou punct de atracție: 
concursul rezervat înce
pătorilor, deschis tuturor 
posesorilor de motoci
clete din Capitală. Debu
tul tinerilor în motoci- 
clism poale fi consemnat 
cu un calificativ bun- Ne 
referim ia numărul su
ficient de mare pentru 
prima întrecere în acest 
gen (28) precum și la 
îndemînarea multora din 
ei. Majoritatea începăto
rilor att dovedit multă 
îndemînare și curaj. Cei 
mai aplaudați concurenți 
au fost cîștigătorii la 125 
cmc. C. Popescu (pe 
„K") și la 350 cmc M. 
Ciocîlteu (peJ.J.“). Iată 
rezultatele tehnica: 125
cmc. : 1- C. Popescu (Uz. 
„23 August"), 2. I. Mari- 
naș (Uz. Republica — 
pe „K"). 3. Odon Binr.er 
(Cttitrocoop—pe „Java"), 
175 cmc. : 1. M. Agapie 
(Electrobobinaj — pe 
,,Jawa“), 250 cmc.: 1. L 
Penciit (Int-r. Construcții 
139 pe „Jawa"), 2- V. 
Biitaliu (L.C.A.M. pe 
„Jawa"), 3. Aurel Bărbă- 
lătescu (S. P. G. pe 
„D.K-W."), 350 cmc.: 1- 
M. Ciocîlteu (pe ,,1.J.“), 
2- V. Mavrocordat (M.F.A. 
pe „Jawa"), 3. L. Răș- 
canu (Electronica pe „Jawa").

el i-a învins detașat pe AJ. Sinea 
(Voin{a) și Christian Dowitz (Dina
mo). La 350 cmc. Szabo a pilotat 
aceeași mașină (de 250 cmc) și al CONSTANȚA, 
dispus pe rind de Gh. Voiculescu 4 la trimisul nostru). Turneul interna- 
(C.O.A.) și detașat în finală de Sinea. J țional de volei a continuat în mijlo

cul unui interes general, mii de spec
tatori țin'înd să asiste pe stadionul 
„1 Mai" din localitate la jocurile 
competiției.

Sîmbătă după amiază programul 
a fost deschis de întîlnirea feminină 
dintre prima reprezentativă a R. S. 
Cehoslovace și echipa R. P Romine 
— tineret- Mult mai experimentate, 
oaspetele au câștigat clar cu 3—0 
(8. 8, 8), la capătul unui meci din 
care n-au lipsit însă multe faze pline 
de dinamism și spectaculozitate- In 
Continuare, prima partidă masculină 
din nocturnă — R.S. Cehoslovacă — 
R. P. Romînă — tinerei 3—2 (15—6, 
16—14, 13—15, 13—15, 15—5)
—■ a prilejuit un joc excepțional în 
care tinerii noștri voleibaliști au tre
cut la un pas de o victorie de preș- 

Țtigiu. După un început slab, echipa 
v romînă de tineret se redresează, con- I duce în permanentă în setul II și 4 este egalată abia la 13, datorită efor- t turilor deosebite depuse X In continuare, cond-uși cu 
Țrîndul sportivilor noștri X (14—14), dar în formația 4 intră în acest moment Ț de bază, Taman și Golian, care reu- X șese să finalizeze două acțiuni și să 
Tcîștige set>u| ia limită. Trebuie spus 
linsă că arbitrul losef Nagy (R.P.U.) 

Unul din obstacolele sub care au trebuit să treacă-ța, dat în special în cursul acestui set 
începătorii („poarta cu mingi”) fără a atinge însă T decizii eronate, care ne-au dezavan- 
vreuna din cele 5 mingi. In fotografie, concurentul 4 ta jat, privîitdu-ne chiar de adjudeca- 

tot efortul depus
nepenalizat

Ene Jon, cu

în turneul internațional de volei de la Constanța
17 (prin telefon de

de oaspeți, 
un punct, e 
să egaleze 

cehoslovacă 
doi jucători

LUDOVIC SZABO Șl TRAIAN 
MĂGĂRIE — CEI MAI BUNI 

LA ,DIRT-TRACK“

In continuare, spectatorii au asis
tat la pasionantele întreceri de „dirt- 
track". La 175 crac o impresie frumoasă 
— prin spectacolul oferit — au lă
sat-o dinainoviștii Tr. Alacarie, Tudor 
Popa, Iosif Popa precum și Kerestes 
de la C.C.A. Stilul lui Tr. Alacarie în 
viraje, calmul și .siguranța i-att adus 
victoria în finală asupra colegului său 
de club Tiidor Popa. La 250 cmc și 
350 omc, Ludovic Szabo a fost cel mai 
bun om al întrecerilor. La 250 cntc

nu va reuși să fie T rea setului și, după cum se poate 
I vedea, de victoria finala. Intr-adc- 

Foto : T. Roibu + văr, echipa noastră de tineret joaca 
vruri ii PQniiTîn următoarele seturi, pe care le-a 

a cîștigat de altfel, eu toată forja ei,
ub AtVL Tbizuindu-se în atac îndeosebi pe Chi- 

t i-zr <care nu a Putut fi blocat), Băr-La 75 cmc. Tr. Macarie a conduși buță Saffer ;/ ridicăfo|.ul Q'anciu 
detașat pțna în turul IO. In turul IO 4 Din ăca( ulH (e a în(î].
a un viraj, se răstoarnă pemiițindl nirij sporhvii |]oștri ^esimt de 

lut M. Danescu sa preia conducerea + K
și să cîștige cursa. Ț---------------------------------- :-----------------

Clasament: l. M. Dănescu (G.G.A.),X
2. I. Popa (Dinamo), 3 0. Nedelcuf [yg Kai^S (R. P- Utlgăfă) 
(Dinamo). La 250 cmc. Vasile SzaboȚ

«2 ta TeSiU1 ffaWa PolitoMafe (IP.M) 

și Voiculescu cîștigă cu mare ava^ș 
în fața lui Huhn. 1. Gh. Voiculescu 
(C.G.A.), 2. Al. Huhn (Voința). 3- 
Ion Cucu (Metalul).

ION OCHSENFELD

M. DANESCU Șl
ÎNVINGĂTORI L

urma eforturilor depuse și cedează 
în fața unet formații mai bine dotată 
fizicește. Au jucat: R.S. Cehoslovacă: 
Kriz, Sastinka, Humfaal, Mușii, Sto
larjik, Smidl. Golian, toman, Rova- 
rik, Sorm. R.P.R. tineret: Saffer, Pă- 
durefu, Chirifă, Iordache, Ganciu, 
Bărbujă. Wolf, Kramer.

In ultimul meci a-1 serii, echipa 
R.P. Romine I a întrecut greu re
prezentativa R.P- Ungare cu 
de 3—2 ............................
15—12, 
au fost 
oaspeților 
cu toată 
spectaculos a fost finalul partidei în 
care publicul a susținut cu mtrft 
entuziasm revenirea puternică a re
prezentativei noastre. Au jucat: R.P. 
Romînă 1: Corbeanu, Rusescn, Chere- 
bejiu, Roman, Pătinoiu. Drăgan, 
Pavel, Mihăilescu, Fieraru, Derzei. 
R.P. Ungară: Molnar, Ianossi, Mauer, 
Galoș. Tatar, ■. Florian, Prouza, Varga, 
Kbver.

Duminică după amiază, echipa fe
minină a R.S- Cehoslovace a întrecut 
reprezentativa noastră eu 3—2 (15—2. 
9—15, 16—14, 7—15. 15—5), în
urma unui meci de toată frumusețea, 
mult aplaudat de spectatori. Dacă 
antrenorul echipei noastre, Gh- Con- 
stantincscu, n ar fi înlocuit-o în ulti
mul set pe Lia Vania cu Daniela 
Iancu, o jucătoare pu(in experimen
tată care a făcut cinci greșeli conse
cutive la primirea mingii, ani fi avut 
serioase șanse de victorie.

★
In primul meci al nocturnei 

duminică, reprezentativa masculină a 
R.P. Ungare a învins formația de ti
neret a R.P. Romine cu 3—1 (15—6, 
12—15, 15—10, 15—10). Jucătorii
noștri nu att mai reeditat partida 
frumoasă făcută cu o zi înainte în 
compania echipei R. S. Cehoslovace și 
resimțindu-se după efortul depus în 
ajun, au pierdut.

Ultima întilnire a turneului mascu
lin R. S. Cehoslovacă — R.P. Romînă 1 
s-a soldat cu victoria netă a oaspe
ților la scorul de 3—0 (16—14, 15—8, 
15—1Q). Voleibaliștii noștri s-att com
portat și mai slab ca în partida de 
sîmbătă atît sub aspect telinico-tactic

imprecise care au creat dificil-'

A tapat campionatul mondial studențesc de șah

scorul 
(16—14, 11—15, 14—16,

15—12)- Voleibaliștii romîni 
surprinși de jocul rapid al 
și. în plus, nu au acționat 
convingerea. Deosebit de

(pase
tați atacului nostru, blocaj ca și in
existent, facilitate atacul advers etc.) 
cît și moral-volitiv. Singurul nostru' 
jucător care a corespuns, într-o oare
care măsură, a fost Gaius Miculescu. 
Formații: R. S. Ceh.: Mușii, Jfumhal, 
Toman, Schmidl, Stolarjik, Golian și 
Sorm. R.P.R.: Roman, Derzei, Mictt- 
lescu, Pavel, Fieraru. Cticrebețiu. Cor- 
beanu și Drăgan.

MIRCEA TUDORAN

Noi victorii 
ale handbaliștilor romîni 

în R. P. Chineză
Echipa

București, w _ _____ ____
în R. P. Chineză, a întîlnit sîmbătă la 
Șan hai selecționata acestui 
baliștij romîni au repurtat 
scorul de 12—8.

★
In cursul zilei de ieri 

selecționatei București au 
la Șanhai o selecționată militară locală. 
Ca și în ajun, victoria a revenit spor
tivilor romîni de data aceasta eu scorul 
de 18-14.

de handbal în 11 a orașului 
care întreprinde un turneu

oraș. Hand- 
victoria cu

handbaliștii 
întîlnit tot

Turneul de tenis
de de la Budapesta

La Leningrad a început sîmbătă 
campionatul mondial studențesc de 
șah, competiție la care iau parte în 
acest an ' ’ 
ale lumii, 
In prima 
niătoarele 
dia 4—0, 
Anglia -

echipe reprczentind 15 țări 
printre care și țara noastră, 
rundă s-au înregistrat ur- 

rezultate: U.R.S.S. — Stte- 
R.P.R. - R.P.U. 2%-U/,, 

- Belgia 3'/2 - */2, R.D. 
Germană—R.P. Mongolă 3—1, S.U.A.— 
R.S. Cehoslovacă 3—1. Echipa Stri

gariei a fost liberă în prima zi, iar 
întîlnirile Olanda — Finlanda și Iu
goslavia — R.P. Polonă. au fost a- 
mînate din cauza sosirii cu întîrziere 
a unora dintre participant!'. După pri
ma rundă în fruntea clasamentului se 
află echipa U.R.S.S. 
de Anglia (3% p) 
13 p), R.P.R. (2«/2

cu 4 p., urmată
R.D.G. și S.U.A. 
p) etc.

(Ager preș)

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE U.R.S.S
O Tamara Press 
greutății: 17,42 m 0 J.

european la săritura

nou record mondial la aruncarea
Krasovskis -— nou record

m
In capitala Uniunii Sovietice au con. 

tinuat sîmbătă și duminică campionatele 
unionale de atletism. Ca și în prima 
zi, întrecerile s-au desfășurat pe o căl
dură caniculară. Cu toate acestea, e- 
forturile atleților au fost încununate de 
succes. Tamara Press a stabilit sîmbătă

CAMPIONATELE FEMININE
DE ATLETISM ALE S.U.A.
In localitatea Abilene (Texas) au avut 

loc campionatele feminine de atletism 
al S.U.A,, cu care prilej a fost selec
ționată echipa americană pentru J. O. 
Iată eîteva dintre rezultatele mai im
portante: 100 m — Rudolph 11,5 (rec. 
S.U.A. egalat); 200 m — Rudolph 23,9; 
800 m — Batt-Daniels 2:15,6 (rec. 
S.U.A.); înălțime — Rodgers 1,63 m; 
lungime — White 6,21 m (rec. S.U.A.); 
greutate — Brown 15,50 m; 
Brown
49,32 m (rec. S.U.A.),

disc —
53,90 m; sulifă — Oldbam

cu prăjina: 4,65
u>n nou record mondial la 
greutății <ni performanța de 17,42 m 
(vechiul record îi aparținea cu 17,25 
m), iar ieri, în proba de săritură cu 
prăjina, atletul J. Krasovskis a stabilit 
un nou record european: 4,65 in. (V. 
R. V. Bulatov: 4,64 m) De asemenea, 
în finala probei de 80 m.g. Irina Press 
a egalat recordul mondial cu 10,6 sec. 
Alte rezultate : SÎMBATA : 100 m. fo
niei: Mari-a Itkina 11,7 sec., seri tură 
în lungime bărbați : Igor Ter-Ova- 
nesian 7,81 m., aruncarea ciocanului : 
Vasiliî Rndenkov 67,27 ni., 110 m.g.: 
A. Mihailov 13.8 sec., 1500 m.: Nikolai 
Marieev 3:46,9, 400 m: Constantin
Gracev 47,5, 100 m. bărbați: Ozolin 
10,6 sec. maraton: K. Vorobiev 
2h29:16,0; DUMINICA: înălțime fe
mei: Galina Dolia 1,73 m., Valentina 
Ballod 1,73 iu., Taisia Cencik 1,70 m., 
disc femei : Tamara Press 55,57 m„ N. 
Ponomareva 54,14 m.. suliță bărbați : 
Mart Paama 79,77 in., V. Tîbulenko 
77.87 m.„ 3000 m. obstacole : Nikolai 
Sokolov 8:36,4, S. Rjscin 8:36,6.

( Agerpres)

aruncarea

s-au calificat pentru turneul 
candidatelor la titlul mondial de șah 

(Urmare din pag. 1)
(R. P. Polonă) și Edith Keller-Hermann 
(R. D. Germană) 8 p.; 6—7. Waltraud 
Schameitat (R, D, Germană) și Merete 
llatahr (Danemarca) 7 l/7 p.; 8. Kveta 
Eretova (R. S. Cehoslovacă) 6 p.;
9. Iren Sillye (R. P. Ungară) 6 p,; 
10—12. Dana Prasilova (R. S. Ceho
slovacă), Margareta Teodorescu (R. P. 
Romînă) și Eiisa Vuorenpăă (Finlanda)

P » Ingeborg Kattinger (Aus
tria) 3 p.; 14, Halina Spakowska
(R, P. Polonă) 2 % P- (ka punctaj 
egal, ordinea este dată după coeficien
ții Son eborn-Berger).

Astfel, primele două clasate, Eva Ka- 
rakas și Elisabeta Polihroniade, s-au 
calificat pentru turneul candidatelor la 
titlul mondial, care se va desfășura anul 
viitor în R.P.F. Iugoslavia. La acest 
turneu vor lua parte jucătoarele cali
ficate din celelalte trei zone europene, 
precum și cele din turneele zonelor 
americane și asiatice.

Șah ist ele clasate la egalitate 
curile 3—5 ale turneului de la 
— Nicol au, Konarkowska și 
Hermann — vor continua lupta 
calificare în
de baraj, care urmează sa aibă loc la 
toamnă, în capitala țării noastre. (rd.v.)

★

La festivitatea de închidere a turneu
lui zonal de la Sinaia a luat parte și 
iug. Jaroslav Sajtar (R. S. Cehoslovacă), 
vicepreședinte al Federației internațio
nale de șah.

Campionatele internaționale de tenis 
de cîmp ale R. P. Ungare care se des
fășoară la Budapesta au continuat cu 
desfășurarea întîlnirilor semifinale ale 
probelor de simplu. lai masculin, 
Weermak (Africa de sud) a învins cu 
3—2 pe Katona (R. P. Ungară), iar 
Iovanovie (Iugoslavia) a întrecut cu 
3—1 pe Gulyas (R. P. Ungară). In 
proba feminină s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Haydon (Anglia) — 
Reynolds (Africa de sud) 3—6; 6—2; 
6—2; Koerinoczy (R. P. Ungară) — 
Broszman (R, P. Ungară' 6—4j„j(î—3.

Concursul de pentatlon modern de la Budapesta

sec.

ni.,

pe lo- 
Sinaia 

Keller- 
pentru

cadrul unui meci-turneu

Crista Lichiardopol pe locul doi la călărie
BUDAPESTA 17 (prin telefon). In 

capitala R.P. Ungare au început vi
neri întrecerile din cadrul unui impor
tant concurs international de penta
tlon modern. In concurs au fost în
scrise două echipe ale R.P. UNGARE 
(Batezo, Foldi, Nagy, O. Tordk și, 
respectiv: Nemeth, Szabo, Faklya, Sza- 
niszlo) și o echipă a U.R.S.S. (Fedi- 
șev, Sdobnikov, Makeev, Komisarov). 
Mai iau parte patru sportivi individuali 
din R.P. Ungară și Cristu Lichiardopol 
din R.P. Romînă.

Proba de călărie s-a desfășurat în 
incinta hipodromului de galop pe un 
parcurs plat. Parcursul a măsurat 
4.000 m și a avut 24 de obstacole, în 
special oxere, duble și foarte multe 
șanțuri. După o întrecere viu dispu
tată, proba s-a încheiat cu victoria 
sportivului maghiar dr. Tftrok (indi
vidual) care a executat parcursul în 
7:03,3 totaliziînd 1.199,5 p. O compor
tare excelentă a avut și reprezentantul 
nostru C. Lichiardopol care s-a clasat 
pe locul doi cu 1.189 p (timp 7:06,0). 
Locurile următoare ale clasamentului 
au fost ocupate de: 3. Faklya 1.168 p 
(7:12,2); 4. Foldi 1.161 p (7:14,8); 5. 
Balczo 1.154 p (7:16,0); 6. Nagy 
1.150,5 p (7:17,5). In timpul cursei 
concurentul sovietic Komisarov a căzut 
și a abandonat întrecerea. Clasamen
tul pe echipe: 1. R.P.U. I 3.465,5 p; 
2. R.P.U. II 3.240,5 p: 3. U.R.S.S. 
2.062 p.

Sîmbătă s-a desfășurat proba de 
spadă. După o luptă care a durat 
șapte ore și jumătate clasamentul 
probei a avut următoarea înfățișare:

1. Nemeth 1.041 p (25 v); 2—3. Nagy 
și Szabo I.IM10 p (24 v); 4—5. dr. 
T&rok și Mona 877 p (21 v); 6. Bodi 
754 p (18 v);... 13. Lichiardopol 467 
p (11 v);... 17. Ba’czo 344 p (8 v). 
Clasamentul pe echipe: 1. R.P.U. II 
2.713 o; 2. R.P.U. I 2.426 p; 3. 
U.R.S.S. 1.606 p.

După terminarea a două probe ola4 
samentul general individual se pre
zintă astfel: 1. Nagy 2.150,5 p; 2. 
Szabo 2.090,5 p; 3. dr. Tiirok 2.076,5 
p; 4. Nemeth 2.023 p; 5. Motta 1.919 
p; 6. Foldi 1.874 p;... 9. Sdobnikov 
1.781,5 p; 10. Lichiardopol 1.656 p;... 
15. Balczo 1.498 p.

Duminică a fost zi de pauză, între-* 
eeriie continuînd luni cu proba do 
tir.

ULTIMELE ȘTIRI

DOUĂ NOI RECORDURI EUROPENE
DIN R. D. GERMANĂALE ÎNOTĂTORILOR

Cu prilejul unui concurs de natație 
disputat Ia Leipzig, înotătorii din R. D. 
Germană au stabilit două noi recorduri 
europene. Wolfgang Wagner a parcurs 
distanța de 200 m spate în 2:18,0. Al 
doilea record a fost realizat în proba

de ștafetă de 4 x 100 in mixt femei de 
către echipa R. D. Germane. Această 
echipă, alcătuită din Ingrid Schmidt, 
Mariane Kueper, Barbel Fuhrman și 
Heidi I’echsten a realizat timpul de 
4:46,7.

• ECHIPA DE POLO a Uniunii So-ț 
vietice, care se află în turneu în, R. F. 
Germană, a întrecut la Bonn eu 4—3 
selecționata R. F. Germane.

• TURNEUL DE ȘAH de la Buenos 
Aires s-a întrerupt 3 zile, din cauză că 
sala concursului a fost ocupată de un 
Congres al științelor medicale, care a 
avut loc în capitala Argentinei.
• IN SEMIFINALEI,E zonei mi.ro 

pene a „Cupei Davis“ la tenis, echipa 
Italiei a întrecut cu scorul de 4—-1 
selecționata Angliei, iar Suedia a în
vins Franța cu 3—2.

• DUPĂ CUM TRANSMITE agenția 
France Presse, într-un concurs de atle
tism desfășurat la Saskatoon (Canada), 
atletul de culoare Harry Jerome a par
curs distanța de 100 in. plat în 10,0 
sec., egalînd astfel recordul mondial 
stabilit de Armin Harry (R.F.G.) la 
21 iunie.

® CONTINUINDU-ȘI turneul în 
U.R.S.S., echipele de baschet franceze 
au evoluat la Tbilisi. Echipa Dinamo 
din localitate a cîștigat cu 65—49 în 
fața echipei Villeurbane Lyon. iar stu
dentele de la Institutul politehnic din 
Tbilisi au întrecut eu 46—34 echipa 
P.U.C, Paris.
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