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II O T A R î R EA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

și a Consiliului det Miniștri al Republicii Populare Romîne 
cu privire la reducerea prețurilor de vînzare cu amănuntul 

la unele bunuri de consuni
Rezultatele obținute în creșterea producției 

industriale și agricole, în sporirea productivi
tății muncii și reducerea prețului de cost, în 
obținerea de economii peste cele planificate, 
precum și succesele în îndeplinirea și depăși
rea planului de stat pe semestrul 1 1960, fac 
posibilă aplicarea unor noi reduceri ale prețu
rilor de vînzare cu amănuntul la unele bunuri 
de consum.

Ga urmaire a celor de mai sus, Comitetul 
central al Partidului Muncitoresc Romîn și 

Jonsiliul de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne,

HOTĂRĂSC s
t. Se vor reduce prețurile de vînzare la 

peste 1,100 sortimente de mărfuri: carne de 
porc, orez, produse de franzelărie, citrice, tex
tile. încălțăminte, obiecte de uz gospodăresc, 
medicamente ș.a.

Prețurile cu amănuntul se reduc:
i

La carnea de porc, calitatea I-a, eu 6,7%, 
fa orez calitatea I-a cu peste 11%, produsele 
de franzelărie (cornuri, chifle, covrigi etc.), 
între 12%—28,5%, la ciocolată și unele pro
duse de ciocolată pînă la 32%, diverse alte 
produse alimentare cum sînt: citrice, ceai, 
cafea, cacao, sardele etc., între 7%—36%.

La încălțămintea cu fețe de piele și talpă 
de cauciuc între 7%—32%, la perdele între 
10%-70%. Ia unele confecții din mătase 

naturală (cravate, baticuri, fulare etc.) între 
6%—27% și la unele sortimente de ciorapi 
• ‘■ v 25%-50% ;

ceasornice între 20% — 25%, la fri- 
gA$re și aspiratoare din import între 10%—18%, 
la răcitoare cu gheață cu 20%, la pickup-uri 
ou 15%, la apă de colonie și toaletă în me
die cu 10%;

La motociclete cu piuă fa 17,4%.
La unele medicamente (antibiotice, vitamine 

etc.) cu pînă l<a 55%.
2. Iocepînd cu anul școlar 1960—1961 toți 

elevii din clasele I-a — Vll-a inclusiv, — adică 
;>este 2.100.000 ' de elevi — vor primi gratuit 
manualele școlare.

3. Principalele sortimente de produse ali
mentare. industriale, medicamente ale căror 
prețuri se reduc sînt următoarele:

PRODUSE ALIMENTARE
Reducer*

I. Carne de porc (călit. I-a)
VA

II. Orez (călit. I-a)
M.1%

III. Produse de franzelărie
chifle, cornuri 28,5%

— împletituri, franzetuțe 24,2%
— covrigi Intre 12,5% și 25 %

IV. eroduse de franzelărie 
cu adaos de ulei, zahăr etc.

— cornuri, batoane în medie cu 20 %
— bulei 25 %
— covrigi între 12.5% și 20 %
— cozonac de brutărie - 20,8%

»— chec 14.3%

V. Ciocolată și produse 
de ciocolată

t— ciocolată amăruie în medie cu 13 % 
e— ciocolată tnenai în medie cu 16,7%

— ciocolată CU lapte in medie CU 15 %
— ciocolată cu vanilie în medie cu 15.9%
— bomboane de ciocolată cu cremă

în medie cu 31.4%
— bomboane fine de ciocolată

în medie cu 29.3%

VI. Diverse produse alimentare
ceai
cafea boabe crudă 
cacao pudră calitatea 
sardele în ulei 
heringi sărați 
portocale
mandarine 
stafide 
piper

în medie cu 9,1%
29,2%

I 25 %
20 %

în medie cm 15,4%
18,7%
7.1%

36 %
20 %

PRODUSE INDUSTRIALE
VIL încălțăminte
a. încălțăminte pentru bărbați

•— Pantofi sau sandale cu fețe de plete 
box. cu talpă de cauciuc ștanțat 7,6%

— Pantofi sau sandale cu fețe de piele 
bizon, cu talpă de cauciuc ștanțat 16.8%

— Pantofi sau sandale cu fețe din piele
porc, cu talpă de cauciuc ștanțat 15,9%

— Bocanci cu burduf cu fețe de piele '•
bizon, cu talpă de cauciuc ștanțat 11,4%

— Pantofi cu fețe de piele box. cu talpă
de cauciuc mieroporos 15,7%

— Pantofi cu fețe de piele bizon, ce talpă
de cauciuc mieroporos 22,9%

— Sa-ndale romane cu fețe de piele bizon.
cu talpă de cauciuc mieroporos 13,6%

— Sandale romane cu fețe de piele blanc
de porc, cu talpă de cauciuc micro- 
poro6 14,3%

— Pantofi model cu fețe de. piele box,
cu talpă cauciuc natural 16,7%

— Pantofi model cu fețe de pfefe bizon,
cu talpă cauciuc natural 22,9%

— Cisme de protecție din cauciuc, pentru
bărbați în medie cu 21 %

b. încălțăminte pentru femei
— Pantofi sau sandale cu fețe de piele

box, cu talpă de cauciuc ștanțat 7 %
— Pantofi sau sandale cu fețe de piele 

șevro, cu talpă de cauciuc ștanțat 7 %
— Pantofi sau sandale cu fețe de piele 

porc, cu talpă de cauciuc ștanțat 16,7%
— Ghete cu fețe de piele box. cu talpă

de cauciuc ștanțat 8 %
— Ghete cu fețe de piele bizon, cu talpă

de cauciuc ștanțat 16,8%
—■ Pantofi cu fețe de piele box. cu talpă

de cauciuc mieroporos 15.2%
— Pantofi cu fețe de piele bizon cu talpă

de cauciuc mieroporos 21,2%
— Sandale cu fețe de piele șevro, ou

talpă de cauciuc mieroporos 12 %
— Sandale romane cu fețe de piele bizon,

cu talpă de cauciuc mieroporos 20 %
— Sandale romane cu fețe de piele porc,

cu talpă de cauciuc mieroporos 16,5%

c. încălțăminte pentru băieți și fete

(Unele mărimi)

— Pantofi cu fețe de piele box, cu talpă
de cauciuc mieroporos 7,5%

— Pantofi cu fețe de piele bizon, eu
talpă de cauciuc mieroporos, 14, 1%
Pantofi cu fețe de piele șevro. cu
talpă de cattciuc mieroporos 7,5%

— Sandale cu fețe de piele box, cn
talpă de cauciuc mieroporos 7.5%

— Sandale cu fețe de piele bizon, ca (Lii.L*Udi

talpă de cauciuc mieroporos 14,1%
— Bocanci cu fețe de piele bizon, cu

talpă de cauciuc ștanțat 7,7%
— Ghete cu fețe de piele box. ca tălpi

de cauciuc mieroporos 8,2%
— Ghete cu fețe de piele bizon, cri talpă

de cauciuc mieroporos 1X7%

VIII. Perdele
a. Perdele țesute din bumbac

— Lugojana între ÎO %—11,5%
— Libelula între 40 %—46.7%
— Pescăruș înllne 43.8%—45,7%

b. Perdele tricotate din bumbac

'(Unele sortimente)
Mre 42.5%—61,2%’

c. Perdele țesute din mătase
— Perdea fără boruurA între 27%— 28%’
— Perdea cu bordură între 19%—20%
— Perdea cu a jur 28,6%
— Perdea Jacard 14%
— Perdea din fire acetat. cu bordură

între 24.6%—32,5%

IX. Confecții de galanteria 
din mătase naturală

— Baticuri între 6.4% și 22,3%
— Eșarfe în medie cu 20,6%
— Fulare între 19,8% și 2Q,7%
— Cravate între 11.3% și 27,4%

X. Batiste și ciorapi
— Batiste din import, pentru bărbați

și femei, între H.3% și 33%
— Ciorapi nylon, <fta import

între 25% *1 50%

XI. Ceasornice de mină, 
de buzunar și deșteptătoare

— Pobeda 25%
— Kama .25%
— U.M.F. Rubla ' 25%
— Hernia crotnat 25%
— Telus placat 25%
— Ceasornice deșteptătoare 20%
— Ceasornice de buzunar 25%

XII. Articole de uz casnic
— Frigidere ,Zill“ 18%
— Frigidere „Saratov- 17%
— Răcitoare cu gheață 20%
— Aspiratoare de praf „Racheta" 10%
— Aspiratoare de praf „Ceaika” 10%
— Aspiratoare de praf „LJraleț" 15%
— Piese de schimb pentru aspinatoare 15%

XIII. Articole muzicale
—Pickup — „Sitpraphon H. 21" 15%
— Pickup — „Suprațăv>n MD. &1” 15%
— Pickup — „Jubileu” 15%
— Muzicuțe de gură ' 15%
— Benzi de magnetofon 20%

XIV. Medicamente
— Penicilină între 40% și 46%
— Dicilină (tablete) 47%
— Vitamina Bi (fiole) între 20% și 24%
— Vitamina Bi2 (fiole) 17%
— Vitamina G (fiole) 36%
— Vitamina G (tablete 0,05) 55%
— Stomuden D și G (fiole) 47%
<—i Sulfatiazol (tablete) 26%

— Viplex
—• Rutifilin
— Gerovitaf
— Neanemovit — sirop
— P.A.S. — substanță

XV. Articole de
— Apă de colonie 

24%
50%'
50%'
30% 
27%

toaletă
în medie cu f0%' 
în medie eu 10%— Ap4 de toaletă

XVI. Motociclete, atașe moto 
și piese de schimb 
pentru motociclete

— Motociclete K 175 oinc 13.7%
— Motociclete MZ 125 cmc 14,2%
— Motociclete MZ 175 cmc 14,7%

— Motociclete MZ 250 cmc 14,7%
— Motociclete Jawa 125 <xnc 17,4%
— Motociclete Jawa 175 cmc 14,6%
— Motociclete Jawa 250 ane 14,8%
— Motociclete Jawa 350 cine 15,1%
— Motociclete Danuvia 125 cmc 13.8%
— Motociclete Simson

425 S 260 cmc 9 %
— Motociclete Panonia 250 cmc 13,6%
— Motocialete BK 350 cmc 15,1 %
— Atașe moto AWO 20 %
— Atașe moto Simson 12 %.
— Piese din import pentru motociclete 15 %l

XVII. Articole și lucrări
fotografice

— 1*1 Ime și plăci loto între 20% și 30%
— Hîrtie foto Agfa — Color 25%
— .Revelator Agfa — Colo: pentru filme

și hîrtie 2t>%’
— Tarife la unete lucrări fotografice

Intre 17% și 41%

XVIII. Diverse produse 
industriale

— Oondensatari electrolitici tu medie eu 35%)
— Stilouri din import 20%
— Penițe de aur 12—14 karate 20%

4. Se stabilește un preț unic la vtnzarea cm 
amănuntul al benzinei auto prin reducerea 
prețului de la 3.50 lei/litru la 1.45 lei/litru. v

De asemenea, se reduce prețul de vtnzarw 
cu amănuntul Ia petrosin cu 27,5%.

5. Se reduc prețurile de vînzare cu amă
nunții!, pentru unele medicamente de uz v». 
terinar.

6. Keducerea prețurilor intră în vigoare te- 
cepîud de la data de 25 iulie I960.

7. Ministerul Comerțului. Ministerul SanA- 
tații și Prevederilor Sociale, Ministerul Petro
lului și Chimiei, Ministerul Agriculturii șA 
Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugii 
rești vor stabili listele complecte ale produse
lor la care se reduc prețurile pe baza prezen-t 
tei Hotărîri și vor lua măsurile organizatorica 
necesare pentru aplicarea reducerii de prețuri.

8. Unitățile comerciale de stat $i coopera
tiste vor afișa lista complectă a tuturor pr«M 
duselor cu prețurile reduse.

9. Comitetele executive ale sfaturilor popa^ 
lare regionale, al Capitalei R. P Romîne și 
al orașului Constanța, precum și Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Meșteșugărești vor 
tocmi în termen de 15 zile de la apariția pre
zentei Hotărîri listele cu prețurile reduse la 
articolele similare cu produsele la care s-au 
aprobat reducerile de prețuri, în conformitate 
eu Instrucțiunile Ministerului Comerțului.

★

Prin aplicarea măsurilor de reducere a pretez 
rilor la mărfurile de mai sus și prin gratuitate» 
manualelor școlare, populația va cîștiga CIRG’A 
UN MILIARD DE LEI ANUAL, ceea ce va 
contribui la ridicarea In continuare a iiiveluhM 
de trai material «i cultural al oamenitaț trtinciii

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

6HE0RGHE GHEORGHIU»DEJ

Președintele Consiliului de Miniștri 
al’Republicii Populare Romîne 

CHIVU STOICH
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Clubul sportiv școlar București pe primul loc 
in campionatele republicane de juniori

Utte Popescu (Gaz AWeri Meiliaș) 
tfcl2 tn.

Greutate-i, X Anca Gurău (Progr. 
Buc.) 12,71 im; 2. Augustă Bugnariu 
(Știința Ctaj) 11,26 m; 3. Ana Nyi- 
las (Din. Buc.) 10,82 m.

Suliță: 1. Ingrid Lindacher (Progr. 
Tim.) 39,75 m; 2. Heidemarie Wachs
man (S.S.E. Graiova) 38,97 m; 3. Ro- 
dica Bucea (Banatul Tim.) 87,79 m.

BĂIEȚI
200 m: T. Aurel Stamatescu (G.S.S. 

Buc.) 22,9 sec; 2. Dinu Drăgan (Gor- 
vinul Huned.) 23,6; 8. R. Wolf
(G.S.M. Reșița) 24,0. De notat că doi 
dintre protagonista probei, Elod Kin
eses și L. Moscaliuc nu s-au calificat 
pentru finală, deoarece în serii (con- 
tra-timp) au concurat fără ambiție, 
obțimnd doar 24,9 sec, respectiv 25,2 
sec.

800 m: 1. Șt. Beregszaszi (Din.
Buc.) 1:59,4; 2. Horst Schmidt (Stea
gul roșu Or. Stalin) 1:59,9; 3. Gh. 
Plăointaru (Știmța Gluj) 2:02,7.

400 mg : 1. Iosif Ferentz (Corvimil 
Hun.) 58,2 sec; 2. V. Teodorescu 
(Gonstr. Buc.) 58,9; 3. Ed. Petz
(Arad) 60,0.

Ștafeta 4X400 m: 1. Orașul Bucu
rești (Teodorescu, Rașou, Beregszaszi, 
Bogdan) 3:31,2; 2. Știința Cluj
3:36,2; 3. Reg. Stalin 3:36,6.

Triplu : 1. EJiade Simion (Din. Buc.) 
14,19 m; 2. Mihai Oalnicov (Din. 
Buc.) 14,07 m ; 3. V. Niculescu (Din. 
Buc.) 13,92 m.

Prăjină: 1. Afanasie Savin (G.S.S. 
Buc.) 3,80 m; 2 Petre Astafei (C.S.S. 
Buc.) 3,70 m; 3. AJ. Crîstea (C.S.S.

ț ’ Peste 300 de băieți și fete din în
treaga țară s-au întrecut sâmbătă și 
duminică pe stadionul Republicii, în 
cadrul finalelor campionatelor republi
cane de juniori pe anul 1960.

( Campionatele adevărată trecere

'de 
au 
in

....... ZIUA 1
•• -....-He»! FETE

100 ni: T. Renate Gabel (Voiri-: 
ța Sibiu) 12,6 sec; 2. Maria Mi
hai (Progr. Buc.) 12,7; 3. Sanda Bor- 
dan (Harghita Tg. M.) 12,9.

400 m: 1. Elena Flaișer (Metalul
I.MS. Roman) 59,2 sec; 2. Victoria 
Pazmanj (S.S.E. Oradea) 59,6; 3. Ma
na Paâade (Șc. sp. U.GF.S. Roman) 
61,3.

80 mg: 1. Felicia Grama (S.S.E.
Reșița) 12,4 sec; 2. Elena Vast (Ba
natul Tim.) 12,5; 3. Lucre ți a Stanciu 
(G.S.S. Buc.) 12,7.

înălțime: 1. Aurora Mihăilescu
(LLT.Ă. Arad) 1.32 m; 2. Ute Po
pescu (Gaz Metan Mediaș) 1,49 m; 
3. Elena Vîrlan 1,44 tn.

Disc: 1, Anca Gurău (Progr. Buc.) 
41,66 ; 2. Elena Oozac (Șc. sp. U.G.F.S. 
G. Lung) 38,92 m; 3. Eliza Soos
(S.SJE. Oradea) 37,11 m,

BĂIEȚI
100 m: E Elod Kineses (Știința 

Buc.) 10,8 sec; 2. Aurel Stamatescu 
(G.S.S. Buc.) io,9; 3. Dinu Drăgan 
(Oorvinul Hunedoara) 11,2.

400 m : 1. Șt Beregszaszi (Dinamo 
Buc.) 50,7 sec; 2 I. Ferenta (Gorvi- 
nul Hitned.) 51,0 sec; 3. V. Teodo- 
reacu (Constr. Buc.) 51,3 sec.

1. Fr. Baban (Știința Gluj) 
GL Iancu (Progr. Buc.) 
1 Buiaclij (Farul G-ța)

1

Vie activitate în țara
Din țară primim zilnic vești despre 

activitatea pugilistică- Unele asociații 
sportive au luat lăudabila inițiativă 
de a menține pe boxeri într-o activi
tate susținută, organizînd reuniuni a- 
micale. Este îmbucurător faptul că 
majoritatea boxerilor au acordat toată 
atenția acestor reuniuni, prestînd me
ciuri de calitate. Iată acum relatările 
corespondenților noștri din:
• TG. MUREȘ. In parcul sportiv 

Voința din Tg. Mureș a avut loc în noc
turnă meciul dintre echipele C. S. Tg. 
Mureș și Industria Sîrmei (Cîmpia Tur- 
zii). Intîlnjrea s-a ridicat la un bun nivel 
tehnic și a foist câștigată de localnici: 
14-4. REZULTATE TEHNICE, aer: 
I. Kerekeș (Tg.M) b.p. 1. Gall (G.T.); 
minimă: Al. Vitalia (Tg.M.) b.p. I. 
Eotvos (O.T.); hîrtie: G. Kavary 
(G.T.) b.p. K. Radar (Tg.M.); muscă: 
M. Orosz (TgjM.) meci nul cu I. Roș
ea (G.T.); cocoș: M. Bucși (Tg.M) 
b.p. V. Bîzgan (O.T.); pană: P. Pa
vel (Tg.M) meci nul cu I. Stoica 
(G.T.); semiușoară: P. Ghiurca (Tg.M.) 
b.p. I. Lupea (G.T.); ușoară: I. Szil- 
vester (Tg.M.) b.p. V. Moraru (G.T.); 
mijlocie mică: I. Asztalos (Tg.M) 
b.p. N. Naciu (G.T.).

• REGHIN. Boxerii echipei Produc
ția Reghin au obținut recent o fru
moasă victorie în meciul pe care l-au

susținut cu Oțelul Tg. Mureș; 13—5. 
Iată rezultatele tehnice (în ordinea 
categoriilor) : O. Gorea (R.) meci nul 
cu C. Horvath (Tg.M.); L. Gorea (R.) 
b.p. A. Kopas (Tg.M.); N. Moldovan 
(R.) b.ab.3 M. Orosz (Tg.M.); E. Vai- 
da (R.) b.p. S. Domokoș (Tg.M.); 
G. Iakab (Tg.M.) b.p. V. Morarii (R.); 
P. Banga (R.) b.at>.3 I. Saro&i
(Tg.M); M Seress (R.) b.ab. AJj 
Sa va (Tg.M.); A. Kerekeș (Tg.M)' 
b.p. A. Buta (R.); I. Asztalos (R.)' 
b.ab.3 V. Făgărășan (Tg.M.).

Ioan Păuș — coresp.
• BUZĂU. Gei peste 1000 de spec

tatori prezenți zilete trecute în grădina 
de vară din localitate au fost mar
torii unei reușite reuniuni de box, cu 
prilejul căreia s-au întîlnit echipele 
Voința Buzău și Metalul București'. 
Mai bine pregătiți tehnic și tactic, pu- 
giliștii buzoieni au cîștigat întîlni- 
rea cu scorul de 13—5. REZULTATE 
TEHNICE: Șt. Lazăr (V.) b.p. Gh. 
Palanga (M.); I. Preda (M) b.p. N. 
Paraschiv (V.); I. Pîrvu (V.) b.p. O. 
Tenea (M); I. Ira (V.) meci nul cu 
D. Minea (M.); Z. Gavrilă (V.) 
b.ab.l D .Florea (M.); N. Gtaiță (M.) 
b.p. R. Gheorghe (V.); Gh. Răileanu 
(V.) b.p. Dinii Eugen (AL) 1 ; V. Ștefu 
(V.) b.ab.2 D. Enache (M); I. Pău-, 
noiu (V.) b-ab.3 Z. Ciocîrlan (M.).

Marin Dumitru — coresp. j
Start in proba de 800 m 1 

în revistă a forțelor schimbului 
mi. ine al atletismului nostru . — 
prilejuit unele rezultate de valoare, 
fruntea cărora se situează noul record
republican de juniori cat. I, realizai de 
Decebal Gheorghiu din Bacău la a- 
runcarea ciocanului. Merită să mai fie 
evidențiați pentru frumoasa comportare 
avută în aceste întreceri: Anca Gurău, 
Eliade Simion, Aurora Mihăilescu, 
Ștefan Beregszaszi (care au ciștigat 
cite două titluri), precum și Elena 
Flaișer, Victoria Pazmani, Aurel Sta
matescu, Francisc Baban, Mircea Ni- 
c.hita, Mircea Axente, Renate Gabel, 
Felicia Grama etc.

In ceea ce privește echipele, cam
pionatele au consacrat poziția fruntașă 
in atletismul nostru de juniori a Clu
bului sportiv școlar București, care se 
clasează pentru prima oară înaintea 
echipei Dinamo București.

Întrecerile de pe stadionul Republicii 
au prilejuit și alte constatări — bune 
și mai puțin bune —, asupra cărora 
vom reveni. Acum, iată rezultatele 
primilor 3 clasați la fiecare probă.

1500 m:
4:10,8; 2.
4:12,2; &
4:14,2.

3000 m: T. Mirceă. N'ichita (Dinamo 
9:10,0; 2. I. Szitagyi (C.S.Or. Stalin)

Oradea) 9:14,8; <11 G, Purdea”(Gohstr.

Rezultatele competiției 
Cupa Eliberării"9V1

' Un număr de 142 de sportivi și spor
tive din care jumătate juniori și ju
nioare, au fost prezenți la competiția 
„Cupa Eliberării", organizată de clu
bul sportiv Voința. Multe dintre me
ciuri au lost interesante și de un ni
vel tehnic mulțumitor. Probele de sim
plu senioare și simplu seniori au fost 
cîștigate de Alaria Alexandru (Pro
gresul) și Matei Gantner (Construc- 

’ torul). La simplu juniori, locul întîi a 
revenit lui Marin Antonescu (Pas
teur), iar la simplu junioare Erna 
Max (C. S- Șc.) s-a clasat prima.

In proba de simplu senioare s-a 
desfășurat un turneu de 8, clasamen
tul final fiind următorul : 1. Maria 

i Alexandru 6 victorii (13-2) ; 2- Ca- 
• trinel Folea (Constr.) 6 v. (13-3) ; 
i 3- Geta Pitică (Gonstr.) 6 v. (12-4); 
: 4. Elena Răduică (Constr.) 4 v.; 5. 
’ Mariana Jandrescu (C. S- Șc.) 3 v.; 
I (>• Victoria Jandrescu (C. S. Șc.) ; 7. 
! Novac (Constr ) 1 v.; 8. A. Radu 
i-(-C. S. Șc.) 0 v- Cîteva rezultate mai 
f.importante: M. Alexandru — G. Pi

tică 2-0. G. Pitică — C. Folca 2-1, 
„C. Folea — Alexandru 2-1.

noua sa paletă (sandvici), Maria Ale- 
l tandru s-a arătat mai agresivă, ata- 

Cînd mai puternic. Ea nu este încă 
prea sigură pe jocul de mijloc și pe 
apărarea de lingă masă. Geta Pitică 

'«a ,n n°ta ei obișnuită adică sa- 
tisfăcător- Ea a părut însă cam obo- 
Bilă- Catrinel Folea a-a dovedit aceeași 
jucătoare tenace și în plus a avut mai 
multă mobilitate ca deobicei.

Rezultate mai interesante la simplu 
seniori: sferturi de finală: Gantner — 
Costin 2-0, Nazarbeghian — Motancea 
2-0 Angelescu — Pțrvu 2-0, Bottner 
— Gheorghiu 2-0, semifinale: Gant
ner — Nazarbeghian 2-0, Boitnar — 
Angelescu 2-0, finala: Gantner — 
Bottner 2-1 (-17, 19, 18).

In turneul junioarelor clasamentul 
®re următoarea înfățișare: ]. Erna 
Max 4 v. ; 2. Dana Pop 3 v. ; 3. Zoe 
aonescu 1 v-; 4. Doina Berbccaru 1 v.; 
5. Valeria Veliu 1 v- Simplu juniori' 
semifinale: M- Antonescu — M. Cos
tul 2-0, N. Bărbulescu — D. Antones
cu 2-1, fmala: M. Antonescu — N. 
.Bărbulescu 2—1,

Cu

Buc.) 9:17,2.

I, Mircea Axente 
Foto: H. Mandy

Aspect din curta de 110 m.g. Con duce, pe culoarul 
(Dinamo Buc.), âțtigătorul probei.

116 mg: 1. Mircea Axente (Din. 
Buc.) 14,6; 2. N. Macovei (S.S.E.
Oradea) 14,7; 3. L. Moscaliuc (G.S.S. 
Buc.) 14,a

1500 m obstacole: ț. Gh. Egyed 
(GSM. Cluj) 4:27,0; 2. Nica Tr.
(Șc. sp. U.O.F.S. Roman) 4:30,6; 
3. A. Dinescu (Constr. Buc.) 4:36,2.

Ștafeta 4X'l00 *n: 1. Orașul Bucu
rești (Kineses, Stamatescu, Moscaliuc, 
Kaisîm) 44,3 sec; 2. Dinamo Buc. 
(Axente, Oalnicov, Diaconu, Simion) 
44,8; 3. Reg. Stalin 45,5.

înălțime: 1. Eugen Ditai (Progr.
Buc.) 1,89 tn; 2. Grigore Marinescu 
(Prcg. Buc.) 1,89 m; 3. Viorel Pălti- 
neanu (G.G.A.) 1,86 m.

Lungime: 1. Eliade Simion 
Buc) 7,04 m; 2. D. Drăgan 
3. M Axente 6,73 tn.

Greutate: 1 ~
sul Buc.) 1 . , _ _
(S.S.E. Oradea) 14,09 m; 3. Lucian 
Slănișteanu (Șc. sp. U.G.F.S. Giur
giu) 14,01 m.

Suliță: 1. Al. (Jrăchinescu (Constr.
Buc.) 56,83 m; 2. Wolf Sokol (Har
ghita Tg. M) 55,98 rn; 3. G. Brașo- 
van (Progr. Tim.) 55.94 m.

Ciocan: 1. Decebail Gheorghiu
(S.S.E. Bacău) 51,58 m t- nou re
cord de juniori cat. I al R.P.R.; 
2. Oarciș Ludovic (S.S.E. Oradea) 
51,25 m; 3. B. Karoly (Corvimil Hun.) 
50,70 m.

5 km marș: 1. D. Roateș (Victoria 
Buc.) 24:14,2; 2. Teodor Arighel (Vic
toria Buc.) 25:04,0 ; 3. FI. Plugarn 
(Șc. sp. U.C.F.S. Roman) 25:12,3.

ZIUA A U-A
. ' FETE

200 m: 1. Victoria Pazmani (S.S.E. 
Oradea) 26,5 sec; 2. Soos EVa (Har- 
ghita Tg. M.) 27,1 sec; 3. Ecai. Ghe- 
su (S.S.E. Galați) 27,1 sec.

800 ni: 1. Ileana Gergely (G.S.M. 
Cluj) 2:21,0; 2. ALaria Barbu (Rm. 
Vîlcea) 2:24,4; 3. Ecat. Juhasz (G.S.M. 
Glui) 2:25,0.

Ștafeta 4X190 m: 1. Cluj (Bernat, 
Jtihasi, Cahan, Balaș) 51,5 sec; 
2. Reg. Stalin (Klimen, Popescu, Bu- 
dan, Gabel) 51,6 sec; 3. G.S.S. Buc. I 
(Neacșu, Giiilinani, Rădulescu, Mecu- 
lescu) 51,7 sec.

Lungime: 1. Aurora Mihăilescu
(U.T. Arad) 5,39 m; 2. Maria Blidari 
(Luceafărul Or. Stalin) 5,16 ra; 3.

Buc.) 3,60 m.
Disc: 1. Kurt Sokol (Harghita Tg. 

M) 50,19 m; 2. Wolf Sokol (Har
ghita Tg. M.) 48,53 m; 3. Ion Bog 
(S.S.E. Oradea) 47,36 m.
ț» CLASAMENTELE
m finalelor campionatelor republicane 
a de

Sokol (Harghita Tg.

juniori — ediția 1960 sînt 
următoarele:

PE REGIUNI 
orașul București 877 p.; 2. 
Timișoara 264,5 p., 3. reg.

reg.

(Dinamo
6,97 m;

1. Dan Serafim (Progre-
14,53 m; 2. Ioan Bog

U.G.F.S. Giur-

1.
reg- - ,
Staliri 212 p., 4. reg. Oradea 
p., 5» reg. Cluj 189 p., 6. 
Bacău 126 p.
PE CLUBURI ȘI ASOCIAȚII

1. Clubul sportiv școlar Bucu
rești 289 p., 2. Dinamo București 
190 p., 3. Progresul București 178 
p., 4. Școala sportivă de elevi 
Oradea 144 p.. 5. Clubul sportiv 
școlar Banatul Timiș, 86 p., 6. Clu
bul sportiv școlar Harghita Tg. M. 
85 p., 7-8. Constructorul București 
79 p„ 7-S.Gorvinttl Hunedoara 79 p., 
9. Școala sportivă U.6.F.S. Giurgiu 
78 p., 10. C.S.M. Cluj 73 p„ 11. 
Școala sportivă U.C.F.S. Roman 
56 p., 12. Știința Cluj 63 p.

IHI II P
MIERCURI, ALERGĂRI DE TRAP

Programul alergărilor de trap de 
miercuri după amiază oferă întîlniri 
interesante între caii de trei ani gru
pați în loturi omogene, bine echilibrate 
și între trăpașii de 4 ani și mai sus 
înscriși pe parcursul mediu de 
1700 metri. Mînjii au la dispoziție o 
singură alergare pe 1200 metri. Caii 
tineri din prima categorie se întîlnesc 
Jntr-o dispută spectaculoasă pe 
2100 metri. Iau parte :

2100 Vraf (Bonțoi), 2120 Pitic (Avram 
G.), Rotofei (Ghinea Gh.), Florinei 
(Ștefănescu), Frăsinet (Szabo I.), Pavel 
(Oană I.), 2140 Nun Mare (Tănase Gh.), 
Rotaș (Dinu Tr.).

La alergările de trap de sîmbfttâ, 
cursa de fond pe 2600 metri a prilejuit 
o sosire strinsă, Olimp II reușind să 
depășească în ultimul fuleu pe Breton, 
talonat la un cap de Straja.
REZULTATELE SINT URMĂTOARELE î

I. Dumbrava (Ichimescu), Fauna, 
Eretic. Cota : 10,10 - 55.40 lei.

II. Dafin (Niculae Gh.), Băsmăluța, 
Vagabond. Cota : 2,20 — 20,50 — 19,60 lei. 
Ordine triplă : 169,50 lei.

III Sunet (Kocsis C.), 
Olac Cota : 9,20 - 186,30 -

IV. Neva (Teotil St), 
Holtei. Cota; 2,00 - 11,30

Harpagon, 
43.50 lei.

Birlic II, 
n 50,90 lei.

C. S. Oradea, Progresul București 
și Știința București învingătoare 

în etapa de ieri a campionatului de polo
Rezultate: Știința București — Vo

ința București 6-2 (3-1) ; Progresul 
București — C- S. Tg- Mureș 10-4 
(3-3) ; C.C.A. — C. S. Oradea 1-6 
(0-3).

Jocurile celei de a Vl-a etape a 
campionatului republican s-au încheiat 
conform previziunilor: C. 5. Oradea 
și Progresul București au obți
nut victorii ușoare în dauna e- 
chipelor C. C- A. și, respectiv, C. S. 
Tg- Mureș, care, avînd jucători 
suspendați pentru abateri de la disci
plină — nu au putut prezenta efective 
complete. Mulțumită victoriei repurtată 
ieri — a patra consecutivă — Pro
gresul București a trecut pe locul 2 
în clasament, talonînd în deaproape 
pe C. S. Oradea.

Cele 3 jocuri disputate la ștrandul 
Tineretului nu au depășit un nivel 
tehnic mediocru; s-au desfășurat, 
însă întro perfectă notă de sportivita
te, ceea ce este destul de îmbucurător. 
Se pare că din greșelile săvîrșite în 
etapa precedentă toate echipele au 
avut de învățat. O notă bună pentru 
cei trei arbitri, E. Beniamin, N. 
Nicolaescu, I. Enăceanu, care au asi
gurat buna desfășurare a jocurilor- 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI A CIȘTIGAT 

DERBIUL „CODAȘELOR*
;)Deschiderea“ de ieri n-a corespuns 

așteptărilor, nici măcar sub aspectul 
luptei pe care o promitea poziția celor 
două formații în clasament. Studenții 
și-au impus superioritatea de la în
ceput, dar acționînd prea nervos, pri
pit au ratat numeroase ocazii. Doar 
după primul gol, ei au desfășurat un 
joc mai clar, mai bine gîndit. Și de 
această dată Chirvăsuță a fost „mo
torul" echipei- învinșii au cedat prea, 
repede lupta, arătînd aceleași carențe: 
pregătire fizică insuficientă și o sla
bă orientare tactică.

Punctele au fost înscrise de Mă* 
riuță (3), Chirvăsuță, Caminschi și 
Cloșcă pentru studenți, Antonescu și

II S M
V. Olimp H (Voronin), Breton, Straja. 

Cota : 4,90 - 26,20 - 24,20 lei.
VI. Morala (Onache S.), Evantai, Deli

cioasa. Cota : 7,20 — 39 — 124,10 lei.
VII. Ivona (Ichim C.), Hoțu, Ancorat 

Cota : 96,60 - 202,50 - 222 lei.
Premiul Ministerului Agriculturii, 

disputat ieri în prezența unui numeros 
public, a întrunit la start caii vîrstnici 
din prima categorie. Alergarea s-a 
desfășurat într-o cadență susținută și 
s-a terminat cu victoria lui Crainic, 
care a întrecut de un cap pe Snop și 
de un gît pe Sovata.
REZULTATELE SINT URMĂTOARELE :

I. Glod (Manea N.), Neajlov, Cadet. 
Cota : 1,70 - 26,70 lei.

II. Pantera (Botescu St), Marama. 
Viorel. Cota : 2,00 - 4,20 - 5,40 lei.

III. Nămoloasa (Drăghici C.), Sevilla,
Simplon. Cota : 3,20 - 26 — 9,30 lei.
Ordine triplă 55,50 lei.

IV. Jungla (Baldovin C.), Coronita, 
Prieten. Cota : 15,10 - 188,30 - 35,30 lei.

V; Piculina (Lazăr Gh.), Sprinten, 
Melchior. Cota : 1.80 - 54,50 - 63,60 lei. 
Ordine triplă : 1009,20 lei.

VI. Crainic (Stoian Gh.), Snop, So
vata. Cota :5,70 - 47,80 - 18,80 lei.

VII. Snagov (Stoian Gh.), Galop, 
Vifor. Cota : 2,80 - 40,20 - 16 lei.

VIII. Segarcea (Stoian P), Nușa, 
Stejar, Cota; 3,90 = G2,80, 16,70 lei.

Ghida li pentru Voința. Au jucat echi
pele: ȘTIINȚA: Csuroe — Chiriac, 
Caminschi — Chirvăsuță — Cloșcă, 
Naum, Măriuță; VOINȚA: Bendu —• 
Vasiliu, Albiei •— Dumitrescu — An-, 
tonescu. Ganga. Ghidali.

C.S. TG. MUREȘ — ECHIPA l 
DE... PRIMA REPRIZA

Ca și duminica trecută, mureșenii 
au fost parteneri redutabili o singură 
repriză, în care au reușit „să discute" 
eu adversarul de la egal la egal. O 
pregătire fizică insuficientă îi pune 
însă, în inferioritate în repriza secun- 
dă, din care cauză sînt repede de
pășiți. Așa au pierdut în etapa ante
rioară meciul cu C.C.A. (de la 4-4 la 
4-8), tot așa au pierdut și ieri par
tida cu Progresul: de la 3-3 la 4-10! 
Este drept, de data aceasta „rezec- 
vele" care au înlocuit pe cei suspen
dați n-au evoluat la valoarea ti' 
lor.

Învingătorii — toți jucători tineri
— practică un joc bine conceput, me
ritul antrenorului Th. Anghelescti, care 
a ridicat în ultimii ani numeroase ele
mente tinere. Au marcat: Miu (3), 
Mărculescu (3), Medianu (2), Șt Mi
hai și Lichiardopol pentru bucureșteni 
și Meder (2), Rigo și Both pentru 
mureșeni. Formațiile : PROGRESUL 
Cheța — Șt. Mihai, Lichiardopol — 
Medianu — Mărculescu, Miu, R. lones- 
cu; C. S. TG. MUREȘ: Ketneny —• 
Both, Bordi — Fleșeriu — Fftlop, Me
der, Rigo.

LIDERUL N-A IMPRESIONAT!
C. Ș. Oradea a repurtat ieri o vic

torie comodă, deoarece adversarul ei
— C.C.A- — a prezentat o echipă im
provizată. Orădenii au învins, e drept, 
fără emoții, daj- și fără să .etaieze 
mai nimic din calitățile-pe care le 
pretindem de la o fruntașă a clasamen
tului- Se prea poate ca și partenerul 
(prea slab) să fie de vină, deoarece 
nu i-a „solicitat" pici un moment. Ori
cum, așteptăm alt prilej pentru a pu
tea judeca pe orădeni la justa lor va
loare. Au înscris' Rujinschi (3), He- 
gyessi, Csordas .și, Muth pentru C- S. 
Oradea, 'și Maghiari pentru C.C.A. Au 
jucat următoarele formații : C.C.Ă-: 
Al. Marinescu — Crișan, Maghiari — 
V. Ștefănescu — Neacșu, Weinerich, 
Rozolea ; C. S- ORADEA : Biro — 
Csordas, Ilea — Rujinschi — Muth, 
Novac, Hegyeșsi. . v r

ADRIAN OANTA : 2:41,9 
PE 2G0 M BRAS

Adrian Oanță și Maria Both, au asal
tat din . nou normele olimpice în pro
bele de 200 in bras și, respectiv, KM 
m spate.

In continuu progres, Adrian Oanță 
a făcut o cursă remarcabilă, fiind cro
nometrat în timpul valoros de 2:41,9, 
la numai 9 zecimi de secundă de nor
ma olimpică. Cu o rezistență mai 
bună pe ultimele două lungimi de 
bazin, A. Oanță va obține foarte cu- 
rînd rezultate superioare și normei 
olimpice. Iată timpii intermediari: 
37,0 — 1:17,0 — 1:59,2 — 2:41,9. Din 
nou emotivă, Maria Both a înotat 
„crispat" distanța de 100 tn spate, ob- 
jinînd un rezultat slab: 1:15,4.



L-l

Turneul de baraj pentru categoria B

Academia Militară București 
și C.F.R. Roșiori pe primele două locuri 

în grupa de la Bacău
1 Ieri au luatt sfîrșit și întîlnirile din 
grupa a III-a (Bacău) a barajului 
pentru categoria B. Victoriile reușite 
de C.F.R. Roșiori și Chimia Tîrnă
veni au dus la fixarea următorului 
clasament final al grupei :

1. Acad. Militară
2. C.F.R. Roșiori
3. Rapid reg. Ploești
4. Chimia îlrnăveni
5. Marina C-ța 

lată amănunte în
lidele de ieri :

3
3
2
2
0

0
0
0
0
0

1
1
2
2
4

15:
7:
9:

3
5
6 

8:12
5:18

6
6
4
4
0

4
4
4
4
4

legătură cu par-

BACAU 24 (prinBACĂU 24 (prin telefon). în lo
calitate s-au disputat ultimele două 
jocuri din cadrul seriei a III-a a 
barajului pentru categoria B. Ambele 
meciuri aveau un caracter decisiv, 
deoarece de rezultatele care se obțineau 
în această ultimă etapă a întrecerii 
depindea desemnarea echipei 
locul IJ în clasament.

Cele două partide (Chimia 
veni—Rapid reg. Ploești și 
Roșiori—Marina Constanța) au fost 
programate la aceeași oră pe două 
terenuri diferite. Măsura luată de or
ganizatori a fost foarte bună, însă 
ei ar fi trebuit să aibă grijă ca tere
nurile să fie pregătite în vederea a- 
cestor partide. Din cauza acestei ne
glijențe, în timp ce primul meci s-a 
disputat în c “/ ’ . "
dionul „23 August", cel de al doilea 
nu a avut i 
condiții pe terenul Dinamo, unde iar
ba nu era cosită decît pe o mică 
parte.

sele ocazii pe care le-au avut ata- 
canții săi. In tot cursul jocului, linia 
de atac a echipei Rapid a arătat 
o mare imprecizie în șuturile la 
poartă. în plus, portarul de la Tîr
năveni, Gumeș, a fost în acest joc 
într-o formă deosebită, blocînd cu 
promptitudine majoritatea șuturilor.

Golurile au fost marcate în 
de Petru (min. 7) și Oniga 
35) pentru Chimia și de Ghiță 
84) pentru Rapid.

CHIMIA: Gumeș — Zomei, 
zescu, Szabo — Novac, Szakacs — 
Petru, Oniga, Sima, Sașca, Bîrsan.

RAPID : Mușat —Băduleșcu,~ P_o- 
dăreanu,

Păun, 
Radu.

ordine 
(min. 
(min.

Frun-

I.

Iordan — Fieroiu, P. Radu 
Bageac, Dumitrescu, Ghiță.

ROȘIORI MARINA

de pe

Tîrnă-
C.F.R.

condițiuni optime pe sta-

asigurate cele mai bune

cosită decît pe o mică

CHIMIA TIRNAVENI — RAPID 
REG. PLOEȘTI 2-1 (2-0)

La capătul unui meci viu disputat 
care a oferit celor 1.000 de specta
tori prezenți faze rapide și dinamice, 
echipa din Tîrnăveni a cîștigat da
torită unui plus de eficacitate în atac 
și datorită unei mai bune legături 
între compartimente. Jucătorii echipei 
Chimia au manifestat și o mai mare 
voință de luptă, care în final le-a 
adus victoria.

Echipa Rapid, deșt se anunța fa
vorită în această întîlnire, a părăsit 
terenul învinsă deoarece nu a reușit 
să fructifice decît una din numeroa-

C.F R
CONSTANȚA 1—0 (1-0)

Intîlnirea nu a avut un nivel teh- 
nic prea ridicat. Aceasta, pe de o 
parte pentru că ambele echipe s-au 
angajat de la început într-o luptă 
de uzură, urmărind numai obținerea 
victoriei, iar pe de altă parte pentru 
că terenul (Dinamo) era cu iarba 
necosita, ceea ce nu a permis un bun 
control al balonului. Fotbaliștii din 
Roșiori au depus eforturi serioase 
pentru a realiza golul victoriei, fapt 
care le-a adus locul II în clasament. 
Marina a făcut cu acest prilej cea 
mai bună partidă din întreg tur
neul, luptînd cu multă energie pen
tru un rezultat cît mai onorabil. Tre
buie spus însă că majoritatea timpu
lui inițiativa a fost de partea echi
pei C.F.R., care a ratat cîteva ocazii 
clare de gol.

Unicul punct al meciului a fost 
înscris de Bursumac care a reluat 
cu capul în plasă la un corner exe
cutat în min. 15. Tot el a ratat în 
min. 49 o ocazie bună, trăgînd din 
apropiere în bară, după care în min. 
55 Capatos a șutat de la 2 m alături 
de poartă.

C.F.R. : Raicu — 
Tănăsoglu — Fiță, 
Bursumac, Capatos,

MARINA : Bălașa 
Boboc — Nanu,
Tudor, Aldea, Popescu, Cociș, Arghir.

R. P. Romînă I și Gabriel Moiceanu — 
învingători în întrecerile cu cicliștii belgieni

Importantele confruntări dintre cicliștii romîni și 
rutierii belgieni — care au avut loc sâmbătă și du
minică — s-au încheiat cu două frumoase victorii ale 
reprezentanților noștri. Ținând seamă de faptul că 
echipa Belgiei s-a prezentat cu un Jof de alergători 
valoroși (Willy Monty — selecționat în formația olim
pică, Gerard Bouvry — component de bază în repre
zentativa Belgiei care va concura la campionatele 
mondiale etc.) putem socoti ca foarte bune reziiMatele 
obținute de cicliștii noștri din echipa R. P. Romînă 
I, R. P. Romînă II și cicliștii Gabriel Moiceanu, Gh.

Rădulescu și Vasile Dobrescu care s-au dovedit superiori 
oaspeților atît ca valoare, cît și ca putere de luptă. 
Evoluția cicliștilor belgieni a scos în evidentă cuno
ștințele pe care aceștia le au în domeniul tehnic și tac
tic, dar la ora actuală sportivii romîni le sini supe
riori în ceea ce privește pregătirea fizică și, în plus, 
au un mai puternic spirit combativ.

Peste cîteva zile reprezentanții noștri vor pleca 
în R.D. Germană pentru a concura la campionatele 
mondiale și apoi 
bele olimpice.

la Roma pentu a lua startul în pro-

REPREZENTATIVELE R.P. ROMINE 
AU ÎNTRECUT ECHIPA BELGIEI 

IN CURSA CONTRA-GRONOMETRU 
(100 KM)

Sîmbătă dimineață s-a desfășurat pe 
șoseaua București — Urziceni cea 
mai importantă confruntare dintre ru
tierii romîni și cicliștii belgieni: cursa 
contra-cronometru pe echipe (100 km). 
Specialiștii noștri erau interesați să-i 
vadă la lucru pe „olimpici" după în
trecerea de la Sofia (unde au reali
zat un rezultat mulțumitor, dar sub 
posibilitățile lor) și mai ales după

cei din prima garnitură, cît și 
din formația secundă) au întrecut 
diferență apreciabilă selecționata Bel
giei, dovedindu-se în formă și apți 
să ne reprezinte cu cinste la J.O. Este 
adevărat că rezultatele nu se înca
drează pe linia celor realizate în ul
tima vreme. Explicația este ur
mătoarea: în timpul întrecerii a bă
tut vîntul (lateral — față), căldura 
devenită apăsătoare la un moment dat 
a scăzut în general nivelul perfor
manțelor (la unii mai mult, la alții 
mai puțin), iar prima noastră echipă 
a făcut mai mult o cursă tactică

cei 
ia

forma pentru proba contra-cronometru 
de la J.O. este următoarea: Gabriel 
Moiceanu, Ludovic Zanoni, ion Cosma, 
Aurel Șelaru. Rezerva formației olim
pice poate fi aleasă între Gh. Cal- 
cișcă și Gh. Rădulescu.

Echipele au plecat în concurs la 
diferență de cîte 5 minute în urmă
toarea ordine: C.C.A. II (din această 
echipă a lipsit nemotivat S. Ariton și 
a trebuit să fie înlocuit cu Gh. Ma
rin), Victoria, R.P. Romînă 1, R.P. 
Romînă II, C.C.A. 1 și Belgia. Prima 
echipă a țării noastre a ajuns din 
urmă formațiile Victoria și C.C.A. II 
și le-a întrecut cu mult. Cicliștii bel
gieni au pierdut la început cîte 31 — 
■33 sec pe jumătate de tur (16,666 km) 
față de formația R.P.R. I și apoi cîte 
60—75 sec. Cicliștii noștri din echipa 
olimpică au menținut un ritm uniform 
de alergare (cu mici fluctuații, unele 
inerente) și au cîștigat detașat. In 
echipa Belgiei s-a produs — cu 6 km 
înainte de sosire — o defecțiune: 
alergătorul Gerard Bouvry a spart. 
Astfel, oaspeții au terminat 
oameni competiția 
mentului contează timpul cehii de al 
treilea sosit astfel că nu au pierdut 
aproape nimic prin rămînerea în urmă 
a celui de al patrulea coechipier). Cel 
mai bun din echipa Belgiei a fost 
.micuțul" Roland Lengele. Rezultate.

1. R. P. ROMINA I (Gabriel Moi
ceanu, Aurel Șelarii, Ludovic Zanoni, 
Ion Cosma) 2 11.25:21; 2. R.P. RO
MINA II (Gh. Calcișcă. Gh. Radu
lescu, 
27:36;
Willy Monty, Marcel Leboutte, Ge
rard Bouvry) 2 h. 30:34 ; 4. C.C.A. I 
2 h. 32:25; 5. Victoria 2 h. 37:00; 6. 
QQ.A. II 2 h. 39:01.

O EVADARE LA ÎNCEPUTUL 
GURSEl NE-A ADUS O PREȚIOASA 

VICTORIE
Numeroșii spectatori veniți dumini

că după amiază pe circuitul din str. 
Maior fioravu așteptau cu nerăbdare 
startul în întrecerea dintre cicliștii 
noștri și cei belgieni. Și, în sfîrșit, s-a 
dat plecarea 1 Chiar de la început a- 
tacă ak gătorii noștri. Șt. Poreceanu 
se lansează, dar Lengele îl talobează 
și astfel acțiunea' eșuează. Urmează 
aîte cîteva încercări și din pluton se 
desprinde un grup de cicliști romîni: 
Ion Cosma. G. Moiceanu, Gh. Rădu
lescu și V. Dobrescu. Aceștia sprin- 
tează sec și se distanțează de phiton. 
Belgienii se mențin în espectativă. 
socotind prematură această acțiune. 
Cicliștii romîni forțează, se înțeleg 
de minune la trenă și în • ctirînd au 
un avans apreciabil. In acest moment 
începe să bată puternic vîntul. După 
o perioadă de acalmie în phiton în
cepe animația. Atacă, cicliștii bel
gieni. Ei nu-și unesc însă forțele, ci 
încearcă pe rînd o apropiere de fu
gari. Intii Lengele, apoi Leboutte, mai 
tîrziu Monty. Firește, aceste atacuri 
de unul singur nu pot să anihileze o 
acțiune pe care o susții..patru rutieri 
buni. Și astfel situația primelor locuri 
este lămurită chiar de la început. In 
turul 7 Ion Cosma are ,o mică defec- 
țjtine la bicicletă și pierde ..contactul 
cil colegii lui de evadare. El șa ră- 

7 mine să-și susțină șansele împreună 
cu plutonul. Lupta se dă acum pen
tru ocuparea locurilor 4—10 (locuri 
de onoare în orice întrecere ciclistă). 
Spre finalul ciffsei cicliștii belgieni se 
dovedesc mai deciși. Ei atacă prin 
Monty (de care se atașează Cosma 
și Calcișcă) și după .aceea, prin Leu 
gele și Bouvry. asigtirîndu-și astfel 
locuri fruntașe.

Iată clasamentul întrecerii: 1. GA
BRIEL MOICEANU a parcurs '76,5 
km în 2 h. 01:40; 2. Gh. Rădulescu; 
3. V. Dobrescu — același timp; 4. 
Roland Lengele (Belgia) 2 h.04;58; 
5. Willy Monty (Belgia) 2 h. 05:01; 
(5. Gh. Calcișcă; 7. Ion Cosma; 8. 
Gerard Botivty (Belgia) — același 
timp; 9. Marcel Leboutfe (Belgia) 
2 h. 05;08; 10. C. Moiceanu 2 h. 
05:15.

La terminarea întrecerii, d. Charles 
Smulders, conducătorul delegației bel
giene, ne-a declarat următoarele: „Ci
cliștii romîni s-au comportat foarte 
bine și au meritat victoria. Toiul a 
fost în cea mai perfectă ordine și tre
buie să mulțumim gazdelor pentru fru
moasa primire făcută, pentru grija cu 
care ne-au înconjurat"-

HRISTACHE NAUM

Olteanu, Pintică, 
Guță — Tăbîrcă, 
Sardu, Nedelcuță. 
— Sitaru, Buzea, 
Alexandrescu —

S-a dat startul ' Plutonul este deocamdată compact, dar peste puțin 
timp patru eiclifti romîni vor iniția evadarea

1LIE lANCU-coresp. regional 
GH. DALBAN-coresp.

Știința Cluj—Farul Constanța 
4—2, in „Cupa Mării

CONSTANȚA, 24 (prin telefon). — 
Duminică a început în localitate 

turneul de fotbal „Cupa Mării", la care 
și-au anunțat participarea echipele 
Știința Cluj, C.C.A., Corvinul Hune
doara și Farul. In primul meci al 
competiției Știința Cluj a învins Fa
rul Constanța cu 4—2 (1—1). Partida 
s-a situat, datorită jocului bun al am
belor formații și în special al- Știin- 
' ■ •-j jo-

la
Și

au

ței, la un nivel ridicat. Bazîndu-și 
cui pe deschideri 
maximum viteza 
practicînd un joc 
surprins apărarea 
de rînduri, nrarcînd prin acțiuni clare, 
frumos concepute, goluri prin : Moldo
van (min. 26 și 55), Mateianu (min. 
85) și Suciu (min. 89).

Farul a jucat mai timid în apărare' 
și îndeosebi portarul Ghibănescu a 
greșit de multe ori. Linia de atac nu 
a dat’ satisfacția Scontată, decît în par
te (Sever și Ciosescu). De la Farul au

fungi, folosind 
celor două aripi 
colectiv, clujenii 
constănțeană în zeci

Joc international la Suceava
SUCEAVA, 24 (prin telefon). — 

Peste 7000 de spectatori, din localitate 
și din împrejurimi, au asistat azi la 
partida internațională dintre Dinamo 
Suceava și. echipa sovietică Avangard 
(lin Cernăuți, clasată pe locul 3 în cat. 
13 a R.S.S. Ucraineană. Jocul, de bună 
ealitate și presărat cu numeroase faze 
spectaculoase, la care au contribuit 
ambele echipe, s-a terminat la egali
tate: 1—1 (1—1). Au marcat: Suliman 
(A) în min. 28 și Lain (D) în min. 
35. S-au remarcat: Sidac — cel mai 
bun de pe teren — și Burlacii de la 
Dinamo, Suliman și Lantner de la 
Avangard. Fotbaliștii sovietici au lă
sat o impresie bună prin jocul și dis
ciplina lor.

_ C, ALEXA-coresp. reg.

în trei
(conform regiila-

Ion Vasile. W. Ziegler) 2 h.
3. Belgia (Roland Lengele,

marcat Ciosescu în min. 18 și Moro- 
ianu în min. 84. Menționăm că local
nicii au ratat în min. 72 o lovitură de 
la 11 m., prin Olarii.

Arbitrul N. Sta vru (Constanța) a 
condus următoarele formații:

FARUL : Ghibănescu—Straton, Brîn- 
zei, Florescu—Bibere, Corneanu (Pană) 
— Sever, (Moroianu), Olaru, Ciosescu, 
Niculescu, Vasilescu (Sever).

ȘTIINȚA: Miiller—Kromely, Geor
gescu, Costin—Petru Emil, Popescu— 
lvansuc, Suciu, Marcu (Constantin), 
Matei anu, H. Moîdovanii.

Joi se dispută partida Farul—C.C.A.

R. BRUKNER-corespondent

Așa arată o variantă cu 12 rezultate 
exacte la concursul Pronosport nr. 30 
-din 24 iulie 1960 :

I. Campioana 
Camp. reg. 
veni)

II. Campioana 
Marina)—Camp.

Roșiori)
Lodz—Lechia Gdansk 
R.P.P.)
Bytom—Odra Opole 

R.P.P.)

reg. Ploești (Rapid)— 
Stalin (Chimia Tîrnă- 

2 
reg. Constanța (A.S. 

reg. București 
2(C.F.R.

IU. L.K.S. 
(camp.

IV. Polonia 
(camp .

V. Gwardia Varșovia-Ruch Chorzow
(camp, R.P.P.) 1

VI. Pogon Szczecin-Wisla Krakovia
(camp. R.P.P.) 2

VII. Polonia Bydgoszcz-Stal Sosnowiec 
1

de
1

(camp. K p.p.)
VIU. Kecskemet—Budalok (Cupa 

Vară R.P.U.)
IX. Elektromos—Budai Spartacus 

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

R.P.U.)
XI. E. V. T. K. - Budapest! 

(Cupa de Vara R.P.U.)

Vară

decisiva.
Foto: Th. Roibu

X

X

1

x
Spartacus

1

excelenta performanță obținută în ca
dru] campionatelor republicane de se- 
mifond cînd 
sub norma
„olimpicilor" 
cicliști din 
(handicapați
— și neobișnuită pentru ei 
sezon) a fost la înălțimea . . 
rilor. Faptul că an rezistat cu succes 
caniculei este un merit al rutierilor 
noștri, o calitate care le va folosi mult 
la Roma unde în timpul, J.O. clima 
va fi asemănătoare, ba poate chiar 
mai călduroasă. Cicliștii romîni (atît

au coborît cu un minut 
olimpică fixată. Evoluția 
in compania valoroșilor 
reprezentativa " 
însă de căldură

Belgiei 
excesivă 
în acest 
așteptă-

(obiectiv: 
diferență) 
rezerve. Iată deci care sînt conside
rentele care au. făcut ca performanțele 
realizate 'oncursul ■ internațional de 
sîmbătă să i depășească așteptările. 
Trebuie subliniat și faptul că pentru 
prima oară în întrecerile de Ia noi s-a 
respectat întocmai regulamentul în vi- 
goare la J.O.: cursa contra-cronome- 
tru s-a desfășurat pe o porțiune de 
16,666 km pe care cicliștii au acope
rit-o de șase ori. După această veri
ficare considerăm că la. ora actuală 
cea mai bună echipă pe care o putem

depășirea echipei Belgiei la 
și a terminat cu serioase

fj&’onosport
XII. Kobanyai Lombik—Szekesfehervar 

(Cupa de Vară R.P.U.) 1
Variantele depuse aproximativ 301.000

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 31 ETAPA 

DIN 31 IULIE 19G0
I. Csepel—Vasas (camp.

II. Szeged-Tatabanya (camp.
III. Ujpest—Salgotarjan (camp. R.P.U.)
IV. Pecs—Diosgyor (camp. ” ' ‘
V. Dorog—Ferencvaros

VI. Debrecen—Honved ,___ ... _
VII. Vac-E.V T.K. (Cupa de Vară 

R.P.U.)
VIII. L.K.S. Lodz—Gwardia Varșovia

(camp. R.P.P.)
IX. Stahl Sosnowiec—Gornik

R.P.P.) 
Varșovia—Lechia 
R.P.P.) 
Chorzow-Pogon
R.P.P.)

K.P.U.)
R.P.U.)

R.P.U.)
(camp. R.P.U.)
(camp. R.P.U.)

IX. Stahl ' i
(camp.

X. Legia
(camp.

XI. Ruch
(camp.

Zabrze
Gdansk

Szczecin

26 iulie — ullima. zi de cumpărare 
a biletelor „EXPRES OLIMPIC*

XH. Octra Opole—Polonia Bydgoszcz
(camp. B.P.P.)

MUNE SEARA, ÎNCHEIEREA V1NZARII 
PE ȚARA A BILETELOR 

EXPRES OLIMPIC

... deci numai azi și mîine vă mai 
puteți procura bilete „Expres Olimpic** 
pentru marea tragere de la 7 august 
a.c., lă care se acordă peste 10.000 
premii în valoare de peste 2.000.000 lei.

Fiind ultimele zile în care mai puteți 
cumpăra bilete Expres Olimpic, dacă 
nu ați făcut acest lucru pînă acum sau 
dacă vreți să vă măriți numărul celor 
strînse pînă în prezent, socotim inte
resant să vă reamintim multiplele a- 
vantaje pe care vi le oferă flecare bilet 
în parte :

— participarea la premiile suplimen
tare în obiecte, in valoare de 100.000 lei 
la concursul Prorioexpres de miercuri ;

— participarea la marea tragere de 
la 7 august a.c. la care fiecare bilet vă 
poate aduce premii mari sau chiar 
cinci obiecte (un aragaz, un aparat de 
radio, un răcitor, un ceas de mînă și 
un creion mecanic) ;

— biletele dvs. care nu vor fi cîștigă- 
toare la această tragere, pot participa 
La o tragere suplimentară dc premii în 
bani în valoare de 250.000 lei, la sfîrșitul 
lunii august.

In interesul dvs. vă recomandăm să 
nu așteptați ultimele ore întrucît marți 
fiind și ultima zi de depunere a buleti
nelor Pronoexpres se prevede o aglo
merație neobișnuită in agenții.



„Regata Snagov“, un concurs deplin reușit

SPORTIVII ROMINI ÎNVINGĂTORI IN DOUA PROBE: 
CANOE DUBLU Șl CAIAC-ȘTAFETA

— Canotorii sovietici au cîștigat cinci probe și locul întîi în clasamentul pe țâri -
De -uit noi n-am văzut tribunele 

de la tăiat” atît de populate
oa ieri dapă-amiază, cînd mii de spec-

put furtunos al lui Rotman oare con
duce scurt timp, la 200 metri concuren
tul sovietic Hiinici trece în frunte. El

condus distanțat încă de Ia plecare. 
Rezultate : 1. RPR I (Anastasescu,
Vernescu, Sideri, Teodoror) 7:52,6;

taper? </in timpul desfășurării cursei de canoe dublu. 1.000 m., în care echipajele R.P.R. s-au clasat pe 
primetie două locuri.

își mărește mereu avansul. în timp ce 
Rotman se mai păstrează în luptă pen
tru locul secund cu Polacovici. Slăbind 
în finiș, reprezentantul nostru ocupă 
locul III. cu o secundă doar înaintea 
lui Igor Lipalit. care a lansat un fru
mos atac final. Ordinea sosirii : 1. Hă
rnici (URSS) 4:29,2; 2. Polacovici 
(RSC) 4:33,3,; 3 
4:38,7; 4. Igor 
4:39,7; 5. Novak 
noncours : IIradii

CAIAC DUBLU 
pasionantă cursa 
RPRI

tatoci an venit să-și ocupe locurile cu 
mult înainte de ora primului start al 
„Regatei Snagov”. Interesul manifestat 
de de sporturi nautice, ca și
de numeroșii spectatori ocazionali, pen- 
trw aeeastă mare competiție interna
ționali de csâse-canoc era deplin justi
ficat t se întreceau sportivi renumiți 
din patru țări care contează printre 
cele <naj btme din lume în disciplina 
sportivă respectivă. Și, ceea ce ținem 
să subHniem din capul locului, intere, 
sul spectatorilor a fost pe deplin ras- 
plătit de valoarea ridicată a c.oneursu 
lui, de spectaculozitatea și dinamismul 
întrecerilor care — la cîteva (înaluri 
— an ridicat pur și simplu tribunele 
în pâoHMIFB.

Dia punct de vedere al rezultatelor, 
prima concluzie ea re se despținde este a. 
ceca a superiorității de necontestat pe 
care mi teamt-o sportivii sovietici (în- 
vingaleuț îs cinci din cele .șapte pro- 
bc ale ^programul ui), alături de care 
eaiaciștu șî con oiștii noștri au fost 
protagoniști principali. Intr-adevăr, 
sportivi; romini au corespuns așteptă
rilor, riarindu-sc pe primul loc la două 
din probele la care le acordam șanse 
pentru acest loc : canoe dublu 1000 
metri și ștafeta de caîac 4x500 metri. 
Speranțele pe care ni le puneam într.o 
victorie «aru loc doi și la canoe simplu 
n-au fost confirmate de Leon Rotman 
(cam s-a găsit în fața unor adversari 
neașteptat de tari), eu toate că repre- 
Lentnntul nostru a realizat ieri'cel mai 
bun timp al său din acest an (4:38,7). 

sfteoupe șapte secnnde sub norma o- 
KmpiriL Un reaudiat mai bun decît ne 
așteptam a reușit în schimb echipajul 
nortra d© caiac dubln 1000 metri, com
pus dus Teodorov și Nicoară. clacat pe 
Torni al «loilea, înaintea redutabililor 
oaiaeăști maghiari și cehoslovaci. Nu 
mai poția neașteptat — și totodată 
îmbnouiwtor —- este și locul al doilea 
obțioat 4e echipajul nostru de dublu 
fete, oare a întrecut formații redutabile.

<3a«mental general pe națiuni re- 
floota raportul de forțe dintre echipele 
participante. Pe primul loc. formația 
soricrieS fJJ puncte), urmată de for
mația primă a B.P.R.. care a acumu
lat 27 de panele Pe Tocurile următoa
re : R. S. Ceheslovaeă 21 p. R.P. Un
gară lt p. ți formația noastră 
oundă an 12 p-

Asupra acestui concurs, 
mpca wnor concluzii care se 
după „Regata Snagov". vom _
veni. Deocamdată, iată cîteva detalii a- 
rupra desfășurării celor șapte probe :

CAIAC 1 BĂIEȚI (1000 m). Concu
rentul sovietic Hasanov a condu, auto
ritar iacă de la plecare. Pe ultima parte 
a cuesei, atac nereușit al Iu; Czink. 
Rezultate tehnice : 1. Hasanov (URSS) 
3:59,5; 2. Czink (RPU) 4:03,7; Holy 
(RSC) 4:054; 4. Husarenco (RPR I) 
4.113; 5. Antoniu (RPR II) 4:15,6.

CAIAC 1 FETE ; (500 m). Concu
renta sovietică Seredina a dominat net 
cursa. Situată Ia nn moment dat pe lo. 
cui secund, reprezentanta noastră Maria 
Szekelj s-a dezechilibrat și a țrînat 
de d«uâ ori înaintea finișului și a „că- 
«ut“ astfel pe locul IV. Rezultate teh
nica i 1. Seredina (URSS) 2:05; 2. Ku- 
tora (RSC) 2:11; 3. Tolnay (RPU) 
2:113s A Mari» Szekeli (RPR I) 
2:14,6; 5. Doina Pongraț (RPR II) — 
descalificată.

CANOE 1 (1000 m). După un înce-

2.
Rotman (RPR) 

Lipalit (RPR II) 
(RPU) 4:50,1, Hors- 
(RSC) 4:47,5.
(1000 m ). Cea mai 
a zilei. Echipajele 

și URSS au mers aproape tot 
timpul „cap la cap”. La 500 metri ro- 
mînii aveau un ușor avantaj. In finiș 
echipa noastră a fost întrecută de cea 
sovietică și a avut de înfruntat un asalt 
puternic al concurenților cehoslovaci. 
Pe fisa de concurs citim rezultatul :
1. URSS (Nataluha, Liahovski) 3:38;
2. RPR I (Teodorov. Niooară) 3:39.5;
3. RSC (Vrsovski. Riha) 3:40: 4 RPU 
(Hovanyecz. Marton) 3 :42.5 ; 5. RPR II 
(Artimov. Conțolenco) 3:43,3.

CANOE 2 (1000 m). Cursa a fost 
dominată* de echipajele noastre, care 
s-au impus autoritar. Cuplul Iacovici— 
Sidorov a învins greu, după ce a simțit 
tot timpul amenințarea lui Ismailciue— 
Dumitru. Ambele echipaje romînești 
au mers sub norma olimpică. Rezultate: 
1. RPR T (Sidorov, Iacovici) 4:18,1; 
2 RPR TI (Ismailciue, Dumitru) 4:19; 
3. RSC (Kodes. Vokal) 4:24.6; 4. 
RPU (Cabriel Takacs) 4:28,5; 5. 
URSS (Silaev, Pavliukov) același timp.

CAIAC 2 FETE (500 m). Superio
ritate netă a echipei sovietice. Intre 
formația noastră și cea cehoslovacă 
(pînă la urmă descalificată) s-a dat o 
luptă îndîrjită pentru locul II. care a 
revenit roinîncelor. 1. URSS (Seredina. 
Subina) 1:52,8; 2. RPR I (Elena Li- 
palit, Maria Szekeli) 2:00.9; 3. RPU 
(Tolnay. Novak) 2:04,1; 4. RPR II 
(Pongraț. Crăcăoanii) 2:04,7; 5. RSC 
(Kuteva. Holinska) 2:01,3 — descali
ficată.
ȘTAFETA CAIAC 4x500 m. Această 

probă ne-a oferit satisfacția unei victorii 
autoritare. în care echipa noastră a

se-

ea șî a- 
desprind 
m»i re-

4.2. RSC 7:59,5; 3. RPU 8:03,5; 
URSS 8:04,5; 5. RPR II ( Bărdaș, Nicoa- 
ră. Mercurian, Stavăr) 8:06,6.

RADU URZICEANU

Azi, la Atena

PRIMELE JOCURI ALE RALCANIADEI DE TENIS
Astă-seară pe terenurile Tenis Club 

din Atena încep întrecerile din cadrul 
Balcaniadei de tenis. La această im
portantă competiție participă repre
zentativele R. P. Bulgaria, R. P. F. 
Iugoslavia, Grecia, Turcia și R. P. Ro

mine. Meciurile se desfășoară după 
formula „Cupei Davis*".

Echipa țării noastre va fi formată 
din jucătorii Gheorghe Viziru, Ion Ti
riac și Vasile Serester.

0 nouă victorie a hanMiștilor romini 
in R. P. Chineză

Echipa de handbal a orașului Bucu
rești a susținut un nou meci în cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în Ex
tremul Orient La Pekin, sportivii ro- 
tnîni au întfflniit echipa Armatei

Populare de Eliberare obținînd victoria 
cu scornii de 12—7 (5—3). Pentru în
vingători au înscris Costache (4), 
Bulgarii (4), Barabas (2), Nodea (2).;

Pe pistele de atletism ale lumii
• RECORD MONDIAL LA 80 M.G. • RECORD EUROPEAN LA 400 M

• Intr-un concurs desfășurat la 
Leipzig atleta Gisela Birkenmeyer a 
stabilit un nou record mondial în pro
ba de 80 m.g., parcurgînd distanța în 
10.5 sec. Vechiul record era de 10,6 
sec. fiind deținut de 5 atlete, printre 
care și noua recordmană a lumii.

• Campionatele R. F. Germane s-au 
soldat cu un valoros record european 
realizat de Karl Kaufman pe distanța 
de 400 m. El a fost cronometrat în 
45.4 sec. Vechiul record european a- 
partinea aceluiași atlet cu 45,8 sec- 
După cum se știe recordul lumii este 
de 45,2 sec. fiind deținut de Louis Jo
nes.

• Performante bune și cîteva noi 
recorduri ale tării au fost înregistrate 
în campionatele Franței : 500 m — 
Bernard 13:55,6 (record francez)! 
înălfime — Idriss 2,09 m (record fran
cez), Fournier 2,07 m; disc — Allard 
52,88 m (record francez) ; 100 m fe
mei — Catherine Capdeville 11,6 sec- 
(record francez).

Campionatul mondial 
studențesc de șah

LENINGRAD. (Agerpres). — Echi
pa R. P. Romîne care participă la 
campionatul mondial studențesc de 
șah de la Leningrad și-a încheiat par
tidele întrerupte în ultimele trei run
de, obținînd următoarele rezult; 
R. P. Romînă — Suedia 3‘/2— z 
R. P. Rpmînă — R. P. Bulgaria l*/>— 
2‘/?; R. P. Romînă — R. S. Ceho
slovacă 2—2.

Intîlnirile din runda a 7-a s-au sol
dat cu următoarele rezultate: 
U.R.S.S. — R. D. Germană l'/2— 
(2); S. U. A. —R. P. Mongolă 3-0 
(1) : R. S. Cehoslovacă — Anglia 
2—0 (2); R. P. Bulgaria — Iugoslavia 
l'/2—1'/2 (1): Belgia — Finlanda
2‘/2—1‘/2; Olanda — Suedia 3—0 (1)1 
Șahiștii romîni au avut zi liberă.

• BALAȘ FIȚI (302,5 KG.) REVELAȚIA CONCURSULUI • 4 RECOR- ------- ■ -- - _ —........  1 RFCORDLJRI ALE R D GERMANE

roga au cîștigat detașat, dar alături 
dc ei trebuiau să fie victorioși și Ni
colae Amzuieă și Tiberiu Roman. Ni
colae Amzuieă a pierdut întrecerea cu 
concurentul german datorită unei gro. 
sol a ne erori de arbitraj, iar Roman nu 
s-a concentrat suficient în momentele 
decisive pierzînd la limită, lată cum 
s-au petrecut lucrurile : Amzuieă a în
cercat să împingă de două ori greu
tatea de 87,5 kg., dar arbitrii germani 
nu i au acordat mișcarea deși una din 
ele a fost perfect valabilă. In același 
timp însă, aceiași arbitri i.au acor
dat sportivului german Stolt o încer
care nereglementară la 95 kg., dîndu-i 
posibilitatea să aibă nn avans de 12,5 
kg. pe oare — bineînțeles — concuren
tul nostru nu l-a mai putut recupera. 
Față de cele petrecute și pentru z evita 
în viitor asemenea greșeli ajungem la 
concluzia că meciurile internaționale 
trebuie conduse numai de arbitri neutri.

De la Roman am așteptat maț mult, 
dar lipsa sa de voință, de concentrare 
i-au adus înfrîngerea și totodată pier
derea unui prețios punct pentru echipa 
țării noastre. El a pierdut la numai
2.5 kg, dar putea foarte ușor să în
vingă, dacă ar fi obținut la a treia 
încercare noul record al țării (120kg) 
și nu la a patra, în afară de ooncurs. 
In plus, în ultima mișcare, la „arun
cat” el a maj avut încă o posibilitate 
dar șî aceasta a ratat-o : a aruncat 
mimai 145 kg. deși recent ridicase 150 
kg. în concursuri importante (campio
natele republicane și campion-atel© euro
pene).

lntîlnirea ne-a prilejuit. în schimb 
satisfacția obținerii unui rezultat de o 
valoare, excepțională. Autorul perfor
manței este tînărui Balaș Fiți care a 
totalizat la caU „cea mai ușoară”
302.5 kg. — nou record (v.r. 295 kg.), 
cu care se apropie la 2,5 kg. de norma 
olimpică. Fiți a entuziasmat pur și 
simplu nu numai pe spectatori ci și pe 
oaspeții noștri. După ce la a doua 
mișcare a „aruncat “ 120 kg. corectînd 
recordul țării c« 5 kg. la a treia miș
care a reușit un nou record : 125 kg. 
greutate pe care puțini halterofili din 
lume de la categoria sa o pot ridica.

A doua victorie a echipei noastre a 
fost adusă de Lazăr Baroga. El a învins 
net, dar rezultatul său în raport c« norma 
olimpică nu mulțumește încă. 

Dintre ceilalți, o comportare 
teptări au avut Ionescu Li si as, 
sarhelyi și S. Cazan.

Halterofilii germani au lăsat 
impresie. De altfel, ei au doborî t cu 
acest prilej patru recorduri. S-au re
marcat în mod deosebit Dietrich, 
Schultz, Reck și Stolt. Oaspeții au a- 
rătat o bunii tehnică, multă concentra
re și maturitate.

ION OCHSENFELD

DURI ALE IU P. ROMINE ȘI 4

lntîlnirea de haltere cu echipa R.D. 
Germane am pierdut-o eu 5—2, dar 
spectatorii care au urmărit reuniunea 
de sîmbătă seara din sala Dinamo au 
fost în unanimitate de acord că rezul-

REZULTATE TEHNICE :
CAT. CEA MAI UȘOARA : Balaș 

Fiți (R.P.R.) 302.5 kg. record R.P.R. 
(90, 87,5, 125 - record R.P.R.) -
Hans Reck (R.D.G.) 295 kg record 
R.D.G. (90, 85. 120 - record R.D.G.).

CAT SEMIUȘOARA: Helmut Stolt 
(R.D.G.) 305 kg (95 , 90, 120) - Nicolae 
Amzuieă (R.P.R.) 295 kg (82,5, 97,5. 
115). In ' .............-----
a reușit 
un nou

CAT
(R.D.G.) 
R.D.G.,
(R.P.R.) ____ TW__._
95 kg a ieșit din concurs.

cat. ""—
Schultz (R.D.G.) 372,5 kg (115, 117,5- 
record R.D.G., 140) - Tiberiu Roman 
(R.P.R.) 370 kg (115, 110, 145) CU 
120 kg - la a patra încercare la 
„împins” Roman a reușit un nou 
record al R.P.R.

CAT. MIJLOCIE: Horst Sennewald 
(R.DG.) 370 kg (110. 110, 150) - A. 
Vasărhelyi (R.P.R.) 355 kg (110,
105, 140).

CAT. SEMIGREA : Lazăr 
(R.P.R.) 412,5 kg (132,5, 125,
Wolfgang Milller (R.D.G.) 
(115. 120, 150).

CAT. GREA : Werner

afara concursului Amzuieă 
100 kg la „smuls" realizînd 
record R.P.R.
UȘOARA : Werner Dietrich 

355 kg (107,5 - record 
112,5, 135) — Lisias Ionescu 

nereușind să „smulgă"
SEMIMIJLOCIE : Gottfried

Baroga
155) - 

385 kg
_ _ _ __ _ Arnold

' (R.D.G.) 425 kg (135, 125. 165) - S. 
Cazan (R.P.R.) 41» kg (146, 115, 15S).

talul putea fi, și chiar trebuia să fie, 
de 4—3 în favoarea reprezentativei 
țării noastre. Fiți Balaș și Lagăr Ba-

Selecționata de tineret 
a 1 F Romine ia ciclism 

a plecat in Iugoslavia
Sîmbătă seară a plecat îțt Iugosla

via, pentru a participa la a XVl-a 
ediție a „Turului ciclist al Iugosla
viei". selecționata de tineret a R. P. 
Romîne compusă din: Ion Stoica, Ion 
Braharu, Nicolae Nictilescu și Silviu 
Duță. Antrenor : Nicolae Chicomban.

PAIRI) NOI RECORDURI REPUBLICANI IN CADRUL
CAMPIONATULUI INTERNATIONAL DE PLANORISM

Pe aeroportul Strejnic. din apropie
rea orașului Ploești se desfășoară în 
prezent campionatul internațional de 
planorism la care iau parte sportivi 
din U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. P. 
Ungară, și R. P. Romînă.

La proba pe distanță de 100 kilo
metri în circuit, pe primul loc s-a 
clasat sportivul sovietic Mihai Veret- 
nikov, cu 1000 de puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat: Kisely Erno 
(R. P. U.). Mircea Finescu (R.P.R.). 
Alex. Dimitov (R.P.B.) 
mon (R.P.R.).

Cea de a doua probă 
— zbor cu țel fix la 
revenit tot sportivului 
Veretnikov care a reușit să acumu
leze 1000 puncte. Pe locurile urmă
toare : Gheorghe Gîlcă (R.P.R.), M. 
Finescu (R. P. R.), Risely Erno

și Iosif Șili-

a concursului 
107 km. — a 

sovietic N.

(R.P.U.). Alex. Iasza (R. P. R.) 
Alex. Dimitou (R.P.B.). In clasamen
tul general, după disputarea celor două 
probe, conduce M. Veretnikov 
(U. R. S. S.) urmat de Al. Finescu 
(R. P. R.), E. Kisehj (R.P.U.), Alex. 
Dimitov (R.P.B.), Paul Uanu (R.P.R.) 
și Aurelia Roșianu (R.P.R.).

Cu acest prilej planorista Aurelia 
Roșianu a stabilit un nou record fe
minin al R. P. Romîne la zbor triun
ghiular pe distanță de 100 km. Au 
mai stabilit noi recorduri republicane: 
Gh. Gîlcă (țel fix 100 km). Valeria 
Popovici (cu Zoltan Demeter) 85,680 
km/oră, planor categoria a Il-a la pro
ba țel fix 106 km. și același V. Po
povici cu Năstase Nicolae 56,800 km./ 
oră. țel fix 106 km. pe bordul altui 
planor. întrecerile continuă.

Șl

sub aș- 
A. Va-

o bună

Fotbal pe glob
SOFIA 24 (prin telefon de la cores, 

pondentul noetru). -— Pe Madionul 
„Varii Levski” din Sofia s-a desfășu
rat rimbătă întâlnirea internațională da 
fotbal dintre selecționatele de surdo, 
muți ale R.P. Bulgaria și R.P. Ro
mine, contând pentru preliminariile 
celei de a IX-a ediții a Olimpiadei 
surdo-muților, competiție ce va avea 
loc anul viitor la Helsinki. După cum 
se știe. în toamna trecută la BucuP 
rești, victoria a revenit fotbaliștilet 
bulgari, învingători cu 2—1. In cel 
de-al doilea meci ei au cîștigat cu a» 
celași ®c<*r (2—I), calificîndu-se aete 
fel pentru turneul final.

TOMA IIRISTOV
• Selecționata olimpică a Republicai 

Populare Ungare a întrecut reprezenta
tiva Tunisiei cu 10—1.

• La Pekin 9-a desfășurat întâlnire* 
dintre selecționata orașului și re prezent 
tativa Libanului. Fotbaliștii chinezi *■ 
obținut victoria cu scorul de 4—0.


