
' Elena Leușteanu și 
Sonia Iovan zâmbesc feri
cite. Și au de ce ! Ele 
au cucerit toate titlurile 
la campionatele interna
ționale ale R.P.R.

Sonia Iovan, cam
pioană internațională ab
solută a R.P.R. a incintei 
spectatorii prin siguranța 
și precizia ei in execu
ție. Iat-o în timpul exer
cițiului la sol.
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Reprezentativa de fotbal a R. P. Romine a reușit 
o frumoasă victorie ia Ankara: 1-0 (0-0) cu Turcia

ANK.ARA 14 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). —Cu o lună 
în urmă ziarele de aici au început sa 
publice articole despre meciul R. P. 
Romînă —Turcia, primul din acest 
an pentru ambele reprezentative, iar 
în ultimele zile pagini întregi i-au 
tost dedicate. în cele mai multe arti
cole, bogat ilustrate cu fotografii, se 
întrevedea victoria echipei gazde. 
Dar, fotbaliștii noștri au reușit să 
cîștige partida pe merit cu 1—0 
(0—0).. Deși fotbaliștii noștri nu au 
jucat tot timpul la valoarea demon
strată în a doua jumătate a reprizei 
secunde, ei au fost mai buni decît 
adversarii lor și merită felicitări 
pentru succesul repurtat.

tehnice și tactice superioare arătată 
în tot decursul meciului- de cei 12 ju
cători utilizați, iar pe de altă parte 
voinței de a obține victoria, dirzeniei 
cu care au muncit fotbaliștii ro- 
mini. Acest lucru i-a ajutat să învin
gă nu numai pe fotbaliștii turci, ci 
și un timp extrem de călduros (dumi
nică a tost peste 30 grade la umbră). 
In plus, a bătut continuu un vînt pu
ternic, cald. în același timp trebuie 
să subliniem și faptul că terenul foar
te denivelat a 
torii noștri.

La cucerirea
în mare măsură jocul 
de apărare, în frunte 
Motroc și Macri. Ea a

dezavantajat pe jucă-

victoriei a contribuit 
bun practicat 
cu Voinescu, 
respins toate

renul, în special după marcarea go
lului. Privit comparativ cu celelalte 
compartimente ale formației, atacul 
nu a satisfăcut pe de-a-ntregul. In 
primele 45 minute înaintașii au le
gat cu greu jocul. Aceasta și datorită 
faptului că Constantin, marcat foarte 
strict de Mustafa I, nu reușea s '-și 
ducă la capăt rolul de distribuitor 
de mingi, iar în apropierea porții în 
ajutorul lui Mustafa I venea și Naci. 
In repriza secundă intrarea lui 
Oaidâ în locul lui Hașoti a produs 
un reviriment

In decursul 
rioade dificile 
Încurajata de. 
sfîrșit de cei 50.000 de spectatori, 
chiipa Turciei 
special la 
Atacurile echipei 
late în special 
Zeyneil.

în linia de atac, 
meciului au fost și pe
peni ru echipa noast"ă. 
la început și pină la 
" • e-
a atacat periculos, în 

începutul reprizei a doua, 
gazdă au fost pur- 

pe aripa stingă deConsfințită prin golul lui 
min. 73, victoria formației 
datorește pe de o parte

CUM A FOST REALIZATA 
VICTORIA

DRIDEA

D rid e.a
R.P.R.
pregătirii FILMUL MECIULUI

Sonia iovan cea mai bună ginnnastă a întrecerilor Frumoasa 
comportare a sportivilor noștri la concursul pe aparate

SONIA IOVAN (R.P.R.) 
CAMPIOANĂ ABSOLUTĂ
ua a dpua a Campionatelor in- 
aționale de gimnastică ale R.P. 
îîne, rrvervată întrecerilor femi- 
:, s-a bucurat de atmosfera en- 
astă a marilor concursuri inter- 
onale. Numerosul public care 3 J 
►lut p'înă la refuz tribunele sălii 
easca. a avut satisfacția să a- 
: la întreceri de un nivel tehnic 
te ridicat, în care reprezentan- 
noastre, comportîndu-se excepțio- 
au dominat lotul de participante.

laestra sportului SONIA IOVAN, 
formă excelentă, și-a văzut in
mate dîrzenia, siguranța și pre- 
i în execuție, prin binemeritatul

loc I al clasamentului individual 
compus. Situîndu-se printre primele 
clasate la toate aparatele, ea a de
monstrat o pregătire superioară din 
toate punctele de vedere. Alături de 
ea, ELENA LEUȘTEANU (despărțită 
în clasament de Sonia Iovan de nu
mai 15 sutimi de puncte) s-a ară
tat aceeași gimnastă de clasă care 
încintă spectatorii! prin exercițiile ei gira, 
țioase — în special la sod și la bîrnă. 
Trebuie să scoatem în evidență și 
evoluția meritorie a Elenei Niculescu, 
care a progresat ifoarte mult în ul
timul timp. Emilia Liță și Utta Po- 
receanu s-au prezentat, de aseme
nea, bine pregătite pentru întrecere.

Felicităm gimnastele noastre pen
tru frumoasele performanțe obținute

și, implicit, pe antrenorul CAIUSJIA- 
NU, ale cărui strădanii au dat rezul
tate bune.

O contribuție însemnată la nota de 
înaltă tehnicitate a concursului au 
adus-o gimnastele sovietice Tamara

CAMPIONII INTERNAȚIO
NALI ABSOLUTI AU 

cuvintuL

Triunghiularul de floretă de la Constanța

performanță valoroasă a echipei R. P. Romine: 8-8 
formația R. P. Ungare—campioană mondială

(prin telefon de
— Un public

DNSTANȚA 14 
trimisul nostru), 
«ros a asistat la cea de a ILI-a 

triunghiularului de floretă

Vlaria Vicol a avut o comportare 
frumoasă in cadrul turneului

mai întîi două victorii clare (4—0) 
prirr- Olga Szabo și Maria Vicol, la 
Colombetti ții respectiv Passini. In 
asaltul următor însă Arta Ene Pierde 
la Ragno (0—4) și, apoi, Ecaterina 
Lazăr la Sanguinetti (2—4). Reluăm 
conducerea prin Olga Szabo (4—1) 
cu Passini, dar Ene pierde lâ Colom
betti (3—4). O nouă victorie ne-o

Sonia Iovan (R.P.R.): „Sint foar
te, foarte fericită că am reușit 
să câștig acest titlu intr-o com
panie atit de valoroasă. Mulțu
mirea mea este cu atit mai mare 
cu cit și colegele mele de ech-pă 
au avut o comportare foarte fru
moasă. întrecerile „internaționale
lor" din acest an ne-au dat posi
bilitatea de 
de pregătire 
ropei". Am 
noastră va 
in această competiție",

Viktor Leontiev (U.R.S.S.): „Un 
concurs excelent organizat. Arbi
trajul foarte bun. Un minunat pri
lej pentru a face schimb de ex
periență. întotdeauna ai ce învăța 
âe la un Orendi cind strunește 
bara, sau de la un Carminucci 
cind plutește deasupra calului".

atacurile echipei gazdă. Curajoasele 
blocaje ale lui Voinescu, 
„foarfecele" pe cit de 
pe atilt de utile ale lui 
nit ropote de aplauze, 
și debutantul Motroc 
deplin datoria. El a destrămat multe 
atacuri ale cvintetului ofensiv advers 
și a contribuit prin pasele sale la 
inițierea atacurilor noastre. Mijlocașii 
Jenei și Bone, prezenți la început mai 
mult în apărare, au stăpînit apoi te-

precum și 
spectaculoase 

Macri au stîr- 
De asemenea, 
și-a făcut pe

La ora 16, după ce s-au intonat 
imnurile naționale ale celor două țări, 
iar căpitanii echipelor, Turgay și 
Bone, au schimbat tradiționalele fa
nioane și buchete de flori, arbitrul 
bulgar D. Rumianțev, ajutat la tușă 

țț de compatriot ii săi A. Stavrev și St. 
Constanți nov, a chemat la întrecere 
următoarele formații :

TURCIA: Turgay — Ahmet l*
Naci, Ismail — Suad, 'Mustafa I — 
Ta.rik, Hilmi, Seref, Aydin, Zeynel.

R. P. ROMÎNÂ : Voinescu — Grea- 
vu, Motroc, Macri — Jenei, Bone ~— 
Hașoti, Constantin, Dridea, SeredaL 
Tătaru.

în loja oficială au luat loc gene
ralul Getnal Giirsel, șeful statului și' 
guvernului turc, membri ai guvernu
lui, ai Adunării Constituante și ai 
corpului diplomatic, precum și am
basadorul Republicii Populare Romî- 
ne în Turcia, tov. NicoJae Dinuleseu.

M. TUDORAN
I

(Continuare in pag. a 3-a)

TIBERIU STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

a ne verifica gradul 
înaintea „Cupei Eu- 
convingerea că țara 
fi bine reprezentată

Ivanova și Ekaterina Gorodkova, pre
cum și Hanna Rujickova 
slovacă) și Utte Starcke

1LDICO RUSSU

(Continuare in pag.

,,MARELE PREMIU AL ORAȘULUI BUCUREȘTI
LA MOTOCICLISM — UN MARE SUCCES

(R.S. Ceho-
(R.D. Ger-

ȘIRIANU

a 4-a)

Două noi recorduri republicane de atletism
FLORICA GRECESCU 1:15,0 PE 500 M SI PETRE ASTAFEI 

4,14 M LA PRĂJINA JUNIORI
în

P. Roniînă — R. P. Ungară — 
ia, desfășurat în Sala Sporturi- 
din localitate

1TALIENCELE — 
ADVERSARE REDUTABILE 

bmpetiția a fost deschisă de meciul 
P. Romînâ—Italia. Am obținut

Pe stadionul Voința din Capitală, 
cadrul unui concurs atletic desfășurat 
duminică dimineața, maestra sportului 
Florica Grecescu (Dinamo) a stabilit 
un nou record republican în proba de 
500 m cu rezultatul de 1:15,0. In urma 
sa s-au clasat Aurelia IFciss 1:19,3 și 
Eva Reiter 1:26,4. Alte rezultate : 600 
m: Ion Dăndăruu fi Ștefan lieregszaszî 
1:23,1; 11. Schmidt 1:24,8; 2.000 m: 
C. Grecescu 5:28,2; 3.000 m : T. Strzcl- 
biscki 8:28,8; C. Aioanei 8:37,6; Ov. 
Lupa 8:42,6; T. Voicu 8:48,2; Al. Ar- 
nuutu 8:49,4; V. Caramihai 8:51,6.

Participînd, în afară de concurs,
întrecerile fazei raionale a campionate- remarcabilă,

lor republicane școlare, Petre Astafei 
(CSȘ București) a stabilit un nou re
cord republican la juniori la săritura cu 
prăjina. El a trecut cu ușurință peste 
ștacheta înălțată la 4,14 ni (v.r. 4,10 m 
fusese stabilit de el cu cîteva zile mai 
înainte). După aceasta Astafei a cerut 
să i se ridice ștacheta la 4,31 m 
și i-a lipsit doar foarte puțin pentru • 
putea realiza și acest rezultat. Oricum însă 
tînărul nostru atlet a făcut din plin 
dovada remarcabilelor sale calități ți 
sîntem convinși că în scurt timp va

ța reuși să obțină o asemenea performanță

Așa după cum era de așteptat 
„Marele premiu al orașului București" 
a atras pe traseul din calea Văcă
rești un număr impresionant de 
spectatori. Peste 30.000 de îndrăgos
tiți ai sportului cu motor au ținut 
să fie ieri dimineață martorii dispu
telor motocicliste.

Cursele de la care nu au lipsit 
aproape nici unul dintre maeștrii 
sportului cu motor au dat satisfacție 
deplină. Gh. Mormocea, Glt. Voicu- 
lescu, N. Btiescu, M. Dănescu, Gh. 
Ioniță, O. Radovici, F. Costache ca 
și toți ceilalți au reușit prin compor-

curajul și virtuozi-
să

lor, prin
pe care au demonstrat-o,

tarea 
tatea 
entuziasmeze pe spectatori.

Dar, nu numai fruntașii motoci- 
clismului nostru și-au dat contribuția 
ia frumoasa reușită a acestui concurs. 
Motocicliștii începători -prezenți și ei 
într-un număr nesperat de mare și-au 
dat un aport substanțial ca de altfel 
și organizatorii, ziarul „Informația

O. ȘTEFAN ESCU

(Continuare iii pag. a 2-a)

Aspect din duelul N. Buescu (l)~Gh. Mormocea (22) la clasa 500 cma, 
sport, duel ciștigat spectaculos de Mormocea

Foto; Gb, Ștefănescu



Penciu a primit o pasă de la Iliescu—pe punctul -de a fi placat — și va 
iniția un nou atac (Selecționata divizionară — Știința București)

O repetiție generală reușită!

Rezultate normale în campionatul femin

După o destul de îndelungată ab
sentă, rugbiștii din lotul reprezenta
tiv al tării noastre au luat ieri după- 
amiază din nou contact cu gazonul 
stadionului 23 August. Aceasta întnu- 
cît ei au intrat în faza finală a pre
gătirilor în vederea apropiatelor în- 
tîlniri internaționale. Le reamintim : 
24 mai, Ia Bratislava, cu Polonia;
26 mai, la Brno, cu R. D. Germană;
27 mai, La Praga, cu Cehoslovacia 
(toate aceste întîlniri au loc în cadrul 
celei de a III-a ediții a „Cupei 
Păcii") ; 11 iunie, Ia București, cu 
Italia. Aceste prime partide interna
ționale ale anului sînt cu atît mai im
portante, ou cît rugbiștii romîni au de 
apărat un frumos prestigiu, cîștigat 
în anii trecuți — victoria în edițiile 
anterioare ale „Cupei Păcii" și, mai 
ales, strălucitul succes asupra națio
nalei franceze, cotată drept cea mai 
bună din lume.

Conștienți de sarcina care le revine 
în acest sezon internațional, rugbiștii 
noștri se pregătesc cu multă seriozi
tate. Dovadă jocul excelent pe care
l-au  desfășurat în fața formației di
vizionare Știința București. Rezultatul 
cu care s-a încheiat întîlnirea : 66—3 
(39—0) 1 ne scutește de fa,pt de co
mentarii, superioritatea „naționalei" 
fiind evidentă. Totuși se cuvine să 
subliniem cîteva aspecte pozitive în 
concepția de joc a selecționatei. Ne-a 
plăcut îndeosebi idee a •— aplicată de 
altfel cu succes — potrivit căreia ba
lonul trebuie să circule în permanen
ță. In consecință am asistat la foarte 
puține momente statice și opriri în

LUPTĂTORII ROMINI AU ÎNVINS DIN NOU
SELECȚIONATA BERLIN

Cea de a doua întîlnire de lupte din
tre reprezentativele orașelor București și 
Berlin a avut loc sîmbătă seara în sala 
Dinamo, din Capitală. Primele întreceri 
au avut loc la stilul ,,libere”. La 57 kg. 
Marin Cristea (Buc) și-a dominat de la 
început adversarul, pc Gerhard Kammerer, 
obținînd o victorie clară, prin tuș, în 
min. 9. Pani Cîrctiunaru (79 kg) după 
ce a fost condus la puncte de către IPe- 
sarg Horst (Berlin) a reușit să obțină 
o bine meritată victorie la puncte. La 
fel de bine pregătit, ca și în prima 
întîlnire, s-a prezentat ,, semigreul" 
nostru Francisc Ballo. El și-a îmbunătă
țit radical plasamentul pe saltea, a fost 
combativ și l-a învins, destul de ușor, 
pc Bauch Gunther (Berlin).

Campionul olimpic, D. Pîrvulescu (52 
kg) a deschis gala de lupte clasice. 
Intr-o formă excepțională, el a reușit, 
numai în 3 minute, să aplice 11 pro
cedee tehnice (!!). In minutul urmă
tor 1). Pîrvulescu obține victoria la tuș 
asupra lui Nohr Helmut (Berlin). La 62 
kg. M. Sultz a luptat mult mai reținut 
ca în prima întîlnire. Luptătorul romîn a 
obținut însă o clară decizie la puncte 
asupra lui Heppner Werner (Berlin). La 
,.u.>onz7î” sarcina dc a ne reprezenta a 
r<-venit tînărului Alex. Geantă. El s-a 
comnortat cuiajos și l-a învins la puncte 
pe Schmuck Jurgen (Berlin). K. Bularca 
(■3 kg) fără să exceleze ca în întîl- 
n rea anțeijoajâ, La învins la puncte pe 
Neuman Jur gen (Berlin). Vesper Rudolf 
(Berlin) a luptat, în cea de a doua întîl- 
r*rc,  mult mai combativ. El a contra
atacat curajos, mai ales în minutele 4

pentru R. P. Ungară (Juhasz 
Ddmolki 1 v, Rejto 3 v, Kovac: 
și respectiv Sanguinetti 1 v, 1 
3 v, Colombetti 2 v).

UN MECI CU ADEVĂRAT 
DRAMATIC

Ultimul meci cel dintre ■ 
țării noastre și reprezentativa 
giiiară urma să decidă'" locul 
turneu. în primul asalt pe j 
apar Olga Szabo și Rejto. Rep 
tanta țării noastre este condu
1— 0, egalează șl conduce cu 
apoi din nou egalitate 2—2. 
Szabo nu reușește să se conce 
fiind pusă în dificultate și de 
că adversara sa este stângace, 
o surprinde la un moment dat * 1 2 
perită, atacă și preia condt 
3—2. în continuare sportiva n 
acționează fulgerător și egaleaz 
nou, pentru ca peste cîteva 
printr-o acțiune la fel de rapic 
realizeze punctul victorios. Sp 
maghiară își scoate masca și 
mîna reounoscîndu-se învinsă, 
trul Oecatto a „văzut" însă al ti 
indică lovitură nevalabilă și în 
secință anulează punctul. Deciz 
tal nejustă a arbitrului o redrt 
pe Rejto, descumpănind-o în s 
pe Olga Szabo, care nu se mai 
regăși și pierde întîlnirea. Ih i 
următor rutinata Domblki cîști 
Ene (4—0). Apariția Măriei Vi 
dă speranță. Excelenta noastră 
tivă trage magistral și cîștigă i 
Kovacs: 4—1. Este apoi rîndul 
Sachelarie să realizeze o vi 
spectaculoasă la Mendelenyine. ! 
a devenit egal: R. P. R. — 1
2— 2. In continuare Ene pier, 

‘Rejto (2—4) și Olga Szabo 1<
vacs (4—3). Așadar din nou 
egal; 3—3. Apoi Sachelarie 
la Domolki și Vicol cîștigă la 
delenyine. Pentru a treia, oară 
tate: 4—4. în asaltul următor 
cedează la Kovacs (1—4), da: 
chelarie, întreeîndu-se pe sine, 
■pășește net pe Rejto (4—1). 
Szabo și Maria Vicol întrec 
drept de apel pe Mendelenyinr 
Domolki : 7—5 pentru R. P. Rc 
Din păcate, Sachelarie pierde și 
lași lucru îl face și Ene la M 
lenyine, îneît scorul devine 
pentru a cincea oară (II) : 7— 
penultimul asalt Maria Vicol ] 
la limită, după o luptă epui: 
în fine ultima confruntare, de o 
frumusețe, este cîștigată de 
Szabo care prin această victor 
Domblki stabilește scorul final . 
tîlnirii : R. P. Romînă — R. P, 
gară 8—8. Turneul este cîștig: 
reprezentativa R. P. Ungare ca 
detașează de echipa R. P. R< 
datorită numai unui tușaveraj 
bun. Pe locul 3, Italia.

5. Adversarul său, I. Țăranu, a reușit 
în*  a să-i anihileze toate procedeele și prin- 
1: un punct clar (o ducere și fixare la 
parter) l-a învins la puncte pe concu
rentul german.

Cel mai dramatic meci a fost furni
cat de către ..semigreii" Gh. Popoviei 
și P.orchers Herman. Luptătorul romîn a 
intrat, pe saltea, (|ecis să obțină o vic

joc, avînd în schimb posibilitatea să 
admirăm excelente atacuri și com
binații între înaintare și treisferturi, 
atacuri în care jucătorii au purtat 
balonul „la mînă" cu viteză, precizie 
și eficacitate. Rezultatul : s-au mar
cat 14 încercări (dintre care 9 au fost 
transformate). Nu este însă mai puțin 
adevărat că jucătorii Științei au inco
modat prea puțin șarjele selecționabi- 
Iilor, prezentîndu-se slab, cu o apăra
re complet penetrabilă.

Cu excepția lui Moraru (în conva
lescență, după un ușor accident), 
Demian și Iordăchescu — ieri absenți
— au evoluat cei mai în formă rug- 
biști din țară. Cum au jucat ei ? 
Penciu — fundaș : excelent în atac 
și impecabil transformer ; Ciobănel, 
Sava (Cordoș) — aripi : randament 
mulțumitor ; Wusek și Irimescu — 
centri : foarte inspirați în atac, în
deosebi ultimul oare a realizat 14 
puncte; Chiriac — mijlocaș deschi
dere: a jucat la valoarea-i cunos
cută, adică bine; Stănescu (Leonte)
— mijlocaș |a grămadă: primul a 
excelat prin rapiditatea execuțiilor, 
iar secundul prin subtilitate; Iliescu, 
Rusu, Zlătoianu — linia a treia : 
foarte buni în atac, dar fără califica
tiv în apărare, nefiind solicitați; Ma- 
rilnache, Graur (Preda) — linia a 
dou>a : o mențiune specială pentru 
primul ; Teofilovici, Căpușan, Ionescu 
(Drobotă) — linia întîi: au corespuns 
îndeosebi primii doi.

D. CALLIMACHI

torie rapidă. El a executat un specta
culos „dublu salt" cu Borchers. Atent, 
bcrlinczul îl contraatacă și îl „închide" 
în pod. Trec cîteva clipe dc maximă 
încordare. Va reuși să scape Gh. Po- 
povici ? Da! Și nu numai atît. Luptă
torul romîn, deși aflat într-o poziție 
dificilă, reușește să contraatace închi- 
zîndu-1 pe Borchers în... pod. După cî
teva secunde, bine plasat, Gh. Popoviei 
reușește să obțină victoria la tuș. La 
grea, am asistat la același meci deschis 
și combativ din ambele părți, ca și în 
prima întîlnire. N. Martinescu reușește 
pînă la urmă să obțină o clară decizie 
la puncte asupra lui Midler Falko.

OTTO BENKO

In campionatul feminin

COMBINATUL POLIGRAFIC BUCU
REȘTI - DINAMO BUCUREȘTI 
0—3 (10—15, 6—15, 7—15). Campioa
nele au cîștigat ușor. Dar au avut 
și.,, emoții! In primul set au condus 
du 13— 3, pentru ca apoi adversarele 
lor să reducă scorul La 13—10. Urmă
toarele seturi nu au avut istoric : di
na movi stele, tot timpul în atac, au 
cîștigat la diferente apreciabile. Cam
pioanele au avut în Li a Vanea o ex
celentă realizatoare. (A. A.).

METALUL 23 AUGUST — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 3—1 (15—7, 
15—5, 9—15, 15—3). Cu excepția ce
lui de al treilea set, metalurgistele 
s-au... .jucat" cu adversarele lor. To
tuși, au existat și faze disputate. Me
talul a beneficiat de un atac mult

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — TRAC
TORUL BRAȘOV 9—3 (6—3). Meciul 
a avut , două perioade distincte. în 
prima parte, tinerele jucătoare de la 
Brașov s-au comportat bine, reușind 
de multe ori să pună în dificultate 
apărarea echipei bucureștene. După 
10 minute de joc însă, echipa Știința 
București și-a impus superioritatea și; 
datorită în special unei mai bune pre
gătiri fizice, care i-a permis să folo
sească cu succes contraatacul, s-a 
detașat obținînd o victorie meritată 
și concludentă.

RAPID BUCUREȘTI — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 12—5 (4—2). La înce
putul ambelor reprize jocul a fost 
ceva mai echilibrat. Dacă însă în pri
ma parte feroviarele nu s-a.u putut 
distanța, în cea de a doua repriză 
ele s-au detașat net. Astfel, în min. 
26 scorul era de 6—4, iar după cîteva 
minute tabela de marcaj arăta rezul
tatul de 11—4 pentru Rapid. In a- 
ceastă perioadă bucureștencele au fo
losit ou succes contraatacul, deoa
rece, mai slab pregătite fizic, jucătoa
rele din Tg. Mureș se. repliau în a- 
părare foarte greu.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — C.S.M. 
SIBIU 6—2 (3—1). Joc tipic de cam
pionat. Studentele au jucat mai clar

Marele premiu 
al orașului București

(Urmare din pag. 1) 

Bucureștiului" și comisia orășenească 
de auto moto care nu au neglijat 
nici un amănunt astfel ca disputele 
să se poată desfășura în cele mai 
bune condițiuni tehnice. Iată acum 
rezultatele înregistrate: 125 cmc sport:
1. C. Nedeicu (Dinamo), 2. D. Manea

■ (Metalul 23 August), 3. Maria Iliescu 
(Metalul 23 August) ; 125 cmc curse :
1. T. Popa (Dinamo), 2. C. Nedeicu 
(Dinamo), 3. I. Omăt (I.T.B.); 250 
cmc sport: 1. Șt. Florian (Locomotiva 
Ploiești), 2. Fl. Costache (C.C.A.), 3. 
L. Szabo (Dinamo); 350 cmc sport:
1. Gh. Ioniță (C.C.A.), 2. E. Seiller 
(Metalul 23 August), 3. C. Radovici 
(Metalul 23 August); 350 cmc curse: 
1. M. Dănescu (C.C.A-). 2. P. Dră- 
ghici (Voința Brașov), 3- E. Seiller 
(Metalul 23 August); 500 cmc sport: 
1. Gh. Mormocea (C.C.A.), 2. N. 
Buescu (Metalul 23 August), 3. Gh. 
Voiculescu (C.C.A.) ; 500 cmc curse: 
1. Gh. Voiculescu (C.C.A.), 2. N. 
Buescu (Metalul 23 August), 3. M. 
Dănescu (C.C.A.); ataș: 1. M. Dă
nescu -j- C. Udrescu (C.C.A.), 2. E. 
Keresteș-j-A. Schuller (C.C.A.), 3. V. 
Canache + E. Ionescu (C.C.A.). ÎN
CEPĂTORI : scutere Manet : 1. Frate 
Marin, 2. P. Marinescu,' 3. V. Savu; 
125 cmc K: 1. O. Biner, 2. A. Anghe- 
lache, 3. C. Arășanu; 125 cmc toate 
mărcile: 1. R. Călin, 2. Gr. Ispas,\
3. N. Tudor; 175 cmc toate mărcile: 
1. Gh. Grigore, 2. E. Dumitrescu,- 3
1. Datu; fete: 1. Alexandrina Papană,
2. Elena Vraciu, 3. Maria- Vaciu.

mai bun. M. Bențz, pe linia de fund 
și Sonia Braga, în atac — au fost 
cele mai bune jucătoare de la Metalul 
23 August. (A. Axente — careso.).

RAPID BUCUREȘTI — SANATA- 
TEA BUCUREȘTI 3—1 (6-15, 15—7, 
15—2, 15—10). A fost o partidă de 
un nivel tehnic foarte slab. Rapidis- 
tele au jucat cu o formație improvi
zată, din care nu putem remarca 
decît două jucătoare: A. Berezeanu 
și F. Tudora

ȘTIINȚA CLUJ — TESATURA IAȘI 
3—1 (15—11, 15—9, G—15. 15—2). 
Ieșencele au opus rezistență doar în 
al treilea set. Partida a fost de un 
nivel tehnic mediocru. S-au remarcat 
Mocanu și Bârbulescu de la Știința 
și . Verona Costin de la Țesătura. 
(Ștefan Tamaș — coresp.).

în atac și au tras mai bine la poartă. 
(I. Ioana — coresp.).

C.S.M. MEDIAȘ — C. S. ORADEA 
12—4 (7—2).

...SI SURPRIZE IN CEL 
MASCULIN

SERIA I
C.C.A.—C.S.M.S. IAȘI 22-14 (8-9). 

Handbaliștii ieșeni au jucat foarte 
bine o repriză, făcînd dovada că au 
posibilități să evolueze la un ridicat 
nivel tehnic și tactic. Din păcate, 
lipsiți de o pregătire f.iziică corespun
zătoare și de un lot omogen ei au 
trebuit să cedeze în repriza secundă 
în fața impetuoaselor atacuri și rapi
delor contraatacuri ale echipei C.C.A. 
Partida a fost astfel decisă în repriza 
secundă într-o scurtă perioadă de 
timp (min. 32—42) cînd de la scorul 
de 9—8 pentru C.S.M.S. s-a aiuns 
la 14—10 nentru C.C.A.

ȘTIINȚA GALAȚI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 38—23 (20—10). Echipa 
locală a făcut cea mai bună partidă 
din ultimul timp. Am remarcat în 
mod deosebit felul în care gazdele au 
jucat în atac. In apărare, ambele 
echipe au evoluat sub posibilitățile 
tor. (A. Schenkman — coresp.).

PETROLUL TELEAJEN — RAPID 
BUCUREȘTI 16—9 (9—7). Meciul a 
fost de un nivel mediocru. Rarele faze 
spectaculoase se datoresc echipei plo- 
ieștene. De notat că Petrolul a ratat 
4 lovituri de la 7 m și a tras de 8 
ori în bară. (Paul Voicilă — coresp.).

DINAMO BACĂU — DINAMO 
BUCUREȘTI 24—24 (12—13) ! A fost 
cel mai frumos joc văzut la Bacău. 
Cei 1.500 de spectatori, veniți pe noul 
teren din incinta stadionului Dinamo, 
au aplaudat fazele dinamice și rapide 
care au abundat în timpul întîlnirii.

Triunghiularul de floretă de la Constanța
(Urmare din pag. 1)

aduce Maria Vicol în asaltul cu San 
guinetti. (4—1) și sîntem apoi egalați 
pentru a treia oară (I) din cauza în
frângerii Ecăterinei Lazăr la Ragno 
(2—4). Momentul psihologic îl consti
tuie asaltul Ene—Passini, în care tî- 
năra noastră reprezentantă a ieșit la 
atac cu mult curaj menținînd perma
nent inițiativa, și a cîștigat la un 
scor categoric: 4—1. Cu victoriile pe 
care le obțin în continuare Olga 
Szabo (4—2) cu Sanguinetti și 
Lazăr (4—1) cu Golombetti, e- 
chipa R. P. Romîne conduce de
tașat. Victoria practic nu ne 
mai poate scăpa. Poate și din aceas
tă cauză trăgătoarele noastre n-au 
mai acționat cu suficientă energie, 
pierzând cîteva asalturi pe care în 
mod normal le aveau în mînă: Vi
col la Ragno 1—4 și la Colombetti 
0—4, Szabo la Ragno 2—4. In fine, 
un reviriment. Ene cîștigă la San- 
guinetti cu 4—3 și Lazăr la Passini 
tot cu 4—3. Astfel. R. P. Romînă in 
vinge Italia destul de concludent cu 
scorul de 9—7.

O VICTORIE MAI DIFICILĂ DECÎT 
O ARATĂ REZULTATUL...

...au obținut-o în meciul următor 
floretistele maghiare în compania e- 
chipei Italiei. După ce și-au asigurat 
un avantaj net (5—0) trăgătoarele 
maghiare au slăbit alura făcînd ac
țiuni de așteptare. Italiencele reduc 
din handicap: 3—5. Sportivele ma
ghiare obțin ]>înă la urmă victoria, 
după mari eforturi. Scor final 10—6 

partida de la Cluj
CS.M. CLUJ - FARUL CON

STANȚA 2-3 (14-16, 15-4, 15-11, 
4—45, 11 —15). Constanțencele au ob
ținut o victorie meritată. Ele au jucat 
mult mai calm în final, beneficiind și 
de aportul unei trăgătoare în mare 
formă : E. Goloșie. Cluj ancele au ju
cat nervos. Doar Domnioa Costîc a 
avut o comportare satisfăcătoare 
(A. Dumitriu — coresp.).

OLIMPIA BRAȘOV — C.S.M. SI
BIU 3—2 (15—9, 12—15, 15—9, 13— 
15, 15—11). La valoarea tehnică ne
satisfăcătoare a acestei partide se 
poate adăuga și arbitrajul slab pres
tat de Ștefan Derdinski — Ploiești. 
Sibiencele au ratat victoria în fina
lul partidei. (G. Măzgăreanu — co- 
resp.).

Au înscris : Costache I (6), P- 
(6), Ristoiu (4), Ivănescu (3), < 
(3), Moser (2) pentru Dinamo 
rești și Pană (8), Blaga (3), 
(3), Lungu (2), Nicolau (2), 
(2), Datcu (2), Coter (2) pent 
namo Bacău. (Gh. Dalban — co

SERIA A II-A
Voința Sibiu — Știința C 

17—14 (11—8) ; Știința Timișo: 
Rapid Oradea 34—11 (17—8); 
mo Tg. Mureș — Tehnometal 
șoara 20—16 (9—8).

C.C.A. N-A PUTUT TRECE
DE DATA ACEASTA D 

CHIMIA FĂGĂRAȘ
C.C.A. — CHIMIA FAG 

10—10 (8—6). Deși lipsiți de c 
de titulari (Bulgaru, Nodea, T 
Oțelea. Jochman), militarii au 1 
un pas de victorie. Bucureștei 
avut în permanență inițiativa, a 
dus uneori la 3 puncte dif 
(9—6), dar spre sfîrșit au fos 
lăți : 9—9. în ultimele minute, 
ratează un 14 metri, dar tot e 
diat înscrie pentru O. C. A. (I 
printr-un șut năprasnic de la di: 
Și, cînd mai erau 10 secunde c 
atacanții de la Chimia egaleaz 
Graf. Rezultatul de egalitate e 
chitabil.

C.S.M. REȘIȚA - DINAMO 
ȘOV 12—8 (6—3).

TEXTILA CISNĂDIE — VC 
SIBIU 8—12 (5—6). Victorie st 
zătoare a oaspeților. Textila a 
un joc slab. (C. Căipățînă — co

VOINȚA SIGHIȘOARA — V 
RIA JIMBOLIA 11-9 (5—6). 
un meci foarte disputat, forma 
cală a obținut o victorie mc 
(I. Turjan — coresp.).



Reprezentativa de fotbal a R. P. Romine a reușit IERI ÎN CATEGORIA B
o frumoasă victorie la Ankara: 1—0 (0—0) cu Turcia SERIA I

(Urmare din pag. 1)
Echipa noastră începe jocul, dar 

primul atac îl au fotbaliștii turci și 
Zeynel trage pe lîngă bară. In min. 
4 Voinescu respinge un șut al lui 
Zeynel. Fotbaliștii turci au oarecare 
superioritate teritorială. Apoi, jocul 
se echilibrează și un timp balonul e 
purtat mai mult pe mijlocul terenului. 
In min. 17 notăm o ocazie ratată de 
fotbaliștii noștri : o pasă subtilă a 
lui Constantin nu este sesizată la 
timp de Seredai, care întîrzje la balon 
și Turgay intervine. Mim. 20: la un 
șut la poarta noastră Voinescu refine 
balonul, dar trimite greșit cu mîn.a, 
Zeynel interceptează mingea și trage, 
dar Motroc, atent, respinge în ultimă 
instanță. In general, jocul practicat 
în această perioadă este confuz, fa
zele spectaculoase sînt destul de rare. 
Min. 34 : o nonă intervenție a lui 
Voinescu, apoi o degajare salutară a 
lui Bone. Min. 36 : o combinație Con
stantin — Seredai — Hașoti este a- 
nihilată de Naci. Min. 37 : Dridea îl 
depășește pe Naci, intră în careu 
unde este atacat de Suad, care îl de
posedează de balon. Repriza se ter
mină cu un șut al lui Constantin 
peste bară.

In repriza secundă Oaidă intră în 
Jocul lui Hașoti. O modificare deo
sebit de inspirată. O schimbare și la 
gazde: Mustafa II trece în locul lui 
Aydin. Chiar în primul minut Con
stantin îl deschide „printre" pe 
Oaidă, care trage pe lîngă bară. Min. 
50: în urma unei acțiuni pornite de 
la linia de fund, Constantin șutează 
puternic și Turgay reține cu greu 
balonul. Urmează o serie de atacuri 
viguroase întreprinse de gazde, în 
special pe aripa stingă, unde Greavu 
(sufocat de căldură) nu îl poate reține 
uneori pe Zeynel. Echipa noastră preia 
inițiativa și în min. 61 Dridea ratează 
cea mai mare ocazie a jocului : scapă 
singur, dar trimite balonul pe lîngă 
poarta goală ! Atacanții noștri com
bină frumos și fazele la poarta lui 
Turgay sînt urmărite cu sufletul la 
gură de spectatori. Min. 63 : o minge 
trimisă de Bone trece de la Con
stantin la Seredai, apoi la Dridea,

care trage puternic. Turgay însă res
pinge și mingea, reluată spre poartă 
de Constantin, este reținută de porta
rul turc. Min. 68: un șut-bombă al 
lui Oaidă îl pune la grea încercare 
pe Turgay. După un șut al lui Tă- 
taru la un contraatac, Tarik trage a- 
lături. în min. 71 Seref trimite balo
nul cu capul pe lîngă bară. MIN. 73: 
LA UN CONTRAATAC AL ECHIPEI 
NOASTRE, OA1DA — DE PE POZI
ȚIA DE INTER DREAPTA — TRI
MITE MINGEA PRECIS LA DRI- 
DE'A, CARE FUGE SPRE POARTĂ 
TALONAT DE TREI APĂRĂTORI 
TURCI. TURGAY 11 IESE 1N IN- 
TIMP1NARE, DAR CENTRUL NOS
TRU ATACANT TRAGE PLASAT: 
1—0 PENTRU R.P.R. !

Urmează atacuri susținute inițiate 
de echipa noastră. In min. 82, la un 
șut al lui Seredai mingea îl lovește 
pe Naci în stomac; stoperul turc e. 
scos de pe teren și înlocuit cu Ah
met II. In min. 84 Oaidă pasează lui 
Dridea și șutul său este respins de 
Turgay în corner printr-un reflex 
extraordinar. Balonul trimis de Tă- 
ta.ru ajunge la Dridea, care de la 
2 m de poartă trage... pe lîngă 
minge.

Arbitrul D. Rumianțev a condus cu 
competență o partidă desfășurată în 
limitele unei depline sportivități. Cei 
mai buni : Voinescu, Motroc, Macri, 
Bone, Oaidă, Constantin, respectiv 
Mustafa I, Turgay, Naci, Zeynel.

METALUL TÎRGOVISTE — S.N.M. 
CONSTANȚA 1—0 (0—0). Joc de
nivel tehnic scăzut, influențat de ar
bitraj. întrecerea s-a caracterizat 
printr-o luptă acerbă între înainta
rea Metalului și apărarea S.N.M.-u- 
lui, care a făcut totul (pe alocuri re- 
curgînd la joc dur și la loviri) pen
tru a rezista- In repriza a doua Mu- 
reșanu (Met.) și Mocanu (S.N.M.) 
au fost eliminați pentru lovire reci
procă. Unicul gol al partidei a fost 
înscris de Cazacu în min. 87, cu ca
pul. (M. Avanu — coresp.).

DINAMO GALATI — DINAMO 
SUCEAVA 1—0 (1—0). La capătul 
unui joc viu disputat gălățenii au 
obținut o binemeritată victorie, fac
torul principal fiind superioritatea lor 
tehnică. Unicul gol al partidei a fost 
înscris de Dudaș în min. 8- (A.
Schenkman — coresp.).

POIANA CÎMPINA — RAPID 
FOCȘANI 2—1 (1—1). Meci de fac
tură tehnică modestă. Localnicii au 
atacat majoritatea timpului, dar au 
ratat numeroase ocazii prin Apostol 
și Matei. Au înscris în ordine : Ciun
git — min. 20 (Rapid), Nițulescu 
(min. 21) și Apostol (min. 47) pen
tru gazde. (C. Vîrjoghie și Gh. Bri- 
otă — coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI — UNIREA 
IAȘI 5—0 (2—0). Victorie meritată. 
Ploie.ștenii au practicat un joc fru
mos eu pase în adîncime și schim
buri de locuri spectaculoase. Au în-

scris Stanoilovici, Voinea (2), Fie- 
roiu și Zinculescu. In min. 29 porta
rul ieșean Lang a părăsit terenul 
fiind accidentat și înlocuit cu Popa. 
(St. lonescu — coresp).

FLACĂRA MORENI — C.F.R. PAȘ
CANI 3—0 (1—0). Joc de slabă 
factură tehnică dlri partea ambelor 
echipe. S-a luptat mai mult pentru 
puncte, jucîndu-se extrem de nervos. 
Gazdele au dominat majoritatea tim
pului, ratînd mult din cauza pripelii. 
Au marcat Iordănescu (2) și Capo- 
ianu din 11 m. (Ion Savu și R. Să. 
vulescu — coresp.).

RULMENTUL BIRLAD — STEA- 
UA ROȘIE BACĂU 2—1 (2—0). 
Partida a nemulțumit spectatorii, fi
ind de un nivel tehnic mediocru. In 
schimb, s-a luptat cu multă voință 
de ambele părți. Victoria gazdelor 
este meritată, iar scorul putea să fie 
mai mare dacă. Frîncu și Niculescu 
nu ratau, ocazii clare. Au marcat: 
Frîncu și Plugaru, respectiv Ambă- 
ruș. (E. Solomon și F. Panait — 
coresp.).

C.S.M. BRĂILA — FORESTA FĂL
TICENI l — 1 (0—1). O partidă con
fuză, cu durități, mai ales din partea 
oaspeților. Localnicii au jucat slab, 
lipsind puțin să. părăsească te.emil 
învinși. Au înscris : Moldoveanu (F) 
și Bogdan (C.S.M.). (I. Baltag — 
coresp.).

ETAPA VII TOARE : Academia Mi
litară _— Drubeta Tr. Severin, C.F.R. 
Roșiori — Dinamo Obor, C.S.M. Si
biu — C.S.M. Mediaș, Știința Cra
iova —- Știința București, Dinamo 
Pitești — Chimia Făgăraș, Metalul 
București — C.F.R. Electro Craiova, 
Chimia Govora — Tractorul Brașov.

SERIA A III-A

Nici o surpriză in etapa 
de ieri (a lll-a) 

a Campionatului republican
ȘTIlNTA BUCUREȘTI — PRO

GRESUL BUCUREȘTI 3—2 (1—0, 
1—0. 1—0, 0—2). Au marcat; Călin 
(min. 1,27), Chirvăsuță (8,25) din 
4 m, Naum (14,08) pentru Știința 
și Lichiardopol (17,28 și 19,47) 
pentru Progresul. Eliminări: Cloșcă 
(2,14), Lichiardopol (3,35), Șt. Mihai 
(6,08), Măriuță (7,05), Medianu 
(9,08), Călin (10,20), Măriuță (10,45), 
Chiriac (16.32), Dan Ion Sandu 
(16,3/). Arbitrul E. Beniamin (Buc.) 
a condus satisfăcător. Știința: Dan 
Ion Sandu, Călin Naum Chiriac, 
CLOȘCA, Măriuță, CHIRVASUȚA. 
Progresii1!: Bendu, Șt. Mihai, Lichiar
dopol, Medianu, Miu, Antonescu, R. 
lonescu, Cristescu. Moizeș Bochici.

C.C.A. — RAPID BUCUREȘTI 
3—2 (2—0, 1 — 1, 0—0, 0—1). Au în
scris: C. Marinescu (3,12), Cociș 
(3,58), Alexandrescu (8,40) pentru 
învingători și Mocanu (9,29), Popa 
(16,52) pentru învinși. Eliminări: Co
ciș (4,12), Mocanu (4,23), Paraschi- 
vescu (6,04), C. Marinescu (11,49), 
Varlam (11,49), Firoiu (14,24), C. 
Marinescu (19.48).

P. Niculescu (Buc.) a condus nesa
tisfăcător. C.C.A.: M. Ștefănescu,
ALEXANDRESCU, Firoiu, Cociș, 
Neacșu, C. MARINESCU, Tonciu, 
Cheța, Șt. lonescu. Rapid: Mureșan, 
Varlam, ȚARANU, PARASCHIVES- 
CU, Popa, Vasiliu, Mocanu, Opriș.

I.C. ARAD — ȘTIINȚA CLUJ 3—6 
(1 — 1, 0—2, 1—3, 1—0). Meciul s-a 
disputat la Timișoara, deoarece ară- 
danii nu pot asigura în momentul 
de față condiții regulamentare de 
desfășurare a jocului. Au marcat: 
Danciu (2), Szabo (2), Urcan și 
Darotzi pentru clujeni, Toth (2) și 
Frank II pentru arădani. Bun arbi
trajul lui Ad. Stănescu (Timișoara).

C.S. ORADEA — C.S. MUREȘUL 
TG. MUREȘ 11—3 (1 — 1, 3—1, 4—1, 
3—0). Mult mai buni orădenii și-au 
apropiat victoria la un scor catego
ric. Au marcat: Muth (4), Rujinski 
(3), Culi.neac (3), Hegheși pentru 
orădeni și Csiszer, Szarvadi, Simon 
pentru mureșeni. A arbitrat bine B. 
lordachi (Cluj).

I. GH1ȘA — coresp. regional

Portarul turc Necmi intervine din nou, cu succes, la o minge centrată 
in fața porții sale. El a fost mai iute și va prinde mingea la 

care a sărit și Ioniță.
Foto: B. Ciobanu

In loc să facă scor

Reprezentativa B a jucat sub orice critică
și a pierdut cu 2* —0 (1
Dezolant a fost meciul dintre repre

zentativele secunde ale K.P. liomîne și 
Turciei. Spunînd aceasta, nu ne referim 
atît la rezultat — deși pc teren propriu 
și în fa(a unei echipe fără veleități, 
șansele erau evident de partea noastră 
—. cît la comportarea cu totul nesatis
făcătoare, de-a lungul întregii partide, 
a fotbaliștilor noștri. De multă vremi; 
nu am văzut o selecționată jucînd atît 
de prost, practicînd un fotbal atît de 
fad, plin de greșeli, uneori chiar elemen
tare, în apărare și mai ales în atac.

Jucătorii noștri — cu excepția, poate, 
a lui Datcu și Ivan — nu au reușit să 
acționeze nici un moment la nivelul va
lorii și posibilităților lor. nu ne-au oferit 
în nici un caz imaginea unei selecțio
nate, ci a unei formații oarecare, sub 
nivelul categoriei B. Sîntem convinși că 
o echipă de club ar fi dat un randament 
mai mare, ar fi jucat mai bine, ar fi 
luptat mai mult pentru victorie. Fiindcă 
ieri, pe lingă deficiențele de ordin teh
nic și tactic, care au surprins în modul 
cel mai neplăcut, reprezentativa noastră 
secundă a dovedit și o totală delăsare.

Formajia pc care am aliniat-o nu a 
avut nici maturitatea unei reprezentative 
B, dar nici clanul unei selecționate 
de tineret. Și aici găsim una 
din explicațiile comportării de ieri. 
Acest lucru s-a văzut și în me
ciul dintre selecționata sindicală de ti
neret și Algeria, în care jucătorii noștri 
nu au putut lacc față unor fotbaliști 
mai experimentați. Sarcina <lc ieri a 
fost fără doar și poate mai ușoară, 
fiindcă echipa oaspe nu atinge valoarea 
selecționatei algeriene. Și totuși echipa 
n-a fost capabilă nici măcar să-și ega
leze adversarul în orientare de joc și

—0) meciul cu Turcia B
mai ales în forță de luptă. O concluzie 
care se impune este că echipa de tineret
— astfel pregătită — nu se poate ri
dica Ia nivelul unei echipe B.

Toate acestea nu trebuie privite nici 
o clipă ca o scuză, pentru că ■—■ așa cum 
au jucat ieri — fotbaliștii noștri nu 
au răspuns nici pc departe încrederii 
acordate, nu au făcut nimic pentru a 
justifica selecționarea, pentru a răspun
de condițiilor de pregătire cc Ii s-au 
creat.

Oaspeții au cîștigat pe merit acest 
meci, pentru că au luptat cu multă ar
doare pentru fiecare balon. Ei au jucat 
mai simplu și au acționat în viteză, reu
șind atacuri și contraatacuri mai peri
culoase. Dominați din ce în ce mai mult 
în partea a doua a jocului, fotbaliștii 
turci nu numai că au păstrat avantajul 
golului înscris în min. 18 de Yiiksel, 
dar au reușit să-l și mărească în min. 
68, prin Giircan, care a transformat un 
11 m, acordat la un fault, pe cît de 
evident pe atît de inutil, comis de Naghi.

Jocul a fost dc o factură mai mult 
dccît modestă, nereușind nici un moment 
să „încălzească" pe cei aproape 20.000 
dc spectatori.

Arbitrul cehoslovac Obtulovîc (ajutat 
Ia tușă de Korelus și Kusak) a condus 
bine următoarele formații :

R. I’. ROM1NA: DATCU — IVAN, 
Ioniță, Naghi — l’etru Emil, Popescu
— Ivansuc, llaksi (Mateianu), Mateianu 
(Frățilă), Unguroiu, David.

TURCIA : NECMI — Candemir, OS
MAN, BASRI — Ismet, KAYA — O- 
GUN, Giircan, SENOL, Milnhacettin (Bi
rd), Yiiksel

JACK BERAR1U 
PETRE GAȚU

CLASAMENTUL
1. Metalul Tirgoviște 20 15 2 3 59:18 32
2. Dinamo Galați 20 12 6 2 31:12 30
3. Poiana Cîmpina 20 9 6 5 29:19 24
4. C.F.R. Pașcani 20 8 6 6 33:30 22
5. Flacăra Pdoreni 20 8 5 7 29:30 21
6. C.S.M. Brăila 20 6 8 6 20:22 20
7. Dinamo Suceava 20 7 5 8 25:30 19
8. Prahova Ploiești 20 7 4 9 36:32 18
9. Rapid Focșani 20 7 4 9 27:30 18

10. Steaua roșie Bacău 20 5 8 7 18:36 18
11. S.N.M. Constanța 20 4 8 8 21:23 16
12. Unirea Iași 20 5 4 11 29:38 14
13. Foresta Fălticeni 20 5 4 11 21:37 14
14. Rulmentul Biriad 20 5 4 11 21:42 14

ETAPA VIITOARE: Dinamo Su
ceava — Metalul Tîrjgoviște, Steaua 
roșie Bacău — Dinamo Galați, Po
iana Cîmpina — C.S.M. Brăila, Fo
resta Fălticeni — Prahova Ploiești, 
Rapid Focșani — Flacăra More'ni, 
S.N.M. Constanța — Rulmentul Bîr- 
lad, Unirea Iași — C.F.R. Pașcani.

SERIA A ll-A
C.F.R. ELECTRO CRAIOVA — DI

NAMO PITEȘTI 0—3 (0—0). După 
o primă repriză, în care C.F.R. E- 
lectroputere a dominat, fără însă să 
concretizeze, dinamoviștii au reușit 
să se impună în partea a doua a 
meciului înscriind de trei ori prin 
Halagian (min. 50), Lovin (70) și 
Butnaru (75). Jocul a fost de bună 
factură tehnică. (T. Ștefănescu și 
Ștefan Gurgui — coresp.).

6.S.M. SIBIU — CHIMIA GO
VORA 3—0 (1—0). Jocul a plăcut 
celor 10.000 de spectatori. Punctele 
au fost înscrise de Baban (min. 3 și 
52) și Popa (70). S-au remarcat 
Popa și Flichiș (C.S.M.), Baghez 
(Chimia). (I. lonescu și M. Lupu- 
țiu — coresp.).

C.F.R. ROȘIORI — DRUBETA TR. 
SEVERIN 2—0 (1—0), Scorul parti
dei putea fi mai mare, dar portarul 
oaspeților a apărat foarte bine. An 
marcat Tăbîrcă (min. 17) și Caipatos 
(min. 59). (AI. Popescu — coresp.).

C.S.M. MEDIAȘ — CHIMIA FĂ
GĂRAȘ 4—0 (1—0). După o repriză 
mai slabă ca valoare, gazdele se im
pun cîștigînd la un scor categorie. 
Au marcat Ziegler (min. 7), Szakacs 
(min. 58 și 63) și Feurdem (min. 83) 
(D. Vintilă — coresp.).

TRACTORUL BRASOV — ȘTI
INȚA CRAIOVA 2—O' (1—0). Trac
torul a dominat mai mult și a reu
șit să înscrie de două ori prin Vi- 
gheț (min. 39) și Roșea (min. 49). 
(V. Secăreanu și E. Bogdan — co
resp.) .

ȘTIlNTA BUCUREȘTI — META
LUL „23 AUGUST" BUCUREȘTI 
2—2 (1—1). Rezultatul nedreptățește 
pe metalurgiști, care au jucat mai 
bine și meritau să obțină victoria. Au 
marcat : Popescu ' I. și Anton pentru 
Metalul, Dumitrescu și Urseanu pen
tru Știința. Arbitrajul lui Cristian 
Popescu (București) a fost necores
punzător. El a comis multe greșeli și 
a eliminat nejustificat pe Anton. Me
ciul a fost presărat cu numeroase du
rități, în special din partea studen
ților. De altfel, pentru proteste re
petate și atitudine nesportivă, Dumi
trescu (Știința) a fost eliminat de 
pe teren, (d.c.).

A.M.E.F. ARAD — ARIEȘUL 
TURDA 1 — 1 (1—0). Gazdele au ju
cat bine doar în prima repriză; după 
pauză au slăbit ritmul, permițînd 
oaspeților să preia inițiativa și să 
egaleze. Au marcat Chitic (A.M.E.F. 
Arad) în min. 30 și Ivan (Arieșul) în 
min. 79. (St. lacob — coresp.).

IND. SIRMEI C. TURZII — MU
REȘUL TG. MUREȘ 1—0 (1—0). A 
marcat Safar în min. 1. Record de 
spectatori: 6.000. Tim.p frumos. Joc 
de bună factură prestat de ambele 
echipe. Gazdele au meritat victoria. 
(P. Țonea — coresp.).

C.S.M. CLUJ — G.F.R. TIMI
ȘOARA 3—1 (1—1). Gazdele au ob
ținut o victorie pe cît de surprinză
toare pe atît de meritată. Nivelul teh
nic al jocului a fost bun, iar meciul 
spectaculos. Au marcat Kunkuti (min. 
21 și 68) și Crețan (min. 86) pentru 
gazde, respectiv Feniaț (min. 32). 
(V. Cacoveanu — coresp.).

C. S. ORADEA — C.S.M. REȘIȚA 
6—1 (2—1). Au marcat : Harsani 
(min. 16 și 60), Tomes (68 și 78), 
Dulgheru (25) și Szakacs II (90), 
respectiv Sporea (7). Joc de bună 
calitate, aplaudat de cei 8.000 spec
tatori. C.S.O. a jucat calm, simplu și 
eficace în atac. Dulgheru a fost cel 
mai bun de pe teren. Reșițenii au 
jucat bine pînăînmin. 26. (M. Roxin 
și A. Jilău — coresp.).

RECOLTA CĂREI — C.S.M. BAIA 
MARE 0—0. Echipa locală a domi
nat mai mult, dar n-a reușit să fina
lizeze. Jocul a fost dur. S-a remar
cat întreaga echipă gazdă; Vlad, 
Gergelyi și Nagy de Ia Baia Mane. 
(Tr. Silaghi — coresp.).

JIUL PETROȘANI — DINAMO 
SĂSAR 2—1 (1—1). Joc cu un bun 
nivel tehnic, dinamic. Portarul oas
peților, Erdelyi, a fost excelent. Au 
marcat: Manea (min 17Ț și Gabor 
(min. 60), respectiv Țonea (min. 26) 
pentru Dinamo. (I. Zamora și St. 
Băloi — coresp.).

DINAMO BARZA — GLORIA 
BISTRIȚA 1—2 (1 — 1). Dinamoviștii 
au jucat slab și dur. înaintarea gaz
delor s-a dovedit ineficace, spre deo
sebire de oaspeți, care au fost mai 
eficace în fața porții. Au marcat Vegh 
(ruin. 3) și Griș (autogol), respectiv 
Rațiu (min. 37). (M. Susan — co
resp).

CLASAMENTUL

1. C.S.M. Baia Mai*e 20 11 5 4 25:11 27
2. Jiul Petroșani 19 10 5 4 26:15 25
3. C. S. Oradea 20 11 2 7 40:29 24
4. Ind. Siimei C. T. 20 9 5 6 38:21 23
5. C.F.R. Timișoara 19 10 2 7 33:19 22
6. Mureșul 20 7 7 6 30:23 21
7. C.S.M. Cluj 20 8 5 7 24:32 21
8. Arieșul Turda 20 6 8 6 24:23 20
9. C.S.M. Reșița 20 7 6 7 23:29 20

10. Dinamo Săsar 20 8 3 9 24:26 19
11. A.M.E.F Arad 20 4 9 7 18:24 17
12. Recolta Cărei 20 5 6 9 17:31 16
13. Gloria Bistrița 20 4 5 11 16:31 13
14. Dinamo Barza 20 3 4 13 19:40 10

ETAPA VIITOARE : Ind. Sîrmei
C. Turzii — Dinamo Barza, Jiul Pe
troșani — A.M.E.F. Arad, Mureșul 
Tg. Mureș — C.S.M. Cluj, Arieșul 
Turda — Recolta Cărei, Gloria Bis
trița — C.S.M. Baia Mare, C.S.M. 
Reșița — C.F.R. Timișoara, Dinamo 
Săsar — C. S. Oradea.

Pronosport
Așa arată o variantă cu 12 rezul

tate exacte la concursul Pronosport 
din 14 mai 1961 :

CLASAMENTUL
1. Dinamo Pitești 20 11 4 5 42:22 26
2 Știința Buc. 20 10 3 7 33:25 23
3. C.S.M. Mediaș 20 9 5 6 31:27 23
4—5. Știința Craiova 20 9 4 7 21:16 22
4—5. Tractorul Brașov 20 9 4 7 30:20 22
6. C.S.M. Sibiu 20 9 4 7 39:31 22
7. Dinamo Obor 19 6 7 6 29:24 19
8 C.F.R. Roșiori 20 7 5 8 15:21 19

Academia Militară 19 7 4 8 30:28 18
10. Metalul București 20 7 4 9 28:36 18
11. Chimia Govora 20 7 4 9 19:35 18
12. Chimia Făgăraș 20 7 3 10 28:29 17
13. Drubeta T. severin 20 6 4 10 29:40 16
14. C.F.R. Elec, craiova 20 6 3 11 25:39 15

I. Turcia (A) — R. p. Română (A) 2
II. R. P. Romînă (B) — Turcia (B) 2

III. R. S. Cehoslovacă — Scoția 1
IV. R. D Germană — Olanda x
V. Ind. sîrmei C. Turzii — Mureșul 1

VI. Recolta Cărei — C.S.M. B. Mare x 
VII. Tractorul — Știința Craiova 1 

VIII. C.S.M. Cluj - C.F.R. Timișoara 1
IX. C.S.M. Sibiu — Chimia Govora 1
X. G.F.R. Craiova — Dinamo Pitești 2

XI. C. S. Oradea — C.S M. Reșița 1 
XII. Prahova Ploiești - Unirea Iași 1

La acest concurs au. fost depuse 
aproximativ 520.000 variante.

ASTAZI SI MÎ1NE, ULTIMELE ZILE 
LA PRONOEXPRES

Doar astăzi și mîine mai puteți de
pune buletinele la concursul Pronoex- 
pres de miercuri 17 mai. Numai fiind 
prezenți cu cît mai multe variante vă 
măriți șansele de a obține un premiu 
important la Pronoexpres 1

ta.ru


Campionatele internaționale de gimnastică ale R. P. Romine Aleksei Petrov (U. R. S. S.) a cucerit
(Urmare din pag. 1)

mană). Ele s-au prezentat, foarte bine, 
cu exerciții valoros alcătuite și bine 
executate.

Rezultate tehnice: Sărituri: 1—2. 
(Elena Leușteanu (R.P.R.) și Sonia 
j lovan (R.P.R.) 9,45 >p.; 3. Ekaterina 
[Gorodkova (U.R.S.S.) 9,40 ,p. Paratele: 
iți. Sonia Iovan 9,60 p.; 2. Emilia 
ILită (R P.R-) 9,55 <p.; 3. Uite Starcke 
|!(.R.D. Germană) 9,50 p. Bîrnă: 1.
I Sonia Iovan 9,55 p.; 2. Elena Leuș- 
iteanu 9,50 p.; 3—6. Ekaterina Go- 
l.rodkor, a, Utta Poreceanu (R.P.R.), 
Tamara Ivanova (U.R.S.S.) și Hanna 
Rujiekova (R.S. Cehoslovacă) 9,45 p.; 
(Sol: 1. Elena Leușteanu 9,65 p.;
!2—4. Tamara Ivanova, Sonia Iovan 
și Uite Starcke 9,55 p.

Individual compus: 1. Sonia Iovan 
’(R.P.R.) 38,15 p., campioană inter
națională a R.P.R.; 2. Elena Leușteanu 
)(R.P.R.) 38,00 p.; 3. Tamara Ivanova 
| (U.R.S.S.) 37,80 p.; 4—5. Elena Ni- 
culescu (R.P.R.) și Ekaterina Gorod- 
'kova (U.RjS.S.ț 37.55 p.; 6. Hanna 
Rujickova (R.S. Cehoslovacă) 37,25 p.

FREDERIC ORENDI, 
CAMPION LA BARA

Duminică a avut loc întrecerea 
primilor 6 clasați pe fiecare aparat, 
atît la băiieți cîț și la fete. Dimineața, 
în concursul masculin, am avut oca

Răsună acordurile imnului R.P.R... 
Frederic Orendi, ciștigînd titlul 
de campion la bară, s-a urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a podiumului 
învingătorilor, alături de gimnaștii so
vietici Nikolai Miligulo și Viktor 
Leontiev.

zia să asistăm la o adevărată de
monstrație de măiestrie. Principalii 
protagoniști au fost sovieticii Viktor 
Leontiev și Nikolai Miligullo, .italianul 
Giovanni Carminucci, norvegianul 
Agge Storhaug șl reprezentantul nos
tru Frederic Orendi. Orendi s-a cla-

TURNfUL INTERNATIONAL DE VOLEI DE LA ISTANBUL
U.R.S.S.-R.P. ROMINA 3-2

ISTANBUL 13 (prm telefon de îa 
trimisul nostru special). Echipa R.P. 
Romîne a întrecut vineri formația Tur
ciei cu scorul de 3—0 (15—11, 15— 
13, 18—16). Sîmbătă, voleibaliștii ro- 
mîni au întilnit, în meciul decisiv 
pentru desemnarea cîștigătoarei tur
neului, selecționata Uniunii Sovietice. 
După un meci care a durat mai bine 
de două ore. echipa sovietică a obți
nut o meritată victorie cu scorul de
3—2 (9—15, 15-9, 14—16, 15—11, 
15—10). Voleibaliștii sovietici au

IF IE § € IU IRl ir

Cinci prietene urmăresc împreună concursul... De la stingă la dreapta: 
Miranda Cicognani (Italia), Tamara Ivanova (U.R.S.S.), Ekaterina Gorod- 

kova (U.R.S.S.), Elena Leușteanu (R.P. Romînă) și Gizela Niedurna (R.P. 
Polonă)

sat printre primii șase la toate apa
ratele, ocupînd finalmente locuri 
fruntașe și CUCERIND TITLUL DE 
CAMPION LA BARA, FAPT PEN
TRU CARE MERITA CALDE FELI
CITĂRI.

REZULTATE TEHNICE: Sol: 1. 
Agge Storhaug (Norvegia) 19,20 p.
— campion internațional al R.P.R.;
2. Viktor Leontiev (U.R.S.S.) 19,10 p.;
3— 4. Frederic Orendi (R.P.R.) și
Gheorghe Tohăneanu (R.P.R.) 18,75
p.; 5—6. Giovanni Carminucci (Ita
lia) și Marin Kîncev (R.P. Bulgaria) 
18,60 p.; 7—8. Siegfried F,ulie (R.D. 
Germană) și Vaclav Kuricka (R.S. 
Cehoslovacă), accidentați, n-au mai 
concurat în finala pe aparate. Call cu 
minere: 1. Viktor Leontiev 19,05 p.;
— campion internațional al R.P.R.;
2. Frederic Orendi 18,95 p.; 3.
Agge Storhaug (Norvegia) 18,80 p.;
4— 5. Josef Rainis (R.P.Polonă) și 
Nikolai Miligulo (U.R.S.S.) 18,75 p.;
6. Giovanni Carminucci (Italia) 18,45 
p.; 7. Siegfried Firile 18,25 p.; 8. 
Fritz Bohm (R.D. Germană) 18,15 p. 
Bară: 1. Frederic Orendi 19,40 p. —

SONIA IOVAN (3) SI ELENA LEUȘTEANU (1) AU CUCERIT 
TITLURILE DE CAMPIOANE LA APARATE

Duminică seara, la întrecerea feminină 
pe aparate, gimnastele (ării noastre au 
adăugat noi succese la .cele obținute 
pînă acum. Comportindu-se excelent, So
nia Iovan a cîștigat concursul la trei 
aparate (sărituri, paralele, bîrnă), iar 
Elena Leușteanu la soi.

REZULTATE TEHNICE : Sărituri: 1. 
Sonia Iovan 19,05 p, — campioană in
ternațională a R.P.R., 2. Elena Leuștca- 
nu 18,95 p, 3. Elena Niculcscu 18.90 
p, 4. Tamara Ivanova 18,85 p, 5. Utte

avut un atac puternic, căruia apărarea 
noastră nu i-a putut face față întot
deauna. De menționat că la scorul 
de 2—1 pentru R.P. Romînă, am 
condus în setul IV cu 7—2, dar am 
fost egalați și depășiți în final. Alte 
rezultate: U.R.S.S. — R.P. Bulgaria 
3—1; Turcia — Iran 3—1; R.P: Bul
garia — Iran 3—0; R.P. Bulga
ria — Turcia 3—1. Clasament fi
nal: 1. U.R.S.S., 2. R.P. Romînă, 3. 
R.P. Bulgaria, 4. Turcia, 5. Iran.

MIRCEA TUDORAN

• După disputarea a 5 runde, în 
turneul internațional de șah de la 
Ruse pe primul loc se află Milev 
(R.P. Bulgaria) cu 3* */ 2 puncte, urmat 
de Honfi (R.P. Ungară) 3 puncte, Fii 
cev (R.P. Bulgaria) 2‘/2 puncte. Șa- 
histul romîn V. Ciocîltea se află pe 
locul 4 cu 2 puncte și o partida între
ruptă în avantaj la Filcev.
• înaintea desfășurării ultimei 

runde, în turneul internațional femi
nin de șah de la Batumi pe primul 
loc se află Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) cu H */ 2 puncte, urmată 
de Ceaikovskaia (U.R.S.S.) cu 10 
puncte. Reprezentanta R.P.R., Ale
xandra Nicolau, ocupă locul 8 cu 7 
puncte.
• După 3 ture în meciul de șah 

dintre echipele U.R.S.S. și Iugosla
viei, care se desfășoară la Belgrad, 
scorul este de 11 '/2 — 9‘/2 puncte 
în favoarea șahiștilor sovietici, 9 par
tide fiind întrerupte. 

• Campionatele europene de caiac- 
canoe vor avea loc anul acesta 
între 18 și 20 august pe lacul Malta 
din apropiere de orașul Poznan. 
Pină acum și-au anunțat participarea 
la această competiție peste 400 de 
sportivi reprezentînd 17 țări.
• Intr-un meci internațional de box 

desfășurat la Hamburg echipa R.F. 
Germane, care se pregătește pentru 
campionatele europene de la Belgrad, 
a învins cu scorul de 14—6 echipa 
Danemarcei.
• In turneul internațional de tenis 

de cimp de la Wiesbaden, jucătorul 
maghiar Gulyas l-a învins cu 6—0; 
6—1, 8—6, 6—4 pe Martin Mulligan 
(Australia), iar Krishnan (India) a 
dispus cu 8—6. 6—2, 6—4 de Bun
gert (R.F. Germană).

In semifinale campionul Indiei, 
Krishnan l-a învins cu 7—5; 6—3; 
6—3 pe Gulyas. In finală Krishnan 
se va întîlni cu W. Stuck (R.F. 
Germană), care l-a eliminat pe R. 
Wilson (Anglia).

campion internaționali al R.P.R. ; 2. 
Nikolai Miligulo 19,30 p.; 3. Viktor 
Leontiev 19,10 p.; 4. Tzenko Tzenkov 
(R.P. Bulgaria) 18,90 p.; 5—6. Gio
vanni Garminuccii și Agge Storhaug 
18,75 p. Paralele: 1. Giovanni Car
minucci 19,45 p. — campion inter
național al R.P.R. 2. Viktor Leontiev 
19,15 p.; 3. Frederic Orendi 19,10 p.; 
4—5. Angelo Vicar di (Italia) și 
Nikolai Miligulo 18,70 p.; 6. Josef 
Rainis 18,65 p.; 7. Agge Storhaug 
18,55 p.; 8. Arvid Haakensen (Nor
vegia) 18,40 p.; 9. Vaclav Kuricka 
17,60 p. Inele: 1. Viktor Leontiev 
19,20 p. — campion internațional al 
R.P.R.; 2. Nikolai Miligulo 19,10 p.;
3. Frederic Orendi 18,95 p.; 4. Gio
vanni Carminucci 18,85 p.; 5. Angelo 
Vicardi 18,75 p.; 6. Lajas Varga (R.P. 
Ungară) 18,70 p. Sărituri: 1. Gio
vanni Carminucci 19,30 p. — cam
pion internațional al R.P.R.; 2. Ni
kolai Miligulo 19,25 p.; 3. Viktor 
Leontiev 19,05 p.; 4. Fritz Bohm 
19,00 p.; 5. Frederic Orendi 18,95 p.; 
6. Agge Storhaug 18,75 p.; 7. Arvid 
Haakensen 18,60 p.

Starcke .18,80 p, 6—7. Emilia I,ifă și 
Cretei Schinner (R.D.C.) 18,70 p; Pa
ralele : 1. Sonia Iovan 19,25 p, campioa
nă internațională a R.P.R., 2. Emilia 
Li(ă 19,05 p, 3. Tamara Ivanova 18,95 
p, 4. Ecatcrina Gorodkova 18,90 p;
5—6. Gizela Niedurna și Utte Starcke 
18,85 p, 7. Elena Leușteanu 18,70 p; 
Bîrnă: 1. Sonia Iovan 19,30 p. — cam
pioană internațională a R.P.R., 2. E- 
lena Leușteanu 19,20 p, 3. Ecaterină 
Gorodkova 19,00 p, 4. Ilanna Rujickova 
18,80 p, 5. Tamara Ivanova 18,75 p, 
6. Utta Poreceanu 17,95 p; Sol: 1. Elena 
Leușteanu 19,30 p, campioană interna
țională a R.P.R., 2. Sonia Iovan 19,15 
p, 3—5. Tamara Ivanova, Ekaterina 
Gorodkova și Utte Starcke 19,10 p, 6. 
Elena Niculcscu 18,90 p.

Turneul de fotbal 
așteptat cu

. NEW YORK (Agerpres). — După 
cum transmite agenția U.P.I., turneul 
international de fotbal de la New 
York care se va desfășura pe stadio
nul „Polo Ground" stîrnește un mare 
interes. Aceasta este cea de-a doua 
ediție a turneului, prima fiind cîști- 
gată anul trecut de echipa braziliană 
Bangu, care a învins cu 2—0 echipa 
scoțiană Kilmarnock. Intr-o convor
bire cu reprezentanții presei sportive, 
William D. Cox, președintele clubului 
„Brooklyn Dodgers", a declarat că 
turneul va face o bună propagandă 
fotbalului în America dc Nord.

Competiția se va deschide miercuri 
seara la New York cu desfășurarea 
meciului dintre Karlsruhe (R. F. Ger
mană) și Beșiktas Istanbul. In des
chidere se va desfășura tin meci ami
cal între echipele Birmingham City 
și Lănnark Scoția. Alte două meciuri 
ale turneului sînt programate sîm
bătă 20 mai. Echipa Dinamo Bucu
rești va juca la New York cu Bangu 
(Brazilia), iar Concordia Montreal 
(Canada) va întîlni echipa selecțio
nată a New Yorkului. Specialiștii 
consideră că, după Bangu, favorita 
nr. 1 a competiției, au șanse mari de 
a cuceri primul loc și echipele Ever
ton (Anglia), în componența căreia

a treia victorie de etapă in „Cursa Păcii”
Ion Cosma pe locul VI în etapa 

Karlovy «Vâri — Tabor
KARLO VY-VARI 13 (prin telefon 

de la trimisul nostru special). — 
Ultima parte a celei de a XlV-a edi
ții a „Cursei Păcii" este și cea mai 
grea : a început escaldarea munți
lor. Etapa a X-a, Karl Marx Stadt— 
Karlovy-Vari, desfășurată două treimi 
pe teritoriul R. D. G. și o treime pe 
cel al R. S. Cehoslovace, a avut un 
traseu cu profil sinuos în care ru
tierii au urcat de la 150—180 m pînâ 
la 850 m altitudine.

Cei 66 de alergători rămași în cursă 
au pornit din Karl Marx-Stadt intr-un 
tempo ceva mai lent, știind că în 
curînd vor veni urcușurile și deci 
vor trebui să-și sporească eforturile. 
Doar după cîțiva kilometri șoseaua 
a început să străbată înălțimi tot 
mai dificile. Da Aue are loc mai în- 
tîi un sprint cu premii cîștigat de 
L. Hohne (R.D.G.), iar apoi un sprint 
de cățărate care revine lui B. Ecks
tein (R.D.G.) De aici și pină aproape 
de sfîrșitui etapei, cînd vor „plonja" 
spre Karlovy-Vari, cicliștii își vor 
dovedi măiestria de cățărători. Sprin
tul de cățărare de la Johanngeorgen
stadt este cîștigat de sportivul ma
ghiar A. Megyerdi. în afara unor 
temporare detașări nu se întîmplă 
nimic important pînă la km 70 unde 
evadează G. Schur (R. D. G.), B. 
Eckstein (R. D. G.) și I. Melehov 
(U.R.S.S.). Ei se mențin cu un avans 
care variază între 500 și 800 m pină 
la km 97 unde sînt ajunși de pluton. 
Chiar în momentul joncțiunii „țîș- 
nește" cehoslovacul L. Heller care se 
distanțează. Cu 8 km înainte de so
sire „fugarul" are un avans de 80— 
100 m. La o cotitură el dispare de 
sub supravegherea plutonului și își 
mărește simțitor avantajul. Cu toate 
eforturile depuse de cicliștii noștri 
(alarmați de faptul că acest sprinter 
poate reduce distanța cu care ne 
menținem în clasamentul pe echipe 
înaintea R.S.C.), ca și de cei sovietici 
și germani, care vor să-și dispute 
titlul de învingători în etapă, aler
gătorul cehoslovac nu mai poate fi 
ajuns. El sosește pe stadionul din 
Karlovy-Vari cu un avans de aproape 
un minut. Locuitorii frumoasei sta
țiuni cu renume mondial, Karlovy- 
Vari, fac o primire deosebit de caldă 
rutierilor. Este întîmpinat cu entu
ziasm ciștigătorul etapei L. Heller. 
De asemenea, sportivii noștri, cunos- 
cuți aici pentru performanțele fru
moase realizate în această mare în
trecere, sînt viu aplaudați. Ei au avut 
și în această etapă o comportare 
meritorie : au fost cu toții în pluton. 
I. Cosma, L. Zanoni și I. Stoica au 
sosit în același timp cu alergătorul 
clasat pe locul II. Doar G. Moi- 
ceanu, care a căzut la intrarea pe 
stadion (jenat din greșeală de un ci
clist francez) a avut o întîrziere de 
51 secunde. Media orară 39,3 km. Și 
acum iată clasamentul etapei: 1. L, 
Heller (R.S.C.) 2 h 43:13,0 ; 2. A. Pe
trov (U.R.S.S.) 2 h 44:09,0 ; 3. G. 
Schur (R.D.G.) ...15. L. Zanoni; 35.1. 
Cosma, 38. I. Stoica același timp ; 
39. G. Moiceanu 2 h 45:00,0. Clasa
mente generale după zece etape : in
dividual : 1. I. Melehov (U. R. S. S.)

de la New York 
mare interes
figurează 9 internaționali, și Kilmar
nock Scoția.

Corespondentul sportiv al agenției 
U.P.I. remarcă, de asemenea, pre
zența valoroasei formații Dinamo 
București, prima echipă romînească 
de fotbal care evoluează în S.U.A.

Organizatorii a-u stabilit ca 10 în- 
tîlniri ale turneului să se desfășoare 
și în orașului canadian Montreal, 
care va găzdui la 23 mai primul 
meci:. Concordia Montreal — Everton 
(Anglia).

Fotbal pe glob
IN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL

R.S. CEHOSLOVACA — SCOȚIA 
4—0 (3—0). In primul său meci 
contînd pentru preliminariile campio
natului mondial de fotbal din 1962, 
reprezentativa R.S. Cehoslovace a în
trecut ieri la Bratislava cu 4—0 
(3—0) selecționata Scoției.

R.D. GERMANA — OLANDA 1 — 1 
(0—0). La Leipzig, selecționatele R D. 
Germane și Olandei au terminat la 
egalitate (1—1) după ce la pauză 
nici una dintre formații nu reușise 
să înscrie vreun gol.

45 h 18:00,0; 2. V. Kapitonov (U.R.S.S.) 
45 h 26:29,0 ; 3. B. Eckstein (R.D.G.)
45 h 30:44,0... 7. I. Cosma 45 h 34:42,0; 
...22. L. Zanoni 45 h 44:48,0;... 25.1. Stoi
ca 45 h 46:54,0; ... 48. G. Moiceanu
46 h 48:03,0. Echipe : 1. U. R. S. S. 
137 h 12:41,0... 4. R.P.R. 137 h 54:30,0.’

TABOR 14 (prin telefon). — Etapa 
a Xl-a, desfășurată pe ruta Karlovy- 
Vari—Tabor, a măsurat 212 km. Star
tul festiv s-a dat la ora 11 din cen
trul splendidei stațiuni iar peste 15 
minute s-a dat plecarea oficială de 
la marginea orașului. Doi dintre aler
gătorii noștri — G. Moiceanu și L. 
Zanoni — au pornit bolnavi. Avem 
timp frumos și bate vîntul din spate, 
spre satisfacția cicliștilor care aveau 
să străbată un traseu presărat .cu 
multe urcușuri. Se rulează rapid. 
După cîteva evadări anihilate de plu
ton în orașul Plzen (km. 85) asis
tăm la primul sprint cu premii. Or
dinea B. Haskell (Anglia), A. Pe
trov (U.R.S.S.) și V. Denson (An
glia). In acest oraș se răstoarnă ciș
tigătorul etapei anterioare, cehoslova
cul L. Hcller, care va fi nevoit să 
abandoneze. După acest sprint, în 
timp ce B. Haskell rămîne în plu
ton, ceilalți doi adversari ai lui, A. 
Petrov și V. Denson, continuă să 
sprinteze, se detașează treptat-treptat 
și la km 112 au un avans de un ki
lometru. Ciclistul sovietic Petrov 
urcă splendid dar este obligat sâ-l 
aștepte din cînd în cînd pe tovarășul 
său de „evadare", sportivul englez 
Denson. La coborîrea pantelor se ru
lează uluitor : cu 90—100 km la oră 
și de aceea ta km 120 cei doi „fu
gari" și-au creat un avans de 2 mi
nute. In acest moment Gabriel Moi
ceanu, chinuit de furunculoză, rulea
ză în picioare fiind nevoit si rămînâ 
din pluton, în timp ce 1. Cosma, I. 
Stoica și L. Zanoni îi marchează 
strict pe alergătorii cehoslovaci pen
tru a apăra situația echipei noastre, 
înregistrăm o nouă evadare din plu
ton : se desprinde J. Varbaeg (Dane
marca) care la Ion 125 are un avans 
de 30 de secunde. Sprintul cu premii 
de la Blatna (139 km) este cîștigat 
de A. Petrov secondat de V. Denson 
și urmat la 1,30 minute de J. Var
baeg și la 2,20 min. de pluton. In 
urmărirea „fugarilor" plutonul se 
agită și din această continuă fră- 
mîntare „evadează" I. Levasic 
(R.P.F.I.). La kilometrul 150 luăm 
din nou diferența de timp dintre fu
gari și urmăritori. A. Petrov și V. 
Denson au un avans de 1,30 min. 
față de J. Varbaeg și I. Levasic și 
de 2,30 min. față de pluton. La Pisek 
asistăm la sprintul de cățărare. În
vingător : A. Petrov. Cu 15 lom îna
inte de sosire I. Levasic și J. Var
baeg îi prind pe cei doi „fugari" for- 
mînd un grup de 4 alergători care 
își vor disputa sprintul final de pe 
stadionul „Păcii" din Tabor.

Iată ordinea so-sirii : 1. A. Pe.trov 
(U.R.S.S.) 5 h 05:35,0; 2. V. Den
son (Anglia) ; 3. I. Levasic (R.P.F.I.),
4. J. Varbaeg același timp; 5. L 
Trolens (Fraiița) 5 h 07:20,0; 6. I. 
Cosma ...26. L. Zanoni și I. Stoica 
toți în același timp; ...61. G. Moi
ceanu 5 h 42:35,0. Media orară 40,2 
km. Clasamentele generale după 11 
etape: individual: 1. I. Melehov
(U.R.S.S.) 50 h 25:48,0 ; 2. V. Ka
pitonov (U.R.S.S.) 50 h 33:49,0; 3. 
B. Eckstein (R. D. G.) 50 h 38:04,0;
4. A. Cerepovici (U.R.S.S.) 5011 39:31,0;
5. V. Bangsborg (Danemarca) 50 h 
39:42,0 ; 6. G Goransson (Suedia) 
50 h 40:25,0 ; 7.1. Cosma 50 h 42:02,0;
8. G. Schur (R.D.G.) 50 h 42:33,0;
9. S. Gazda (R. P. P.) 50 h 44:20,0;
10. E. Hagen (R.D.G.) 50 h 44:49,0... 
22. L. Zanoni 50 h 51:58,0; ...25. L 
Stoica 50 h 54:14,0; 51. G. Moiceanu 
52 h 30:38,0. Echipe: 1. U.R.S.S. 152li 
32:50,0 ; 2. R P. P. 152 li 57:25,0;
3. R.D.G. 152 h 58:01,0; 4. R. P. R. 
153 h 16:30,0; 5. R.S.C. 1531120:01,0. 
Luni se desfășoară etapa a XILa 
Tabor—Brno (177 km).

HRISTACHE NiAUM

© In continuarea turneului în 
Uniunea Sovietică, echipa engleză 
Aston Villa a întilnit la Tbilisi pe Di
namo din localitate. Fotbaliștii gru
zini au terminat învingători cu scorul 
de 2—0 (I—0).
• Echipele B ale R.D. Germane șt 

R.S. Cehoslovace au susținut ieri 
o întîlnire amicală la Zwickau. Vic
toria a revenit fotbaliștilor ceho
slovaci cu scorul de 1—0.

KcUatjia și administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05. Interurban 72, nr. 1—2 întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Br esoianu 23 25.


