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| SCURT BILANȚ SPORTIV |
$ • BELGRAD : la campionatele europene de box sportivii

romîni Mircea Dobrescu, Constantin Gheorghiu, Nicolae Puiu &
2) și Gheorghe Negrea au debutat victorioși. £
5 • NOVISAD : echipa feminină de tineret a R.P. Romine g
« a întrecut la gimnastică formația Iugoslaviei. S
6 * LEIPZIG : a luat sfîrșit „Cupa Europei". Elena Leuștea- »
$ nu pe locul 4 la paralele și pe locul 5 la sol, Sonia lovan pe ?
4 locul 6 la sol. £
7> * BUCUREȘTI: Lia Manoiiu 52,23 m la disc ! C. Grecescu £
$ la 0,2 sec. de recordul țării pe 2.000 m. Echipele clubului Ra- £ 
« pid virtuale campioane republicane la volei bărbați și hand- te 

bal în „7" femei.

Au fost desemnați 
campionii de motocros

Pe o vreme nefavorabilă (a plouat 
în... reprize) au luat sfîrșit ieri, la 
Cîmpina, campionatele republicane de 
motocros. Titlurile au fost cucerite — 
în ordinea categoriilor — de urmă
torii alergători: Traian Macarie — 
Dinamo (antrenor: N. Sădeanu), 
Ștefan lancovici — Metalul „23 Au
gust" (antrenori: M. Sărățeanu și 
N. Buescu), Mihai Dănescu și Gh. 
loniță - 
nor : G. . ----

Ultima fază

ambii de la C.C.A. (antre- 
Mormocea).

_,.T__  ___ a cincea
-de—rîitfel întreg campionatul republi- 

motocros pe acest 
surprize, 

unde victoria urma

(ca

an)
La 175 

să
can de 
fost punctată cu 
cmc — unde victoria urma să se 
hotărască în confruntarea directă a 
celor doi protagoniști aflați la ega
litate de puncte (Ștefan lancovici 
și Mihai Pop) — o defecțiune la 
motor suferită de M. Pop, chiar la 
plecare, a rezolvat din start pro
blema campionului. Acest accident 
a privat asistenta de un spectacol 
ce se anunța palpitant. In aceste 
condiții. lancovici n-a mai avut de 
ce să forjeze. I-a dat „drum liber" 
lui Macarie și a făcut — așa cum 
era și firesc — o cursă prudentă, 
trecînd linia sosirii pe locul II și cu
cerind astfel titlul de campion al 
tării.

La 250 cmc Mircea Cernescu a vrut 
să dovedească din nou că este în 
formă. El a forțat, s-a instalat la 
conducerea plutonului și a cîștigat 
sigur. Mihai Dănescu — de aseme
nea foarte prudent (traseul udat de 
ploaie era periculos) — a încercat 
să se mențină tot timpul pe locul 
II, care' la fel ca și locul III, 
de altfe,' -...i-ar fi adus tricoul 
campion. O căzătură îl trece însă 
locul III (Seiler ocupă poziția 
doua) și spectatorii încep să se 
liniștească. In curînd lucrurile 
lămuresc: E. Seiler forțează prea 
tare pentru a-1 ajunge pe lider și 
se... răstoarnă 1 M. Dănescu își preia 

termină pe locul II în a- 
cam-

n

de 
pe 

a 
ne- 
se

poziția,
ceasta fază, devenind astfel 
pion republican de motocros.

Surprinzătoare este victoria lui Gh. 
loniță la 350 cmc. Pornit cu șanse 
teoretice minime (forma sa slabă și

Frumoasa victorie a echipei noastre 
feminine de tineret 

în concursul de gimnastică de la Novisad
NOVISAD 4 (prin telefon). Sîm- 

bâtă după amiază, sala de expoziție 
din Novisad a găzduit intilnirea de 
gimnastică dintre echipele feminine 
de tineret ale R. P. Romine și R.P.F. 
Iugoslavia. Tinerele noastre gimnaste 
au avut o comportare excepțională, 
cîștigind întrecerea pe echipe și cla- 
sindu-se pe primele locuri la indivi
dual compus și la 3 aparate. Această 
victorie este cu atit mai prețioasă 
cu cit tinerele sportive iugoslave nu 
au fost cu nimic mai prejos reprezen
tantelor noastre în ceea ce privește com
poziția exercițiilor. Sportivele noastre 
au luptat insă cu o voință și o dîrze- 
nie demne de laudă, mai ales in 
momentele cînd adversarele aveau un 
punctaj superior. După primele două 
aparate, sărituri și paralele (la acest 
aparat reprezentantele noastre au 
fost serios dezavantajate, deoarece 
paralelele nu au fost fixate în mod 
corespunzător și exercițiile lor con
țineau multe elemente din elan), gaz
dele au condus cu 0,85 p, dar la 
bîrnă și la sol handicapul a fost re
făcut, cucerindu-se victoria cu 179,95 
puncte față de 178,10 ale echipei iu
goslave.

După încheierea concursului, pre
ședintele Federației de specialitate din 
R.P.F. Iugoslavia, Irița Gretici a fe
licitat călduros pe reprezentantele 
noastre pentru frumoasa lor com
portare. Cîștigătoarea întrecerii in
dividuale, Suzana Bodor, ne-a decla
rat următoarele: „Sint nespus de fe
ricită că am contribuit și eu la per
formanța echipei noastre. Mulțumesc 
antrenorilor noștri George Chiose și 
Petre Dungaciu 
ne-au pregătit 
concurs".

REZULTATE 
dual compus: 
(R.P.R.) 37,25
(R.P.R.) 36,90

(R.P.F.I.) 36,75 p; 4. Rozsa Kosanyi
(R.P.F.I.) 36,50 p; 5. Liubica Veli-
kovici (R.P.F.I.) 36,15 p; 6. Cristina 
Andrița (R.P.R.) 35,35 p. Pe aparate: 
Birnă: 1. Mariana Ilie 9,40 p; 2. Ma
ria Molnar 9,25 p; 3. Suzana Bodor 
9,15 p; Sol: 1. Suzana Bodor 9,55 p; 
2. Rozsa Kosanyi 9,50 p; 3. Maria 
Molnar 9,35 p; Paralele: 1. Mariana 
Ilie 9,40 p; 2—3. Suzana Bodor și 
Maria Molnar 9,35 p; Sărituri: 1. 
Rozsa Kosany 9,35 p; 2. Suzana Bo
dor 9,20 p; 3. Liubica Velikovici 
9,15 p.

Campionatele europene de box
Dobrescu, Puiu, Gheorghiu și Negrea 

victorioși în primele meciuri

C. GHEORGHIU

BELGRAD 4 (Prin telefon de la trimisul nos
tru special). Cei mai valoroși 
au fost prczenți sîmbătă seara 
din Belgrad, unde a avut loc 
a campionatelor continentului

După defilarea participanților la competiție, a 
urmat cuvîntul de 
președintele AIBA. 
ring prima pereche 
chide această mare
Dobrescu și boxerului 
Dobrescu, care evolua 
tala Iugoslaviei, s-a 
din partea publicului.

boxeri din Europa 
în Sala Expoziției 

deschiderea festivă 
nostru.

Un derbi în categoria B la fotbal

Cu un 11 m în minutul 89, Metalul Tîrgoviște 
a întrecut pe Dinamo Galați 

în cursa pentru promovare la „A fi

pentru grija 
in vederea

cu care 
acestui

TEHNICE:
Suzana

Mariana
Maria Molnar

Indivi-
Bodor

Ilie

(Continuare în pag. a 2-a)

HRISTACHE NAUM

l

Start! Alergătorii au pornit — pe traseul udat de ploaie — să-și dispute șansele 
în ultima fază a campionatului de motocros.

TIRGOV1ȘTE 4 (prin telefon). Ie
șind de pe stadion, la sfîrșitul me
ciului. faptul că am fost confundați 
cu brigada de arbitri ne-a fost cît 
se poate de folositor. Ne-am strecu- 

. rat mult mai ușor printre miile de 
spectatori care așteptau să treacă 
echipele și strigau „Bravo arbitri, 
bravo arbitri 1 I"...

Arbitrii (cei adevărați, nu noi), 
meritau pe bună dreptate aplauzele. 
Faptul că a fost acordat un 11 me
tri în min. 89 pentru echipa gazdă 
a.r putea să ridice, poate, semne de 
întrebare pentru cei care n-au fost 
la meci. Dar, pemaltiul a fost dic
tat pe bună dreptate, pentru că la 
un șut periculos al lui Moise-scu, 
Lupeș a interceptat cu mina în ca
reu. Prompt, ca de-a lungul între
gului meci, Al Toth 
tărît lovitura de la 
mată impecabil de 
a fost golul cere a 
Metalului.

Al doilea element 
să-l remarcăm a fost sportivitatea 
deplină a celor două echipe, care a 

icaracterizat întîlnirea cu toată miza 
mare a acestui joc.

Dacă în ceea ce privește sportivi
tatea nu avem nimic de reproșat, în 
privința aspectului tehnic al meciu
lui facem observația că el a purtat 
amprenta unei partide specifice de 
calificare. Gazdele, în prima parte a 
reprizei întîi, oaspeții, la începutul 
celei de a doua, au jucat crispat, -în
deosebi în fața porții. La aceasta a 
contribuit, 
țială care 
de minute 
s-a jucat 
schimburi 
porții, însă, 
rile, îndeosebi, au fost la înălțime, 
contribuind și ele în bună măsură 
la ineficacitatea incursiunilor ofen
sive. După aspectul jocului un re
zultat de egalitate era mai echitabil.

Scorul l-au deschis oaspeții în

(Oradea) a ho- 
11 m, transfer- 
Ga zăcu.

pecetluit

pe c-a»re

laminutul 2, Oprea 
Dărăban, apărarea 
tat și acesta a înscris pe jos, prin- 
zînd pe Andrei pe picior greșit. E- 
gatarea s-a petrecut 11 minute mai 
tîrziu, cînd la o lovitură liberă exe
cutată de Georgescu de la aproxima-

a pasat lung 
Metalului a ezi-

M. COSTEA
C. COMARNISCH1

(Continuare în pag. a 3-a)

Acesta 
victoria

vrem

de altfel, și ploaia toren- 
a căzut mai bine de 30 

din prima repriză. în cîmp 
bine, cu pase scurte, cu 
rapide de locuri. In fata 

s-a ratat mult. Apără-

Oaspeții campionatelor internaționale de tenis ale R. P. R. 
s-au antrenat ieri la Progresul

Ne mai desparte o zi de „startul” cam- 
ionatelor internaționale de tenis ale R. P. 
omîne, ediția 1961. Dar și ieri după 

• miază, terenurile de zgură roșie de la 
'regresul — locul dc desfășurare a 
iitoarclor întreceri — au cunoscut o 
nimațic neobișnuită. Majoritatea parti- 
ipanților la campionate au profitat dc 
auza dintre aversele dc ploaie pentru 

face antrenamente de acomodare.
Am văzut astfel la lucru pe tenisma- 

ii delegației R. P. Polone, Jan Radzio 
Bogdan Manievski. Primul este în 

>rmă deosebită. El l-a învins recent pe 
impionul polonez Gasiorck, actualmente 
dinul de turul doi al „Cupei Davisw.

Compatrioata lor Danuta Rilska, disputa 
un meci în toată regula pe terenul Nr. 1 
în compania campioanei R. D. Germane, 
Eva Johannes. Nu vă divulgăm re
zultatul, pentru a lăsa să vorbească mai 
tîrziu tabelul oficial... De notat că Eva 
Johannes a obținut în acest an rezultate 
foarte bune, clasîndu-se pe locuri frun
tașe la turneele internaționale dc la Cairo, 
Alex andria și Riga. Iată și numele celor 
doi jucători din R. D. Germana : Wer
ner Rautenberg și Peter Fuhrmann.

Pe alt teren s-au antrenat echipierii 
R. P. Bulgaria. Alături dc campioana 
tării Maria Ciakarova-Todorova, au evo
luat jucătorii lean Șavkulov și Ștefan

Țolov. Nici gazdele n-au stat în tribune. 
Pe terenul Nr. 2 s-a încins o luptă apngă 
între dublurile Vizirii—Cristea și Țiriac 
—Nâstase...

Aseară a sosit și delegația sportivilor 
din U.R.S.S. : Mihail Moser, Andrei Po
tanin, Analolii Ciugunov, Irina Riazanova 
și Maria Kull. Campionul unional Mozer 
ocupă și primul loc în clasamentul te- 
nismanilor sovietici pe 1960, iar Potanin 
figurează pe locul doi.

Pe toți aceștia — și, evident, pe cei
lalți participant la internaționale — îi 
vom vedea de mîine în întrecere.

HD. V. .

salut rostit de M. Russell, 
Arbitrii au chemat apoi în 
de boxeri. Cinstea de a des- 
competiție a revenit lui M. 

maghiar Forro. îndeosebi 
pentru prima oară în capi- 
bucurat de multă simpatie 
Fără a se întrebuința prea

mult, reprezentantul nostru a cîștigat 
detașat partida, calificîndu-se astfel 
în turul doi.

Semnalul de începere a luptei l-a dat 
arbitrul francez Waisberg și ime
diat Forro a inițiat cîteva atacuri. 
Spre mijlocul reprizei Dobrescu în
cepe să domine marcînd lovituri e- 
ficace la față. Repriza a doua s-a 
desfășurat în nota de dominare a ro- 
mînului, care a folosit cu succes 
croșee repetate la față și la corp. 
El a recepționat cîteva directe de 
stînga dar a ripostat prompt cu lovi
turi scurte la figură. Plimbat printre 
corzi, Forro uzează de țineri și pri
mește un avertisment, ceea ce face 
ca victoria reprezentantului nostru 
să fie mai evidentă.

Cea de a doua victorie a boxerilor 
noștri a fost realizată în cadrul ca
tegoriei pană de Constantin Gheor-:

R CALARAȘANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Deși învinsa de Știința Timișoara cu 13-11 (6-6)

Dinamo București $i-a păstrai titlul 
de campioană republicană a handhal în 7

TIMIȘOARA 4 (prim telefon de la 
trimisul nostru). Returul turneului fi
nal al campionatului republican mas
culin la handbal m 7 a stiarut un 
interes deosebit în rândurile iubi
torilor de sport din localitate.

Revelația celei de a doua părți 
a turneului a lost echiipa Știința Ti
mișoara care a obținut victorii în 
toate cele trei meciuri disputate. Ti
tlul de campioană republicană a re 
venit însă din nou formației Dinamo 
București, care învingînd pe Rapid 
București și pe Tehnometal Timișoara 
s-a clasat pe primul loc cu 10 punc
te, urmată de Știința Timișoara cu 
8 puncte, Tehnometal Timișoara cu

6 puncte și Rapid București ou 0 
puncte. Iată acum cîteva amănunte 
d es pre j ocur i le d i s put a te.

Sîmbătă dimineața — DINAMO 
BUCUREȘTI - RAPID BUCUREȘTI 
18—13 (10—5). Dinamoviștii au ob
ținut o victorie ușoară. Tn repriza se
cundă însă scăzînd ritmul de joc 
au permis feroviarilor să revină de 
la 5—15 la 11--15.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA— TEHNO
METAL TIMIȘOARA 15-12 (7-7). 
După o luptă epuizantă studenții au

CALIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Sîmbătă si duminică s-a desfășurat ultima etapă a campionatului republican 
masculin de volei. Titlul a revenit din nou echipei Rapid. Iată o fază din 
meciul Rapid—Progresul: plocon, urmărit cu atenție de coechipieri, pune min
gea peste blocul „în 3“ executat de jucătorii Progresului. (Citiți amănunto 

în pagina a doua).
foto ; B. Ciobanii t



Lia Manoliu din nou peste 52 metri la disc!
Pe stadionul Tineretului, în cadrul 

etapei pe Capitală a campionatelor 
școlilor profesionale, au evoluat și 
o serie dintre atleții noștri fruntași. 
Cu acest prilej, maestra sportului 
Lia Manoliu (Metalul 23 August) a 
realizat un rezultat remarcabil 
(52,23 m) în proba de aruncarea 
discului. Cîștigătoarea medaliei de 
bronz la J.O. dovedește în acest se
zon o formă foarte bună, arătîndu-se 
constantă în performanțe de peste 
51 de metri. Sîmbătă, Lia Manoliu a 
aruncat: 49,28 m, 52,23 m, 52,08 m, 
49,15 m, 52,00 m, 51,59 m.

Doar 3 zecimi de secundă i-au 
lipsit lui Constantin Girecescu pen
tru a reuși un nou record republi
can în proba de 2.000 m. Valorosul 
nostru atlet a realizat 5:20,8 
dul lui D-tru Bîrdău este de 
Dacă primul tur n-ar fi fost parcurs 
cu 4 sec mai mult decît era planifi
cat, atunci — cu siguranță — Gre- 
cescu a.r fi încheiat cursa cu o per
formanță record. Rezultatele probei : 
1. C. Grecescu (Dinamo) 5:20,8; 2. 
Șt. Mihaly (Dinamo) 5:23,2; 3. T. 
Strzelbiscki (Rapid) 5:23,2; 4. Gh. 
Boghean (C.C.A.) 5:25,0; 5. C. A- 
ioanei (C.C.A.) 5:26,4; 6. V. Gara- 
mihai (I.T.B.) 5:28,2.

Rezultate promițătoare au fost în
registrate în cursa de 800 m. Tânărul 
Ion Dăndărău (C.C.A.) obținînd 
1:53,8, și-a îmbunătățit recordul per-

(recor-
5:20,6)

LIA MANOLIU
Foto : B. Ciobanu

Favorițiî învingători pe toată linia 
In etapa a Vl-a a campionatului republican

sonal cu aproape 4 sec. Pe locul doi 
s-,a clasat St. Beregszaszi (Dinamo) 
1:54,5.

La înălțime femei Rodica Voro- 
neanu (C.C.A.) a sărit 1,60 m.

Dintre rezultatele înregistrate în 
cadrul campionatelor școlilor profe
sionale cele mai valoroase sînt: Mi
hail Calnicov (Șc, prof. Tehnometal) 
7,06 m la lungime (record personal), 
Leontina Frunză — 1945 — (Șc.
prof. Confecții) 1:21,5 pe 500 m și 
Gh. Zamfirescu (Șc. prof. „23 Au 
gust“) 11.4 pe 100 m.

R. VI LARA

DINAMO BUCUREȘTI — I. C 
ARAD 6—2 (0—1, 3—0, 2—0, 1—1). 
Au marcat: Al. Popescu (min. 5, 
10 și 7,23), Zahan (11,38 și 13,31), 
Bădiță (9,20), Kroner (19,10) pentru 
Dinamo și Toth (min. 2,50), Frank 
(16,32) pentru I. C. Arad. Eliminări : 
Mihăilescu (2,33), Oanță (3,59), Kon- 
tor (7,07), Toth (9,18), ~ '
(9,44), Bădiță (16,07), 
(19,08). Arbitrul P. Niculescu (Buc.) 
a condus satisfăcător următoarele e- 
chipe: DINAMO : Frățilă, Zahan, 
Bădiță, Blajec, Kroner, Popescu, Mi
hăilescu, Kovacs, Berea, I. C. ARAD: 
Gluck, Oanță, Kontor, Leszai, R.

. Frank, Laszlo, Toth, Reiter.
Dinamoviștii au prestat un joc cu 

mult sub posibilitățile lor, manifes
tând o lipsă evidentă de combativitate 
fapt care explică acest rezultat oa
recum strîns în compania unei echi
pe modeste.

PROGRESUL 
ORADEA 4—5 
1—2). Au înscris : 
Muth (9,58 și 17,25), Rujinschi 
(14,20), Culineac (18,52) pentru oră- 
deni și Antonescu (3,24), Miu (9,10), 
Mărculescu (13,02 și 19,07) pentru 
bucureșteni. Eliminări: Rujinschi
(1,00). Medianu (4,05), Miu (5,48), 
Mărculesai (6, 27), Culineac (8, 56), 
Mărculescu (8,56), Hegyesi (" 
Csordas (12,32), Muth (12,48) t 
nescu (13,29), Mărculescu 
Boghici (18,04), Lengyel 
Arbitrul I. Drăgan (Buc.)

greșeli. PROGRESUL: 
BOGHICI, Antonescu, N. Lichiardo-
dus cu

Blsjec
Reiter

BUCUREȘTI — C.S. 
(1—0, 1—2, 1 — 1, 

Hegyesi (8,00), 
17,25), “ ■'

(8,.58),
lo- 

fi?,03), 
(19,03). 
a con-

pol, Medianu, MARCULESCU, Miu 
Ionescu, Cociuban. C. S. ORADEA 
Biro, Csordas, Rujinschi, CULI 
NEAC, MUTH, Lengyel, Voicu, He 
gyesi.

A fost un meci extrem de disputat 
pe parcursul căruia ambele formați 
au depus serioase eforturi pentru vie 
torie. Bucureștenii, în evident pro 
greș, au jucat de Ia egal cu valo 
roșii lor parteneri, pe care i-au con 
dus în trei rînduri. Spre sfirșit e 
au slăbit ritmul, comițînd și cîteva e 
rori care le-au adus înfrîngerea.

C.C.A. — ȘTIINȚA BUCUREȘT 
10—1 (2—1, 2—0, 1—0, 5—0). Ai
marcat: Alexandrescu (3), Firoiu (2) 
Marinescu, Neacșu, Tonciu și Gh 
dali (2) pentru militari și Cloșc 
pentru studenți. Net superiori, juc; 
torii militari au desfășurat un j< 
clar și... convingător. A condus satii 
făcător Gh. Dumitru (Buc.).

C S. MUREȘUL TG. MUREȘ - 
RAPID ---------------- - . - .
0—0, 3—0, 0—0). A 
desfășurat intr-un tempo lent. Tine 
rii jucători ai Rapidului au condu 
cu 1—0 pînă în repriza a III-; 
cînd mureșenii au preluat inițiativ 
și au înscris de trei ori prin Fleși 
riu, Simon și Szarvadi. Unicul pun< 
al oaspeților a fost marcat de Vai 
laam. Bun arbitrajul lui Ad. Stan 
seu (Timișoara).

V. RADAR — coresj

BUCUREȘTI 3—1 (0—1
fost un met

Ultima etapă a campionatului republican masculin
Rapid din nou campioană

JIUL PETROȘANI — ȘTIINȚA 
GALAȚI 3—2 (3, —17, —15, 12, 7). 
Partida desfășurată la Craiova s-a 
ridicat la un bun nivel tehnic, con
stituind totodată și un record de du
rata : 2 ore și 22 minute. S-au re
marcat : Vasiliu, Crivăț, Gornovicea- 
nu (Jiul) și Kramer, Huhulea, lorga 
(Știința).

Cupa de vară

RAPID BUC. — PROGRESUL 
BUC. 3—0 (7, 12, 11). Derbiul ulti
mei etape a corespuns în mare parte, 
dînd loc la un meci mai disputat 
decît arată scorul și oferind cîteva 
taze de mare spectaculozitate. Vo
leibaliștii feroviari au acționat chiar 
de la început cu multă hotărîre și 
eficacitate dovedind prin victoria lor 
categorică în fața unui adversar va
loros — dar din păcate inegal — 
că formează cea mai puternică e- 
chipâ la ora actuală, că merită pe 
deplin titlul de campioană pe care-1 
cuceresc pentru a 7-a oară. Primul 
set le revine destul de ușor' la 7 da
torită numeroaselor și variatelor ac
țiuni ofensive. In continuare asistăm 
la cea mai frumoasă parte a jocului. 
Echipierii Progresului sînt mai activi 
la fileu și reușesc să echilibreze jo
cul. Cu toate acestea campionii, a- 
vînd mai multă eficacitate și fiind 
mai siguri în apărare conduc cu 
13—9. Jucătorii Progresului ajung 
pînă la 12—14 dar Drăgan și H. Ni- 
coiau nu „iartă" și setul doi revine 
Rapidului la 12. In fine, în setul trei 
Progresul atacă mai susținut (în spe
cial prin Miculescu și Palade) și 
conduce cu 10—6. Printr-un efort 
colectiv însă feroviarii egalează la 
11 și făcînd încă 4 puncte consecu
tiv câștigă partida fără drept de apel. 
Cele două echipe au folosit următorii 
jucători : Rapid: H. Nicol au. Plo
con, Drăgan, Pavel, Grigorovici, Ră- 
ducanu și Timirgazin. Progresul : 
Miculescu, Cherebețiu, Ganciu, Pădu- 
rețu, Chezan, Pelin, Palade, Vasiliu.

N. Mardan

V. Săndtilescu-coresp.

ȘT1INȚA CLUJ — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—1 (12, 8, —7, 7). Stu
denții clujeni s-au întrebuințat se
rios pentru a obține victoria în fața 
unor adversari care au ripostat neaș
teptat de puternic. Evidențiați : Băr
buță, Szabo, Dăbală (Știința) și 
Szocs, Chinzeriuc (Tractorul).

A. Dumitriu-coresp.
FARUL CONSTANȚA — PETRO

LUL PLOIEȘTI 3—2 (7, —7, 5, —14, 
7). Voleibaliștii constanțeni au reali
zat singura lor victorie din acest 
campionat datorită unui atac mai 
sigur, care s-a bizuit îndeosebi pe 
Costea și Artinian. Oricum însă, atît 
Farul cit și Petrolul vor trebui să 
retrogradeze.

C. GoMenberg-coresp.
DINAlMO BUC. — ȘTIINȚA TI

MIȘOARA 3—0 (12, 7, 7).
C.C.A. — VICTORIA 

(3. 13. 6).
BUC. 3-0

CLASAMENT

1. Rapid Buc. 19 19 0 57:13 38
2. Progresul Buc. 22 16 6 54:40 38
3. Dinamo Buc. 21 14 7 51:30 35
4. Știința Cluj 21 14 7 52:33 35
5. Jiul Petroșani 22 13 9 48:45 35
6. Știința Timișoara 22 12 10 51:41 34
7. C.C.A. 22 » 13 44:45 31
8. Tractorul Brașov 22 9 13 42:46 31
9. Știința Galați 22 9 13 41:53 31

10. Victoria Buc. 21 9 12 36:49 30
11. Petrolul Ploiești 22 4 18 26:59 26
12. Farul Constanța 22 1 21 17:65 23

(Urmare din pag. 1)

valoarea arătată de M. Dănescu ple
dau pentru acest calcul), el se pla
sează — cu concursul prețios al co
legului său de club M. Dănescu — 
în fruntea plutonului. Peste puțin 
timp însă, derapează și cade. La 
conducere trece H. Sitzler, urmat de 
Gh. Voiculescu. După un tur Ioniță 
revine în frunte, iar M. Cernescu 
și M. Dănescu se apropie de pluto
nul fruntaș. In turul IV Gh. Voicu
lescu cade și abandonează. Dănescu 
(care în primul tur se afla pe ulti
mul loc) se apropie tot mai mult, 
în turul VI are poziția a doua, iar 
în turul VII preia ■ conducerea pe 
care însă, după cîteva sute de metri, 
o predă din nou colegului său lonită. 
In turul X abandonează (la o căză
tură) M. Cernescu, iar în turul XI 
M. Dănescu încetinește vizibil și este 
întrecut de H. Sitzler ji E. Seiler.

In acest fel a fost posibil ca Gh. 
Ioniță să cîștige titlul de campion 
al țării. La 125 cmc nu s-a desfă
șurat ultima fază deoarece nu s-a 
întrunit numărul regulamentar de 
alergători. Clasamentul final a ră
mas cel după 4 faze. Iată rezuliatele 
ultimei faze:

începători — 175 cmc: 1. E. Sasz 
(St. r. Brașov); 2. I. Sasz (St. r. 
Brașov); 3. St. Florian (Loc. PI.); 
350 cmc: ‘ "
pina); 2. 
pina); 3. 
Buc). Avansați 
Macarie (Dinamo); 2.
(Met); 3. D. Manea (Met); 250 cmc: 
1. M. Cernescu (D); 2. M. Dănescu 
(CCA); 3. H. Sitzler (Met); 350 cmc: 
1. Gh. Ioniță (CCA); 2. H. Sitzler 
(Met); 3. E. Seiler (Met); 4. M. 
Dănescu (CCA); 5. O. Stephani (St. 
r. Br.),

1. C. Coman 
M. Termentul
M. Ceroianu

175

(Poiana-Cîm- 
(Poiana-Cîm- 
(Metalosport 
cmc: 1. Tr. 

Șt. Iancovici

Deși mai este de disputat o etapă

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 9—5 (5—0). Echipa 
bucureșteană a cîștigat de o manie
ră impresionantă. Astfel, este sufi
cient să arătăm că în min. 
de marcaj indica scorul de 
favoarea feroviarilor, 
flecta perfect situația 
Pînă în acel moment, 
teană desfășurase — 
nului alunecos — un 
axat pe o apărare dîrză și atentă, 
care a destrămat din fașă modestele 
încercări ale atacantelor timișorene 
de a ajunge la poarta lui M. Hanek.

Punctele au fost înscrise de : 
Hedeșiu 4, C. Dumitrescu 2, Bo’an, 
Coșug, M. Cooston tineseu pentru Ra
pid și Reipp 3, Luchian, Ștef pen
tru Știința.

A condus corect C. Birleanu-Bra- 
șov. Cu această victorie, echipa RA
PID BUCUREȘTI este virtuală cam
pioană, ea înscriindu-și pentru prima 
oară numele în lista cîștigătorilor 
celei mai importante competiții repu
blicane. (A. V.).

C.S.M. MEDIAȘ—ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 5—3 (0—2) 1! In prima re
priză echipa locală a jucat timora
tă de faima adversarei sale, perm:- 
țînd bucureștencelor să conducă la 
scor. După pauză însă, handbalistele 
din Mediaș au dominat în permanen
ță, reușind nu numai să egaleze,

28 tabela
7—0! în 
care re- 

pe teren.
scor 
de 

echipa giuleș- 
în ciuda tere- 
joc foarte bun,

Dinamo București

Metalul, performera etapei de ier
9-0 cu C. C. A.

de campioană republicană
dar să și obțină o victorie perfect 
meritată. Cu o echipă descompletată, 
Știința nu putea realiza mai mult. 
Au înscris Szekely 3, Ekardt 2 pen
tru C.S.M. și I. Hector, E. Constan- 
tinescu, C. Constantinescu pentru 
Știința. Bun arbitrajul lui Gh. Voi- 
ncscii (Brașov). (D. Vintiiă-coresp.).

TRACTORUL — C.S. ORADEA 
6—1 (3—0). Meci la discreția tine
rei echipe din localitate. Aii marcat: 
Brendorfer 2, Neaco 2, Bugel, Me- 
linte pentru Tractorul și Barta pentru 
C.S.O. (C. Diaconescu-coresp.).

C.S.M. SIBIU — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 13—13 (7—6).

Punctele au fost înscrise de: Dobre 
5, Walzer 3, Theil 2, Birthelmer, 
Dandler, Riltsch pentru C.S.M. și 
V. Dumitrescu 6. A. Vasile 6. Mun- 
teanu pentru Progresul. De notat că 
echipa locală a ratat două lovituri 
de la 7 metri. I. Gruianu (Ploiești) 
a condus cu scăpări. (M. Lupuțiu- 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ - C.S.S. 
BANATUL TIMIȘOARA 2-4 (2-1). 
Victorie meritată a formației timi
șorene, care a fost superioară în re- 

Nemetzpriza secundă. Au înscris:
3, Gheorghiță pentru C.S.S. Banatul 
și Incze, Hegeduș pentru Mureșul. 
(V. Radar — coresp.).

și-a păstrat titlul
de campioană republicană la handbal în 7

(Urmare din pag. 1)

înregistrat o victorie meritată. Sco
rul s-a menținut strîns timp de 45 
de minute, dar spre sfirșit Știința 
a luat un avantaj de trei goluri pe 
care l-a menținut pînă la fluierul 
final.

Sîmbătă după-amlază — TEHNO- 
METAL — RAPID 18—11 (8-5).
Lipsiți în acest joc și de aportul 
lui Rușcă și Medeșan, napidiștii au 
opus o rezistență destul de slabă 
formației timișorene. învingătorii au 
acționat foarte mult pe contraatac, 
cel mai bun jucător fiind Jakob 
care a marcat 12 goluri 1

ȘTIINȚA — DINAMO 13—11 
(6—6). Cer mai mare surpriză a 
campionatului. Studenții, susținuți 
frenetic de puternica galerie timi
șoreană, au făcut o partidă exce
lentă reușind o victorie meritată în 
fața valoroasei noastre echipe cam
pioane. Dinamoviștii au jucat mai 
slab ca deobicei. Apărarea s-a lăsat 
descoperită de cîteva ori, iar ataoan- 
ții s-au pripit în acțiuni, ratînd nu
meroase ocazii. In prima repriză Di-

namo a condus cu 5—3 (min.
și 6—4 (min. 23), Știința reușind 
să egaleze în min. 26 (6—6). După 
pauză studenții au avut inițiativa 
în permanență : 9—7
10—8 (min. 45), 12—8 
finalmente 13—11.

Duminică dimineața
întrecut RAPID cu scorul de 22—12 
(10—6), iar DINAMO a învins TEH- 
NOMETAL cu 20—11 (12-5).

16)

(min. 39),
(min. 55) și

• Cel mai echilibrat meci din eta 
de ieri a „Cupei de vară" s-a deși 
șurat pe terenul Gloria, intre a 
luala lideră a campionatului repub 
can, C.C.A. și puternica formaț 
Metalul 23 August. Meciul s-a înct 
iat cu victoria (neașteptată) a nr 
talurgiștilor, care au realizat tr 
încercări prin Chirvase, Negulescu 
Craiovegnu. In ciuda scorului, n 
ciul a fost echilibrat — cu tpate 
C.C.A. a aliniat o formație, cupr 
zînd nu mai puțin de 7 jucători 
rezervă. Din păcate, ir) -nirea a f 
uneori presărată de du. fi. De t 
fel, C.C.A. a 
meni... Cei 
Teodorescu, 
Mihalcea de 
Nanu Radu, Nica, 
Constantin.
• Intrucit meciul C.F.R. Grh 

Roșie — Dinamo, — finala „Cupei 
vară" — a fost amînat (la cere 
clubului Dinamo care are mulți 
cătorl în examene), echipa ferovi 
a susținut ieri dimineață, pe tere 
din Parcul Copilului, un meci am 
în compania echipei lotului reprez 
tativ. Deși s-a jucat pe ploaie, > 
ciul a fost interesant, viu dispu 
terminîndu-se cu victoria echipei 
prezentative: 6—3 (0—3). Au ins 
Wusek și Irimescu pentru echipa 
prezentativă, respectiv Mladin, 
din încercări. Reprezentativa a ji 
în următoarea formație: Graur 
Ciobănel, Wusek, Irimescu, Sana 
Chiriac, C. Stănescu — Moraru, 
Rusu, Zlătoianu — D. Rusu, M 
nache — Ionescu, Căpușan, Teoj 
viei. Au mai fost folosiți: loi 
chescu, Preda și Drobotă. Fo. 
bun arbitrajul lui D. Zamfir.

• Pe terenul din str. dr. Staico' 
echipa Progresul a părăsit înv: 
întîlnirea cu Știința București: 14 
(3—11). Meciul a plăcut, fiind pr 
rat cu acțiuni frumoase, 
avind-o aproape tot timpul 
de la Știința, care au jucat 
și-au pus in 
sferturi, ieri

• In meci 
vară", Rapid 
talul 23 August 
ciul a avut loc 
nul Giulești.

• La Giurgiu, 
(0-3).

fi. De t 
terminat jocul în 14 < 
mai activi: Tomesi 
Negulescu, Cernat 
la învingători, respec 

Enache și

iniția 
rugfc 
des< 

de 1valoare linia 
în mare vervă.
restanță în „Cupa 

a fost întrecută de 
cu 17-3 (6—3). 
miercuri pe sta

Rapid — I.T.B.

Asa arată o variantă eu 12 rezultate
4exacte la concursul Pronosport din 

iunie 1961 :

I. — R.P.F. Iugoslavia—R.P. Polonă
II. — Progresul—Rapid
III. — Minerul—Știința Cluj
IV. — Steagul roșu—C.S.M.S. Iași
V. — Farul—Dinamo Bacău
VI. - U.T.A.—Corvinul
VII. — Știința Timișoara—Petrolul
VIII. — Metalul Tîrgoviște—Dinamo 

Galați
IX. — Știința Craiova—Drubeta Tr. 

Severin

1
2

X
1
1
1
1

1

1

X. — Jiul Petroșani—C.S.M. Reșița
XI. — Dinamo Suceava—Steaua roși 

Bacău
XII. - Recolta Cărei—C.S.M. Cluj

Miercuri 7 iunie, un nou concurs 
cial Pronoexpres cu premii suplii 
tare în bani și obiecte.

Azi și mîine. ultimele zile în 
vfi mai puteți depune buletinele 1 
cest concurs special și să vă proc 
buletinele „Abonament Pronoexpre 
luna iunie.

Rubrică redactată de I. S. Loto—Pi 
sport.



In categoria A: continuă pasionanta întrecere din zona retrogradării
Un meci de ziie mari

Un 11 metri „sentimental" acordat 
de arbitrul Lulu Mihăilescu în min. 
84, cînd Rapid conducea cu 4—1, a 
lost cît pe ce să „întoarcă" rezulta
tul meciului Rapid — Progresul. 
Oaidă a transformat lovitura de pe
deapsă, iar două minute mai tîrziu 
Voinea a. micșorat diferența de scor 
la minimum, ceea ce a dus la un 
final de partidă captivant, în care 
Rapid a luptat din răsputeri să- 
păstreze rezultatul 1 >

Un meci de mare spectacol, cu un 
final atît de dramatic, desigur că a 
fost pe placul celor aproape 40.000 
de spectatori, care ar fi vrut poate 
să asiste și la golul egalizator al 
Progresului, pentru ca surpriza să 
fie... completă. Ar fi fost interesant, 
fără îndoială, dar un astfel de re
zultat n-ar fi fost deloc just fiindcă 
Rapid a avut superioritatea în cea 
mai mare parte a meciului, iar sco
rul la care ajunsese cu 6 minute 
înainte de sfîrșit, acel 4—1. era ur
marea unui joc frumos, bine organi
zat desfășurat în viteză, mai ales 
în*azele de finalizare. Cel puțin în 

-primele 30 de minute ale meciului, 
feroviarii și-au făcut adversarii lite
ralmente „groggy", prin atacuri de
rutante dirijate cînd de I. Ionescu. 
cînd de Ozon, ambii în mare vervă 
de joc. Iar golurile nu s-au lăsat 
prea mult așteptate. In min 12, O- 
zon „i-a pus" o minge lui George
scu, care a marcat astfel fără efort, 
iar în min. 21 Ozon a șutat puternic 
dintr-un unghi dificil, înscriind pe 
lîngă Mîndru, care se aștepta la 
orice numai la acest șut nu ! In min. 
33, în plină dominare a Rapidului, 
Oaidă, singurul înaintaș pericnlos 
al Progresului, pătrunde prin întrea
ga apărare a Rapidului, încheir»tlu-și 
acțiunea printuun șut năpraznic, care 
zguduie plasa. E acum 2—1 și Pro
gresul începe să se regăsească, să 
dea din nou încredere suporterilor 
săi, surprinși de dezechilibrul de 
forțe de pînă atunci. Imediat însă 
după pauză, apărarea face cîteva 
gafe, care redau Rapidului avanta
jul psihologic. In min. 48, I. Ionescu 
deschide drumul Rapidului spre o 
victorie clară, înscriind cu capul, iar 
în ruin. 72, — după ce Progresul 
trăsete de două ori în bară în in- 
terv,„iul a cîtorva secunde, — tot el, 
prinrr-un șut frumos, din viteză, mar
chează și cel de al patrulea gol.

Mai departe, știți ce s-a întîmplat. 
A fost un meci pasionant, pe care 
Rapidul a meritat din plin să-l cîștige. 
Feroviarii au contat aproape pe toți 
cei 11 jucători ai săi, în timp ce 
Progresul n-a contat efectiv în acest

meci decît pe Oaidă și Pașcanu.
Arbitrul N. Mihăilescu a condus 

foarte bine cea mai mare parte din 
meci. Spre sfîrșit însă, a comis 
unele greșeli, începînd cu sancționa
rea nejustă a lui Voinea în min. 82 
și continuînd cu... compensația din 
min. 84.

RAPID : DUNGU — Teciu, MO- 
TROC, MACRI — NF.ACȘU, Bodo 
— Copil (Ion C. Ioni, OZON, I. 10- 
NESCU GEORGESCU, C. Ionescu.

PROGRESUL: Mînd.ru — Nedel- 
cu, Caricaș, Soare 
canu - 
Voinea,

Mînd.ru
— IONIȚA, Paș- 

OAIDA, Smărăndescu I, 
Dinulescu (Mafteuță), Marin.

BERARIUJACK

Oaidă. cel mai bun lucitor al Progre
sului. s-a... Înălțat după balon atit de 
mult. Incit Dungu nu 1-* mai putut 
ajunge. Dar mingea a trecut pe lingă 

poartă (min. 11).

Ieri în
(Urmare din pag. 1)

tiv 25 metri, Cazacu a 
de obicei) cu capul. In 
cundă gazdele puteau să ridice 
rul, dar Cruțiu, în min. 79, și Moi- 
sescu în min. 85 au ratat, primul 
din pripeală, cel de-al doilea în ur
ma unei intervenții foarte inspirate 
a lui Cîmpeanu.

Brigada de arbitri din Oradea al
cătuită din AL. TOTH (la centru), 
ROMULUS POP și AUREL POP 
a condus formațiile:

METALUL: ANDREI — Tomescu, 
Popescu, GEORGESCU — Nițescu, 
Prandea — Sitaru (din min. 69 Moi- 
sescu), Cruțiu, CAZACU, PRODAN- 
CIUC, Paleru.

DINAMO: CÎMPEANU
Hulea, Lupeș 
CHE — " 
min. 69 
VOICU.

In min.
de pe teren pentru lovirea adversa
rului. Organizarea a fost excelentă, 
publicul

marcat
repriza

(C3 
se- 

sco-

Lupea, 
Dogaru, COSTA- 

Patrașcu, Daraban (din 
Weber), Oprea, Matei,

89 Paleru a fost eliminat

obiectiv și entuziast.

SERIA I
Iași—Rulmentul Bîrlad 2-2

Focșani

Suceava

C.S.M. Brăila

St. roșie Ba.

Constânțenîi au obținut pe merit 
o victorie prețioasă

Farul — Dinamo Bacău 2-1 (0-1)
CONSTANȚA 4 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Meciul a început cu 
totul neașteptat și, desigur, nedorit 
de peste cei 25.000 de spectatori. O 
pasă a lui Gram face 
ajungă la Drăgoi, care 
cat de Stancu. Acesta 
spre Ghibănescu ieșit 
poartă și... Dipamo Bacău conduce 
cu 1—0. Nu trecuse nici un minut de 
joc ! Deși handicapați de acest auto
gol, Farul atacă prin Moroianu și 
Olaru în special, dar portarul Bucur 
se remarcă apărind cu siguranță. Jo
cul este frumos, spectaculos, cu des
chideri pe extreme.

După pauză, Farul intră decis 
cîștige și oferă spectatorilor o 
priză „de zile mari" practicînd 
joc excelent, in continuu atac, 
schimburi precise de locuri și cu 
nalizarea acțiunilor prin șuturi care 
pun de fiecare dată in pericol poarta 
lui Bucur. In min. 54 Farul reușește 
să egaleze: Buzea a aruncat de la 
tușe (aproape de linia de centru) 
pînă la Olaru, care — scăpat de su
pravegherea lui Rădulescu și Cincu 
— a reluat mingea 
bil, 1—1. Farul nu 
citeva minute mai 
tabela de marcaj 
nou în urma unui

ca mingea să 
este însă ata- 

trimite mingea 
inoportun din

să 
re- 
un 
cu 
fi-

din voie impara- 
slăbește alura și 
tîrziu (min. 60) 

se modifică din 
șut fulgerător de

CLASAMENTUL

4. Flacăra Moreni 23 11 5 7 37:33 27
5. C.F.R. Pașcani 23 9 7 7 34:33 25
6. Dinamo Suceava 23 9 6 8 30:32 24
7. C.S.M. Brăila 23 6 9 8 24:30 21
8. Prahova Ploiești 23 8 4 11 39:37 20
9. S.N.M. Constanța 23 5 9 9 26:28 19

10. Rapid Focșani 23 7 5 11 30:35 19
11. Foresta Fălticeni 23 7 5 11 27:41 19
12. St. roșie Bacău 23 5 8 10 20:42 18
13. Rulmentul Bîrlad 23 5 6 12 25:47 16
14. Unirea Iași 23 5 5 13 33:46 15

Etapa următoare : C.F.R. Pașcani—
S.N.M. Constanța ; Prahova Ploiești— 
Metalul Tîrgbviște ; Steaua roșie Ba
cău—C.S.M. Brăila ; Foresta Fălti
ceni—Flacăra Moreni ; Poiana Cîmpi- 
na—Dinamo Galați ; Unirea Iași— 
Dinamo Suceava; Rapid Focșani — 
Rulmentul Bîrlad.

SERIA A II-A

C.F.R. Roșiori — C.S.M. Sibiu 1-0 
(0-0).

Academia Militară — Știința Bucu
rești 0.2 (0-0).

C.S.M. Mediaș — O.F.R. Electro 
Craiova 5-0 (3-0).

Tractorul Brașov — Dinamo Pi
tești 1-2 (1-1).

Metalul
2-0 (1-0).

Chimia
1-0 (0-0).

Știința
Severin 8-1 (5-0).

București — Dinamo Obor

Făgăraș — Chimia Govora

Craiova Drubeta Tr.

CLASAMENT

23

26
26
25

1. Dinamo Pitești
2. Știința Craiova
3. Știința București
4. C.S.M. Mediaș

23 14 4
23 11 4
23 11 4

10 5

50:23 32
34:19
36:28
36:35

Unirea
(1-D..

Rapid
1-1 (1-0).

Dinamo
cău 2-0 (0-0).

S.N.M. Constanța 
ticeni 2-2 (1-1).

Flacăra Moreni — Prahova Ploiești

Foresta Făl-

4-1 (4-1). 5. Tractorul Brașov 23 9 6 8 34:25 24
Poiana Cîmpina -- C.F.R. Pașcani 6. C.S.M. Sibiu

7. C.F.R. Roșiori
23
23

10
9

4
6

9
8

34:33 
18:22

24
24

XO. 8. Dinamo Obor 23 7 8 8 32:28 22
9. Academia Militară 23 8 6 9 35:33 22

CLASAMENT 10. Metalul București 23 9 4 10 31:37 22
11. Chimia Făgăraș 23 9 3 11 30:34 21

1. Metalul Tirg. 23 16 4 3 62:20 36 12. Chimia Govora 23 8 5 10 24:37 21
2. Dinamo Galați 23 14 6 3 37:17 34 13. Drubeta Tr. Severin 23 6 5 12 32:52 17
& Poiana Cîmpina 23 10 7 6 33:22 27 14. C.F.R. Elect. Craiova 23 6 4 13 27:47 16

la 25 m sub bara transversală 
Moroianu: 2—1.

Arbitrul M. Vasiliu (Ploiești) 
condus satisfăcător.

FARUL: Ghibănescu - STRATON, 
Brinzei, BUZEA — Stancu, Bibere — 
MOROIANU, Sever, OLARU, Cio- 
sescu, Niculescu (din min. 61 Vasi- 
lescu).

DINAMO: BUCUR - GIOSANU, 
Lazăr, Cincu — Rădulescu, Stoica (din 
min. 82 Vătafu) — Drăgoi, Nemeș, 
GRAM, Ciripoi, Publik.

DAN G1RLEȘTEANU

H

a

lui

1. C.C.A. (1) 23 15 2 6 55:32 32
2. Dinamo 3uc. (2) 23 13 4 6 52:25 30
3. Rapid (3) 24 10 8 6 33:26 28
4. St. roșu (7) 23 11 3 9 45:35 25
5. Dinamo Bacău (4) 24 11 3 10 38:32 25
6. U.T.A. (8) 24 11 3 10 41:38 25
7. Știința Cluj <«) 23 11 3 9 41:38 25
8. Petrolul (5) 24 9 7 8 41:44 25
9. Știința Tim. (10) 24 8 7 9 43:47 23

10. Progresul (9) 24 9 4 11 45:49 22
11. Farul (13) 24 8 4 12 34:53 20
12. Minerul (11) 24 9 2 13 29:49 20
13. C.S.M.S. (12) 24 6 6 12 40:46 18
14. Corvinul (14) 24 4 6 14 26:49 14ț

ETAPA VIITOARE: C.S.M.S. lașî 
— Știința Timișoara, Farul — Pro- 
greșul, C.C.A. — Știința Cluj, Cor-! 
vinul Hunedoara — Minerul, St; 
roșu — U.T.A., Rapid — Dinamo 
Bacău. Meciul Petrolul — Dinamo 
Buc. este amînat.

Deși a ratat două lovituri de la 11 m,

Știința Timișoara a învins Petrolul cu 3-1 (1-09
TIMIȘOARA, 4 (prin telefon). Fără 

să reediteze jocurile bune din meciurile 
anterioare, Știinta a cîșligat totuși da
torită elanului și combativității de care 
a dat dovadă. Scorul putea fi mai mare, 
deoarece gazdele au ratat numeroase 
ocazii precum și două lovituri de la 
11 m, prin Lereter (în minutul 25 la 
un henț comis de Pali) și Georgescu 
(min. 81 la un fault comis de Horea 
asupra lui Remus Lazăr). Petrolul a

secunde găsește 
atac, dar ChiritS 
min. 63 Ba bone 

dar Curcan pion- 
Jocul se mută ta

Joc frumos !a Lupeni
Știîn(a Cluj 0-0Minerul

LUPENI 4 (prin telefon). La în- 
tîlnire au asistat aproximativ 4.000 
de spectatori. In ciuda rezultatului 
de egalitate, gazdele au dominat 
majoritatea timpului, cu insistență 
în prima repriză, dar lipsa de efi
cacitate a înaintașilor a făcut ca 
studenții clujeni să plece cu un 
punct. Jocul începe în nota de do
minare a gazdelor care atacă 
lănțuit, dar ratează... în serie: 
can (min. 3), Grigore (min. 4) 
In continuare aceeași lipsă de 
cacitate a gazdelor (de ex. în 
31 Crăiniceanu pătrunde în careu, 
driblează doi apărători și pasează 
lui Țurcan care de Ia 6 rn trage pe 
lîngă poartă!) și contraatacuri spo
radice ale clujenilor mai periculoase 
pe partea stingă unde H. Moldovan 
creează cîteva acțiuni de atac. In re
priza a doua, alte atacuri ale mine
rilor ratate însă de Țurcan (min. 
56), Szoke (min. 57) etc. Oaspeții 
își revin dar nu reușesc să finali-

dez- 
Țur- 
etc. 
eli
min.

avut o comportare slabă, mult sub po
sibilitățile jucătorilor.

Meciul începe in nota de dominare ai 
echipei Știința și chiar in min. 10 Ma- 
nolaclie ratează o ocazie favorabilă., 
în min. 33 Igna centrează precis Ia 
Manolache care înscrie imparabil.

începutul reprizei 
echipa ploieșteană în 
reia peste poartă. In 
țîșnește spre poartă, 
jează la picioarele lui.
terenul ploieștenilor și după cîteva mo 
țiuni la poarta lui Ionescu, Lereter în
scrie în min. 67 imparabil, la „păian
jen". Scorul este majorat în min. 75 
de Gîrleanu, care înscrie pe lîngă Ionescu, 
ieșit din poartă. In min. 77 Florea exe
cută o lovitură liberă, portarul Curcan 
intervine și boxează mingea... în colțul 
de sus al porții.

Arbitrul O. Comșa a condus bine ur
mătoarele formații: ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA: CURCAN—GEORGESCU. Țur
can, HAI.MĂGEANU—PETESCU. Tănase 
(din tnin. 60 Igna)—IGNA (Gîrleanu), 
KEMUS LAZĂR, MANOLACHE, Lere
ter, Mițam-. PETROLUL PLOIEȘTI} 
Ionescu—Pall, FRONEA, Florea—TA- 
BARCEA, Marin Marcel—ZAHARIA', 
Badea, Dridea (din min. 30 Babone).

zeze trăgînd și ei pe lîngă poartă 
sau în brațele lui Mihalache (min. 
71 Moldovan, min. 75 Mateianu).

ȘTIINȚA: MOGUȚ —. Kromely, 
Georgescu, Cîmpeanu — PETRU E- 
MIL, Popescu — Ivansuc Marcu, 
Gane, Mateianu, H. MOLDOVAN.

MINERUL: Mihalache — STAN- 
CIU, Coman, Dan 11 — Mihăilă, 
MIHALY ■— Nisipeanu, Grigore (din 
min. 56 Dan I), Țurcan, Szoke, 
Crăiniceanu. A arbitrat bine Iosif 
Ritter (Timișoara).
GH. CIORANU și I. CIORTEA — Babo"e <A- Munteanu), CIIIR1ȚĂ. 

coresp. AL GROSS și P. VELȚAN

Bra- 
Go-

Etapa următoare: Tractorul 
șov—Știința București ; Chimia 
vora — Știința Craiova ; Drubeta Tr. 
Severin — Dinamo Obor ; C.S.M. Si-' 
biu—Chimia Făgăraș ; Academia Mi
litară— Dinamo Pitești ; C.F.R. Elec
tro Craiova—C.F.R. Roșiori ; Metalul 
București—C.S.M. Mediaș.

SERIA A III-A

C.S.M. Baia Mare — Mureșul Tg. 
Mureș 4-2 (0-1).

Dinamo Barza — G.F.R. Timișoara
1- 4 (1-1)

Jiul Petroșani
3-0 (1-0).

Arieșul
2- 0 (1-0).

A.M.E.F.
Turzii 1-2 ,

C.S. Oradea — Gloria Bistrița 
(1-0).

C.S.M. Reșița

Turda

Arad 
(1-D.

Dinamo Săsar

Ind. Sîrmii e.

Joc de slabă factură tehnică la Brașov
Steagul roșu — C. S. M. S. 2-0 (0-0)

BRAȘOV 4 (prin telefon de Ia tri
misul nostru). La sfîrșitul partidei 
Tractorul 
jucătorii 
trenorul 
c.îștigate 
categoria A. 
antrenorul Unguroiu aștepta 
și trist la tunelul de intrare 
fotbaliștilor, echipa sa, C.S.M.S., care 
nu reușise să obțină nici unul din
tre cele două puncte puse în joc și-și 
văzuse micșorate și mai mult șanse
le de a-și continua activitatea în ca
tegoria A.

Străduințele echipei ieșene de i 
cîștiga partida cu Steagul roșu n-iu 
fost încununate de succes, atacul lor 
contînd doar pe doi jucători (Ungu
roiu și Dascălu). Și jucătorii de la 
Steagul roșu au greșit de nenumă
rate ori. De aceea, la jumătatea pri
mei reprize, cei peste 15.000 de spec
tatori dezaprobau vehement pe fot
baliști pentru scăzuta calitate a spec
tacolului oferit.

Cea de a doua repriză a fost mai

— Dinamo Pitești (1—2), 
dinamoviști și-au ridicat an- 
pe brațe, cele două puncte 
apropiindu-i și mai mult de 

Două ore mai tîrziu, 
singur 

al

bogată în... evenimente. Steagul roșu 
» mărit ritmul de joc, atacînd mal 
decisă poarta C.S.M.S. și înscriind 
de două ori prin Fusulan (min. 49)j 
și Seredai (min. 60). La primul gol, 
oaspeții au reclamat fault la portar 
(Proca), dar arbitrul M. Cruțescu 
— care a condus foarte bine — a 
fluierat hotărît gol. De acolo de 
unde am privit noi partida, înclinăm 
să dăm dreptate fotbaliștilor din 
Iași.

In min. 65, Matei (C.S.M.S.) a 
ratat un 11 m (fault asupra lui 
Unguroiu).

Arbitrul M. Cruțescu (București) & 
condus formațiile-

STEAGUL ROȘU: Ghiță-Zbarcea, 
Zaharia. NAGY-CAMPO, Szigeti-Ha-i 
șoti, Fusulan, Proca, SEREDAI, Da« 
vid.

C.S.M.S.: Ursache (m. 65 Florea)- 
Scarlat, Moțoc, Dragomirescu-DON, 
Alexandrescu-Matei, Avasilichioaie 
(m. 65 Demien) Voica, UNGUROIU, 
DASCALU.

VALENTIN PAUNESCU

U. T. A Corvinul Hunedoara 2-0 (1-0)2-0

Recolta Cărei — C.S.M. Cluj 1-1.
CLASAMENT

1. C.S.M. Baia Mare 23 12 6 5 31:16 30
2. Jiul Petroșani 23 12 6 5 31:18 30
3. Ind. Sîrmii C. Turzii 23 12 5 6 45:25 29
4. C.F.R. Timișoara 23 13 2 8 42:23 28
5. C.S. Oradea 23 13 2 8 45:32 28
6. Mureșul Tg. Mureș 23 9 7 7 37:28 25
7. Arieșul Turda 23 8 8 7 29:26 24
8. C.S.M. Cluj 23 9 6 8 27:36 24
9. C.S.M.Reșița 23 8 6 9 26:36 22

10. A.M.E.F. Arad 23 5 9 9 24:27 19
11. Dinamo Săsar 23 8 3 12 26:33 19
12. Recolta Cărei 23 5 8 10 19:35 18
13. Gloria Bistrița 23 5 6 12 19:34 16
14. Dinamo Barza 23 3 4 16 20:52 10

Gloria Bistrița— 
Industria Sîrmii

Etapa următoare :
C.F.R. Timișoara ;
Cîmpia Turzii — C.S.M. Cluj ; Dinamo 
Săsar — A.M.E.F. Arad ; C.S.M. 
Reșița — Recolta Cărei ; Jiul Petro
șani — Dinamo Barza; C.S. Oradea— 
C.S.M. Baia Mare ; Arieșul Turda— 
Mureșul Tg. Mureș.

ARAD 4 (prin telefon). —
Cei aproape 10.000 spectatori au fost 
martori la un joc de nivel scăzut. La 
aceasta a contribuit în mare măsură 
lipsa de însuflețire de care au dat 
dovadă jucătorii localnici. Dacă se 
intrebuinț-a mai serios, U.T.A. putea 
să cîștige la un scor sever, deoarece 
înaintașii au ratat numeroase ocazii 
clare.

Oaspeții au jucat satisfăcător doar 
în cîmp ; în fața porții s-au descurcat 
cu greutate, din cauza deficiențelor 
tehnice. Acțiunile de atac s-au des
fășurat la întîmpla.re, majoritatea 
mingilor căutîndu-1 pe Constant.ine- 
scu, incontestabil cel mai bun i..câ
tor a! echipei.

Jocul începe în nota de dominare 
a gazdelor. In min. 8 ei obțin o lo
vitură liberă de la aproximativ 20 
de metri; execută Petchowski pe 
lîngă „zid“, portarul scapă mingea 
și Pîrcălab o reia în plasă : 1—0. In

ratează trăgînd pe 
min. 36, Pîrcălab 

scapă singur, dar ezită să șuteze. 
dîndu-i posibilitate lui Niculescu să 
rețină, 
mingea 
acordă 
transformă
— singur .
min. 69 șutînd peste poartă. Oaspeți? 
au ocazia de a înscrie în min. 84, 
dar Ionescu trimite în bară.

Arbitrul Alex. Pîrvu (București}’ 
a condus toarte bine.

U.T.A. : Faur — Sziics. BACUȚi 
II, SERES — CAPAS, Petschowski1
— PIRCALAB. Mețcas, Pop, Flaruț,

CORVINUL : Niculescu — COICIU, 
Buzeșan, Izghireanu — Chimina; 
Molnar — IONESCU. CONSTANTI- 
NESCU, Cuteanu, Tetea, Aii.

min. 29, Mețcas 
lingă poartă. In

In 
cu
11

min. 51, Molnar atinge 
mina în careu și arbitrul 

metri, pe care Pîrcălab îl 
: 2—0. Același Pîrcălab 
cu portarul — ratează în

ȘT. 1ACOB — corespj

M%25c3%25aend.ru
M%25c3%25aend.ru


Campionatele europene de box

Larissa Latînina (U.R.S.S.)
a cîștigat „Cupa Europe?4 la gimnastică

(Urmare din pag. 1)

ghiu. El a avut ca adversar pe Hou
deau (Franța). Chiar din primul mi
nut ambii boxeri se angajează în- 

‘tr-un schimb dur de lovituri. Fran
cezul are brațe mai lungi și-l „gă
sește" uneori pe Gheorghiu fără să 
obțină însă superioritate deoarece 

^boxerul nostru se mișcă foarte bine 
în ring și punctează eficace cu di
recte de stînga la față. La sfîrșitul 

■ primului rund Gheorghiu trimite pre
cis un „un-doi“ la figură și Houdeau 
este pe punctul de a cădea. Repriza 
a doua este la discreția boxerului 
romîn care face o veritabilă de
monstrație de box. Francezul recep
ționează o puternică rafală la figură 
și este trimis la podea. Imediat el 
primește o nouă serie de lovituri 
care-I aduc aproape în situația de 
groggy In ultima repriză dominarea 
boxerului nostru este la fel de evi
dentă. Houdeau face din nou cuno
ștință cu podeaua și este numărat, 
astfel că arbitrii consemnează vic
toria prin K.O. a reprezentantului 
nostru.

Iată celelalte rezultate: categoria 
muscă: Stolnikov (U.R.S.S.) b.p. Rud
kin (Anglia); Babiasch (R.D.G.) b.p. 
Porcel (Franța); Zbiegniew Olech 
(Polonia) b.p. Andrew Young (Sco
ția); Vacca (Italia) b.p. Friedrichs 
(R.F.G.); Sacipovicj (Iugoslavia) b.p. 
Mc. Vlean (Irlanda); categoria pană: 
Schulch (R.D.G.) b.p. Matula (Ceho
slovacia); Woytena (R.F.G.) b.ab. 
Paunovic (Iugoslavia); Tavlor (An
glia) b.ab. Gheorghiev (Bulgaria); 
Melissano (Italia) b.p. Woodhouse 
(Scoția); Baranyai (Ungaria) b.ab. 
Roth (Elveția); categoria semiușoară: 
Konig (Austria) b.p. Busse (R.D.G.); 
categoria seini-mijlocie: Knut (Polo
nia) b.p. .Mițev S. (Bulgaria'1

♦
Duminică la prînz s-au disputat opt 

întîlniri. In general, partidele au

Concursul hipic internațional de la Varșovia

Gh. Langa pe locul 4 în cea mai 
importantă probă a întrecerilor

VARȘOVIA 4 (prin telefon). între
cerile marelui concurs hipic interna
țional s-au încheiat duminică prin 
desfășurarea probei de categorie grea 
(1,60 m), gen Cupa Națiunilor, do
tată cu „Cupa Kurier Polski". Vic
toria a revenit călăreților din R. D.

Echipele de scrimă ale R.P. Romine 
au plecat in R. P. Polonă

Sîmbătă noaptea au părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Varșovia, 
echipele de scrimă ale tării noastre 
care susțin în zilele de 7 și 8 iunie, 
o întîlnire cu reprezentativele R. P. 
Polone.

Au făcut deplasarea următorii tră
gători: Maria Vicol, Olga Szabo, 
Geta Sachelarie, Ana Ene. Ecaterina 
Lazăr, Tănase Mureșanu, ionel Drîm- 
bă. Ion Zilahi, Sorin Poenaru, La- 
dislau Rohoni, Dumitru Mustață. Cor
nel Pelmuș, Emeric Acuș și Oc
tavian Vintilă.

Noii campioni mondiali la lupte libere
TOKIO 3 (Agerpres). — In ziua a 

doua a campionatelor mondiale de 
lupte libere de la Yokohama o exce
lentă impresie a lăsat campionul so
vietic la categoria muscă Aii Aliev, 
care l-a eliminat din concurs pe po
lonezul Krop. Cu mare greutate a 
cîștigat japonezul Matsubara (meda
lia de argint la Roma) întîlnirea cu 
indianul Malwa, în vîrstă de numai 
13 ani. Alte rezultate: muscă: Soltan 
(Iran) înv. pe Kim Lark (Coreea de 
Sud); Wilson (S.U.A.) înv. la tuș pe 
Yanilmaz (Turcia); cocoș: Akbas 
(Turcia) înv. pe Lee Sik (Coreea de 
Sud); Saifpour (Iran) inv. pe Moore 
(Noua 7-eelandă); Sakov (U.R.S.S.) 
înv. pe Troianowski (R.P.P.); pană: 
Pehlivan (Turcia) înv. pe Soedajatve 
(Indonezia). Singurul concurent ro
mîn Marin Cristea (cocoș) a fost e- 
liminat din turul II pierzînd la Car
men Molino (S.U.A.).

YOKOHAMA 4 (Agerpres). — Du
minică seara au luat sfîrșit, în in- 

fost de un slab nivel, majoritatea 
boxerilor imprimînd meciurilor o notă 
de dîrzenie dar neglijînd latura 
tehnică. In oeea ce privește arbi
trajele, dacă în prima zi ele au fost 
fără cusur, în schimb în ziua a 
doua s-au și înregistrat primele de
cizii eronate. Astfel, .cocoșul" Ras- 
cher (R.F.G.) a fost mult superior 
englezului Berwieyworth, dar cu toa
te acestea arbitrii l-an preferat — 
nu știm de ce — pe englez. La ca
tegoria semiușoară, Pilicev (Bulga
ria) l-a dominat tot timpul pe Cotot 
(Franța) dar și aici juriul a greșit 
acordînd decizia boxerului francez.

Puiu Nicolae a realizat duminică 
a treia victorie romînească. El l-a 
întîlnit pe scoțianul Mackay, un 
boxer deosebit de tenace. Puiu a a- 
tacat majoritatea timpului și a punc
tat mult cu serii la stomac. Uneori 
însă, a comis greșeala de a se a- 
runca deschis în atac din care cauză 
a recepționat cîteva contre la față. 
Arbitrii au acordat victoria reprezen
tantului nostru pentru faptul că Puiu 
a atacat mai mult și în general a 
dominat lupta. Celelalte rezultate: 
Categoria cocoș: Gutman (Polonia) 
b.p. Tracey (Irlanda), Kostarelos 
(Grecia) b.p. Slajs (Cehoslovacia), 
Categoria semiușoară: Benedek (Iu
goslavia) bab. II Uglirsch (Austria), 
Kokoșkin (U.R.S.S.) b.p. Szczepe-nski 
(Polonie), Warwick (Anglia) b.p. 
Schmitt (R.F.G.).

Iată rezultatele tehnice de duminică 
seara : Categ. cocoș : Chervet (Elveția) 
b.p. Poser (R.D.G.), Sivko (U.R.S.S.) 
b.p. M. Mițev (Bulgaria), Zamparini 
(Italia) b.p. Mitrovic (Iugoslavia), To-

Germană, care au dominat, de altfel, 
întreg concursul. Pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile R. P. 
Polone, R. P. Ungare și R. P. Ro
mine. In clasamentul individual 
Gheorghe Langa pe calul Rubin a 
ocupat locul 4.

Iată acum rezultatele celorlalte 
probe: „Premiul Ministerului Agri
culturii" (probă de releu la care au 
participat 42 de perechi), a fost cîș
tigat de cuplul german Resch — 
Weidner cu 0 p. Bărbuceanu (pe Bir- 
san) și Longo (pe Rapsod) cu cîte 4 
puncte penalizare s-au clasat pe lo
cul 7. Tot ei, cu Robot și Rubin, au 
fost clasați și pe locul 9. In „Pre
miul Ministerului Apărării Naționale" 
(probă de categ. grea, de 2 cai) Băr
buceanu (cu Diavolo și Robot) a fost 
al 6-lea, iar Hering (cu Retezat și 
Machedon) al 11-lea. In „Premiul So
cietății de Comerț pentru animale" 
Langa, cu Rapsod, a realizat cel mai 
bun timp, dar din cauza terenului a- 
lunecos, a doborit ultima bară și s-a 
clasat al 10-lea.

cinta gimnaziului Keio din Yoko
hama, campionatele mondiale de lupte 
libere. Iată, în ordinea categoriilor, 
lista celor 8 noi campioni ai lumii: 
A. Aliev (U.R.S.S.); M. Saifpour 
(Iran), V. Rubașvili (U.R.S.S.); I. 
Sanatkaran (Iran); H. Gudarzi (Iran); 
H. Savarabadi (Iran); V. Takheti 
(Iran); W. Dietrich (R.F.G.).

Campionatele mondiale de lupte 
clasice vor începe la 6 iunie.

Dublă întîlnire la popice
R. P. Ungară — R. P. Romînă

Arena „Elorc". cu 4 piste, din Buda
pesta va găzdui la 18 iunie dubla în
tîlnire dintre reprezentativele feminine 
și masculine ale K. P. Ungare și R P. 
Romine. In vederea acestei confruntări 
au fost selecționate următoarele loturi : 
I'enunin: Ileana Antal, Elena Lupescu. 
finea Balaban, Stanca Maria, Elena

rok (Ungaria) b.p. Joliannessen (Nor
vegia). Categ. semiușoară : Olesch
(R.D.G.) b.p. Gerlach (Olanda), Mac 
Taggart (Scoția) b.p. Purhonen (Fin
landa), Sabri (Italia) b.p. Key (Gibral
tar), Kajdi (Ungaria) b.p. Simonca 
(R.P.R.). Categ. semigrea: Milivojevic 
(Iugoslavia) b.p. Schluep (Elveția), 
Jozefowicz (Polonia) b. ab. II Van Les- 
chout (Olanda), Morwinsky (R.F.G.) 
b.p. Byrne (Irlanda), Bodell (Anglia) 
b.p. Patocka (Cehoslovacia), Poznjak 
(U.R.S.S.) b.p. Schindler (Austria), Ne
grea (R.P.R.) b.p. Spasov (Bulgaria).

Șahiștii reprezentativei R.S.S. Gruzine conduc 
în întîlnirea cu selecționata Ploieștiului

PLOIEȘTI 4 (prin telefon). — In- 
cepînd de vineri, reprezentativa de 
șah a R. S. S. Gruzine a evoluat în- 
tr-un meci de două runde, în com
pania unei selecționate a orașului 
Ploiești, formată în majoritate din 
jucători ai echipei Petrolul.

Șahiștii ploieșteni au dat o replică 
dîrză adversarilor lor și deși sînt 
conduși după consumarea majorității 
partidelor, este de așteptat ca me
ciul să se încheie la scor strîns. De 
remarcat buna comportare a cam
pionului republican Fl. Gheorghiu, 
care l-a învins din nou pe Djin- 
djihașvili, în ambele partide. Bine 
a jucat la prima masă a fetelor 
Rodica Reicher, întrerup-înd pentru a 
doua oară partida din primul tur cu 
un pion în plus și cu avantaj pe 
cea din al doilea tur. 'Mititelu l-a 
învins pe Buslaev.

FOTBAL
ÎN PRELIMINARIILE 

CAMPIONATULUI MONDIAL

Ieri, la Belgrad, în cadrul grupei a 
10-a europene a preliminariilor cam
pionatului mondial s-a desfășurat 
prima partidă dintre selecționatele 
Iugoslaviei și R. P. Polone. Echipa 
gazdă a obținut victoria cu scorul de 
2—1 (1—0). Returul va avea loc la 25 
iunie, iar învingătoarea va întîlni in
tr-un dublu meci echipa care se va 
califica din subgrupa asiatică.

MONACO, CAMPIOANĂ A FRANȚEI, 
IAR JUVENTUS — A ITALIEI

f
Ieri s-au încheiat campionatele pe 

1960 -1961 în Franța și Italia. Invin- 
gînd pe Valenciennes cu 1—0, Mo-

TATIANA ȘCELKANOVA — NOU 
RECORD AL U R.S.S. LA LUNGIME

Atleta Tatiana Scelkanova, studen
tă din Leningrad, a stabilit un nou 
record al U.R.S.S. la săritura în lun
gime cu excepționala performanță de 
6,38 m. Vechiul record (6,37 m) era 
deținut de Vera Krepkina. De remar
cat că noul record este inferior cu 
numai 2 cm recordului mondial al 
probei.

★
Cu prilejul unuj concurs de atle

tism desfășurat la Compton (Califor
nia) Rink Babka a aruncat discul 
la 59,16 m (cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului). Proba 
de săritură cu prăjina a fost cîștigată 
de Morris cu 4,67 m. G. Davies și

Prcdeanti, Margareta Szemani, Erica 
Arion, Crista Rczac, Ioana Iordan. An
trenori : Alex. Andrei și Gli. Frunzeti. 
Masculin : P. Purje, I. Micoroiu, V. 
Cristu, E. Kiss, C. Radulescu, P. Bu- 
rian, Dumitru C. Dumitru, G. Antonescu, 
Gli. Andrei, T. Szemani. Antrenori : Alex. 
Gomoiu și Victor Ivan.

LEIPZIG 4 (prin telefon). In hala 
„15“ a renumitului tîrg internațional 
de mostre din localitate au început 
sîmbătă întrecerile celei de a IlI-a 
ediții a „Cupei Europei" rezervată 
gimnastelor. Concursul, care a reu
nit la start sportive din 17 țări 
(Austria, Marea Britanic, R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, Finlanda, 
Franța, R. F. Germană, R. P,. F. 
Iugoslavia, Luxemburg, Norvegia, O- 
landa, R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
Suedia, R. P. Ungară, U.R.S.S. și 
R. D. Germană) s-a desfășurat la 
un înalt nivel tehnic.

Campioana absolută a ultimelor 
două ediții ale J. O., Larissa Latî- 
nhia, și-a înscris pentru a doua oară 
numele și în fruntea listei celor mai 
bune gimnaste din Europa. Repre
zentantele noastre Elena Leușteanu 
și Sonia lovan s-au comportat mai 
slab decît la edițiile precedente. Ele 
au ocupat locurile VI și — respectiv

Iată rezultatele tehnice din prima zi: 
Gurghenidze — Radovici 1—0, Bus
laev — Mititelu 0—1, Șișov — Pav
lov */2—'l2, Ghiorgadze — Partos 
1—0, Djindjihașvili — Gheorghiu 
0—1, Togonidze — Reicher într., 
Kakabadze — Perevoznic 1—0, Ceai- 
kovskaia — Gogîlea 1—0. In turul 
doi : Gurghenidze — Radovici într, 
Buslaev — Mititelu */2—*/2, Șișov — 
Pavlov într., Ghiorgadze — Partos 
într., Djindjihașvili — Gheorghiu 
0—1, Gaprindașvili — Reicher într., 
Togonidze — Perevoznic 0—1, Ka 
kabadze — Gogîlea 1—0.

Pînă la încheierea partidelor între
rupte scorul întîlnirii este de 6—5 
în favoarea șahiștilor gruzini.

I. RADULESCU 
corespondent

PE GLOB
naco a cucerit titlul de campioană a 
Franței, iar Juventus, terminînd la 
egalitate cu Bari, și-a menținut titlul 
de cea mai bună echipă italiană.

i
• La Torino se desfășoară în pre

zent un turneu internațional de ju
niori. Iată cîteva rezultate: S. K. Bel
grad — Real Madrid 2—0, Ț.D.N.A. 
Sofia — Casala 0—0, Juventus — Fio
rentina 2—0, Arsenal Londra — F. C. 
Milano I—0, Ț.D.N.A. Sofia — Arse
nal 2—0, F. C. Milano — Casala 2 -0, 
Juventus — S. K. Belgrad 0—0, Fio
rentina — Real Madrid 3—2.
• In primul meci al turneului pe 

care-1 întreprinde în U.R.S.S,, echipa 
„Black Stars" din Ghana a jucat la 
Moscova cu Dinamo obținînd victo
ria cu 2—1 (1—1).

Ultimele știri externe
D. Bragg s-au clasat pe locurile 4—5 
cu același rezultat: 4,59 m. Alte re
zultate înregistrate: greutate — Long 
18,99 m; ciocan—Connolly 67,38 m; 
suliță—Wilkinson 74,90 m; 120 yarzi 
garduri—Jones 13,7 sec.; 5.000 m— 
Kidd 13:56,4. (Agerpres). —

T.S.K.A. MOSCOVA IN FINALA 
C.C.E. LA VOLEI MASCULIN

Sîmbătă seara la Moscova s-a des
fășurat returul partidei de volei 
T.S.K.A. — Minior Dimitrovo, con- 
tînd pentru semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni". Voleibaliștii sovie
tici au obținut victoria cu 3—0 și 
s-au calificat pentru finala compe
tiției. Prima întîlnire fusese cîștigată 
cu 3—1 de sportivii bulgari.

TURUL CICLIST AL ITALIEI

In Turul ciclist al Italiei s-au des
fășurat alte două etape. Cea de a 
14-a etapă, desfășurată sîmbătă pe 
ruta Ancone — Florența (250 km), 
a fost dominată de cicliștii italieni, 
iar victoria a revenit lui Ciampi (Ita
lia) în 7h 27:15,0. In clasamentul 
general individual pe primul loc a 
trecut Pambîanco (Italia). Acesta 
păstrează tricoul roz și după etapa 
de ieri. Florența — Modena, 178 
km, cîștigată de belgianul Van Loy. 

— VIII în clasamentul individual 
compus. Sonia lovan s-ar fi putut 
clasa pe un loc mult mai bun dacă 
n-ar fi căzut la paralele. Căderile 
produse la acest aparait au „scos" din 
lupta pentru locurile fruntașe mai 
multe concurente cu nume sonore ca: 
Utte Starcke (R.D.G), care fără 
acest accident ar fi produs marea 
surpriză a competiției cllasîndu-se pe 
locul I (!), Aniko Ducza (R.P.U.), 
Eva Bosakova (R.S.C.) Natalia Kot 
(R.P.P.).

Iată clasamentul la individual com
pus : 1. Larissa Latînina (U.R.S.S.) 
38,50 p ; 2. Polina Astahova
(UR.S.S.) 38,20 p; 3—4. Vera Ceas- 
lavska (R.S.C.) și Ingrid Fost 
(R.D.G.) 38,15 p ; 5. Utte Starcke 
(R.D.G.) 38,05 p; 6. Elena Leus-
teanu (R.P.R.) 37,35 p; 7. T. Bilic 
(R.P.F.I.) 36,80 p ; 8. Sonia lovan 
(R.P.R.) 36,70 p.

Duminică după amiază s-a desfă
șurat concursul primelor șase clasate 
pe fiecare aparat. Reprezentantele 
noastre s-au calificat la sol, iar Elena 
Leușteanu și la paralele.

REZULTATE TEHNICE: Sărituri: 
1. Utte Starcke (R.D.G.) 19,350 p; 2. 
Ingrid Fost (R.D.G.) 19,083 p; 3. Na
talia Koț (R. P. Polonă) 19,050 p. 
Paralele: 1. Polina Astahova (U.R.S.S.) 
19,400 p; 2. Larisa Latînina (U.R.S.S.) 
19,250 p; 3.’ Ingrid Fost (R.D.G.) 19,100 
p; 4. Elena Leușteanu (R.P.R.) 19,067 
p. Birnă: 1. Polina Astahov*
(U.R.S.S.) 19,433 p; 2. Larisa Latînina 
(U.R.S.S.) 19,317 p; 3. Ingrid Fost
(R.D.G.) 19,183 p. Sol: 1. Larisa La- 
tinina (U.R.S.S.) 19,400 p; 2. Polina 
Astahova (U.R.S.S.) 19,267 p; 3. Vera 
Ceaslavska (R.S.C.) 19,217 p; ...5.
Elena Leușteanu (R.P.R.) 19,050 p; 6. 
Sonia lovan (R.P.R.) 19,000 p.

PE SCURT
• In meci retur contînd pentru se- 

milinalele competiției feminine de 
baschet „Cupa campionilor europeni", 
la Praga echipa locală Slovan Orbis 
a învins cu scorul de 63—52 
(32—22) echipa Akademik Sofia. 
Primul meci revenise cu scorul de 
72—66 echipei bulgare. Avînd un 
coșaveraj superior, echipa ceho
slovacă s-a calificat pentru finala 
competiției.

• A început turneul internațional 
de polo pe apă de la Leipzig la care 
participă echipele selecționate ale 
R. P. Ungare, Iugoslaviei, Olandei 
și R. D. Germane, lată cite,;; rezul
tate : R. P. Ungară — Iugoslavia 
3—3; R. D. Germană — Olanda 
3—2; R. P. Ungară — Olanda 1—0; 
Iugoslavia — R. D. Germană 4—3.

• In Palatul Sporturilor din Lenin
grad a început întîlnirea internațio
nală de scrimă dintre echipele selec
ționate ale U.R.S.S., R. F. Germane 
și R.S.F.S. Ruse. Victoria a revenit 
echipei U.R.S.S., care a totalizat cele 
mai multe puncte la cele 4 probe 
incluse în program (floretă mascu
lin și feminin, spadă și sabie). Pe 
locul doi s-a clasat echipa R. F 
Germane.

Pambianco este urmat ia 22 sec. de 
francezul Anquetil.

RECORD MONDIAL EGALAT 
PE 100 m BRAS

TBILISI 4 (Agerpres). — In ca
drul unei reuniuni de natație care 
s-a desfășurat la Tbilisi, cunoscutul 
înotător sovietic lurii Punikov a ega
lat recordul mondial în proba de 100 
in bras, realizînd timpul de 1:11,4. 
Recordul mondial oficial aparține 
compatriotului său Kolesnikov.

„CUPA DAVIS“

La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 
desfășurat întîlnirile turului doi al 
„Cupei Davis". Cîștigînd două sim- 
pluri prin Pietrangeli și dublul, Ita
lia s-a calificat în fața Belgiej cu 
3—2. La Varșovia, R.P. Polonă con
duce cu 3—0 în meciul cu Monaco 
și s-a calificat astfel pentru turul 
următor, în care va întîlni Franța. 
Aceasta a întrecut Brazilia, avînd 
3—1 după victoria obținută de Pilet 
în fața lui Barnes. Alte rezultate: 
Anglia — Austria 3—2, Africa de 
sud — Finlanda 4—1, R.F. Germa
nă — Olanda 4—0. Dublul întîlnirii 
R.P. Ungară — Suedia a revenit 
maghiarilor Gulyas—Szikszai, care au 
întrecut pe Schmidt—Lundquist cu 
6—4, 7—5, 6—3. Meciul continuă.
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