
ft. P. Pomina pe primul loc!
EXCEPȚIONALA COMPORTARE 

A TRĂGĂTORILOR ROMlNI
IN „CUPA TARILOR LATINE"

G. MAGHIAR Șl ȘT.OCUL I IN 3 DIN CELE 4 PROBE •
RESCU AU OBTINUT REZULTATE EXCELENTE LA PISTOL 
EZA • LA BUCUREȘTI : AURELIA COSMA A REALIZAT 299 P.

DIN 300 POSIBILf

IOSIF SIRBV

acolo unde în 1928 s-au desfășurat 
întrecerile din cadrul Jocurilor 
Olimpice, pentru a-și disputa întî- 

importantul concurs in- 
Țărilor 

deosebit 
examen 

noștri 
confirmînd 

a tiru- 
Din cele patru probe 

liberă calibru redus 3x40

ietateq în 
ternațional dotat 
Latine". A 
de pasionantă și 
dificil, pe care 

l-au trecut cu 
încă odată valoarea ridicată 
lui romînesc.
(armă 
focuri, 60 de focuri culcat, pistol 
viteză

fost
cu „Cupa 
o luptă 
grea, un 
trăgătorii 

succes,

11 (prin telefon), 
trăgători din Franța, 

Italia, Portugalia, Spania, 
pentru prima dată, cei 

și-au dat

.RIS, 
buni 
nă, 
ico și, 
eni (!) 
e zile pe poligonul

Cei 
R.P.

întîlnire în 
din Reims,

și pistol precizie) sportivii 
noștri au ocupat primele locuri, atît 
la individual cît și pe echipe, în trei 
dintre ele și locul doi pe echipe la 
pistol precizie, la numai două puncte 
de prima clasată — echipa Italiei, 
în proba de armă 3x40 (intașii 
noștri au cîștigat primele locuri la 
fiecare din cele trei poziții și pe 
totalul celor trei poziții, iar la pistol 
viteză încă din prima manșă se în
trezărea victoria trăgătorului G. Mi- 
ghiar, care terminase victorios cu 
un total de 295 p. El s-a comportat 
foarte bine Și în manșa a doua, 
reușind ca după consumarea celor 
60 de focuri să ocupe binemeritatul 
loc întîi, la baraj cu Ștefan Petrescu, 
depășind net pe temuții concurenji 
italianul Bergolo și francezul 
nault.

Re-
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Campionatele europene de box

■

C. Gheorghiu și V. Badea — medalii de bronz
Boxerii sovietici au cucerit cinci

GH. MAGHIAR

(Continuare în pag. a 4-a)

TEODOR CIULU

BELGRAD (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Sîmbătă 
seara lămpile blițurilor fotoreporte
rilor au luminat pentru ultima dată 
ringul instalat în marea sală a 
Expoziției. La secția de presă unde 
sînt instalate cabinele telefonice, ac
tivitatea celor aproape 100 de ziariști 
veniți din toată Europa a fost mai 
febrilă ca orieînd. „Europenele" se 
încheiau în aceeași atmosferă sărbă
torească în care începuseră Dar, 
așa cum se întîmplă de multe ori 
la marile competiții pugilistice. at
mosfera sărbătorească a întrecerilor 
a fost umbrită și de data aceasti 
de comportarea unor arbitri-judecă- 
tori care, dacă în celelalte reuniuni 
s-au orientat în general bine în 
acordarea deciziilor, în reuniunea 
finală au comis două greșel; groso
lane care au frustat de titlurile de 
campioni pe boxerul sovietic Feofanov 
și pe reprezentantul n-ostru Gh. 
Negrea. Iată pe scurt filmul meciu
rilor :

La ora 20 (ora Belgradului) 
urcat în ring prima pereche 
boxeri : Stolnikov (U.R.S.S.) 
Vacca (Italia). De la început Stoî- 
nikov are inițiativa și trimite cu 
precizie upercuturi de dreapta la 
care sportivul italian răspunde rar. 
In repriza II Vacca intră decis la 
atac și-l surprinde deseori pe Stol
nikov descoperit. In ultimul rund 
italianul atacă mai insistent și pla
sează lovituri variate pe care, obosit,

Stolnikov nu le mai poate evita, 
învingător: Vacca.

Tînărul Sivko (U.R.S.S.) l-a în
trecut clar pe polonezul Gutman, 
pe care, după cum am mai trans
mis, arbitrii l-au gratificat cu o 
victorie în meciul cu Puiu Nicolae. 
Sivko a demonstrat -că posedă o 
gamă variată de lovituri, anunțin- 
du-se astfel un boxer cu mare viitor.

La categoria pană, englezul Taylor 
l-a depășit pe Zasuhin (U.R.S.S.), 
într-un meci deosebit de pasionant 
în care ambii boxeri au fost în
delung aplaudați de public.

Deși a fost încurajat frenetic de 
spectatori. semiușorul Benedek 
(iugoslavia) nu a putut trece de 
Mc Taggart (Scoția) care a dovedit 
o superioritate categorică în toate 
reprizele. Scoțianul a punctat cu 
multă adresă, 
ocazie.

Net superior 
(U.R.S.S.) în

GHEORGHE NEGREAcategorică
a .

f ructi f icînd fiecare

a 
de 
Și

Tuminș 
Mehovic 

(Iugoslavia). Boxerul sovietic posedă 
o viteză de execuție excepțională, 
pe care a folosit-o cu deosebit succes 
îndeosebi în lupta Ia corp. în ultim-i 
repriză, Tuminș a plasat o puternică

a fost și 
fața lui

directă de dreapta la bărbie, trimi- 
tîndu-și adversarul la podea. Mehovic 
s-a ridicat dar pînă la sfîrșitul 
meciului a obstrucționat tot timpul 
pierzînd partida.

R. CÂLARAȘANU

(Continuare în pag. a 4-a)

O frumoasă victorie a ruginiului nostru

București Lourdes 11-3 (6-0)

lieta Namian și Mina llina-campioane internaționale 
de tenis ale R. P. Romîne

Finala de simplu masculin Gh. Viziru — G. Bosch are loc azi
toriile în campionatele infer
nale de tenis ale țării noastre 
ost împăr|ite intre sportivii 
ii și cei sovietici. în două dintre 

dublu: — simplu bărbați și
— primele locuri revin repre- 

înților R.P. Romîne, în timp 
, simplu femei succesul a fost de 
a jucătoarei sovietice Irina Ria- 
ra. De asemenea, reprezentanții 
Î.S. conduc în finala probei de 

bărbați, întreruptă din cauza 
Tot din aceeași cauză nu s-a 
disputa finala la dublu mixt, 

are figurează perechile Țiriac- 
an (R.P.R.) și Rautenberg 
G.)-Avrani (R.P.R.).

4—6, 5—7, 6—2, 6—4. In fața a doi 
jucători de valoare medie — care 
însă alcătuiesc un cupiu foarte omo
gen — reprezentanții noștri 
complăcut intr-un joc defensiv,

s-au 
ve

nind rar la fileu și atunci neinspirați, 
sau cu greșeli copilărești (mai ales 
Năstase).

Interesantă — în special prin evo
luția scorului —• a fost cealaltă se
mifinală : Mozer, Ciugunov—Radzio, 
Manevski 8—6, 4—6, 5—7, 6—3, 
14-—12. Partida s-a întrerupt sîmbătă

seara în ultimul set, care a conti
nuat apoi duminică dimineața cu 
prelungiri repetate. Meritul victoriei 
revine în special lui Ciugunov, un 
tînăr jucător de dublu cu reale pers
pective.

Două
prezente

perechi romînești au fost 
în semifinalele de dublu

C. COMARNISCHI
R. VOIA

(Continuare în pag. a 4 a)

1F1NALE FOARTE DISPUTATE 
IN PROBELE DE DUBLU

îndouă semifinalele la dublu 
iți s-au disputat pe distanța a 

seturi. Cu totul surprinzător, 
hea din R. D. Germană, Făhr- 
—Rautenberg a eliminat primul 
u dublu Țiriac—Năstase : 6—2,

Derbiul etapei de ieri a categoriei B 
la fotbal:

M. BaiaC, S.
Cel mai 
IlI-a a

Oradea — C. S
important meci din seria 

categoriei B la fotbal s-a 
ieri, la Oradea, opunind 

Baia

a
desfășurat 
echipele C. S. O. și C.S.M.
Mare, angajate direct în lupta pen-

Mare 2-3 (2-0)
loc. Iată relatările tele- 
corespondentilor 

GHIȘA '

îuccese ale sportivilor romini I
uml oii du wiui jl ia arma 
locul I la pistol viteză cu »

TIR. Reims. Cupa Țărilor Latine : Iosif Sîrbu locul I Ia armă 
140 și Ia 60 focuri culcat. G. Maghiar I 
i p., Șt. Petrescu locul II la pistol viteză cu același număr de 
icte.

BOX. Belgrad. Campionatele europene : Gheorghe Negrea — 
dalie de argint, Puiu Nicolae — medalie de bronz, Constantin 
leorghiu — medalie de bronz, Virgil Badea — medalie de bronz.

TENIS. București. Julieta Namian și Mina Ilina, campioane 
ernaționale ale R.P. Romîne la dublu femei.

CĂLĂRIE. Viena. Nicolae Mihalcea, locul II în proba de 
sai „Sf. Gheorghe".

SCRIMA Varșovia. Ecaterina Lazăr, locul II la concursul inter
zonal al R.P. Polone.

R1JGBI Bocinffti-T.otirdes II—3 (6—0)

tru primul 
fonice ale 
ILIE 
asupra acestei

Peste 10000 
care aproape 1000 din Baia Mare, 
au înfruntat ploaia puternică, asis- 
tînd la un joc viu disputat, presărat 
însă pe alocuri cu intrări prea dure 
(Gergely III și Nagy — ambii Baia 
Mare) ceea ce a dus la accidentarea 

25 a Iui Szakacs I, reintrat 
timp ca simplu figurant

și MIRCEA 
partide :
de spectatori,

noștri 
ROXIN

dintre

în min. 25 
după cîtva 
pe extremă.

Meciul a
((

avut două aspecte 
tinete, repartizate pe reprize, 
prima jumătate 
piu și inițiază 
mai bun de pe 
te a meciului) 
soldate cu cele 
de același Dulglieru. Tn repriza a 
doua C.S.O. slăbește ritmul din cau
za lipsei de pregătire 
de mijlocași nu mai 
atacurilor susținute ale 
Aceștia stăpînesc jocul

dis-
Tn 

sim- 
(cel 
par-

localnicii joacă 
prin Dulglieru 
teren în această 

o serie de atacuri 
două goluri înscrise

fizică. Linia 
poate rezista 
băimărenilor. 
ne mi teren

(Continuare iu pag. « 2-a)

Lourdes este un orășel în sudul totul 
Franței, dar rugbiul care se practică „15“-lui 
acolo' este... mare. Echipa orașului a î“ 
fost în anii de după război de 7 ori (de^ ce 
campioană (anul acesta a pierdut 
titlul în favoarea lui Beziers) și este 
cotată drept cea mai completă for
mație de club din Franța. De aceea, 
așteptam cu firească nerăbdare con
fruntarea dintre echipele reprezen
tative ale orașelor București și 
Lourdes. Voiam ca rugbiștii noș
tri să-și confirme valoarea.

Spre satisfacția noastră aii în
vins sportivii romîni, mai buni în jo
cul de ansamblu, mai hotărîți în mo
mentele decisive, mai bine puși la 
punct sub aspectul pregătirii fizice. 
Totuși, nu ne putem declara întru-

mulțumiți de
Capitalei, care

comportarea
, , a acționat

în unele momente crispat și destinat 
oare ?) și, în general, nu a 
combată tactic jocul de aș- 

practicat de francezi, nepu- 
fructifice în suficientă mă- 

superioritate care s-a contu- 
ale 

și-au

știut să 
teptare 
tînd să 
sură o 
rat încă din primele momente 
întîlnirii. Deși învinși, francezii 
arătat valoarea dovedind maturitate, 
o înaltă tehnică a liniilor dinapoi — 
excelent conduse de mijlocașul la 
deschidere Martine — un talonaj

D. CALLIMACHI
STAMAT.

2 a)

1
(Continuare în pag. a

Fază din meciul București—Lourdes: Căpușan și Demian în luptă pentru 
balon cu un „buchet" de rugbiști francezi. In prim plan — Domec, unul 

dintre cei mai activi înaintași de la Lourdes

Foto : T. Roibu

Ieri în categoria A la fotbal
In București : C.C.A. — Știința Cluj 2-2 (0-2), Rapid-Dinamo Ba

cău 3-1 (2-0)
ii : C.S.M.S. — Știința Timișoara 1-2 (0-0) 

Hunedoara : Corvinul — Minerul Lupeni 1-0 (0-0)
La Constanța : Farul — Progresul București 1-2 (0-0)
La Brașov.: Steagul roșu — U.T. Arad 3-1 (3-0)

4

4 La Iași 
Ț La Hur
4 '
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luat sfîrșit și campionatul feminin
In ultima etapă s-au înregistrat rezultate normale

In ultimul meci feminin de hand
bal în 7 programat de campionatul 
republican în Capitală, fosta campi
oană — Știința București — a în- 
tîlnit echipa Mureșul Tg. Mureș.

Conduse în prima repriză cu 2—0 
și 5—3, bucureștencele și-au axat 
majoritatea acțiunilor pe contra
atacuri fulgerătoare, fructificate cu 
succes de Carolina Cîrligeanu și 
Cornelia Constantinescu, remontînd 
handicapul și terminînd înaintea 
pauzei cu avantaj : 7—6. La reluare 
handbalistele de la Mureșul fac e- 
forturi vizibile pentru a egala situa
ția. In min. 27 (7—7) și min. 32 
(8—8) tabela de marcaj indica din 
nou scor egal, iar în ultima parte a 
meciului victoria a surts pe rînd 
ambelor echipe (Elena Cătineanu și 
Maria Incze de la Mureșul, și Aurora 
Leonte, Josefina Ștefănescu de la 
Știința pierd ocazii bune de a mar
ca). Golul victoriei este înscris de 
C. Constantinescu, care plecată vije
lios pe contraatac, înscrie impara- 
bil 9—8 (7—6) pentru Știința. Cele 
17 puncte au fost marcate de: A. 
Leonte 3, C. Cîrligeanu 2, C. Con
stantinescu 2, J. Ștefănescu, El. Con-

de la Mureșul fac e-

Fază din meciul Știința București—Mureșul Tg. Mureș
Foto: A. Vasiliti

stiintinescu de la Știința și M. Incze
El. Cătineanu 2, I. Baczo 2, R.

Campionatele republicane de seniori 
în plină desfășurare

Cea mai importantă competiție in
ternă a atletismului nostru, campio
natele republicane individuale pen
tru seniori și senioare, se află în 
plină desfășurare. La sfîrșitul acestei 
săptămîni sînt programate întrece
rile din cadrul etapei a IlI-a (pe re
giuni), ultimul act înaintea finalelor 
care vor avea loc intre 4- 6 august la 
București

Pentru a putea participa Ia între
cerile finale ale campionatelor atleții 
sînt obligați să realizeze următoa-

HUG B I

București — Lourdes
11-3 (6-0)
(Urmare din pag. 1)

rapid (Deslus) și un fundaș deose
bit de ofensiv (Calvo).

Și acum, pe scurt, citeva momente 
mai interesante ale întîlnirii : înce
putul aparține romînilor, care atacă 
impetuos. Lourdezii reacționează 
prompt și Martine pătrunde specta
culos, dar e oprit în ultima instanță 
(min. 8). Penciu ratează apoi o lovi
tură de pedeapsă (min. 15). După 
2 min., Moraru intră pe lingă gră
madă, sparge dispozitivul de apă
rare al francezilor și transmite balo
nul lui Atarinache, care urmărise 
faza. Urmează o cursă scurtă a aces
tuia și o încercare spectaculoasă 
(Penciu ratează transfomarea) : 
București 3 — Lourdes 0. In min. 
23. la o acțiune a oaspeților, Sava 
salvează în extremis. Sînt de semna
lat ș: două lovituri de picior căzute 
ratate cu puțin de jucătorii noștri. 
Scorul este modificat în min. 30, 
cîhd Sava pătrunde impetuos și în 
cădere — fiind placat — transmite 
balonul lui Penciu, care îl culcă în 
terenul de țintă : București 6 —
Lourdes 0. (Nici această încercare nu 
a fost transformată).

La reluare, francezii închid jocul, 
spre a împiedica majorarea scorului. 
Cu toate acestea, la o greșală a 
oaspeților în apărare, Irimescu culege 
un balon scăpat de francezi (min. 
52) pe care-1 culcă plonjînd acroba
tic în terenul de țintă lourdez. Pen 
cin transformă: București 11 —
Lourdes 0. După trei minute este 
rîndul francezilor să înscrie o încer
care, după un atac de toată frumu
sețea. purtat de pe o parte pe alta 
a terenului, prin Domec, care a pri
mit o pasă excelentă de la Martin» 
(transformarea e ratată) : București 
11 — Lourdes 3.

Arbitrul Cornel Munteanu a con
dus excelent formațiile:

BUCUREȘTI: Penciu—SAVA, WU- 
SEC, Irimescu, Țîbuleac—Chiriac 
(Oblemenco), STANESOU-MORARU, 
DEMIAN, RUSU—Preda, MARINA. 
CUE—Ionescu, Căpușan, TEOFILO- 
VtCI.

LOURDES : CALVO-Arnaudet,
MARQUESUZAA,' Gachassin (Faur), 
Tarricq—MARTINE, VALLEE—Prat, 
GRANCEE, DOMEC-Gnnile, Laf 
font—Taillantou, DESLUS, Truca.

Ieri în categoria B
(Urmare din pag. 1) Chimia Făgărr

m-
800
m-

rele standarduri : BARBATI : 100 
10,9 ; 200 m-22,6 ; 400 m-50,0 ;
m-l:59,0; 1.500 m-4:01,0 ; 5.000 
15:00,0; 10.000 m-33:00,0 ; 110 mg-
15,3 ; 200 mg-26,0 ; 400 mg-56,0 ; 3.000 
m obst.-9:38,0 ; înălțime-1,83 ; prăjină- 
4,00 ; lungime-7,00 ; triplu-14,40 ; greu- 
tate-15,00 ; 
ciocan-50,00 ; 
decatlon 
norme de 
norme de 
și 50 km 
central de antrenori) ; 
m-12,6 ; 200 m-26,6 ; 
m-2:23,0 ; 80 
lungime-5,30 ;
36,00 ;
ori 3 norme de categ. a IlI-a 
2 norme de categ. a Il-a.

Săptămîna trecută au avut 
concursurile raionale în Capitală. 
IONUL 23 AUGUST (stadionul II din 
parcul 23 August) : BARBAȚI : 100 m: 
A. Stamatescu 10,8 ; Al Tudorașcu 
10,8 
m : 
Gh. Constantin 
Vlădescu 6,48 ; 
15,03 ; FEMEI : 
12,5 ; S. Grosu 
mitrescu 64,2 ; disc : L. Manoliu 50,20 
RAIONUL GRIVIȚA ROȘIE (stadio
nul Giulești) ; BARBAȚI : greutate : 
I.Cristea 13,60 ; FEMEI : 100 m : G. 
Luță 13,2 ; 80 mg: A. Prodea 11,9 ; 
G. Luță 12,4 ; lungime : A. Prodea 
5,03 ; disc : N. Barbu 42,91 ; RAIO
NUL T. VLADIMIRESCU (stadionul 
Voința) : BARBAȚI : 5000 m : V. Ca- 
ramihai 15:11,4 ; M. Babaraica 15:51,4; 
înălțime : M. Toader 1,70 ; FEMEI : 
lungime : C. Pitrop 5,00. Luni și marți 
vor avea loc pe stadionul Republicii 
întrecerile raioanelor Lenin și Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, iar la sfîrșitul 
săptăminii, pe stadionul Tineretului, 
se va desfășura faza pe Capitală a 
campionatelor republicane.

disc-45,00 ;
20 km 
să aibă

categoria a 
categoria a Il-a ; maraton 
marș (cu avizul colegiului 

FEMEI : 100 
400 m-60,5 ; 800 

mg-12,2 ; îriălțime-1,50 ; 
greutate-11,50 ; disc- 

suliță-40,00 ; pentatlon-3.500 p, 
sau

suliță-60,00 ; 
marș-1.50:00,0 ; 
îndeplinite 6 
Iii-a sau 4

loc 
KA-

Stamatescu 10,8 ;
; 200 m : Tudorașcu 23,5 ; 10 000 

Al. Arnăutu 32:25,3 ; prăjină: 
4,00 ; lungime : D. 
greutate : C. Crețu 

100 m : Cr. Maksay 
12,6 ; 400 m: G. Du-

desfundat. In minutul 50, la o 
trare a lui Horja, Vlad reia 
capul și portarul orădean Szilagyi 
boxează mingea, dar aceasta intră 
în plasă. 1G minute mai tirziu, Ia- 
cob pătrunde în careu, centrează 
spre Dulgherii, nemarcat, dar Vasi- 
lescu (C.S.M.) interceptează balonul 
cu mîna. Fejes reușește să respingă 
peste poartă, lovitura de pedeapsă 
executată de Iacob. In minutul 71 
Horja este faultat pe linia careului. 
Lovitura de la 1G ni este executată 
de Gergely III peste portarul Szi
lagyi. In minutul 73 Horja trage 
de la 18 m și balonul intră în poar
tă printre picioarele lui Szilagyi, care 
a prestat un joc sub orice critică.

Brigada de arbitri din București, 
(centru), D. Rusu și Cr. 

(tușe) a condus foarte bine.
V. Drug 
Popescu

SERIA I
Pașcani

cen-
cu

S.N.M. Cons-

C.S.M. Sibiu — < 
4-0 (2—0).

Academia Militară
Pitești 0—3 (0—2).

C.F.R. Electro Craiova
Roșiori 1—0 (0—0).

Metalul București — C.S.M. Medii
1—0 (0—0).

Dinam

C.F I

CLASAMENTUL

1. Dinamo pitești 24 15 4 5 53:?3
2. Știința Craiova 24 11 5 8 34:19
3. Tractorul Brașov 24 10 6 8 36:26
4. știința București 24 11 4 9 37:30
5. C.S.M. Sibiu 24 11 4 9 38:33
6. C.S.M. Mediaș 24 10 5 9 36:36
7. Dinamo Obor 24 8 8 8 33:28
8. Metalul București 24 10 4 10 32:37
9. C.F.R. Roșiori 24 9 6 9 18:23

10. Academia Militară 24 8 6 10 35:36
11. Chimia Govora 24 8 6 10 24:37
12. Chimia Făgăraș 24 9 3 12 30:38
13. C.F.R. Electro Cr. 24 7 4 13 28:47
14. Drubeta Tr. Severin 24 6 5 13 32:53

ETAPA VIITOARE : Dinamo Piteș
— Metalul București Drubeta T
Severin — C.F.R. Electro Craiov
Chimia Govora — Ac ademiia Mil
tară București, C.F.R. Roșiori 
Tractorul Brașov, Dinamo Obor 
Chimia ~~
C.S.M.
C.S.M.Covrig de la Mureșul. Corect arbitra

jul lui Cornel Șenchea (Ploiești). 
(A. V). _

• Rapid București a încheiat în
trecerea cu o victorie comodă obți
nută la Oradea în fața formației lo
cale C.S.O. Feroviarele au cîștigat 
cu -10—3 (5—1). Meciul a avut loc 
sîmbătă după amiază, astfel că noile 
campioane au putut fi duminică di
mineața în București pentru a par
ticipa la festivitatea de premiere. In 
pauza meciului Știința—Mureșul, 
tov. Lucian Grigorescu. secretar ge
neral al F.R.H., a înmînat jucătoare
lor de la Rapid cupa, tricourile și 
plachetele binemeritate.

® La Timișoara, echipele locale 
Știința și C.S.S. Banatul au obținut 
noi victorii in urma cărora se cla
sează pe locurile doi și, respectiv, 
patru în clasamentul general.

Studentele nu au întîmpinat o re
zistență prea dîrză din partea echi
pei C.S.M. Mediaș, învingînd cu 
scorul de 13—2 (5—1).

După o partidă spectaculoasă, de 
un bun nivel tehnic, echipa elevelor 
timișorene a întrecut C.S.M. 
cu scorul de 12—7 (8—3). 
Gross-coresp. regional).

C.F.R. 
tanța 1—2 (0—1)

Prahova Ploiești — Metalul Tîr- 
goviște 1—4 (1—3).

Steaua roșie Bacău 
Brăila 1—1 (0—0).

Foresta Fălticeni
1—1 (0-0).

Poiana Cîmpina
2—1 (1—0).

Unirea lași — 
animat pentru joi

Rapid Focșani — Rulmentul
4—0 (0—0).

C.S.M.

— Flacăra Moreni

— Dinamo Galați

Dinamo Suceava
15 iunie.

CLASAMENTUL

1. Metalul Tîrgoviște 24 17 4 3 66:21 38
2. Dinamo Galați 24 14 6 4 38:19 34
3. Poiana Cîmpina 24 11 7 6 35:23 29
4. Flacăra Moreni 24 11 6 7 38:34 28
5. C.F.R. Pașcani 24 9 7 8 35:35 25
6. Dinamo Suceava 23 9 6 8 30:32 2*1
7. C.S.M. Brăila 2i 6 10 8 25:31 22
8. Rapid Focșani 24 8 5 11 34:35 2L
9. S.N.M. Constanța 24 6 9 9 28:29 21

10. Prahova Ploiești 24 8 4 12 4'1:11 20
11. Foresta Fălticeni 24 7 6 11 23:42 20
12. St. roșie Bacău 24 5 9 10 21:43 19
13. Rulmentul Bîrlad 24 5 6 13 25:51 16
14. Unirea Iași 23 5 5 13 33:46 15

Sibiu
(AI.

CLASAMENT FINAL
1. Rapid București 18 12 5 1 139: 73 29
2. Știința Timișoara 18 11 1 6 141: 94 23
3. Știința București 18 10 2 6 116: 88 22
4. C.S.S. Banatul Tim. 18 10 1 7 99: 85 21
5. Tractorul Brașov 18 9 2 7 111: 93 20
6 Progresul București 18 7 5 6 130:110 19
7. C.S.M. Sibiu 18 8 1 9 125:117 17
8. Mureșul Tg. M. 18 8 1 9 90:103 17
9. C.S.M. Mediaș 18 4 3 11 86:130 11

10. C.S. Oradea 18 0 1 17 54:198 1

Cinci noi
Ștrandul Tineretului din Capitală 
găzduit sîmbătă și duminică pri-a

mul concurs de natație al anului In 
aer liber. Este vorba de prima etapă 
a importantei competiții organizată 
de F.R.N. — „Cupa- orașelor" — 
prin corespondență.

întrecerile din Capitală au reliefat 
forma bună în care se află tinerele 
noastre înotătoare la început de 
sezon. Au fost doborîte nu mai puțin

Făgăraș, Știința Craiova - 
Mediaș, Știința București ■ 
Sibiu.

SERIA A III-A

Gloria Bistrița — C.F.R. Timișoa
3—1 (3—0).

Ind. Sîrmei C. Turzii — 'C.S.l
Cluj 3—1 (1—1), 

Dinamo Săsar
2—0 (1—0).

C.S.M. Reșița
0—I (0—1).

Jiul Petroșani
5—1 (3—0).

C.S. Oradea — C.S.M. Baia
2—3 (2-0).

Arieșul Turda — Mureșul T 
Mureș 2—0 (0—0).

AMEF

Recolta

Dinamo

Ari

Cai

Bar

Ma

ETAPA VIITOARE ; 
goviște 
Suceava 
mentul Bîrlad — 
Dinamo Galiați — 
St. roșie Bacău — 
C.F.R. Pașcani 
C.S.M. Brăila

Metalul Tîr-
Flacăra Moreni, Dinamo 

S.N.M. Constanța, Rul-
Foresta Fălticeni, 

Rapid Focșani, 
Poiana Cîmpina, 

Prahova Ploiești, 
Unirea Iași.

CLASAMENTUL

1. Jiul Petroșani 24 13 6 5 36:19
2. C.S.M. Baia Mare 24 13 6 5 34:18
3. ind. Sirmei C. Turzii 24 13 5 G 48:26
4. C.F.R. Tim-șoara 24 13 2 9 43:26
5. C.S. Oradea 24 13 2 9 47:35
6. Arieșul Turda 24 9 8 7 31:26
7. Mureșul Tg. Mureș 24 9 7 8 37:30
8. C.S.M. Cluj 24 9 6 9 28:39
9. C.S.M. Reșița 24 8 6 10 26:37

10. Dinamo Săsar 24 9 3 12 28:33
11. Reco:ta Cărei 24 6 8 10 20:35
12. A.M.E.F. Arad 24 5 9 10 24:29
13. Gloria Bistrița 24 6 6 12 22:35
14. Dinamo Barza 24 3 4 17 21:57

SERIA A ll-A
Tractorul Brașov — Știința Bucu

rești 2—1 (1—0).
Chimia Govora — Știința Craiova 

0-0
Drubeta Tr. Severin 

Obor 0—1 (0—0).
Dinamo

ETAPA VIITOARE: Recolta Ca
— Ind. Sîrmei C. Turzii, C.F.R. ' 
mișoara — Arieșul Turda, , Dinai 
Barza — C.S.M. Reșița, ’Mure; 
Tg. Mureș — Dinamo Săsar, AMI 
Arad — Gloria Bistrița. C.S. 
Cluj, C.S. Oradea, C.S.M. Baia Ml
— Jiul Petroșani.

„Cupa Orașelor" în Capita

recorduri republicane
de 5 recorduri republicane de fetițe, 
iar altul a fost egalat ! Cele mai 
bune rezultate le-a obținut Cristina 
Balaban (Dinamo) ca.re a doborît 
3 recorduri în două zile! Monica 
Munteanu (Progresul) a doborît un 
record și a egalat altul, iar Anca 
Mărdărescu (C.C.A.) este „autoarea" 
noului record al R.P.R. de fetițe 
categ. a 11-a, la 50 m bras cu 42,5 
(vechiul record — 43,2). Iată cele-

lalte recorduri ale R.P.R.; 
liber: C. Balaban 
cord — 32,4) — 
categ. I; Monica

Derbiul etapei a revenit dinainoviștilor
BUCUREȘTI—ȘTIINȚA 

0-0). A 
tehnic.

ȘTIINȚA 
CLUJ 2—2 (0-1, 1-0, 1-1, 
fost un joc de slab nivel 
Deși se prezentau la meci ca favo- 
riți, clujenii s-au comportat sub aș
teptări. Abia în ultima repriză oas
peții au forțat victoria, dar gazdele 
s-au apărat bine și au menținut re
zultatul de egalitate. Portarul gaz
delor — Dan I. Sandu — s-a com
portat excepțional (a apărat și o di
ficilă lovitură de la 4 m execu
tată de Danciu). Scorul a fost sta
bilit de Szabo (min. 1,50), Caminschi 
(6,26), Naum (12,13), Tachis (13,30). 
Eliminați : Cloșcă, Chiriac, Tachis, 
Urcan, Bikfalvi, Magyari. Au jucat 
formațiile : Știința București: Dan 
I. Sandu, Chiriac, Chirvăsuță, Cloș
că, Naum, Călin, Bălan, Măriuță, Ca
minschi, Tachis ; Știința Cluj : Mu- 
reșan, Urcan, Danciu, Szabo, Bik
falvi., Bîrsan, Magyari, Zete. A ar
bitrat N. Nicolaescu (Buc.).

C. C. A.— PROGRESUL 4-3 . (0-1, 
1—1, 1—0, 2-î). După un joc inte-

resant, cu faze de un bun nivel teh
nic, militarii au obținut o prețioasă 
victorie — în ultima zecime de se
cundă!!! Progresul s-a comportat des
tul de bine și merita 
rea noastră 
tate.
înscris două goluri, 
două șuturi în bară:
<19,35) 
scris :
(8,46),
(11,38),

ORADEA—DIN AMO BUCU- 
1-4 (0-0, 0-2, 

mai rapizi la înot, 
au cîștigat pe merit

Au înscris : Kroner
Popescu (8,47), Zahan
bucureșteni și Culineac (11,54) 
orădeni. Au jucat formațiile :

Frățilă, Bădiță,

după păre- 
un rezultat de egali- 

în ultimul minut de joc s-au 
s-au tras alte 

Mărculescu
și Șt. Ionescu (19,55). Au în- 

Mărculescu (1,41), Firoiu 
Lichiardopol (9,42), Marinescu 
Neacșu (16,24), M. Ștefan 

(19,00), Neacșu (19:59,9!) Eliminări :
Neacșu (1,21), Firoiu (9,12), Miu 
(10,55), Lichiardopol (12,34). Arbitrul 
Paul Niculescu (Buc.) a condus cu 
scăpări, în ultimele două reprize, 
formațiile : C. C. A. : M. Ștefănescu, 
Kocsis, Firoiu, Alexandrescu, Neac
șu, Marinescu, Ghidali, Tontsch, Șt. 
Ionescu; PROGRESUL: Boghici, An
tonescu, 
Mărculescu, 
Ștefan.

C. S.
REȘTI 
Mult 
viștii 
etapei.
10,41), 
pentru 
pentru
DINAMO : Frățilă, Bădiță, Zahan,
Al. Popescu, Blajec, Mihăilescu, Kro
ner ; C. S. O. : Biro, Csordas, Ru- 
jinski, Culineac, Muth, Lengyel, 
Voicu, Hegyesi, Ilea. A arbitrat cu 
scăpări Ad. Stănescu — Timișoara.
(ILIE GHIȘA — coresp. reg.).

1—2, 0-0). 
dinamo- 
derbiul 

(5,43 și 
(14,03)

Lichiardopol, Medianu, 
Miu, R. Ionescu, M.

A. AXENTE, coresp.

I. C. ARAD—C. S. MUREȘUL TG. 
MUREȘ 3—5 (1-2, 1-1, 1-2, 0-0).
Mureșenii au cîștigat pe merit o 
partidă mult disputată. Pentru învin
gători au înscris Simon (2), Csiszer 
II, Szarvadi (2), iar pentru gazde, 
Toth, Laszlo și Oanță (din lovitură 
de la 4 m). (Ștefan Iacob — coresp.).

50 
32,0 (vechiul 
record de fe 
Munteanu

— record egalat de fetițe, 
a Il-a; 50 m. delfin: C.
36.3 — record de fetițe 
(v.r. 37,3) ; 50 m.
lab'an 36,5 — record 
I (v.r. 38,0) ; M.
— record de fetițe,
(vechiul record îi aparținea cu 44 

Dacă aceste rezultate ne-au bucu 
au fost însă multe rezultate 
orice critică. Mulți seniori au trei 
să lupte din răsputeri pentru a 
fi „bătuți" de... copii de 14—15 a 
Ce f.ac antrenorii cluburilor bi 
reștene ?

Iată acum cele mai bune rezulți 
FETE: 800 m.

Iordan (Dinamo) 
Zarchievici (Progr.) 13:16,4; 
liber: 
bras : 
1:33 3
(C.S.Ș.) 1:23,2; ștafeta 10x100
liber: Rjipid_ 15:38,0 BĂIEȚI 400 
liber: ~
200 m.
2:56,5 ; 
2:59,7 
Săruleanu 
Ștefan 
50 m.
29.4 ;
3. C.
100 rn.
1:20,0;
beriu (Progr.) 1:14,5 ; 50 m. del 
M. Zager 33,2;
liber; 1. C.C.A.
10:08,9; ștafeta 
C.C.A. 11:52,6.

3 
cat 

Bala) 
c.ateg. 

spate : C. 
de fetițe, cal 
Munteanu ‘ 
categ. a I

liber: I.
12:55.7;

S. Iordan
Anca Mărdărescu
100 m. spate: A.

6:08,3 ;

Sa
2.
400

100 
(C.C 
Trof

5:0iG. Gotter (Dinamo) 
bras: 1. D. Glosz (C.C
2. - * ' (C.S

50 in. bras ■ 
1500 m.

(C.C.A.)
1. M. Zager (C.S 

V. Moraru (C.S Ș.) 2' 
Georgescu (Știința) 2 
bras: Ion Gontzi (C.C 
100 m. spate: Șerban

G Săruleanu 
(14 ani) ;

37,2;
Ionescu
liber :

2

in.
Iii

20:0

ștafeta 4x200
10:01,6; 2. R:

4x200 m. del

A. AURELIAN, cores,
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Clarificări în clasamentul categoriei A

Surpriză la Iași C.C.A. și Știința Cluj și-au împărțit reprizele și... punctele
C. S. M. S.

1-2 (0-0)!
Știința Timișoara

IAȘI 11 (prin telefon). — La 
cîteva secunde după fluierul final al 
arbitrului, pe stadionul de pe Dealul 
Copoului se petrecea un lapt pe care 
foarte puțini îl scontau înainte de 
meci: cei 11 jucători ai echipei 
gazde părăseau terenul cu capetele 
plecate, abia băgați în seamă de 
miile de spectatori, ale căror aplauze 
se îndreptau către formația timișo
reană. Aceasta reușise la Iași, prin 
victoria ei meritată, să cucerească 
nu numai cele două puncte, ci și sim
patia publicului pe care l-a convins 
o dată în plus că fotbalul se joacă 
pe goluri. Ceea ce n-a făcut echipa 
C.S.M.S., deși a avUt ocazii. Fotba
liștii ieșeni au dominat mai mult (o 
mare parte din prima repriză și a- 
proape 20 de minute din a doua) și 
și-au creat ocazii clare, pe care însă 
Voica și Unguroiu (cele două „vîr- 
furi" de atac), mai prost inspirați ca 
oricînd, le-au ratat copilărește. In 
min. 7 Voica a tras pe lingă bară 
^Curcan era căzut) ; în min. 23 și 24 
același Voica a trimis mingea pe 
lîngă bară de la cîțiva metri; în min. 
29 și 31 șuturile puternice ale lui 
Unguroiu au fost respinse de Curcan 
în ultimă instanță. In tot acest inter
val de timp, oaspeții au răspuns cu 
atacuri pe extreme, rămase însă fără 
rezultat.

Și în repriza a doua jucătorii ieșeni 
își crează situați^ favorabile, pe care 

■ ’să le ratează (Voica min. 53) sail 
"ortarul Pain (care l-a înlocuit în

min. 41 pe Curcan) are intervenții de 
ultim moment (la acțiunile lui Ava- 
silichioaie min. 55 și Matei min. 57). 
Timișorenii contraatacă periculos, 
mai ales pe stînga, unde Lereter și 
Mițaru conlucrează foarte bine și 
reușesc să pună în poziții favorabile 
pe Manolache. Acesta, bine servit de 
Lereter în min. 62, deschide scorul. 
Jucătorii ieșeni reacționează prompt, 
atacînd în trombă, dar atacurile lor 
sînt oprite ia 16 m de apărarea or
ganizată a timișorenilor. Totuși, Voi- 
ca și Unguroiu mai au două ocazii, 
dar le pierd, pentru ca în min. 78 
același Manolache să urce scorul la 
2—0, printr-un șut de la 12 m. Pe 
teren nu-i decît o echipă : Știința, 
care joacă relaxat, cu pase lungi, pe 
extreme, în timp ce gazdele preferă 
pasele scurte, pe metru pătrat. Cu un 
minut î ' ~ ° °
reușește în fine să 
călu.

A arbitrat corect
București.

C.S.M.S.: Florea 
țoc, Dragomirescu 
Don — Matei (min. 
SILICH1OAIE, Voica (min. 77 Ma
tei), Unguroiu, Dascălu.

ȘTIINTA: CURCAN (min. 41
Pain) — HALMAGEANU. TURCAN, 
Georgescu — Petescu, Tănase (min. 
46 BOTESCU) — Gîrileanu, Igna, 
MANOLACHE, LERETER, MITARU.

P. CODREA și A. SCAUNAȘ 
corespondenți

„Deschiderea" de ieri de pe sta
dionul 23 August 
și Știința Cluj. -r 
tidă de genul acelora care nu 
uită ușor.

Partida debutează cu 
echipei oaspe.

— dintre C.C.A. 
a furnizat o, par- 

---- t se

____  _ ... atacuri ale
, Studenții îmbină ar

monios elanul cu tehnica, creînd faze

Rezultat final: 2-2 (0-2) 
public, dar.mai .ales de... gol, studenții 
păstrează inițiativa și în continuare, 
ca urmare a unui joc bine organizat. 
Mijlocașii, ajutați de Mateianu ți 
Ivansuc (care acționează retras) lea
gă bine jocul și alimentează atacul 
cu numeroase baloane Cele 
„vîrfuri‘7 Gane și Marcu, i

: două 
creează

înainte de sfîrșit, C.S.M.S. 
înscrie prin Das-

N. Mihăilescu—

— Soarlat, Mo-
— Alexandrescu,
77 Dram), AVA-

gazdelor
Panică în fața porții clujene) Cîmpeanu și Moguț opresc cu dificultate un 

atac al

oasp^ț i fac impresie favorabilă, asal- 
tînd poarta lui Voinescu (care îl înlo
cuise în min. 35 pe Toma). Apoi 
jocul decurge în nota de evidentă su
perioritate a echipei G.O.A, Nu putem 
aprecia cu precizie dacă trecerea ini
țiativei de partea gazdelor se dato- 
rește „tacticii" defensive imprimate 
de antrenorul Șepci la pauză (așa 
cum ne-a declarat el la sfîrșitul jo
cului). Superioritatea gazdelor în a- 
ceastă repriză s-ar explica mai 
pede prin dorința acestora de a re
monta handicapul, ajutați fiind,

re-

de mare spectaculozitate și primul 
gol vine destul de repede. Marca cîș- 
tigă un duel cu Bone (în min. 3), 
pătrunde pe aripa dreaptă și șuteazâ 
pe jos spre poartă ; Toma nu poate 
reține (acest șut destul de ușor) și 
Mateianu, care urmărise atent, reia 
puternic în plasă: 1-0. încurajați de

Farul a dominai, iar Progresul a marcat...
Farul — Progresul 1-2 (0-0)

monta handicapul, ajutați fiind, în- 
tr-o măsură, și de căderea fizică a 
adversarului. Judecind în felul acesta, 
înțelegem mai de grabă de ce miș
carea _ studenților în teren a fost maf 
greoaie, pasele mai fără adresă și 
atacul (cînd a fost în acțiune) mai 
mereu pe picior greșit. Dimpotrivă, 
C.G.A. de-abia acum s-a simțit în 
largul său. Crișan (care La înlocuit 
pe Bone) și-a adus un aport substan
țial, atît în rolul de creator, cît si 
în acela de... realizator. In min. 68, 
Constantin este faultat în careu de 
Cîmpeanu, dar arbitrul nu acordă pe
nalty așa cum nu o va face nici două 
minute mai tîrziu, cînd Popescu a a- 
tins mingea cu mina la o centrare 
executată de Gacoveanu în suprafala 
de pedeapsă. Și totuși vin și golurile. 
In min. 81, Tătaru primește o pasă 
de la Alexandrescu și înscrie plasat, 
iar în min. 87 Crișan găsește un cu
loar liber și expediază un șut puter
nic de la 20 m : Moguț atinge ba
lonul cu vîrful degetelor, îl trimite 
în bară, de unde ricoșează în pla
să : 2-2.

Spectatorii, care la sfîrșitul primei 
reprize își dăruiseră aplauzele forma
ției oaspe, ovaționează acum pe bucu
reșteni, pentru finalul lor atît de pu
ternic. Octavian Comșa (Craiova) a 
arbitrat foarte slab.

C.C.A. : Toma (min. 35 VOINES
CU) — Zavoda II, Apolzan, Ivănes- 
cu — Jenei (min. 46 CRIȘAN), Bone 
(min. 46 Jenei) — Gacoveanu, CONS
TANTIN, Alexandrescu, Raksi, TA
TARU.

ȘTIINȚA: Moguț — Cîmpeanu
(min. 76 Suciu), GEORGESCU, Mu- 
reșan (min. 76 Cîmpeanu) — P. Emil, 
POPESCU — IVANSUC, MARCU, 
GANE, MATEIANU, H. Moldovan.

mereu panică, executînd ..triunghiuri" 
reușite, terminate cu șuturi pe poartă. 
In acest prim sfert de oră de domi
nare studențească, Ivansuc, singur cu 
poarta goală, pierde ocazia de a 
scorul.

Apoi gazdele echilibrează un 
jocul la mijlocul terenului, însă 
cului nu-i reușesc mai mult de 
pase. In min. 24, apărarea militară, 
foarte nesigură ieri, cedează încăoda- 
tă, dîndu-i posibilitate lui Marcu să 
înscrie la colț, cu tot plonjonul lui 
Toma. Golul acesta are parcă efectul 
unui duș rece, menit să-i trezească 
pe bucureșteni. Ei fac eforturi să re
ducă din scor, dar nu reușesc, pe 
deoparte pentru că linia lor de mijloc 
(în special Bone) evoluează sub aș
teptări, nefiind în stare să inițieze 
și să susțină atacuri, iar pe de altă 
parte deoarece acțiunile ofensive nu 
poartă amprenta unui joc colectiv. 
Totuși, Alexandrescu (min. 33) și Tă. 

două ocazii, 
Și după re- 

10

mări

timp 
ata- 

două

prilejuit un meci dinamic, de in 
bun nivel tehnic, desfășurat în limi
tele sportivității. Raport de 
5—3 pentru Farul.

Arbitrul C. Nițescu — 
condus bine formațiile;

FARUL: Ghibănescu — __
Brînzei. BUZEA — STANCU. 
bere, -— MOROIANU, Sever (Nicu- 
lescu), Olaru, Ciosescu, VASILESCU.

PROGRESUL: MINDRU -- Smă- 
răndescu II, Caricaș, Nedelcu — 
ION1ȚA. Pașcanu — OAIDA (Baboe), 
Smărăndescu I, Voinea, MAFTEUȚA, 
Marin.

11
84

telefon), 
partidei 
era 

înscrise 
Moroianu 

54), deși nu mai era mult 
' " echipei locale, 

care" au umplut tribunele stadionu- 
JiȚ.pînă la refuz, așteptau din mo
ment în moment ca gazdele să mar
cheze și să cîștige acest joc. Și nu 
se poate spune că așteptările lor nu 
era îndreptățite... In repriza I lo
calnicii avuseseră tot timpul avan
taj teritorial și atacaseră aproape 
continuu, fără să-și creeze suficiente 
situații de gol și să înscrie. In 
repriza a doua, deși jocul se mai 
echilibrează, Farul păstrează totuși 
o oarecare superioritate în atac față 
de Progresul, care se apără foarte 
bine și joacă mai mult pe contra
atac.

Iată însă că în 
țiune pe partea

CONSTANȚA
Cînd 
dintre Farul și 
1 — 1.
Mafteuța
(min.
de jucat, suporterii

(prin 
scorul

Progresul 
prin golurile 

(min. 53)

în min.
de 
de

Și

min. 85, la o ac- 
stîngă, Mafteuța

îl deschide pe Marin, acesta îl de
pășește în viteză pe Straton și din 
afara careului trage puternic 
colțul opus, fixînd scorul partidei 
în favoarea echipei 
fel, cîștigînd ambele puncte 
în joc, se poate spune că Progresul 
a realizat aici mai mult decît 
sperase. Pentru că oricărui spectator 
i-a fost clar că oaspeții au jucat 
la Constanța pentru un rezultat de 
egalitate. Acest lucru s-a văzut în 
accentul pe care ei l-au pus pe 
apărare și în folosirea procedeului 
de a „trage" de timp în toată pe
rioada cît scorul a fost egal.

Trebuie să subliniem însă, că ju
cătorii Progresului au meritul de 
a fi muncit mult și cu ardoare în 
acest meci, în timp ce localnicii au 
prezentat în formație cîteva puncte 
foarte slabe, printre care îndeosebi 
Ciosescu. cu totul imobil și lipsit 
de precizie la poartă în acest meci.

Ca aspect general, întîlnirea a

in cornere:

sale. In acest
puse

Sibiu, a

Straton,
Bi-

taru (min. 41) ratează 
una mai mare ca alta, 
luare, timp de aproape minute, G. NICOLAESCU

P. ENACHE-coresp. reg.
Steagul roșu a făcut o repriză excelentă

r
Clasamentul categoriei A

și a întrecut pe U.T.A. cu 3-1 (3-0)

Rapid n-a avut probleme
3-1 (2-0) cu Dinamo Bacău

Dinamo 
pasiuni, 

ca
Meciul dintre Rapid și 

Bacău n-a stîrnit prea mari . 
nici pe teren și nici în tribune, 
orice partidă ce se dispută în final 
de campionat între echipe situate în 
afara celor două „zone" — a titlu
lui și a retrogradării. Dacă mai a- 
dăugăm și condițiile atmosferice ne
favorabile — nori negri care au aco
perit tot timpul cerul și cîteva „re
prize" de ploaie zdravănă — avem

acestei întîlniri desfășu- 
nocturnă", dar fără reflec- 
rigoare...
luptat pînă ce și-a asigu

rat victoria, prin cele două goluri în
scrise în prima repriză de Ozon 
(min. 32) și Copil (min. 40). După 
aceea, echipa a „stins motoarele1*, a 
jucat fără nervul obișnuit, s-a mulțu
mit să domine ușor un adversar care

imaginea 
rată... „în 
toarele de

Rapid a

1. C.C.A. (1) 24 15 3 ti 57:34 33
2. Dinamo Buc. (2) 23 13 4 6 52:25 30
3. Rapid (3) 25 11 8 6 36:27 30
4. St. roșu (4) 24 12 3 9 48:36 27
5. Știința Cluj (7) 24 11 4 9 43:40 26
6. Din. Bacâu (5) 25 11 3 11 39:35 25
7. U.T.A. (6) 25 11 3 11 42:41 25
8. Știința Tim. (9) 25 9 7 9 45:48 25
9. Petrolul (8) 24 9 7 8 41:41 25

10. Progresul (10) 25 10 4 11 47:50 24
11. Farul (11) 25 8 4 13 35:55 20
12. Minerul (12) 25 9 2 14 29:50 20
13. C.S.M.S. (13) 25 6 ti 13 41:48 18
14. Corvinul (14) 25 5 ti 14 27:49 16

ETAPA VIITOARE U.T.A.-
Rapid, Minerul — Știința Timi
șoara, C. S. M. S. — Corvinul, 
Dinamo Bacău — C.C.A., Știința 
Cluj — Farul, Progresul—Petrolul. 
Meciul Dinamo București—St. roșu 
este amînat.

BRAȘOV, 11 (prin telefon). Cu o 
săptămînă în urmă, la pauza me
ciului cu C.S.M.S. Iași, spectatorii 
dezaprobau felul în care jucătorii de 
la Steagul roșu își apărau culorile e- 
chipei lor. Ieri aceiași spectatori au 
aplaudat entuziasmați jocul excepțio
nal prestat de Steagul roșu în primele 
45 minute ale meciului cu U. T. 
Arad, încheiat cu scorul de 3—1 
(3—0). Intr-adevăr, în această repri
ză gazdele au dominat net, au reali
zat acțiuni de mare spectaculozitate, 
ridicînd tribunele în picioare, au șu
tat puternic pe poartă, obligînd pe 
Faur 
pînă 
plasă 
atac,
(el este, de altfel, creatorul fazelor

să se întrebuințeze serios și 
la urmă să scoată mingea din 
de trei ori. întreaga linie de 
condusă impecabil de Fusulan

Qtonosport
Așa arată un buletin cu 12 rezultate 

■ - "• -------- dinexacte, la concursul nr. 24 etapa
11 iunie 1961.
I. R. P. Ungară - Austria
II. C.C.A. - Știința Cluj (cat. A)
III. Steagul roșu — U.T.A. (cat. A)
IV. Rapid - Dinamo Bacău (cat. A)
V. Farul — Progresul (cat. A)
VI. C.S.M.S. - ' Știința Timișoara 

(cat. A)
VII. Corvinul — Minerul (cat. A)
VIII. C. s. Oradea — C.S.M. Baia 

Mare (cat. B)
IX. Prahova Ploiești - Metalul Tirg. 

(cat. B)
X. Gloria Bistrița - C.F.R. Tim. (cat. B)
XI. Poiana Cîmpina - Dinamo Galați 

(cat. B)
XII. chimia Govora — Știința Craiova 

(cat. B)

2 
x

1
1
2

2
1

2

2
1

1

X

Azi și mîine ultimele zile în care mai
puteți depune buletinele pentru con
cursul Pronoexpres de miercuri 14 iunie.

Vă reamintim : La „Marele concurs 
popular Pronoexpres" se distribuie 
72.000 PREMII în valoare totală de 12 
MILIOANE LEI. Prețul unui bilet 2 lei. 
Tragerea va avea loc LA 2 IULIE.

mit să domine ușor un adversar 
nu-i crea probleme cu rarele lui con
traatacuri pe aripa stîngă.

Dinamo Bacău a jucat ca și cum 
ar fi avut de îndeplinit o simplă 
formalitate: fără elan, fără putere 
de luptă. Oaspeții s-au împăcat re
pede cu ideea înfrîngerii și n-au. fă
cut nimic pentru a schimba soarta 
partidei. Abia spre final, după ce 
scorul ajunsese la 3—0 (min. 78) în 
urma unui șut puternic al Iui Geor
gescu, băcăoanii au ieșit efectiv la 
atac, reușind astfel să înscrie și un 
gol. prin Drăgoi (min. 83).

Arbitrul Al. Toth (Oradea) a con
dus foarte bine un meci. în care 
dacă echipele nu ne-au mulțumit sub 
raport tehnic, au însă meritul de a 
se fi întrecut într-o notă de deplină 
sportivitate.

RAPID: Dungu—Teciu, MOTROC, 
MACRI—Neacșui KOSZKA—Copil, 
OZON, I. IONESCU, Georgescu, C. 
Ionescu.

DINAMO: Bucur (GHIȚA) —
Giosanu, Lazăr, C1NCU — VATAFU, 
Radulescu — Drăgoi, Nemeș, Gram, 
Ciripoi, PUBL1K.

JACK BERARIU
(

Prima victorie din retur a Gorvinului
1-0 (0-0) cu Minerul

propriu, a coincis 
din retur. 8000 de 
care 1000 veniți 

urmărit un joc de

HUNEDOARA 11 (prin telefon). Me
ciul de „adio“ al Corvinului în cate
goria A, pe teren 
cu prima victorie 
spectatori, dintre 
de la Lupeni, au
factură tehnică mediocră, caracterizat 
mai mult prin lupta pentru victorie 
dusă de cele două echipe. In cea 
mai mare parte cei care au dominat 
au fost jucătorii de la Corvinul. Ei 
au asaltat aproape încontinuu poar
ta apărată cu succes de Mihalache. 
Fotbaliștii din Lupeni, jucind nervos 
și fără convingere, au atacat spora
dic.

Iată cîteva faze mai importante: 
In minutul 10 Aii centrează și Con- 
stantinescu luftează pierzînd o bună 
ocazie de a deschide scorul. In minu
tul 12 Szoke, aflat singur la 4 m de 
poartă, trage peste bară ratînd cea 

• i i ■

mai mare ocazie. In minutele 24 
45 este rîndul lui Constantinescu 
scape ocazii favorabile. Minutul 
aduce singurul gol al partidei: Con
stantinescu pasează lui Aii pe stingă, 
acesta trimite lui Tetea care de la 
14 metri reia direct, marcind impa- 
rabil. După acest gol, Minerul insistă 
mai mult în atac și în minutele 55 
și 57 are din nou ocazie să 
însă Nebela apără.

Arbitrul R. Sabău (Cluj) a 
bine următoarele formații : 
'• CORVINUL : Nebela-Coiciu,
ȘAN, Izghireanu — Chimina (min. 46 
TATARU), MOLNAR—Ionescu, Con
stantinescu, Cuteanu, TETEA, ALI.

MINERUL : MIHALACHE-Stanciu, 
COMAN, Dan II-MIHAILA, Mihaly- 
Nisipeanu, Sima, SZOKE, Țurcan 
(min. 46 Grigore), Creiniceanu.

Și 
să 
48

înscrie,

condus

BUZE-

din care s-au înscris cele trei goluri) 
și ajutată efectiv de mijlocași, a 
străpuns deseori apărarea supranu- 
merică a arădenilor.

La reluare, jocul s-a echilibrat, iar 
cei ce domină mai mult sînt texti- 
liștii. Ei încearcă in mai multe rîn- 
duri poarta lui Ghiță, obligînd apă
rarea gazdelor să depună un efort 
sporit. Obțin chiar și o lovitură de 
la 11 m, ratată însă de Capaș în 
min. 63 (a tras în brațele lui Ghiță) 
și în cele din urmă reușesc să re
ducă din 
min. 79.

Meciul 
Tractorul, 
A plouat 
a fost alunecos.

Au înscris : Campo (min. 18), Se- 
redai (min. 31 și 32) pentru Steagul 
roșu și Floruț (min. 79) pentru U.T. 
Arad. Arbitrul M. Rotaru (Iași) a 
condus bine următoarele formații : 

GHIȚĂ—Zbîr- 
Zaharia, NAGY-CAMPO, Szi- 
- HAȘOTI, FUSULAN, PRO- 
(din min. 75 Lupeanu), SERE- 
DAVID.
T. A. : FAUR—Szucs, BACUȚ,

handicap prin Floruț în

s-a desfășurat pe stadionul 
în fața a 12.000 spectatori, 
pînă în min. 25 ; terenul

STEAGUL ROȘU:
cea, 
geti 
CA 
DAI,

U.
NEAMȚU—Capaș, Petschowski (Meț- 
cas) — Pîrcălab, Mețcas (Țîrlea) 
Pop, FLORUȚ, Czako.

C. GRUIA și GH. MAZGAREANU 
corespondenți

Turneul final
al campionatului republican 

de juniori
C.S.M.S. Iași - Dinamo Bacău 
Dinamo Gl. — Foresta Făltic. 
Rapid Oradea -C.S.M. Cluj 
C.S.M. B. Mare - Metalul O. Roșu 
Petrolul Ploiești — Tractorul Br.

,, ., ,,,, Mureșul Tg. M.-Min. Lupeni
y. ALBU — coresp. Dinamo Buc. - Olimpia G-glu

5-1
4-2
2- 5
2-1
1-0
3- 2»(1-2)

11-3 (5-2)

(2-0) 
(1-1) 
(0-3) 
(2-0) 
(0-0)



Campionatele europene de box
(Urmare din pag. 1)

O comportare foarte bună a avut 
și Tamulis (U.R.S.S.) în meciul cu 
Meier (Elveția). Tamulis a... jonglit 
cum a vrut cu adversarul său, cîșii- 
gînd întîlnirea detașat.

La categoria mijlocie mică, meciul 
s-a terminat înainte de limită. In 
primul minut al reprizei a treia, 
Lagutin (U.R.S.S.), care a făcut o 
veritabilă demonstrație de scrimă 
pugilistică, a trimis o fulgerătoare 
directă de dreapta la bărbie și 
Heidel (R.D.G.) a căzut la podes : 
k.o.

Mai mult de două reprize și ju
mătate, Feofanov (U.R.S.S.) l-a do
minat categoric pe Walasek (Po
lonia) fără ca acesta să poată schița 
măcar un singur atac mai clar. 
Inițiativa a aparținut în întregime 
boxerului sovietic al cărui stil, 
deosebit de eficace, a impresionai 
profund. Dar, cu un minut înainte 
de a bate gongul final, într-un corp 
la corp, Walasek lovește cu capul 
și-i sparge arcada lui Feofanov. 
Singura soluție indicată de regula
mentul A.I.B.A. în această situație 
era aceea de a opri meciul și de 
a descalifica pe boxerul care a lovit 
neregulamentar. Spre surprinderea

generală însă, arbitrul din ring 
Spasoevici (Iugoslavia), a oprit 
meciul și l-a declarat învingător pe 
Walasek prin... abandon?!

La categoria semigrea, Negrea l-a 
dominat două reprize pe italianul 
Saraudi. In acest timp reprezentan
tul nostru a fost foarte activ, a 
lovit clar și s-a blocat perfect. Spre 
sffrșitut meciului, obosit datorită 
efortului pe care îl, depusese. Negrea 
nu a mai atacat cu aceeași clari
tate. Aceasta a fost suficient ca 
arbitrii-judecâtori să-i ia decizia pe 
care o merita cu prisosință.

Nedreptatea care i s-« făcut lui 
Negrea — învingătorul moral a! fci- 
tîlnirii — constituie o pată în acti
vitatea arbitrilor care au decis ca 
victoria să aparțină de fapt învinsu
lui. Pe podiumul învingătorilor 
Saraudi a încercat să-i ridice mina 
lui Negrea dar, afectat profund, 
boxerul nostru nu a vrut să fie în... 
dezacord cu juriul, dîndu-i pugilis- 
tului italian satisfacția p'mă ia capăt.

In ultimul meci al galei, sovieticul 
Abramov l-a întrecut la puncte pe 
italianul Penna, făcînd ca numărul 
medaliilor de aur cucerit de repre
zentativa Uniunii Sovietice să se 
ridice la cinci.

Ecalerlaa Lazăr s-a clasai pe locul 2 
la concursul internațional de scrimă 

de la Varșovia

6. GIIE0RGH1U N. I'U/U V. BADEA

VARȘOVIA II (prin telefon). 
Concursul internațional de scrimă 
al R. P. Polone desfășurat ieri și 
astăzi în localitate s-a buourat de 
un frumos succes. F.1 a confirmat, 
în primul rînd, valoarea excepțională 
a trăgătorilor polonezi, cî.știgători in 
toate probele. Dintre sportivii noș
tri, cea mai bună comportare a 
avut-o Ecaterina Lazăr care a reu
șit să se claseze pe locul II, înaintea 
unor trăgătoare de mare valoare 
printre care polonezele Czymerma- 
nova, Ojehowska, Migas și repre
zentanta Franței, De Petris. O 
comportare meritorie au avut-o și 
floretiștii noștri Ionel Drîmbâ și 
Sorin Poenaru care au tras cu mai 
mult calm, mai multă stăpînire de 
sine. Ei au reușit astfel să ocupe 
locurile 5 și 6 în turneul final al 
probei. Mai slab a tras Mureșanu 
care a „rămas" în barajul din semi
finale. Un rezultat bun a obținut și 
Rohoni (locul 6 în turneul final). 
Este de semnalat însă faptul că tră
gătorul nostru s-a accidentat (o en
torsă la picior) încă de la primele 
asalturi ale finalei, astfel că n-a

mai putut evolua în plenitudinea pu
terilor sale. Printre învinșii lui 
Rohoni se află Picci și Lazaro, co
tați printre primii trăgători ai Ita
liei, precum și polonezul Zobcziak.

★
COMO 11 (prin telefon). Tradi

ționalul concurs feminin de floretă 
organizat de clubul Esperia a adunat 
în fața planșelor un număr de 59 
de sportive din 10 țări europene 
printre care U.R.S.S., Franța, Italia, 
R. P. Romină și R. F. G. Concursul 
a evidențiat forma excelentă a tră
gătoarelor sovietice, care au dominat 
întrecerile. Acest lucru apare clar, 
dacă menționăm că în turneul final 
an fost prezente patru trăgătoare . 
Zabelina, care a și cîștigat concursul, 
Proudțkova (locul 2), Gorohova 
(locul 4) și Jasukievici (locul 7). 
Reprezentantele țării noastre, evo- 
luînd sub valoarea lor, n-au reușit 
să intre în turneul final decît prin 
Olga Szabo care a ocupat locul 5. 
Celelalte trăgătoare au fost elimi
nate, Vicol în semifinale, Ene în 
sferturi și Sachelarie în turul Ii din 
eliminatorii.

Călăreții romîni pe locuri fruntașe 
în concursul de la Viena

R. P. Romină pe primul Joc]

EHcopiiouala comportare a irăDălorllar romîoi 
th „Capa tarilor latine‘

VIENA 11 (prin telefon). Vineri a 
început în .localitate un important 
concurs hipic la care iau parte călă
reți din Elveția, R. F. Germană, 
Suedia, Belgia, Italia, Iugoslavia, 
Romînia și Austria. In proba de dre
saj „Sf. Gheorghe" din cadrul a- 
cestui concurs călărețul romîn NI- 
COLAIE MIHALCEA, pe calul Bo
lero, a obținut un frumos succes, o- 
cupînd locul II, după cunoscutul in
ternațional St. Cyr. Reprezentantul 
țării noastre a avut o comportare ex
celentă și numai cele 18 secunde de
pășire de timp au făcut ca el să se 
claseze pe locul secund.

In proba de deschidere la obsta
cole, la care au luat parte călăreți

cu 105 cai, Gheorghe Langa cu Rap
sod a ocupat locul 5, iar cu Rubin 
locul 11. Bărbuceanu pe Diavolo și 
Longo pe Agata s-au clasat în ace
eași probă în ordine pe locurile 9 și 
respectiv 10.

O frumoasă evoluție a avut Gheor
ghe Langa cu Rapsod în cea de a 
doua probă de obstacole (56 cai 
participanți) în care a ocupat locul 
3 cu 4 p. și locul 8, pe calul Rubin, 
cu 8 p. Bărbuceanu s-a clasat cu 
Robot pe locul 10, iar cu Diavolo pe 
locul 14 cu cîte 8 p.

• Ieri la Milano s-a încheiat cel 
de al 44-lea Tur ciclist al Italiei. 
După ce etapa de sîmbătă (Trento- 
Bormio) a revenit luxemburghezului 
Gaul, ultima etapă desfășurată ieri 
Pe traseul Bormio-Milano a fost cîș- 
tigată de Poblet. Cursa s-a încheiat 
cu victoria tinărului alergător italian 
Arnaldo Pambianco. urmat de fran- 
eezul Jaques Anquetil.

• In cadrul unui concurs de hal
tere desfășurat la Tokio sportivul 
japonez Yoshinobu Mikayo a stabilit 
un nou record mondial la cat. pană 
stilul „smuls", ridicînd o halteră de 
114,500 kg. Recordul mondial oficial 
este de 113,500 kg și aparține polo
nezului Zielinski,

• Un nou record mondial de pa
rașutism la salt în grup au stabilit
5 parașutiști sportivi bulgari, reali- 
zînd o medie de aterizare de 3,80 m 
depărtare de punctul fix. Zahariev, 
unul din membrii grupului, a reali
zat 0 m aterizînd exact în centrul 
eerculu'

® In penultima rundă a turneului 
internațional de șah de la Moscova 
Aronin a cîștigat la Bakulin în timp 
ce alte patru partide s-au terminat 
remiză. Smîslov — Olafsson ; Portisch- 
Gufeld ; Bronștein-Bisguier ; Rabar- 
Toluș. In clasament conduce Smîslov 
cu 7 puncte urmat de Vasiukov cu
6 puncte și o partidă întreruptă,

• înaintea ultimei runde a tur
neului internațional de șah „Memoria
lul Cigorin" pe primul loc în clasa
ment se află Taimanov (U.R.S.S.) 7‘/« 
puncte, urmat de Tarasov și Nejmeț- 
dinov cu cîte 7 puncte.

FOTBAL
(Urmare din pag. 1)

Iată rezultatele: armă liberă ca
libru redus 3x40 focuri poziția 
culcat : 1. I. Sîrbu 394 p., 2. M. 
Ferecatu 390 p., 3. Mazayer (Franța) 
387 p., 4. T. Ciulu 386 p.; poziția 
în genunchi: I. T. Ciulu 389 p.,
2. I. Sîrbu 388 p., 3. M. Ferecatu 
378 p. ■ poziția în picioare: 1. M. 
Ferecatu 356 p„ 2. T. Ciulu 356 p.,
3. 1. Sîrbu 353 p. Total pe trei po
ziții: 1. I. Sîrbu 1135 p., 2. T. 
Ciulu 1131 p., 3. M. Ferecatu
1124 p. Pe echipe: I. R.P. Romînă 
3390 p._ 2. Franța 3291 p„ 3. Italia 
3271 p. Pistol viteză: 1. G. Maghiar 
588 p., 2. Ștefan Petrescu 588 p„ 
3. V. Atanasiu 579 p., 4. Bergolo 
(Italia) 578 p., 5. Renault (Franța) 
577 p. Pe echipe: 1. R.P. Romină 
1755 p., 2. Italia 1724 p., 3. Franța 
1716 p. Armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat: 1. I. Sîrbu 583 p.,
2. Lafortune jr. (Belgia) 583 p.,
3. Thiron (Franța) 578 p... 6. M. 
Ferecatu 577 p... 8. T. Ciulu 576 p. 
Pe echipe: 1. R.P. Romînă 1736 p., 
2. Italia 1726 p._ 3. Belgia 1718 p.

Rezultatele de ia Reims constituie 
un frumos succes ai sportului nostru, 
încă o floare la buchetul de perfor
manțe obținute de sportivii romîni 
în ultima vreme. Bravo vouă, trăgă
tori ! Cu atît mai mult cu cît și 
cei care au concurat în țară nu s-au 
lăsat mai prejos; Aurelia Cosma, 
în concursul individual al Capitalei, 
a egalat extraordinarul record de 
senioare al țării la armă liberă 
3x30 poziția culcat, înregistrînd 299 
puncte din 300 posibile 1

Ț.S.K.A. Moscova — C.C.A. 
98-58 la baschet

MOSCOVA — Simbâtă s-a disputat 
la Moscova întîlnirea de baschet 
dintre echipele masculine Ț.S.K.A. și 
C.C.A. contînd pentru semifinalele 
„Cupei Campionilor Europeni". Bas- 
chetbaliștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 98—58 (43—23). Re
turul acestui meci se va disputa la 
18 iunie la București.

(Agerpres)

Valerii Brumei învingător la Paris: 2,18 m
PARIS 11 (Agerpres). — Cunoscu

tul campion sovietic Valerii Brumei a 
realizat cel mai valoros rezultat în 
concursul atletic de la Paris, cîști- 
gînd proba de săritură în înălțime cu 
2,18 m. Francezul Fournier, clasat 
al doilea, a obținut 2,06 m. Alte re
zultate : greutate Skobla (R. S. Ce-

hoslovacă) 17,47 m; 400 m Milka 
Singh (India) 47,0 sec; 100 m Jones 
(Anglia) 10,6 sec; ciocan Husson
(Anglia) 61,24 m; triplu salt Bat
tista (Franța) 15,66 m; suliță fe
mei : Cathiard (Franța) 45,38 m (re
cord francez).

Campionatele internaționale de tenis ale R.P. Romine

SELECȚIONATA CLUBURILOR 
U.R.S.S.-GREMIO 2—0

In cadrul pregătirilor pentru întîl
nirea de duminica viitoare contînd 
pentru preliminariile campionatului 
mondial, selecționata cluburilor 
U.R.S.S. a întîlnit ieri la Moscova 
într-un meci amical echipa Gremio 
Porto Alegrense care, după cum se 
știe, a susținut două partide și în 
țara noastră. După un meci specta
culos, fotbaliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 (1—0) prin 
golurile înscrise de către Metreveli 
și Batanov.
REPREZENTATIVA R. P. UNGARE 

ÎNVINSA LA BUDAPESTA
Ieri, pe Nepstadion din Budapesta, 

reprezentativele R. P. Ungare și Au
striei s-au întîlnit într-un tradițional 
meci amical. Surprinzător, victoria 
a revenit echipei oaspe cu scorul de 
2—1, după ce la pauză scorul era 
egal : 1—1. Disputat sîmbătă la Viena, 
meciul dintre selecționatele B ale 
Austriei și Ungariei s-a terminat cu 
victoria echipei ungare' cu scorul 
de 2—1 (2—1). La Linz o reprezenta
tivă de tineret a R. P. Ungare a 
dispus cu 4—0 de o selecționată re
gională austriacă.

PE GLOB
• Simbătă la Sofia, selecționata 

B a Bulgariei a terminat la egali
tate (1—1) cu echipa braziliană de 
fotbal „Fulminense".

• Meciul Beșiktas Istanbul-Concor
dia Montreal din cadrul turneului de 
fotbal ce se desfășoară la New York 
și în orașul canadian Montreal s-a 
încheiat cu un rezultat nedecis : 1-1. 
Fotbaliștii turci au condus cu 1—0 
Ia pauză, prin golul înscris de Soy- 
dan, dar canadienii au egalat, tran- 
sformînd o lovitură de pedeapsă.

Azi începe la Praga

Dinamoviada la volei
Terenurile de volei ale clubului 

Ruda Hvezda Praga vor găzdui, înce- 
pind de luni și pînă duminică 18 iu
nie, Dinamoviada de volei. La a- 
ceastă tradițională competiție, aștep
tată cu mult interes de publicul pra- 
ghez, și-au anunțat participarea e- 
chipe masculine și feminine de certă 
valoare, cum sînt: Dinamo Moscova, 
Dinamo București, Gvardia Varșovia, 
Dozsa Budapesta, Ruda Hvezda 
Praga, Avangard Pekin, Spartak So
fia și Dynamo Berlin.

(Urmare din pag. 1) 
mixt. Una dintre ele a reușit 
să se califice în finală. Julieta Na- 
mian și I. Tiriac au întrecut după un 
meci frumos și foarte disputat — 
mai ales în primele două seturi —■ 
cuplul sovietic Maria Kull — A. Ciu- 
gunov cu 7—5, 4—6. 6—1.

Un deznodămînt neașteptat a avut 
cealaltă semifinală, în care se în- 
tîlneau cuplurile Năstase-Mina Ilina 
(R.P.R.) și Rautenberg (R.D.G.)- 
Ăvrani (R.P.R.). La scorul de 4—6, 
7—5 și 1—0 (30—30) pentru cei
din urmă, jucătorul C. Năstase a 
fost eliminat de pe teren și desca
lificat pentru proteste la o decizie 
a arbitrului. Trebuie să subliniem 
că într-adevăr atitudinea jucătorului 
nostru a lăsat de dorit. Totuși, ținînd 
seama de importanța întîlnirii, soco
tim că hotărîrea luată de arbitrul 
Fl. Marinescu a fost prea severă, 
lipsind perechea Năstase-Mina Ilina 
de posibilitatea de ași apăra șan
sele pînă la slîrșit.

RIAZANOVA — LA SIMPLU 
ȘI NAMIAN—MINA ILJNA — LA 

DUBLU AU CÎȘTIGAT 
TITLURILE FEMININE

Duminică s-au disputat finalele în 
patru probe. Prima a fost

cea de simplu feminin, opunînd so
vieticei Irina Riazanova pe campi
oana R. D. Germane, Eva Johannes. 
După un început mai slab, în care 
Riazanova s-a angrenat în jocul de 
regularitate al adversarei sale, ea 
s-a regăsit în setul doi și mărind 
forța loviturilor, a terminat învingă
toare : 3—6, 6—3, 6—2. Trebuie no
tat că din cauza unor defecțiuni în 
programarea finalelor, acest meci a 
început la ora 11,50 pe o căldură 
sufocantă, în timp ce pînă atunci 
avuseseră loc întîlniri mai puțin im
portante. De asemenea, finala la 
simplu masculin a fost amînată pen
tru după amiază, aglomerînd inutil 
programul în ultimele ore ale zilei.

Finala probei de dublu feminin a 
adus culorilor noastre un frumos și 
meritat succes. Luptînd cu dîrzenie 
și făcînd dovada unor calități deo
sebite Julieta Namian și Mina Ilina 
au întrecut după o partidă de luptă 
perechea sovietică Irina Riazanova— 
Maria Kull cu 1—6, 6—1, 7—5. Un 
exemplu al hotărîrii cu care și-au 
apărat șansele jucătoarele noastre o 
demonstrează faptul că în setul de
cisiv ele au remontat un handicap

de 3—5 la ghemuri, la scorul de 
4—5 egalînd un mecibol al adversa
relor. Deși fragmentat de întrerupe
rile cauzate de ploaie, meciul a oferit 
totuși un spectacol atractiv și mult 
aplaudat. Reprezentantele R. P. Ro
mîne s-au remarcat printr-un joc 
bine orientat tactic, colaborînd eficace 
atît în apărare, cit și în atac. Victo
ria repurtată ieri este o răsplată 
pentru străduința depusă de romînce, 
care s*au pregătit cu multă seriozi
tate pentru această competiție.

Foarte spectaculoasă a fost finala 
la dublu bărbați. Mingi de atac și 
apărări tenace s-au succedat în par
tida Mozer, Ciugunov (U.R.S.S.) — 
Făhrmann. Rautenberg (R.D.G.) în 
care jucătorii sovietici au cîștigat 
două seturi, conducînd și în cel de 
al patrulea ; 6—2, 8—10, 6—4, 6—5. 
Ateciul a fost întrerupt din cauza 
ploii.

Tot din această cauză, celelalte 
două finale, simplu bărbați (Gh. Vi
zirii — G. Bosch) și dublu mixt 
(Țiriac, Namian — Rautenberg, A- 
vram) nu s-au putut desfășura ieri 
după amiază. întîlnirea Gh. Viz)ru— 
G. Bosch se va disputa azi de la ora 
16 De terenul Progresul.

In turneul internațional de fotbal de la New York

Dinamo București
2-2

NEW YORK 11 (de la trimisul 
nostru). In continuarea turneului de 
la New York, Dinamo București a 
jucat duminică cu echipa vestger- 
mană S. G. Karlsruhe. Partida a 
luat sfîrșit cu un rezultat de ega
litate 2—2 (1—0). Dinamoviștii au

— S. C. Karlsruhe
(7-0)

tost net superiori, trăgînd de 32 ori 
la poartă dintre care de 4 ori în 
bară. Au marcat în ordine: David 
(rpin. 11), Spăth (min. 63), Eftimie 
(min. 82) și Witlaschil (min. 88). 
Miercuri seara Dinamo joacă cu Kil
marnock. -t

RADU URZICEANU

In C. G E« la volei:

Oukla Kolin a întrecut pe Rapid București cu 3-1
PRAGA 11 (prin telefon de la co- nilor Europeni" la volei. După un 

respondentul nostru). La Pardubice meci extrem de disputat, voleibaliștii 
s-a disputat duminică seara, în fața cehoslovaci au repurtat victoria cu 
a 2.500 spectatori, primul meci dintre 3—1 (—7, 13, 13, 15).
Dukla Kolin și Rapid Bucuiești în 
cadrul semifinalelor „Cupei Campio- JAN POPPER
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