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al ordine! de zi, plenara a dezbătut și a 
proiectul planului de dezvoltare a econo- 
1962, cu îmbunătățirile care decurg din

4

T

TREI VICTORII DE PRESTIGIU REALIZATE DE CANOTORU ROMINI

BLEiD 2 (prin telefon). Vineri 
către ora prinzului delegația schi- 
fiștilor romîni a sosit la Bled după 
» călătorie extrem d€ obositoare. 
Sîmbătă dimineața au avut loc pri
mele întreceri ale participanților le

trei 
, . Do

vedind o pregătire excelentă, luptind 
cu deosebită ardoare Și învingind 
oboseala drumului, sportivii romîni 
au obținut o performanță excelentă,

prezentat duminică la startul a 
probe: 4-j-l, 4 rame și 8-ț-l.

întrecut categoric
Iugoslavia, Iată, de 
mentul probei; 1.
6:42,2; 2. R.P.F.I. 6:48,9; 3. Clubul

echipa R.P.F. 
altfel, clasa- 

R.P. ROMINĂ

VASILE GRIGORE

(Continuare în pag. a 2-a)

schif 4 rame
După succesul repurtat 
romln de

curind_____ Regata Praga’ echipajul 
a obținut ieri o nouă și valoroasă victorie în 
cadrul „Regatei Bled“.

Sportiviiinternațional.
participat Ia două probe

oncursul 
om ini au 
ie calificări (4 rame și 4-ț-l.) ob
idind rezultate deosebit de bune, 
are le-au dat dreptul să participe 
i finalele disputate duminică. De 
teoționat că la 4 rame sportivii ro- 
tîcii au eliminat din concurs (sîm- 
ătă, la calificări) echipajul italian, 
•a 8-1-1 s-a participat direct în fi- 
ală. Și, astfel, schifiștii romîni s-att

cucerind victoria î«i toate cele trei 
probe la care au participat. Se poate 
spune că sportivii noștri au domiti-t 
cu autoritate concursul internațional 
de la Bled, manifestînd o formă din 
cele mai bune și realizînd nu numai 
victorii de prestigiu, ci și timpuri 
remarcabile. Prima probă a finalelor 
a fost cea de 4-ț-l, în care echipajul 
nostru compus din schifiștii Vereș, 
Jiva, Bielz, Kureska + Păunescu au

La Zinnowitz

Finală între I. Țiriac și Gh. Viziru
Perechea Mina Ilina Tiriac invingâloarc la dublu mirt

In zilele de 30 iunie și 1 iulie a.c. a avut loc ședința plenară 
a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

La plenară au luat parte membrii și membrii supleanți ai C.C. 
al P.M.R., primii secretari și secretarii cu problemele agrare ai 
comitetelor regionale P.M.R., șefii de secții și adjuncți ai șefilor 
de secții ale C.C. al P.M.R., miniștri și adjuncți ai miniștrilor, 
președinții comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale, 
conducători ai unor organizații de masă, redactorii șefi ai ziarelor 
centrale și alți activiști de partid și de stat.

La primul punct 
aprobat în unanimitate 
miei naționale pe anul 
discuția ce a avut foc.

Au fost stabilite măsurile organizatorice și tehnice pe care 
trebuie să le ia în lunile următoare ministerele, întreprinderile, 
organele locale de partid și de stat, pentru a se crea condiții 
cît mai bune îndeplinirii planului în anul 1962.

La al doilea punct al ordinei de zi, tovarășul Gheorghc 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, a prezentat un raport asupra mersului înde
plinirii Directivelor Congresului al III-lea al partidului privind 
construirea socialismului la sate și dezvoltarea agriculturii.

In urma dezbaterilor, plenara a aprobat în unanimitate rapor
tul prezentat și sarcinile pe care le stabilește pentru organele și 
organizațiile de partid, organele centrale de stat și sfaturile 
populare.

Reprezentativele de handbal în 7 ale R. P. Romîne
loc în turneul de la Belgrad

BELGRAD, 2 (prin telefon). Sîm- 
bătă și duminică au continuat în lo
calitate întrecerile turneului interna
țional de handbal în 7, la care au 
participat și reprezentativele R. P. 
Romîne, Sîmbătă, echipa feminină a 
țării noastre a terminat la egalitate 
cu formația R.P.F. Iugoslavia: 5—5 
(2—4). Conduse la pauză, handbalis
tele romîne au reușit să egaleze în re
priza a doua. Ele puteau obține chiar 
victoria, dar Ana Boțan, Victorița Du-

Maria Constantinescu au 
bune ocazii de a înscrie, 
în ordine : Jasici (min.

mitrescu și 
ratat citeva 
Au marcat
3), Ștefănescu (min. 6), Jasici (min. 6
din 7 m), Boțan (min. 8), Radunovici 
(min. 11), Dragosavac (min. 20), C. 
Dumitrescu (min. 21 din 7 m), Ra
dunovici (min. 25), M. Constantinescu 
(min. 27) și din nou 
(min. 29). A condus 
(R.F.G.).

In al doilea meci

C. Dumitrescu 
corect O. Folk

al zilei echipa

,,Memorialul fraților Znamenski de Ia Moscova"

lolanda Balaș a sărit 1,85 m
C. Grecescu; nou record republican la 10.000 m

Bolotnikov 
13’58“4/10. 
s-a clasat 
In absenta 
vă pentru 
proba de săritură în înălțime a reve-

ZINNOWITZ 2 (prin telefon). De două 
ri au răsunat acordurile imnului 
.P. Romîne cînd, la Zinnowitz, a 
vut loc festivitatea decernării pre- 
liilor ciștigătorilor finalelor. într-a- 
evăr, tenismanii romîni au avut o 
importare foarte frumoasă în cadrul 
cestui interesant turneu internațio- 
al, cucerind două probe : simplu 
ărbați prin Ion Țiriac și dublu mixt 
rin Mina Ilina și Ion Țiriac. Cei doi 
■prezentanți ai tenisului romînesc 
■au bucurat de simpatia și aprecierile 
rmeroșilor spectatori, care i-au răs- 
ătit cu vii aplauze atît 
îsfășurării meciurilor, cit 
ierea lor.
Un succes deosebit a 
h. Viziru, care a reușit

finala probei de simplu masculin, 
vingind în semifinale pe Făhrman 
I.D.G.) cu 3-6, 6-3, 6-0, 6-2. In 
alaltă semifinală, Țiriac a dispus 
i ușurință de Potanin (U.R.S.S.) in 
ei seturi : 6-1, 6—1, 6—1. Finala Ți- 
ac—Gh. Viziru, desfășurată în „fa- 
ilie“, a oferit publicului schimburi 
■ mingi de mare spectacol, cu dese 
acuri la 
mpionului 
-4, 6-1.
Al doilea 
alizat de 
ic, ciștigătoare a 
plului maghiar Daba—Siksai : 

a fost inepuizabil, 
l-a secondat cu

man, Rautenberg (R.D.G.)—Strobl, 
Scholtz (R.S.C.) 6-2, 6-4, 4-6, 6-3, 
Korda, Orlikovski (R.S.C., R.P.P.)-Ți- 
riac, Gh. Viziru 20—22 (I), 6—3, 8—6,
6— 0. Primul set. așa cum arătă de 
altfel și scorul cu totul neobișnuit, 
a dat loc la o luptă extraordinară. 
Tenismanii romîni ar fi putut ieși 
învingători, dacă nu ar fi ratat prea 
multe smeciuri. Finala : Korda, Orli
kovski —Făhrman, Rautenberg 6—4,
7- 5, 6-1.

MOSCOVA 1 (Agerpres). —
Pe stadionul „V. I. Lenin“ din 

Moscova a început sîmbătă tradițio
nalul concurs internațional de atle
tism „Memorialul fraților Znamenski" 
la care participă sportivi și sportive 
din 23 de țări ale lumii. Un remarca
bil succes a repurtat recordmana 
lumii lolanda Balaș care a cîștigat 
proba de săritură în înălțime cu 
1,85 m. Pe locurile următoare s-au 
clasat Galina Dolia (U.R.S.S.) —
1,73 m și Taisia Cencik (U.R.S.S.) 
1,65 m. Alte performanțe valoroase 
realizate în prima zi au fost obținute 
de Tamara Press (U.R.S.S.) la arun
carea greutății cu 17,41 m, Sin K:n 
Dan (R.P.D. Coreeană), care a parcurs 
400 m plat în 53“5/10 și Anatoli 'Mi
hailov (U.R.S.S.), la 110 m garduri 
cu timpul de 13’’9/10. Cursa de 
5000 m plat dotată cu unul din ma
rile premii ale memorialului a fost 
cîștigată de campionul olimpic Piotr

(U.R.S.S.) cu timpul de 
Andrei Barabaș (R.P.R.) 
pe locul 4 cu 14’04"6/10. 
lui Brumei care se rezer- 

meciul U.R.S.S.—S.U.A.

(Continuare în pag. a 4-a)

în timpul 
și la pre-

obținut și 
să ajungă

(SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMINI î

fileu. Victoria a revenit 
R.P. Romîne cu 6—3, 4—S,

succes romînesc a tost 
perechea Mina Ilina—Ți- 

finalei in fața 
7-5, 

•1. Țiriac a fost inepuizabil, iar 
ina Ilina l-a secondat cu multă 
omptitudine, realizînd puncte prin 
deuri și direct din servicii.
In celelalte probe s-au înregistrat 
mătoarele rezultate : simplu femei, 
mifinale : Riazanova (U.R.S.S.)-Mi-

Ilina 6-2, J-2. Iohannes (R.D.G.) 
’reobrajenskaia (U.R.S.S.) 6-1, 5-7. 
2, finala : Riazanova—Iohannes 6—1, 
4 ; dublu bărbați, semifinale : Fâhr-

PESTE HOTARE :

î
i de

in

la

Canotorii învingători în trei probe la concursul internațional de 
Bled.

Tenismanii au cîștigat două probe la turneul internațional 
la Zinnowitz.

Reprezentativele R.P. Romîne de handbal 
turneul' de Ia Belgrad

Al. Popescu învingător în proba de 200 
Bratislava.

La Moscova, lolanda Balaș a sărit 1,85
nou și valoros record al R.P. RomîneGrecescu a

10.000 m
C.S.M.

stabilit un
(29:36.8).
Baia Mare

in

in

m

7 pc primul loc

fluture (2:29,0)

iar Constantin 
pe

— Uralmaș Sverdlovsk 5—2 la fotbal

IN ȚARĂ : I

î

♦ 
î 
♦

i

I BOX :
♦ FOTBAL: U.T.A.
4- Dinamo Suceava — Radnickî Sombor 4—2.

C.S.M. Galați — Sempre Avânți 12—8
Aufbau Magdeburg 5—2

•f
î

masculină a R.P. Romîne a întrecut 
comod reprezentativa R.A.U. cu scorul 
de 19—11 (11—7). In acest meci, echipa 
noastră a folosit următorul lot : Redl 
(Bogolea)-Ivănescu, Oțetea, Costache 
I, Costache II, L. Popescu. Coman. 
Pall, Mozer, Nodea. Bun arbitrajul 
austriacului Schwab. Vineri, echipa 
masculină a R.P.F. Iugoslavia a între
cut R.A.U. cu scorul de 30—7 (16-3).

Duminică, în primul joc al noctur
nei s-au întîlnit echipele feminine ale 
R.P. Ungare și R.P.F. Iugoslavia. Par
tida a luat sfîrșit cu victoria handba
listelor maghiare la scorul de 10—6 
(5—2). In urma acestui rezultat, echi
pa R.P. Romine s-a clasat pe primul 
loc in turneul feminin, totalizind 3 
puncte, fiind 
cu 2 puncte 
1 punct.

urmată de R.P. Ungară 
și R.P.F.

In partida 
masculin, echipa R.P. 
trecut la mare luptă

decisivă

Iugoslavia cu

a turneului 
Romîne a în- 
reprezentati v»

(Continuare în pag. a 4-a)

„Premieră1* internațională pe velodromul D’namo
• CICLIȘTII ROMINI AU CÎȘTIGAT DOUA PROBE
• PISTARZII DIN R. D. GERMANA SI-AU DOVEDIT

DIN NOU VALOAREA
Pistarzii au oferit iubitorilor de 

ciclism din Capitală un început de 
sezon promițător. Deși anul acesta 
au participat doar la câteva con
cursuri, ei au avut „curajul" să-și mă
soare forțele, într-o întrecere interna
țională, cu o serie de talente din 
R. D. Germană. Reprezentanții clubu
rilor Dynamo din R. D. Germană — 
care ne-au vizitat și anul trecut — 
s-au dovedit adversari redutabili, bine 
pregătiți și cu o bogată experiență.

Concursul — deși a scos în evi
dentă o serie întreagă de lipsuri în

pregătirea cicliștilor noștri — a plă
cut publicului. Râmîne ca pină la 
viitorul concurs international — apro
piat ca dată — cicliștii noștri de pistă 
să-și îmbunătățească serios pregăti
rea și să corespundă integral exigen
țelor publicului.

Prima probă, începută sîmbătă 
după-amiază și terminată duminică

HRISTACHE NAUM 
TR. 1OAN1ȚESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Fază din desfășurarea cursei de semifond
l oto ; P. Romoșan



S PORȚII RI N A

CONCURSUL POPULAR AL CLUBULUI METALUL „23 AUGUST“-
0 COMPETIȚIE DE PERSPECTIVĂ

Cei mici în întrecere
Aspecte și rezultate de la întrecerile finale 

ale concursului de la Poiana Brașov rezervat copiilor
Animație deosebită, duminică dimi

neața pe Herestrău. Decorului obiș
nuit al plimbărilor de agrement, in
clusiv bărcile cu pinze, i s-au adău
gat două concursuri de canotaj deschise 
celor mai tineri sportivi, cu sute de 
participanți. Inițiativa aparține clubu
lui bucureștean Metalul „23 August", 
care pe de o parte a dat juniorilor 
„consacrați“ posibilitatea să-și veri
fice din nou... maturitatea (prin „Cupa 
Metalul" — invitație la care au răs
puns și ceilalți tineri schifiști din Ca
pitală), iar pe de altă parte a con
tinuat tradiția organizării unei com
petiții utile, de selecționare a ele
mentelor cele mai talentate. Asupra 
acestui concurs popular care, aproape 
două ceasuri, a pus in mișcare o 
adevărată... flotă de „universale", 
credem că trebuie să ne oprim mai 
mult.

In primul rind consemnăm succesul 
general al competiției. A fost un ade
vărat examen de admitere in rîndu- 
rile canotorilor cu tricouri roși-albas- 
tre ale sportivilor metalurgiști. Sem
nificativ este faptul că la antrena
mentele premergătoare întrecerilor de 
ieri — desfășurate intr-un timp re
cord la baza nautică Metalul — peste 
400 de „candidați", elevi ai școlilor 
profesionale din sistemul metalurgic 
din București, s-au familiarizat cu 
bacul, cu universala și unii chiar cu 
gigurile. Parte dintre ei (peste 140), 
cu un fizic în general adecvat cano
tajului. au evoluat în primul lor con
curs oficial, dovedind calități remar
cabile. Pe distanța celor 400 m s-au 
dovedit mai buni -Eugen Apostolescu, 
N. Diaconu, N. Marcu, I. Dinică, A. 
Albu. Emil Popescu, Gh. Anghelescu. 
N. Rotaru, Gh. Gavrilă, O. Grigores- 
cu etc., care de altfel își vor conti
nua activitatea la centrul de sporturi 
nautice al clubului sportiv Metalul 
„23 August". Principalul este ca acest 
important pas, la care și-au adus 
contribuția, printre alții, profesorii N.

- ---------  »» UI >41 U-CJ =

„Premieră" internațională
pe velodromul Dinamo

(Urmare din pag. 1) 

dimineață, a fost întrecerea rezervată 
viteziștilor. Proba de viteză a reunit 
la start 12 concurenți (9 din țara 
noastră și 3 din R. D. Germană). 
Cel mai bun timp al concursului a 
fost realizat în serii de Vasile Oprea 
(CCA) : 12,3 sec. Din serii s-au cali
ficat Horst Gnade (RDG) în dauna 
lui D. Stan (CCA), V. Oprea (CCA), 
care l-a întrecut pe colegul său, de 
club N. Grigore, Ion Ioniță (Voința) 
învingătorul lui H. Zenger (RDG), 
Petre Tache (Dinamo) calificat prin 
victoria la Ion Stan, Constantin 
Voicn (CCA) prin depășirea lui L. 
Schonfelder (RDG) și talentatul 
junior D. Popovici (Dinamo), care 
l-a eliminat pe colegul său de club 
V. Iordache. Din recalificări au căpă
tat dreptul să participe la sferturi de 
finală ci-cliștii H. Zenger și L. Schon
felder (ambii din RDG). Lupta în 
sferturi de finală a fost foarte inte
resantă. Atacînd prematur Ion Ioniță 
și-a ratat șansele. Victoria în primul 
sfert de finală a revenit astfel ciclis
tului german H. Gnade. In celelalte 
sferturi au învins : V. Oprea pe H. 
Zenger, Petre Tache pe L. Schonfel
der, D. Popovici pe C. Voicu. Semi
finalele desfășurate duminică dimi
neață au produs noi surprize. Dan 
Popovici repurtează o, nouă victorie, 
de data aceasta în fața fostului cam
pion de viteză Vasile Oprea. Petre 
Tache se dovedește net superior aler
gătorului german H. Gnade și obține 
o victorie detașată. In finala desfășu
rată în două manșe Petre Tache — 
cu ajutorul îndelungatei experiențe 
competiționale — învinge pe tî-nărul 
său coleg Dan Popovici. Pentru locu
rile 3—4 V. Oprea cîștigă prin desca
lificarea lui H. Gnade.

Clasament final : 1 .PETRE TA
CHE (Dinamo) ; 2. Dan Popovici 
(Dinamo) ; 3. Vasile Oprea (CCA) ;
4. Horst Gnade (R. D. Germană).

In clasica probă de 1.000 m cu 
start de pe loc cicliștii oaspeți au cu
cerit o victorie meritată prin record
manul R. D. Germane, Horst Gnade. 
„Olimpicul" Ion Ioniță a făcut o 
figură submediocră. clasînd-u-se ulti
mul din cei 6 concurenți. (Reamintim 
că ei a realizat cu prilejul Jocurilor 

Tabacu, I. Isac, V. Dorin, Georgeta 
Doli ș.a., să fie susținut printr-o pre
ocupare permanentă din partea clu
bului, care are datoria să se ocupe 
de pregătirea lor minuțioasă, de asi
gurarea unor condiții optime. De alt
fel, trebuie să precizăm că această 
grijă s-a manifestat și pînă acum.

Citeva momente înaintea startului la schif simplu...
Ne-o dovedește prezența în lotul re
publican de tineret a canotorilor D. 
Lîncîrjan și Gh. Stănescu, descoperiți 
cu prilejul Unui concurs similar. Dar, 
asemenea rezultate sînt încă modeste 
față de posibilități. în sfirșit, o do
leanță, exprimată de asemenea și de 
profesori : programarea mai timpurie 
a acestui interesant concurs, care ar 
putea constitui un exemplu de ur
mat și pentru alte cluburi sportive.

Și acum, iată ordinea premierilor 
pe școli profesionale : 1. Șc.. prof.
„Grigore Preoteasa" 142 p ; 2. „T.

Olimpice de la Roma un nou și valo
ros record al țării cu timpul de 
1:10,91 I). Iată clasamentul final al 
probei :

1. HORST GNADE (RDG) 1:12,2 ;
2. E. Bărbulescu (Dinam-o) 1:15,2; 3.
M. Voinescu (Dinamo) 1:15,2; 4. D. 
Stan (CCA) 1:16,0; 5. L. Schonfel
der (RDG) 1:17,5; 6. Ion Ioniță 
(Voința) 1:18.4.

Ultima probă a zilei de sîmbătă, 
urmărirea pe echipe, a dat cîștig de 
cauză cicliștilor oaspeți, evident mai 
bine pregătiți. Clasament:

1. DYNAMO (R. D. Germană) 
4:53,8; 2. C.C.A. 5:05,3; 3. Dinamo 
București; 4. C.C.A. II.

Duminică dimineață, după desfășu
rarea probei de viteză, au luat star
tul 4 echipe în cadrul cursei italiene. 
Clasament:

1. DYNAMO (R. D. Germană) ; 2. 
Dinamo București ; 3. C.C.A. ; 4. Vo
ința.

Ultima întrecere a concursului in
ternațional de pistă, găzduit de ve
lodromul Dinamo din Capitală, a fost 
cursa de semifond. Foarte animată, 
cu dese răsturnări de calcule și fa- 
voriți, semifondul a plăcut în mod 
deosebit spectatorilor. Este adevărat 
că și concurenții s-au întrecut în ini
țierea fazelor care au avut darul 
să-i... încurce pe spectatori (o serie 
de alergători au prins plutonul de 
cî-teva ori luînd 1,2 sau chiar trei 
ture avans !) și astfel — pentru pri
ma oară — comunicările făcute de 
juriul concursului erau așteptate cu 
nerăbdare. Victoria a revenit în final 
dinamovistului Mihai Voinescu, unul 
dintre concurenții care reușise șă 
obțină trei ture avans față de grosul 
plutonului și în același timp să acu
muleze un punctaj superior. Rezultate 
tehnice :

1. MIHAI VOINESCU (Dinamo 
București) 3 ture avans și 44 p; 2. 
L. Schonfelder (RDG) 3 t, 41 p; 3.
N. Grigore (CCA) 3 t, 37 p ; 4. Gh.
Calcișcă (Dinamo) 2 t, 53 p; 5. 
D. Penescu (Dinamo) 2 t, 25 p; 6. 
Rotaru (CCA) 2 t, 6 p; 7. Ion Vasile 
(CCA) 1 t, 51 p; 8. Gh. Neagoe 
(CCA) 1 t, 42 p. > 

Vladimirescu" 90 p ; 3. „Electroapara- 
taj“ 72 p ; 4. „Republica" 70 p ; 5. 
„Semănătoarea" 61 p ; 6. „23 August" 
43 p ; 7. „Mao Țze-dun" 38 p ; 8. 
„Klement Gottwald" 33 p ; 9. „Timpuri 
Noi" 24 p.

Rezultate tehnice în concursul ju
niorilor, „Cupa Metalul" : Feminin,

Schif simplu : 1. Monica Ganea (CSS) 
4:41,5; 2. Maria Chițescu (Rapid)
5:00,2;Schif, 4+1 vîsle: 1. C.S.S. (Petres
cu, Predoiescu, Banela, Iliescu -ț- Bu- 
teica) 4:33,8 ; 2. C.S.S. 5:02,2 ; Mascu
lin, Schif simplu : 1. Engelmer (Fla
căra roșie) 3:41,5 ; 2. Radu Negoiță 
(Rapid) 3:49,8 ; 3. Gh. Fusariu (C.S.S.) 
3:52,6 ; Schif dublu : 1. Flacăra roșie 
(Lincaru—Ciocoi) 3:29,9 ; 2. Metalul
„23 August" (Lichiardopol—Sofian)
3:41.1 ; 3. Rapid (Isăcescu—Constanti- 
nescu) 3:47,0 ; Schif 4 + 1:1. C.S.S. 
(Vasile, Popa, Ferderber, Stieber -j- 
Niculescu) 3:28,4 ; 2. Știința 3:35,0 ; 3. 
Metalul „23 August" 3:43,9 ; Schif 
8 + 1 : 1. Voința (Năstăsescu, Dumi
trescu, Marinescu, Popescu, Tolocică, 
Duinea, Zisu, Predescu -j- Guist) 3:11,5.

Clasamentul general : 1. Clubul Sp. 
Școlar București 75 p; 2. Metalul „23 
August" 54 p ; 3. Rapid 33 p ; 4. Fla
căra roșie 20 p ; 5. Voința 16 p ; 6. 
Știința 9 p.

Azi au loc finalele de simplu ale „Cupei Progresul"
O dată cu apropierea ultimelor fi

nale ale competiției de tenis dotată 
cu „Cupa Progresul", meciurile au 
devenit mai interesante. Astfel, ambe
le semifinale de simplu bărbați, Bar- 
dan — C. Viziru (6—4, 6—1), C.

In vederea apropiatei finale din C. C. E.

Rapid a susținut două
In cadrul pregătirilor pe care le e- 

fectuează în vederea finalei din cadrul 
„Cupei Campionilor Europeni” la volei 
masculin, cu formația sovietică T.S.K.A. 
Moscova, echipa noastră campioană Ra
pid a susținut ieri seară în sala Dinamo, 
două partide de antrenament. In prima, 
voleibaliștii feroviari au primit replica 
echipei campioane a regiunii Crișana, 
Dinamo Oraș „Dr. Petru Groza”, de care a 
dispus — cum era de așteptat — fără 
dificultăți, cu scorul de 3—0 (1, 4, 
12). In continuare. Rapid a jucat în 
compania echipei Știința București pe 
care a învins-o la fel de ușor : 3—0 
(5, 0, 3). De-a lungul celor șase se
turi de antrenament, antrenorul Gh.

Concurs ds lupte la lași
IAȘI, 2 (prin telefon). Sîmbătă 

seara, pe terenul Voința s-a desfă
șurat o frumoasă competiție de lupte 
clasice. Au participat echipele: Ci
mentul Bicaz, C.S.Â1. Brăila, Munci
torul Rădăuți și C.S.M.S. Iași. S-au 
înregistrat rezultatele: Brăila — 
Bicaz 16—16, Iași — Rădăuți 21 — 
9, Brăila — Rădăuți 28—8, Bicaz — 
Iași 28—5. Ieși ■— Brăila 19—13, 
Bicaz — Rădăuți 32—0.

In clasamentul general pe primul 
loc s-a clasat formația din Bicaz. 
Au asistat apreepe 1.000 de spec
tatori.

RETRE QQftREA-coreșp. reg.

POIANA BRAȘOV, 2 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Printre brazii 
uriași, la poalele Postăvarului, într- 
un cadru de un pitoresc fermecător, 
a fost conștient stadionul de vară din 
Poiana Brașov. Pe taluzele de iarbă 
ale stadionului, au luat • loc duminică 
dimineață sute de spectatori. N-a 
lipsit nici zbîrnîitul de bondar al apa
ratelor de filmat, care au imortalizat 
pe peliculă întrecerea celor mai mici 
atleți ai țării.

Micii concurenți ne-au oferit o di
mineață de splendide întreceri. A fost 
o dimineață de neuitat atît pentru 
spectatori cit, mai ales, pentru micii 
atleți, la primul lor examen serios. 
A fost o încîntare să vezi copiii ra
diind de fericire pentru fiecare vic
torie sau pentru fiecare rezultat bun.

Concurenții de duminică, mai toți 
de o șchioapă, au făcut o adevărată 
demonstrație de tehnică atletică (pen
tru anii lor), o risipă de entuziasm 
care a depășit bordurile pistei, fă- 
cîndu-i să vibreze pînă și pe cei mai 
bătrîni dintre spectatori. „Puștii" au 
executat „ventrale"... ca la carte, au 
arătat că stilul de aruncare cu spa
tele la greutate nu Ie este străin, au 
luat starturi corecte (n-a fost desca
lificat nici măcar un singur concu
rent) și au atacat impetuos firul de 
lină al sosirii. Toate acestea nu în
seamnă altceva decît că profesorii de 
educație fizică și antrenorii noștri 
s-au preocupat cu atenție, cu dra
goste de creșterea acestor minunate 
talente ale atletismului nostru. Roa
dele muncii lor s-au văzut duminică 
cu prisosință în Poiana Brașov. Și, 
cu siguranță, că peste cîțiva ani copiii 
de astăzi vor. fi atleții noștri de nă
dejde, campionii și recordmanii țării. 
Nu putem încheia aceste impresii 
fără a aduce elogiile cuvenite comi
siei regionale de atletism Brașov. Ac
tiviștii acestei comisii, în frunte cu 
președintele lor, fostul atlet Emil Pan- 
drea, s-au străduit să organizeze con
cursul în cele mai bune condiții și 
au acordat competiției micilor con
curenți grija și atenția unui concurs 
de mare amploare. îi felicităm în 
special pentru ideea de a organiza 
concursurile în Poiana Brașov, unde 
copiii au avut fericitul prilej de a 
face cunoștință cu una din minunatele 
frumuseți ale patriei noastre.

Năstase — Mita (6—3, 6—4) au ofe
rit deseori schimburi frumoase de 
mingi, cu atacuri reușite Ia fileu. De 
asemenea, întîlnirea finală a probei 
de dublu mixt, cîștigată de perechea 
Jul-ieta Namian—Mărmureanu în faț3

meciuri de antrenament
Petrescu a urmărit punerea Ia punct a 
unor interesante scheme tactice, ca și 
exersarea in scrie a anumitor lovituri. 
Toți jucătorii folosiți (Nicolau, Plo
con, Pavel. Grigorovicî, Drăgan, Fie
rarii și Răducanu) au dat satisfacție.

RODICA BUGHIU-coresp.

Trei victorii de prestigiu realizate 
de canotorii romini

(Urmare din pag. 1)

Mados Zagreb 6:50,8; 4. Clubul
Zagreb 7:02,8 etc. A evoluat apoi 
cel de el doilea echipaj romîn for
mat din valoroșii canotori Pongraț, 
Riffeld, Sehoviț, Radu. Ei ne-au 
adus, în proba de 4 rame, o nouă 
victorie, cîștigwid întrecerea cu 
6:39,6, fiind urmați în ordine de 
echipele: R.P.F. Iugoslavia 6:42,9; 
R.P. Polonă 6:43,1 ; Ja-dra-n Rejka 
6:58,0; Metal Smederov.a 7:09,4 și 
Kîrka Zibetiik 7:39,0. L'n succes de
osebit au repurtat vistașii noștri și 
în cea mai disputată probă a fina
lelor, 'a schif 8+1. De menționat că 
timpul realizat de echipa noastră, 
(6:03 2) alcătuită din sportivii care 
trăseseră în cele'alte două probe — 
este Ia numai 3 sec. de recordul

Și acum, iată rezultatele tinerilor 
atleți :

BĂIEȚI — 60 m : 1. V. Niculescu 
(o. București) 7,6 ; 2. Gh. Popa (Ba
nat) 7,6 ; 3. Andrei Deac (Crișana) 
7.7 ; 200 m : 1. V. Niculescu (orașul 
București) 25,7 ; 2. FI. Donici (Bacău) 
26,3 ; 3. T. Popescu (Ploiești) 26,3 ; 
500 m : 1. Li viu Levarian (Dobrogea) 
1:17,3; 2. Octav Dogariu (Banat) 1:17,8;
3. T. Buțu (reg. București) 1:19,8 ; 
lungime : 1. I. Chiș (Cluj) 5,62 ; 2. 
M. Nostea (Voința Buc.) 5,59 ; 3. A. 
Ritivoi (o. Buc.) 5,54 ; 4. G. Mihai 
(Oltenia) 5,52 ; înălțime : 1. G. Rațiu 
(Banat) 1.61 ; 2. Gh. Lenghel (Hune
doara) 1,58 ; 3. M. Dumitrescu (o. 
Buc.) 1,49 ; 4. V. Stoica (Olimpia Bra
șov) 1,49 ; greutate (4 kg) : 1. Ș. Ma
rinescu (Argeș) 12,54 ; 2. M. Viziti: j 
(o. Buc.) 12,48 ; 3. C. Stoica (Mureș- 
Autonomă Maghiară) 12,32 ; 4x60: 1. 
Brașov 31,4 ; 2. Banat 31,5 ; 3. Dinamo 
Buc. 31,6; 4. Cluj 31,6.

FETE — 60 m: 1. Dorina Solea 
(S.S.E.I. Buc.) 8,4 ; 2. Elena Lazăr 
(Banat) 8,4 ; 3. Maria Georgescu
(Ploiești) 8.5 ; 4. Magda Trușcă (o. 
Buc.) 8,5 ; 300 m : 1. Victoria Coșuleț 
(Brașov) 45,3 ; 2—3. F. Negru (Banat) 
și E. Stamate (o. Buc.) 46,5 ; lungime:
1. Elisabeta Scarciu (S.S.E. II Buc.) 
5,18 ; 2. Olga Dolganciu (Bacău) 5,10 ; 
3. Elena Lazăr (Banat) 4,94 ; înălțime : 
1. Maria Stănescu (Iași) 1,42 ; 2. Ni- 
culina Balea (Brașov) 1,39 ; 3. Emilia 
Istrate (Oltenia), Cristina Niculescu 
(Dinamo Buc.), Rodica Tira (Banat), 
Eva Victorovici (Crișana) și Florenti
na Demetrescu (Codlea) 1,30 ; greuta
te (3 kg): 1. Maria Vitaliș (Brașov) 
9,92 ; 2. Dagmar Kolarek (Banat) 9,80; 
3. Marilena Ciurea (S.S.E. Brașov) 
9,48 ; 4. Maria Maco (Maramureș)
9,43 ; 4x60 m : 1. Brașov 33,0 ; 2.
S.S.E. I Buc. 33,6 ; 3. oraș București
33,6.

Clasamentul general pe echipe : 1. 
Banat 133,5 pct ; 2. oraș București 
129 ; 3. Brașov 113 ; 4. Cluj 90 ; 5. 
Ploiești 89.5 ; 6. Oltenia 78; 7. Cri
șana 74 ; 8. Galați 63 ; 9. Dobrogea 
61 ; 10. Maramureș 59,5 ; 11 Argeș
57,5 ; 12. Bacău 52 ; 13. Iași 34 ; 14 
Mureș-Autonomă Maghiară 42,5 ; 15
Hunedoara 38 ; 16. reg. București 21 ; 
17. Suceva 13.

ROMEO VILARA

cuplului Cristina Doboșiu—C. Viziru 
cu 7—5, 6—3, a prilejuit incursiuni 
numeroase la fileu, term-mate cu lovi
turi puternice.

Alte rezultate : simplu femei, semi
finale: Eleonora Roșianu — Cristina 
Doboșiu 0—6, 6—0, 6—3, Julieta Na- 
mia-n — Manana C-iogo-lea 5—7, 6—0, 
6—0; dublu mixt, semifinale: J. Na
mian, Mărmureanu — E. Roșianu, C. 
Năstase 6—2, 6—2, C. Doboșiu, C. 
Viziru — M. Ciogolea, Basa-rab 7—5, 
6—3 ; dublu bărbați, final ; Georges
cu, Barda-n — C. Năstase, C. Viziru 
5—7, 6—3, 6—1. Mai ales în primele 
două seturi, lupta a fost palpitantă, 
cu o evoluție de scor interesantă.

Cele două finale (simplu bărbați și 
simplu femei) care au mat rămas de 
disputat, se vor desfășura astăzi cu 
începere de la ora 16 pe terenurile 
centrului de antrenament nr. 2.

pistei. Echipa noastră formată din 
Pongraț, Riffeld, Kureșka, Bielz, Se
hoviț, Radu, Jiva, iVereș + Păunescu 
a condus 400 m, dar apoi a cedat 
întîietatea vîslașilor iugoslavi. In 

această situație sportivii romini, do
vedind multă ■ putere de luptă, au 
continuat să atace puternic și la 
1.300 m. s-au situat din nou în 
fruntea concurenților, obținînd, în 
final, o prețioasă victorie. Celelalte 
rezultate ale probei : 2. Mornar
Split 6:05,6 ; 3. Clubul Zagreb 6:09,3. 
Iată care sînt ceilalți cîștigători ai 
întrecerilor masculine: schif 2 f.c. 
— echipajul R.D. Germane (7:22,2) ; 
schif simplu — Andro Vladimir 
(R.S. Cehoslovacă) 7:26,8; schif 
2+1 : R.S. Cehoslovacă 7:51,8 ; schif 
dublu vîsle- R.S.C. (S-ch-midt-Kozak) 
6:44,0.



Categoria A

Petrolul a cîștigat meciul cu Dinamo București (3-0)
si *

7LOIEȘTI 2 (prin telejon). — In ul
ui său meci clin campionatul categoriei 
echipa Petrolul a obținut un succes 
: 3—0 (2—0) asupra dinamovi-

lor bucuvcșteni. Fotbaliștii ploicș- 
i au dovedit o bună pregătire în a- 
t final de sezon oficial și, jucînd 
multă voință pentru victorie, au reu- 
să facă ,,mat“ apărarea echipei Di

no, care nu s-a ridicat la valoarea 
ncreușind să stăvilească acțiunile 

istente ale adversarilor. Nici atacul 
amovist n-a corespuns în formula 
ercată astăzi. Majoritatea acțiunilor 
e s-au oprit la careul de 16 m.
’elrolul a pus stăpînire pe joc încă

► -rimele minute, ratînd situații bune 
n Badea și George Marin. Insistența 
care atacă Petrolul anunța deschidc- 
scorvrlui. Și golul n-a întîrziat să 

idă“. In min. 8 Pan a it oprește prin 
ilt în careu pe Badea și arbitrul a- 
dă o lovitură de la 11 m care a fost 
nsformată de Dridea : 1—t). Dinamo 
punde cu contraatacuri pe care a- 
area gazdelor le respinge la timp. 

I rxilul revine în atac, se menține

un loc în clasament
cauza impreciziei în trasul la poartă, 
fie datorită intervențiilor oportune ale 
portarului Uțu, care a jucat excelent. 
Și astfel, localnicii au scăpat ocazii 
bune de a urca scorul în min. 24 prin 
Badea, min. 28 prin George Marin, 
min. 30 prin D. Munteanu și mm. 21 
prin Dridea. Intre timp, la un contraatac. 
Băloiu a șutat puternic la poartă 
{•min. 27), dar Sfetcu a prins balonul. 
Scorul reprizei l-a stabilit tot Dride» 
în min. 32. Panait a degajat defec
tuos la un atac al ploieștenilor și min
gea a ajuns la Dridea, care din apro
pierea porții a marcat : 2—0. La reluare, 
inițiativa aparține tot Petrolului, care 
13 minute de la reînceperea jocului sta
bilește scorul la 3—0, prin același 
Dridea. Dinam oviștii contraatacă, dar 
șuturile lui Sasu (min. 60), Băloiu 
(min. *67) și David (min. 70) nu-și a- 
ting ținta. In min. 74, Pal îl faultează 
în careu pe Sasu și lovitura de la 11 
m acordată de arbitru, este ratată de 
Frățilă, care trage mult alături de poar
tă ! In continuare atacă Petrolul, dar 
fără rezultat, meciul încheindu-se cu

CLASAMENTUL CATEGORIEI A
1. C.C.A. 26 17 3 6 61:36 37
2. Dinamo Buc. 25 13 4 8 54:31 30
J. Rapid 26 11 8 7 37:31 30
4. Știința Cluj 26 12 5 9 48:44 29
5. St. roșu 25 12 4 9 50:38 28
6. Petrolul 26 10 8 8 45:45 28
7. U.T.A. 26 12 3 11 16:42 27
8. Dinamo Bacău 2;; 11 3 12 39:36 25
9. Progresul 26 10 5 11 48:51 25

10. Știința Tim. 26 9 7 10 45:49 25
11. Minerul 26 10 2 14 30:50 22
12. C.S.M.S. 26 7 6 13 43:49 20
13. Farul 26 8 4 14 37:58 20
14. Cor vinul 26 5 6 15 28^1 16

Ultimul meci al campionatUiui, dumi-
ni că 9 iulie : Dinamo București 
Steagul roșu Brașov.

PETROLUL: Sfetcu — Pal, Fronea, 
Neacșu — laba ceea, Marin Marcel — 
Zaharia, BADEA, DRIDEA, D. MUN
TE A N U, George M a r in.

DINAMO : UȚU — Ivan, Nunweiller 
III, PANAIT — Fiorescu, Alexandru — 
SASU. Ene II (min. 46 Uonstantinescu), 
FRĂȚILĂ, Băloiu, David.

ILIE RADULESCU și PAUL VOICI- 
LA, coresp.

Sîmbătă după amiază, pe stadionul Dinamo din Capitală, s-a 
disputat partida amicală dintre Progresul și selecționata de tineret a 
orașului București. Fotbaliștii Progresului au terminat învingători cu 
scorul de 5—2 (2—1) prin punctele marcate de Marin (2), Baboie (2) și 
Smărăndescu II. Selecționata Capitalei — alcătuită in urma unei servi 
de triaturi și căreia ii va fi asigurată o activitate regulată de acum 
înainte — a servit o replică dîrză echipei Progresul, mai ales în prima 
repriză.

In fotografie: Marin (Progresul) — în dreapta, căzut la pămînt — 
a înscris al doilea gol al său, in ciuda intervenției portarului advers.

Foto : I. Pincas

ll timp în terenul dinamovișlilor, dar 
inia rea nu reușește să fructif ice si- 
ițiile pe care și le creează, fie din

scorul de 3—0.
A condus bine arbitrul constfințean 

Sta vru Nicol au. Intilnirl internaționale ale fotbaliștilor noștri

Ultimele jocuri dini
Seria a ll-a

DINAMO PITEȘTI—ȘTIINȚA 
CRAIOVA 3—1 (1—0) 

ntîlnirea a atras pe stadionul din 
ești peste 7000 de spectatori, care 

plecat mulțumiți de jocul bun 
?stat de cele doua formații. Par- 
a s-a ridicat la o bunii valoare 
ir.tcă și a abundat în faze specta- 
oase, mult aplaudate de specta- 
i. In prima repriză oaspeții s-au 
vedit a fi mai buni în cîmp, dar 

au reușit să concretizeze datorită 
mei bune a apărătorilor piteșteni. 
pă pauză localnicii au jucat mai 
ie. Au marcat : Lovin (min. 3 și 
i și Corneanu (min. 62), respectiv 
nă (min. 88). S-au remarcat: 
limovici, Radu. Matache și Ghinea 

la Dinamo, Urziceanu, Pană și 
rbulescu de la Știința. La sfîrși- 

partidei, entuziaștii spectatori pi- 
teni și-au manifestat simpatia 
ă de formația dinarnovistă, proas
ta promovată în categoria A.
. ȘTEFĂNESCU și 1. R1ZOIU 

corespondenți
C.S.M. SIBIU — DRUBETA
TR. SEVERIN 4—0 (3—0) 

\cest meci restanță, disputat sim
tă la Sibiu, a prilejuit un joc con- 

ambele echipe prezentîndu-se sun 
relul posibilităților. Gazdele au in
is in prima repriză 3 goluri prin 
ban (min. 15), Topay (min. 32) și 
pa (min. 33), apoi au slăbit alura, 
■mițînd oaspeților să preia iniția- 
a. Numai intervențiile sigure ale 
rtarului. sibian Buzatu au făcut ca 
irul să nu fie modificat. In min.

62 și 65 Amza (Drubeta) s-a aliat 
igur în fața porții, dar Buzatu a 
ervenit cu succes în ultima instan-
Ultimul punct al gazdelor a -fost 

;cris de Dombrovschi (min. 83). A 
adus foarte bine F. Barta — Petro-
ni. (I. IONESCU, coresp.).
CLASAMENTUL SERIEI A II-A
Dinamo Pitești 
Știința Craiova 
Știința Buc.
C.S.M. Sibiu 
Tractorul Brașov 
Dinamo Obor

26 17 4 5 60:24 38
26 12 5 9 42:22 29
26 12 5 9 43:34 29
26 12 4 IO 44:37 28
26 10 7 9 37:28 27
26 9 9 8 37:29 27

tffionospori
Așa arată o variantă cu 12 rezul- 
.e la concursul Pronosport nr. 27, 
ipa din 2 iulie 1961.

I. Petrolul—Dinamo București
pronostic la pauză 1

II. Petrolul—Dinamo București 
pronostic final 1

II. U.T.A.—Aufbau Magdeburg 1
IV. Dinamo Suceava—Radnicki

Somber 1
V. Bologna—Austria Viena 1

iH. Sampdoria—Spartak Stalin
grad X

'II. Torino—Ruda Hvezda Bra
tislava 2

II. S.V.S. Linz—Slovan Nitra X 
IX. Levski Sofia—Spartak Sofia 2
X. Dunav Ruse—Lokomotiv Sofia X 

KI. Spartak Vama—Slavia Sofia 1 
II. Minior Dimitrovo— Spartak

Plovdiv X
La acest concurs au fost depuse 
(Foximativ 283.000 variante.

cadrul categoriei B
7. C.S.M. Medias
8. C.F.R. Roșiori
9. Acad. Militară

10. Metaiul Buc.
11. Chimia Govora
12. Chimia Făgăraș
13. C.F.R. El. Craiova
14. Drubeta Tr. Sev.

Seria

26 10 6 10 36:43 26
20 IO 6 10 19:25 26
26 3 7 10 38:37 25
26 10 5 11 33:42 25
26 S 7 11 25:41 23
26 9 4 13 33.-04 22
26 8 5 13 33:49 21
26 6 6 14 34:59 18

IH-a
C.F.R. TIMIȘOARA — A.M.E.F. 

ARAD 2—0 (0—0)
Ultimul joc de categoria B din 

acest sezon la Timișoara s-a încheiat 
cu victoria formației locale cu scorul 
de 2—0. Fotbaliștii ambelor echipe 
au prestat un joc anost, de slabă 
factură tehnică. Autorii golurilor: 
Dragoș (min. 53 din 11 m) și Iomes-
cu (min. 87). (P.

CLASAMENTUL

VELȚAN, coresp.).
in-ASERIEI A

1. Jiul Petroșani 26 14 6 6 39:20 34
2. C.S.M. Baia Mare 26 14 6 6 36:22 34
3. Ind. Sîrmei C. T-zii 26 14 5 7 53:29
4. C.F.R. Timișoara 26 15 2 9 50:27 32
5. C.S. Oradea 26 14 2 10 49:38 30
6. Arieșul Turda 2G 10 8 8 36:34 28
7. Mureșul Tg. Mureș 26 10 7 9 39:33 27
8. C.S.M. Cluj 26 9 7 10 29:41 25
9. Recolta Cărei 26 8 8 10 24:36 24

10. Dinamo Săsar 26 10 3 13 35:36 23
11. C.S.M. Reșița 26 8 7 11 27:39 23
12. A.M.E.F.A. 26 6 9 11 29:32 21
ÎS. Gloria Bistrița 26 6 6 14 24:47 18
14. Dinamo Barza 26 4 4 18 27:61 12

Una din participantele 
pentru categoria

Pentru desemnarea echipei cam
pioane a regiunii București s-au în- 
tîlnit două formații din Giurgiu, 
Olimpia și Dunărea, cîștigătoarele 
celor două serii în cadrul cărora 
și-au disputat întîietatea 28 de echipe. 
In primul meci de baraj a învins 
Olimpia cu 1—0, prin golul înscris 
de P. Dragomir. La al doilea meci, 
desfășurat în fața a peste 10.000 de 
spectatori, victoria a revenit pe merit 
fotbaliștilor de la Dunărea, care au 
învins cu 2—0 prin punctele marcate 
de C. Năstureanu și D. Rotărescu, 
devenind campioni regionali.

Cine sînt proaspeții campioni re
gionali ? Sînt muncitori la ate
lierele navale -.Filimon Sîrbu“ din

U.T.A. - Aurbau Magdeburg

5-2 (2-1)

ARAD 2 (prin telefon). Peste 12.000 
de spectatori au asistat la meciul 
revanșă dintre U.T.A. și Aufbau 
Magdeburg. Textilișt-ii arădani, care 
la 1 mai au pierdut Ia Magdeburg 
cu 4-2, de asta dată au cîștigat la 
scor, mulțumind pe suporterii lor nu 
numai prin prețioasa victorie obți
nută în fața unei formații fruntașe 
din prima categorie a campionatului 
R. D. Germane, ci și prin jocul bun 
practicat dc-a lungul celor 90 de 
minute.

Confirmînd forma bună din ultima 
vreme U.T.A. a prestat un fotbal 
spectaculos, evidențiindu-se în special 
înaintarea, în care Pîrcălab a jucat 
pe postul de inter dreapta. Linia de 
mijlocași, eu Mețcaș în formă bună, 
a alimentat permanent atacul. Oaspe
ții au practicat un joc frumos în 
cîmp, dar nu au reușit să treacă de 
apărarea fermă a textilișfilor.

Iată acum unele aspecte din joc. 
U.T.A. preia de la început inițiativa 
și în min. 15 portarul Blochwitz res
pinge fa picioarele luj Capaș min
gea șutată de Pîrcălab. Mijlocașul 
arădan reia mingea în plasă: 1—0. 
In min. 19 Țîrlea ratează o bună o- 
cazie. iar în min. 27 Czako îl imită.

la turneul de calificare 
B: Dunărea Giurgiu
Giurgiu, toți membri și candidați de 
partid. Succesul lor se datoreș.te 
conștiinciozității cu care s-au pregă
tit, voinței de a reprezenta cu cinste 
pe înflăcăratii lor suporteri și tovarăși 
de muncă. De reținut că echipa Du
nărea este antrenată în mod volun
tar de... directorul atelierelor navale 
„Filimon Sîrbu", tov. Lucian Miti
tel u.

In fotografie: lotul jucătorilor 
echipei Dunărea, avînd în mijloc pe 
antrenorul lor.

TR. BARBALATĂ 
(Material primit în cadrul con
cursului nostru „Pentru cea mai 

bună corespondență')

Peste un minut același Țîriea trage 
lîngă poarta goală. Oaspeții inițiază 
cîteva atacuri. periculoase. In min. 29 
Wideman e pe punctul de a înscrie 
dar trage lîngă poarta goală. In min. 
38 Eckhard egalează: 1 — 1. '4 minute 
mai tîrziu Țîrlea stabilește scorul 
primei reprize : 2-1.

In repriza secundă atacanții ară
dani acționează cu mai multă vigoa
re. Chiar în primul minut Pop înscrie 
la o centrare a lui Pîrcălab: 3-1. 
In min. 47 Schmidt trage în bară și 
peste 3 minute Eckhard reduce sco
rul : 3-2. Urmează o bară a lui Țîr- 
lea, apoi Pop înscrie din nou : 4-2. 
In min. 81 Pîrcălab stabilește scorul 
final dintr-o acțiune pe cont pro
priu : 5-2.

Arbitrul St. Mataizer (Craiova) a 
condus foarte bine formațiile: U.T.A. : 
Faur (din min. 82 Weinheld) — 
SZOCS, Băcuț, Tusz (din min. 72 
Neamțu) — Capaș, MEȚCAS — Pop, 
PIRCALAB, Țîrlea, Floruț (din min. 
72 Matașinca), CZAKO.

AUFBAU : Blochwitz (din min. 45 
Moldenhauer) — Ktipesch. Weiman, 
Reidoch — Hirschman (din min. 73 
Abraham), Behna — , Wittenbeclier, 
Wideman, ECKHARDT, Walter (din 
min. 45 SCHMIDT), Hilbert.

ST. IACOB — coresp.

Dinamo Suceava-Radnicki

Sombor 4-2 (3-2)

SUCEAVA 2 (prin telefon). Peste 
7000 de . spectatori, mulți veniți din 
orașele și din satele regiunii, au 
aplaudat victoria echipei Dinamo 
Suceava, realizată în fața experi
mentatei formații iugoslave Radnicki 
Sombor cu scorul de 4—2 (3—2). 
Sucevenii au confirmat forma bună 
manifestată în ultima vreme și au 
luptat din toate puterile pentru vic
torie în această întrecere internațio
nală. Meciul a corespuns ca nivel 
tehnic, în special în prima repriză, 
cînd ambele echipe au folosit toată 
gama de cunoștințe, oferind un bun 
spectacol fotbalistic.

Sucevenii organizează încă din

CURSUL DE PERFECȚIONARE PENTRU ANTRENORI 
ÎNCEPE ASTĂZI LA CÎMPINA

VERIFICAREA SI PREGĂTIREA UNUI LOT DE 28 DE 
TINERI FOTBALIȘTI

Astăzi se deschide la Cîmpina 
cursul de perfecționare pentru antre
nori, la care participă peste 100 de 
tehnicieni (antrenorii echipelor de 
categorie A și B, antrenori tineri cu 
perspectivă și metodiștii regionali de 
fotbal).

In cadrul acestui curs — folosin- 
du-se vacanța de vară — va fi ve
rificat și pregătit un k>t de tineri 
fotbaliști susceptibili de a fi selec
ționați în reprezentativele de tineret. 
Au fost corrvocați următorii jucători :

Portari: V. Snciu (Arieșul Turda), 
I. Papuc (Tractorul Brașov), 1. Urzi- 
ceanu (Știința Craiova).

Fundași : Al. Pal (Petrolul Plo
iești), R. Tițeica (Acad. Militară), B. 
Hălmăgeanu ('Știința Timișoara). M- 
Barbu (Dinamo Pitești), T. Zaharia 
(Acad. Militară), Al. Georgescu 

primele minute atacuri periculoase și 
în min. 3 Lalu se infiltrează prin
tre apărătorii de la Radnicki și șu- 
tează de la cîțiva metri, desehizîn-d 
scorul. Următoarele goluri sînt în
scrise în ordine de Pozder (mi-n. 8) 
Asimionoaiei (min. 20). Cotrogea 
(min. 26), Pozder (min. 34) și Tar- 
lețki (min. 60). în repriza a H-a 
jocul a fost mai lent, ambele echipe 
ratînd numeroase ocazii. S-au evi
dențiat întreaga echipă Dinamo Su
ceava și îndeosebi Lalu și Sid-ik, 
iar de la oaspeți Pantelici, Popovici 
I și Pozder.

A arbitrat corect și autoritar bri
gada alcătuită din A. Galamboș 
(Baia Mare), Gheorghe Farkaș și 
Al. Nuty (ambii Satu Mare).

C. ALEXA-coresp. regional
R. MUNTEANU-coresp.

C.S.M. Baia Mare învingător

la Sverdlovsk

In primul meci din cadrul tur
neului său m U.R.S.S., echipa 
C.S.M. Baia Mare a întîlnit formația 
de categoria B Uralmaș din Sverd
lovsk. Fotbaliștii băimăreni au cîști
gat partida cu 5—2 (2—1). Cel mai 
bum jucător al echipei C.S.M. Baia 
Mare a fost timarul atacant Vasile 
Trif. care a înscris două goluri.

Viitorul meci al echipei romine va 
avea loc la Ufa.

Metalul Tîrgoviște la Tarnopol s

meci nul

Echipa Metalul din Tîrgo-viște și-a 
început sî-mbătă turneul în U.R.S.S. 
Metalul a disputat primul meci la 
Tarnopol. unde a înfîtoit formația 
locală Avangard. Intîlnirea a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate: 
1—1.

In continuarea turneului. Metalul 
Tîrgoviște va evolua în localitatea 
Hmelnițki. Meciul va avea Ioc marți 
4 iulie.

(C.F.R. Roșiori), I. Emrich (Gloria Bis
trița), M. Lupea (Dinamo Galați).

Mijlocași : J. Pojoni (Avîntul Re
ghin), V. Chețan (Ind. Sîrmei G. 
Turzii), Gh. Radu (Dinamo Pitești), 
I. Szakacs (Dinamo Săsar), Anton 
Nlculae (Metalul 23 August Buc.).

înaintași : V. Kraus, M. Adam 
(ind. Sîrmei C. Turzii). V. Petrea 
(Tractorul Brașov), C. Treabă (C.S.M. 
Cluj), I. Tomeș (C. S. Oradea), Fr. 
Varga (C.S.M. Reșița), FI. Halagian 
(Dinamo Pitești), P- Baban (C.S.M. 
Sibiu), C. Mihăescu (Știința Galați), 
I. Haidu (Mureșul Tg. Mureș), V. 
Comisar (Acad. Militară) și FI. Voi- 
nea (Prahova Ploiești).

Antrenamentele acestui lot se vor 
desfășura în strînsă legătură cu lec
țiile practice ale cursului -de antre
nori.



Sâmbătă la gala internațională de box de la Galați

20.000 de spectatori au aplaudat victoria C.S.M 
asupra echipei italiene Sempre Avânți

întîlnirea dintre C.S.M. Galați și 
echipa italiană Sempre Avânți, termi
nată cu scorul 12—8 pentru C.S.M. 
a stîrnit un interes deosebit printre 
amatorii de box din întreaga regiune. 
De la Brăila și din împrejurimile ora
șului Galați, numeroși iubitori ni 
sportului cu mănuși s-au îndreptat 
spre stadionul nou din localitate. Cu 
mult timp înainte de ora fixată, circa 
20.000 de spectatori așteptau nerăb
dători începerea galei.

Primii care au urcat treptele rin
gului au fost italianul B. Bergonzoni 
și Manolache Vasiliu (C.S.M.) Inco
modat de alonja pugilistului de la 
Sempre Ava.nti, Manolache nu 1 puîut 
iniția în prima repriză nici un atac 
periculos, fiind punctat des cu directe 
de stingă. Boxerul gălățean echili
brează situația în repriza a doua și 
a treia, cînd reușește să 
serii de croșee la corp și 
tîlnirea .a luat sfîrșit cu 
egal

„Cocoșii" Paul Pavel 
Giusepe Cavulli (Sempre 
oferit cel mai frumos meci. In con
tinuă mișcare, cei doi sportivi au 
atacat cu directe și croșee corect exe
cutate, au eschivat spectaculos, cuce
rind aplauzele celor prezenți. Mai in
sistent în ultima repriză — cînd gă- 
lățeanul a dat vădite semne de obo
seală — Cavulli a obținut victoria la 
puncte.

Așteptată cu mult interes, evoluția 
lui Popa Nicu a satisfăcut pe deplin 
entuziastul public gălățean, mai ales 
că Popa a cucerit prima victorie pen
tru C.S.M. Chiar de la începutul me
ciului el l-a pus în mare dificultate 
pe Carlo Gabrielli datorită puternice
lor croșee pe care i le-a administrat 
cu multă ...dărnicie. Boxerul italian 
are o scurtă perioadă de dominare 
spre sfîrșitul ultimei reprize. Aceasta 
a fost însă prea puțin. Popa Nicu acu
mulase punctele necesare victoriei.

Semiușorii Dumitru Boiangiu 
(C.S.M.) și Vicenzo Pitardi (Sempre 
Avânți) și-au împărțit numeroase lovi
turi cu o... imparțialitate uimitoare. 
Preocupați numai de plasarea directe
lor, croșeelor și upercuturilor, cei doi 
pugiliști și-au neglijat complet apăra
rea și spre surpriza celor prezenți, 
ambii au reușit să termine meciul în 
picioare. Juriul a acordat o justă de
cizie de egalitate.

Meciul dintre „ușorii" Stan Bogoi 
(C.S.M.) și italianul Roberto Soprani 
a deziluzionat. Cei doi s-au întrecut 
în neregularități. Bogoi a greșit lăsîn- 
du-se antrenat în stilul de luptă

lovească cu 
la fată. In- 
un rezultat

obstructionist al lui Soprani, luptînd 
din această cauză mult sub posibilită
țile sale și obținînd destul de greu un 
rezultat egal.

O dată cu meciul Gheorghe Eremia 
(C.S.M.) — Tristano Tramonti (Sem
pre Avânți), era gata-gata să se în
trerupă seria meciurilor nule, dar a 
„intervenit"... arbitrul Tătaru (Galați). 
Judecind necompetent partida, l-a 
frustat pe Eremia de o victorie pe de
plin meritată. El a punctat de așa 
manieră pe buletinul de arbitraj îneît 
juriul a trebuit să acorde o decizie 
de egalitate, care l-a nedreptățit cate
goric pe sportivul gălățean.

Avînd inițiativa în tot timpul me
ciului, Vasile Bogoi (C.S.M.) a reușit 
să-1 învingă la puncte pe italianul Ro
berto Alpi. Foarte bine a boxat mijlo
ciul Ștefan Cojan (C.S.M.). Atacînd 
cu directe de dreapta la față, dublate

de puternice upercuturi de stingă la 
stomac, el a cîștigat detașat întîlnirca 
cu Arnaldo Pateli (Sempre Avânți).

Semigreul gălățean Voronel Mamir 
a obținut o victorie fulgerătoare în 
meciul cu italianul Valentino Sartori. 
In numai 14 secunde. acesta a fost 
pus K.0.1 Imediat ce s-a apropiat de 
Mamir, Sartori a recepționat un nă- 
praznic croșeu de stingă la cap care 
l-a trimis la podea, unde a fost nu
mărat pînă la 10.

Greul echipei Sempre Avânți, Din
te Cane, a produs o impresie deose
bită spectatorilor și îndeosebi lui... 
Octavian Cioloca (C.S.M.). Cioloca a 
luptat totuși curajos, punîndu-1 uneori 
în dificultate pe Dante. In ultima re
priză sportivul italian reușește să-și 
depășească adversarul și obține victo
ria la puncte.

?ETRE HENȚ

în întîlnirea de notație de la Erlurt

Reprezentanții noștri au obținut victoria în 4 probe
(R.P.R.) 1:22,3; 4. Țincoca (R.P.R.) 
1:25,6; 100 m liber fete: 1. C. Ba
laban (R.P.R.) 1:09,8 — nou record 
republican de fete (născute 1947) ;
2. Konitz (R.D.G.) "" ~ ~ '
(R.D.G.) 1:10,6; 4. 
1:12,5; 200 m bras 
(R.D.G.) 2:45,3; 2. Rînca (R.P.R.) 
2:49,4; 3. Condeescu (R.P.R.) 2:50,3; 
4. Jonack (R.D.G.) 2:54,6;
fluture băieți: 1. Besen 
2:38,7; 2. Siebert (R.D.G.)
3. Medianu (R.P.R.) 2:42,0 ; 4. Pischej
(R.P.R.) 3:06,4; 100 m bras fete
(în afară de concurs) : 1. Blank
(R.D.G.) 1:23,0; 2. Iordan (R.P.R.) 
1:23,9 — la 0,1 sec de recordul re
publican; ștafeta 4x100 m liber fete: 
1. R.D.G. 4:49,8; -----------
ștafeta 
R.D.G. 
prima 
R.D.G.

ERFURT 2 (prin telefon). Sîmbătă 
duminică s-a desfășurat în lo-Si

calitate întîlnirea de înot dintre re
prezentativele de juniori și junioare 
ale R.D. Germane și R.P. Romîne. 
Întrecerile eu avut loc în bazinul 
Nordbaden (de dimensiuni olimpice) 
aflat pe malul rfului Gera. Sportivii 
noștri s-au comportat mai bine ca 
la ultima întîlnire dintre cele două 
reprezentative, ocupînd primul Ioc 
în patru probe. Și, dacă condițiile 
de concurs ar fi fost mai bune (apa 
a avut numai 18 grade, iar înotătorii 
noștri nu eu avut la dispoziție — 
după un drum lung și obositor — 
decîț 24 de ore de odihnă), sportivii 
romîni ar fj putut obține rezultate 
mai bune. întâlnirea s-a încheiat cu 
victoria echipei R.D. Germene la 
scorul de 109—76. Iată rezultatele 
tehnice :

ZIUA I — 1500 m liber: 1 
(R.D.G.) 19:36,1; 2. Schmidt 
19:50,3; 3- Goter (R.P.R.) 
4. Căprărescu (R.P.R.) 
100 m liber băieți: 1. Fulop 
59,8; 2. Voicu (R.P.R.) 60,0; 
gler (R.D.G.) 
(R.D.G.) 62,4;
1. Uldendorf
Georgi (R.D.G.) 1:15,6;

1:09,9; 3. Birke
Rotaru (R.P.R.) 

băieți: 1. Schock

200 m 
(R.D.G.) 

2:41,6;

61,0;
100 m

(R.D.G.)

1. Junga
(R.D.G.) 
20:40,1 ; 
21:16,9; 
(R.P.R.) 

; 3. Wie- 
Muller4.

spete fete: 
1:15,1; 2,

3. Trohani

2. R.P.R. 4:58,0; 
4x100 m mixt băieți: 1.

4:32,6; 2. R.P.R. 4:41,8.’ După 
zi de concurs, reprezentativa 
conducea cu 58—40.

ZIUA A II-A: 
băieți : 1. Voicu
2. Junga (R.D.G.) 
(R.P.R.) 5:03,6; 4. 
5:06,2 ;

m liber 
4:54,0;

3. Fulop 
(R.D.G.)

1. Blank 
(R.D.G.) 

3:04,2 ;
200 in

1. Kosisch (R.D.G.)

FOTBAL
U.R.S.S. — NORVEGIA 5—2 (3—0)

în cadrul grupei a V-a a preli
minariilor campionatului mondial de 
fotbal, pe stadionul central V- 1. 
Lenin din Moscova, în fața a peste 
100.000 de spectatori, s-a desfășurat 
sîmbătă întîlnirea dintre selecționatele 
Uniunii Sovietice și Norvegiei.

La fluierul arbitrului polonez Iosif 
Kowal cele două echipe au apărut 
pe teren în următoarea alcătuire: 
U.R.S.S. : Maslacenko — Medakin, 
Maslenkin, Cioheli — Voronin, M3- 
noșin — Metreveli, Ivanov. Pone- 
de.lnik, Bubukin, Meshi ; NORVE
GIA : A Hansen — Backer, Sven- 
sen, Matisen — R Johanson, T. An
derson — Borgen. Hansen. Bakke. 
B. Johansson. B. Anderson. Chiar 
din primele minute fotbaliștii so
vietici inițiază atacuri periculoase la 
poarta oaspeților, iar în min. 13 
Metreveli are posibilitatea să deschidă 
scorul. Mingea șutată de el lovește 
însă bara. In minutul următor a- 
celași Metreveli profită de o ezitare 
a apărării norvegiene și înscrie 
plasat: 1—0 pentru selecționata
U.R.S.S. In min 26 centrul atacant 
sovietic. Ponedelnik. urcă scorul la 
2—0. iar in min. 33 Bubukin, căpi
tanul echipei U.R.S.S., stabilește 
scorul primei reprize : 3—0. Repriza 
a II-e se desfășoară în continuare 
în nota de dominare a selecționatei 
sovietice, și în min. 54 Meshi înscrie 
din nou. La 4 0 fotbaliștii sovietici 
par mulțumiți de rezultat și dau po
sibilitate oaspeților să încerce cîteva 
acțiuni le poarta lui Maslacenko. 
Una dintre acestea permite extremei 
drepte a norvegienilor, Borgen. să 
marcheze: 4—1. După numai 3 mi
nute Bubukin înscrie pentru echipa 
sovietică, ier în min. 88 interul 
Hansen stabilește scorul partidei : 
5—2 (3—0) pentru reprezentativa 
U.R.S.S. Cu această victorie formația 
sovietică conduce în grupa a V-a, 
urmînd ca celelalte două partide să 
ie susțină în deplasare.

0 6:2 4
1 1:1 2
2 2:6 0 

fotbal

1. U.R.S.S.
2. Turcia
3. Norvegia

• Echipa 
F.C. Santos 
în Europa, 
echipa locală cu același nume. Bra
zilienii au terminat învingători cu 
8—6 (3—3). patru goluri fiind în
scrise de Pele.

înaintea acestui meci echipa bra
ziliană a jucat la Atena cu A.E.K. 
și a cîștigat cu 3—0 (3—0).
• Reprezentativa Argentinei și-a

încheiat turneul întreprins timp de 
o lună în Europa, jucînd la Milano 
cu Internazionale. După ce la pauză 
echipa italiană conducea cu 1—0, în 
cele din urmă partida s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 1—1.
In felul acesta, fotbaliștii argentinieni 
au obținut o singură victorie (2—0 
cu Portugalia), au terminat trei 
meciuri la egalitate (0—0 cu 
U.R.S.S., 3—3 cu R.S. Cehoslovacă 
și 1—1 cu Internazionale) și au 
pierdut două partide (0—2 cu Spania 
și 1—4 cu Italia).

ll"ll GLOB
2
2
2

braziliană
a susținut un nou meci 
întîlnind la Karlsruhe

Turul ciclist
Concurenții din Turtii ciclist al Fran

ței au parcurs vineri cea de a 6-a etapă 
Strasbourg—Belfort (180,500 km). Pri
mul care a trecut linia de sosire a fost 
ciclistul belgian Planckaert, cronome
trat în 41135:39.0. Sosit la cinci secunde 
de învingător, purtătorul tricoului gal
ben J. Anquctil /Franța), a ocupat 
locul patru. Cea de a 7-a etapă a cursei, 
desfășurată pe ruta Belfort—Chalon sur 
Sa6ne, a fost cîștigată de alergătorul 
francez Jean Stablinski, care a parcurs 
211 km în 5h21:ll,0. Grosul plutonului 
a sosit eu o întîraicre de peste 6 min. 
Disputată pe traseul Chalon sur Safine— 
Saint Etienne (240 km), etapa a 8-a a 
Turului ciclist al Franței a revenit ru
tierului france* Jean Forestier în 7 h

— 400
(R.P.R.) 
4:54,2; 
Blauert

100 m bras fete •
(R.D.G.) 2:58,3; 2. Grimmer 
2:58,3; 3. Iordan (R.P.R.) 
4. Balaban (R.P.R.) 3:26,6;
spate băieți:
2:29,5; 2. Zacharis (R.D.G.) 2:35,3; 
3. Potoceanu (R.P.R.) 2:40,9 ; 4. Berci 
(R.P.R.) 2:41,7; 100 m fluture fete: 
1. Wendt (R.D.G.) 1:16,1; 2. Schnei- 

Rotaru 
(R.P.R.) 

1. Niem- 
Trohani 

(R.D.G.)
4. Waldman (R.P.R.) 5:49,0; 

4x100 m mixt fete :
2. R.P.R. 5:28,4 

m liber băieți:
2. R.D.G. 9:16,0.

R.D.G. — R.P.R.

der (R.D.G.) 1:21,7; 3.
(R.P.R.) 1:22,1; 4. Sala
1:33,4; 400 m liber fete: 
msrich (R.D.G.) 5:38,2; 2. 
(R.P.R.) 5:45,8; 3. Sokme 
5:47,7;
ștafeta
5:07,2 ;
4x200
9:08,5 ; 
final :

1. R.D.G. 
; ștafeta 
1. R.P.R.

Rezultat 
109—76.

La Bratislava: AI. Popescu pe focul V 
ia 200 m fluture cu 2:20,0

bras: 1. Svozil (R.S.CA 1: 
2. Al. Schmaltzer (R.P.R.) 1 
100 m spate : 
1:06,4;... 4.
1 : 08,8 ; 100 
(R.D.G.) 58,2;
2 ; 46,7 , 

FEMININ —
rasz (R.P.U.) 1:08,0; 200 m 
Madarasz 2 : 25,6 ; 200 m 
Grimer (R.D.G.) 3 ; 04,0 ; 1 
bras: Grimer 1 : 24,0; 100 m 
ture: Skupilova (R.S.C.) 1 : 16,6.

BRAT1SLAVA 2 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
în localitate un concurs internațional 
de înot la care au luat parte și trei 
sportivi romîni, Al. Popescu, Al. 
Schmaltzer și D. Caminschi. 
rezultatele înregistrate :

MASCULIN — 100 m fluture: I. 
Hopka (R.S.C.) 1 :01,3 — la 0,1 sec 
de recordul european;... 3. Popescu 
(R.P.R.) I: 05,5; 200 m fluture: 1. 
AL. POPESCU 2:29,0; 100 m

Iată

13,5;. 
: 15,2

1. Klugfeld (R.S.C. 
Caminschi ~

m
200

liber : 
in bras :

(R.P.R. 
Wagnt 

: Svoz

100 m liber : Made 
liber 
bras 

100 r 
i fii

Echipa de șah a U.R.S.S. a cîștigai 
detașat campionatul Europei

După o suită neîntreruptă de victorii, 
echipa de șah a Uniunii Sovietice a cîș
tigat titlul de campioană a Europei, 
în cadrul turneului final al competiției, 
încheiat aseară în localitatea Oberhau
sen (R.F. Germană). Șahiștii sovietici 
își asiguraseră victoria înainte de con
sumarea ultimei runde, avînd în 
gul ultimei întîlniri un avans de 15*/j 
puncte asupra următoarei ț^psate.

In runda a 8-a, echipa U.R.S.S. a 
terminat cu 8y2—î1/? întîlnirea cu R.S. 
Cehoslovacă, pentru ca în ziua urmă
toare să obțină o nouă victorie la scor: 
7—3 cu R.P. Ungară. In ultima rundă, 
reprezentativa sovietică a jucat cu e- 
chipa R.F. Germane de care a dispus 
cu 8—2.

pra-

O luptă strînsă s-a dat pentru loci 
doi în clasament, disputat între ccl>* pd 
R.P.F. Iugoslavia și R.P. Ungare. It 
valitatea a fost tranșată abia în ultim 
rundă, în întîlnirea directă dintre cel 
două echipe, victoria revenind șahiștilt 
iugoslavi cu scorul de 7—3.

Iată alte rezultate înregistrate în u 
timele zile : R.P. Ungară — R.F. Gei 
mană 5*/2—4*/2 (runda a 8-a) ; R.P.I 
Iugoslavia—R.S. Cehoslovacă 5*/2—41/ 
Spania—R.F. Germană 6—4 (runda 
9-a); R. S. Cehoslovacă—Spania 4— 
(runda a 10-a).

Clasamentul final al campionatului 
U.R.S.S. 74l/2, R.P.F. Iugoslavia 571/ 
R.P. Ungară 54. R.S. Cehoslovacă 4 
R.F. Germană 37l!2, Spania 33l/2.

nit

Iolanda Balaș a sărit 1,85 m
(Urmare din pag. 1)

compatriotului 
kadze ou 2,10 m.

Alte rezultate : 
plat Foik (R. P. 
lungime Vauspas 
Ter Ovanezian nu 
Piatkowski (R. P.

său Robert Savla-

masculin: 100 m 
Polonă) 10“7/10; 

(U.R.S.S.) 7,61 m. 
a participat; disc 

...... . Polonă) 56,08 m;
400 m plat Robert Brightwell (An
glia) 46"2/10 ; feminin : 100 m Itkina 
(U.R.S.S.) ll“9/10; suliță: Ozolina
55,12 m. In proba de aruncarea 
greutății cîștigată de Tamara Press, 
recordmana R. P. Romîne Ana Roth 
s-a clasat pe locul 4 cu 15,49 m.

Un nou record mondial
stabilit de parașutiștii 

sovietici

Duminică, programul întrecerile 
atletice din Capitala Uniunii Sovietic 
a cuprins probe deosebit de dispL 
tate, care s-au încheiat cu multe r< 
zultate valoroase. Dintre sportiv 
romîni, cea mai frumoasă comportat 
a. avut-o Constantin Grece ■ car 
a reușit să stabilească un nou : 
valoros record republican la 10.000.,, 
29:36,8 (vechiul record îi apar.(ne 
cu 29:42,6) și Zoltan Vamoș, clase 
pe locul III la 1.500 m (timp 
3:4a,7).

Alte rezultate: BARBAȚI : 
g.: Morale (Italia) 
Foyk (R.P. Polonă) 
Rudenkov '
tate : Meconi (Italia)

Jaszy (Franța) 3:42,5; 1 
(R.P. Polonă) 3:42,7;

Vamoș (R.P. Romînă) 3:43,7 
m: 1. B. Hatley (Anglia
2. Zaharov (U.R.S.S.) 29:03

(U.R.S.S.)

400 r
50,5; 200 m 
20,8; ciocan
68,92 ; grei 

18,29 ; 1500 m

MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 1 
iulie, un grup de 9 parașutiști din 
Kiev, conduși de maestrul sportului 
Nicolae Deșev a stabilit un record 
mondial la proba de salt în grup de 
la înălțimea de 1500 m, realizînd o 
medie de aterizare de 5,41 m față de 
punctul fix. Este pentru prima oară 
în lume cînd se realizează 
de performanță executată de 
de 9 persoane.

Parașutiștii sportivi din 
au stabilit numai în luna 
acestui an 14 recorduri
dintre care 13 sînt superioare recor
durilor mondiale oficiale

o astfel 
un grup

U.R.S.S. 
iunie a 

unionale

Reprezentativele de handbal în 7

(Urmare din pag. 1)

R.P.F. Iugoslavia cu scorul de 17—• 
15 (10—9). Meciul a fost extrem de 
pasionant, oferind spectatorilor un

al Franței
au05:10,0. In clasamentul general 

intervenit schimbări importante, 
til continuă să poarte tricoul 
Din cei 132 de concurenți care ; 
startul în prima -etapă, au mai 
în cursă 97.

Prima etapă a Turului ciclist al Fran
ței rezervat echipelor de amatori s-a 
desfășurat pe circuit la Saint Etienne 
și a fost cîștigată de francezul Jean 
Lebaude. Acesta a parcurs 145.500 km 
în 3h34:31,0 (media orară 40.696 km). 
Pe locul doi. la 1:24.0. a sosit elve
țianul Jaisli, iar pe locul trei francezul 
Cauvet, la 6:14.0.

.,Tours de l’A venîr . cum este nu
mită cursa, reunește 127 cicliști din 19 
țări. (Agerpres).

nu
Anque- 
galben. 
au luat 

i rămas

joc de bună calitate. Echipa noastră 
a condus la început cu 5—2, 6—4 
și 7—5, dar spre sfîrșitul reprizei a 
fost egalată : 8—8, 9—9. Handbaliștii 
noștri au reușit totuși să termine 
repriza cu un avantaj minim. Le 
reluare, gazdele egalează de două 
ori (10—10 și II —11). In continuare 
însă, inițiativa ne-a aparținut și 
echipe a obținut o victorie pe de
plin
(2), 
che 
(3)
Bogolea și Costache I. Pentru gazde 
au înscris: Kecian (2), Karadza (3), 
Marticevici (3), Meticos (3). Duraneț 
și Kvetanovici (3). A condus foarte 
atent O. Falk (R.F.G.).

In urma acestui rezultat, reprezen
tativa noastră
S-au clasat în ordine: 
Iugoslavia și 3 R.A.U.

meritată. Au marcat: Telman 
Mozer (3), Ivănescu (5), Costa
li, Bădulescu. Nodea. Oțelea 

și Bulgaru. Au mai jucat Redl.

a cîștigat turneul.
2- R.P.F.

1 M.
Barran
Zoltan
10.000 
29:01 ;
3. Virkus (U.R.S.S.) 5,9:07.4 ; ... ( 
C. Grecescu 29:36,8 (NOU RECOR1 
R.P.R.) ;
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)
M. Itkiria I
Irina Press
Sin Kin 
2:04,6; ... 1 
2:08,4 ;
(U.R.S.S.)
57,00.

prăjină: Krasovski
4,60; triplusalt; Kreye 
16,11 ; 800 m : Savinko 
1:49,2; FEMEI: 200 m 

(U.R.S.S.) 23.8; 80 m g 
i (U.R.S.S.) 10,7; 800 m

Dan (R.P.D. Coreeană 
locul 4; f'lorica Grecesc 

lungime: Scelkanov
6,30 ; disc : Tamara Pres

Barbara Goebel (R. D. G.): 
nou record mondial in proba 

de 100 m bras femei

BERLIN (Agerpres). 
unui concurs de natație 
sîmbătă
Barbara Goebel (R.D. Germană) 
stabilit
proba de 100 m bras 
1:18,2. Vechiul record 
de 1:19,0 și aparținea 
sale Ursula Kueper.

le Rostock

In cadrt 
desfășura 

înotătoare

un nou record mondial r 
cu timpul d 
mondial er 
compatrioate

Echipa feminină de baschet 
T. T. T. Riga a cîștigat 
„Cupa Campionilor Europeni

Echipa Trustului de tramvaie ș 
troleibuze din Riga a cîștigat dit 
nou competiția internațională ferni 
nină de baschet „Cupa Campioniloi 
Europeni". In meciul retur al fina 
lei, baschetbalistele sovietice au în 
vins echipa ,.Slovan Orbis" Pragr 
cu scorul de 72—37 (33—21) Iu 
îndu-și o categorică revanșă pentri 
înfrîngerea suferită la numai I 
punct diferență (76—77) în meciu 
disputat la Praga. Cea mai bunt 
jucătoare a echipei T.T.T. Riga a tos 
Skaidrite Smildzina. care a realizai 
25 de puncte. (Agerpres).
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