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Minerul Lupeni a dispus cu 2-1 (2-0) 
.de Turbine Erfurt

an al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă

BERLIN 18 (Agerpres). — Echipa 
de -fotbal MINERUL LUPENI și-a în
ceput turneul în R.D. Germană, jucând 
sâmbătă La Erfurt cu echipa focală 
Turbine, din prima categorie. Fot
baliștii români au desfășurat un joc 
bun, obținând victoria ou 2—1 (2—0). 
Scorul a fost deschis de Szoke în

Coman, Cucu și Cosma. Meciul a fost 
urmărit de 3.000 de spectatori.

♦
Meciurile uimătoare ale Minerului 

vor avea loc miercuri 21 februarie la 
Dresda cu Einheit și duminică 25 fe
bruarie la Magdeburg cu Aufbau.

Steagul roșu a plecat
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Campionatul republican de lupte clasice

TART PROMIȚĂTOR
9

JfaoeiAmt sportive
• întreceri dinamice • Numeroase surprize . 

• Nivel tehnic bun
CONCURS DE TENIS DE MASĂ 

LA CARACAL

desfășuratșj duminică 6-a 
floreasca din Capitală pri- 

a campionatului republi- 
pte pe echipe. In cadrul în
de „clasice" au fost obținu- 
arele rezultate: C.S.O. Re- 
rogresul București 8—6. Re- 
au putut să-și asigure vic- 

it în ultimul meci: Helmut 
r a reușit să-1 depășească 
7®reaT! bucureștean T. Oan- 
echipa*  oaspeților am remar- 
Popescu și N. Nicolae. Sur- 

■e a fost înirîngerea lui Ma-

rut D. Bacalu. De la băimăxeni s-au. 
impus: A. Teglaș, Gh. Gaidoș și
D. Pricop.

Metalul București — C.S.O. Craiova 
8—8. Metalurgiștii au avut în I. Iosi- 
fescu, B. Șitoianu și Alex. Șuii reali
zatorii unor victorii clare. Din rindul 
csraiovenilor s-a remarcat, • in mod de
osebit, I. Pasat, care a reușit o fru
moasă victorie la puncte în dauna lui 
Șt. Staneiu.

Progresul București — Vulturul Tul-, 
cea 12—2. Bucureștenii au obținut o

In frumosul club al Gasei raionale 
de cultură din Caracal a avut loc, 
recent, un concurs de tenis de masă 
(individual).

întrecerea a angrenat jucătorii de 
tenis de masă fruntași de la asociațiile 
sportive Școala medie 1. Școala medie 
2, Sănătatea,- Progresul și Victoria, 
toate din Caracal. După jocuri., viu 
disputate, care au atras multi spec
tatori, în finală s-au calificat Ștefan 
Ghiță (Școala medie nr. 1) și Teodor 
Boca (Victoria). Finala a prilejuit, o 
luptă extrem de pasionantă, victoria 
r-even-ind sportivului Ștefan Ghiță. El 
a fost răsplătit cu nenumărate aplauze 
pentru jocul său spectaculos și eficace.

Crfs-tian Lepădatu-corespondent

NOI MEMBRI U.C.F.S. 
ÎN ASOCIAȚIILE SPORTIVE 

DIN FĂGĂRAȘ

în uftima săptămînă în secțiile I
asociațiilor sportive din Făgăraș au 

’ fost cuprinși, noi membri U.C.F.S. 
■ Tată cîteva dtotre asociațiile care au 
. reușit, printr-o muncă bine organ»; 
, zată, să atragă în activitatea sporiivă 
! tot mai multi tineri și tinere: Uti
lajul — 216, Chimia — 250. Sinteza

— 235, Grupul școtar Petrol Chimie
— 170, Viitorul 79 s.a., în total 
1.062.

Valentin Lazăr-coresp.

O HOTĂRÎRE ÎNDEPLINITĂ

ml olimpic D. Pirvulescu (Steaua) a 
'te minute I Iată-l in intilmrea cu P.

de a obținecu cîteva secunde

can (Reșița) de către N. Elef- 

l roșu Brașov — C.S.O. Cra- 
-2. Echipa din orașul de la 
Tîmpei a obținut o victorie 
Singura lor înfringere a fost 
ită în întîlnirea dintre craio- 
. Pasat și Gh. Voicu II. Bra- 
uu obținut 5 victorii la tuș.

Baia Mare—Vulturul Tulcea 
i promovați, luptătorii de Ia 
Tulcea, au produs multe emoții 

iilor. Cel mai bun ni s-a pă-

luptat in trei meciuri timp 
Hudescu (Timișoara) înainte 
victoria la tuș.

Foto : P. Romosan
i 

victorie categorică, nepierzînd decit 
un singur meci, la categoria grea, (T. 
Oancea, accidentat, n-a mai putut 
concura).

C.S.O. Reșița - C.S.O. Baia Mare 
13—3. Băimărenil, avînd accidentați 
trei sportivi, nu au putut face față a- 
cestei întîlniri dificile. Reșițenii au

TI BERI U BAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Printre multe alte hotărîri adoptate 
de către conferința consiliului raional 
U.C-F.S. Filiași a fost și aceea ca să 
fie sprijinită cererea muncitorilor din 
cadrul fabricii de cherestea U.I L. de 
a ft introdusă șt ta ei gimnastica în 
producție.

In urma unui studiu amănunțit 
asupra posibilităților existente și asu
pra celor mai potrivite exerciții pen
tru specificul lucrătorilor de la U.I.E. 
Filiași, hotărîrea a fost mdephnLtă. 
Muncitori, tineri și vîrstnici (chiar 
peste 45 de ani), sub conducerea prof. 
Cornel Păun, execută acum m fiecare 
zi programul de gimnastică în pro
ducție.

Nicolae Cirstocea-coresp.

ilul București a ciștigat concursul republican de sală la atletism
i mari bilanțul concursului 
n de sală al seniorilor a 
I de participanți (dintre care 
ste), 13 recorduri pe teren 
(dintre care 8 de seniori și 

i juniori) și alte citeva re- 
emarcabile.
să fi avut o pregătire pentru 
tedfică, totuși pe baza unei 
^gătiri fizice multilaterale cei 
.ți dintre competitori au reu- 
tate excelente, demne de a fi 
e chiar și intr-un concurs 
ă perioadă competițională. 
zultatele tehnice înregistrate: 
"1: 50 m.- 1. A. Stamatescu

(Met) 5,8 rec. egalat (in semifinale 
reușis» un nou record cu 5,8); 2. Al. 
Tudorașcu (Met) 5,9 ; 3. A. Diaconii 
(Dinamo) 6,0 ; 4. V. Jurcă (St.) 6,0 ; 
5. Gh. Zamfirescu (Steaua) 6-.1; 6. 
M. Mureșan (C.S.M. Mediaș) 6,2 (In 
preliminarii Dotei Comșa — Lucea
fărul Brașov și Nic. Tothpall — Har
ghita Tg. Mureș au egalat recordul 
de juniori cu 5,9) ; 55 mg: I. Mesa- 
roș (C.F.R. Timiș.) 7,7 — rec. egalat; 
2—3. C. Tontech (Voința) și Nic. Ma- 
oovei (C.S.O. Huned.) 7,9 ; 4. Ad.
Schneider (C.S.S. Timiș.) 6,8 ; V. Pop 
(C.S.O. Oradea) 8,2; 6. A. Crauțov 
(Steaua) 8,5; lungime: 1. V. Jurcă

Astă-seară, Ia ora 19: J

București —Spartak Pilsen j 

la hochei pe gheață
i 

regătindu-se în vederea viitoarelor întîiniri internaționale, hocheiștn J 
fruntași susțin azi și mîine două jocuri de verificare, în compania » 

biilei echipe cehoslovace, Spartak Piilsen. {
aspeții sosesc in Capitală în cursul zilei de azi. (
stă-seară, incepmd de la ora 19, pe patinoarul „23 August", ei * 
a replica selecționatei Bucureștiului. J

doua in t# ture va avea Ioc mine seară, ia aceeași oră.

min. 13, iar după numai 5 minute 
Cucu a înscris al doilea got all echipei 
romîne. Golul gazdelor a fost reali
zat în mim- 84 de Skaba. Comentatorul 
sportiv all agenției A.D.N. remarcă 
dintre jucătorii romîni pe Mihalache,

in Grecia
Echipa de fotbal a clubului Steagul 

roșu Brașov-a plecat simbătă în 
Grecia, în vederea meciului cu.CUim- 
piakos Pireu, care va avea loc 
miercuri în cadrul Turneului balcanic.

Atac la poarta Rapidului. Mcxtroc (mijloc) a ajuns tirziu : Stefan (dreapta) 
a tras la poartă. Fază dm partida. Dinamo — Rapid 1—1.
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Dinazno și Progresul in finala 
„Cupei Primăverii" la fotba1

Primele meciuri din codrul „Cupei Primăverii" — competiție, care 
reunește pe cele patru formații oucureștene din categoria A — au sttrhit 
un viu interes printre iubitorii fotbalului, dovadă marele număr de 
spectatori prezenți mai ales Ia jocul Dinamo — Rapid. Succesul a fost 
de partea formațiilor Progresul — care a dispus de Steaua cu 3—2 
și Dinamo — care, după 90 de minute de egalitate (1—1) cu Rapid, a câștigat 
la... 11 m. Astfel. că miercuri, aceste două echipe iși vor disputa Cupa, 
avlnd m deschidere partida Rapid — Steaua.

După 90 de minute: Dinamo—Rapid 1-1 (0-0) 
După... 20 de „11 m”; Dinamo —Rapid 6-5...
Cele două echipe au furnizat un 

spectacol agreabil. în ciuda terenului 
greu de jucat fallmeoos), ceea ce a 
stînjesiit în multe faze mișcările jucă
torilor. Datorită însă unei bune pregă
tiri fizice, jucătorii au reușit 9ă de
pășească această dificultate și să des
fășoare un joc în ritm destul de vioi.

Concluzia care s-a des-pirins după a- 
ceastă întîlnire este că echipele, pen
tru etapa în care se găsesc, se 
zintă bine pregătite și din punct 
vedere fizic și din punct de
dere tehnic. Gradul de antrenament 
atins constituie o bază oare permite 
îmbunătățiri și mai mari în jocul am
belor echipe pînă la reluarea campio
natului.

IntîLnirea, deși nu a oferit decît două 
goluri în cele 90 de minute (rezulta
tul final: 1—1, la pauză 0—0), a ofe
rit totuși multe momente de fotbal 
spectaculos, cu combinații bine con
cepute și dezvoltate, care au solicitat 
ambele apărări. Preocuparea a fost o

largă circulație a mingii, cu dese schim
bări de direcție. Finalizarea acțiunilor 
însă, a fost nesatisfăcătoare. S-au ratat 
— și din cauza terenului — multe si-*  
tuații favorabile, și de o parte și da 
alta. Trasul la poartă a lăsat de dorit 
și acest lucru s-a văzut atunci cînd 
echipele — pentru a desemna formația 
învingătoare — an avut de executat

p re
de

ve-
P. GAȚU

(St.) 7,41 — nou recwd; 2. M. Cai- 
nicov (Din.) 7,40 — rec. juniori; 3. 
N. Popovschi (St) 7,11 ; 4. Ad. Sa- 
mungi (Steaua) 7,10; 5. M. Axente 
(Șt. Cluj) 6,83; 6. L Leu (Șt.) 6,68; ’

(Continuare în pag. a 3-a)
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REPREZENTATIVELE LI. R. S. S, 
PENTRU CAMPIONATELE

INTERNAȚIONALE DE TENIS 
DE MASĂ ALE R. P. ROMÎNE

(Continuare în pag. a 2-a)

♦
-♦ __ ™...r
țde tenis de masă ale țării noastre 
4care încep duminică după-amiază la' 
ț Constanța, U.R.S.S. va fi reprezen- 
4tată de următorii sportivi: Laima 
tBalaișite, Sige Paisiarv, Averin, 
4 Sa unor is și Novikov.
4e.

La campionatele internaționale

Ultimele știri externe
• In cadrul campionatelor mondiale 

masculine de patinaj viteză desfășura^ 
te la Moscova, titlul de campion mon
dial absolut a revenit iui Viktor Kosiei*  
kin (Uniunea Sovietică).

• La Imatra (Finlanda) patinatoa-, 
rea ..sovietică Inga Voronina a cucerit 
titlul de campioană mondială absolută 
la patinaj viteză feminin.,

9 Prima probă din cadrul campio» 
i matelor mondiale de schi de la Zakopa

ne — 30 km — a fost cîștigată de fin- 
i Jancleztii Eero Mantyrama.
| • U.R.S.S. — Suedia 4—0,și 4—8
i ia hochei pe gheațf

Afanasie Savin, cîștigătorul săritxirii cu prăjina. j „ . „ 4 av
Foto; 1. Mihăică 1 (Citiți amănunte m pagina a-4-**.



,Cupa T6 Februarie”

Voleibaliștii de la Rapid
pe I Meciuri interesante în „Cupa Steaua* 6

amatorii de vo
ta

Sîmbătă și duminică 
lei din Capitală au venit din nou 
număr mare la sala Ciulești pentru a 
asista la întrecerile din cadrul „Cupei 
16 Februarie*.  Partidele au arătat că 
unele echipe sîrtt inconstante de la un 
meci la altul, sau chiar în cadrul ace
luiași set. Semnificativă în această di
recție este comportarea echipei feminine 
Progresul, 
cu Metalul — 2—3 (15—8, 5—15, 15— 
4, 14 —16, 2—15) — a condus în setul 
al patrulea cu 14—6, iar ta final a 
pierdut cu 14—16! Demoralizate, jucă
toarele de la Progresul nu-și găsesc 
calmul și pierd ultimul set la 2. în 
oealaltă partidă feminină. Rapid a în
trecut C.P.B. cu 3—1 (15—7. 15—10. 
14—16, 15—6).

în cadrul întrecerilor masculine am 
reținut frumoasa comportare a forma
țiilor Steaua și Rapid. Feroviarii au cu
cerit „Cupa 16 Februarie*,  fiind urmați 
ta clasament 
greșul.

Steaua 
(10. 11. 
și faptul 
calitățile 
Wolf. Chiriță. Aceștia s-au impus și ta 
partida susținută de Steaua în compania 
voleibaliștilor de la Dinamo. Steaua a 
cîștigat cu 3—2 (15—10, 5—15, 15—7, 
13—15, 15—9).

După ce a întrecut confortabil pe 
Dinamo cu 3—0 (7, 7, 6), Rapid a 
trebuit să lupte timp de două ore pen
tru a cuceri victoria eu 3—2 (15—8, 
11—15, 10—15, 15—12. 17—15) în par- 
tida susținută cu Progresul. A fost <xl 
mai spectaculos meci masculin al cupei 
și n-a lipsit mult ca învingătoarei jocu
lui să fie echipa Progresul, care a con
tribuit din plin la realizarea unui spec
tacol frumos. Elocvent este faptul că 
în ultimul set Rapid conduce cu 14—11, 
este egalat la 14, condus cu 15—14 și, 
fatr-un final de-a dreptul dramatic, în
vinge cu 17—15.

Am reținut pentru jocul prestat pe 
Fierarii. H. Nicolau, Pavel, Drăgan, 
Corbeanu. Ploconi de Ia Rapid, Chere- 
bețiu. Miculcscu, Urea — un element 
cu reale calități — de la Progresul.

GH. CIORANU-coresp.

care, în partida susținută

de Steaua, Dinamo și Pro-

a
«) 
că 
jucătorilor Schaffer,

învins Progresul 
dovedind o bună 
știe să folosească

cu 3—0 
pregătire 
din plin 
Butenko,

Intîlniri spectaculoase 
la baschet

Sîmbătă 
o serie de 
competiției 
baschet a 
borare cu 
Baschet. Echipele au oferit meciuri 
spectaculoase, care au mulțumit pu
blicul prezent în număr destul de mare 
în sala Dinamo. Iată rezultatele: Stea
ua—Academia Militară 95-47 (48-28). 
A.S.A Bacău—Petrolul Ploiești 55-42 
(20-22), Rapid—Olimpia 67-38' (23-17), 
Dinamo—Progresul 62-41 (35-18), Stea
ua—Petrolul Ploiești 86-22 (38-11), 
A.S.A. Bacău—Academia Militară 
55-46 (28-23), Rapid—Progresul 71-53 
(31-26).

Următoarele jocuri, precum și întîl
nirile finale, vor avea loc la sfîrșitul 
acestei săptămîni.

și duminică s-au desfășurat 
jocuri interesante in cadrul 
organizate de Comisia de 

orașului București, in cola- 
clubul Rapid și cu F. R.

De sîmbătă, concursul de tenis „Cupa 
Steaua"' a intrat în faza turneelor fi
nale. La băieți participă opt jucători: 
C. Năstase, Cristea, Bardan, Mărmurea
nu, Dron, Boaglte, D. Viziru, G. Po- 
povici, iar la fete patru jucătoare : Ju- 
iieta Namian,. Eleonora Roșianu, Cris
tina Doboșiu și Aneta Verone. Dintre 
partidele desfășurate în ultimele două 
zile, mai interesante au fost : D. Vi
ziru—Dron 6—3, 3—6, 6—3, Mărmu- 
reanu—G. Popovici 6—4, 5—7, 6—4, 
Mărmureanu—Dron 
Pînă acum se arată 
Constantin Năstase, 
reanu.

6—0, 4—6, 6—1. 
într-o formă bună, 
Cristea și Mămiu-

rezultate : C. Năstase cu Bardan
6—3, Dron 6—2, 6—3, Cristea

6—1, Dron 6—4,

Alte
6—2, 
cu Bardan 6—2,
6—3, Boaghe 6—2, 6—2, Mărmureanu 
—Bardan 6—2, 6—1, G. Popovici— 
Boaglte 6—2, 6—2. La fete, Julieta 
Namian a învins-o din nou pe Eleonora 
Roșianu cu 8—6, 7—5 și a dispus și 
de Aneta Verone tot ta două seturi : 
6—3, 6—0.

Competiția continuă azi tot în sala 
de sport din calea Plevnei No. 114. 
Meciurile se desfășoară între 
8,30—13 și 14,30—20,30.

orele

Metalul București a ciștigat
concursul republican de sală

(Urmare din pag. 1) (C.S.S.

Viorica Ivan (LT.B.) și Geta Păun (Progresai 
învingători în concursul pionierilor

Viorica Ivan (l.T.B.) — Valeria Li 
(Bere Grivița) 2—0, finala: Vior 
Ivan — Liliana Țarălungă 2—0; SI 
PLU BĂIEȚI, cat. 10—12 ani, sem 
nate; Dobrescu (Voința) — Iancu (v 
• ■ - - - •• • ' ) — Băl
(Pasteur) 2—0, finala ; Kollo—Dobn 
cu 2—0, cat. 12—14 ani, semifinal 
Păun (Progresul) — Neagu (Pastei 
2—0. S. Dumitriu (Bere Grivița) 
Zefir (l.T.B.) 2—0, finala : Păun — 
Dumitriu 2—1.

Pe lîngă cei calificați în semifirta 
s-au mai evidențiat Maria Peres 
(Bere Grivița), Mihai Rotaru, Ion l 
suț. Adrian Bumbuț (toți de la Vo 
ța).

Ar fi de dorit ca și alte club 
și asociații din București și provin 
să urmeze exemplul clubului Voit 
și să organizeze astfel de competi 
Ele se bucură de multă ' popularii 
în rîndurile micilor sportivi.

Competiția de tenis de masă orga
nizată de clubul Voința pentru pionie
rii din Capitală s-a bucurat de un fru
mos succes. Sîmbătă și duminică s-au 
întrecut aproape 80 de concurenți. La ....
sfîrșitul întrecerilor, cîștigătorii și cei ința) 2—0, Kollo (Voința) 
clasați pe următoarele locuri au primit 
numeroase premii constînd din cupe, 
mărțișoare și semne de carte. Un merit 
deosebit la reușita concursului îl are 
secretarul asociației Voința înfrățirea, 
Emil Ceroiu.

Iată rezultatele mai importante: 
SIMPLU FETE, cat. 10—12 ani, semi
finale: Viorica Ivan (l.T.B.) —Maria
na Țarălungă (Voința) 2—0, Iosefina 
Teleman (Voința) — Valeria Lică (Bere 
Grivița) 2—1, finala: Viorica Ivan — 
Iosefina Teleman 2—0; cat 12—14 ani, 
semifinale: Liliana Țarălungă (Voința) 
— Mariana Țarălungă (Voința) 2—0.

triplu : S. Ciochină (Met.) 15,30 — 
nou record ; 2. N. Mărășescu (Steaua) 

Vlădescu (Met.) 14,61 : 
C. Porumb (Șt. Cluj) 

i 3.
4. Ad.

14,80; 3. D. 
înălțime : 1.
1,94; 2. Gr. Marinescu (Șt) 1,90;
C. Semen (C.S.S. Buc.) 1.90 ;
Trifu (C.S.S. Buc.) 1,85 ; 5. I. Mesa- 
roș (C.F.R. Timiș.) 1,80 ; 6. N. Ma- 
covei (C.S.O. Huned.) 1,75; 7.
Szasz (C.S.O. Oradea) 1,75; 8.
Dobrescu (Din.) 1,75 ; prăjină : 1.
Savin (St.) 4,10 ; 2.

C.
Cr.
Af.

P. Astafei (St.)

Timiș.) 6,8;
7.0; 6.

Veselinovici
M. Ijac (C.S.S. Buc.) 
toroacă (S.S.E. PI.) 7,1;
L. Jung (Steaua) 6,3 ; 2. F. Grama 
(S.S.E. Reșița) 6,4 — rec. de junioare 
egalat ; 3. M. Pândele (l.T.B.) 6,4; 
4. M. Coetin (C.S.O. Oradea) 6,5; 
lungime : 1. M. Pândele (l.T.B.) 5,86 
2. M. Lupu (C.S.S. Buc.) 5,43 ; 3. Ec. 
Potoroacă (S.S.E. PI.) 5,34 ; 4. F. Gra
ma (S.S.E. Reș.) 5,31 ; 5. FI. Stancu 
(Steaua) 5,23 ; 6. U. Popescu (C.S.M. 
Mediaș) 5,22 ; înălțime: 1. U. Po
pescu (C.S.M. Mediaș) 1,52 ; 2. N.

5.
Ec. Po-

40 mg: 1. 
F.

START PROMIȚĂTOR
(Urmare din pag. 1)

N. Nicolae

Aspect din întrecerile semifinale ale cursei de 50 m.

excelat prin M. Bolocan. 
și S. Dragu.

Steaua București — C.S.O. Timișoa- 
10—2. Militarii au obținut 4 victo- 
la tuș în dauna timișorenilor prin: 
Pîrvulescu. M. Cristea. C. Badea 
I. Moca. Singura victorie timișo-

ra 
rii 
D. 
Și
reană a fost realizată de C. Grama în 
întîlnirea

C.S.O. 
Gălățenii 
tică. De 
decît N. 
sură M. 
am reținut numele lui M. Fuiorea, 
A. Wunderlic și Gh. Horja. Infringe- 
rea gălățenilor 
priză.

Steagul roșu 
rești 10—2. Se 
vor opune o rezistență dirză echipei 
campioane. Dar, după ce a 
Întîlnirea la 52 kg prin Gh. 
nu a mai reușit să obțină 
punct. Din echipa brașovenilor 

Vaideș și I. Marinache. 
București — C.S.O. Galați 
lipsit mult ca luptătorii gă- 
furnizeze o mare surpriză.

cu C. Matrișu.
Galați — C.S.O. Arad 4—8 ! 
s-au prezentat sub orice cri- 
la învinși nu s-a remarcat 
Popescu și intr-o mică mă- 
Sava. Din echipa arădenilor

constituie o mare sur-

Brașov—Metalul Bucu- 
pârea că bucureștenii

ciștigat 
Stanciu, 
nici un 
s-au re.

Cristescu (St.) 3,80; 4. V.
3,80; 5. D. Catrina (St.) 

Deack (St.) 3.60 ; greutate: 
nou re- 

15,07 ; 3. 
V. Sâlâ-
Popescu

4,10 ; 3. S. 
Cincă (St.) 
3,80 ; 6. T.
1. C. Crețu (Met.) 16,14 —
cord; 2. N. Ivanov (Din.) 
D. Serafim (Din.) 13,68; 4. 
gean (Din.) 13,60 ; 5. Gh.
(Șt. Cluj) 13,60 ; 6. K. Sokol (Șt. Oui) 
12,85.

FEMEI: 50 m: 1. Cr. Maksay
(Met.) 6.5 — nou record ; 2. S. Groșii 
(Met.) 6,6; 3. M. Vaida (S.S.E. Ora
dea) 6,7 — nou rec. junioare;

13,80; 3. L.
Gurău

1,45; 3. J. Nea-
1,45 ; greutate : 

(Din. Brașov) 
2. A.

Manoliu (Met.)
4. M. Wittgenstein

5. M. Szabo (Șt. Timiș.) 11,44: 
Sirbu (Met.) 11,17.

o echipă completă și

(Prog.)

marcat I.
Steaua

8—6! N-a 
lățeni să
Ei au obținut victorii Ia tuș prin I, 
Chiriță și T. Moșescu. Din echipa 
militarilor au obținut victorii la tuș 
P. Stroe, C. Badea și D. Pirvulescu.

Dinamo București — Unio

Mare 16—0 ! Dinamoviștii au obții 
5 victorii clare la tuș prin C. Tur 
rea, I. Cernea, D. Gheorghe, Gh. 1 
povici și N. Martinescu.

A.S.M. Lugoj — Rulmentul Bra 
8—4. Noua promovată, Rulmen 
Brașov, nu a constituit pentru lugoj 
un adversar prea dificil. Sportivii 
orașul de pe malul Timișului au ■ 
ținut victorii la tuș prin I. Dra 
mir, V. Micula, Gh. Boitoș și I. B 
bu. Din echipa brașovenilor am 
marcat pe I. Ludu și I. Ifrim.

Progresul București — C.S.O. B 
Mare 12—2! Băimărenii s-au prez 
tat slab pregătiți în aceste întrec 
Singura lor victorie au obținu 
prin... lipsa unui adversar bucurești 
la 78 kg. 1

Dinamo București — A.S.M. Lv 
16—0. Lugojenii au f06t învinși f 
drept de apel. Singura întilnire c 
s-a terminat la puncte a fost cea d 
tre I. Cernea (Dinamo) și V. Mic 
(Lugoj). Ea a plăcut prin dtrzenie 
procedeele tehnice aplicate. Victr 
a revenit lui I. Cernea.

Alte rezultate: C.S.O. Galați—C.t 
Timișoara 13—3; Steaua București 
C.S.O. Arad 10—4; C.S.O. Arad 
C.S.O. Timișoara 8—6! Dinamo^jU 
rești — Rulmentul Brașov 16— 
Reșița — Vulturul Tulcea 11—5; 0 
Satu Mare — Rulmentul Brașov 11 
A.S.M. Lugoj — Unio Satu Mare 6-

CRISTIAN POPESCU-coresp.

CAMPIONII CAPITALEI

Balea (S.S.E. Brașov) 
gu (C.S.O. Craiova) 
1. A. Roth-Sălăgean 
15,00 — nou record ;
(Prog.)
13,08 ;
13,02 ;
6. A.

Prezentând
omogenă clubul Metalul 23 August 
București a ocupat primul loc în cla
samentul general cu 109 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat: 2.
Buc. 47.75 p; 3. Steaua 32,75 
Dinamo Buc. 31,75 p ; 5.
26 p ; 6. C.F.R. Timișoara 
S. S. E. Oradea 18,50 p;
Buc. 18 p; 9. Știința Cluj 
Voința Buc. 13,50 p etc.

CONCURS DE SALA LA

i.
21
8.

17

Știința 
P ; 4. 
T- B. 
p; 7. 
C.S.S.
p; 10

BRAȘOV

de. Steaua

Deși sala de festivități a întreprin- 
derii Kirov a fost sîmbătă seara arhi
plină, totuși, pu|ini dintre cei care ar 
fi dorit să vizioneze întîlnirile ce aveau 
să decidă pe campionii Capitalei, au 
avut această posibilitate. Sute de spec
tatori au făcut cale întoarsă iar alții, 
mai curajoși, au înfruntat frigul urmă
rind de afară, prin ferestre, meciurile 
finale ale campionatelor de calificare.

De data aceasta, partidele nu au mai 
fost însă atit de spectaculoase ca în 
reuniunile anterioare, deoarece miza 
mare a întrecerilor a determinat pe 
boxeri să nu mai acorde aceeași atenție 
calității meciurilor. Am asistat totuși 
la cîteva „dueluri*  care au dovedit că 
boxerii respectivi merită cinstea de a fi 
ajuns în finalele acestor campionate. 
Este vorba în primul rînd de partida 
dintre N. Aliuță (Voința) și I. Manea 
(S.P.C.). partidă care, 
i-a entuziasmat pe 
de altă parte (ne 
i-a decepționat, 
despre care am 
scriem în cronicile 
cat un box spectaculos, în 
rile precise pe contraatac 
executate cu măiestrie, 
excelentă impres 
primele două reprize dar în 
obosit de efortul depus, nu a 
țiouat cu aceeași vigoare, fapt de care

pe de o pirte 
spectatori, iar pe 
referim la decizie) 

Boxerul de Ia Voința, 
mai avut prilejul să 

anterioare, a practi
care lovi tu

și eschivele 
au produs o 

Alintă a cîștigat net 
ultima.

. uii ar

a profilat întrucîtva Manea. Rezultatul 
extrem de strîns al ultime: reprize, în 
favoarea boxerului de la S.P.C., nu 
dădea dreptul arbitrilor Robert și Chi
ri ac să acorde victoria acestuia.

In drumul spre titlul de campion al 
Capitalei, talentatul C. Crudu (S.P.G.) 
a avut de făcut față unui adversar 
(D. .4nghel—Dinamo) valoros. La Crudu 
s-a observat oboseală de pe urma efor
turilor depuse în partida semifinală 
cu dinamovistul Barbure. El n-a mai 
dovedit aceeași vitalitate, prima repriză 
cîștigînd-o la un punct, iar pe a doua 
pierzînd-o. Sesizînd situația egală îna
intea reprizei decisive, cu un suprem 
efort, Crudu a atacat continuu, reușind 
să se desprindă ta învingător. ALTE 
REZULTATE: C.
b.p. T. 
(C.S.Ș.) 
Bogdan 
(Gri vița 
b.p. t. 
(l.T.B.)

în învingător.
Păvălucă (Dinamo)

Jerdea (FI. roșie), D. Turcu 
b.p. Șt. Stingă (Voința), G. 
(C.S.Ș.) b.p. P. Constantin 
Roșie), I Crăciun (S.P.C.) 
lonescu (Rapid), A. Enuș 

~ Radu (Rapid), Gh. 
Vlad (Rapid) b.p. E. Slăncescu (Ra
pid). M. Angliei (Progresul) b.p. M 
Halcă ' ~ ’
b. ab. 3 M. Near ști 
lea (Dinamo) b.k.o.
(Voința), T. Basarab 
gust 1) b. dese. N. (V"ian (Pasteur).

b.p. P.

(l.T.B.). 1. Tudor ( Dinamo ) 
(Dinamo ), T. Fe-
3 C. Petrenciuc 
(Metalul 23 Au-

R. CALARAȘAN'U

Comisia
Brașov a
de 16 Februarie două concursuri de 
sală. De fiecare dată, cele mai bune 
rezultate le-a obținut Viorica Goia 
(S. M. 2) care a stabilit noi recor
duri de sală la aruncarea greutății, 
junioare categ. a Il-a, cu 11,95 m și 
12,10 m. (C. GRUIA, coresp. reg.)

orășenească de atletism 
organizat în cinstea zilei

Sîmbătă și duminică, la bazinul aco
perit Floreasca din Capitală, a avut loc 
o competiție de natație dotată cu „Cupa 
Steaua*.  La concurs au luat startul 
sportivi cu categoria I și a doua de 
clasificare din cluburile bucureștene Ra
pid, Dinamo, Progresul, Clubul sportiv 
școlar și Steaua. Circa 40 de partici- 
panți (cam puțini !) s-au întrecut la 
înot, sărituri, și polo. Numeroși spec
tatori, iubitori ai natației, au aplaudat 
pe cei oe au obținut rezultate mai bune 
la înot (deși ele au fost puține) și pe 
cei ce executau sărituri mai spectacu
loase. Sportivii de la Steaua au cîștigat 
detașat întrecerile, datorită faptului că

rezultatele tehnice : 
liber:

100

Mt>A i
1. Valeriu Btidai (Stea 

m spate: 1. T. Șet 
1:10.8; 2. Gh. Trol 
1:10,8; 3. Al. Bota 

1:11,3. 100 m bras: 1.

frumos

au fost mai numeroși și mai bine 
gătiți.

lată 
400 m 
5:22,9;
(Progresul) 
(CI. sp. șc.) 
sp. șc.) ' . 
Schmaltzer (Steaua) 1:15.6; 200 m 
ture: 1. Val. Medianu (Steaua) 2:4 
4x100 m mixt: 1. Dinamo (Berea, 
vaci, Mihăilescu, Voicu) 
turi (cu coeficient liber 
Decuseară (l.T.B.) 59,44 
ja (Rapid) 57,47 pet;
(Steaua) 48.28 p. DUMINICĂ: 101 
liber: 1. I. Nagy (Steaua) 1:03,2;
m .fluture: 1. V. Medianu (Stea 
1:11,0; 200 m spate: 1. Gh. Trol 
(CI. sp. șc.) 2:36,5; 200 m bras: 1 
Schmaltzer (Steaua) 2:53,4; 4x100 
mixt individual: 1. V. Budai (Stea 
6:05,1; 4x200 m liber: 1. Steaua 
prărescu, Cerchez, Nagy, Media 
10:18,8; Sărituri (cu coeficient imp
1. P. Decuseară (l.T.B.) 136.42
2. A. Breja (Rapid) 128.40 pet, 3 
Gabor (Steaua) 91 pet. Clasament 
neral pe echipe: 1. Steaua 130 p 
Clubul sportiv școlar 64 p, 3. R 
41 p. 4. l.T.B. 28 p, 5. Dinamo 2 
6. Progresul 15 p

★

La competiția de polo, de asem 
dotată cu Cupa Steaua, întrecerile 
fost spectaculoase și s-au soldat 
următoarele rezultate: Dinamo—R 
6—3 (3—0, 3—0, 0—2, 0—1). St 
— Clubul sportiv școlar 7—-1 (1
3—0, 2—1, 1—0).

NIC TOK ACI 
oorespondeo

4:44,6-, S 
ales): 1. 

pot; 2. A. 
3. Al. ‘G:



CHIPELE DE CATEGORIA A ȘI-AU CONTINUAT IERI
MECIURILE DE VERIFICARE

returului, echipele de categorie A 
stadiului de pregătire. După rela- 
rezultă că echipele au atins, in

Ieri, la o lună înainte de începerea 
iu susținut noi meciuri de verificare a 
țările primite asupra acestor intilniri 
jeneral, un grad de pregătire mulțumitor, mai ales din punct de vedere 
fizic. lată citeva amănunte în legătură cu meciurile de ieri.

U.T.A. — PROGRESUL (JUNIORI) 
2—2 (0—2)

18 (prin telefon). înainte de 
la Viareggio echipa de iuni- 

susținut astăzi dimi-

ARAD 
plecarea 
pri Progresul a 
heața în localitate un meci de verifi- 
Lvre a stadiului de pregătire în com
pania formației arădane U.T.A. Apro
ximativ 5.000 de spectatori au asis
tat la un joc de bună factură tehnică. 
I In prima parte a meciului tinerii ju
cători de la Progresul au fost mai 
buni, practicînd un joc legat în cîmp. 
cu combinații reușite în fața porții și 
terminate cu șuturi periculoase pe 
poartă. Ca urmare a superiorității lor, 
n această repriză ei au reușit să 
înscrie de două ori, prin Bîtlan (min 
l) și Jamaiski (min. 17).

După reluare textiliștii îșî revin, pre- 
au inițiativa și desfășoară un joc spec
taculos și eficace Apărarea oaspeților 
este pusă la grea încercare și cedează 
tv- dona rînduri : în min. 68 și min. 
75Sasu și, respectiv, Toina sînt au
torii celor două puncte înscrise de 
arădani.

U.T.A.: Coman (Faur) — Szfics, 
Băcuț II, NEAMȚU — Capas (MET 
CAS). KOSZKA — SELYMESi (Pop), 
SASU, Pop (Toma), Floruț, Czako

PROGRESUL : (juniori); ADAMA- 
CHE — (SUCIU) — Pall, PETESCU. 

(Ivăncescu) — GF.RGELY, 
S. Avram (Năstures- 

, Voinea, Bitlan, Haj-

TAFU — DRAGOI, Nemeș, 
(Stoica), Ciripoi, PUBLIK.

De la C.F.R. Pașcani s-au 
cat portarul Cristescu, Simina 
nicu.

In deschidere au jucat Dinamo ti
neret 
1-0 i

Meder

remar- 
și Vor-

: — „Horia, Cloșca și Crișan' 
(0-0).

Gh. Dalban-coresp.

A.S. ORAVIȚA — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 0—4 (0—1)

ORAVIȚA 18 (prin telefon). Formația 
studențească din Timișoara a sus
ținut în localitate un util joc de ve
rificare în compania echipei A.S. Ora- 
vița. După un joc frumos, Știința a 
cîștigat cu scorul de 4—0 (1—0) prin 
golurile marcate de Manolache, Lere- 
ter, Ciacîr și Pîșlia (autogol). Studen
ții au folosit următoarea formație: 
Curcan (Pain) — Codreanu, Jenei, Re- 
cetescu—Georgescu, Botescu —Girlea- 
nu, Ciacîr, Manolache, Lereter, Mitaru.

I 
P. Veselin-coresp.

JIUL PETROȘENI — C.S.O. CRAIOVĂ
2-1 (2-0)

Două reprize cu aspect diferit: Progresul-Steaua 3-2 (3-0)
Ieri dimineață, in Giulești, proble

ma primului dintre finaliștii „Cupei 
Primăverii" a fost rezolvată in mai 
puțin de un sfert de oră de joc. In 
minutul 5 al jocului Progresul — 
Steaua, Oaidă a șutat cu sete, cu stin- 
gul, de la peste 20 de metri, Voinescu 
a atins balonul dar nu l-a putut re
ține și... 1—0, după 6 minute. Oaidă 
i-a pasat lui Voinea, acesta a șutat 
puternic in bară, mingea a revenit in 
teren și tot Oaidă a expediat-o in 
plasă, fără ca Voinescu să mai poată 
schița vreun gest; iar in min. 13, Ca-

velul așteptărilor și al posibilităților 
formației sale. In această privință două 
amănunte sint elocvente: primul șut 
la poartă a fost tras de militari in 
min. 27 (Crișan, peste bară), iar sin
gurele două șuturi in cadrul porții au 
fost reușite in minutul 44 de halfii 
Crăciun și Ivănescu ! In ansamblu, re
priza a aparținut net celor de la Pro
gresul, care au jucat mai legat, mai 
simplu, cu pase lungi, pe poartă, cre- 
indu-și multe ocazii de gol. In a- 
ceastă primă parte a jocului, apărarea 
militarilor a fost nesigură, in special

fată da 
Gică Ni- 
nepermis 
Am avut

in mod 
pauză.

unii jucători au 
din cauză că a-

Vlăndoiu (' " 
Ucu (Piesa) — : 
cu), JAMĂISCHI, 
du.

DINAMO PITEȘTI

0—2

St. facob-coresp.
— DINAMO OBOR 

(0—1)

PITEȘTI 18 (prin telefon). Rezulta
tul ÎNl: ini nu oglindește raportul de 
forțe de pe teren, deoarece iniția
tiva a aparținut aproape tot timpul 
localnicilor. Sarcina destrămării unei 
apărări siîpranumerice n-a putut fi re
zolvată însă de înaintașii piteșteni, 
care au persistat în driblinguri inuti
le și au șutat imprecis la poartă. 
Oaspeții au jucat defensiv, folosind con
traatacurile. Au marcat: Biikossi (min. 
9) și Andrei (min. 55).

Dinamo Pitești a folosit următoarea 
formație: Niculescu (Varga) — Val- 

irbu. Vulpeauu — Corneanu 
Radu — Constantinescu 

Hăîbgian, Lovin (Corneanu), Țurcan, 
Butnaru.

La tineret: Dinamo Pitești—Dinamo 
București 2—1 (1—0).

Pe stadionul din Petroșeni, Jiul a 
întîlnit formația de categorie B, C-S.O 
Craiova. Jiul a învins ca urmare a 
unei mai bune legături între compar
timente, formația craioveană. Au în
scris: Tîlvescu (din 11 m) și Farkaș 
pentru Jiul și Anton pentru C.S O. De 
remarcat că Jiul a folosit un tînăr 
talentat, Dimitriu, care putea fi „jucat" 
însă mai mult in acest meci. Jiul a 
folosit următoarea formație: Cîrsaic 
(Gram) — Romoșan, Tîlvescu. Frank— 
Farcaș. Crișan — Martinovici, Ciur- 
dărescu, Dimitriu, Melinte (Horja), 
Ciornoavă (Manea). A arbitrat Ion 
Dobrin — Petroșeni.

fon Zamora-coresp.

PETROLUL PLOIEȘTI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 3—0 (0—0)

Barbu, Vulpeau 
Radu -

HaFagian, Lovin (C<

PLOIEȘTI 18 (prin telefon). Tere
nul desfundat a cerut jucătorilor 
eforturi deosebite. Fotbaliștii de la 
Petrolul au dovedit o pregătire bună 

la Prahova au 
capitolul

Al Momete-coresp. reg.

DINAMO BACĂU — C.F.R.
PAȘCANI 3—0 (1—0)

BACAU 18 (prin telefon). — 
vederea reluării campionatului repu
blican de fotbal, echipa Dinamo Ba
cău a susținut astăzi un nou joc ami
cal. Ea a întîlnit formația de catego
ria B C.F.R. Pașcani, pe care a în
trecut-o cu 3—0 (1—0).

Jocul dinamoviștilor a lăsat să se 
vadă o bună pregătire fizică. Terenul 
pe alocuri fiind acoperit cu gheață, 
a îngreunat execuțiile tehnice. Au 
marcat Drăgoi (min. 7 și 73) și Ne
meș (min. 75).

Dinamo Bacău a aliniat următoa
rea formație : Ghiță (Bucur)—Giosanu, 
Lazăr, Cincu - RADULESCU, VA-

și eficacitate. Cei de 
manifestat lipsuri la 
tire fizică.

Au marcat: Dridea
11 metri) și Babone

PETROLUL: Sfetcu (Ionescu) — 
Pahonțu, Fronea, Marin Marcel 
(Neacșu) — Tabarcea, D. Munteanu 
(M. Marcel) — Zaharia (Asiminoaie), 
Badea (Babone), Dridea I, A. Mun
teanu, Asiminoaie (Dridea II).

I (min. 
(min. 50

în

Oronosport
Așa arată o variantă cu 12 rezul-

7 dintate exacte, la concursul nr.
18 februarie 1962.

I. Intemazionale — Udinese
II. Spăl — Fiorentina
III. Lecco — Milan
IV. Juventus — Palermo
V. Venezia — Roma
VI. Mantova — Torino
VII. Catania — Padova
VIII. Lanerossi — Bologna
IX. Sampdoria — Atalanta
X. Lazio — Modena
XI. Messina — Catanzaro
XII. Napoli — Lucchese 

URNA : 2, X, 1, 2, 2, 1,
2, 1. 2,

2-0
1-1
2-2
2-4
1- 3

2— 2
0-0
0-1
1-1
1-0
5-1
1-0

1. 1.

pregă-

47 din 
și 82).

Gh. Alexandrescu, A. Vlăsceanti- 
corespondenți-

METALUL TÎRGOVIȘTE — C.F.R. 
ROȘIORI 1—1 (1—0)

TÎRGOVIȘTE 18 (prin telefon). 0u 
un Iot de jucători tineri, echipa oaspe 
a dat o replică dîrză metalurgiștilor. 
Am remarcat puterea de luptă a cefe
riștilor și buna lor pregătire fizică. 
Metalul a dovedit lipsă de finalitate 
în acțiuni. Cele două goluri au fost 
realizate de Chiriță (Metalul) în mia, 
30 și Făgădău (C.F.R.) în mîn. 65.

METALUL: Andrei — Tomescu, 
Prandea, Popescu — Nițescu, Pe
trescu — Mureșan, Prodanciuc, Cruțiu, 
Niculescu, Chiriță.

Mișu Avanu-coresp.

1
X 
X
2
2

X 
X
2

X
1
1
1

1,

O fază din ultimul minut al meciului Progresul — Steaua : Constantin 
cu tot plonjonul lui Mindru.

Foto: H. Cristea
reia cu capul și va înscrie

ricaș a șutat din cercul de la centrul 
terenului, lung și înalt, peste Voi
nescu care se afla pe undeva prin 
careu și mingea a poposit pentru a 
treia oară în plasa echipei Steaua. 
Surprinși de acest scor, spectatorii au 
fost, in continuare, și mai surprinși 
de jocul slab al echipei militare, care 
in tot restul reprizei n-a reușit să 
dea alb-albaștrilor o replici la ni-

Hălmăgeanu dovedindu-se vulnerabil. 
Atacul echipei Steaua a fost lent, ne
inspirat si a plimbat excesiv balo
nul. De altfel, ritmul 
fost o caracteristică 
tregii partide.

După pauză, jocul
pectul. Militarii se „găsesc" mai bine 
pe teren și inițiativa trece de partea 
lor. Ei ratează ocazii bune, dar în

de joc scăzut a 
negativă a tn-

fși schimbă as-

După 90 de minute: Dinamo—Rapid 1-1 (0-0)
Dinamo —Rapid 6-5...După... 20 de „11 m”

(Urmare din pag. 1)

cite 10 lovituri de la 11 m. Dinamo a 
transformat numai 5, iar Rapid 4!... 
Ceea ce este foarte puțin.

Rapid a avut mai mult inițiativa în 
prima repriză, iar Dinamo în a doua. 
Totuși, scorul a fost deschis de Ra
pid, pe un contraatac, prin G. Ionescu, 
care a reluat o minge scăpată de 
Datcu la un șut al lui I. Ionescu (min. 
65). Un minut mai tîrzîu, Dinamo a 
egalat prin V. Alexandru, care a reluat 
mingea pasată de Țîrcovnicu. După ter
minarea meciului, echipele au executat 
cîte 10 lovituri de la 11 m. Dinamo 
a marcat cinci goluri (Pîrcălab, Țîrcov- 
nicu, Unguroiu, Ștefan și Ivan), iar 
Rapid patru (Ozon, I. Ionescu, Kraus 
și Moțroc), celelalte lovituri fiind ra
tate (apărate sau trase afară). Astfel 
că Dinamo a învins cu 6—5. De re
marcat că în min. 31 Ene a executat 
un 11 m., Todor a respins și Ene a 
reluat în gol. 
Popa a anulat
joc periculos (Ene 
oară, cînd Todor 
la minge). După părerea noastră 
a fost un caz de j*oc  periculos (Todor
nu era cu mîna pe minge). De altfel, 
arbitraj’ul a avut unele neatenții, mai 
ales la pasele „un-doi®, cu țîșnirea ju
cătorilor, sancționîndu-î pe aceștia pe 
nedrept pentru ofsaiduri.

DINAMO: DATCU—Popa (acciden
tat în min. 8, Ștefan). NUNWEILLER 
III. IVAN—ALEXANDRU, NUNWEIL
LER IV— Pircălab, ȚIRCOVNICU, Ene 
(Eftimie min. 65), Unguroiu, V. Angliei.

RAPID: Todor (DUNGU)—Greavu, 
MOTROG, Macri—NEACȘU, CIMPOCA 
—Kraus, Balint (OZON), OZON (l. 
Ionescu), GEORGESCU, 0. IONESGU.

dar arbitrul 
golul pe motiv 

a tras a 
sărise cu

M. 
de 

doua 
mina 

nu

Patinatorii artistici din Brașov întreceri
Pe patinoarul Olimpia din Brașov 

s-a desfășurat faza regională a cam
pionatelor republicane de patinaj ar
tistic. La capătul unor întreceri care 
au scos în evidență frumoasele pers
pective ale unor tineri „artiști ai 
gheții" (Marilena Ciubucă, Magda 
Gheorghiu, Rodica Cărpișan, Eva Mi- 
culici, Radu Ionescu ți F. Bomches) 
s-au înregistrat următoarele rezultate 
tehnice: Fete: categoria 13—14 ani: 
1. Marilena Ciubucă (Steagul roșa) 
57.34 p; 2. Magda Gheorghiu (Olim
pia) 51,18 pi 3. Anca Singeorzau

(Olimpia) 50,4 p. 
anit U Eva Miculici 
2. Marica Szanto 
56,40 pj 3. Rodica . , T_._ ,__
pîa) 55,05 p. Senioare: Raluca Gio- 
lacu (Steagul roșu) 107,33 p. Băieți: 
categoria 15—16 ani: Radu Ionescu 
(Olimpia) 53 pj categoria 17—18 ani: 
F. Bomches (Steagul roșu) 82,60 p. 
Perechi: Eva Miculici — Radu Ionescu 
(Olimpia).

Categoria 15—16 
(Olimpia) 60,22pi 

(Steagul roșu) 
Cărpișan (Olim-

G. GRUIA-coresp. regional

min. 66 Tomeș reduce scorul din pasa 
lui Tătaru. Tot Tătaru centrează in 
minutul 90 și Constantin reia cu capul, 
din apropiere: 3—2.

Apreciind după felul cum s-au pre
zentat ieri cele două echipe, Progresul 
a arătat că in ceea ce privește pregă
tirea are un pas înainte 
Steaua. Echipa antrenată de 
culae a scăzut însă 
ritmul de joc după 
insă, impresia că 
făcut acest lucru si
veau un avans de goluri confortabil. 
Cit despre echipa Steaua, ea a de
cepționat, in general. Mai ales in primă 
repriză, cind pe alocuri a fost de ne
recunoscut. Unii dintre jucători ne.-au 
făcut impresia că nu iau în serios a- 
cest joc, atit de important pentru 
pregătirea echipei in vederea apro
piatei reluări a campionatului.

Intilnirea a fost condusă de arbitrul 
I. Pișcnrac.

PROGRESUL: MINDRU (min. 90, 
Cosmaj-Nedelcu, Caricaș, Soare-IONI- 
TA, ȘTIRBEl-Baboie, Smărăndescu I 
(min. 73 Mafteuță), OAIDA, Voinea, 
Marin.

STEAUA: Voinescu—Zavoda II, Hăl
măgeanu, Staicu-IVANESCU, Crăc'un- 
Tătaru, Constantin, Tomeș. Crișan, 
Creiniceanu.

l
RADU URZICEANU

Cu autocarele O.N.T. „Carpați” 
pe Valea Oltului

Veselie și voie bună... Pe fețele ce
lor ce pleacă în excursie se poate citi 
o mare bucurie. Toma Valeriu, loti 
Tălmăceanu, Dumitru Cornel (linotip- 
paginație), Angela Ciocan, Simion Mi
hai, Pompiliu Statnei, /.'.aria Duță (ze
țărie), Mircea Stan, Constantin Hircea- 
nu (plane). Stan Mihai (offset), Io
sif Reștea (electrică) și alți munci
tori, tehnicieni și ingineri de la Com
binatul Poligrafic „Casa Scînteii", au 
de altfel, toate motivele să fie veseli: 
vor vizita locuri frumoase cu auto
carele O.N.T.

Prima escală a avut loc la Pitești, 
apoi la Rm. Vîlcea și la Căciulata, 
Excursia a continuat pe Valea Oltu
lui.

Vizitarea mînăstirii Cozia, locaș is
toric unde se află înmormîntat Mir
cea cel Bătrîn, a stațiunii balneo-cli- 
materice Călimănești, toate au produs 
o adîncă impresie și au lăsat amintiri 
frumoase muncitorilor tipografi de la 
„Casa Scînteii".

Frumoasă este Valea Oltului I — 
spuneau cu toții la înapoiere. Pecurîod 
la excursia ce se va organiza la Chei
le Bicazului

N. TOKACFK
corespondent

A început etapa intercentre a „Cupei de iarnăA început etapa intercentre a „Cupei de îarnă“<4

Sîmbătă și duminică s-au disputat 
primele jocuri din cadrul etapei in- 
tercentre a „Cupei de iarnă", pentru 
echipele de seniori și senioare, 
țară s-au înregistrat următoarele 
zultate t

JOCURILE MASCULINE

Ici 
re-

Tractorul 
(5-H): 
Teleajen

BRAȘOV. — Sîmbătă!
Brașov—Raf. Teleajen 15—21 
duminică: Tractorul — Raf.
21—14 (12—9). Calificată! Tractorul.

CLUJ. — Sîmbătă! Știința Cluj — 
Dinamo Tg. Mureș 21 — 18 (11—10): 
duminică: Știința — Dinamo 15—14 
(9—6). Calificată : Stiinta.

ORADEA. — Sîmbătă: Rapid Ora
dea — Tehnometal Timișoara 16—29 
(9—16): duminică: Rapid — Tehno- 
metal 21—28 (8—11). Calificară» 
Tehnometal.

JOCURILE FEMININE

TG. MUREȘ. — Sîmbătă: Mure
șul Tg. Mureș — Constructorul Timi
șoara 9—4 (6—2) | duminică : Mu
reșul — Constructorul 8—4 (4—1). 
Calificată : Mureșul.

TIMIȘOARA. — Sîmbătă! G. S. Ș. 
Banatul Timișoara — Favorit Oradea 
12—7 (6—2) | ' ‘ '
Favorit 18—6
C.S.Ș. Banatul.

duminică! Banatul — 
(6-1). Calificată i

★

In Capitală au avut 
menea, jocuri în cadrul 
centre. In meciul feminin I. T B. — 
FI. roșie Ploiești, echipa bticureșteană 
a manifestat o superioritate catego-

loc, de ase- 
etapei inter-

rică, obținînd victoria în ambele în- 
tîlniri (tur—retur) cu scoruri mari l 
20—1 (8—1) și 30—1 (14—1). Dia 
echipa I.T.B., Elena Răduică și Ma
ria Ghiță au avut o comportare ex
celentă.

Cu totul alt aspect a avut partida 
masculină Știința București — Știin
ța Galați. Deși au câștigat — po 
merit — cu 29—19 (15—11) în pri
mul joc și cu 31—20 (13—10) in al 
doilea, studenții bucureșteni au tre
buit să se întrebuințeze destul de se
rios, deoarece gălățenii le-au servit o 
replică dîrză. De altfel, ambele in- 
tîlniri au fost viu disputate. S-au re- 
marcat Jianu, Fabian și Banciu (Șt. 
Buc.), Nitescu, Gagesch și 
(Șt. Galați).

★

Programul zilei de ieri a 
cheiat de partida feminină 
București — Rapid București, care a 
prilejuit un joc interesant și care s-a 
terminat la egalitate: II—II (6—6). 
Cele două echipe au aliniat formațiile:

ȘTIINȚA: 1. Hector și M Farcaș— 
I. Ștefănescu (4), A. Leonte (I) G. 
Cîrligeanu, A. Nemetz, C. Constanti- 
nescu, A. Oțelea, A'., Stef (2) E. 
Braedt (1), F. Gheorghită, I. Nea- 
ko (3).

RAPID: M. Hanec și A. Gugiu —■ 
M. Constantinescu (2), A. Boțan (2),
E. Hedeșiu (3), C. Dumitrescu (3).
F. Coșug, M. Alexe (I), H. Roth. E. 
Nebunoiu, G. Popa.

tn paranteze numărul golurilor mar
cate.

Ciolan

fost în
știința

a. a.



HUG B I

REZULTATE TEHNICE: Flacăra Roșie București—Știința 
Petroșeni 5—11 (5—0); Steaua—Grivița Roșie 3—0 (3—0); Meta
lul 23 August—Progresul 6—0 (3—0): I.T.B.—Dinamo 0—0 (și 
după prelungiri).

PATINATORII SOVIETICI ÎNVINGĂTORI IN CAMPIONATELE 
MONDIALE MASCULINE ȘI FEMININE

LA MOSCOVA

Cununa de lauri a revenit lui Viktor Kosicikin
• Cu toate că n-a beneficiat de 

formația sa completă. Flacăra roșie s-a 
angajat încă de la primele acțiuni în- 
tr-un joc curajos. în continuă mișcare. 
Surprinși, studenții din Petroșeni s-au 
lăsat uneori dominați. Cei care au 
deschis scorni au fost rugbiștii de la 
Flacăra roșie : Demetrescu iese hotărît 
di-ntr-o grămadă ordonată (la 5 m de 
spațiu! de țintă advers) și culcă spec
taculos. Croitoru transformă. Nu s-au 
consumat nici 15 minute de joc și lo
tuși studenții, pentru a evita o surpri
ză, pornesc tot mai des la atac. Sco
rul este redus insă abia la reluare; de 
Dljmărescu (Încercare netransformata). 
Oaspeții presează și realizează apoi o 
nouă încercare prin Drăcea (Antimoia- 
nu transformă). Studenții din Petroșeni 

U-n ,,duel“ pe oare-l var ciștiga inaimaji. G^ivifei Rosti'. Faza 
jocul Steaua — G-mtc Home.

Foto: 3« Perne*

• Intr-un meci retur contiod pentru 
semifinalele competiției feminine „Cupa 
Campionilor Europeni" la handbal în 
7, echipa Spartak Praga Sokolovo a 
dispus cu 6—2 (2—0) de R. S. V. 
Miilheim, campioana R. F. Germane. 
Handbalistele cehoslovace s-au califi
cat pentru finala competiției, urmînid 
să întâlnească echipa învingătoare din 
meciul O. R. K. Belgrad — Științi 
București.

• Turneul internațional de floretă 
organizat de New York Athletic Club 
a fost câștigat de polonezul Richard 
Parulski, deținătorul! titlului mondial.

• Echipa braziilianiă de fotbal F. C. 
Santos a jucat la Buenos Aires cu 
campioana Argentinei, „Racing", de 
care a dispus cu 8—3 (5—1). Cen
trul atacant Cutinho a marcat patru 
goluri, iar Pele două.

• Campionatul european de ciiclo- 
cros, desfășurat duminică la Luxem
burg a rwen.it italianului Renato Lon-

își mențin inițiativa și înscriu prtc 
Ciornei, o splendidă încercare. Scor 
final: 11—5 pentru Știința Petroșen.

• Derbiul etapei, meciul Steaua — 
Grivița Roșie n-a satisfăcut Formația fe
roviară a imprimat întîlnirii o notă de 
duritate, a abuzat de numeroase ob
strucții. Steaua a înscris prin Pencăi 
(min. .11) care a transformat impeca
bil o lovitură de pedeapsă. Ambele e- 
chipe au ratat cîteva ocazii foarte bune 
(cele mai clare — in min. 26 Wusek 
și min. 52 Ciobănei).

• Metalul 23 August a fost din nou 
la înălțime, câștigînd pe merit și în fața

—= iMi SCHI

COPIII DIN PREDEAL, CEI MAI BUNI 
IN CONCURSUL CENTRELOR DE INIȚIERE
O ninsoare masivă însoțită de un 

vînt ce „promitea" un viscol a deter
minat comisia de organizare a con
cursului republican al centrelor de co
pii să amine începerea întrecerilor cu 
mai bine de două ore. La ora 12 ci nd 
s-a dat startul primiior concurent: vin- 

slul se domolis?, iar fulgii de zăpadă se 
cerneau- din ce in ce mai rar.

Ca deobicei, copiii au entuziasmat 
Este greu să redai in cuvinte dirzen-a 
cu care au parcurs cei peste 170 de 
copii traseele de slalom și de fond, 
dar mai ales e greu să descrii admi
rația publicului înșiruit de-a lungul pir- 
tiilor. Pe Glăbucet, excursioniștii și 

. oamenii muncii aflați Ia odihnă în 
frumoasa stațiune Predeal nu mai con
teneau cu încurajările și cu exclama
țiile de admirație :

— Teribili mai sînt copiii ăștia !
Intr-adevăr, ocolirea paralelă, trece

rea peste hopttri, ghetnuirea sau pa
st* *.  de patinaj nu au fost secrete pen
tru acești fruntași ai promoției 1962, 

-C-s;e ștrengari cu obrajii îmbujorați de 
■*r  g si de efort, cu ochii strălucitori de 
Or-erele și de voioșie.

a premiere a nins din nou și încă 
’ Dar ce importanță avea omătul 

sansforma copiii in omuleți de ză- 
când diplomele le răsplăteau elor- 

'r.« ’ec-jse în concurs și desigur în 
"*e  Pregătire ? Și știți care au 

frwr «- —jî bucuroși ? Primii clasați, 
*'' ■ ia teod 3 ton băieți 12 —14 ani: 
' — »7âdea (Rîșnov), 2. 1. Dudu (Riș- 

Progresului. Prezența iui Luscai a im
primat un plus de vitalitate și eficaci
tate formației metalurgiste. Luscai este 
de altfel și autorul celor două încer
cări (min. 5 și 73).

• Ultimul meci al etapei a fo6t și 
cei mai interesant. In pofida terenuiui. 
complet desfundat, rugbiștii de ia Di
namo și I.T.B. s-au mișcat foarte bine. 
Meciul a abundat in acțiuni pe linia 
de treisierturi, care au făcut ca par
tida să fie deosebit de spectacu.oasa. 
Elevii antrenorului Titi lonescu au 
fost mai jnsistenți și au creat mai 
muhe ocazii de a înscrie. Și totuși 
scotuj a rămas aib. chiar și după con
sumarea prelungirilor (două reprize a 
cile 10 minute). Conform regulamentu
lui, pentru desemnarea echipei ciștigă-

toare s-a tras la sorti S-a cahlica*  
mai departe — Dinamo Bucixesti

De remarcat rranu. xm in care s-a 
jucat to". timote (IOC mânute ). ceea 
ce dovedește că nnbsje tocmai:, stau 
foarte bine «a capitona «pregătire fi
zică». Evidential! : lordăchescu. Diaco 
nescu. Sebe ș> Graur < când elimi
nare, in mirt. Io. ni s-a părw destui 
de nefireasca ■ Sedekw (ier. după 
Penei u. cei mai ic sorină i jooaș bucu- 
reșteani Tanăami Gtaaea Mcuiesot ți 
Marica.

T. STA.MA

nov). 3. Qh Moodhi (F*jndati)  z > kni 
băieți 15—17 ani: 1. M. Stoian (Ft*i  
data), 2. Gh Cercei (Findăta). 3. L 
Nan (Rișnov) ; 1 km fete 1S—14 ani; 
I. Fiorica Băneilă (Fundata). 2. Ana 
Ilic (Rî5t>tvI ■ 3 Viorica Soc
3 km fete 15—17 ani: 1. Virgula Lu- 
ția (Fundata). 2. Maria Țepos□ iF’xv 
data),3. Maria Stănilă (Rlșnov); sla
lom uriaș băieți •— 11 ani: * I. P. I- 
vănescu (Sinaia), 2. Q Dragan (A- 
brud), 3. I. Bănescu (Predeal I); sla
lom uriaș băieți 12—14 ani: 1. L Pre 
deieanu (Predea! H). 2. T. Staicu 
(Predeal II), 3. Dori Crislca Bușteni): 
slalom uriaș băieți 15—17 ani: i. Gr 
Cervenschi (Borșa), 2. T. Blaj (Bra
șov), 3. D. Mlniteenu (Brașov): sla
lom uriaș fete 12 14 ani: 1. Rodica
Gagep (IacoV.ii), 2. Măria Șutea 
(Iacobeni), 3. Maria Bălan (Bușteni) : 
slalom uriaș fete 15—17 ani: 1. Ro
dica Stoica (Predeal II), 2. Georgeta 
Moldoveanu (Bușteni), 3. Ana Rogo- 
jan (Iacobeni).

In întrecerea pe echipe, pe primul 
loc s-au clasat schiorii formației secun
de a orașului Predeal care au totalizat 
234 puncte. Urmează tn clasament: 2. 
Rîșnov 154, 3. Fundata 151,.4. Sinaia 
139, 5. Azuga 138, 6. Bușterii 128, 7. 
Brașov 121, 8. Valea Strîmbă 116, 9. 
Borsa 108, 10. Iacobeni 101, 11. Abrud 
97, 12. Lupeni 95, 13. Predeal 1 93, 
14. Bran 89, 15. Teșila 85, 16. Cîmpeni 
67, 17. Săcele 66. 18. Lonea 64, 19.
Cimpulung Moldovenesc 43.

D STANCULESCU

MOSCOVA 18 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Campionatele 
mondiale masculine de patinaj vi
teză desfășurate sîmbătă și duminică 
la Moscova au fost cele mai repre
zentative din toate edițiile anterioare 
ale acestei competiții — atit după nu
mărul partidpanților, cit ș: al specta
torilor. Intr-adevăr, peste 50 de spor
tivi din 20 de țări, precum și 200.000 
de spectatori care au asistat in cele 
două ziie la dispute indirjite — ase
menea cifre nu au mai fost înregis
trate in edițiile anterioare aie „mon
dialelor^ de patinaj viteză.

înaintea inaugurării competiției de 
la Moscova in cercurile specialiștilor 
șt amatorilor de patinaj viteză favo- 
riții erau considerați sportivii sovie
tici Krudr-ilcin și Stenin olandezul Van 
der Grifft. patinatorul chinez Van Ci
ti precum si francezul Andre Kou- 
prianolf. In mare parte, pronosticu
rile au fo« confirmate. Titlul suprem 
— campion mondial absolut — a tost 
cucerit de către patinatorul sovietic 
Vilelor Kosicikin. student, in vinstă de 
24 de ani.

Dar iată câteva aspecte din cele 
doia ziie de întreceri. Cum era de 
așteptat, pnms proba — 500 m — a 
fost dștigata de către excelentul Ev- 
ghen: Grișin. cu un remarcabil 41,7 
sec. Rezultatul reprezintă atit un nou 
record al stadionului, cit și un nou 
record al orașului Moscova. De re
marcat că vechiul record oata din fi
nul 1940 și era deținut de către Kon
stantin Kudreavțev actualul antrenor 
al lui Grișin. Cea de a doua probă 
de simoată — 5 066 m - a reveni: sue
dezului Ivar Niisoc m 8:93.2. O luptă 
de toata frumusețea s-a desfășura: in 
cea de a doua zi a concursului. îndeo
sebi in proba de 10.600. care de altfel 
a decis soarta primelor tocuri. lată-: 
evoiuind pe Stenin și Van der Grifft- 
Bine pregătit pene-- această probă, 
campionul mondial pe anul xrscut se 
detașează treptat *i  termina cursa 
cu timpul de iîd&2- Cu acest rezul
tat. olandezul trece pe primul toc in

U bMUI: il.SA. MUild < •
STOCKHOLM 17 t.Agerpres). — 

Inti-iMi mec: ntemațiorta, de hochei 
pe gheață, disputat ia Stockholm, 
echipa U.R.S.S. a învins cu 4—0 
(0—0: 0—0; 4—0) selecționata
Suediei. Peste 7.000 de spectatori au 
asista: ia această miilnire în care 
hoefaeiștii sovietici au prestat un joc 
remarcabil. Primele- două reprize ale 
rachiu» s-a- desfășurat pe o ninsoare 
abundenta

★
Aseară, in maci revanșă, reprezen

tativa U.R.S.S a intrecuf din nou 
echipa Suediei, cu scorul de 4—3.

Doi lideri in turneul interzonal de șah
Roida a Xlll-a a tnrneuJai mteno- 

■m <e țah de la Stockholm a tumiza( 
o «erie «ie mtilniri importante pentru 
vLasaMAM. Fischer a trecut ufor de 
oraaibamH (German «i La egalat aMt'ei 
pe iidfcral Ihiman. at op at de Bolho- 
chan. «a rare a îâciAi remită, deși a 
jneal cn aibete. Gbeller a mreji strat 
a vtetorie consecutivi. cÂștigind
La Aaroc. ceea ce îi situează acum pe 
locul !«i hs clasament Remizi s-au 
âachekat pom dear Porasen — Peirosian 
Si BeHAO—Koremot. Batch l-a învins 
pe Oi at iar Bisțuier pe Cuellar.

Ceietike oamde ale rsn-iei s-au m-

UN ZIAR JAPONEZ IA POZIȚIE FATĂ DE ÎNCERCĂRILE
DE A ÎMPIEDICA DEZVOLTAREA RELATHLOR SPORTIVE 

INTERNATIONALE
TOKIO 17 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Cercurile sportive din Japonia, țară 

căreia i-a fost acordată cinstea de b 
organiza Jocurile Olimpice ediția 1961, 
sînt serios îngrijorate din cauza în
cercărilor unor cercuri din țările occi
dentale de a împiedica dezvoltarea 
relațiilor sportive internaționale.

Comentind torpilarea din vina țări
lor N.A.T.O., a campionatului mondial 

•de schi de la Chamonix, cunoscutul 
comentator sportiv Nobutpasa Kava- 
moto califică în ziarul „Hokkaido 

clasamentul general, fiind felicitat 
prin vii aplauze atit de spectatorii 
moscoviți cit și de... logodnica sa> 
care l-a însoțit la Moscova. Dar, soar- 
ta primului loc nu era incă hotărîtă. 
Duelul decisiv de-abia urma. Iau star
tul Kosicikin și Johny Nilson. ■ Pentru 
a reintra in posesia primului loc, Kosi
cikin trebuia să obțină un rezultat 
mai bun cu 14,1 sec. decit cel realizat 
de Gri fft. Patinatorul sovietic depă
șește insă această „sarcină", intrecînd 
cu 30 sec. rezultatul lui Grifft și ocu
pă astfel primul loc în clasamentul ge
neral. Intr-o atmosferă entuziastă, lui 
Viktor Kosicikin îi este înmînată apoi 
cununa de lauri și medalia de aur de 
campion mondial absolut.

ALEXANDR SIZONENKO

Rezultate tehnice: 500 m: Evgheni 
Grișin 41,7 sec; Stenin 42,1 sec; Van 
der Grifft 42,7 sec. 5.000 m: Ivar Nils
son (Suedia) 8:03,2; Johny Nilsson 
(Suedia) 8:04,2: Knut Johanneses 
(Norvegia) 8:04,4' 1.500 m: Bovis Stenin 
2:13,5; Van der Grifft 2:13,9: Van 
Ci-iu (R. P. Chineză) 2:16,6. 10.000 
m: Johny Nilsson 16:29,4; Ivar

La Imatra

Inga Voronina — campioană mondială absolută
HELSINKI 18 Agerpres). — Des

fășurate in orâșetui finlandez Imatra, 
pe -jn ’imp geros, campionatele mon
diale feminine de patinaj viteză au 

.’os: dominate de reprezentanta U.R.S.S, 
i.ig« Voronina, care a cîștigat 4 me- 
da. de aur. Excelenta patinatoare 
sovietica • cucerit titlul de cam- 
otoanâ mondială absolută, dasîndu-se 
totodată pe primul loc ia 3 probe:

Campionatele mondiale de schi
de la Zakopane

fiRlandriul ilanturanta, pc primul Ioc la 30 hm
ZAKOPANE 18 (Agerpres).
Deschise oficial sîmbătă seara, cam

pionatele mondiale de schi de la 
Zakopane au început efectiv duminică 
cu desfășurarea probei de fond pe 
distanța de 30 km. Disputată pe un 
timp netavorabU (zăpadă și vînt în 
rafale), «trecerea a fost câștigată de 
schiorul finlandez Eero iMantyranta care 
a realizat timpul de 1 h52’43”4/l 0- 
Suedezul Stefansson s-a clasat al 
doilea sn lh52'49’,l/10, iar ita-lianui 

tnerupt. O pociție absolut eg^ală e re
zultat in partida Bilek—Stein, iar Tes- 
chner și Filip au ajuns într-o poziție 
compUcatl cu șanse de ambele părți. . 
GBconci are avantaj i« Schweber, iar i 
Pom ar la Yanovski.

In clasament conduc Fi seller și Uhl- 
m&nn cu câte 9 puncte, primul avînd 
o întrerupta $i o partidă mai puțin ju- 
ootl. Urmează : Gheller 8l/2> Petrosian | 
8. Korcinoi "Vt, Filip și Bilek 7 (1), 
Portiscb și Benko 7 (amîndoi eu cite ■ 
o partidă uwn mult jucată), Giigorici

(1).

Simbun" acest fapt ca fără precedent 
in practica competițiilor internaționale. 
„Atit timp cât țările N.A.T.O., scrie 
comentatorul, nu-și vor modifica poli
tica ostilă față de R.D- Germană în 
domeniul "sportului, devine imposibilă 
organizarea oricăror competiții inter
naționale în țările care refuză să-i 
primească pe sportivii din R.D. Ger
mană.*.

Comentatorul avertizează că aseme
nea acțiuni ale țărilor N.A.T.O. pot 
avea repercusiuni și asupra Jocurilor 
Olimpice de la Tokio.

VIKTOR KOSICIKIN

Nilsson 16:44,6; V. Kosicikin 16:45,0. 
Clasament generai: Viktor Kosicikin 
188,340 p, Van der Grifft 189,163 ’ p, 
Ivar Nilsson 189,316 p. Boris Stenirf 
189.915 p.

1.000 m — 1:41,6; 3.000 m — 
5:27,3 și 1.500 m — 2:32,2. Proba 
de 500 m a revenit patinatoarei 'polo
neze Elvira Szeroczynka, cu rezultatul 
de 47,6 sec.

în clasamentul final la multiatiom, 
Inga Voronina a fost urmată de co
echipierele sale Lidia Skoblikova și 
Albina Tuzova, Fen lun-iliu (R.P. 
Chineză), Helga Haase (RD. Ger
mană).

Giulio de Florian a ocupat locul trei 
— 1 h53T3’’3/l 0. Norvegianul Gro-
niruigen, unul d.in favoriții cursei, s-a 
clasai pe locul 4. Din cauza timpului 
neprielnic, probele de sărituri au fost 
aminate.

Pe scurt s

go, care a parcurs ceâ .20,150 km ai 
distanței în 54:15,5. In clasament ur
mează francezii Gondalfo și Dufraisse, 
Leclerc (Belgia) și Gaul (Luxem
burg), Pe echipe, primul loc a fost 
ocupat de Franța.

• Finala la simplu mascul in a cam
pionatelor internaționale de tenis ale 
Franței (pe teren acoperit): Lundquist 
(Suedia) — Daemon (Franța) 3—6.

i 8 -10, 6—2, 6-3; 6—4.
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