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Ieri dimineață mii de bucureșteni au privit cerul ciătimnd nemulțumiți 
din cap. Prea era jos și prea des plafonul de nori. Soarele nu se 
vedea de loc. Se va ține oare marea demonstrație aviatică î Fără să 

mai aștepte răspunsul ei au plecat, totuși, mic și mare, spre aeroportul inter
național Băr.easa, in speranța că cer 
din nou ca in zilele anterioare. Cum

La ora 11 o rachetă cu trei 
stele verzi s-a înălțat în văz
duh vestind începutul marii 

demonstrații de aviație sportivă, cu 
prilejul deschiderii concursutlui in
ternațional de parașutism sportiv 
ai R.P.R. Primii au evoluat construc
torii de aeromodele, realizatorii mi
niaturalelor aparate de zbor. Maestrul 
sportului Ștefan Purice face o aplau
dată demonstrație de aeromodele cap
tive. Minusculul avion, cu un motor 
ie cițiva cmc, scoate un bîzîit pre
lung, părind un ...bondar în compa
rație cu uriașii săi frați, aflați pe 
■arbă în așteptarea decolării.

Puțin mai tîrziu a luat startul 
naestrul sportului Mircea Finescu, 
te un planor de construcție romîneas- 
:ă. remorcat de pilotul sportiv T. 
7omănescu. La numai citeva minu
te se pierd în zare și planoarele 
ronduse de Mihai Adăscăliței, Ion 
yoflete și George Georgescu. Pînă cînd 
»i patru iau înălțime, V. Pislaru și 
V. Mihăifă evoluează în fața publi- 
:ului in planoare remorcate de au- 
omosor. efectuind citeva ture de zbor 
in cu aterizări spectaculoase, venind

t»l se va limpezi și soarele le va zimbi 
de altted s-a și intimpjat...
in zbor razant peste capetele spec
tatorilor. Numeroase aplauze culeg' 
in continuare exercițiile efectuate 
în formație de cele trei planoare ple
cate înainte și demonstrația de înal
tă clasă a lui Mircea Finescu, de
ținătorul insignei de aur cu diamant 
a F.A.I.

Spre carlingile avioanelor se' 
îndreaptă parașutiștii. Sînt gata 
de salt: Elena Băeăoanu, Ion 

Negroiu, Vasile Sebe, recordmanul 
absolut Gheorahe Iancu, Ion Roșu, 
instructorul Mihai Sidlefki și alții. 
Deasupra aeroportului planează un 
avion din care se desprind parașutiș
tii. Cupolele multicolore de mătase 
se deschid umplînd parcă cerul cu... 
ciupercile parașutelor. Sportivii mî- 
nuiesc eu măiestrie suspantele, lăr
gind sau strimtînd fanta, și ating pă- 
mîntul la locul dorit: unii in cercul 
marcat de stegulețe, alții în imedia-

V. CHIOSE 
I. DUMITRESCU
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IERI S-A DISPUTAT ULTIMA ETAPĂ 
IN CATEGORIA A LA FOTBAL

Campionatul categorici A și-a consu
mat ieri ultima sa etapă. Au mai ră
mas de disputat două jocuri : Rapid — 
Petrolul, care are loc astă-seară pe sta
dionul Republicii, și Dinamo București 
— Minerul, programat pentru sîmbătă. 
Practic, însă, campionatul este jucat. 
Chiar dacă Petrolul cîștigă astăzi, este 
greu de presupus că Dinamo ar putea

pierde la București meciul cu Minerul. 
Astfel îneît, Dinamo București nu poate 
scăpa titlul din mină.

în schimb, așa cum se „limpeziseră 
apele“ încă din penultima etapă, situația 
din coada clasamentului este perfect 
clară. Jiul Petrila, Metalul Tîrgoviște 
și Dinamo Pitești se vor înapoia în ca
tegoria B după un singur an de... stagiu 
în prima categorie.

ULTIMA ETAPA

Știința Timișoara — Dinamo Bucu
rești 2—2 (1—2).
Steaua București — Dinamo Bacău 
3—0 (1—0).
U.T.A. Arad — Minerul Lupenl 
2—0 (1—0).
Știința Cluj — Dinamo Pitești 5—1 
(2—0).
St. roșu Brașov — Progresul Bucu
rești 1—2 (1—1).
Jiul Petrila — Metalul Tîrgoviște 
7—0 (4—0).

Finalele la... înălțime
MECI MEMORABIL

SFdinu a reeditat... lc
. : C. ANTON - P. DOBRE • GHEORGHIU ÎNVINS DE OLTEANU ! 

LOVITURA ÎN MECIUL CU PINTILIE
De neuitat vj rămine finala cam

pionatelor republicane disputate sîm- 
bătă seara in „potcoava* de la Re
publicii Dacă performanța realizată 
de boxerii de la Dinamo și Steaua 
— primii cucerind trei iar ceilalți 
două titluri este normală — in schimb 
cea obținută de pugiliștii constânțeni 
p produs o surpriză. Cele două titluri 
He campioni ai țării realizate de Dinu 
Și Neagu Vasile dovedesc seriozita
tea și competența cu care antreno-

CAMPIONII REPUBLICANI 
DE BOX - EDIȚIA 1952 

Muscă—CONSTANTIN CIUCA; 
Cocos - NICOLAE MIN

DREANU ;
Pană ’.NDPEI OLTEANU; 
Senii ușoara — ION DINU; 
Ușoară — IOSIF MIHAL1C; 
Semimijlocie — ANTON CON

STANTIN ;
mică VASILE

ijlocie — ION MONEA: 
Semigrea — MIHAI N1COLAU; 
Grea - VASILE MAR1UTAN.

M Nicolae Buză se ocupă de spor
it! cu mănuși in Constanța. De ase- 
irenea, aprecieri eiogioase se cuvin 
arirenorului Traian Ogrinjeanu nu 
nunai pentru faptul că elevul său 
Alton Constantin a reușit să-și ad
judece titlul de campion, cit, mai 
abs. [»entru stilul „curat* pe care-l 
ponoveazâ printre elevii săi.

FILMUL MECIURILOR

$esTg -.ir. nimeni nu se aștepta ca 
să 

se
nes . boxerul bucureștean a dominat

autoritate ringul furnizînd alături

i lî-ntr'- din Medgidia, A. Iliescu, 
l tracă de valorosul Ciucă. în

I cu

Iată faza in care Tănase Pintilie (stingă) e făcut K.O. El reușește, in primul 
moment să eschiveze dar imediat Dinu îl expediază la podea.

Foto : P. Romoșan 
adversarului, astfel că 
lost trimis pentru 
la podea. K.O. ?

de adversarul său o dispută intere
santă, curată, în care arbitrul de 
ring, E. Lazăr, a intervenit de puține 
ori. Normal, Ciucă a obținut decizia, 
cucerind astfel primul său titlu de 
campion al țării la seniori. Disputa 
dintre N. Afîndreanu și N. Puiu pro
mitea mult după primele schimburi . 
de lovituri. Mai decis decît în parti
dele anterioare, Mindreanu a pornit 
hoțărît la ofensivă folosind cu regu
laritate lovituri duble la plex. Puiu, 
probabil că acuză loviturile pe care 
le recepționează deoarece se menține . 
într-o strictă defensivă, trimițind ra
reori lovituri de înttîmpinare. Din 
păoate însă, el nu și-a controlat bine 
lovitura, țintind în repriza a doua

sub centura 
Aîîndreanu a 
multe minute 
desigur, arbitrul Boamfă c.erîiid 
calificarea lui Puiu.

PRIMA SURPRIZA

Nici Gheorghiu șt nici 
spectatori nu credeau într-o

C.
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STUDENȚII BUCUREȘTENI AU DOMINAT CATEGORIC
i

CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE ATLETISM
CLUJ 1 (prin telefon de la trimisul 

nostoi). Timpul friguros (7 grade) și 
ploios a influențat desfășurarea în
trecerilor finale ale campionatelor re
publicane universitare pe anul 1962. 
In aces'.e condițiuni, mai ales că și 

kprsta a lost moale, unele din rezulta- 
[teie înregistrate pot primi calificati- 
'vul de excelent. Ne gîndim în special 
la performanțele înregistrate de Vale
rin Jurcă, învingător în trei probe.
■ Iată campioni universitari pe a- 
cest an : BĂRBAȚI: 100 m: V. Jurcă 
(Buc.) 
400 m:
I. Biro 
4:08,0; 

kl 5:48.2; 
15,2; ‘

10,8; 200 m: V. Jurcă 21,7; 
S. Todea (Buc.) 51,0; 800 m:
(Buc.) 2:00,6; 1.500 m: I. Biro 
5.000 m: V. Zaneti (Cluj)
110 mg: k. Preda (Buc.)

400 mg: I. Marconi (Timiș.) 
56,3; lungime: V. Jurcă 7,40; triplu: 
O. Viscopoleanu (Cluj) 14,91; înălți-

(Cluj) 2,02; prăjină: 
) 4.10» greutate: St 

Plev

(Buc.) 12,7; 200 m: G. Palade 26,5; 
400 m: R. Stanciu (Buc.) 64,5; 800 m: 
R. Stanciu 2:25,7; 80 mg: M. Budan 
(Buc.) 11,8; ’ “
(Buc.) 
Dincă
(Buc.) 
41,97;
4x100
Timișoara 8:04,0.

După două zile de întreceri clasa
mentul 
astfel:
125 p;

5,49; 
(Buc.)

13,83; 
suliță: 
rn:

lungime: Ol. Borangic 
înălțime: R. Ciungan- 

1,51; greutate: A. Gurău 
disc: El. Cosac (Buc.) 
S. Stoica (Buc.) 38,46; 

București 50,5; 4x400 m:

generai pe echipe se prezintă
1. București 322 pj 2. Cluj

3. Timișoara 122 p.

TIBERIU STAMA
I

FLORICA GRF.CESCU 
2:08,9 PE 800 m

i v rovuyuicwiju 
fme: C. Porumb 
IA. Savin (Buc.) 
iPerneki

cadrul urnii concurs atletic
t1

des-în ___  ______  _____ ____
fășurat sîmbătă în Capitală maestra 
sportului Florica Grecescu a reușit un 
rezultat foarte bun (2:08,9) pe 800 m, 

la sfârșitul săptămînii trecute, a 
performanță mondială a sezo-

Dintre rezultatele de ieri sînt de re- 
ținut meciul nul de la Timișoara, victoria 
Progresului la Brașov (unde St. roșu 
a confirmat surprinzătorul său declin 
de formă din finalul campionatului), și 
scorul- realizat — fără efect, însă, — 
de Jiul în dauna Metalului. Steaua, 
U.T.A. și Șliinta Cluj au oblinut suc
cese scontate, la scoruri concludente.

Intr-un cuvîut o etapă calmă, cu pa
tru victorii acasă, una în deplasare fi 
un meci nul, cu multe goluri (25), cu 
rezultate normale și cu citeva jocuri 
Interesante, în care echipele eliberate 
de goana după puncte s-au preocupat 
mai mult de aspectul tehnic și specta
cular al partidelor. Cum ar trebui să 
facă mereu...

CLASAMENTUL

1. Dinamo Buc. 25 13 8 4 55:31 34
2. Petrolul PI. 25 13 6 6 55:31 32
3. Progresul Buc. 26 12 7 7 47:32 31
4. St. roșu Bv. 26 13 3 10 52:SJ 28
5. Rapid Buc. 25 10 7 8 36:35 27
6. Din. Bacău 26 11 5 10 35:36 27
7. Știința Cluj 26 10 6 10 46:44 26
8. Știința Tini. 26 10 5 11 38:42 25
9. Steaua Buc. 26 10 4 12 53:45 24

10. U.T.A. Arad 26 9 6 11 42:41 24
11. Minerul Lupenl 25 11 1 13 21:44 23
12. Jiul Petrila 26 8 6 12 39:49 22
13. Metalul Tgv. 26 7 5 14 33:66 19
14. Dinamo Pitești 26 7 3 16 35:5? 17

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE 
---- A—CAMPIONATULUI DE

TINERET
Jiul — Metalul 5—1 (2—0). Steaua— 

Dinamo Bacău 4—1 (2—0), U.T.A. .— 
Minerul 1—3 (0—2). St. roșu — Pro
gresul 3—1 (3—1), știința Timișoara — 
Dinamo București 2—3 (I—1) și știința 
Cluj — Dinamo Pitești 2—2 (0—1).

In urma acestor rezultate. Steaua 
a ocupat locul I cu 41 puncte, urma
tă de Dinamo Pitești cu 40 puncte.

Știința Timișoara și Dinamo București
la egalitate: 2-2 (1-2)

TIMIȘOARA 1 (prin telefon). •— 
Peste 15.000 de spectatori au asistat 
la o întîlnire în care o repriză s-a deo
sebit net de cealaltă. Oaspeții au domi
nat primele 45 minute, cînd rezultatul 
le-a și fost favorabil (2—0, apoi 2—1), 
ctalind cunoștințe tehnice avansate, fapt 
pentru care înaintarea și lialfia au cules 
numeroase aplauze. Am reținut în mod 
deosebit jocul lui Varga, Ștefan, Nun- 
weiller IV și line II. După pauză gaz
dele își revin, încetul cu încetul, pna 
stăpînire pe joc și creează acțiuni peri- 
ouloase prin I.ereter, Mițaru și Mann- 
lache. Acest lucru a lost favorizat șt 
de faptul că dinamoviștii s-au apărat 
supranumerit în vederea menținerii re*

zultatului. Ultimul sfert <le oră S-S ca
racterizat printr-un adevărat îure^ la 
poarta dinaniovistă. în acest răstimp in
tervine și egalarea și puțin a lipsit ca 
localnicii să termine victorioși.

Cele două echipe au depus eforturi 
pentru a furniza un joc cit mai plăcut, 
acționînd degajat pînă în min. 37 cînd 
arbitrul Ion Dobrin (I’etroșeni) a început 
seria greșelilor, fluierînd apoi în com
pensație.

Cîtera momente mai importante: in 
min. 14 Mițaru ratează, apoi peste ui»

P. VELȚAN, coresp.

(Continuare in pag. a 1-a)

S-A ÎNCHEIAT PRIMA JUMĂTATE A CAMPIONATULUI DE RUGBI
A luat sfîrșit turul campionatului 

republican de rugbi. In ultima etapă, 
au putut fi observate o serie de lip
suri în organizare și arbitraj: nepre- 
zentarea arbitrilor delegați, neprezen- 
tarea la timp a jucătorilor, rezerve 
neechipate pentru a putea oricind să 
intre pe teren (cazul de la meciul

Unirea — CSMS Iași), greșeli seri
oase de arbitraj, arbitrii de margine 
improvizați și necompetenți, jocuri 
în același timp pe stadioane diferite 
si la mare distanță. Este de dorit ca 
federația de specialitate să ia măsuri 
serioase pentru ca în retur asemenea 
lucruri să nu se mai repete.

GRIVIȚA ROȘIE—ȘTIINȚA
BUCUREȘTI 24—6 (15—6)

Partida a fost în general la discre
ția rugbiștiîor de ia Grivița și numai 
primele 15 minute, cînd scorul a fost 
alb, ca și ultimele 10 minute, cînd 
studenții au reușit să înscrie cele 
șase puncte, au oferit un joc mai va
loros. Rugbiștii de la Știința n-m 
putut da o replică mai viguroasă prit» 
faptul că le-a lipsit un joc mai orga
nizat De asemenea, ei au dovedit și 
neseriozitate (și-au permis să intre 
cu 13 oameni pe teren și doar pe par
curs au reușit să-și completeze for
mația). Cu acest fel de a vedea lu
crurile este foarte greu să cîștigi un 
joc, mai ales în fața unei formații 
de talia Grivitei.

DINAMO BUCUREȘTI — Ml TALUL
6—3 (3—3)

V. Moraru (Grivița Roșie) înscrie sub privirea lui T^ navel 
oare nu mai poate inter-



0 demonstrație a măiestriei și curajului CICLISM
(Urmare din pag. 1)

ta apropiere a tribunelor pentru a 
arăta miilor de spectatori frumu
sețea și dificultatea unei aterizări.

Un număr deosebit de atrac
tiv l-a constituit vânătoarea de 
balonașe efectuată de piloții 

sportivi Traian Rotaru și Ion Ba
dea. Este necesară o desăvîrșită stă- 
stăpînire a manșei și palonierului, 
pentru a ieși exact la... întîlnire cu 
minusculul balonaș umplut cu hi
drogen. Rezultatul „vînătorii" a fost 
rodnic: Uri singur balonaș a reușit să 
scape elicei, pierzîndu-se undeva, de
parte in nori. A reținut mai cu 
seamă atenția îndrăzneață figură a 
lui Traian Rotaru, care a com
binat vinarea cu un spectaculos 
ton ou.

V. Voloșin (Steaua) a cîștigat „Cupa Olimpia" ia pistă

Cu multă nerăbdare au fost 
așteptați acrobații aerului. Mă
iestria și curajul lor au fă

cut deseori să se oprească respira
ția spectatorilor. La început, Ion 
Botezatu, Constantin Onciu și Tudor 
Băjenaru au arătat pe trei avioane 
I.A.R. 813 un zbor în formație clasi
că. De o uimitoare precizie a pilota
jului au făcut dovadă Iile Crișmaru, 
Ion Giorgi și Nicolae Constantinescu 
evoluind pe trej avioane legate între 
ele. Sforile împodobite cu stegulețe 
în diferite culori au rămas intacte

pe spate, ranversări, picaje, răstur
nări, viraje peste umăr, ruperea for
mației și regruparea ei, au stîrnit 
ropote de aplauze.

pre sfîrșit, Constantin Ma
nolache, Ilie Crișmaru, Octa
vian Băcanu, și Ștefan Calotă au

prezentat o extraordinară demonstra
ție de acrobație individuală, atacînd 
atît figurile impuse la campionatele 
mondiale, cit și o serie de figuri cu 
evidentă nuanță personală, toate ne- 
cesitînd o minuțioasă pregătire și un 
deosebit curaj. C. Manolache a ți
nut să execute faimosul său „opt 
Pe spate", Ilie Crișmaru „nodul de 
Savoya", Octavian Băcanu un excep
țional „dublu și triplu tonou în ur
care" iar Ștefan Calotă o „vrie in
versată" care ne-au... înghețat pen
tru o clipă sîngele în vine.

In încheiere, echipe mixte de pa
rașutism ale R.P. Polone, R.P. Un
gare și R.P. Romîne, participante la 
concursul internațional, au demons
trat — în afara competiției. — o ate
rizare la punct fix în grup de la 
1000 m.

A fost o frumoasă sărbătoare a a- 
viației noastre sportive, o demonstra
ție a iscusinței și curajului maeștri
lor înălțimilor. Un spectacol pe care 
am dori oricînd să-l revedem.

Amatorii reuniunilor cicliste de pistă 
se întâlnesc în ultima vreme aproape 
în fiecare săptămînă în tribunele ve
lodromului Dinamo. Dar dacă comi
sia de specialitate a orașului Bucu
rești și conducerile unor cluburi ne 
oferă posibilitatea de a asista cu re
gularitate la diferite competiții cu 
participarea celor mai valoroși pis- 
tarzi din țara noastră, în schimb 
aceștia nu ne dau satisfacția unor 
comportări bune.

Astfel, și în concursul dotat cu 
trofeul „Cupa Olimpia" desfășurat 
sâmbătă după amiază pe ovalul de 
beton din parcul sportiv Dinamo s-au 
înregistrat' rezultate mediocre. In 
proba de viteză am fost chiar mar
torii unei comportări neașteptat de 
slabe din partea unor membri ai lo
tului republican. Vasile Oprea și Con
stantin Voicu au fost . eliminați în 
sferturile de finală, fiind „păcăliți" 
ca niște începători de adversari .a că
ror specialitate nu este proba de vi
teză.

Cel mai bun timp al zilei a fost 
realizat în serii de talentatul Dan 
Popovici, marcat cu 12,1 sec., dar

Un concurs care a dezamăgit

Aterizările parașutiștUor aiu fost ur
mărite cu mult interes de spectatorii 
marii demonstrații aviatice de pe ae

roportul Băneasa

Fo<to : Gh. Amuza
de la decolare și pînă la aterizare.
Acrobația în grup pe trei ușoare' 
„I.A.K.—18“, efectuată de maeștrii spor
tului Constantin Manolache și Ște
fan Calotă și instructorul Mihai lo- 
nescu, va rămîne neuitată pentru mi
ile de spectatori. Loopinguri, zboruri

Rezultate tehnice: MASCULIN,
100 m liber: 1. E. Voicu 59,3 ; 2. V. 
Maxim 1:01,6; 3. F. Fiilop 1:02,5: 200 
m bras: 1. I. Condiescu 2:44,94 2. 
Al. Schmaltzer 2:50,4 ; 3. D. Glosz 
2:57,0 ; 100 m delfin: 1 Al. Popes
cu 1:03,8 ; 2. V. Budai 1:10.2; 3. V. 
Medianu 1:10,8 ; 200 m spate: 1. Du
mitru Caminschi 2:30,6; 2. M. Cer
chez 2:40.1 ; 3. T. Șerban 2:40,8 ;
100 m spate : 1. T. Șerban 1:12,4; 2. 
L. Berea 1:13,2; 3. Al. Botha 1:13,2; 
100 m bras: 1. I. Condiescu 1:16,4; 
2. Al. Schmalitzer 1:19,5 ; 3. V. Malar- 
ciuc 1:25,6; ștafeta 4X100 m mixt:
1. Combinată alcătuită din Berea,
Condiescu. Budai și Maxim 5:30.2 . 
FEMININ: 100 m bras : 1. Sanda
Iordan 1:25,2 ; 2. Zoe Reznicenco
1:25,6; 3. Mihaela Dristoreanu 1:31,6; 
100 m spate: 1. Anca Trohani 1:18,2;
2. Henrieta Țincoca 1:20,1 ; 3. Cristina 
Balaban 1:20,2; 400 m Uber: 1. Va-

. silica Iureiuc-Rotaru 5:48,0; 2. Mihae
la Zarchievici 6:05,8 ; 3. Monica Mun- 
teanu 6:22,2 ; 100 m liber: 1. Vasilica 
Iurcâuc-Rotaru 1:12,3; 2. Anca Tro
hani 1:12,5; 3. Măriuca Rotaru 1:14,6; 
100 m delfin: 1. Nicoleta Gordin
1:22,8; 2. Gabriela Tămăuceanu 1:30,7;
3. Agneta Sterner 1:37,0 ; 200 m bras:
1. Sanda Iordan 3:01,7 ; 2. Zoe Rez- 
nicenco 3:07,6; 3. Mihaela Dristo-
neanu 3:17,0.

Sărituri de la trambulină, băieți : 
1. P. Deeuseara 138.19 ; 2. Aurel Bre- 
ja 128 ; 3. Gh. Ungureanu 105,84 ;

fete: 1. Emilia Negulescu 117,46; 2. 
Melania Trăistaru 74,79 ; 3. Gabriela 
Popescu 69,90 ; sărituri de la platfor
mă, băieți : 1. Gh. Banu 137.28 ; 2. 
Alexandru Gabor 78,87 ; 3. Mîhal
Buta 73,18.

★
Așteptat cu multă nerăbdare de iu

bitorii înotului, concursul organizat 
de F.R. Natație a dezamăgit din 
multe puncte de vedere. Organizarea 
a fost slabă, iar rezultatele nesatis
făcătoare, deși înotătorii noștri frun
tași aspiră să participe la campio
natele europene. Asupra condițiilor de 
Desfășurare a concursului disputat 
sâmbătă și duminică ia ștrandul Ti
neretului din Capitală vom reveni, 
insă.

ECHIPELE PARTICIPANTE 
LA TURNEELE FINALE 

ALE CAMPIONATELOR REPUBLICANE 
DE JUNIORI

întrecerile de la Craiova
CRAIOVA, 1 (prin telefon). Pe 

baza hipică din frumosul parc al 
Poporului din Craiova s-au desfășu
rat întrecerile primei etape a campio
natului republican de călărie. Ele au 
cunoscut un frumos succes de parti
cipare, consemnind în același timp 
saltull valoric- realizat de călăreții 
noștri fruntași. După numeroasele 
probe disputate se poate aprecia că, 
intr-adevăr, participanții la aceste 
întreceri au dovedit o pregătire co
respunzătoare remarcindu-se în mod 
deosebit forma excelentă a călăreți
lor C. Vlad, Gh. Stanciu, A. Dones
cu și Emilia Podariu. Veniți în nu
măr mare, spectatorii prezenți în 
tribunele din parcul Poporului au 
fost răsplătiți pe deplin de evoluția 
călăreților noștri fruntași.

a fost ciștigată de M. Radulescu (Di
namo) cu Peștera : 0 p. penalizare, 
timp 29 sec. S-a desfășurat de ase
menea o probă pe echipe, gen „Cupa 
națiunilor". Această dificilă întrece
re a fost ciștigată de călăreții de la 
Steaua (Cristian Țopescu, A. Donescu 
și E. Olteanu) cu Op. penalizare, 
timp 28,7. Ultima probă a concursu
lui, cea de obstacole categoria mij
locie, a revenit lui Gh. Stanciu 
(Steaua) cu Lux : 0 p., timp 33,7.

R. SULTZ — coresp. regional

Jocurile disputate la Giurgiu, 
Ploiești, Suceava și Alba Iulia în 
cadrul fazei interregionale a cam
pionatelor republicane de juniori au 
stabilit echipele care, terminind în
vingătoare în grupele respective, s-au 
calificat pentru faza finală a com
petiției. Astfel, la turneele finale 
ale campionatelor republicane de 
juniori de anul acesta vor participa 
următoarele echipe: $.S.E. Buzău,
Rapid București, Ș.S.E. Alba Iulia 
și Fulgerul Suceava, care vor lupta 
pentru titlul de campioană mascu
lină de juniori, Ș.S.E. Ploiești, Ș.S.E. 
nr. 2 București, Ș.S.E. Deva și 
Ș.S.E. P.-Neamț, care se vor întrece 
pentru cucerirea titlului de campi
oană republicană feminină de ju
nioare. Ambele turnee finale se vor 
desfășura intre 26 și 29 iulie la Alba 
Iulia.

HU EH I i
In pro pa de categorie semiușoară, 

C. Vlad (Dinamo), cu Peștera, a ob
ținut primul loc cu 0 puncte penali
zare, timp 30,2 ; urmat de A. Do
nescu (Steaua) cu Stejar, și E. Ol
teanu (Steaua) eu Seniorita. Proba 
de categorie ușoară rezervată junio
rilor a revenit lui A. Donescu cu Ste
jar : 0 p. penalizare, timp 31,8 ca și 

Ia aceeași categorie, 
a cîștigat-o 

„semiușoară" 
Po-

proba a fost câștigată de colegul său 
de club Petre Tache, care l-a în
trecut cu puțin în. finală. Clasamentul 
final: 1. P. Tache, 2. D. Popovici, 3. 
C. Tudose, 4. M. Voinescu (toți de la 
Dinamo).

Proba c'e 800 m cu start de pe loc 
a revenit dinamovistului Mihai 
Voinescu, cronometrat cu 1:00,2. Po
ziția lui a fost asaltată pe rînd de 
V. Iordache, E. Bărbulescu, Stan Du
mitru și V. Voloșin. Nici unul nu a 
reușit însă să preia conducerea în 
clasament, care după terminarea în
trecerilor celor 17 participant! are 
următoarea înfățișare: 1. M. Voines
cu 1:00,2 ; 2—3. E. Bărbulescu și Stan 
Dumitru 1:00,4 ; 4. C. Tudose 1:00,9 ; 
5. V. Voloșin (Steaua) 1:01,00.

Semifondul a fost dominat catego
ric de alergătorii de la Steaua. C. 
Baeiu, V. Voloșin, I. Vasile și P. Si- 
mion, în vervă deosebită, au reușit 
de-a lungul celor 75 de ture, să ia 
un avans de două ture șl astfel să-și 
dispute întâietatea între ei. A învins 
C. Baciu, cane a acumulat 59 p. urmat 
de V. Voloșin cu 49 p, I. Vasile 40 p 
și P. Simion 28 p. Clasament gene
ral ai meciului omnium : 1. V. Voloșin 
(Steaua) 17 p, 2. E. Sima (Steaua) 
26 p, 3. D. Paraschiv (Olimpia) 32*/op.

In probele rezervate juniorilor s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
400 m cu start de pe loc : Gh. Radu 
(Olimpia) 32,2 ; semifond 30 ture cu 
sprint la fiecare trei ture: M. Ta
kacs (Olimpia) 39 p.

TR. IOANIȚESCU

Bogată activitate competițioRală 
în Capitală

Tenismanii bucureșteni au continuat 
sîmbătă și duminică întrecerile din 
cadrul „Cupei Progresul". O partidă 
care a reținut atenția a fost cea care 
a opus lu? Ștefan Georgescu pe tî- 
nărul Sever Dron. Primul a cîștigat 
cu 6—1, 3—6, 7—5, dar replica 
dată de Dron a fost deosebit de 
dîrză. Acesta a condus chiar în ulti
mul set cu 5—4 și 40—15, deci a 
avut două meciboluri. Georgescu și-a 
bazat jocul pe regularitate, în timp 
ce Dron a reușit deseori să-și pa
seze adversarul prin mingi de-a lun
gul liniei.

O întîlnire mai interesantă a oferit-o 
întrecerea feminină Mariana Ciogo- 
lea — Iudith Dibar. Mariana Ciogo- 
lea a învins cu 6—3, 6—3, folosind 
lovituri puternice și plasate. Dibar 
este în progres, dar ea acționează 
încă cu timiditate.

Alte rezultate : simplu bărbați, tu
rul I : Boaghe — 1. Năstase 2—6, 
6—2, 6—1, turul II : Burciu — Cru
cea nu 8—6, 6—0.

întrecerile vor avea loc în con
tinuare azi de la ora 16, tot pe te
renurile Progresul.

★
In finala de dublu mixt din „Cupa 

Păcii", Cristina Doboșiu și Petre 
Mărmureanu au dispus de colegii lor 
de la clubul Steaua, Eleonora Roșia- 
nu si Dumitru Viziru ou 5—7, 6—2, 
6—4.

★
In ultima partidă din campionat j 

Capitalei la echipe mixte, Dinamo a 
întrecut Justiția cu scorul de 11—4.

BOX

Finalele la... înălțime
(Urmare din pag. I)

lui Andrei Olteanu. Și totuși „impo
sibilul" s-a întimplat. Olteanu a coti- 

( dus tot timpul lupta. Toată partida a 
I fost... presărată cu multe momente 

de box adevărat, dind puțin de turcă 
arbitrului V. Șchiopu. Victoria lui 
Olteanu rtu poate fi pusă în discuție 
și tocmai de aceea a produs surprin- 

, dere verdictul dictat de judecătorii 
I V. Popcscu și C. Chiriac care l-au 
preferat pe Gheorghiu I Ca și anul 

| trecut, I. Dinu a cîștigat și de data 
aceasta înainte de limită întrecerea 
cu T. Pintilie. Constănțeanul a domi- 

| nat net pînă la mijlocul reprizei a 
i doua cînd cu un clasic croșeu de 
! dreapta la față l-a scos din luptă pe 
; Pintîiie. I. Mihalic și I. Marin au 
; furnizat în primele două reprize o dis- 
' pută calmă, pentru ca în ultima, în- 
I cleștarea să devină maximă. Mihalic 

și-a sufocat pur și simplu adversarul, 
care, în rundul 3 — după ce a fost 
numărat de arbitrul Epureanu — s-a 
aflat tot timpul la un pas de K.O., 
pierzi nd în cele din urmă la puncte.

CEEA CE N-A REUȘIT MIRZA 
A REUȘIT ANTON CONSTANTIN

Rar le-a fot dat spectatorilor noștri 
să vizioneze o partidă de un aseme
nea dinamism ca cea disputată între 
C. Anton și Dobre Pavel. Ambii bo
xeri au fost de cîte două ori knock
down. Chiar de la primul sunet al 
gongului Dobre se duce decis peste 
adversar urmărind să-l scoată din 
luptă. Anton îl primește însă cu o 
formidabilă contră de stingă iar Do
bre se clatină în corzi. Arbitrul Chi- 
riac numără și de-abia acum lupta 
devine și mai palpitantă. La fel ca și 
în prima repriză, Dobre urmărește lo
vitura decisivă dar, din nou o contră

trimisă de Anton îl expediază la po
dea, și din nou e numărat. De o vi
talitate rar întîlnită, el găsește re
surse să atace și iată că e rîndul său 
să asiste, de două ori,, din colții rin
gului, la numărarea adversarului. Fi
nalul partidei aparține însă lui An
ton care cîștigă astfel cea mai grea 
victorie a finalelor. „Duelul" dintre 
V. Neagu și V. Bogoi a dat mult de 
furcă arbitrului Popescu, care a fost 
nevoit să-l avertizeze de două ori pe 
Bogoi. Neagu a obținut decizia. Deși 
o parte dintre spectatori au primit cu 
dezaprobare rezultatul meciului Mocnea 
— Deca (meci condus de arbitrul " | 
neseu), totuși victoria atribuită ! 
Monea este, după părerea noastră, 
justă. El a avut inițiativa timp de 
două reprize, cînd a și punctat mai 
mult, iar Deca a fost superior în ul
timul rund cînd a plasat excelente 
serii la cap, obligîndu-1 pe Monea să 
bată în retragere. Dar, cu o singură 
repriză nu se poate cîștiga un meci '

Intrecîndu-1 pe Ivan, Mihai Nicolai 
cucerește pentru a doua oară titlul dt 
campion al țării. In general, disput 
a fost „curată", astfel că arbitru 
de ring I. Cetățeanu nu a avut prea 
mult de intervenit. La chemarea ar 
bitrului Afihelfi au urcat apoi în rinț 
greii V. Mariuțan și M. Gheorghioni 
Mariuțan și-a luai revanșa asupn 
boxerului din Hunedoara, pe care l-i 
dominat destul de autoritar timp d> 
două reprize. El s-a mișca't cu ușii 
rință, a punctat foarte mult și doar îi 
ultima repriză, atunci cînd Gheot 
ghioni a lăsat teama... la colț, si 
menținut în defensivă. Hunedoreanil 
s-a hotărît prea tirziu să atace, : 
aceasta l-a costat victoria.

<

S-A ÎNCHEIAT prima jumătate a campionatului de rugbi
(Urmare din pag. 1)

noscînd totuși că adversarii au ace
lași sistem de joc. De asemenea, ni 
s-a părut inexplicabil și jocul de a- 
părare prestat aproape tot timpul de 
metalurgiști. Celelalte puncie au fost, 
înscrise de Craioveanu (lovitură de 
pedeapsă) pentru Mțitalul și Popa 
(încercare) pentru Dinamo.
UNIREA — CSMS IAȘI 6—6 (0—0) 

partidei a fost influențat de 
j necorespunzător, prestat 

înlocuitor de ultim moment, 
de lucruri se datorește 

"entra! de arbi- 
loaia de arbitraj

rea-

celui delegat pentru a conduce acest 
joc la timpul cuvenit. In rest, mai 
mult momente de dominare ale echi
pei CSMS și mai puține pentru Uni
rea. Multă „tocmeală" între arbitru 
și jucători ca și destule decizii gre
șite. Punctele au fost înscrise de Sa
va și Nedelcu, cîte o lovitură de pi
cior căzută (ultima destul de discu
tabilă) pentru Unirea și Herghelegiu 
(încercare) și Constantinescu (lovi

tură de picior căzută) pentru CSMS 
Iași.

PROGRESUL — ȘT1INTA CLUJ 
12—0 (0—0)

Partida Progresul — Știința Cluj 
a fost echilibrată și cu multe faze

destul de interesante ,timp de aproape 
o repriză și jumătate, cînd o lovitură 
de pedeapsă transformată de Nicu- 
lescu a pus capăt acestui echilibru, 
înclinînd balanța în favoarea Progre
sului, Urmează, la scurt interval, alte 
trei lovituri de picior căzute, înscri
se în ordine de Giugiuc, Alexandres- 
cu și Niculescu, care măresc scorul 
partidei fără a arăta însă diferența 
și, mai ales ținînd seama de faptul 
că studenților clujeni le-au lipsit 
multi titulari.

Ofonosport
AȘA ARATĂ O VARIANTA 

GU 12 REZULTATE EXACTE

I. Crișana — Sampdoria 1—2 2
II. Rapid — Petrolul (se dispută 

azi)
III. Steagul roșu — Progresul 1—2 2
IV. Steaua — Dinamo Bacău 3—0 1 
V. Știința Timișoara — Dinamo

București 2—2 x
VI. U.T.A. Minerul 2—0 1

VII. Stiinta Cluj — Dinamo Pitești 
5—1 1

VIII. Jiul — Metalul 7—0 1
IX. Steagul roșu — Progresul (ti

neret) 3—1 1
X. Știința Timișoara — Dinamo 

București (tineret) 2—3 2
XI. U.T.A. — Minerul (tineret)

' ‘ 2

• La Petroșcni, joc egal: 
— Steaua 3—3 (3—0).



Ieri s-a disputat ultima etapă în categoria A
Steaua a obținut o victorie clară: 3-0 (1-0)

cu Dinamo Bacău
Meci fard emoții la Arad

U. T. A. —Minerul 2-0 (1-0)

Cînd, în primul minut de joc, Voi- 
nea a deschis scorii] pentru echipa sa, 
toată lumea prezentă ieri pe „23 Au
gust" întrevedea o victorie bucureș- 
teană la scor. Faptul apărea pe deplin 
realizabil, mai ales după „k.o.-ul“ ad
ministrat echipei Steagul roșu săptă- 
mîna trecuta în semifinalele cupei. 
Furtunosul început al formației mili
tare era subliniat cu ropote de aplauze 
de suporterii ei. Băcăoanii, la adăpost 
de orice emoții prin poziția lor în cla
sament, acționau destul de 
apărare, renunțind de la început la 
dublarea" stoperului sau la alte for
mule de întărire a potențialului defen
siv.

Dar, golul căzut prea devreme a 
avut, se pare, darul să-i satisfacă pe 
[jucătorii bucureșteni. Neavînd in față 
[un zid de nepătruns, atacul gazdelor 
[și-a creat in continuare numeroase 
[acțiuni bine desfășurate, dar situațiile 
Lie gol, în faza lor de finalizare, au 
fcost ratate cu multă ușurință de îna- 
Imtași și, dintre ei, în special de Con- 
Istantin (min. 27 și 33).
I In toată această primă repriză oas- 
beții au avut o evoluție modestă. A- 
Larasea a fost depășită cu regulari- 
■MML'r atacul n-a închegat mai ni- 
Ș-^^^riculos. O singură dată a pal- 
Wuit mai puternic Voinescu: in min. 
t, cînd țutul lui Jamaiski a fost de- 
l/iat în corner de către Crișan, in ul- 
iimă instanță.
I La 8 minute după reluare, militarii 
|>bțin un nou punct; Raksi centrează 
frumos și Crișan, intercalat în atac, 
înscrie trimițind balonul cu capul. Ur
inează o scurtă perioadă de domi- 
lipre dinamovistă care nu se va solda 
|tți nici un gol, deoarece atacul acțio- 
liează confuz. Ultimele 20 minute se
■ esfășoară în nota de superioritate a 
BpoureșleniJor, superioritate punctată 
im golul 3 înscris de Constantin (min.
■ 1), cu două „bare**, la mingile șutate

deschis în

Fază critică

Foto : T. Roibu

la poarta oaspeților. Ghiță reține o mmge incită sub privirile... 
speriate ale stoperului I. Lazăr

je y.': '• v': ■' ’

'• '• •. / i
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j * * »

ARAD 1 (prin telefon). Echipele, 
dornice să încheie cu un rezultat fa
vorabil seria meciurilor din actuala 
ediție a campionatului au furnizat 
un joc dinamic. După aspectul din 
primul sfert de oră se crease impre
sia că localnicii vor cîștiga la scor. 
Dar pe măsură ce timpul trecea, 
desfășurarea partidei n-avea decît 
infirme așteptările. Cu toate că 
prima parte a jocului textiliștii 
dominaseră net adversarii, ei nu 
reușit să înscrie decît o singură 
dată : în min. 18 cînd la o centrare 
splendidă a lui Selymesi, Czako a 
marcat cu capul un gol de toată fru
musețea. Ocazii favorabile se succed, 
în șir, dar portarul Mihalache, într-o 
formă excepțională, anihilează toate 
încercările. Spre sfîrșitul reprizei Mi
nerul pune stăpînire pe joc, luptă 
curajos, inițiază multe atacuri dar 
fără rezultat. Aspectul jocului după 
pauză este aproape identic cu cel 
din prima repriză: acțiuni dinamice 
și variate, cu multe 
Sasu, Czako, Selymesi

să 
în 
își 
au

ocazii de gol: 
pe de o parte

(min. 71) și Crișan 
cu alte ocazii pierdute, 
sfirșit o partidă desfă-

și Cucu, Szoke, pe de altă parte. 
UTA a atacat mai mult dar n-a 
concretizat decît o singură dată, prin 
Floruț 
de la 
nu s-a 
perior, 
nia de

V.T.A. : Faur — Sziics, CAPAȘ, 
Neamțu - Mețcaș, KOSZKA - SE
LYMESI, Sasu, Pop, Floruț, CZAKO.

Minerul: MIHALACHE - Stanciu, 
COMAN, Vasiu — Mihăilâ (Mihaly) 
DAN II — Cucu, COMȘA, Szoke, 
Staudt, Ion C. Ion.

Arbitrul I. Pișcarac (București) a 
condus în general bine un meci in 
care echipele au meritul de a se fi 
întrecut într-o notă de deplină spor
tivitate.

(min. 81) în urma unui șut 
distanță. Cu toate că meciul 
ridicat Ia un nivel tehnic su- 
totușl el a plăcut prin dirze- 
care au dat dovadă echipele.

Faur — SzUcs,
Mețcaș, KOSZKA

N. IOSIF, corcsp.

Astă-seară,
pe stadionul Republicii,

Rapid-Petrolul
de Mateianu 
(min. 77) și

Și astfel ia 
șurată la un nivel modest prin aceea 
că dinamoviștii din Bacău nu i-au so
licitat prea mult pe învingători. Cit 
privește formația Steaua, trebuie spus 
că după acel 
gul roșu, ne

Arbitrul A. 
a condus cu

STEAUA:
II, Cojocaru, ____ ____ __
•ȘAN — RAKSJ, Constantin, VO1NEA, 
-Mateianu, Tătaru.

DINAMO BACAU: Ghiță — Gross, 
I. Lazăr. Cincu — Rădulescu, Vătafii 
— S. Avram, Jamaiski, Gram, Ciri- 
poi (din min. 59 Vornicu). Publik.

GH. N1COLAESCU

7—1 din meciul cu Stea- 
așteptam la mai mult 
Gal ambos (Baia Mare) 
greșeli.
Voinescu — ZAVODA 
Staicu — Jenei, CRI-

iul—Metalul 7-0 (4-0), dar scorul nu reflectă real
desfășurarea jocului

Steagul roșu a dominat, 
dar Progresul a cîștigat cu 2-1 (1-1)

I PETROȘENI 1 (prin telefon). — Su- 
ccliipei Jiul au fost și în a- 

aHPs duminică prezenți „in corpore** 
îi ultimul meci în categoria A a foi- 
[tații lor favorite. Și n-au plecat dez- 
uzionați. Deși meciul nu mai prezenta 

kteres pentru pozițiile în clasament ale 
por două echipe, el a purtat un ca- 
neter disputat, luptîndu-sc cu multă am- 
u|ie și dîrzenie pentru fiecare minge. 
| La sfîrșit tabela de marcaj a indicat 
porul de 7—0 în favoarea gazdelor. 
|-ar părea deci că fotbaliștii de la Jiul 
L fost net superiori adversarilor lor, 
p au dominat copios, avînd jocul la 
lisereție. In realitate, situația este altî. 
laspeții au preluat de multe ori iniția- 
Iva, au creat faze de fotbal bun, au 
l.acat, dar s-au pripit și au ratat multe 
păzii. In schimb gazdele cu calm, cu 
p>n-doiuri“ în care au excelat Dumitrin 
I Pavlovici, au acționat legat, șutind 
in orice poziție și concretizînd de 7 
|i. Interesant de remarcat că inajori- 
■tca golurilor an fost înscrise în mo- 
lentele de dominare ale mctalurgiștilor, 
lin contraatacuri rapide 
lase.
In 11 
Banca 
>3).

ți spectacu- 
Au marcat: Pavlovici (min. 9 
m și 84), Ciornoavă (41 și 74), 
(43), Farcaș (44) și Gliibea

0 restantă ieri, in categoria B

CONSTANȚA 1 (prin telefon). Ju- 
iorii de la Portul au ținut să în- 
Jeic campionatul categoriei B cu o 
ptorie. Intîlnind pe C.S.M. Reșița, 

au reușit după un meci de un bun 
[vel, să obțină o victorie meritată cu 
prul de 2—0 (1—0) prin punctele 
breate de Busegeanu, min. 38 și Mâ
ți, min. 70 din 11 m. La dictarea de 
■re arbitru a loviturii de pedeapsă, 
lătorii oaspeți au avut o atitudine 
■sportivă, (împreună cu antrenorul 
llănescu, fotbaliștii din Reșița au 
btestat obligând pc arbitru să între
ma meciul pentru 2 minute). Gaz- 
Be a» avut posibilitatea să mai in- 
rie, dar au ratat ocaziile printre 
|re și un 11 m în minutul 15 pri» 
rică. Bun arbitrajul lui C. Pelrea 
luc.).

E. PETRE

aArbitrul Traian Cruceanu (Arad) 
condus corect și autoritar.

JIUL: CR1SN1C — KOMOSAN, Tîl- 
vescu, Racoși — FARKAȘ, CSUTAK 
— Manea (Pavlovici min. 70), DUMI- 
TRIU, PAVLOVICI (Ghibea min. 70), 
Ciurdărescu, Ciornoavă.

METALUL: Marcu (Andrei repriza n 
H-a) — TOMESCU, PRANDEA. Po 
pescu — Nițescu, Niculescu — MOI 
SESCU, MUREȘAN, Cruțiu, AL. LA 
ZAR, Chiriță

1 ZAMORA, coresp

BR.4ȘOV 1 (prin telefon). — 
de spectatori prezenți la intllnirea 
aid roșu — Progresul au plecat nemul- 
/umili de pe stadionul „Tractorul** de
oarece jocul la care au asistat a fost 
de un slab nivel tehnic. Fotbaliștii celor 
două echipe au arătat prea puțin. Jucă
torii de la Steagul roșu, deși au domi
nat majoritatea timpului, n-au reușit să 
cîștige dovedind aceleași lacune: apă
rare penelrabilă, nesigură și înaintare 
ineficace. Dacă victoria a revenit e- 
chipei Progresul, acest lucru se dato- 
rește mai mult comportării slabe a apă
rării echipei locale, care a greșit In mai 
multe rînduri. Im aceasta se adaugă 
completa ineficacitate a atacului, care 
deși a avut situații de gol n-a reușit 
să concretizeze decît o dată. Portarul 
Cosma u avut 3 intervenții salutare în 
min. 16, 51, 64 cînd a reținut șuturile 
lui Szigeti și Meszaros. în min. 70 Mes
zaros singur cu portarul trage alături, 
iar peste 4 minute în bară.

In cele 90 de minute de joct Pro
gresul a contraatacat destul de rar, dar 
foarte periculos. Golurile au fost înscrise 
de Năftănăilă min. 2 după o combinație 
cu Necula și David și de Voi nea min 
15 și 76, ultimul la un corner.

STEAGUL BOSU : Ghiță — Zbircea, 
Zuhuria, Campo (Nagy min 62) — Se-

Miile 
Stea-

Szigeti •—- Hașoti, Năf-
(Seredai), Meszaros,

redai (Campo), i 
tănăilă, Necula 
David.

PROGRESUL: Cos mu — Nedelcu, 
lonifă, Soare — Știrbei, Pașcanii — 
Oaidă, Smărăndescu 1, Foi nea (Maf- 
teu fă min. 66), Dinulescu, Baboie (Voi- 
nea ).

C. GRUIA 
coresp. regional

Stadionul Republicii, găzduiește astă- 
seară, de la ora 20.30, penultima par
tidă a campiortatutui'.pe anul 1961-621 
Rapid—Petrolul, din etapa disputată 
ieri (ultima, Dinamo București—Mi
nerul, se va juca la 7 Țulic). Tntikii- 
rea de astă-seără suscită un viu in
teres prim tradiția sa și prin rivali
tatea sportivă care există între cele 
două echipe.

Iată programul complet de pe sta
dionul Republicii:

Ora 17.30 : Olimpia—Laminorul, fi
nala campionatului de copii al ora
șului București.

Ora 18.45: Rapid—Petrolul (tineret) 
" „„ Rapid—Petrolul (ca-Ora 20,30 

tegoria A).

INTILNIRI INTERNATIONALE
Selecționata regiunii Dobrogea — 
Selecționata Indoneziei 1-0 (1-0)

Știința Timișoara și Dinamo București
la egalitate: 2-2 (1-2)

CONSTANȚA 1 (prin telefon). — 
Intîlnirea dintre selecționata regiunii 
Dobrogea și selecționata Indoneziei 
a prilejuit un joc viu disputat, în care 
echipele au luptat cu ardoare pentru 
rezultat. Pînă la urmă, victoria a su- 
rîs echipei locale la scorul de 1—0 
(1—0). Dar, tot așa de bine putea 
cîștiga și echipa oaspe. După aspectul 
jocului însă, un rezultat de egalitate 
ar fi fost mai echitabil. In prima re
priză 
na tei 
minat 
tuații 
punct
34. După pauză, jocul a fost de un 
nivel tehnic mai bun. De data aceas
ta, inițiativa a avut-o selecționata In-

inițiativa a aparținut seiecțio- 
regiunii Dobrogea, care a do- 
mai mult, dar a ratat cîteva si- 
favorabile de a înscrie. Unicul 
l-a marcat Moroia'nu în min.

ddrfezk:. . Superioritatea 
acesteia îns3ț—rr-w. fost 
înaintașii au ratat do::?

Meciul a fost condus 
Gh. Geangu-București. c. 
aliniat următoarele form

SEL. REGIUNII 
Ghibănescu 
rescu 
Nunu 
sescu 
min. 
46).

SEL. INDONEZIEI :
Fattah — Matseh, Faisal. 
Timișela, Sulbi, 
Tan Siang Hovw,

teritorială a 
concretiz:

DOBi
Danciu, Bri-_ K

Da:-
— Bibere, Pleșa 
(Călin min. 64), 
min. 28), Vasilesc 
46), Mănescu (V,

Judo -
In

Phwa Sian
Edi (Bod m

(Urmare din pag. 1)

trage. Curcan respinge 
poartă : 0—1. In min.

minut, Țîrcovnicu 
și Enc II reia în
16 Lerctcr trimite mingea cu capul spre 
poartă, dar Nunwe-iller 111 salvează de 
pe linie. Al doilea gol al oaspeților este 
marcat în min. 27, eînd Varga a reluat 
plasat o minge primită de la Enc II. 
Min. 34 aduce micșorarea scorului. Ma- 
nolache de pc dreapta prelungește ba
lonul la Lereter, care înscrie pe lingă 
Dateu. O bună ocazie este ratată, de Ia

10 metri, de către Mițaru (min. 70). 
Peste 8 minute același Mițaru pasează 
Iui Lereter, care înscrie cu capul, ega- 
lîml: 2—2.

ȘTIINȚA : Curcan — JENEI, Țurcan, 
GEORGESCU (din min. 60 Răcelescu) 
— Petescu, Tănase — Șețu (din min. 
60 Georgescu), R. Lazăr, MANOLAC1IE, 
LERETER, M1ȚARU.

DINAMO : Dateu — Popa, NUN- 
WE1LLER HI, Ivan — ȘTEFAN, NUN- 
WEILLER IV — Pîreălab, VARGA, 
ENE II, Țîrcovnicu, David.

Crișana Oradea—Sampdoria 1-2 (0 0)

Dinamo Pitești 5-1 (2-0)
tîlnirii, studenții încep din nou să 
joace bine, domină, reușind să în
scrie încă 3 goluri prin Popescu (min. 
71 din lovitură de la 11 m), Petru 
Emil (min. 80 cu capul la o centrare

Știlllțd Cluj
CLUJ 1. (prin telefon). — Am asis

tat la o primă repriză în care, des
fășurând un joc de calitate, cu com
binații spectaculoase, Știința a do
minat cu autoritate (dovadă raportul
de cernere 12—1 în primele 45 de. a lui Gane) și Ivansuc (min. 89 din 
minute). înaintașii clujeni au ratat 
însă numeroase ocazii nereușind să 
înscrie decât' de două ori prin Petru 
Emil (min. 3, cînd! a reluat cu capul 
în gol o lovitură de colț executată 
de Sudu) și prin Popescu (min. 44) 
care după o lovitură de colț a reluat 
din apropiere în plasă. In această 
repriză oaspeții au acționat timid, ne
reușind să șuteze decât de 3 
poarta Iui Moguț.

După pauză dânamoviștai 
mai închegat și manifestă o 
superioritate. De altfel, ei reușesc să 
înscrie în min. 48 unicul lor punct 
prin Halagian. In ultima parte a în-

ori la

joacă 
ușoară

lovitură de la 11 m). Ambele lovi
turi au fost acoaxZate în mod just de 
arbitrul Mihai Popa (Buc.), care a 
condus corect intilnirea.

ȘTIINȚA : Moguț-Kromely, MU- 
REȘAN (Costin din min 70) Cîm- 
peanu - GEORGESCU, POPESCU - 
IVANSUC, P. EMIL, GANE, MAR- 
CU, SUCIU.

DINAMO PITEȘTI : MAT ACHE 
(Varga din min 80), Valcan, Vulpea- 
nu, HAIMOVICI-Florescu, RADU— 
Duminică (Dobrin din min. 80), 
APOSTOL, Lovin, HAL AGI AN. Tur
ca n.

V. MOREA și ȘT. TAMAȘ-coresp.

ORADEA, 1 (prin telefon). — Prima 
întîlnirc din cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în țara noastră echipa ita
liană Sampdoria s-a desfășurat dumi
nică, pe stadionul „Libertatea*1 din lo
calitate. Meciul susținut de oaspeți în 
compania echipei Grișana Oradea 
oferit un joc de bună calitate. Fotba
liștii italieni s-au dovedit o echipă de 
certă valoare tehnică. Formația locală 
a dat o replică dîrză și dacă ar fi jucat 
mai mult pe aripi și nu ar fi ținut 
prea mult mingea, putea obține un 
meci nul.

In prima repriză, jocul a fost echi
librat. Înaintările ambelor echipe au 
dovedit însă ineficacitate. Este drept 
că și apărările au acționat cu siguranță, 
remarcîndu-sc în mod special Bernasconi 
și Szekely. în partea a doua a meciului, 
acțiunile devin mai dinamice, iar oas
peții demonstrează multă ușurință în 
trecerea din apărare în atac, în pase 
precise, la „firul ierbii**. Scorul este 
deschis în min. 51 de'Cuccltiaroni, care 
primește mingea dc la Briglienti și în
scrie imparabil în colțul drept. După 
acest gol, Crișana insistă în atac și 
în min. 71, la o centrare a lui Kiiszegi, 
Ilarșani îl driblează pe Tomasin și în
scrie, aducînd egalarea. Golul victoriei 
echipei italiene este înscris în min. 84, 
după o acțiune surprinzătoare, de Bri- 
ghenti. Astfel, Sampdoria a învins cu 
2—1 (0—0).

Patkos (Oradea) *Arbitrul Ștefan _
condus următoarele formații:

SAMPDORIA: Rosin — Vineenii, 
Tomasin, Bergamaschi (Vigna) — BER
NASCONI, Vicini — Delfino (Catalano), 
Boșkov (Mazzoni), TOSC11I, Vesel in*- 

a viei (BRIGIIENTI), Cucchiaroni (Gra- 
pesu).

CRIȘANA: Szilagi — Bodo, SZEKE
LY, Iacob — Szakacs II, NEȘU — Toth' 
(Sziics), Sziics (Nemeth), Ilarșani (P©< 
trica), SZAKACS I, Koszegy.

M. ROXIN și A. JILAU 
corespondenți

Metropol (Brazilia) învingătoare
la Bistrița

— As-> 
interna-, 

. ?> f°r*
mația braziliană Metropol. Oaspeții, 
după un joc frumos și tehnic, au cîș- 
tigat cu 2—0 (1—0) prin punctele 
înscrise de Popescu (autogol) în min. 
40 și Artino în min. 56. Gloria a 
reușit să facă față unui adversar care 
a strălucit prin tehnică individuală. 
La meci au asistat 7.000 ie specta
tori.

BISTRIȚA 1 (prin telefon), 
lăzi s-a disputat, aici meciul 
ț ionul de fotbal dintre Gloria

M. TELMAN, corcsp.



Turneul de handbal in 7 de la Belgrad 

mtlEIITÂTIVA II. P. ROMINE, ÎNVINGĂTOARE 
ÎN MECIURILE CU DANEM1RCA Șl 0. P. UNGARĂ

BELGRAD 1 (prin telefon). Sim
bătă, in prezența a 3000 de specta
tori, a început aici cea mai importan
tă competiție internațională hand
balistica a antriui : „Cupa Ta.șmai- 
dan“, la care iau parte patru echipe 
reprezentative. In primele două îu- 
tiiniri ale competiției s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

R P. Romină — Danemarca 13—7 
(3-5)

Iugoslavia — R. P. Ungară 12—11 
(3—3)

Ambele partide au fost echilibrate 
s’ ic un bun nivel tehnic, satisfăcînd 
ex ge țele spectatorilor.

Echipa noastră a obținut a treia 
v'. ■■■-' ■ consecutivă asupra echipei da
neze. In prima repriză, echipa noastră 
— cu o încălzire insuficientă
(din cauza 
a ivrneulnî) 
obișnuit.
7 bare!) 
(IMst) 
UianC7n
13) 
rr'*' 
bawl 

e - «
mr
K

13—7 în final. Austriacul 
arbitrat excelent.

In ciuda timpului nefavorabil

NUMEROASE REZULTATE DE VALOARE 
LA „MEMORIALUL ZNAMENSKI“

festivității de deschidere 
—- nu și-a făcut jocul 

a ratat foarte mult (a avut 
și a avut în față un portar 
care a apărat excepțional, 
au condus cu 2—0 (min.

- 4—1 (min. 22), dar în finalul 
echipa noastră a redus din 

. La reluare, jucătorii noștri 
cîteva minute, iau condu- 

t sint, în continuare, superiori, 
< prin îmbinarea acțiunilor 
- de Ia 9 m cu extremele și 

EiT.ipa a acționat foarte mult 
unde danezii erau vul- 

n - ■ - pe aici a reușit să înscrie
cne [- m Ue goluri. Scorul a cvo- 

: 5—5 (min. 34), 9—5
■ • 42 ‘. 10—6 (min. 46), 10—7

(min. 47) și 
Hruschka ă

R. P. ROMINĂ: Redl (în ultimele 
minute Bogolea) — Oțetea (2), Cos- 
tache 11 (t), Telman (2), Schmidt 
(4), Moser (3), Ivănescu (1), Covaci, 
Hnat și Costache I.

DANEMARCA : Holst (după pauză 
Mortensen) — Hansen (3), Sandhoj, 
Andersen, Jorgensen, O. Nielsen. M. 
Nielsen (1), Cramer (1), Nyhoirn, 
Petersen (1) și P. Nielsen (1).

In cealaltă întîlnire, ambele echipe 
au jucat în prima repriză închis, în 
apărare, cu multe greșeli și ratări in 
atac, chiar dur. După pauză, jocul a 
fost mai dinamic.

In a doua zi a turneului, echipa 
noastră a întîlnit astă seară repre
zentativa R.P. Ungare. După un joc 
superior, în care pivoți! au fost foarte 
bine angajați, formația noastră a 
obținut victoria cu scorul de 10—8, 
după ce la pauză conducea cu 8—5. 
Punctele 
nescu 3, 
tache II , 
gliiară au înscris; Adorian 2, Sudar 
2, Vajna și Racz cite 1 (amîndoi 
din 7 rn), Pfeiffer și Drobnics cite 
I. A condus austriacul Dornînger.

La ora cînd telefonez, Iugoslavia 
conduce cu 4—3 (min. 20): în me
ciul cu Danemarca.

Luni se dispută ultimele jocuri: 
R.P. Ungară—Danemarca si partida 
derbi R. P. ROMINĂ — IUGOSLA
VIA.

au fost marcate de: Ivă- 
Moser 3, Telman 2, Cos- 

și Hnat. Pentru echipa ma-

I. KUNST
antrenor

Regata Pskov“ la caiac-canoe
R. P. Romină a ocupat locul 2 pe națiuni

-< - • î (prin telefon). — Pe un
Sa* Mal nefavorabil (furtună, ploa- 

temperatură scăzută) 
* . . --...-at azi întrecerile de ca-

- „Regatei Pskov".
. s-a terminat cu un total 

•acres i‘

■bt s-a 
ei 

8f

șp-rtivilor sovietici, învin- 
ra’.e probele. Concurenții ro- 

comportat meritoriu, o’cu- 
în 4 probe precum și 

clasamentul general pe na
șe prezintă astfel: 1. 

" p. 2. R. P. Romină 33 p.

Geizer) 4:11,0; ...5. RPR (Gr. Iaco- 
vici. Ișmailciuc) 4:22,0; 6. RPR (Li- 
palit, Kalinov) 4:23,0; 7. RPR (Iaco- 
vici, Sidorov) 4:23,7. K 4, 1000 m: 
1. URSS 3:17,8; 
Timofan, Andrei 
3:21,4; 5. -----

telefon). — 
de țări au 
acest an a

„Me-

MOSCOVA 1 (prin 
Atleți și atlete din 20 
participat la ediția din 
marelui concurs internațional 
morialul fraților Znamenski". In ciuda 
ploii și a vîntului rece atleții partici
pant au tăcut o serioasă verificare 
înaintea campionatelor europene de 
la Belgrad. Cele mai valoroase re
zultate au fost înregistrate de tinăra 
atletă Sin Kim Dan din R.P.D. Co
reeană care a egalat recordul mon
dial în proba de 400 m cu 53,0 sec 
(a trecut la 200 m în 25,0!) și a 
obținut 2:01,4 pe 800 m (a trecut Ia 
400 m în 58,0). Campioana olimpică 
Irina Press a egalat, de asemenea, 
recordul mondial în proba de 80 mg, 
alergînd 10,6 sec.

Rezultate valoroase au mai fo6t în
registrate la 3.000 m obstacole, înăl
țime băieți și fete, ciocan, greutate 
fete, 400 mg etc. în schimb rezulta-
time băieți și fete, ciocan, 
tete, 400 mg etc. In schimb

2 in
CBn

lS
J p. 4. Danemarca 4 p.

’e asupra probelor:
1. 590 m: 1. Ilasanov (URSS) 
- X -a (RPR) 1:53,1; 3. Han
ii marca) 1:53,2; 4. Vernescu 
f 1:55.1; 5. Krause (RDG)
t 6 Rosberg (RDGV—1:57.8.

« J jO» HI : 1. J mc- «TSff-o. o

fo
lk 

fcss

ca) 
(UP
5c*

158;
4:0?.

(RPU)
(U.R.S.S.).
(U.R.S.S.)
Boltovschi
100 m:
200 m:
(U.R.S.S.)

trate: BĂRBAȚI : 100 m: Ozolin
(U.R.S.S.) 10,4 ; 2(10 m: Tuiakov
(U.R.S.S.) și Ottolino (Italia) 20,9; 
Ozolin 20,9; 400 m: Milka Singh (In
dia) 46,8; 800 m: Leroi (Franța)'
1:52,6; 1.500 m: Kowafcic (RPP) și 
Anderson (Anglia) 3:49,2; Verheuen 
(Belg.) și Lambrechts (Belg.) 3:49,3; 
Vamos 3:49,7; 5.000 in: Bolotnikov 
(U.R.S.S.) 14:02,4; Artiniuk (URSS). 
11:08,0; Nikitin (U.R.S.S.) - —*
Szekeres ' ".................  ~
(RDG) 14:26.2;
110 mg: Cistiakov (U.R.S.S.) 14,4; 
400 mg: Morale (Ital.) 50,9; 3.000 m 
obst.: Buhl (RDG) 8:35,4; Sokolov 
(U.R.S.S.) 8:37,2; lungime: Ter O- 
vanesian (U.R.S.S.) 7,90; Vaupshas 
(U.R.S.S.) 7.69; Klimov (U.R.S.S.) 
7,60; Bondarenko (U.R.S.S.) 7,55; 
Barkovschi (U.R.S.S.) 7,51 ; Calnicov 
7,36; înălțime : Brumei (U.R.S.S.) 
2.15; Boișov (U.R.S.S.) 2,05; pră
jină: Demin (U.R.S.S.) 4.40; greu
tate : Lipsnis (U.R.S.S.) 18,87; Nagy

(RPU> 14:13,8;
Barabaș

14:13,0;
Janke

14:26,6;

18,86; disc: Trușenev 
56,21 ; suliță: Lusis 

78,03 ; Bizim 63,50 iciocan: 
(U.R.S.S.) 68,17; FEMEI: 
Popova (U.R.S.S.) 11,6;
Raepke (RDG) și Itkina 

, 24,0; 400 m: Sin Kim
Dan (RPD Coreeană) 53,0; 800 m: 
Sin Kim Dan 2:01,4 ; 80 mg: I. Press 
(U.R.S.S.) 10,6; lungime: lorgova
(RPB) 6,16 — nou record ; Krepkina

(U.R.S.S.) 6,08; ...Belmega 5,66;
înălțime: Balaș 1,80; Kostenko
(U.R.S.S.) 1,70; Andreeva (U.R.S.S.)', 
Ceil Fen-Iun (R. P. Chineză) și F.v- 
siukova (U.R.S.S.) 1,65; greutate:
T. Press (U.R.S.S.) 17,53; disc: T. 
Press 51,16; Kontsek (RPU) 53,89; 
suliță: Sastitko (U.R.SS.) 51,52)
Gorceakova (U.R.S.S.) 50,88; Pild- 
sam (U.R.S.S.) 50,80; Bîkova
(U.R.S.S.) 50,79; Diaconescu 50,02.

CONSTANTIN DUMITRU
secretar general al I’.R.A.

tele alergătorilor de semifond și fond 
nu s-au ridicat la înălțimea 
rilor.

Concursul a fost dominat 
tleții sovietici, care au folosit acest 
prilej pentru selecționarea echipei 
în vederea apropiatului meci cu for
mațiile S.U.A. Dintre atleții noștri 
cea mai bună comportare a avut-o 
din nou recordmana mondială lolan- 
da Balaș care a cîștigat detașat sări
tura la înălțime cu 1,80 m. Apoi ea 
a încercat și la 1,85 m dar, din cauza 
vîntului puternic, a renunțat la a treia 
săritură. Maria Diaconescu a ocupat 
locul 5 la aruncarea suliței, într-o în
trecere în care patru concurente s-au 
clasat de-a lungul a 26 de centime
tri, iar recordmana mondială Ozolina, 
Kuznețova și maghiara Antal, nici 
măcar n.u s-au calificat în finală. Mi
hail Calnicov s-a clasat al șaselea 
la lungime, într-o finală în care nu 
și-au găsit loc săritori de 7,70 m ca 
Beer (RDG); și Sugioka (Japonia). 
Sub așteptări comportarea lui An
drei Barabaș și Zoltan Vamoș și ne- 
satisîăcătoare evoluția lui Alexandru 
Bizim și Viorica Belmega.

Iată cîteva din rezultatele înregis-

așteptă-

de a-

bine în primele două reprize, pentru 
ca în a treia să se comporte slab, 
făcînd greșeli, iar în a patra _ șkjg) 
revină, dar să joace tot sub vajAj^B 
Au înscris : Fleșeriu 2, LengeL 
lexandrescu, Mărculeșcu, Țăranii, pen
tru R. P. Romînă. Hosier, Rund și 
Meliter, pentru R. D. Germană.

Tot duminică, R. P. Ungară a dis
pus de echipa R. D. Germane cu 6—3 
(1—0, 2—0, 2—1, 1—2). cucerind
astfel primul loc. Reprezentativa țării 
noastre s-a clasat pe locul secund, 
iar R. D. Germană pe locul 3.

BERLIN, 1 (prin telefon). Sîmbătă 
și duminică s-a desfășurat la Berlin 
turneul internațional de polo la care 
au luat parte reprezentativele de ti
neret ale R. P. Ungare, R. D. Ger
mane și R. P. Romine. In prima zi, 
echipa romînă a întîlnit formația 
R. P. Ungare, care a învins cu 5—2 
(0—0, 2—0, 1—1, 2—1). Poliștii 
maghiari au făcut un joc bun, iar re
prezentanții noștri s-au comportat sub 
valoarea lor. Au înscris: Lanko 3, 
Firtel, Konrad, pentru R.P.U., Mihăi- 
lescu și Mărcttlescu, pentru R.P.R.

Duminică, reprezentanții țării noas
tre au realizat o victorie muncită în 
fața echipei R. D. Germane, pe care 
au învins-o cu 7—6 (3—1, 3—2, 0—2, 
1—1). Jucătorii romîni au acționat

FOTBAL PE GLOB...4. RPR (Bărdaș, 
Ichim, Sidorenco) 

RPR (Nicoară, Pocora, 
Artimov, Conțolenco) 3:21,9. K 1, 
10.000 m: 1. Hasanov (URSS) 47:29,3; 
2. Pocora (RPR) 47:31,3; 3. Rosberg 
(RDG) 47,50. C 2, 10.000 m: l.URSS 
(Martinov, Ozerkov) 47:46,8; 2. URSS 
II; 3. RPR (Kalinov, Ichim Lipalit) 
48:46,8. C 1, 10.000 m: 1. Zamotin 
(URSS) 54:21,4; 2. Andrei Igorov 
(RPR) 54:36,9; 3. Igor Lipalit (RPR) 
55:21,6. (La această probă, printre 
învinșii canoiștilor noștri se află cu- 
noscuții Silaev, Buharin, Cristianssen). 
C 4, 10.000 m: 1. URSS 37:11,8; ...5. 
RPR 39:49,0. La fiecare probă au par
ticipat cîte 6—14 echipaje.

GH. GIURCĂNEANU 
antrenor

Progresul in U. R. S. S., Selecționata Armatei siriene
in R. P. Romină

întreprinde 
in U.R.S.S. 
3 meciuri :

• Competiția internațională de fot
bal pentru „Cupa Rappan“ a programat 
noi întilniri. Iată rezultatele înregis
trate : Chaux de Fonds-Dorog Bu
dapesta 1-0 (0-0) ; Nimes-Servette
Geneva 5—2 (2-0) ; Spartak Plsen— 
Padua 1—1 (0—1) ; Lanerosi Vicenza- 
Bayern Munich 1—0 (1—0).

la 12 iulie la Galați și la 15 iulie la 
Pitești.

• La cursul internațional de an
trenori, organizat de U.E.F.A. la 
Koln (R.F.G.), par .cipă doi antrenori 
romîni : A. Niculescu și Tr. Tomescu. 
Cursul a început ieri și va dura pînă 
la 7 iulie.

• Echipa Progresul va 
zilele acestea un turneu 
Bucureștenii vor susține 
la 4 iulie la Vilnius cu Jalghiris, la 
7 iulie la Kutaisi cu Torpedo și la 
10 iulie la Baku cu Neftianik.

• După cum am anunțat, Selec
ționata Armatei siriene va juca în 
țara noastră luna aceasta, ca invitată 
a clubului Steaua. Programul jocuri
lor : la 10 iulie la București cu Steaua,

• In meci retur contînd pentru 
finalele „Cupei Europei Centra 
fotbal, F.C. Bologna a învins cu 2—1 
(2—0) pe Dynamo Zagreb. In primul 
meci cele două echipe terminaseră 
la egalitate : 1—I. In finală F.C. Bo
logna va întîlni pe Vasas Budapesta.

UaSîTSW; 2. RDG 
(Aftimov. Conțolenco) 
K I. 1000 ne 1. Natr- 
4:33.8: 2. Vernescu

lak’menko (URSS) 
iri (RPR), 5. Hasa- 

Hansen (Danemar- 
m: 1. Damotîn 

Igorov (RPR) 
-ss (RDG) 5:08,1. K 2, 

L URSS (Ciujikov, Grișin) 
2 URSS (Pisarev. Kalinski)

■ nostru Artimov, Con- 
> n-a termmat cursa, caiacul 

:-se din cauza valurilor. 
IW m: 1. URSS (Makarenko,

4 5ClX l

C
SS1

•cWr 
C Z

Meciul de atletism
Ni 

sS).
I. 1000 
"06.6; 2. A ÎNCEPUT TURUL CICLIST AL R. P. UNGARE

BUDAPESTA 1. — Prima etapă a 
turului ciclist al R.P. Ungare, desfă
șurată pe ruta Budapesta — Gybr 
(150 km), a fost ciștigată la sprint de 
alergătorul maghiar Balacskai, în 3 h 
45:25,0. In același timp cu învingătorul

Selecționata de tenis de masă Voința
învingătoare la Sofia

S_ ? A I (prin telefon de la cores- 
pe--i-nostru). Sîmbătă au înce- 

sata Slivnița întîlnirile inter- 
nrt«ona!e de tenis de masă dintre se- 
lertionata romină Voința și echipa 
S— cm Sofia. împreună cu

«porliv:i oaspeți participă cei mai buni 
mcUori de tenis de masă din R. P. 
B-sgir a. ■■■ frunte cu campionii țării 
GadgIov și Bojadjeva. In prima zi 
■■ avut loc întrecerile interechipe. în 
anMe victoriile au fost cucerite de 
'■ r .-:- :me. la băieți cu 12—ff,

cu 7—2. De la oaspeți cei 
■ni fc<mi au fost Eleonora Âlihalca 

de junioare a R. P. Ro-
rame - - -esc-j Soare. Ambii au ieșit

■» toate partidele susți-
U

Or

*atrie tehnice: echipe băr-
- 4 jacăuri): Voința — 

li—4: kxiescu — Sladka- 
■ 7 5 . Covaci — Gerdgikov

11. M)l Angelescu — Si- 
(IX —3X 13). Bottner — 

. 11). lonescu — 
3—< (3A 15), Covaci — 

nr. —ii. i 
«Trarer S-» (19,

M

15), Ange- 
'. 21). Bo‘- 
(-17. 17.

—17), lonescu — Sivacev 2—I (17, 
—15, 15), Covaci — Gramcev 2—0 
(18, 14), Angelescu — Sladkarov 2—0 
(21, 17), Bottner — Gerdgikov 2—0 
(19, 15), lonescu—Gramcev 2—0 (15, 
13), Covaci — Sladkarov 0—2 (—19, 
—19), Angelescu — Gerdgikov 0—2 
(—13, —18), Bottner — Sivacev 1—2 
(—20, 10, —14). Echipe femei (de 
cîte 3 jucătoare) : Voința — Septem- 
vri 7—2: Eleonora Mihalca — Feo- 
dorova 2—0 (12, 6), Marta Tompa 
— Iovceva 2—0 (17, 8), Mariana 
Jandrescu — Bojadjeva 1—2 (20, 
—'15, —14), E. Mihalca — Iovceva 
2—0 (10, 11), M. Tompa — Bojadje
va 1—2 (—17, 12, —15), M. Jandres
cu — Goralova 2—0 (9, 6), E. Mi
halca — Bojadjeva 2—0 (10, 20), 
M. Tompa — Goralova 2—0 (18, 
15), M. Jandrescu — Iovceva 2—0 
(15, 18).

La ora cînd are loc convorbirea 
telefonică a început un concurs indi
vidual de simplu bărbați și simplu 
femei. întrecerile sînt ’ eliminatorii. 
Participă 11 jucători și 5 jucătoare 
de la Septemvri și 8 sportivi de la 
Voința (5 băieți și 3 fete).

TOMA HR ISTOV

a trecut linia de sosire un pluton de 
40 de conenrenti printre care sc aflau 
și tinerii cicliști romîni I. Ardeleana, 
C. Moiceanu și FI. Cristescu. Pe echipe 
locul I a fost ocupat de formația 
grafia Budapesta. Selecționata 
reștiului a ocupat locul 5.

★
BUDAPESTA 1 (prin telefon).

a doua a turului ciclist al R.P. Ungare 
— Cyor — Szombathely (174 km) a 
revenit austriacului Ruiner în 31157:29,0. 
în același timp au sosit Megyerdi (Ti
pografia Budapesta) și Gebhardt (Di
namo Dresda). In clasamentul general 
individual conduce Megyerdi 6h 42:24,0, 
urmat de Ruiner 61142:52,0 și Arauyi 
61143:54,0. In clasamentul pe echipe con
duce Tipografia Budapesta, urmată de 
Din amo Dresda și Ujpesti Dozsa.

Tipo-
Bucu-

Etapa

B

S.U.A. —R. P. Polonă
Sîmbătă a început la Chicago în- 

tilnirea internațională de atletism 
dintre echipele S.U.A. și R. P. Po
lone. După prima zi, in clasamentele 
pe echipe la bărbați conduceau ame
ricanii cu 72—34 p, iar la femei po
lonezele cu 35—27 p.

Iată cîștigătorii probelor 
bată : BARBAȚI: 100 m :
10,3 ; 400 m : Williams 46,7 ; 
Beatty 3,41,9 ; 5.000 m : Zimny 
13:59,8 ; 4x100 m : S.U.A. 
mg : Tarr 13,6 ; înălțime : 
2,14; Cernik (R.P.P.) 2,08
2,08 ; lungime : Boston 7,54 ; greuta
te : Long 19,44 ; ciocan: Hali 65,50 ; 
FEMEI: 100 m : Ciepla (R.P.P.) 11,7 ; 
SO mg: Piatkowska (R.P.P.) 11,0;
4x100 m : S.U.A. 45.7 ; lungime : White 
6,06 ; greutate : Kiewlen (R.P.P.)
14,88 ; suliță : Devanport 45,64.

de sîm- 
Hayes 

1.500 m: 
(R.P.P.) 

40,0 ; 110
Johnson 
Thomas

G. Schur invingător in cursa 
ziarului „ Volksstimme

~ Sîmbătă, după amiază, s-a desfășu
rat la Viena cursa pe circuit organi
zată de ziarul „Volksstimme". La în
treceri au luat parte 34 de cicliști din 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, R. P. 
Romînă și Austria. Competiția s-a 
desfășurat în Prater pe un circuit de 
3,5 km. Alergătorii au acoperit acea
stă buclă de 25 de ori însumînd 87,5 
km. Deși timpul a fost răcoros la în
treceri au asistat numeroși spectatori.

Traseul a cuprins și un kilometru 
de drum acoperit cu piatră spartă din 
care cauză mulți alergători au spart. 
Cum regulamentul prevedea că un a- 
lergător care a spart nu mai poate re-

lua cursa au trebuit să abandoneze 
21 de cicliști din cei 34 care au luat 
startul. Printre cei care au suferit de
fecțiuni au fost și reprezentanții noștri 
Ion Cosma (a spart în turul 4) și Ga
briel Moiceanu (a sport în turul 8). 
Astfel că, deși se aflau pe primul 
plan al disputei, cicliștii noștri n-au 
putut termina întrecerea.

Primul loc în cursa dotată cu pre
miul ziarului „Volksstimme" a fost 
cucerit de cunoscutul sportiv din R. D. 
Germană — Gustav Schur. El a în
registrat timpul de 1 h 55:05. Pe locu
rile următoare s-au clasat Manfred 
Weissleder (R. D. Germană), Jozef 
Kaspar (R. S. Cehoslovacă), Franz 
Buiak (Austria) etc.

• Desfășurată pe teren neutru, la 
Geneva, finala „Cupei campionilor eu
ropeni" la baschet masculin a opus 
echipele Dinamo Tbilisi și Real Ma
drid. După un meci foarte spectaculos, 
victoria a revenit baschetbaliștilor so
vietici cu scorul de 90—83 (38—36).

• La campionatele mondiale de hal
tere care vor avea loc anul acesta în
tre 16 și 22 septembrie la Buda
pesta și-au anunțat oficial participa
rea 14 țări: U.R.S.S., S.U.A., Anglia, 
Austria, R. P. Bulgaria, Canada, Fin
landa, Franța, Irak, Iran, Izrael, Ita
lia, R. D. Germană și Turcia. Se aș; 
teaptă confirmările din partea altor 20 
de țări, printre care R. P. Polonă, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Romină, 
R. F. Germană. Suedia și Belgia.

• în meciul dintre echipele de șah 
ale U.R.S.S. și Iugoslaviei scorul după 
4 ture este de 26—14 în favoarea d 
chipei sovietice. în turul 4, Pohfl 
gaevski l-a învins pe Gligorici și Hol 
mov pe Matanovici.

• Pugilistul italian Salvatore Buri
runi și-a păstrat titlul de campion eul 
ropean al categoriei muscă, obțimnd 
decizia Ia puncte in fața marocanul^ 
Mimeun Ben Aii. i

• Echipa de hochei pe iarbă a R. îl
Polone a debutat victorioasă în tun 
neul internațional de la Macerata, în 
treoînd cu scorul de 1—0 echipa Spăl 
niei. Franța a dispus cu 2—0 d 
Italia. j
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