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Pe catargul cel mai înalt!
I PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚLVĂI

Ieri s-a ferminaț finala celei de 
a ll-a ediții a Campionatului 
mondial de handbal feminin în 

7 și o dată cu aceasta s-a tras cor
tina peste una din cele mai impor
tante competiții sportive pe plan 
mondial și european. Am asistat ieri 
ta o finală extrem de palpitantă și 
spectaculoasă — finală pe care sporti
vele noastre —- dovedind un înffă- 

■ cărat patriotism — au cîștigat-o pe 
merit. Cînd s-a început partida, cei 
peste 16.000 de spectatori așteptau 
să vadă cum se va comporta echipa 
noastră națională în jocul cu puter
nica echipă a Danemarcei. Spectatorii 
noștri, admirabilii noșlrî spectatori, au 
încurajat frenetic echipa, dueînd-o pe 
aripile victoriei. Condusă parcă de o 
baghetă magică întreaga tribună 
scandează la unison : „R. P. R. —
campioană". în uralele spectatorilor, 
rînd pe rînd, Ana Bofan, Leonfe Au
rora, Ștefănescu șutează năpraznic 
spre poarta daneză. La scorul de 4—2 
„tribunele" se ridică, scandînd nu
mele patriei noastre dragi : R.P.R. — 
tt.P.R. I

A fost un meci de mare tensiune. 
""S-au întîlniț două echipe tehnice pli

ne de vitalitate, dornice să cîșiige 
cununa de lauri a campionatului. Era 
greu de
Dovedind o formă excepțională, 
fier^Cnte 
nici un 
noastre 
țuit, au 
In zadar 
neze să 
lor. în zadar au căutat ele să anihi
leze puterea de pătrundere a jucă
toarelor noastre Ana Bofan, lozefina 
Ștefănescu sau Naco.

Au cîștigat cele mai bune. Da, ne 
mîndrim, echipa R. P. R. și de data 
asta a fost cea mai bună. Am învins 
fără drept de apel. Am învins 
merit. Cînd de la masa juriului 
anunfaf rezultatul final : R. P. R.— 
nemarca : 8—5, întreaga tribună 
izbucnit în urale, apoi ca la o 
mandă miile de spectatori au scandat, 
minute în șir, pentru Republica Popu
lară Romînă, aducînd prin aceasta 
un omagiu patriei noastre scumpe, 
regimului nostru de democrație popu
lară, care a creat condiții de viată, 

,__ muncă și sport, nevisate niciodată
de sportivii noștri.

„Campioana lumii e: R. P. R.! — 
Campioana lumii e : R. P. R. I" Aceste 
lozinci izbucnite din inimile fierbinți 
ale spectatorilor noștri produceau ori- 
Ifea-un simțămînt de profundă emoție, 
de dragoste și admirafie fafă de spor
tivele noastre, care prin înalta lor 
ținută sportivă au ridicat gloria spor
tivă a patriei pe cel mai înalt ca
targ.

FESTIVITATEA DE PREMIERE I E- 
chipele intră pe teren. în fruntea lor 
echipa R. P. R., NOUA CAMPIOANĂ 
A LUMII I Drapelul scump al patriei 
flutură în adierea vînfului. Miile de 
spectatori nu mai contenesc cu a- 
plauzele. Se cîntă Imnul R. P. R. în 
ochii sportivelor noastre apar șiraguri 
de lacrimi. Este un momenl deosebit 
de emoționant. Cînd acordurile Imnu-

Iui R. P. R. iau sfîrșit, spectatorii 
izbucnesc din nou în urate pentru e- 
chipa noastră națională.

Cinste vouă, dragi handbaliste I 
A|i muncit cu nestăvilită dragoste ți 
patriotism pentru a cuceri victoria. 
Masele de iubitori ai sportului, vă 
trimit o caldă sărutare. întotdeauna 
ele sînt darnice, dar vă cer ca și 
de acum înainte să munciți cu aceeași 
rîvnă, cu aceeași perseverentă, să do- 
vedifi în orice împrejurare înaJfud pa
triotism pe care' l-ați 
zia jocului din finala 
„Republicii”. Ele vă 
cese sportive șl să

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă
dovedit cu oca- 
de pe stadionul 
doresc noi suc- 

trăifi, la mulfi
4 pagini 25 bani

presupus cine va învinge. 
. 7 un 

patriotism, neprecupefind 
efort, componentele echipei 
naționale au atacat dezlăn- 
luptat pentru fiecare minge, 
s-au străduit jucătoarele da- 
sfavilească iureșul romînce-
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Echipa R. P. Romîne, campioană a lumii !

JORGEN ABSALONSEN - 
treoorul echipei Danemarcei:

o fi-
S-au 
și a 
care 

care a

Cinci minute 
după finală

„A fost un meci demn de 
na'ă de campionat mondial, 
intîlnit cele mai bune echipe 
cîștigat absolut pe merit cea 
a fost mai bine pregătită, caic a 
știut să adopte cea mai bună tactică 
și care a avut un plus de voință. 
Și aceasta a fost echipa R.P. Ro
mine. Toate laudele pentru jucătoa
rele romîne, aceste fete care au știut 
să joace mai repede decît „elevele" 
mele, să șuteze necruțător de fie
care dată, atunci cînd a trebuit. 
Titlu] de campioană mondială se 
află in miini bune !“.

CONSTANTIN POPESCU —an
trenorul echipei R.P. Romine:

„Echipa a mers de la meci la 
meci mai bine, a căpătat din ce în 
ce mai multă încredere în posibili
tățile sale și ceea ce este mai im-

Jucînd excelent în finală) reprezentativa noastră
8-5 (5-2)a învins selecționata Danemarcei cu

REPREZENTATIVA FEMININA A 
REPUBLICII POPULARE ROMINE 
ESTE CAMPIOANĂ A LUMII LA 
HANDBAL IN 7! Miile de spectatori, 
care ieri seara pe stadionul Republicii 
ovaționau pe handbalistele noastre, a- 
veau satisfacția de a vedea echipa pe 
treapta cea mai înaltă a podiumului 
învingătoarelor, primind cnpa și me
daliile de aur! A fost un moment emo
ționant, care a răsplătit din plin pe 
jucătoarele noastre pentru eforturile 
depuse, pentru nivelul înalt al hand
balului prestat de ele, pentru victoria 
categorică obținută în partida finală.

In acest joc, selecționata REPUBLI-

Cil POPULARE ROMINE a fost net 
mai bună. A dominat dm primul 
și pînă în ultimul minut de joc, și-a 
impus autoritatea în dirijarea acțiuni
lor și în imprimarea ritmului, ceea ce 
a făcut ca redutabila formație daneză, 
care cîștigase toate partidele preceden
te, să nu poată să-și desfășoare jocul 
ei obișnuit. Acesta este — după pă
rerea noastră — marele merit al hand-

Clasamentul final al celei 
de a ll-a ediții a Campionatu
lui mondial feminin de hand

bal în 7

TKLKGRAMA
Brașov 15. VII. 1962

Constructorii de autocamioane, iubitorii de sport de la uzina Steagul 
roșu Brașov vă felicită pentru deplinul succes repurtat cu prilejul Campio
natului mondial feminin de handbal în 7 și vă urează din tot sufletul și pe 
viitor numai succes pentru ridicarea pe cele mai înalte culmi a culorilor 
patriei noastre, Republica Populară Romînă.

CLUBUL SPORTIV STEAGUL ROȘU BRAȘOV

1. R. P. Romînă
2. Danemarca
3. R. S.
4. R. P.
Ungară ;
Polonă :

finalizare a selecționatei daneze. In 
afară da aceasta, apărarea strînsă, 
omogenă a echipei noastre nu a per
mis nici angajarea pivoților echipei 
oaspe, printre care se găseau jucătoa
re eu o bună tehnică individuală și, 
deci, foarte periculoase în acțiunile 
pe semicerc. Lipsită de posibilități în 
atac, reprezentativa Danemarcei a re
zistat în apărare pînă aproape de sfîr- 
șîtul primei reprize, cmd a început să 
nu mai poată face fată combinațiilor 
subtile și rapide ale jucătoarelor noas
tre. Aici — în ultimele 5 minute ale 
primei reprize — s-a jucat „soarta*  
acestei importante partide! In această 
perioadă echipa noastră s-a detașat 
în învingătoare și a arătat că este 
superioară, mai bine pregătită, capa*

cu mai multe mijloace 
oaspe.

bilă să lupte 
pentru victorie decît formația

Ar fi greșit însă să se creadă că 
victoria a fost determinată numai de 
valoarea jocului în apărare. Selecțio
nata R. P. Romine a cîștigat a- 
ccastă întîlnire pentru că a fost su
perioară 
duse o 
librat, la 
apărare, 
demnă de a purta titlul de campioană 
a lumii. Victoria handbalistelor noastre
nu a
nute

sub toate aspectele, arătîn- 
formație matură, cu un joc echi- 
fel de bun în atac ca și în 

într-un cuvînt, ea s-a arătat

fost obținută nici în ultimele mi- 
și nici la o

CĂLIN

diferență minimă.
ANTONESCU ‘

In numele Federației Internaționale de Handbal, dl. Charles Petit-Montgobert 
luminează cupa de campioană a lumii căpitanului echipei noastre, 

losejina Ștejănescu

(Continuare în
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R. P. 
R. P.
Japo-

Cehoslovacă
Iugoslavia; 5.
U.R.S.S.; 7.
Germania ; 9.
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a

precisă.

balistelor romîne. Și tocmai datorită 
acestui lucru, ele au condus tot timpul, 
scorul fiind egal doar de două ori. 
în prima parte a jocului. Reușind să-și 
impună superioritatea, echipa R. P. 
Romîne a acționat calm, lucid, 
să se grăbească și — ceea ce este 
te important — fără să risipească 
gile în atac. Fiecare acțiune 
gîndită, mingea plimbîndu-șe 
întîmplare, ci cu o direcție 
urmărindu-se fie angajarea pivoților, fie 
punerea în poziție bună de șut a ju
cătoarelor Leonte și Bofan.

Deși am mai scris despre acest lu
cru, vom preciza din nou că un aport 
serios în realizarea acestei mari vic
torii l-a adus felul în care selecțio
nata noastră a știut să se apere. Efectiv, 
handbalistele daneze nu au avut posi
bilitatea de a se „găsi" în poziții bune 
de tras la poartă și celebrul lor „ter- 
țet" Ostergaard, Birkcmose și Koch 
— cunoscut prin puterea și precizia 
șuturilor — nu a realizat nimic. In 
apărare, jucătoarele romîne au fost așa 
dc mobile și de atente îneît au redus 
aproape la zejo principala forță de

" ’ > puternic și precis de la
nou gol pentru echipa noastră

Bofan a pasat precis și Antoaneta Oțelea trage 
semicerc, înscriind un

►►►
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►
£
►

Drumul spre titlul de campioană
R.
R.
R.
R. 
R.

P. Romînă - R. P. Polonă
P. Romînă - R.P.F. Iugoslavia
P. Romînă - R. P. Ungară
P. Romînă - R. S. Cehoslovacă
P. Romînă - Danemarca

mondială
9-4
3-3
9-7
7- 3
8- 5

(4-3)
2-1) 
(4-4)
3-1) 
(5-2)

1
.. ..S



.. ■■= ATLETISM
Campionatele republicane rezervate seniorilor Rezultat nescontat

GALAȚI 15 (prin telefon de la tri
misul nostru). Alături de București, 
Cluj, Timișoara, Brașov și Predeal, 
Galați ul și-a înscris și el numele pe 
tabloul gazdelor întrecerilor campio
natelor de atletism ale seniorilor. Pen
tru a onora cum se cuvine această 
sarcină, gălățenii au făcut eforturi în 
a pune la punct și a prezenta în con- 
dițiuni bune de concurs pista și in
stalațiile minunatului stadion Dună
rea

Ce păcat însă, că deși s-a știut încă 
de acum 7-8 luni că întrecerile cam
pionatelor vor fi organizate aci. totuși 
măsuri concrete au fost luate abia în 
ultimele zile, cind s-a și muncit fără 
odihnă. Dar munca aceasta neobosită 
n-a putut culege decît parțial satis
facția așteptată, deoarece pista nouă 
a impus atleților — ți în special sări
torilor și sulițașilor — un „tribut" de 
centimetri sau secunde asupra perfor
manței...

Dintre probele desfășurate sîmbătă, 
cea mai mult a atras atenția cursa 
masculină de 100 m în care, încă din 
serii (10,7), Valeriu Jurcă făcuse o 
opțiune serioasă pentru 
campion și pentru 
£>esfășurarea finalei 
rile, consfințindu-1 
campion republican 
10,6. Gnd facem _____, .
ne gindim mai puțin la viitoarele per
formanțe ca „sutist" ale lui Jurcă, și 
mai mult la cele pe care le așteptăm 
de la el pe 400 m și 400 m.g. La va
loarea cunoscută au evoluat Stama- 
tescu și Tudorașcu.

La fel de interesantă a fost și în
trecerea alergătorilor pe 1.500 m în
cheiată cu victoria meritată a lui Zol- 
tan Vamoș : 3:46,4 (cel mai bun timo 
a4 său din acest an). Vorbind despre 
finală, nu putem trece însă cu vederea 
gestul nesportiv a.l lui Barabaș care, 
dorind probabil să-i achite o... poliță 
mai veche lui Mihali, l-a jenat evi
dent, împiedicîndu-i astfel să-și valo
rifice pînă la urmă țansele. Din acest 
motiv, Barabaș a și fost descalificat.

Reaiizînd 3:53,8 tînărul Ion Buiachi 
(antrenor, C. Craia) a obținut un nou 
record republican de juniori la 1.500 
m. Tot cu noi recorduri de juniori 
și-au încheiat întrecerea sulițașul W. 
Sokol (antrenor, T. Tatu) : 65,41 m

tricoul de 
un rezultat bun. 

a împlinit ațteptă- 
pe Jurcă drept 
cu un promițător 
această afirmație,

namo Buc.) 45,16 mi 4. K. Sokol 
(Știința Cj) 44,25 mj 5. AL Plev 
(Știința Tmș) 40,84 m; 6. C. Constan
tin (C.S.O. Brăila) 40,37 m. Suliță:
l. Al. Bizim 73,80 m (din ultima în
cercare) — campion R. P. R. pe anul 
1962 ; 2. Gh. Popescu 69,77 m; 3. W. 
Sokol (Știința Buc.) 65,41 m; 4. I. 
Gristea (Rapid Buc.) 64,92 mi 5. H. 
Mentzed (Chimia Făgăraș) 60,04 m; 
6. N. Crăciunescu (Unirea Buc.) 58,28
m. 4x100 m: 1. Știința București
(Leu, Todea, Jurcă, Drăgan) 42,7 — 
campioană a R.P R. pe anul 1962 ; 2. 
Aletalul București 43,3; 3. Steaua II 
44,4.

10.000 metri: 1. C. Grecescu 
Buc.) 29:51,6, campion R.P.R. 
1962; 2. Ov. Lupu (Steaua) 
3 1. Pricop (C.S.O. Timișoara)
4. M. Nichita (Dinamo Buc.)
5. N. Siminoiu (Rapid Buc.)
6. P Lazăr (Farul C ta) 32:06a 20 
km marș : 
1.45:49,0 
1962; 2. 
1.47:29.0; 
1.50:15.0;
D.

(Dinamo 
pe anul 
30:35,6 ; 
31:01,0;

31:29.4 : 
31:38,0;

1. I. Baboie (P.T.T.)
— campion R.P.R. pe anul
1. Popa (Steaua Buc.)
3. Iz. Barbu (Metalul Buc.)
4. Gli. Mafiei 1.51:30,0; 5. 

Parascltivescu (Olimpia Buc.)

Z. Vamoș 1:55,2; 3. St. Mihali 1:55,4; 
4—5. AL Zahaichievici (Dinamo Buc.) 
și Gh. Plăcintaru (Știința Cluj) 
1:57,2; 6-7. D. Rădulescu (C.SJW.S. 
Iași) și D. Buiac (Știința 
1:57,7. 5.000 m: 1. A. Barabaș 
— campion R.P.R. pe anul
2. C. Grecescu 14:47,4; 3. T.
biszki 15:02,6; 4. D. Bîrdău 
Buc.) 15:07,8; 5. N. Siminoiu (Ra
pid Buc.) 15:14,4; 6. V. Zaneti
(Știința Cluj) 15:52,8. 400 m.g,: 1. 
I. Aleszaroș 53,0 — campion R.P.R. 
pe anul 1962 ; 2. I. Savel (Dinamo 
Buc.) 54,1 ; 3. I. Marconi (Știința 
Timiș.) 54.3 - — —
Buc.) 
56,7;
61,5. 
Buc.) 
anul
3. M. Calnicov (Dinamo 
727 m; 4. Ad. Samungi 
Buc.) 7,06 m; 5. M. Axente 
Cluj) 6,95 m; 6. W. Keller 
Timiș.) 6,74 m. Prăjină: 1. 
tatei (Știința Buc.) 4,20 m 
pion R.P.R pe anul 1962; 
Savin (Știința Buc.) și D.

Buc.) 
14:40,2

1962; 
Strzel- 
(Rapid

4. C. Tontsch (Voința 
54,3; 5 V. Pop (Crișana) 

6. N. Alanciurea (Farul C-ța), 
Lungime: 1. S. loan (Steaua 
7.31 m — campion R.P.R. pe 

1962 ; 2. N Popovschi 7,27 m; 
M. " ' ' ~ ’Buc.) 

(Steaua 
(Știința 
(Știinta 
P. As-

— cam- 
2—3. Ai
Gîrleanu

Famoș (nr. 120) conduce In proba de 1500 m. disputată sîmbătă
Foto : R. Vilara

1962 ; 2. N. Rășcănescu (Steaua
Buc.) 57,01 m: 3. C. Mușat (Știința 
Buc.) 52,46 m; 4. A. Zigmond
(Știința Cluj) 51,26 m; 5. E. Kiss 
(CSM Reșița) 47,76 m; 6. Fr. Amels 
(CSM Mediaș) 47,75 m. 4x400 m: 
1. Dinamo Buc. (Savel, Beregszaszi, 
Nițu, Zahaichievici) 3:22,4 — cam
pioană R.P.R. pe anul 1962 ; 2. Steaua 
3:23,8; ‘ " — - -------
Maraton: 1 
D. Tîlmaciu (Steaua) 2.50:46,0; 
Al. Arnăutu (Met. Buc.) 2.51:33,0; 
4. “ .......................... ~ *
2.54:00;
2.58:24,0; 
3.03:35,0.
Unirea Buc. (Babaraica, Aldea, Alol- 
doveanu) 9 p; 2. Steaua; 3. Lami
narul Roman. FETE: 200 m: 1. Crista 
Alaksai 25,5 — campioană a R.P.R. 
pe anul 1962 ; 2. Ana Beșuan 25,5 
— record R.P.R. de junioare egalat; 
3. Gabriela Luță 26,0; 4. Georgeta 
Palade 26,5; 5. Olga Borangic 26,6. 
400 m: 1. Florentina Stancu (Steaua) 
57.7 — campioană a R.P.R. pe anul 
1962 ; 2. Georgeta Dumitrescu 58,2; 
3. Florica Grecescu_58,3; 4. Victoria 
Cocea __ _
59,5; 6. Elena Tuțică (C.S.O. PI.) 
60.03. “ • ■■
(Știința Buc.) 11.8 — campioană a 
R.P.R. pe anul 1962 ; 2. Liana Jung 
(Steaua) 11.9; 3. Aurelia Sîrbu 12.0; 
4 Margareta Costin (Crișana) 12,3;

Ana Zgăvîrdea (Știința Timiș.) 
Valeria Bufanu (Dinamo 

12,8; înălțime: 1. lolanda 
campioană a R.P.R. 

1962 ; 2—3. Rodica Voro-

Gri vița Roșie—Steaua
3-6 (0-6)!

M.

3. Prahova Ploiești 3:35,0. 
' T Voicu 2.50:29,0; 2.. ...... g.

Babaraica (Unirea Buc.)
5. C. Dinu (Met. Buc.)

6. V. Teodosiu (P.T.T.) 
Clasament pe echipe: 1.

59,1 ; 5. Elisabeta Todorof

80 m.g. : 1. Maria Budan

Sokol (antrenor, T. Tatu) : 65,41 m 
și semifondista Viorica Gabor (antre
nor, L. Deac) : 2:15,1 pe 800 m.

Excelent rezultatul lui Constantin 
Grecescu pe 10.000 m. Alerg’md prac
tic de unul singur, el a realizat o per
formanță de 29 :51,6 care probează 
astfel din plin jjosibilitățile sale ac
tuale.

O frumoasă surpriză — Ion Dăn- 
dărău, care, la a treia alergare din 
viața lui a reușit să sosească primul 
în proba de 3.000 m obstacole, înain
tea specialistului probei, T. Strzelbi- 
seki.

Iată și rezultatele tehnice înregis
trate în prima zi a campionatelor. 
BĂIEȚI. 100 m: 1. V. Jurcă 10,6 — 
campion republican pe anul 1962 ; 2. 
A. Stamatescu 10,7; 3. A. Tudorașcu 
(Met. Buc.) 10,8; 4. C. Nedelea (Ști
ința Tmș.) 11,0; 5. C. Tavie (Știința 
” • •• ' - — |^;.n(.ses (Știința

1. M. Zahaichîe- 
48,8 — campion

Trrsș.) 11,4; 6. E
Buc.) 11,5; 400 m: 
viei (Dinamo Buc.) ,_ ___ |___
republican pe anul 1962’; 2. I. Fereirtz 
(Steaua Buc.) 49,2;
(Știința Buc.) 49,6; 4. S. Nițu (Di
namo Buc.) 49,8;
roșu Bv.) 51,4 ; 
șana) 54,0; 1.500 
(Dinamo Buc.) 
R. P. R. pe anul 
3:48,2; 3. I. F
3:53,8 record R. P. R. de juniori ; 
D. Buiac (Știința Buc.) 3:56.7; 
Gh. Boghean (Rapid Buc.) 3:59,0;
C. Voivozeanu (Dinamo Buc.) 4:00,8 
110 m. g. : 1. V. Georgescu (Prahova 
PI.) 15,1 — campion R. P. R. pe anul 
1962 ; 2. L. Preda (Știința Buc.) 15,2; 
3. N. Macovei (Steaua Buc.) 15,2; 4. 
I. Mesaroș 15,3; 5. AL Axente (Știința 
Cluj) 15,5; 6. E. Jărger (Progr.
Tmț.) 16,0. 3.000 m obstacole: 1. I. 
Dăndărău 8:57,8 — campion R. P. R. 
pe anul 1962 : 2. T. Strzelbiscki (Ra
pid Buc.) 9:08 6 : 3. V. Caramihai (U- 
nirea Buc.) 9:C8,8; 4. V. Fierea (La
minorul Roman) 9:20,0; 5. 1. David 
(C.S.O. Tmș.) 9:35.6; 6. Th. Haas
(Dinamo Buc.) 9:38,6. Triplu salt: 1. 
Sorin loan (Steaua Buc.) 15.62 m — 
campion R. P. R. pe anul 1962 ; 2. S. 
Ciochină (Met. Buc.) 15,30 m; 3. N. 
Mărășescu (Steaua Buc.) 15,21 m; 4. 
O. Viscopoleanu (Știința Cj) 15,15 m;
5. D. Vlădescu (Met. Buc.) 14,94 m;
6. _C.. Mumteanu (Știința Cj) 14,35 m ; 
Înălțime: 1. C. Porumb 1.95 m — 
campion R. P. R. pe anul 1962 ; 2. E. 
Ducu 1,95 m; 3. Al. Merică (C.S.M.S 
Iași) 1,90 m; 4. C. Semen (C.S.S. 
Buc) 1,90 m ; 5. Gr. Marinescu (Știin
ța Buc.) 1,90 m; 6. Al. Spiridon (Șc. 
sp. UCFS Giurgiu) 1,85 m; 7. I. 
Knaller (Progr.) 1,85 m Disc: 1. V. 
Sălăgean 49,75 m — campion R. P. R. 
pe anul 1962 ; 2. L. Kotttar (Dinamo 
Buc.) 45,18 m; 3. V. Manofescu (Di

3. S. Todea

5. :
6. :
m :

St. Popescu (St.
S. Szabo (Cri- 
: 1. Z. Vamoș

3:46,4 — campion 
1962 ; 2. St. Mihali 

Buiachi (Farul Cța) 
" " * ■ ’ ; 4.

5. 
: 6.

1.53:09,0; 6. V. Avram 
1.53:15,0. Clasament 
P.T.T. Buc. 17 p, 
p, 3. Metalul Buc.
42 p.
FETE. 100 m: 
(Met. Buc.) 12,2 — 
pe anul 1962 ; 2. A»a Besuati (Știința 
Cj) 12,3; ~ ~ * * ■-
Buc.) 12,4; 4. Ioana Petrescu (Rapid 
Buc.) 12,4. ” " „ ' ~ ’
ința Buc.) 12,6; 6. Maria Ijac (C.S.S. 
Buc) 13,0. 800 ni: 1. Florica Gre
cescu (Dinamo Buc.) 2:09,3 — cam
pioană R. P. R. pe anul 1962; 
sabeta Todorof (Dinamo Buc)

Viorica Gabor (Dinamo Bv) 
Geta Dumitrescu (Met. Buc)
Viorica Cosa (Farul Cța) 
Ana Negru (Știința Cj)

1. Viorica
5,81 m — campioană

Iga Bo
rangic (Știința Buc) 5.64 m: 3. Ma
ria Pândele (Unirea Buc) 5,59
4. Aurelia Sîrbu (Met. Buc.) 5,52 m:
5. Utte Popescu (C.S.M. Atediaș) 5,27
m; 6. Leon-tina Neța (Știința Cj) 
5,17 m. Greutate: 1. Ana Sălăgean 
(Dinamo Bv) 15,32 m — camp:oană 
R. P. R. pe anul 1962 ; 2. Anca Gurău 
(Progr. Buc) 13,98 m; 3. Erika 
Scherer (Voința Bv) 13.23 m; 4. Me
tania Szilaghi ‘ "
5. Li via Orosz
6. Ildiko Szabo

Ziua a H-a 
drul campionatelor republicane 
seniori a prilejuit cîteva dispute foarte 
interesante, urmărite cu entuziasm de 
aproape 8.000 de spectatori. Cel mai 
bun rezultat a fost desigur cel în
registrat de lolanda Balaș la sări
tura în înălțime : 1,85 m. Pe aceeași 
linie, vom evidenția performanța Mă
riei Diaconescu la suliță; 54.80 
— al patrulea rezultat mondial al 
sezonului.

O luptă 
săritura în 
victoria a 
lui Sorin loan Acesta a cucerit ast
fel, al doilea titlu de campion. Tot 
cu cite două titluri individuale au 
plecat din Galați, Valeriu Jurcă și 
Crista Maksai, ciștigători la 200 m.

Evidențiere specială se cuvine par- 
ticipanților la 20 km marș și ma
raton, care au avut de parcurs trasee 
de o dificultate deosebită.

lată și rezultatele tehnice din ziua 
a Il-a : BĂIEȚI, 200 m: 1. V. Jurcă 
21,8 — campion R.P.R. pe anul 1962;
2. Al. Tudorașcu (Met. Buc.) 22,6;
3. Gh. Zamfir-scu (Steaua Buc.) 22,7;

R. VVollf (Steaua Buc.) 23,0; 5.

(Surdomut!) 
pe ecliipe: 1.

2. Olimpia Buc. 23 
28 p ; 4. Surdomuți

1. Crista Maksai 
campioană R.P.R.

3. Gabrîeta Luță (Rapid

5. Georgeta Palade (Ști-

3.
4.
5.
6.
Lungime:
(C.S.M. Cj)
R. P. R. pe anul 1962 ; 2. Ol;

2. Eli-
2:12,7 ;
2:15,1;
2:15.2; 
2:18,9; 
2:22,0.

Belmega

m;

(Voința Buc.) 12.07 m; 
(C.S.S. Bv) 11,35 m; 
(Știința Buc) 11226 m. 
a întrecerilor din ca

de

m

lainteresantă a avut loc 
lungime — băieți —în care 
revenit, in mod neașteptat

4. ... ,____________ ,
P. Grigoiescu (Ind. Sîrmei C. Turzii) 
23.5; 6. Gh. Tavie (Știința Timiș.) 
24,3; 800 m: 1. St. Beregszaszi 1:55,0 
— campion R.P.R. pe anul 1962 ; 2.

(Steaua Buc.) 4,12 m; 4. E. Simio- 
nescu (C.S.S. Buc.) 4,00 m; 5. D. 
Catrina 
T. Deac 
fate: 1. 
16,24 m 
1962 ■ 2
15,72’m;’ 3. C. Creții 
Lazăr (Știința Cluj)
A Gagea (CSMS Iași) 13,54 m; -- ro^u By)
13,52 m. Ciocan: 1. C. Drăgulescu 
58,10 m — campion R.P.R. pe anul

a.cj.vj. ruuv. j ni ( V.
(Știința Buc.) 3,80 m; 6. 
(Știința Buc.) 3,80 m. Greu- 
M. Ivanov

campion
A. Raica

6. V. Sălâgean

(Dinamo Buc.) 
R.P.R. pe anul

(Prog. Buc.)
15,41 m; 4. I.

13,83 m; 5.

5.
12,5 ; 6. 
Bacău) 
Balaș 1,85 m 
pe anul 
neanu (Met. Roman) și Simona Dăs- 
călescu (C.S.S. Buc.) 1,50 m; 4. 
Leontina Neța (Știința Cluj) 1.50 m: 
5. Utte Popescu 1,50 m; 6. AAihaelâ 
Popescu (C.S.S. Buc.) 1,50 m. Disc:
1. Lia Manoliu (Alet. Buc.) 48,90 m — 
campioană a R.P.R. pe anul 1962;
2. Olimpia Cataramă (U.M.
47,63 " .......... “ ‘
Buc.) 
40,23 
Buc.) 
38,20 
(Steaua) 54,80 m
R.P.R. pe anul 1962 ; 2. Georgeta 
Niciriescu (C.S.S. Buc.) 40,12 m;
3. Sabina Stoica (Știința Buc.) 
38,45 m; 4. Rodica Ștefănescu (Farul 
Constanța) 37,30 m; 5. Elena Neacșu 
(Șc. sp. UCFS C-Lung) 37,10 m; 6. 
Maria Petuhov (Știința Buc.) 35,10 m; 
4x100 m: 1. Știința Buc. (Budan, 
Cheșu, Palade, Borangic) 49,5 — 
campioană a R.P.R. pe anul 1962; 
2. Rapid Buc. 49,6; 3. Metalul Buc. 
51,6.

Niculina 
m; 4.
Elena

Amărăciune sîmbătă seara în rîndurile 
celor veniți în „Parcul copilului** să a- 
plaude echipa lui Viorel Moraru. Pentru 
că, la sfîrșitul întâlnirii cu Steaua, ta
bela de marcaj consemna victoria cu 
6—3 a XV-lui militar. Ne-a impresio
nat însă plăcut un gest : la ieșirea echi
pelor de pe teren, mulți dintre supor
terii Griviței Roșii au format un cor
don viu aplaudîndu-i pe învingători.- 
Au meritat din plin aceste aplauze.

Rugbiștii de la Steaua au vrut să 
facă un joc mare. Și au reușit.

Rugbiștii militari au ciștigat pentru 
că au fost superiori — înainte de toa
te — la capitolul tactică : ei au destră
mat înaintarea adversă cu baloane lungi, 
în tușe, au făcut un joc ferm în apă
rare (placajele lui Cojocarii au fost 
toate de nota 10). au speculat fiecare 
greșeală a partenerilor lor. Și în plus. 
Steaua a jucat foarte calm. Ca într-un 
meci amical. Fără... miză, fără pro
bleme.

Grivita Roșie, în schimb, a fost de 
nerecunoscut. A avut, e drept. în am
bele reprize lungi perioade de dominare 
și a acționat destul de viguros pe trei- 
sferturi (unde însă numai IF usek a 
fost la înălțime). Echipa n-a reușit to
tuși să se regăsească, să facă jocul el’ 
spectaculos. Fiindcă, de data aceasta, 
Grivița Roșie n-a mai beneficiat de a- 
portul unui coordonator inspirat, l-a lip
sit un „creier". Moraru n-a absentat din 
echipă, dar după felul în care a poluat 
e ca și cum ar fi lipsit. Un alt jucător 
cu greutate, Demian, atît de activ la 
culesul baloanelor din margine, nefiind 
ajutat de colegii săi a fost anihilat cu 
regularitate.

Să nu uităm și alt fapt : Grivița Ro
șie a avut în față o echipă care, din 
minutul 55 rămăsese în 13 oameni, iar 
în ultimele 10 minute n-a jucat decît 
în 11 1 Și totuși nu a găsit căile pentru 
valorificarea acestui avantaj numeric.

Scorul a fost deschis în min. 8 
printr-o lovitură de picior căzută reali
zată de Penciu. Tot Penciu stabilește și 
scorul primei reprize, încă din min. 31, 
cind a transformat o lovitură de pe
deapsă. Grivifa Roșie reduce din handi
cap abia în ultimul minut de 
încercarea lui Bostan (Wusek 
transformarea).

Așa cum a condus jocul, C.
ski a făcut un deservici rugbiului. El • 
dat multe decizii inverse (avînd perma
nent un plasament defectuos) iar din 
min. 52 a pierdut complet jocul din 
mină.

Muscel)
(Rapid 
Curau 

(Știința 
Szilagi

m; 3.
41,98

m; 5.
39,15 m; 6. Metania

m. Suliță : 1. Maria Diaconescu 
campioană a

Barbu
Anca 

Cosac

ROMEO VILARA

joc, prin 
ratează

Galicow-

TIBERIU

Un excelent spectacol

Concursul mofociclist de viteză pe circuit
a entuziasmat spectatorii!

Nesfirșite șiruri de spectatori se 
îndreptau ieri dimineață spre traseul 
concursului de viteză pe circuit 1 La 
ora 10, cind s-a dat startul în prima 
probă a competiției, pe str. Minăsfi- 
rea Cașin, la Arcul de Triumf și pe 
Șos. Kisseleff se aflau peste 50.000 
de iubitori ai sportultri cu motor. Și 
în timpul întrecerilor numărul spec
tatorilor a continuat să se mărească 1 
Inițiativa clubului sportiv Dinamo de 
a organiza întreceri de viteză pe cir
cuit s-a dovedit astfel foarte inspi
rată. Spectacolul oferit ieri de cei mai 
buni alergători din țara noastră a fost 
la înălțimea unei „premiere". Toate 
clasele disputate au oferit faze fru
moase, dispute palpitante care au elec
trizat pur și simplu marele număr 
de spectatori.

125 cmc sport. Traian Macarie — 
pe „Gilera", Tudor Popa — pe „C.Z“. 
și Gh. Dragotă — pe „Puch" — s-au 
angajat de la început într-o pasio
nantă luptă pentru primul loc dove- 
dindu-se cei mai bine pregătiți din
tre cei 14 alergători participant ia 
cursă. Deși Tudor Popa — in formă 
foarte bună — s-a apropiat de cîteva 
ori de Traian Macarie, acesta — cu 
prețul unor eforturi demne de laudă 
— șf-a apărat cu strășnicie poziția 
de lider. Bună și cursa făcută de Gh. 
Dragotă ca și comportarea concuren- 
ților Al. lonescu, N. Tudor și V. 
Burdușel. Clasament final: 1. TRA
IAN MACARIE; 2. Tudor Popa; 3. 
Gh. Dragotă; 4. Al, lonescu; 5. Ni-

colae Tudor; 6. V. 
Văduva; 8. I. Păsat 
250 cmc sport. Gh.
pe „ESO“ n-a lăsat nici o speranță 
adversarilor săi... Deși de la jumăta
tea cursei roata din spate făcea pur 
și simplu baie în ulei (din cauza 
unei defecțiuni la o conductă un jet 
de ulei stropea cauciucul) și deși era 
obligat să meargă prudent în viraje, 
totuși el a reușit să se mențină pe 
primul loc cu un avans confortabil. 
Mențiuni pentru Fl. Costache și St. 
Florian și îndeosebi pentru I. Penciu. 
S. Filip si L. Ghigorțr Clasament 
final: 1. GH. VOICULESCU; 2. FI. 
Costache; 3. St Florian; 4. I. Penciu; 
5. S. Filip; 6. L. Ghigorț; 7. Stelian 
Balogh; 8. Ion Orbonaș.

750 ane — ataș. Cuplul Mihai Dă- 
nescu -j- Constantin Udrescu — ma
rele favorit al publicului — a ciștigat 
cu brio proba. Pe locul II s-a clasat 
cuplul E. Keresteș + Al. Huhn.

350 cmc sport. ~ ' 
susținută de Al. 
nescu, Gh. fon 
marcat întrecerea 
ei. O defecțiune 
pe Mîrcea Cernescu, iar Fl. Costache 
a 
săi. Si astfel GI1. Ion și Al. Huhn 
și-au disputat — cu suficientă ar
doare — primul loc. Clasament final: 
1. GH. ION; 2. Al. Huhn; 3. FI. 
Costacbe ; 4. Gh. Budacă ; 5. I. Penciu.

175 cmc snort. Nu numai numărul 
mare de concurcnți valoroși a făcut

Burdușel ; 7. T. 
; 9. A. Dragnea.

Voiculescu —

O luptă palpitantă 
Huhn, Mircea Cer
și Fl. Costache a 

pînă spre finalul 
l-a scos din luptă

cedat impetuozității adversarilor

ca lupta să cunoască momente de 
înaltă tensiune ci și ambiția unor 
alergători (M. Pop, Cr. Dovidz, St. 
lancovici ș.a.) care s-au angajat în
tr-o dispută pasionantă. Mihai Pop 
— recunoscut ca un adevărat „as“ 
al sportului nostru cu motor — și-a 
adjudecat magistral victoria. Clasa
ment final: 1. Ml HAI POP; 2. Cr. 
Dovidz, 3; St. 
rian; 5. Tudor 
7. Ion Păsat ; 
Stafie; 10. M.
12. N. Maxim.

350 cmc curse. Vasile 
pe „B.S.A." — a luat o 
țiune în lupta cu Gh. Ion 
premația la această clasă 
de viteză. El l-a întrecut 
sarul său ca și pe R. Jurcă 
pe B.S.A. — printr-un plus de con
centrare și — de ce n-am spune-o — 
și printr-un plus de curaj. Clasament 
final; 1. VASILE SZABO; 2. Gh. 
Ion ; 3. R. Jurcă.

500 cmc curse. Mihai Dănescu — 
pe „Triumph** — a obținut cea de a 
doua victorie de ieri intreeîndu-și ad
versarii de la clasa 500 cmc curse. 
Colegul său 
a fost la o 
in timp ce 
afara luptei 
lui I. Clasament final :
DANESCU;
Eugen Keresteș

lancovici; 4. St. Fio- 
Popa ; 6. Gh. Dragotă; 
8. Gh. Bănică; 9. Gh. 
Ciocilteu: 11. I. Omăt:

Szabo — 
primă op- 
pentru su
in cursele 
pe adver-
— ambii

de club Gh. Voiculescu 
„mustață** de învingător. 
E. Keresteș se afla 
pentru ocuparea loc: -

L MIHAI
2. Gh. Voiculescu ; 3.

:n

HR1STACHE NAUM
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C.S.O. BRÂILA-EISBERG (DANEMARCA) 1-1 (1-0)

BRĂILA 15 (prin telefon). Sîmbătă 
s-a desfășurat o interesantă partidă 
internațională între C.S.O. Brăila și 
Eisberg (Danemarca). Cei 10.000 de 
spectatori au aplaudat la scenă des
chisă jocul spectaculos practicat de 
cple două formații. In prima repriză, 
echipa locală domină mai mult, în- 
cercînd deseori poarta adversă. In 
minutul 24, după o combinație Neagu- 
Stoian-Neagu-Coman, ultimul reia- ba
lonul în plasă: 1—0. In repriza se
cundă formația daneză joacă mai or
ganizat și în min. 66 Christiansen e- 
galează printr-un șut de la circa 25

DINAMO PITEȘTI-SEL ARMATEI SIRIENE 3-1 (3-0)
PITEȘTI 15 (prin telefon). — Dina

mo și Selecționata Armatei siriene au 
oferit azi un joc plăcut, caracterizat prin 
tlîrzenia și corectitudinea echipelor. Di
namo a cîștigat cu 3—1 (3—0). Gaz
dele și-au asigurat victoria încă din 
prima repriză. Fotbaliștii piteșteni și-au 
creat numeroase ocazii dintre care au 
fructificat trei: Lalu (min. 14), Ștefă- 
nescu (min. 38) și Radu (min. 44).

In partea a doua a jocului, oaspeții 
au desfășurat un joc mai bun, mai în
chegat, dar, ca și în prima repriză ei 
au fost ineficaci în fața porții. Singu

IND. SÎRMEI C. TURZII-METROPOL (BRAZILIA) 1-1 (1-0)
TURZII 15 (prin telefon). Cei 

pete 8.000 de spectatori prezenți in 
tribunele stadionului din localitate au 
asistat la un joc viu disputat, pre
sărat cu multe faze spectaculoase. A 
plăcut îndeosebi dîrzenia cu care 
localnicii și-au apărat șansele și 
tehnica individuală a fotbaliștilor 
brazilieni. Scorul a fost deschis de 
Chețan în min. 18 Oa o lovitură de 
corner executată de V. Copii) cu 
concursul portarului brazilian, ieșit 
inoportun. în repriza a doua oas
peții joacă mai eficace. Ei fac dese 
incunsăunj in careul localnicilor și 
reușesc să pună în pericol poarta 
apărată de Ducu. Egalarea se pro
duce în min. 76 cind centrul atacant 
Nifeo înscrie la capătul unei frumoa

Surprize in etapa de ieri a barajului pentru categoria B
Ieri, la Rm. Vilcea, Piatra Neamț 

și Mediaș s-au desfășurat opt intil- 
niri in cadrul etapei a treia a tur
neului de calificare pentru categoria 

fotbal. S-au înregistrat citeva 
rezultate surprinzătoare. lată amă
nunte asupra acestor jocuri :

SERIA I (RM. VÎLCEAJ

UNIREA BOTOȘANI — TEXTILA 
BUHUȘI 3—0 (2—0).

Scorul nu reflectă raportul de forțe, 
deoarece textiliștii au dominat ma
joritatea timpului. Ei au pierdut însă 
datorită ineficacității liniei de atac. 
Învingătorii au meritul de a fi fo
losit greșelile apărării adverse. Au 
înscris Szocs (min. 6 din II m), 
Thuroczi (min. 10) și Străteanu 
(min. 89). I. Tristu (București) a 
arbitrat slab.

FLAMURA ROȘIE TECUCI — 
MOLDOVA IAȘI 4—2 (2—0).

Tecucenii au confirmat forma bună, 
încîrrtînd publicul prin acțiunile spec
taculoase, prin jocul tehnic și plin 
’de fantezie. Scorul putea fi mai mare 
dacă învingătorii nu ar fi încetinit 
ritmul în ultima parte a mecitrtui. 
Ieșenii au acționat mai mult indivi

^•onosport
Așa arată o variantă cu 12 rezultate 

exacte :

I. Dinamo Galați — Eisberg Dane
marca. Se dispută luni 16 iulie și 
contează în concurs.

H. Unirea Botoșani — Textila Buhuși 
(baraj cat. B) 3—0 1

IU. Metalul Pitești — Progresul
Alexandria (baraj eat. B) 2—1 1

IV. Rulmentul Brașov — Drubeta
Tr. Severin (baraj cat. B) 0—2 2

V. Unirea Dej — Minerul B. Sprie 
(baraj cat. B) 3—3 X

VI. Ceramica Jimbotia — Voința 
Oradea (baraj cat. B) 1—0 1

VIT. FI. roșie Tecuci — Moldova
Iași (baraj cat. B) 4—2 1

VIU. Dukla Praga — R.H. Bra
tislava (camp. R.S.C.) anulat

IX. Slovan Bratislava — Spartak
Hr. Kralove (camp. R.S.C.) 5—0 1

X. Spartak Plzen — Banik Os
trava (camp. R.S.C.) 0—3 2

XI. Dynamo Zilina — Spartak
Sok. Praga (camp. R.S.C.) 2—2 X

XII. Spartak Brno — Slovan Nitra
(camp. R.S.C.) 2—3 2

ya ria ntf» depuse aproximativ 116.000

metri (în traiectoria lui, balonul s-a 
lovit de fundașul Vasilache).

Arbitrul Cristian Popescu o condus 
bine formațiile :

C.S.O. BRĂILA: MANTA (Lungul 
— CHIȚULESCU, Broscățeanu, Va
silache (Teică)' — Potolea, ADAM — 
Stoian, NEAGU, Sălceanu (MaziluJ, 
COMAN (Grigore), Asiminoaie.

EISBERG : Hildenbrand — Han
sen, Madsen, Jensen II — Klausen, 
Jensen I — Petersen, CHRISTIAN
SEN, Bertelsen, Frandsen, ANDER
SEN.

N. COSTIN-coresp.

rul lor gol a fost înscris de către Agop 
în min. 78, din lovitură de la 11 m.

DINAMO : Mat ache-Matei, BARBU, 
DINU-CORNEANU, Radu (Apostol). 
Ghinea, ȘTEFĂNESCU, Libardi (Țur- 
can), Lalu (Duminică), Butnaru.

SEL. ARMATEI SIRIENE: Fares 
(Miroin)-Hamdo, Azmi, Kevork (Hmen)- 
Philip, Azan-Avedis, Agop, Tarek, You
sef, Alian.
AL. MOMETE și N. DELCUIESCU- 

corespondenți

se acțiuni. Pină Ia sfîrșitul partidei 
scorul nu mai este modificat, deși 
se creează multe faze de gol la am
bele porți. Publicul spectator a aplau
dat in final evoluția celor două echi
pe care au desfășurat un joc plăcut.

I. PATAKI-corespondent

Alte jocuri internaționale

• Echipa daneză Eisberg își con
tinuă azi turneul in țara noastră. 
Oaspeții joacă la Galați cu CS.O.

• Metropol și-a prelungit turneul 
la noi. Fotbaliștii brazilieni vor mai 
susține două meciuri: la 18 iulie la 
Satu Mare cu A.S.M.D. și la 20 
iulie la Sibiu cu C.S.M.

dual. Au înscris Lehătuș (min. 8 și 
59), Roma (min. 20 și 76) pentru 
Flamura roșie, Cojocaru (min. 79) și 
Creangă (min. 82) pentru Moldova, 
în minutul 89, Stoica de la Moldova 
Iași a fost eliminat pentru lovirea 
adversarului. A condus foarte bine 
arbitrul Șt Munteanu (București).

DRAGOMIR ROȘ1ANU
coresp,

CLASAMENTUL

1-2. MU Medgidia 
FI. roșie Tecuci

3. Unirea
4. Moldova
5. Textila

2 2 I 6 (3 4
2 2 6 • €3 4
3 1 • 2 4:4 2
2 1 • 1 3:4 2
3 0 0 3 14 9

SERIA A ll-A (PIATRA NEAMȚ)

METALUL PITEȘTI — PROGRE
SUL ALEXANDRIA 2—1 (2—1).

Joc viu disputat, în care formația 
Metalul a fost superioară în toate 
compartimentele. Cei peste 6.000 de 
spectatori au asistat la ce! mai fru
mos meci din ce'e trei etape desfă
șurate pină în prezent. Au înscris: 
Ștefan Tinar (min. 17) și Marin Sora 
(min. 23) penrtu MetaJul, Ion Nico
la* (min. 41 din 11 m) pentru Pro
gresul. A condus cu scăpări Gh. 
Ivanovici (lași).

DRUBETA T. SEVERIN — RUL
MENTUL BRAȘOV 2-0 (1-0).

Avînd o linie de înaintare, și o 
apărare mai bune, Drubeta a reușit 
să-și asigure victoria. Inițiativa a 
aparținut formației Drubeta. Rulmen
tul Brașov a jucat în viteză, pe con
traatac, însă forma bună a portaru
lui Petre Nicola de Ia T. Severin a 
făcut ca multe acțiuni să nu poată 
fi concretizate. A înscris C. Diaconu 
în min. 5 și 86. A arbitrat foarte 
bine Ad. Macovei — Bacău.

FILARET BUCUREȘTI — RAPID 
REG. PLOIEȘTI 2—0 (1—0).

Echipa Filaret a reușit să deschidă 
scorul în min. 3 prin Andrei Cos- 
tache. Tot ea are inițiativa și în a 
doua parte a jocului și mărește sco
rul în min. 70 prin T. Rădulescu. 
A arbitrat bine O. Turci tu (Galați).

C. NEMȚEANU-coresp,

Olga Szabo
și Maria Vicol au plecat 

la Buenos Aires
Astăzi încep în capitala Argentinei, 

Buenos Aires, campionatele mon
diale — masculine și feminine — de 
scrimă. La ediția din acest an a 
„mondialelor" țara noastră va fi re
prezentată de floretisteie fruntașe, 
Olga Szabo și Maria Vicol. Ele vor 
participa în zilele de 18 și 19 iulie 
la turneul individual din cadrul com
petiției.

Cele două floretlste au părăsit ieri 
dimineață Capitala, indreptindu-ee pe 
calea aerului spre Buenos Aires.

In Intllnirea de haltere R. P. Romlnă - R. P. Polonă

Fiți Balaș a stabilit un nou record mondial 
de juniori la categoria pană

GALAȚI 15 (prin teiefon de la tri
misul nostru). — întilnirea dintre se
lecționatele de haltere ate R.P. Romine 
și R.P. Polone desfășurată în nocturnă 
a stîmit un viu interes in loca Mate. 
Așa se și explică prezența celor peste 
1.500 de spectatori in tribunele arenei 
C.S.O.

întilnirea s-a soldat cu citeva re
zultate foarte valoroase. In primul 
rind, trebuie semnalat aceia al lui Fiți 
Balaș care cu 357,5 kg. a stabilit la 
categoria pană un nou record mondial 
de juniori (vechiul record: 3475 kg). 
Tot Fiți Balaș a corectat și trei recor
duri republica ne de seniori ia catego
ria pană: 112,5 kg ia împins (vechiul 
record 105 kg), 105 kg la smuls (ve-

CLASAMENTUL

1. Drubeta S 2 • 1 3:1 4
2-3. Rulmentul 3 2 113-24

Progresul 3 2 • 1 €:4 4
4. Filaret 3 2 • 1 C:5 4
5. Metalul 3 1 • 2 3:4 2
<. Rapid 3 • • 3 0:5 0

SERIA A Ul-A (MEDIAȘ)
A S. CUGIR - AV1NTUL REGHIN 

1—0 (1—0).
Fotbaliștii din Cugir, desfășurînd 

un joc mai rapid și insistând in atac, 
au cucerit pe merit victoria prin go
lul marcat de Petscho*ski II in min. 
23. Deși a avut citeva individualități, 
Avintit a jucat dezorganizat, fără le
gătură între compartimente. S-au re
marcat Tir nov ea nu, Schâdi și Dumi
tru (C|, Someșan și Constantinescu 
(A). Bun arbitrajul lui M. Popa 
(Buc.).

UNIREA DEJ - MINERUL BAIA 
SPRIE 3—3 (1—0).

Rezultatul cu care s-a încheiat par
tida nu reflectă raportul de forțe de 
pe teren. Formația din Dej a com
binat mai mult și a jucat mai clar, 
avind multe faze de gol. Foarte slab 
arbitrajul lui 1. Chirițescu (Buc.). 
In min. 63 și 77 arbitrul a acordat 
două goluri in favoarea Minerului, 
înscrise din poziții de ofsaid. Apoi 
a acordat o lovitură de la 11 metri, 
după ce în faza precedentă arbitrul ' 
de tușă C. Nițescu semnaJase ofsaid 
la un atacant al Minerului. Au înscris 
lozsa (min. 31), Bandi (min. 54 din 
11 m) și Bujor (min. 85), respectiv 
Dorjanski (min. 63 și 79 din 11 m). 
Pukluș (min. 77). De menționat că 
Unirea a avut două bare prin lozsa 
și Bandi.

CERAMICA JIMBOLIA — VOINȚA 
ORADEA t—0 (1—0).

Meci frumos, cu multe faze spec
taculoase la ambele porți. Ceramica 
a desfășurat un joc combinatrv și a 
insistat mai mult în atac, meri tind 
victoria. Unicul gol al partidei a fost 
înscris de Peșctica în min. 43. A ar
bitrat bine N. Chelemen (Buc.)'.

DAN VINTILA-coresp.
CLASAMENTUL

1. A.S. Cugir 3 2 1 0 3:3
2. Unirea 3 1 2 0 6:3
3. Voința 3 1 1 1 5:3
4. Ceramica 3 1 1 1 2:6
5. Avîntul 3 1 0 2 2:5
ți. Minerul 3 0 1 2 L8

Excepționala comportare a canotorilor noștri
la regata

POZNAN 15 (prin telefon). — La 
sfîrșitul săptămîni s-au desfășurat în 
R.P. Polonă tradiționalele întreceri 
de canotaj academic din cadrul re
gatei Poznan, la care au participat 
schifiști din R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Ungară, R.P. Polonă 
și R.P. Romînă. Cei 12 sportivi care 
ne-au reprezentat țara la această 
mare competiție internațională au 
avut o comportare excepțională, cuce
rind trei locuri întîi și un Ioc se
cund — la mare luptă — in cele 
patru probe la care au concurat. 
Astfel, sâmbătă după-amiază echipajul 
romîn de schif 4—f—1 — după ce se 
calificase dimineața cu ușurință în 
finală — a cîștigat net întrecerea 
decisivă cu timpul de 6:34,5. Pe locu-

chiul record 100 kg) și 140 kg la a- 
runcat (vechiul record 137,5 kg). Un 
nou record republican a realizat și 
Lazăr Baroga la cat semigrea: 435 kg 
(vechiul record: 432.5 kg și care îi 
aparținea). Halterofilii polonezi au co
rectat și ei un record, ia cat. semimij- 
locie prin Pazanowski (162,5 kg la 
aruncat).

Rezultate tehnice. Cat cea mai u- 
șoară: 1. I. Panait (R.P.R.) — 300 
kg.: 2. S. Novak (R.P.P.) 295 kg. Cat. 
semiușoară (pană): 1. Fiți Balaș 
(R.P.R.ț 3575 kg: 2. Starzvcki (R.P P.) 
280 kg. Cat. ușoară: 1. Kozlowski 
(R.P.P.) 357.5 kg.: 2. Gh. ienciu 
(R.P.R.) 317,5 kg. Cat. semimijlocie:
1. Pazanowski (R.P.P.) 405 kg; 2. L. 
lonescu (R.P.R.) 372,5 kg. Cat mijlo
cie: 1. Katzkowski (R.P.P.) 412,5 kg.;
2. T. Roman (R.P.R.) 500 kg. Cat. 
semigrea: L. Baroga (R.P.R.) 435 kg. 
La această categorie, polonezii n-au 
prezentat concurent, Bialas fiind indis
ponibil. Cat. grea: 1. Palinski (R.P.P.) 
440 kg.; 2. S. Gazan (R.P.R.) 435 kg.

Scorul final al ÎHtîlnirii, 4—3 pentru 
echipa R.P. Polone este foarte bun pen
tru noi, ținind seamă că formația oaspe 
a terminat pe tocul 2 la ultima ediție 
a campionatelor mondiale.

ION OCHSENFELD

La Arad,

„Cupa Sfatului popular” la polo a fost cucerită 
de echipa de tineret a II. P. Romîne

ARAD, 15 (prin telefon). Primele 
meciuri internaționale de polo desfă
șurate m localitate s-au bucurat de 
un deplin succes. Peste 2.500 de spec
tatori au urmărit întrecerile dispu
tate în nocturnă la „bazinul din pă
durice" între reprezentativa de tine
ret a R.P. Romîne, reprezentativa 
R.S.S. Ucrainene, reprezentativa de

Lupte libere

Selecționata R. P. B.-
R. S. S. Gruzină 1-7

TBILISI. 15 (prin telefon). Selec
ționata R.P.R. de lupte libere și-a 
început turneul pe eare-1 întreprinde 
în U.R.S.S., intilnind la Tbilisi puter
nica selecționată a R.S.S. Gruzine. 
Ca și anul trecut, Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 7—1. De data 
aceasta, însă, o serie de întîîniri au 
furnizat faze mult aplaudate de către 
cei 4000 de spectatori prezenți în 
marea sală a sporturilor din locali
tate. Hathazi, Tampa și Pavel — 
după cum ne-a comunicat telefonic 
secretarul F.R.L. Gh. Iacobini — au 
făcut meciuri foarte bune, Tampa 
coniducînd pină în ultimele minute. 
Surprinzător a pierdut prin tuș în 
min. 3 Fr. BaâJo. Singurul sportiv 
romîn care și-a învins adversarul a 
fost N. Crișan — categ. 52 kg — 
care l-a întrecut detașat la puncte 
pe Monadelidze.

Pozna»
rile următoare s-au clasat echipele 
R.D. Germane (6:37,6), R.S. Ceho
slovace (6:38,1), R.D. Germane II,’ 
R.P. Polone și R.S. Cehoslovace II. 
Xn următoarea probă, schif 4 fără 
cirmaci, sportivii noștri, deși au con
dus pe cea mai mare parte a tra
seului de 2.000 de metri, nu au putut 
să-și vadă efonturLe încununate de 
succes din cauza calității slabe a 
ambarcației care li s-a pus la dis
poziție. în aceste concițiunj ei s-au 
mulțumit cu locul secund (6:28,2); 
depășind R.D. Germană (6:36,2), R.D. 
Germană II, R.P. Polonă și R.P. 
Ungară, dar sosind după învingători, 
schifiștii cehoslovaci (6:26,5).

In ambele curse la care au con
curat duminică, sportivii noștri au 
cucerit categoric victoria. La schif 
2-ț-l ei au realizat timpul de 7:55,5 
(a suflat un puternic vînt contra). 
Pe locurile următoare : R.D. Germană 
8:01,3, R.S. Cehoslovacă 8:01,8, R.P. 
Ungară 8:03,6, R.P. Polonă 8:31,2, 
R.P. Ungară II 8:48,4. In ultima în
trecere a reuniunii, schif S-ȚI, echi
pajul nostru s-a impus la fel de 
categoric înaintea celorlalte formații: 
1. R.P. Romînă 6:21,4, 2. R.S. Ceho
slovacă 6:26,7 (de remarcat că spor
tivii cehoslovaci au cucerit medalia 
de bronz la ultima ediție a J.O. în 
această probă), 3. RD. Germană 
6:29,0, 4. R.D. Germană II 6:31,0, 
5. R.P. Ungară 6:45,0, 6. R.P. Polonă 
6:45,5.

Rezultatele excelente obținute de 
sportivii romîni au fost răsplătite cu 
vij aplauze de către miile de spec
tatori polonezi și, totodată, cu apre
cieri dintre cele mai elogioase din 
partea tehnicienilor.

A. BÂLAN 
secretar al F.R.S.N?

La baschet
Vorwarts Leipzig - Constructorul Arad

68-35
ARAD, 15 (prin telefon). Debutul 

echipei masculine de baschet Vor- 
wârts Leipzig în țara noastră s-a sol
dat cu un categoric succes al oas
peților în fața echipei locale Cons
tructorul. Vorwărts, campioana R.D.' 
Germane, a practicat un joc superior 
și a cîștigat eu 68—35 (37—17). Au 
marcat : Pleitz 15, Viesel 6, Scholt 
3, Gotze 14, Flau 6, Holme 6, K. A- 
dam 6, Jahn 2 , Lorentz 4, G. Adam 
6, pentru Vorw'irta și GaU 2, Schaf
fer 10, Bocsai 8, Czmor 2, Davidhazi 
5, Mirea 8, pentru Constructorul A- 
rad.

IOSIF NAGHYHALMAGYI, coresp.

tineret a R.P. Bulgaria și selecțio
nata divizionară a țarii noastre, ale 
cărei rezultate niu au contat însă in 
clasamentul oficial. „Cupa Sfatului 
popular al orașului Arad" a revenit 
echipei de tineret a R.P. Romîne, 
care a realizat un golaveraj supe
rior jucătorilor ucraineni, clasați pe 
locul secund. Pe locul al treilea s-au 
clasat poli știi bulgari.

Iată rezultatele și câteva amănunte 
ale meciurilor de sîmbătă și dumi
nică :

SELECȚIONATA DIVIZIONARA - 
R.P. ROMÎNĂ (TINERET) 5-3 (1—0, 
2—0, 1—1, 1—2). Au înscris Firoru,
Zahan (3), Marinescu, pentru învin
gători, Mărcutescu (2) și Popa, pen
tru învinși.

R.S.S. UCRAINEANÂ-R.P. BUL
GARIA (TINERET) 7-2 (2-1, 2-0,1-1, 
2—1). Au marcat Pankov (4), Vosnitrk, 
Steopin, Kernov, pentru R.S.S. Ucrai
neană, Efcserov (2) și D. Konstanti
nov, pentru R.P. Bulgaria.

SELECȚIONATA DIVIZIONARÂ- 
R.P. BULG/ RIA (TINERET) 11-0 
(1—0, 1—0, 3—0, 6—0). Au marcat:
Zahan (5), Firoiu (2), Bădiță (2), 
Szabo, Grințescu.

R.P. ROMINA (TINERET) - R.S.S. 
UCRAINEANA 4-4 (1-0, 2-1. 0-2, 
1—1). Au marcat Lengyel, Fleșeriu 
(2), Culineac, pentru R.P. Romînâ, 
Kernov (2), Martinciuk, Zemțov, pen
tru R.S.S. Ucraineană. Tinerii poliști 
romîni au jucat mai bine și puteau 
cîștiga, dar au ratat numeroase 
ocazii.

IOSIF NAGYHALMAGYI, coresp.



tocind excelent în finală, reprezentativa noastră 
a învins selecționata Danemarcei

Dorin Gsurgiucă (R. P. Romînă) învingător 
in Criteriul european de juniori la tenis de masă

(Jnlde secilor de mii de spectatori nu mai contenesc ! Handbalistele noastre, campioane ale lumii, răspund fericite 
aclamai iilor

(Urmare din pag. 1)

Ea este o victorie deplină care pro
bează evident el handbalul romîne sc, 
victorios in majoritatea competițiilor 
internaționale, este cel mai bun din 

nu a
_*_e  emoții spectatorilor. Așa 
am mai înainte, echipa R. I* . 

us tot timpul și, frenetic 
public, s-a îndreptat cu 

‘ In primele mi- 
•a dintre cele două 

at na<tere unei frumoase dis- 
e. Jocul l-au început handba- 

danrze, care au ratat prima ac- 
De altfel mai multe acțiuni se 
de o parte și de alta. In min. 4 

««iți și trage puternic în 
noastră recuperează min- 

și tot Boțan șu- 
Gol ! Echipa 

cu 1—0. Selec-

• Selecționata de șah a Republi
cii Populare Romîne a debutat vic
torioasă în turneul final al campiona
tului mondial studențesc de șah de 
la Marianske Lazne. Șahiștii noștri 
au obținut o remarcabilă victorie în 
fața selecționatei R.P. Ungare, cu 
scorul de 3*/2—*/2. Alte rezultate : 
Uniunea Sovietică — R.P. Polonă 
4—0, R.P. Mongolă —R.P. Bulgaria 
2—2, R.D. Germană — R.S. Cehoslo
vacă 2t/2—li/2. Echipa Iugoslaviei a 
fost liberă.

• Ciclistul francez Jacques Anque- 
til a cîștigat Turul Franței încheiat 
ieri la Paris. Anquetil a trecut pe 
primul loc după etapa a 20-a desfă
șurată, contracronometru, pe rufa 
Burgoin-Lyon (68 km), pe care i 
cîștigat-o detașat, cu un avans d< 
peste 3 min. față de italianul Bal 
dini. Ultima etapă, Meber—Paris (271 
km) a fost cîștigată de italianul Be 
nedetti, dar în clasamentul genera 
pe primul loc a sosit Anque
til . Competiția rezervată amato
rilor a revenit rutierului Morales 
(Spania).

© In cadrul campionatelor interna
ționale de atletism ale Angliei, at 
letul Brightwell (Anglia) a stabili 
un nou record european in proba d< 
440 yarzi cu performanța de 45,t 
sec. Vechiul record era de 46,4 sec 
și aparținea tot unui atlet englez 
lui Metcalfe.

• La Budapesta a început meciu 
de natație dintre reprezentativei» 
R.P. Ungare și R.D. Germane. Dupi 
prima zi, selecționata R. P. Un 
gare conduce cu scorul de 58—40 
In proba de 100 m fluture, îno 
tătoarea Noack (R.D. Germană) ; 
stabilit un nou record european ci 
timpul de 1:09,8.

• In runda a V-a a turneului in 
temaționai de șah de la Keaskeme 
(R.P. Ungară) șahistul romin Rado 
viei a făcut remiză cu Haag. Ii 
clasament condu-ce Portisch (R.E 
Ungară).

Mecial. prin desfășurarea lui, 
dat prea multe

înesrajată de
pași siguri spre vid oi
note însă. îm 
famat ii a 
pntr spor; 
listele ‘

(Kirsten 
înscrie

fari ! Echipa 
jtea, continuă acțiunea 
loază puternic pe jos. 
K. P. Romine conduce 
ținsata Danemarcei este pentru 2 minute 
în inferioritate numerică 
NiHsoo eliminată) dar nu se 
nici un jjol. După 5 minute de la în
scrierea primuhii jjol echipa noastră este 
sw prin să m apărare și A. M. Nilsen e- 
galcază din poziție de pivot. \ a fi tnsă 
prima și ultima oară cînd handbalistele 
daneze vor realiza un gol de acest gen. 
Troc alte două minute și la un contra- 
«tec al echipei noastre, Birkemose îm- 
pinge mingea în semicerc. Arbitrul dic
tează prompt și regulamentar lovitură 
de la 7 m. Execută Boțan, care de a- 
eeestl dată nu mai greșește. Ne aflăm 
fa aain. II și scorul este de 2—1 pentru 
echipa noastră. Reprezentativa Danemar
cei continuă să încerce poarta de la dis- 
tanfl. dar Irina Hector apără cu succes 
țstari foarte puternice și, unele dintre 
cte, bine plasate. In min. 14 însă, 
Ostergaard trage de Ia distanță, „cu 
pămmtul“, și mingea depășește pe Irina. 
Dm nou egalitate : 2—2. Se scurg încă 
trei minute și o combinație de toată 
fnnnusețea a handbalistelor noastre se 
încheie cu un șut puternic și pe jos al 
lui Leonte. Intervenția lui Hansen, por
tarul echipei daneze este inutilă. Echipa 
R. P. Romîne conduce din nou : 3—2. 
In min. 19, Ștefânescu trage prin sur
prindere, tot pe jos, și... este 4—2 
pentru selecționata noastră. Auum, echipa 
R. P. Romîne joacă mai degajat decît 
«dversarele sale. Combinațiile sînt din 
ce în ce mai periculoase și... cu cîteva 
secunde înainte de sfîrșîtul primei rc- 
•prize, Boțan se înalță și trage puternic 
la colț: 5—2 pentru R. P. Romînă. Cu 
«cest rezultat încurajator se încheie 
jprîma parte a jocului. 

După pauză, handbalistele noastre ac- 
icdercază ritmul, mingea circulă mai 
arapid, însă ratăm. In min. 25 K. Nilsson 
este faultată și echipa daneză beneficia
ri de o lovitură de Ia 7 m. Execută tot 
K. Ni! sson, dar Irina Hector apără for
midabil. Selecționata noastră este mai 
bună. Nu poate fi depășită. Luptă să 
Aevină campioană a lumii și reușește să 
se impună. Trec două minute și Boțan 
• angajează rapid pe Oțelea, oare pur 
și simplu se smulge din brațele lui 
<sch și trage plasat. Acum este 6—2 
pentru R. P. Romînă. In același minut, 
reprezentativa oaspe reușește un gol, 
cînd un puternic șut al lui Koch deviat 
de blocajul handbalistelor noastre o sur- 
prinde pe Irina Hector pe „picior gre
șit*.  In min. 30, echipa noastră este 
fa inferioritate numerică (Hedeșiu fu
sese eliminată), dar nu primește gol. 
Urmează o perioadă în care handbalistele 
romîne „zburdă*  pe teren. Șuturile lui 
Boțan și Ștefânescu întîlnesc bara, iar

selecționata daneză depășită de ritmul 
și d<* * valoarea jocului mai ratează un 
„7 m“ prin A. M. Nielsen. In schimb 
reprezentantele noastre, calme, sigure pe 
jocul lor, mai realizează un gol de toa
tă frumusețea. Mingea circulă rapid și 
Boțan șutează sec, înscriind cu toată 
intervenția lui Hansen. Tabela de mar
caj indică scorul de 7—3 pentru echipa 
R. P. Romîne, iar crainicul anunță mi
nutul 36. Victoria selecționatei noastre 
este acum sigură. In ultimele două mi
nute asistăm la o „ploaie*  de goluri. 
In min. 39 1a capătul unui contraatac 
Roseler reduce din diferență (7—4). 
Abia pusă la centru și mingea se oprește 
din nou în plasă. De această dată, în 
plasa porții selecționatei Danemarcei. 
Victori ța Dumitrescu a tras puternic, la 
semiînălțime și scorul a devenit 8—4. 
Mai sînt doar cîteva secunde. Se pare 
că nimic nu mai poate fi schimbat. Dar... 
Ostergaard trage puternic pe jos și o 
dată ca fluierul final mai reușește să 
înscrie un gol. Partida ia sfîrșit cu re

R. S. Cehoslovacă a ocupat la mare luptă locul III:
6-5 (5-2) cu R. P. F. Iugoslavia

în deschiderea finalei, echipele 
R.S. Cehoslovace și R.P.F. Iugoslavia 
ne-au furnizat un meci plăcut, inte
resant și pasionant spre sfîrșit. în 
joc erau doar locurile 3 și 4 și, deci*  
fiecare formație avea măcar ambiția 
de a cuceri medaliile de bronz.

Prima repriză a fost dominată ele 
handbalistele cehoslovace. Deși con
duse cu 1—0 (a marcat Jakovetici în 
min. 5 din 7 metri), echipa ceho
slovacă atacă mai insistent și în min. 
13 scorul îi devine favorabil cu 4—1 
(au înscris pe rind Mate ju de cite două 
ori, Kemetnova și Vrbova. în acest timp, 
fostele campioane mondiale aiu avut 
un plus de viteză în acțiuni, au șutat 
mai decis, obținînd astfel un avantaj 
hotărîtor. Pînă la sfîrșitul reprizei, 
fiecare formație mai modifică o dată 
tabela de marcaj (au marcat' Mateju 
din 7 metri și Pavici): scor 5—2 în 
favoarea echipei cehoslovace.

După reluare, Mateju mai mar
chează o dată, mărind avantajul for
mației sale la 4 puncte. Din acest 
moment, handbalistele iugoslave atacă 
din ce în ce mai puternic, punînd în 
special accent pe contraatac. Pavici 
scapă singură la semicerc, este faul
tată, dar arbitrul nu acordă 7 metri. 
Apoi echipa iugoslavă este în supe
rioritate numerică, dar nici de data 
aceasta nu reușește să fructifice oca
ziile avute. De-abia în min. 33, Mira 
Jasiei transformă un „7 metri" r-edu- 
cînd din handicap : 3—6. încurajate 
de acest gol, handbalistele iugoslave 
atacă dezlănțuit și Radun-ovici mai 
marchează două goluri din acțiuni 
pe contraatac, astfel că în min. 38 
echipa R.S. Cehoslovace nu mai avea 
decît un singur gol avantaj. Vom 
asista la prelungiri pentru desemna
rea ocupantei locului 3 ? Fostele cam
pioane luptă din răsputeri, opresc 
toate atacurile adverse și ’ fluierul 
final consfințește o victorie muncită, 
mai ales în prima parte a jocului. 
Scor final: 6-5 pentru R.S. Ceho
slovacă.

Arbitrul V. Sidea (R.P. Romînă) 
ajutat de P. Cirligeanu (R.P. Romî

zultatul de 8—5 (5—2) în favoarea re
prezentativei REPUBLICII POPULARE 
ROMÎNE, care ESTE CAMPIOANĂ A 
LUMII. In uralele miilor de spectatori 
handbalistele noastre fac un tur al tere
nului. Cei doi antrenori, Constantin Po
pescu și Nicolae Nedef, care merită toa
te felicitările pentru felul în care au 
pregătit și au condus echipa spre a- 
ccastă strălucită victorie internațională, 
sînt purtați pe brațe. In entuziasmul 
general arbitrii si cele două formații se 
aliniază apoi să salute publicul.

Arbitrul Thorild JANERSTAM (Sue
dia) merită toate felicitările pentru felul 
în care a condus acest meci. Iată for
mațiile :

R.P. ROMÎNĂ: Irina Hector—Maria 
Constantinescu, Ana Boțan, Josefina 
Ștefânescu, Antoaneta Oțelea. Iuliana 
Naco, Aurora Leonte, Victorița Dumi
trescu, Elena Hedeșiu.

DANEMARCA: Hansen—Ostergaard, 
Kristensen, Kock, Skott-—Mikkelsen, 
Roseler, A. M. Nielsen, Birkemose, K. 
Nilsson.

nă) și H. P. Hru&chka (Austria) a 
condus următoarele formații :

R.S. CEHOSLOVACĂ : Janeckova
— Beranova, Vrbova (1), Topicova, 
Kosikova, Mateju (4), Kuoerova, Ma- 
tulova, Kernerova (1), Veckova.

R.P.F. IUGOSLAVIA: Istvanovici 
(Miladinovici) — Jureak, Dragosavac, 
Jakovetici (1), Jovancevici, Jasici (1), 
Rebernjak, Radunovici (2), Bielici, 
Pavici (1),

ADRIAN VASILIU

ECHIPA R. P. UNGARE A 
VICTORIA Șl LOCUL 5

12-10 (7-5, 10-10,
Finala pentru locurile 5—6, dintre 

reprezentativele R.P. Ungare și 
U.R.S.S., a prilejuit o dispută fru
moasă, pasionantă prin desele schim
bări de scor. Pînă la urmă, ea a 
avut nevoie de prelungiri pentru a 
desemna echipa învingătoare. Aceasta 
a fost reprezentativa R.P. Ungare, 
care în final a obținut victoria cu 
12-10 (7—5, 10-10, 11-10) și o dată 
cu ea și locul 5 în clasamentul ge
neral.

începutul jocului n-a lăsat să se 
întrevadă nimic din palpitantul final. 
Acționînd mai clar, atît în apărare 
cit și în atac, cu o circulație mal 
bună a balonului și aruncări mai 
precise, jucătoarele maghiare conduc 
în min. 7 cu 4—0 și în min. 10 cu 
5—1. Se lasă surprinse însă, de o 
revenire puternică a handbalistelor 
sovietice, care r-duc handicapul pînă 
la 4—6. La terminarea reprizei, echipa 
R.P. Ungare conduce cu 7—5.

La reluare, jucătoarele sovietice
— prin aruncări de la distanță — 
izbutesc să egaleze: 7—7 in min. 23. 
Echipa maghiară preia însă iniția-

BLED (prin telefon). Sîmbătă șl 
duminică au continuat întrecerile de 
tenis de masă din cadrul „Criteriului 
european de juniori". La echipe, vic
toria finală a revenit reprezentative
lor U.R.S.S. la fete și R.P.F. Iugo
slavia la băieți. Formația noastră 
masculină a învins echipa R.P. Un
gare cu 5—2 și a pierdut apoi în 
semifinală în fața echipei țării gazde 
cu scorul de 5—4, după o luptă care 
a durat mai bine de cinci ore. Iată 
rezultatele mai importante: echipe 
băieți, semifinale : R.P.F.I. — R.P.R. 
5—4: Frelic—Giurgiucă 0—2 (—14,
-11), Korpa—Rethi 2-1 (18, -15, 10), 
Veoko—Bodea 2—0 (17, 17), Korpa— 
Giurgiucă 1—2 (17, — 20, — 18), Fre
lic— Bodea 0—2 (— 20, — 15), Vecko— 
Rethi 2-1 (-19, 17, 18), Korpa-Bodea 
2—1 (— 16, 13, 15), Veoko—Giurgiucă 
0—2 (-17, -19), Frolic—Rethi 2—1
(20, - 19, 16), finala : R.P.F.I.-U.R.S.S. 
5—1 ; echipe fete, finala : U.R.S.S.— 
R.S. Cehoslovacă 3—1 ; simplu feite, 
preliminarii: M. Jandrescu— Bosa 
(R.S.C.) 2-1, turul I: Zrimic (R.P.F.I.) 
—M. Jandrescu 2—0, Krezsek—Mitrovic 
(R.P.F.I.) 2—0, Mihalca—Stroicic
(R.P.F.I.) 2—0, turul II: Krezsek—

0 victorie categorică a tinerilor noștri rugbișli:

R.P.Romînă-R.P. Polonă 11-3 (6-0)
SIEDIMCE, 15 (prin telefon). Echi

pa reprezentativă de tineret a R.P. 
Romîne a susținut în localitate pri
mul meci din cadru; turneului pe 
care îl întreprinde în R;P. Polonă. 
Adversară : selecționata de tineret a 
țării gazdă. Comportîndu-se foarte 
bine, tinerii rugbiști romîni au reu-

5 minute după meci
(Urmare din pag. 1) 

portant, le-au pus în valoare în ul
timele două meciuri, cele decisive. 
Inspectai în finală jucătoarele noas
tre s-au orientat mai bine și și-au 
impus jocul în viteză. Au luptat 
mult, cu toată ardoarea pentru a 
aduce țării această victorie de mare 
prestigiu. Echipa Danemarcei ne-a 
rost un partener de joc dificil și 
prin excelenta sa valoare tehnică 
dar și prin experiența sa".

NICOLAE NEDEF — antrenor 
federal :

Jucătoarele noastre au respectat 
cu strictețe indicațiile primite și au 
jucat cu o voință admirabilă, cuce
rind titlul suprem și dînd astfel o 
satisfacție deplină maselor de iu
bitori ai sportului, care au urmărit 
finala pe teren, la radio sau la te
levizor. Sînt profund impresionat de 
entuziasmul și căldura cu care 
miile de spectatori de pe stadionul 
„Republicii" au susținut tot timpul 
echipa noastră".

OBJINUT ÎN PRELUNGIRI
ÎN CLASAMENTUL GENERAI
11-10) CU U. R. S. S.
tiva, joacă mai bine și conduce din 
nou cu 10—7 (min. 30). Se părea că 
victoria le este asigurată. Sportivele 
maghiare slăbesc ritmul și sînt astfel 
egalate din nou, printr-un ultim 
efort, de echipa sovietica : 10—10 în 
mip. .38 ! Echipa R.P. Ungare ripos
tează prompt, beneficiază de un 7 m 
(min. 40) pe care Jona îl ratează 
(Joțite a apărat’ excelent), dar e prea 
tîrzțu. pentru a evita prelungirile re- 
gulamervtare de cîte 3 minute și 
jumătațe. Ea își impune însă, în 
această parte a jocului, superioritatea 
în pregătirea fizică și tehnică și ob
ține pe merit victoria.

Meciul a fost arbitrat de J. Slaats 
(Olanda).

R.P. UNGARĂ : Pasztor — Bakond, 
Cserhatine, Varga (2), Balogh (1), 
Sziics, Romhanyine (1), Jona (1), 
Hajekne (5), Olahne (2).

U.R.S.S. : Oseadceaia (min. 10 Jo
țite) — Klumbite, Jukneviciute (1), 
Tuleakova, Strelnikova (2), Bobrova 
(4—3 din 7 m), Korolevskaia (1), Vun- 
teșmeri (2), Rjanskaia, Rerih.

P. GAȚU 

Rudnova (U.R.S.S.) 2—1 ; dublu băieți, 
turul I: Giurgiucă, Rethi—Covalsfc, 
Hrjenka (R.P.P.) 2—0, Bodea, Bern-- 
hard (R.P.R., Suedia)—Lieber, Halin- 
ger (R.F.G.) 2—0, tarul II : Giurgiucă. 
Rethi—Novikov, Ameți n (U.R.S.S.) 
2—1, Bodea, Bernhard—Pliata, Lepeda 
(R.P.F.I.) 2-0.

în întrecerile finale sportivii 
noștri au avut, în general, compor
tări frumoase. Un deosebit succes 
l-a înregistrat la simplu băieți Dorin 
Giurgiucă învingător la un scor ca
tegoric în partida decisivă ou Amelin 
(U.R.S.S.) : 2—0 (10, 7). O comportare 
remarcabilă au avut-o și reprezen
tanții noștri Dorin Giurgiucă—Iudith 
Krozssec in finala de dublu mixt, 
unde au pierdut la mare luptă, după 
ce cîștigaseră primul set, în fața 
echipei cehoslovace Bosa, Stepanek. 
Scor: 2-1 (-21, 22-20, 21-17) pen
tru R.S.C. în celelalte finale s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
dublu bărbați Vecko, Korpa (R.P.F. 
Iugoslavia)—Rethi, Giurgiucă (R.P. 
Romînă) 2—0 (16, 16) ; dubim femei 
Luzova, Bosa (R.S.C.)—Mihalca, M. 
Jandrescu (R.P.R.) 2-0 (17, 17) și
simplu fete : Balaișite (U.R.S.S.)— 
Papp (R.P.U.) 2—1.

șit să termine victorioși. Scor fi
nal ; 17-3 (6-0).

Scorul este deschis de echiiftT ro
mînă prin Moromete (in min. 8) 
care culcă spectaculos balonul in spa
țiul de țintă advers. Romîr.ii înscriu 
din nou in min. 38 prin Tufuionu (lo
vitură de pedeapsă). După pauză o 
nouă încercare realizată de tinerii 
rugbiști romîni, de data aceasta prin 
Dăiciiulescu (min. 47). Apoi, Coravu 
(min. 50) mărește avantajul echipei 
oaspe (lovitură de picior căzută). 
Rugbiștii polonezi reduc din handi
cap în min. 58 prin Mirosz (lovitură 
de picior căzută). Finalul partidei a- 
parține echipei romîne care mai în
scrie o dată prin Marin (o încercare 
transformată de Tuțuianu).

Iată Și formația în care au jucat 
rugbiștii romini : DĂICIULESCU - 
CORAVU, NICA (min. 35 Văsilescu), 
RAHTOPOL, Dragomir—NICOLESCU, 
BOIANGIAN — Soare, MARIN, MO
ROMETE (min. 45 Beianu) - TUȚU
IANU. Goga — Vanghele, Polizache, 
BACIU.

Mîine, la Wolom, echipa R.P. Ro
mîne susține o nouă partidă, cu a- 
celași adversar.

Pe scurt Ml
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