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Juniorii noștri la înălțime!
R. P. Romînă—R. P. Ungară 8-3 la box

stingă
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Ieri, la Helsinki, intr-o atmosferă de entuziasm și prietenie

S-a deschis cel de-al 8-lea Festival Mondial
al Tineretului și Studenților

>

SPORTUL PE AGENDA
FESTIVALULUI

FĂ-

i

Populară 
Sonia Io- 
delegației 
fost soli-

unor echipe 
constituie, ală- 
manifestări cu- 
FestivalUlui, u- 
de atracție ale 
manifestări ti- 

sportive

'• PRIMIRE CĂLDUROASA
. CUTA DELEGAȚIEI SPORTIVE RO- 
: MINE * PRIMELE RECORDURI 
i MONDIALE • APLAUZE PENTRU 
; GIW^ASTE.
' HELSINKI 29 (prin telefon de 
' la trimisul nostru special). Vi- 
J neri, la orele 22, in timp ce aici 
i seara abia se contura, delegația 
' sportivilor romini a sosit în ca- 
i pitala Finlandei, alăturindu-se 
[ celorlalți numeroși sportivi din 
[ multe țări ale lumii, care in zi- 
[ lele Festivalului Mondial al Tine

retului și Studenților se vor in- 
i trece in spirit prietenesc la Hel

sinki și in alte orașe finlandeze. 
Deși era o oră destul de înain
tată, un mare grup de tineri a 
fost prezent la aeroport pentru 
a ura bun venit solilor mișcării 
sportive din Republica 
Romină. lolanda Balaș, 
van și alți membri ai

1 de sportivi romini au 
[ citați să dea autografe.
[ In așteptarea întrecerilor spor- 
[tiue ale Festivalului, simbătă și 
r~duminică dimineața mulți dintre 
I sportivii delegației noastre au fă- 
I cut ușoare antrenamente, iar alții 
I au luat parte la manifestările 
I culturale programate in avanpre- 
| miera măreței sărbători a tinere- 
| Printre altele, in cursul zi-
| lei de simbătă, la reședința de- 
I legației tineretului nostru, au a- 
I vut loc două emoționante și ffrie- 
I tenești întâlniri ale solilor tânere- 
I tului romin cu reprezentanți 
I tineretului din Cuba și R.
I Mongolă.
I Jocurile sportive prietenești,
I șt demonstrațiile 
I sportivi renumiți 
I turi de celelalte 
I prinse pe agenda 
I nul din punctele 
I acestei grandioase 
I nerești. Deși jocurile
I propriu-zise vor începe in cursul 
I săptămânii, se poate spune totuși 
I că a fost dat de pe-acum startul 
I activității sportive a Festivalului. 
I Astfel, in cursul zilei de vineri, 
I reprezentativa de fotbal a Fin- 
I landei a susținut o intilnire ami- 
I cală cu echipa de club 
I nya, din R. P. Ungară, 
I participa la întrecerile 
I strative. După un meci
I putat, de un nivel tehnic ridicat,

J

Tatabz- 
care va 
demon- 

viu dis-

TEODOR ROIBU

(Continuare in pag. a 4-a)

Steaua București a ciștigat turneul internațional
de handbal în 7

I BUDAPESTA 29 (prin telefon). — 
Echipa de handbal în 7 Steaua Bucu- 
leșli a repurtat sîmbătă seara o pre- 
ioasă victorie în fața echipei iugo
slave H. C. Zagreb, in a cărei forma
lie au evoluat 6 jucători din repre
zentativa Iugoslaviei. Handbaliștii ro- 
mini au ciștigat partida cu 15-12 
[9-8), după un joc pasionant. La în- 
țeput superioritatea a fost de partea 
prmațici iugoslave care în min. 9 
tonducea cu 6-0, iar în min 11 cu 
r-l. Apoi inițiativa a trecut de par-

C. Oprică și M. lonescu

pace, prietenie. Aceste 
se auzeau duminică la 
străzile capitalei Finlan-

HELSINKI 29. — Trimișii speciali 
ai Agerpres ~ 
transmit:

—Festival, 
trei cuvinte 
tot pasul pe 
dei. Aproximativ 15.000 de tineri din 
peste 140 de țări au venit la Helsinki 
să dea glas mesajului arzător al 
timpurilor noastre — Pacea. Tinerii 
se îmbrățișează, fac schimburi de ca
douri, aplaudă îndelung, scandează în 
diferite limbi lozinci închinate păcii 
și prieteniei, întind hore asemănătoa
re periniței romînești.

Solii tineretului romîn sînt recu- 
noscuți ușor după pitoreștile lor cos
tume naționale. Ei împărtășesc nenu- 
măraților prieteni de pe toate meri- 
d'anele globului imagini calde 
viața fericită a tineretului din Repu
blica Populară Romînă.

Cu două ore înainte de începerea 
festivității oficiale de deschidere a 
Festivalului, toate delegațiile tinere
tului lumii s-au întrunit în trei mari 
piețe ale orașului. De aici fiecare 
delegație, avînd în față o pancartă 
cu numele țării respective, purtată 
de un tînăr finlandez, pornesc pe 
principalele artere ale orașului care 
conduc către marele Stadion Olimpic.

din

Reprezentativa R. P. Romine-pe primul loc
al Balcaniadei de tenis

Azi încep la București campionatele internaționale de tenis

Echipa R. P. Romine, învingătoare in Balcaniada de tenis. De la stingă la 
dreapta: I. Țiriac, C. Năstase, M. Viziru (antrenorul echipei), P. Mărmureanu 

" Boschfi G.

jucătorilor bucurestenî. In min. 22. _. 5tea
scorul era 8-7 pentru Steaua, iar 
minute mai tîrziu ea conducea cu 9-7. 
Scorul indică la pauză 9-8 in favoa
rea echipei rotnîne. La reluare jocul 
s-a menținut egal, dar în final jucă
torii echipei Steaua s-au distanțat ter- 
minînd partida învingători cu 15-12. 
Punctele echipei noastre au fost mar
cate de Schmidt 5, Iacob 5, Tătaru și 
Bulgaru cîte 2 și Gruia.

(Continuare in pag. a 4-a)

Spre stadion se îndreaptă adevărate 
valuri de oameni care dansează, cîntă 
și se îmbrățișează. In pădurea de 
steaguri se înalță și flutură în adie
rea viratului și stindardul scumpei 
noastre patrii, purtat cu mindrie de 
solii tineretului romîn. Cei 350 de 
membri ai delegației noastre zîmbesc 
fericiți și sînt bucuroși că pot împăr
tăși participanților la Festival șirul 
nesfirșit al înnoirilor din viața tine
retului țării noastre.

La orele 19, poarta de est a ma
relui Stadion Olimpic din Helsinki se 
deschide, pemiițind intrarea delega
țiilor.

începe defilarea delegațiilor parti
cipante la Festival. Rind pe rînd, in 
aplauzele frenetice ale asistenței, care 
a umplut pînă la refuz tribunele sta
dionului, delegațiile se succed într-o 
aliniere perfectă.

Defilarea delegației romîne, încadra
tă între cea a Rhodesiei și a Ruandei, 
a fost salutată călduros atit de locui
torii orașului Helsinki, cât și de dele
gații străini în rindul cărora 
noastră are mulți prieteni buni, 
mare grup de tineri, înconjurînd 
ma Republicii Populare Romîne,

țara 
Un 

Ste- 
fiu- 

f
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Foto : V. Bageao

După o serie neîntreruptă de vic
torii la scor — încheiată sîmbătă 
cu un 3—0 și asupra echipei R.P.F. 
Iugoslavia — reprezentativa R. P. 
Romîne a terminat pe primul loc în 
clasamentul celei de a IlI-a ediții a 
Balcaniadei de tenis. Și in ultima 
zi a întrecerii de la Brașov, tinerii 
noștri tenismani au demonstrat o su
perioritate categorică asupra adver
sarilor lor, dominînd din „cap în 
cap".

Intîlnirea R. P. Romînă — R.P.F. 
Iugoslavia a început cu tneci*l dintre 
jucătorii nr. 2 — G. 
S. Jelici — deoarece 
S. Nikolici, resimțindu-se 
întindere musculară, a preferat să 
nu se prezinte în fața campionului 
nostru I. Țiriac. Această schimbare 
de program n-a făcut decît să

Bosch și 
iugoslavul 

după o

Iliescu reușește să străpungă garda adversarului, trimițtnd o directă de 
la bărbie

citări atit boxerilor cit și celor doi 
antrenori.

Speranțele boxului rominesc au cu
cerit simbătă seara, pe ringul din 
„potcoava" Stadionului Republicii, o 
frumoasă victorie internațională în fața 
celor mai buni juniori din R.P. Un
gară. Scorul de 8—3 în favoarea tine
rilor noștri pugiliști reflectă clar dife
rența de valoare dintre cele două 
formații, iar cei care au vizionat reu
niunea pot aprecia și mai bine acest 
lucru datorită faptului că juniorii noș
tri au demonstrat cunoștințe tehnice 
mai avansate, un box mai spectaculos, 
mai aproape de cerințele actuale. In 
ansamblu, echipa pregătită de Lucian 
Popescu și Paul Mentzel a dat satis
facție, lucru pentru care adresăm feli-

>»

olimpice" la lupte

CRAIOVA 29 (prin telefon de ia 
trimisul nostru). Orașul Craiova a 
găzduit simbătă și duminică cea de 
a V-a ediție a tradiționalului turneu 
al „speranțelor 
clasice.

Evoluția tinerilor luptători din 
R. P. Ungară, R. P. Polonă, R.P.F.

lupta, a.1 cărei rezultat 
evident.

era 
Intr-adevăr, Jelici 

probleme tenacelui Bosch, 
acționat cu mai multă. în-

ale R.P.R., ediția 1962

scurteze 
dinainte 
n-a pus 
care a 
credere decît în meciul precedent și 
a ciștigat din nou în trei seturi : 
7—5, 6—1, 6—3. Bosch a excelat în 
special. în „pasele" la fileu, care au 
răpit iugoslavului arma sa princi
pală. atacul prin voie. De notat că, 
prin această victorie, G. Bosch în
registrează cel mai bun rezultat indi
vidual al competiției, fiind singurul 
jucător care n-a pierdut nici un set 
in toate cele patru meciuri I

Foarte sigur au acționat și jucă
torii noștri de dublu. Cu serviciile 
lor puternice și voleuri care nu 
iartă, I. Țiriac secondat de P. Măr
mureanu au dispus categoric de pe
rechea iugoslavă Jaksici — Jelici cu 
6—2, 6—2, 6—1. In pauza dintre a- 
ceste două meciuri s-a disputat și un 
joc demonstrativ între Țiriac și Jak
sici, pe distanța de un set; Campio
nul nostru a ciștigat fără dificultate: 
6—3.

In timp ce jucătorii noștri, proas
peți campioni balcanici, se îndreptau 
spre vestiare, însoțiți de aplauzele 
spectatorilor, pe celălalt teren al 
bazei Olimpia, întâlnirea,- Grecia — 
R. P. Bulgaria, pentru locul doi în 
clasament, continua cu aprindere. Pri
mul meci a fost un adevărat „mara
ton" de tenis. Kaloghcropoulos și 
Ciuparov au jucat 3 ore șî 10 mi
nute, la capătul cărora tînărul cam
pion grec a avut câștig de cauză : 
6—2, 5—7, 2—6, 6—4, 6—0. Celălalt 
meci de simplu, ca și cel de dublu, 
au trebuit să fie aminate pentru a 
doua zi, cînd Kalivas a dispus de 
Ranghelov cu 11—9, 7—9, 6—3, 
6—2, iar dublul bulgar Ciuparov, 
Ranghelov a ciștigat cu 6—2, 6—1, 
6—0 la Kalogheropoulos, Kanelo- 
poulos. Scor final: 2—1 pentru 
Grecia.

V. RADU

(Continuare in pag. a 4-a)

START VIJELIOS

Echipa noastră are un... start vije
lios, astfel că la un moment dat 
scorul ajunge... 7—1 1 Suita victoriilor 
noastre este inaugurată de C. Bttzu- 
luc in meciul eu Junghaus. Boxerul 
maghiar caută să-și impresioneze ad
versarul inițiind atacuri rapide. El 
intră de aproape, dar Buzuluc il tem-

R. CALĂRAȘANU

(Continuare in pag. a 2-a) tI
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Un frumos succes

Iugoslavia și R. P. Romînă a stîrnit 
uri deosebit interes în rîndul ama
torilor de sport din localitate. Peste 
2500 de spectatori au fost prezenți 
la întreceri, aplaudind frumoasele 
acțiuni executate afît de luptătorii 
noștri, cît și de cei oaspeți.

Comportîndu-se excepțional, tinerii 
luptători romini au readus în țară 
trofeul pe care anul trecut l-au deți
nut sportivii maghiari. Astfel, ei au 
ocupat 6 locuri I din 8 posibile. Vic
toria sportivilor noștri se datorează 
faptului că au luptat cu multă dîr-, 
zeu ie, întrebuințînd cu deosebit cu
raj mai multe și mai variate pro-

PAUL ROMOȘAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Turneul de baschet feminin

de Ia Saa Giorgio

Rapid București
obținut două victoriia

telefon). —« 
jocurile tur-s

SAN GIORGIO (prin 
In localitate au continuat 
neului internațional feminin de bas-, 
chet.

Echipa Rapid București a obținut 
două frumoase succese. In prima intil- 
nire din cadrul seriei I, feroviarele au 
repurtat o netă victorie în fața forma
ției franceze S.M.U.C. Marsilia: 72-35 
(34-8). Meciul a fost tot timpul la 
discreția echipei rotnîne, care a com
binat foarte bine și a reușit să-și im
pună jocul atit împotriva apărării om 
la om cît și a zonei. In repriza a doua, 
Rapid a folosit jucătoarele de rezervă.

Echipa romînă a întîlnit apoi echi
pa Institutului de Cultură Fizică din 
Varșovia. Și de data aceasta Rapid a 
obținut o victorie clară: 70-fS6 (28-14). 
Echipa romînă a avut o comportare 
foarte bună, mai ales în apărare. Și 
în acest meci a fost folosit tot lotul. 
Cele mai eficace jucătoare ale noas
tre: Anca Racoviță (21), Cornelia 
Gheorghe (13). Viorica Niculescu (9). 
Au condus arbitrii J. Perisoi (Fran
ța) și G. Mariani (Italia). In urma a- 
cestor rezultate, pe primul loc în serie 
s-a clasat Rapid București.

In seria a doua, Dinamo Moscova 
a întrecut cu 48-25 (27-16) pe F.I.F. 
Copenhaga și cu 61-57 (24-22, 50-50). 
după o întrecere foarte echilibrată, pe 
Standa Milano, ocupîrid astfel primul 
loc în seria a Il-a.

Rapid București și Dinamo Mosco
va se întîlnesc între ele, pentru de
semnarea echipei cîștigătoare a tur-, 
neului.
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Campioni pe anul 1962
vasilc oprea (steaua), Petre onițâ (Dinamo), Vasilc Burlacii (steaua)

și Nicolae Ciumeti (Unirea) învingători in iinaicle pe țară
Iubitorii sportului cu pedale din 

Capitailă au avut ia sfirșitul săptă
mânii un program deosebit de atrac
tiv. Amatorii reuniunilor cicliste pe 
velodrom au fost prezenți sîmbătă 
după-amiază în tribunele ovalului de 
beton din parcul sportiv Dinamo cu 
mult înainte de ora începerii finalelor 
pe țară la viteză seniori și proba de 
500 m cu start de pe loc juniori. Din 
păcate insă, o bună parte dintre spor
tivi au absentai, d:n care cauză pro
gramul a trebuit refăcut. Comportarea 
frumoasă a celor prezenți a risipii în 
cele din urmă supărarea spectatorilor. 
Fără să exagerăm cîtuși de puțin tre
buie să spunem că am asistat la o 
finală de o rară spectaculozitate. Ală
turi de cei patru ași ai sprintului 
nostru, Petre Tache, Dan Popovici, 
Constantin Voicu și Va sile Oprea, 
și-au disputat întîietatea și alți p:s- 
tarzi „nespeeiailiști" la această probă, 
care a.u supus însă la eforturi consi
derabile pe protagoniștii probei. 0 
mențiune specială pentru V. Voloșin, 
f. Vasiile, M. Klein și Stan Dumitru.

După cum era și de așteptat. în 
semifinalele probei au ajtms cei patru 
vitezișfi consacrați. C. Vofcu cu P. 
Tache și D. Popovici cu V. Oprea. 
După acei 12,1, ce! mai bun timp al 
®ilei, realizat în serii, se părea că 
fui Voicu nu-i va scăpa victoria. 
Acest lucru l-am crezut chiar piuă 
(aproape de terminarea cursei cînd 
P. Tache a remontat de o manieră 
entiEriasmantă.

Cealaltă semifinală s-a încheiat cu 
o victorie, am putea spune surprinză
toare dar pe deplin meritată a iui Va- 
sile Oprea. Dan Popovici care cîști- 
fpse ultimele concursuri, fiind cotat 
ca favoritul nr. 1 al finalei, a concurat 
In noto s-a obișnuită, insă V. Oprea 
dotat ou o inepuizabilă putere de luptă 
?i o mare voință de a învinge a tre
cut primul linia de sosire în aplauzele 
spectatorilor. Finala „finalelor" desfă
șurată în două manșe a fost deosebit 
de pasionantă. însuflețit de succesul 
obținut, V. Oprea, care s-a doevdit și 
•un bun tactician, a lansat în prima 
manșă atacul hotărîtor iar în a doua 
confruntare s-a angajat într-o dispută 
toi care a dovedit că merită cu prisosință 
titlul de campion El câștigă ambele 
manșe cu timpul de 13,6 sec. și res
pectiv 12,5 sec. CLASAMENT: 1. V. 
Oprea (Steaua), 2 P. Tache (Dina- 
w»), 3. C. Voicu (Steaua), 4. D. Po- 
pcwici (Dinamo). Spectatorii au de
zaprobat gestul necugetat al lui Dan 
ftopovici, care si păr at de insuccesul 
»vut nu s-a mai prezentat la startul

seriei petutru desemnarea tocurilor 
3—4. Atitudinea lui denotă îngîmfare.

Și întrecerile celor mai tineri pistrazi 
s-au încheiat cu o plăcută surpriză. 
Campionul Capitalei, Mircea Popescu, 
nu a reușit să mai reediteze frumoasa 
figură de la „regionale" fiind acum 
depășit, ce-i drept la mare luptă de 
Va-sile Burlacu, un tînăr dotat cu un 
plus de vigoare CLASAMENT: 1. V.

po- 
de

de acasă nu se 
din firg“. Titlul 
pe anul 1962 a fost

BgaTi! lh =
Echipa Clubului sportiv școlar Bucureșt 

din nou campioană la junioare
bului „socoteala 
trivește cu cea 
campion al țării 
cucerit de tînărui alergător dinamo- 
vist Petre Ghiță. Dar să vă redăm pe 
scurt
celor 37 de alergători.

La jumătatea cursei, cel mat bun 
tknp a fost înregistrat de Ariton Si- 
mion care parcursese primii 20 km în

crteva aspecte din întrecerea

Uan Popovici
T. Chioreanu

protagoniști ai probei de viteză in pliu efori. Vasile Oprea, in prim plan, 
a declanșat iui sprint irezistibil și va cișliga disputa cu 

Foto :
Burlacu (Steaua) 38,1 ; 2—3. D. Pa- 
•naitescu (C.S.Ș. Buc.), M. Popescu 
(Dinamo) 38.5; 4. D. Lasou (Unirea) 
38,8; 5—7. D. Dumitrescu (Di-najno), 
N. Ciumeti (Unirea), M. Gociman 
(C.S Ș. Buc.) 39 sec. Noul campion 
al țării noastre, V. Burlacu, și-a con
firmat calitățile in fața spectatorilor 
prezervi i reușind la sfirșitul reuniunii 
să doboare recordul țării la proba de 
500 in lansat fiind marcat cu 33,8 sec 
(v.r. 36,7 deținut de Aurel Șelaru din 
anul 1953).

Numeroși spectatori au venit dumi
nică dimineața la km 20 de pe șo
seaua București—Pitești pentru a asis
ta ta plecările și sosirile în ultimele 
întreceri a.le campionatului individual 
contra timp. După rezultatele obținute 
în penultima etapă a acestei importan
te competiții și cunoscînd valoarea 
rutierilor. Gh. Bădără, Nicolae Nicu
lescu, Marcel Voioea și S-lvht Duță 
porneau ca favoriți. Dar vorba prover

luptătorii romîni învingători în turneul
99speranțelor olimpice"

(Vrmare din /tag. 1)

cedee tehnice. Organizarea 
bună precum și arbitrajul < 
au asigurat, de asemenea, 
trției un succes deplin, lată 
țațele înregistrate:

Categoria 52 kg: 1. CORNEL 
TUREA (R.P.R.) ; 2. 1.

foarte 
excelent 
compe- 

i rezul-

s-a clasat pe pri-
30 puncte. Ea a

tativa R P Romine
mul loc, totalizind .. r____ ___ __
fost urmată in clasament de reprezen
tativele R. P. Ungare cu 23 puncte, 
R. P. Polone cu 16 puncte și R.P.F. 
Iugoslavia cu 11 puncte.

27:22,0. II urma 
27:25,0, Or. Bădără 
cttlescu 27:31.0. La 
tivii aveau în față virilul care sufla 
în rafale puternice. P. Ghiță continuă 
să ruleze în forță, cu o vigoare dem
nă de remarcat și la capătul celor 40 
km înregistrează cel mai bun timp: 
59:04,0. El este urmat în clasament 
de N. Niculescu (Steaua) 59:10,0. C. 
Baciii (Steaua) 11100:15.0, Gh. Bădără 
(Dinamo) lhC0:24,0, M. Voinea (Di
namo) lh00:44 0, Gh. Neagoe 
(Steaua) lhOLU.O C. Ciobanii (Voin
ța Ploiești) 11101:47.0. Fr. Gera (Voin
ța București) lh02:l3,0, W. Ziegler 
(Dinamo) lh02:15,0, N.
(Steaua) 1h02:49,0.

Titlul de campion al țării la ju
niori categoria I a fost cucerit de ta
lentatul alergător Nicolae Ciumeti 
(Unirea), care se dovedește din zi în 
zi mati bun. El a fost marcat la ca
pătul celor 30 km cu 45:47.0 In cla
sament îl urmează C. Ciocan (Petro
lul Ptoteș(i) 46:28,0. Gh. Moldoveaou 
(Voința Ploiești) 46:39.0. M. Takacs 
(Oimoia) 46:51.0 si A. Drăgan (Voin
ța București) 47:45.0. In urogram a 
figurat și o probă de 15 km rezer
vată juniorilor 
cîsti«a4ă de I.
23:14.0.

Azi la ora 8
km 8, de ne șoseaua București—Plo
iești—Cîmpina (varianta Buftea) in 
■finala camptona-țtdui individuali de 
fond.

Petre Ghiță cu 
27:30,0 și N. Ni- 

reiotoarcere, spor-

Grigore

de categoria a 11-a 
Chitea (Olimpia) cu

se dă starttti de la

TUR- 
Alker 

(R.P.U.) ; 3. M. Vidakovic (R.P.F.I.) ; 
4 S. Jerzy (R.P.P.).

Categoria 57 kg: 1. ION AL. 10- 
NESCU (R.P.R.) ; 2. R. Jerzy
(R.P.P.) ; 3. I. Czinegi (R.P.U.) ; 
4. L. Varga (R.P.F.I.).

Categoria 63 kg: 1. SIMION PO
PESCU (R.P.R.) ; 2. I. Katay
(R.P.U.) ; 3. W. Stanislaw (R.P.P.) ; 
4. M. Kovac (RP.F.L).

Categoria 70 kg: 1. ION ENACHE 
(R.P R.) ; 2. M. Nemedy (R.P.F.I); 
3. M. Balazs (R.P.U.) ; 4. J. Fo- 
barezik (R.P.P).

Categoria 78 kg: 1. S.
(R.P.U.); .2. Șt. Tampa (R.P.R);
3. A. Stanislaw (R.P.P.) ; 4. I. Bar- 
duz (R.P.F.I.).

Categoria 87 kg: 1. ION POPES
CU (R.P.R.) ; 2. K. Czeslaw (R.P.P.); 
3 L. Sillay 
(R.P.F.I.).

Categoria 
(R.P.U.) ; 2.

TR. IOANIȚESCU

KOVACS

(R.P.U.) ; 4. Z. Terecik

97 kg: 1.
Șt. Stîngu

3. K. Zsigmund (R.P.P.) ; 
nazik (R.P.P.I.).

Categoria peste 97 kg: 
NICOLAE (R.P.R.) ; 2. 
(R.P.U.) ; 3. M. Marian
4. P. Brescanski (R.PF.I.J.

In urma acestor rezultate, reprezen-

Z. Ta-

1.
I.
(R.P.P.) ;

PAVEL
Csatari

După patru zile de întreceri viu dis
putate, 
caii de 
sfîrșit 
sportiv
■tat performanța de arrul trecut. Bas
chetbalistele bucureștene s-a<u afirmat 
ca favorite încă din meciurile susți
nute în seria 1, pe care au cîștigat-o 
fără a fi suferit vreo îrrfringere. Sîm- 
bătă, formația C.S.Ș. București a în
vins C.S Ș. Cluj cu 40—10 (21—8). 
In aceeași serie, Ș.S.E. Oradea a dis
pus de Speranța Galați cu 46—12 
(23—3), obținind locul secund în cla
samentul care se prezintă astfel : 
1. C.S.Ș. București, 2. Ș.S.E. Oradea, 
3. C.S.Ș. Cluj, 4. Speranța Galați. In 
partida decisivă din seria a Il-a, Lu
ceafărul Brașov a învins cu 42—34 
(20—12) pe Ș.S.E. Gheorghieni, cla- 
sîndu-se pe primul loc, urmată de 
Progresul București și Ș.S.E. Gheor- 
ghieszi. Pentru finala campionatului 
s-au calificat C.S.Ș. București și C.S.Ș. 
Luceafărul Brașov.

întâlnirea a început într-o notă de 
evident echilibru valoric. Minute în șir 
nioi una din formații ou a reușit să 
se distanțeze. De-abia la începutul 
reprizei secunde, buoureștencele efec
tuează cîteva atacuri reușite și se de
tașează. In minutul 29 scorul devine 
32—17 în favoarea lor. Se părea că 
meciul e jucat. Dar talentatele baschet
baliste din Brașov no cedează și dato
rită unui remarcabil ețort de voință 
înscriu pucict după punct. In minutul 
38 ele ajung la numai două puncte 
diferență : 31—33. In final însă, deși 
C.S Ș. București nu mai beneficiază 
de aportul a trei jucătoare de bază 
(Anca Demetrescn. Mariana Dumitres
cu și Mihaela Dimîtriu — eliminate 
pentru cinci greșeli personale) totuși 
obține cîteva puncte prețioase prin 
care cucerește victoria cu 41—34 
(18—15) și cu aceasta titlul de cam-

fațada campionatului republi- 
baschet pentru junioare a luat 
cu victoria echipei Olubului 
școlar București, caice a reedi-

ptoaină a țării. Scorul a fost reali/.; 
de: Mariana Dumitrescu 10, Anca~Dt 
metrescu 9, Ioana Rădulescu 9. Alin 
Popescu 6, Elena Tancu 6, Mihael 
Dimitriu 1 (a.u mai jucat: Roxan 
Dumitrescu și Virginia Sima), pentr 
C.S.Ș. București și de Kato Vogel F 
Heda Gagesch 9, Doina Rizescu I 
Maria Lazăr 2, Anica Vogel 2, Simt 
na Ion eseu 1. Karin Salmen 1 (a m; 
jucat Ada Giuroiu), pentru LuceaR 
rul Brașov. Au condus bine arbitr 
Gh. Dinescu și 1. Petruțiu.

In meciul care a decis ocupantei 
focurilor 3—4, Ș.S.E. Oradea a învin 
la limită, după o întrecere pasionam; 
echipa Progresul București cu 25—2 
(6—6). Au marcat: Margareta Sochol 
schi 11, luditli Dibar 10, Ileana Bod 
2, Margareta Kopeti 2 (au mai juc: 
Viorica Sztics. Elisabeta Porcalab 
pentru Ș.S E. și Cecilia Oleieru t 
Daniela Nedu 8. Adina Dinu 6 ■ 
Paula Ciobotaru I (an mai jucat El< 
na Nicolae Marga Matei, Maria Pn 
da, Inge Stricker), pentru Progresu

In sfîrșit, învingînd echipa C.S 5 
Cluj cu 51—24 (24—11). Ș.S.f
Gheorghieni a obținut locul 5 ki cia 
sameiit. Au înscris : Elisa beta Nag 
22, Ana Marton 13, Valeria Blenesx J 
Maria Szopos 6, Ana Selvem 4. Mari 
Molnar 2. pentru Ș.S.E. și Suzar 
Kiss 7, Agneta Farkas 4, lldiko Sîp<
6, lulia Tarcea 3, Viorica 
Tereza Szabo 2, pentru C.S.Ș.

Clasamentul final al camptenatul: 
republican se nrewrfă astfel : ! CI.L 
BUL SPORTIV ȘCOLAR Bl'd'PFSI 
— campioană de junioare a R<
mine: 2. Clubul sportiv șco'a/âteî^eaîi 
rul Brașov; 3. Ș.S.E Oradea: 4 Pr< 
greșul București: 5. Ș.S.E. Gherx 
ghiont : 6. Clubul sportiv școlar Cluj
7. Speranța Galați.

D. STANCULE8CU

C. S. S. Cluj campioană

I

GALAȚI 29 (prin telefon). Iată 
rezultatele înregistrate vineri și sîmbă- 
tă în cele două serii finale ale cam
pionatului republican de juniori la 
baschet: seria I: Unirea Mediaș — 
C.S.S. Banatul 67—56 ( 32—26), C.S.S. 
Buc—S S.E. Ploiești 67—42 (33—18): 
Unirea Medias—S.S.E. Ploiești 65—52 
(35—26), C.S’S. Buc. — C.S.S. Ba
natul 65-—32 ( 21—15); seria a Il-a: 
C.S.S. Cluj — S.S.E. I. Buc. 59—47 
(34—30). S.S.E. P. Neamț — S.S.E. 
Satu Mare “ "* ' 
Cluj — S.S.E. P. Neamț 
(22—14), S.S.E. I. Buc. 
Mare 59—43 ( 28—17).

IntrecerHe decisive de duminică di
mineață n-au corespuns așteptărilor, 
jucătorii acționînd de multe ori ner
vos, comițînd serii de greșeli și 
rind obosiți. De remarcat că in 
nala propriu-zisă s-a înregistrat 
mare surpriză, baschetbaiițtii de 
C.S.S. Cluj invingînd pe favoriți 
dică pe cei de la C.S.S. București. 
Clujenii, deciși să... piardă onorabil, 
au acționat cu mai multă încredere 
după o repriză egală și beneficiind

S.S.E.
64—56 (25—29), C.S.S.- - ■ • ■ 33—29

S.S.E. Satu

t 
o 

la 
a-

republicană de juniori
de forma excelentă a lui Kun at 
reușit să învingă cu 40—36 (20—20) 
Bucureștenii au început prea încreză 
tori în succesul lor, ratînd foarte mul 
te aruncări, în special de la semidis 
tanță. Cei mai buni: Kun (18), Prit 
(8), Zottler (7), de la Cluj, și .Mă 
Înșel (12), Haneș (8) de la Bucu
rești. Iată rezultatele celorlalte mtți 
ciuri finale: S.S.E. I. Buc. — Urfre: 
Mediaș 62—59 ( 30—26: 51—51). pat 
tru loc. 3—4: S.S.E. P. Neamț — 
S.S.E. Ploiești 67—47 (34—35), pentr 
loc. 5—6 : S.S.E. Satu Mare — ^Ș 
Banatul Timișoara 57—46 (21-*-12) 
pentru loc. 7—8.

A. SCHENKMAN-coresp.

R. P. Romînă—R. P. Ungară 8-3
(Urmare din pag. 1)

perează cu cîteva un-doiuri la figură. 
De acum, meciul este la discreția reși- 
țeanului, care-i aplică lui Jinigtiaus 
lovituri scurte și eficace obți-nînd, în 
fiita), victoria. Deși nu a boxat la 
adevărata sa valoare, totuși A. Iiiescu 
a reușit să treacă de combativul Papp. 
Boxerul maghiar „s-a agitat' 
nisă fără folos, 
ta-ntul nostru 
versarul.

„s-a agitat" mult, 
I n schimb, reprezen- 

și-a contrat deseori ad-

CRUDU S-A REVANȘAT CU BRIO

antrenorii ii pregăteauIn timp ce
de luptă, Crudu și Berkes își aruncau 
de jos, din colțul ringului, 
frînghii, priviri îngrijorate. Desigur 
că nici unul, nici altul nu uitaseră 
lupta dirză pe care au susținut-o anul 
trecut, la Budapesta, cînd victoria a 
revenit boxerului magh'ar. Berkes. 
avind acest., atu, a acționat cu mai 
multă siguranță în primele momente, 
cind a și expediat cîteva stingi preci
se ta fată. Acestea în loc să-l... spe
rie pe Crudu, l-au ambiționat si mai 
rnu't și, din acest moment, reprezen
tantul nostru își „dă drumul" la brațe 
construind atacuri splendide, in repri
za următoare Berkes încearcă cîteva 
acțiuni ofensive, dar de fiecare dată e 
intînțpirtat cu Lovituurj puternice și pre-

printre

cise la figură. La începutul reprizei 
a treia Crudu expediază o contră de 
dreapta, trimițmdu-l pe Berkes la po
dea. Arbitrul numără. Berkes se ridică 
dar imediat Crudu il sufocă 
simplu la marginea corzilor, 
știrul său e din nou numărat, 
ca in cele din urmă, văzind 
xerul maghiar nu mai poate continua 
lupta, arbitrul de ring să-l abando
neze Surprinzător de slab s-a com
portat N. Moldovan in partida cu 
Magyar. El a acționat confuz iar în 
ultimul rund a fost trimis și la po
dea in urma unui croșeu de dreapta 
pe care l-a recepționat la plex, pier- 
zînd pină la urmă la puncte. Foarte 
greu a obținut decizia Al. Spătaru în 
fața lui Sarvas. Boxerul romin a 
punctat totuși ceva mai clar, deși Sar
vas ii punea tot timpul stingă in față 
spre a-1 dezorienta.

Cînd au urcat treptele ringului — 
Niculescu și Tauser — ne-am spus 
că tînărui si firavul nostru „ușor" 
nu va rezista boxerului maghiar, a 
cărui conformație atletică impresiona. 
Și, dună primele schimburi de lovituri 
în care Tauser se dovedea superior 
atît ca rapiditate cît și ca forță, aceste 
previziuni se conturaseră și mai mult. 
Dar iată că sibianul plasează cu... 
sete o contră de dreapta, ariMicîndu-și 
adversarul în frînghii. Niculescu lasă 
otice emoție de o parte și ,deși pri-

pur și 
Adver- 
penteu 

că bo-

meștie cîteva lovituri tari, se dovedește 
rezistent, pl asii wi prompt contre de 
dreapta spectaculoase, care a-u cîntărit 
greu, pînă la urmă, în balanța vic
toriei. Gh. Chivăr „s-a jucat" cum a 
vrut ou Beviz. In prima repriză el a 
reușit să-l găsească pe acesta cu o 
stingă la ficat, în urma căreia Beviz 
a... poposit la podea și firește a pier
dut partida.

Un meci dramatic, de mare uzură 
au furnizat I Bogdan și Kiss. Bogdan 
a atacat susținut pe toată durata me
ciului adueîndu-și deseori adversarul 
Ia situația de groggy. El a obținut 
decizia. Trebuind să slăbească cu multe 
kilograme înainte de meci, boxerul 
nostru Zentanai nu a putut face față 
loviturilor trimise de Patakii. astfel că 
ia începutul reprizei secunde a aban
donat. Deși e numărat de două ori. 
totuși semigreul maghiar Dobo a cîș- 
tigat pe merit meciul cu Trandafir. 
Ultimul a fost și el numărat, însă 
a împins exasperant de mult, ternu- 
nînd meciul complet epuizat.

In ultimul meci .at reuniunii — din
tre Basarab și Kossa spectatorii au 
asistat ta o întîinire de foarte slabă 
calitate. Basarab a fost avertizat de 
două ori pentru țineri repetate, a acțio
nat confuz, cu „încetinitorul", dar 
nici Kossa nu a arătat nimic. Jude
cătorii au acordat victoria lui Basa
rab.

Steaua învingătoare 
și în turneul internațional 

de ia Brașov
BR.4ȘOF 29 (prin telefon). A lua' 

sfîrșit turneul internațional de basehei 
desfășurat tinup de trei zile în locali 
tate. Sîmbătă, Steaua a învins selecția 
nala orașului Brașov cu scorul <)< 
78—70 (36—32), iar Lotul de tinerei 
al R.P.R. a înregistrat o frumoasă vic
torie asupra echipei Vorwărts Leipzig 
pe care a întrecut-o cu 64—50 (36—22). 
Duminică, în ultima zi a competiției, 
meciurile s-au desfășurat în sala Trac
torul din cauza timpului nefavorabil, 
în prima partidă a programului Lotui 
Je tineret nl R.P.R. a cîștigat întîlnirea 
ju selecționata Brașov : 56—41 
(25—20). Cei mai buni : Viciu (14), 
Țcd-ula (10), Dudeseu și Prcdulea (cite 
9 puncte marcate), de la lotul de tine
ret și Dumitrescu (12). Valeriu (10), 
Bîrsan (7) dc la Brașov.

în partida „vedetă44 echipa noastră 
campioană. Steaua^ a cucerit și de flata 
aceasta victoria în fața formației Vor- 
Marts Leipzig: 64—47 (34—28). Au 
înscris: Giuroiu (11), Fodor (10), No- 
sievici (9), Kiss (8), Niculescu (7), 
Nedef, Spiridon, Albu, Cernea (cîte 4), 
Novacek (3) și respectiv Pleitz (22), 
Flau (10), Wiese! (5), Benne (4), 
Gotze, llohne, Jahn (cîte 2).

D. PETRE-coresp.



SPORTURI NAUTICE

Juniorii bucureșteni s-au calificat Cupa de vară Loto-Pronosport
pentru „finalele" de la Reșița

Duminică dimineața s-a disputat pe 
lacul Herăstrău etapa pe oraș a cam
pionatului republican de caiac-canoe 
juniori. Numărul participanților a fost 
destul de redus față de posibilitățile 
cluburilor bucureștene, dar întrecerile 
au dat loc, în generai, la dispute vii, 
dovedind saltul calitativ al unora din
tre concurenți. lată care este ordinea 
sosirilor în cele 9 probe de calificare 
pentru finalele de la Reșița. FETE: 
caiac simplu 500 m: 1. Mihaela Se- 
celeanu "(Olimpia), 2. Mioara Coroiu 
(Voința), 3. V. Scliipor (Olimpia); 

caiac dublu 500 m: 1. C.S.S. (Anca 
Olivier, Carmen Popescu), 2. S.S.E. II 
(Luminița Secanu, Elisabeta Vada), 
caiac 4 500 m: 1. C.S.S. (Valen
tina Șerban, Sanda Iorgulescu, Maria 
Sersea, Viorica Stoica), 2. S.S.E. II 
(Victoria Atilicescu, Ileana Cristea, A- 
dina totta, Brîndușa Marinescu), 3.
S.S.E. II (Anca Popescu, Aurelia Vîl- 
cu, Crina Dorobanții, Aria Bujeniță);
4. S.S.E. II. BĂIEȚI: caiac simplu
500 m: 1. V. Bordeianu (S.S.E. II), 
2. M. Doară (C.S.S.), 3. D. Mitrea
(Olimpia), 4. V. Gheorghiță (Olimpia),
5. N. Belaie (S.S.E. II), 6. V. Duncan 
(C.S.S.), 7. Gh. Alexandru (Steaua);

Foto : T. Chioreahu

Stiinta Alba Iul ia* * (m) și S.S.E. Piatra Neamț (f)
campioane republicane de juniori

ALBA JULIA 29 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Voleibaliștii din echi
pa Știința—Alba Iulia nu vor uita nicio
dată calda manifestare de simpatie ce 
le-aa făcut-o sutele de spectatori pre- 
tenți duminică dimineață pe frumosul 
teren al. parcului mic din localitate. A 
fost o manifestare spontană, în care 
lacrimile bucuriei se iviseră atît în ochii 
spectatorilor, cît și ai celor aplaudați. 
Cucerind locul I în finala campionatu
lui republican de juniori, voleibaliștii 
de la Știința—Alba Iulia, elevi ai Școlii 
medii „Ilor.ia, Cloșca și Crișan", aduse
seră pentru prima dată în orașul Iot 
rin titlu de campion republican.

Spectatorii s-au arătat darnici și în 
aplauzele adresate echipei feminine
S.S.E. Piatra Neamț, care s-a impus 
în turneul de la Alba Iulia prin fru
moase acțiuni, prin siguranța jocului 
practicat, cucerind pe merit titlul.

Dar să vedem cum au realizat aceste 
performanțe juniorii din Alba Iulia și 
junioarele din Piatra Neamț, cum au 
evoluat tinerii voleibaliști în finala cam
pionatului republican de la Alba Iu Ha.

Vineri 27 iulie. Elevelor de la S.S.E. 
Piatra Neamț și S.S.E. nr. 2 București 
k revine cinstea de a deschide compe
tiția. Cu toate că a fost influențată 
de o căldură înăbușitoare, partida s-a 
ridicat, în general, la un nivel tehnic 
satisfăcător. O surpriză plăcută a con- 
slituit-o jocul foarte bun practicat de 
elevele din Piatra Neamț, care au obți
nut victoria cu 3—1. învingătoarele s-au 
dovedit bine pregătite, evidențiindu-se, 
în special, Ana Chirițescu și Georgeta 
Don iei. Bucureștenceie, în schimb, au 
jucat la întîmplare, avînd o comportare 
slabă. A urmat meciul masculin S.S.E. 
Buzău—I. C. Arad, încheiat cu scorul

3—2 în favoarea voleibaliștilor din 
Buzău, după un joc care a scos în evi
dență superioritatea pregătirii tehnice 
și tactice, a buzoienilor.

Voleibalistele de )a S.S.E. Ploiești 
au întrecut cu 3—0 pe S.S.E. Deva, 
dar după un joc mult mai echilibrat

caiac dublu 500 m: 1. Voința (I. 
Albu, 1. Pălăngean), 2. Olimpia (I. 
Stroia, D. Iuga), 3. Progresul (A. 
Pasternak, R. loachim); caiac dublu 
1000 m: 1. Olimpia (D. Gălan, Gh. 
Pîslaru), 2. Progresul (D. Tarțău, R. 
Rucăreanu), 3. S.S.E. II (C. Tănăsescu, 
M. Ilie); caiac 4 1000 m: 1. Olimpia 
(V. Cocorăscu, C. Neleapcă, Gh. Gă
lan, M. Cioc), 2. Progresul (I. Ga- 
vrilă, M. Musat, A. Zlolescu, A. Tran
dafir), 3. S.S.E. II (B. Weinstein. V. 
Pistol, Z. DunTtrescu, M. loniță); 
canoe simplu 1000 m: 1. I. Anasta- 
sescu (Olimpia), 2. P. Geambașu 
(C-S.S.), canoe dublu 1000 m: 1.
C.S.S. (C Iftode, A. Răduț), 2. i
S.S.E. II (M. Ciobanu, N. Cercelaru). | 
S-au calificat în finalele campionatu- : 
lui republican de caiac-canoe juniori, 
câștigătorii din fiecare probă, cu con- i 
diția ca startul să fi fost luat de cel 1 
puțin patru echipaje. De asemenea, 
vor mai participa la finale cițiva din
tre cei mai valoroși juniori și junioare, ■ 
care datorită comportărilor bune au 
fost propuși de comisia orășenească 
de sporturi nautice.

decît arată scorul. Devencele au con
dus în primele două seturi chiar la dife
rențe mari, dar au pierdut în finaluri. 
Prima zi a întrecerilor s-a încheiat cu 
o mare surpriză : campioana masculină 
de anul trecut, Rapid București, a fost 
întrecută fără drept de apel de echipa 
Știința Alba Iulia, cu scorul de 3—0, 
după o partidă în care s-au evidențiat 
Viorel Ni stor și Vasile Dorin (Știința), 
în schimb. Rapid, cu sportivi bine pre
gătiți tehnic, dar înfumurați, și care 
n-au știut să lupte pentru rezultat, a 
deziluzionat.

Sîmbătâ 28 iulie. Revanșîndu-se după 
jocul slab practicat în prima zi. Rapid 
întrece cu 3—0 pe I. C. Arad, iar volei
balistele de la S.S.E. Deva fac multe 
clipe grele adversarelor lor, sportivelor 
de la S.S.E. Piatra Neamț. Acestea din 
urmă cîștigă însă cu scorul de 3—2. 
Dacă ar fi folosit cu mai multă atenție 
avantajul vîntuțni, S.S.E. Deva putea 
obține victoria. Continuînd seria meciu
rilor bune, Știința Alba Iulia a cîști
gat cu 3—1 în fața echipei S.S.E. 
Buzău. In setul 3. cînd scorul la seturi 
era de 1—1, voleibaliștii din Buzău au 
condus cu 12—5. Acesta a fost momen
tul psihologic al meciului și — poate — 
al campionatului. Buzoienii greșesc tac
tic, lucru dc care profită voleibaliștii 
de la Știința. Scorul ajunge 12—12, 
14—12 pentru Știința, 14—14, iar în 
final Știința Alba Iulia cîștigă cu 
16—14. în setul următor buzoienii nu 
se mai regăsesc deloc și pierd cu 15—1. 
în ultimul meci al zilei jucătoarele de 
la S.S.E. Ploiești se dovedesc din nou 
bune, învingînd cu 3—0 pe S.S.E. nr. 
2 București, arătîndu-se ca principale 
pretendente la titlul feminin.

Duminică 29 iulie. „Ziua finalelor" 
începe cu ploaie. Sub șuvoaie de apă 
se joacă ccl mai dramatic set (I) al 
întrecerii feminine, în partida S.S.E. 
Piatra Neamț—S.S.E. Ploiești. Contrar 
așteptărilor, ploieștencele nu reușesc 
să treacă de apărarea echipei din Pia
tra Neamț. „Șuturile" Kodicăi Săndu-

SERIA I
RAPID — METALUL 3-1 (1-0)

Suportînd cu greu perioada de va
canță fotbalistică, iubitorii fotbalului 
din București au asaltat porțile sta
dionului la prima ocazie. Și astfel, 
ieri, la primele jocuri din cadrul Cu
pei Loto-Pronosport circa 8000 de 
spectatori au fost prezenți în Ciulești.

Suporterii Rapidului n-au prea fost 
satisiăcuți, ieri, la primul „contact" 
cu echipa lor favorită. Pînă în minu
tul 61 al meciului, rezultatul indica 
egalitate de forțe (1-1), ba mai mult, 
echipa care mergea mai bine era for
mația de categorie B, Metalul. Meta- 
lurgiștii desfășuraseră pînă atunci un 
bun joc în cimp, dind impresia prin 
maniera lor de a acționa, simplu și 
clar, pe un front larg, că ei sint echi
pa de categorie superioară. Intr-ade
văr, mai ales după ce au fost egalați 
(Coteț, min. 46), jucătorii feroviari au 
început să joace și mai confuz decit 
pînă atunci. Pase greșite la adversar, 
abuz de acțiuni individuale în atac, 
sortite din această cauză eșecului. A 
trebuit să vină golul al doilea, cei în
scris în min. 61 de debutantul Cuco- 
nea, printr-un șut frumos și puternic 
de la marginea careului de 16 m, 
pentru ca feroviarii să-și revină puțin 
și să preseze in continuare poarta ad
versă. Din min. 67 și pînă în min. 82 
rapidiștii au bombardat poarta lui Ni
culescu, in special prin Georgescu, 
care a fost și autorul primului gol, 
înscris în prima repriză, in min. 15. 
Cu 4 minute înainte de sîirșit, Ion 
Ionescu a luat o acțiune pe cont pro
priu în stilul său personal, a trecut 
rind pe rind de 3 adversari neputind 
fi oprit, decît prin fault, in suprafața 
de pedeapsă de un apărător metalur
gist; lovitura de la lima fost trans
formată impecabil tot de ei. așa incit 
pe tabela de marcaj a apărut scorul 
de 3-1.

Arbitrul Vasile Toma a fluierat mult, 
de multe ori eronat, reușind să-și a- 
tragă... dezaprobarea publicului. RA
PID : Dungu—Lupescu, Coe Dan, 
Macri—Petrescu, Gherghina (Cimpo- 
ca) — Cuconea, Dobre (Chiru), I. Io
nescu. Georgescu, Codreanu (Kraus). 
METALUL: Niculescu — Sabi. Ba
dea (Tudor), Stere — Anton, P. Po
pescu — Costel, Coteț, Tîrțău, Ene III, 
Dumitru Gheorghe.

STEAUA (TINERET) — DINAMO 
OBOR 2-0 (2-0)

Deschiderea a furnizat o partidă 
plăcută, viu disputată. Militarii au 
fost superiori în prima repriză cînd

lescu și ale Tamarei Petracoviei sint de 
fiecare dată repuse în juc și fructificate 
de Ana Chirițescu de la S.S.E. Piatra 
Neamț. A fost cel mai frumos meci al 
întregii competiții și s-a încheiat cu 
rezultatul surprinzător de 3—0 în fa
voarea echipei din Piatra Neamț.

lutrecînd cu 3—0 pe Rapid, care, 
după cum s-a văzut, nu a învățat nimic 
din prima înfrîngere, tinerii voleibaliști 
de la S.S.E. Buzău au deschis... cale 
liberă spre titlu, Științei Alba Iulia. 
Poate tocmai de aceea Știința și-a per
mis în meciul cu I. C. Arad un mo
ment de relaxare, fapt atestat de sco
rul strîns : 3—2 pentru Știința. în me
ciul feminin pentru locurile 3—4
S.S.E. nr. 2 București a obținut sin
gura victorie din turneu : 3—1 cu
S.S.E. Deva.

Dar, despre finalele campionatelor 
republicane de juniori Ia volei mai sint 
multe de spus...

MIRCEA TUDORAN
Rezultate, clasamente : masculin :

S.S.E. Buzău—1. G. Arad 3—2 (14—16. 
15—0, 15—2. 13—15, 15—13) ; Știința 
Alba Iulia—Rapid București 3—0 (6, 
11, 14); Rapid—I. C. Arad 3—0 (4, 
14. 6) ; Știința—S.S.E. Buzău 3—1 
(10—15, 15—10, 16—14, 15—1);
S.S.E. Buzău—Rapid 3—0 (6, 10, 11); 
Știința—I. C. Arad 3—2 (14—16, 
15—11, 15—2, 13—15, 15—6). Clasa
ment : Știința 6 p, S.S.E. Buzău 5, Rapid 
4, I. C. Arad 3. Feminin : S.S.E. Piatra 
Neamț—S.S.E. nr. 2 București 3—1 
(15—4, 15—10, 12—15, 15—3); S.S.E. 
Ploiești—S.S.E. Deva 3—0 (13, 14,
5) ; S.S.E. Piatra Neamț—S.S.E. Deva 
3—2 (17—15, 10—15, 15—8, 2—15, 
15—11) ; S.S.E. Ploiești—S.S.E. nr. 2 
București 3—0 (12, 8, 10) ; S.S.E. Pia
tra Neamț—S.S.E. Ploiești 3—0 (12,
10,11) ; S.S.E, nr. 2 București—S.S.E. 
Deva 3—1 (15—6, 15—2, 13—15,
15—11). Clasament: S.S.E. Piatra Neamț 
6 p, S.S.E. Ploiești 5, S.S.E. nr. 2 
București 4B S.S.E. Deva 3. 

de altfel au înscris și cele două go
luri prin Cicu (min. 13) și Stănoaie 
(min. 42). După reluare, inițiativa a 
aparținut dinamoviștilor care și-au 
creat multe ocazii de gol rămase însă 
nefructificate. Arbitrul Victor Roșu a 
condus bine formațiile: STEAUA: 
Petre — Dumbravă, Mihăilescu II, 
Giurcuț — Donciu, Mihăilescu I 
(Zsizsik) — Stănoaie, Cicu, Toia, 
Stanciu. Matușinca (Ion). DINAMO 
OBOR: Manciu (Niculescu) — Zamfi- 
rescu, Stoenescu (Maghiar), Șerban— 
Dinu (Stoenescu), Iancu — Amanta, 
Pavel (Stoenescu), Bukossy, Panai- 
tescu (Ștefănescu), Butnarii (Sima).

GH. NICOLAESCU
SERIA A ll-A

POIANA CIMPINA— METALUL 
T1RGOVIȘTE 2—3 (0—0)

CIMPINA (prin telefon). Metalur- 
giștiî și-au adjudecat victoria in ul
timele minute de joc datorită preciziei 
în șut a înaintașilor lordache și 
Chiriță. Ambele echipe s-au mișcat 
greoi, partida avînd un nivel tehnic 
scăzut ce denotă că jucătorii de la 
Tîrgoviște șî Cîmpîna nu sint în for
mă deși pînă la începerea campiona
tului nu m<> e mult La slaba factură 
tehnică a meciului a contribuit în mare 
măsură și starea terenului (desfum. 
dat din cauza ploii care a căzut tot 
timpul) precum și arbitrajul slab 
prestat de 1. Berdilă (București).

Au marcat — pentru învingători — 
Cruțiu (min. 48), Chiriță (85) și 
Iordache (88) iar pentru cîmpineni 
Bălăceanu (65) și Banu (66).

EUGEN STROE coresp.
PRAHOVA PLOIEȘTI — CABRAȚI 

SINAIA 3-0 (0 0)
PLOIEȘTI, 29 (prin telefon).—După 

o repriză de un slab nivel tehnic, lo
calnicii intră mai hotăriți, fac mai pu
ține greșeli și reușesc să înscrie de 
trei ori prin Dănăilovici (m. 55), Mol-

Mineru! Lupeni—Wismut
LUPENI, 29 (prin telefon). — Nu

meroși spectatori au aplaudat la 
sfirșitul întîlnirii dintre Minerul Lu
peni și Wismut Karl Marx Stadt (de 
fapt o selecționată a cluburilor Wis
mut și Motor Karl Marx Stadt, Dy
namo Drezda și Motor Zwickau), vic
toria echipei locale. Minerul a făcut 
o partidă bună, obligîndu-și adver
sarul să se apere majoritatea timpu
lui. Încă din primele minute local
nicii atacă în viteză, în special pe 
extreme. Formația oaspe răspunde 
prin contraatacuri periculoase. In 
plină dominare a Minerului, în min. 
26, la un contraatac, șutul lui Speth 
e respins de Mihalache în fața lui 
Frohlich, care deschide scorul: 0—1.

Din activitatea
a juniorilor de la Sighișoara

Juniorii fotbaliști aflați în tabăra 
de vară de la Sighișoara au partici
pat la numeroase întîlniri amicale.

Prima întilnire a susținut-o Selec
ționata I (Dunărea) care a dispus cu 
scorul de 8—2 (3—1) de formația lo
cală Faianța. Au înscris Bozsoni (2), 
Far^lungâ (3), Mureșan, Goliac și 
Petz. Selecționata a avut cei mai 
buni jucători în Mureșan, D. Nicu- 
lae. Bozsoni și Țarălungă.

O a doua selecționată a taberei <le 
juniori (Oltul) a jucat în compania 
echipe: Victoria Sighișoara pe care a 
întrecut-o cu 7—0 (2—0), Realizatori: 
Luca (5), Ene și Grigore.

In altă întâlnire. Selecționata 1 a 
avut ca parteneră echipa Vitrometan 
Med iaș. Manifestînd o formă bună, ti
nerii juniori au terminat și de data 
aceasta victorioși: 2—1 (1—0). Au
marcat: Bozsoni și Țarălungă. La 
victoria Selecționatei și-au adus apor
tul jucătorii D. Nicolae, Mureșan și 
Kiss. Selecționata a Il-a a intîlnit o 
selecționată a orașului Sighișoara pe 
care a întrecut-o cu scorul de 2—1 
(1—0). Au înscris Smadea și Sziics.

Juniorii aflați în tabăra de la Si
ghișoara au participat și la un inte
resant campionat intern. Iată cîteva 
rezultate tehnice : .Mureșul—Tîroava 
6—0 (3—0). Realizatori: Lupu (4), 
Stroe și Gheorghe. Crișul—Jiul 1 — 1 
(1 — 1). Pentru Crișul a marcat Pe- 
trache, și Stelea pentru Jiul. Crișul— 
Jiul 0—0, Crișul—Tîrnava 3—1, Jiul— 
Tirnava 2—2. Cei mai buni : Ciubo
tarii, Stelea și Meresi ' (Jiul), Copeț 
și Stroe (Mureșul), Timpanaru (Tîr
nava).

O frumoasă întîlnire a avut loc în
tre echipa Mureșul (cea de a Hl-a 

doveanu (m. 60), Babone (m. 64), A 
arbitrat bine AL Ionescu (Ploiești).

C. NEGULESCU 
și GH. APOSTOLESCU 

corespondenți
SERIA A III-A

C.S.O. TIMISOARA—UT. ARAD 
2-4 (2-1)

TIMIȘOARA, 29 (prin telefon). — 
Peste 3500 de spectatori au asistat ia 
meciul dintre U.T. Arad și echipa lo
cală C.S.O. in care victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 4-2 (1-2). In 
prima repriză am asistat la un joc 
foarte frumos, mult aplaudat. După 
pauză însă aspectul partidei s-a schim
bat, jucîndu-se lent, cu multe pase 
greșite. Arădenii au cîștigat pe merit, 
avînd o pregătire fizică superioară și 
speculînd greșelile apărării adverse. 
Au înscris : Fodor (min. 15) și Zanca 
(min. 30) pentru C.S.O., Toma (min. 
36). Sasu (min. 52 și 89) și Mețcas 
(min. 79).

S-au remarcat: Sasu. Coman, Meț
cas, Toma (U.T.A.), Talpai, Surdan, 
Zanca (C.S.O. Tim.).

ST. MARTON — coresp.
VAGONUL ARAD — CRIȘANA 

ORADEA 2 4 (0-0)
ARAD, 29 (prin telefon). — In pri

ma parte a meciului gazdele au jucat 
mai bine, au dominat clar, dar au ra
tat cîteva ocazii foarte favorabile. 
După pauză ocădenii preiau inițiativa 
și controlează jocul. Scorul este des
chis de orădeni, în min. 48 prin Pe- 
trică. După 12 minute este consemna
tă egalitatea ; 1-1 prin punctul înscris 
din 11 m de către Chivu. Tot prin
tr-un gol înscris din 11 m (Szekely, 
min. 67), Crișana conduce din nou. 
Jn min. 73 Szakacs I majorează sco
rul la 3-1. Gazdele mai beneficiază de 
o lovitură de la 11 m pe care o trans
formă același Chivu (min. 74)- Cu 6 
minute înainte de sfîrșit Vlad II sta
bilește scorul final.

ȘT. IACOB — coresp.

Karl Marx-Stadt 2-1 (1-1)
Două minute mai tîrziu, după o com
binație între Cucu și Comșa ultimul 
șutează cu efect și mingea nu mai 
poate fi oprită de portarul Thiele 
care, de altfel, a apărat excelent: 
1—1. In primele cinci minute ale 
reprizei secunde, Minerul obține 6 
cornere nefructificate însă. Golul vic
toriei survine în minutul 85, cînd 
la un henț arbitrul M. Ostafciuc 
(Deva) acordă 11 m transformat de 
Creiniceanu II ! 2—1. S-au remar
cat : Dan II, Vasiu, Mihaly, Comșa, 
Staudt, Ion C. Ion și Creiniceanu II, 
respectiv Thiele, Kellerman, Hau stein, 
Zink, Frohlich.

I. CIORTEA-coresp.

taberei de vară

selecționată) și cea din comuna Fin- 
tînele. Fotbaliștii juniori au condus 
la pauză cu 2—1, dar scorul final a 
fost egal : 3—3. Au marcat Gheorghe 
(2) și Goliac. Selecționata a dezvoltat 
acțiuni foarte spectaculoase cu care 
prilej s-au remarcat jucătorii Gheor
ghe, Daisa, Dragu și Goliac.

Joi, selecționata taberei a jucat la 
Mediaș cu Vitrometan, cu care a ter
minat Ia egalitate: 3—3 (2—1). Jo
cul a fost frumos. Juniorii au arătat 
o bună pregătire.

®onosport
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 12 REZULTATE EXACTE
I. Minerul Lupeni — Wismut Karl

Marx Stadt 2-1 1
II. Rapid București—Metalul Bucu

rești (Cupa L.P.) 3-1 1
III. Poiana Cîmpîna—Metalul Tîr

goviște (Cupa L.P.) 2-3 2
IV. Prahova Ploiești — Carpați Si

naia (Cupa L.P.) 3-0 1
V. Vagonul Arad — C.S.O. Crișana

(Cupa L.P.) 2-4 2
VI. C.S.O. Timisoara—U.T.A. (Cupa

L.P.) 2-4 2
VII. Steaua — Dinamo Obor (Cupa

L.P.) 2-0 1
VIII. E.V.T.K. — Cegled (Cupa de

Vară R.P.U.) 9-0 1
IX. Budai Spartacus—Nyiregyhaza

(Cupa de Vară R.P.U.) 0-2 2
X. Ozd — Debrecen (Cupa de Vară

R.P.U.) 3-0 1
XI. Dunaujvaros — Budapesti Elore

(Cupa de Vară R.P.U.) 2-1 1
XII. Szekesfehervar — Egyetertes

(Cupa de Vară R.P.U.) 1-0 1

Variante depuse; aproximativ 100.000.



Ieri, la Helsinki, intr-o atmosferă de entuziasm și prietenie

al Tineretului și Studenților
(Urmare din pag. 1)

0 nouă victorie internațională la haltere:

Steaua București—Dukla Praga 5-2

j Sportul pe agenda

i
4
4 victoria

i

Festivalului
(Urinare din pag. 1)

______ a revenit selecționatei { 
finlandeze cu scorul de 3—2 (2—1). I 
întilnirea s-a desfășurat pe Sta- 1 

i dionul „Olimpic" din Helsinki și ’ 
1 a fost urmărită de un mare nu- | 

mâr de iubitori ai acestui sport. » 
Simbătă, cu prilejul întrecerii { 

halterofililor, au fost realizate » 
două recorduri mondiale. Re- J 
numitul sportiv sovietic Serghei « 
Lopatin a realizat — in limitele ' 
categoriei ușoară — un nou re- , 
cord mondial la totalul celor trei 1 
stiluri, cu rezultatul de 412,5 kg. | 
La „împins", performanța sa de > 
135 kg. reprezintă, de asemenea, J 
un nou record mondial.

O întrecere cu caracter de
monstrativ a avut loc simbătă. 
după-amiază, in Sala de cultură 
din capitala Finlandei — con
cursul gimnaștilor ți gimnastelor. 
Printre concurenți s-au aflat și 
doua reprezentante ale tării noas
tre : Sonia Iovan ți Emilia Lițâ. 
Prima a luat parte la întrecerile 
de la bimă, iar Liță a concurat 

i la sol. Ambele gimnaste romine 
i au evoluat cu mult succes, stir- 
* nind ropote de aplauze. Publicul 
| spectator a 
J aplauze i 
1 Uniunea 
I Romină,

Bulgaria 
Mulți 

Sovietice, 
1 cadrul 
| au sosit aici direct din localitatea 
j califomiană Palo Alto, unde 
ț participat la tradiționalul meci 
Ide atletism dintre selecționatele 

S.U.A. ți U.R.S.S. In delegația 
U.R.S.S. se afli campioni olim
pici ți recordmani mondiali, cum 
ar fi Igor Ter-Ovanesian, surorile 
Tamara și Irina Press, cel mai 
puternic om din lume, furi Vla- 

Isot\ campioana mondială Larisa
Latinina, Piotr Bolotnikov, pre
cum ți cel mai proaspăt record
man mondial de atletism, „sări
torul cosmic" Valeri Brumei, care 
la Palo Alto a urcat recordul să
riturii in înălțime pină la fan
tastica cifră de 2,26 m.

In zilele următoare, stadioane
le și sălile de sport din Helsinki 
și din alte orașe ale Finlandei 
vor găzdui întreceri la care vor 
participa unii dintre cei mai 
renumiți sportivi • ai lumii și, 
desigur, ele vor fi neincăpătoare 
pentru marele număr de iubitori 
ai sportului, dornici să-i vadă la 
lucru. Iar pe lingă rezultatele 
valoroase, care nu se vor lăsa 
așteptate, desigur, participanta la 
Festival vor realiza o performan
ță și mai strălucită: ÎNTĂRIREA 
PRIETENIEI ÎNTRE POPOARE, 
INTRE TINERII DIN LUMEA 
ÎNTREAGA.

1
*
*

t*

i

9

răsplătit cu îndelungi i 
măiestria gimnaștilor din ) 
Sovietică, Finlanda, R. P. Z 
R. S. Cehoslovacă, R. P. | 
ți R. P. Ungară. Z
dintre sportivii Uniunii » 

, care vor lua startul in 
întrecerilor Festivalului, '

turau batiste roții, galbene și albastre 
alcătuind un imens drapel al patriei 
noastre. Frumoasele costume naționale 
rominești, entuziasmul molipsitor al 
tinerilor romini au atras atenția ge
nerală.

...Răsună sunetele fanfarelor care 
anunță deschiderea oficială a celui 
de-al VHi-iea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților pentru pace și 
prietenie.

După ce se dă citire mesajului de 
salut al Comitetului internațional de 
pregătire a Festivalului, ia cuvin-tul, 
din partea guvernului finlandez, 
Armi Hosia. ministrul învățămmtului.

Pe stadion intră apoi un grup de 
tineri finlandezi care aduc mesajul 
tineretului țării.

în mesaj se spune, printre altele: 
.Voi care luptați cu ardoare pentru 
independență și pace vă salutăm. Noi 
sauem uniți cu toții prin dreptul la

fericire, prin năzuința de a ne pune 
forțele noastre m slujba apărării păcii 
și făuririi prieteniei intre toate po
poarele de pe planeta noastră".

Un grup de tineri sportivi finlandezi 
din cea mai mare organizație sportivă 
muncitorească din țară, organizația 
„TUL“, îmbrăcați in costume multico
lore, au executat apoi exerciții ritmice 
și au format din trupurile lor o imensă 
floare a Festivalului. Peste 800 de ti
neri ai țării care găzduiește Festivalul 
au executat dansuri populare finlan
deze, iar împreună cu ei tinerii din 
mai multe țări se alătură dansului 
popular finlandez „Enkat". Urmează 
apoi o mare de focuri de artificii, care 
luminează cupola cerului de un al
bastru ireal. Aplauze, cîntece, scandări 
de lozinci de pace și prietenie, îmbră
țișări încheie această grandioasă ma
nifestare.

Steaua București 
a cîștigat turneul iaternațiml 
de handbal ia 7 de la Budapesta

(Urmare din pag. 1)

In celelalte partide s-au Înregistrat 
următoarele rezultate. In cadrul tur
neului masculin, Spartacus a dispus 
de Ferencvaros cu 18-12 (12-4) iar în 
turneul feminin, Goldberger a învins 
Pancevo cu 9-2 (4-1) și Spartacus a 
cîștigat m fața echipei de tineret a 
R.P.U. cu 10-3 (5-3).

In ultimul meci desfășurat aseară. 
Steaua a cîștigat cu un scor cate
goric partida cu Ferencvaros: 21—13. 
Astfel, echipa Steaua a cucerit pri
mul loc, totalizînd 6 puncte. în ce
lălalt • 
H. C. 
litate: 
clasat 
cite 3 
cu 0 puncte.

In turneul feminin Spartacus a dis
pus cu 12—8 de Pancevo, iar Gold
berger și reprezentativa de tineret 
a RP.U. au terminat nedecis: 6—6. 
Pe primul loc s-a clasat Spartacus 
cu 6 p.

meci al scii, Spartacus și 
Zagreb au terminat la ega- 
15—15. Pe locurile 2—3 s-au 

H C. Zagreb și Spartacus cu 
puncte urmate de Ferencvaros

Reprezentativa
al

(Urmare din pag. 1)

au obținut

Echipa de haltere STEAUA BUCU
REȘTI a obținut simbătă seara un re
zultat valoros — 5—2 — în fața e- 
chipei campioane a R. S. Ceho
slovace DUKLA PRAGA. Citind re
zultatele ne vom da seama însă că 
toți halterofilii romini
performanțe inferioare celor reaili- 
zate cu două sâptămîni în urmă în 
meciul cu echipa R. P. Polone. A- 
cest lucru se explică prin faptul câ 
halterofilii noștri fruntași care se 
pregătesc în vederea campionatelor 
mondiale țin seama de curba de e- 
tort prevăzută în programul 
trenamente.

Cu toate acestea întilnirea 
terofilii cehoslovaci a fost 
Se utilă, ea constituind un bun pri
lej de schimb de experiență sau, 
așa cum a spus Lazăr Baroga, „a fost 
un valoros antrenament comun cu 
prietenii cehoslovaci, de a căror va
loare va trebui sa ținem seama la 
Spartachiada armatelor frățești de ja 
Praga și la campionatele mondiale 
de la Budapesta“.

La categoria cea mai ușoară s-au 
intilnit Slivka (Dukla) și Ion Pa
nait (Steaua). La „împins" Panait a 
reușit 95 kg. iar adversarul său doar 
75 kg. La „smuls", avantajul halte
rofilului nostru se mărește cu încă

de an-

cu hal- 
deosebit

R. P. Rominc-pc primul loc
Balcaniadei de tenis

7.5 kg, iar la „aruncat" Panait ridică 
105 kg, (încearcă de două ori 115 
dar se accidentează și ratează) in 
timp ce Slivka reușește doar 97,5 kg 
și astfel Ion Panait cîștigă detașat 
(285 kg.) în fața lui Slivka (250 kg.). 
La categoria semiușoară, se poate 
spune că Balaș Fiți a concurat de 
unul singur. El a totalizat 347,5 kg 
in timp ce 
ridicat 260 
Fiți Balaș 
ropean de 
După ce 
R.P.R.) a 
european 
greutatea 
deasupra

Prima victorie a cehoslovacilor a 
fost cucerită de Othal cu 369 kg. în 
limitele categoriei ușoare, 
ce Niță Pană a 
Othal este unul 
buni 

cei mai valoros halterofil din echipa 
Dukla.

Scorul a devenit egal (2—2) 1
victoria realizată de Stenho (330 
in fața lui D. Dolofan (310 kg.) 
cadrul categoriei semimijlocie.

La „mijlocie" Tiberiu Roman 
întrecut intr-o luptă pasionantă 
Petrak.

La „împins" Roman a reușit 127,5 
kg iar adversarul său doar 115 kg 
La „smuls" ambii ridică la fel 112,5 
kg iar la „aruncat" Petrak a reușit
152.5 kg. iar Roman numai 145 1 
La „total" a cîștigat Roman cu
kg față de 380 kg cit a realizat Pe
trak.

La „semigrea", Lazăr Baroga a 
obținut victoria cu 410 kg. în timp 
ce Hlavacek a totalizat 
kg. In sfirșit la 
slovacii nu au prezentat 
astfel Cazan a cîștigat 
zultat de 412,5 kg.

adversarul său Utichal a 
kg. N-a lipsit mult ca 

să doboare recordul eu- 
seniori la „aruncat", 

a ridicat 142,5 kg (record 
încercat 145 kg. (recordul 

este de 143,5 kg), A dus 
Ia piept dar nu a „fixat-o" 
capului...

totalizat 
dintre 

„ușori" europeni și

in timp
320 kg. 

cei mai 
totodată

prin 
kg) 

in

s-a
cu

1962. Actuala ediție a 
întreceri reunește deci 
cipante la Balcaniadă — R. P. Ro
mînă, Grecia, R. P. Bulgaria, R.P.F. 
Iugoslavia și Turcia — la care se 
adaugă tenismani din R. P. Polonă. 
Un lot valoros de jucători și jucă
toare iși vor tranșa rivalitatea in cele 
cinci probe clasice: simplu și dublu 
masculin; simplu și dublu feminin; 
dublu mixt. Campionatele încep 
astăzi (ora 16), și se vor încheia du
minică.

Discutind șansele viitorilor compe
titori, o indicație prețioasă ne este 
oferită de rezultatele întrecerii abia 
încheiate la Brașov. Reprezentanții 

•țării noastre — campioni balcanici — 
au posibilitatea să se afirme din 
nou. lotul romîn in frunte cu I. Ți- 
riac, G. Bosch, C. Năstase și P. Măr- 
mureanu trebuind să joace un rol 
major in întrecere. Dar și alți jucători 
romini — printre care notăm pe ti
nerii Gh. Boaghe, C. Popovici și 
S. Dron, care se intorc de la zona 
„Cupei Galea" — vor avea desigur 
un cuvint de spus. Așteptăm cu in
teres să-l vedem in jocurile de simplu 
și pe tinărul P. Mărmureanu, care 
io antrenamentele dinainte de Bal-

tradiționalei
țările parti-

caniadă s-a dovedit în real progres 
și la această probă.

Din lotul participant lor străini se 
distinge campionul polonez S. Ga- 
siorek, reîntors recent dintr-o serie 
de turnee europene. îl secondează 
vechea noastră cunoștință J. Piatck 
și prima jucătoare a R. P. Polone, 
Skorkowna.

TinăTul campion grec N. Kaloghe- 
ropoulos dorește desigur să.și ia re
vanșa în turneul de ia București. Po
sesor al unui stil spectaculos, el are 
la activ și victorii in concursuri in
ternaționale, ca acela recent de la 
Istanbul, cu participarea țărilor din 
Orientul apropiat. El și D. Kane- 
lopoulos formează o redutabilă echipă 
de dublu. Dirz, agresiv, dar bun și 
in apărare este și N. Kaiivas.

O formație puternică vor prezenta 
și iugoslavii. Jaksici, Jelici și Djusici 
practică toți un joc frumos, cu dese 
atacuri la fileu. In întrecerea femi
nină participă și Maia Djukici, jucă- 
toarea nr. 1 a R.P.F. Iugoslavia.

Aprecieri frumoase se pot face și 
despre tenismanii bulgari și turci. 
In special campionul bulgar Ciupa- 
rov (in dublu cu Ranghelov) se a-, 
rată in formă' bună. Jucătorilor turci 
prezenți Ia Brașov li se va alătura 
și campioana țării, Sevim Barulay.

Se poate afirma că turneul de la 
București — care începe azi — este 
o promisiune certă pentru un spec
tacol deosebit de atrăgător, o între
cere prietenească între tineri și ta- 
lentați tenismarii din șase țări.

al
4
P.

I ugoslavia

Bal- 
vic- 
Bul-

lată și clasamentul final 
caniadei: ~
tocii; 
garia 
1 v.;

In cadrul festivității de închidere, 
vicepreședintele federației de tenis a 
Greciei, Evangheios Alepudelis, a 
oferit echipei învingătoare cupa trans
misibilă a Balcaniadei. Pe splendidul 
trofeu va sta înscris acum numele 
Republicii Populare Romine, cam
pioană balcanică la tenis. Apoi spor
tivii celor cinci țări participante și-au 
luat rămas bun de la public, defi- 
lind braț la braț, uniți prin frumoa
sa prietenie cimentată in aceste zile 
de întrecere tinerească. Un simbol 
al legăturilor de colaborare pașnică 
intre popoarele țărilor balcanice.

★

2.
2

5.

1. R. P. Romină 
Grecia 3 v.; 3. R.
v.; 4. R.P.F. 

Turcia 0 v.

Și acum, toți protagoniștii Balca
niadei de tenis, împreună cu noi oas
peți. se vor regăsi in fața fiieului 
alb, de data aceasta pe terenurile ba
zei sportive Progresul din București. 
In joc sint titlurile de campioni in
ternaționali ai R. P. Romine pe anul

La Varșovia

ÎNTÎLNIREA DE NATAȚIE R.P. POLONĂ-R.P. ROMÎNĂ
VARȘOVIA 29 (prin telefon). — 

întilnirea de natație (inot, sărituri, 
polo) desfășurată simbătă și dumi
nică în capitala R. P. Polone a iuat 
sfirșit cu victoria sportivilor țării 
gazde, cu 169—114 (masculin: 97— 
66; feminin: 72—48). De notat fap
tul că in cele două zile de concurs 
au fost stabilite zece noi recorduri 
(7 de către înotătorii polonezi și 3 de 
către înotătorii romini). lată cele trei 
recorduri rominești : D. Caminschi — 
1:06,5 pe 100 m spate, in primul 
schimb al ștafetei 4X'0O m mixt; 
Cristina Balaban — 6:06,4 in proba 
de 400 m mixt individual ; 
de 4X1(W ut liber bărbați 
C. Georgescu, Fiildp, Darotzi) 
După cum era de așteptat 
intilniri de polo au revenit 
zentativei R. P. Romine care 
tigat primul joc cu scorul de 6—0, 
iar pe cel de al doilea cu 6—1. De 
subliniat și victoria obținută de Pan- 
telimon Decuseară în proba de sări
turi de pe trambulină.

IATĂ REZULTATELE. Ziua I : 
masculin: 400 m liber: Tracz 4:42.6, 
Kedzia 4:45.5, Voicu 4:55,9, Căpră- 
rescu 4:57,8 : 400 m mixt individual : 
Widawski 5:25,1, Krieze 5:30,7, Șt. 
Ionescu 5:35,0, Budai 5:42,3 ; 4X200 m 
liber: R. P. Polonă 8:56,4, R. P. Ro
mînă 9:29,0; 4X100 m mixt : R. P. 
Polonă 4:26,5, R. P. Romină 4:27,4 ; 
sărituri trambulină: Decuseară 143,02, 
Kowalewski 140,87, Ganea 129,92, 
Puchow 122,02; feminin : 400 m li
ber: Balaban 5:19,2; 200 m bras: 
Iordan 3:00,3, Pstrokonska 3:03,5; 
100 m fluture: Cedro 1:16,4, Werner

ștafeta 
(Voicu, 
4:00.4. 
ambele 
repre- 
a ciș-

1:18,8, Gordin 1:18,8; 100 m spate: 
Szalecka 1:17,7, Țincoca 1:18,8, Zom
bek 1:19,1, Trohani 1:19.8; 4X100 m 
liber: R.P.P. 4:42,4, R.P.R. 
sărituri trambulină: Szkzygie 
Negulescu 75,20. Ziua a II-a : 
lin: 1500 m liber: Kedzia 
Langer 18:54,2, Șt. Ionescu 
Căprărescu 21:14,4; 100 m liber: 
Salamon 57,2, Aluchna 57,8, Voicu 
59,3, Ftilop 1:01.3; 200 m fluture: 
A. Popescu 2:24,8, Stankiewicz 2:25,1, 
Wielinski 2:29,1, Medianu 2:41,8; 
200 m spate: Werner 2:23,6, Ca
minschi 2:27,6, Roczirtski 2:29,3, Da
rotzi 2:33.4 ; 200 m bras: Condiescu 
2:47,2, Skwarlo 2:47,4 ; Kedzia 2:50,6, 
Schmaltzer 2:54,8; 4X100 m liber: 
R.P.P. 3:55,2, R.P.R. 4:00,4 — re
cord. Feminin: 100 m liber: Cedro 
1:06,2, 
1:12,8, 
individual: Balaban 6:06,4 — record; 
trambulină: Martinkowska 116,06,
Negulescu 112,89.

4:55,6;
75,59, 

mascu- 
18:51,2, 
20:12,3,

Rozczyialska 1:09,5, Ungur
Trohani 1:13,4; 400 tn mixt

Fotbal
• în primul meci al finalei Cupei 

campionilor Americii de Sud, echipa 
braziliană F.C. Santos a învins la 
Montevideo cu 2—1 (2—0) formația 
Penarol (Uruguay).
• Selecționata de tineret a R. D. 

Germane și-a început turneul în 
U.RS.S., jucînd la Harkov cu echipa

categoria
doar 382,5 

grea, ceho- 
adversar și 
cu un re-

Au început jocurile
de atletism ale Africii
La Cairo au inceput jocurile de a- 

tletism ale țărilor Africii, la care 
participă sportivi din Ghana, Kenya, 
Uganda, Tunisia, Maroc, Etiopia, Se
negal, Sierra Leone și Rapublica A- 
rabă Unită.

Iată ciștigătorii întrecerilor desfășu
rate în prima zi : X10 m garduri 
Lansana (Sierra Leone) 14,9 ; 100 m . 
Francisco (Ghana) 10,5; 400 m: Ochano 
(Uganda) 46,9 ; 1500 m : Chouheib (Ma
roc) 4:00,0 ; 5000 m : Kiouni (Kenya) 
14:33,4 ; lungime : Abey (Ghana) 7,58 
m ; înălțime: Saad (R.A.U.) 1,90 m ; 
ștafetă 4x100 m : Ghana 42,0.

Au luat sfirșit campionatele mondiale de scrimă
BUENOS AIRES 29 (Agerpres). Cea 

de-a 26-a ediție a campionatelor mon
diale de scrimă s-a încheiat simbătă 
seara la Buenos Aires. Ultima probă 
a competiției —■ sabie pe echipe — a 
revenit reprezentativei R. P. Polone, 
care cîștigă pentru a treia oară con
secutiv titlul mondial la această armă. 
Pe locurile următoare s-au clasat R.P. 
Ungară, U.R.S.S. și Italia.

Proba de spadă pe echipe s-a 
terminat cu victoria selecționatei 
Franței. Pe locul doi s-a clasat Sue
dia, iar pe locul trei U.R.S.S. Echipa 
franceză a cîștigat toate cele 3 me
ciuri susținute in turneul final cu 
Suedia, U.R.S.S. și Italia.

Din cele opt probe ale campiona
telor, sportivii din R. P. Ungară au

cîștigat 3, Uniunea Sovietică 2, R. P. 
Romînă, R. P. Polonă și Franța cite 
una.

Pe scurt jn

pe glob
Avângard. Au cîștigat fotba- 

sovietici cu . scorul de 2—0
locală 
listii 
(i-o)\
• Echipa Vasas Budapesta a jucat 

la Damanhur (R.A.U.) cu o combi
nată a cluburilor Zamalek și Na
țional. Fotbaliștii maghiari au cîști
gat cu 2—1 (1—0).

• La Istanbul a continuat turneul 
internațional masculin de baschet la 
care participă selecționatele a 5 ora
șe. Echipa orașului Belgrad a învins 
Atena cu 65—56 (29—33), iar Tel 
Aviv a intrecut Ankara cu 47—30 
(23—19).
• Turneul internațional de șah 

„Memorialul L. Asztalosz“, desfă
șurat la Kecskemet, a fost cîștigat 
de marele maestru sovietic Ratmir 
Holmov, cu 11 puncte. Pe locurile 
2—3 s-au clasat șahiștii maghiari 
Szabo și Portisch' cu cite 10,5 puncte.

• In turul ciclist al Iugoslaviei 
participă alergători din R. S. Ce
hoslovacă, R. P. Bulgaria, Anglia, 
Belgia, Danemarca, Italia, R. P. Un
gară, R. D. Germană, R. P. Polonă, 
Austria, Tunisia și Iugoslavia. Tra
seul cursei măsoară 1.622 km împăr
țit în 9 etape.

• La Baastadt, Suedia a învins 
Italia cu 4—1 în finala zonei euro
pene a Cupei Davis. Ultimele două 
simpluri au fost cîștigate de tenis- 
manii suedezi : Lundquist — Gardini 
6—0, 6—2, 6—1 ; Schmidt — Pie- 
trangeli 6—1, 8—6, 6—3.
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