
O nouă strălucită victorie a științei si tehnicii sovietice !

Prima femeie cosmonaut din lume, 
cetățeana sovietică Valentina Tereșkova, 

zboară in jurul pămintului
Vostok-5 și Vostok-6 in zbor simultan
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Popicarii romini au realizat o frumoasă performanță: dublă victorie 
in meciurile cu R. P. Ungară

— Cr. Vinătoru l-a invins pe campionul mondial Szabo —

Intilnire in Cosmos
Desen de Neagu Kădulescu

MOSCOVA ÎS (Agerpres). — TASS 
transmite : > ■ . •

La 16 iunie 1963 ora 12.3# (ora Mos
covei) in Uniunea- Sovietică a fost 
plasată pe o orbită de satelit al Pă
mintului nava cosmică „Vostok-6", 
pilotată pentru prima oară in lume de 
o femeie — Valentina Vladimirovna 
Tereșkova, cetățeana a Uniunii So
vietice.

In acest zbor va fi continuată stu
dierea influenței diteriților factori ai 
zborului cosmic asupra organismului 
oznenese. printre care se va face-o 
analiză comparativă a efectului aces
tor factori asupra organismelor băr
batului și femeii, se va efectua ua 
nou complex de cercetări medieo-bio- 
logiee, va continua verificarea și per
fecționarea sistemelor de pe nave 
cosmice pilotate in condițiile zboru
lui ia grup.

Coniorm sarcinilor trasate, lansa
rea navei ..Vostok-6“ s-a efectuat in 
timp ce pe orbită se află nava cosmi
că ,.Vostok-5“, lansată in Uniunea So
vietică la 14 iunie 1963.

In momentul de față ia spațiul cos
mic se află in zbor eooeomitent două 
nave cosmice sovietice — „Vostok-5" 
?( ., Vostok-6" pilotate de Valeri Feo- 
doroviei Bikovski și Valentina Vladi
mirovna Teeeșkova, cetățeni ai Uniu
nii Sovietice. - ’•

Parametrii orbitei navei-salelit 
„Vostok-6" sînt apropiați de cei sta
biliți prin calcul. Potrivit datelor pre
liminare, perioada de revoluție a na-

»’ de •' suprafața pâmintu- 
perigeu) ți cea maximă (fa 
sunt egale eu 183 și respectiv 
unghiul de Înclinație a pia-

Reprezentativele noastre de popice au 
debutat victorioase sîmbătă și duminică 
în noul sezon international. Ele au în
trecut puternicele echipe naționate ale 
R-P. Ungare.' Acestea se bucură de un 
mare prestigiu pe arena internațională. 
Reprezentativa masculină a ocupat locul 
II la ultimo ediție a campionatelor mon
diale. Szabo a cucerit titlul de campion 
mondial la individual tar echipa femi
nină s-a clasat pe locul IV în aceeași 
competiție Toate acestea subliniază și 
mai mult valoarea succeselor (primele 
asupra reprezentativelor maghiare) re- 
purtate de echipele noastre.

Valoarea rezultatelor este conturată 
și de diferențele apreciabile de scor:

2401—2247 p.d. la fete și 5169—4988 
p d. la băieți, precum și de faptul că 
reprezentanții noștri au ieșit învingători 
in 9 din cele 12 perechi. Am ob|inut 
deci un succes pe cit de frumos, pe atit 
de meritat, un succes care trebuie să 
constituie un puternic stimulent pentru 
jucătorii și jucătoarele noastre.

Echipele noastre s-au Impus de ta 
primele perechi, cind au luat un avan
taj substantial, pe care nu numai că 
nu l-au pierdut, dar l-au și majorat, 
luptind cu încredere în forțele lor (și 
au dovedit posibilități de rezultate și 
mai bune) și cu convingere că pot ob
ține victoria cbiar în fata unor formalii 
puternice. Jucătorii și jucătoarele au

arătat. în general, o bună pregătire fi
zică și tehnică, putere de concentrare, 
precizie la „canale" și „izolate" (62 bila 
„goale" fată de 68). Desigur, au fost 
și scăderi in ce privește calmul, cu re
percusiuni asupra preciziei (mai evident 
la debutante);, dar sportivii au știuț. să 
treacă peste momentele dificile și să 
realizeze chiar performanțe personale. 
Astfel. Vinătoru l-a invins pe campionul 
mondial Szabo, iar I’urje a reușit 334 
p.d. La „izolat^" 1. Trei jucătoare an 
depășit cifra de 400 p.d. (Ghiarfaț, 
Szocs și Gothardt).

P. GAț’U

. (Continuare in pag. a 4-a)

vei-satelit ^Vostok-6* in jurul pămia- 
tului este de 88.3 minute. îndepărtarea 
minimă 
lui (la 
apogeu) 
233 km.
nuini orbitei față de planul Ecuato
rului este de aproximativ 65 grade. 
Se menim neîntrerupt legături bila
terale prin radio eu bordul aavei cos
mice „Vostok-6".

Femeia cosmonaut Valentina Vla
dimirovna Tereșkova a suportat in 
mod satisfăcător plasarea navei pe 
orbită și trecerea ta starea de im
ponderabilitate. Valentina Tereșkova 
se simte bine.

Valentina Tereșkova cotite pe frec
vențele 20.006 și 143,623 M Hz.

La bordul navei este instalat, de

tunet ionelii »e frecvența de lUJă . 
MHz.

S-aa stabilit legături bilaterale in
tre navele cosmice „Vostok-5* ți 
„Vostok-6".

Toate sistemele de pe bordul nave
lor cosmice „Vostok-5“ ți „Voslok-6" 
funcționează normal.

Informații despre desfășurarea zbo
rului in grup se vor transmite de 
către țoale posturile de radio 
Uniunea Sovietică.

Zborul navei-salelit „Vostok-5*. 
loială de Valeri Bikovski, și al 
vei-satelit „Voslok-6*. pilotată de 
lentina Tereșkova continuă.
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Ieri, ld Ploiești, ultimul med dc verificare iimiitlca partidei cu Danemarca

Selecționata olimpică-Kickers Offenbach 4-0 (3-0)
Reprezentativa de fotbal a țârii 

noastre — care duminică, la Copen
haga. va „lua startul- în prelimi
nariile turneului olimpic, intiln-.nd 
selecționata daneză - a susținut iert, 
la Ploiești, un joc amical in compa
nia echipei vest-germane Kickers 
Offenbach. Bormația noastră a dat 
satisfacție it£_aceasiă ultimă verifi
care publică, prestind un joc de cali
tate, mai ales, in prima repriză cind 
a jucat mai insistent, și a întrecut 
„unsprezecele" oaspe la un scor clar : 
4—0 (3—0). Superioritatea echipei ro
mâne a fost.--.insă și mai categorică 
decit o arată rezultatul. Dacă după 
pauză înaintașii nu și-ar fi menajat 
forțele iar, cei den. centri-atacanți uti
lizat* (Manolache si Pavlovici) ar fi 
fost mai inspirați, lotul putea înre
gistra im scor și mai categoric. Ori
cum, insa, scopul jocului de ieri 
(omogenizarea formulei de echipă.

o ultimă verificare a potențialului 
selecționabililor) a fost atins, meciul 
cu Ktckers fiind astfel util.

Asa cum spuneam mai sus.- selec
ționata noastră a dat satisfacție; iar 
uneori 
moașe 
scenă 
Varga

a realizat faze atit de fru- 
incit publicul a aplaudat „la 

deschisă". Schimburile dintre 
și Pircălab (de altfel, toate

10.00C de ploieșteni. Păcat că jucă
torii echipei noastre olimpice nu 
le-au oferit acestora și o satisfacția 
pe care in repriza a doua publicul 
o reclama cu insistență: mai multa 
goluri. Mai ales că acest lucru nici 
nu le-ar fi cerut eforturi... supli
mentare.

SARBATOAREA MICILOR GIMNAȘTI
Acțiune inedita în »programul corn- 

pctițional al Federației? romîne • de gim
nastici, prima finală pe țară a con
cursului ■ republican’ pentru copii, des
fășurată sîmbătă în sala Floreasca, 
se înscrie ca o reușită ‘deplină, ca - o 
competiție care, cu siguranță îsi va 
găsi 1n viitor locul an de aa în apV* 
vitatea noastră in-ternă.

întrecerea celor peste 200 de ,.fina- 
liști“ a oferit un elocvent exemplu în 
ce privește munca modestă, dar rod
nică, pe care o desfășoară mulți pro
fesori de educație fizică și antrenori 
în numeroase orașe ale țării, rezultate
le frumoase ce se pot obține acolo 
unde entuziasmul șit pasiunea caracte-

vi 4 . -
activitatea de zi cu zi a acti- ' Dezideriu TfirSk (Di na no 
poșțri sporlivj. Comportarea 
unor echipe ca Dinamo și O- 

(Bucureșty, Petrolul (Ploiești)',

rizează
viștilor 
bună a 
limpia - -------- v-----
Școala medie hr'.' î (Lugoj), C.S.M. 
Cluj — fete-,’l£Mhăino; Viitorul și S.S.Er.

2 (București). Harghita (Tg. Mu- 
aleslă 
acest» 
tineri’ 
și in

nr. 
reș). Știința (Csjătiyik — băieți, 
seriozitatea și grija cu care în 
unități se muncește cu cei mai 
gimnaști. Putem- afirmi, că dacă 
viitor, se va munci cu. parcați răbdare 
și pasiune —- și. noi nu ne îndoim de 
acest lucru — numele unor copii ca 
Mioara Popescu și Eugenia Cehie (Di
namo București), Alina Goriac (Școala 
medie nr. 1 Lugoj), Puiu Neagu și

București), 
Radu Branca (C.S.M. Cluj), ca să 
pomenim doar pe citiră din cei multi 
cate s-au remarcat da faza finală a 
•concursului republican pentru copii, vor 
fi întâlnite cu’ siguranța in rândurile 
ghttita știlor fruntași din tara noastră. 
•''Văr#'îndoială, copiii care au concurat 
sîmbătă in Capitala vor păstră 
mar ■ frumoase amintiri de la 
lor ..mare • concurs". An evoluat 
sală Floreasca, iu avut prilejul 
urmărească reușite demonstrații ale

cele. 
primul 

in
să
u-

C. MACOVEI

• - j > (.Gontinuare in pag. a 4-a)

Douâ imagini de la finala celor mai mici gimnaști. In fotografia din stingă, Mioara Popescu și Puia Neaga surld 
festivitatea de deschidere^

e < Fot»; P. Komoșaa
fericiți de pe podiumul învingătorilor, in dreapta: aspect de la

• «ii i.- Jvi .■*- i»;!» />'*.’• i.ij

’ tv-t î’t.I (j-s,. i b..^

Fază din meciul de ieri de la Ploiești, 
portar, dar și

La un corner, larga reia cu capul pesta 
peste... bară .

Foto: P. Stan

cele patru goluri au fost „lucrate" pe 
aripa dreaptă), pasele prompte și bine 
ginidite ale lui Constantin, cursele 
debordante ale Iui Haidu. precum și 
jocul sobru, aproape fără greșeală 
de-a lungul celor 90 de minute, al 
apărării au plăcut mult celor peste

Ci leva considerații de ansamblu >• 
supra jocului echipei

S-a vădit poftă de 
intre compartimente.

RADU

(Continuare in pag. a 3-a)
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noastre.
joc, colaborare 
In unele mo-
URZICEANU

Dc la Comisia centroid dc organizare
a Spartachiadei tineretului

Pentru a da posibilitate unui 
număr mai mare de tineri să par
ticipe la întrecerile • Spatachiadet 
de vară, Comisia centrală de or
ganizare a hotârit prelungirea pri
mei etape (pe asociații sportive) 
a Spartachiadei de vară. Astfel, 
etapa I, pe asociație, se va în
cheia la orașe la 1 iulie, iar etapa 
a Ii-a, pe grupe de asociații spor
tive, la 21 iulie. întrecerile primei 
etape a Spartachiadei de vară, 
dotată pentru 
griculiurii", se 
15 iulie.

In perioada
pină la încheierea primei etape 
a competiției, consiliile regionale 
șl raionale ale UCFS și comite
tele regionale și raionale ale

sate cu „Cupa A- 
prelung'asc pină la

care a naai rămas

U.T.M. vor stabili în comun mă
suri care să asigure antrenarea 
unui număr cit mai mare de ti
neri, de la orașe și sate, în în
trecerile Spartachiadei

★

Comisia centrală de 
analizând desfășurarea 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului, ediția 1962-1963, a acordat' 
premiul I pentru participarea în 
masă a tinerilor și organizarea în 
cele mai bune condițiuni a con
cursurilor din cadrul Spartachia- 
dei orașului BUCUREȘTI. Locul 
II a revenit regiunii BRAȘOV/ 
iar locul III regiunii MUREȘ- . 
AUTONOMA MAGHIARA.

de vară.

organizare, 
întrecerilor
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Campionatul republican pe echipe

întrecerile din „serii” s-nu încheiat

[Aspect din întilnirea care a opus pe P. Pavel (stingă) lui Gh. Stâne uf In 
care victoria a revenit boxerului bucureftean

* I • Foto: V. Bageae

Distincții acordate clubului „Dinamo” 
și unor sportivi fruntași

Palpitantă a fost întâlnirea de sim
bătă Seara dintre echipeie Progresul 
București și Constructorul Galafi. Gaz
dele alt dat întâietate boxului tehnic, 
curat, în timp ce formația din Galati 
e-a bazat mai mult pe for|ă. In cele din 
urmă a cîștigat echipa care a avut o 
mai bună orientare tactică, și bineînțe
les, o mai bună pregătire tehnică. Acea
sta a fost formația Progresul, învin
gătoare cu scorul de 24—15.

Iată rezultatele tehnice în ordinea dis
putării meciurilor: Al. Bariciu (P) b.p. 
Al. Dumbravă (C); N. Băleanu (C) b.p. 
p. 1. Manea (P)i Gh. Stăncuf (P) b.p. 
P. Pavel (C); D. Fieraru (P) b.p. C. 
Vasili u (C); Șt. Popoacă (P) b.p. T. 
Vițan (C); C. Niculescu (P) b. dese. 
3 M. Ioniță (C); M. Anghel (P) b.p. 
V. Bogoi (C); M. Mariuțan (P) b. ab. 
1 A. Socrate (C); T. Felea (C) b.p. E. 
Schnap (P); 0. Cioloca (C) b.k.o. 1 D. 
Filip (P).

După cum se poate renta nca din lec
tura rezultatelor tehnice, întîlnirea din
tre Progresul și Constructorul Galați 
a oferit cîteva surprize. Este vorba. în 
primul rînd, de victoria tînărului An
ghel, în fața lui fosile Bogoi, boxer 
cu o mare experiență a ringului. Succesul 
lui Anghel este însă pe deplin meritat 
Gălățeanul a încercat să încheie repede 
«socotelile* * cu adversarul său. căutind 
lupta de aproape. Anghel a evitat însă 
cu abilitate aceasta, prin deplasări deru
tante, urmate de lovituri precise. Ace
lași aspect 1-a avut și partida dintre 
Gh. Stăncuț și Paul Parei, gălățeanul 
pierzînd detașat Ia puncte. Adoptînd o 
tactică de defensivă-activă, boxerul de 
la Progresul a reușit deseori să tempe
reze acțiunile ofensive ale tenacelui său 
adversar și să cîșlige astfel nesperat.

S-au remarcat : loneseu și Preda de 
la Steaua, faacu și Mihalcea de la 
Gloria.

NICOLAE BĂRBAUȚAN

• La Bîrlad : Rulmentul—Știința 
Timișoara 8—3 (3—0), după un joc 
de un slab nivel tehnic. Au înscris : 
Călin (lovitură de pedeapsă), BăJtă- 
rețu (încercare transformată de Sa- 
bău) pentru gazde și Naca („drop- 
gol“) pentru oaspeți (S. ELIADE, 
corespondent).

• La Petroșeni : Știința — Farul
Constanța 14—11 (14—0). Jocul a plă
cut prin varietatea acțiunilor des
fășurate pe treisferturi. Constănțe- 
nii au jucat frumos nelipsind mult 
ca ei să egaleze ! Au marcat : Chi- 
riac (6), Petrache (3), Modreac (3), 
Manolache (2) pentru Știința și res
pectiv Stratulat (3), Doiciu (3), Stan- 
ciu (5) (N. TĂUTU, corespondent).

• La Cluj : Știința—C.S.M.S. Iași 
3—3 (3—0). Partidă de un slab nivel, 
influențată de o căldură moleșitoare. 
(V. MOREA, coresp. regional).

AȘA ABATĂ 0 VARIANTĂ CU 12+1 
REZULTATE EXACTE.

1. Sel Divizionară—Kickers Offen
bach

II. Tatahanya—Honved (camp. 
R.P.U.)

III. Komlo— Salgotarjan (camp. 
R.P.U.)

IV. Dorog—Ujpesti Dozsa (camp. 
R.P.U.)

V. Szeged—Pecs (camp. R.P.U.)

Pentru întâlnirea intemaționălă de 
fotbal PROGRESUL—KICKERS OF
FENBACH R.F.G. din 18 iunie 'a c. 
de pe stadionul Republicii, s-au pus 
in vinzare biletele la casele obișnu

Dintre ceilalți boxeri care au trecut 
corzi-le ringului, am mai reținut pe N. 
Băleanu și C. Niculescu pentru maniera 
clară cu care și-au construit acțiunile 
ofensive, pentru boxul „curat**  pe care 
l-au prestat.

Considerăm că nu toate deciziile au 
oglindit ou fidelitate cele petrecute în 
ring. Bariciu, de pildă, după părerea 
noastră, nu poate fi considerat învingă
torul lui Dumbravă. Această partidă ar 
fi trebuit să se termine cu o decizie de 
«nul**.

R. C.

=—= iMTn i ă (k-r, ai ■

Valerio Jurcâ — 21,5 sec pe 200 m
VALER.1U JURCA se află pe dru

mul... recordului la 200 m ! După ce, 
«i cîteva săptămână'în urmă, a ob
ținut rezultatul de 21,6 sec., iată că 
acum, sâmbătă, el a realizat un re
zultat și mai bu.ru, aJergînd distanța 
de 200 m in 21,5 sec.

Noua sa performanță este numai 
la 2 zecimi de secundă de recordul 
republican al probei, deținut din anul 
1948 de Ion Moina. Cu acest prilej 
Vasile Jurcă și-a realizat, pentru a 
doua oară, norma olimpică (21,6 sec.) 
prevăzută pentru etapa pînă la 1 iu
lie. în etapa a doua, (31 octombrie 
1963) el va trebui să înregistreze 
21.2 sec. .

Im aceeași . cursă, din cadrul cam

Iată cîteva din rezultatele etapei de 
ieri a campionatului republican pe echipe: 
Progresul Brăila — Steaua 19—21 ; Fa
rul — Dinamo Buc. 17—20; Progresul 
— Constructorul Galați 24—15; Vul
turii Timișoara — Constructorul Hune
doara 26—13; Mureșul Tg. Mureș — 
Voința Buc. 17—21 ; C.S.M. Sibiu — 
C.S.M. Reșița 23—14; C.S.M. Clui — 
Unirea Buc. 24—16; Crișu] Oradea— 
Casa Ofițerilor Brașov 26—13.

In campionatul republican

Dinamo—Progresul 12-9 (6-9) după un meci de toată frumusețea!
Dinamo și Progresul au oferit ieri 

după-a miază una din cele mai spec
taculoase partide de rugbi din acest 
sezon. Jocul permanent la mină, a- 
bundența șarjelor, varietatea acțiu
nilor diesfășurate pe tot terenul și 
mai ales ritmul viu în care s-a ju
cat au contribuit la realizarea unui 
meci splendid, așa cum am dori să 
vedem cît mai des. A cîștigat Di
namo cu 12—9, după ce Progresul 
a condus la pauză cu 9—6...

Jocul l-au început dinamoviștiî, 
care au acționat cu multă vervă. Pe 
linia de treisferturi baloanele „au 
curs**  fără întrerupere, anunțind. 
parcă, deschiderea scorului. Aceasta 
se produce în min. 13, cind Giugiuc 
înscrie impecabil printr-un „drop- 
gol“. Dar, nu trece decît un minut 
și Progresul egalează : după o prom
ptă scoatere a balonului din grăma
dă, Iacob (ieri excelent !) îl lansea
ză pe S. Niculescu care, din mișcare, 
marchează tot un „dropgol**.  Partida 
place, ambele echipe evidențiindu-se 
printr-o bună concepție de joc. In 
min. 17, Pilă este pe cale să aducă 
avantaj echipei sale, dar se grăbește 
și ratează cu puțin, un alt „drop- 
gol“... Totuși, Dinamo este echipa 
care preia conducerea prin Nica 
(min. 18), care transformă o lovi

pionatului Capitalei pe echipe de ra
ioane, Aurel Stamatescu a marcat și 
el un timp bun (21,8 sec.), care re
prezintă recordul său personal.

Alte rezultate din concursul de 
simbătă : BĂRBAȚI : 800 m : H.
Schmidt 1:56,4; V. Jirjea 1:57,2; 
înălțime: V. Cincă 1,95; triplu: D. 
Vlădeseu 14,71; ciocan (7,257 kg) ; 
D. Gheorghiu 55,00. FEMEI : 80 m g 
(HC) : Maria Budan 11,4; Gabriela 
Luță 11,6;. 500 m,: Doina . Birsan 
1:21,0; lungime: Maria Bolea 5,34.

O performanță bună a fost înre
gistrată în proba de aruncarea cio
canului (6 kg). Juniorul GHEORGHE 
COSTACHE a obținut cu 60.10 m un 
nou record republican școlar.

Cu prilejul aniversării a 15 ani 
de la înființarea clubului sportiv 
„Dinamo", simbătă la amiază, în 
sala de festivități a clubului, a avut 
loc solemnitatea inminării unor 
ordine și medalii. „Ordinul Muncii-* 
clasa a IlI-a a fost acordat clubu
lui sportiv ,.Dinamo" și unui număr 
de 13 sportivi fruntași și activiști 
ai clubului, printre care: Alexan
dru Ene, Iosif Szoko, Ion Nun- 
weiiler, Corneliu Popa, Constantin

Steaua a învins la mare luptă pe Știința București: 5-4
STEAUA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI 5—4 (0—0, 3—1. 2—2, 
0—1). Nu a lipsit mult ca echipa stu
denților bucureșteni să înregistreze un 
meci egal. Știința a luptat cu multă 
energie pentru o comportare cît mai fru
moasă, pe care a și realizat-o.

In general, meciul a avut o desfășu
rare interesantă, dinamică, și doar în 
ultima repriză faulturile repetate au scă
zut spectaculozitatea jocului. Despre 
Steaua trebuie să spunem că, deși a în
vins. nu s-a comportat la valoarea lotului 
pe care îl are.

Cele 9 goluri au fost înscrise de Ma
rinescu (2), Szabo (2), Țâranu pentru 
Steaua și de Cloșcă (2) și Varlaam (2) 
pentru Știința. A condus bine arbitrul 
E. Benjamin.

I.C.  ARAD — RAPID BUCUREȘTI 
3—2 (1—0, 1—1, 1—1, 0—0). Gazdele 
au cîștigat greu, dar meritat. A fost 
un joc de slabă factură tehnică. în care 
poliștii ambelor echipe și-au bazat acțiu
nile pe luptă Au marcat: Gnc. Schilha, 
Kincs pentru I.C..A. și Opriș (2) pentru 
Rapid. A condus arbitrul Gh. Baza 
(Cluj). (D. NADOLU — coresp).

tură de pedeapsă. Ritmul se păstrea
ză la fel de susținut. Jucătorii Pro
gresului nu se descurajează, ci ac- 
ționînd calm, ei constituie un per
manent pericol pentru dinamoviști. 
în min. 23, scorul redevine egal : 
după o pasă primită de la P. Nicu
lescu, Alexandrescu înscrie cel de al 
treilea „dropgol**  al partidei. în con
tinuare, Progresul se menține in o- 
fensivă și in min. 30 scorul este 
din nou modificat: la o ezitare a 
apărării dinamoviste, Toma culcă 
balonul. (P. Niculescu ratează trans
formarea-.).

După pauză, Dinamo egalează prin 
Nica (min. 48), acesta transformînd 
cu precizie o lovitură de pedeapsă. 
Urmează o perioadă de joc la mij
locul terenului, cu faze pline de 
broderii, de o parte și de alta. în 
min. 59 Dinamo are șo frumoasă ac
țiune pe treisferturi, pe care Tuțu- 
ianu — inspirat intercalat — o fruc
tifică printr-o încercare. Arbitrul 
insă, nu acordă ! în minutul urmă
tor, Dinamo inițiază o acțiune simi
lară încheiată de Dragomir cu o în
cercare evidentă (ratată de Nica). 
Așadar, 12—9, scor cu care partida 
a luat sfîrșit. Rugbiștii de la Dina
mo au meritat victoria fiind mai in
sistent! in final. Tinerețea echipei 
și-a spU6 cuvintuL

TI B ERIE STAMA

• Ieri dimineața, pe stadionul din 
șos. Olteniței, Unirea a pierdut cu 
II—0 (3—0) in fața Griviței Roșii.

• Meciul dintre Steaua și Gloria 
s-a încheiat cu scorul de 8—5 (8—5) 
în favoarea primei echipe. în prima 
parte a meciului, rugbiștii militari 
au practicat un joc deschis, folosind 
frecvent liniile dinapoi. Metalurgiștii 
au răspuns printr-un joc susținut 
în apărare, cu dese contraatacuri. 
Steaua a deschis scorul printr-o fru
moasă încercare avind drept autor 
pe Preda ; a transformat Chiriac. La 
scorul de 5—0, militarii înscriu prin 
Luscal, o nouă încercare. Gloria reu
șește să reducă din handicap prin 
Mihalcea și tot prin încercare. 
La reluare metalurgiștii sînt aceia 
care au inițiativa, dar ei practică 
un joc de uzură, mai ales pe înain
tare. Rugbiștii de la Steaua: se an
gajează în acest joc închis, astfel că 
scorul nu • mai . -poate * îi modificat.

Gheorghiu, Vasile Pinciu, Eduard 
Berzei, Alexandru Stoenescu, Doi
na Ivănescu ș.a.

„Medalia Muncii**  a fost conferită 
unui număr de 20 de persoane, 
printre care: Ștefan Lemîndroiu, 
Aurel Zahan, Traian Macarie, Fre
deric Orendi, Florica Grecescu, E- 
caterina Pleșoianu.

în numele celor decorați, a mul
țumit sportivul Alexandru Ene.

MUREȘUL TG. MUREȘ — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—8 (0—3, 1—3. 0—0, 
0—2). Deși a fost la discreția oaspe
ților, partida a avut o desfășurare fru
moasă. Au marcat: Grtnțescu (3), Fie. 
șeriu (2), Zahan (2), Kroner pentru 
Dinamo și Iozsa pentru Mureșul. (I. 
PĂUȘ — coresp. regional).

CR1ȘANA ORADEA — C.S.M. CLUJ 
5—0 (0—0, 1—0, 2—0, 2—0). După 
o repriză în care s-au apărat cu dîrzenie, 
clujenii au trebuit să cedeze în fata su
periorității tehnice și tactice a jucătorilor 
orădeni. Au marcat? Hegyesi (2), Ga- 
vriș, Covaci și Ghilea. A condus bine 
arbitrul N. Nicolaescu (București). 
(IL1E GHIȘA — coresp. regional).

ȘTIINȚA CLUJ — INDUSTRIA LI
NII TIMIȘOARA 5—1 (0—0, 3—0, 
1—1. 1—0). După o partidă spectacu
loasă, în care gazdele puțeau înscrie mai 
mult, timișorenii au fost învinși în pri
mul rînd din cauza slăbiciunilor mani
festate în apărare. Au marcat: Danciu 
(2), Daroczi (2), Urcan pentru Știința 
și Cinteanu pentru Industria Linii. A 
arbitrat bine H. Iacobini (București) 
(ST. TĂMAȘ — coresp.).

Pronosport

De Ia I. E. B. S.

Liderii
și

SERIA I

METALUL TÎRGOVIȘTE — l.ItB
MEDGIDIA 1—0 (1—0) ■

Partidă foarte disputată, dinaH 
că. Unicul gol al partidei a I 
înscris de Niculescu, în min.B 
(M. Avanu — coresp.). ■
ȘTIINTA GALATI - FLACAl 

MORENI 1—0 (0—0) I
Studenții au dominat mai ml 

dar ei nu au putut cîștiga dfl 
la limită, din cauza apărării suJ 
numerice a oaspeților. A îns<B 
Păun, în min. 50 (N. Cricică șil 
Schenkman — corespondenți) I 
PRAHOVA PLOIEȘTI—FLAMul 

ROȘIE TECUCI 3—1 (1—0)1
Scorul putea fi și mai mare, dl 

ploieștenii nu ar fi ratat in prii 
repriză ocazii clare prin Baboi 
Asan și George Marin. Excelel 
comportarea, în deosebi în prii 
repriză, a tînărului portar Const! 
tinescu (FI. roșie). Au mărci 
George Marin (min. 28), BabJ 
(min. 60) și Asan (min. 73) peni 
Prahova, respectiv Giură (min. I 
—• autogol) pentru Flamura rol 
(M. Popescu și Gh. Apestolescu 1 
corespondenți). I
CF.R. PAȘCANI - CARPAȚI I

NAIA 2—0 (1—0) J
Joc anost, cu puține șuturi 

la cele două porți. FeroviariWț 
ratat numeroase ocazii de a majd 
scorul, avînd și patru bare față I 
una a oaspeților. Au înscris RoJ 
rea (min. 40) și Plugaru (min. a 
(C. Enea — coresp.). I
FORESTA FĂLTICENI — RAP1 

FOCȘANI 1—0 (1—0)
Meci de factură tehnică slat] 

Oaspeții au avut o apărare nesiguJ 
A marcat Szakacs, în min. 28. J 
cătorul Ligore (Rapid) a fost elin] 
nat în min- 66. (I. Solomonovici 
coresp.).
PROGRESUL BRĂILA—POIAN 

CÎMPINA 2-0 (0—0)
învingătorii au desfășurat t 

joc energic, dar au ratat mult 
prima repriză, cînd, de altfel, < 
avut majoritatea timpului inițiativ 
Au înscris : Negrea (min. 47) și As 
minoaie (min. 69). (N. Costin 
Gr. Rizu — corespondenți).
CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ • 

SIDERURGISTUL GALAȚI . 
1—0 1—0) ( 

Unicul gol al partidei a fost îi 
scris de către Bogdan, printr-o 1< 
vitură cu capul în min. 44. ( < 
Nemțeanu — coresp.).

CLASAMENT

1. Siderurgistul 25 15 5 5 45:25
2. Metalul Tgv. 25 14 4 7 55:19
3. Carpați Sinaia 25 11 5 9 38:30
4. C.F.R. Pașcani 25 12 3 10 35:40
5. Foresta Fălt. 25 12 2 n 38:37
6. Prahova PI. 25 11 4 10 34:34
7. Ceahlău] P-N. 25 12 2 11 36:45
8. Poiana Cîm. 25 10 4 11 41:39
9. Flacăra Moreni 25 9 6 10 37:39

10. Progresul Br. 25 10 4 11 42:46
11. Știința Glț. 25 10 4 11 31:38
12. I.M.U. Med. 25 9 5 11 42:37
13. Rapid Focșani 25 8 2 15 24:45
14. FI. r. Tecuci 25 5 4 16 30:54

Etapa viitoare: I.M.U. Medgidi 
— Siderurgistul Galați, Știința Ga 
lăți — Ceahlăul P. Neamț. Forest

VL Dinamo Pitești—Metalul Buc. 
(cat. B)

VIL Metalul Tîrg.—l.M.U.M. 
(cat. B)

J VIII, C.F.R, Timișoara—Minerul
B.M. (cat. B)

2 IX; Ceahlăul—Siderurgistul (cat. B)
X. C.S.M. Sibiu—^Progresul Alex. 

cat. B)
XL-Crișul—Unirea Dej (cat. B) 

XII. Reco-lta—-Ihd. Sîrmci C.T. 
1 (cat. B)
x Sp. Aiieșul—A S.M.D. (cat. B)

ite și anume: str. Ton Vidu, ageriți 
Pronosport cal. Victoriei nr. 2, ageil 
ția C.C.A. din bd. 6 Martie, stadioa 
nele Republicii, „23 August**,  Dinam 
și Ciulești

bu.ru


In categoria B Selecționata olimpică — Kickers Offenbach 4-0 (3-0)
rurgistul Galați, Dinamo Pitești (Urmare din pag. 1)

Oradea)
i — Prahova Ploiești, Po- 
împina — C.F.R. Pașcani, 
il Brăila — Metalul Tîrgo- 
i’lacăra Moreni — Rapid 
FI. roșie Tecuci — Carpați

IERIA A II-A

O PITEȘTI — METALUL 
LICUREȘTI 2—0 (0—0).
finiș irezistibil fruntașa cla- 

ui a reușit să cîștige pe merit 
a dominat copios și a insis- 

la poartar metalurgiștilor. 
mii s-au apărat cu dîrzenie 
min. 80 cînd Constantinescu 

primul gol. După cinci ml- 
•in pecetluește scorul părti
nind avantajul 
>rt de cornere 
ri. (A. Momete
— coresp.).

nu mai au emoții

dinamoviști-
9—1 pentru 
și D. Ște-

Portarul craioiean a ieșit la timp, inchizind .unghiul** și lămurind astfel o 
Dinamo Obor — Știinfa Crai orasituație dificilă. Fază din meciul

Foto : T. Chio rea nu

EȘITA — UNIREA RIMN1CU 
VÎLCEA 1—0 (1—0).

s au dominat în primele 20 
;e și de-a lungul reprizei a 
catarii din. Rm. Vîlcea au 
multă ineficacitate în fața 
verse în momentele cînd au 
țiatdva. A înscris: Sporea 

(I. Plăvițu — coresp.).

SERIA A III-A

C.F.R. TIMIȘOARA—MINERUL 
BAIA MARE 3—2 (f—1)

Partida a fost interesantă și de 
nivel tehnic satisfăcător. Minerul

CRIȘUL ORADEA—UNIREA DEJ
3—0 (2—0).

.SIBIU — PROGRESUL 
IaNDRIA 3—1 (0—1).

cii au cîștigat mai greu de- 
scorul. In special în prima 

>aspeții au fost foarte peri- 
atac datorită comportării 

«tremelor Bălan și Șoangher. 
•e sibienid oonstruiesc multe 
i reușesc să înscrie de trei 
Popa (min. 53), Văcaru (min. 
>an (min. 84). Pentru Progre- 
rcat Bălan (min. 9). fl. Iones- 
resp.).

un 
a 

prezentat o echipă mai omogenă, care 
insă n-a reușit să se descurce prea 
bine in fata porții adverse. Timișore
nii au dominat clar in final și au cîș- 
tigat pe merit Au înscris: Daraban 
(min. 40 și 63), Donca autogol (min. 
82) pentru C.F.R. și Drăgaa (min. 23). 
Nedelcu (min. 67) pentru Minerul. 
(AL Gross — coresp. regional).

Victoria putea fi și mai categorică 
dacă atacanții orădeni nu ar fi 
copilărește citeva bune ocazii, 
peții au jucat bine în cîmp, au 
citeva contraatacuri periculoase 
care însă nu le-au concretizat. Golurile 
orădenilor au fost înscrise de : Pop 
(min. 21), Bacoș (min. 41) și Iacob 
(min. 47). (P. Lorincz—coresp).

ratat 
Oas- 
avut 

pe

C.S.M. CLUJ—A.S. CUGIR 
(1—0)

1-2

RUL BRAȘOV — METALUL 
U SEVERIN 5—0 (4—0).
cut cu numeroase faze spec- 

In afara celor 5 goluri 
de Frîncu (min. 11 și 44), 
in. 34 și 54) și Pop (min. 18).
a mai avut și două bare. Deși 

i jucat destul de frumos. Me- 
a știut să finalizeze ocaziile 
. Gruia — coresp. regional).

MO OBOR — ȘTIINȚA 
•RAIOVA 1—1 (1—0)

ifuz, caracterizat în plus de 
J și lipsă de orizont în ac- 
' ratat exasperant de mult, 
■ părți. Au marcat: Georges- 
44) pentru Dinamo Obor și 
iin. 76) pentru Știința. (N. 
— coresp.).

Joc frumos încheiat cu victoria 
ritată a oaspeților, care au depus 
multe eforturi pentru a ciștiga. După 
ce arbitrul E. Bucșe (Sibiu) a anulat 
in min. 10 un gol oaspeților, clujea
nul Treabă deschide scorul : 1—0
(min. 17). Spre sfîrșitul reprizei Kiss 
și Lae de la A.S. Cugir ratează oca
zii dare. Egalarea survine în min. 56, 
cind Lae a marcat imparabil. Oaspe
ții forțează jocul și în min. 74 Mibai 
înscrie punctul victoriei. După acest 
gol, echipa clujeană a atacat mai 
mult, dar formația oaspe s-a apărat 
cu mult calm. (V. Morea-coresp. re
gional).

me- 
mai

ARIEȘUL TURDA—A.S.M.D. SATU
MARE 2—1 (2—0)

VAGONUL ARAD—MUREȘUL TG. 
MUREȘ 2—2 (1—1).

A fost un joc specific de campionat 
cu multe faze interesante. Vagonul a 
dominat in majoritatea timpului, dar 
fotbaliștii mureșeni s-au apărat cu 
dîrzenie. reușind in cele din urmă 
un rezultat egal. Chitic și Sanga au 
înscris pentru echipa arădană. in timp 
ce de la mureșeni au marcat Fodor 
și Siko (din „11 metri"). (D. Nadolu— 
coresp.)

CLASAMENT

1. Crișul Oradea 25 14 8 3 42:20 36
2. C.F.R. Timișoara 25 13 4 8 49:45 0
3. Minerul Baia Mare 25 14 1 J0 43:33 29
4. C.S.M. Cluj 25 10 7 8 39:27 27
5. Jiul Petrila 25 9 8 8 35:19 28
6. Arieșul Turda 0 9 8 8 30:28 26
7. Isd. Sirmei C. T. 25 10 6 9 40:43 26
8. A.S.M.D. Satu Mare 25 9 7 9 24:27 25
9. A S Cugir 25 9 7 9 32:36 25

10. Mureșul Tg. Mureș ^5 9 6 10 24:28 M
11. Recolta Cărei 25 7 7 11 37:48 21
12. Vagonul Arad 25 6 8 11 23:29 20
13. Unirea Dej 0 6 8 11 27:48 2C
14. C.F R. IRTA Arad 25 5 5 15 24:38 15

Recolta Cărei—A-

BUCUREȘTI 
iGĂRAȘ 4—2

ii bucureșteni 
Iar echipa din 

buna lor orientare în atac 
a de luptă din repriza a 
irîngerea Chimiei Făgăraș 
uza și în jocul slab prestat 
e minute. Au înscris: Ris- 
. 1 și 14), Șască (min. 6 din 
Cicu (min. 72 din lovitură 

n), pentru Știința, respectiv, 
lin. 31) și Tăbîrcă (min. 51). 
trescu — coresp.).

— CHIMIA 
(3-1).
în vervă 
Făgăraș.

au
De

Meciul a avut două reprize cu as
pect diferit. In prima, localnicii au 
dominat autoritar. înscriind prin 
Ursu (min. 16) și Pirvu (min. 36). După 
pauză insă, jucătorii din Turda au 
slăbit alura, permițind oaspeților să 
reducă din handicap prin Ștefănescu 
(min. 60). De notat că sătmărenii au 
mai avut o ocazie de a marca, dar 
Kuki a tras în bară (min. 53). Bun 
arbitrajul lui Șt. Munteanu (Buc.). 
(I. Pataki și V. Lazăr — coresp.).

Etapa viitoare : 
rieșul Turda ; Mureșul Tg Mureș— 
C.S.M. Cluj ; Vagonul Arad—C.F.R.
Timișoara ; Industria Sîrmei Cimpia 
Turzii—Jiul Petrila ; Unirea Dej—
C.F.R. IRTA Arad : A.S. Cugir—Mi
nerul Baia Mare ;A.S.M.D. Satu Mare— 
Crișul Oradea.

JIUL PETRILA — C.F.R. IRTA 
ARAD 6—1 (1—1)

ETAN MEDIAȘ — 
OȘIORI 2—0 (0—0).

' meritată confirmată și de 
ie cornere: 7—1 pentru Gaz 
u marcat: Matei (min. 56) 
(min. 74). (D. Vintilă și 
iu — coresp.).

C.F.R.

Z.

CLASAMENT
Pitești 25 16

Reșița 25 14
Sibiu 25 14
Făgăraș 25 12
Rm. Vîlcea 2Ș, 9

Brașov 25 12
Buc. 25 10

4
4
3
2
7
1
5
8Craiova 

tan Mediaș 
București

Obor 
Alexandria 
loșiori 
Tr. Severin

8
10 4
10 3
9 5
7 7
8 4
5 5

5
7
8

11
S

12
10
9

11
12
11
11
13
15

36
32
31
26
25
25
25
24
24
23
23
21
20
15

Numeroșii spectatori au fost satis- 
făcuți de jocul tehnic presărat cu 
multe goluri — unul mai frumos ca 
altul — la care au asistat. In prima 
repriză, meciul a fost echilibrat, dato
rită faptului că atacul gazdelor nu a 
dat satisfacție. La reluare, intro
ducerea lui Oltan în atacui gazde
lor s-a dovedit extrem de inspirată 
și minerii au marcat de 5 ori fără să 
primească vreun gol. Punctele au fost 
marcate de : Marti nov ici (min. 27), 
OHan (min. 46), Molnar (min. 56), Me- 
linte (min. 72), Casandra (min. 86 și 
90) de la Jiul și Farkaș (min. 34) de 
la C.F.R. A condus corect Toma Va- 
sile (Buc.) (I. Zamora și St. Băloiu— 
coresp.) „

RECOLTA CĂREI—INDUSTRIA SÎR- 
MEI CÎMPIA TURZII 3-0 (1—0).

nitdare: C.FfR. 
Brașov, Unirea 
Buc., Progresul 
Reșița. CHittlia

Ibor. Metalul București — 
>iu, Știința Craiova — Di- 
șt:. Metalul Tr. Severin — 
i Mediaș,

Roșiori — 
Km. Vîlcea 
Alexandria 
Făgăraș —

Gazdele au obținut o victorie netă, 
care însă nu le mai folosește pentru 
evitarea retrogradării. Scorul putea fi 
și mai mare dacă atacanții Recoltei 
nu ar fi ratat mai multe ocazii clare. 
Industria Sirmei a jucat slab. Cele trei 
goluri sînt opera lui Ficher (min. 10), 
Hauler (min. 56) și Horiiă (min. 58). 
(T. Szilagy-coresp.)

mente, balonul a circulat cu repe
ziciune, găsind omul cel mai bine 
plasat. S-a șutat la portă mulțumitor, 
atît ca frecvență cit și ca precizie. 
De reținut comportarea bună a apă
rării dar — aici — o rezervă : oas
peții nu i-au solicitat pe jucătorii 
noștri la nivelul la care o vor face, 
fără indoială, danezii. In privința li
niei de atac, o remarcă : se joacă 
prea mult pe aripa dreaptă. Este ade
vărat. ieri nici Manolache și nici Pav
lovici (chiar dacă ultimul a dovedit 
mai multă personalitate în joc) n-au 
prea „legat jocul" pe centru, dar 
Haidu merita mai multe... priviri din 
partea coechipierilor săi. care l-au 
neglijat în repriza secundă.

Echipa noastră stăpinește jocul de 
la început In min. 2 Haidu trimite 
balonul cu capul în bară. Atacurile 
se desfășoară in ritm susținut dar 
ele se lovesc de apărarea masivă, 
fermă a oaspeților. In minutul 15, 
primul goi : Varga îi pasează lui Pir- 
călab, acesta centrează și Constantin 
trimite balonul sus, la colț, printr-o 
frumoasă lovitură de cap: 1—0. Trec 
doar două minute și faza se repetă : 
Varga ii „pune" o minge lui Pîrcălab, 
din nou o centrare și Haidu reia din 
voleu. înscriind un gol foarte asemă
nător cu cel marcat de el, la Bucu
rești. în meciul cu Flamengo. In mi
nutele următoare, Haidu, Manolache, 
Varga încearcă pe rind poarta. Oas
peții răspund prin încercări de a sur
prinde echipa noastră pe contraatac. 
Fundașii vest-germani degajează lung, 
dar pe margini Popa și Greavu stau 
bine și cu plasamentul și cu viteza 
iar pe centru Nunweiller III face de
monstrații de joc de cap. In minutul 
33, Varga se deplasează pe aripa 
dreaptă și după o cursă în forță cen
trează precis la Constantin care de 
la câțiva metri reia direct în plasă: 
3-0.

La reluare, Pavlovici apare in locul 
lud Manolach?. In min. 47, el îl pune 
în cursă pe Pîrcălab, acesta centrează

și Varga înscrie cu un șut sec : 4—0. 
In continuare, echipa noastră domină 
și iși creează ocazii de gol ratate însă 
de Pavlovici (de două ori), Varga, Hai
du, Constantin; în această parte a jo- 
'cuiui echipa romînă a slăbit însă rit
mul, n-a mai insistat in fazele de 
poartă. Oaspeții au forțat și oi jocul 
și Datcu — care în prima repriză 
„șomase" — are ocazia să plo-njeze 
de citeva ori.

Arbitrul Emil Martin (București) a 
condus bine echipele:

Selecționata olimpică: Datcu -2 
Popa, Nunweiller III, Greavu — Pe
tru, Koszka — Pîrcălab, Varga, Ma- 
nolache (Pavlovici), Constantin, Haidu.

Kickers Offenbach : Groh - Schult- 
heiss, Șattler, Strauch — Nuber, Benz 
— Striebeck (min. 30 Fronia), LotZj 
Gast (min. 51 Pock), Erber, Siiss.

Din echipa oaspe, care practică un 
.fotbal atletic, cu preferințe pentru 
jocul simplu, pe poartă, cei mai buni 
au fost ieri : Groh, Benz, Erber.

MÎINE PE STADIONUL 
REPUBLICII, IN NOCTURNA: 

PROGRESUL - KICKERS 
OFFENBACH

După cum am mai anunțat, 
vest-germană Kickers Offenbach 
mîine o nouă partidă in țara 
BKilnind formația bucureșteană Progresul.' 
Meciul se desfășoară pe stadionul He- 
publicii în nocturnă și va începe la ora 
20. In 
loc un 
juniori

echipa 
susține 
noastră

deschidere, de la ora 18, va avea 
joc între două selecționate de 

ale orașului București.
★

lista juniorilor convoeali mîineIată
(ora 17.30) la stadionul Republicii (la 
poarta Pu|u[ cu apă rece): Șerban. Si- 
uiioniuc. Spîngiu, Tonia, Duinitriu. Bir- 
san. Mihăilescii. Păeiulete, Stoichifoiu,-; 
Enache. Strîmbeanu, Dobre, Cucută. Lu
cesc», Rădulescu, Goleae, Udroaica, 
Petrache. Smadea, Constantin, Catră, 
Mustefea, Dinu, Mușat, Bogdan. Tutu- 
ianu, Cemat, Stroe, Moldovcanu. llarion. 
Juniorii trebuie să-și aducă echipamen
tul propriu.

Jocuri
RAPID—PETROLUL 1—1 (1—0)

înImaginați-vă un joc fără nerv, 
care abundă execuțiile tehnice gre
șite, sărac in șuturi pe poartă, la 
care se adaugă și rigorile unei vremi 
capricioase (căldură toridă la început, 
ploaie torențială spre sfîrșit) și veți 
înțelege „inima" spectatorului pre
zent ieri dimineața în 
„amicalul" dintre Rapid 
Iată de ce atunci cînd 
fluierat sfîrșitul (min. 87), 
regretat... scurtarea ultimului 
Intr-atit de slabă a fost evoluția ce
lor două echipe, intr-atit de puțin 
au oferit ele spectatorilor veniți in 
număr destul de mare să vadă fot
bal.

Giulrști la 
și Petrolul, 
arbitrul a 
nimeni n-a 

act.

1NTILNIRI INTERNATIONALE
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — BUDUCINOST 

TITOGRAD 1—1 |1—0)

TIMIȘOARA. 16 (prin telefon). Al 
doilea joc susținut de echipa iugo
slavă în țara noastră, de astă dată in 
compania Științei Timișoara, s-a ter
minat tot cu un rezultat de egali
tate și la același scor ca și la Arad: 
1—1.

Scorul a fost deschis de Igna (min. 
29) care a Vnarcat direct din corner. 
Egalarea se produce in min. 83, cînd 
centrul înaintaș Milici face inutilă 
intervenția portarului Urziceanu.

De la gazde s-a rerrlârcat linia tie 
fund și aripă dreaptă a atacului 
Igna—R. Lazăr. înaintarea a resim
țit lipsa hii Manolache și Mițaru. 
De la oaspeți au lăsat o bună im
presie Savkovici, Rasovici, ‘Cerici și 
Milici.

Arbitrul Mircea Ostafciuc (Deva) 
a condus corect formațiile : Șțiinta : 
Urziceanu — Georgescu, Petescu, 
Răcelescu — Lereter, Tănase — Igna, 
R. Lazăr, Sețu (min. 46 Mureșan), 
Bîtlan, Botescu.

Buducinost : Dedovici — Kovace- 
vici, Savkovici, Pavlovici — Rasovici, 
Săniei — Cerici, Savovici, Milici, 
Fiănovici, Rogosici.

P. VELȚAN și I. IOANA — coresp.

U.T.A. CERNO MORE VARNA 1—2 
|1-2j

ARAD, 16 (prin telefon). în loca
litate a avut loc azi meciul inteina-

țional U.T.A.—Cemo More Vama. 
Textiliștii arădeni s-au comportat la 
fel de slab ca și in partida cu Bu- 
dueinost Titograd, 
însuflețire, greșind 
șutind imprecis la

Intîlnirea a fost 
rit (2—1) de către 
More, ai cărei jucători și-au depă
șit partenerii de întrecere atît din 
punct de vedere al execuțiilor teh
nice, cit și al manevrelor tactice.

Primul gol este înscris chiar in 
min. 1. Fotbaliștii bulgari au lovi
tura de începere. O deschidere lungă 
pe aripa dreaptă, o centrare și Co
man scoate din plasă mingea intro
dusă de... Mețcas. U.T.A. schițează 
citeva acțiuni de răspuns însă fără 
consistența necesară. Totuși, în min. 
13 gazdele egalează. Stoperul echi
pei bulgare, Atanasov, este jenat de... 
fundașul 
profită :

Golul 
oaspeți 
A arbitrat 
șoara).

U.T.A.:
paș, Neamțu (Sziics) — Mețcas, Sir- 
bu — Sasu, Chivu, Țîrlea (Beșcucă), 
Floruț, Czako (Selvmesi).

Cerno More : Ninov — Vasiliev, 
Atanașov, Grozdanov — Boznov, Ia- 
nev — Kirov, Bilealov, Dimitrov, 
Bogomilov, Dudunov.

Ei au jucat fără 
numeroase pase, 
poartă.
cîștigatâ pe me- 

echipa Cerno

Compartimentele deficitare la am
bele echipe au fost, în specia], liniile 
de atac : înaintarea feroviarilor s-a 
complăcut intr-un joc steri], confuz, 
iar atunci cind a reușit să „stră
pungă" a dat dovadă de o ineficaci
tate exasperantă. La un nivel mai 
slab chiar s-a comportat atacul Pe
trolului, care n-a „legat" mai nimic 
in tot meciul. Nici cele două goluri, 
n-au fost consecința unor faze „lu
crate" : primul, cel înscris de Năs- 
turescu (min. 35) a fost cît se poate 
de chinuit, iar al doilea, punctul ega
lizator, a fost realizat de Dridea I 
prin transformarea unei lovituri de 
la 11 m, la un fault în careu (crmis 
de Lupescu) care nu necesita o in- i 
tervenție de ultim moment. Cam atît ! 
despre acest joc care a dezamăgit.

Arbitrul Grigore Angheluță 
dus bine formațiile :

RAPID : Todor (Niculescu) 
pescu, Motroc, Grăjdeanu — 
nescu, Langa — Năsturescu, 
triu II, Ionescu, Georgescu.

PETROLUL: Sfeteu 
Nicolae Dumitru, Pal (Florea) 
Munteanu (Ivan), Fronea — V. An
gliei, Badea, Dridea I. Marin Marcel; 
Dridea II (Moldoveanu).

a con-

- Lu- 
Ștefă- 
Durni- 
Kraus. 

Pahonțu,' l 
DJ1

G. N.

. 1

DINAMO BUCUREȘTI — PROGRESUL 
5—3 I1-2J

s-a jucat sîmbătă seara 
pe stadionul Republicii, 

repriză inițiativa a fost 
Progresului, care a reușit
de două ori prin Idniță (mân. 
Mafteuță (min. 27). Dinamo

in 
In 
de 
sa

dreapta
1—1.

victoriei 
în min. 

corect

Coman

Vasiliev și Țîrlea

a fost marcat de
34. prin Dudu-nov. 

Gh. Osiac (Timi-

Pecican, Ca-

D. NADOLU — coresp.

Meciul 
nocturnă 
prima 
partea 
înscrie 
14) și
reușește să reducă scorul in min. 44 
prin Halagian. După pauză dinamo- 
viștii pun stăpînire pe joc și intr-o 
jumătate de oră tabela de marcaj 
arată 5—2 în favoarea lor. Mai intîi 
Luceecu a adus egalarea (min. 46); 
iar apoi au înscris Ene II (min. 52), 
Frățilă (min. 69) și dir. nou Ene II 
(min. 76). Abia spre sfîrșit,. Progre
sul. iși revine și reduce din scor prin 
punctul marcat de Smărăndescu. Au 
jucat echipele:, DINAMO: Uțu — 
Vulpeanu, Constantinescu (Nunweiller 
VI). Stere — Ștefan, Nunweiller VI 
(I. Ștefan) — Ene II, Halagian, - "Fră
țilă. Țircovnicu (Lucescu), Unguroiu.

PROGRESUL: Mîndru (Cosma) — 
Nedelcu, Caricaș, Colceriu (Constan
tin) — lon-iță, D. Popescu (I. Popescu) 
— Oaidă, Mateaanu (Smărăndescu); 
Voinea (Stojcescu), Mafteuță, Babele.

NICOLAE D. NICOLAE — coresp,
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A luat sfirșit „Turul ciclist al Angliei”

CICLIȘTII ROMÎNI
C. DUMÎTRESCU PE

AU AVUT 0 COMPORTARE MERITORIE: 
LOCUL II SI W. ZIEGLER PE LOCUL IV

BLACKPOOL, 15 (prin teiefon de 
la trimisuil nostru special).

Iată-ne din nou la Blackpool, ora- 
.fui din care la 3 iunie s-a dat star
tul in competiția cicKstă interna
țională, „Turul Angliei". Acum ne 
aflăm la finele ei și clasamentele ge
nerale care au suferit dese și impor
tante modificări de-a lungul celor 
peste 2.000 km reflectă valoarea in
ternațională, unanim recunoscută, a 
rutierilor noștri. CONSTANTIN DU
MITRESCU — clasat pe locul II — 
este elogiat de presa și de specia
liști care îl consideră un mare ru
tier. Se spune aici că reprezentantul 
nosiru este unul dintre cei mai va- 
Iofolși rutieri amatori care au evo- 
luat pe șoselele Angliei. Și, intr-a
devăr. trebuie spus — cu legitimă 
mindrie — că realizînd la interval 
de o sâptâmînâ (cît a fost intre fi
nalul „Cursei Păcii*  și 
„Turul Angliei") două 
performanțe — locul IV 
— Constantin Dumitrescu
în arena internațională ca o 
forță. P. Chisman, ciștigătorul edi
ției pe acest an „Turului Angliei", 
recunoscind valoarea principalului 
aâu adversar, C. Dumitrescu, i-a dă
ruit acestuia un „tricou galben", sim
bol al supremației intr-o întrecere 
ciclislă pe șosea. Walter Ziegler — 
elasat 
el--im

C. 
doare
culorile patriei. Gh. Neagoe. deși are 
o valoare mult mai modestă decit 
ceilalți coechipieri, s-a străduit și

startul in 
admirabile 

și locul II 
se impune 

mare
DUMITRESCU IF ZIEGLER

să 
EI

pe locul IV — s-a dovedit și 
rutier tenace, bine pregătit. Ca 
Dumitrescu el a luptat cu ar- 
pentru a reprezenta cu cinste

Popicarii rommi au realizat 
o frumoasă performanță:

(Urmare din mg 1)
■ Oaspr|(-| zu mrzrntat și ei echipe -wno 

gene, cu cîteva ■odilieări laU ie «iii- 
•tete tnrmalii. eemair-indu-se în special 
Tetline. Narlasne. Varfalvj si — h> 
s^eetal — Szabo.

In completaxea acestor scurte aprecieri, 
latâ cifrele realizate în cele două meciuri, 
la ‘ ordinea intrării in concurs a sportivi
lor-

t.F. 1OMIUA—U OMCMA Z491-2W (L)
B.P. BOMtNA : Cr. Szăcs «S3 (234 la

„pUn" și 129 la „izolate") ; F. Lăpușaa 392 
(ZSS—106) . I. GMarta*  427 (263—U4) : E. 
Trandafir 382 (264—it») ; C. Metdoverrnu 
SK (270—106) ; I. fflatknrUf 401 (292—1»).

B.P. UNGARA : Haveiai 332 <273-1161 :
Vasgane «02 <252—140; ; Szameszeșis.
ST1 (274—97) Szikorase 323 <226—97: ;
Totkne 300 <267-113) : Nadasaa J79 (253— 
»*6)

B.P. BOMINA— »J>. UHGAHA 5169—4988 (b) 
B.P. BOM1NA r. Furie S95 (561—334) .

T. Szemani 034 (803—291) : D. Da.ltr»
845 (578-267) ; V. Ivaa 816 (549—»7) ; L 
Micoroiu 848 (553—295) ; Ci. Vinăiora 371 
(579—292).

B.P UNGABA : Bakas 831 (561—270) ;
Garbas 837 (568—269) ; Kiss 319 (554—235) : 
Vartalvi 842 (SS7—285) ; Toman 307 (535— 
2F2) : Szabo 852 (S7S—277).

lattiairile av <os*  conduse de arbitrul 
-cehoslovac S. Ldunc.

prmlc-un plus de voință a reușit 
termine această grea competiție, 
a contribuit astfel la menținerea for
mației noastre tn clasamentul pe e- 
cbipe. Firește, dacă o serie de aler
gători și in special G; Moiceanu n-ar 
fi abandonat reprezentativa noastră 
ar fi putut cuceri un loc pe măsura 
posibilităților pe care le are.

Ultima etapă a „Turului Angliei" 
s-a desfășurat simbătă pe ruta More- 
cambe—Blackpool. 100 km. Cicliștii 
englezi l-au încadrat chiar de la în
ceput pe C. Dumitrescu pentru a-i 
proteja locul lut Chisman. Se pare 
insă că și alergătorul nostru s-a com
plăcut in această situație, fiindcă n-a 
mai încercat nimic. Firește, era 
foarte- greu de realizat ceva. Etapa 
a avut tot un profil muntos. Multe 
urcușuri și coborișuri. viraje in pan
tă. Tn plus o căldură sufocantă. (In 
schimb duminică, cind cicliștii noștri 
se pregăteau să facă o baie In ocean 
a inceput să... plouă !). Din pluton 
au evadat pe la jumătatea cursei o 
serie de cicliști aflați in a doua ju- 
mătate a clasamentului general in
dividual : Baty. Gazda, Konețchi, 
Covley. Ei au reușit să sosească în 
final cu 
însă să 
mentele 
a mărit
gării n-au sosit cu avans prea mare. 
Din cauza ritmului rapid de rulaj 
la un moment dat plutonul se afla 
înșirat pe mai bine de un kilometru. 
Iată acum ordinea sosirii in ultima, 
etapă încheiată la Blackpool :

1. Baty 2 h. 38:32 ; 2. S. Gazda, 3. 
Konețchi, 4. Covley — același timp ; 
5. Butler 2 h. 39:18; 6. Perkins 2 h.- 
39:19 : 7. Hendry. 8. Goyenece, 9. Slo- 
winski — același timp ; 10. Beattie

2 h. 39:2018. W. ZIEGLER 2 h.. 
39:22 ; 23. P. Chisman 2 h. 39:23 ; 
34. GH. NEAGOE 2 h. 39:24; 45. C. 
DUMITRESCU 2 h. 39:31.

Clasamentele generale ale ediției 
pe acest an a „Turului Angliei" se 
prezintă astfel :

Individual

avans. Acest lucru nu avea 
influențeze cu nimic clasa- 
generale. De altfel plutonul 
treptat ritmul, așa că fu-

ION COSMA (DINAMO) ȘI ECHIPA STEAUA
Atl dȘTIGAT A VIII-A EDIȚIE A „CEPEI ICECOT

După dificila etapă dintre Tg Mureș 
și. M. Ciuc. cind tricoul galben a fost 
reluat de valorosul nostru rutier loa 
Cpsma. iar Dinamo 1 preluase condu
cerea în clasamentul pe echipe, nimeni 
n-U. m*d  credea că se vor produce mo 
di,(‘cări esențiale în cele două ctasa- 
rțieQte, mai ales că penultima etapă a 
„Cupei UCECOM" era relativ scurtă 
și plată Și totuși, sîmbătă. după-a- 
miază. pe un traseu de numai 107 km, 
un grup de 17 alergători au reușit, in 
luptă cu vîntul puternic, iar spre sfîr- 
șitul etapei, cu o ploaie rece, să ajungă 
la Brașov cu un avans de aproape 8 
minute.

Tonul acestei importante evadări 
l-au dat 1. Ardeleanu, principalul adver- 
,sar al purtătorului tricoului galben, pre*  
'țum și. 6. Baciu, polonezul J. Lmde 
șt 1. Cosma, care au „țîșnil*  chiar din 
start. în urmărirea fugarilor plutonul 
se fragmentează și după 16 km de „vî- 
inătoaTC44. un grup de 13 alergători prin
tre care se afla întreaga echipă a clubu
lui Șteaua, 3 polonezi și numai nn di- 
namovist, L. Zanoni, face joncțiunea cu 
cot 4 fugari. în continuare, duc intens 
la trenă cicliștii de la Steaua și rutierii 
polonezi.

Pe străzile orașului Brașov, grupul 
celor 17 fugari se frămîntă pentru sprin
tul final. Cicliștii romî'ni supra yeghin- 
du-se reciproc l-au scăpat pe alergătorul 
polonez M. Chojnacki. care a trecut de. 
tașat linia de sosire. El a fost crono
metrat cu 2 h 41:46. Echipa Steaua a 
trecut pe primul loc în clasamentul ge
neral.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

P. Chisman (Anglia) 
C. DUMITRESCU 
Goyenece (Spania) 
WALTER ZIEGLER 
Herger (Elveția) 
Butler (Anglia) 
Metcalfe (Britania)

8. Spuhler (Elveția) 
Lewis (Commonwealth) 
Zapala (R.P. Polonă) 
GH. NEAGOE

9.
10.
43.

58 h. 22:52
M h. 28:22
58 h. 33:14
58 h. 33:42
58 h. 33:45
58 h. 36:21
58 h. 36:41
58 h. 36:57
58 h. 37:11
58 h. 40:05
60 h. 05:55

re au luatDin cei 69 de cicliști 
startul au terminat întrecerea 49.

Clasament finbl pe echipe :
1. R.P. Polonă 1T5 h. 20:43 ; 2. An

glia 175 h. 28:18; 3. Spania 175 h. 
44:01 ; 4. Britartia 175 h. 44:31 ; 5. 
B. P. ROMlNĂ 176 h. 04:35 ; 6. El
veția ■ 176 h. 13:45 : 7. Commonwealth 
176 31:15- 8: Selecționata diferite-
ipr -comitate 176 h. 42:21 ; 9. R. S. 
Cehoslovacă 176 h. 58:41.

I Echipa R. P. Rpjpipe^ șg înapoiază 
in capitală luni seară cu avionul.

MlK( i;A COSTEA

să pl 
pârtie 
la Le

Lu

Concursul international de călărie din P. P. Polo

C. Vlad învingător în ultima prob
OLSZTYN. 16 (prin telefon). Rela

tând, pe scurt, desfășurarea — în con
tinuare — a concursului internațional 
din localitate, trebuie amintit, in ordi
ne cronologică, locul III ocupat de 
C. Vlad (cu Vifor) în proba de categ. 
grea, rezultat meritoriu dacă ținem 
seama că din cei 50 de concurenți nu
mai patru au reușit să termine par
cursul fără greșeală. Concursul a 
continuat cu proba de forță — deosebit 
de dificilă — în care Gh. Langa a 
ocupat locul IV. O desfășurare pasio
nantă a avut-o proba de ștafetă, echi
pa noastră fiind singura care nu a 
dârimat nici un obstacol (din 35 de

SĂRBĂTOAREA 
MICILOR 8IMNAȘTI

(Urmare dîn pag. 1) 

gimnaști (runUși (Sonia Iovan,nor
Atanasia Ioneseu) saix a unor tineri în 
plină afirmare (Păunescu și Mutu — 
Craiova), au avut în mijlocul lor la 
festivitatea de închidere pe maestra 
sportului Elena Leușteanu-Popescu și 
pe maestrul emerit al sportului Albiri 
Moraru. care au luminat primilor‘ cla
sați premiile. Consemnăm faptul că 
promoția l.C.F. 1953, reunită la Bucu
rești în aceste zile, a oferit primilor 
clasați la individual dou3 cupe trans
misibile, iar ziarul „Scînteia pionierii- 
luiu a oferit cîștigătorilor (echipe și 
individual) abonamente la publicațiile 
pentru copii.

Clasamente: fete: Dinamo
București — 109,763 p: Petrolul Plo
iești — 106,565 p; Olimpia București
— 105,829 pi : bfiiefi: -Dinamo București
— 111,85 p; Viitorul București —
110,15 p; Harghita Tg. Mureș — 
108,35 p; INDIVIDUAL: fete: Mioara. 
Popescu (Din. Buc.) 28.065 p; Euge
nia Celnic (Din. Buc.) 27,632 p; Alina 
Goriae (Șc. m. Lugoj) 27.500 p; băieți: 
Puiu Neagu (Din. Buc.) 28 40 p: Radu 
Branca (C.S.M. Cluj) 28,30 p; Dezide- 
riu Torok (Din. Buc.) 28,30 p. PE 
APARATE: FETE: sărituri- Celnic —
9,000 p; Goriaeu.Țâ-j ;9.000 p; Carmen 
Albulescu (Petrolul) 9,000 p; btrnâ: 
Popescu — 9.466 p; Sabina Șerbănescu 
(Olimpia Buc.) — 9.300 p; Celnic — 
9,266 p; sol:Popescu — 9,666 ■ p; 
Goriae — 9,500 p; Gisch Casali (Din. 
Buc.) — 9,433 p; BĂIEȚI: sol: Torok

9,55 p; Nicolae Oprescti (Viitorul) 
9.45 p: Farca9 Adorian (Harghita Tg.. 
Mureș) 9.4C p;<6<wă Neagu —r 9,70 p; 
Valentin Mezei >(Dm. Buc.) ~ 
Fa rea s — 9,55- fț. sărituri: Branca 
9,50 p; Neagu. 9,40 p; Torok 
9 30 p.

parcurs r 
formată

Gh. Langa, cu Simplon, și C. Vlad, 
Vifor, fee locul: VIII. Un rezultat 
a obținut apoi ~ 
2 cai (cu Harpa 
pe locul III. La 
țiunilor nu am 
pa completă (au
Costea și Langa) și, în plus, ci 
Nela a fost accidentat trebuind să 
înlocuit cu un „debutant", Vifor, 
zultat : locul VIII cu 49 »/,, P-

In încheierea concursului internaț 
nai s-a desfășurat proba de categ 
mijlocie (55 de concurenți) în care 
prezentantul nostru C;i (VLAD, 
Harpa, a obținut o splendidă victo 
termiriînd parcursul fără greșală, ti

.,67 sec.
Călăreții romîni urmează 

în R.D. Germană pentru ă 
Ia concursul internațional de 
zig (20—24 iunie).

9,60 p;

ștafete), dar o eroare de 
tificată a „dus" echipa

C. Vlad în proba 
și Vifor), clasîndu 
proba de Cupă a 
putut prezenta < 
concurat tâumai VI

MIHAI TIM
antrenor

Meci de verificare la Sibi
In vederea celei de-a XV La e 

a campionatelor mondiale de lupte c 
ce de la Helsingborg ^uedia) I 
nostru republican a susținut , j.ot se; 
la Sibiu, o întîlnire cu campi 
K.P.K la juniori. Gala» a> fost unu 
t.ă de peste 2:500 de-i spectatori, 
citirile au fost viu disputat- fi au 
respuns -din punct de h'vedere 
tactic și aT pregătirii--’jfEtice S- 
marcat îndeosebi D. Pirvuleseu, 
Cernea. 1. Moca și Gh. Popovici, 
de 1*  tineri C. Turturea, C. Cornea 
A. Fischer, FI, Ciorcilă și C. Mczii

lat£ rezultatele: categoria 52 kg: 
Pîrvulescti învinge la-gpancte pe
Turturea: categoria 5Z' kg: l Ce
cîștigă prin t-uș- întîlnirea cu C., 
neanu; categoria 63 kg:-S. Popescu 
trece la puncte pe G. Sîrbu: categ 
70 kg: M. Bolocan bate prin*  tuș 
G. Dencioiu; categoria 78 kg: I. M 
învinge îa puncte pe A. Fischer; 
goria 87 kg: I. Țăranu întrece la 
te pe FI. CiorciU; ea/egori® 9Z 
Gh. Popovici este declarat înving 
la puncte în fața lui Șt. Sihagu; 
goria grea- ÎN Martinescu învinge 
puncte pe G. Mezinoa.

FOTBAL PE GLOB

Davis" a continuat cu 
partidelor dih cadrul s

„CUPA DAVIS*Hanovra : Sel. orașului Hanovra—Sel. 
R.P. Bulgaria 1—7; „Cupa Rappan" : 
F.C. Gantoise—Y oung Boys 
2—0: Antwerp—Lausanne 2—0.

DE PE PISTELE DE ATLETISM

1. 1ONESGU-— coresp

■i

nolzt

Uit ima etapă, desfășurată duminică pe 
ruta Brașov — București a fost calmă, 
deși credeam ci alergătorii dinainovișîi 
vor ataca p**ntm  a recupera cele 22 .Je, 
sec care-i despărțeau de echipa jjjyti 
Varșovia (a doua în clasament). ' frrr,-’ 
de-a lungul celor 167 de km am 
doar două acțiuni mai deosebite:
Gura Beliei. Gh. Moldoveanu pedalerfzV 
de unul singur mai mulți kilometri, iar 
la Otopeni. W Egyed încearcă să se de-’ 
tașeze însă p»nă la aeroportul Băneasa 
este a jun&.

Pe străzile Capitalei se produc cîteva 
ruperi din pluton ca în cele dir urmă 
nenumărații spectatori masați pe tro- ' 
tuarele dîo fața Palatului Poștei să a- 
siste la o sosire 
1. Ardeleanu. cu 
roată față de S. 
40 de alergători, 
câștigătorului : 4 I

■ în bloc. învingător : 
numai o jumătate 
Ariton, și un grup d° 
toii marcăți cu timpul 
h 07:54

GENERALE indi-CLASAMENTE 
vidrial: 1. I. COSMA (Dinamo) '25 h 
00:04 ; 2. I. Ardeleanu (Steaua) la 1:05; 
3. "J. Linde (Start Varșovia) la 4:13; 4. 
N. Grigore (Steaua) la 5-30; 5. M. Choj- 
nacki (Start Varșovia) la 6:38; 
Moiceanu (Olimpia) la 6:38; 7 J. 
kolajszvk (Starr Varșovia) la 6:51; 
F. " ’ 
7:1?; 9. M I 
8:20; 10. 0 
ECHIPE: 1 
Start Varșovia 
75 h 18:25.

6 <1
Mi.

8 
Horvath (Spartacus Budapesta)' la 

Iliev fSeptemvrr Sofia) L 
Baciu (Steaua) la 8:36. 

STEAUA 75 h 13:40. 2
1 75 h 18:03; 3. Dinamo I

TR. IOANIȚESCU ’

® SOFIA 16 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Duminică, pe 
stadionul „Vasil Levski" din. locali
tate s-a desfășurat rpeeiul . revanșă 
din cadrul • preliminariilor olimpice, 
dintre echipele Bulgariei ,și Albaniei. . 
Ca și în primul • mec;.-desfășurat la , , ------- , .... „ ------- _ ... -----
Tirana victoria ă devenif fotbaliștilor- . Londră’, ' atietlif1Buddy Edelen a in- ■ ■ Danemarcei. In meciul Spania-Fr 
bulgari, cu scorul de 1-0 (1—0).-Sin- • registry 'cel*'mhi  ’ bun timp mondial de la Barcelona scorul a fost de 
gurul gol al partidei a fost înscris --------- Ma.tui.-ua ^.■«««. v _
in min. 30 de către Kotkov.

Jocul a foot in general de factură 
Miedjocră. Fotbaliștii bulgari ■ au do- 
Upăt mai mult,’ au jilcaflt rhai orga
nizat, dar au ratat nenumărate ocazii 
de -gol. în urma victoriei, rejjurtațe, 
echipa olimpică a Bulgariei s-a cali
ficat pentru turul următor In care 
va ,. intîlni formația Luxemburgului, 
în caz de victorie, fotbaliștii bulgari 
vor. intilnj invingâtoarșa .dujfre echi
pele R. . P. Romine, și pșjMțmarcei.

Iată .formația .echipei bulgare ;, Na-i- 
ăenov II — 
Vuțov — P. Dimitrov, Stoilov — Ran- 
kov, Ianciouski, -Țșue#, .Iftftkoti, N. 
Dimitrov.. . - .>> ■«> -...»

TOMA HRISTQV

Berita 
fășurauea 
turilor de finală (zona -europeană). 
Stockholm,- echipa Suediei conduce 
4-0 în partida -eu iugoslavia, f 

• Ca prikejul unul concurg inter- practic calificată. Eehipa Africii 
național de maraton, desfășurat la ‘Sud a' învins la Cdpănhaga ec

parcui^irtd'hiasica’ distanță de 42,195 pentru spanioli. Echipa Angliei a 
km M*  2B’ Edelen este tn' vîr- Vlns cu 4—1 în partida cu U.R.
stă d£' 'S3J’ Shi Iji a cîștigat reăent tfe la Eastbourne. In semifinale: 
prdba 'lle1‘ffiWUtliri din Japonia și Gre- ' glia-Spania ; Africa de Swd-S 
cia. Pfe lodîiFiieP următoare s-au dă- ■
sat Rbn Hitl cu 2h 18:06,0 și Juan SCRIMERII MAGHIARI
Taylor — 2h i£0&0. LA MONDIALE

• în primă zi a campionatelor uni
versitare de atletism ale S.U.A., cate 
au loc pe stadionul orașului Albu
querque, Rex Cawley a parcurs dis
tanța de 440 yarzi garduri în 49.6,

• Federația maghiară de scrim 
desemnat echipa’ reprezentativă 
va participă Ia campionatele 
programate în luna iulie la 

Polonă). Echipă cuprinde, oe g«auu (R.p. Polonă). Echipa cuprinde
la 3 zecimi de secunda de recordul T c,
mondial definut de Potgieter. Brian ,. „ _. )}< „Sternbere a sărit la nrăiină 4 99> lm’ Gyarmat1, G-Vuricza («oretă ms 
Sternberg, a «iflt la prăjina 4,99 m, _ Rejtoe. Marosi; i- Juhasz. S»

• Turneul , internațional .de fotbal 
de la Florența, a. fost cîștigat de 
echipa braziliană Palmeiras, care in 
finală a întrecut cu 3—1 (0—0) pe 
Florentina. Pentru locurile 3—4 s-au 
intilnit Botafogo (Rio de Janeiro) și 
Vojvodina (Iugoslavia). După 90 de 
minute, tabela de marcaj a indicat ; 
0—0, fiecare echipă urmind să exe
cute cite 5 lovituri de la 11 m. Bra
zilienii au înscris 4 prin Manga, Ama- 
rildo, Valdir și Garrincha, față, de 
unul al iugoslavilor, realizat de Ni- 
colid.

• ALTE REZULTATE INTERNA
ȚIONALE: Roma : Santos-A.S. Roma 
4—3 ? Vancouver: Wolverhampton
Wanderers (Anglia)—Răngii (Rio) 2—2 ;

DLernoer^ a p.ajina "’■lin), Rejtoe, Marosi; Jilhasz, -S'
vn s ’tai. Sakovits, Kovacs -(floretă f

nin), Kausz, Kulcsar, Gabor, Bar 
Nemere, Nagy (spadă), A, Ko 
Meszona, Bakoni, Pesza, Mende 
și' Szerencses (sabie).

de 200 . yar^i 4 <jp viraj in 20,5. May- 
. flied a cîștigat „lungimea" cu 8,10 'm, 
iar Giibher „greutatea" cu 19,02 m. 
Să o taming; yiitppre se vor desfășura 
campionatele de atletism ale S.U.A.,. 
criteriu de șelecție a echipei ameri,- . 
cane in vederea meciului cu U.R.S.S.
<le la Moscova ' ~ ® A început Turul ciclist al

veției.' Prima etapă Zurich-St. 
(180 km) a fost cîș'tigată de Zi 
(Italia) — 4h 34:05,0', iar cea 

__ ______ ____ . 1 doua, St. Gali—Celerina (197 km 
Laszlo Papp (R.P. Guarnieri (Italia) cronometrat î 

24:38,0. Etapa a III-a, desfășurat 
un circuit care a' njăsuat 71 
ture a 8,875 km), a .fost cîștigat 
italianul Ernest Bono, care a rea 

• timpul de 1 h 55:53,0. în clașa 
general individual conduce itali 
Giuseppe Gazzardj, urmat la 3:58, 
compatriotul său Bono și la 4:08. 
elvețianul Moressi.

In jurul ringului
• într-un meci amical de box, des

fășurat la Koln, campionul european 
la cat. „mijlocie" 1_____ _ .
Ungară) l-a învins prin k.o. in run
dul 7 pe americanul Charly Cotton.

• Boxerul negru Eddie Perkins a 
redevenit campion mondial la cat. 
semimijlocie fdasa „juniori"), invin- 
gindu-1 ia puncte pe filipinezul Ro
berto Cruz. Meciul s-a disputat" la 
Manila, in prezența a 5 000 de spec
tatori.

>TURUL CICLIST At ELVEȚI
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