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START BUN IN PRELIMINARIILE OLIMPICE
R. P. ROMINA-DANEMARCA 3-2 (1-1)

COPENHAGA 23 (prin telefon). 
Echipa noastră reprezentativă de fot
bal a luat astăzi pe stadionul „Idraets- 
parken" din Copenhaga un start bun 
în preliminariile turneului olimpic 
de fotbal. Intîlnind selecționata Da
nemarcei, jucătorii romîni au obți
nut o frumoasă și meritată victorie,

la ,,scenă deschisă". Apărarea noas
tră a jucat acum mai organizat, mij
locașii și interii au pasat mai bine 
la mijlocul terenului, iar atacurile, 
purtate în deosebi pe aripa dreaptă, 
au dezorganizat apărarea gazdelor. 
După 3—2, echipa romînă a jucat mai 
prudent, a pregătit bine acțiunile de

al 2-lea gol al rominilor înscris de Manolache.

(Telefoto Agerpres)

tiolf «lefer.i'rn lying ați hi»

cei doi interi, atacurile au avut 
multă vigoare și s-au terminat 
turi precise pe poartă, ceea 
reușiseră în prima parte. Spre 
meciului dominarea teritorială 
cut de partea danezilor. Deși 
noastră a 
spuneam 
joc bun. 
a jucat 
apărarea, 
intervenții și care a făcut in general 
un joc destructiv în repriza întii, ne- 
colaborînd la organizarea jocului pe 
mijlocul terenului. Nunweiller 
Koszka. de la care se aștepta 
zească drumul spre poarta lui 
n-au dat satisfacție in prima 
și jocul lor a 
Și pe 
Petru 
destul 
cauză
Pircălab și Varga au 
Ionul, iar Haidu a 
multă timiditate. De 
racteristică a întregii noastre echipe 
se poate sublinia faptul că ea n-a reu- 
Jit in prima repriză să se debaraseze

mai 
cu șu- 
ce nu 
finalul 
a tre- 
echipa 

ciștigat și a făcut, așa cum 
mai înainte, în general un 
totuși putem aprecia că ea 
sub posibilități. In special 
care a avut nesiguranță în

cei doi 
Emil și 
de atenți
situații clare

III și 
să pă- 
Datcu, 

repriză
derutat de multe ori 
fundași de margine. 
Constantin n-au fost 
in pase și din această 

au fost irosite, 
greșit ținind ba- 
jucat cu foarte 
altfel, ca o ca-

(Continuare in pag. a 3-a)

Porumb și A. Barata învingători 
in concursul atletic de la Berlin

® Z. Vamoș pe locul al doilea • Rezultate excelente In majoritatea probelor

BERLIN 23 (Agerpres). — Perfor
manțe de valoare mondială au fost 
înregistrate în prima zi a concursu
lui internațional de atletism „Ziua 
olimpică" de la Berlin. In proba de 
aruncare a suliței campionul euro
pean Janis Lusis (U.R.S.S.) a reali
zat 83,65 m. Simon (R.P.U.), a par
curs 3 000 m. obstacole în 8:41,2, 
iar sprintera sovietică Itkina a fost 
cronometrată cu 23,5 pe 200 m. Un 
rezultat remarcabil a obținut atle
tul romin ANDREI BARABAS, în
vingător în proba de 5 000 m plat cu 
timpul de 14:03,0 (nou record al 
R.P.R., vechiul record era de 14:,03,6

m.

și aparținea tot lui Barabas). PO
RUMB (R.P.R.) și Diihrkop (R.D.G.) 
și-au împărțit victoria la înălțime; 
realizînd 2,06 m. Cursa de 1500 m 
a revenit lui Valentin (R.D.G.) — 
3:43,0 înaintea lui Z. VAMOȘ (R.P.R.) 
— 3:43,1.

Alte rezultate : masculin : 100 m: 
Csutoras (R.P.U.) 10,5 ;
Tomasek (R.S.C.) 4,70 
Kluge (R.D.G.) 7,72
100 m : Itkina 11,7 ; 
(Olanda) 2:10,3 ; 80 m
zer (R.D.G.) 10,8 ; lungime : Geissler 
(R.D.G.) 6,08 m ; disc : Mnecov*
(R.S.C.) 53,72 m.

prăjină : 
m ; lungime : 
m ; feminin : 
800 m : Kran 
garduri : Bal-

Rezultate de valoare internațională 
in concursul de atletism de la Oradea

FI. Diâconcscu, M. Piathowsha, L. Manoliu, E. Szțjroha, A. Sălăgcan,
I. Balaș și I. Bicda, —principalele protagoniste ale întrecerii

ORADEA 23 (prin telefon de la trimi
sul nostru) Cîteva mii de spectatori au 
fost prezenți astăzi după-amiază. pe sta
dionul Crișana. la cel de-al doilea meci 
dintre reprezentativele feminine de atle
tism ale R.P. ROMINE și R.P. POLO
NE. Întrecerile s-au desfășurat pe o căl
dură aproape sufocantă, termometrul 
indicînd 32 de grade ! Echipa poloneză,

Canotorii romîni au obținui

cu scorul de 3—2 (1—1), după un meci 
pe care specialiștii de aici l-au apre
ciat drept unul din cele mai fru
moase pe care le-au văzut în acest 
an. Ech'pa romînă s-a dovedit mai 
bună in ansamblu decit adversara ei 
și a practicat în primele 20—25 de 
minute ale reprizei secunde un fot
bal dc ca.itate ridicată. Această pe
rioadă a jocului a fost de altfel de
cisivă pentru rezultat. Formația noas
tră, care in prima repriză lăsase de 
dorit in ceea ce privește legătura și 
mai ales calmul, s-a mobilizat după 
pauză și a reușit să-și impună total 
jocul, realizînd unele faze pe care 
publicul — cu toată dorința sa, ma
nifestată zgomotos, ca echipa daneză 
să cîștige — le-a subliniat cu aplauze

atac și a fost preocupată mai mult 
de a ține balonul. In ansamblu, jocul 
se poate împărțit în patru perioade 
distincte. Prima, de la început și pină 
în jurul minutului 20—25, cînd supe
rioritatea a fost de partea echipei 
romîne. A urmat o revenire accen
tuată a danezilor, în cursul căreia se 
părea că echipa noastră și-a pierdut 
busola și a înlesnit gazdelor mai 
multe ocazii, pe care numai pripeala 
atacanților danezi a făcut să nu se 
transforme in goluri. După pauză 
echipa noastră a apărut complet 
schimbată în bine. Apărarea a jucat 
mai calm, jucătorii s-au concentrat 
mai mult asupra acțiunilor adversa
rilor, halfii au colaborat mai mult cu

succese remarcabile
• 9 victorii la Hanovra® Echipajul de 4 +1 pe primul loc la Grunau

romîni s-au comportat remar- 
in regatele de la Hanovra 

unii 
caia- 
R.P.

16 
de 
a 

de 
Și

HANOVRA 24 (Agerpres). — Spor
tivii 
cabil 
(R.F.G.) la care au participat
dintre cei mai buni canoiști și 
ciști din lume. Reprezentanții 
Romine au ciștigat 9 din cele 
probe disputate. Simbătă, in proba 
caiac simplu, Vasile N. Nicoară 
terminat victorios în 1:56,9 urmat 
Aurel Vernescu 1:57,4. Vernescu

M. Anastasescu au ciștigat proba 
de caiac dublu 1:47,5 înaintea altui 
echipaj romin, Artimov — Conțolen- 
ko — 1:48,6. La caiac 4 echipajul ță
rii noastre (Nicoară, Ivanov, Arti
mov, Conțolenko) s-a clasat pe pri
mul loc in proba de 1000 m realizînd 
3:18,3. Pe locul doi a sosit echipa 
R.F. Germane. La canoe au învins

dominînd probele de alergări, a cucerit 
victoria cu scorul final de 67—50. Și 
acum, 
probe.

100 m:l.E.Szyroka (R.P.P.) 11,6; 2. 
H. Gorecka (R.P.P.) 11,7; 3. I. Petrescu 
(R.P.R.) 11,9; 4. C. Mesaroș (R.P.R.) 
12,2; - - - ■ -----------
oi o.— *»—» 
3. 1.
șuan
(R.P.P.) 57,0; 
58,1; 3. F. ~ 
V. Gabor (R.P.R.) 
trei probe, atletele poloneze au ciștigat 
net.

800 m: K. Nowakowska (R.P.P.) 
2:09,2; 2. F. Grecescu (R.P.R.) 2:11,2; 
3. E. Teodorof (R.P.R.) 2:12,6; 4. H. 
Jozwik (R.P.P.) 2:12,6. Reprezentanta 
nojRtră E. Teodorof a condus pînă la 
600 in, urmată îndeaproape de F. Gro- 
cescu și K. Nouukowska. In ultima 
turnantă însă, atleta poloneză a sprin- 
tat sec. a luat un avans de cîțiva metri 
și a ciștigat clar.

80 m garduri: 1. M. Piatkowska 
(R.P.P.) 10,8, 2. H. Krzizanska (R.P.P.)

cîteva cuvinte despre cele IO

200 m: 1. E. Szyroka (R.P.P.) 
2. I. Krzizenștein (R.P.P.) 24,3; 
Petrescu (R.P.R.) 25,0; 4. A. Be- 
(R.P.R.) 25,5; ' ...............

----- 2
Stancu (R.P.R.) 58,6; 4.

400 m: 1. II. Hase
M. Mros (R.P.P.)

ROMEO VILARA
(Continuare in pag. a 4-a) (Continuare in pag. a 4-a)
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Dinamo București—Sempre Avânți (Italia) 
Î4-6, la box

Tradiționala întîînire internațională 
amicală de box a reunit sîmbătă 
seară un numeros public, deși „capul 
de afiș" nu l-a mai constituit de astă 
dată mult gustatul meci Dante Cane- 
Vasile Mariuțan. Pugilistul italian n-a 
făcut deplasarea la București, în 
schimb alți doi campioni ai Italiei au 
evoluat pe ringul instalat în potcoava 
stadionului Dinamo : Antonio Mara- 
glulo Și Giovani Perri.

Dinamoviștii au învins detașat, cîș- 
tigînd 5 din cele 10 întîlniri (un meci 
la semi-ușoară a completat progra
mul), făcînd 4 meciuri nule și pier- 
zind unul singur (Perri l-a învins pe 
Stănescu), datorită faptului că au 
prezentat o echipă mai omogenă, în 
general mai bine pusă la punct.

Oaspeții au aliniat o echipă cu ceva 
mai puțină experiență, dar cu 
multe elemente talentate, de perspec
tivă. De altfel, după cite am fost 
informați, numai doi pugiliști apar
țin clubului din Bologna (Farinelli și 
Badini), restul fiind din Pizzaro, in
troduși la cererea federației italiene 
pentru a fi încercați sau rodați în 
compania valoroasei formații bucu- 
reștene.

Deși întîlnirea nu s-a ridicat la ni
velul celor precedente, unele meciuri 
au plăcut prin lupta strînsă, prin 
răsturnările de situații și, mai ales, 
prin replica dîrză, de la egal la egal, 
pe care au primit-o cei doi campioni 
italieni din partea lui Dumitrescu, 
care a și obținut un rezultat de ega
litate la Maraglulo și, respectiv, a 
lui Stănescu în întîlnirea cu Perri, 
pe care a pierdut-o la puncte, la o 
diferență mică.

Și acum, cite ceva despre fiecare 
întîînire :

CAT. MUSCĂ : D. Davidescu b.p. 
Enzo Farinelli. Ceva mai bine făcut 
decît Davidescu, posesorul unor pu
ternice croșee, îndeosebi de dreapta, 
Farinelli a pierdut la o diferență mi
nimă. Davidescu a boxat atent, a 
aplicat multe „serii", în prima repriză 
mai ales. A greșit prin aceea că s-a 
agitat prea mult și a... fugit tocmai 
cînd trebuia să atace. Rezultatul s-a 
decis în repriza a treia, cînd oaspetele 
a slăbit evident.

M. COSTEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Ieri a fost o căldură toridă. Mii de bucureșteni au plecat dis-dc-diminea(ă In excursii către pădurile fi lacurile din 
jurul Capitalei. Unii au poposit la Pustnicul sau Băneasa, alfii au mers la Argeș, unde s-au bucurat de o odih- /
nă plăcută. In fotografie, uu aspect de la Buda-Argeș. Foto: A, Qrișaa



GIMNASTICA

Cupa Sportul popular" a cunoscut un deplin succes
Sala Diuaino din Capitală a găzduit 

, Seri dimineață concursul celor mai buni 
gimnaști și gimnaste din Capitală, rcu. 
«iți în fața aparatelor în cadrul celei 
ăe a doua etape a întrecerii dotate cu 
/„Gupa Sportul popular44. Competiție or
ganizată de ziarul nostru în colaborare 
cu federația de specialitate, „Cupa Spor
tul popular" la gimnastică s-a bucurat 
de bune aprecieri din partea antrenori
lor, profesorilor și sportivilor noștri, ea 
fiind un bun prilej pentru verificarea 
stadiului de pregătire a gimnaștilor frun
tași, într-o etapă în care avem în față 
importante întreceri de amploare. Dacă 
adăugăm în plus faptul că pentru prima 
oară în acest an gimnaștilor li s-a ofe
rit posibilitatea să evolueze public cu 
exercițiile impuse cu care vor concura 
la Tokio, apare și mai limpede utilita
tea concursului

Etapa a douj, programată ieri, a con
firmat forma bună a multora dintre gim- 

și gimnastele noastre. In com
parație cu etapa din 2 iunie, evoluțiile 
cu fost în general nui bune, fapt care 
atestă că antrenorii gimnaștilor fruntași 
se preocupă InJeaprwape de buna pre
gătire a acestora. Studentul Petre Mi- 
clăuș a fost din nou -omu] zilei*. Ei s-a 
Duiuârat 
Iele, sol 
Re|iuein 
formă a 
excepția

* bine. I-a 
a unor sportive consacrate ca Sonia 
▼an, Atanasîa lone seu sau Uta Pore- 
ceanu. rrț'nem progresul evident pe care 
îl înregistrează tinere gimnaste ca Elena 
Tutan. î lorica Pleavă, Iul ia Podoreanu. 
Cristina Doboșan, Ana Moldoveanu și 
altele. Aven deci toate motivele să spe
răm că în viitoarele concursuri gmnașiii 
noștri vor putea obține rezultate șt mai 
bune, vor înregistra un progres c«B- 
tinnn.

Iată r'-zullaîele tehnice ccevscsnnate 
Seri: FEMININ: sărifnri.* Înv an 1p. 
Liță 18.o66 p-, Podoreanu 18.399 p: 
Poreceanu 17,733 p; Iooescu 17<599 p; 
Ilie 16.901 p: S<J: Iov an 18.433 p: 
lonescu 17,833 p: Tman 17.833 p; 
Pleavă 17.766 p: Porcteann 17,632 p; Po
doreanu 17,233 p. MAmSI LIN (<-a conn»- 
rat numai cu exerciții libere): p«raleâe.- 
Midău? 9.25 p; Stanciu 9.25 p; Szilagyi 
9,20 p: Kadar 9,15 p: Slrnkmenen 9.08 
p, Tehăneanu 9.00 p; bari: Orendi 9.40 
p; Tobăneanu 9,25 p; Sialoa 8,60 p; 
Stanciu 8.35 p: Mlclăuș 
•eseu 8.40 p; anb Szila( 
hăneanu 9.05 p; Miclăaș 
«,90 p; Orendi 8,60 p;
Cele două cupe oferite 
la feminin ți masculin 
«iei Iova a *i luj Petru Mtdânș.

la toate cele trei aparate (para
și bară) printre primii clasați, 
in același timp revenirea in 
lui Frederic Orendi care. co 
paralelelor, a evoluat constant 
fete, pe lingi comportarea buni 

lo-

8,45 p; Sântlo- 
gyi ^-15 p; Tn-

9.00 p; Kadar 
Zamfir 8,60 p.

prunLur «ia sa ți
an revenit Se-

Petre fiidăuș ia timpul exercițiului la paralele

Foto: T. Roibu

Crișana Oradea și C.S.M. Cluj 
învingătoare în etapa de ieri

RAPID BUCUREȘTI — CRIȘANA 
ORADEA 0—2 (0—0 •—0. 0-1, 0—1). 
Meci aprig disputat. încheiat cu victo
ria meritată a formației orădene. în 
prunele două reprize, gazdele au avut 
inițiativa, au atacat mai mult, dar 
au .mizat- prea mult pe torța de 
concretizare a lui Popa, care, sever 
marcat, n-a reușit nimic.

Orădenii s-au apărat calm, orga
nizat, dovedind mai multă maturitate. 
Abia in repriza a III-a (min. 10.» 
asistăm la înscrierea primului eol : 
oaspeții 
numerică 
ciuvescu) 
apropiere 
feroviarii
reușesc să obțină deci- o bară, la 
*: *ut al Iiâ Popa Cu puține se
cunde ina.nte de sfîrșit. Covaci in
scrie prin surprindere, de la distan
ță, sus la colț 3—0. S-au remarcat 
Csordas. Rujinschi și Covaci (Cri- 
șana), Opr.ș și oarecum Popa (Rapid).

acționează m superioritate 
(prin eliminarea lui Paras- 
și Hegieși marchează din 

: 1—4. In ultima repriză,
forțează egalarea dar nu

A condus cu competență N. Nico- 
laescu (Buc.).

C.S.M. CLUJ—MUREȘUL TG. MU
REȘ S-l (0-4, 2—0, 1-1. 0—0). A fost 
un joc dur in care arbitrul H. Iaco
bini, care a condus în general bine, 
a fost nevoit să dicteze nu mai puțin 
de 11 eliminări. Din min. 14,45, oas
peții au fost in superioritate nume
rică, dar nu au reușit să inscrie nici 
un gol. Cele patru puncte au fost 
marcate de: Covaci, Cociș (4 metri) 
Si Schuler de la C.S.M. și Csiszer 
(Mureșul). (V. Morea coresp. regio-

'„Am trecut pe lingă victorie !... Am 
avut meciul în mină. Dar la 9—3, bă
ieții mei au socotit partida jucată, n-au 
mai insistat. Piuă la urmă, scorul a 
devenit 9—9. Așa se întîmplă cînd nu 
joci 80 de minute^...

Reflecția amară, după meciul cu Pro
gresul, a antrenorului Gloriei — Toma 
Moldoveanu — arată cu exactitate as
pectul acestei întîlniri. Rugbiștii de la 
uzinele „Republica“ conduceau în min. 
62 destul dc categoric: 9—3. Initial, 
scorul l-a deschis Progresul prin Ghiu- 
zelca, realizatorul unui 
min. 8. Apoi 
ori consecutiv 
gol* în min. 
în min. 57 — 
prin Uium, în 
după „căderea* 
nu mai putea crede într-o schimbare a 
rezultatului, 
torie și mai 
talurgiști.

Lucrurile 
așa. Fiindcă în 
rugbiștii Gloriei — cu excepția lui 
Crai&veaau, lancu, Dogarii și Mihalcea 
— au slăbit ritmul și au comis o serie 
de greșeli elementare, în special în apă
rare. Pe de altă parte. Progresul a 
avut în ultimele 10 minute, o revenire 
puternică. După ce, mai întîi, Ghiuzelea 
(inepuizabil în acest meci !) a ratat 
la... milimetru, o încercare (min. 69), 
Alexandrescu transformă clar, o lovi
tură de pedeapsă (min. 70) la 
„înainte* al apărării adverse. La 9—6, 
rugbiștii de la Progresul ies tot mai 
des la atac, căutînd să pună în valoare 
linia ide trei sfert uri, sprijinită activ 
de cîțiva înaintași (Vicol, Maruiache, 
Făgărășanu). Presiunea 
rugbiștii pregătiți de 
este pe cale să aducă 
care a scorului: în min. 
ținut de un pachet de coechipieri, 
că*4 balonul în spațiul de țintă metalur
gist. Arbitrul D. Manoileanu a „văzut*

jdropgel", în 
Gloria a înscris de trei 
prin Mihalcea — „drop- 
33, Dogarii. — încercare 
și apoi, o nouă încercare 

n»in. 62... Ceva mai mult, 
“ adversarilor lor. nimeni

ci mai curînd într-o vic- 
categorică a rugbiștilor me-

nu s-au petrecut însă 
continuarea partidei, 
— cu excepția

altfel (Vicol s-ar fi aflat „înainte") și 
nu a acordat. Două minute mai tîrziu, 
la o nouă acțiune a Progresului, Alexan- 
xlrescu aduce — printr-un „drop gol* — 
egal a rea: 9—9.

In finalul partidei, Gloria are o bună 
ocazie de a ieși victorioasă, beneficiind 
de o lovitură de pedeapsă (min 79). dar 
Craioveanu greșește ținta...

După aspectul jocului, cu perioade 
alternative de dominare — poate ceva 
mai clare cele ale Gloriei — rezultatul 
este totuși echitabil. Gloria a făcut un 
joc bun, constructiv. I-a lipsit însă, 
finișul, așa cum remarca chiar antre
norul ei.

Progresul n-a mai arătat calitățile din 
partidele precedente (cu Grlvița Roșie, 
Steaua și Dinamo, mai -ales). Echipa a 
simțit lipsa din pachetul dc înaintași 
a lui Labo (accidentat) în timp ce pre. 
zența în teren a lui E. Dumitrescu a fost, 
de data aceasta, mai mult simbolică... 
Slab au jucat și componenții liniei a 
III-a, fapt care a influențat jocul de an
samblu al echipei.

Grivița Roșie a surclasat pe terenul 
din Parcul Copilului, formația Științei 
Petroșeni. Scor final: 62—3 (22—3)! 
Meciul a fost echilibrat la început (3—3 
în min. 10). Apoi, studenții din Valea 
Jiului au „căzut* surprinzător cedînd 
la un scor mult prea aspru.

Unirea a obținut și ea o victorie me
ritată în fața Științei Cluj cu scorul de 
13—6 (10—3). 0 victorie a voinței și 
a unei pregătiri mai bune 
„uniriștii* merită felicitări.

TIBERIU

pentru care

STAMA

un netă a for-• Timișoara, victorie 
mafiei Dinamo București: 18—0 (3—0) 
cu Știin/a. Jocul a fost frumos, cu ac-j 
țiuni la mină de ambele părți. Oaspeții? 
cu o pregătire fizică superioară și cu 
un joc mai complet au cîștigat pe merit. 
Realizatori: Mica (10), llulitopol (3), 
Giugiuc

exercitată de 
Telu Diamandî 
o nouă modifi-
75, Vicol, sus- 

,cul-

• La
C.S.M,S.

(5).
I. IOANA, corespondent

Selecționata București I ciștigătoare in concursul
republican feminin de la Tg. Mureș

CONST. MACOVEI

Dinamo București—Sempre Avânți (Italia) 14-6. la box

CAT. COCOȘ : C. Crudu b. dese. r.
pe G: oxani Cavazzini. C:nd l-am 

"văzut apârind in ring, după primul 
»sunet de gong, cu o gardă foarte mo
bilă, cu o alură de boxer profesionist, 
am crezut că Crudu e victimă sigură. 
Dar Crudu nu s-a lăsat impresionat, 
a boxat sobru, organizat, a lovit pu
ternic și precis. Cavazzini lovește la
teral. cu capul, se aruncă. în repriza 
a doua Crudu ia un serios avans, in 
timp ce oaspetele lovește tot mai de
zordonat. ceea ce ii aduce pe drept 
descalificarea in repriza a treia.

CAT. PANA : C, Gheorghiu b.p. 
-Angelo Sezatini. Deși dezavantajat de 
statură, de alonjâ. Gheorghiu por
nește de la inceput in șarjă", lovind 
cu directe și serii la bărbie și corp. 
După o repriză a doua in care bo
xerul dinamovist lovește fulgerător 
cu ,.l—2“-uri bine plasate, in timp 
ce adversarul il găsește doar de ci
teva ort. asistăm la o ultimă repriză 
sub orice critică, in care oboseala iși 
spune euvintul și la cel care a dat 
Și la cel care a... primit.

CAT. SEMI-UȘOARA : S. Bîrsu 
b.p. Gilberto Fusconi, intr-un meci de 
începători.

CAT. UȘOARĂ : I. Mihalic meci 
fiul cu Bruno De Pace. Cel mai fru
mos meci al serii, intre doi stiliști, 
cu perioade egale de dominare. Oas
petele a contrat puternic, a răspuns 
cu serii la seriile dinamovistului. In 
plină dominare (rep. 2) De Pace e 
aruncat în corzi cu o contră la băr
bie. Forțează apoi, dar nu poate mo
difica echilibrul stabilit.

CAT. S.-MIJLOCIE : M. Dumitres- 
cu m.n. cu Antonio Maraglulș — 10.

Campionul italian a primit o replică 
inteligenta și curajoasă de la Dumi
trescu, care s-a deplasat cu sprinte
neală. eviund loviturile puternice ale 
adversarului și contrind eficace.

CAT. S.-UȘOARA : Ov. Baciu b.p. 
Giancarlo Silvori. Doi boxeri bătăioși 
ca niște cocoși. Baciu a avut iniția
tiva, in timp ce Silvori s-a apărat, 
pentru ca după fiecare acțiune a lui 
Baciu sâ treacă imediat la atac. Dacă 
Baciu ar fi knit mai mult ia corp, 
cum a făcut in repriza secundă, ar 
fî terminat cu un avantaj mai sub
stanțial

CAT. MIJLOCIE-MICA; I. Oltea
na m_n. cu Mario Badini. Olteanu a 
boxat mai clar, mai eficace, a fost 
mai rapid și mai insistent in prima 
Parte a intilnirii. pentru ca oaspe
tele să restabilească apoi echilibrul.

CAT. MIJLOCIE : Giovaai Perri b.p. 
C. Stănescu. Deși a avut o sarcină 
grea in fata campionului italian, Stă
nescu s-a străduit să boxeze mai 
bine ca de obicei. In repriza a doua 
a avut chiar inițiativa, șPa dezorien
tat adversarul prin puternice directe 
la bărbie, dar mai mult nu poate.

CAT. SEMI-GREA: D. Gheorghiu 
m. n. cu Adriano Rosati. Prima re
priză a fost interesantă. Boxerii au 
dominat pe rind, preferind îndeosebi 
serii la figură. Celelalte două repri
ze au dezamăgit prin box neclar și 
obstrucții datorite lipsei 
fizică.

Au arbitrat Martinelli 
riac și Schiopu.

TG MUREȘ 23 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Simbătă și duminică s-au desfă
șurat in bazinul „Mureșul" din loca
litate Întrecerile de natație din cadrul 
concursului republican pe reprezen
tative de regiuni. Spre surprinderea 
generală, la startul probelor au fost 
prezente doar înotătoare din 4 re
giuni și orașul București !

In general, rezultatele inregistrate 
au fost slabe, singurele performanțe 
care merită să fie luate in conside
rație. fiind timpurile realizate de 
junioara Zoe Reznicenko la 100 m 
și 200 m bras. Pe echipe, locul I a 
revenit reprezentativei București I. 

rezultatele inregis-

București II 4515 p; 3. Banat 3580 
4. Cluj 3500 p; 5. Mureș-Autonomă 
Maghiară 3175 p; 6. Crișana 970 p.

D. STANCULESCU

!|

p;

de condiție

(Italia), Chi

In continuare, 
luează marți la 
Galați, iar marți

★
boxerii
Craiova, simbătă la 
2 iulie la Constanța.

italieni evo-

m
I)
II)

liber: 1.
1:10,1;

1:20,2; 100 m spate: M. Di-
(Buc. II) 1:22,5; 200 m

M. Rotaru (Bucu-
2. M. Dristoreanu

bras : 
3:00,6 
juni- 
Glos 

3:06,1:

Iată citeva din 
trate :

100 
rești 
(Buc.
mescu
1. ZOE REZNICENKO (Buc. II) 
— nou record republican de 
oare, categoria a 11-a; 2. M. 
(Mureș-Autonomă Maghiară)
100 m fluture: 1. G. Tărnăuceanu 
(Buc. I) 1:26,1; 2. E. Naftali (Mureș-Au
tonomă Maghiară) 1:27,2; ștafeta 4x 
100 m liber: 1. București I 5:22,0; 2. 
Banat 5:35,0; 100 m bras: 1. ZOE 
REZNICENKO (Buc. II) 1:24,0 - re
cord republican de junioare, catego
ria a 11-a egalat; 2. M. Glos (Mu
reș-Autonomă Maghiară) 1:26,3; 400 
m liber: C. Balaban (Buc. I) 5:40,1; 
400 m mixt: 1. E. Nagy (Mureș-Auto
nomă Maghiară) 6:39,1; 2. I. Csordas 
(Cluj) 6:53,3; ștafeta 4x100 m mixt: 
1. București I 5:32,0; 2. București 
5:46,3.

Iată și clasamentul general 
echipe ; 1. București 1 5445 p;

ll

Pe
2.

Iași, Steaua a treeut greu de 
Scor: 5—0 (5—0) prin încer

carea marcată de Enache (min. 7) și 
pe care Penciu a transformat-o. Ieșenii 
au avut inițiativa aproape tot timpul, 
dar forma slabă a lui Matevschi, care 
a ratat nu mai puțin de 
pedeapsă (!) î-a privat 
zuitat favorabil.

GH. VASILJU.

• La Constanța, Farul 
Bîrlad 6—3 (6—0).

C. POPA,

5 lovituri de 
de 1. un re-

corespondent

— Rulmentul

corespondent

tului republican 
arată astfel :

a turului campiona- 
rugbi.

Dupd ultima etapa
1 de clasamentul

1. Steaua 18 9 1 8 138: 38 29
2. Grivița Reșie 10 7 2 1 175: 28 26
3. Disamo 18 7 2 1 «8: 38 26
4. Progresul H 4 2 3 86; 56 25
5. Gloria >1 4 5 2 66: 41 25
6. Știința ChtJ 11 4 4 3 57: 68 23
7. C.S.M.S. lași 11 3 2 6 30: 47 19
8. Unirea 11 3 2 6 42: 67 19
9. Știința Petroșeni 11 3 1 7 53:133 18

m. Rulmentul Bîrlad 18 3 1 6 46: 85 17
ii. F arul Constanța li 2 1 8 33:130 16
12. Știința Timișoara 11 1 1 9 29:122 14

LdJLdJW‘’tlt
Campionatele de pistă ale Capitalei

Virgil lordache (Dinamo) învingător în ultima probă
In concursurile cicliste pe velo

drom s-a statornicit bunul obicei de 
a se programa in finalul competiției 
frumoasa cursă cu adițiune de puncte. 
Organizatorii campionatelor de pistă 
ale Capitalei au respectat această 
tradiție, astfel că ieri, în ciuda cani
culei, prietenii velodromului au ve
nit să-i vadă la lucru pe specialiștii 
probei. La startul semifondului au 
fost insă prezenți doar 21 de alergă
tori. dintre care au terminat cursa 
numai 15, ceilalți făcînd doar act de 
prezență și abandonînd după cîteva 
ture.

Pasiunea cu care și-au disputat 
întiietatea cei 15 cicliști a șters insă 
supărarea spectatorilor prezenți în 
tribunele velodromului Dinamo. Cele 
mai multe aplauze le-a cucerit ta
lentatul nostru pistard, Vasile Bur- 
lacu. El a cîștigat primul sprint, 
numărindu-se în continuare printre 
principalii 
jumătatea 
defecțiune 
schimba 
acționează 
de pluton
D. Penescu. D. Panaitescu, D. Măr
gărit ș. a. care iau un avans sub
stanțial. Buirlacu reia cursa acciden
tat la mină și genunchi și nu poate 
face fată alurei rapide, în timp ce 
fugarii iau un avans de un tur. în

vervă deosebită; dinamovistul V. 
Iordache mai reușește să ia un avans 
de un tur fiind un învingător me
rituos la capătul celor 75 de ture, 
cu sprint după fiecare trei ture. 
Clasamentul : 1. V. Iordache (Dina
mo) 2 ture avans și 30 p., 2. D. Pe- 
nescu (Dinamo) 1 t.av. 29 p., 
Mărgărit (Olimpia) 1 t.av. 28 
Gh. Vasilescu (Steaua) 1 t.av.

A. Bănuță (Dinamo) 1 t.av.
C. Stanciu (Dinamo) 1 t.av.
D. Panaitescu (Steaua) 1 
P-, 8. D. Paraschiv 1 t. av.
V. Burlacu (Steaua) 42

D.
4.

P.» 
P»
P-,

3. 
P-, 
21
19 
15

t.av.
13 p., 

p.» M.

animatori. Dar iată că la 
cursei, Burlacu suferă o 
mecanică și pînă cînd va 
bicicleta, Virgil Iordache 
hotărît. El se desprinde 

fiind urmat de A. Bănuță,

5.
6.
7. 
14
8.
Voinescu (Dinamo) a fost descalifi
cat pentru mers neregulamentar.

In program au figurat și citeva 
probe de completare. Cenfirmînd 
buna impresie lăsată într-o reuniune 
precedentă, tinărul dinamovist Mir
cea Popescu și-a depășit categoric 
toți adversarii în turneul de viteză, 
printre care s-au numărat și foștii 
campioni ai țării P. Tache și C- 
Voicu. Clasamwt: 1. M. Popescu 
4 v., 2. C. Stan (Steaua) 3 v., 3. P. 
Tache (Dinamo) 2 v„ 4. C. Voicu 
(Steaua) 1 V.. 5. D. Panaitescu 
(Steaua) 0 v. Iată ciștigătorii in cele
lalte probe : eliminare seniori — M. 
Voinescu (Dinamo), semifond, elimi
nare și viteză juniori — M. Tiplea 
(Olimpia).

TR. lOANlfESCU



luat sfîrșit campionatul categoriei B II. I. A. — RadnicKi Niș 4-2 (1-1)
SERIA I

I.M.U. Medgidia — Siderurgistul 
ialați 2—1 (2—9). Joc de bun nivel 
silnic în care gazdele au dezvoltat 
umeroase acțiuni periculoase. Side- 
urgistul a făcut un joc bun în 
parare. Realizatori : Valeriu (mln. 
S) și Datcu (min. 42) pentru local- 
ici, respectiv Coman I (min. 60).

Radu Avram, corespondent

Progresul Brăila — Metalul Ttrgo- 
iște 5—1 (5—1). Brăilenii au obținut 
victorie meritată în care atacul a 

instituit punctul forte al echipei, mai 
es în prima repriză. In ciuda înfrîn- 
erii, oaspeții au arătat o bună pregă- 
re. înaintarea însă s-a pierdut în 
uite combinați; inutile. Au marcat : 
siminoaie (min. 2 și 6), Negrea (min. 

> și 20) și Coteț — din 11 m -— în 
in. 42 pentru Progresul, lordache 

pin. 40) pentru Metalul.

N. C'ostin și I. Baltag, coresp.

Flamura roșie Tecuci — Carpați 
naia 3—2 (3—1). O partidă frumoa- 

l, dinamică care a plăcut spectatori- 
Ir. Tecueenii au meritat victoria do- 
pdindu-se mai insistenti. Au înscris : 
kbăduș (min. 37), Păun (mln. 41), 
Igheorghiesei (mln. 44) pentru gazde, 
Bogu (min. 14) și Marin (min. 66) 
entru oaspeți. Satisfăcător arbitrajul 
li Gh. Năstase-Buc,

C. Filiță, corespondent

Foresta Fălticeni — Prahova Ploiești
1—0. După o repriză de studiu, în par
ei a doua a jocului, gazdele iau cu 
Ljknoarta prahovenilor, dar nu reu- 

concretizeze. îtniinirea a fost 
[general de un bun nivel tehnic.

N. Lazăr, corespondent

IPoiana Cîmpina — C.F.R. Pașeani
1-6  (5—0). Au marcat: Popescu (min. 
Iși 9), Covaci (mln. 20) și Nisipeanu 
lin. 21, 22, 75). A arbitrat foarte bine 
I Mărui-Buc.

C. Vîrjoghie, corespondent

Flacăra Moreni — Rapid Focșani 
i-0 (3—0). Fotbaliștii din Moreni au 
ținut o victorie categorică. Gazdele 
I tras nu mai puțin de 39 de șuturi 
poartă (față de cele trei ale oaspe- 

pr). Au înscris : Drăgan (min. 12, 
, Bontaș (min. 26), Frincu (min. 50), 
nescu (min. 79) și Mihăesev (min.

K. Sâvulescu, coresp.

Știința Galați — Ceahlăal P. Neamț 
H) (0—0). Studenții au meritat vic- 
ria, insistind mai mult pe poartă. în 
■erai, jocul a fost frumos, de un 
Dnivel. Au marcat : Kurt (min. 50>, 
Iroicu (min 72 din 11 m și min. 80). 
condus bine, Emil Martia-Buc.

i. Ansenc și D. Ghițescu, coresp.

CLASAMENTUL
Siderurgistul Galați 26 15 5 6 46:27 35
Metalul Tîrgoviște 26 14 4 8 56:24 32
Carpați Sinaia 26 11 5 16 40:33 27
Foresta Fălticeni 26 12 3 11 38:37 27
Prahova Ploiești 26 11 5 10 34:34 27
C.F.R. Pașcani 26 12 3 11 35 -.46 27
Poiana Cîmpina 26 H 4 11 47:39 26
Flacâra Moreni 26 16 6 ie 43:36 26
Progresul Brăila 26 11 4 ii 47:47 26
Știința Galați 26 11 4 11 34:38 26
Ceahlăul P. Neamț 26 12 2 12 36:46 26
I.M.U. Medgidia 26 10 5 ii 44:38 25
Rapid Focșani 26 8 2 16 24.-51 18
Flamura roșie Tecuci 26 6 4 16 33.56 16

SERIA a II-■a
Știința Craiova — Dinamo Pitești 

(4-0). 8 000 de spectatori au asis- 
la cel mai bun joc al echipei 

dă. Luptînd mult pentru fiecare 
pn, studenții și-au concretizai su- 
iori/tatea prin goluri frumos rea- 
Ite. Dinamoviștii au opus o apă- 
b supranumerică, dar lipsa stope- 
lii Barbu (înlocuit de V. Alexan- 
) s-a resimțit. Punctele au fost 
prise de Deliu (min. 13 și 14), Se- 
pescu (min. 16 și 85) și Anton 
p. 43), respectiv C. Ionescu (min.

V. Săndulescu, coresp.

Irogresul Alexandria — C.S.M. Re- 
1/3-1 (3-1). Progresul pune stăpî- 
jf pe joc și reușește să înscrie 
^■în min. 6 prin Grigore. Două 
■e mai tirziu, același Grigore 
W scorul la 2-0, iar în min. 10 
Li marchează al treilea gol. In 
I 24, oaspeții reduc din handicap 
L Scînteie. în min. 64. Spălățelu 
tița) a fost eliminat pentru ati- 
Ine nesportivă față de arbitru.

I P. Baiou, coresp.

letalul București — C.S.M. Sibiu 
1(3-0). Bucureștenii au obținut o 
Erie la scor, la capătul unui joc 
E a plăcut numeroșilor specta- 
L Sibienii, surprinși de ritmul im

pus de gazde, cedează primind trei 
goluri, marcate de Coteț (min. 18), 
Protopopescu (mln. 37) și Tirțău (min. 
44). După pauză, oaspeții au iniția
tiva, dar metalurgiștii au mai multă 
eficacitate în atac și stabilesc scorul 
final prin Dumitri-u (min. 50). S-au 
remarcat : Dumitriu, Buzatu, P. Po
pescu, Coteț (M), Popa, Văcaru, Nacu 
și Baban (Sibiu).

Gh. Cioranu, coresp.

C.F.R. Roșiori — Tractorul Brașov
2-1  (2-1). Joc viu disputat, în ciuda 
căldurii înăbușitoare. Gazdele au 
avut o perioadă de dominare în 
cursul căreia au și marcat cele două 
goluri, prin Milea (mi‘n, 3 și 18). Oas
peții au luptat mult pentru un re
zultat de egalitate, dar au înscris 
un singur gol, prin Roșea (min. 31), 
ratînd însă numeroase ocazii. In min.

După un sprint prelungit prin toată apărarea sibiană, Protopopescu (Meta
lul) a fuUU puternic la poartă fi a înscris al doilea gol al echipei sale 

(Metalul București — C.S.M. Sibiu 4—0)

89 Păun (T) a fost eliminat pentru 
lovirea adversarului. A arbitrat cu 
scăpări L Drăghici (București).

Tr. Negulescu, coresp.

Unirea Rm. Vileea — Știința Bucu
rești 1-1 (1-1). Două goluri intr-un 
minut (Dumitrescu-Știința și Marin- 
Unirea în min. 31), citeva acțiuni 
mai clare și 5 cornere — iată pe 
scurt istoricul unei partide, în care 
ambele echipe s-au mulțumit cu un 
rezultat de egalitate.

Dragomir Roșianu, coresp.

Chimia Făgăraș—Dinamo Obor 
București 5-3 (4-1). Primele 15 mi
nute au aparținut oaspeților, care 
deschid scorul în min. 7 prin Nagy. 
în continuare, gazdele preiau iniția
tiva, domină și in min. 25 Tăbircă 
egalează, pentru ca pină ia pauză 
să mai înscrie încă trei goluri prin 
Mocanu (min. 30 și 44) și din nou 
Tăbircă (min. 33). La reluare, jocul 
se echilibrează și oaspeții reduc din 
handicap prin Nagy (min. 48). Din 
nou Chimia revine în atac și mar
chează prin Bărbuț (min. 86). pen
tru ca in final același Nagy să sta
bilească scorul final la 5-3 (min. 88).

B. Stoiciu, coresp.

Metalul Tr. Severin — Gaz Metan 
Mediaș 1-2 (1-1). Oaspeții au fost mai 
insistenți și au cițtigat pe merit. Au 
marcat : Ghinea (min. 6) pentru Me
talul, Feurdeanu (min. 16) și Matei 
(min. 55) pentru medieșeni. In min. 
10, portarul Tătărășanu (M) a apărat 
un 11 m. A condus bine St. Tașula 
(București).

Gh. Manafu, coresp.

CLASAMENTUL 

1. Dinamo Pitești 26 16 4 6 5604 36
2. C.S.M. Reșița 26 14 4 8 65:33 32
3. C.S.M. Sibiu 26 14 3 9 48:39 31
4. Chimia Făgăraș 26 13 2 11 48:45 23
5. Știința Craiova 26 9 8 9 49:41 26
6. Unirea Rm. Vîlcea 26 9 8 9 29:28 26
7. Gaz Metan Mediaș 28 11 4 11 41:45 26
8. Știința București 26 10 6 10 39:47 26
9. Metalul București 26 11 3 12 32:27 25

10. Tractorul Brașov 26 12 1 13 41:48 25
11. Dinamo Obor 26 9 5 12 42:43 23
12. Progresul Alex. 26 8 7 11 33:57 23
13. C.F.R. ;Roșiori 26 9 4 13 26:41 22
14. Metalul Tr. Severin 26 5 5 16 32:63 15

SERIA a lll-a

multe ocazii. Fotbaliștii din Satu Mare 
au avut trei „bare". în repriza se
cundă orădenii au pus accent pe 
apărare pentru a obține un rezultat 
egal. Au marcat Ștefănescu (min. 14 
și 62) pentru A.S.M.D. și respectiv 
Pop (mln. 17) și Bakos (min. 57).

A. Verba-coresp.

Unirea Dej — C.F.R. XRTA Arad 
5—3 (1—1). Cele două echipe au prestat 
un joc de factură tehnică modestă. 
Punctele au fost înscrise de Bujor 
(min 42), Goran (min. 46,50,61) și Toia 
(min. 59) pentru învingători, Ioanovici 
(min. 34) și Vlad (min. 67, 70) pentru 
învinși.

A. Kontrai-coresp.

A. S. Cugir — Minerul Baia Mare
2—1 (0—0). în prima repriză local
nicii au dominat categoric, însă atacul

Foto: V. Bageac

lor s-a dovedit ineficace. în partea a 
doua a jocului, gazdele organizează 
acțiuni mai clare șj în min. 47 deschid 
scorul prin Burdea, ca peste un mi
nut Mihai să mărească avantajul 
echipei sale la 2—O. Oaspeții reduc 
din handicap de-abia în min. 88 prin 
Soo.

M. Vilceann-coresp

Mureșul Tg. Mureș — C.S.M. Cluj
3—1 (2—8). întîlnirea nu a satisfăcut 
pe spectatori, fiind de slabă factură 
tehnică. Localnicii au dominat mai 
mult și au reușit să concretizeze de 
trei ori prin Gertner (min. 15 și 89) 
si Gyorfi (min. 26). Pentru clujeni a 
înscris Treabă (min. 57).

V. Kadar-coresp.

Industria Sirmei C. Turah — Jiul 
Febrila 5—1 (3 ■*). Partida a satisfă
cut pe cei 10.060 de spectatori. Gaz
dele au jucat foarte bine și puteau 
ciștiga la un scor și mai mare. Au 
înscris Lungu (min. 7, 27, 36, 5o), 
Mureșan (min. 77) pentru localnici și 
Sardi (min. 57) pentru JiuL

P. Tonea-coresp.

Vagonul Arad — C.F.R. Timișoara
3—3 (2—1). Echipa din Arad a prac
ticat un joc simplu și eficace cîști- 
gînd pe merit. Au marcat Toma (min. 
6, 34 din 11 m, 58, 70), Andras (min. 
50) pentru învingători- șl respectiv 
Gergely (min. 35), Girleanu (mm. 81) j 
și Bălan (min. 82).

St. Iuruti-coresp.

La jocul dintre Recolta Cărei si 
Arieșul Turda nu s-au presectat ar
bitrii delegați. Oaspeții au refuzat 
pe cei locali și astfel meciul nu s-a 
discutaL

CLASAMENTUL

A.S.M.D. Satu Mare — Crișul Ora
dea 2—2 (1—1). Echipa locală a domi
nat majoritatea timpului șl a ratat

1. Crișnl Oradea MUS 3 44 02 37
2. C.FJ1. Timișoara 29 13 4 9 S2:99 34
3. Minerul Baia Mare 26 14 1 11 4405 29
4. Industria Siimei C. T urzii

26 11 9 9 45:44 21
5. C.S.M. Cluj 26 19 7 9 46 09 27
6. A.S. Cugir 26 10 7 9 34:37 27
7. Jiul Petrila 26 9 9 9 3604 *
8. Arieșul Turda 25 9 8 1 »O9 *
9. Mureșul Tg. Mureș 26 19 6 19 2709 26

10. A.S.M.D. Satu Mare 26 9 8 9 *09 *
11. Vagonul Arad 26 7 9 11 26:32 22
12. Unirea Dej 26 7 8 11 32:51 22
13. Recolta Cărei 25 7 7 11 37:46 21
14. C.F.R. 1BTA Arad 26 5 5 16 27:43 15 FOND DE PREMII : 212.797

ARAD 23 (prin telefon). — Fotbaliștii 
de la U.T.A. s-au comportat astăzi fru
mos și au cucerit o victorie meritată 
în fa|a formajiei Radnicki-Niș.

Jocul începe în nota de dominare a 
localnicilor, dar înscriu oaspe|ii. In 
min. 8 Mitici scapă singur și marchează 
După 4 minute, Mețcas întreprinde o 
acțiune pe cont propriu și marchează. 
După acest gol textiliștii controlează

Start bun în preliminariile olimpice:
R. P. Romînă - Danemarca 3-2 (1-1)

(Urmare din pag. 1)

de emoția și nervozitatea pe care le-a 
dat-o importanța acestui joc. După 
pauză echipa noastră s-a concentrat 
mai mult asupra jocului, a acționat 
mai calm și, firește, în aceste con
diții, în ansamblu, ea s-a apropiat 
de randamentul normal. Echipa da
neză a fost pentru noi o adevărată 
surpriză. Cei care au văzut meciul 
București — Copenhaga spun că na
ționala daneză a jucat cu o clasă 
peste selecționata Copenhagăi. Echipa 
daneză are certă valoare internațio
nală și ea ne-a dat foarte multe 
emoții, în special datorită atacurilor 
extrem de periculoase inițiate de cele 
două extreme, Bertelsen (care a in
trat în ultima clipă în locul lui 
Clausen, bolnav de amigdalită) și 
vechiul internațional Enoksen.

Iată acum fazele care au dus la 
înscrierea golurilor. In min. 4, obți
nem o lovitură liberă, de la 18 m, pe 
care o execută Varga, dar portarul 
danez reține balonul. Obținem apoi 
două lovituri de colț la poarta gaz
delor și în min. 5 echipa noastră des
chide scorul. Pireălab execută o lo
vitură de colț, de pe aripa dreaptă, 
și Constantin trimite cu capul, sus, la 
oolț, făcind inutilă intervenția lui L. 
Sorensen : 1—0. In min. 17, la o lo
vitură liberă, executată de pe partea 
stingă a terenului (în urma unui fault 
comis de Nunweiller III asupra lui 
Enoksen), balonul este introdus in 
plasă cu o lovitură de cap, plasată, 
a lui Bruun: 1—1. La acest gol au 
ezitat și Nunweiller III și portarul 
nostru Datcu. In min. 53, echipa

Meciuri
Steaua — Progresul 5-1 (1-1)

Întîlnirea amicală dintre Steaua ?î 
Progresul, desfășurată aseară pe sta* 
dionul Republicii s-a încheiat cu un 
scor categoric 5—1 (1—1). în favoa
rea jucătorilor militari.

începutul partidei a aparținut fot
baliștilor de La Steaua. In bună dispo
ziție de joc (în deosebi înaintașii), 
ei au combinat rapid și spectaculos, 
înscriind un gol prin Sorin Avram și 
ratînd alte numeroase ocazii prin Voinea, 
Tătaru și Tomeș. Apoi. Progresul a 
echilibrat disputa și în min. 30 Mi- 
telanu a egalat printrun șut puternic. 
După pauză Steaua a luat din nou 
inițiativa și a dominat jocul pînă !a 
sfîrșit. înscriind de patru ori prin Voi- 
nea (min. 69, 70 și 8-1) și Sorin Avram 
(—- T9).

B)
A.S.M.D.

Industria 
B)

SP. Derog —

onosport

M U .M.

desfășurarea jocului, dar pînă la pauză 
ei nu reușesc să modifice scorul. In 
partea a doua a jocului localnicii ac
ționează cu mai multă voință și după 
golul înscris de Floruț în min. 46 
Țîrlea expediază încă de două ori (min. 
66 și 80) balonul în poarta oaspeților. 
Ultimul gol al partidei este marcat de 
către Tckici, în min. 82.

ȘT. IACOB, coresp.

noastră întreprinde o acțiune reușită 
pe aripa dreaptă, Pireălab ajunge 
pînă Ia cîțiva metri de poartă, dar 
in loc să paseze in urmă atacanților 
care așteptau balonul, trage inopor
tun și portarul respinge in corner. 
Lovitura de colț este executată de 
Varga și Manolache preia eu capul 
în plasă : 2—1. In min. 59, la un atac 
al danezilor, lipsit de periculozitate, 
arbitrul sancționează pe Koszka cu o 
lovitură de la 11 metri, pe care o 
execută Enoksen. De notat că Datcu 
a plonjat in direcția mingii, dar lo
vitura a fost puternică și el n-a putut 
să rețină balonul : 2—2. In min. 64, 
o acțiune de pe aripa stingă se în
cheie cu o centrare a lui Haidu, min
gea ajunge la Varga, acesta șutează 
puternic pe jos, portarul nu poate re
ține și Manolache, care a urmărit 
atent faza, reia puternic in plasă: 
3—2.

Raport de cornere : 16—3 în favoa
rea echipei noastre.

Arbitrul Guinnard, ajutat la tușă 
de Broennimann și Schellenberg (toți 
elvețieni) a condus, în general, bine. 
Referitor la lovitura de la 11 m, apre
ciem că ea a fost dictată totuși cu 
ușurință.

Au jucat formațiile :
ROMÎNIA : Datcu — Popa, Nun- 

v eiller III, Greavu — P. Emil, 
Koszka — Pireălab, Varga, Manola
che, Constantin, Haidu.

DANEMARCA : L. Sorensen — Jo
hansen, J. J. Hansen — B. Hansen, 
Eliasen, J. Petersen — Bertelsen, O. 
Sorensen. Madsen, Bruun, Enoksen.

amicale
I-a Steaua am remarcat excelenta 

pregătire fizică a tuturor jucătorilor 
întrebuințați, siguranța apărării și ma
nevrele subtile ale înaintașilor. Pro
gresul a arătat lucruri frumoase don» 
în prima repriză. Destul de „rară“ a. 
părarea și cam inconsistent jocul înain
tării în formula folosită, A arbitrat AL 
Voinea (Buc.).

STEAL A: Eremia (Snchi)-Zavoda II, 
(Hălmăgeanu), Go^ocaru, llălmăgeami 
(Staicu)-Crișan (Ivănescu), Jenei-Caco- 
veanu, Tomeș, Voinea, Sorin Avram, 
Tătaru.

PROGRESUL: Co6ma-Neddcu, Caricaș 
(Colceriu). Cdcciîu (Panait)-Ioniță 
(Smărăndescu), Popescu I.-Baboe. Mate- 
ianu. Stoicescu. Popescu D., Mafteuță.

V. P.

Farul —Petrolul
3-2 (1-1)

CONSTANȚA 23 (prin telefon). — 
Meciul amical dintre Farul și Pe
trolul a plăcut celor 10.000 de spec
tatori, prin fazele dinamice și jocul 
de bună calitate oferit de cele două 
echipe. A Învins Farul eu 3-2 (1-1), 
datorită în special, jocului prestat în 
repriza secundă. Golurile au fost 
marcate in ordine de Ologu (min. 2) 
după o acțiune cu dosescu, apoi 
Dridea a egalat din penalti acordat 
in urma unui fault comis de Tîl- 
vescu. După pauză, gazdele preiau 
conducerea prin penaltiul transfor
mat de Bukossi (min. 50 cînd Marin 
Marcel a comis hends in careu). Ul
timele două goluri au fost opera lui 
Dridea (min. 70) și Moroianu (min. 
78). A condus bine Z. Drăghiei.

E. PETRE, coresp.



Șahiștii romîni conduc cu 8^-61|2 
în întîlnirea R. P. Romînă-R. P. Ungară

Florin Gheorghiu la învins pe L. Portisch!

După două zile de întrecere, repre
zentativa de șah a R P. Romîne con 
duce cu 8*/z—6‘/z în meciul cu repre
zentativa R. P. Ungare, 9 partide fiind 
întrerupte. I'ără a anticipa rezultatul 
final, se poate spune de pe acum că 
șahiștii rotnini au cele tnai bune șanse 
de a repeta performanța de anul trecut 
de la Budapesta, cind au obținut vic
toria în fata puternicei echipe machiare. 
Aceasta mai ales că in majoritatea par
tidelor întrerupte, care se reiau 
mineață de la ora 9. avanta jul 
partea jucătorilor noștr-

Mai întîi. filmul primului 
După o remiză fără istoric 

mutări) '3 masa a 9-a. intre Barczay 
și Mititelu (cu. negrele), scorul este... 
deschie de echipa noastră, prin Guns- 
berger. Maestrul timișorean, avind 
ca adversar la masa a 7-a pe cunos
cutul șahist maghiar Honty. a știut 
să se descurce bine in complicațiile 
tactice ale partidei, a folosit prompt 
o acțiune prematură a albului pe 
flancul damei și a încheiat victorios 
la mutarea 32.

Acestea se petreceau însă într-un 
moment cînd atenția numeroșilor 

' spectatori din aula „B.C.U." era în
dreptată către primele trei mese ale 
meciului, unde fruntașii celor două 
echipe dădeau o luptă crincenă. De-a 
dreptul emoționantă a fost desfășu
rarea partidei dintre tinărul nostru 
campion Florin Gheorghiu și marele 
maestru maghiar Lajos Portisch. 
într-un gambit al damei acceptat,

din păcate, o ocazie

azi di- 
este de

tur...
(20 de

piesele negre conduse de șahistul 
romîn au ocupat poziții active, țin
tind direct asupra regelui advers, 
mereu în căutarea unui loc bun în 
centrul tablei. Portisch a fost obli
gat la o grea defensivă. într-un mo
ment de mare tensiune, Florin Gheor
ghiu ratează,
unică de a încheia partida în jocul 
de mijloc (3O.Db8!) prin atac impa- 
rabil de mat... Și calea aleasă de cam
pionul nostru părea să cîștige rapid, 
dar iată că marele maestru găsește 
o paradă iscusită (33.Td8!) și partida 
intră in final. La întrerupere Florin 
Gheorghiu păstrează calitatea pen
tru un pion și 
rifice pină la

La masa a 
a vrut sâ-1 
Barcza cu propriile sale arme, ad .-i 
prin joc pozițional— Fostul nostru 
campion a condus partida „in stilul 
lui Barvza“, dar ch un plus de fi
nețe tactică și la întrerupere deține 
avantaj considerabil in finalul de 
turnuri și nebuni de aceeași culoare.

Mircea Pavlov și Laszlo Szabo 
s-au „studiat" reciproc in primele 
faze ale partidei lor, marele maestru 
maghiar preluind totuși inițiativa, 
în momentul decisiv jucătorul ro

are șanse să-și valo- 
urmă avantajul.
3-a. Victor Ciocîltea 

întreacă pe Gedeon 
ă

Canotorii romîni au obținut 
succese remurcabile

(Urmare din pag. 1)

echipajele noastre în cursa de 10 km 
Calinov - Lipalit (dublu) - 48:32,9 și 
la simplu Igorov — 54:35,2.

Duminică, concurențij romîni 
terminat învingători in probele 
1000 m caiac (dublu) Ivanov — 
coară 4:06,7;
R.P.R. 8:02,9; 
viei — Sidorov 4:21,1. 
dențul agenției S.I.D. 
Germană remarcă in cronica 
sportivii romîni au lăsat la tianocra 
o excelentă impresie.

BERLIN, 23 (prin telefon). Simbâ- 
tă și duminică, la Grunau, s-au des
fășurat două intîlniri internaționale 
de canotaj la care au participat și 
schifiștii romîni. In întrecerile de la 
Grunau — unele dintre ele de va
loare europeană — sportivii romini 

. au avut o comportare remarcabilă. 
De subliniat, rezultatele bune reali
zate de echipajul de 4 plus 1 băieți 
(Tarara, Rifelt, Covaci, Sehovitz și 
Lupu), care s-a clasat simbătâ pe 
locul II cu 7,00,0, de Tudose și Stra- 
tan (de asemenea pe locul II in pri- 

! ma întrecere) la 2 
de echipajul nostru 
1 rame (Bulugioiu, 
Rigard și Borisov) 
cit și duminică, au ocupat primul

au 
de :
Ni- 

caiac ștafetă 4x500 m
canoe (1000 m) Iaco- 

Sidorov 4:21,1. Corespon- 
agenției S.I.D. din R. F.

sa că

loc, intrecind puternicele formații ale 
R.D. Germane, R.S. Cehoslovace, R.P. 
Ungare etc.

In numărul de mii ne vom reveni 
amănunte Și rezultatele complete 
la această importantă competiție 
canotaj.

cu 
de 
de

I

f.c. și, în special 
feminin de 4 plus 
Ghiuzelea, Tamaș, 
care, atît simbătâ

(Urmare din pag. 1)

li, 1; 3. M. Budan (R.P.R.) 11,4; 4. 
G. Luță (R.P.R.) 11,6; ștafeta 4x100 
m: 1. R.P. Polonă (Piatkowska. Krzi- 
zenstein, Szyroka, Gorecka) 46,6; 2.
A.P. Roniînă (Budan, Mesaroș, Petrescu, 
Luță) 47,6. Din nou, două succese scon
tate ale oaspetelor.

Săritura in înălțime: 1. 7. Balas
(R”.R.) 1.76 m; 2 1. Bieda (R.P.P.) 
1,72 - -
(R.P.R.)
(R.P.P.) 1,60 in. Sîinbătă, recordmana 
noastră mondială a sărit — în cadrul 
unei tentative de record mondial — 1,88 
m (cea mai bună performanță mondială 
a anului). La acest concurs, lolanda 
Balaș s-a accidentat la piciorul de bă
taie și. aștfel. în meciul de astăzi ea 
nu a putut concura decît cu recomandarea 

, medicilor, care i-au permis să sară 
exact atît cît a avut nevoie să cîștige 
proba. Valopoasă este și performanța 

■ Iaroslawei Bieda, al treilea rezultat eu- 
1 ropean al anului.
, Săritura în lungime: 1. E. Krszeșzin- 
I ska (R.P.P.) 6.06 m; 2. V. Viscopo- 
! leanu (R.P.R.) 6,03 m; 3. R. Hein 

(R.P.P.) 5,92 m; 4. M. Miliadi (R.P.R ) 
o,86 m (record personal). De reținut că

ni (nou record); 3. 
~ ‘ 1,60 m; 4.

N. Balei
I. Ronczewska

La Budapesta,

A început concursul internațional 
de pentatlon modern

mîn a găsit însă o frumoasă contra- 
combinație, care a avut ca rezultat 
șah etern : remiză.

Tot cu remiză, după o luptă pur
tată de altfel sub semnul egalității, 
s-au încheiat partidele Ghițescu— 
Lengyel (36 mutări) și Soos—Dely 
(30). In schimb. Margareta Teodo- 
rescu ar fi meritat să cîștige în fața 
lui 
salvat 
finalul 
alb) a 
părare

Bilek Istvane, dar aceasta s-a 
cu o mutare neașteptată în 
de turnuri. Cum Forintos (cu 
dejucat toate planurile de a- 
ale lui Drimer, ciștigînd la 

mutarea 36, prima 
încheie cu un 
3'/z-3.*/z (5).

De notat că la 
xandra Nicolau deține un pion 
plus și poziție mai bună la Eva Ka- 
rakas, în 
niade și 
ferior la 
J. Flesch.

Ieri după amiază, în turul doi. Flo
rin Gheorghiu (de data aceasta ca 
albele) l-a obligat din nou pe L. Por
tisch să se apere. El a condus cu mare 
precizie atacul asupra rocadei negre și 
după sacrificiul spectaculos a doi pioni, 
a obținut repede o poziție de cîștig. La 
mutarea 28. Portisch s-a recunoscut în
vins

Și la prima masă a fetelor s-a înre
gistrat o frumoasă victorie rominească, 
Alexandra Nicolau mvingînd pe cam
pioana maghiară Eva Karakas. Drimer 
și-a luat revanșa asupra lui Forintos. 
Elisabeta Polihroniade a învins-o pe 
Jozsi Langos în timp ce în partidele 
Szabi 
oaspeții. Ca remiză s-au 
dele Ciocîltea—Barcza și 
Honfy.

Astăzi 
se joacă

zi a întilnirii se 
rezultat egal :

întrerupere, Ale-
in

schimb Elisabeta Polihro- 
dr. Troianescu au joc in- 
Josza Langos și respectiv

Pavlov și Dely—Soos, au cîștigat 
încheiat parti- 

Gunsberger—

(dîm'-neața și 
partidele întrerupte.

după amiaza)

TIBERIU RADULESCU 
RADU VOIA

Concursul internațional de călărie de la Leipzig
LEIPZIG, 23 (prin telefon). In locali-. 

Late s-au desfășurat întrecerile con
cursului hipic internațional la care 
participat. în afară de călăreții din țari 
gazdă, sportivi din U.R.S.S., R.P. Bul
garia, R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă. 
R.P. Ungară, Finlanda și R.P. Romîni. 
A fost un concurs de amploare deose
bită și de un nivel tehnic neașteptat da 
ridicat. Cei peste 120 de concurenți s-au 
prezentat la acest concurs excelent pre
gătiți, făcînd astfel ca fiecare probă «5 
constituie im examen deosebit de exigent, 
pe care mulți dintre călăreții veniți la 
Leipzig cu bogate cărți de vizită n-au 
reușit să-l treacă. In ordinea desfășurării 
probelor, sportivii noștri au obținut ur

învingătoarei probei a realizat cea mai 
bună săritură in ultima încercare. Iată, 
de altfel, cum au „evoluat" cele două 
atlete: Krszeszinska 5,96 m, 6,02. 6,00 
in, 6,03 m, 5.97 m, 6,06 m; Viscopo- 
leanu 6,03 m, 5,92 m, 5,93 m. dtp., 
5,63 m, dep.

Probele de aruncări au fost dominate 
de atletele romîne. Cele trei cîștigă- 
toare, Aria Sălăgean, Lia Manoliu și 
Marca Diaconescu au încheiaI întrecerile 
cu rezultate de valoare. Aruncarea greu
tății: 1. A Sălăgean (R.P.B.) 15,81 m; 
(15,30 in, 15.13 m, 15,70 m, 15,70 ni, 
15,40 in, 15,81 m); 2. J. Kowalciuk
(R.P.P.) 15,27 m; 3. A. Gurău (R.P.B ) 
11.96 m (record personal); 4. Șt 
kiewlen (R.P.P.) 14, 62 m. Aruncarea 
discului: 1. L. Manoliu (R.P.B.) 52,16 
in; 2. Z. Mojek (R.P.P.) 50,90 m; 
01. Cataramă (R.P.B.) 49,09 m;
J. Kowalciuk (R.P.P.) 46,57 in. Arun
carea suliței: 1. M. Diaconescu (R.P.B.) 
53,30 m (52,35 m, dep., 53,30 ni. 51,70 
m. 50,17 -------
(R.P.P.)
(R.P.P.) 
41,52 m.

3.
4.

m, 50,78 m); 2. E. Groch.il
50,35 m; " —

48,75 ni; 4.
Rezultatul 

reprezintă cea de a 
mondială a anului.

3. E. Trukawisnka
M. Pencș (R.P.li.)
Măriei Diaconescu 
treia performanta

BUDAPESTA 23 (prin telefon). — 
în capitala R.P. Ungare s-a dat as
tăzi startul într-un important con
curs internațional, care reunește în 
întrecere patru selecționate maghia
re, reprezentativele U.R.S.S., Sue
diei, R.D. Germane și R. P. Romîne. 
De remarcat că 
figurează fostul 
Novikov, precum 
pion al lumii, 
Proba de scrimă, desfășurată azi, a 
evidențiat forma foarte bună a pen- 
tatloniștilor maghiari și sovietici, 
clasați pe primele 10 locuri. Selec
ționata noastră este în mod serios 
handicapată de indisponibilitatea lui 
Dumitru Țintea, survenită încă înain-

in echipa U.R.S.S. 
campion mondial 
și actualul cam- 

Eduard Sdobnikov.

te de primul start. Astfel, de-a lun
gul întregului concurs pentatloniștii 
romîni vor concura numai „în trei". 
Iată rezultatele probei de scrimă: 
Tordk (R.P. Ungară A) 24 v — 1044 p ;| 
Mona 
Nagy 
Selg 
(R.P. 
(R.P.

v 1044 p; 
v 956 p; 
p ; Breta 
p ; Balczol 

12. N.
Marinescu 14 v 604 p... 17. Gh. To-I 
miuc 13 v 560 p... 27. G. Pușcaș 11 vl 
472 p. Au intrat în concurs 31 dd 
participant. Pe echipe : R.P. Un-I 
gară A 2868 p ; U.R.S.S. 2472 p J 
R.P. Ungară C 2384 p 6. R.P.RJ 
1636 p. |

Astăzi la poligonul Marcziban sd 
desfășoară proba de tir. I

(R.P. Ungară 
(R.P. Ungară 
(U.R.S.S.) 22 
Ungară C) 21 
Ungară A) 20

B) 24 
A) 22

V 956
v 912
V 868 p

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
• Turneul internațional de tenis 

de la Londra, a fost cîștigat de aus
tralianul Roy Emerson, care, în fi
nală, a dispus cu 6—1; 6—1; 6-2 de 
coechipierul său Davidson. La femi
nin, victoria a revenit lui 
Ebbern (Australia), învingătoare 
6-3; 6-3 în fața Ritei Bentley 
glia). Astăzi începe turneul de 
Wimbledon, la care participă 
campionul romîn Ion Țiriac.

jucător al echipei Milan a fost însă., 
brazilianul Altafini, care a marcat I 
goluri

★

★

Robyn 
cu 

(An- 
la 
Și

de• In turneul internațional 
polo de la Leipzig, reprezentativa 
țării noastre a făcut joc egal (2—2) 
cu selecționata RD. Germane. Au 
marcat Zahan și Kroner, respectiv 
Kliige (2). Iugoslavia a învins Sue
dia cu 5—0.
Iugoslaviei a învins cu scorul 
3—2 echipa R.P. Romîne. R.D. 
mană a făcut meci egal: 2—2 
R.S.S. Gruzină.

In penultima zi, echipa
de 

Ger- 
cu

★

• A luat sfîrșit campionatul dJ 
baschet al R. P. Bulgaria, ediția 1963 
Pentru a patra oară titlul a fost cîș 
tigat <fe Akademik Sofia, care a ocu 
pat primul loc după un baraj cu Lo 
komotiv Sofia. în meciul decisiv Akal 
demik a întrecut cu 55—49 pe Loko 
motiv.

★
• Zilele trecute s-a desfășurat 1 

Sofia primul turneu internaționaJgBu 
handbal în 7. Au luat parte :
cus Budapesta, Selecționata de tineri 
a R. P. Bulgaria, Selecționata studenj 
țească a R.P.B. și Levski Sofia. l| 
meciul care a decis soarta prlmulu 
loc s-au întîlnit Selecționata studerl 
țească și Spartacus. Partida, condus! 
de arbitrul romîn P. Cîrligeanu, s-l 
încheiat cu scorul de 16—13 în favoa 
rea handbaliștilor bulgarri. I

★

mltoarele rezultate: obstacole cat. mij
locie: locul 10 A. Costea (cu Recova); 
dresaj cat. mijlocie: locul 7 N. Mihal
cea (cu Dana), locul 9 I. Molnar (cu 
Argint); obstacole cat. grea: locul 6 
C. Vlad (cu Vifor); dresaj cat. mijlo
cie: locul 6 N. Mihalcea (cu Bolero); 
Cupa Națiunilor locul 5 cu echipa for
mats din Gheorghe Langa (cu Rubin), 
Vasile Pinciu (cu Birsan), A. Costea 
(cu Diavolo) și C. Vlad (cu Vifor). In 
clasamentul individual al Cupei Națiuni
lor călărețul romîn Vasile Pinciu — 
care a totalizat 4 p. penalizare — a 
ocupat locul 3. „Marele premiu de dre
saj olimpic": locul 4. N. Mihalcea (cu 
Bolero), locul 5. I. Molnar (cu Peli. 
naș), locul 6 N. Marcoci (cu Corvin); 
dresaj intermediar: locul 6. N. Mihal
cea (cu Bolero), locul 7—8 N. Mar
coci (cu Corvin) și 1. Molnar (cu Pe- 
linaș); obstacole „6 bare": locul 9 A. 
Costea (cu Recova) 1,70 m.

Călăreții romîni vor pleca la Aachen 
unde începînd de simbătâ și pină la 7 
iulie se va desfășura un mare concurs 
hipic internațional.

• Turneul internațional de polo pe 
apă de la Strasbourg a fost cîștigat 
de echipa Ferencvaros 
care in meciul decisiv a învins 
scorul 
Echipa 
sat pe 
ocupat

Budapesta, 
cu 

de 6—2 pe Mladost Zagreb, 
franceză Strasbourg s-a cla- 

locul trei, iar S.U. Viena a 
locul 4.

★

• Duminică s-a dat startul la Pa
ris in cea de-a 50-a ediție a Turului 
ciclist al Franței, care se desfășoară 
în 21 de etape pe o distanță de 
4137 km. Prima etapă, Paris—Eper- 
nay 
lui 
die 
au
(Belgia), Ramsbotton (Anglia), Baha- 
montes (Spania). Grosul plutonului a 
sosit după 1:28,0. Duminică 30 iunie 
va incepe și Turul Franței de ama
tori.

• Velodromul olimpic din Roma 
găzduit un mare concurs internațion 
de ciclism la care au participat ale 
gă.tori din Italia, Franța, R. F. Ge 
mană, Elveția și R. S. Cehoslovad 
Pe locul întîi s-a clasat Italia cu 
puncte, urmată de Franța. Iată prii 
cipalele rezultate înregistrate : viteza 
Bianchetto (Italia) ; tandem : Ital 
(Damiano-Turrini) ; Pe locul doi, R J 
Cehoslovacă (Stanek-Pravecek), 
a realizat șl cel mai bun timp în M 
11,1; 1000 m cu start de pe toi
Bianchetto (Italia) 1:10,8; urmării 
pe echipe (4 000 m): Italia 4:39,0. I

MIHAI TIMU
antrenor

(152,500 km) a revenit belgianu- 
Eddy Pauwels în 3h 30:03,0 (me- 
orară 43,560 km). In același timp 
trecut linia de sosire Soorgeloos

★

• In turneul internațional de fot
bal de la Milano echipa F.C. Milan, 
campioana Italiei a învins 
goricul scor de 4—0 (2—0) 
braziliană F.C. Santos. Cel

cu cate- 
echipa 

mai bun

De pe pistele de atletism
PENTTI NIKULA — RECORD EURO
PEAN IN AER LIBER : 5,01 M 
PRĂJINĂ. ALTE RECORDURI 

LOROASE

LA 
VA-

CU PRILEJUL unui concurs 
atletism desfășurat la Kauhava 
landa), atletul finlandez Pentti Ni- 
kula a stabilit un nou record euro
pean la săritura cu prăjina 
liber cu o performanță de 
Vechiul record era de 5,00 m 
ținea aceluiași atlet.

IN MECIUL de atletism
Cracovia dintre echipele masculine 
ale R.P. Polone și Italiei, după pri
ma zi scorul este de 62—43 în fa
voarea gazdelor. In proba de 100 m 
plat victoria a revenit polonezului 
Syka cronometrat în 10,4, pe locul doi 
s-a clasat italianul Berruti cu același

de 
(Fin-

în aer 
5,01 m. 
și apar-

de la

timp. Frignoli (Italia) a cîștigat 
proba de 400 m garduri în 51,3. Cam
pionul european Morale nu a parti
cipat, făcînd deplasarea în calitate 
de... ziarist.

CU PRILEJUL concursului atletic 
desfășurat la St. Louis, sprinterul 
american Bob Hayes a 
nou record mondial în ] 
yarzi, cu timpul de 9,1. 
cord deținut de Budd 
Jeromo (Canada) era de

Rezultatul obținut de 
echivalent pe 100 m cu 
9,9.

FONDISTUL sovietic 
kov a stabilit un nou 
dial in proba de 30 km cu timpul 
de Ih 34:32,2. Vechiul record mondial 
era de lh 34:33,1 și aparținea belgia
nului Vanderdriessche.

stabilit un
proba de 100
. Vechiul re-

(S.U.A.) Și
: 9,2.

Hayes ar fi
i timpul de

Viktor Bai-
record mon-

A PATRA SPARTACHIADĂ
A POPOARELOR DIN U.R.S.S.

MOSCOVA. Cea de-a 4-a Spartachi 
dă a popoarelor din U.R.S.S., uri; 
competiție sportivă de masă, se ă 
în plină desfășurare. La întrecer 
preliminare au luat parte aproape 
milioane de sportivi din uzine, coli 
zuri, școli și universități. La edi 
precedentă a spartachiadei au pa 
cipat 40 de milioane de sportivi, 
programul spartachiadei sint inel 
23 de ramuri sportive, printre c 
atletism, înot, gimnastică, haltd 
tir, canotaj, fotbal, box, lupte | 
Finalele vor avea loc în iulie-aua 
la Moscova. în echipele fiecărei rol 
blici unionale vor figura aproxima 
1 000 de sportivi. Spartachiada estel 
important criteriu de selecție pen 
Jocurile Olimpice de Ia Tokio. I

★

• La Baku : Feminin : lofl 
V. Maslovskaia 11,9 ; Masculin îl 
m : K. Vahtadze 49,7 ; triplu : A. 
mentiev 16,09 m; ciocan: V. T 
rintev 63,68 m.

9 Rezultate înregistrate Ia Im 
• • » Jco va : Feminin : 200 <■ M. Itkina 1 

400 m : B. Muhanova 56,3 ; 800 I 
V. Muhanova 2:08,6; lungime] 
Șcelcanova 6,33 m ; suliță : E. O.’J 
58.67 m. 1
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