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Sosirea canotorilor rom ini din Franța
Sltnbătă la prîuz a sosit în Capitală venind din Franța, lotul 

de sportivi care a reprezentat țara noastră la campionatele mondiale 
de canotaj desfășurate la Mațon.

Un succes deosebit a obținut cu acest prilej, Mircea Anastasescu, 
care a cucerit locul III în cursa de 500 m. caiac simplu.

Lotul de canotori a fost întînipi nat la sosire de reprezentanți ai 
CGFS și de un numeros grup de sportivi.
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Sâ ne îndeplinim angajamentele 
în cinstea lui 23 August 1»

P 1LELE calendarului ne-au adus 
*- ia luna august... Sîntem în 
lima în care poporul nostru săr
bătorește, an de an, cu nesfîrșită 
bucurie, aniversarea eliberării pa
triei de sub jugul fascist de că
tre glorioasa armată sovietică. Și 
cum pentru poporul nostru a de
venit o tradiție să-și întimpine 
marile sărbători cu noi și frumoase 
succese în toate domeniile, de la 
un capăt la altul al țării răsună 
nenumărate chemări la întreceri, 
se fac auzite angajamente din cele 
mai frumoase care vorbesc de pe 
acum despre victoriile și succesele 
pe care oamenii muncii din patria 
noastră vor să le închine zilei de 
23 August.

Minunate au fost realizările ob
ținute în țara noastră în acest 
deceniu și pe tărîmul sportului. 
SjiorHil a devenit un bun al tutu
ror. Datorită sprijinului și grijii 
permanente a regimului nostru de
mocrat-popular ca și folosirii mi
nunatei experiențe a sportului so
vietic, mișcarea noastră sportivă 
s-a dezvoltat cu fiecare an, deve
nind o puternică mișcare de mase. 
A învățat deopotrivă să îndrăgeas
că sportul, să se bucure de binefa
cerile lui, muncitorul din uzine, 
harnicul miner de pe Valea Jiului, 
țăranul care face să rodească bo
gat cîmpiile întinse, studentul care 
soarbe cu nesaț tainele științei...

Toți aceștia, toți cei ce se în
trec pe stadioane și în săli, se 
pregătesc să întimpine cu cinste 
frumoasa sărbătoare a zilei de 23 
August.

In toate colțurile țării au început 
întreceri sportive dotate cu cupe 
„23 August”. La Cluj s-au înche
iat de pe acum concursurile de 
baschet și tir dotate cu această 
cupă. In cadrul concursului de tir 
au fost obținute noi recorduri re
publicane de juniori... La Oradea, 
la Pitești, la Ploești și la Timi
șoara au început de asemenea să 
se desfășoare frumoase întreceri la 
diferite discipline sportive, între
ceri organizate de către colective și 
comitete C.F.S., în cinstea zilei de 
23 August. O frumoasă inițiativă 
a luat comitetul regional C.F.S. 
Timișoara care a hotărît să deschi
dă, cu prilejul zilei de 23 August, 
o expoziție cu subiect sportiv. La 
Lugoj, la Caransebeș, la Timișoa
ra, se vor desfășura întreceri de 
fotbal, șah, handbal, jratație, ș. a. 
In regiunea Craiova, comitetul re
gional C.F.S. și comitetele raionale 
C.F.S. vor organiza serbări sportive 
cîmpenești la Strehaia, Amaradia, 
Oltețul, Gilortul și într-o serie de 
comune mai mari. La Ploești vor 
avea loc concursuri populare de 
notație, precum și concursuri de 
atletism. Colectivele sportive din 
regiunea Ploești și-au luat nume

In cinstea Zilei
CĂLĂRAȘI (prin telefon). — 

Cetățenii orașului Călărași au a- 
sistat duminică la o frumoasă 
manifestație sportivă organizată 
pe rîul Borcea în cinstea Zilei 
Marinei R.P.R.

Au avut loc întreceri de înot 
precum și Întreceri de ambarca
țiuni (a care au participat peste 
50 de concuren(i a căror frumoasă 
comportare a făcut pe cei aproape 
2.000 de spectatori, înșirați de-a 
lungul rîului Borcea, să aplaude 
și să ovaționeze pe sportivi.

.lată cîștigătorii probelor de 

roase angajamente pe linia comple
xului G.M.A. Comitetul regional va 
acorda cupa „23 August” raionu
lui care va obține în cinstea zilei 
de 23 August, cel mai mare număr 
de noi purtători ai insignei G.M.A.

Și iu capitala țării vor avea loc 
numeroase manifestații și întreceri 
în cinstea măreței sărbători. „Scîn- 
teia Tineretului” va organiza o 
ștafetă combinată (ciclism, moto- 
ciclism și călărie) intitulată „Tu
rul Bucureștiului”. Pe lacul He
răstrău se va desfășura o fru
moasă serbare nautică, in noctur
nă, la care vor participa echipaje 
ale tuturor asociațiilor.

I na dintre cele mai frumoase 
acțiuni inițiate de tineretul sportiv 
al țării în intimpinarea zilei de 23 
August este aceea a ștafetei com
binate care, pornind din cele mai 
îndepărtate sate, din toate colțu
rile patriei, va aduce mesajul de 
recunoștință și devotament al spor
tivilor, față de p.rtid și guvern, 
față de Uniunea Sovietică — eli- 
beratoarea noastră.

O altă acțiune închinată zilei 
de 23 August este aceea a ame
najării și dării în folosință a cît 
mai multor terenuri și baze spor
tive. La Cluj se va deschide bazi
nul acoperit al asociaței Locomoti
va, unul din cele mai moderne și 
mai frumoase bazine din țară. Spor
tivii ceferiști au lucrat cu toată 
dragostea pentru ca acest bazin să 
fie gata la 23 August. In regiunea 
Craiova vor fi date în folosință 
stadioanele de la Tg. Jiu, Tr. Se
verin și Caracal. Membrii colective
lor sportive din Pitești lucrează 
cu tot elanul pentru reamenajarea 
stadionului din acest oraș. Tribuna 
va fi mărită de la 3000 la 6000 
locuri și vor fi construite două noi 
terenuri de baschet, două de volei 
și un teren de tenis.

In comuna Domnești, din raio
nul Curtea de Argeș, va avea loc 
în ziua de 23 August inaugurarea 
noului stadion sportiv construit 
prin muncă -voluntară.

Toate aceste acțiuni întreprinse 
de sportivii țării noastre vorbesc 
despre hotărîrea lor de a întîmpina 
cu cît mai mult succes ziua de 23 
August Aceste succese sînt daru
rile pe care sportivii le închină 
minunatei sărbători. Ele exprimă 
dragostea și recunoștința sportivi
lor față de regimul nostru demo
crat-popular, față de marea priete
nă a poporului nostru, Uniunea 
Sovietică.
Să muncim și să nu precupețim 

nici un efort pentru ca succesele 
pe care le va obține mișcarea noas
tră de cultură fizică și sport în 
cinstea zilei de 23 August să fie 
cît mai frumoase, cit mai valo
roase !

Marinei R. P. R.
înot și ai curselor de ambarca
țiuni: 100 m. liber: Emil Oprea 
(Progresul Călărași); 400 in. li
ber: Titus Drăghici (S.M.T.C. Că
lărași); 500 m,: Nicolae Vasi-le
(Progresul Călărași).

Caiac 1000 m.t 1. echipajul Re
colta S.M.C. Ciulnița. Sandoline 
1000 m : 1. echipajul colectivului 
școlar L.B.C. Canoe 10+1 3000 
m.: 1. echipajul Progresul Călă
rași Canoe II, 5000 m.: echipajul 
Recolta S.M.C. Ciulnița.

GH. ALBU-corespondent

Intimpină ziua de 23 August cu noi
Alături de toți oamenii muncii, 

sportivii își intensifică eforturile 
pentru ca, în cinstea zilei de 23 
August să dea patriei produse cît 
mai multe șl mai bune. Astfel, 
printre muncitorii de la Uzinele 
metalurgice Grivița din Capitală 
care au înregistrat importante de
pășiri de normă, se numără și 
sportivii din secțiile de sudură și 
strungărie.

încă din primele zile ale între
cerii inițiate în cinstea zilei de 
23 August ei au reușit să dea peste 
prevederile planului produse de ca
litate superioară. Apiicînd metodele 
de lucru sovietice: Kolesov, Bîkov- 
Bortkevici și altele, strungarul Ni
colae Munteanu, secretarul organi
zației de bază U.T.M., reușește 
să-și întreacă zilnic normele de 
plan cu peste 150 la sută, produ
sele fiind de bună calitate.

Tînărul N. Munteanu este și un 
neobosit activist sportiv. Pe lingă 
faptul că face parte din echipele 
de volei și fotbal ale uzinei, el 
muncește cu multă tragere de ini
mă pentru a atrage tot mai multi

ÎNCHEIEREA lucrărilor conferinței pe țară a ut. m.
Simbătâ au luat sfîrșit lucrările Conferinței pe 

țară a Uniunii Tineretului Muncitor.
Ședința de dimineață s-a desfășurat sub con

ducerea tov. Cornel Fulger.
La ședință au asistat tovarășii M. Dalea și 

I. Fazekaș, secretari ai C.C. al P.M.R.
Participanții la Conferință au adoptat o hotărîra 

prin care se aprobă darea de seamă prezentată 
de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Mun
citor.

S-a trecut apoi la cel de al doilea punct de pe 
ordinea de zi : Alegerea noului Comitet Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor și a Comisiei 
Centrale de Revizie.

Propunerile făcute de comisia de candidare au 
fost discutate pe rînd de către delegați. S-a trecut 
apoi la vot.

Ședința de după amiază s-a desfășurat sub 
conducerea tov. Virgil Trofin.

A asistat tov. N. Ceaușescu secretar al C.C. 
al P.M.R.

Ședința plenară a

I Comisia de numărare a voturilor a declarat 
aleși în Comitetul Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor, 65 membri și 20 membri" supleanți. Au 
fost de asemenea aleși 9 membri ai Comisiei 
Centrale de Revizie.

Cuvîntul de închidere a fost rostit de tov. Cor
nel Fulger. Propunerea sa de a se trimite un 
salut Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn a fost primită cu un deosebit en
tuziasm de către cei prezenți. După citirea salu
tului participanții la Congres și-au manifestat prin 
ttrale îndelungi și aplauze furtunoase dragostea și 
devotamentul fără margini pentru Partidul Munci
toresc Romîn și Comitetul său Central.

Delegații și invitații la Conferință au manifestat 
puternic pentru U.R.S.S., pentru gloriosul Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice, pentru Uniunea 
Tineretului Comunist Leninist.

In încheiere participanții au intonat „I-nterrca- 
ționala".

C. C. al U. T. M.
Simbătă seara a avut loc ședința plenară a Comitetului Centrat al Uniunii Tineretului Muncitor 

care a ales Biroul și Secretariatul C.C. al U.T.M.

Deschiderea Jocurilor Mondiale Universitare de Vară
BUDAPESTA, 3I. (Prin te’efon 

deta trimisul nostru). — Cu toate 
că nu a trecut prea multă vreme 
de ctnd Stadionul Popular din Bu
dapesta și-a deschis, pentru întîia 
dată porțile, pe pista si pe gazonul 
lui s-au petrecut multe. și însem. 
nate evenimente sportive.

Sîmbătă după-amiază s-a adău
gat acestui șir ds mari evenimente 
primul episod al celei de a XII-a 
ediții a Jocurilor Mondiale Univer
sitare de Vară : deschiderea lor,

Cei denii eu apărut pe stadion 
pionierii. Cu brațele pline de flori, 
ei au înaintat de sub bolta uneia 
din numeroasele porți în timp ce 
aplauzele i-au cuprins ca un val 
uriaș. Purtătorii cravatei roșii s-au 
îndreptat spre locul din fața tribu
nei principale în care se aflau : 
Istvan Dobi, președintele Prezidiu
lui R. P. Ungare, Matvas Rakosi, 
prim-secretar ai Partidului celor ce 
muncesc din R. P. Ungară, Beta 
Vegh, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce muncesc 
din R.P.U., Antal Apro și Beta 
Szata', membri ai Biroului Polițe 
al Partidului celor ce muncesc dta
R.P.IL, Istvan Bata și loszef Mekîș, 
membri supleanți ai Biroului Poli
tic al Partidului celor ce muncesc 
din R.P.U., precum și numeroase 
alte personalități politice și cultu- , 

tineri pe terenul de sport. In fie
care zi, N. Munteanu poate fi vă
zut după orele de muncă, în curtea 
uzinei pe terenul de sport, unde 
îndrumă pe cei tineri în trecerea 
normelor G.M.A., el fiind purtător 
al insignei G.M.A. gr. II.

Printre cei harnici se numără și 
tinerii sudori Ion Pîrvu și Vasile 
Florea care, prin succesele obținu
te, traduc în viață lozinca „Primii 
în muncă, primii în sport”. Zilnic 
ei întrec norma cu 80 la sută ob- 
ținînd totodată și însemnate eco
nomii. In cinstea zilei de 23 August 
acești doi tineri care fac parte din 
echipa de fotbal a uzinei și-au luat 
angajamentul să termine în afara 
orelor de producție patru cazane 
de recopt.

Cu același titlu de fruntaș în 
muncă se mîndresc laminoristul 
Gh. Dima, fotbalist, Vasile Săl- 
ceanu și turnătorul Iordaclie Cris- 
tea care dau produse peste norma 
prevăzută.

rale, membri aâ corpului diplomatic 
și conducătorii delegațiilor de spor
tivi venite ta Budapesta.

In urma pionierilor au pătruns 
pe stadion două grupuri de tineri, 
primul purtînd marele steag al ce
lei de a XlI-a ediții a J.M.U.V., 
iar cel de al doilea ducînd pe u- 
meri macheta insignei Jocurilor.

Apoi, în bătaia vîntului, s-au în
volburat steagurile albastre ale pă
cii, purtate de un mare grup de 
tineri. Abia acum intră pe stadion 
cei diniffi .sportivi. Defilarea fă- 
otndu-se tn ordine alfabetică, după 
nome neta tuna franceză a țărilor, 
cei ce deschid coloana sportivilor 
sînt studenții germani care vor 
lua parte ta întrecerile de atletism 
și înot. Urmează delegații studen
ților englezi, care au trimis o e. 
chipă de baschet. Iată și pe cei 
trei scrimeri veniți din îndepărtata 
Australie. Urmează o delegație 
mai numeroasă : sînt studenți au
strieci. In urma steagului Belgiei 
pășesc jucători de tenis, baschet și 
fotbal. Numeroasă este delegația 
studenților din R. P. Bulgaria.

Trei studenți sportivi au venit 
tocmai din Chile. Studenții din 
R. P. Chineză au trimis o delega
ție numeroasă. După el merg ti
nerii din R.P.D. Coreeană.

Urmează delegațiile studenților.

succese in muncă
Cu aceeași insul leți.re muncesc și 

sportivii fabricii Flamura roșit din 
Capitală. Bobinatorul Alexandru 
Firică este cunoscut de toți tova
rășii săi ca un vrednic muncitor, 
ca un vrednic sportiv. (El este 
portarul echipei de fotbal a fabri
cii). In cinstea zilei de 23 Au
gust, utemistul Alexandru Firică 
și-a luat angajamentul să-și întrea
că norma cit 30 la sută. De la adu
narea în care el și-a luat acest 
angajament au trecut multe zile și 
în fiecare din ele, graficul lui in
dică depășiri de peste 75 la sută.

Jucătorii de volei Glteorghe 
Manea și Stelian Ene întîmpină și 
ei măreața sărbătoare a eliberării 
cu însemnate succese. Pe lîngă an
gajamentele luate în muncă ei s-au 
hotărît ca piuă la 23 August să-și 
treacă toate normele G.M.A., gra
dul II.

VASILE DUMITRU 
cores pondent

din Danemarca, Scoția — cu o pu
ternică echipă de fotbal — Egipt, 
Ecuador, Olanda și India, aceștia 
din urmă stîrnind un viu interes 
cu pitoreștile lor costume. Insufle, 
țite aplauze întîmpină delegația 

studenților din Vietnam în urma 
cărora trec apoi sportivi din Iran, 
Israel, Islanda, Italia, Liban, Lu
xemburg, Mexic și R. P. Mongolă.

tată un nou grup masiv! E alcătuit 
de studenții veniți din R. P. Po
lonă.

De tribuna principală se apro
pie acum drapelul patriei noastre. 
Din nou se întețesc aplauzele în 
tribune. Spectatorii admiră ordinea 
în care trec sportivii noștri și ro
stesc numele celor cunoscuți din 
întrecerile desfășurate pe stadioa
nele Budapestei.

O nouă ser e de delegații mai 
mici : Saar, Suedia și Elveția, iar 
în continuare cea mai numeroasS 
delegație (după aceea a gazdelor) 
studenții sportivi ai R. Cehoslova
ce, care au printre ei multi record, 
mani și campioni. Mai răsună pe 
stadion aplauzele oare le stat »- 
dresate, ctnd alte aplauze mai pu
ternice salută delegația studențf- 
mii sovietice. Cu pași viguroși trea 
prin fața tribunelor sportivi e«m-

(contiauare In pag. 4-a)



Etapa Vll-a a campionatului
.Cele iie, meciuri disputate în 

cadrul etapei a Vlf-a a campiona
tului republican"1 de polo pe apă 
s-au soldat cu rezultatele scontate, 
echipele Știința Cluj Flamura ro
șie Timișoara și Progresul Tg. 
Mureș cîștigînd,6 așa cum era de 
așteptat, în fața formațiilor Tînă
rul Dinamovist, Metalul Cluj și 
Constructorul Oradea. Deoarece 
echipele C.C.A. și Dinamo Tg. Mu
reș n-au participat nici la această 
etapă, ar fi prematur să se stabi
lească un clasament doar în funcție 
de rezultatele înregistrate pînă a- 
ciini.

Iată acum rezultatele celor trei 
meciuri jucate în cadrul etapei a 
Vll-a:

Cluj 1 (prin telefon de la subre- 
dacția noastră). — In bazinul de 
înot al ștrandului orășenesc din lo
calitate, s-a disputat jocul de polo, 
pe apă dintre echipele Flamura ro
șie Timișoara și Metalul Cluj, con
tend pentru etapa a șaptea. Cu toa
te că în prima repriză jucătorii 
clujeni au mai multe ocazii de gol, 
ei nu reușesc să înscrie nici un 
punct. In această parte a jocului, 
timișorenii înscriu prin Kintsch sin
gurul gol al reprizei. După pauză, 
Flamura roșie pune stăpînire pe joc 
și înscrie prin Stănescu al doilea 
gol. Metalul reduce din handicap

republican
6prin bazsa. I iniișorefrii înscriu al 

treilea gol prin Stănescu, meciul 
luînd sfîrșit cu scorul de 3—1 (1-0) 
pentru Flamura roșie. S-au remar
cat: Torbk, Weinreich, Stănescu de 
la învingători și Hiring, Sarkadi, 
Radu de la învinși. Echipele au pre
zentat următoarele formații:

FLAMURA ROȘIE TIMIȘOARA: 
Moga, Weinreich, Retcher, Torbk, 
Kintsch, Stănescu, Sălăjean.

METALUL CLUJ: Hiring, Radu, 
Drotlef, Sarkadi, Weinberger, Schu
ler, Bozsa.

★
După-amiază în bazinul din par

cul Victor Babeș echipa Știința din 
localitate a învins Tînărul dinamo
vist cu 5—3 (2—1).

Meciul a fost viu disputat, ambele 
echipe desfășurînd un joc în care 
au abundat fazele spectaculoase și 
rapide. De remarcat că la 4—3 pen
tru Știința, prin eliminarea lui 
Negrea (Știința), Tînărul dinamo
vist, cu un om în plus, are ocazie 
să egaleze, dar tot Știința este a- 
ceea care înscrie prin Doleanu. Au 
marcat Doleanu (2), Araniossy, 
Maxim (4 m.) și Vîrgolici pentru 
Știința și Bordi (2) și Cociubart 
pentru Tînărul dinamovist. S-au re
marcat Maxim, Araniossy, Miiller 
de la Știința și Kelemen, Măndoiu 
și Bordi de la Tînărul dinamovist

de polo pe apa
Arbitrul Torbk Gavril a condus 

cu autoritate următoarele formații:
ȘTIINȚA CLUJ: Mâller, Negrea, 

Vîrgolici, Araniossy, Doleanu Ma
xim, Loghin.

TÎNĂRUL DINAMOVIST: Sa- 
moilă Kelemen, Măndoiu, lonescu, 
Bordi, Oanță și Cociuban.

*
TG. MUREȘ, 1 (prin telefon de 

la subredacția’ noastră). — Intîl- 
nirea de polo dintre Progresul Tg. 
Alureș și Constructorul Oradea, des
fășurată în localitate și terminată 
cu scorul de 5—3 (3—1) pentru 
prima formație, nu s-a ridicat la 
valoarea unui meci de categoria A, 
deoarece ambele echipe au manifestat 
lipsuri serioase. Progresul Tg. Mureș 
a jucat dur și a dovedit imprecizie 
în loviturile la poartă, iar Construc
torul Oradea a desfășurat un joc 
static, avînd jucători care s-au 
mișcat greoi în apă Au marcat 
Both (2), Kelemen (2) și Meder 
pentru învingători și Berețchi (2) 
și Ilea pentru învinși. Arbitrului 
Adalbert Iordaki i s-au aliniat ur
mătoarele formații:

PROGRESUL TG. MUREȘ: Ma
yer, Fodor, Vereș, Meder .Rigo Ke
lemen, Both.

CONSTRUCTORUL ORADEA: 
Hegyesy, Ilea. Dr. Filip. Andrași, 
Berețchi, Pecsi, Szabo.

SURPRIZE ÎN CUPA R. P. R. IA FOTBAl

Rezultatele întrecerilor de box 
de la Constanța și București

Constanța (prin telefon). In
tr-o organizare foarte bună s-au 
disputat în localitate finalele cam
pionatului de box al asociației spor
tive Voința. întrecerile au fost des
tul de echilibrate și spectaculoase. 
Din păcate, trei. întîlniri nu au 
putut avea loc din cauza neprezen- 
tării unor boxeri din Oradea și 
București.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate.

Cat. minimă: A. Săraru (Con
stanța) cîștigă titlul de campion 
pe asociație, după ce învinge la 
puncte pe A. Ofenberg (Slatina).

Cat. turtle: P lonescu (Constanța) 
cîștigă prin neprezentarea adversa
rului său, V. Pleș (Oradea).

Cat. ușoară: In cel mai frumos 
meci al reuniunii, I. Buzac (Iași) 
dispune la puncte pe Șt. Miloneanu 
(Cluj).

Cat. pană: Dobre Mustață (Con
stanța) învinge la puncte pe llie 
Ghișa (Oradea).

Cat. semiușoară: P. lavdosin 
(tați) cîștigă prin abandon în pri
ma repriză, în fata lui Fr. Szabo 
(Cluj).

Cat semimijlocie: S-au intîlnit 
Dumitru Vasile (Constanța) și 
Gh. Baiicea (Oradea). Mai com- 
bativ, Dumitru Vasile a învins la 
puncte.

Cat mijlocie mică: Mihai Novac 
(Brăila) a reușit să-și adjudece 
fitlul de campion pe asociație la 
capătul unui meci foarte spectacu
los, depășind la puncte pe V. Si- 
mion (Craiova).

Cat. mijlocie: V. Dumitrache 
(Brăila) dispune la puncte de Gh. 
Kordovan (Oradea).

Cat semigrea: Radu Sereș (Ora- 
4en) este declarat învingător și 
campion, prin neprezentarea lui 
1. lonescu (București).

Cat. grea: Tr. Dumitrescu (Brăi
la) a cîștigat prin neprezentarea 
adversarului său, Al. Toth (Ora
dea).

P. OPREA, corespondent

București. Cu un lot mai omogen, 
și mai bine pregătit, reprezentativa 
de box Dinamo Orașul Stalin a 
reușit să cîștige întîlnirea cu pu- 
giliștii de la Dinamo 9 cu un scor 
categoric: 18—8.

In general, meciurile au fost echi
librate, spectaculoase și disputate 
cu foarte multă îndîrjire. Excepție 
a făcut întîlnirea Gh. Rotaru — 
Andrei Ursu în care ambii boxeri 
s-au prezentat sub orice critică. Iată 
rezultatele înregistrate.

Cat. muscă: AI. Balogh, mai de
cis și cu resurse mai mari depă
șește la puncte pe Mircea Mihai 
(Din. 9). Cat. cocoș: Iulian Mihai 
dispune la puncte de A. Enghelei- 
ter (Din. 9). Tot în limitele acele
iași categorii, Eug. Atoldoveanu ter
mină la egalitate cu Gh. Lache 
(Din. 9). A fost- cel mai specta
culos meci «1 reuniunii. Cat 
pană: Mihai Naghi bate la puncte 
pe N. Mustață (Din. 9). Cat. semi
ușoară: VI.’ Carvanschi depășește 
la puncte pe T. Gheorghiu (Din. 9). 
Tot în limitele cat. semi-ușoară, 
C. Gherasim, mai tehnic întrece la 
puncte pe Emil Popa (Din. 9). 
Cat. ușoară: Ion iMantoma (Din. 9) 
cîștigă la puncte în fața lui C. 
Kiss. Cat. semi-mijlocie: Andrei 
Ursu (Din. 9) cîștigă în fața lui 
Cih. Rotaru. Cat. mijlocie mică: 
luptînd cu multă voință și lovind 
puternic din toate pozițiile, Vasile 
Bogoi a obținut o prețioasă și me
ritată victorie în meciul cu campio
nul republican D. Țurlui. Cat. mij
locie: lovind puternic la corp. Al. 
Blank (Din. 9) a terminat învin
gător la puncte întîlnirea sa cu 
Gh. Nicolau. Cat. semi-grea: I. Re- 
levici a terminat la egalitate cu 
Gh. Rossler (Din. 9). In ultimul 
meci al reuniunii, N. Herman a 
cîștigat detașat la puncte în fața 
lui Ion Nicolae (Din. 9).

Reuniunea organizată de Flamu
ra roșie la Centrul de antrenament 
nr. 2 (fost Doherti) a fost amînată 
din cauza ploii, pentru marți.

Locomotiva P-T-T. București 
a cucerit campionatul de calificare 

ia tenis
ORADEA (Prin telefon).—După 

întreceri viu disputate, desfășura
te de-a lungul a două zile, echi
pa bucureșteană de tenis Locomo
tiva P.T.T. a reușit să învingă 
formația Flamurii roșii din Ora
dea cu scorul de 7-4. In urma a- 
cestui rezultat, echipa Locomotiva 
P.T.T. București s-a calificat în 
campionatul categoriei A (pe e- 
chipe), la care va participa înce- 
pînd din anul 1955.

CONCURSUL DE VELE ORGANIZAT ÎN CINSTEA ZILEI MARINEI
Ieri a avut loc pe lșcul Herăs

trău concursul de vele organizat 
în cinstea Zilei Marinei de aso
ciația Constructorul împreună cu 
comisia orășenească. întrecerile 
s-au bucurat de un frumos suc
ces, mai ales prin faptul că la 
proba feminină s-a înregistrat cel 
mai mare număr de participante 
din acest an. Proba feminină (yole 
olimpice) a revenit concurentelor 
Maria Oprea (Constructorul) și 
Maria Lugojan (Progresul), care 
•u totalizat același număr de 
puncte: 1531. Pe locurile urmă

toare s-au clasat Corina Pellman 
(Metalul) cu 1105 puncte și 
Ileana Lugojanu (Progresul) cu 
1008 puncte.

, La băieți, pe primul loc s-a 
clasat snaipul asociației Construc
torul (Mircea Dumitriu și Gh. 
Socolici) cu 2711 puncte. Progre
sul (Al. Horoveanu' și I. Alexan- 
drescu), a venit pe locul doi (2058 
puncte), iar al treilea loc a țeve- 
nit tot unei ambarcațiuni aparți- 
nînd asociației Constructorul (M. 
Anastasescu și Gh. Constantin).

Meci amical de fotbal
Sîmbătă s-a desfășurat la Ploești 

(în nocturnă) întîlnirea amicală 
de fotbal dintre Flacăra Ploești și 
Progresul Finanțe Bănci. Meciul

SPORTUL PUPULAR 
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a fost cîștigat de echipa gazdă, 
cu scorul de 2-1 (2-0). Au marcat, 
pentru Flacăra Ploești, Fătu și Du
mitru, iar pentru Progresul Finan
țe Bănci, Iordache.

N. BEDROSIAN 
corespondent

Turneul de șah 
de la Bușteni

Partida centrală a rundei a Xl-a 
din cadrul turneului de șah de la 
Bușteni a opus pe tînărul nostru 
candidat de maestru Victor Cio
cîltea, maestrului Ștefan Erdely. 
Ambii erau neînvinși înaintea a- 
cestei întîlniri și luptau cu șanse 
aproximativ egale pentru supre
mația în clasament.

Avînd albele, Ciocîltea a jucat 
foarte energic împotriva sistemului 
oarecum pasiv din apărarea sici
liana adoptat de Erdely. După 
schimbul damelor, albul a dezlăn
țuit un atac violent împotriva re
gelui negru, rămas în centru. La 
mutarea a 28-a, Ciocîltea a cîștigat 
o piesă și, după o rezistență 
scurtă, Erdely s-a recunoscut în
vins. In felul acesta, fostul cam
pion al R.P.R., Victor Ciocîltea, a 
trecut în fruntea clasamentului.

In cadrul celorlalte partide, Cre- 
țulescu l-a învins pe Soos, iar 
Troianescu pe Drimer. Remize au 
fost partidele Voiculescu — Radu
lescu și Botez — Reicher. Partida 
Șutiman — Seimeanu s-a întrerupt 
cu un ușor avantaj de partea ne
grului.

Duminică s-a jucat penultima 
rundă. Iată rezultatele: Rădulescu
— Crețulescu */»-’/», Reicher — 
Sutiman V2-V2. Soos — Troianescu 
0-1, Voiculescu — Ciocîltea '/2-V2, 
Drimer — Botez 'fr'h, Erdely — 
Alexandrescu 0-1.

înaintea ultimei runde clasamen
tul este următorul 1-2, Ciocîltea, 
Alexandrescu 8 p.; 3. Reicher 7 p.; 
4-5. Voiculescu, Troianescu 6V2 P-; 
6. Rădulescu 6 p.; 7. Erdely 5'/2 
p.; 8. Drimer 5 p.; 9-10. Crețu
lescu, Botez 4 p.; 11-12. Seimeanu, 
Sutiman Vh (1) ; 13. Soos 3V2 P-

După cum se vede, cîștigătorul 
acestui turneu nu va putea fi cu
noscut decît după ce se va juca 
ultima rundă, in cadrul căreia se 
vor întîlni: Voiculescu — Erdely, 
Crețulescu — Ciocîltea, Troianescu
— Rădulescu, Botez — Soos, Su
timan — Drimer și Alexandrescu
— Seimeanu. _

DINAMO 6 — METALUL BUCU
REȘTI 2—5 (0—2)

întîlnirea de sîmbătă dintre Di
namo 6 și Metalul,,-,București a 
avut loc pe stadionul yDinamo și a 
fost cîștigată pe merjt de meta- 
lurgiști cu scorul de ;5—2 (2-0). 
Metalul a arătat o rqai bună pre
cizie la poartă precum^și mai mul
tă omogenitate în jocul de ansam
blu. In schimb, Dinamo 6, în ciuda 
celor cîteva perioade de dominare 
insistentă, ri-a putut realiză decît 
două goluri. înaintarea învinșilor 
a păcătuit prin lipsa unui sistem 
de joc, iar apărarea și în spe
cial mijlocașii de margine — n-au 
alimentat decît sporadic și impre
cis linia de atac. Golurile au fost 
înscrise de landa (min. 2) în pro
prie poartă, Pantelimon (min. 
15), Rădulescu (min. 63), Calotă 
(min. 72) și Floroiu (min. 84) pen
tru Metalul, Blujdea (min. 56) și 
Stănilă (min. 79) pentru Dinamo. 
A arbitrat corect, N. Chelemen.

★
VOINȚA BUCUREȘTI — FLA
CĂRA BUCUREȘTI 3—1 (t-0)
Jocul de deschidere la întîlnirea 

internațională dintre C.C.A. — 
Dynamo-Praga, a plăcut datorită 
numeroaselor faze spectaciiloase 
create de ambele echipe. In aceas
tă privință trebuie relevați toți 
jucătorii echipei Voința, precum și 
jucătorii Ene II și Costel de la 
Flacăra. Ordinea în care au fost 
înscrise punctele a fost următoa
rea : în min. 45 și 80 Gram, și în 
min. 86 Ghibea. Pentru Flacăra a 
înscris Ene II (min. 75). Arbitra
jul lui Gh. Dtdea, a avut unele 
scăpări.

TIBERIU STAMA
★

AVINTUL FĂLTICENI — LOCO
MOTIVA IAȘI 2-4 (1—2) (2—2)

Echipa gazclă a făcut un joc 
foarte bun, cedînd cu greutate in 
prelungiri. Golurile > au fost în
scrise 'de- Constantin (min. 7 și 
100), Dram (min. 38), Filip (min. 
96) — pentru Locomotiva — și 
Csegezi (min. 44) și Soneru (min. 
80) pentru Avîntul. Au asistat 
peste 4.000 spectatori,‘cifră record 
pentru orașul nostru.

(M. OLARU, corespondent)
FLACĂRA MOINEȘTI - FLA

MURA ROȘIE BUHUȘI 1-0 (0-0)
Golul victorios a fost înscris în 

min. 79 de Kaida. Jucătorii din 
Aloinești au jucat cir multă însu
flețire, meritmd victoria.

(C. FILOTE, corespondent)
PROGRESUL FOCȘANI — LO
COMOTIVA PAȘCANI 0—1 (0-0)

După un meci spectaculos, în 
care Progresul a dominat mai 
mult, victoria a revenit oaspeților, 
prin golul înscris de Atanasiu 
(min. 74). Portarul echipei Loco
motiva, Mocanu, a jucat foarte 
bine. Echipa gazdă a ratat o lovi
tură de 11 m. în rriî'rt. 56, prin 
Coman. Au asistat peste 3.000 
spectatori (AXENTE ’ AURELIAN, 
corespondent).

METAL' L GALATI — LETALUL 
BRĂILA 1—2 (1-1) (1-1)

Golurile învingătorilor au fost 
înscrise de Economii (min. 30) și 
Traian Ion (min. 98).. Pentru gălă- 
teni a marcat Jelesneac (min. 15, 
din 11 m.) (I. GQNSTANTI-
NESCU, corespondent).

LOCOMOTIVA PCA CONSTANȚA
— METALUL 1 MAI PLOEȘTI 

2—0 (0-0)

Echipa gazdă a jucat sub nive
lul obișnuit, reușind să-și impună

jocul numai in ulliiiiu parie .1 me
ciului. Golurile au fost marcate 
de Sever (min. 63) și Ispas (min. 
79). In min. 88, Stanoilovici (Me
talul) a fost eliminat pentru atitu
dine nesportivă. (P. OPREA și 
GH. ANGHELOPOL, corespon
denți).

METALUL CIMPINA — FLACĂRA 
MORE NI 2—1 (2-0)

După un joc foarte disputat, 
gazdele au obținut victoria la li
mită. Golurile au fost înscrise de 
Zaharia (min. 5) și Marin Apos
tol (min. 9 din 11 m.) — pentru 
învingători și Capoianu (min. 53) 
pentru Flacăra.

(I. RĂDULESCU, corespondenți)

ȘT11NTA CRAIOVA — FLACĂRA 
PITEȘTI 2—0 (0-0)

După un început slab, echipa 
studenților din localitate și-a re
venit, prestind un joc plin de di
namism. Golurile au fost înscrise 
de Boțoi (min. 64 și 73) care a 
jucat excepțional. Socec (Flacăra) 
a ratat în min. 18 o lovitură de 
11 m.

(<3. M®ȚOC, corespondent)

LOCOMOTIVA ARAD — CON
STRUCTORUL ARAD 2-0 (1-0)

Jocul s-a disputat la un nivel 
tehnic mulțumitor, victoria reve
nind echipei Locomotiva prin punc
tele marcate de Stan (min. 5 si 
73). ' (ST. WEINBERGER, cores
pondent).

METALUL SIBIU — METALUL 
STEAGUL ROȘU ORAȘUL 

STALIN 1—2 (0-1)

La capătul unei partide foarte 
disputate, jucătorii oaspeți au ob
ținut o grea victorie, prin golurile 
marcate de Rădulescu (min. 43) 
și Fusulan (min. 70). Pentru în
vinși a marcat Kosuth (min. 65).

(i. VLADOIANU, corespondent)

FLAMURA ROSIE TG. Ml R’EȘ —
flamura roșie sf. gheor-

GHE 1-3 (1-1) (1-1)

După prelungiri, echipa din Sf. 
Gheorghe s-a calificat prin golurile 
marcate de Boga și Kiss (2). Pen
tru învinși a înscris Kover.

(NERVA POPA, corespondent)

FLACĂRA MEDIAS — PROGRE
SUL SIBIU 1—2 (0-1) (1-1)
Meciul dintre cele două echipe 

a dat naștere unei lupte foarte în- 
dîrjite, învingătorul fiind «desemijat 
abia în prelungiri. Pentru în\ inga- 
tori au marcat Toderici (min. 25) 
și Szilagy (min. 92). Pentru gazde 
a înscris Binder (min. 46).

(BIRO CAROL, corespondent).

METALUL ORADEA — LOCO
MOTIVA ORADEA 3-1 (1-0) (1-1)

Metal 11 rgiștii au dominat mai 
mult și au. meritat victoria. Au 
marcat: Szepessi (min. 28), Beladi 
(min. 103) și Hulea (min. 112). 
Golul învinșilor a fost înscris de 
Lucaci (min. 80 din 11 m.) 
(G. DUMITRESCU, corespondent)

PROGRESUL CLUJ — FLAMURA 
ROȘIE CLUJ 5—1 (1-1)

Victoria echipei Progresul din 
campionatul regional a constituit 
o mare surpriză, îiitrucît a dis
pus la scor de Flamura roșie, care 
activează în categoria B. Au mar. 
cat: lonerek (2), Bretoiii (2), 
Deak (Progresul) și Nagy (Flamu
ra roșie).

METALUL 60 — PROGRESUL 
SATU MARE 1—2 (0-1)

întrecerile ci
Dacă în concursul de ciclism 

desfășurat ieri după-amiază ma
joritatea concurenților au avut o 
comportare meritorie, nu același lu
cru se poate spune și despre orga
nizarea concursului, care a lăsat 
mult de dorit. Asupra acesfui fapt 
vom reveni.

In proba de viteză băieți, locul 
întîi a fost cîștigat de Gh. Navrea 
(C.C.A.) care l-a întrecut în fi
nală pe C. Reinhardt (Flamura 
roșie), cu timpul de 12,8 sec. Locul 
trei a fost ocupat de Tache Petre 
(Dinamo) iar locul patru de Dan 
Dumitrescu (Știința), In cadrul a- 
cestui concurs, Gh. Navrea a obți
nut cel maj bun timp realizat la 
noi în acest sezon: 12,5 sec.

La fete, ^roba de viteză, dispu
tată sistem turneu, a fost cîști
gată de Eda Ziirner (Flamura ro
șie). Locurile 2 și 3 au fost ocupate 
de I. Kedves si M. Bisag (Prog. 
C.P.C.S.).

clis+e de ieri
Cursa australiană disputată pe 

zece ture a fost cîștigată de A. 
Șelarii (Dinamo) urmat de Avra- 
tneasca (Prog. F.B.) Baciu (C.G..A.) 
și Poreceanu (Recolta). Cursa de 
ștafetă desfășurată pe 20 de ture, 
cu două sprinturi, a fost cîștigată 
de perechea Bilciu-Avrameasca 
(Progresul). Pe locul doi s-a cla
sat perechea formată din Reinhardt- 
(Flamura roșie) și Dan Marin 
(Recolta). Ultima probă desfășu
rată ieri, semifondul pe 75 de ture, 
a revenit alergătorului Baciu 
(C.C.A.) care a fotaEzat 64 puncte 
față de 42 puncte realizate de Șe
larii (Dinamo) cel de al doilea cla
sat, și 41 de puncte, totalizate de 
D. Țupa (C.C.A.) care a ocupat 
locul trei. Pe următoarele locuri 
s-au clasat Doncu (Metalul), Mo- 
raru (Progresul) și Poreceanu (Re
colta).



Se anunță o întrecere disputată in returul campionatului categoriei A la fotbal
Prima etapă a returului categoriei A nu a fost' scutită de surprize. 

Cea mai importantă dintre ele este însăși injrîngerea fruntașei cla
samentului, Flamura roșie Arad, care a pierdut categoric la Orașul 
Stalin. Tot o performantă surprinzătoare, mai alesprin proporția sco
rului, este cea reușită de Metalul Cimpia Turzii in fața feroviarilor 
din Timișoara. După cum demnă de menționat este și victoria obți
nută de Știința Cluj, la București, in întrecerea cu Dinamo. In sfîr- 
șit, trebuie amintită victoria la limită a Locomotivei Tg. Mureș in 
dauna Locomotivei Grivița Roșie.

In clasament, ascensiuni au în regislrat Știința Timișoara, Loco
motiva Tg. Mureș și Știința Cluj, în timp ce Locomotiva Grivița Ro-
șie a trecut de pe locul 6 pe locuit).

CLASAMENTUL
1. Flamura roșie Arad (1) 14 9 3 2 ■20:11 21
2, C.C.A. (2) 13 7 4 2 20:12 18
3. Dinamo București (3) 14 5 6 3 30:22 16
4. Locomotiva Timișoara (4) 14 6 3 5 "28:15 15
5. Flacăra Ploești (5) 13 6 3 4 22:13 15
6. Știința Timișoara (7) 14 2 11 1 46:14 15
7. Locomotiva Tg. Mureș (8) M 6 3 5 17:17 15
8. Știința Cluj (9) 14 7 1 6 48:21 15
9. Locomotiva Grivița roșie (6) 14 6 2 6 24:23 14

10. Minerul Petroșani (10) 14 5 4 5 15:17 14
11. Metalul C. Turzii (11) 14 4 5 5 |1|3:14

13:16
13

12. Dinamo Orașul Stalin (12) 14 4 3 7 11
13. Progresul Oradea (13) 14 0 6 8 10:24 6
14. Metalul Hunedoara (14) 14 1 4 9 12:39 6

în
Cifrele din paranteză indică 
ultima etapă a turului.

locul ocupat de echipele respective

ETAPA VIITOARE (8 august)
Hunedoara: Metalul — Metalul C. Turzii 

(trudea: Progresul — Dinamo Orașul Stalin 
București: C.C.A. — Locomotiva Tg. Mureș 
Timișoara: Locomotiva — Dina mo București 
București: Locomotiva — Mine rul Petroșani 
Arad: Flamura roșie— Flacăra Ploești 
Cluj: Știinfa — Știința Timișoara

l
Dinamo București — Știința Cluj 3-4 (1-2)

Pentru cei care n-au fost la 
’ meci, rezultatul acesta înseamnă, 
. desigur, o surpriză. Dar pentru cei 

aproape 15.000 de spectatori ai 
jocului de sîmbătă, surpriza a con- 

' stituit-o comportarea sub așteptări
■ a celor două echipe și în special 

3 dinamoviștilor, rezultatul fiind 
urmarea directă a acestei compor-

| tari. Fără a depăși calificativul de 
modest, jocul’ — presărat cu unele 

' faze mai dinamice — a scos în evi
dență mai ales lipsurile celor două 
echipe.

Știința a meritat victoria la un 
! punct, care exprimă, de altfel, di

ferența față de Dinamo. Echipa din 
Cluj a luptat cn mai multă convin
gere pentru un rezultat bun, și-a 
păstrat calmul în momentele critice 

’ și a desfășurat un joc mai legat, 
mai combinativ și mai eficace. La 

1 aceasta a contribuit în mare mă-
■ sură comportarea foarte bună a 
i trei jucători: Todor, Zeană și 
' Avram, alături de care s-au remar
cat în mod deosebit Dobrescu,

.(Moldovan și Georgescu. Oaspeții 
jau manifestat, însă, lipsuri în ceea 
■; ce privește pregătirea fizică, din 
care cauză au slăbit alura spre 
sfîrșitid jocului. In general, jucă
torii nu au o pregătire uniformă.

Dinamo — din rîndurile căruia 
s-au remarcat "doar Nemeș și Ozon 

■rcesta în prima repriza), iar 
Băcuț I și Szoko numai ca apă
rători — a jucat mult sub aștep
tări. Aceasta comportare se dato- 
rește pe de o parte faptului că lo
tul de jucători este incomplet (din 
care cauză unii au jucat pe alte 
posturi decit cele normale), iar pe 
ide altă parte — mai ales — lipsei 
de convingere cu care au jucat la 
Iun moment dat cei 11 jucători, 

Aceea ce este cu totul inadmisibil la 
(fotbaliștii fruntași. Schimbările în 
formație, din timpul jocului, departe 
'de a folosi, au dăunat echipei și au 
contribuit la slăbirea încrederii ju
cătorilor. Trecerea lui Băcuț I și 
Szoko la înaintare, de pildă, nu a 
întărit atacul și în plus a slăbit 
(apărarea. Toate acestea, împreună 

jcu pregătirea insuficientă a unor 
Jucători (Fodor, Lazăr, Stiru) au 
contribuit la slaba comportaFe și 

bine înțeles — la înfrîngere pe 
teren propriu.

Metalul Cimpia Turzii — Locomotiva
CIMPIA TURZII 1 (prin telefon). 

Prezentând o echipă cu trei jucă
tori tineri, Locomotiva Timișoara 
-fi încercat să facă un joc de apă
rare, ccdînd însă de la început ini
țiativa gazdelor. Acestea au atacat 
in permanență, supunînd poarta 
lui Boroș unui adevărat asediu, 
slabele contraatacuri inițiate de ti
mișoreni, spre sfîrșitul jocului, au 
'■ost respinse de apărarea metalur- 
giștilor, care a aplicat jocul la 
Ofsaid. Din primele minute de joc, 
Metalul domină ratând multe ocazii 
prin Ruzici, Mureșan și Burian 
.ultimii doi tră'g>înd io bară). Si-n-

Dinamo a încăput destul de bine, 
dominînd cu suficientă autoritate. 
Știința nu s-a regăsit în acest 
timp fiind silită să se apere cu 
înverșunare. In această perioadă 
Dinamo a înscris un gol în min. 6 
prin Toma și a ratat alte două. 
Incet-încet însă, bucureștenii au 
slăbit cadența, iar oaspeții și-au 
revenit, construind acțiuni din ce 
în ce mai legate și mai periculoa
se. Din min. 23, jocul devine egal, 
iar în min. 27 Știința egalează prin 
Avram, în urma centrării lui Mol
dovan și a unei greșeli a lui Con- 
stantinescu. 10 -minute după ega- 
lare, Știința înscrie al doilea gol 
prin Moldovan, astfel că repriza se 
termină cu scorul de 2—1. La re
luare, jocul se menține egal, însă 
Dinamo ratează, prin Ozon și Bă- 
cuț I. In schimb, clujenii sînt mai 
hotăriți și în min. 67 urcă scorul 
prin Zeană la o învălmășeală. 
(Avram însă era în poziție de 
ofsaid, lîngă portar), iar patru mi
nute mai târziu Moldovan înscrie 
al patrulea gol. Dinamoviștii își 
revin în ultima parte a reprizei 
și, profitînd și de faptul că stu
denții slăbesc ilura și catita să 
mențină rezultatul, revin în atac, 
reducînd scorul prin Nemeș (min. 
75) și Szoko (min. 82), ultimul 
din clara poziție de ofsaid, semna
lată de arbitrul de tușe.

Echipele au jucat în formațiile:
DINAMO: Constantinescu — La

zăr, Băcuț II, ^zdkd, (Fodor) — 
Nemeș, Băcu* I (Toma) — Raica 
(din min. 27 F.idor), Toma (Băcuț 
I), Ozon, Călinoru, Suni.

ȘTIINȚA : Todor — Szekely, dr. 
Luca, Dobrescu — Crăciun, Zeană 
— Raman, Lutz, Moldovan, Geor
gescu, Avram.

Arbitrajul lui C. Mitran a nemul
țumit, și pe bună dreptate : a 
acordat două goluri marcate din 
ofsaid și a trecut cu vederea o 
„mînă” în careul Științei. Aceasta 
pe lîngă unele decizii în compen
sație și alte scăpări inadmisibile 
la un arbitru de reputația lui C. 
Mitran. Considerăm că aceste lip
suri se datoresc faptului că arbi
trul G. Mitran nu s-a pregătit su
ficient pentru returul campiona
tului.

PETRE GAȚU

Timișoara 3-0 (1-0)
gurul go. al reprizei este înscris 
în min. 4 de Mureșan. In această 
parte a jocului, timișorenii nu au 
avut nici o acțiune la poarta Me
talului. Imediat după reluare, în 
min. 46, Safar ridică scorul la 2-0. 
pentru ca apoi Copil II, în min. 
50, să rateze de la cîțiva metri. 
Oaspeții trec la atac și în min. 67 
Ferenczi trage puternic de la 18 
metri. Șutul său este respins în 
ultima instanță de Mîndruț. Apoi, 
A. Covaci ratează două mari ocazii 
de gol în min. 70 și 76. Scorul este 
pecetluit de Burian, care înscrie 
în min. 80.

Au fost aliniate următoarele for
mații :

METALUL C. TURZII : Mîndruț
— Lazăr, Mari. Fe'ecan—Ban, Raziei
— Mureșan, Copil H, Cacoveariu, 
Safar, Burian.

LOCOMOTIVA TIM. : Boroș — 
Gall, I. Covaci, Rodeanu — An- 
dreescu, Ritter — Ștefan (Junk),

Minerul Petroșani — Progresul Oradea 2-1 (1-0)
PETROȘANI I (pr.n telefon de 

la subredacția noastră). După un 
joc îndîrjit, în decursul căruia am
bele echipe au manifestat însă se
rioase slăbiciuni în pregătirea fi
zică și tehnică, jucătorii echipei 
gazdă au terminat învingători la 
limită.

Echipele au intrat pe teren în 
următoarea alcătuire :

MINERUL: Crisnic — Romoșan,. 
Vasiu, Panait — Coidum, Farcaș 11 
— Paraschiva, Farcaș I, Chircoșa, 
Gabor, Turcuș (din. min. 75, Sima).

PROGRESUL ORADEA: lank — 
Tiriac, Vărzan II, Pop Carol — 
Știrbei, Cuc — Suciu, Demien, 
Bodo, Vlad, Nertea.

Meciul începe în nota de domi
nare a gazdelor, care nu reușesc 
însă să înscrie decît în min. 31.

Dinamo Orașul Stalin — flamura roșie U.T.A. 2-0 (2-0)
ORAȘUL STALIN 1 (prin tele

fon). — Cei peste 10.000 de spec
tatori aflați în tribunele stadionu
lui au aplaudat frumoasa compor
tare a echipei Dinamo, care a reu
șit să întreacă pe fruntașa clasa
mentului din acest an eu scorul 
de 2-0 (2-0). Victoria echipei Di
namo este rezultatul unui spirit 
de luptă mai înalt și al unei exce
lente pregătiri fizice, care a permis 
jucătorilor dinarnoviști să lupte cu 
același avînt din primul și pînă în 
ultimul minut. Textiliștii s-au pre
zentat sub valoarea lor normală. 
N-au închegat decît acțiuni spo
radice, iar în atac au dat dovadă 
de lipsă de eficacitate.

Dinamo atacă de la început și 
în min. 7 Sîrbu are ocazia să des
chidă scorul dar Kiss îi plonjează 
la picioare și reține balonul. In 
min. 14, la un contraatac al echi
pei Dinamo, Florea îl lansează în 
adîncitne pe Rădulescu care, ajuns 
în fața porții, înscrie primul punct, 
cu toată intervenția lui Kiss.

In min. 19, Dumitrescu III este 
singur în fața porții, însă trage de 
puțin peste bară. Cel de al doilea 
gol al echipei Dinamo este înscris 
în min. 22 de către Scorțan, care

Locomotiva Tg. Mureș
TG.' -MUREȘ (prin telefon de la 

subredacția noastră). — 7000 de 
spectatori, au asistat la un meci 
dinamic și de un bun nivel tehnic. 
In prima repriză mureșenii am ata
cat î,n majoritatea timpului, iar 
bucureștenii au întreprins contra
atacuri lipsite, însă, de finalitate. 
Repriza a Il-a a aparținut, în cea 
mai mare parte, oaspeților, care au 
înjghebat atacuri puternice, gaz
dele apărîndu-se energic în 9 oa
meni.

In ntin. 20 Olaru trage fulgeră
tor în colț, de la 18 m., dar porta
rul Popa respinge în corner. Min. 
27 aduce unicul gol al partidei. Gri- 
șan, interceptând o minge venită 
de la Kajlic, face o incursiune pînă 
la linia de 16 m. și trage imparabil 
sus, în colțul drept al porții, în
scriind. In min. 39, Catona dri
blează pe Cristescu și trage de la 
6 m., dar Dungu, printr-un reflex 
prompt, respinge în corner. Imediat 
după începerea reprizei a Il-a, Ma

Știința Timișoara — Metalul Hunedoara 3-1 (2-0)
TIMIȘOARA 1. — (prin telefon 

de la subredacția noastră).
întâlnirea n-a corespuns, ambele 

echipe neavînd o pregătire fizică 
și tehnică corespunzătoare.

La începutul primei reprize 
Știința atacă periculos și la un 
astfel de atac Dinulescu deschide 
pe Lazăr, care, în poziție favora
bilă de șut, trage de la 10 m. și 
înscrie primul gol al partidei. Me- 
talurgișiii contraatacă, dar Cosiea 
ratează în nrin. 14. In min. 29, 
Mazăre trage puternic peste poar
tă. Opt minute mai tirziu, Huzum 
are o mare ocazie de a marca, 
dar Curcan salvează. In min. 44. 
în urma unui schimb de locuri 
între Lazăr și Dinulescu, acesta 
din urmă, avînd mingea, trimite 
ușor spre poartă. Portarul Pătraș- 
cu prinde mingea, dar o scapă în 
plasă și astfel studenții- conduc cu 
2-0. In primele 10 minute ale re
prizei a doua domină oaspeții, care

Ferenczi, A. Covaci, Klein, Bădeati- 
tu.

S.iau remarcat: Ruzici, Mureșan, 
Burian (de la învingători) și Bo
roș și 1. Covaci de la timișoreni. 
A condus arbitrul St. Tașjla. Au 
asistat peste 4.000 spectatori.

P. TONEA, corespondent.

Parasch va execută ioar.e bine o 
lovitură I be-ă de la 16 m., iar
Chircoșa re'a cu capul în plasă. La 
reluare, oaspeții contraatacă v guros 
și reușesc să egaleze. Vlad pri
mește o pasă de la Bodo și trimite 
balonul cu capul în poarta apărată 
de Crîsnic. Jocul devine tot mai 
îndîrjit. ambele echipe luptând pen
tru victorie. Cu nouă minute îna
inte de fluierul final, Paraschiva 
face o cursă spectaculoasă pe ari
pă, centrează perfect și Chircoșa 
sare la tâmp, reluînd tot cu capul 
în plasă.

S-au remarcat: Paraschiva, Va
siu, Farcaș I și Turcuș de la învin
gători și Tiriac, Vărzan II și De
mien de la orădeni. Jocul a fost 
arbitrat de N. Keppich (Timișoara).

AL. NEGUȚ

trage pun surprindere de la 18 me
tri. Din acest moment, textiliștii 
își revin în atac și, pe rînd, Vaczi 
(min. 28), Mercea (min. 40) ra
tează ocazii clare de gol.

La reluare, Flamura roșie U.T.A. 
atacă mai hotărît, însă Birău și 
Serfozo ratează situații clare, s

Dinamo face acum mai mult un 
joc închis de apărare. Către sfîrșit 
(min. 85), Vaczi ratează o ocazie 
clară. Raport de comere 6-2 în fa
voarea echipei Flamura roșie 
U.T.A.

S-au evidențiat Munteanu, Filip, 
Cioboată, Rădulescu și Scorțan de 
la Dinamo, Sues, Serfozo și Don 
de la Flamura roșie U.T.A.

Întâlnirea a fost arbitrată de I. 
Dimulescu (București) căruia i s-au 
aliniat următoarele formații:

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Munteanu — Truth, Filip, Cioboa
tă — Cicerone, Florescu — Sîrbu, 
Radulescu. Scorțan, Florea. Mihai.

FLAMURA ROȘIE U.T.A.: Kiss- 
Sereș (Lupeș 55), Sziics, Farmati- 
Kapas, Serfozo-Birău. Don. Vaczi, 
Mercea, Dumitrescu 1H.

GH. MAZGAREANU 
GR. CHIRIȚESCU 

corespondenți

— Locomotiva Grivița Roșie 1-0 (1-0)
rian trage puternic o lovitură li
beră de la 20 m., mingea trece 
însă puțin peste bară. In min. 76, 
Andrei Radulescu pasează lui Ola
ru aflat în centrul careului, dar 
Vakarcs II salvează în ultima cli
pă. In următoarele minute, bucu
reștenii ratează cîteva bune ocazii 
de gol. Arbitru! Aurel Mayer (Lu
goj) a condus următoarele for
mații:

LOCOMOTIVA TG. MUREȘ: 
Popa — Vakarcs II, Fiîllop, Va
karcs I — Bartha, Oierling — Con
stantin (din min. 57 Szas), loszi, 
Catona. Kailic. Crisan.

LOCOMOTIVA GRIVIȚA -RO
ȘIE: Dungu — Maiogan, Criste
scu, Lungu, Ferenczi, Bociardi, Că
lin (din min. 61 Andrei Radule
scu), Marian. Olaru, Filote, Pakai.

S-au remarcat: Popa, Fiîllop, 
Vakarcs I, Bartha și Catona de la 
mureșeni, Dungu, Maiogan, Marian 
și Pakai de la bucureșteni.

NERVA POPA

ir.să nu pot fructifica. In min. 55, 
Cargol ratează de la 3 m. In min. 
62 Costea pasează lui Huzum, 
care trage și înscrie, reducînd han
dicapul, In min. 90, în urma unui 
corner executat de Cargol, Mazăre 
reia de la 12 m. din voleu in plasă. 
Arbitrul P. Kroner a condus for
mațiile : ȘTIINȚA: Curcan — Zbir- 
cea. Don. Retezau — Davidescu, 
Marcu (din min. 75 Cădariu) — 
Cargol, Ciosescu, Dinulescu, Ma
zăre, Lazăr.

METALUL : Pătrașcu — Gos- 
tian, C. Marinescu, Fl. Marinescu 
— Medianu, (din min. 75 Biro) 
Mihuț — Voinescu, Darie, Meghie, 
Costea, Huzum.

S-au evidențiat : Curcan. Don, 
Dinulescu și Lazăr (cel mai bun 
de pe teren) de la Știința și C. 
Marinescu, Darie și Huzum de la 
Metalul.

AL. GROSS

Rezn’Wsle concursului 
anetic rezervat 

juniorilor din Capitală
Sîmbătă după-amiază și dumi

nică dimineața s-au desfășurat 
pe stadionul Republicii din Capi
tală întreceri de atletism în ca
drul fazei raionale a campionatu
lui republican de juniori și juni
oare — categoria întâia și a doua 
— pe anul 1954. De asemenea, în 
aceste două zile, pe același sta
dion a avut loc un concurs des
chis tuturor atleților clasificați 
din București.

întrecerile au fost în general 
bine organizate. Oficialii s-au 
străduit să asigure participanți- 
Jor toate cele necesare unei cît 
maibune întreceri de atletism. 
Dacă partea tehnico-organizatori- 
că a corespuns, nu același lucru 
î-J putem spune despre mobilizarea 
participanților. Colectivele spor
tive din cele opt raioane ale Ca
pitalei nu au privit cu seriozitate 
organizarea și desfășurarea fazei 
raionale a campionatului republi
can de atletism. Astfel, din unele 
raioane ca Grivița Roșie, Lenin 
ți Tudor Vladimirescu s-au pre
zentat la startul unor probe cîte 
un singur participant, iar din ra
ioanele 23 August și Gheorghe 
Gheorgbiu-Dej nu a participat 
nici un concurent.

Merită a fi evidențiate pentru 
buna pregătire a participanților 
colectivele sportive Tînărui dina
movist, Locomotiva C.T.F.T., Me- 
tailul și Constructorul. Iată cîteva 
din cele mai bune rezultate teh
nice obținute în cele două zile de 
concurs : 110 m. garduri juniori
77—18 ani: Constantin Burghelea 
(Tînărui dinamovist) 17,7 sec.; 160 
m. plat juniori cal. 17—18 ani: 
Mihai Brătfăleanu (Metalul E- 
nergia) 12,4 sec.; 80 m. plat, juni
oare cat. 15—16 ani: Alaria Zotu 
(Tînărui dinamovist) 10,9 sec. 
Lungime juniori, cat. 17—18 ani: 
Liviu Stănescu (Tînărui dinamo
vist) 6,03 m. și Eugen Ignat (Lo
comotiva C.T.F.T.) 5,97 m.; prăji
nă juniori cat. 15—16 ani: Ion 
Panaitescu (Loc. P.T.T.) 3,10 m. 
Disc junioare, cat. 15—16 ani: A. 
Mateescu (S.M.T.C.F.) 30,65 ni ; 
400 m. plat juniori cat. 17-—18 
ani: A. Georgescu (Voința) 54,6 
sec. Suliță juniori, cat. 17—18 
uni: Virgil Manolescu (Tînărui 
dinamovist) 48,36 m. și Ștefan 
Ciurezu (Recolta) 39,72 m. Disc 
juniori cat. 17—18 ani: Dinescu 
(Știința) 36,62 m.; 200 m. plat 
juniori 15—16 ani: Petre Mănescu 
(Constructorul) 25,3 sec. Ciocan : 
Ion Pantilemonescu (Constructo
rul) 44,71 m. 200 -m. plat junioare 
cat. 17—18 ani: Anca Rădulescu 
(Tînărui dinamovist) 27,5, sec. Înăl
țime junioare cat. 15—16 ani: Ni
cu),ina Barbu (Fl. roșie) 1,35 m. 
Lungime junioare cat. 17—lBani: 
Eugenia Strijec (C.C.A.) 4,84 m.

★
In cadrul celuilalt concurs de 

atletism desfășurat tot pe stadio
nul Republicii, atletul Nicolae Li
ga a reușit să stabilească un nou 
record al R.P.R. la proba de 3000 
n>. marș, cu timpul de 12:49,6.

INFORMAȚII

Otonosport
Iată cum arată un buletin Pro

nosport de la concursul nr. 17 cu
toațe rezultatele exacte :I. C.C.A. — Dynamo Ptraga 2ÎL Dinamo Orașul Stalin —

Fl. Roșie U.T.A. 1HI. Minerul Petroșani — Fio-
greșul Oradea 1IV. Metalul Cîmpia Turzii —
Locomotiva Timișoara 1V.. Flacăra Mediaș — Progre-
sul Sibiu oVI. Metalul Sibiu — Metalul
Steagul roșu 2VIII. Locomotiva Arad -— Cofi-
structorul Arad 1IX. Metalul Cîmpina — Fla-
căra Moreni 1X. Știința Craiova — Flacăra
Pitești 1XL Progresul Focșani — Lo-
comotiva Pașcani 2IXII. Locomotâva Constanța —
Metalul Ploești 1

A. Flacăra Moîncșfi — Fia-
mur? Buhuși 1

Meciul VI! Locomotiva Oradea
— Metalul Oradea a fost scos din 
program deoarece s-a desfășurat 
sîmbătă.



Deiclrțlerea Jocurilor Mondiale Universitare de Vară Dynamo Fraga — C.C.A. 3-1 (2-0)
(urmare din pag. l-a)

sacrați ca cei do: campioni mon
dial de ^:mn.așt.că A. Azarian și
T. Manina, atleții Lev Sanadze, A. 
Ignatiev, înotătorii V. Miniaskin, 
BaWidin ș: Martinciuk

Defilarea este încheiată de lun
ga coloană a sportivilor maghiari 
în care, de asemenea, pot fi vă
zu țt mult: recordmani și campion:

Delegațiile s.au aliniat în cen
trul terenului, cu fața spre tribuna 
prSncîp<ală, unde Hegy Gyuita, pre
ședintele comisiei internaționale de 
organizare a celei de a Xll-a ediții 
a J.M.U.V.. dă cuvîntul lui Jiri 
Pelikart, secretar general al U.l.S. 
Acesta a arătat, într-o scurtă cu- 
vîntare, importanța Jocurilor, care

Trei participanți
VLADIMIR MINIAȘKȚN teorii 

ponent al echipei sovietice care a 
realizat în martie un nou record 
mondial de inot la ștafeta 4 x 100 
rn mixt) : „Am participat la dife
rite concursuri in străinătate, dar 
mă aflu pentru prima oară în acest 
puternic centru al natației pe care 
îl reprez^ită Budapesta. Prezența 
la start a unor înotători ca Tum
pek, Kadas. Gyengye (R.P.U.), Ba
landin, Martinciuk. Borisenko 
(U.R.S.S.), Urban (R.D.G), Tol- 
kaczewski (R. P. Polonă), Olindos 
’(Mexic) ș a. constituie o garanție

Simbdtă și duminică pe terenurile de sport din Budapesta
Reprezentanții noștri au obținut victorii la fotbal, box, volei (feminin), scrimă, 

tenis de masă
FOTBAL

Cele opt echipe de fotbal au fost 
împărțite în două serii: seria l-a: 
Scoția, Egipf, R.P. Ungară, Llru- 
guay; seria a ll-a: R.P.R., R. 
Cefioslovacă. Belgia și R.P.D. Co
reeană.

In meciul inaugural al competi
ției de fotbal, echipa R.P. Ungare 
a învins echipa Scoției cu 3 0 
(0—0) prin golurile înscrise de 
Szoika, Csordas (din 11 m.) și Sa
nins.

Pe Stadionul Kiniszi, în fața a 
25.000 spectatori, echipa R.P. Ro
mine a îniilnit duminică echipa 
R.P.D. Coreeană, de care a dis
pus cu scorul de 8—0 (6—0). Cele 
opt goluri ale echipei noastre au 
fost înscrise <je: Girleanu, Borpș, 
Nteușo'-, Botescu. (din li ni.) Peretz 
și Erie (3).

Echipa noastră a jucat în urmă
toarea formație: Toma-Ivănescu, 
Brmzei, V. Dum’trescu (Macri)- 
Neagu, Peretz-Gîrfeanu, Nicușor, 
Erie Botescu, Boroș.

Miercuri echipa de tineret a 
R. P. Romîne va întîlni echipa Bel
giei.

CICLISM
Cursă ciciistă de fond (bărbați) 

s-a desfășurat pe un traseu de 
145 km., alergătorii avînd de parcurs 
de 10 ori un circuit de 14,500 km. 
Traseul a fost foarte dificil de
oarece a totalizat nu mai puțin de 
90 km. urcuș, restul fiind coborî- 
șuri în care s-au înregistrat medii 
orare de circa 70 km. Cîștigătorul 
nu a putut fi cunoscut decît odată 
cu disputarea ultimului tur.

In primele două ture, concurenții 
se mențin în pluton compact, pen
tru ca apoi să se detașeze un grup 
de 13 alergători, în care se află 
cicliștii noștri V. Georgescu și 
Moiceanu. După șase ture. Moi- I 
ceanu pierde contactul cu plutonul 
fruntaș, în care principalii anima
tori sînt V. Georgescu, Szur 
(R.P.U.) și F.irkaș (R.P.U.) La 
turul 7 plutonul fruntaș numără j 
numai 10 alergători. De altfel, în I 
acest tur se înregistrează trei a- 
bandonuri (un suedez, un austriac 
și un maghiar). In ultimul tur, 
Szur se distanțează pe porțiunea de 
urcuș și trece linia sosirii cu un 
avans de 300 m. El a parcurs 
cei 145 km. în 4 ore 59 min. 25 
sec.

Iată clasamentul probei: I. Szur 
(R.P.U”.); 2. Grabovskt (R.P. Polo- 
lonă); 3 Lindehen (Austria);... 12. 
V. Georgescu. Ia 3 minute do în
vingător: " Moiceanu; 17 C. San
dru.

SCRIMA
Echipe floretă bărbați. — Echipa 

țării noastre a reușit să învingă 
valoroasa reprezentativă a Egiptu
lui cu 9 -7 și a fost întrecută cu 
greu. (10—6) de puternica repre
zentativă a R.P.U. Restul rezulta
telor: R.P.U. — R. Cehoslovacă
11—5, R.P. Polonă — Austria

reunesc polc >.0jC siudenți
sportivi veniți din toate colțurile 
lumii și reprezentînd 34 țări.

In continuare a luat cuvîntul 
Istvan Dobi, președ:rrtele Prezi
diului R.P.U., oare a declarat des
chisă cea de a XI La ed'-ție a 
J.M.U.V. și care, după ce a urat 
partcipanților succes deplin în 
prieteneștile întreceri, a aprins 
ftacăna jocurHor. Cunoscutul îno
tător fGyorgy Tumpek a purtat a- 
poi această flacără pe un posta
ment amenajat în dreapta stadio
nului unde ea v>a continua să ardă 
pînă la terminarea Jocurilor. In 
acest timp, pe tabela de afișaj* a 
apărut cuvîntul „PACE* scris în 
limbile maghiară, rusă, franceză, 
engleză și chineză, iar pe un înalt

înainte de întreceri...
iși spun

că Ia inot se vor iin\.g,soa rezul
tate de o înaltă valoare".

HANA KOPACKOVA-EZROVA 
(căpitana echipei de baschet a R. 
Cehoslovace) : „La baschet femi
nin spectatorii vor asista la o a- 
devărată finală de campionat mon
dial. E drept că echipa Uniunii 
Sovietice prezintă un lot de jucă
toare noi, dar cred că acestea sînt 
la un nivel foarte apropiat de cel 
al titularelor echipei campioane. 
Cît despre celelalte țări, văd că 
au adus cele mai bune formații. La 
baschet masculin vom asista, desi-

II—5, R.P. Polonă — R. Ceho
slovacă 16—0 si Egipt — Austria 
13-3. • ■

BASCHET
In cadrul întrecerilor feminine, 

R.P.U. a învins R.P. Chineză cu 
52—49 (26—25), iar la bărbați Is
rael a întrecut Austria cu 70—53 
(33—26).

NATAȚ1E
100 in i LI TURE BĂRBAȚI. — 

Seria I: W. Csuan Yn (R.P. Chi
neză) 1:08.4 min, Samuel (R. Ceh.) 
1:09.2 min, Martinciuk (U.R.S.S.) 
1:09.2 min. Sandu Popesen (R.P.R.) 
s-a clasat pe locul al 5-lea cu tim
pul de 1:12.3 min. Seria II: Ats 
(R.P.U.) (1:07.2 m’n, Fritze (RDG) 
1:10.6 Seria III: Tumpek (R.P.U.) 
1:06.3 min, 1-elier (R.’P.U.) 1:09.1, 
Spengler (R.D.G.) 1:11.1. Vladi
mir Marchițiu s-a clasat pe tecul 
4 cu timpul de 1:11.7. Din serii 
s-au calificat mai departe numai 
primii trei clasați.

100 m LIBER BĂRBAȚI. — 
Seria I: Kădas (R.P.U.) 58.3 sec, 
Balandin (U.R.S.S.) 58.6 sec. Se
ria II: N’yeki (R.P.U.) 58.2 sec. 
Seria III: Domdtor (R.P.U.) 59 sec, 
Tolkaczewski (R. P. Pol.) 59.4 sec, 
Kurinoj (U.R.S.S.) 59.7 sec.

100 m BRAS FEMEI. — Seria I; 
Langenau (R.D.G.) l:18.0> min,
nou record al R.D.G., Temeș 
(R.P.U.) 1:19.5 Litiomericzki
(R.P.U.) 1:19.8. Seria II: Garay
(R.P.U.) 1:20.9, Tai Li Llua (R.P. 
Chineză) 1:23.5, Gavriș (U.R.S.S.) 
1:24.0. Ecaterina Orosz (R.P.R.) a 
ocupat locul 4 cu timpul-de 1:29.9.

POLO
La turneul de polo pe apă par

ticipă următoarele cinci echipe: ■
U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. P. Ro- ; 
mînă, Egipt și R.P. I ngarâ.

In primul meci al turneului, 
echipa Uniunii Sovietice a întîlnit 
reprezentativa R. Cehoslovace, de

ULTIMELE REZULTATE DE
BUDAPESTA, 1 (Prin telefon 

de Ia trimisul nostru). — Iată ulti
mele rezultate obținute în întrece
rile de azi:

INOT: 100 m. fluture bărbați: 
ifinala): 1. Tumpek (R.P.U.) 1.02.3 
(NOU RECORD MONDIAL); 100 
m. fluture fentei (finala): 1. Lan
genau (R.D.G.) 1.17.8; 100 rn. liber 
bărbați (finala) : Nyeki (R.P.U.) 
58.1.

VOLEI (m) : R. P. Polonă — 
Iran 3-0; R. P. Bulgaria — Li
ban 3-0; U.R.S.S. — Tunis 3-0; 
R. P. Ungară — Austria 3-0; 
R.P.R — R. P. Mongolă 3-0; R. 
Cehoslovacă — R. P. Chineză 3-0.

SCRIMA : (floretă bărbați echi
pe): R P. Polonă — R.P.R. 11-5; 
R. P.’Ungară — Egipt 10-6; R. 
Cehoslovacă — Austria 9-7; R.P.R. 
— R. Cehoslovacă 12-4; Egipt — 

pa vii on a fost înălța sivagpi alb, 
avînd în mijloc insigna Jocurilor.

Peste cîtev-a clipe terenul a rămas 
gol. Dar nu pentru mult timp. A 
apărut curt nd o mare orchestră și 
un numeros grup de dansatori și 
dansatoare care au prezentat o 
suită de j’ocuri populare maghiare, 
Midelmig aplaudate. O demonstra
ție de gimnastică, alcătuită dintr-o 
serie de îndrăznețe piramide și te
renul este lăsat liber pentru prima 
dispută sportivă din cadrul Jocu
rilor : rnec/ul de fotbal dintre echi
pa de t’neret a R. P. Ungare și 
selecționata studenților' din Scoția. 
Dar, despre acest meci vă vorbim 
în altă parte...

TUDOR VORNICU

părerea
gur, ia jocuri rapide, spectaculoase, 
cu atacuri continue".

JEUS HOJMARK JENSEN (din 
lotul cicliștilor danezi pentru pro
bele de viteză): „In Copenhaga, 
orașul în care studiez, am auzit 
pe compatrioții mei care au par
ticipat la „Cursa Păcii" că în țări’e 
din răsăritul Europei se practică 
un ciclism de bună calitate. Ani 
asistat aici la cîteva antrenamente 
și pot să spun că întrecerile vor fi 
foarte disputate. Cred că cehii vor 
obține multe victorii în acest 
sport".

(De la trimisul nostru special).

care a dispus cu 7—0 (4—0) prin 
punctele marcate de: Miskeriadze 
(5), Sliapint și Rokopov, cîte unul.

BOX
Pe Stadionul Popular a început 

duminică seara competiția de box, 
care se bucură de o numeroasă și 
valo-oașă participare. In prima reu
niune, reprezentantul nostru Mircea 
Dobrescu (cat. muscă) a reușit o 
frumoasă victorie prin k.o. tehnic a- 
supra boxerului maghiar Karpati. L’n 
bun meci a făcut și Victor Șclpopu 
(cat. cocoș) în comnania box -rnlui 
sovietic Stepanov. Victoria a reve
nit ultimului la mică diferență de 
puncte.

TENIS DE MASA
In primele meciuri susținute, 

Matei Gantner și TiberLt iiarasz- 
tosi au terminat victorioși, calificîn- 
du-se în turul următor Campionul 
R.P.R. Matei Gantner a învins pe 
Kawan (IJban) cu 3—0 (21 —10, 
21 —14. o|—16), iar maestrul spor
tului T. Harasztosi l-a întrecut pe 
Fabitasch (Iran) cu 3—0 (6, 6, 5). 
Mircea Popescu a fost învins de ju
cătorul maghiar Somogyi, care fo
losește o paletă cu burete. Scorul 
a fost de 3—1 (12—21) 21 — 17,
22—20, 21 — 18.

VOLEI
In cadrul turneului de volei fe

minin s-au disputat duminică o 
serie de întîlniri, dintre care cea 
mai echilibrată a fost aceea dintre 
reprezentativa țării noastre și cea a 
R.P. Bulgaria. In cele din urma, 
jucătoarele noastre au învins cu 
3—2 (15-11, 15—17, 15—12,
10—15, 15—10).

In celelalte întîlniri s-a înregis
trat următoarele rezultate: U.R.S.S.- 
R. Cehoslovacă 3—0 (15—3, 15—5, 
15—3); R.P. Ungară — Austria 
3—0 (15-2, 15—4, 15-1); R-P. 
Polonă — R. P. Chineză 3—0, 
(15—6, 15—1 15—5).

LA J. M. U. DE VARĂ
R. P. Polonă 10-6; R. P. Ungară 
— R. P. Polonă 9-7;. R.P.R. — 
Austria 11-5; Egipt — R. Ceho
slovacă 11-5; R. P. Polonă —- Au
stria 13-3. Clasament: 1. R. P. 
Ungară 5 v., 2. R. P. Polonă 3 v„ 
3. Egipt 3 v„ 4. R.P.R. 3 v.

POLO: R. P. Ungară — R. P. 
Rcmînă 6-1 (3-0).

BOX: D. Done iR.PR.) b. K.O. 
tehnic Khumar (irtdia) ; Horvath 
(R.P.U.) b.p. E. Mărgărit (R.P.R); 
Iuhasz (R.P.U.) b.p. Vinogradov 
(U.R.S.S.).

TENIS DE MASA : Simplu băr
bați turul H: Hampry (R.P.U.) 
— Gantner (R.P.R.) 3-0; Wang Ci 
Tien (R. P. Chineză) — Harasztosi 
(R.P.R.) 3-0; simplu femei turul 

. 1: Zeller (R.P.R.) — Tamaska 
I (R.P.U.) 3-1.

Eca.pa Dynamo u m l— . „ga a 
jucat ieri pe stadionul „23 August" 
a doua intîlnire din cadrul turneu
lui pe care-1 întreprinde în țara 
noastră. Fotbaliștilor cehoslovaci 
le-a fost opusă echipă Casei Cen
trale a Armatei, de care au dispus 
cu scorul de 3-1 (2-0).

In general partida a decurs în a- 
vantajul oaspeților, care au depășit 
echipa noastră mai ales în privința 
jocului de cîmp. Intr-adevăr, în 
special sub acest aspect, echipa 
Dynamo Praga a dovedit o exce
lentă pregătire. Jucătorii cehoslovaci 
se demarchează cu ușurință, con
trolează bine balonul și, deși au 
uneori intrări dure, atacă foarte 
bine .omul cu mingea, cîștigînd, 
în majoritatea cazurilor, balonul. 
Buna legătură dintre comparti
mente precum și calitatea de a pu
tea reține balonul cu suficiență 
ușurință, le ajută să aibă inițiativa 
în cîmp. Oaspeții întrebuințează 
frecvent sistemul ofensiv oarecum 
specific fotbalului din țara lor, „u- 
lița cehă", Care constă din lansa
rea de pe loc, la mică distanță, a 
coechipierului, dar aceste străpun
geri ale apărării adverse nu au 
fost decît arareori terminate cu 
șuturi la poartă. Dinamoviștii ne-au 
mai arătat o bună aplicare a prin
cipiului participării mijlocașilor la 
atac. Cei doi mijlocași Muzikar, și 
mai ales Ipser, au participat efec
tiv la acțiunile înaintării. Insă 
atît momentul intrării lor în atac 
cît și acoperirea spațiului rămas 
liber de către interul de pe partea 
respectivă sînt efectuate oportun 
și în funcție de situația de joc, de 
plasamentul adversarilor în faza 
respectivă.

Echipa Casei Centrale a Arma
tei s-a prezentat departe de forma 
ei obișnuită. In general, jucătorii 
au manifestat lipsuri serioase atît 
în privința tehnicii individuale 
cît și a concepției tactice. In par
tida de ieri, fotbaliștilor noștri nu 
le-a reușit aproape nimic din ceea 
ce au încercat, lăsîndu-se dominat: 
perioade întregi. Putem spune, fără 
teama de a greși, că duminică, pe 
stadionul „23 august" nu ani văzut 
o adevărată echipă C.C.A. Și afir
mația noaslră este cu atît mai va
labilă cu cît bucureștenilor le-a 
lipsit și calitatea care le-a asigu
rat, de atîtea ori, succesul : com
bativitatea. In meciul cu Dynamo 
Praga, surprinși parcă de energia 
cu care oaspeții au atacat în pri
mele momen'e. fotbaliștii noșțri 
nu au mai găs:t nici calmul, nici 
dîrzenia necesară pentru a se re

Dynamo Praga întîlnește miercuri o selecționată 
divizionară

Miercuri, pe stadionul Repu- I Dynamo Praga va juca cu o 
blicii, începînd de la ora 17.30, I selecționată divizionară.

Concurs motociclist la Oradea
ORADEA 1 (prin tekfon).

Ieri a avut Joc un reușit concurs 
motociclist de viteză pe c rcuit la 
care au participat 57 de concurenți 
din București, Tg.-Mureș, Cluj. 
Turda, Salu Mare și Oradea. Dis
putele alergătorilor au fost urmă
rite de aproape 10.000 spectatori. 
Iată învingătorii probelor: 125
cmc. — 10 ture 7 participant! : 1. 
Daniel Szabo (Oradea) : 350 cmc. 
I—J 15 ture, 9 participanți: 1. I.

Echipa de baschet chineză „1 august” 
joacă mîine Ia Orașul Stalin

Echipa de baschet din R. P. I 
Chineză, „1 august", va susține 
mîine la Orașul Stalin primul meci I

L. BOBET (Franța) A CIȘTIGAT TURUL FRANJEI
Simbătă s-a desfășurat penul

tima etapă a celui de al 42-lea 
tur ciclist al Franței. Această e- 
tapă (Nancy-Troyes) a revenit 
belgianului De Bruyne. Ultima e- 
tapă, Troyes—Paris, a fost urmă
rită de zeci de mii de spectatori 
și a fost cîștigată de francezul 
Robert Varnajaux, care a trecut 
linia de sosire Ia Parc des Prin
ces la peste un minut de plutonul 
în care se aflau fruntașii clasa
mentului.

Primul loc în clasamentul ge
neral a revenit francezului Loui- 
son Bobet. care a ciștigat cu au
toritate această competiție deose

gi upa și a încerca contra ofensiva 
Cu excepția primelor 10 minute ale 
reprzei a doua și sfîrșitului jocu
lui, echipa C.C.A. a acționat fără 
continuitate, fără convingere.

Iată, pe scurt, desfășurarea par
tidei :

Dynamo are de la început iniția
tiva și se apropie de multe ori 
de poarta lui Voinescu. Acțiunile 
echipei din Praga nu sînt însă 
atît de periculoase, față de domina
rea lor în cîmp. Ei ratează totuși, 
prin Trubac (min. 15), Svoboda 
(min. 16) și Iluba'ek (min. 28) 
ocazii mult mai clare de marcare 
decît aceea care a dus la înscrierea 
primului punct (min. 30) de către 
Urban care, ajuns pe poziție de 
inter stingă, trage în colțul de 
Jos al porții: 1-0. Nu trece decît 
un minut și oaspeții marchează 
din nou prin același Urban, care 
a reluat balonul cu capul peste 
Voinescu ieșit inoportun din poar
tă : 2-0.

In această repriză, C.C.A. a avut 
două situații bune de înscriere, dar 
Alexandrescu le-a pierdut (min. 
8 si 43)

In. primele minute ale reprizei 
secunde, C.C.A. atacă dezlănțuit 
și apărarea lui Dynamo este pusă 
abia acum la încercare. In această 
perioadă, fundașii si portarul ceho
slovac au salvat în corner situații 
în care Drăgan (min. 48), Alexan
drescu (min. 53) și Petschowski 
(min, 55) au fost pe punctul do 
a înscrie. Dar fotbaliștii noștri ce
dează anoi pasul și oasneții reîn
cep îocul lor combinativ. Ba eî 
reușesc sa-si si mărească avanta
jul. tot prin Urban care a șutat 
puterrve la capătul unei curse pe 
extremă (min. 69) : 3-0. Ultimul 
sfert de oră aparține echipei 
noastre. Ea reduce handicapul în 
min. 80 cînd Zavoda II execută 
foarte bine o lovitură de la 20 m. 
și Ipser, care sărise Ia minge 
împreună cu Drăgan, o trimite cu 
capul în poartă : 3-1.

Arbitrului M. Popa i s-au prezen
tat următoarele echipe:*

DYNAMO : Kabicek — Kocourek, 
Hampejs, Stadler — Muzikar. 
Ipser — Urban, Svoboda, Trubac, 
Hubalek, Andrejkovic.

C.C.A. : Voinescu — Zavoda H. 
Apolzan, Dodeanu — Onisie, Bone 
— Caricoș (din min. 46, Drăgan). 
Meszaroș (din min. 46 Atmsift’- 
chioaie). Alexandrescu. Petschowski, 
P. Moldoveanu.

EFTIMIE IONESCU

Ditzi (Cluj); 250 cmc. 15 ture 3 
participanți: 1. Ladislau Gherson 
(Oradea) ; 500 cmc. 20 ture 5 
participanți : 1. C. Radovici (Bucu
rești) : 750. cmc. ataș — 10 ture. 
5 mașini: 1. I. Ciarvuși + Al Nfughi 
iTg. Mureș) : 350 cmc. )5 ture. 
10 participimți: 1. V. Hedeșiu 
(București) ; 750 cmc., 15 ture, 4 
participant! : 1. M. Alexandrescu
(București).
GH. DUMITRESCU corespondent 

din cadrul turneului întreprins în 
tara noastră. Oaspeții vor întîlni 
echipa Progresul din localitate.

bit de dură. El a terminat turul 
Franței la o diferență de 15 tnin. 
49 sec. de elvețianul Kubier, la 
21 min. 46 sec. de Schaer (Elve
ția), la 26 min. 21 sec. de Dotto 
(Franța S.E.), la 28 min. 30 sec. 
de Mallejac (Franța S.E.) etc. 
Bobet este unul dintre puținii ci
cliști care a reușit performanța 
de a cîștiga de două ori consecu
tiv turul ciclist al Franței. Pe e- 
chipe, prima s-a clasat Elveția, 
urmată de Franța și de Belgia. 
Cel mai bun cățărător, căruia i 
s a decernat „Marele premiu ai 
munților", a fost declarat Baha- 
montes (Spania), urmat de Bobet
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