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Uaa din cele mai bune echi- 
.pe de fotbal din Austria, F. C. 
Austria-Vtona, care se bucură 
de un frumos renume pe con
tinent, va susține în București 
o întîinire amicală ou Selec
ționata orașului București. Me
ciul se va disputa La 8 sep
tembrie.

F. C. Austria a terminat a

doua în clasamentul câmp»- ’ 
natului 1953-54, la mică dife
rență de Rapid, campioana 
Austriei. In rin du rile echipei »
F. C. Austria activează nume- W
roși jucători de valoare, prin- >
tre care cîțiva internaționali: 1
Ockwirk, Kowanz, Huber, Komi- J
nek etc. i
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Să pregătim cu 
sportivă

grijă activitatea 
in școli

ESTE neîndoielnic faptul că ele
vii așteaptă cu nerăbdare ziua 

de 1 septembrie, începerea activi
tății școlare, pentru a-și revedea 
tovarășii dragi, pentru a relua prie
teniile închegate de-a lungul luni
lor sau anilor petrecuți împreună. 
Ei doresc să meargă din nou la 

' clubul școlăresc, la manifestații 
culturale sau să se întreacă pe te
renul de sport. Întrecerile sportive 

; școlare sînt așteptate cu mult in
teres, deoarece elevii iubesc sportul 
și doresc din toată inima să-l prac
tice pentru a-și întări sănătatea și 
pentru a-și dezvolta fizicul.

Popularitatea de care se bucură 
sportul în rîndul elevilor ne-a fost 
de nenumărate ori dovedită de nu
mărul mare de participanți la dife
ritele competiții sportive organizate 
în cadrul școlilor sau cu prilejul 
campionatelor republicane școlare. 
Acestea au fost un minunat prilej 
de afirmare a elementelor tinere, o 
foarte bună ocazie de selecționare 
a tineretului în vederea unei pre
gătiri care să-i asigure drumul către 
culmile măiestriei sportive, tineri și 
tinere ca Ion \*elîciu, Eva Mayer, 
Aurel Moarcăș, Xenia Milîutin, sau 
componentele echipei de baschet a 
liceului de fete din Giurgiu și co.m- 
ponenții echipei de fotbal a liceului 
de băieți din Giurgiu (campioane 
republicane școlare pe anul 1954) 
s-au evidențiat ca elemente de nă
dejde, prin buna lor pregătire 
tehnica, precum și prin seriozitatea 
și dragostea de colectiv de care au 
dat dovadă.

întrecerile școlărești au fost de
seori prilej de evidențiere a talen
telor, putîndu-se spune cu toată cer
titudinea că au constituit mijloace 
eficace de împrospătare a loturilor 
reprezentative. O bună activitate 
sportivă în școli a dus la crearea 
unei adevărate pepiniere pentru co
lectivele sportive fruntașe sau chiar 
pentru reprezentativele R. P. R. 
Sportive bine cunoscute ca maestra 
sportului Iolanda Balaș, Ioana
l.uță,  Sofia Moțiu, Liana Jung, 
Dora Copîndeanu, Marja Mariș, Ju- 
lieta Namian, etc. au reprezentat 
deseori țara noastră, aducînd vic
torii prețioase patriei dragi. Aceste, 
elemente, ca și multe altele, s au 
remarcat pentru prima dată cu pri
lejul concursurilor școlărești, de 
unde s-au ridicat, promovînd în 
rîndul sportivilor fruntași.

In mare măsură succesele obți
nute în activitatea sportivă din 
șpoli se datoresc muncii pline de 
abnegație a profesorilor de specia
litate. Nume ca Marin Trincă (li
ceul de băieți din Rîmnicu Vilcea), 
Vasife Mihoc (S.M.T. de Coopera
ție din Hațeg), Viorica Radovici 
(Școala Pedagogică de fete din 
Constanța), Silvia Negreanu (Li
ceul de fete Nr. 9 din București) 
ș. a. au devenit dragi elevilor, care 
au folosit cu succes sfaturile și în
grijirea acestor profesori.

Aceste succese nu au fost posi
bile insă decît printr-o muncă or
ganizată, dusă cu toată însuflețirea 
de organele competente.

Anul acesta a început o adevă
rată campanie pentru întărirea 
muncii organizatorice, pentru asi
gurarea condițiilor necesare dezvol
tării mai temeinice a activității 
sportive în școli. Serviciul de edu
cație fizică din Ministerul învăță- 
mîițtuluj și Direcția Școli di<t Co- j 
initetul pentru Cultură Fizică fi I

I Sport s-au îngrijit din vreme pen
tru eliminarea principalelor lipsuri 

I manifestate anul trecut, lipsuri care 
au frînat în mare măsură dezvolta- 

I rea activității sportive în școli. Este 
I vorba în primul rînd de justa re

partizare a profesorilor de educație 
I fizică, fapt care va duce la elimi

narea greșelilor profesorilor care 
I nu aveau specializarea educației fi- 
] zice și se ocupau în mod neștiinți- 
I fie de pregătirea sportivă a etevi- 
I lor. Trebuie precizat că numărul 
I profesorilor de educație fizică in- 
I trați în învățămînt în acest an de

pășește numărul total al profesori
lor de educație fizică din anul 1944, 
ceea ce dovedește grija pentru dez
voltarea armonioasă a tineretului.

i Serviciul de educație fizică din 
Ministerul Invățămîntului și Direc
ția Școli din Comitetul pentru Cul
tură Fizică și Sport, lucrînd în 
strînsă colaborare, au luat măsuri
le necesare pentru a asigura elevi
lor o cît mai bogată activitate spor
tivă în afara orelor de educație fi
zică. Rămîne ca o datorie a colec
tivelor sportive școlărești (care la 
început de nou an trebuie reorgani
zate) să depună toate eforturile 
pentru a asigura continuitatea și 
multilateralitatea activității sporti
ve a tuturor elevilor. Pentru aceas
ta, este necesară reamenajarea în 
cît mai bune condițiuni a terenuri
lor și sălilor, repararea și întreți
nerea cît mai economică a materia
lelor și echipamentului sportiv, etc. 
In problema materială e necesar să 
amintim de sprijinul pe care mi
nisterele trebuie să-l acorde școli
lor de specialitate. Cît privește ac
tivitatea coleetivetor sportive șco
lărești, ele nu trebuie să se mărgi
nească numai la campionatele repu
blicane școlărești, ci să organizeze 
cit mai multe concursuri pe plan 
local (inter-clase, inter-școli). In 
felul acesta interesul elevilor pen
tru sport va fi stimulat și se va 
asigura o activitate continuă.

Profesorii de educație fizică vor 
trebui să-și îndrume elevii pentru 
a participa Ia școlile sportive de e- 
levi, pentru învățarea unei tehnici 
Corecte, pentru însu.șirea concepției 
moderne în diferitele discipline 
sportive.

De asemenea controlul educației 
fizice în școli trebuie făcut cu toa
tă seriozitatea de către secțiile de 
invățămînt. Metodiștii trebuie să 
muncească cu toată rîvna, așa cum 
a făcut profesorul Lorinczi din re
giunea Cluj, pentru a-și duce efec
tiv sarcina Ia bun sfîrșit.

Nou! an școlar trebuie să însem
ne, nu numai prilej pentru realiza
rea cit mai multor succese Ia învă
țătură, ci și o perioadă de timp în 
care sportivii din rîndul elevilor să 
poată realiza progrese pe drumul 
lor către măiestria sportivă, un 
an de muncă în care alte sute și 
sute de inii de elevi, fii de munci
tori și țărani muncitori, să se bucu
re de binefacerile sportului. Zilele 
care ne mai despart de începerea 
noului an școlar trebuie folosite din 
plin pentru terminarea la timp a 
tuturor pregătirilor în domeniul 
muncii sportive.

Peste puțin timp vor începe pri
mele lecții, vor răsuna curțile șco
lilor de glasuri tinerești. Tot a- 
tunci vor începe desigur șt primele 
întreceri sportive. E ziua pe care 
£lev*i_ o așteaptă cu nerăbdare I

Ieri la Berna au luat sfîrșit campionatele europene de atletism
Atleții sovietici Vladimir Kuț și Mihail Krivonosov 

au stabilit două noi recorduri mondiale
Faoug 28 (prin telefon). Cea 

campionatelorde a patra zi a < / ‘ 1
europene de atletism a prilejuit 
întreceri extraordinar de dispu
tate, iar nouă, atletilor romîni, 
ne-a adus satisfacția unui mare 
succes realizat de maestra spor
tului Iolanda Balaș.

Pentru finala probei de săritura 
în înălțime femei s-au calificat 14
concurente, printre care record
mana mondială Alexandra Ciudi- 
na, fosta recordmană mondială 
Lerwill (Anglia), campioana ce
hoslovacă Modrachova, campioa
na Imperiului Britanic Hopkins, 
recordmana noastră Iolanda Ba
laș și cele mai bune săritoare din 
Germania Occidentală, Suedia, 
Franța, etc. La capătul unei lupte 
dîrze, victoria a revenit în mod 
surprinzător atletei engleze Hop
kins, cu rezultatul de 1.67 m. 
Victoria acesteia a fost însă deci
să doar La ultima înălțime (1,67 
m). Ea a început concursul la
l, 45 m., trecînd apoi din prima 
încercare la 1,50 m., 1,55 m., 1,60
m. 1,63 m. și din a doua încer
care la 1,65 m. Iolanda Balaș a 
intrat în concurs la 1,50 m. A- 
ceastă înălțime, ca și cele urmă
toare inclusiv 1.65 m., au fost 
trecute de Iolanda Balaș din' pri
ma încercare. Așa dar, după înăl
țimea de 1,65 m. pe primul loc 
se afla Iolanda Balaș alături de 
care mai rămăsese în luptă doar 
atleta engleză Hopkins. La 1.67 
m. însă, reprezentanta noastră 
ratează prima încercare, pentru ca 
imediat după ea Hopkins să reu
șească să treacă această înălțime. 
Rămasă singură în concurs, Hop
kins cere să se ridice ștacheta di
rect la 1.74 m. (record mondial 
1.73 m.). Cele trei încercări ale 
atletei, engleze, care folosește sti
lul rostogolire ventrală, au fost 
ratate.

în lupta pentru titlul de cam
pioană, reprezentanta noastră Io-* 
landa Balaș a fost susținută cu 
entuziasm de publicul spectator, 
care a fost mult impresionat de 
siguranța cu care atleta romînă 
a trecut fiecare înălțime. De ase
menea, publicul a încurajat-o și 
pentru faptul că ea este cea mai 
tînără participantă la aceste cam
pionate, fiind cu 11 ani mai mică 
decît rnvingătoarea sa. Iată rezul
tatele : 1. Hopkins (Anglia) 1,67 
m. — record al campionatelor eu
ropene, campioană europeană; 2. 
Iolanda Balaș (R. P. Romînă) 1.65 
m.— record al R.P.R. egalat—; 3. 
Modrachova (R. Ceh.) 1.63 m.; 4. 
Larking (Suedia) 1.63 m. record

înaintea inti’oiîrii de astăzi de la 
dintre halterofilii sovietici

Orașul Stalin, 29 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Sîm- 
bătă, sportivii din loturile de hal
tere ale Uniunii Sovietice și 
R.P.R. au părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre Orașul Stalin, 
unde cele două echipe se vor în- 
tîlni luni în cadrul unei reuniuni 
prietenești.

Imediat după plecare, lotul nos
tru și cel sovietic au avut o plă
cută surpriză, Cînd autobuzul nos
tru a ajuns în dreptul aeroportu
lui Băneasa, eram așteptați acolo 
de excelentul halterofil sovietic de 
categorie grea, Alexei Medvediev, 
care sosise cu cîteva minute îna
inte cu avionul de la Moscova.

Prin performanțele sale exce
lente, Alexei Medvediev este cu
noscut în țara noastră, mai cu 
seamă după concursurile din ca
drul Festivalului de la București 
șf cele de la JMUV de la Buda
pesta, cînd Medvediev a cucerit 

suedez; 5. Lerwill (Anglia) 1.60 
m.; 6. Ciudina (U.R.S.S.) 1.60 
m.; 7. Aiglova (R. Ceh..) 1.55 m; 
8. Kremmer (Germ. Occ.) 1.55 m.; 
etc.

Am asistat, aci la Berna, la 
cea mai rapidă cursă de 800 m. 
din istoria atletismului mondial. 
După ce au trecut primii 400 m. 
în 52,4 sec., finaliștii acestei pro-

IOLANDA BALAȘ

be s-au angajat într-o luptă ne. 
maipomenită, la sfîrșitul căreia 
Lajos Szentgali (R.P.U.) a rea
lizat una dintre cele mai mari 
surprize ale campionatelor, ieșind 
învingător cu un timp excepțio
nal : 1:47,1 (record al campiona
telor europene, record maghiar și 
cea de a doua performanță mon
dială după recordul lui Harbig — 
1:46,6). Ca să vă puteți forma o 
imagine cît mai clară asupra fe
lului în care s.a desfășurat aceas
tă probă, priviți numai clasamen

tul : 1. Szentgali (R.P.U.) 1:47,1
— campion european —; 2. De Mu- 
ync (Belgia) 1:47,3 — record bel
gian—; .3. Boysen (Norvegia) 
1:47,4 — record norvegian —; 4. 
Johnson (Anglia) 1:47,4 — record 
englez — 5. Moens (Belgia)
1:47.8; 6. Rasquin (Luxemburg) 
1:51,4; 7. Ekfeld (Suedia) 1:53,8; 
8. Delaney (Irlanda) 2.03.5.

Primii concurenți care au in
trat în întrecere, dar și ultimii 
care au încheiat-o, âu fost sărito
rii cu prăjina. Aceștia au început 
concursul la ora 14 și l-au termi
nat la ora 21, la lumina reflec
toarelor. Această luptă epuizantă 
de 7 ore a dat învingător pe fin
landezul Elles Landsitroem (clasat 
pe locul II l a Ca mp tonalele In
ternaționale ale R.P.R. în anul 
1953), care trecînd din prima în
cercare înălțimea de 4.40 m. a 
realizat noi recorduri ale campio

medaliile de aur. Și în Uniunea 
Sovietică, Medvediev este apreciat 
ca unul dintre cei mai buni hal
terofili ai țării. Deși nu are decît 
26 de ani, totuși el a fost de ne
numărate ori selecționat în echipa 
U.R.S.S. și este de mai mulți ani 
campion al Uniunii Sovietice. Cea 
mai. bună performanță a sa este
457,5 kg., performanță care-1 si
tuează printre primii halterofili de 
categorie grea din lume.

Drumul cu autobuzul spre Ora
șul Stalin a fost foarte plăcut. 
Halterofilii sovietici au admirat 
minunatele peisagii de pe Valea 
Prahovei, iar pe Posada atenția 
lor a fost atrasă de ingenioasele 
boburi pe roți—inovație a oameni
lor muncii din părțile locului — 
care sînt folosite ca un util și ra
pid mijloc de locomoție.

Duminică dimineața a sosit de 
la Bușteni si reprezentantul nos- 
tțu, Silviu Cazan, care este unul

natelor europene și Finlandei* 
Rezultate; 1. Laridstroem (Finlan
da) 4.40 m.—campion european—;
2. Lundberg (Suedia) 4.40 m. ;
3-4.  Elliot (Anglia) și Piironen 
(Finlanda) 4.30 m.; 5. Homonnatj 
(R.P.U.) 4.30 m.; 6. Roubanis
(Grecia) 4,25 m.; 7. Sillon (Fran
ța) 4.25 m.; 8. Cernobai (U.R.S.S.)] 
4.25 m.; 9. Adamczyk (R. P. Pol.) 
4.25 m.; 10. Lind (Suedia) 4.20 m.

Finala cursei de 80 m. garduri 
a revenit așa după cum era de 
așteptat atletei sovietice Maria 
Golubniciaia, care cu 11.0 see. a 
stabilit un nou record al campior 
natelor. Rezultate: 1. Oolubniciaia 
(U.R.S.S.) 11,0 sec. — campioană 
europeană —; 2. Seonbiichner;
(Germ. Occ.) 11,2 sec.; 3. Seaborne. 
(Anglia) 11,3 sec.; 4. Laborie 
(Franța) 11,3 sec.; 5. Babovici 
(Jug.) 11,5 sec.; 6. Desforges 
(Anglia) 11,5 sec.

Proba de 3.000 m. obstacole a 
fost cîștigată de atletul maghiar 
Rosznyoi cu 8:49,6. timp care 
constituie un nou record al cam
pionatelor europene și al R.P. Un
gare. Rezultate : 1. Rosznyoi
(R.P.U.) 8:49,6 — Campion euro
pean; 2. Rintenpaeae (Finlanda') 
8.52,4 ; 3. Larsen (Norvegia)
8:53,2; 4. Karvonen (Finlanda)
8:55,2; 5. Jeszenszki (R.P.U.)
8:59.4; 6. Gorceakov (U.R.S.S.) 
9:00,2.

Pentru a treia oară consecutiv 
Adolfo Consolini a ciștigat titlul 
de campion european la arunca
rea discului. Iată rezultatele :
1. Consolini (Italia) 53,44 m. — 
campion european —; 2. Tossi (Ita
lia) 52,34 m. ; 3. Szecsenyi
(R.P.U.) 51,58 m. ; 4. Flics-
(R.P.U) 51,40 m.; 5. Nilsson (Sue
dia) 50,97 m. ; 6. Grigalka
(U.R.S.S.) 50.60 m.

Cea de a treia medalie de aur 
pe care au cîștigat-o atletii ma
ghiari sîmbâtă, a fost aceia pe 
care Odon Foldessi a cucerit-o Ia 
săritura în lungime. Rezultate r
1. Foldessi (R.P.U.) 7.51 m. —;
campion european —; 2. Iwanski
(R. P. Pol.) 7.46 m.; 3. Vanko 
(Franța) 7.41 m.; 4. Jobst (Gernt; 
Occ.) 7,38 m.; 5. Borasaldi (Fin
landa) 7.36 m.; 6. Martinek (R-
Ceh.) 7.32 m.

★
Faoug 29 (prin telefon). — în

trecerile din ultima zi a campio
natelor europene de atletism au 
atins un înalt nivel tehnic și au 
prilejuit dispute de o rară specta
culozitate. Fiecare din finalele! 
desfășurate duminică s-a încheiat 

ION SOTER
~ZENO DRAG0M1R >'

(Continuare in pag. 4-a) j

Orașul Stalin 
și rom’ni

din interpreții filmului „Șl Ilie- 
face sport". In cursul zilei de dumto 
nică, halterofilii celor două repre-r 
zentative au făcut un ușor ' antre-r 
nament, iar după amiază s-atț 
deplasat la Poiana Stalin under 
au făcut o plimbare cu telefericul': 
de pe Postăvarul. Seara, cela 
două loturi au vizionat un film.

întrecerea de azi, care va aveai 
loc începînd de la ora 17, stîr-r 
nește un deosebit interes* în loca
litate. Reprezentativa Uniunii! 
Sovieticg va prezenta formația r 
Boris Jitromski, Haim Hanukaș- 
vili, Gheorghi Sceglov, MihaiC 
Akopianț, Nicolai Merkulov, Gri
gori Malikov, Alexei Medvediev j 
iar echipa noastră va fi alcătuită! 
din: A. Cosma, G. Mănăilescu, 
J. lenciu, A. Vasarhely, I. Dan-r 
cea, G. Piticaru și S. Cazan.

S țON



A început campionatul categoriei A la handbal
Ieri a început disputarea returu

lui campionatului categoriei A la 
Jiandbal. Primele jocuri au adus și 
primele surprize, realizate în spe
cial de echipele din coada clasa
mentului, fapt care anunță și mai 
dîrză lupta pentru evitarea retro
gradării. Iată rezultatele etapei a 
XlV-a:
Q.G.A -ȘTIINȚA I.G.F. 11-3 (5-0)

Jocul a fost tot timpul la discreția 
echipei G.C.A. Studenții bucureșteni 
s-au prezentat foarte slab. Lipsiți 
complet de o orientare tactică și 
practicînd un joc static studenții 
bucureșteni nu s-au ridic it nici un 
moment lâ nivelul adversarilor lor. 
'Aceștia din urmă au arătat că și-au 
însușit bine sistemul „om la om”, 
iar în atac s-a putut remarca 
buna pregătire a jucătorilor de li
G.C.A.  Punctele au fost marcate de: 
Mcithert (4), Bota (2), Sauer (2), 
Wagner, Lingner și Bretz pentru
G.C.A.  și Oprea, Cernat și Căliman 
pentru Știința I.G.F. A arbitrat Io
sif Lucaci (Clui).
DINAMO BUCUREȘTI—FLAMURA 

ROȘIE CISNĂDIE 9—9 (5—4)
Cel de îl doilea joc disputat în 

.Capitală a prilejuit o partidă de o 
rară spectaculozitate, în care rezul
tatul putea fi favorabil oricărei e- 
chipe. Din echipa de la Cisnădie 
s-a remarc it jocul extrem de bun 
prestat de tinerii .Marca și Kapp. 
Punctele au fost înscrise de Tis- 
chler (5), Bock (2), Szabo și Stă- 
nescu pentru Dinamo, iar pentru 
Flamura roșie Cisnădie de Kapp 
’(5) și Marcu (4). A arbitrat Iosif 
Luchici (Reș'ța).

METALUL REȘIȚA—FLAMURA 
ROȘIE JIMBOLIA 5—10 (0—7)

Un joc bun în care victoria a re
venit pe merit echipei din Jimbblia. 
Punctele au fost înscrise de Fe-

Mioara Moraru și 
campioni republicani

MEDIAȘ 29 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat ta localitate probele finale 
din cadrul celei de a H-a ediții a 
campionatului republican de poîi- 
atlon G.M.A.

Buna popularizare, pregătirea 
tehnică a concursurilor, ca și mă
surile organizatorice luate, urmau 
să asigure o desfășurare din cele 
mai bune a finalei acestui cam
pionat. Dar, un „adversar" neaș
teptat — ploaia — a influențat 
serios disputarea acestor con
cursuri, în ambele zile. Totuși, 
organizatorii nu s-au dat bătuți și 
au reușit să combine de așa ma
nieră programul încît disputarea 
•concursurilor, . în ciuda ploii, să 
hu supună pe concurenți la efor
turi prea mari.

Cu tot inconvenientul prilejuit 
'de ploaie, organizarea acestei fi
nale, cum și nivelul ei tehnic, au 
fost 'net superioare primei ediții a 
campionatului, desfășurată anul 
drecut l>a Sighișoara.

j Au participat 60 de ftaaliști: 
S3 'băieți și 27 fete. Aceste cifre 
ânclud pe câștigătorii etapei regio
nale, cărora 1> s-au alăturat și 
sportivii invitați, clasați pe locul 
TI în concursurile regionale. Vor- 

("bind despre concurenți, trebuie 
^subliniat faptul că singura lipsă 

fost reprezentarea concurenȚlor 
•calificați din orașul București. 
[(Sportivii s-au întrecut de-a lungul 
(ji șase probe: natație, tir, gimnas
tică, aruncarea greutății (cu _am- 
roele mîini), plat (3000 m. băieți, 
,1000 m. fete) și cursa cu obsta
cole.

, Campionatul .a început sîmbătă 
udimineața cu disputarea probei de 
îg'imniastică fete și tir băieți. La 
gi-mnaVcă, lupta a fost destul de

Finala concursului
MEDIAȘ 29, (prin telefon).
In orașul nostru s-a desfășurat 

finala concursului republican de 
iriatlon. La acest concurs, care a 
•constituit un prilej de selecționare 

celor mai valoroase elemente 
pentru pentatlonul modern, au par
ticipat" 16 sportivi. Concureriții s-au 

ăntrccut in probe de tir, natație 
'(200 m liber) și 3000 m. cros. Au 
fost întreceri foarte dîrze care au 
prilejuit o luptă sportivă strânsă.

După disputarea celor trei probe
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renschutz (2), Lablich, Petri și Ve- 
selak pentru Metalul și de Vranjar 
(2), Jost (2), Kaiser (3), Valeri 
(2} și Zegliereanu pentru Flamura 
roșie. A arbitrat Gh. Osiac (Timi
șoara).

VOINȚA SIBIU—RECOLTA
G.A.S. VARIAS 9-0 (3-0)

Jocul nu a avut istoric, deoarece 
gazdele au dominat tot timpul. Me
ciul s-a disputat pe un teren des
fundat de ploaie. Au marcat: Kre- 
mmer (4), Schuller (2), Lang, 
Roth și Otto. A arbitrat Mihai Pe
trescu (București).

ȘTIINȚA CLUJ-DINAMO 
ORAȘUL STALIN 5—23 (1—13)

Scorul nu reflectă just raportul 
de forțe de pe teren deoarece echipa 
clujeană, a fost lipsită de aportul 
portarului Tecușan. In această si
tuație, cu doi jucători improvizați 
îrr portari, care au apărat cite o 
repriză fiecare, aproape orice șut pe 
poartă al dinamoviștilor însenina 
un gol. Punctele au fost înscrise 
de Nicoară (3), Talkos și Cosma 
pentru Știința Cluj.și de Schmitz I 
(5), Martini (4), Pahan (4), Za- 
haria (4), Streitferdt (3), • Zank 
(2), Istrate pentru Dinamo Orașul 
Stalin. A arbitrat M. Antonescu 
(Ploești).

CLASA MENTUL

1. C.C.A. 14 13 1 0 164: 69 27
2. Di na mo Orașul Stalin 14 11 1 2 156: 75 23
3. Flamurai roșie Jimbolia 14 10 1 3 128: 79 21
4. Metalul Timișoara 14 9 1 4 113:101 19
5. Voința Sibiu 14 8 2 4 104: 82 18
6. Metalul Reșița 14 7 1 6 128:106 15
7. Dinamo București 14 5 3 6 101:107 13
8. Flacăra Ploești 14 6 0 8 78: 98 12
9. Știința Iași 14 6 0 8 94:125 12

10. Știința Timișoara 14 5 0 9 89:106 10
11. Știința I.C.F. 14 4 0 10 80:114 8
12. Flamurai roșie Cisnădie 14 3 2 9 86:121 8
13. Recolta G.A.S. Varias 14 2 1 11 67:117 5
14. Știința Cluj 14 2 1 11 60:147 5

Victor Teodorescu, 
de poliatlon 6. M. A.
strînsă și atît pe locul 1, cît și pe 
locul II s-au clasat cite două con
curente. Duminică, cea mai intere
santa probă a fost cea de alergare 
plat, atît la băieți cit și la fete, 
dat fiind că ea a 'decis clasamen
tul în acest ■ campionat, în care 
punctajul pînă ia ultima probă 
ena foarte apropiat.

De subliniat că deși probele de 
gimnastică, obstacole și natație nu 
s-au ridicat Ia un nivel tehnic 
prea înalt, la băieți ca și la fete, 
ele au oferit totuși un spectacol 
foarte atractiv.

De la startul .acestui campionat 
au lipsit campionii de anul trecut: 
Petre Zîmbreștea-nu și Elisabeta 
Revent.

Competiția s-a încheiat printr-o 
frumoasă defilare a .pârtiei-panți- 
lor, 'cărora li s-au înmânat, într-un 
cadru festiv, tricoul de campion.

Clasamentul:
FETE: I. Mioara Morarii (reg. 

Stalin), 27 p. — campioană 
R.P.R.; 2. Maria Cosita (orașul
București), 28 p.; 3. Marta Szabo, 
(reg. Cluj) 30 p.

BĂIEȚI : 1. Victor Teodorescu
(orașul București), 29 p. — cam
pion R.P.R.; 2. Wemer Feder
(reg. Stalin), 35 p.; 3. Constantin 
Prisăcaru (reg. Galati) 59 p.

' Noua campioană. Mioara Mora
ru, care a constituit surpriza con
cursurilor, este originară din 
Dîrste și a îffceput să pract'ce 
sportul in mai 1953. Maria Costin 
a ocupat, ca și în 1953, locul II, 
întocmai ca și Werner Feder, cla
sat tot pe locui II. anul trecut. In 
schimb, Victor Teodorescu a * rea
lizat un frumos succes față de 
anul trecut, cînd se clasase pe 
locul III.

DAN GTRLEȘTEANU

republican de triatlon 
primul loc a revenit lui Alexandru 
lînre, orașul București, care a to
talizat 15 pct. Pe tocul următor, la 
o” diferență de 3 puncte, s-a clasat 
Andrei Gerstenberg, (reg. Hune
doara). La o diferență de un singur 
punct de Gerstenberg, s-au clasat 
alți patru concurenți, care au tota
lizat cite 19 puncte: Andrei Fodc- 
»os (Reg. Autonomă Maghiară), 
Emit Suciu (reg. Cluj), Sebastian 
Racoviță (orașul București) și 
Petre Pantalir (reg. Timișoara).

PETRE POPESCU 
Sorespotșțjșnt

ȘTIINȚA IAȘI—FLACĂRA 
PLOEȘTI 3—7 (1—4)

Rezultatul constituie o surpriză, 
însă ploe.ștenii au meritat victoria, 
deoarece au fost superiori atît în 
jocul de cîmp, cît și in loviturile la 
poartă. Punctele au fost înscrise 
de: Șt. Hurubeanu (2) și Linden- 
bach pentru Știința Iași și de Tis- 
chlej (2), Velicu (2), Vulescu (2)^ 
și Nițescu pentru Flacăra Ploești. 
A arbitrat Gh. Vișan (București).

META'LUL TEHNOMETAL—
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 7—5 (5—3)

Cei aproape 1.000 de spectatori 
care au venit pe stadionul 23 Au
gust din Timisoara, pentru a asista 
la întâlnirea dintre cele două echi
pe timișorene, au putut asista la 
un frumos joc de handbal, în care 
ambele echipe au luptat cu multă 
însuflețire pentru victorie. Victoria 
nietalurgiștilor este meritată pen
tru faptul că linia lor de înaintare 
a fost mai decisă în fața porții, iar 
jucătorii au tras mai mult și mai 
precis la poartă. Cele 12 puncte ale 
meciului au fost înscrise de Ehren- 
reich (2), Ortianu (2), Pușcaș, 
Gunesch și Baciu pentru Metalul 
Tehnometal și de Zavadschi (5) 
pentru Știința Timișoara. A arbi
trat Iosif Comănescu (București).

Iată clasamentul :

Campionatul republican 
de tenis al juniorilor
întrecerile din cadrul campiona

tului republican de tenis al junio
rilor se desfășoară pe terenurile 
centrului de antrenament Nr. 2 și 
Știința Politehnica din Capitală. 
Jocurile continuă astăzi de la ora 
8 și de la ora 16 pe aceleași tere
nuri,

REZULTATE TEHNICE:
Categoria 17—Î8 ani: simplu ju

niori : turul II: Isac-Bolh 6—2,
4—6, 6—2; Takaci-Tudoran 6—2, 
6—0; Bartaș-Teodorescu 2—6, 6—1, 
10—8; Prundeanu-Vasilescu 6—2, 
6—0; Iamandi-Căliinescu 6—3, 6—3; 
Werlein-Tritsch 6—2, 6—3; Kiselef- 
Glieorghiță 6—4, 6—0; Burcescu- 
Singa 6—1, 6—2; Giiidernic-Cris- 
tescu 6—4, 9—7; Petrovici-Mircea 
Pop 6—4, 5—7, 6—4; Bosch-Chirață 
6—0,6—0; Paceagiu-Kozovici 6—1, 
6—3; Kovaci-Damian 6—1, 6—1; 
Sbilessy-Ardeleanu 6—0, 6—4; Se- 
rester-Âlbert 6—1, 6—3.

Simplu junioare : turul II: Zarug- 
Rampelt 6—1, 6—0; Eitel-Butas
6—3, 6-0.

Dublu juniori : turul I: Kiselef, 
Prundeanu-Burciu, Basarab 6—3, 
6—1; Tritsch, Straub-Ungureanu, 
Isac 6—0, 6—3; Bosch, Viziru-Sol- 
lessy, Gheorghiță 6—1, 6—3; Al
bert, Takaci-Călinescu, Petrovici
6— 3; 7—5; Oristescu, Dumitra-Ko- 
zovici, Dian 6—2, 6—2; Burcescu, 
Ghidernic-Iamandi, Paciagiu 10—8,
7— 5; Kovaci, Horvay-Zgardan, Ma
rin 4—6, 6—2, 6—2.

Dublu mixt: turul I : Bardan, A- 
vram-Kozovici, Pîrvu 6—0, 6—0;
Takaci, Heder-Tritsch, Bosch 6—I,
3—6, 6—4; Prundeami, Călin-Hor- 
vay, Matei 6—0, 6—1; Bosch, 
Brenner-Ghidernic, Kori 6—3, 6—1; 
Kiselef, Stan-Soflessy, Barasch 6—2, 
7—5; Petrovici, Matei-Stratrb, Za- 
<ug 6—0, 6—0; Albert, Blaju-Dian, 
Butaș 6—0, 6—3; Serester, Roșianu- 
Călinescu, Ifaiasz 6—1, 6—1.

Categoria 15—16 ani: simplu ju
niori : turul II : Viztru-Dumitra 
6—I, 6—1; Segărceanu-Glieorghiță 
6—2, 6—1; Ilorv iv-Dufciu • —5, 
6—2; Albert-TeodOrescu 6—1, 6—2; 
Iamandi-Zgardart 6—2, 6—4; S61- 
lessy-Olteanu 6—'O,. .6—0; Ardelea- 
rw-Tafet 6—4, 5—7, 6—2; S eres te r- 
Basarab 6—3, 6—lJm

Simplu junioare : tur preliminar : 
Mezincescu-E'lena' Călin 6—5, 5—6, 
6—1; turul 1:1. Bbsch-Mezincescu 
6—1, 6—5, Eleonora Stan-Mordan 
6-2, 6-0. .. ..... _

Finalele campionatului republican 
de inot și sărituri au luat sfîrșit 

8 noi recorduri in ultimele 2 zile de concurs
Eri au luat sfîrșit finalele cam

pionatului de Înot și sărituri al 
R.P.R., concursul republican de 
juniori și campionatul de califi
care la polo pe apă. In ultimele 
două zile de întrecere, înotătorii 
noștri fruntași au realizat 8 noi 
recorduri R.P.R., dovedind în a- 
cest fel conștiinciozitatea cu care 
ei s-au pregătit pentru cea mai 
importantă competiție internă a 
natației noastre.

Sîmbătă — în ziua a doua a 
concursurilor — au fost realizate 
5 noi recorduri republicane. In 
proba de 200 m. liber seniori, 
maestrul sportului Carol Meder 
(Progresul), deși clasat pe locu’ 
II, a reușit să doboare vechiul său 
record de 2:21.9 la juniori cat, 
I-a cu timpul de 2:20.6. In a- 
ceeași probă talentatul înotător 
Hubert Bock (C.C.A.) ă întrecut 
vechiul record la juniori cat. Il-a 
cu 3,5 secunde, realizînd timpul 
de 2*23.9, (v. r,: A. Bock 2:27.4). 
Celelalte 3 recorduri au fost reali
zate de copii, in proba de "50 m. 
liber fetițe, Maria Kassovici (Con
structorul) a corectat cu o secun
dă vechiul record al Margaretei 
Wittgenstein și al Elisabetei Bra. 
tu, obținând timpul de 36.4 sec. 
iar pe 50 m. spate băieți, C. Ma
rinescu (Știința) a realizat un 
nou record cu timpul le 36,8 sec. 
(v. r.: Glaus țKovaci 37,5 sec). 
Margareta Wittgenstein (Știința) 
a corectat cu 1 sec, vechiul re
cord pe 50 m fluture fetițe deți
nut de Agata Schmitz, realizînd 
t'rnpul de 42 sec.

In a treia și "ultima zi a con
cursurilor, au fost de asemenea în
trecute 3 recorduri R.P.R. Inotînd 
în proba de 400 m. mixt indivi
dual seniori. Aurel Zahan (Dina
mo) a realizat timpul de 5:54.7, 
nou record de seniori., (v. r. Ovi- 
diu Ionescu 5:56.3). Demn de re
marcat este faptul că A. Za
han este junior de cat. Il-a 
Cel de-al doilea record al zilei 
este unul de juniori cat. Il-a, rea
lizat de Klaus Kovaci (Știința) 
în proba de 200 m. spate seniori 
cu timpul de 2:59,5 (v. r. Ștefan 
Steflik 3:00.2). De asemenea, C 
Marinescu (Știința) a reușit să 
întreacă și vechiul record al pro. 
bei de 50 m. liber băieți, care 
aparținea cu 30 sec. lui C. Cior
bă. El a realizat timpul de 29,6 
sec.

In afară de noile recorduri rea
lizate în aceste două zile, merită 
să fie evidențiată comportarea 
unora dintre înotători. Astfel, în 
proba de 100 m. bras senioare 
Anca Rosetti (Progresul) a reușit 
să se claseze înaintea Ecaterinei 
Orosz (Știința) cu un avantaj mi
nim care i-a permis insă să cuce
rească titlul de campioană repu
blicană în această probă. De ase
menea Gh. Cociuban (Dinamo) a 
reușit să-l întreacă cu 2 zecimi 
de secundă pe maestrul sportului 
C. Meder cîștigînd titlul de cam
pion in proba de 200 m liber se
niori. In felul acesta, ambii con
curenți s-au apropiat simțitor de 
recordul probei, deținut de maes
trul sportului Z. Hospodar (C.C.A.).

Iată acum rezultatele tehnice 
ale finalelor campionatelor repu
blicane de înot-seniori și senioare:

Sîmbătă: 100 m fluture seniori:
l. VI. Marchițiu (C.C.A.) 1:11.0,
2) Zahan (Dinamo) 1:14.6:3) O. 
Ionescu (Dinamo) 1:18,0:4) A. 
Schmâltzer (Voința) 1:18,2; 200
m. liber senioare: 1) Sanda Pla.
ton (C.C.A.) 2:50.4:2) Elisabeta
Bock (Voința) 2:54.2,3) Margareta 
Weinreich (Progresul) 3:04..5; 200 
m. bras seniori: F.Heitz (C.C. A) 
2:49 3.2) M. Mitrofan (C.C A.j 
2:51.3:3) A. Oanță (Dinamo) 
2:56.3, 100 m. bras senioare: !) 
Anca Rosetti (Progresul) 1:28.9:2) 
Ecat. Orosz (Știința) 1.28.9;3) 
Gabriela Mangceius (Progresul) 
1:31.1; 200 m. liber seniori: î) 
Gh. Cociuban (Dinamo) 2 20.4:2) 
C. Meder (Progresul) 2:20.6 (nou 
record R.P.R. jun. 1); 3) H. Bock 
(C.C.A.) 2:23.4 (nou record R.P.R.

Campionatul republican de polo pe apă
Meciurile programate tn etapa 

a IV-a. a returului campionatului 
republican de polo pe apă s-au 
terminat cu următoarele rezultate: 
Cluj: Met-alul — Progresul Bucu
rești 4—2 (2-2); Oradea: Construc
torul — Progresul Cluj 5-4 (2-2); 
CLuj: Știința — FI. roșie Timi
șoara 5—0 (neprezent a re >.

In meciul disputat la Cluj, me- 
talurgiștii au dispus pe merit de 
Progresul. Au marcat .Bădiță 
(min. 1) pentru Progresul, Bucu
rești, Hegyesi (mia 3) Metalul 

jun. II) , 4) N. Rujinschi (Dina
mo) 2:25.4; 200 m. fluture senioare: 
Hela Lobel (Voința) 3:31.0;2) Ag
neta Szobotka (Progresul) 3:37. 
l;3) Olga Badea (C.C.A.) 3:38.5: 
4x100 m. mixt ștafetă seniori: 1) 
C.C.A (Csimbalmos, Heitz, Mar 
chitiu. Papa) 4:50,6; 2) Dinamo 
4:59,3; 3. Progresul 5:07,8; 4x100 m. 
liber ștafetă senioare: 1) Progre. 
sul (M. Meder, Weinreich, Lucie 
Cucii, Reiser) 5:42,5; 2) Construc
torul 5:49,5; 3) Voința 5:56,9.

DUMINICA: 100 m. liber se
niori: 1) VI. Marchifiu (C.C.A.) 
1:01.1; 2) Iosif Papa (C.C.A.) 
1:04.1;3) Gh. Cociuban (Dinamo) 
1:05,2; 4 II. Bock (C.C.A.) 1:05,6; 
100 m fluture senioare: 1) Ecat. 
Orosz (Știința) l:30.4;2) Hela 
Lobel (Voința) 1:34,3; 3) Erics
Scheiner (Constr.) 1:36.6; 400 m 
mixt individual seniori: 1) A. Za
han (Dinamo) 5:54.7 (nou record 
R.P.R. de seniori și juniori) 2) O. 
Ionescu (Dinamo) 5:58.5;3) F. 
Heitz ȚC.C.A.) 6:06.3; 200 m bras 
senioare: 1) Anca Rosetti (Progr.) 
3:12.3;2) Gabriela Man.gezius 
(Progr.). 3:19.0; 3) Maria Bratu 
(Progr.) 3:20,2; 200 m. spate se
niori: 1) 6. Enache (Constr. 2:44,4;
2) I. Csimbalmos (C.C.A.) 2:50,2;
3) Q. Mlădiu (Dinamo) 2:51,5; 4) C
Lichiardopol (Progresul) 2:33.9; 
400 m. liber senioare: ]) Elisa
beta Bock (Voința) 6:I4.4';2) Lu
cia Cucu (Progr.) 6:34.4 ; 3) Ali
ce Justin (C.C.A.) 6:46.8; 4x200
m liber ștafetă seniori: 1) Dina
mo (O. Ionescu, A. Ionescu. Ru
jinschi, Cociuban) 9.49.8, 2) C.C.A. 
9:55,4; 3) Voința 10:52.0: 4x100 
tn. mixt ștafetă senioare: 1) Pro
gresul (M. Both, A. Rosetti, A. 
Shobotka, M. Weinreich) 5:58,3,2 
Voința 6:11.0:3) Constructorul 
6:30.3.

In probele de copii din ultimele 
2 zile ale concursului republican, 
s-au clasat pe primele locuri • 
50 m spate băieți: 1. C. Marines
cu (Știința) 36,8 (nou recotd 
R.P.R.) 2) Anton Orosz (Constr.) 
41,1; 4x50 m mixt ștafetă fetițe 
1) Progresul București (Florica 
Urmeș. Eva Sandor, Elena Ghi- 
nea, Maria loniță) 3:07.3; 50 m.
liber fetițe: 1) Maria Kassovici
(Constructorul) 36,4 (nou record 
R.P.R.) 2) M. Wittgenstein (Știin
ța) 36.9;3) Veronica Dodan (Știin
ța) 39,0; 4x50 m mixt ștafetă
băieți: 1) Știința București
2:39.9;2) Tînărul Dinamovist £:47.2; 
3) Voința Timișoara 2:56. 1.50m. 
liber băieți: 1) C. Marinescu 
(Știința) 29,6 (nou record R.P.R.) 
4x50 m. liber ștafetă fetițe: 1) 
Știința București 2:46.3; 2) Fla
mura Roșie Sibiu 2.51.4.

In probele de sărituri punctajul 
este următorul : Trambulină fete : 
1) Alexandrina Goicea (Constr.)

74.11 p. 2) Nina Ionescu (Constr.)
73.11 p. 3) Dorit Schultz (Progr). 
73,61 p. 4) Viorica Kelemen 
(Constr.) 71.67, p. Trambulină 
bărbați: 1) Klaus Wittemberger 
(C.C.A.) 136,84 p. 2) Herbert Wit- 
temberger (C.C.A.) 134,09 p. 3) 
Norbert Hatzak (Dinamo) 121,48 
p. Platformă fete : 1) Dorit Schultz
48.12 p. 2) V. Kelemen 39,21 p. 
Platformă bărbați: 1) Herbert 
Wittemberger 147,74 p. 2) Klaus 
Wittembe-rger 141,19 p. 3) Nor
bert Hatzak 118,46 p.

Clasamentul general pe asocia
ții, în probele de înot și sări
turi seniori și senioare este-următo
rul (tn paranteză, punctajul pro
belor de senioare) 1) C.C.A. 216 
p (38) 2) Progresul 189 p (128) 
3) Dinamo 150 p (0) 4) Cons, 
tructoru! Ill p (84) 5) Voința 95 
p. (63) 6) Știința 41 p. (31) 7) 
Flamura Roșie 10 p. (8) 8. Loco
motiva 8 p. (0). ★

Pe primul loc în campionatul de 
calificare la nolo pe apă s-a cla
sat echipa Știința București (3v.) 
urmată în ordine de Locomotiva 
Timișoara (2 v.). Știința Timișoa
ra (1 v.) și Locomotiva Cluj 
(0 v).

V. ARNAUTU 
G NICOLAESCU

Cluj, Angelescu (min. 4) Progre
sul București. Hegyesi (min. 6), 
Schuler (min. 16) și Hegyes-i (mîn. 
18))

Neprezentîndu-se ta meciul 
programat la bazinul Victor 
Babeș, Flamura roșie Timișoara 
a pierdut meciul pe care t-rebuta 
să-l susțină cu Știința Cluj ou
5—0.

La Oradea, Constructorul a în
vins cu 5—4 (2-2) ttoăna forma
ție Progresul Cluj.



Campionatul categoriei B la fotbal
Seria I-a

METALUL BUCUREȘTI—META
LUL UZ. TR. ORAȘUL STALIN

3— 0 (3—0)

Metalul uz. tr. Orașul Stalin s-a 
prezentat foarte slab în acest joc. 
In special în prima repriză, nici 
apărarea și nici atacul acestei e- 
chipe nu au corespuns. Victoria 
bucureștenilor este meritată și în 
plus remarcăm faptul că jucătorii 
tineri folosiți în formație, Dumi- 
trașcu, Rădulescu și Floroiu au 
muncit mult, corespunzînd în
crederii acordate. La golurile înscri
se de bucureșteni a avut o contri
buție largă portarul Ostatici de la 
Metalul uz. tractoare. Acesta, în 
primul minut cînd a intrat în echi
pă înlocuindu-1 pe Iliescu, a scăpat 
mingea din mină permițînd lui M-a- 
zilu s-o introducă în poartă (min. 
14). Tot Mazilu mărește scorul în 
minutul următor, trăgînd peste 
Ostafici care ieșise din poartă. In 
min. 40, Metalul București con
duce cu 3—0, deoarece stoperul oas

peților, Thaiss, neințelegîndu-se cu 
Ostafici trimite mingea în propria 

Hui poartă. Jocul a fost arbitrat de
H. Petrescu (Craiova).

PROGRESUL SIBIU — CON
STRUCTORUL CRAIOVA

4- 1 (2—11

SIBIU, 29 (prin telefon de lî 
subrediuția noastră). — In prima 
sa parte, jocul a fost echilibrat, 
oaspeții reușind să deschidă scorul 
în miri. 19 prin Pîrvu. Treptat însă, 
Constructorul cedează și permite 
localnicilor să atace continuu plnă 
la sfîrșitul meciului. Pentru învin
gători, golurile au fost marcate de 
Smărăndescu (min. 30), Băilă 
(min. 37), Gherman (min. 77) și 
Geamănu (min. 83). De Ia Progre
sul s-au remarcat: Smărăndeșcu, 
Bratu și Belașcu, iar de la Con
structorul o comportare mai bună 
au avut: P.Miait, Milieă, și Pîrvu. 
A arbitrat G. Lungit (Clin).

M. VLĂDOIANU

LOCOMOTIVA CRAIOVA—
METALUL CIMPINA 1—2 (1—2)

CRAIOVA 29 (prin telefon) : In 
(repriza I-a, oaspeți: au dominat 
mai mult și au înscris prin Po
pescu (min. Ii) și Ionescu II (min. 
33). Gazdele au egalat în min. 18 
prin Capatos. După pauză, Loco
motiva domină mai mult, însă ac
țiunile sale nu au finalitate. In 
această parte a ~jocului, ambele 
echipe au jucat uneori brutal. A 
arbitrat D. Sețbănescu (București).

C. MOTOC 
corespondent

LOCOMOTIVA TR. SEVERIN— 
METALUL STEAGUL ROȘU 

ORAȘUL STALIN 2-3 (1—2)

TR. SEVERIN 29, (prin telefon). 
După unjnc foarte disputat influen
țat de vtnt, echipa’ metalinrgiștilor 
din Cirașul Stalin a reușit să în
vingă ia limită. Golurile învingă
torilor ■ au fost înscrise de Dumitru 

I (min. 32), Fusulan (min. 39) și 
Proca (min. 88). Pentru localnici 
au marcat Ludwig (min. 2) și 
Biolan (min 70). S-au evidențiat: 

j Fusulan și Ciobanu de la Metalul 
și Moțica, Vidan și Zaharia de la 
Locomotiva. Meciul s-a disputat în 
fața a peste 3.500 spectatori.

I. BUZULICA 
corespondent

FLACĂRA MORE NI—FLAMURA
ROȘIE SF. GII-EORGHE 

1—1 (11-11

MOREN1 29, (prin telefon). Par
tida a fost în general viu disputată. 
Rezultatul de egalitate este just, 
înaintarea Flacărei s-a comportat 

. ^ub așteptări ușurînd sarcina a- 
părărij textiiiste. Au marcat Doga 
(min. 20) pentru Flamura roșie și 
Guian (min. 88) pentru Flacăra.
S-au remarcat Mihăescu, Boțoagă 
(Flacăra), Boroș, Spineanu (Fla
mura roșie). Slab au jucat întregul 
atac al Flacărei :> în special Nica, 

( Capoianu, Vătan.
PAUL ANDREI 

corespondent

Clasamentul
1. Prog. F.B. (1) 14 10 3 1 34: 9 23
2. Metalul’ St. roșu
Orașul Stalin (2) 15 9 5 1 34; 20 23

3. Prog. Sibiu (3) 15 9 2 4 22:12 20
4. FI. Moreni (4) 15 5 8 2 17:10 18
5. FI. roșie
Sf. Gh. (5) 15 6 6 3 19:15 18

6. Met. Buc. (6) 15 G 4 5 25:16 16
7. Voința Buc. (7) 12 4 6 3 15:11 14
8. Met. Uz. Tr.
Orașul Stalin (8) 15 5 2 8 15:20 12

9 Met. Cîm. (10) 15 4 4 7 19:27 12
10. Loc. Tr. Sev. (9) 14 2 6 6 16:24 10
11. Loc. Cr. (11) 15 4 1 10 19:28 9
12. Flacăra Pit. (12) 13 2 3 3 9:21 7
13. Const. Cr. (13) 15 2 2 11 10:41 6

Etapa viitoare
Sf. Ghearghe : FI. roșie-Flacăra 

Pitești. Moreni: Flacăra-Progresul 
Sibiu. București : Progresul F. B.- 
Lacomotiva Craiova. Craiova; Con- 
structorul-Metalul București. Orașul 
Stalin : Metalul uz. tr.-Locomotiva 
Tr. Severin.

Seria Il-a
MINERUL LUPENI — 

FLACĂRA MEDIAȘ 2—1 (I—0)

PETROȘANI 29 (prin telefon 
dela subredacția noastră).

In fața a 2500 spectatori s-a 
desfășurat întîlnirea dintre echi
pele Minerul Lupeni și Flacăra 
Mediaș. Partida a avut loc pe un 
timp ploios și pe un teren des
fundat care a supus jucătorii ce
lor două formații la eforturi se
rioase. Gazdele au jucat mai bine 
și au fost mai eficace. Oaspeții, 
deși au făcut și ei un joc destul 
de’ bun, au tras însă foarte rar la 
poartă.

In min. 37, Filimon (Minerul), 
executînd o lovitură liberă de ia 
20 m., marchează imparabil în col
țul drept.

In repriza Il-a Morarii (în min. 
56) trage în bară, mingea revine 
în teren și Nemeș, atent, o intro
duce apoi în poarta oaspeților. 11 
minute mai tîrziu, Moldovanu 
(Mediaș), după o cursă deosebit, 
de spectaculoasă pe aripa dreaptă, 
ajunge în careu, de unde marchea
ză fără ca portarul Minerului să 
mai poată interveni. A fost cel 
mai frumos gol al partidei. In 
min. 75, jucătorul Tarău este eli
minat de pe teren în urma repe
tatelor proteste împotriva decizii
lor arbitrului C. Popescu (Bucu
rești).

ALEX NEGUȚ

LOCOMOTIVA ORADEA — 
CONSTRUCTORUL ARAD 

1_1 (o_o)

ORADEA (prin telefon). — In- 
tîlnirea dintre cele două echipe a 
dat prilejul unei întreceri foarte 
disputate în care gazdele au a- 
vut inițiativa majoritatea jocului, 
dar •0u ratat datorită nervozității 
liniei de atac. Au înscris Dulama 
(Loc.) în min. 59 și Popescu 
(Constructorul) în min. 67.

METALUL ORADEA — 
LOCOMOTIVA ARAD 0—0

In prima repriză oaspeții au nu
meroase ocazii de a deschide sco
rul pe care le ratează însă. In 
repriza secundă Metalul Oradea 

se dovedește mai insistentă la 
poarta feroviarilor din Arad, dar 
apărarea acestora risipește toate 
încercările de a deschide scorul.

AMBROZIE IGNIȘCA 
corespondent

METALUL REȘIȚA — 
METALUL BAIA MARE

3—0 (0-0)

Reșița 29 (prin telefon). —
La capătul unui joc foarte dis

putat, metalurgiștii din Reșița au 
reușit să întreacă la un scor des
tul de concludent echipa Metalul 
din Baia . Mare. • Punctele au fost 
înscrise în ordine de Jojard II 
(min. 64), Jovan (min. 67) și Chi- 
rilă (min. ,87). Victoria metalur- 
giștilor reșițeni este meritată, ei 
avînd inițiativa în tot cursul io-, 
cului. Foarte bun arb'trajui 'lui 
St. Tașirla (București)

DINAMO 6 — 
AVINTUt REGHIN 0—0

După 90 minute de joc nici una 
din echipe — în ciuda presiunii 
reciproce^ pe ' care a exercitat-o și 
a numeroaselor ocazii de gol pe 

care le-au avut — n-a reușit să 
înscrie vreun gol. Ineficacitatea 
ambelor linii de atac, jocul mult 
prea lateral, cu excesive driblin
guri în locul unui joc simplu și 
în adîncime, iată cauzele care au 
determinat, acest rezultat și care 
nu dezavantajează nici o echipă.

Oaspeții au ocazia de a des
chide scorul în chiar primul mi
nut de joc dar șutul puternic tras 
de Gonstantinescu lovește bara, 
mingea revine în teren de unde 
Pinoșeanu o degajează. De a- 
semenea, în min. 15, 20 și 30 
oaspeții au din nou ocazia să 
deschidă scorul, dar combinațiile 
excesive și ritmul lent al înain
tării înlesnește apărării echipei Di
namo 6, să se organizeze în apă
rare și să înlăture orice pericol.

După pauză, inițiativa o are 
Dinamo 6, dar ratează ocaziile în 
min. 52, 57, 78 și 84 datorită e- 
zitării unor înaintași: Georgescu, 
Firică și Iosefide. S-au remarcat 
Bartha, Veszi și Eles de la Avîn- 
tul Reghin și Bobeinicu, Pino
șeanu și Stere de la Dinamo 6.

TIBERIU STAMA

FLAMURA ROSIE
IANOȘ HERBAK CLUJ — 
PROGRESUL SATU MARE 

3—2 (1 — 1)

CLUJ, 29 (prin telefon de la 
subredacția noastră. — Foarte 
disputată a fost întrecerea dintre 
echipele Flamura roșie și Progre
sul Satu Mare. Echipele și-au îm
părțit perioadele de dominare : în 
repriza întîia Flamura roșie a do
minat mai mult, în timp ce după 
pauză oaspeții au fost aceia care 
au avut inițiativa. Golurile au 
fost înscrise în ordine de Mun- 
teanu (în min. 34, și 59), și 
Candrea (min. 89) pentru FI. ro
șie, Gabriel' (min. 35) și Tudor 
(min. 55) pentru oaspeți. S-au 
remarcat: Szasz, Gorgan și Io- 
van de la Flamura roșie Cluj și 
Iacob, Mureșan și Ambruș de la 
Progresul Satu Mare. A arbitrat 
I. Pulok (Oradea).

RADU FISCH

Clasamentul
1. Flacăra Med. (1) 15 8 4 3 20: 9 20
2. Av. Reghin (3) 14 7 4 3 17:10 18
3. Min. Lupeni (4) 15 6 6 3 20:13 18
4. Met. B. Mare (2) 15 8 2 5 18:17 18
5. FI. roșie Cluj (5) 15 6 5 4 23:15 17
6. Met. Reșița (6) 15 7 2 6 20:15 16
J. Loc. Cluj (7) 14 5 3 6 18:17 13
8. Loc. Oradea (9) 15 6 1 8 16:22 13
9. Loc. Arad (10) 15 5 3 7 12:18 13

10. Prog. S. Mare (8) 14 4 4 6 13.17 12
11. Dinamo 6 (11) 15 5 2 8 14:23 12
12. Cons. Arad (12) 15 4 3 8 12:18 11
13. Met. Oradea (13) 15 4 3 8 8:17 11

Etapa viitoare
ORADEA: Metalul-Metalul Re

șița; BAIA MARE : Metalul-Lo
comotiva Oradea; SATU MARE : 
Progresul-Flacăra Mediaș; RE
GHIN : Avîntul-Minerul Lupeni; 
ARAD: Locomotiva-FIamura roșie 
Cluj; CLUJLocomotiva-Dinamo 
6, Constructorul Arad stă.

Seria IlI-a
ȘTIINȚA IAȘI — 

LOCOMOTIVA IÂȘI 0—0

IAȘI 29 (prin telefon). La ca
pătul celor 90 de minute nici una 
din echipele orașului nostru nil a 
reușit să marcheze un gol, astfel 
că meciul a luat sfîrșit cu un scor 
alb. Partida s-a desfășurat pe Sta
dionul „23 August”, în fața a 
peste 3.000 spectatori, iar cele 
două echipe au avut de înfruntat 
un timp nefavorabil, jucînd 
pe un teren complet desfundat. 
In prima repriză, feroviarii au 
ratat două blips ocazii de a 
deschide scorul prin Filip (care 
a tras și o bară)'. In partea doua 
a jocului, studenții au atacat mai 
mult și numai’forma foarte bună 
a portarului Streașină a făcut ca 
mingea să nu se oprească în pla
sa Locomotivei.

S-au remarcat: Leșu, Vlad, Po
pescu (Știința) și Streașină, Flo- 
rescu, Dram (Locomotiva). Jocul 
a fost arbitrat de C. Mitran 
(București).

EUG. LIRSU 
^respondent

DINAMO BIRLAD — 
DINAMO GALAȚI 3-1 (0-0)

BIRLAD, 29 (prin telefon). Jocul# 
dintre cele două echipe dinamo- 
viste a fost de un slab nivel teh
nic. Totuși el a plăcut spectato- 

. rilor datorită însuflețirii cu care 
au luptat pentru victorie. Terenul 
desfundat a constituit o .piedică 
foarte grea pentru jucători. Sco
rul e deschis în min. 62 de Cin- 
gu, iar Iacob jnărește avantajul e- 
chipei din Bîrlad, zece minute 
mai tîrziu. Gălățenii contraatacă 
și înscriu prin Liga (min. 75). 
Scorul definitiv îl stabilește Cio- 
boată în min. 85. S-au remarcat: 
Fekete, Gherghely, Fianu, Paștilă 
(Dinamo Bîrlăd) și Rogoz, Lani- 

.bru și Liga de la învinși. Căpita
nul echipei Dinamo Galați, Axen- 
te, a avut o comportare nespor
tivă, fiind eliminat din joc în 
.min. 86. A arbitrat St. Mataiser 
(Ploesti).

H. IACOBOVICI 
corespondent

METALUL BRAILA — 
PROGRESUL FOCȘANI 0-0
BRAILA 29 (prin telefon). — 

După un joc de factură mediocră 
cele două echipe an terminat la 
egalitate. Ambele linii de înaintare 
au jucat fără eficacitate, înain
tașii ratînd multe ocazii.

V. STOIU 
corespondent

FLAMURA ROȘIE BACĂU — 
METALUL 1 MAI M.OF.ȘTI

4-1  (1-1)

BACAU 29 (prin telefon de la 
subredacția noastră). Localnicii — 
mal bine pregătiți — au cîștigat 
destul de ușor. Golurile învingă
torilor au fost înscrise de Florian 
(2), Melnic și Bonațiu. Pentru 
AAetalul a marcat Stanoilovicî.
S-au remarcat: Căpățînă, Florian 
și Leucă de la învingători și Sta- 
noilovici, Thelss și Toniță (Me
talul). A arbitrat Gh. Dulea (Buc.)

I MI HAIL,\
FLAMURA ROSIE BUHUȘI — 

LOCOMOTIVA PAȘCANI 
3—0 (I—0) '

BUHUȘI 29 (prin telefon). E- 
chipa gazdă a avut superioritatea 
tot timpul și scorul putea fi mai 
mare. Golurile au fost înscrise de 
Neacșu (min. 11 și 53) și Diaco- 
nescu (min. 71). A arbitrat Cris- 
tescu Brăila (Ploești).

E. GHERȘÎN 
corespondent

FLAMURA ROSIE BURDUJENI
— LOCOMOTIVA CONSTANTA 

1—3 (0—2)
SUCEAVA 29 (prin telefon). — 

După un joc viu disputat, echipa 
din Constanța cu o pregătire fizi
că mai bună a reușit să învingă 
la două puncte diferență. Local
nicii au jucat foarte bine în pri
ma repriză, dar au ratat ocazii 
printre care și o lovitură de H m. 
prin Dobrescu (min. 32). In 
schimb, înaintașii constănțeni — 
mult mai deciși în fața porții — 
au reușit să înscrie de trei ori 
prin Ispas (min. 12), Sever (min, 
32) și Manta (min. 73). In ulti
mul minut de joc Cuconeș a re
dus handicapul. S-au remarcat 
Tatoniir, Vultur, Sever (Locomo
tiva) și Oprea, Burlacu și Do
brescu (Flamura roșie). Jocul a 

-Joși arbitrat de Gh. Dumitrescu 
^(București).

R. LAZARESCU 
corespondent

Clasamentul
1. Loc, C-ța (1) 14 9 4 1 29:11 22
2. Dinamo Bacău (2) 14 8 4 2 27:11 20
3. Loc. Iași (3) 15 7 4 4 33:17 18
4. FI. Roșie Bacău (4) 14 7 4 3 21:14 10
5. FI. roșie Buh. (7) 15 6 4 5 22:19 1 6
6. FI. roșie B-jeni (5) 15 4 7 4 17:18 15
7. Din. Bîrlad (10) 14 4 6 4 23:25 14
8. Met. Ploești (6) 14 7 0 7 18.21 14
9. Știința Iași (») 15 3 8 4 17:21 14

10. Dinamo Galați (8) 15 5 4 6 15:23 14
11. Met. Brăila (11) 15 2 6 7 15:21 10
12. Loc. Pașcani (12) 15 3 3 9 14:34 9

13. Prog. Foc. (13) 15 0 6 9 12:28 S

Etapa viitoare
BUHUȘI: Flamura roșie-Dina- 

mo Bîrlad; IAȘI : Știința-Metalul 
1 Mai Ploești; CONSTANȚA : Lo
comotiva-Metalul Brăila; PAȘ
CANI : Locomotiva-FIamura roșie 
Burduieni: FOCȘANI : Progres’il- 
Locomoiiva Iași; Galați: Dmamo- 
Dinamo Bacău.

Msestra sportului Lia Sirbu 
a realizat un nuu record R. P. R. 

la tir
Concursul de tir dotat cu „Cu- 

P? Dinamo", care a început sîm- 
bătă pe poligonul Tunari, și la 
care au participat cei mai valo
roși trăgători din Capitală, a 
continuat ieri cu desfășurarea 
probei de armă liberă (3 x 40 
focuri). Dintre performanțele rea
lizate în primele două zile 
de concurs se remarcă în 
mod deosebit performanța maes- 
trei sportului Lia Sirbu (Progre
ss) care totalizind, la proba de 
armă liberă (3x10), 1136 puncte, 
a stabilit un nou record R.P R 
depășind cu 4 puncte vechiul re
cord deținut de Marieta Juverdea- 
nu (Metalul). Iată rezultatele în
registrate: sîmbătă : pistol Pber 
(60 focuri) 1. M. Dochiliță 
(C.C.A.) 519 pct.; 2. I. PieDtea
(Dinamo) 518 p.; 3. I. Elefte-
rescu (Metalul) 518 p.; 4. L Ci- 
plea (C.C.A.) 515 p.; 5. Z. Deak 
(Progresul) 510 p. Duminică : ar
mă li.lyeră (3x40 focuri) poziția 
culcat 40 focuri masculin: 1. P 
Cișmigiu (Metalul) 395 p.; 2. St. 
Popescu (Progresul) 395 p.; 3. H. 
Herșcovici (Dinamo) 393 p.; 4. E. 
Popovici (Metalul) 390 p.; 5. A. 
Neagu (Dinamo) 390 p. Feminin:
1. Lia Sîrbu (Progresul) 390 p.;
2. Anca Ciortea' (Metalul) 385 p.;
3. Elisabeta M ironescu (Construc
torul) 380 p.; 4. Ioana Postelnicii 
(FI. roșie) 377 p.; 5. Marilena Vi
drașcu (Constructorul) 377 p. Po
ziția genunchi 40 focuri masculin :
1. H. Herșcovici (Dinamo) 384 p.;
2. S. Cantili (C.C.A.) 381 p.; 3. 
St. Petrescu (Metalul) 377 p.; 4. 
I. Tonrulescu (Dinamo) 376 p.; 5. 
A. Neagu (Dinamo) 375 p.; 6. Sf. 
Popescu (Progresul) 375 pct. Fe
minin: 1. Lia Sîrbu (Progresul) 
381 p.; 2. Anca Ciortea (.Metalul) 
370 p.; 3. Felicia Iovănescu (Pro
gresul) 360 p.; 4 Ioana Postel- 
tiicu (FI. roșie) 358 pct.; 5. Mari
lena Vidrașcu (Constructorul) 345 
p. Poziția picioare 40 focuri: I. 
V. Eirea (C.C.A.) 369 p.; 2. D. 
Vidrașcu (C.C.A.) 365 p.; 3. H. 
Herșcovici (Dinamo) 365 p.; 4. S. 
Cantili (C.C.A.) 357 p.; 5. V. Pan- ’ 
țuru (Dinamo) 355 p. Feminin :
1. Lia Sîrbu (Progresul) 365 p.;
2. Felicia Iovănescu (Progresul)
349 p.; 3. Anca Ciortea (Metalul) 
345 p.; 4. Sanda Ioanovîcî
(Metalul) 335 p.; 5. Ioana Pos-
telnicu (FI. roșie) 333 p. 3 poziții 
cite 40 focuri masculin: 1. H. 
Herșcovici (Dinamo) 1142 p.: 2.
S. Cantili (C.C.A.) 1122 p.; 3. V. 
Enea (C.C.A.) 1119 p.; 4. D Vi
drașcu (C.C.A.) 1118 p.; . 5. A. 
Neagu (Dinamo) 1116 p. Femi
nin: 1. Lia Slrtm (Progresul) 
1136 p. (nou record (R.P.R.) ; 2. 
Anca Ciortea (Metalul) 1100 p.;
3. Felicia Iovănescu (Progresul) 
1080 p.: 3. Ioana Postelnicii (FL 
roșie) 1068 n.: 5. Sanda Ioanoviei 
(Metalul) 1049 p.

Concursul va continua astăzi 
încep în d de la ora 9.30

O^onosport
IATĂ CUM ARATA UN BULETIN 
„PRONOSPORT” CU 12 REZUL
TATE EXACTE, DE LA CON
CURSUL Nr. 21, ETAPA DIN 29 

AUGUST 1054
I. Metalul Reșița-Metalul Baia 

Mare. 1
II. Minerul Lupeni-Flacăra A' 

dmș 1
III. Flamura roșie Cluj-Progresul 

Satu Mare 1
V. Flacăra Moreni-Fl. roșie Sf. 

Gheorghe X
VI. Dinamo BMad-Dinatno Ga

lați 1
VIL Locomotiva Craiova-MetMul

Cîmpina 2
VIII. Flamura roșie Buhuși-Loco- 

motiva Pașcani 1
IX. Știința Iași - Locomotiva 

Iași X
X. Locomotiva T. Severin-Meta- 

ltil Steagul roșu 2
XII. Metalul Brăila-Progresul Foc

șani X
Meciuri de rezervă

A. FI. roșie Burdujeni-Locomoti
va Constanța 2

B. Flamura roșie Bacău-Metaluf
Ploești 1

Meciurile IV (Metalul Oradea 
Locomotiva Arad) și XI (Locomo
tiva Oradea-Constructorul Arad) 
s-au disputat dimineața și nu intră 
în concurs. După ’miază, pe sta
dionul din Oradea s a disputat me
ciul internaționil.



Echipele noastre de fotbal
au obținut victorii în intilnirile internaționale de ieri

Locomotiva Grivița Roșie — Progresai F. B. 1-1 (1-D)

Flatira Ploești—Banik Ostrava 
1-0 (1-0)

Ploești 29 (prin telefon).
fntHmrea internațională de fot

bal dintre echipa cehoslovacă 
Bamik Ostrava și formația locală 
Flacăra a constituit un adevărat 
eveniment pentru sportivii din 
orașul nostru. 8.000 de spectatori 
au fost prezenți pe stadionul Fla
căra în momentul cînd căpitanii 
celor două formații au schimbat 
fanioane și buchete de flori.

Jocul este început de oaspeți, 
carej domină timp de 15 minute, 
desfășurînd un joc foarte rapid și 
cu pase pe jos. Pasele cehoslova
cilor sînt însă interceptate cu u- 
șuriwță de ploeșteni care destra
mă acțiunile oaspeților. Urmează 
o perioadă în care Banik Ostrava 
slăbește alura, permițînd pfoește- 
nilor să întreprindă acțiuni peri
culoase Ia poarta lui Benedikt, 
care este nevoit să se întrebuin
țeze la maximum în repetate rîn- 
duri, salvînd în ultima clipă go
luri aproape făcute. Dominarea 
gazdelor devine și mai insistentă. 
Astfel, în min. 23, după o lovi
tură liberă de la 30 m., execu
tată de Topșa, asistăm la o luptă 
aeriană între Drăgan și Michna. 
Primul reușind să cîștige balonul, 
îl introduce ca capul în plasă, în 
ciuda intervenției spectaculoase a 
portarului cehoslovac.

Flacăra continuă să domine 
pînă în min. 30. fn min. 31, la un 
contraatac al oaspeților, Viecek se 
îndreaptă spre poartă, dar Neac- 
șu intervine în ultimul moment 
și salvează situația. In ultima 
parte a primei reprize Sedlacek și 
Krijak crează-. faze deosebit de 
periculoase la poarta lui Maroși 
care, într-o formă foarte bună, 
reușește să le clarifice.

La reluare, după o scurtă domi
nare a ploeșteniior, care prin Ște
fănescu, Motronea și Drăgan, pun 
la grea încercare pe portarul Be-

Echipa reprezentativă de polo pe apă a R- P. R. participă la campionatele europene de la Torino
Sinibâtă dimineață a plecat în 

Italia, echipa reprezentativă de polo 
pe apă a R.P.R. care va participa

K

Ieri ia Berna au luat sfirșit campionatele europene de atletism
(urmare din pag. l-a), 

cu rezultate remarcabile și cu 
multe, foarte multe recorduri. A- 
cum, cînd ne aflăm la cîteva ore 
de la terminarea concursului, și 
ne-am pregătit însemnările de la 
stadion, ca să vi le transmitem, 
nu știm căruia din cele două re
corduri mondiale la care am fost 
martori, să-i acordăm întîietatea. 
Vladimir Kuț, vechea noastră cu
noștință de la Festival a încheiat 
cursa de 5000 m. plat cu un re
zultat strălucit (13:56,4), iar Mi
hail Krivonosov a realizat o per
formanță de a dreptul uluitoare: 
63.34 m. la aruncarea ciocanului I

In cursa de 5000 m.„ chiar de 
la plecare la conducere s-a insta
lat reprezentantul Uniunii Sovietice, 
Vladimir Kuț. Nu are rost să vă 
transmitem în continuare filmul 
c.ursS. Este i deajlms să vă amin
tiți memorabila cursă de 5000 m. 
de’ la Festiva1. Ca și atunci. Kuț 
a fost tot timpul în frunte. De 
data aceasta însă, Zatopek și cei
lalți alergători nu l-au mai putut 
ajunge... . Kuț a trecut victorios 
linia de sosire, întrecînd recordul 
mondial al lui Zatopek care a 
stîrnit atîta vîlvă la începutul a- 
cestui sezon. Kuț a imprimat 
cursei, un ritm atît de rapid incit 
alergători de clasă ca Laufer și 
Schade (Germania Occ.), Kovacs 
(R.P.U.) și Green (Anglia) au a- 
bandonat. Zatopek a încercat de 
cîteva ori să se apropie de Kuț, 
dar de fiecare dată atletul sovie
tic găsea resurse să se distan
țeze tot mai mu't. In general, 
Kuț, a imprimat un ritm susținut 
însă nu uniform. După cronome- 
trele noaștre am înregistrat ture 
între 62,0 și 72,0 sec. Iată rezul
tatele: 1. Vladimir Kuț (U.R.S.S.) 
13:56,4 campion european; 2. Cha- 
taway (Anglia) 14:08,8; 3. Zato
pek (R. Ceh.) 14:10,2; 4. Okoro- 
>ov (U.R.S.S.) 14:20,0; 5. fians- 

ick (3elgia) 14:25,6; 6. Herman
J >aw.i .. , — .............. ni ■ ......................«i .„■» — 
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jiedikt, cehoslovacii preiau iniția
tiva. Este evidentă hotărîrea lor 
de a egala. Cu toată dominarea, 
care a durat pînă în min. 71, oas
peții nu au putut concretiza ata
curile lor, datorită apărării erme
tice a localnicilor, precum și a 
nervozității înaintașilor ceho
slovaci.

Arbitrul Monica Segal a con
dus următoarele formații:

FLACĂRA : Maroși — Pahonțu, 
Petrescu. Topșa — Neacșu, Rit
ter — Ștefănescu, Onisie (din 
min. 56 Garbeloti). Drăgan, Bo- 
tescu, Motronea (din min. 76 
D-tru Nicolae).

BANIK OSTRAVA : Benedikt
— Ondracka, Michna, Sou- 
sedik (min. 46 Hahn) — Safer, 
Crlik — Siuda, Viecek, Kri
jak, Micek, Sedlacek (min. 46 
Sousedt'k, în min. 77 Drga).

S-au remarc&t de la Flacăra : 
Maroși, Topșa, Neacșu, Ritter, 
Ștefănescu și Drăgan, iar de ia 
Banik Ostrava : Benedikt, Michna, 
Sajer, Siuda, Viecek și Krijak.

M. BEDROSIAN 
corespondent

Progresul I- C. 0.— 
Motor Zwickau 1-0 (0-0)

ORADEA 29 (prin telefon). 
12.000 de spectatori au urmărit 

întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele Progresul din loca
litate și Motor Zwickau (R.D.G.). 
La fluerul arbitrului D. Schulder 
(București) s-au aliniat pe teren 
următoarele formații:

PROGRESUL: Cseh — Tiriac, 
Vărzan, Pop Caro! — Vlad, Cuc
— Demien (Sullyok), Bodo, Ad. 
Covaci, Guță Tănase, Nertea.

MOTOR ZWICKAU: Baumann, 
Heiner, Wulling, Buschner — 
Schneider, Unger — Meinhold, 
Koch, Kaiser, Schniecke, Meyer.

Meciul începe într-o aliură des
tul de vie imprimată de înaintarea 
echipei Progresul care este într-o 
deosebită vervă de joc. Astfel, în 

la campionatele europene de nata- 
ție de la Torino.

Din lotul sportivilor romîni fac

(Belgia) 14:31,4. In trecere la 3 
mile, Kuț a stabilit un nou re
cord mondial pe această distanță 
cu 13:27,6.

A doua performanță de mare ră
sunet a obținut-o Mihail Krivono
sov. Aruncînd 63,34 m. atletul so
vietic a întrecut cu 98 cm. recordul 
mondial — neoficial — al norvegia
nului Strandli și cu peste 2 m. pe 
cel oficial. Cele șase aruncări ale 
lui Krivonosov au măsurat: dep., 
56,10 m., 58,78 m„ 63,34 ‘m., 61,42 
m., 63,25 ni. Iată acum rezultatele: 
1. Mihail Krivonosov (U.R.S.S.) 
63,34 m. campion european; 2. 
Strandli (Norvegia) 61,07 m. 3. 
Csermak (R.P.U.) 59,72 m.;_ 4. Rut 
(R. P. Polonă) 57,70 m. — record 
polonez —; 5. Maca (R. Ceh.)
57,05 m.; 6. Nemeth (R.P.U.) 56,80 
ni. Reprezentantul nostru Dumitru 
Constantin a ocupat locul 11 cu 
54,59 m. Al doilea concurent romîn.f 
Nicolae Rășcănescu nu s-a calificat 
în concurs deoarece a avut trei a- 
runcări depășite.

O cursă extraordinară a prilejuit 
finala probei de 4x100 m. bărbați, 
în care patru din cele șase echipe 
au înregistrat performanțe sub 41,0 
sec. Rezultatul: 1. R. P. Ungară
(Zarandi, Varasdi, Csany, Goldova- 
nyi) 40,6 sec. campioană a Euro
pei; 2. Anglia 40,8 sec.; 3. U.R.S1S. 
40,9 sec: 4. R. Cehoslovacă 40,9 
sec. — record național —; 5. Italia 
41,0 sec. — record național —; 6. 
Suedia 41,3 sec.

In finala probei de 200 m. băr
bați, atletul Heniz Futterer (Ger
mania Occidentală) a egalat re
cordul european al probei. Rezulta
te: 1. Fiitterer (Germ. Occ.) 20,9 
sec. campion european; 2. Ignatiev 
(U.R.S.S.) 21,1 sec.; 3. Ellis (An
glia) 21,2 sec.; 4. Shenton (Anglia) 
21,3 sec.; 5. Karlsson (Suedia) 21,5 
sec.; 6. Janeceh (R. Ceh.) 21,9 sec.

O frumoasă victorie au repurtat 

de mingi Covaci, Bo- 
ultimul trage în bară. 
Schniecke ratează din 
de a deschide scorul, 

puțin pe lingă poarta 
Cseh.

min. 3 și în min. 5 Gu
ță Tănase în urma uuor schim
buri de mingi cu Ad. Co
vaci, trage de puțin pe lingă 
poarta apărată de Baumann. Pro
gresul Oradea mai are ocazii de 
a deschide scorul, în min. 13 cînd 
Bodo trage prin surprindere cu 
puțin deasupra barei. In min. 25 
oaspeții au o ocazie mare de a 
deschide scorul, dar Koch o ra
tează. In min. 38 în urma unui 
nou schimb 
do, Nertea, 
In min. 40 
nou prilejul 
trăgînd de 
apărată de

In repriza doua, inițiativa apar
ține tot echipei gazde care prin 
Bodo, Guță Tănase și Ad. Covaci 
dă mult de lucru portarului Bau
mann. In min. 55 Bodo execută o 
lovitură liberă de la 25 m. Echipa 
germană nu face zid, și portarul 
german aruncrndu-se greșit, min
gea intră în plasă. După înscrie
rea acestui gol. Progresul nu slă
bește ritmul dă joc și în min. 59 
i se ivește din nou prilejul de a 
ridica scorul : Demien face o
cursă spectaculoasă spre poarta 
oaspeților pasează lui Ad. Covaci 
care trage însă în brațele porta
rului german de la numai 8 m. 1 
In min. 61 și 62 oaspeții a-u o- 
cazia să egaleze, dar Meinhold 
deși în poziție bună de șut, ezită 
șă tragă și înlesnește apărării e- 
chipei Progresul să respingă ac
țiunea. Sînt de relevat în conti
nuare, ocaziile pe care Progresul 
le ratează în min. 80 și, 85 prin 
Covaci Ad. și Guță Tănase. In 
ultimul minut ' de joc oaspeții au 
prilejul să marcheze prin Schni
ecke, dar șutul acestuia nimerește 
bara. De-a lungul celor 90 mi
nute de joc s-au remarcat Wil
ling, Schniecke și Kaiser de la 
oaspeți și Vlad, Vărzan și Tiriac 
de la Progresul.

ZOLTAN SINGHER 
. corespondent

parte: I. Deutsch, I. Novac, Z. 
Hospodar, E. Csordas, F. Simion, 
G. Naghi și alții. (Ageirpres) 

atletele sovietice Ia 200 m. plat 
Rezultate; 1. Itkina (U. R. S. S.) 
24,3 sec. — campioană europeană»
2. Turova (U.R.S.S.) 24,4 sec.; 3.’ 
Hampton (Anglia) 24,4 sec.; 4 
Lerczak (R.P. Pol.) 24,4 sec.; 5. 
Ui+tkina (U.R.S.S.) 24,7 sec.; 6. 
Boehmer (Germ. Occ.) 25,0 sec.

La loOO m. au fost înregistrate 
următoarele rezultate: 1. Bannister 
(Anglia) 3:43,8 campion european;
2. Nielsen (Danemarca) 3:44,4-3. 
Jungwirth (R. Ceh.) 3:45,4 ’■ 4. 
Eriksson (Suedia) 3:46,2; 5. Lueg 
(Germ. Occ.) 3:46,4; 6. Iharos
(R.P.U.) 3:47.0

Iată rezultatele celorlalte probe: 
Suliță^ bărbați — 1. Sidlo (R. P. 
Polonă) 76,35 m. campion euro
pean; 2. Kuznețov (U.R.S.S.) 
74,61 m.; 3. Nikkinen (Finlanda) 
73,38 m.; 4. Tîbulenko (U.R.S.S.) 

•72.39 m. ; 5) Bengston (Suedia) 
(72,38 m.; 6. Sjostrom (Suedia)
71.98 m. înălțime bărbați — 1.
Nilsson (Suedia) 2,02 m. campion 
european: 2 Lanski (R. Ceh.)
1.98 m.; 3. Kovar (R. Ceh.) 1,96 
m.; 4 .Holmgren (Suedia) 1,96 m.;
5. Stepanov (U.R.S.S.) 1,93 m.;
6. Belcev (R. P. Bulg.) 1,93 m.;
400 m. garduri: 1. Iulir» (U.R.S.S.)
50.5 sec. campion european: 2. 
Lituev (U.R.S.S.) 50,8 sec.; 3.
Mildh (Finlanda) 51,5 sec.: 4. 
Cury (Franța) 51,8 sec.: 5. Shaw 
( \ngl:a) 52,3 sec.; 6. Lippay 
ÎR.P.U.) 52.4 sec. 110 m. g.: 1. 
Bulancic (U.R.S.S.) 14,4 sec.
campion european: 2. Parker (An- 
gl:a) 14,6; 3. Steines (Germ.
Occ ) 147; 4. Lorger (Jug.) 14,7; 
5. Kinsella (Irlanda) 14,7; 6. Opriș 
(R.P.R.) 15,1. 4x100 m. femei:
I. U.R.S.S. (Krenkina, Ulitkina, 
Itkina, Turova) 45,8 sec. campi
oană a Euronei-: 2. Germania Oc
cidentală 46,3 sec.:‘3. Italia 46.6 
sec.; 4x400 m: 1. Franța 3:08.7 
campioană a Europei: 2. Germa
nia Occ. 3:08,8; 3. Finlanda
3:11,5.

Jocul amical disputat ieri în 
Capitală pe stadionul Giulești, 
între Locomotiva Griv’ța Roșie și 
Progresul Finanțe Bănci, a luat 
sfirșit cu un rezultat de egalitate 
1—1 după ce la pauză feroviarii 
conduceau cu 1—0. începutul par
tidei îi găsește pe jucătorii de la 
Progresul în atac și rind pe rînd, 
Ursu, Smărăndescu și Dima ști- 
tează pe lingă bară. Treptat însă, 
datorită jocului bun al celor doi 
mijlocași, feroviarii revin în atac 
și reușesc să deschidă scorul în

COMUNICAT
Se aduce la cunoștința studenți

lor de la Institutul de Cultură Fi
zică din toți anii de studii că în 
conformitate cu dispozițiunile Mi

Campionatele europene masculin? de canotaj academic 
au luat sfirșit

AMSTERDAM 29 (prin telefon).
Aștăzi (N. R. ieri) au luat sfîr- 

șit campionatele, europene de ca
notaj academic, prin desfășurarea 
probelor finale ale curselor mascu
line. Peste 10.000 de spectatori au 
asistat la dinamica desfășurare a 
curselor, care, in general, s-au sol
dat cu timpuri excepționale, dintre 
care unele (4+1, 8+1) constituie 
noi recorduri ale pistei de la Bos- 
baane. Iată rezultatele tehnice în
registrate :

Schif 4 + 1: 1) U.R.S.S. 6:25.4; 
2) Danemarca 6:34.2; 3) R. Ceho
slovacă 6:38.3 ; 4) Suedia 6:39.7 ;
2 fără cîrmă: 1) Danemarca 6:59.2; 
2) U.R.S.S. 7:03.6; 3) Anglia
7:04.8; 4) Belgia 7:10.7; simplu: 
1) Coullorr.b (Elveția) 7:12.4; 2) 
Kocerkă (R.P. Polonă) 7:18.0; 3) 
Berkutov (U.R.S.S.) 7:20.0; 4) Bu- 
tel (Franța) 7:31.6; 2+1: 1) Elve
ția 7:35.7; 2) Franța 7:40.3; 3) 
Belgia 7:43.0; 4) Suedia 7:43.2; 
4 fără cîrmă: 1) Italia 6:22.8: 2) 
Anglia 6:26.4: 3) Elveția 6:28.3;
4) Finlanda 6:32.9 ; dublu cu vîsle:
1) Germania Occidentală 6:37.2;
2) Elveția 6:37.3 (aci, rezultatul s-a 
putut anunța numai după develo
parea fotografiei, diferența între 
cele două echipaje fiind doar de

Concursul internațional
PRAG A (prin telefon). — Ieri 

a luat sfîrșii proba de d<ublu ju
niori din cadrul turneului inter; 
național de tenis din R. Ceho
slovacă. Reprezentantul nostru 
Ștefan Georgescu, îăcînd pereche 
cu juniorul polonez. Zeneg. a 
cîștigat această importantă," pro
bă. Pentru a obține această per
formanță, cuplul Georgescu- 
Zeneg a trebuit să învingă pe cei 
mai buni jucători cehoslovac. 
Astfel, în primul tur, Georgescu- 
Zeneg a învins perechea ceho
slovacă Kucera-Porsch cu 6—3,
6—4, în turul II a întrecut cu
6—1, 6—3 ne cehoslovacii ’Vita, 
Ott, în semifinală au trecut prin 
reprezentarea perechii Koniig, 
Kuvis, iar în finală au tov'ns pu
ternicul cuplu cehoslovac alcătu't 
din juniorii Waschedil, Scheybal 
cu 6—2, 6—4.

In sferturile de finală ale pro
bei de dublu mixt seniori, pe'e- 
chea noastră Caralulis-Stăncesc.u 
a învins cuplul cehoslovac Kuust-

CONCURSUL MOTOCiCLIST INTERNATIONAL DE LA BRNO
BRNO 29 (prin telefon). — 

Concursul motociclist de viteză pe 
circuit „Cursa prieteniei intre po
poare" a întrunit și în acest an 
cei mai buni alergători de valoare 
europeană și mondială idin Aus
tria, R. P. Ungară, Suedia, Ger
mania Occidentală. Elveția. Bel
gia, R, Cehoslovacă. R. D. Ger
mană, R. P. Romînă, etc. Cursa 
care a avut loc pe un traseu de 
18 km. din imediata apropiere a 
orașului Brno, a fost urmărită de 
peste 300.000 de spectatori, care 
au avut ocazia să asiste la între
ceri deosebit de spectaculoase și 
de un nivel tehnic ridicat.

La majoritatea probelor, victoria 
a revenit motocicliștilor ceho
slovaci care au pilotat mașini 
„Jawa“, motociclete care și cu o- 
cazia acestui concurs și-au dovedit 
superioritatea în fata celorlalte 
•mărci de mașini BMW, Northon, 
etc.

Iată acum clasamentul : 125 
cmc. — 6 ture. Au participat 24 
de ccncurenți. Pe locul întîi s-a 

mim. 35 cînd primind balonul de 
la Ferenczi, Lungu Înscrie plasat 
printr-un șut puternic de la 18 
metri. In cea de a doua parte a 
jocului, după ce ambele echipe 
ratează ocazii favorabile de mar
care, Progresul Finanțe Bănc1’ 
reușește să egaleze prin Battcu, 
care a reluat frumos cu capul ba
lonul centrat de Tănase. Jucătorii 
de la Progresul insistă în atac și 
obțin în min. 79 o lovitură de la 
11 m. pe care însă Gică Andrei o 
ratează.

nisterului Invățămînlului, cursu
rile institutului încep, miercuri 
1 septembrie a. c. la orele 8 di
mineața.

25 cm.) 3) U.R.S.S. 6:42.0; 4)
Anglia 6:45.2; 8+1: 1) U.R.S.S.'
5:53.3; 2) Danemarca 6:00.8; 3) 
Jugoslavia 6:02.6 ; 4) R. Cehoslova
că 6:03.4. Schiful nostru de 8+1, 
care se calificase pentru semifinale, 
a fost eliminat în semifinale, cla- 
sîndu-se pe locul IV după echipa
jele U.R.S.S., Danemarcei și Ita
liei.

In urma finalelor campionatului 
european masculin de canotaj aca
demic, cupa „Glandaz” a fost cîș- 
tigată de U.R.S.S. De asemenea. în 
cadrul clasamentului pe țări făcut 
în vederea decernării cupei challen
ge „Carlo Mondu”, pe primul loc 
se află U.R.S.S. cu 34 puncte, ur
mată în ordine de : 2) Danemarca
23,5 p.; Elveția 23 p.; 4) Anglia 
14 p.; 5) R. Cehoslovacă 12 p., 
etc.

Cîștigarea celor două cupe de
cernate reprezentativei care a obți
nut cel mai bun punctaj pe țări, 
într-o competiție cu o participare 
atit de largă și de o aserr.enea va
loare cum sînt campionatele eu
ropene masculine de canotaj acade
mic, constituie o nouă și prețioasă 
victorie internațională a sportivilor 
sovietici.

de tenis de la Praga
feld-Gazdnikova cu 6-4, 6-3. In, a- 
cest meci, reprezentanții noștri 
s-au comportat foarte bine și in 
special Caralulis. In semifinalele 
acestei. probe însă, ei au fost în
vinși cu 6-2, 4-6, 4-6 de perechea 
Piatek, Jodrejovska. Caralulis s-a 
comportat sub valoarea sa. fiind 
rănit, iar Eva Stăncescu a jucat 
prea prudent. In cealaltă semifi
nală, cea de a doua pereche le- 
prezentantă a țării noastre, G. 
Viziru-I. Ponova a fost întrecută 
cu 1-6 ,1-6 de Javorski-Karmazi- 
riova.

In finala probei de simplu băr
bați s-au întîlnit cehoslovacii J.a- 
vorski și Zabrodski. După un joc 
deosebit de valoros, victoria a 
revenit lui Javorski cu 3-2 (7-5, 
1-6, 2-6, 6-2, 6-3). Gazdnikova a 
cîștigat concursul de simplu se
nioare învingînd în finală pe Pu- 
zec.a :u 2-6, 6-3, 6-3.

După terminarea turneului de 
la Praga, jucătorii noștri se vor 
deplasa la Brno unde va avea 
loc un nou turneu.

clasat Bartoș Frantisek (R. Ce
hoslovacă); 2. Barus Vaklav (R. 
Cehoslovacă); 3. Hase Ziegfrid 
(R. D. Germană). Alergătorul ro- 
mîn Romano Moldovan din cauza 
unei defecțiuni mecanice a fost o- 
bligat să abandoneze în turul șase. 
250 cmc.; 42 ccncurenți — cla
sați 28: 1. Stastny Franticek (R. 
Cehoslovacă); 2. Vaclav Baruk 
(R. Cehoslovacă); 3. Scheel Hans 
(R. D. Germană) ; ...12. Keresies
(R. P. RomînS). 350 cmc.: 41-con- 
curenți: 27 clasați: 1. Fassl Leon
hard (Austria); 2. Bartos Franti
sek (R. Cehoslovacă); 3. Reisz 
Janos (R.P. Ungară)... 12. Gr. Be- 
reni (R. P. Romînă); 13. C. Ra
dovici (R. P. Romînă). 500 cmc. 
29 alergători, clasați 11 : 1. Havel 
Gustav (R. Cehoslovacă); 2. Knees 
Peter (Germania Occidentală); 3. 
Stastnv Franticek (R. Cehoslova
că)... 8. N. Buescu (R. P. Romî
nă).

N. Sădeanu și G. Mormocea au 
fost ..nevoiți să abandoneze din 
cauza unor defecțiuni mecanice.


