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Luptătorii romini 
evoluiază astăzi la Rostov

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTB 
Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

Reprezentativa de' lupte a 
R.P.R. susține astăzi la Rostov 
prima înțîlrrire din cadrul tur
neului pe care-1 întreprinde in 
Uniunea Sovietică. Al doilea 
rasei va avea loc la 11 septem
brie’" la Moscova, în compania 

reprezentativei U.R.S.S., iar al 
treilea la Kiev la o dată care va 
fi stabilită ulterior.

La 3 septembrie, luptătorii ro- 
mfrii au făcut o denjonstrație la 
cind categorii fn orașul Kiev.
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Mai multă atenție concursurilor 
cicliste populare

ONTINUA dezvoltare a miș- 
cării de cultură fizică și sport 

a făcut ca ideea sănătoasă a între
cerilor sportive să pătrundă pînă 
în cele mai îndepărtate sate ale 
patriei noastre. Acolo unde, pînă 
nu de mult, grija pentru dezvolta
rea trupului era necunoscută, răsar 
astăzi fără încetare noi baze spor
tive, pe care un număr din ce în 
ce mai mare de tineri și tinere își 
petrec cu însuflețire timpul liber.

La pătrunderea sporturilor pînă 
în cele mai îndepărtate colțuri ale 
tării, au contribuit în largă măsură 
competițiile cu caracter de mase. 
Datorită acestor competiții — care 
au cuprins majoritatea discipline
lor sportive — au ieșit la iveală, 

> în fiecare an, noi și noi elemente 
de valoare, care au îmbrățișat cu 
entuziasm activitatea de pe sta
dioane. 0 bună parte din aceste e- 
lemente au urcat apoi treptele mă
iestriei sportive. S nt bine cunos- 

. cuți sportivii de frunte, din diferite 
ramuri sportive, descoperiți cu pri
lejul întrecerilor cu caracter popu
lar, sportivi care au cucerit cinstea 
de a purta culorile țării în marile 
întreceri internaționale, au doborît 
recorduri și au obținut victorii de 
mare răsunet.

‘ Și în ciclism, de asemenea, este 
știut că numeroși dintre actualii 
fruntași ai pedalei provin din con
cursurile populare, cu prilejul căro
ra au luat contact pentru prima 
oară cu competițiile cicliste. Nico- 
lae Vasilescu, campion de mare 
fond, cîștigătorul circuitului R.P.R. 
1953, Venera Vasilescu, maestra 
sportului și multiplă campioană, 
sprinterul Ștefan Letnindroiu — 
pentru a nu cita decît cîteva exem
ple — au început ciclismul partici
pând la întreceri pe bicicletă de 
oraș sau semicurse

In fiecare an probele pentru bi
ciclete de oraș și semicurse dau la 
iveală noi elemente de valoare. 
Organizarea unor asemenea între
ceri se dovedește a fi o acțiune de 

’ un real folos pentru dezvoltarea 
continuă a sportului pedalei și Îm
prospătarea cadrelor cu tinere ta
lente

Cu toate acestea, acțiunea de 
popularizare a ciclismului are încă 
lipsuri serioase. Astfel, în afară de 
asociația Locomotiva — care pune 
un accent deosebit pe organizarea 
concursurilor populare, a cicloturis
mului și a întrecerilor pentru poș
tași — probe care au obținut în 
parte, frumoase succese, celelalte a- 
socîații sau colective nu privesc cu 
destulă atenție această problemă. 
Asociațiile Metalul, Progresul, Fla
mura roșie și altele, chiar dacă au 
înscris în programul unei zile de 

concursuri și astfel de probe, nu 
s-au ocupat îndeajuns de mobiliza
rea ca și de popularizarea lor. Este 
într-adevăr inadmisibil ea, la 
startul unei probe pentru posesorii 
de biciclete de oraș, să se prezinte 
8—10 sau cel mult 12 participanțL 

In marile întreprinderi și uzine 
din Capitală — ca și în altele mai 
mici — există mii de posesori de 
biciclete. Pe străzMe orașului ve
dem zilnic sute și sute de oameni 
ai muncii mergînd la locul de pro
ducție pe biciclete, dar la compe
tiții se prezintă doar cîțiva partici- 
panți. Este aci, desigur, o lipsă se
rioasă în munca de mobilizare, de 
agitație și propagandă pentru a- 
ceste întreceri.

Comisia orășenească de ciclism— 
care îndrumează activitatea cîclis- 
tă din Capitală — ca și comisia 
centrală și inspecția de ciclism, nu 
au stăruit îndeajuns pentru stimu
larea unui cît mai mare număr de 
concurenți, la aceste probe. Anul 
acesta, ca și in alți ani, au fost or
ganizate o serie de întreceri cicliste 
populare, atît în Capitală cît și în 
țară. Numărul neînsemnat de parti
cipant ca și faptul că aceste între
ceri nu au avut continuitate a re
dus simțitor din importanța și me
nirea lor

Ținînd seama de deosebita în
semnătate a probelor cu caracter 
popular, pentru dezvoltarea ciclis
mului, este necesar să se porneas
că o viguroasă acțiune de activiza
re a colectivelor sportive din între
prinderile unde există posesori de 
biciclete. Prin agitație vizuală, ar
ticole îa gazetele de perete, prin 
forme cît mai variate de propa
gandă se pot obține rezultate fru
moase în acest sens.

Dacă ar fi existat o asemenea ac
țiune, bine orientată, desigur că 
startul probelor populare nu ar fi 
prezentat cifre de-a dreptul neîn
semnate față de numărul considera
bil de posesori de biciclete care e- 
xistă atît în Capitală cît și în alte 
orașe și, mai ales, în centrele in
dustriale, unde bicicleta constituie 
un util mijloc de locomoție pentru 
miile de oameni ai muncii.

Este cazul ca forurile cicliste și 
secțiile de ciclism din cadrul colec
tivelor sportive și asociațiilor să 
se preocupe mai intens de latura 
recrutării de participant Ia între
cerile populare.

Este o sarcină de mare impor
tanță să acordăm o atenție cît mal 
mare concursurilor cu caracter 
popular care constituie un bun pri
lej de descoperire a noi talente din 
masele largi, acest izvor nesecat 
de noi și noi valori.

Demonstrajia parașutiștilor a fost mult aplaudată.

GRANDIOSUL MITING AVIATIC DIN CAPITALĂ
In această frumoasă dimineață 

de toamnă, aeroportul Băneasa a 
prins a fremăta mai intens ca ori- 
cînd. Pe covorul de verdeață ce se 
întinde pînă departe spre liziera 
pădurii e atîta lume de parcă tot 
Bucureștiul a venit, cu mic cu 
mare, pentru a urmări evoluția te
merarilor cuceritori ai aerului. Dar, 
curînd, nerăbdarea publicului a 
luat sfîrșit. La orizont au apărut 
primele avioane care au spart li
niștea văzduhului cu un zgomot 
asurzitor de motoare. In acest 

moment, mii și mii de priviri 
au prins să urmărească păsările 
de oțel pînă departe îrr zare. Pe 
deasupra capetelor uriașei mulți
mi, venită din cele mai depărtate 
colțuri ale Capitalei, trec, pe rînd, 
avioane fluturînd în albastrul ce
rului steaguri purpurii și tricolore.

In scurt timp, atenția spectato
rilor este atrasă de apariția unor 
formații de avioane remorchere 
care trag trei planoare. La verti
cala aeroportului, plantarele se 
desprind și. în timp ce zgomotul 
avioanelor se pierde în depărtare, 
spectatorii urmăresc cu interes e- 
voluția formației de planoare. După 
aceasta, pe cerul albastru se pro
filează silueta elegantă a unui 
planor de acrobație. La bordul lui 
se află încercatul talentatul pi
lot planorist Mircea Finescu, re

cordman al R.P.R., care execută 
cu o înaltă măiestrie o întreagă 
gamă de acrobație. Planoristul 
Mircea Finescu a impresionat în
treaga asistență cu o extraordina
ră evoluție care cere pilotului o 
deosebită stăpînire a artei pilota
jului: optul în zbor pe spate.

Nici nu se pierduse în zare pla
norul pilotat de Mircea Finescu, 
cînd crainicul anunță apariția pe 
aerodrom a planorului romînesc de 
mare performanță, I. S. 53. 
Cu acest planor au fost ob
ținute rezultate remarcabile în 
diferite întreceri aeriene, atît în 

Roman Brener (U.R.S.S.) campion al Europei la sărituri de pe trambulină

țară cît și în străinătate. Perfor
manțele sînt cu atît mai valoroase 
cu cît acest planor este prototip. 
Planorul romînesc este prezentat 
miilor de oameni ai muncii pre- 
zenți în această zi pe întinsul cîmp 
de lîngă aeroportul Băneasa, de 
către cunoscutul pilot planorist E- 
mil Piescu.

Cu deosebit interes au urmărit 
spectatorii vînătoarea de baloane. 
Din mijlocul aeroportului se ridi
cau, la intervale scurte, baloane 
multicolore, în timp ce la înălți
me două avioane pilotate de avia
tori pricepuți își așteptau ,,prada“. 
Atacînd baloanele din diferite un
ghiuri, piloții le interceptau în aer, 
spărgîndu-le cu clicile, in aplau
zele entuziaste ale publicului spec
tator. Vînătoarea de baloane este 
o probă deosebit de dificilă care 
cere din partea piloților multă vir
tuozitate în arta pilotajului.

O deosebită impresie au produs 
asupra celor prezenți pe aeropor
tul Băneasa și acrobațiile de înal
tă clasă, executate la mare și la 
mică înălțime pe avioane biplane 
de acrobații.

Curîmd, aerodromul s-a umplut 
de un vuiet cu totul deosebit. De 
pe pista de beton a decolat un a- 
vion de mare viteză. Peste cîteva 
clipe, avionul s-a și pierdut 
în înălțimi, pentru ca apoi să se 
întoarcă pe deasupra publicului 
executînd o trecere în mare viteză. 
Executînd o înaltă gamă de acro
bații la mare viteză, avionul 
a fost urmărit cu cea mai ma
re atenție de către publicul spec
tator. Și de această dată s-a do
vedit că piloții noștri pot stăpîni 
cu pricepere cele mai moderne re
alizări ale științei aeronautice. O 
și mai puternică impresie a făcut 
formația de trei avioane de mare 
viteză care au exe uitat în grup 
întreaga gamă de acrobații.

In cadrul acestui miting, masele 
de oameni ai muncii au avut pri

lejul să cunoască îndeaproape și 
cîteva din aplicațiile utilitare ale 
aviației. După ce s-au îndepărtat 
avioanele de mare viteză, au apă
rut avioane puse în slujba agri
culturii care au lăsat spre liziera 
pădurii adevărate perdele de sub
stanțe chimice destinate protecției 
agriculturii, avioanele sanitare de 
diferite tipuri s-au întors din mi
siuni de servicii, executînd o in
teresantă demonstrație de salvare.

Deodată, emoția a cuprins mase
le d& oameni. La orizont și-a făcut 
apariția un mare „autobuz aerian“. 
Cînd avionul a ajuns spre ver
ticala aeroportului, din el s-au des
prins cinci puncte căzind cu vi
teză spre pămînt In clipa cînd 
aceste puncte puteau fi deslușite, 
deasupra lor au înflorit parașutele 
multicolore care au oprit fulgeră
tor căderea vertiginoasă a tinerilor 
parașutiști. Curînd după aceasta, 
din patru mari avioane de tran
sport s-au desprins zeci și zeci de 
parașutiști care au împînzit văz
duhul cu parașutele lor colorate, 
pentru ca, un minut după aceea, 
din alte mari avioane să fie lan
sați parașutiști, purtînd de data 
aceasta parașute albe.

Mai mult ca oricînd, masele de 
oameni ai muncii, tineri și vîrstnici 
au putut admira ieri pe aeroportul 
Băneasa neîntrecutele calități ale 
aviatorilor noștri, de toate catego
riile, măiestria și înalta lor pre
gătire. Ieri, poporul muncitor din 
Capitala patriei noastre a înțeles, 
odată mai mult, cît adevăr cuprin
de deviza zburătorilor noștri: ,.a- 
viația poporului — în slujba po- 
porului“. Și tot ieri, mii și mii de 
tineri au simțit în inimile lor do
rința vie de a se avînta pe cerul 
albastru al patriei, strunind și ei, 
la fel ca încercații zburători care 
au evoluat în cadrul mitingului, 
măiestrele păsări de oțel.

I. POPA
B. MARICA

Selecționata de fotbal a orașului București 
joacă miercuri la Sofia

Revanșa jocului de fotbal Bucu
rești—Sofia, disputat la 25 august 
la București (2—2), va avea loc 
miercuri la Sofia. In vederea aces
tui joc. lotul fotbaliștilor bucureș- 
teni a plecat ieri cu avionul, a- 
jungînd în aceeași zi în capitala 
Republicii Populare Bulgaria. ln- 
tîlnirea are loc în cadrul manifes
tațiilor sportive organizate cu pri

lejul aniversării eliberării Bulga
riei.

Echipa orașului București va fi 
alcătuită din următorul lot de ju
cători : Voinescu și Marosi, por
tari: Pahonfu, Dușan, V. Dumitres
cu și Neacșu — fundași; Hidișan, 
Peretz și Georgescu — mijlocași; 
Avram. Tătaru. Ene, Neagu, Dra
goman, Avasilichioaie și Suciu, 
înaintași.

La Torino au continuat întrece
rile celor mai buni înotători, să
ritori și jucători de polo ai Euro
pei. In proba de sărituri de pe 
trambulină rezervată bărbaților, 
un succes strălucit a fost repurtat 
de reprezentanții sovietici. Ei au 
ocupat primele două locuri în cla
samentul general. Campion al Eu
ropei a devenit Roman Brener 
care a acumulat 153,25 puncte. 
11 urmează Ghenadl Udalov cu 
141,16 puncte și Pir '(‘Franța) cu 
136,97 puncte.

In probele de înot remarcăm ex
celentul timp al maghiarului Csor- 
das în cursa de 1500 metri ca și 
victoria lui Bedinger (R.D.G.) a

supra lui Petrusewicz (R.P. Polo
nă) în proba de 200 metri bras.

In cadrul turneului final de polo 
echipa R.P. Ungare a învins echipa 
Olandei cit. 8—3 iar Jugoslavia a 
învins Italia cu 3—1. In momentul 
cînd închidem ediția se joacă me
ciurile R.P. Ungară — italia și Ju
goslavia — Olanda care vor decide 
echipa campioană.

Rezultate tehnice: 4x100 rn.
mixt: 1. R.P. Ungară 4:30,6; 2. O- 
landa 4:33.2: 3. Germania ete
ri: 37,2. 200 m bras temei : 1.
Happe (G. Occ.) 2:54,9; 2. Han
sen (Danemarca) 2:55,0; 3- Killer
man (R.P.U.) 2:55,8; 4. Gryka
(țț.P. Polonă) 2:57,7. 100 ni. spate:

1. Bozon (Franța) 1:05,1 ; 2. Ma
gyar (R.P.U.) 1:05,3; 3. Borkeilte 
(Anglia) 1:05,9; 4. Soloviovț
(U.R.S.S.) 1:07,2; 5. Bacik (R.
Ceh.) 1:07,5. 200 m. bras bărbați Ș
1. Bodinger (R.D.G.) 2:40,9; 2.
Petrusewicz (R.P. Polonă) 2:42,5:1 
3. Utassy (R.P.U.) 2:43,5. 1508 m. 
liber: 1. Csordas (R.P.U.) 18:57,8;
2. Schuster (R.P.U.) 19:03,6; 3. Laz 
vrinciuk (U.R.S.S.) 19:10,6.

In cadrul întrecerilor de polo pen
tru desemnarea echipelor clasate 
pe locurile 5—8, au fost înregistrate 
următoarele rezultate: U.R.S.S. —• 
Anglia 5—2 (2—2) ; Germania^ 
Occidentală — Spania 4—1»,



Kb. 'Cocliiban (Dinamo) si luda Cucu (Progresul) 
învingători in Cursa de mare fond la natatie

— Dinamo și Progresul, învingători P8 echipe —
Concurenții participant anul a- 

•cesta la tradiționala cursă Brăila 
— Galați au avut o comportare 
frumoasă, Cornițele C.F.S. Brăila 
și Galați au sprijinit acest con
curs contribuind în felul acesta la 
buna organizare.

La băieți, individual, cursa a 
fost cîștigată de GHEORGHE CO- 
CIUBAN (DINAMO) iar la fete 
de LUCIA CUCU (PROGRESUL).

Iată care sînt rezultatele tehnice:
BĂIEȚI INDIVIDUAL: 1. Gh. 

Cociuban (Dinamo) 2 h. 57 min. 
18 sec.; 2. Ștefan Patalo (Dina
mo) 2 h. 59 min. 15 sec.; 3. Aurel 
Ionescu (Dinamo) 3 h. 44 sec.; 4. 
Rujinschi Nicolae (Dinamo) 3 h. 
1 min. 26 sec.; 5. Robert Botz 
'(Voința) 3 h. 02 min. 51 sec.; 6. 
Nicolae Deutsch (Dinamo); 7. Flo
rin Uleu (C.C.A.); 8. N. Uleu
(Știința); 9. Nicolae Stoian (Fla
mura roșie); 10. Octavian (Aladin 
(Dinamo); 11. Dumitru Enache.

Au început finalele campionatului 
de tenis al R.P.R.

Primele întreceri pentru titluri
le de campioni de tenis ai Republi
cii Populare Romîne pe anul 1954 
au început eri dimineață în Capi
tală pe terenurile Centrului de an
trenament nr. 2 și Știința Poli
tehnica.

Participă la aceste jocuri finale 
cele mai valoroase jucătoare și cei 
mai buni jucători din toate cen
trele din țară. Faptul acesta s-a 
putut vedea chiar din primele 
jocuri ale competiției, care au fost 
disputate cu maximum de dîrzenie 
Meciurile primului tur s-au ridi
cat deseori la un frumos nivel, 
atît prin lupta care s-a dat pen
tru fiecare minge, cit și prin pre
gătirea tehnică destul de bună a 
majorității" jucătorilor.

încă de la începutul acestei im
portante competiții, trebuie subli
niat un fapt îmbucurător. Tinerii 
participanți la finalele campiona
tului de tenis al R.P.R. au dat do
vadă de valori superioare și de 
rezultate promițătoare. Astfel Sopa 
a cîștigat la I. Racoviță, V. Tur- 
deanu l-a învins pe A. TănăsgScu, 
C. Năstase pe T, Grad, I. Dan- 
cea pe T. Marinescu, I. Burcescu 
pe Raita Pompei și Ecaterina Ro- 
șianu pe Olga Gorog. O compor
tare frumoasă a avut și tînărul C. 
Vasilescu în fața rutinatului jucă
tor E. Grunwald de care a fost 
întrecut greu cu 3—2.

Victorii frumoase au cucerit și 
Constantin Chivaru și Mariana Di- 
nopol. Primul a dispus cu ușurin
ța de Benedek după un meci în 
care a fost permanent superior. 
Mariană Dinopol a reușit o valo
roasă victorie eliminînd din com
petiție pe cunoscuta jucătoare Ju
dith Grunwald.

Primii noștri jucători Gh. Vi-

INFORMAȚII
Iată cum arată un buletin cu 12 

pronosticuri exacte de la CON
CURSUL PRONOSPORT Nr. 22.

(etapa din 5 septembrie 1954)

’ I. Avîntul. Reghin-Minerul Lu-
peni 1

II. Flacăra Moretii - Progresul
Sibiu X

III. Metalul Uzinele tractoare-
Locomotiva , T. Severin 1

IV. Progresul Satu Mare-Flacăra
Mediaș 1

' V. Constructorul Craiova-Meta-
lul București 2

' "VI. Locomotiva" Arad-Flamur a ro
șie Cluj X

"VII. Flamura roșie Buhu.și-Dina- 
nio Bîrlad 1

ym. Progresul Fofcșani-Locomotiva
Iași 1

I IX. Dinamo Gal ați-Dinamo Ba- 
ț . căii 1

X. Metalul Oradea-Metalul Re
șița X

XI. Locomotiva Pașcan+Flamura 
roșie Burduieni _ 2

XII. Știința Iași-Metalul Ploeșta 2
★

"Programul concursului Nr. 23 
țțetapa din 12 septembrie). 
’^^^PORTUÎTțgPULAR 
IPag 2-a ’ x Nr. 2487 

(Dinatno); 12. Ulpian Bota (Știin
ța)-

Clasamentul general pe echipe:
1. Dinatno (1+2 + 3+4+6=16 p.);
2. Flamura roșie (9+19+20+27 
-1-28=103); 3. Constructorul (14 + 

21+22 + 24 + 42=123).
Clasament individual fele (20 

concurente fete).
1. Cucu Lucia (pentru a doua 

oară campioană); 2. Virginia Io
nescu (Constructorul); 3. Anca 
Roseti (Progresul); 4. Ligner Lui
za (Constructorul); 5. Gabriela 
Mangezius (Progresul); 6. Eva 
Vass (Progresul); 7. Lia Negaru 
(Voința); 8. Lotte Mayer (Voința);
9. Margareta Boloni (Progresul);
10. Ileana Nemeth (Locomotiva); 
Clasamentul general pe echipe :

1. Progresul (l+3+5=9); 2. Con
structorul (2 + 4 + 12=18); 3. Voin
ța (7 + 8+11=26).

V. ARNAUTU

ziru, C. Caralulis, T. Bădin, Gh. 
Cozbuc, M. Viziru, A. Pusztai etc. 
nu au jucat în primul tur al com
petiției, dar ei au fost prezenți in 
calitate de... arbitrii. In această 
nouă specialitate ei au corespuns 
pe deplin, așa că prima lor com
portare în aceste finale este deo
sebit de... promițătoare !

Finalele continuă astăzi dimi
neață de la ora 8 și după amiază 
de la ora 15, pe terenurile Centru
lui de antrenament nr. 2 și ale 
Științei Politehnica.

Rezultate tehnice : CATEGORIA
I-a : simplu bărbați: turul I: V. 
Turdeanu — A. Tănăsescu 6—3, 
7—5 8-6; C. Năstase — T. Grad 
6—4, 7—5, 6—3; E. Grunwald — 
C. Vasilescu 3—6, 6—1, 7—5, 2—6, 
6—1; Sopa — I. Racoviță 6—4, 
6—0, 6—3; I. Dancea — T. Ma
rinescu 0—6, 6—4, 2—6, 6—4, 
6—1; C. Chivaru — Benedek 6—3,
6— 1, 6—3; Boko — Slapciu 2—6,
7— 5, 6—3, 7—5; Simplu femei: 
turtii I : Mariana Dinopol — Ju
dith Grunwald 6—1, 6—3; Matil
da Glatt — Ressu 6—1, 6—2; Ca
rolina Siegler — Orenschi 3—6, 
6—1, 6—0; Sanda Butărăscu — 
Eleonora Stan 6—4, 6—3; Iulia 
Benedek — Șari Maior 6—1, 6—3; 
Ecaterina Roșianu — Olga Gorog 
6—1, 6—4. CATEGORIA II-a: 
simplu bărbați: turul I: Mita — 
Stocloza 6—4, 0—6, 6—2; Diaco- 
nescu — Verlein 6—2, 10—8; I. 
Burcescu — Pompei Raita 6—2, 
1—6, 9—7; Gutman — Teodoreanu 
6—3, 5—7, 10—8; Serester — M. 
Silberman 6—0, 6—3; Martin — 
Vornic 6—0, 6—4; Sopa — Mor
genstern 6—0, 9—7; Halmagy — 
I. Farkas 6—3, 6—4; Poulieff — 
Grausam 4—6, 6—4, 6—2.

pronosport
I. Flacăra Mediaș-Avîntul Re

ghin
II. Metalul St. roșu-Progresul 

Sibiu
III. Progresul București - Metalul 

București
IV. Locomotiva Cluj-Flamttra ro

șie Cluj
V. Âletalul Ploești-Metalul Brăila

VI. Metalul Cîmpina-Locom. T. 
Severin

VII. Metalul Bala Mare-I.ocomotî- 
va Arad

VIII. Dinamo Bacău-Știința Iași
IX. Progresul Focșani-Fl. roșie 

Bacău
X. Locomotiva Craiova-Flacăra 

Pitești
XI. Metalul Reșița-Progresul Satu 

Mare
XII. FI, roșie S|f. Ghecrghe-Metalul 

Uzinele tractoare

Meciuri de rezervă

A. Flamura roșie Burdujeni-Dina- 
fflo Galați

B. Locomotiva CoSistareța-FL roșie 
Buhuși

C. Dinamo Bîrlad - Locomotiva 
Pașcani

D. Minerul Lupeni - Locomotiva

Asociația Știința a ciftigat Spartaclfada
Siinbă.ă și duminică,, Stadionul 

Republicii din Capitală a găzduit 
întrecerile finale ale Spartachia- 
deî sindicale de atletism pe anul 
1954. Această importantă compe
tiție sportivă, care a reunit la 
startul probelor pe cei mai buni 
atleți și atlete din asociațiile 
sportive sindicale, a început cu 
defilarea participânților. După a- 
ceea, tovarășul Nicolae Apostol, șe
ful secției cultură fizică și sport 
din Consiliul Central al Sindica
telor, a arătat în cîteva cuvinte 
importanța acestei manifestații 
sportive, urînd succes tuturor con- 
curenților.

Concursul a prilejuit, la cîteva 
probe, dispute interesante. Tre
buie să precizăm aci, că in ceea 
ce privește comportarea concuren- 
ților, nivelul întrecerii nu a fost 
ridicat. Așa se explică de ce, 
fiind vorba de un concurs la care 
au participat o bună parte din 
fruntașii atletismului nostru, totuși 
noi nu putem consemna in acesta 
rînduri decît foarte puține rezultate 
bune.

Un rezultat bun, l-a realizat Ion 
Knaller la săritură în înălțime. 
(1.87 m.). Comportări bune au a- 
vut și ceilalți concurenți la proba 
de săritură în înălțime ca Andrei 
Vasilescu (1.84 m.), Ștefan Radar 
și Xenofonte Boboc (1.80 m.).
RnaUer a sărit duminică 1.90 ni.

Datorită faptului că s-au întil- 
nit cele mai bune atlete din țară, 
la probele feminine de sprint s-au 
realizat cîteva rezultate merituoase. 
Atît în cursa de 100 m., cît și în 
cea de 200 m. publicul spectator 
a așteptat cu multă nerăbdare 
rezultatul întrecerii. Victoria in 
ambele probe a revenit atletei 
din Cluj, Alexandra Sicoe, care a 
dovedit cu acest prilej că atunci 
cînd vrea știe să lupte și să în
vingă. Rezultatele cu care ea a ter
minat cele două probe sînt: 12.5 
sec. la 100 m. și 25,9 sec. la 200 
m. O mențiune pentru Claudia Du
mitrescu, care deși nu a atins for
ma pe care a avut-o în trecut, totuși

Finala Spartachiadei sindicale la oină
Craiova 5 (prin telefon de- ia tri

misul nostru). Pe stadionul Loco
motiva din localitate s-au desfă
șurat sîmbătă și azi ultimele în
treceri din cadrul finalei Sparta
chiadei sindicale la oină. Ca și în 
celelalte zile de concurs, și în a- 
ceste zile un mare număr de spec
tatori a asistat la întrecerea celor 
mai bune echipe de oină din țară, 
aplaudînd cu căldură atit buna 
pregătire a acestora cît și mai 
ales, puterea lor de luptă.

Este bine să arătăm că organi
zarea finalei Spartachiadei sindi

Asociația Metalul a cîștigat „Cupa de toamnă a C.C.S.” la tir
Flamura roșie, învingătoare in fnala Spartachiadei sindicale de tir pe anul 1354

Concursul de tir mterasociații 
dotat de Consiliul Central al Sin
dicatelor cu ,,Cupa de toamnă", 
care a început joi pe poligonul 
Tunari, a luat sfîrșit ieri cu vic
toria asociației Metalul, care cu
cerește astfel pentru a treia oară 
consecutiv trofeul oferit de C.C.S.

Clasamentul general pe echipe 
al „Cupei de toamnă a C.C.S.“ 
este următorul: 1. Metalul 37 pct.;
2. Progresul 48 pct.; 3. Flamura 
roșie 124 pct.; 4. Locomotiva 183 
pct.; 5. Constructorul 204 pct.; 6. 
Știința 233 pct.; 7. Avîntul 358 pct.; 
8. Recolta 418 pct.; 9. Flacăra 442 
puncte.

Iată rezultatele înregistrate în 
ultimele două zile de concurs.

Armă liberă combinată (30 focuri 
50 m. + 30 focuri 100 m.) : 1. E. 
Popovici (Metalul) 592 pct.; 2. St. 
Popescu (Progresul) 590 pct.; 3. 
P. Cișmigiu (Metalul) 588 pct.; 4. 
St. Petrescu (Metalul) 587 pct.; 5. 
A. Seceleanu (Metalul) 587 pct. 
Feminin: 1. Elisabeta Mironescu 
(Constructorul) 585 pct.; 2. Marie- 
ta Juverdeanu (Metalul) 582 pct.;
3. Lia Sirbu (Progresul) 581 pct.;
4. Ioana Postelnicu (FI. roșie) 579 
pct.; 5. Marilena Vidrașcu (Con

Flacăra Ploești—Selecționata Tineretului din R.P.R. 2—3 (2—2)
PLOEȘTI (prin telefon). — Pes

te 8.000 de spectatori au asistat la 
întilnirea dintre echipa locală Fla
căra și selecționata tineretului din 
R.P.R. — Spectatorii au lost im
presionați de jocul foarte specta
culos și de ridicată factură teh
nică practicat de ambele echipe.

Victoria a revenit selecționatei 
tineretului din R.P.R. cu scorul +* 
3-2 (2-2). Punctele au fost înscrise 

se menține printre ir.m.așale 
sprintului nostru.

In încheiere vom menționa com
portările frumoase pe care -e-au 
avut Dumitru Dragomir la 5.000 
m., Tadcus Scelbinschi la 3.000 m. 
obstacole, Gh. Stanei la 109 m. 
garduri, Eva Mayer la înălțime.

Iată rezultatele tehnice :
ZIUA l-a 800 m. fete: 1. Florica 

Dumitru (Locomotiva) 2:20,0; 2. 
Marilis Cuțui (Știința) 2:21,5; 
greutate fete: 1. Ana Rotit-(Meta
lul) 12,28 (record R.P.R. junioare 
cat. 11-a); 2. Melania Velicu (FI. 
roșie) 11,97 m.; 110 m. garduri:
1. Ion Wittman (Știința) 15,7 sec.;
2. Ion Steriade (Recolta) 16,1 sec. 
100 m. plai băieți: 1. Mircea Pop 
(Știința) 11,3 sec.; 2. D. Băbeanu 
(Constructorul) 11,5 sec.; suliță 
băieți: L Iulius Iordan (Locomo
tiva) 55,87 m.; 2. C. Zamfir (Re
colta) 51,86 m.; 100 m. plat fete: 
1. Alexandra Sicoe (Știința) 12,5 
sec.; 2. Claudia Dumitrescu (Me
talul) 12,8 sec.; 80 m. garduri:
1. Liana Jung (Știința) 12,4 sec.;
2. Maria Domocoș (Flamura roșie) 
12,7 sec.; 1500 tn. plat: 1. F. Mos
covici (Progresul) 4:01,0; 2. Aurel 
Petrescu (Constructorul) 4:02,0; 
înălțime băieți: 1. Ion Knaller (Lo
comotiva) 1,87 m.; 2. Andrei Va
silescu (Progresul) 1,84 m.; 400 
m. plat băieți: 1. Traian Sudri- 
gean (Știința) 49,9 sec.; 2. G. 
Steriade (Recolta) 50,5 sec.; lun
gime băieți: 1. H. Neurohr (Con
structorul) 6,71 m.; 2. C. Bartha 
(Flamura roșie) 6,69 m.; suliță fele: 
1 .Anelise Reimseh (Metalul) 40,57 
m.; 2. Ilona Mikloș (Știința) 37,98 
m.; lungime fele: 1. Luiza Pascu 
(Locomotiva) 5,11 m.; 2. Maria 
Mariș (Știința) 4,98 m.; 5000 tn. 
plat: 1. Dumitru Dragomir (Re
colta) 15:17,0; 2. Ferdinand Hag- 
lauer (Constructorul) 15:39,6; greu
tate băieți: 1. Gabriel Georgescu 
(Știința) 15,56 m.; 2. Nicolae Gu- 
rău (Progresul) 13.37 m.; ștafeta 
40x100 fete: 1. Știința 10:22,8; 2. 
Locomotiva 11:27,5.

ZIUA Il-a: grenadă băieți: 1. 
Constantin Crețu (Știința) 73,90 

cale de oină din acest an, a intre-- 
cut cu mult toate competițiile de 
oină de pînă acum, ceea ce, bine
înțeles, a contribuit la reușita de
plină a competiției.

Trebuie precizat de asemenea, că 
lupta pentru primele locuri a fost 
deosebit de dîrză, deoarece echipe
le au fost de forțe aproape egale.

Jocurile de duminică dimineața 
clarificaseră situația clasamentului 
în afară de primele locuri pentru 
care candidau echipele Știința și 
Progresul, prima neînfrîntă încă 
în această competiție, iar a doua

structorul) 572 pct. Pistol viteză 
(60 focuri) : 1. G. Lichiardopol
(Progresul) 60/579 pct.; 2. T. Ma- 
nicatide (Progresul) 60/578 pct.;
3. St. Petrescu (Metalul) 60/565 
pct,; 4. St. Hartvig (FI. roșie) 
60/549 pct.; 5. P. Goreti (Metalul)" 
60/543 pct. In cadrul concursului 
de 100 talere s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : 1. Marcel Va- 
siliu (Locomotiva) 94 talere lovi
te; 2. A. Ioanițescu (Progresul) 
92; 3. G. Lichiardopol (Progresul) 
92.

© Tot ieri pe poligonul Tunari 
s-au desfășurat întrecerile din ca
drul finalei Spartachiadei sindicale 
de tir. După cum era de așteptat, 
această competiție și-a atins sco
pul atît 'prin rezultatele care s-au 
obținut cît și datorită faptului că 
toate asociațiile participante au 
prezentat la finală un număr mare 
de trăgători.

Asociația Flamura roșie prezen- 
tîrd echipe (masculine și femini
ne) mai omogene a ocupat locul 
întîi în clasamentul general. Cla
samentul general al Spartachiadei 
sindicale de tir este următorul : 1.

in ordine de Neagu (mm. 17), Bo- 
tescu (min. 20) • Motronea ‘ (min. 
28), Ene (mirt. 742, și 52).

Arbitrul Șt. M^taiser (Ploești) a 
condus următoarele formații:

SELECȚIONATA TINERETULUI 
DIN R.P.R.: "Vdffiescu — Pahonțu, 
Dwșan, V. Dumitrescu — Hid'șan, 
Pereț — Avrafn, rTălaru (din min. 
71 AvcsTichioa^iJi/ Ene, Neagu, 
Dragoman. -

sindicală la atlet'sm
m.; 2. Gh. Stroe (Cons.ructorul) 
66,88 m.; ciocan: 1. Dumitru Con
stantin (Locomotiva) 55,02 m.; 2. 
Constantin Spiridon (Flacăra) 
52.57 m.; grenadă fete: 1. Crista 
Sbîrcea (Progresul) 42,62 m.; 2. 
Letitia Stef (Metalul) 41,75 m.; 
5 km. marș : 1. Nicolae Liga (Lo
comotiva) 22:50,8; 2. Gheorghe Po- 
peea (Flamura roșie) 24:14,0; 400 
m. garduri: 1. Gheorghe Stanei 
(Locomotiva) 53,8 sec,; 2. Gheor
ghe Steriade (Recolta) 54,2 sec.; 
3000 m. obstacole: 1. Grigore Co- 
jocaru (Știința) 9:23,6; 2. Tadeus 
Scelbinschi (Metalul) 9:24,4;800 m. 
plat băieți: 1. Aurel Petrescu 
(Constructorul) 1:57,0; 2. Emil
Grozescu (Știința) 1:57,2; 200 m. 
plat băieți: 1. Ilari-e Măgdaș (Ști
ința) 22,1 sec.; 2. Horst Neurohr 
(Constructorul) 23,2 sec.; 200 tn. 
plat fete: 1. Alexandra Sicoe (Ști
ința) 25,9 sec.; 2. Claudia Dumi
trescu (Metalul) 26,5 sec.; disc 
băieți: 1. Dumitru Constantin (Lo
comotiva) 42,65 m.; 2. Tiberiu Ne- 
gruțiu (Progresul) 39,40 m.; înăl
țime fete: 1. Eva Mayer (Flamura 
roșie) 1,52 m.; 2. Elisabeta Kar
bach (Știința) 1,45 m.; triplu salt: 
1. Cristache Bartha (Flamura ro
șie) 13,81 m.; 2. Traian Chitul 
(Știința) 13,78 m.; 10.000 m. plat:
l. Ferdinand Moscovici (Progresul) 
32:35,8; 2. Nicu Niculae (Metalul) 
32:43,4; ștafeta 4x100 m. fete: 1. 
Știința 50,3 scc.; 2. Locomotiva 51,3 
sec.; ștafeta 4x100 m. băieți: 1. 
Știința 43.1 sec.; 2. Constructorul 
44.7 sec.; disc fete: 1. Lia Manoliu

: (Știința) 43,21 m.; 2. Geta Georgescu 
(Progresul) 37,10 m.; prăjină:
Paul Ion (Știința) 3,80 m.: 2, A- 
lexandru Brassay (Recolta) 3,70
m.

CLASAMENT GENERAL PF. 
ASOCIAȚII: 1. Știința 153,5 p„ 2. 
Metalul 112,5 p., 3. Locomotiva 
110,5 p„ 4. Progresul 93 p., 5. Con
structorul 80,5 p., 6. Flamura roșie 
73 p., 7. Recolta 69 p. 8—9. Fla
căra 7 p., 8—9. Minerul 7 p., 
10 Avîntul 4 p.

A. CĂLIN

avînd o singură înlringere. lntîl- 
nirea decisivă a avut loc azi după 
amiază și ea a dat loc unei dispu
te foarte frumoase. Mai tehnici ți 
mai hotărîți de a învinge, stu
denții au reușit să cîștige întrece
rea, cu scorul de 18—15. In urma 
acestui rezultat, clasamentul este 
următorul:

1. Știința, campioană sindicală 
la oină pe anul 1954; 2. Progresul:
3. Recolta; 4. Constructorul; 5. 
Flamura roșie; 6. Avîntul; 7. Fla
căra; 8. Locomotiva: 9 Metalul.

TUDOR CONSTANTIN

Flamura roșie 2 pct.; 2. Progresul 
7 pct.; 3. Locomotiva 8 pct.; 4. 
Știința 8 pct.; 5. Metalul 11 pct.; 
6. Flacăra 12 pct.; 7. Constructo
rul 12 pct.; 8. Recolta 16 pct.; 9. 
Avîntul 16 pct.; 10. Minerul 18 
puncte.

Clasamentul pe echipe este ur
mătorul: masculin: 1. Flamura 
roșie 2427 pct.; 2. Constructorul 
2367 pct.; 3. Știința 2336 pct.; 4. 
Locomotiva 2324 pct.; 5. Progre
sul 2294 pct.; Feminin: 1. Flamura 
roșie 2338 pct.; 2. Progresul 2304 
pct.; 3. Metalul 2191 pct.; 4. Lo
comotiva 2153 pct.; 5. Știința 2113 
puncte.

Clasament individual la proba 
Spartachiadei (armă sport 3x20 
focuri) : masculin: 1. R. Mazilu 
(Constructorul) 508 pct.; 2. I. 
Pothi (Flamura roșie ) 505 pct.;
3. F. Gheorghiu (FI. roșie) 494 
pct.; 4. T. Mesina (Constructorul) 
492 pct.; 5. V. Bivolaru (Flacăra) 
491 pct. Feminin: 1. Ana Moghio- 
roși (Flamura roșie) 506 pct.; 2. 
Elisabeta Popovici (Flamura roșie) 
502 pct.; 3. Margareta Velciu (Pro
gresul) 481 pct.; 4. Gabriela Foris 
(Metalul) 480 pct.; 5. I. Tașcă 
(Flamura roșie) 478 pct.

FLACĂRA PLOEȘTI : Roman — 
Topșa, Neacșu — Garbeloti, Ma
rin Apostol. Cosmoc — Ștefănes- 
cu, Fătu, Anatol, Botescu, Motro- 
r.ea (Dumitru Ion).

S-au evidențiat: Dușan, Hidișan, 
Erie, Avram, Neacșu, Dumitru Ion, 
Topșa.

M. BEDROSIAN 
U SCARLATESCU



Campionatu I
Seria I

PROGRESUL F. B—LOCOMO
TIVA CRAIOVA 2—1 (0—t) 
După un joc slab, Progresul F.B. 

a reușit să învingă foarte greu 
pe Locomotiva Craiova. Locomoti
va Craiova a marcat în mm. 19 
prin Capatos care a prelungit în 
poartă o minge trimisă defectuos 
înapoi de Tănase de la Progresul. 
Bucureștenii egalează în min. 59 
cînd fundașul Locomotivei, Mihăi- 
lescu a marcat în propria sa 
poartă. In min. 83 Coloși folosind 
„bîlbîiala" apărării craiovene mar
chează golul victorie'. Jocul a fost 
condus de arbitrul C. Popescu 
(București) care a făcut nume
roase greșeli in aplicarea legii 
avantajului, în penalizarea ofsidu. 
rilor și care, în repetate rînduri, a 
lăsat faulturi nesanctionate.
CONSTRUCTORUL CRAIOVA— 

METALUL BUCUREȘTI
1—3 (0-2)

CRAIOVA, 5 (prin telefon). — 
Oaspeții au dominat cea mai mare 
parte dm timp și pînă în min. 86 
conduceau cu 3-0 prin golurile 
marcate de Corneanu (min. 6) Ra
dulescu (min. 33) și Ignat (min. 
65). Cu 4 minute înainte de slîrși- 
tul jocului Constructorul reduce 
din diferența de scor prin golul 
marcat de Tănase

FLACĂRA MORENI-PROGRESUL 
SIBIU 1-1 (1—1)

MORENI, 5 (prin telefon). — 
Jocul dintre aceste echipe frunlașe 
ale categoric' B a fost spectaculos 
și viu disputat. Cele două goluri 
înscrise au fost rezultatul unor ac
țiuni frumoase create de cele două 
linii de înaintare.

In min. 33 Flacăra Moreni des 
chide scorul prin Șerban, însă 2 
minute mai târziu Szilaghi egalea- 
ză. PAUL ANDREI

corespondent
FLAMURA ROȘIE SF. GHEOR

GHE—FLACĂRA PITEȘTI
1-0 (0—0)

Sf. GHEORGHE, 5 (prin tele
fon). — După un joc confuz, plin 
de greșeli din partea jucătorilor 
din ambele echipe, Flamura, roșie 
a cîștigat cu 1-0 prin golul înscris, 
în min. 61 de Karacsony. Flacăra 
Pitești a făcut un jcc de apărare.

C. 1TNICHIU 
corespondent

METALUL UZ. TR. ORAȘUL 
STALIN—LOCOMOTIVA TR’. SE

VERIN 4-1 (2—1)
ORAȘUL STALIN, 5 (prin te

lefon de la subredacția noastră).— 
înaintarea Metalului Uz. trac
toare jucind foarte bine a reușit 
să înscrie de 4 ori prin lacob (min. 
2) Dărăban (min. 41) și Butnaru 
(min. 82 și 83). Apărarea Locomo
tivei a jucat defectuos, iar înainta
rea sa nu a avut decît în B'olan 
un jucător periculos. Pentru Loco
motiva a înscris Biolan (min. 33).

AL. DINCA
CLASAMENTUL

1. Progr. F. B. (1) 15 11 3 1 36:10 25
2. Metalul St. roșu

Orașul Stalin (2) 15 9 5 1 34:20 23
3. Progr. Sibiu (3) 16 9 3 4 23:13 21
4. FI. roșie

Sf. Gh. (5) 16 7 6 3 20:15 20
5. Flac. Moreni (4) 16 5 9 2 18:11 19
6. Met. Buc. (6) 16 7 4 5 28:17 18
7. Voința Buc. (7) 12 4 6 2 15:11 14
8. Metalul Uz. Tr.

Orașul Stalin (8) 16 6 2 8 19:21 14
9. Met. Cîmpina (9) 15 4 4 7 19;27 12

10. Loc. Tr. sev. (10) 15 2 6 7 17:28 10
11. Loc. Craiova (11) 16 4 1 11 20:30 9
12. Flac. Pitești (12) 14 2 3 9 9:22 7
13. Constr. Cr. (iS) 1G 2 2 12 11:44 6

ETAPA VIITOARE
BUCUREȘTI: Progresul F. B. 

— Metalul București.
CIMPINA: Metalul - Locomotiva 

Tr. Severin.
SF. GHEORGHE: FI. roșie-Me- 

talul Uz. Tr. Orașul Stalin.
ORAȘUL STALIN: Metalul 

Steagul roșu-Progresul Sibiu.
CRAIOVA: Locomotiva-Flacăra

Pitești.

Selecționata orașului București învingătoare la scor la Tg. Mureș
Tg. Mureș 5 (prin telefon).— Pe 

stadionul 23 August din localitate, 
8000 de spectatori au urmărit un 
joc de bună factură tehnică. Selec
ționata a avut în linia de atac cel 
mai bun compartiment. Localnicii au 
rezistat numai prima repriză după 
care au făcut joc de apărare. Pri
mele acțiuni le inițiază gazdele 
prin Incze III, Catona și Szasz, 
dar Toma reține. Din min. 20 
Selecționata se arată mai hotărîtă 
și înaintarea acesteia pune deseori 
în derută apărarea gazdelor. In 
min. 25 Ozon înscrie primul gol 
printr-un șut imparabil de la 14 
m. Nu trec decît 3 min. și același 
Ozon înscrie din nou. In min. 34

categoriei B la
Seria II

fotbal
Seria III

LOCOMOTIVA CLUJ—DINAMO 
6 BUCUREȘTI 3-3 (2-0) 

CLUJ, 5 (prin telefon de la sub
redacția noastră). — 4900 de spec
tatori au urmărit jocul dintre cele 
două echipe, joc care a fost de 
bună factură tehnică. In prima 
repriză Locomotiva a jucat frumos 
și a obținut două goluri marcate 
de Csăszâr. In min. 37 Firică ra
tează o mare ocazie. După pauză 
dinamoviștii atacă insistent și ob
țin un gol înscris de Blujdea (min. 
53) printr-un șut de la 25 m. In 
min. 60 Blujdea înscrie din nou 
(2-2). Oaspeții joacă foarte bine 
și înscriu din nou prin Radu (min. 
76).

Scorul partidei este pecetluit în 
min. 90 cînd Răduîescu aduce ega- 
larea pentru echipa gazdă.

LOCOMOTIVA ARAD—FLAMURA 
ROȘIE CLUJ 2—2 (0—1)

ARAD, 5 (prin telefon). — 1000 
de spectatori au urmărit acest ioc 
care s-a terminat cu un rezultat 
just. In prima repriză iniț ativa a 
aparținut oaspeților, iar .în partea 
Il-a a jocului inițiativa a fost de 
partea Locomotivei. Au înscris loa- 
novici în minutele 9 și 74 pentru 
Flamura roșie Cluj, Mihailovici 
(min. 75) și Stan (min. 90) pen
tru Locomotiva,
METALUL BAIA MARE—LOCO

MOTIVA ORADEA 1-0 (0-0)
BAIA MARE, 5 (prin tele

fon de la subredacția noastră). — 
Ambele echipe au desfășurat un 
joc bun. cu faze rapide, remareîn- 
du-se în special apărările celor 
două formații. Cel mai bun de pe 
teren a fost portarul orădean Geb- 
ner. Singurul punct a fost marcat 
de Kalmăr în min. 73.
METAL L ORADEA-METALUL 

REȘIȚA 0—0
REȘIȚA. 5 (prin telefon). — 

După un joc de ibună factură teh
nică. în care ambele înaintări au 
ratat numeroase ocazii, meciul s*a 
terminat cu un scor alb: 0-0. '

PROGRESUL SATU MARE— 
FLACĂRA MEDIAȘ 2—0 (2—0)

SATU MARE, 5 (prin telefon). 
— Gazdele au obținut o vic
torie meritată. In prima. repriză 
Progresul a jucat foarte bine și 
a marcat două goluri prin Tudor. 
In repriza a doua, alura jocului 
scade și rezultatul nu se schimbă.
AVÎNTUL REGHIN—MINERUL 

LUPt.NI 3-2 (1—1)
REGHIN, 5 (prin telefon). — 

După o luptă foarte disputată, în 
care ambele echipe au desfășurat 
un joc bun. victoria a revenit pe 
merit echipei gazde. Au înscris în 
ordine Nemeș (Minerul) in min. 
12, Balint (Avîntul) în min. 25. Că- 
tană (Avîntul) min. 60, Filimon 
(Minerul) min. 65 și Farago (A- 
vîntul) min. 76.

CLASAMENTUL
1. Flacăra Mediaș 16 8 4 4 25:11 20
2. Avîntul Reghin 15 8 4 3 20:12 20
3. Met. Ba’a Mare 16 9 2 5 19:17 20
4. FI. roșie Cluj 16 6 6 4 25:17 18
5. Minerul Lupeni 16 6 6 4 22:16 18
6. Metalul Reșița 16 7 3 6 20;15 17
7. Locomotiva Cluj 15 5 4 6 21:20 14
8 Prog. S. Mare 15 5 4 6 15:17 14
9. Locomotiva Arad 16 5 4 7 14:23 14

10. Locomotiva Oradea 16 6 1 9 16:23 13
11. Dinamo 6 16 5 3 8 17:26 13
12. Metalul Oradea 16 4 4 8 8:17 12
13. Constr. Arad 15 4 3 8 12:18 11

ETAPA VIITOARE

Metalul Baia Mare-Locomotiva 
Arad; Flacâra Mediaș-Avintul Re
ghin; Minerul Lupeni-Lccomotiva 
Oradea; Metalul Reșița-Progresul 
Satu AAare; Constructorul Arad- 
Dinamo 6 și Locomotiva Cluj-Fla- 
rr.ura roșie Cluj. I

Incze III profitînd de o greșeală a 
lui Zavoda II îl deschide pe Szasz, 
care de la 6 m. înscrie pe lingă 
Toma. In min. 44 Paraschiva mar
chează ultimul go.kal reprizei prin
tr-un șut fulgerătof’’de la 10 m.

In repriza a dpuș.tot Selecțio
nata are inițiativq.ț, în min. 65 
Olaru lansat de ..Nicușor înscrie 
spectaculos. Același,.Olaru mărește 
avantajul Selecțîcinaffi în min. 74 
în urma unui s^jhîțfib reușit de 
locuri al întregei j^intări. Ultimul 
gol al partidei estș .înscris în min. 
89 de Nicușor, din volee. Selecțio
nata a avut cei ruaȚ buni oameni 
în Petschowsky, Nicușor, Ozon, O- 
laru, Apolzan și Paraschiva in timp

LOCOMOTIVA CONSTANTA — 
METALUL BRĂILA 5—2 (2—2)
Cele două echipe au furnizat un 

joc de bună factură tehnică. Oaspe
ții n-au rezistat decît o singură re
priză. Au marcat Ispas (min. 16), 
Sever (rftin. 40, 57), Cojocaru (min. 
56), Vultur (min 88) pentru învin
gători și Traian (min. 9) lacob 
(min. 28) pentru învinși. Cojocarii 
a ratat un II m., în min. 26.

GHEORGHE ANGHELOPOL 
și P. ENACHE 

corespondenți
DINAMO GALATI — DINAMO 

BACĂU 1—0 (1—0)
Meciul, disputat la Brăila, a re

venit gălățenilor cu scorul de 1—0. 
Unicul gol al partidei a fost rea. 
lizat de Popescu în min. 25

PARTENIE ANASTASE 
corespondent

ȘTIINȚA IAȘI — METALUL 
PLOEȘTI 0-1 (0—1)

4000 de spectatori au asistat 
azi la un meci de factură tehnică 
mediocră. Ploeșienii au fost mai 
buni în prima ' parte a jocului, 
cînd au și înscris prin Stanoilovlci 
în min. 26. După pauză studenții 
contraatacă dar nu reus-sc să 
fructifice ocaz'i'e de gol.

RICHARD IJNTU 
corespondent

FLAMURA ROSIE BL HUȘI- 
DINAMO BIRLÂD 1—0 (6—0)
Flamura roșie a învins pe me; 

rit.dominînd majoritatea timpului, 
însă înaintarea a ratat multe o- 
caz;i de gol. La dinamoviști apă
rarea a jucat bine iar contraatacu
rile efectuate au fost periculoase. 

Golul victorios a fost marcat de 
Neaoșii în min. 67 cu caoul din- 
tr-o pasă primită d? la Cireș,

ILIE IANCI.I 
corespondent 

PROGRESUL FOCSANI— 
LOCOMOTIVA IAȘI 1-0 (0-0)

După un joc de factură tehnică 
bună, Progresul Focșani a înre
gistrat prima victorie din acest 

campionat, trecînd de Locomotiva Iași 
cu scorul de 1-0. Echipa a funcționat 
bine în ansamblu. Unicul punct 
al partidei l-a înscris Coman din 
lovitură de la 11 m. în tyma unui 
ltends,în careu comis de Ciolan.

AURELIAN AXENTE
A. CONSTANTINF.SCU 

corespondenți 
LOCOMOTIVA PAȘCANI— 

FLAMURA ROȘIE BURDU.JENI
2-3  (2—1)

1000 ele spectatori au asistat 
azi Ia meciul de categoria B din
tre Locomotiva Pașcani și Flamu
ra roșie Burdujeni. Oaspeții au 
cîștigat prin punctele marcate de 
rarlesclii, Buceanu și Constantines- 
cu. De la învinși Atanasiu a mar
cat aniîndotiă golurile. Jocul a 
fost foarte dur.

R. LAZARESCU 
corespondent

CLASAMENTUL
1. Loc. Constanța 15 10 4 1 34:13 24
2. Dinamo Bacău 15 8 4 3 27:12 20
3. Locomotiva Iași 16 7 4 5 33:18 18
4. FI. Roșie Bacău 14 7 4 3 21:14 18
5. FI. roșie Buhuși 16 7 4 5 23:19 18
6. FI. Roșie Burd. 16 5 7 4 20:20 17
7. Metalul Ploești 15 8 0 7 19:21 16
8. Dinamo Galați 16 6 4 6 16:23 16
9. Dinamo Bîrlad 15 4 6 5 23:26

10. Știința Iași 16 3 8 5 17:22 14
11. Metalul Brăila 16 2 6 8 17:26 10
12. Loc. Pașcani 16 3 3 10 16:37 9

13. Progr. Focșani 16 1 6 9 13:28 6

ETAPA VIITOARE
Flamura roșie Burdujen i — Di-

namo Galați
Metalul Ploeșii — Metalul

Brăila
Dinamo Bacău— Știința Iași
Dinamo Bîrlad — Locomotiva

Pașcani.
Progresul Focșani — Flamura

roșie Bacău.
Locomoliva Conslanța — Fia-

mura roșie Buhuși.

ce gazdele au contat mai mult pe 
aportul lui Bartha și Szasz.

Arbitrul Mihai Popa (București) 
a arbitrat corect următoarele for
mații:

Selecționata București: Toma— 
Zavoda II, Androvici (min. 46 A- 
polzan), Băcuțl (min. 46 Farniati)
— Știrbei, Serfozd — Paraschiva, 
Nicușor, Czon (min. 46 Olaru), 
Petschowsky, Gîrleanu.

Locomotiva Tg. Mureș: Popa 
(min. 75 Lucaci) — Crișan, Fiil- 
lop, Vakarcs I — Bartha (min. 75 
lolium), Gîrling (min. 46 Anderko)
— Szasz, Kajlik, Catona, Constan
tin (min. 46 Rover), Incze III.

NERVA POPA

Jocuri amicale de fotbal
Lcc^irfuu.â Gr. Roșie — 

Dinamo Grașui Stalin 
4...2 (0—1)

Prin spectaculozitatea fazelor și 
prin rapiditatea acțiunilor jocul a 
plăcut celor 9000 spectatori pre- 
zenți în tribunele stadionului Giu- 
lești. Jocul îl încep gazdele, care 
prin Czegesi, Marian și A. Radu
lescu „încearcă" de repetate ori, 
poarta apărată de Munteanu. Szo
ke, Băcuț II și Fruth sînt însă la 
posturi și lămuresc toate situațiile 
critice. Este apoi rîndul înaintași 
lor dinamoviști să inițieze o serie 
de atacuri, dar Butnaru reține. 
Scorul este deschis în min. '7 prin 
Bartha.Pînă la pauză mai sînt de 
semnalat cite o' bară de o parte 
și de cealaltă. După pauză, linia 
de atac a gazdelor acționează mult 
mai precis. Apărarea dinamovistă 
este pusă deseori în derută, și în 
■nin. 48, survine egalarea: Marian 
„deschide" pe Czegesi, care de la 
10 m. înscrie. Atacurile pline de 
impetuozitate ale ferr 'arilor aduc 
și cel de-al doilea gol: lansat de 
Marian, Czegesi pătrunde în careul 
de 16 m. și înscrie pe lingă portar. 
Gazdele păstrează inițiativa și con
struiesc acțiuni foarte frumoase. La 
o astfel de acțiune vine și al trei
lea gol ; un schimb de mingi Cze
gesi—Marian—Filote și ultimul ex
pediază fulgerător mingea în pla
să. La 3-1 gazdele slăbesc și Di-

Campionatul republican de handbal
BtJCURL.SH : C.C.A—VOINȚA 

SIBIU 6-4 (2-2)
Ca factură tehnică, jocul nu s-a 

ridicat la nivelul la care ne-am fi 
așteptat. Bucureștenii au fost mai 
insistenți decît oaspeții, reușind 
să obțină victoria datorită faptului 
că au știut să-și termine acțiunile 
cu șuturi la poartă. Voința Si
biu a fost egală învingătorilor în 
jocul de cîmp, însă în fața porții 
linia de înaintare a făcut jcc sta
tic. „plimbînd" lateral balonul.

Au marcat: Lingner (2), Wag- 
ner(2), Btetz și Meitert pentru 
C.C.A,, respectiv Schuller (3) și 
Kremer.

Â arbitrat foarte bine M. Pono-* 
ran, Timisoara
BUCUREȘTI : STIIN'TA I.C.F.— 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 9-7 (4—2)

Deși au început jocul slab, totuși 
datorită unei pregătiri fizice su
perioare studenții bucureșteni au 
reușit să obțină o meritată victo
rie. Echipa din Timișoara s-a pre
zentat la acest meci cu ojnsufici- 
entă pregătire fizică, fapt care a 
făcut ca în cea de a doua repriză 
să nu mai poată face față atacu
rilor din ce în ce mai insistente 
ale bucureștenilor. Au marcat: Că- 
liman (3), Cernat (3), Zultncr, 
Gherbănescu și Bara pentru hucu- 
reșteni și Vișoiu (3), Zavalschi, 
Jude, Vlad și Zugrăvescu. A ar
borat Gh. Leucă (București).

DINAMO ORAȘUL STALIN— 
METALUL REȘIȚA 13—8 (8—3)

Echipa locală a fost superioară 
net în prima repriză, cînd a luat un 
avantaj categoric. După pauză, di- 
namovistii au scăzut ritmul de joc 
iar oaspeții au redus handicapul. 
Au marcat: Pahan (5). Streifert 
(4). Donca(2), Istrate și Zaharia

Campionatul masculin da volei la categoria Â
ȘTIINȚA lAȘI-Ș'lIINȚA CLUJ

3-1
Intîlnirea a avut o desfășurare 

foarte interesantă. Jucătorii ambe
lor echipe au luptat cu deosebită 
însuflețire, realizînd un joc spec
taculos și de bună factură tehni
că. Spre sfîrșit însă, 'nsuFcienta 
pregătire fizică a făcut să scadă 
valoarea jocului. Ieșenii au obți
nut o frumoasă și meritată vic
torie cu scorul de 3-1 (15-13; 
11-15; 15-13; 15-13). S-au ev'd-n. 
ț'at frații Baloș și Dembinsciii de 
la învingători și Agîrbiceanu, Che- 
rebețiu de la învinși. A arbitrat V. 
Grădmaru (Tg. Mureș).
ȘTIINȚA TIMIȘOARA-STIINȚA

ARAD 1-3
A fost o partidă foarte specta

culoasă de la început și pînă la 
sfîrșit. Arădenii au dovedit o pre
gătire fizică mai bună și un blo
caj mai sigur, reușind o victorie 
destul de clară, cu scorul de 3-1

Locomotiva Gr. Roș’e — Metalul Steagul roșu 
Orașul Stalin, marți pe Ciulești

Mîine, marți, cu începere de la 
ora 16.15, pe stadionul din Giu- 
lești se va disputa partida anrcală 
dintre Locomotiva Gr. Roșie și 

- „mo Orașul Stalin ..duce din 
handicap,. în min. 86 prin Mihal. 
In ultimul minut de joc, Czegesi 
înscrie cel de-al patrulea gol. S-au 
remarcat Marian, Czegesi, și Cris- 
tescu de la gazde, Bartha, Szoke 
și Băcuț II (prima repriză) de la 
oaspeți.

A arbitrat Gh. Dulea (Buc.) ur
mătoarele formații:

LOCOMOTIVA GR. ROȘIE: 
Butnaru—Lungii, Cristescu (min. 
70, Stăncescu) Macri—Fereticzi, 
Bcciardi—Călin, Marian, A. Radu- 
'c-scu, Czegesi, Filote.

DINAMO ORAȘUL STALIN • 
Mur.teanu—Fruth, Băcuț II (min. 
46, Filip) Szoke—Toma, FloresuU 
—Bartha, Radulescu (min. 46, A. 
Teodorescu) Scorțan (Băcuț II, 
Florea). Sirbu, Mihai.

TiBERIU STAMA
★

Metalul St roșu Orașul 
Stalin—Lccomctjjva Timi

șoara 2—1 (1—1)
Au marcat: lonescu (min. 20) 

și Proca (min. 65) pentru Meta
lul Steagul roșu și Ferenczi (min. 
4!) pentru Locomotiva Timișoara.

Metalul Hunedoara —
Constructorul Hunedoara 

8—5 (2—1)
Au marcat: Huzum (6), Zapis 

(2), pentru învingători și Ciocă
nele. pentru învinși.

pentru Dinamo și Ferenschutz (4), 
Kudlimag, Labling, Fazecaș și Ve
sela c pentru învinși

PERIAM : RECOLTA G.A.S.
VARIAȘ—ȘTIINȚA CLUJ 9—4 

(5-2'.
Recolta a cîștigat datorită unei 

mai bune pregătiri fizice și tehni
ce. Oaspeții au jucat bine numai 
în primele zece minute. Punctele 
învingătorilor au fost îm -ise de . 
Marschang (3), Muller (3), Got
hard (2) și Peck. Pentru învinși 
au marcat Kessler (2) și Dep-ner 
TIMISOARA : METALUL—DINA

MO BUCUREȘTI 6-6 (4-3)
Jocul a fost foarte viu disputat. 

Rezultatul este just. Au marcat 
pentru gazde Guneș (3), Baciu. 
Kiss, Ortinau, respectiv Lupescu’ 
(2), Stănescu (2), Deutsch, Gru- 
ianu
•IIMBOLIA: FLAMURA ROSIE— 
F XCĂRA PLOEȘTI 9-2 (5-0)

Localnicii au obținut o victorie 
clară. Au marcat; lost (6), Kai
ser (2), Schultz. Pentru învinși 
au marcat Cîmpeanu și Stănescu. 
CISNÂDIE: FIAMI RA ROSIE—

ȘTIINȚA IAȘI 12-2 (8-0)
Flamura roșie a fost tot timpul 

superioară, desfășurind un joc de 
fo-arte bună calitate. Punctele »u 
fost marcate de Kapp (5), Marcu 
(2), Schassinger (2), Mantsch (2) 
și Balas, iar pentru învinși de Hu- 
rubeanu și Lindenbach.

Ă
In urma acestor rezultate, în 

primele locuri ale clasamentu’ui 
n-a interveni* nici o modificare. 
C.C.A. conduce cu 29 puncte, ur
mată de Dinamo Orașul Stalin cu 
25 puncte, Flamura roșie Jimbolia 
cu 23 și Metalul Timișoara cu 20 
de puncte.

(15:9 ; 4-15; 17-15; 15-10). S-au re
marcat Jitaru, Ciobotaru, Hubert 
de la Știința Arad și Alexandres- 
cu, Harasim, de la Știința Timi
șoara.

A arbitrat cu scăpări I. Nicules- 
cu (București).

METALUL ORAȘUL STALIN- 
METALUL PLOEȘTI 3-0

Metalul Orașul Stalin a obținut 
o victorie clară cu scorul de 3 0 
(la 10,12 și 7).

Deoarece în parUa superioară a 
clasamentului nu a intervenit nici 
o modificare, publicăm clasamen
tul echipelor de la locul 5:
5. ȘtUnța Arad 10 5 5 19-18 19
6. Știința Timișoara 10 3 7 19-24 13

7. Știința Cluj 10 3 7 17-26 13
8. Metalul

Orașul Stalin 10 3 7 14-21 13
9, Metalul. Ploești 10 2 8 8-28 12

10. Știința Iași 10 3 lt 26 12
(1 reprezentare)

Metalul St. roșu Orașul Stalin. 
Jocul stîrnește inLres. Ambele e- 
chipe au jucat sîmbătă și ieri me
ciuri amicale și au cîștigat.



R. P. Polonă (juniori)—R.P.R. (juniori) 1-0 (0-0)
Cnorzcw 5 (prin telefon). — 

Peste 30.000 de spectatori au ur
mărit întilnirea internațională dirv- 
tre reprezentantivele de juniori ale 
R.P. Polone și R.P. Romîne, ter
minată cu victoria la limită a ju
niorilor polonezi: 1-0 (0-0).

Partida a fost o întrecere spe
cifică de luptă, dusă mai ales de 
cele două apărări. Juniorii noștri 
au lăsat o impresie bună prin 
pregătirea lor tehnică individuală. 
Ei nu au reușit însă să marcheze 
dip situațiile clare avute și au 
greșit mai ales prin aceea câ în 
atac au întrebuințat prea mult ac
țiunile individuale. In plus înain
tarea a tras imprecis la gol. La 
obținerea victoriei echipei gazde a 
contribuit mult și excelenta com
portare a portarului Kalisz care a 
salvat situații foarte periculoase, 
împreună cu stoperul Homiciuk și 
înaintașul Mihalicky el a fost 
printre cei mai buni jucători ai 
echipei.

Reprezentativa de juniori a R.P.

Flamura roșie U.T.A.
PRAGA 5 (Prin telefon). — Fla

mura roșie UTA și-a început tur
neul cu o victorie. Sîmbătă după 
amiază, stadionul Stra-
<’ ov, echipa noastră a cîștigat cu 
3—0 (1—0) meciul cu Kridla 
Vlasti. Arbitrului Jungwirth 
(R.D.G.) — care a condus foarte 
bine, fiind corect ajutat de arbi
trii de tușe — i s-au aliniat ur
mătoarele formații:

FLAMURA ROȘIE UTA: Kiss- 
A. Covaci, I. Covaci, Ritter-Capaș, 
Bone-Birău, Jozsi (din min. 75 

Don), Vaczi, Mercea, Dumitrescu.
KRIDLA VLASTI: Skultety - 

Liska, Hledik, Cirka-Lavicka, Ros- 
sler-Kvacek, Polgar, Susser, Svo
boda, Svarc.

în prima repriză, jocul este va
riat, cu acțiuni alternative. Echi
pele au pe rînd perioade de domi
nare. Echipa noastră atacă mai 
legat și domină mai mult. Nu ob
ține însă decît un singur gol în 
min. 25. marcat de Vaczi din lo
vitură liberă de la 25 m. Mingea 
trece peste „zid", lovește bara și 
ricoșează în poartă: 1—0. Fla
mura roșie a ratat trei ocazii mari 
în această repriză, prin Birău (în 
min. 1 și 35) și Dumitrescu (în 
min. 30). Birău a tras de două ori 
în bară. După pauză, echipa noas
tră dă semne de oboseală (din I

0 reușită 
a halterofililor sovietici
Ziiele trecute a avut loc In 

sala de sporturi a complexului 
C.F.R. Grivița-Roșie o demonstra
ție de haltere la care au participat 
componenți ai lotului U.R.S.S. care 
se află în țara noastră, și haltero
fili fruntași din lotul R.P.R.

Demonstr; ‘ia s-a bucurat de un 
deosebt succes. Un mare număr 
ne spectatori a admirat neîntrecuta 
măiestrie a halterofililor sovietici, 
care au obținut și cu acest prilej 
rezult-ate excelente. La categoria

Echipa de fotbal Ruda Hvezda din Bratislava 
joacă la București

Una dintre echipele fruntașe ale 
fotbalului cehoslovac și anume Ru
da Hvezda din Bratislava, va sosi 
în capitală la 10 septembrie. Pri
mul joc va avea loc la 12 septem
brie la București în compania Se
lecționatei tineretului din R.P.R., 
tirmînd ca să mai susțină două 
meciuri în țară.

Ruda Hvezda (Steaua Roșie) 
activează în prima categorie a țării 
și numără în rîndurile sale nume
roși jucător! internaționali. Iată 
Iotul jucătorilor care vor evolua în

Echipa F. C. Austria sosește azi
în București

Miercuri se va disputa în Capi
tală partida internațională de fot
bal dintre selecționata orașului 
București și echipa vieneză F. C. 
Austria, a doua clasată în cam
pionatul Austriei pe anul 1953-54.

In vederea acestui joc, vienezii 
au anunțat că vor deplasa urmă

Romine a utilizat următoarea for
mație :

Boceanu-Cojocaru, Stancu, Ne- 
delcu-Bodo, Țîrcovnicu (din min. 
75, Maior) — Copil III, Ene, 
Gram, Georgescu (din min. 70, 
Ghibea), Florea Virgil. Dintre a- 
ceștia s-au remarcat': Nedelcu și 
Bodo.

De notat că în special în prima 
repriză atacanții noștri au ratat 
situații clare de a înscrie: astfel, 
în min. 5, Gram, scăpat singur cu 
balonul, a tras de Ia 6 m. în por
tar. In minutele următoare Copil 
III, aflat la 2 m. de poartă a luf- 
tat iar Georgescu ajuns și el ne
marcat în imediata apropiere a 
porții a șutat prea slab astfel că 
portarul polonez a putut reține 
balonul.

Singurul gol al meciului a fost 
marcat în min. 76 de către Mi
halicky. Acesta a tras la poartă, 
mingea a lovit păminftul, schim- 
bînrdu-și direcția, și a intrat în 
plasă.

învingătoare la Fraga
cauza călătoriei lungi cu trenul) 
și timp de 20 de minute este do
minată clar de Kridla Vlasti. A- 
ceasta ratează trei ocazij bune în 
min. 57 prin Polgar, în min. 61 
prin Svarc și în min. 65 prin Sus
ser. Echipa noastră rezistă cu suc
ces, depășește momentele grele și 
revine în atac terminînd puternic 
jocul. In min. 80, la o acțiune fru
moasă, Birău centrează și Mercea 
reia de la 5 m. în plasă : 2—0. 
Cu două minute înainte de sfîrșit, 
Mercea combină cu Don și acesta 
îl lansează pe Vaczi care de la 
8 m. înscrie stabilind scorul final 
la 3-0.

Flamura roșie UTA a practicat 
un joc în mișcare, cu pase lungi 
în adîncime și eficace. Pentru jo
cul său frumos și disciplinat a fost 
deseori aplaudată. Dintre jucători 
s-au remarcat în special Kiss, Ca- 
paș, Ritter și Vaczi. Kridla Vlasti 
a jucat cu pase precise, dar late
rale și prea complicate, fără va
riație și pătrundere. Foarte bine au 
jucat Skultety, Hledik, Polgar și 
Svarc.

Luni plecăm spre Olomouc. Aici 
vom juca marți în revanșe cu Krid
la Vlasti.

FR. DVORJAK 
antrenor

demonstrație 
și romini in Capitală 

mijlcc:e, Nicolai Merkulov a obți
nut o performanță de mare valoare 
la proba împins: 132,5 kg., iar la 
„aruncat" Alexei Medvediev a reu
șit 170 kg.

In cursul dimineții de Sîmbătă 
echipa de haltere a Uniunii Sovie
tice a părăsit Capitala. îrrdreptîn- 
du-se spre Moscova. Pe aeropor
tul Băneasa lotul sportivilor sovie
tic: care ne-a vizitat țara timp de 
10 zile a fost salutat de activiști 
din partea C.C.F.S. precum și de 
numeroși sportivi.

Capitală : Fr. Hlavaty. V. Hlava- 
ty, St. Matlak, V. Venglar, A. 
Hlozek, J. Gogh, J. Tichy. J. Kad
lec, Laskov, Koșnar, Cimra, Ka- 
cany, Pavlovic, Balazik, Ujvary, 
Huska, Jindriska.

Dintre aceștia au făcut parte din 
echipa reprezentativă a R. Ceho
slovace următorii jucători : Ven
glar, Laskov, Cimra Gogh, Ka- 

cany, Pavlovic, Bal izik și Ujvary. 
Antrenorul echipei este Frantișek 
Kolman.

torul lot de jucători : Sveda, On- 
dreiska, Kowanz, Siotz, Melchior 
II, Ocwirk, Svoboda, Fischer, Hof
bauer, Kominek, Pichler, Schleger, 
Stojaspal II, Malik, Hammerl, 
Baumgartner, Fucik și Sabetzer.

Primul lot de jucători urmează 
să sosească astăzi.

DUPĂ UN JOC FRUMOS
DINAMO A ÎNVINS U.D.A. PRAGA LA RUGBI

Echipa de rugbi U.D.A. Praga, 
care a evoluat ieri pe stadionul 
Dinamo^ a constituit, prin jocul său, 
o frumoasă surpriză. Acest fapt 
trebuie menționat _de la început, 
deoarece comportarea rugbiștilor 
praghezi a însemnat aceeași sur
priză și pentru adversarul lor, pu
ternica echipă bucureșteană Dina
mo. Sub acest semn s-a desfășurat 
întreaga întîlnire și din această 
cauză de abia în partea a doua a 
jocului, cînd s-au întrebuințat se
rios, dinamoviștii au reușit să preia 
definitiv conducerea și să-și asigu
re tin avantaj apreciabil de puncte. 
Evoluția scorului și acțiunile cit« 
raioase ale oaspeților au pasionat 
cele cîteva mii de spectatori aflați 
în tribunele stadionului și au făcut 
desfășurarea partidei deosebit de 
interesantă.

Deși gazdele domină chiar de la 
început, nu reușesc să concretizeze, 
astfel că după 20 de minute de joc 
rezultatul este încă alb. Acțiunile 
se poartă mai mult pe, înaintare 
unde jucătorii de la U.D.A. răspund 
prompt acțiunilor întreprinse de 
bucureșteni. In plină dominare di- 
namovistă centrul Halamicek 
(U.D.A.) culege pe partea dreaptă 
a terenului un balon și contraatacă 
în plină viteză. Acțiunea sa găsește 
toată formația echipei Dinamo pe 
partea opusă a terenului. Neaștep- 
tîndu-se ca Halamicek să poată 
face o cursă prea lungă, dinamo
viștii nu se repliază astfel că rug
bistul cehoslovac ajunge în fața 
fundașului Buda peste care bate

ARAD (prin telefon). — Intii- 
nirea dintre cele două echipe s-a 
bucurat de un frum >s succes. Foar
te bine s-au comportat tinerii lup
tători bucureșteni care au obținut 
rezultate remarcabile. Iată rezul
tatele parțiale : cat. 52 kg. Nemeth 
(FI. roșie) învinge prin tuș pe 
Doica (C.); cat. 57 kg. Dima (C.)' 
învinge prin tuș pe Crișan (FI. 
r.); cat 62 kg. Sandor (FI. r.) în
trece prin tuș pe M. Gheorghiu 
(C.); cat. 67 kg. D. Gheorghiu (C.) 
învinge la puncte pe Ghimbadze 
(FI. r.); cat. 73 kg. Grăjdaru (G.) 
învinge la puncte pe Taghi (FI. 
r ); cat. 79 kg. Corodan (FI. r.) 
învinge la puncte pe C. Simio- 
nescu (C.); cat. 87 kg. Curelea 
(FI. r.) este declarat învingător 
fără adversar iar la categoria grea 
Făgărășanu (C.) învinge prin tuș 
pe Kiss.

A arbitrat corect Milutin Po
pov ici.

Campionatul de r?igbi
CONSTRICTORUL BUCU- 

REȘTI—ȘTIINȚA 17-0 (14-0)
Terenul din Parcul Copilului a 

găzduit ieri dimineață două inte
resante întîlniri de rugbi, desfă
șurate în cadrul primei etape a re
turului categoriei A.

In primul joc, Constructorul 
București a întîlnit formația stu
denților bucureșteni. In prima par
te a jocului Constructorul a atacat 
cu mai multă vigoare și a înscris 
de nu mai puțin de patru ori, prin 
Guarnieri, Declezis, Gh, Popescu 
și Luscal. Dintre cele patru încer
cări Manolaehe a transformat nu
mai pe ultima. După pauză Mano- 
lache ratează o lovitură de pe
deapsă pentru ca numai după cî
teva minute tot el să modifice 
scorul: 17—0. Dacă studenții nu 
au reușit nici o încercare,acest lu
cru se datorește felului dezorgani
zat în care și-au desfășurat jocul.

Partida a’fost arbitrată corect de 
A. Carnabel.
LOCOMOTIVA GRIVITA ROSIE— 

CONSTRUCTORUL ORAȘUL 
STALIN 41—0 (21—0)

In cea de a doua întîlnire, pu
ternica echipă a feroviarilor bucu
reșteni a avut de înfruntat vigoa
rea și hotărîrea unei echipe tinere, 
Constructorul din Orașul Stalin.

Bine pregătiți, jucătorii bucureș
teni au desfășurat un joc dina
mic, în care fazele spectaculoase 
au abundat

★
Progresul F. B. a terminat nede- 

cis cu Progresul Sănătatea : 0—0.
P MIHAI 

o splendidă lovitură de picior. Ur
mărind atent Jakubicek prinde a- 
cest balon și înscrie la centru. Fun
dașul Drastik transformă și iată 
că U.D.A. conduce cu 5—0. Gazde-' , 
le reiau jocul hotărite să egalezd5 
situația și reușesc chiar să preia 
conducerea prin încercările reușite de 
D. Ghiuzelea și D. Ioneșcu (una 
transformată de D. Ionescu). La 
scorul de 8—5 In favoarea dinamo- 
viștilor, se aștepta ca oaspeții să 
slăbească ritmul de joc, iar din 
partea echipei Dinamo se aștepta 
revenirea la jocul său obișnuit. 
Nici una din aceste presupuneri ale 
celor din tribune nu s-a îndeplinit, 
oaspeții începînd să atace mai ve
hement. Astfel, în urma unui fru
mos schimb pe linia de tret sfer
turi, balonul ajunge la Kolacek 
care înscrie și datorită deciziei sale 
dar și cu concursul adversarilor săi 
care nu par încă hotăriți să pla
cheze serios. încercarea rămîne ne
transformată și scorul este egal din 
nou: 8—8. Aplicind o lege elemen
tară în sport, aceea de a ataca a- 
tunci cînd ai reușit să înscri, rug- 
biștii de la U.D.A. forțează liniile 
de apărare dinamoviste și profitînd 
de lipsa de organizare a acestora, 
de deruta unora dintre jucători, 
obțin o meritată lovitură de pe
deapsă în apropierea buturilor de
oarece Barbu (aripa de pe partea 
stingă a gazdelor) plachează fără 
balon t»n adversar aflat în drum 
spre terenul de țintă al echipei sale. 
Transformarea este reușită și U.D.A. 
preia pentru a doua oară conduce-

Campionatul republican de lupte clasice pe echipe
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I.OCOMOTIVA TIMIȘOARA — 
PROGRESUL ORADEA 6—2
TIMIȘOARA (prin telefon). — 

^Echipa feroviarilor din localitate 
a obținut o categorică și frumoasă 
victorie în fața luptătorilor oră- 
deni. La categoria 52 kg. Ofițeres- 
cu (Loc.) a învins prin tuș în min. 
3 pe Barcam (Progresul); la cat. 
57 kg. Schuster (Locomotiva) a 
învins. într-un meci deosebit de 
spectaculos prin tuș în min. 10 
pe luptătorul orădean Pașca.

In cadrul categoriei 62 kg. Șu- 
teu (Progresul) învinge prin tuș 
în min. 13 pe Beke (Locomotiva). 
La 73 kg. Ghenghe învinge la 
puncte pe Aiadincea (Locomotiva), 
la 79 kg. Gheorghe Popovici (Lo
comotiva)' bate la puncte pe Tu
dor (Progresul), la categ. semi
grea Alexandru Petrov (Locomoti
va) învinge prin tuș în min. 3 pe 
Ștefan Nagy (Progresul), iar la 
categ. grea Ovidiu Forai (Loco
motiva) învinge prin tuș în min. 9 
pe Blaga (Progresul).

Tragerea la sorți in cadrul olimpiadei de șah
La 4 septembrie, 13 Amsterdam 

a avut ioc deschiderea olimpi
adei de șah — campionatul mon
dial pe echipe. Participanții la în
trecere au fost salutați de Folke 
Rogard, președintele Federației In
ternaționale de Șah. A fost dată 
citirii scrisoarea de salut a minis
trului învățămîntului din Olanda, 
adresată șahiștilor.

După aceea marele maestru M. 
Vidmar, arbitrul principal, a făcut 
tragerea la sorți. Echipele parti
cipante au fost împărțite în 4 gru
pe după cum urmează : I. U.R.S.S., 
Olanda, Islanda, Finlanda. Aus

tria. II. Argentina, R. Cehos
lovacă, R. P. Bulgaria, Italia,

Au fost alcătuite loturile de fotbal ale R. P. Ungare 
in vederea jocurilor cu echipele reprezentative 

ale R. P. Romîne
BUDAPESTA 5, (prin telefon de 

la corespondentul nostru). In ve
derea meciurilor internaționale de 
la 19 septembrie dintre reprezenta
tivele A și B ale R. P. Romîne și 
R. P. Ungare, Direcția de fotbal 
din cadrul C.C.F.S. al R. P. Un
gare a alcătuit următorul lot de 
jucători:

Selecționata A : Portari: Grosits 
și Komaromi, . Fundași: Kărpăti 
(Gyori Vasas), Buzănszki, Varhidi, 
Lorănt, Lantos. Mijlocaș1' : Kotăsz, 
Bozsik, Szoyka, Dekani. înaintași : 
Toth II, Budat II Kocsis, Hideg- 
kuti, Puskâs, Czibor, Fenyvessi, 
Toth Mihaly, Orosz. 

rea menținînd-o pînă Ia pauză.
In partea a doua a jocului acest 

rezultat nu rezistă mult timp. D. 
Ionescu reușește o frumoasă încerc 
care (netransformată) și scorul este 
iarăși egal: 11 — 11. Mult mai de
ciși, dinamoviști atacă după fie
care grămadă, după fiecare tușe și 
adversarii lor comit în situații di
ferite (odată la grămadă și odată 
în margine) două greșeli vrînd să 
împiedice atacurile gazdelor, ast
fel că arbitrul Fanella acordă tot 
atîtea lovituri de pedeapsă în fa
voarea echipei Dinamo. D. Ionescu 
le transformă precis cu toată dis
tanța c.are-1 separa de buturile ad
verse și echipa sa conduce cu 17—11. 
In acest moment oaspeții slăbesc 
alura de joc. Dinamoviștii șezi- 
sează situația și înscriu- de mai 
multe ori prin: Groman, (încerca
rea transformată de D. Ionescu) și 
Cristoloveanu, stabilind scorul la 
25—11. Rugbiștii cehoslovaci revin 
în cîteva r înduri la atac și sînt pe 
punctul de a înscrie de două ori. 
Apărarea de ultim moment a dina-’ 
moviștilor dar și neryoz/tatea oas
peților ii împiedică deopotrivă de ă 
modifica scosul care consfințește 
victoria formației bucureștene Di
namo.

S-au remarcat: D. Ionescu, realU 
zatc.ru! celor mai multe puncte, D. 
Ghiuzelea, Paul Iordăchescu, Voi- 
cu și Petre Buda de la învingători, 
iar de la U.D.A. Halamicek, Benko, 
Drastik, Kobera.

EM. VALERIU

CONSTRUCTORUL PLOEȘTI — 
METALUL BAIA A1ARE 2—6

PLOEȘTI (prin telefon). — In 
cadrul campionatului republican 
de lupte pe echipe, echipa meta- 
lurgișiilor din Baia Atare a obți
nut o frumoasă și meritată vic
torie. Iată rezultatele înregistrate: 
cat. 52 kg. Hie Gaie (M.) învinge 
prin tuș în min. 8 pe N. Preșa; 
cat. 57 kg. Gall (C.) întrece la 
puncte pe Gh. Macovici; cat. 62 
kg. Ion Bril (M.) învinge Ia punc
te pe D. Pană; cat. 67 kg. Ludovic 
Lapsanschi (M.) învinge la puncte 
pe V. Perju; cat. 73 kg. V. Bu- 
Iarca (C.) întrece la puncte pe 
G. Popovici; cat. 79 kg. Gavril 
Borocz (M.) învinge prin tuș în 
min. 7 pe Liviu Cok; cat. semi
grea V. Uylaki (M.) învinge la 
puncte pe Gh. Nicolae. La cate
goria grea Tiberiu Wigh (M.) în
vinge prin neprezentarea adversa
rului.

Canada. 111. Israel, Jugoslavia, 
Saar, Norvegia, Danemarca, Sue
dia, Franța. IV. R. P. Ungară, El
veția, Anglia, Luxemburg, Germa
nia occidentală, Columbia, Belgia.

Conform regulamentului primele 
trei clasate în fiecare grupă intră 
in finală, . urmind să-și dispute 
locurile 1—12. Restul echipelor își 
vor disputa tot în cadrul unui tur
neu locurile 13—26.

A fost alcătuită de asemenea co
misia de arbitri ai campionatului 
compusă din marii maeștri Bonda- 
revski (U.R.S.S.) și Euwe (Olan
da), maeștrii Astalosz (R. P. Un
gară), Golombek (Anglia) și Rel- 
stab (Germania occidentală).

SELECȚIONATA B: Portari: 
Geller și Gtilyăs. Fundași : Kărpăti 
(Dozsj), Rajna, Bdrzsei, Varhidi, 
Buzănszki, Dalnoki, O.mbodi, Far- 
sang. Mijlocași : Szoyka, Csernai, 
Kotăsz, Dekani, Szabp. înaintași: 
Săndor, Budai II, Csordas, Machos, 
Palotas, Orosz, Vilezsal, Aspiranyi, 
Virag, Fenyvessi.

De remarcat că în loturile celor 
două selecționate un jucător figu
rează de două ori. Selecționatele 
definitive vor fi stabilite la 13 
septembrie-La 15 septembrie, cele 
două loturi vor susține singurele 
jocuri de antrenament.
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